


1 
 

  يخشونت نظر
  



2 
 

  



3 
 

  يخشونت نظر
  يانتقاد يشناسييبايدر باب هنر و ز يمجموعه مقاالت

 
  يميسل يمهد

 
 
 
  
  
  
 

  گروه انتشارات آزاد ايران
 

  



4 
 

  يميسل يمهد

 يخشونت نظر
  )يانتقاد يشناسييبايدر باب هنر و ز ي(مجموعه مقاالت

 

 

  

 

 

 ئدگروه انتشارات آزاد ايران ـ سو

Published by Iran Open Publishing – A Wsiehouse Imprint 

www.iran-open-publishing.com 

ISBN 978-91-7637-195-4 

© Wisehouse 2016  
 

  

ي هر گونه اثر از متن اين مجموعه است. تهيهمحفوظ ناشر براي اين چاپ ي حقوق كليه©
رايت رايت ايران و كپيو يا بخشي از آن چه در ايران و چه در خارج از ايران طبق قانون كپي

  است.ي كتبي گروه انتشارات آزاد ايران المللي منوط به اجازهبين

  



5 
 

 
  
  
  
آنچه  ي. همهميرا بر آن بنا كن زينمانده است تا همه چ يما باق يبرا يزيچ چيه گريد«
 ي: نظرورزميانجام ده نجايا ديكه ما با ياست. كار يما به جا مانده، خشونت نظر يبرا

 »باشديم اتيفرض يساز كالياش رادمعطوف به مرگ است كه تنها روش
 )اري(ژان بودر

 
 





7 
 

 سخن مؤلف

تا  80هاي ها و جستارهاي اين كتاب همگي در بين سالي يادداشتمجموعه
گيرند كه اند. گرچه، در كل موضوعات متفاوتي را در برمينوشته شده 90

هاي يك دغهاند، اما بالطبع دغهاي متفاوتي انتشار داده شدهاغلب در زمان
شوند كه در تاريخ دهة هشتاد ايران زيسته دوره از زندگي مؤلف را شامل مي

طور كلي راجع به آن اي كه هنوز بهو در زمينة هنر انتقادي نوشته است. دهه
تحليلي روشمند نشده است و اغلب آن نوشتارهاي ژورناليستي نيز صرفاً به 

سرنوشت چپ راديكال دانشجويي  ويژه در مورداختصاص دارند. به 88وقايع 
و سنجش نظريات  86و سپس سركوب شديدشان در سال  80در اوايل دهة 

  اند. ها نيز ثبت نشدهآنها تا كنون تقريباً كمترين نوشته
اما در واقع اين دهه همزمان با دو واقعه بود: آغاز دوبارة راديكاليزه شدن 

تيِ غيرارتدوكس بويژه اتمسفر نظري و شيوع گفتمان مجدد پساماركسيس
كه از  -ملهم از مكتب نظري فرانكفورت در سيطرة علوم انساني از يك طرف

دادن آغاز شده بود و سعي در آشتي» ارغنون«دهة هفتاد با مجالتي چون 
طور پرداختن به رسانه، و از مباحثي چون روانكاوي و ماركسيسم، و همين
تكنولوژي و غيره را داشت و  اين دست امور روبنايي چون فرهنگ، صنعت و

ورزيد و هاي نظري گفتمان چپ راديكال نو اهتمام ميبه معرفي ظرفيت
هاي چون بديو، آگامبن، ژيژك، دلوز، فوكو، رانسير، نگري بعدها ماركسيست

ي خود را و هارت و ديگران در ايران معرفي شدند كه هر كدام زبان ويژه
پاي چپ به اي را پيشهاي تازهو امكان براي نقد جدي نئوليبراليسم داشتند
توان از سربرآوردن و از طرفي ديگر مي -حاشيه رانده شدة سنتي گذاشتند

گراي جنبش پراگماتيستيِ به نوعي شورمند و البته نه كامالً آگاهانه اما عمل
در  60دانشجويي چپي ياد كرد كه بعد از سالهاي سركوب وحشيانه دهة 

حاصل از فروپاشي شوروي و عواقب بعد از آن در  گيايران و سرخورده
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هاي ايران باز جوانه زده بود: شكي هاي معاصر جهاني، در دانشگاهگفتمان
هاي درخشان آن برهه هستند، اگرچه اين دو جريان نيست كه اينها نقطه

شكاف جدي و آشكاري داشتند و در يك جبهة مشترك به پشتيباني هم 
بيني آنها اساساً متفاوت بود و باز مسئله يگاه و جهانبرنخواستند، چرا كه جا

به پيوند غامض و دوسوية تئوري و پراكسيس و تضادهاي بين زيربنا و روبنا و 
شد كه مبحثي كالسيك در تاريخ نوع نگاه به اقتصاد سياسي مربوط مي

ماركسيستي است. مثالً ترجمه محوري نظريات آلترناتيو ارائه شده و عدم 
شان با مسائل انضمامي و تاريخي ماركسيسم ايراني بين روشنفكران ارتباط

سياسي غيرراديكال عمل  هايگيريشد كه عمالً در موضعياد شده باعث مي
پوشاني محوري صرف جريان دانشجويي همكنند و از آن طرف آكسيون

كردند. با اينهمه، مسئلة اين كتاب درستي با نظريات انتقادي ايجادي نمي
ايي نيست. بلكه صرفاً تالشي هيابي و بررسي علل و عوامل چنين پديدهشهري

-هاي مختلف هنر و فلسفه است كه همپاي گفتمان نئونظري در عرصه
اند. اين دهه مطرح شده 80ي ماركسيسم پايه گرفتة مذكور در ايران دهه

آيد و مؤلفش بالطبع متأثر از بستر تاريخي اين مجموعه مقاالت به حساب مي
ها سالها بوده است و اگرچه نوشته هر دو جريان نظري و عملي موجود در آن

هاي آيند، اما مؤلفش حتي در فعاليتهاي نظري به حساب مييادداشت
انضمامي و تجربة زيستة خود در آن سالها در راستاي ايجاد يك جور عمل 

هاي جمعي نوشتن، براي گردش آزاد آگاهي انقالبي و تشكيل حلقهدسته
يروي سياسي تالش كرده و در اين فكري و پيوند آن با سيالنات عملي ن

شناختيِ راستا به شرح و بسط چيزي به نام هنر انقالبي به مدد نظرية زيبايي
  پرداخته است.    » خشونت نظري«

توان گفت اگرچه جنبش دانشجويي موسوم اما با اين وجود، در كل مي 
ريكي (دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب) نتوانست گفتمان تئو» داب«به 

مستقل و خودآئين و پاسخگو به زمانة خويش را از خود ارائه دهد اما روشي 
كه از قضا -هاي تاثيرگذاري را ترتيب داد گرايانه اتخاذ كرد و آكسيونعمل

هاي جمعي كل جنبشي شد كه داشت در اكثر دانشگاهسبب سركوب دسته
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دار هاي حتي ادامهتوان نوشت اين سركوبزد. اما به حتم، ميايران جوانه مي
نه تنها مانع از ترويج جريان نظري ماركسيستي و تا حدي چرخش عاليق 

نشده بلكه  - بويژه بعد از شكست جنبش سبز- عمومي به مباحث ماركسيسم
تر بازگشت به سنت نقد اقتصاد سياسي در ماركسيسم را بين عموم رايج

اقتصاد جهاني و  ساخته است كه اين در يك كشور در حال توسعه با الگوي
آيد و اختالف طبقاتي فراوان حاصل از آن نيروي خطرناكي به حساب مي

مداران هنوز از سركوب نيروهاي آگاه اجتماعي اعم از براي همين قدرت
داري نوپاي اند. خشونت سرمايهكارگران، زنان و دانشجويان باز نايستاده

عنوان دفاعي عريان در  وطني كامالً عريان است و بايد خشونت نظري را به
  برابر آن به رسميت بشناسيم. 

ها آل خشونت نظري سرايت پذيري در فهم مقوالت است، مثل بيانيهايده
شوند تا در يك امر دسته جمعي معني هايي كه دست به دست ميو جزوه

خود را دريابند و بين تمام جماعت ستمديدگان تسري يابند، خشونت نظري 
است. مثل آن رسم آئيني كه بال و » ن مردم ستمديدهبالگردا«در اصل 

دادند. ادبيات بيماري را از خود دور كرده و به طبيعت سرايت مي
ترين امر ممكن براي پاسخ ستمديدگان ادبياتي قهرآميز است و اين طبيعي

شناختي كردن به ستم عريان است. خشونت نظري جعل رئاليسم براي زيبائي
يع واقعي و سرايت دهندة انتقادي آگاهي و كشف ستم نيست، شارح وقا

عيني مناسبات اقتصادي و اجتماعي برآمده از آن است. خشونت نظري 
زننده در دل امر نمادين است، يك امر منفي، هميشه يك امر ترومايي و برهم

ها را در خود توانند سيارههايي كه مييك مغاك، يك چاله، از آن سياه چاله
خردي كامل به زي زمين بلعيده شود و تمام جهان در بيفروبلعند و رو

سكوت ظلماني شب خويش خيره شود. براي همين از نيروي شر سرچشمه 
جويانه آنرا به نيروهاي شيطاني و ماوراء گيرد، چنانكه عقالنيت صلحمي

نويسد، شر يك دهند. اما خشونت نظري در ستايش شر ميطبيعي نسبت مي
ايم. شرِ بنيادين براي تغيير وضعي كه در آن دچار شده انكار است، انكاري

عملي است كه با خير بنيادين در تماس است و خشونت نظري در اين 
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مبارزه امكان آنرا خواهد يافت تا با آنتي تز مناسبي چون امرمنفي و شرورانة 
  بخش دست يابد.    خود به سنتزي رهايي

ب فصول اين كتاب؛ عنصر اصلي فارق از اين توضيح مختصر و گذرا در با
گرايي و دهه هشتاد، رواج فضاي مجازي و بالطبع آزادي بيان و نقضِ نخبه

هاي مستقلي ها و سايتگسترش امكان فرصت نوشتاري براي افراد در وبالگ
نوشتند و اين در شان ميبود كه مؤلفان بدون ترس از مميزي با آزادي ميل

بخش سبب برداشتن به سوي نظريات رهاييها و گام راديكال شدن گفتمان
اي داشت و اين مجموعه مقاالت حاصل چنين امكان گشايشي در ويژه

هاي بسيار انتقادي و سكوالري در توان گفت گفتماننوشتار است. حتي مي
مورد فمنيسمِ راديكال و از قضا آوانگارد و كامالً همخوان با نظرية 

خواهي به زنانگي و نسبت آن با برابري ماركسيستي و اساساً نگاه به وجهة
اش در اين دهه در ايران مطرح شد كه خاطر روحيه گريز و غيرمسلط شدن

ي امر منفي هايي از نوشته به اين وجهة زنانهسعي شده است در بخش
  پرداخته شود. 

البته موضوع اين مجموعه بررسي چگونگي جنبش چپ آن دوران 
هاي انتقادي نظري و ش دادن تمام گفتمانتاريخي نيست، و همينطور پوش

هايي هاي متفاوت نيست. بلكه اين نوشتارها نمونهعملي ايجاد شده در زمينه
ي آن سازمان يافته-هستند از تالش دسته جمعي اقليت ماركسيست غير

شدن دوران در طرح مباحث انتقادي. موضوع اين كتاب نيز شايد به مطرح
ي دهندهگردد كه نشاننسالن اين مؤلف بازميهم نظريات نسبتاً بديع توسط

هاي گفتمان انتقادي ماركسيستي در نقد روبناهاي فرهنگي و مدني ظرفيت
و بويژه در زمينة نظرية هنر و ادبيات انقالبي معاصر هستند كه در تضاد 

شدند. شان تعريف ميمداران مستبد زمانهآشكار با هنر رسمي و مسلط قدرت
شناسي خشونت و خشونت زيباشناختي همين بين زيباييفرق آشكار 
هاي اومانيستي و هاي ضد خشونت آميز، بر خالف صورتجاست. نوشته

گيرند. شناسي خشونت را ميبراي اصالحات، جانب زيبايي شانجويانهصلح
تواند نظريه را از بنيان تغيير دهد، اما زيبايي خشونت آنجاست كه مي
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». كال بودن يعني به ريشة قضايا پرداختنرادي«گفت ماركس مي
خواهاني شناختي كردن خشونت اتفاقاً مربوط به عقل ابزاري تماميتزيبايي

شان چون فاشيسم و نازيسم و هر نظام توتاليتر ديگري با تمام فجايع تاريخي
دادند: شناسي ارائه ميبوده است. آنها در هنر صورت اتوپيايي از زيبايي

ي ورزيده، همه چيز در حد پندارهاي تراش، بدنهاي مردانههاي خوشهيكل
خواهد به مناسبات عيني وفادار بوده و آل؛ اما خشونت نظري ميايده

ي خشونت و ديدن ي قضيهانديشد: پي بردن به ريشهماترياليستي بي
داري، آن را خواهي موجود در مناسبات انسانِ اقتصادي سرمايهتماميت
دهد و از دست قانوني كه به نام ؛ گاه مجنونانه جيغ سر ميسازدتر ميخشن

آيد و قهر و جنون انقالبي را الزامي عقالنيت ثبت شده است به ستوه مي
هايش سعي در گريز از ايدئاليسم دارد، داند و با تمام شعارگونگي گزارهمي

ت زيرا ماترياليستي بسي ماترياليست به قول آلتوسر در اصل يك ماترياليس
  آليستي است.    ايده

هاي جمعي هاي اين مجموعه در همان دوران حاصل ديالوگاغلب نوشته
در جهت بسط زيباشناسي راديكالِ ملهم از مكتب فكري ماركسيسم بود. از 

ها در كنار متوني چون اين رو، به نظر مؤلف، بهتر آن است كه اين نوشته
زاده و مقاالت رفقا در  نوشتة امين قضايي و بابك سليمي» هنر مسلح«

كه عليرغم استقالل -خوانده شوند » زغال«و» آرت كالت«مجالت زيرزميني 
آيند و هايشان مكمل همديگر به حساب ميايده -ي اين متونهمه

هاي رايج دوشادوش هم از سنگر نظري ماركسيسم در برابر گفتمان
گفتيم كه ارتباط اين اند. ليبراليسم يا ارتجاع بنيادگرايي معاصر دفاع كرده

هاي نيروي سياسي زيرزميني و دانشجويي و ها و رابطة آنها با سيالنمتن
ها قابل انكار نيستند و بخشي از پراتيك نوشتارها به انضمامي در آن سال

هاي اين نوشتارها حاصل آيند. شايد بتوان گفت اغلب ايدهحساب مي
امر اشتراكي بين گفتگوهاي جمعي و زيست اجتماعي مشترك و يك 

بود كه خود را موتور هواسوز هنر و » مايند موتور«هاي سايتي به نام بچه
هرحال، من معرفي و پيشروي كردند. به 80ادبيات زيرزميني ايران در دهة 
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به خاطر ارتباط  -شانموضوعي گيعليرغم پراكنده–برخي مقاالت خودم را 
ام. وانگهي، وقتي آوري كردهشان در يك مجموعه گردمفهوميِ روشنِ بين

گردم آنها را بعضاً اكنون با گذر از تقريباً يك دهه، به سراغ اين متون بازمي
گرايانه و حتي با زباني نه چندان رسا و با بياني گويانه و گاهاً تقليلكلي

يابم كه شاخصة اكثر نوشتارهاي آن دوران بوده است. و محور ميترجمه
الي سطور كاشته اي البهنسبت خالقانهو قابل دفاع و بههاي بديع ليكن ايده

برخالف استقبال -هاي تاليفياند كه از تقالي نويسنده براي ايجاد ايدهشده
هاي اين توان سررشتهگرفتند و مينشأت مي -عمومي از ترجمه در آن دوران

 ها را در فرصتي ديگر بازگشود و بسط داد. پس در اين مقطع، من بهايده
وار جستارها و مقاالت و پرهيز از مطول گويي و در دفاع از همان خصلت ايده

ها وفادار شان به اين پرتاب ايدهجسارتِ جوانيِ انديشيدن در زمان نوشتار
مانم و صرفاً به تغييرات اندكي در راستاي همسان سازي فرم و محتواي مي

ه تالشي است براي كنم. اين مجموعمتون در قالب كتابي منسجم بسنده مي
ها و بسط نظرية فلسفه شناسي و سياست از نگاه پساماركسيستپيوند زيبايي

هاي مختلف و حتي نگاه به مقولة روشنفكري معاصر و هنر راديكال در زمينه
و نقد عقالنيت ابزاري مدرنيته و مباحثي درباب امرسياسي و فلسفة روانكاوي 

در نظر  را يست بودن مؤلف جوانشاگر ايدئال –است كه سعي كرده است 
بتواند به عنوان نظرية هنر انقالبي در سيالن اجتماعي دوران خود  - بگيريم

هاي اعتراضي پيوند بزند: هاي انتقادي خود را به جنبششركت كند و بيانيه
خواه و هاي قصار ادبي و هنري در دست شورشگران آزاديمثل خلق جمله

  برابري طلب. 
  

