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چکيده:
مقالهي حاضر با توسل به میراث فکري فرويد و الکان خاصه آنگونه که اسالوي ژيژک،
فیلسوف و روانکاو معاصر ،آن را پرورانده است ،به برسي اجمالي از اثر در انتظارگودو ساموئل
بکت ميپردازد .ژيژک بر مبناي مفهوم" شي" يا همان "چيز" الکان ،تقسیمبندي خاصي از
مدرنیسم و پستمدرنیسم ارائه ميکند و بر مبناي همین تقسیمبندي مدعي است که نمايش-
نامهي در انتظار گودو در زمرهي آثار مدرنیستي است .اما ما با شرح و توضیح برخي از خود
منظومه مفاهیم ژيژک و با مبنا قرار دادن تقسیمبندي او ،داعیهي او را به چالش ميکشیم و تا
حدي نشان ميدهیم که در انتظار گودو اثري پستمدرنیستي است .از اين حیث مقالهي حاضر
سر آن ندارد که به برسي خیل عظیم آثاري بپردازد که پیرامون در انتظار گودو وجود دارند،
بلکه اين مقاله بیشتر نوعي توضیح مفاهیم فلسفي-روانکاوانهي ژيژک ،و يا به تعبیر دقیق،
نوعي ديالوگ و درگیري فکري با اين فیلسوف و روانکاو معاصر است .به همین خاطر ،آنچه
به عنوان نتیجهگیري نیز بیان ميکند بیشتر به نوعي پرسش يا چالش شباهت دارد تا نوعي
نتیجهگیري قطعي .با اتخاذ چنین استراتژي است که مقاله حاضر بیان ميدارد که گودو نامي
براي يك "جیغ خاموش" است؛ چرا که گودو نامي براي عدم بیش نیست ،گودو نام غیبتي
محوري است؛ جیغ خاموشي که در گلوگیرکرده است و شايد به تعبیري که همسو با روح آثار
بکت باشد ،اين جیغ خاموش همان "سکوت" است.
واژهگان کليدی :تروما ،امر واقعي ،ساحت نمادين ،چيز ،سکوت.
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 -1مقدمه
خوانش آثار بکت و تفسیر آنها در چارچوبهاي فلسفي يکي از جذابترين مسیرهاي تولید
متن و معرفت دربارۀ نظريۀ ادبي است .چشمۀ جوشان آثار بکت همواره او را به تفسیر گشوده
نگه ميدارد .صورتبنديهاي نظري متفاوت ،محورهاي متفاوتي را براي تفسیر آثار بکت
برگزيدهاند .خوانش بکت بر اساس معناباختگي و تصورپردازي انحطاط يکي از رايجترين
شیوههاي مواجهه با او است (بنگريد به پرتوي و رهبري  .)8از اين حیث ،چشماندازهاي
اگزيستانسیالیستي براي تفسیر آثار بکت براي بسیاري از مؤلفان جذاب بودهاند و بهرهگیري از
مفاهیم متفکراني منجمله سارتر ،کیرکگار ،هايدگر و ...مجموعۀ بزرگي از متون پژوهشي و
تحلیلي دربارۀ بکت را ممکن کرده است (بنگريد به عسکرزادۀ طرقبه .)884
مقالۀ حاضر تأمليست پیرامون نمايشنامهي در انتظار گودو و به طور کلي اندکي پیرامون
ساموئل بکت؛ مقالهاي بیش از هر چیز درگیر در يك استراتژي بکتي است ،نوعي شکنجهي
بیهودهي اجبار به نوشتن ،يا شايد هم تبي تند براي اجبار به نوشتن به مثابه نوعي از بازنمايي
رانهي مرگ.
هدف مقالۀ حاضر ،با توسل به سنت روانکاوي زيگموند فرويد و ژاک الکان ،طرح مفهوم
تروما و برقراري نسبتش با عناصر سرکش متن و مسئله مقاومت متن است .و بعد از اين به
سوي «امر واقعي» و ديگر مفاهیمي گام مينهیم که اسالوي ژيژک آنها را به شکلي خاص
پرورده است و در آنجا تقسیمبندي «مدرنیسم» و «پستمدرنیسم» ژيژک را مطرح و به جمالت
کوتاهي اشاره کنیم که در آنها ژيژک به اثر در انتظار گودو اشاره ميکند و سپس با توسل به
همین مفاهیم و با طرح يك سري سؤال با او به گفتوگو مينشینیم و در نهايت باز به مسئله
عناصر سرکش متن و به تعبیري مسئله مقاومت متن بر ميگرديم .توگويي نوشتار حاضر نیز
نظیر رانهي مرگ مسیري حلقوي را طي ميکند :پايان متن همان آغاز متن است؛ منتهي در اين
میان با يك«پسمانده» يا «مازاد» مواجهايم که باز ماشهي دوباره اجبار به نوشتن را ميچکاند.
بر اين باوريم که نوشتار کنوني ابتدا به ساکن بايد براي تعیین مختصات میراث فکري
روانکاوي فرويد و الکان ،خاصه آنگونه که ژيژک آن را قرائت ميکند ،مرز فکري خود را با
روش هرمنوتیك مشخص کند .همین مهم سبب ميشود که تا پیش از ورود به مبحث
مدرنیسم و پستمدرنیسم از نظر ژيژک برخي مفاهیم سنت روانکاوي را شرح دهیم .ازين