هاي رائيها و همها، همراهيراي چاپ اين كتاب از مساعدتدر نهايت، ب
در فرايند نوشتار كل كتاب در » بابك سليمي زاده«ام دوست و همكار ديرينه

» سام واثقي«طول تمام اين سالها و ناشر آزاد، متعد، مستقل و شريفي چون 
ر سپاسگزارم. من اين كتاب را به تمام رفقاي اغلب در تبعيدم كه روزي د
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كنار هم جرياني را ساختيم و همچنين به تمام هنرمندان زيرزميني و فعاالن 
 كنم. آيد، تقديم ميمستقل نسلي كه مي

 
  تهران /95سليمي/ مرداد 
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  مقدمة مؤلف
  (بلوغ يا نبوغ هنري؟)

ها و ها، دست نوشتهها، متن سخنرانيجا پر است از كتابرشرايطي كه همهد
انديشان، راست و پرطمطراقِ »هنجارمند«هاي سياسي جريانات يادداشت

به خواهند كساني كه مي »ناهنجار«هاي ها همهمهههنوز در گوشه كنار
هايي كه محتواي رسد. همهمهبه گوش مي بپردازندهاي مستقلي جنبش
اي شبيه گنجد. همهمهآهنگي نميشان در هيچ ظرف موسيقيايي خوشآوايي

صداي بگويند  آنكه چيزيبيكه  »قصر« آموزان در رماني دانشهمهمه
كنند. صداهاي ناهنجاري كه محتوايشان چيزي جز فرم شان را محو ميمعلم

  ست. بيانشان نيست. فرم بياني كه دائم در هر حال كوچ و گريز ا
ويل برانگيز پنهان أصداهايي كه در پشت تمامي معناهاي هنجارمند و ت

هاي شان از آنها معنازدايي كنند. جنبشاند تا از طريق آواهاي جمعيشده
اند و پتانسيل را به عنوان بهترين نام برگزيده »تاقليّ«مستقلي كه نام 

سياسي عدول از هنجار را در خود دارند. اما در ميان اين جنبشهاي 
ير، جنبش كارگري و مستقل(جنبش زنان، جنبش دانشجويان، جنبش كوئ

سئوال اصلي در اسمي از جنبش هنري به ميان نيامده است.   گاهالخ) هيچ
جنبش هنري در كنار ساير در تاريخ ايران، چرا تا بحال  اينجا نهفته است كه

و حد االمكان از آن دوري  ي سياسي به رسميت شناخته نشدههاجنبش
به گر سعي خواهم كرد تا و يك سري مقاالت دي دمه؟ در اين مق1گزيندمي

  شناسي سياست بپردازم.نوعي زيبايي

                                                 
هاي دهد و جنبشاتفاقي كه در غرب بخصوص در فرانسه اول قرن بيستم روي مي ١

از جمله دادئيسم و سوررئاليسم در پيوند تنگاتنگي با سياست انضمامي دوران  ايهنري
گيرند. در تاريخ ايران زيبايي شناسي و سياست اغلب رابطة بالواسطه خويش قرار مي
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اساساً هميشه به همراه  راديكال كه منظور نظر ماست،»ِ جنبش«مفهوم 
شود. هر جنبشي در تقابل با يك جريان مطرح مي »ناهمساني«و  »تقابل«

به طور  راديكالهاي آيد. تمامي جنبشبوجود مي» هنجارمند«مسلط و 
وجود هها را باند. اما بستري كه اين تقابل»تقابل«ي يك هزاد اشتراكي

ها و كامالً در ارتباط با زمان و مكاني است كه جنبش آورد، متفاوت استمي
يك سري نقد جنبش زنان اصوالً بر اساس براي مثال . دهنددر آن روي مي

ريزي شده تمايزات جنسيتي كه در بستر جامعه مدني نهادينه شده است پايه
توان در تمامي . اين بسترها را ميگيردشكل ميبر پاية اين نقد اش و مفاهيم

براساس يك  »كوئير«همينطور جنبش يا شناسايي كرد.  ييهاجنبش چنين
و مازادهاي  هافيزيولوژيكي و تقابلرواني و گاهاً سري تمايزات 

هر دوي اينها گيرد. در آيند صورت ميدنبال آن ميهكه ب غيرهنجارمندي
ي چرا كه در بستر يك جامعه ؛شوندهاي حقوقي مطرح مياكثراً خواسته

ي هر جنبشي در ارتباط با بستري است كه اند. خواستهوجود آمدههمدني ب
ها مثالً بستري با عنوان نهادهاي آموزشي و دانشگاه. گيرددر آن شكل مي

ها و از اين جنبشد. در مورد هر يك ندهجنبش دانشجويي را شكل مي
در  توان به صورت مستقل بحث كرد. و اتفاقاًضرورت بوجود آمدنشان مي

توانيم به ماهيت مستقل هر يك از اين راستاي همين بحثهاست كه ما مي
. است از نظرها پنهان مانده اغلبها دست يابيم. امري كه در ايران جنبش

دانشجويي مستقل حرف  توانيم از يك جنبشما تنها زماني مي براي مثال
ي تقابلي كه باعث بوجود آمدن آن بزنيم كه توانسته باشيم بستر و نقطه

شود را شناسايي كرده و تبيين كنيم. جنبش دانشجويي مستقل در بستر مي
گيرد. بستري كه در آنجا ايدئولوژي يا نظام آموزشي ايدئولوژيك شكل مي

هاي يا تكنوكراتشجويان گرفته و به دانمسلط شكلكاذب همان آگاهي 
ي مقابل اين جريان توليد شود. جنبش دانشجويي نقطهتزريق ميآينده 

                                                                                             
اند صرفاً به خاطر ذات اجتماعي هنر راستين اند و اگر در جايي به هم گره خوردهنداشته

   را با اجتماع موجود در آن انكار كند.تواند پيوندهايش است كه نمي
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ها، يك به اين خاطر است كه بيشتر از ساير جنبش ايدئولوژي است و دقيقاً
اش اساساً خود چون بستر بوجود آورنده شودجنبش روشنفكري تلقي مي

 رو شايد بتواناز اين. خواهدميايدئولوژيك است و نقد آن پاسخي روشنگرانه 
دهيم. وقتي درخور به اتهام روشنفكري بودن جنبش دانشجويي پاسخ 

ي تقابل اين جنبش را در مقابله با ايدئولوژي مستقر در دانشگاه تبيين نقطه
يابيم كه كار جنبش دانشجويي به عنوان يك جنبش مستقل كنيم، درميمي

يم پراتيك جنبش يگونجاست كه ميبر عليه همان ايدئولوژي است و اي
اش نيست. در اصل اين جنبش بخشي از دانشجويي چيزي جدا از تئوري

شان به روشنفكران كشد كه دلوز و فوكو در مصاحبهدوش ميهاي را بوظيفه
ي اين همه وجود دارد كهكليت مشتركي يك  آيا. اما 2دهندنسبت مي

من، اين كليت مشترك را كليتي  يبه عقيده؟ دها را به هم پيوند دهجنبش
كند كه  تمامي تالشش در راستاي داري تعيين ميبه نام جهان سرمايه

رسد وقتي سازي و معيارپذيريست. در اينصورت منطقي به نظر ميهمسان
داري است پس نيروهاي دشمن مشترك يك نيروي تكيني به اسم سرمايه

اي به ) شان در نقطهagantsمتخاصم بايد در عين متكثر بودن عامالن (
وحدت برسند. عامالن متكثر به يقين در مقابل دشمن تكيني به اسم 

داري داراي امكانات بيشتري هستند. اين را منطق مبارزه طبقاتي سرمايه
يك قدرت واحد و  -بويژه فرودستان–گويد كه هميشه نيروي خلق مي

   خودكامه را به ستوه آورده است. 
 كندميهاي ميلي ياد به عنوان ماشين ي متخاصمهااز اين جنبش دلوز

  (assemblage)ظاهر شده و با سرهم بندي »نابهنگام«كه به صورت 
يك ماشين بزرگ انقالبي بر عليه ماشين اكثريت قالب شدنشان در 

فرض كليست كه بايد شرح و بسط يابد. و حال البته اين يك پيش .شورندمي

                                                 
شان دربارة وظايف روشنفكران، آنها را نه ديگر در جايگاه رهبران دلوز و فوكو در مصاحبه ٢

دانند كه با تزريق آگاهي به سياسي بلكه به عنوان نيروي مولدي در كنار ساير نيروها مي
 كند.مردم جادة اعتراض عمومي را مسطح مي
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محتواي كتاب حاضر من به ضرورت تشكيل جنبش هنري  بنا به اقتضاي
  پردازم. هاي سياسي ديگر ميپيوندي آن با جنبشانقالبي و هم

  
  بلوغ يا نبوغ هنري؟

  
ها مستلزم اين است كه شروع يك جنبش هنري نيز به مانند ساير جنبش

صفات مشتركي پيشنهاد  ، اميال وانديش با خصوصياتگروهي هنرمندان هم
دهند. اما جنبش هنري هاي مسلط را ميجنبش هنري مستقل از جنبش

ها ما را به عنوان يك جنبش هنري مستقل لفهؤمسلط چيست و كدام م
كنند؟ براي توضيح تمايزات بين جنبش هنري مستقل و جنبش معرفي مي
دلوز و ژيل از نگاه  »اكثريت«و  »اقليت«توانيم از دو مفهوم مسلط مي

آن گتاري استفاده كنيم. دلوز و گتاري اقليت را در مفهوم كيفي فيلكس 
بل در  ،ي. اهميت اقليت نه در جدايي نسبي از اكثريتكنند نه كمّبررسي مي

پتانسيل سياسي عدول از هنجار است. اقليت، توان قلمروزدايي رمزگان 
فهوم سياسي بوده اجتماعي غالب را داراست. براي من اقليت هميشه يك م

  است. 
هنري نياز داريم  -سياسي حال در ايران معاصر چرا ما به يك جنبش

(هنر به مثابة امر واال و زيبا و  خوب ان منزويبجاي آنكه بخواهيم هنرمند
بعد  ،پرورش دهيم؟ اگر چرايي اين مطلب براي ما آشكار شود اخالقي)

يم كه بدست يك جنبش اي سخن بگوئتوانيم از يك جنبش خودآگاهانهمي
شود. اينجا همان تمايز ميان گذاري ميهنري مستقل پايه

كنم. آيا در را مطرح ميدر مفهوم  (Tyche)و تصادف   (Ananke)ضرورت
ريزي يك جنبش هنري يك تصادف ممكن است به پايه ،وضعيت فعلي

  انجامند؟بي
صري شود كه عناز نظر برگسون، زمان بر مبناي استمراري درك مي

كند هاست. دلوز بر همين اساس استدالل ميدادن ناهمسانيغايي و محل رخ
شناختي بين استمرار و امتداد برگسون، مطابق با تمايزي كه تمايز هستي
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ها برقرار است. واقعيت ممتد يا عيني اشيا به است كه بين انواع چندگانگي
گي است كه شكل يك چندگانگي عددي است. اين چندگانگي نوعي چندگان

شود و اين فرايند تقسيم باعث هاي مقياسي تقسيم ميي ناهمسانيبواسطه
اي از اين شود. عدد حسابي نمونهها نميتغيير در نوع همساني

ها، اند اما محصول اين تقسيمنهايت قابل تقسيمهاست: اعداد تا بيچندگانگي
شناسانه به هنر هستيهميشه اعداد بيشتري از همان نوع است. اگر از نگاه 

يابيم كه چندگانگي در آن از نوع عدد حسابي است. ايران نگاه كنيم در مي
يعني  ؛گيردها شكل ميكه بر اساس ناهمساني ايچندگانگيآن دست نه از 

هاي مقياسي شكل گرفته هستي هنر ايران ممتد است و حول ناهمساني
تا توان ميري ايران را هنتاريخي هاي است و نه ناهمساني كيفي. دوره

 گر آنو ادامه نهايت تقسيم كرد اما محصول هميشه چيزي از نوع اولبي
چندگانگي پيوند خورده هميشه با  ااست. در حالي كه مفهوم ناهمساني كه ب

موجوديتي كه  يگرايي به مثابهشود. عملعنوان مي گرايييك عمل
ي يك تروما، يك برهم زننده :تحقق يافته باشد گيبودهي ناهمسان بواسطه

يك هستي ناهمسان دارد و اين ناهمساني  ،. جنبش هنري مستقلنظم امور
از نظر كيفي و گريز از هنر ممتد حاصل از  هانياز به آگاهي از چندگانگي

هاي مقياسي است. حال اگر به تاريخ هنر ايران نگاه كنيم ما ناهمساني
م. جريانات جديد در تاريخ هنر ايران شويمي روبروهنري  »نبوغ«هميشه با 

ريزي شده بر اساس خودآگاهانه(پايهناهمسانِ يك جريان هنري  يهنه بر پاي
فردي هنرمندان شكل مجزاي يك چندگانگي كيفي) بل براساس نبوغ 

حادثي كه نقطة انشقاق و چيزيست  ،جريان آخر حاصلِگيرد كه دستمي
صادق هدايت يك  ،مثال فرض. داندناهمساني خود را با پيش از خود نمي

گذار يك جنبش نه پايه (نبوغي با هنر ناهمسان) امانابغه در ادبيات ايران بود 
نام  »مكتب هدايت«توانيم از مكتبي با عنوان آگاهانه. به همين دليل ما نمي

به ()»مكتبهاي پساهدايتي«ببريم كه باعث بوجود آمدن مكتبهاي جديد(
و صداي خويش را توليد كرده  شده باشد ي امر ناهمسان)عبارتي بازقلمروياب

. هدايت يك تصادف بود نه ضرورت. ضرورت بر اساس آگاهي هنرمند باشد
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 ،كنيمياد مي »مردان بزرگ تاريخ«هايمان به عنوان گيرد. ما از نابغهشكل مي
ولي قائل به يك بلوغ هنري هستيم. اكنون اگر نگاهي به تمامي هنرهاي 

شان معاصر ايران به صورت جداگانه بياندازيم منطق پوچ نهفته در پس پشت
را خواهيم فهميد. منطق پوچي كه مناسبات جامعه بر هنر تزريق كرده و 
 مشكل اصلي اينجاست كه هنرمندان خودشان را هيچگاه در بستر جامعه

 دهد كهروي مي . نيهيليسم هنري وقتيتا به اين تناقض پي ببرند يابندنمي
كند. سينماي ايران يك داري بيرون فرض ميخودش را از بازيهاي سرمايه

و به همين ترتيب هنرهاي ديگر. نيز تكرار است بدون هيچ ناهمساني، نقاشي 
قياسي است. ي نقاشي در راستاي همان امتداد چندگانگي مدانشجوي رشته

شود، يك سري اصولهاي تكنيكي به او تزريق شده و بعد او وارد دانشگاه مي
شود تا نمايشگاهي برپا كند و نمايشگاه از گذراندن اين مراحل تشويق مي

ست كه آثارش خوب به فروش برود تا بتواند با پول آثار خوب نمايشگاهي
درستي و بي اقتصادي به تا اين مناسباتهاي جديدي برگذار كند. نمايشگاه

هيچ ايرادي بچرخد و اين امر مستلزم رعايت پيشنهادات موضوعي 
ممكن است در اين چرخه ». هنر سفارشي«اي به نام كريتورهاست: پديده

بلكه به خاطر  -از اساتيد انهايشنه به خاطر آموزه–نقاشان  تعداد قليلي از
دي براساس يك بنشوند. در درجه هنرمند بزرگشان نبوغ شخصي

مليتي براي دست اچندگانگي مقياسي او يك نقاش بزرگ است اما هيچ ع
ي ما از اين نقاشان به همه .سر نزده استيافتن به يك چندگانگي كيفي از او 

چگونه  تشخيص دهيمتوانيم كنيم اما در هيچ صورتي نمياحترام ياد مي
شان ديگر بود، يا ميان نقا (يك نيروي متخاصم)فالن نقاش يك پارادوكس

 ميل پدريها و سنتبر عليه توانسته كه  ئيدي بودهيك ميل شيزوچون 
اند و هنرمندان تصادفي بوده اغلبشوريده باشد. اين هنرمندان  اديپي

(البته بي انصافيست اگر  يابيم.پتانسل سياسي عدول از هنجار را در آنها نمي
رد، كسي كه كامالً آگاهانه و با از بلوغ فكري هنرمند بديعي چون نيما ياد نك

نظريه زيبايي شناختي نويني به جنگ شعر پر طمطراق كالسيك ايراني رفت 
 بر اساسدر عوض بلوغ هنري دقيقاً  و كيفيتي ديگرگون به شعر بخشيد.)
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گذاري يك جنبش مستقل را گيرد. هنرمند بالغ ضرورت پايهآگاهي شكل مي
ي معاصر اجتماعجريانات بستري به اسم  شناسد و اين ضرورت را تنها ازمي

 يكه شعور از هست دانديچرا كه هنرمند آگاه م كند.استنباط مي اشزمانه
را به  ياجتماع يكه هست ستيمعتقد ن ياو به آن خرافه زديخيبرم ياجتماع

داند اگر براي مثال هنرمند بالغ مي  .دانديشعور م يزاده يصورت انتزاع
بلكه به  ،نيماهمزمان نبوغ بلوغ و بوجود آمد نه صرفاً به خاطر » شعر نو«

ورود مفاهيمي انسان محور ملهم از مدرنيته انقالب مشروطه و وقوع خاطر 
. و دقيقاً به همين خاطر هم بود كه تبديل به يك آلترناتيوي شد غربي بود

در مقابل جريانات قبل از خودش و به عنوان يك ناهمساني مستقل كه 
اما اغلب منتقدان و حتي خود نيما اين تغيير را بيشتر در . نقالبي بر پا كردا

تك «نبوغ يك كنند. تفسير مي -نه محتواي عصيانگر-دايرة يك فرم هنري
است. در عوض هنرمند بالغ، آدم متفكري است كه راهي را انتخاب  »افتادگي

داند رمند بالغ ميثير بگذارد. هنأآورد تا تكند يا حرفي را بر زبان ميمي
اثرات سوِء بدنبال دقيقاً بايد اكسپرسيونيسم يك مكتب تصادفي نيست و 

   . بودهاي فكري آن دنبال ريشهجنگهاي جهاني در اروپا به
غرب به يك معاصر حال ما برخالف اكثر تحوالت هنري در تاريخ 

را عنوان هنري در ايران باور داريم كه با صراحت خود ) باززايي(نه بازنمايي
داري جهاني با گريزي و غيربيانگري در نظام سرمايهمتاسفانه صراحتكند. 

شود. انگ ابرروايت بودن، اولين چيزيست كه به هنرمند آموزش داده مي
ناپذيري در اين نوشتار نقش گريزي و شناساييدريافتن تمايز بين صراحت

مجاورتي و قلمروزدايي  ةحياتي دارد. يك جنبش هنري مستقل در يك ناحي
گيرد و از همان جا با صراحت تمام بر عليه شده و غيرقابل شناسايي قرار مي

ناپذيري براي گريز از هرنوع مسلط شدن، . شناساييشوردهنر اكثريتي مي
كند و اين نافي بيانگري ايي است كه هنر اقليتي در آن حيطه كار ميوظيفه

، در مرزهاي درزهاي زبان رسمي نهفته استدر  اقليتادبيات در هنر نيست. 
هاي آن زبان را با ظرفيتاز اين رو و  اشخارج از صرف و نحو طبيعي

من به زبان مشابه «گويد: گذارد. شناگر ماهر كافكا ميصراحت به نمايش مي
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گوييد را مجردي كه شما مي ةكنم و هنوز يك كلمشما صحبت مي
چون به معناي واقعي كلمه ناهمسان  ،ستناپذير ااو شناسايي »فهمم.نمي
اما حاصل نوشتارش يك  دور است.؛ چون از دايرة قلمرو رسمي بهاست

. جنبش هنري زندو آنرا بر هم مي قلمروزدايي آشكار از زبان مادري است
مستقل، جنبشي است بدون هيچ مدلول معنايي و در عين حال تقابل خود را 

 از عنوان كرده و نيروي خود را براي عدولهنري صراحتاً مسلط با اكثريت 
ماند كه هاي چريكي ميو از اين رو به انقالب گيردهنر هنجارمند به كار مي

  اند. هاي زبان مسلط سنگر گرفتهگاهاعضايش در مخفي
هنرمندان  و بدتر از آن ي ايران اكنون بيشتر از هنرمندان نابغهجامعه

گذاران جنبش مستقل شخص و پايهرسمي به هنرمنداني با مانيفست م
هاي فردي، به هنري نيازداريم نيازمند است. ما بيشتر از خالقيتآگاه هنري 

شناساند تا جنبشي مستقل را در درون كه خودش را به عنوان ظرفي مي
هاي هنري اما اين ظرف مستقل چيزي همسان با ظرفد. خود جاي ده

ها و مراكز موزه ي سينما،تئاتر، پردههاي ها، گالريها، سالنموجود در آتليه
يابي به يك فرم مشخص هنر نيست. هنر اقليت دستهميشگي آموزشي 

 مجاورتي يهبلكه پيدا كردن ناحي، يابي، ساختگي، ميمسيس)نيست(هويت
يك مردم حرامزاده، « است. اقليت به قول دلوز: هاي قلمرو مسلطدر كناره

اند. حرام حال شدن، هميشه ناتمامتحقير شده، تحت سلطه، هميشه در 
گي كه فرايند يا رانده شدن نژادها را زادگي ديگر نه يك جايگاه خانواده

كند. من يك چهارپا هستم، يك سياه پوست از يك نژاد ِتا ابد تعيين مي
اين همان شدن ِنويسنده است. كافكا(براي اروپاي مركزي) و ملويل . »پست

همچون يك گفتار جمعي متعلق به يك اقليت نشان ادبيات را  (براي امريكا)
  .يابندنويسنده مي »ازميان« و »در«كردن خود را فقط  كه بيان؛دهندمي

 
گذاري يك جنبش تنها از طريق مانيفست نوشتن عملي از طرفي ديگر پايه

گذاري جنبش هنري نيازمند هوشمندي در مكان و پايهد. شونمي
تشخيص ها، اعي، بخصوص شناسايي وضعيتفهم بستر اجتمشناسي، زمان
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مان در قلمروزدايي از هاي سياسيدادن نواحي مجاورتي، آگاهي از پتانسيل
  ديگر بسياريست. هاي لفهؤرمزگان هنر اكثريت و م

 
پرسند: شما ترجيح يكبار از يك هنرمند استاكيستي(چارلز تامسون) مي

با هوشمندي تمام دومي را دهيد هنرمند باشيد يا مبلغ يك جنبش؟ و او مي
كند. كند. با اين استدالل كه چون كس ديگري اين كار را نميانتخاب مي

به عنوان موردي ياد كرد كه در ها استاكيستتوان از براي شرح منظورم مي
به شمار مدرن غربي پست يك جنبش هنري مستقلي در برابر هنرِ يك دوره 

كند و يك جنبش سياسي عنوان مي . اين جنبش خود را به عنوانرفتندمي
شان با هنر مانيفست و آثارشان چيزي جز هوشمندي در شناختن تقابل

مسلط در بستر اجتماع نيست، آنها به جاي دست يافتن به يك فرم مشخص 
كنند. آنها هاست را حفظ ميهميشه آن پتانسيل سياسي كه مخصوص اقليت

اند كه خلق آثار ماندگار و هاي اقليتي ديگر فهميدهمثل تمامي جنبش
  گردانند.و آنها از ماندگاري روي هاي بزرگ، كار هنرمندان نابغه استپروژه

 
دروغين تاريخ يعني پايان  ةهنري معاصر معتقد به وعدگذاران جنبشپايه

هنر نيستند. آنها معتقد به پايان هنر اصيلي هستند كه نقد هنري را به 
ايم، اين نبوغ . ما هميشه يك عمر دير رسيدهدهدنازلترين سطوح تنزيل مي

ست كه به پايان رسيده است. ما بيشتر از هنرمندان خوب به منتقدان هنري
كشد يك شناس نياز داريم. آن چيزي كه ما را از اين ركود بيرون ميوضعيت

پايان هنر، پايان «نويسد: جنبش هنري آگاهانه است. آلن بديو به زيبايي مي
پايان محاكات، پايان اثر هنري و .. ديگر بس است! بيائيد به  متافيزيك،

ي آنچه پذير همهي پايانها را اعالم كنيم و از آغاز امكانيكباره پايان همه
ي آنچه خواهد بود سخن بگوئيم. آن چيزي ي آنچه بود، و همههست، همه

صيل نقد در مقابل هنر اة كه به پايان رسيده است سر خم كردن متواضعان
  ».است
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كه در ناهمسان  شدن با قدرت موجودنه در يگانه در اصل خواست قدرت 

كه شدن در بودن،  آيدبوجود نمياست. هيچ انگاري بخاطر اين  با آن شدن
چندگانه در يگانه جذب شود. در حالي كه خواست قدرت در شدن و 

سعي ما . پس يابد. نبوغ هنري ماندن در آنچه بود استچندگانگي تبلور مي
  در بلوغ فكري و گشودن دريچة نگاهي ناهمسان به هنر انقالبي است.  
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 فصل اول: خشونت نظري
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  خشونت نظري

ديگر هيچ چيزي براي ما باقي نمانده است تا همه چيز را بر آن بنا كنيم. «
جا مانده، خشونت نظري است. كاري كه ما بايد اينجا ي آنچه براي ما به ههم

اش راديكال سازي انجام دهيم: نظرورزي معطوف به مرگ است كه تنها روش
  (ژان بودريار) »باشدميفرضيات 

  
ها، پرسپكتيو و نماييهنر را از برجسته ،بيائيد براي يكبار هم كه شده

ي فرض كه همهپيشبا اين ، چه رواني) خالي كنيم و عمق(چه فضايي
است  براي روشن شدن بحث بهترد. ندهرخ ميو نمايش اتفاقات در سطح 

ي . بودريار آينه را ابژهدر نظر مجسم كنيم را »بودريار«ديدگاه  مفهوم آينه از
سطحي  آينه ؛گشايدهرگز ژرفايي به درون خود نمي داند كهمينمايي شفاف

بيند نه انسان در آينه تنها تصويرِ اليه بيروني صورتش را مينمادين است. 
در  ،با قرار دادن هنر در سطحي اين سطور اعماق وجودش را. نويسنده

يا سطحي است  »دهششئي بزك« همچونكه هنر  است قيقت بر اين باورح
ه، شدبين ديدن و ديده ؛لف و مخاطبمؤبين  ؛گيردكه بين زن و آينه قرار مي

ما را به  »ي صفر نوشتاردرجه«ي نظريه. 4ي گزارهو سوژه 3ي گفتنسوژهبين 
و از اين راه در صدد اثبات اين نكته  داهلف) سوق ؤسمت حذف زن(مرگ م

لف قرار خواهد ؤكه هر مخاطبي با دوباره خواندن متن در جايگاه م است
هنر به  نمايي و پرسپكتيو و عمق درگرفت. آيا اين همان اعتقاد به برجسته

اي ديگر نيست؟ اين نظريه نيز خواهان درنورديدن سطوح و رسيدن به شيوه
اي بين زن و آينه وجود اعتقاد به اينكه هيچ سطح پوشاننده باعمق هنر است 

به اشتباه مخاطب را همان تصوير واقعي و عميق زن  ايچنين نظريهندارد. 

                                                 
3 subject of the enunciating 
4 subject of the statement 
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همان مؤلف واقعي است. ولي  ،و معتقد است كه تصوير شدهدر آينه متصور 
كه  اين اطمينان وجود داردگوييم ديگر هيچ معنايي وجود ندارد؛ آنجا كه مي

خواهد  منتهي »هيچ«سير قهقرائي است كه به  ،سير انكشافي در اعماق هنر
ي مرگ مخاطب را برابر با مرگ مؤلف بدانيم. شد. در اينصورت بايد نظريه
شده  شدچار »گلدمن نقد تكويني«كند كه ميبارت همان اشتباهي را تكرار 

 ها تا دستيابي به هنرمند واقعي!كنار زدن تمام سطوح يا شكستن آينه :بود
سطوح و به زير  با خيمه زدن برهر دو  ،صفر نوشتار و نقد تكويني درجه

 ، درامامن روند. تالشي مذبوحانه براي ايجاد عمق پيش مي  كشاندنشان، با
را  »خشونت نظري«ي نظريه، هنري وحتن در مورد سطاينجا براي نوش

  كنم. پيشنهاد مي
چيست؟ خشونت نظري اثر، مؤلف، مخاطب را به  »خشونت نظري«حال 

گذارد. خشونت نظري هنري، كنار ميخودِ اثر ي نفع يك سطح آرايش شده
به جاي از رخ داده و كند هنر در يك سطح نمايشي و اغواگرانه اعالم مي

اين دارد.  هاتر كردن آنبرداشتن اين سطوح سعي در هرچه نمايشيميان 
را نه  (هنر)شدهاست كه آن سطح بزك يآرايش ابزار و لوازم نظريه همچون

خشونت نظري چون  .افزايداش ميگيبر فريبنده تنها نابود نكرده بلكه
يند بنمي براي خود 5خود و يك ديگري را در بيرون از هنر ،هاي ديگرنظريه

چنين  .ر سازدخود را در در دام روانكاوي گرفتا كه در تمناي رسيدن به آن
همچون ميلي  . ونيست در كار 6: هيچ فقدانيآموزداي به ما مينقد اغواگرانه

. خشونت نظري كندنوازي ميچشم و برافراختهاش قد دركنار هنر/ ابژه كامل
كند در ديگري معرفي ميي يك داند نقدي كه هنر را به مثابهخوب مي

 . فرويد معتقد بودسازدميگرفتار  انهروانكاوتفسير حقيقت خود را در دام 
 ديگران غيابدهد، در شير مي اوبراي رفع تكليف به  صرفاً شمادر اي كهبچه

كند تا جاي خالي مادر را پر كند. با اين شير مي كردن شروع به نشخوار
ي ي يك ديگري يا همان ابژههنر(به مثابه تفاسير آيا نقد تفسيري در مورد

                                                 
5 The other 
6 Lack 
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دليل نيست كه منتقدان را  ؟ بيكنددست به نشخوار هنر نميمطلوب) 
 كنند. آنگاه كه مفسر از ديگريِ هميشه هنرمندان شكست خورده معرفي مي

مدام سعي در تكرار حضور  شكافافتد؛ براي پر كردن اين (هنر) دور ميخود 
، شدارد تا بتواند با فعاليت رانشي خودر خود را دديگري (هرچند مجازي) 

فقدان تمناي ديگري را جبران كند. ولي خشونت نظري در غياب هيچ چيزي 
ي ارضاگر خود را زبان آن زبان قدرتمند ميل است كه ابژه دهد. اتفاقاًرخ نمي

. مندش، بدون هيچ فعاليت رانشگري براي ارضاي ميل فقدانبه همراه دارد
ي استعاري در معنا داند هيچچرا كه مي كندنظريه هنر را نشخوار نمياين 

هيچ داند هنر نهفته نيست. خشونت نظري زبان كاشفان نيست چرا كه مي
  ...نمانده استباقي براي گفتن  به جز خود هنر حرفي

گشايد وقتي كه با اين وجود چرا خشونت نظري براي حرف زدن زبان مي
دور مي ريزد؟ گفتيم كه  اجراگري و نمايش سطوحنفع خود هنر معنا را به 

است. حرف زدن  فقدانبييك ميل برآمده از همراه هنر به خشونت نظري 
اي انقباض حاصل از انباشت اين ميل به خاطر فقدان نيست. مسبب آن گونه

اين ميل در تقالي رهايي  .)اشاره دارد به ميلِ توليدگر دلوزيميل است(
طريق يك سوراخ. اينجا سوراخ مورد نظر همان دهان باز است. رهايي از 

  . رها شدن از طريق مكالمه.7است
به مكالمه تواند مياي كه اينجا هست: خشونت نظري كدام هنر را مسئله

سازي هنري كه خودش از استعاره ؟ هنر عاري از معنا.با خودش برانگيزد
. را غير قابل شناسايي سطوح از ريخت افتاده وهنر مربوط به  گريزان است.

مثل ويروس تكثير شده و با  اين طريقو از  رويدادههنري كه در سطوح 

                                                 
اين دهان باز به تفصيل شرح  »ي اختگانهمه«در فصل بعدي و در بخشي تحت عنوان  ٧

داده شده است. در آن فصل از اين دهان باز با عنوان دهان نحس ياد شده كه هيچ معنايي 
معناي زمان است. اين همان زباني است كه يدادن باي كشاز آن بيرون نيامده و گونه

 گويند. زبان ناسخنوري...هاي بكت با آن سخن ميشخصيت
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هنر «گذارد: خود را به نمايش مي ي ديگرهااشغال سطوح و موقعيت
   .8»مسلح

كنيم كه مكالمه در خشونت نظري حاصل انباشت آنگاه كه اشاره مي
در اين كتاب، آموزشي گذاريم كه ميل است در حقيقت به اين امر صحه مي

چرا كه خشونت نظري  نه تفسير، نه آموزش، .ي هنر در كار نيستدر زمينه
هرچه  .كندرا در خودش حمل مي هنر يك سطح بدون ريخت است كه

 .قدرت نمايشي هنر مجددي است به منظور برجسته كردن گرياجرا هست
از تمدن و ؛ ندارد خيتاري ياست! حافظه خشونت نظري رستاخيز جادوگري

اين ورزيدنِ تغزلي است، براي اي فلسفهگونه آورد،فرهنگ چيزي به ياد نمي
خشونت نظري ورد  نه شناسايي. و خواهد بود كار است كه نه آموزشي در

. بكت يمخلوقات دنياي جادوزده ون اورادچهم دخول به دنياي جادوست.
 خوانيم:راگون ميي بين والديمير و استبراي مثال در مكالمه

  
  ايم، مگه نه دي دي؟كنيم كه برساند هنوز زندهما هميشه چيزي را پيدا مي - 
 9بله بله، ما جادوگريم. - 

 
وقتي قدم به دنياي . كنداين مكالمه را تفسير نميخشونت نظري 

 .توان سخن گفتتنها با زبان جادوگري است كه مي گذاريمجادوگري مي
چون  ؛اندآنها زنده. »زنده بودن«دليل زنده بودن اين شخصيتها چيست؟ 

آميز) كه شاعر سحر(»آنجليوس سيلسيوس«همچون گل سرخ  اند.زنده
در ماهيت خودش  اين گلشود. غايت ميل شود چون شكوفا ميشكوفا مي

. اينجا روست كه غير قابل شناسايي استو از اين نهفته است نه در ديگري
اين ي زندگي در خود ميل به زندگي نهفته است. براي فهميدن ابژهنيز 

با دانش  يي كهشخصيتها ها بود.جاي تفسير بايد همراه شخصيت به مكالمه،
                                                 

 »زادهبابك سليمي«و  »امين قضايي«اشاره دارد به كتابي با همين عنوان كه توسط  ٨
 دست انتشارات آزاد ايران منتشر گرديده است.  پردازي شده و بهنظريه

  ي ساموئل بكت.نوشته "نتظار گودودر ا"ي از نمايشنامه ٩
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حضور  اي كهكنند. مكالمهشان به جهان دانايي و آگاهي خيانت ميجادوگري
ي ناپذير و غيرآوايكند. سحر كالم مثل يك هنر نامديگري را نفي مي

ترين نسبتش زبان هنر فقط مي تواند در ژرف«گفت: بنياميني نيست كه مي
مكالمه هنگامي كه در سطح اتفاق  اتفاقاً. »ها شناخته شودبا آئين نشانه

اي در كار نيست. سطح پاشد. هيچ نشانهها را فرو ميافتد نظم نشانهمي
عنوان بهگريزد. هر چيز اغواگري از معني و تفسير ميو  است گرهميشه اغوا

ها به سالحي به نام مكالمه مجهز هاي بكت، شخصيتنامهدر نمايش مثال
هاي سيال در سطح هستند كه با اند. والديمير و استراگون استعارهشده
كنند؛ پيش از مقصد رهنمون ميهاي زنجيروار بيشان ما را به دالگويوگفت

متن صداها را شنيده و با آنها رويم. در جريان خوانش آنكه در اعماق فرو
آنكه در ذهنيت افتد، بيشويم و بدين شكل گفتگو اتفاق ميهمراه مي
باشيم، ما از روانكاوي گريزانيم! و به جاي تفسير،  ها عميق شدهشخصيت

فرياد  ديالوگهاي نمايشنامه را همراه با شخصيتهاي نمايش، در سطح 
 زنيم :مي

  حرف نزنيد!با ما حرف بزنيد، از ما 
از تمامي و  اي اجراي مجدد آثار هنري استخشونت نظري به گونه

 گريزد.دارند، مي نمايش را كردن اعمالكه سعي در نمادينهاني پردازنظريه
  اينكار را بايد به روانكاوان محول كرد. ؛ها نيستاينجا كار نقد پرورش استعاره

 كه داندعني خيال ميي علت مجازيشان يژيژك فيلم و رمان را نتيجه
هنر را با اين پيشفرض  او .كندتوليدشان ميش اانديشه با نيانديشيدن

ي الي مكالمهتوان در البهبا اين استدالل مي اند.دي منطقي خيال مينتيجه
ها گشت. يا در حقيقت درمانگري كرد. ولي خشونت خيالين دنبال استعاره

ي خلق اثر حضور كامل و خودآگاه كند: هنرمند در لحظهنظري اعالم مي
ي خلق اثر را پيش بيني كرد كه كدام لحظه آغاز توان لحظهدارد. آيا مي

ي ديده شدن سطوح مذكور شده است؟ مگر نه اين است كه اثر در لحظه
كند تا به ديده شدن آن شود؟ خشونت نظري سطوح را آرايش ميآغاز مي

پذير امر از قبل موجود را رؤيت فقط كمك كند. در پي هيچ تفسيري نيست.
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 انبيمار ؛ديگنجنخواهند در هيچ ساختاري قائالن به چنين فكري  سازد.مي
اي كه شخص مثل مكالمه ؛توان مكالمه كردتنها مي يبيمار چنينالعالج. با 

داند كه آنچه در آينه دهد ولي خوب ميبا تصوير خود در آينه انجام مي
در  سطحي پوشاننده است ؛ژرفاهاي ذهني او نيستبيند تصوير عميق و مي

دست بردن به ژرفاها يعني يكي شدن با داند كه خوب مي جلوي چشمانش؛
يعني قطع مكالمه. هم چنانكه نزديك شدن بيش از حد  ؛تصوير خود در آينه

ي مطلوب، شيفتگي اروتيك را بدل به نفرت از امر واقع جسم به ابژه
جاي آنكه خود را در جايگاه مؤلف قرار دهيم؛ در  سازد. ما مخاطبان بهمي

همين » آرتو« همان سطح مذكور با مؤلف مكالمه خواهيم كرد. آيا مگر
   دانست؟مندي مخاطبان را غايت هنر نميكنش

 »سوسيو ارگاسم« بارايني جمعي در سطح متن را بيائيد اين مكالمه
نياز  »سوسيو پات«عضاي بناميم. سوسيو ارگاسم به جاي منتقدان هنري به ا

ها شخصيتهاي ضداجتماعي هستند كه ناتوان از درك دارد. سوسيو پات
ور شدن در ژرفاهاي متن براي دست اند. غوطهاحساس شرم، گناه و اخالق

پيدا كردن به جهان رمز و اشارات منجر به درك متن و همراه آن درك 
دانيم مثال كه همه مياين ها(شرم و گناه) و اخالق خواهد شد. كمااحساس

كشف رمز و اشارات  اند.از اين احساساتعاري هاي بكت خود شخصيت
ايستد. در اين صورت در مقابل ي مقابل جادوگري مي(جهان دانايي) در نقطه

  پرسد:پرسش استراگون كه مي
  

  ايم، مگه نه دي دي؟كنيم كه برساند هنوز زندهما هميشه چيزي را پيدا مي - 
 - . . . 