802

فهم «در انتظار گودو» از منظری روانکاوانه742

حیث به نظر ميرسد کتاب اندره بويي ،)4002(4از رومانتيسيزم تا نظریۀ انتقادی ،ميتواند
مدخلي مناسب براي نوشتار کنوني باشد.
بويي در جاي جاي مقدمۀ کتاب خود به نقد اين ايدۀ تري ايگلتون در کتاب نظریه ادبی مي-
پردازد که همۀ آثار ادبي متاثر از ايدئولوژي زمانۀ خويش هستند .بويي معتقد است که ايگلتون
بر اين باور است که ادبیات با اشکال موجود سلطه در جامعه گره خورده است او ميگويد ،در
پس انديشۀ ايگلتون اين فرض نهفته است که حقیقتي ميتواند وجود داشته باشد که موضوع
دگرگوني مستمر نیست و با اعمال قدرت مرتبط نیست .بويي در ادامه معتقد است که شك و
گمان ايگلتون به ادبیات در معناي مجموعه آثاري که «ارزش تغیرناپذير و مفروض» دارند ،راه
را بر چشماندازهايي ميبندد که «فقدان مفاهیم ثابت ادبیات» را به واقع نوعي دفاع از ادبیات
مي دانند .بدين ترتیب ،هرمنوتیك بويي فقدان مفاهیم ثابت ادبي را نه ضعف که نوعي دفاع از
متن ادبي ميبیند .او برخالف ايگلتون معتقد است مقولهبندي نشدن متون ادبي نوعي مقاومت
است که براي نظريۀ ادبي اهمیت فراواني دارد .به عبارت ديگر ،بويي بر اين داعیۀ هرمنوتیکي
تاکید دارد که متون ادبي گشودهاند و تفاسیر متعددي ميتوانند داشته باشند .بويي معتقد است
نگرش تفسیري سنتي نميتواند تجاربي نظیر «مقاومت متن» را دريابد؛ تجربۀ مقاومت متن بايد
مدل کالسیك عقلگرايي دکارتي را باژگونه کند .او معتقد است که سوژه در مدل دکارتي نیاز
دارد به سطحي از دقت برسد که علوم طبیعي آن را عرضه ميدارند .او در ادامه مينويسد که
اگر رسیدن به معناي متن محقق شود ،رشته نقد ادبي ظاهرا خود را ملغي کرده است (بويي ،2
 .)44 ،2او با همین چشمانداز ،میراث فکري رومانتیسیزم براي نقد ادبي و تاثیر آن بر مکاتب
ادبي و فیلسوفان جديد ،چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم ،ميپردازد و شرحي عالمانه از
آن را ارائه ميکند.
هدف از بیان اين مطلب ،عالوه بر تاکید بر مفهوم تجربهي مقاومت متن ،نوعي مرزبندي میان
نوشتار حاضر و چشمانداز پرمايۀ هرمنوتیك است .به عبارت ديگر ميخواهیم نشان دهیم که
میراث فکري فرويد و الکان ميتواند چیزي فراتر از چشمانداز هرمنوتیکي داشته باشد تا
بتوانیم اندکي آثار بکت را بهتر دريابیم.
مسئله مقاومت متن ،صرفا مجال دادن به خود-بیانگري عناصر و فیگورهاي سرکش در يك
متن ادبي نیست ،عناصري که هرمنوتیك در آنها را همیشه براي تفاسیر متعدد باز نگه ميدارد،
بلکه مسئله مقاومت متن ،اين امر به زبان نیامدني ،اين نمادينه نشدن عناصر و فیگورهاي مثال
__________________________________________________________________________
. Andrew Bowie
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بکتي ،صرفا داللت بر تمرد و سرباز زدن از تفسیر نهايي و تکین ندارد .معتقديم اين عناصر و
فیگورها عالوه بر اين تمرد ،حامل امري تروماتیك نیز هستند که دشواري تفسیر آنها را
مضاعف ميکند .اين عناصر سرکش و تروماتیك هستند و از منظر ما ،نه چون اين عناصر
سرکشاند در تفسیر بر روي آنها باز است ،بلکه گشودگي تفسیر اين عناصر سرکش حاصل
تروماتیك بودن آنهاست .به عبارت ديگر ،تروماتیك بودن اين عناصر است که در تفسیر اين
عناصر سرکش را باز نگه ميدارد .سنت فلسفي هرمنوتیك به درستي در اين عناصر و
فیگورهاي سرکش ادبي را باز نگه ميدارد و معتقد است که اين عناصر تفسیرپذيرند و قرائتي
تکین از آنها وجود ندارد و در حالتي پرشورتر ،حتي رسیدن به معناي تکین متن خود نوعي
تخته کردن در تفسیر و نقد ادبيست.
هم ارز روانکاوانۀ اين عناصر سرکش و حذف ناشدني که الکان در کارهاي اولیۀ خود آن را به
«آدامس تفشدهاي در خیابان» که به ته کفش ميچسبد تشبیه ميکرد (الکان به نقل از هومر
 )448همان «امر واقعي» است که به شکلي خاص دغدغۀ آثار انتهايي او ميشوند .قبل از
پرداختن به «امر واقعي» الکاني که ژيژک آنرا پرورده است بهتر است به فرويد «بازگشت»ي
داشته باشیم.
فرويد و جوزف بروئر در برسي بیماران هیستريك مفهوم تروماي رواني را مطرح کردند .آنها
معتقد بودند که رخدادهاي تروماتیك در زندگي فرد همچون «عاملي محرک» سبب بروز
سمپتمومهاي بیماران هیستريك ميشوند (براي نگاهي خالصه به مفهوم تروما نزد فرويد و اثر
آن در نقد ادبي بنگريد به :الهارست 102-899؛ و براي خالصهاي از چگونگي نگاه رهیافت
انتقادي روانکاوانه به ادبیات بنگريد به گائرين و ديگران 488-424؛ و ايگلتون .)892-808يا به
تعبیر فرويد« ،بیماران هیستريك اساسا از يادآورها رنج ميبرند» (فرويد به نقل از
سورپرنانت .)804فرويد درعلتشناسی هيستری اين تروما را «به يك يا چند تجربه جنسي
زودرس» نسبت داد اما در کارهاي بعديش ،سه رساله پیرامون امر جنسي ،معتقد گشت که اين
تجربههاي زودرس فرد هیستريك که در سالهاي ابتدايي زندگي او رخ دادهاند ،در «فانتزيها»
و «خاطرات خیالي» خلق ميشوند .سمپتومها در واقع به همین تجربۀ زودرس ،يا به ديگر
تعابیر فرويد نظیر «صحنۀ نخستین» ،مربوط ميشوند .به عبارت ديگر ،فرد هیستريك در دوران
کودکي خويش تجربۀ جنسي زودرسي را از سر ميگذراند که آپاراتوس رواني او قادر به هضم
__________________________________________________________________________
. Surprenant
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آن نیست .کل فانتزيها ،خاطرات خیالي و تفاسیر فرد هیستريك حول همین امر تروماتیك
شکل ميگیرند و به طرق متفاوت و اشکال گوناگون نزد او تفسیر و بازتفسیر ميشوند .اين امر
تروماتیك بسان زخمي گشوده با آپاراتوس رواني فرد هیستريك «ناساز» است و هر از
چندگاهي در سمپتومهاي او نمايان ميشوند .بدين ترتیب سمپتومها بازنمایی امر تروماتيک
هستند .تفسیر اين سمپتومها کار روانکاو است .توگويي اين سمپتومها متوني هستند که
روانکاو ،درست نظیر مخاطب متن ،بايد آنها را تفسیر نمايد .اما براي رهاندن بیمار از چنگال
اين سمپتومها که گاه سالیان طوالني به درازا ميکشند ،ميبايست بر آن هستۀ تروماتیکي
انگشت نهاد که چون «ماهي تنگ خیال» از چنگ روانکاو ميگريزد .ازين حیث از منظري
فرويدي تروماي رواني حیات رواني و به تعبیر دقیق« ،حقیقت رواني» فرد بیمار را رقم ميزند.
بدين ترتیب ميتوان گفت حقیقت حیات رواني فرد هیستريك حول امر تروماتیك سامان
سخن گفتن مييابد و سمپتومها خود به همین امر تروماتیك گره خوردهاند (براي بحث
پیرامون اين مسايل بنگريد به سورپرنانت28 4؛ لیر 88-22 8؛ توايت.)08-444 1
هدف از بیان اهمیت تروما نزد فرويد يکي اين است که سنت هرمنوتیکي توجهي به تروما
ندارد و لذا به نظر ميرسد میراث فرويد ميتواند در جهت انتقادي شدن هرمنوتیك مفید باشد،
و دوم اين است که راه را به سوي قرائت "امر واقعي"الکاني ،آنگونه که ژيژک آن را شرح
مي دهد ،باز کنیم تا بتوانیم با اين مفاهیم و مفاهیم همبسته با آن اندکي از پیچیدگيهاي آثار
بکت ،خاصه در انتظار گودو را توضیح دهیم.
اسالوي ژيژک ،فیلسوف و روانکاو اسلوونیايي ،معتقد است که دغدغهي الکان در اواخر عمر
همه «امر واقعي» 1بود .به طور اجمالي بگويیم که «امر واقعي» امريست که تن به نمادينه
شدن 8نميدهد .ته ماندهايست که ساحت نمادين نميتواند آن را به چنگ آورد .ژيژک اول بار
در کتاب درباره عقايد ( )20-20 on Belief: Thinking in Actionon ،8994بیان کرد
که «امر واقعي» الکاني سه نوع است .او در اثرش گشودن فضاي فلسفه ،نیز ميگويد«:بايد با
بیاني محکم بگويیم :واقعي واقعي ، 0واقعي خیالي 2و واقعي نمادين.2
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«واقعي واقعي همان چیز خوفناک است[:مثال] سر مدوسا ...هیوال ...واقعي نمادين همان
فرمولهاي علمي بيمعنايند .براي مثال فیزيك کوانتوم را ميتوان در قالب واقعي نمادين
فهمید .از چه جهت واقعي؟ دقیقا ازين جهت که نميتوانیم آن را در افق معنايمان بگنجانیم»
(ژيژک و دالي  .)491اما در اين میان آنچه براي ژيژک اهمیت دارد واقعي خیالي است .واقعي
خیالي
نه به معناي وهم امر واقعی ،که امر واقعی در خود وهم است .بیايید مثال نژاد پرستي
سطح پايین را در نظر بگیريم که در آن خصلتي وجود دارد ،يك چیزي در ترکها ،در
عربها ،در يهوديان يا ديگراني که شما را آزار ميدهد؛ اين همان واقعی خيالی است.
اين خصلت گريزان که کامال غیر جوهري است ولي شما را ميرنجاند .اين جاست که
امر واقعی خود را در دیگری نشان ميدهد . ...ازين منظر امر واقعي لزوما همیشه
«واقعی سخت» نیست و ميتواند اين ظهور يکسر شکننده را هم داشته باشد :امر
واقعی ميتواند چیزي باشد که فاش ميشود يا ميدرخشد .براي مثال وقتي با کس
ديگري حرف ميزنید و فريفتۀ او ميشويد -زمان که ميگذرد ساحتي ضايعهبار[=
تروماتیك] ،مرموز ،تراژيك و اين گونه در او مييابید .اين چیزي است که واقعی
است ،ولي در عین حال کامال گريزان و شکننده است .اين واقعی خيالی خواهد بود....
نتیجۀ تمام اينها اين است که براي الکان امر واقعی براي به اين معنا ناممکن نیست

که هرگز رخ نميدهد -هستهاي ضايعهبار[= تروماتیك] که تا ابد از چنگ فهم ما مي-
گريزد .نه ،در مورد امر واقعی مساله اين است که رخ ميدهد و آن ضايعه[=تروما]
است .نکته اين جاست که امرواقعی ناممکن است ولي درستتر اين است که بگويیم
امر ناممکن واقعی است» (ژيژک و دالي 491-498؛ تأکید از ژيژک است؛ قالبها
اضافۀ ماست).
مواجهه با با امر واقعی دشوار است و تروماتیك .به تعبیر الکان به چيز -که در جلوتر آن را
توضیح خواهیم داد -نبايد نزديك شد .از منظر ژیژک به طورکلی گفتار 1حول همين امر
واقعی شکل میگيرد؛ درست نظیر آنچه که در مورد سمپتومهاي بیماران هیستريك گفتیم.
تعبیر الکاني گفتار ،شبکۀ لغزنده و سیال دالها و قانون همان ساحت نمادين است .نزد الکان و
__________________________________________________________________________
. Discourse
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به تبع آن ژيژک ،ساحت نمادين همان واقعیت بین االذهاني است .لذا واقعیت نظیر سمپتومها
حول تروما ،يا در کار الکان حول امر واقعي ،سامان مييابد.
شايد اکنون پس از شرح اين مفاهیم به صورت فشرده ،مجال آن را يافته باشیم که به کانون
بحث وارد شويم .پیش از هر چیز بايد به طور خالصه به نگاه ژيژک پیرامون تفاوت میان
مدرنیسم و پستمدرنیسم و ارتباط آنها با چيز را مطرح نمايیم.
 -7ژیژک :مدرنيسم و پستمدرنيسم
ژيژک در فصل انتهايي کتاب کژنگریستن ،تقابل مدرنیسم با پستمدرنیسم را از ديدگاه يورگن
هابرماس مطرح ميکند:
وجه معرف مدرنیسم ،از ديدگاه هابرماس ،دعوي آن نسبت به قسمي جهان روايي يا
کلیت عقل ،سرباز زدن از قبول اقتدار يا مرجعیت سنت ،تاکید بر استدالل عقالني به
عنوان يگانه راه دفاع از معتقدات ،پايفشاري بر حیات جمعي تحت هدايت تفاهم و
بازشناسي متقابل بدون هیچ قیدوشرط است .در مقابل ،پستمدرنیسم از ديد هابرماس
با ويژگيهاي زير تعريف ميشود« :واسازي» اين دعوي جهان روايي يا کلیت ،از نیچه
تا «پساساختارگرايي»؛ تالش در راه اثبات اين که دعوي کلیت لزوما «کاذب» است ،که
اين دعوي بر شبکۀ خاصي از مناسبات قدرت سرپوش ميگذارد؛ عقل کلي في حد
ذاته ،به موجب صورت خود« ،سرکوبگر» ،و «تمامیتخواه» است (ژيژکLooking ،
.)824 Awry:
ژيژک اين تقابل را اساسا تقابلي کاذب ميداند و معتقد است که آنچه هابرماس از آن به عنوان
پستمدرنیسم ياد ميکند «روي ديگر درونماندگار خود پروژهي مدرنیسم است؛ آنچه او به
عنوان تنش میان مدرنیسم و پستمدرنیسم توصیف ميکند همان تنش درونماندگاري است که
از آغاز پیدايش مدرنیسم ويژگي معرف آن بوده است» (ژيژک .)824 ،4122 ،ژيژک در ادامه
بحث را به اينجا ميکشاند که «تنها با الکان است که گسست "پستمدرنیستي" به راستي به
وقوع ميپیوندد» (.)821
نزد ژيژک اما ،تفاوت محوري میان مدرنیسم و پستمدرنیسم به نوع مواجهه با شیء يا همان
چیز( )das Ding= the Thingبر ميگردد و لذا به تعبیر خود او اين تقابل «به هیچ وجه
قابل تأويل به تقدم و تاخر زماني نیست ،حتي وسوسه ميشويم بگويیم پستمدرنیسم به يك
معني بر مدرنیسم تقدم دارد» ( .)820اما شئ يا همان چيز چیست؟
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شيء در کالم فرويد به «ابژۀ مطلوب» يا همان مادر اشاره داشت .همین نوع نگاه در کالم الکان
نیز حضور دارد؛ منتهي در کار او به گونهاي ديگر صورتبندي ميشود؛ بدين صورت که
کودک پیش از گشودن زبان در ابتدا خود را با مادر يکي(اينهمان) ميانگارد و بعد با گشودن
زبان براي همیشه ابژۀ مطلوب را از دست ميدهد و مابهازاي آن را در ساحت زبان ،قلمرو نام
پدر و يا به طور کلي در ساحت نمادين مييابد .کلمات و در تعبیري دقیقتر ،دالها جاي ابژۀ
مطلوب را ميگیرند .با ورود کودک به ساحت نمادين سوژۀ خطخورده يا شکافخورده شکل
ميگیرد؛ سوژهاي که اساسا همان فقدان است ،همان تبعیدشدن به ساحت نمادين است؛ يا به
قول ژاک آلن میلر «سوژهي الکاني ،با يك دال براي دال ديگر[ ]S1 S2بازنمايي ميشود.
 ...اين سوژه خطخورده "کسي" نیست؛ و [ دقیقا] همین مفهوم ،همین معنا است که ما به اين
 Sخطدار ميدهیم که اين [سوژهي خطخورده] "کسي" نیست؛ چون [اصال] يکي يا واحد
نیست  ...و [ بدينترتیب] از اساس نوعي فقدان همساني(هويت) وجود دارد» (آلن میلر -0
.)491
4
ژيژک اين مفهوم روانکاوانۀ شیء(=چيز=چیز) را به شکلي جذاب به امور ديگر نیز بسط
داده است .بي شك بسط اين مفهوم محصول تکاپوهاي فکري ژيژک است .در آثار او براي
اينکه شیء(=چيز=چیز) از ساير ابژهها متمايز شود از  the Thingيا به آلماني das
 Dingاستفاده ميشود .گسترۀ مفهوم شیء ميتواند از چرنوبیل ،ووآآکوسماتیك 8باشد تا
گودو در نمايشنامهي در انتظار گودو و چیزهايي نظاير آن .به عنوان مثال:
اشعۀ راديواکتیو چرنوبیل تجسم تجاوز پیشامدي بنیادشکن [به عرصه حیات نمادين]
بود ....مسئله اين نیست که ما چیزي دربارۀ آن ميگويیم؛ چون اشعه گسترش مييابد و
ما را تا سطح شاهدان ناتوان و منفعل فاجعه پايین ميآورد .تششعشات کامال بازنمايي-
ناپذيرند ،هیچ تصويري مناسب براي بازنمودن آنها تکافو نميکند .تششعشعات در
جايگاهي که در مقام امر واقعي دارند به عنوان «هسته سخت» و نامنعطفي ،که هر
__________________________________________________________________________
به اين سه ترجمه شده است .از اين رو هیچ تفاوتي بین اين سه وجود  - the Thingدر ترجمههاي فارسي از آثار ژيژک

1

ندارد.
8

اصطالحيست در حوزۀ فیلم و منظور از آن «صدايي بدون حامل که نميتوان آن را به هیچ سوژهاي نسبت داد و به همین

جهت در قسمي فضاي میاني مبهم سرگردان است» (ژيژک )812- )812 ،812 ،810 looking arway ،و نیزبراي بحثي
مفصلترپیرامون صدا به مثابه ابژه بنگريد به نوشته ترسيم صدا روی تصویر اثر میشل شیون صفحات .422-892
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نمادپردازي پیرامون آن به شکست ميانجامد ،به نمودهايي محض بدل ميشوند .ما
تشعشعات راديو اکتیو را نه ميبینیم و نه حس ميکنیم؛ آنها ابژههايي کامال موهوم و
پنداريناند ،آثار ظهور گفتار علم را در مورد جهاني که در آن زندگي ميکنیم« ....زيستن
با تششعشات» به معناي زيستن اين شناخت است که جايي ،در چرنوبیل ،يك شيء
( )das Dingفوران کرد که بنیان وجودمان را سست کرد و به لرزه افکند (ژيژک،
 21-8 Looking arway؛ تأکید از ژيژک است).