 
وارش شان، با سكوت استعارهوالديمير به جاي اشاره به قدرت جادوگري

ما را به يك سفيدخواني احمقانه سوق خواهد داد. و آن چيزي نيست جز 
پذيرند اما از آن برداشتي هايي كه مدلول را ميسازي. شكاف ميان ذهننشانه

الي متن بههمسان ندارند. اين شكاف هميشه مخاطبان را به يك انزوا و در ال
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يم. ما ادار سوسيو ارگاسمكند. گفتيم كه ما طرفپناه گرفتن، وادار مي
هاي هستيم كه با جمع شدنمان در سطوح، ضداجتماعي سوسيوپات

، ايمدوخته شده، ايمديگر آلوده شدهكنيم. ما به هممان را نفي ميبودن
الماتمان يكي ايم. جنس مكايم و در نهايت در هم گره خوردهآميخته شده

كه  هستيم مان مشترك باشد. ما همجنسگرايانياست بدون آنكه جنسيت
گونه در شويم نه از راه سكس و يا دخول خدايتنها از راه مكالمه ارضا مي

  حوالي كون مريم. ما طرفدار سحر كالميم: جادوگري...
  

ياد هاي تلمود) پس از هبوط، كالم مقدس از ي توراتي (در قصهدر انديشه
آدم رفت. ميان نام و او، ميان نام و چيزها، ميان دال و مدلول فاصله افتاد. و 
موقعيت زميني با فراموشي آغاز شد. فرهنگ هميشه ما را وادار به پر كردن 

كند. شكاف بين دال و مدلول، بين نام و چيزها. ولي هنر يك نام ها ميشكاف
ارگانيسم  و بدين طريقت. ي فرهنگ اسناپذيريست. شكل از ريخت افتاده

ست كه ست به فرهنگ. عمليبيالخي د.انكشبه چالش ميو فرهنگي را نقد 
همانقدر كه فرهنگ دنبال يك زبان منطقي است؛  شد.شناسايي نخواهد

كوشد؛ در مقابل گري در راستاي ميل ديگري ميهمانقدر كه زبان/ داللت
را دور از تفاسير نگه خواهد خودش  »ناجيزبان ارضا شده/ زبان بي«اينها 

كند. شود بلكه همه چيز را در خودش حل ميتفسير نمي اين زبانداشت. 
خشونت  از نگاهِهنر  .يك محلول سوسپانسيون كثيف  در مقابل فرهنگ

اند كه به هيچ چيزي داللت هاي اضافي در بزرگراه فرهنگينظري، پيچ
خالقيت يدن به اين پيچ كنند مگر به خودشان. سالح دريافتن و رسنمي

. ديگر چيزي/ معنايي باقي نمانده است كه همه چيز را برآن توليد اثر است
بنا كنيم. تنها راه ممكن راديكال سازي فرضيات است. كژديسه كردن 
نظريات. ويروسي كردن آنها. خشونت نظري ادعاهاي بزرگ و تو خالي را زير 

ان است. در مقابل فرهنگ كه بيممكن براي راستگوترين شكل  ؛نهدپا مي
چيزي است مستقل، ناتمام، ناكامل، آغازگر و گاه ؛ هميشه دروغ گفته است

   ادامه دهنده و نه هرگز پايان.
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مند هاي اضافي عالقهنهادن در اين پيچقدم حال چه چيزي ما را به 

خشونت نظري مثل چراغ  .در بازنمايي شور رهايي هنر كند؟ قدرت اغواگرِمي
را مدام به نمايش  انقالبي هاست كه اغواگري هنرچشمك زني بر سر اين پيچ

هاي اضافي است كه گذاشته و خواستار منحرف كردن تمام مخاطبان به پيچ
   اند.از دل شاهراه فرهنگي به بيرون خزيده
 گريشده(اشاره به ويژگي زنانگي و اغوااگر هنر را مثل يك سطح بزك

ي زنانگي هنت نظري نوعي ديد زدن همين وجههنر) متصور شويم، خشو
مانند فرويد اشتباه ي زنانگي با زندگي زنانه فرق دارد. هزندگي است. وجه

ها كه ما هيچ اطالعي از زندگي جنسي دختر بچه نكنيد! فرويد نوشته است
جنسي مردانه است. در اين  بر آلت كيد او كالًأتمتأسفانه نداريم. چرا كه 

فراتر از جنسيت  ي زنانگيههمراه بودريار بود تا اثبات كرد وجهمورد بايد 
 دتواند در مردها نيز رخ بنمايد. فرويواقعي زن و مرد است. و آن مي

كند. ي سياه تشبيه مينشدني بودن زندگي جنسي زنانه را به قارهشفك
هاي سرزمينهاي بدوي گرايي. شهواني بودن زن، زن را به جاذبه نوعي نماد
شوند و مفهوم در نهايت به مفهوم واحد بدل مي زند. كه اين دوپيوند مي

شود. از ديدگاه دو نسبت داده مي ناپذير به هرافسوني مرگ آور و مقاومت
نزديكترين پيوند را  ست كه در آن ميل و ترس،روانكاوي، جنسيت قلمروي

آميزد. مي در هم يابند. و مفهوم بيگانه بودن، غريب و شهواني بودن كامالًمي
 و البته فرانتس فانون همراه فرويد در اين قول متفق است كه روانكاوي در

ها جايي ندارد. آنها غير قابل گيرد. و براي بدويجوامع متمدن شكل مي
دهند. به مناطق دسترس بودن زندگي جنسي زنانه را به بدويت نسبت مي

ست. در عوض خشونت دور از دسترسي كه روانكاوي از درك آن عاجز ا
ها ي زنانگي انسانهبه همين خاطر است كه هنر را با وجه نظري دقيقاً 
داند. جايي كه تمامي عناصر فرهنگ/تمدن/ پدر/مردانگي/ استعاره مرتبط مي
رود. خشونت نظري سخنوري بلد نيست. در باال اشاره كرديم كه از بين مي

دارد كه از طريق آن خواستار مكالمه (دهان باز) براي او حكم سوراخي را 
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مكالمه در اينجا مكالمه در عمل است. براي اين مكالمه نهايتي  رهايي است.
حاصل و د شد ننهايت تكرار خواهتا بي »در انتظار گودو«نيست. صحنه هاي 

هاست. ارگاسم نهايي وجود ندارد. ارگاسم در اين فقط تكثير پسربچه هاآن
ريدن از يك دال به دالي ديگر به صورت مداوم و مكالمه با تفسيرهاي مكرر، پ

ناجي زبان بيدهد. الينقطع رخ خواهد داد. اين زبان نويد هيچ پاياني را نمي
آنها كساني . »مقعد زادگان«است. اما اين زبان مربوط به چه كساني است؟ 

اند. بيرون خزيدهبه شده به خاطر انباشت ميل هاي منقبضهستند كه از بدن
دستگاه مولد آنها از هيچ  ؛ست براي رهاييبراي آنها همچون سوراخي مقعد

، اندي ميلزادهبدون دخول يا آنها حاصل يك لقاح  ؛لقاحي بارور نشده است
دانند كه هيچ فقداني در كار نيست كه ما را . آنها ميگونهيك زايش مسيح

بدون هيچ  زبانندي يك سكس در دانند كه زادهوادار به مكالمه كند. مي
هاي به اين شخصيت ،داردخول واقعي. ما به جاي منتقدان هنري هويت

داند كه لذت مكالمه به ي واقعي ميتنها مقعدزاده نام و نشان نياز داريم.بي
شود. ميل كند! ميل پنهان نميكند. او اشتباه نميناخودآگاه رجوع نمي

تقسيم كردن.  ؛رخنه يعني ايجاد شكاف ؛كندهميشه رخنه ايجاد مي
ي همين مقعدزادگان نهد فلسفهاي كه خشونت نظري به آن ارج ميفلسفه

زنانه است. آلت  ،ه دارد. فلسفهبها. هر شكافي دو لي شكافتناست. فلسفه
ارضاگر است. اصطكاك ذهني تناسلي زنانه است در هنگام راه رفتن. خود

ر. براي همين است كه ي آلت زنانه به همديگيده شدن دو لبهياست مثل سا
خشونت نظري خواستار رخنه ايجاد كردن در تمامي نظريات پيشين است. 
اين فلسفه دستي براي استمنا نيست يا يك آلت بيروني براي خودارضايي. 

دهد؛ تجاوز است. تجاوز كاري كه يك مفسر از بيرون با هنر انجام مي
ن خودارضاگري ايجاد . ولي در مقابل آ10استمناي سريع در بدن ديگري است

برخالف نظريات فرهنگي كه از براي پر كردن  شكاف است در هر ديگري.
رود؛ ابزار خشونت نظري شكاف بين نام و چيزها/ دال و مدلول ها بكار مي

                                                 
 . اي از ميشل فوكواشاره دارد به جمله ١٠
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ي مقعدزادگان است. در باال اشاره كرديم كه براي مكالمه همان فلسفه
ست آغازگر و يانظريهدهد. خشونت نظري به هيچ وجه آموزش نمي

دهنده و نه پايان. نقش آن تكثير شدن در سطوح و برجسته كردن ادامه
دانيم جادو نيز همچون علم هدفي هنر است. همه مي قدرت نمايشي و اغواگرِ

كوشد از طريق ميمسيس(تقليد/محاكات) اين كند. ولي جادو ميرا دنبال مي
موضوع. خشونت نظري در  عمل را انجام دهد نه با فاصله گرفتن فزاينده از

ي به تمامي روانكاوان رگيرد نه با فاصله از آنها. خشونت نظدل هنرها قرار مي
 كند كه كار هنر جادوگريست و جادوگري مسلماً و مفسران و نقادان اعالم مي

است. و آنجا كه بحث از خودآگاهي در هنر به  »ارادة به قدرت«متكي بر 
 و همينطور ميان آيد ديگر جايي براي تفسير باقي نخواهد ماند. فلسفه، هنر

ند. چيزي كه از دل فرهنگ بيرون اگان مازاد فرهنگهي مقعدزادنظريه
ي در مسيرهاي انحرافي جاده هنر افسونگرايستد. جهيده و در مقابل آن مي

كار اگر . ستا كمين كردهطرز چريكي و شناسايي ناپذيري  بهاصلي فرهنگ 
ها و واژگوني خيالبافي بدست زدايي از جهان، انحالل اسطورهفرهنگ افسون
ي هومر با سحر و جادو قربانيان خود ولي هنر همچون سيرسه ؛معرفت است
  كند. را افسون مي

  
 حيت خواهند داد؟پس آيا فرهنگ و به دنبال آن دولت به اينگونه نقد، صال

نيازي به فكر كردن نيست. جواب آنها روشن است. آنها هميشه فرزندان 
كنند ي يك ديگري معرفي ميخواهند. آنها خودشان را به مثابهراه ميهسرب

كه فرزند بايد در راستاي ارضاي ميل اين ديگري بكوشد. فرق يك مقعدزاده 
ي سانسور و ردشان با مسئلهبا حرام زاده اينجا مشخص خواهد شد. در برخو

كنند. گان كساني هستند كه بر عليه نام پدر شورش ميهزادآزادي بيان. حرام
گان همين است. آنها با هزادآنها خواستار آزادي بيانند. اشتباه محض اين حرام

دهند. به نوعي به پدر مشروعيت مي ،از دولت )demand( شاندرخواست
شان حضور واقعي داشته است اما در شدنو زاده پدري كه در فرايند توليد

پدري بي ،گيهشان پنهان شده است. حرام زادي زندگياي از چرخهنقطه
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ي چيزي است كه گم شده است. نيست. در اصل براي آنها پدر به مثابه
ي هاند. راه مبارزديگري آنها وجود حقيقي دارد. آنها حاصل يك سكس واقعي

آزادي «پاسخ ماركس به اين سئوال گان چيست؟ هدولت با حرام زاد
يست در آزادي مطبوعات بهانهگيريم كه ما از وي ياد مي. است» مطبوعات

تري دست بزند. دولت در حقيقت در پشت دست دولت تا به تجاوزگري وسيع
گان كه به ظاهر هزادآزادي مطبوعات حضور دارد. مثل يك فالوس براي حرام

گيرد و دستگاه دولتي نويسندگان مطبوعات را در اختيار مياست. نابود شده
ايم. اين كند كه ما مطبوعات را آزاد گذاشتهاز آن طرف براي عموم اعالم مي

گريست. توده از ترين نوع شيوه براي اختهبدترين نوع و در عين حال زيركانه
. اما خبر خواهد ماند و اين منجر به سكون محض خواهد شدي پدر بيسلطه

دولت چگونه نويسندگان را در اختيار مي گيرد؟ هنگامي كه برانژه شاعر 
  نويسد:فرانسوي؛ مي

كنم؛ اگر زندگيم را عالي جناب ! من تنها براي سرودن زندگي مي
  بگيري؛ آن وقت... براي زندگي كردن ترانه خواهم سرود.

گان كند و از اين پس نويسنددولت زندگي را از نويسندگان سلب مي
كردن خواهند سرود. يا در حقيقت براي ارضاي ميل ديگري براي زندگي

در سرودن آزادند. خشونت نظري هم سانسور به ظاهر تر و جالب آنكه بزرگ
گذارد. خشونت نظري دنبال هيچ صالحيتي و هم آزادي بيان را زير پا مي

اش را به نمايش بگذارد و هيچ و تنها سعي دارد ذهن آزاد شده نيست
گان هنويسند .شناسدفلسفيدن در زندگي به رسميت نمي ممنوعيتي را براي

اي : دانشوران حرفهشونداز زبان ماركس اينگونه توصيف ميدار صالحيت
داراي مجوز و امتياز، دكترها و مشتي االغ ديگر، نويسندگان با كاله 

هاي حقيرانه و به فضل فروشي، با رساله هاي آهار زده، مشتهرگيس
رد و ناچيز و پيش پا افتاده خود را چون حايلي انگيزشان در مسائل خُنفرت

  دهند. بين زندگي و علم قرار مي
گان را ندارد. هي كثيف مقعدزادهيچ نظام آموزشي توان آموزش فلسفه

هاي انحرافي ه مايل بوديد تا در پيچاين فلسفه را بايد زندگي كرد آنگاه ك
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كنند. خشونت نظري، قدم بگذاريد. آنجا كه ميل و مرگ حكم فرمايي مي
. استسازي فرضيات نظرورزي معطوف به مرگ است كه تنها راهش راديكال

 ،زدايي از ذهنياتيكردن نظريات و با آشنايسعي دارد با كژديسه اين نظريه
سوق دهد كه به جاي بيرون بودن و تفسير كردن  نقد آثار هنري را به سمتي

در ساختار فرهنگي، همراه  اشو قرار دادن نمادينه كردنيا  ،صرف آثار هنري
. خشونت نظري منتقدان را به نفع اجراگران و معنا و شورش كندهنر 

ژرفاهاي هنري را به نفع سطوح نمايشي آن رها كرده و خواستار شركت 
  است. -و بويژه شهري- نمايشي هايوضعيتدسته جمعي در اجراي 

  مرگ مؤلف، تجديد سلطه

دوست دارم قبل از هر چيز در باب مؤلف محوري و در دفاع از يك ذهن 
اي كه براي نوشتن خود را درگير سوبژكتيو در هنر بنويسم، اما سوژه
ي مرگ مؤلف، اكنون متن بعد از نظريهمناسبات عيني زندگي ساخته است. 

ي من به خودي خود چيزي نيستم، من چيزي جز اراده«گويد: به ما مي
 .»كنيدخوانندگان نيستم، من آن چيزي هستم كه شما خوانش مي

 »ارباب كالسيك«در ارائه تشابه بين  ژيژكخواهم روش در اين مقاله مي
خوانش «و  »خوانش سنتي«را در نشان دادن تشابه بين  »ارباب توتاليتر«و 

از اثر هنري به كار گيرم. در آخر متوجه خواهيم شد كه هر دوي آنها  »مدرن
شوند. بنده در دوران هاي متفاوتي ظاهر مياساساً يك چيزند؛ اگرچه از راه

كرد كه او را بايد ستايش كند كرد چون فكر ميكالسيك ارباب را اطاعت مي
زميني فرا به اين دليل كه او ارباب است. ارباب قدرت خود را به چيزي

دانست. به خدايان، طبيعت و الخ. او ارباب است چون اين قدرت منسوب مي
به او واگذار شده است. مؤلف نيز قبالً چنين جايگاهي داشت. او از چيزي 

نوشت، خلق نصيب از آن بودند: الهام. او ميبرد كه ديگران بيبهره مي
موضوع يكبار ديگر سير  شد. براي يادآوري اينكرد چون به او الهام ميمي

كنيم. در نظريات افالطون و ارسطو ذات هنر نظريات هنري را با هم مرور مي
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ها اگر چه مفهوم سوبژكتيو با خيال و زيبايي گره خورده بود. در اين نظرگاه
ن أن غير انساني آنها بر شأآمد ولي از آنجايي كه شبودن هنرمند به ميان مي

شدند يا به اين علت هنوز مربوط به عالم موضوع مي شان غالب بود، بهانساني
ي آنها غرايز، التذاذ، سوائق، بيان آشناتر مربوط به عالم ابژكتيو. در انديشه

پااليش نفساني و كاتارسيس از طريق هنر، فرع بر تئوري محاكات و 
(هنر به عنوان موضوعي براي  شدندموضوعيت زيبايي و خيال طرح مي

ي مدرن، زيبايي و خيال موضوعيت خود را از ما در دورههستي شناسي). ا
ي غرايز و دست دادند و صورت سوبژكتيو پيدا كردند. در اين دوره همه

ها از جهت موضوعيت انسان اهميت پيدا كردند. در اين سير، رمانتيسم لذت
اوج سوبژكتيو هنر غرب بود. هنر منسوخ غربي با امپرسيونيسم آغاز شده و با 

رسد. در آغاز قرن هيجدهم هنوز هنرمند اليسم به كمال نقصان خود ميسورئ
توانست اعالم استاد و آموزشگر هنر بود اما در پايان آن فردريش شلگل مي

كند كه هنرمند در برابر انسانيت همان نقشي را دارد كه انسان در برابر ساير 
ايانه نهفته اي جدايي و حس برتري سرآمدگرمخلوقات. در اين گفته گونه

 هاي متاخر، سوبژكتيويسم هنرياست. در اين مرحله هنر الهام بود. در دوره
. چيزي كه در را اشغال كردموضوعيت نفساني تفكر هنري  و امر مجرد جاي

ست كه سوبژكتيويسم هنر جديد، حالت اينجا بايد به آن توجه كرد اين
شناسي در هنر). تكيد داشت (معرفأبود و بر فرد هنرمند تفردباورانه 

هنرمند. اينجا  كيد بر فردِأي ما دقيقاً همين جاست؛ يعني در همين تمسئله
نشيند و جايگاه خداگونه هنرمند همچون ارباب سنتي بر تخت قدرت مي

شود كه از صافي ذهن شخصي هنرمند كند. هنر موضوعي ميپيدا مي
با رعايت ذهن  گذرد و نقش مخاطب انديشيدن در اين موضوع خلق شدهمي

. »اربابم و شما بايد از من پيروي كنيد من ذاتاً«شود. مؤلف آن تبيين مي
گيرم و هنر من، من اين قدرت را از چيزهاي فرازميني مي«گويد: هنرمند مي

پاسگالي كافي است تا قدرت -ي ماركسيبه من الهام شده است. اينجا قاعده
كنيم با شاه همچون يك شاه رفتار ها فكر ميما سوژه» ارباب را ملغي كند.

كنيم زيرا او درخودش شاه است، اما در واقع شاه يك شاه هست چرا كه مي
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كنيم. و اين حقيقت كه قدرت كاريزمايي ما همچون يك شاه با او رفتار مي
شود بايد ها اجرا ميي تشريفات نماديني است كه توسط سوژهيك شاه نتيجه

قرباني اين توهم هستيم كه شاه از قبل در خودش  ها،مخفي بماند. ما سوژه
يك شاه بوده است. به همين خاطر است كه ارباب كالسيك بايد قدرتش را با 

اجتماعي، يك اقتدار بيروني (از قبيل خدا، -حواله دادن به يك مرجع غير
 ،ي پيشين و غيره) مشروعيت بخشد. به محض اينكهطبيعت، يك اسطوره
بخشد، آشكار شود؛ ارباب به او اقتدار كاريزمايي مي مكانيسم نمايشي كه

  د... قدرتش را از كف خواهد دا
اما بايد ديد چگونه خوانش اثر هنري با گذار از ارباب سنتي به ارباب 

  دهد:توتاليتر تغيير شكل مي
من ذاتا چيزي « گويد:مي آنجا كهكند ارباب توتاليتر راهي ديگر طي مي

اينجا . »ي مردم نيستمنيستم، من چيزي جز تجسم ارادهنيستم، من ارباب 
است. تنها فردي به عنوان مردم شناخته  »مردم«ي اصلي در معني نكته
گويد هيچ قدرتي كه شود كه تجسد ارباب را باز آفريني كند. تاريخ ميمي

ي تمامي مردمان باشد وجود ندارد. ارباب توتاليتر نيز بر اين اصل نماينده
اما كسي كه با من مخالفت كند «دهد: ست و براي همين ادامه ميواقف ا

كنم. مردم چيزي است كه من تعيين مي» مردم«پس . »دشمن مردم است
كنند زيرا كسي كه با قدرت حزب درافتد به هميشه از حزب پشتيباني مي

مدرن دقيقاً همين شود. خوانش پستطور خودكار از جمع مردم حذف مي
  كند:گو ميعبارت را باز

ي خوانندگان من به خودي خود چيزي نيستم، من چيزي جز اراده«
و از قضا اجباراً بايد  كنيدنيستم، من آن چيزي هستم كه شما خوانش مي

  ».خوانش كنيد
با پايان هنر رمانتيك و پيدايش هنر رئاليستي، به جاي اصالت فرد بر 

ميدوار كننده بود و هنر شود. سيري كه بسيار ان اجتماعي هنر تاكيد ميأش
كرد. هنر حاصل از شعور شناسي معرفي ميجامعه در كناررا موضوعي 

 دورة گانيت در هنر،ههاي بعدي با از بين رفتن سوژاجتماعي. اما در دوره
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د. ش. اثر تبديل به موضوعي براي تفسير شتذاگپست مدرن پا به ميان 
شماست در خوانش متن. اما ي مؤلفي وجود ندارد، مؤلف همان تجسم اراده

گي كند؟ به نظر من تصور آن كدام متن است كه تمامي تفسيرها را نماينده
شناسي آن، تصوري پوچ و باطل است؛ يك اثر هنري جداي مباحث جامعه

اش شود كه اربابان پاسبانياي ارائه ميبخصوص زمانيكه متن در بستر جامعه
مهر دريافت  در ناشران تحت سلطه براي ها،ها، نگارخانهكنند. در گالريمي

شود، و هزاران چيز ديگر. همگي در جوازي كه در زير متن گذاشته مي
اشتباهيم. تعريف ايدئولوژي از هنر برداشته شده و در جايي ديگر به عاريه 

ها نيست. اين درست ي تمامي خوانشگذاشته شده است. هيچ متني نماينده
مخاطبانش نيست. اما مخاطبي كه خوانشي  است كه متن چيزي جز خوانش

است. پس » دشمن مردم»/ «ضد مخاطب«ديگرگونه از متن دارد در حقيقت 
دكتر . »مرگ مؤلف، تجديد سلطه است«صدا باشيد: با من در اين جمله هم
، خوب فهميده بود كه آب شهر آلوده »ايبسن«ي استوكمان در نمايشنامه

ت، چيزي جز اضطراب به همراه نداشت. او است؛ ولي خوانش او براي اكثري
نمود. كرد كه براي باور عموم خطرناك مياي آشنازدايي ميداشت از مسئله

  خواندند.  »دشمن مردم«الجرم او را 
ي پست مدرني فرار از ي عملكرد سوبژكتيويتهاز طرفي ديگر شيوه

ئاليسم هاي ثابت و رسيدن به چندگانگي است. به باور من اين پلورهويت
است براي اختگي كه اتفاقاً اكثر نظريات را دربرگرفته است.  كلبي مسلك

پوپوليسم و تكثرگرايي به كه معتقد به  »موفه«و  »الكالئو«مانند نظريات 
اند. اين دو معتقدند: آنتاگونيسم هميشه وجود دارد؛ برخالف انتقادي ظاهر

ي ر نهايت در جامعهشناسد و دماركسيسم كالسيك كه فقط دو طبقه را مي
ماركسيستي ما آنتاگونيسم نخواهيم داشت. پلورآليسم آنتاگونيستي يك 

دانيد اين ي آزادي و برابري است. ميدموكراسي راديكال و جمعي بر پايه
شوند؟ آنها نظريات پلورآليسم و تكثرگرايي در مثال ما چگونه تعريف مي

يم و هم اي مردمنماينده شود، ما همگويند متن ما همه را شامل ميمي
دشمن مردم، تا در كنار هم زندگي مسالمت آميز داشته باشيم. در نهايت 
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شويم. در اين حالت واقعاً چه نيازي به اثر اين مائيم كه شما را شامل مي
ي آنست چگونه رخ هنري داريم؟ و يا آن شعور اجتماعي كه هنر زاده

آثار اين دوره آثار انتزاعي، آبستره و نماياند؟ براي همين است كه بهترين مي
داند كدام يك از بخش ديگري است كه آدم نمي هايهجوبافي از اين قبيل

اند، اما از راهي به اين ارباب تن داده اغلبكنند. هنرمندان ميزندگي ما را پر 
خبرند. اين سازش با اربابان توسط خود هنرمندان در حقيقت كه از آن بي

در استبداد اربابان به دنبال بندگانِ خوب  تجسم اين جمله است كه
  گردند، در دموكراسي بندگان به دنبال اربابانِ خوب.مي

بينيم كه بيشترين ندازيم، مياحال اگر نظري به تاريخ نظريات هنري بي
ها به نوعي معتقد به ايهام و اشاره در هنراند. بيشتر آنها دو قالب فرم و نظريه

دانند. دو ميمحتوا را از هم جدا كرده و هنر را درهماهنگي و نظم بين اين
ترس از بيان مستقيم اغلب آنها را فراگرفته است. چنانكه انگلس هم 

كه در آن عقايد سياسي و اجتماعي  »رمان جانب دار«نويسد كه هوادار مي
اي كه هنر را به دام شود، نيست. مغلطهنويسنده به صورت مستقيم بيان مي

وقتي كه بر عليه  »دشمن مردم«افكند. آيا فرياد تفسيرهاي بعد از آن فرو مي
ترين نوع آن نيست، شود بهترين فرم بيان و اتفاقاً هنريباور عموم بلند مي

  گردد؟ وقتي كه موقعيتي اشغال شده و باوري آلوده مي
ادبيات اكثريت يا ادبيات مسلط از بُرداري متابعت « :دلوز مي گويد

پردازي كند كه از محتوا به سمت فرمِ بيان مي رود. يعني اول مفهوممي
گردد تا خود را عنوان كند. در اين صورت شود بعد دنبال فرم بياني ميمي

شود خود بيان است. به نظر من اين دامي پردازي ميبي مفهومخوآنچه به
افتند. در حالي كه ادبيات اقليت يا ها و پيروانش بدان مياست كه فرماليست

كند و بعد از آن مفهوم پردازي ادبيات انقالبي با بيان كردن خودش آغاز مي
اي را ايجاد ههاي تازها و شكافها را بشكند و شاخهشود. بيان بايد فرمنمي
  11»كند.

                                                 
 . »به سوي ادبيات اقليت«دلوز و گتاري، كتاب  ١١
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و بارتلبي وار بر آن  دشمن مردم بودظاهراً بايد گي براي رهايي از بنده
و بر آن امتناع تكيه كني.  - كني درست استكه خودت باور مي-امر سلبي 

هاي متعدد برد، بلكه متن را با خوانشمرگ مؤلف، سلطة متن را از بين نمي
  كند.  پذير مياجباراً سلطه

  واقعيت و فراواقعيت درباب

در اين بخش سعي خواهم كرد اتفاقاً با استفاده از نظريات لوكاچ نشان دهم 
هاي جديد هنري نيست، مثالً ي ادبي او اكنون پاسخگوي شكلكه چرا نظريه

هاي سبكي با عنوان ابرواقعيت يا فراواقعيت(هايپررئاليسم) تمامي مشخصه
دانست را داراست سياليستي ميهنري كه لوكاچ آنها را مخصوص هنرسو

طبقاتي به عنوان هنر انقالبي به انجام  يهآنكه كاركرد خود را در جامعبي
برساند. در بخش قبل نشان داديم كه چگونه توتاليتاريسم جديد و به همراه 

است اما با اين تفاوت كه  اي تجديد سلطهي مرگ مؤلف، گونهآن نظريه
گونه كه رسانند. همانبه عمل مي كردن سلطهپنهان گريشان را باها سلطهاين

ي سنتي پاسگالي در شناسايي كردن روابط ارباب و بنده-ي ماركسيقاعده
پاسخگوي شكل جديد استثمارگري جوامع ليبرال دموكراسي نيست. به 

پردازان ماركسيست هنري همچون لوكاچ نيز پاسخگويي همين ترتيب، نظريه
هاي جديد هنري در جوامع طبقاتي نيستند. مكتبكاركرد ايدئولوژيك 

دهند: لوكاچ و ساير شرح مي» هنرمسلح«همانطور كه نويسندگان 
ي جوامع پردازان ماركسيست به جاي آنكه اصل و ذات هنر را زادهنظريه

اند. اين ي هنر فرودست و فرادست معتقد بودهطبقاتي بدانند، به دوگانه
هنر را از دست يك طبقه بيرون كشيده و به پردازان سعي دارند نظريه
آنكه در تالش براي رسيدن به ارزش مصرف هنرها اي ديگر بسپارند، بيطبقه

باشند. لوكاچ سبك رئاليسم را به خاطر نشان دادن واقعيتهاي زندگي 
بخشي اين سبك تحسين اجتماعي در جوامع طبقاتي و خاصيت آگاهي

يسم واقعيت آنچنان اغراق شده به نمايش كند، كما اينكه در هايپررئالمي
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شود كه از محتواي خود تهي گشته و به شكل نمايشي صرف گذاشته مي
هاي اجتماعي در قالب كامالً رئاليستي به هاي واقعيتآيد. اينبار وانمودهدرمي

ها و شوند. مسئله بر سر سبكنمايش گذاشته شده و از كاركرد خود تهي مي
طبقاتي  يهست كه جامعآثار هنري نيست، مسئله ايني هاي ارائهشيوه

كند. ارزش مصرف را از هنر گرفته و ايدئولوژي خود را بدان تزريق مي
بخشي به مخاطبان موفق عمل گذاري برشت اگر چه در تالش آگاهيفاصله

كرد ولي بارديگر خود تبديل به يك ژانر از تئاتري ديگرگونه شد كه ديگر 
ا نمايشي و كااليي كرده بود و برشت نيز برعليه آن ارزش مصرف خود ر

ي متافيزيكي كه بر فراز سرش نقش بسته بود نشوريد. هنر هاله
ي مسلط تسخير خواهد شد پذير هميشه به دست ايدئولوژي طبقهشناسايي

حتي اگر به دست طبقه فرودست به اجرا درآيد همچون سبك تئاتر اپيك 
اليسم هميشه رئاليسم را به انتهاي خود يعني ملهم از نظريات برشت. كاپيت

كردن مكاتب از كاركردشان ارزش دهد و مدام با تهيهايپررئاليسم سوق مي
گري آنها بايد هوشمندتر از هميشه ربايد. در مقابل حيلهها ميمصرف را از آن

رفتار كرد؛ بايد بار ديگر رئاليسم انتقادي را مطرح كرده و نقد خود را به 
  كار رئاليسم كالسيك وارد كرد.  سازو

  
قرار دارد؟ چه  ي جامعهنويسنده در كجا«سئوال اصلي لوكاچ اين است: 

  » ؟چيزي را دوست دارد و از چه چيزي بيزار است
  

گيرد. در قرار مي »آنچه بايد باشد«و  »آنچه هست«اينجا نويسنده در مرز 
 »آن چه هست«ي تالشي براي وحدت اثر هنري نتيجه ،اين نگاه ايدئاليستي

پيوند امر متناهي -؛ ي هگلي است، يا رسيدن به مرحله»آنچه بايد باشد«با 
اين اثر هنري رابطي است كه  -(نويسنده) و امر نامتناهي (اثر هنري)

ي يك اثر هنري د. بدينسان وظيفهزني اجتماع پيوند مينويسنده را به بدنه
زدايي از ي اجتماعي، واكنش در برابر سياستي جزئي از يك بدنهبه مثابه

بخشد ت يك امر اجتماعي تجسد ميأي هنري است. هنر خود را در هيمقوله
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گيرد كه آنرا به امر خصوصي در تقابل با نظرياتي قرار مي و بدين صورت
تر شدن موضوع، لوكاچ پرسش خود را بدين دهند. براي روشنتقليل مي

گستر آيا بنياد اجتماعي عظمت هنري و نيروي جهان«دهد: ت ادامه ميصور
 »رمان، در پيوستگي جهان بيروني و جهان دروني است يا در گسستگي آن؟

بنا بر توضيحات باال ما سريعاً پاسخ اول لوكاچ را براي اين سئوال 
با اين نگاه، لوكاچ در . »در پيوستگي جهان بيروني و دروني«گزينيم: برمي

شهود «ي مقابل زيبايي شناسي و نقد بورژوايي كه ادبيات را فقط به مثابه
ايستد. براي لوكاچ هنر رئاليستي گيرند، ميدر نظر مي »زندگي دروني

بخشد. او رئاليسم را ترين قالبي است كه اين رسالت هنري را تعيّن ميعريان
داند، بلكه دقيقاً كاذب و ذهنيت كاذب نمي ميان عينيت »راه ميانگين«نوعي 

هاي دروغين حلي براي اين دوراهگيپندارد كه راهيك راه سوم حقيقي مي
شخصيت نوعي يا «دهد. برداشت رئاليستي از ادبيات براي او يعني: ارائه مي

برد، همنهادي تيپيك كه از نظر خصوصيات و موقعيتي كه در آن به سر مي
اينك . »وار امر عام و خاص استداشته و حاصل تركيب انداماصيلي با جامعه 

دارد تا تعريف ديگري دقيقاً همين همنهادي فرد با جامعه است كه ما را وامي
از اثر هنري را پيشنهاد دهيم. تعريفي كه حاصل از تغيير شكل دادن 

رسد كه بيشتر از ساير خر است. لوكاچ به نظر ميأداري متسرمايه
اش باشد. او معتقد است كه ازان هنري، فرزند خلف زمانهپردنظريه
ي ماركسيستي تاريخ، كليّت شناسي ماركسيستي بر مبناي نظريهزيبايي

پيوستگي يا پراكندگي در انسان، تاريخ تكامل او، تحقق نسبي اهداف و به هم
هاي كند و در عين حال كالسيكها بازگشت مياثر هنري به كالسيك

كند. آيا اكنون ضروري قلب پيكارهاي ادبي كنوني كشف مي جديدي را در
ي جديدي را براي مبارزه نيست كه به لوكاچ بازگرديم و درعين حال وظيفه

ي پيكار طبقاتي به اثر هنري محول كنيم؟ درعصرجديد و معادالت در صحنه
وار به موقعيت اثر هنري و نويسنده در داري، نگاه لوكاچي سرمايهپيچيده

جلوه  ساده لوحانههاي او به آن نوع نقد ماركسيستي، بينيامعه و خوشج
ي آزادي براي يونانيان به شكل ناقص نمايد. همانطور كه براي هگل، شيوهمي
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افتاد؛ به اين دليل ساده كه آنها، تنها به حكم عادت، تري اتفاق ميو بدوي
خودشان  شهر خاصخويشتن را آنچنان در پيوند ناگسستني با دولت

زيستند، ديدند كه ميان منافع خويش و منافع جماعتي كه در آن ميمي
  گذاشتند. ز نميايتم

به نحوي آدمي بايد  ،ديگري براي رهايي از ستمِباور من اينست كه 
پرسيدن اين سئوال  نبنابراين براي ممحتواي موضع خويش را تغيير دهد. 