بواقع نسبت امر واقعي و شيء به اين نحو است که در صورتي که به شيء نزديك شويم مي-
بايست منتظر «پاسخهاي امر واقعي» باشیم .ازين منظر «امر واقعي در قالب بازگشت چیزي
شكآور و ترومايي ناگهان غلیان ميکند و توازن زندگي روزمرۀ مارا به هم ميزند .اما در عین
حال همچون پشوانهاي نگاهدار همین توازن عمل ميکند» (.)04
رويه مدرنیستي با نشان دادن شيء( ابژهي مطلق شرارتآمیز) امکان دستيازي به تهي
بودن مرکزي را از منظر يك «خداي غايب» گشوده ميدارد .درس مدرنیسم اين است که
ساختار ،يعني ماشین بین االذهاني ،هم در صورتي کار ميکند که شيء(بزرگ) مفقود باشد،
که ماشین حول محور خالء قسمي تهيبودگي بگردد؛ وارونهسازي پستمدرنیستي خود
شيء را در قالب تهيبودگي تجسد يافته ،خالء مجسم ،نشان ميدهد»( .)822-2
يا به عبارت ديگر ،چنانچه ژيژک در اثر ديگرش ،از نشانگان[= سمپتوم] خود لذت ببرید!،
نیز ميگويد:
روال مدرنیستي روال قرائت نشانگاني است ....هدف خوانش نشانگاني مدرنیستي
عبارت است از جستجو و يافتن تاروپود رويههاي (نمادين) گفتمانياي که جلوۀ خیالي
آنها همان تمامیت جوهري است ،در حالي که پستمدرنیزم روي چيز آسیبزا [=
شيء تروماتیك] تمرکز ميکند که از نمادينشدن (رويههاي نمادين) تن ميزند....
بنابراين ويژگي بارزۀ پستمدرنیزم دلمشغولي با چيز است ،دلمشغولي با يك جرم
خارجي در درون تاروپود اجتماعي [يا همان ساحت بیناالذهاني يا به تعبیر الکان،
ساحت نمادين] ....چيز ،در چارچوب مدرنیزم ،يا شکل پسماندههاي گذشته را به خود
ميگیرد ،يعني شکل لختي و ماندائي [=  ]inertiaپیشداوريهايي که بايد کنار گذاشته
شوند ،يا شکل سرزندگي سرکوب شدهاي را که بايد از بند رها شود (نمونهاش
ايدئولوژي روانکاوانۀ سادهانگارانه در باب رهايي نیروهاي رانه از قید و بندهاي
سرکوب اجتماعيست)؛ ما وقتي وارد پست مدرنیزم ميشويم که رابطهمان با چيز
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خصمانه يا تعارضآمیز[= آنتاگونیستي] ميشود (ژيژک-2 enjoy your symptom ،
 898؛ قالبها اضافۀ ماست).
بدين ترتیب گويي مدرنیسم بدون توپ بازي را ادامه ميدهد در حالي که پستمدرنیسم با
خود توپ سروکار دارد .اين توضیحات ژيژک ،يادآور مبحث ابتداي نوشتار حاضر پیرامون
قرائت سمپتومها نزد فرويد است .سمپتومهاي بیمار هیستريك بازنمايي عنصري تروماتیك،
بیانگر يك شکاف يا عنصر ناساز هستند .قرائت سمپتومها يا همان قرائت نشانگاني ميبايست
حول همین شکاف يا عنصر تروماتیکي صورت گیرد .به طور خالصه اکنون بايد روشن شده
باشد که در نگاه ژیژک وجه تفاوت مدرنيسم و پستمدرنيسم ،برخالف دعاوی هابرماس
که ژیژک آنها را تنشهای درونماندگار مدرنيسم میداند ،با دلمشغولی با چیز روشن
میشود .همۀ مباحث مطرح شدۀ تاکنون نوعي مهیاسازي بود به منظور مواجه با نمايشنامهي
در انتظار گودو.
 -3در انتظار گودو :مواجهه با چیز
ژيژک مينويسد:
الگوي پايۀ يك متن مدرنیستي به اغلب احتمال در انتظار گودوي ساموئل بکت است.
کل واقعۀ پوچ و بيمعنا در حالي که به وقوع ميپیوندد که همه چشم در راه گودواند
و در انتظار که آخراالمر «شايد اتفاقي بیفتد»؛ اما آدم ،خوب ميداند که ممکن نیست
«گودو» هرگز از راه برسد ،چون «گودو» نامي براي عدم بیش نیست ،گودو نام غیبتي
محوري است .بازنويسي «پستمدرنیستي» داستان بکت چگونه چیزي از کار در
خواهد آمد؟ بايد خود گودو را روي صحنه آورد :گودو فردي خواهد بود درست مثل
ما ،آدمي اسیر همین زندگي پوچ وعبث و کسالتباري که ما داريم ،آدمي که از همین
لذتهاي احمقانۀ ما محظوظ ميشود .تنها فرقش با ما اين خواهد بود که او يك دفعه
اتفاقي بيآنکه خودش از قبل خبر داشته باشد خود را در جايگاه شیء(ابژه مطلق)
يافته است؛ او تجسد آن شيء يا مطلوب مطلقي خواهد بود که همه چشم به راهش-
اند» (ژيژک.)822 looking arway ،
بدين ترتیب از نظر ژيژک ،در انتظار گودو – در چارچوب مفهومي او -برخالف محاکمه و
قصر کافکا که از نظر او پستمدرنیستي محسوب ميشوند ،اثري است مدرنیستي .به همین
دلیل در صورت بازنويسي «پستمدرنیستي» داستان ،ميبايست دست گودو به مثابه چیز را

812

فهم «در انتظار گودو» از منظری روانکاوانه712

گرفت و او را به وسط گود آورد .ما در اين نقطه برخالف ژيژک فکر ميکنیم؛ بدين قرار که
ما بر اين باوريم که در انتظار گودو خود يکسر اثريست پستمدرن ،البته بيآنکه بخواهیم از
چارچوب مفهومي ژيژک پیرامون پستمدرنیسم خارج شويم .از اين حیث ما ميپذيريم که
«گودو نامي براي عدم بیش نیست ،گودو نام غیبتي محوري است» ،اما نه در صورت قرائت
پستمدرنیستي اثر که «تجسد آن شیء مطلوب مطلقي خواهد بود که همه چشم به راهشاند»؛
بلکه برعکس ،خود اثر پستمدرنیستي ست؛ يعني اينکه گودو خود يکسر شیء مطلوب است

و نه آنکه شیء مطلق باشد .اما بهراستي چگونه ميتوان برخالف ژيژک ادعا کرد که اثر پست-
مدرنیستيست؟
در پاسخ – باز با توسل به مضموني ژيژکي در مورد نقاشي «جیغ» مونك – شايد بشود گفت
که گودو صرفا نامي براي يك «جیغ خاموش» است؛ چرا که گودو نامي براي عدم بیش
نیست ،گودو نام غیبتي محوري است؛ جیغ خاموشي که در گلوگیرکرده است و شايد به
تعبیري که همسو با روح آثار بکت باشد ،اين جیغ خاموش همان «سکوت» است .آنچه در اين
میان مهم است اين است که شأن فلسفي اين سکوت هستیشناسانه است؛ هستیشناسانه
درست در معناي مورد نظر ايمانوئل کانت و به نوعي کل ايدئالیسم آلماني.
بگذاريد به طور روشن بیان کنیم اينکه گودو را چون چيز فينفسه کانتي قلمداد ميکنیم،
صرفا نوعي قیاس است يا به تعبیري ديگر ،ما در اينجا با دو چیزي مواجهايم که ميشود آنها
را ايزومورف خواند؛ درست نظیر دو صندلياي که به لحاظ شکل نظیر هماند اما يکي از چوب
ساخته شده و ديگري از فلز .واقفیم که چنین قیاسي صرفا براي روشنکردن دهشت اضطراب-
آور سکوت است و الغیر .براي درک بهتر اين موضوع که گودو به مثابه شیء مطلق به جیغ
خاموش يا همان سکوت ميماند باز به سراغ ژيژک ميرويم؛ همو که شارح ايدئالیسم آلماني
است.
ژيژک( )4120در کتاب از نشانگان[= سمپتوم] خود لذت ببرید ميگويد که از منظر الکان
خود ( )egoيك ابژه  ،يك ابژه «شيء[=باقیماندهي] جوهري» ( )substantial resاست.
حال وقتي کانت سوژه را جوهرزدايي 4ميکند «همین عاري از جوهر کردن است که فضايي
__________________________________________________________________________
.- 4چنانکه ژيژک()4120به روشني ميگويد" « :سوژه" دقیقا آن خاليي است که پس از حذف کل محتواي جوهري باقي مي-
ماند [... .يا به عبارت ديگر] سوژه همان ناجوهر( )nonsubstanceاست»( 888و 880؛ قالب اضافهي ماست) .براي اين
مبحث بنگريد به مدخل بسیار پراهمیت سوژه روشنگری کتاب مذکور و اينکه چگونه بريدن از سنت جوهري – بريدني که
کانت آن را به انجام رساند -همان حرکت برسازنده روشنگري است و به اين اعتبار اين سوژه ،اين خال ،يا همان سطحي که از
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خالي که خیال پردازيهاروي آن تابانده ميشوند ،هیوالها در آن ظاهر ميشوند ،را ميگشايد.
به زبان کانتي :به دلیل دسترس ناپذيري چيز فينفسه ،همواره يك شکاف عريض در واقعیت(
برساختهشده ،پديداري) وجود دارد ،و اين خالء چيز غیر قابلدسترس با اوهام يا
فانتاسماگوريهايي پر ميشود که از طريق آن چيز ماوراي پديداري[]transphenomenal
وارد صحنه حضور پديداري ميگردد(ژيژک .)882 enjoy your symptom ،تأکید ميکنیم
که خواننده اين نکتهي پر اهمیت را مد نظر داشته باشد که واقعیت برساختهشده و پديداري
مربوط به سوژۀ جوهرزداييشده است نه جهان اعیان بیروني و هر آنچه وراي اين واقعیت
برساختهشده و پديداري-يا به عبارت ديگر ،ماوراي پديداري -است همان چيز يا شيء في-
نفسه است .به همین دلیل سوژۀ دانندۀ کانتي «نقطهي بدون جوهري از عطف به نفس نابي [=
خودربط دهنده ( ]self-relatingمن ميانديشم) است که "بخشي از جهان" نیست ،بلکه
برعکس ،متناظر يا همبستۀ با خود «جهان» است و بنابراين به لحاظ هستیشناختی برسازنده
4
است" :جهان""،واقعیت" ،به صورتي که ما ميشناسیمشان ،تنها ميتواند در افق تناهي سوژه
ظاهر شوند .بدين ترتیب نزديك شدن به فضاي خالي [= سیاه  ]blackچيز فينفسه فوقالعاده
منظر کانت آگاهي بدان دسترسي ندارد ،ماواي هیوالهاي فانتاسماگوريك است) .براي شرحي سادهتر از جايگاه سوژه در آثار
ژيژک بنگريد به مايرس .) 12-08