كند. بينانه جلوه ميكمي ساده »نويسنده در كجاي جامعه قرار دارد؟«كه: 
نويسنده در كجاي جامعه «: و بپرسيم بيائيد شكل سئوالمان را عوض كنيم

شايد بتوان صورت ظاهر تفاوت بين اين دو پرسش را . »قرار داده شده است؟
  به نظاره نشست... »هايپررئاليسم«و  »رئاليسم«در تفاوت بين 

به نويسنده  داري،سرمايهي جامعهشكل جديد در گوئيم: وقتي كه مي
؛ يعني ما خواهددر جايي قرار دارد كه ميل ديگري از او ميصورت پنهاني، 

قرار است با يك واقعيت تحريف شده روبرو شويم. سبك هنريِ هايپر 
ي مسلط با تحريف واقعيت، به وجود آورده رئاليسم يعني نمايشي كه طبقه

يك واكنش هيستريكي براي اين هنر سطحي  ،»؟چه بايد كرد«است. اينجا 
ي هيستريك هنگام مواجهه با سوژه. در راستاي ارضاي ميل ديگري است

او از كجا ميل «كه بايد سوال كرد:  »ي ميل او چيست؟ابژه«نبايد پرسيد: 
اش را ي هيستريك ميلآن ديگري كيست كه از طريق وي سوژه ؟ورزدمي

بين سوژه و اجتماعي كه او بدان متعلق است،  يدر رابطه»... دهد؟سامان مي
] وجود دارد. در چنين 12ي[گزينش اجباري آزادانههمواره چنين نقطه

گويد: تو آزادي انتخاب كني، اما به شرطي كه اي اجتماع به سوژه مينقطه
. هايپررئال نيز يعني آن بخش از واقعيتي كه چيز درست را انتخاب كني

اش بگيرد. از نگاه ديگري بزرگ، اين دنش بايد ناديدههنرمند با اغراق در دي
سبكي است كه هنرمند براي انتخابش مجبور/آزاد است؛ چرا كه از نظر او 

سيري هاي هنري، ترين انتخاب است. در نگاه تاريخي به مكتباين درست

                                                 
12 choix forcé 
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رسد را بورژوايي به نفع خود تحريف گرايي مييتو به واقع كردهكه هنر طي 
آيند و اول از راه تبليغ هنرِآبستره و هزاران سبكي كه از پي آن مي؛ كندمي

هايپر رئال يك نگاه  ».هايپررئاليسم«بعدتر با شيوع دادن مكتب هنري 
بدون  مفهوم سرعت با به ميان آمدن وايي به هنر است. اغراق در واقعيتژبور

. دن هنردرگير شدن با مناسبات اقتصادي امر عيني و اساساً شرايط زاده ش
است.  داريمنطق سرعت همان منطق انباشت سريع در مناسبات سرمايه

اندازد. همه خير ميأديدن واقعيت را به ت كهسرعت يعني نشئگي در زمان 
  شود. گرفته مي ناديدهدر عين حال شود و چيز بزرگ مي

مجذوب امر مجازي است. او مجذوب خودش نيست  عصر جديدانسان 
نيست. تصوير  خودشخودش است. اما تصوير او،  بلكه مجذوب تصوير

بخشد و از اين طريق وارد نظم او تصوير ديگري را تحقق ميديگري است. 
آن چيزي كه اين . حال 13رسدنمادين شده و به يك تعادل نارسيستي مي

كوچك لكاني؟ هنر  aچيست؟ آن ابژه ي تعادل نارسيستي را بهم مي ريزد 
ي تروماتيكي در انقالبي، هنر جمعي... اگر هنر انقالبي را همانند يك نقطه

ريزد؛ در اين صورت از داري را به هم مينظر بگيريم كه نظم نمادين سرمايه
ي كوچكي را بر عهده خواهد گرفت كه مازاد امر نگاه لكاني نقش يك ابژه

اي بيش نيست، يك تهي، ابژه در ايجابيّت خويش يك خالءنمادين است. اين 
يك شكاف در قلب نظم نمادين كه از نگاه ايجابي قابل اثبات نيست و در 

توان حضورش را ناديده گرفت. به اين علت است كه هنر عين حال نمي
بودن را با خود به همراه دارد. هنري » ناپذيرشناسايي«انقالبيِ جديد، مفهوم 

                                                 
دهد، آن چيزي كه در فصل خشونت نظري گفتيم كه آينه هيچ عمقي را به خود راه نمي ١٣

اي است كه بر صورت زنانگي نقش بسته است. اين نقش شدهبينيم سطح آرايشدر آينه مي
پذيرد. در اي از ديگري را نمييا اين سطح دچار فقدان نيست، هيچ معنايي ندارد و استعاره

شويم. تعادل نارسيستي كه امر نمادين براي ما تدارك ديده است رها مياين نگاه ما از دام 
اي را هنر انقالبي نه همچون روانكاوي معتقد به ديگري محذوف بلكه از اساس هيچ ديگري

كوچك است كه شرح آن در  aي پذيرد. يا به تعبير لكاني اين هنر همان ابژهبراي خود نمي
  باال رفت.
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تواني بگويي آن كجا اتفاق دهد اما تو نميچه در بطن جامعه روي ميكه، گر
افتد. هايپر رئاليسم سبكي است كه نه تنها بر عليه واقعيت موجود مي
گذارد. همان محتواتر از هر واقعيتي به نمايش ميشورد بلكه آنرا بينمي

ين صورت كرد. به اداري ايفا مينقشي كه پيشترها هنر آبستره براي سرمايه
ي بدون هيچ اتصالي به بدنهفرد انتزاعي  ي كه يكنويسنده در حالتكه، 

. هنر شودميگرا گريزان يتاز هنر واقع كند؛اجتماعي خودش را متصور مي
حال پروراند. فردي در ذهن ميرا به صورت انتزاعي ساخت يك دنياي بهتر 

نتزاعي فرمي مبهم و بايد ديد آن دنياي بهتر كدام است؟ از آنجائيكه هنر ا
گزيند؛ به همين خاطر، در نهايت وارد نظام وراي هرگونه واقعيت را بر مي

همان نهفته در پس آن، در حقيقت » دنياي بهترِ«ي داللتها شده و استعاره
. تكثر كنداز اثر هنري خوانش ميكه ديگري بزرگ  خواهد بودتفسيري 

و دست آخر راد هيستريك جامعه. ي بهتر از نگاه افهاخوانش يعني تكثر دنيا
ي اين خوانشها منطبق با خوانش نهايي ديگري بزرگ از يك دنياي بهترِ همه

 يگانه خواهند شد.
ناپذير كه نظم ي كوچك لكاني، آن هنر شناساييحال بايد ديد، آن ابژه

گيرد؟ يا اينكه دام نوين كند، چگونه شكل مينمادين را مختل مي
تكثرگرايي را پيشنهاد داري سرمايهر انتظار ماست؟ داري كجا دسرمايه

كند، اما اين امر تازه هميشه بر تكثير امر تازه را تشويق مي ظاهراًكند و مي
كه به  داريدر مقابل تكثرگرايي سرمايهحال  اصل مبادله بنا نهاده شده است.
ه دلوز از نگا »هنگامي-به-نا«مفهوم ؛ من پذيردصورت ايجابي همه چيز را مي

داري با داري. سرمايهسرمايه قلمروزدايي كردن از قلمرو .مكشرا پيش مي
خذ هر چيز بالفعل و انتقال أظرفيت  امكاناتي كه بطور عيني در دست دارد،

هنگامي يعني انديشيدن -به-مفهوم نااما . داردرا  خودش آن به جريان حيات
بودگي است كه مفهوم با تك هنگامي برابربه بيرون از پيوند و همساني. نابه

كند. در عصر تكثرگرايي فرهنگي كه خالقيت و آفرينش را با خود منتقل مي
دلوز  ،هايي شبيه هم داريمكند كه ما انسانيم و برنامهبر اين امر پافشاري مي

اي است كه ما را محبوس كرده انسان تصوير تحميل شده«ورزد كه اصرار مي
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اي داري كه هر مبادلهدر زمان سرمايه. »هاستيرترين تصوو نژادپرستانه
تر است، دلوز گذاري شده براي توليد مبادالتي افزونمايهسرپذير و بازكميت

كند: توليداتي نه براي غايتي قابل پيش بيني و بر اتالف و افراط اصرار مي
  .كنندگي توليد ميهگي را به عنوان تازهبل توليداتي كه تاز ؛پذيرمحاسبه

: يك فرم قائل استتنها ادبيات انقالبي  همان دلوز براي ادبيات اقليت يا
كند. ادبيات با خود حمل مي فرم بياني كه فرم محتوا را مستقيماً فرم بيان.

گردد تا از آن طريق مفهوم اكثريت هميشه دنبال راهي يا همان فرمي مي
گرايانه به يك دنياي واقعخود را به نمايش بگذارد. ادبيات اقليت همان نگاه 

خود با را  اشگويد كه ديگريتنها يك نفر سخن مي كه در آنجا بهتر است
كند. اين با واكنش هيستريكي به ميل ديگري تمايزي اساسي دارد. حمل مي

هنر  اين توان مفهوم هگلي از آرزو كه منطبق بر آرزوي جمعي است را درمي
منطبق بر يك آرزوي  ،آرزوي دنياي بهتر به كار  برد. در ادبيات اقليت آن

يك جمعي است. شايد بتوان ديگري را اينجا يك ديگري جمعي عنوان كرد. 
اش متصل ديگري بزرگ در هيات يك ماشين با اجزاي فراواني كه به بدنه

  محتواي جمعي را با خود به همراه دارد. هميشه  ،فرم انقالبياند. شده
و  دهدوعده ميها را وراي تمامي نموده جهاني بهتر ،ما ديگري براي

ي افتيم. در انديشهي نيهيليسم مييابيم به ورطههنگامي كه بدان دست نمي
ي هبوط در مسيحيت. ما در كند. انديشهمسيحي اين بيشتر خودنمايي مي

به همين خاطر است كه بايد ايم كه همواره گناهكاريم. جهاني هبوط يافته
ي رسيدن به دنياي بهتر، انكار حقيقتِ رايج است نه گفت: تنها راه برا

بازنمايي ابرواقعي آن. البته اين گفته بدين معنا نيست كه هنر انقالبي 
واقعيت ستيز است، اتفاقاً اين هنر از بستر عيني مناسبات اجتماعي بيرون 

آيد و براي همين منظور رئاليسم انتقادي و وجه تفارق آن با رئاليسم مي
  ام.  انه را در فصل بعد تشريح كردهوفادار
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  14زنده باد زندگي به همان ترتيبي كه جريان دارد...

رئاليسم انتقادي مرا مشخصاً ياد ادبيات ماركسيستي و برخي ادبيات چپ در 
قبل از هر چيز بايد ديد كه پرداختن به اندازد. لذا، تاريخ معاصر ايران مي

-و تبارشناسي مفهومي آننگري ي گذشتهاو اساساً گونه يادبياتچنين تاريخ 
- بر مبناي كدام ضرورت شكل مي -كه موضوع كلي اين پرونده فكري ست

كند كه گيرد؟ بويژه اكنون كه سياست جوامع معاصر مدام به ما گوشزد مي
مدرنيسم در شتاب و تغيير مداوم و گذشته يك امر فراموش شده است. پست

شود. چنانكه ايراچرنوس اين وضعيت را يتوجهي به مسئله تاريخ آغاز مبي
كنند كه اكنون چيزها چنان به سرعت تغيير مي«كند: درستي تشريح ميهب

شوند و به دنبال آن امر رسد كه تمام چيزها هر روز جديدتر ميبه نظر مي
بازد. چرا كه هيچ چيز كهنه يا قديمي در مقابل آن تازه معني خود را مي

براي ما تفاوت ميان امر نو و كهنه اهميتي ندارد. از آنجا وجود ندارد. ديگر 
تاريخ  ةكه اين تفاوت جوهر تاريخ است پس ما با اين روش، انديشيدن دربار

اما بايد پذيرفت كه همه اين تغييرات به طرز رازآميزي ». كنيمرا متوقف مي
دهند. هر چه اين روبناها بيشتر در روبناي جوامع پست مدرن رخ مي

شويم شود ما بيشتر از قبل در اين عصر يائسگي غرق ميهرشان عوض ميظا
 گرديم كه آلترناتيو ديگري وجود ندارد چون واقعيتِو به ناچار متقاعد مي

دهد، و اين باعث توقف روبنايي، جعلي و دستكاري شده چنين نشان مي
ه بر شود. بدون تاريخ نگري و شرح اكنون در يك بستر تاريخي كانديشه مي

آن رفته است ما هيچ دركي از انديشه كنوني خود نخواهيم داشت. بويژه در 
تاريخ دارد. اكنون ما در  ةباب ادبيات رئاليستي كه پيوندي جدانشدني با مقول

كنيم كه در آن تاريخي انديشيدن فراموش شده است. جهاني زندگي مي
اند، اخته شدهها ستصاوير ما از تمام رخدادهاي تاريخي توسط وانموده

                                                 
در سايت » رئاليسم انتقادي در ادبيات ايران«اي به نام اين مقاله براي پروندة فكري ١٤

  است. ديگر منتشر شده  مايندموتور نوشته شده و در كنار مقاالت خواندني رفقاي
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تاريخ ادبيات دقيقاً به خاطر  ةتصاويري اغلب سرگرم كننده. پرداختن به مقول
هاي نگري است. ادبيات در طول تاريخ خويش روايتهمين ضرورت گذشته

تر ما نياز به گوناگوني به خود گرفته است و براي پرداختن به روايت درست
پونتي هيچ انديشة جديدي - وبه قول مرلهاي گذشته داريم. كنكاش در فرم

از طرفي تواند زاده شود. بدون لوح پيشين و يك بستر تاريخي پيشيني نمي
هاي روايي سنتي ديگر قابليت ديگر فهم اين نكته ضروريست كه اگر فرم

بلكه  ؛بازنمايي امر روزمره مدرن را ندارند به دليل مستعمل شدن آنها نيست
ر مفهوم خود زندگي روزمره روي داده اي دبه اين علت است كه استحاله

دارد. همين است كه جوهر واقعي زندگي را خارج از دسترس بازنمايي نگه مي
مسئله است كه ما را به ضرورت بازتعريف رئاليسم انتقادي و وجه تمايز آن با 

رساند. براي همين بايد گفت كار ادبيات كشف رئاليسم سطحي يا روبنايي مي
بازنمايي نيست  ةنحو ت زندگي است، يعني مسئله صرفاًجوهر اصلي واقعي

ادبيات انتقادي باشد. به قول  يبلكه مسئله محتوايي است كه بايد دغدغه
كند و براي بازنمايي آن اشكال بازنمايي نيز بايد واقعيت تغيير مي«برشت 

 ». تغيير يابد
ه تعريف براي پرداختن به مسئله رئاليسم انتقادي در ادبيات ما نياز ب

شناسانه آن داريم تا بتوانيم بارديگر به باز تعريف اين مسئله بپردازيم. زيبايي
شناسي ماركسيستي و انتقادي و ديدگاه من اينجا با وفاداري به زيبايي

شناسي رئاليسم انتقادي را افرادي همچون آدورنو و ماركوزه ابعادي از زيبايي
اصلي ادبيات معاصر پرداختن به  يمن وظيفه يكنم كه به عقيدهبيان مي

  هايست.چنين مقوله

1  

توان نگاهي به بنياد نظري و تعريف در ابتدا براي تعريف رئاليسم انتقادي مي
 يزيباشناختي آن انداخت. رئاليسم انتقادي وجه تمايزي اساسي با فلسفه

ايدئاليسم دارد كه بايد آنرا به خاطر سپرد. بدين شرح كه در فلسفه 
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اليسم امر زيبا صورتي از ذهن است كه مطابق با مثال(ايده) باشد. يعني ايدئ
گردد. ذهنِ در اين حالت امر زيبا به صورت معرفت شناسانه تعريف مي
داند و آنرا به شناسايي در پس اثر است كه زيبايي را منطبق بر ايده مي

ت بازنمايي كند. امر زيبا در اين حالصورت بازنمايانه در كار خود ترسيم مي
ذهن شناسا و سوبژكتيو در قالب يك اثر هنري است و اثر هنري اساساً 

گردد. زيبايي در اين تر از آن تعريف ميناب و در سطحي نازل تقليدي از ايده
كند. به زبان حالت امريست سوبژكتيو كه توسط يك ذهن زيبا بر اثر نفوذ مي

يا » وحدت مثال و صورت«ني توان گفت زيبايي در ايدئاليسم يعفلسفي مي
-شناسيحاصل چنين نگاهي علم زيبايي». تجلي كامل مثال در شئي خاص«

سوبژكتيو بوده و يك امر ذهني است كه زيبايي در هنر را  اي است كه كامالً
شناسي مقوله دهد. در اصل اينجا زيباييبه زيبايي در واقعيت رجحان مي

گزيند. شايد شناسانه آن دوري مييو از بررسي هست شودميشناختي معرفت
در تفاوت بين نقاشي  اين تفاوت را در مثالي ساده بتوان نشان داد، مثالً

زيبا. وفاداري به واقعيت چيزها به جاي  ياي به نحو زيبا و نقاشي چهرهچهره
باوري و راهيست كه از خالل آن از پندارگرايي ايدئاليستي به ماده ،ايده

كنيم. يعني زيبايي نه در تصوير صورت زيبا بلكه تي عبور ميفلسفه ماترياليس
  بيان روابط عيني چيزهاست.  ةدر نحو

آزادي از هستي پيام ايدئولوژيك فلسفه «توان گفت: با تعاريف باال مي
 ةهگل بود و آزادي در هستي پيام فلسفه ماركسيستي. آزادي از هستي ريش

ماركس معتقد است كه ». آيدها به حساب مينظري تمام ايدئولوژيست
شود كه تقسيم كار ميان راستي تقسيم كار ميهاي بتقسيم كار فقط از لحظه

ها يعني گردد. نخستين شكل ايدئولوژيستكار ذهني و كار يدي پديدار مي
شود. از اين لحظه به بعد آگاهي زمان با اين تقسيم آغاز ميكشيشان، هم

چيزي جز آگاهي كردار موجود است. اين تواند خودش را گول بزند كه مي
آنكه چيزي واقعي نمودار كند. از اين سازد بيچيزي را نمودار مي كه واقعاً

مرحله به بعد آگاهي در موقعيتي ست كه خود را از جهان وارهاند و به 
ناب يزدان شناسي، فلسفه علم و اخالق و مانند اينها دست  يتكوين نظريه
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تي در حقيقت وفاداري به جهان عيني است نه از براي يازد. ادبيات رئاليس
رويم ناب در باب زندگي. پيشتر كه مي يتكوين و نمودار كردن يك نظريه

توانيم به طور كامل دريابيم اگر محور ادبيات مسلط(به مانند ادبيات مي
اخالقي) بيان يك ايده ناب در مقام يك پيام اخالقي ست، ادبيات انتقادي در 

فاداري به روابط عيني چيزهاست كه با توليد آگاهي كاذب بدون هيچ اصل و
خيزد. اين گفته براي آن است بستر عيني و واقعي براي آن به مقابله برمي

كه بايد قبل از هر چيز ادبيات انتقادي را از انگ ايدئاليستي بودن نجات داد 
  و سپس به شرح جزئيات آن پرداخت. 