 - 4مهم است که خواننده بداند که وقتي ژيژک ميگويد «جهان»« ،واقعیت» ،به صورتي که ما ميشناسیمشان ،تنها ميتواند در
افق تناهي سوژه ظاهر شود منظور اين است که اينها همان عرصهاي هستند که آگاهي بدانها وقوف دارد و از اين حیث در
افق آگاهي ما جا دارند و هم از اين حیث به ساحت بازنمايي مربوط ميشوند .حال جايگاه سوژه کجاست؟ از آنجا که سوژه
همان ناجوهر است «او صرفا به مثابه عطف به نفس غیرجوهري که فاصلهاش را با ابژههاي درون جهاني حفظ ميکنند ،بیرون
ميايستد» (ژيژک .)412 enjoy your symptom ،به همین خاطر است که ژيژک ميگويد «هیوال همان سوژه است که به
صورت چيز به تصور درميآيد»( .)880باز تاکید ميکنیم در قرائت ژيژک از کانت و در کل ايدئالیسم آلماني ،اين فضاي خالي
[= سیاه  ]blackچیز فينفسه کانتي که نبايد بدان نزديك شد چرا که ميبايست منتظر "پاسخهاي امر واقعي" باشیم ،همان
جايي است که آگاهي به آن دسترسي ندارد .چرا که از منظر کانت معضل خود-ارجاعي( )self-referenceآگاهي اين است
که چگونه منظرگاهي بیرون از خود بیابد ،کسب اين منظرگاه براي آگاهي البته از منظر کانت محال است .همین فضاي خالي
[= سیاه  ]blackچیز فينفسه کانتي که ماواي هیوالهاي فانتاسماگوريك است -و چنانچه در جلوتر خواهیم ديد در قرائت
ژيژک همین ماوا "،شب سراسري" هگل و "رانه مرگ" در روانکاوي است -را ما با شان هستيشناسانه -جنانچه در سوژه
جوهرزدايي کانت است -سکوت بکتي داراي ساختاري ايزومورف ميدانیم.
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خطرناک است -اگر بیش از حد به آن نزديك شويم ،خود "جهان" انسجام هستيشناختياش
را از دست ميدهد» ( 882؛ تاکید از ژيژک است؛ قالبها اضافهي ماست).
اين فضاي خالي(=سیاه) چيز في نفسه همان  Xاست که آگاهي نميتواند به آن دسترسي يابد؛
چرا که از منظر کانت معضل خود-ارجاعي 4آگاهي اين است که چگونه منظرگاهي بیرون از
خود بیابد ،کسب اين منظرگاه براي آگاهي البته از منظر کانت محال است .البته اين مسئله را
هم مد نظر داريم که آنگاه که برداشت از حقیقت به بازنمايي مربوط شود «ما آن هنگام را که
به نهايت تفحص رسیدهايم ،نميتوانیم تشخیص دهیم مگر آنکه از پیش بدانیم آنچه که هست
همان است که ما در جستجوي آن هستیم» (بويي .)11
حال درست در جايگاه ديالوگ با ژيژک و با در نظر گرفتن ايزومورف بودن اين دوچیز -يعني
چیز فينفسه کانت و سکوت بکتي -ميشود پرسید ،آيا به تعبیري بکتي همین فضاي
خالي(=سیاه) ،همین چیز فينفسه که در افق آگاهي سوژۀ جوهرزدايي شده نميگنجد ،نمي-
تواند همان "سکوت" باشد؟ سکوتي که "نامناپذير" است ،سکوتي که به ساحت نام و يا به
طور کلي به ساحت بازنمايي درنميآيد8؟ سکوتي که در نامناپذیر به گفتۀ بکت هیچ کس آن
را نميداند ،که «در سکوت هیچ کس نميداند» ،حضورش استمرار مييابد؛ حضوري که بي-
شك چیزي نیست جز فقدان ،تهي ،خالء ،خالئي اما ترسناک؛ خالئي که بوده ،هست و خواهد
بود ،خالئي که ادامه داشته ،ادامه دارد و ادامه خواهد داشت:
شايد روياست ،همهاش يك رويا ،رويايي که غافلگیرم خواهد کرد ،بیدار خواهم شد ،در
سکوت ،و ديگر هرگز نخواهم خوابید ،خودم تنها ،يا رويا ،روياي يك سکوت ،سکوتي
رويايي ،پر از زمزمهها ،نميدانم ،همهاش کلمات ،بیداري هرگز ،فقط کلمات ،چیز
ديگري نیست ،بايد ادامه دهي ،همین و بس ،به زودي متوقف ميشوند ،اين را خوب
ميدانم ،ميتوانم حسش کنم ،بهزودي ترکم ميکنند ،آنگاه همان سکوت ،براي لحظهاي،
چند لحظهي ناب ،يا همان روياي خودم ،آنکه ماندني است ،که نماند ،که هنوز ميماند،
خودم تنها ،بايد ادامه دهي ،نميتوانم ادامه دهم ،بايد ادامه دهي ،ادامه خواهم داد ،بايد
کلمات را بگويي تا هر زمان که کلمهاي هست ،تا وقتي که مرا بیابند ،تا وقتي که مرا
بگويند ،درد عجیب ،گناه عجیب ،بايد ادامه دهي ،شايد پیش از اين تمام شده است ،شايد
پیش ازاين مرا گفتهاند ،شايد مرا به آستانهي قصهام رساندهاند ،روبروي دري که به قصهام

__________________________________________________________________________
. self reference
 - 8بر بحثي دقیق در اين زمینه بنگريد به مراد فرهادپور ( ،)20-440مبحث تامالتی در باب شعر.

1
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باز ميشود ،که غافلگیرم خواهد کرد ،اگر باز شود ،خودم تنها ،آنگاه همان سکوت ،آنجا
که هستم ،نميدانم ،هرگز نخواهم دانست ،در سکوت هیچکس نميداند ،بايد ادامه دهي،
نميتوانم ادامه دهم ،ادامه خواهم داد (بکت به نقل از آلوارز .)442-42
اينکه شيء مطلق ،يا همان شيء فينفسه ،چیزي نظیر همان جیغ خاموش يا سکوت بکتي
است ،هنگامي روشن تر خواهد شد که باز به خود ژيژک رجوع کنیم ،آنجا که ژيژک ميگويد

که هگل خالء چيز(غیر قابل دسترس بودن آن) را معادلي براي خود آن نفئیتي 4ميدانست که
سوژه را تعريف ميکند ،و از اين طريق کانت را بیش از خود او کانتي کرد؛ بدين ترتیب جايي
که هیوالهاي فانتاسماگوريك ظاهر ميشوند به عنوان نفس ناب 8شناخته ميشود:
آدميزاد همین شب است ،همین هیچ تو خالي ،که همه چیز را در بساط خود جاي
داده است -گنجینۀ پايانناپذيري از صورتهاي ذهني بسیار ،تصاوير بسیار ،که هیچ
کدام از آنها اتفاقا براي او رخ نميدهد -يا براي او حضور ندارند .اين شب ،اين
درون طبیعت ،که اينجا –نفس ناب -در هیئت تصاوير خیالگونه [=فانتاسماگوريك]
حضور دارد ،شب سراسري است ،اينجا يك سر خونچکان جوانه ميزند -آنجا شکل
سفید ديگري ،ناگهان در اينجا روبروي آن ،و درست به همانسان ناپديد ميشود-
وقتي آدمي به درون چشم انسان -به درون شب که هولناک ميشود-نگاه ميکند ،اين
شب را يك نظر ميبیند( »....هگل به نقل از ژيژک.)882 enjoy your symptom ،
بار معنايي نقل قول باال اين است که اين شب ،اين شب سراسري ،همان فضاي خالي و تاريك
چيز فينفسه است و آنگاه که هگل خالء چيز (غیر قابل دسترس بودن آن) را معادلي براي
خود آن منفیتي ميداند که سوژه را تعريف ميکند ،نتیجه آن ميشود که آدميزاد همین شب
است ،همین هیچ تو خالي ،که همه چیز را در بساط خود جاي داده است و بدين ترتیب هگل،
کانت را بیش از خود او کانتي کرد.
آيا با دانستن اينکه به دلیل غیرقابل دسترس بودن چيز فينفسه ،همواره يك سوراخ گشاد در
واقعیت برساخته شده وجود دارد و اين خالء اين چيز غیرقابل دسترس با اوهام يا
فانتاسماگوريها پر ميشود ،نميتوان نوري انداخت به همین اوهام و فانتاسماگوريها در آثار
بکت؟ به عبارت ديگر ،آيا مثال در نامناپذیر اين کرم ،اين موجود نخستین ،اين توپ گندۀ
سخنگو ،که «گرچه از وجود پاها و سنگیني دستها بر زانواش آگاه است ولي فاقد هر گونه