2  

ها براي بررسي كلي ادبيات تعيين جايگاه راوي آن اهيكي از مهمترين نوع نگ
كند. به است چرا كه راوي بيشتر مواقع چكيده سخن مؤلف را بيان مي

ست و همين آدورنو اين جايگاه راوي است كه در رمان انكارنشدني يعقيده
گرايانه اي شرح حوادث و روايت واقعگونهموضوع هميشه محتواي رمان را به

سازد. حتي اگر رمان برخاسته از فانتزي راوي باشد باز به نحوي به نزديك مي
ماند. اين جبري ست كه زبان در اصل بر واقعيت انضمامي راوي وفادار مي

سازد تا ظاهر گزارش رمان وارد كرده است و به زعم آدورنو رمان را وادار مي
(به عنوان توان مثال جويس را را در خود حفظ كند. براي تشريح بيشتر مي

گرايي رمان بر عليه زبان گفتاري دست واقع  نقيضه) آورد كه براي غلبه بر اين
پذير است، اما اين زبان كند. محتواي رمان هميشه واقعي و دركعصيان مي

هاي واقعيت زندگي را به گونه است كه كثرت روايتگفتاري مسلط و روايت
هاي آخر چيزي در حد رمان دهد و دستاي از آن تقليل ميبازنمايي گوشه

هاي واقعيت و تقليل گاهي نسبت به پيچيدگيآمانند. اين نااخالقي باقي مي
، اكثر مواقع رئاليسم را در رمان به حورآن به زبان گفتاري روايت م

شان فكر هاي ادبي سطحي و مبتذل تقليل داده است كه راويزندگينامه
تواند واقعيت چرخد و آدمي ميد ميكنند كه جهان هنوز بر مدار اصل تفرمي
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نگاه شخصي خويش تقليل دهد. در اين حالت رمان در برابر  ةرا به دريچ
كند، واقعيتي كه دگرگوني آن بواسطه امر قدرت برتر واقعيت سر خم مي

و با حالت اي انضمامي شخصي و خيالي امكان پذير نيست بلكه تنها به شيوه
  . در خود واقعيت ميسر استجمعي 

تر كه باشيم، اين شورش و عصيان جويس بر عليه زبان گفتاري در دقيق
گيرد كه گرايي بلكه در مقابله با پيامي صورت ميحقيقت نه بر عليه واقع

ها در تالشند آنرا به خواننده منتقل كنند. پيامي كه در نهايت بسيار رمان
يك » خوب استزندگي «كند. بايد قبول كنيم پيام ايدئولوژيكي عمل مي

آگاهي كاذب است كه در اصل هيچ ربطي به واقعيت خود زندگي ندارد. 
آنكه ست كه بيگسيخته و متشكل از هزاران روايتيشدت از همهزندگي ب

پيامي را بخواهد به نمايش بگذارد جريان دارد. و نقش رمان نه حكايت 
است كه همگان  واقعيتي كه خود از قبل جاريست بلكه آشنازدايي از واقعيتي

اند. بار انتقادي ادبيات نه در تحريف واقعيت و نه در خيال آنرا باور كرده
پردازي بلكه در به نمايش گذاشتن واقعيتي ست كه هميشه از آن چشم 
پوشي شده است. براي مثال جريان زندگي در قصر كافكا كامالً واقعي است، 

روكراتيك در آنجا حاكم است، ترين روابط بوترين و دقيقتوان گفت واقعيمي
زبان گفتاري مشخصي ملهم از درون قصر تمام شهر را در برگرفته است و 

محتوا ساختن همين زبان واقعي است، يعني هوشمندي كافكا در بي اتفاقاً
اش اتفاقي صورت گونهنشان دادن اين مسئله كه در قصر با تمام نظم واقعي

ست كه كسي حاضر به پذيرفتن او امساحي  ،گيرد. راوي ادبيات انتقادينمي
خواهد و حال اين راوي كدام بخش از نيست، گفتمان مسلط او را نمي

واقعيت شهر را خواهد ديد وقتي كه هنوز در آن جذب و هضم نشده است؟ 
اي سلب است، طغيان بر عليه ايدئولوژي مسلطي كه قصد اين ادبيات گونه

نتقادي بازگرداندن واقعيت به اصل خويش تحريف واقعيت را دارد. رئاليسم ا
هر چه «كند: است. اما با رعايت اين نكته مهمتر كه آدورنو به ما گوشزد مي

تر مي شود، جوهر تر و يكدستي سطحي فرايند زندگي اجتماعي فشردهرويه
سازد. اگر رمان بخواهد به ميراث واقعي زندگي را بيش از پيش پنهان مي
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-يوفادار بماند و واقعيت امور را بيان كند، بايد آن نوع واقعگرايانه خود واقع
با تجديد توليد ظاهر واقعيت، نقش اين ظاهر در  گرايي را رها سازد كه صرفاً

هميشه قدرت رمان به خاطر همين ». كنداستتار واقعيت را تحكيم مي
ماهيت تخاصميش در مقابل صورت ظاهر واقعيت است، گاه اگر رمان 

نه به خاطر ناواقعي بودنش بلكه به خاطر  ،كندگونه و خيالي جلوه مييانتزاع
گذارد ابهام و مجهوالتي ست كه در بطن واقعيت كشف كرده و به نمايش مي

رئاليسم انتقادي ست. در اين حالت است كه  يهمهمترين وظيف و اين دقيقاً
- دي زيباييگذاري از واقعيت ظاهري به شگرزدايي، بيگانگي و فاصلهآشنايي

چنين شود. و چيزي كه در تعالي اينشناختي براي رمان تبديل مي
كند، زدودن افسون از جهان است و مقابله اي انعكاس پيدا ميشناسيزيبايي

اي كه كل واقعيت اجتماعي را در خود بلعيده است. پس با از خودبيگانگي
بلكه نمايش آور توان گفت ادبيات انتقادي نه شعارگونه و پياممي

، هر چند با صدايي شده در بطن خود زندگي ستهاي فراموشموقعيت
  . ترتر و روشنصريح

گرايي ست بر عليه علممخالفتي ،پس رئاليسم انتقادي در اين نگاه
رمانتيسيسم ادبيات بورژوايي. رعايت  باوريِپوزيتيويستي ناتوراليسم و روح

به دور از  –تيبي كه جريان دارد واقعيت بنيادين سبك زندگي به همان تر
اصلي ادبياتي است كه از آن به  يوظيفه -هر گونه دروغ و داستان پردازي
  كنيم. عنوان رئاليسم انتقادي ياد مي

3  

يكي ديگر از ابعاد رئاليسم انتقادي كه در شرح و بسط بيشتر آن به ما كمك 
اروس «كوزه در كتاب عد روانشناختي آن است. از اين نقطه نگاه ماركند بُمي

كند. شناسي انتقادي بيان ميراهكاري قابل توجه براي يك زيبايي» و تمدن
كند كه يكي در دانيم فرويد دو اصل متمايزي را تعريف ميچنانكه مي

كند و آن ديگري اصل راستاي غرايز انساني و بر اساس لذت عمل مي
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اين اصل به نفع يك  هاي غريزيواقعيتي است كه در آن اصل لذت يا ريشه
گردد. دست آخر فرويد تمدن را حاصل دست فرهنگ درست سركوب مي

كند كشيدن انسانها از اصل لذت خويش و وفاداري به اصل واقعيت تعريف مي
پندارد. در اين نگاه روانشناختي اين و اين سركوب را منطقي و درست مي

دبيات به كدام اصل وفادار شبهه به وجود مي آيد كه آيا رئاليسم انتقادي در ا
ماند. تعيين اين جايگاه بارديگر ما را به تفاوتهاي رئاليسم انتقادي با مي
ست در تقابل سازد. گفتنينمايي مبتذل و روبنايي در هنر آگاه مييتواقع

توان هنر انتقادي را به اصل فرويدي مي» اصل لذت«و » اصل واقعيت«بين 
ئاليسم به عنوان فرمي در هنر تعريف شده است ر لذت وفادار دانست. اصوالً

ماند. اما بايد ديد خود واقعيت چيست؟ و كجا كه به اصل واقعيت وفادار مي
توان واقعي بود و در عين حال به نقد آن پرداخت؟ اينجا بايد تعريف فرم مي

و محتواي خود رئاليسم را بازبيني كرد، يعني منظور ما از رئاليسم نه تعاريف 
در نظريات  شناسي انتقادي است كه مشخصاًپيش موجود بلكه يك زيبايياز 

هنر از نگاه ماركوزه مبتني بر قدرتي است كه «شويم. ماركوزه با آن روبرو مي
شناسي رئاليستي را در اين نگاه او زيبايي». تر از واقعيت موجود استواقعي
تواند با جدا كردن هنر نيرويي است كه مي«گويد كند كه ميريزي ميپايه

بخش ظاهر فرد از وضع موجود و بهنجار و در نقش هشداردهنده و آگاهي
شود فرد از هنجارها فراروي شود. قدرتي كه آنتاگونيستي است و باعث مي

با اينحال اين قدرت يا نيروي آنتاگونيستي كه به واقعيت تحميل ». كند
ه باشد. چرا كه هنر از طريق ت گرفتأتواند از خود واقعيت نششود تنها ميمي

تواند از واقعيت تر ميتعريف يك واقعيت جديد و جهاني بهتر و ملموس
سركوبگر موجود فراروي كرده و آنرا بازتعريف كند. تا اينجا تعريف 

پذيريم، چرا كه براي شناسي ماركوزه را با تقليل بار آرمانگرايانه آن ميزيبايي
تر از تعريف لوكاچ از مناسب ماركوزه ظرفي نسبتاًبازتعريف هنر رئاليستي، 

تواند نقش داند كه ميرئاليسم است كه آنرا به عنوان تنها شكل و فرمي مي
  بخش در جامعه طبقاتي را ايفا كند. رهايي
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نقش  در اين تعريف يعني با پذيرفتن اينكه هنر رئاليستي اساساً 
توان شورد، ميو ساختگي مي آنتاگونيستي داشته و بر عليه هنجارهاي جعلي

در نحوه شكل و محتواي خود با سياست پيوند  گفت رئاليسم انتقادي لزوماً
خورد چرا كه اگر امر سياسي را به قول ماركوزه نفي ونقض تام و تمام نمي

شناختي به خاطر ماهيتش به عنوان بدانيم در اين حالت هنر يا امر زيبايي
تفكيك از امر ابل وضعيت موجود غيرقابليك نيروي آنتاگونيستي در مق

سياسي است. حال مسئله بر سر بازتعريف فرم و محتواي رئاليسم است. 
رئاليسم انتقادي در حقيقت با پذيرفتن خود به عنوان يك امر سياسي به اين 

ترين مراودات آدمي با ترين و شخصيماند كه حتي درونيگفته وفادار مي
گري واقعيت رو مستقل از ميانجيهيچ ز بهاش، با بدن خويش نينفس

  شود.اجتماعي محقق نمي
توان نوشت رئاليسم انتقادي در قالب دست آخر به طور خالصه مي

آور چيزي جز عرياني ميل گرايانه، و ناپيامادبياتي واقعي، عيني، غيرآرمان
نويسنده نسبت به شرايط اصيل زندگي و اجتماعي نيست. آنجا كه نويسنده 

يابد و تيزترين انتقادها را بر وضعيت خود را نقطه تروماي زندگي درمي
پردازد، يعني زندگي روزمره موجود وارد كرده و به واقعيت اصيل زندگي مي

. اين ادبيات در عين واقعي بودنِ اندازدميبه همان ترتيبي كه در جريان 
ق به جاي اصل گذارد و بدين طريهاي انحرافي فرهنگ ميپاي در جاده ،خود

واقعيت به اصل انتقادي و لذت انقالبي خويش وفادار  محورِدروغين فرهنگ
هاي انحرافي و الي تاريخ دنبال جادهتوان البهماند. با اين تعاريف ميمي

ادبيات اقليتي گشت كه با وفاداري به واقعيت خويش جادوگونه عمل 
 يعنصر شهيكه هم يدساع نيغالمحس يانتقاد سميمانند رئال( - كنندمي

 سمياز رئال ييهادهد و رگهيقرار م تيو آشنازدا را در قلب واقع گانهيب
ادبياتي در قالب جادوي مثبت يا افسوني  )را در خود به همراه دارد. ييجادو

اي و با تحليل روابط كه ريشه در واقعيت داشته و بي هيچ روايت شعارگونه
و بر عليه جادوي منفي » چنان شود چنين كن تا«گويد عيني اجتماعي مي

شورد كه مدام از ترس به يا همان تابوهاي ادبيات مسلط و غيرواقعي مي
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كاري تمام در خود اين جمله را دامان دروغ و خيال پناه برده و با محافظه
  …»شودچنين نكن وگرنه چنان مي«كند كه تكرار مي
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  سياست، هنر و روشنفكرانفصل دوم: 
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  جادوگران، روشنفكران عصر جديد
  (در خيانت به روشنفكري)

داند. در اساطير اين مفهوم(زبان) مفهوم را جدانشدني از تصوير مي ،ميتولوژي
از  گرفت. اسطورهسازيِ تصوير واقعي(باور) را بر عهده ميبود كه نقش نمادينه

اي ي تاريك كنندهچيزي جز سايه -به نقل از كاسيرر 15نگاه ماكس مولر
انديشه(امر واال)  . آنگاه كه زبان نتوانست16افكندنيست كه زبان بر انديشه مي

را به تمامي بيان كند، به ساختن استعاره در خودش پرداخت. در اصل 
اند. اساس هاي زباني ساخته شدهمفاهيم براي رمزگشايي و تفسيرِ استعاره

تفسير مدرن نيز بر همين پايه استوار است: يعني گشودن راز تصوير و 
يا دوران  »بهشت سنتي«آن هاي زباني. به قولي ديگر پردازي استعارهمفهوم

شان در نظر از مهارت و توانايي شخصيپيشازئوسي كه در آن همه صرف
اي از زبان داشته باشند، به توانستند دريافت مشترك و يگانهتفسيرسازي، مي

ناپذيري از بين رفته است. آنجا هنوز تفكيكي بين امرنامتناهي و نحو جبران
ه با شيء يكي بود. اما اكنون زبان متشكل از امرمتناهي صورت نگرفته و كلم

                                                 
و فيلسوف انگليسي است كه قائل به همبستگي زبان و اسطوره  شناسماكس مولر جامعه ١٥

كرد. از نگاه مولر ها استفاده ميآشكار ساختن ماهيت اسطورهشناسي براي بود و از واژه
ي يك كوتاهي بنيادي و ضعف ذاتي زبان است. هرگونه داللت زباني لزوماً اسطوره فرآورده

ها نهفته ي تمامي اسطورهها، سرچشمهايهام انگيز است و در اين ايهام و همريشگي واژه
 .ي محسن ثالثينست كاسيرر/ ترجمهاست. به نقل از كتاب زبان و اسطوره/ ار

ي زبان بر انديشه هيچگاه از بين نخواهد رفت مگر همچنين مولر معتقد است كه سايه 16
اينكه زبان و انديشه كامال همطراز شوند و اين امر ناشدني است. براي همين هرچند اسطوره 

هرگز از ميان نرفته و ي بشري بيشتر رواج داشته است، اما سازي در دوران ديرين انديشه
هاي زباني در عصر كنوني را نيز به نوعي نخواهد رفت. به همين دليل من نيز تفسير استعاره

  دانم.سازي ميمرتبط به اسطوره
 



64 
 

شماري است كه ذهن بايد مدام به تفسير آنها بپردازد. اين اسم داللت بي
يعني تفسير را امر «مدرنيسم است: ي مدرنيسم و پستاشتراك بين دوره

  17».دانندي آن ميذاتي ابژه
  

ساختارهاي  واقعيت روشنفكر جدا از واقعيت اجتماعي نيست و از آنجا كه
اجتماعي مدام در حال تغيير و دگرگوني هستند پس كار و جايگاه روشنفكر 

 يابد. نقد تكويني در هنر نيز قائل به چنين امريدنبال آن تغيير ميهنيز ب
ي نوزدهم كه فرد ي سدهست. مثالً شما حساب كنيد در اقتصاد آزادمنشانه

اي بالزاك، استندال و فلوبر آمد، در رمانهارزش اساسي جامعه به حساب مي
ي مصرفي جديد شد. اما در جامعهنيز بر قهرمانان متشخص فردي تاكيد مي

  برند. هاي ژنه به دنياي خيال پناه ميمثالً افرادِ نمايشنامه
  

ي ي مدرنيسم بايد به تشريح ابژهحال براي تعيين جايگاه تفسيرگر در دوره
ي مدرنيسم چه محتوايي دارد و نقش ورهتفسير بپردازيم. بايد ديد هنر در د

ي مدرنيسم آثار هنري اساساً غير قابل درك تفسيرگر چيست؟ در دوره
كاركردي بسان يك شوك دارند، همچون غليان «ي ژيژك هستند. يا به گفته