__________________________________________________________________________
. Negativity
2
. Pure Self
1
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اسباب چهره يا زائده و برجستگي است -بدون دماغ ،بدون عضو جنسي» و يا مثال در دست-
آخر ،هم نابینا و فلج ،نگ و نل پا ندارند و در سطل زباله چپانده شدهاند ،و يا در در انتظار
گودو استراگوني که در آشغالهاست ،يا به طور کلي آيا اين همه پرسوناژ عجیب و غريب آثار
بکت ،همارز محاکمه و قصر کافکا ويا هم ارز نوشتاري دنیاي تصويري «انسان فیلنما»ي
ديويد لینچ و نظاير آن -که ژيژک آنها را پستمدرن ميداند -نیستند که با اوهام يا
فانتاسماگوريها پر ميشوند؟ آيا صداهاي پرسوناژهاي شیزوفرنیك بکتي – «همانطور که
ميشنوم ،ميگويم»؛ «اما وات چیزي از اين سخنان نشنید ،زيرا صداهاي ديگري در گوشش
کلمات غیرقابلفهمي را زمزمه ميکردند ،ميخوانند ،فرياد ميکشیدند»؛ «توي سرم عجب
خرمحشري است ،اين همه آدم محتضر .مورفي ،وات ،يرک ،مرسیه ،و باقي جماعت  ...قصهها،
قصهها .قادر به تعريفشان نبودهام» و مثالهايي بسیار از اين دست -4اوهامي نیستند که خالء
چيز غیرقابل دسترس يا همان سکوت را پرميکنند؟
__________________________________________________________________________
 -در نمايشنامهي در انتظار گودو نیز ميخوانیم:

1

« والديمیر :موضوع وحشتناک اين است که آدم فکر کرده باشد.
استراگون :مگر تاحاال اين بال سرمان نیامده؟
والديمیر :اين همه الشه از کجا آمده؟
استراگون :اين همه استخوان مرده.
والديمیر :بگو ببینم.
استراگون :درست است.
والديمیر :انگار يكخرده فکر کرديم (بکت  28؛ تاکبد از ماست) و يا در جاي ديگر اين نمايشنامه ميخوانیم:
«استراگون ... :صدای مردهها را.
صدايشان مثل صدای بال است.
 ...والديمیر :همهشان باهم حرف ميزنند.
استراگون  :هرکي با خودش.
سکوت.
والديمیر :انگار پچپچ ميکنند.
استراگون :خشخش ميکنند.
والديمیر :غرغر ميکنند.
استراگون :خشخش ميکنند.
 ...والديمیر :بگو يك چیزي!
استراگون :دارم سعي ميکنم.
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به شکلي حتي جذابتر ،با توجه به مفاهیم ژيژک همین منفیت ،همین مازاد ،يا سکوت بکتي
در روانکاوي نام رانۀ مرگ است؛ عنصري غیرکارکردي که مانع تحقق اصل لذت ميشود حتي
اگر«آپاراتوس رواني کامال به حال خود رها شده باشد ،به آن تعادلي که "اصل لذت" مي-
خواهد نخواهد رسید» ( .)08ژيژک در گشودن فضای فلسفه ()4120نیز ميگويد« :فرويد در
تالش براي توضیح کارکرد روان انسان در قالب اصل لذت ،اصل واقعیت و غیره ،بیش از پیش
متوجه عنصري کامال غیرکارکردي شد ،نوعي ويرانگري اساسي و مازاد منفي که نميتوان آن را
تبیین کرد .به نظر من رانه مرگ نام دقیق همین مازاد نفي است» ( .)01در فلسفۀ هگل ،آنچنان
که ژيژک آن را قرائت ميکند ،اين «رانۀ مرگ نام جنون برسازندۀ عقل است»( )00
بدين طريق شايد همارز با يکي از عناوين ژيژک در کتاب کژنگریستن که «شاه يك شيء
است» (ژيژک )00 ،4122 ،بتوان گفت که گودو يك شيء است .با ساختاري چنین
ايزومورف ،اين شيء همان جیغ خاموش يا همان سکوت بکتي است .به نظر ميرسد نظیر
توضیحات ژيژک از کافکا که ميگويد «يهوۀ زشتکار ديوانۀ کافکا ،اين "ذات برين شر" ،دقیقا
همان خدا در مقام خیر برين است -تفاوت تنها در اين واقعیت نهفته [است] که ما زيادي به او
نزديك شدهايم»( .)824ميتوان گفت که سکوت ،اين خالء ترسناک ،همان گودو در مقام خیر
برين است -تفاوت تنها در اين واقعیت نهفته که ما زيادي به او نزديك شدهايم .و باز هم نظیر
ژيژک که که در مورد کافکا ميگويد « فرمول "خداي غايب" در مورد کافکا اصال به کار نمي-
آيد :زيرا بر خالف قرائت مدرنیستي ،مسئلۀ کافکا اين است که در اين جهان يهوه زيادي
حاضر است» ( )829ميتوان گفت فرمول گودو به مثابۀ "خداي غايب" در مورد بکت به کار
نميآيد :زيرا بر خالف قرائتهايي نظیر قرائت اگزيستانسیالیستي ،4مسئلۀ بکت اين است که

سکوت طوالني.
والديمیر ( :با اضطراب) .هرچي ميتواني بگو! »( در انتظار گودو ،همان  29-24 :؛ تاکبد از ماست) .آنچه برجسته شده
است( الشه ،استخوان مرده،
صداي مردهها و )...را با خالء چیز غیرقابل دسترس کانتي با نقل قولي که از هگل بیان شد -شب سراسري ،سر بريدۀ
خونچکان -مقايسه کنید.
4

 -مراد فرهادپور ( )4122مينويسد« :تمارض فلسفهي اگزيستانسیالیستي بیانگر وضعیت کسي بود که ميکوشد فالکت

خويش رامستقیما به فضیلت بدل سازد ،کسي که ميخواهد با تشريح بدبختيهاي خويش ،بياعتنايي ديگران را به نوعي حس
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در اين جهان گودو زيادي حاضر است .از منظري الکاني ،بدين ترتیب جهان بکت نیز نظیر
کافکا جهاني يکسر مملو از اضطراب است؛ چرا که ما بیش از حد به شيء ،جیغ خاموش يا
همان سکوت ،نزديك شدهايم.4
به اين ترتیب ،بر خالف نگاه رايج ،شايد بتوان جرات کرد و گفت که گودو «کسي» نیست،
گودو نامي براي عدم بیش نیست ،گودو نام غیبتي محوري يا همان سکوت خواهد بود؛
سکوتي که بيشك خواهد آمد چرا که او مأواي هیوالهاي فانتاسماگوريك است ،چرا که او
«شب سراسري» است ،او آمده ،ميآيد ،و خواهد آمد و ما در جايگاه سوژۀ الکاني همین خالء،
همین سکوتیم ،سکوتي که مارا ميگويد ،سکوتي که زيادي حاضر است .اين سکوت خوفناک،
همان فضاي خالي [= سیاه  ]blackچيز فينفسه ،چنان حي وحاضر است و اين حیث شر
وضع طبیعي اشیاء و امور است ،که توگويي پنهان است .در آثار بکت گويا حرافي پرسوناژهاي
مفلوک را همین هیوالي سکوت گفته است:
« استراگون :همیشه يك چیزي پیدا ميکنیم که وجودمان را برامان مطرح کند ،ها ديدي؟
والديمیر :آره ،آره ،آخر ما جادوگريم» (بکت .)29
وردهاي اين جادوگرهاي مفلوک را هیوالي سکوت هديه داده است و اين جادوگران خود
نميدانند که عروسك خیمهشببازي هیوالي سکوتاند .حرافي و جفنگريسيهاي استراگون
و والديمیر با آن همه اعمال تکراري وکسالتبار را  ،که خود گوياي تکرار و عادتيست که به
قول بکت «مخدر نیرومندي است» (به نقل از آلوارز  ،)4124همه آن ذات برين شر هديه کرده
است« .عادت بکت بر تکرار مضامین ،تصاوير و حتي شخصیتهاي واحد از اثر به اثر ،شکل

ترحم و دلسوزي بدل کند ،تا بدين طريق نه فقط بر بیهودگي و عدم کارآيي خويش در جامعهي مافوق صنعتي سرپوش
گذارد ،بلکه دادوستد تسالي معنوي را نیزبه "رسالت" يا کارکرد اجتماعي خود بدل سازد» ( ص ،02 .تأکید از ماست).
4

 -مراد فرهادپور( )4122مينويسد« :در آثار کافکا سکوت سرشتي تمثیلي يافت .اما تمثیليشدن سکوت ،خود سرآغاز

خاموشي تمثیل بود .معماهاي دلهرهآور کافکا که همهچیز و همهکس را در لبهي پرتگاه فاجعه قرار ميداد ،جاي خود را به
داستانهاي بکت بخشید که همگي ماهیتي مابعد فاجعه دارد .سکوت خوفناکي که طنینش در همهي تمثیلهاي کافکا شنیده
ميشود ،به نفع نوعي پرگويي ماللتآور کنار گذاشته شد که بیشتر از آنکه سودايي و حزنانگیز باشد ،مضحك و مسخره
است .قهرمانان بکت بواقع همهي فجايع را پشتسر گذاشتهاند[ ...و در اين آثار] شر وضع طبیعي اشیاء و امور است» (-401
408؛ قالب اضافهي ماست).
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بارز تأکید بر اين حقیقت است که وضع در جهان او اين طور است و نه جزء آن( »4آلوارز
 .)410و چرا نباشد آنگاه که سکوت ،همان هیوال ،همان مازاد منفي همیشه آنجاست! .تو گويي
آثار بکت به نوعي بازنمايي همین خالء ترسناک ،همین هیوالي سکوت ،همین هیچ است.
تمامي آثار او گويا بازنمايي رانۀ مرگ ،همان عنصر غیرکارکردي ،همان جنون برسازندۀ عقل-
اند؛ همان رانۀ مرگي که مسیري حلقوي دارد و تکرار ميشود و ادامه مييابد .به همین خاطر
است که ميبايست حرف زد ،ميبايست کلمات را گفت ،ولو به قول بکت «هیچ چیزي براي
بیانکردن وجود ندارد»چرا که پاي «اجبار به بیان کردن» در میان است ،اجباري که يگانه
استراتژي است براي گريز از چنگال هیوالي سکوت؛ استراتژاي دردناک ،درد عجیب ،گناه
عجیب .نامناپذير بکت هم در حالي تمام ميشود که گوينده هنوز بيقرار ،مردد و محکوم به
حرف زدن است «بايد کلمات را بگويي تا هر زمان که کلمهاي هست ،تا وقتي که مرا بیابند،
تا وقتي که مرا بگويند ،درد عجیب ،گناه عجیب ،بايد ادامه دهي( به نقل از آلوارز  .)442و يا
در انتظار گودو هم ميخوانیم:
والديمیر( :پرمعني) .هرکس صلیب خودش را به دوش ميکشد (.آه ميکشد ).تا آنکه
ميمیرد و
فراموش ميشود.
استراگون :حاال تا آن موقع بهتر است آرام صحبت کنیم ،چون ساکت که نميتونیم
بنشینیم.
والديمیر :راست ميگويي ،حرف ما تمامي ندارد.
استراگون :براي اينکه فکر نکنیم.
والديمیر :آره ،عذرش را هم داريم.
استراگون :براي اينکه نشنويم...
__________________________________________________________________________
 - 4براي مثال در نمايشنامهي دست آخر ميخوانیم:
« هم :به نظرت ديگر شورش در نیامده؟
کالو:چرا! (مکث ).شورچي؟
هم :اين...همین...وضع.
کالو :من نظرم همیشه همینطور بوده( .مکث ).نظر تو غیر از اين بود؟
هم( :غمگین) .پس امروز هم مثل باقي روزها است.
کالو :تا هست همین است( .مکث ).تمام عمرمان همین بساط است»( بکت .)488
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والديمیر :آره ،داليلش را هم داريم (بکت .)29
گويا يگانه تقدير تلخ اين پرسوناژهاي مفلوک حرافي به مثابه جادوگري است؛ «به کمك
نیروي عادت ،به کمك گوش نکردن به سکوت» (آلوارز 484؛ تأکید از ماست) .توگويي
حرافي آنان الالييست براي خواباندن هیوالي سکوت.
حال چنانکه سخن آن رفت ،بنابر آنچه ژيژک پیرامون رانۀ مرگ ميگويد ،ديگر چندان غريب
نخواهد بود که همبستۀ بیروني اين رانۀ مرگ با جهان بیرون ،با ساحت نمادين ،جنگ جهاني
دوم باشد« .سهگانه مولوی ،مالون میميرد و نامناپذیر که از خاکستر جنگ دوم برخاستهاند،
همه به گونهاي روايت مرگاند .صدايي از دور ،از ذهني سرگردان و از میان ويرانهها شنیده
ميشود .صدايي که در نام ناپذير صدايي بي نام ميشود "نامناپذيري که وقت چنداني براي
زندگي ندارد" ،صدايي از پشت شکست ،سکوت مرگ ،و شايد صدايي از پس گور که در
ادبیات پستمدرن شنیده ميشود( »....صنعتي  .)89-84درون هیوالي سکوت ،برون هیوالي
زندگي شرآفرين معنا باخته .آثار بکت بخیهي دردناک اين دو شر اعظماند.
حال ديگر بوالعجب چیزي نیز نیست که «گناه نخستین» همان زاده شدن باشد؛ گناهي که در
نهايت شرمساري ميبايست از آن توبه کنیم .نزد بکت پیش از مرگ و پس از مرگ همه سراپا
شر است .در دست آخر) کالو از هام ميپرسد:
کالو ... :تو به زندگي بعد از مرگ اعتقاد داري؟
هام :زندگي من غیر ازاين نبوده» ( بکت .)480
در انتظار گودو ،نیز ميخوانیم:
«استراگون :چیه؟
والديمیر :چطور است ما نادم شويم؟
استراگون :از چي؟
والديمیر :آه( ...فکرميکند) ،ديگر الزم نیست وارد شويم.
استراگون :از تولدمان؟ (بکت .)1
به قول آلوارز اين پرسش پژواکي است از مالون میميرد ،که خود پژواکي است از يکي از
مضامین اصلي"پروست"« :4به دنیا آمدن ،همان گناه نخستین است» (بکت به نقل از آلوارز -2
« .)410ما محکوم [به زندگي در] زمانیم ،زيرا گناه نخستین و ابدي  ...زاده شدن را مرتکب
__________________________________________________________________________
 - 4اشارهاي است به مقالهي بکت در مورد مارسل پروست نويسنده در جتسجوی زمان ازدست رفته.
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شدهايم» (بکت به نقل از آلوارز « .)11گناه نخستین حقیقي همان زندگي است» (بکت به نقل
از آلوارز .)490
اکنون در کش و قوس مخوف اين که «حرفي براي گفتن وجود ندارد» و «اجبار به بیان کردن»،
چه ميبايست کرد؟ پاسخ بکتي قطعا «نميدانم» است« :آنگاه همان سکوت ،آنجا که هستم،
نميدانم ،هرگز نخواهم دانست ،در سکوت هیچکس نميداند ،بايد ادامه دهي ،نميتوانم ادامه
دهم ،ادامه خواهم داد» .توگويي متن ماواي دشواري تلخ زيستن است؛ «فقط کلمات ،چیز
ديگري نیست ،بايد ادامه دهي ،همین و بس ... ،بايد کلمات را بگويي تا هر زمان که کلمهاي
هست».
 -0نتيجهگيری
مقالۀ حاضر با توسل به میراث فکري فرويد و الکان خاصه آنگونه که اسالوي ژيژک،
فیلسوف و روانکاو معاصر ،آن را پرورانده است ،به برسي اجمالي از اثر درانتظارگودو ساموئل
بکت پرداخت .ژيژک با طرح مفهوم چیز يا همان شيئ الکان ،چنانکه توضیح داده شد ،به
تقسیمبندي خاص از مدرنیسم و پستمدرنیسم مبادرت ميورزد .ما قسمي از منظومه مفاهیم
ژيژک را توضیح داديم و درست در چارچوب فکري به بحث و گفتگو نشستیم و در همین
راستا ،تاحدي برمبناي فهم خويش ،ايدهي او مبني پستمدرن نبودن نمايشنامۀ در انتظار
گودو را به چالش کشیديم.
تالش براي خوانشهاي اگزيستانسیالیستي و هرمنیوتیکي از آثار بکت خاصه «در انتظار گودو»
چیز مهمي را در پرانتز ميگذارد و آن هم منطق تروما است .در تفسیر هرمنیوتیکي امر
تروماتیك رؤيتپذير نخواهد شد و اين محصول پروبلماتیك دروني چشمانداز هرمنیوتیکي
است .از اين حیث تالش براي کشف معناي متن در اين الگو مدام به تعويق ميافتد و مواجهه
با تروماي متن ناممکن ميگردد .اگر «در انتظار گودو» را متني تروماتیك بدانیم که محصول
مواجهه با تروماي نیستي است آنگاه ماندن در تفاسیر هرمنیوتیکي به هستيشناسیي متن وفادار
نخواهد بود و تنها در پي معنايي پنهان در پس آن خواهد گشت .در پس اين متن يك تروما
نهفته است ،يا با عبارات دقیقتر متن امري تروماتیك است و منطق تروما نه در پس که در
سطح متن جاري است و شرايط امکان چفت و بسط دالها و گزارهها را به يکديگر پديد
آورده است.
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به نظر ما آنچه که ميشود از آن به عنوان مرزبندي میان روش هرمنوتیك و میراث روانکاوي
ياد کرد ،دستکم اين است که مسئله صرفا اين نیست که هر تفسیري تفسیري ديگر است،
دالها رو هم ميلغزند و لذا معنا براي همیشه از چنگ ما ميگريزد ،حقیقت لشکري از
استعارهها و تشبیهات است ،و در اين معنا حقیقت امري زباني و گفتمانيست؛ بلکه از منظر
روانکاوي فرويد و الکان ،به مثابۀ میراثي انتقادي ،خود اين تفاسیر ،دالها ،استعارهها و
تشبیهات حول امري تروماتیك شکل ميگیرند .يا به عبارتي ديگر ،تفسیر حول امر تروماتیك
سامان سخن گفتن مييابد .دست کم گويا هرمنوتیك از امر تروماتیك چشمپوشي ميکند .بیان
اين موضوع نه ناديده گرفتن دستاوردهاي غني سنت هرمنوتیك است بلکه صرفا اين است که
میراث فرويدي-الکاني سواي مسئله تفسیر ،جاي پايي براي امر تروماتیك را نیز تدارک مي-
بیند که ميتواند فهم ما از متن را بیشتر کند.
آنچنانکه نشان داديم مواجهۀ اگزيستانسیالیستي و يا هرمنیوتیکي عنصري عمده و کلیدي در
فهم اثر به معناي عام و بکت به معناي خاص را جا مياندازند و ان هم تروما است .تروما که
شرايط امکان پديدآيي سوژه-متن است در پس اما در سطح گفتار جاري است و حضور حاضر
اين ساحت تروماتیك است که تداوم گفتار را ممکن ميکند .تداومي که ميتوان طیفي از تکرار
وسواسي تا تکرار متفاوت را در بر داشته باشد .از اين حیث بر خالف نگاه رايج ،شايد بتوان
گفت که گودو «کسي» نیست ،گودو نامي براي عدم بیش نیست ،گودو نام غیبتي محوري يا
همان سکوت خواهد بود؛ سکوتي که بيشك خواهد آمد چرا که او مأواي هیوالهاي
فانتاسماگوريك است ،چرا که او «شب جهان» است ،او آمده ،ميآيد ،و خواهد آمد و ما در
جايگاه سوژۀ الکاني همین خالء ،همین سکوتیم ،سکوتي که مارا ميگويد.
در هرمنوتیك ما با نوعي لذت متن 4و تفسیر نیز مواجهايم؛ لذت حاصل از ارتباط گاه فعال و
گاه منفعل مخاطب-متن .قرائت هرمنوتیکي يکسر قرائتي نشانگاني است و با تروما کاري
__________________________________________________________________________
 - 4به عنوان مثال مراد فرهادپور در مقدمهاش بر کتاب آلوارز( )4124در مورد لذت متن نزد روالن بارت مينويسد «:چه
چیزي دلقكبازيهاي بکت را از بازيگوشيهاي بارت ،دريدا و باتاي متمايز ميکند؟ براي بارت ادبیات ،ثروت و غنیمتي
است که بايد گرد آيد تا جمال پرستان و گوهرشناسان از آن متمتع شوند .او هنوز به معنايي خاص جوياي "لذت متن" است....
مهمترين دغدغه ي بارت هنوز هم بهتر و بیشتر بیان کردن است ،حال آنکه براي بکت اين "نگراني و وسواس همگاني براي
بیانکردن تا سرحدممکن" ،خود جزئي از فالکت فراگیر روزگار ماست ،همان "فالکت آشناي قديمي" که ما براي فرار از
"مسکنت غايي" خويش به آغوشش پناه ميبريم .توصیف بکت از "دغدغهي بیان کردن" ،معناي "انقالبيترين" استعارههاي
بارت و باتاي را به تمامي معکوس ميکند :اکنون نوشتن در مقام "تجاوز ،دزدي ،و زيادهروي" چیزي نیست مگر" کمي
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ندارند لذا متن نزد آنان همیشه محرک تفسیر است .اما اين مقاومت و سرکشي فیگورهاي بکت
نوعي کفارۀ زيستن است و در اين معنا درست نظیرآنچه که ژيژک در مورد کافکا ميگويد،
گويي آثار بکت نیز تفسیر را «متوقف ميکنند» ،هم در دستآخر ميگويد« :يك ذره شعر
بخوانم( .مکث ).تو دعا کردي (...حرف خودش را تصحیح ميکند ).تو صدا کردي شب را ،و
شب ميآيد( ...مکث .حرف خودش راتصحیح ميکند...فروميآيد :اکنون در تاريکي صدا کن.
 ...لحظهها به هیچ نميارزند ،حاال مثل همیشه ،زمان نبود ،زمان گذشت ،حساب بسته شد و
قصۀ ما به سر رسید» (بکت .)429
گويا اين آثار ترمز لذت تفسیر متن را ميکشند .يا در عبارتي کلي ،بر خالف نگاه سنت
هرمنوتیکي در مورد عناصر لجوج و سرکش متن ،سرکشي فیگورهاي بکتي بار سنگین هسته-
اي تروماتیك را در خود دارند .ازين حیث مهم خود تروماست نه سمپتومها .آثار بکت درست
مثل گشودگي متن در هرمنوتیك ،زخم باز و دهانگشودهاند؛ زخمي که درمان ناپذير است .به
گمان ما نزد بکت متن يگانه مأوا براي بازنمايي چرک زخم باز زندگي است؛ درست نظیر
نوشتار کنوني :نوشتاري با استراتژي بکتي ،نوعي شکنجۀ بیهودۀ اجبار به نوشتن ،يا شايد هم
تبي تند براي اجبار به نوشتن به مثابه نوعي از بازنمايي رانهي مرگ .به نظر ميآيد در آثار بکت
خبري از تفسیر لذتبخش سمپتومها نیست .اينجا مأواي «بازيگوشيهاي ادبي» نیست .اينجا
با زخم چرکین زندگي مواجهايم با هستهاي تروماتیك .همیشه چرکي مانده ،ميماند و خواهد
ماند؛ چرک به مثابه نوعي پسمانده ،نوعي مازاد؛ و باز چرکي ديگر و باز. ...
بيگمان اما در هرگونه بحث پیرامون اين فرضیه باز است و منتقدان ،اگر نتیجهگیري مذگور را
نه به مثابه نتیجهگیري قطعي که به مثابه در افکندن طرح ببینند ،ميتوانند آن را به نقد بکشانند.

جلوتر رفتن در مسیر همان جادهي کسالتبار قديمي"( .)48-40بد نیست بگويم بارت به همین تجاوز و زيادهروي "نوشتن"
ميگويد و ازين حیث از نظر او متن واجد "خشونت" است« .استراتژي بکت به يك معنا نقطهي مقابل "تجاوز" و"زياده-
روي" است ،زيرا هدف بکت به گفته خودش ،بهکار گرفتن بطالت و "بهرهبرداري از ستروني" است»( فرهادپور،همان.)48 :
در همین راستا آنگاه که ميگويیم  ،گويي آثار بکت نیز تفسیر را "متوقف ميکنند" دقیقا منظورمان همین پايان دادن به
خشونت متن است .توضیح مفصل اين مبحث نیازمند ارائهي بحثي پیرامون دو مفهوم کلیدي "زمانه اکنون" و "خشونت الهي"
والتربنیامین -که به گفتهي هانا آرنت بزرگترين منتقد ادبي قرن بیستم است -ميباشد که خارج از حوصلهي نوشتار کنوني
است.
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