تروما يا زخمي كه رضايت و خرسنديمان نسبت به زندگي روزمره و معمول 
ر تلفيق و حل شدن در درون عالم نمادين را تضعيف و سست كرده و در براب
زبان در هنر مدرنيسم يك زبان ». كندايدئولوژي حاكم مقاومت مي

سازد. پردازي نمادين مواجه مينامحسوس است و ما را با هراس كميك خيال
ي نفسِ كنش دريافت كننده ي قطعيتفسير لحظه«اساساً در اين حالت 

شد. و تفسيرگر ك امر واال تعريف ميي يهنر مدرنيسم به مثابه». است
كرد. محتواي هنر اين دوره شكاف بين امر روزمره و امر واال را تشريح مي

آنچه «هيچ چيزي از امر روزمره با خود نداشت. انگار هنر در مرز ميان 
                                                 

ي مازيار اسالمي/ از آلفرد هيچكاك يا فرم و ميانجي تاريخي آن/ اسالوي ژيژك/ ترجمه 17
شكاف بين اين دو نوع تفسير جابجا از برداشت هيچكاك(من براي نشان دادن -كتاب الكان

 ام).ده كردهاژيژك در همين مقاله استف
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افتاد و تفسيرگر چنين شكافي را اتفاق مي» آنچه بايد باشد«و » هست
ي ي سوژهمثابهبه–ترتيب كار روشنفكر داد. بدين تر جلوه ميعميق
بود. چنين نگاهي با طرح يك » آنچه بايد باشد«پرداختن به  -آليستيايده

يابي به جهاني بهتر و واالتر شد كه اميال را براي دستزندگي زاهدانه آغاز مي
كنيم و هنگامي ها تصور ميكرد. ما جهاني بهتر را وراي تمامي نمودهانكار مي
افتيم. پايان عمر اين ي نيهيليسم مييابيم به ورطهان دست نميكه بد
تري آليستي را نيچه به ارمغان آورد، چنانكه به طرز قابل لمسي ايدهسوژه

ي هبوط در مسيحيت. ما داده بود. انديشهي مسيحي نيز از قبل رخدر انديشه
  اهكاريم. نايم كه همواره گدر جهاني هبوط يافته

  
ي گانهن كار هنري، كار روشنفكري و آن نيهيليسم پاياني را در سهشايد بتوا

اي بود طعمه- همچون يك سطح خيالي-كار هنري)1لكاني صورتبندي كرد: (
كار روشنفكر در )2مان اغوا كند. (شناسانهخواست ما را در لذت زيباييكه مي

داشت. اميداد و ما را به تفسير و شناسايي كردن امور وسطح نمادين رخ مي
شديم، با معنايي كه پيش و در نهايت در سطح واقعي بود كه غافلگير مي) 3(

دست هي كه هيچگاه به تمامي ب»آنچه بايد باشد«ها از دست رفته، از اين
ماند و در اي كه غيرقابل ناميدن و نامسما باقي ميآيد، مطلوب گمشدهنمي

   …گذاردي نمينهايت راهي بجز غلتيدن در دام نيهيليسم باق
توان در خوانش هگلي لوكاچ از شقاق يا اين سه گانه را به نوعي ديگر مي

قهرمان هنري  )1بين قهرمان رمان با واقعيت اجتماعي نيز صورتبندي كرد: (
توانست هاي واقعيت اجتماعي داشت و هرگز نمياي فراتر از محدوديتآگاهي

 )2شد. (پردازي ميانفعال و خيالبا قوانين اجتماعي سازگار شود و دچار 
اي كه در اصل گونهكيشوتي دانا يا همان تفسيرگر امور و روشنفكر دنسوژه

تواند جامعه پنداشت كه مينگرش محدود نسبت به جامعه خود داشت و مي
اي كه و در نهايت سوژه )3ها و اميال خود تغيير دهد. (را مطابق خواست

ناپذيري تغيير آن اعي را پذيرفته و به امكانشكاف خود با واقعيت اجتم
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كشيد. قهرمان هميشه از معتقد بود و نيهيليسم او را به دام خود مي
  …مانديابي به حقيقت واميدست
  

يابي به حقيقت يا آن امر واال نيست. اكنون مدرنيسم دستي پستاما مسئله
كه مسئله انكار مسئله اين نيست كه بنياني ديگر براي حقيقت بيابيم، بل

حقيقت است تا از دست آن برهيم. نيرو و شجاعتي براي پرداختن به خود 
مدرنيستي خودِ امر روزمره است. ترتيب محتواي هنر پستزندگي. بدين

ي فراگير، مشخص و ي تفسير اين دوره محصوالتي با جاذبهي عالي ابژهنمونه
هاي لت تفسيرگر نشانهبرگرفته از امور آشناي زندگي هستند. در اين حا

كند. دستي و پيش پا افتاده را كشف ميپشت محتواي دمپنهان شده در پسِ
اي از بازشناسي بود كه به غرابت و پس اگر لذت تفسير مدرنيستي جلوه«

داد، هدف رويكرد ي تفسير سر و شكل ميي ابژهكنندهكالف مضطرب
   (همان) ».ي آغازين استگرداني خودآشنايي و سادگمدرنيستي، غريبهپست

ايِ مدرنيسم معناهاي تكينه و واحدي از طرف اگر در نظام مبادله
شد. يا اگر روشنفكر قهرمان آنتاگونيستي بود كه در تفسيرگر عنوان مي

كرد. در پذير و واحدي ايستادگي ميي يك قدرت شناساييمقابل سلطه
شويم. مواجه مي اي جديد ما با چندگانگي معناعوض، در نظام نشانه
ي تفسير بيرون كشيد. در چنين توان از صورت ابژهمعناهاي متعددي را مي

ي قدرت و افشاي سازوكار هاي چندگانهنظامي كار روشنفكر شناسايي حوزه
زدايي از امور ي سلطه است. روش كار او غريبه گرداني و آشناييپيچيده
شمارند و هاي قدرت بيايم. نشانهست كه بدان عادت كرده ايروزمره

سازوكار پيچيده و » بردارِپرده«آنتاگونيست، بلكه » دارِپرچم«روشنفكر نه 
  پنهاني قدرت است.  

  
ي مفاهيمي كه تا اينجا شرح آن رفت را در يك روايت حال اجازه دهيد همه

  اي بررسي كنيم:اسطوره
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شد.  اش به خشكسالي گرفتارپسيكه دختر پادشاهي بود كه سرزمين
پيشگويان تنها راه نجات از اين بال را منوط به هديه دادن پسيكه به هيواليي 

برد و هيوال فقط در كوهستان دانستند. پسيكه در كاخ اين هيوال به سر مي
هيوال به او سفارش كرده بود كه آمد. در تاريكي شب به سراغ پسيكه مي

بود اگر در حين  هيچگاه تالش نكند تا او را شناسايي كند، او گفته
گذشت و هر بستريمان نور را روشن كني مرا ديگر نخواهي يافت. روزها هم

فشرد. تا اينكه اش را در آغوش ميشب در دلِ تاريكي پسيكه همخوابه
بار در جلد خواهران ها آن ديو حسادت رخ نمود، اما اينهمچون ساير تراژدي

ات ديو زشتي يد همخوابهبدطينت پسيكه. خواهرانش به پسيكه گفتند شا
هراسد. آنها به پسيكه ياد دادند كه يك شب وقتي است كه از روشنايي مي

و راز آن ديو بدسيما را فاش  اش خوابيد نور را روشن كند تا چهرههمخوابه
هنگام چراغي را در بستر پسيكه به ترغيب خواهران خود، يكبار كه شبكند. 

يابد و را مي -ي زيباييالهه-كمان اروس  بر روي تخت تير و كند،روشن مي
ي بالدار و هيوال همان اروس، فرشتهماند. در حيرت رخسار زيباي اروس مي

ي عشق بود. اما اين كار سبب فرار او گرديده و بدين ترتيب پسيكه الهه
  ...دهداروس را از دست مي

  
ين اسطوره تفسيرگر مدرنيسم همان راه خواهران پسيكه را براي كشف راز ا

كردن، تاباندن نور عقالنيت بر گويد تنها راه شناساييپيمايد. او به ما ميمي
دسترس است. بستر پسيكه است. همه چيز در معرض تابش نور يگانه و قابل

داند. اما تفسيرگر عقل روشنگري هيچ چيزي از لذتِ بازي نميقطعاً 
له خواهد دانست. أحل مسها را راه مدرنيسم احتماالً بازي با نشانهپست

آموزد تا ي اروس، تير و كمان اوست. اين تفسير به پسيكه ميمهمترين نشانه
ها بگردد. در اين نگاه پسيكه بسترش دنبال نشانهبراي كشف راِز هم

آنكه كردن تيركمان در تاريكي، پرده از اين راز بگشايد بيتوانست با لمسمي
ها فراوانند. اين است راه از بازي اروس تخطي كند. برخالف استعاره، نشانه
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شمار هاي بيمدرنيسم: يافتن و شناسايي كردن نشانهحل روشنفكر پست
  …قدرت

روشنگري تاباندن نور بر بستر پسيكه است. عقل لذت را با شناسايي 
ي مفاهيم خود كدگذاري كند. خِرد همه چيز را در دايرهكردن زايل مي

مدرنيسم هراسد. اما روشنفكر پستكند. روشنفكر مدرنيسم از تاريكي ميمي
ديك چنان به ما نزماند و گاه آنگويد: گاه واقعيت در پس تاريكي ميمي

  دانيم. است كه ما هيچ از آن نمي
اند. هر دوي اينها هميشه با فاصله از امور به نوعي داناي كل» دو هر«اين 

و عقالني  كنند. لذت همبستري با اروس را كنجكاوي احمقانهزندگي مي
دهد. روشنفكران در هيچ حالتي دركي از لذت خواهران پسيكه بر باد مي

اساً تفسير يعني شناسايي كردن يا يك كنجكاوي بازي ندارند، چرا كه اس
بيافتيم، » چگونه تفسير كردن«احمقانه براي يافتن معنا(ها). ما نبايد در دام 

را بايد  گريبرد. پس داللتاساساً اين خود تفسير است كه ره به جايي نمي
رها كرد. سهم ما تنها قرارگرفتن در فرايندي است كه به خود بازي(ميل) 

دانيم يافتن معنا ردازد. اين كار بيشتر آزمايشگري است تا تاويل. ما ميپمي
يعني پايان بازي(رفتن اروس). اكنون وقت خيانت به روشنگري فرارسيده 

اي و در نهايت گري، بازي نشانهاست، خيانت به تفسير، استعاره، داللت
  رسيدن به معنا(ها). 

ري باشد. جادوگران به جادوگري شايد بهترين جايگزين براي روشنگ
كنند. جادو همچون علم هدفي را دنبال جهان دانايي و آگاهي خيانت مي

كند، اما جادوگر اينكار را از طريق ميمسيس (تقليد/ محاكات) انجام مي
دهد نه با فاصله گرفتن فزاينده از موضوع. كل دانش جادوگر، از او يك مي

گر نه ي كنشمقام يك سوژه سازد، جادوگر دري موقعيت شناس ميسوژه
بردار؛ او پيش از هر چيز يك بازيگر است. كار جادوگر دار است نه پردهپرچم

در ميان بازي بودن است، در مقابلِ لذتِ بازي يا قمار كردن(زيستن در درون 
نامعنايي) برد و باخت(يافتن معنا) ارزشي فروكاهيده دارد. آن كسي كه 

داند. ما هميشه در مقابل زي از بازي قدرت نميبيرون گود ايستاده است چي
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شويم، اين عمل جادوگر است كه ما را شيفته زده ميعمل جادوگر هيجان
ي هويت اوست. جادوگر هميشه اش كه سازندهكند، نه علم او به عملمي

ي سياسي ناب آنتيگونه يك سوژه براي همين گذارد.نتيجه را به نمايش مي
ايستد. سازد كه در مقابل كرئون مياي را مياز او آنتيگونهاش ، آگاهيشودمي

ي محتواي مخالفت او در ذهن كسي نمانده است، همين عمل جسورانه
  سازد. ي او ميمقاومت در برابر قدرت است كه ديگران را شيفته

رنو از هايدگر بيشتر متوجه محتواي كار فكري اوست. ونقدهاي آد
نوعي عرفاني كه دست از واقعيت انضمامي محتواي پاك و مقدس و به 

دهد، از نگاه او در نهايت ويل ميأشويد و در نهايت به نفع دشمن تن به تمي
ي هايدگر ندارد. اما براي ما اكنون مسئله فاشيسم هيچ تقابلي با فلسفه

اي است كاركرد محتواي خود فلسفه نيست، بلكه مسئله پرورش دادن سوژه
ي عمل پردازد، اينجاست كه ما وارد حوزهگري ميكنشكه با/در زبان به 

 گيرد و خود را به نمايششويم. يعني موقعيتي كه فلسفه در آن قرار ميمي
گذارد. با اين تعاريف شكاف بين آگاهي و عمل/فرم و محتوا كودكانه جلوه مي
  نمايد.  مي

  
واژگوني ها و اگر كارِ فرهنگ افسون زدايي از جهان، انحالل اسطوره

ي بافي بدست معرفت است، در عوض علم جادوگري همچون سيرسهخيال
كرد. كند كه با سحر و جادو قربانيان خود را افسون ميهومر عمل مي

باوران همه براي نشنيدنِ سخنِ ما پنبه روشنفكران، متوليان فرهنگ، معرفت
گذرد، اما اين تفاوت از كنار سيرنها ميكنند، مانند اوليس كه بيدر گوش مي

كاهد. راهي كه عقالنيت انتخاب ها نميچيزي از اصل اغواگري سيرنهيچ
تفاوت ماندن به سحر و جادو است، اما ماهيت سحر همچنان كند، بيمي

  اغواگر باقي خواهد ماند. 
  

آنكه بخواهد شناسايي ماند، بيبايست تا ابد در تاريكي ميپسيكه مي
كرد. در اينصورت اروس براي هميشه اسير شركت ميكند. بايد در بازي اغوا 
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آنكه تن به شناسايي دهد. تنها راهِ شكست اغواگري پسيكه خواهد ماند، بي
توانست كند. پسيكه مياي است كه او طراحي مياروس شركت فعال در بازي

  شرطي كه خواهرانش نبودند.دارد، به براي هميشه اروس را در بسترش نگه

  سي، بالگردان مردم ستمديدهادبيات سيا

شد، كاهنان با انتقال دادن بيماري اي به طاعون آلوده ميوقتي باغ يا خانه«
ي كردند. نحوهبه درخت بارهنگ و بردن درخت به زمين باير آنجا را پاك مي
ي كوچك از انتقال بيماري چنين بود. كاهنان نخست تعدادي سپر و نيزه

ي اصلي قرار ي باغ تا جادهردند و در فاصلهكچوب بارهنگ و ني درست مي
شكستند و خواست ميوه دهد، ميدادند. سپس نهال بارهنگي را كه ميمي

شد قرار هاي طاعون زده منتهي مياش را در راهي كه به يكي از كلبهساقه
زدند و بعضي سپرهاي ساخته ي نيي به آن ميدادند و حداقل بيست نيزهمي

بستند. اين درخت را سپس از آنجا نگ را نيز به آن ميشده از چوب باره
انداختند. اين درخت به بالگردان بردند و در جاي باير و بي مصرفي ميمي

(كيونزير) موسوم بود. براي اطمينان از اينكه طاعون به صحرا منتقل شده و 
گردد، كاهنان در محل انشعاب راه ديگر از همان مسيري كه رفته است برنمي

ي شاخه(»پوشاندند.ساختند و با برگ درختان ميرعي از راه اصلي طاقي ميف
 )رزرين، جيم جرج فريزر، فصل بالگردان، انتقال ش

  
ي از انتقال شر به اشيا يا حيوانات هاي مشابهي زرين روايتدر كتاب شاخه

ها شر به اشيايي از قبيل به نقل از اساطير آمده است و در اغلب اين روايت
تر آن، اين شر از رحمانههاي بيسنگ، درخت و آب منتقل شده و در نسخه
كند. براي درك زند، سرايت ميطريق اشيا به اولين فردي كه به آن دست مي
  اين اسطوره چه راهي برايمان گشوده است؟

شد كه ذات هاي فراتر اسطوره، هميشه چنين پنداشته ميدر قلمرو پهنه
راست از نام آن فراگرفت. اين برداشت كه توان يكمي اي راهر شكلِ اسطوره
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تنها بر يك اي ضروري و دروني باهمديگر دارند و نام نهنام و ذات رابطه
كند، بلكه در واقع ذات آن موضوع نيز هست. در اين حالت موضوع داللت مي

ي يك چيز واقعي با نام آن عجين است. يكي از فرضهاي توان گفت قوهمي
ساز همين است. اين همان چيزي است كه در روح آگاهي اسطوره بنيادي

ي يك اعتقاد زنده و بي ميانجي كاركرد دارد و اصل مسلم اسطوره به گونه
شود. يعني اعتقاد به شناسي محسوب ميي علم اسطورهيك روش بازانديشانه

و. با ها و اينهماني نهفته بين اين دها و ذاتي نزديك ميان ناموجود رابطه
  كنيم:ي باال بازانديشي مياين فرض مسلم در اسطوره

  
ها قابل انتقال به بايد ديد چگونه در چنين اساطيري بال و طاعون در باورآدم

  شود؟ چوب، آب، پارچه، برگ درخت و حيوانات مي
و طاعون در اين اسطوره بايد در چيزي تجسْد يابد، چيزي كه قابليت  شر

طاعون را با خود به درخت بارهنگ منتقل كند. اعتقاد آنرا داشته باشد تا 
ميانجي در روح اساطير، امكان يكي شدن ذات طاعون با نامي كه زنده و بي

اي آورد. طاعون با نام خود يكي است، كلمهشود را به بار ميبر آن نهاده مي
ق شود، و از طريگيرد. كلمه به درخت منتقل ميكه آن را به تمامي در بر مي

همراه داد: شود. اينجا كلمه چيزي با خود بهدرخت بارهنگ از خانه دور مي
  خوانيم:مي ي انتقال شرهاي ديگري از اسطورهذات طاعون. حتي ما در نسخه

  
اگر يك آتخان(بومي جزاير اليوت) گناه بزرگي مرتكب شود و بخواهد از «

وقتي كه خورشيد  زند؛زير بار اين گناه درآيد، دست به چنين اعمالي مي
گويد كند و به خورشيد ميتابد و ابري در آسمان نيست، مشتي علف ميمي

شاهد باش و گناهان خود را اعتراف كرده و از اين طريق آنرا به علف منتقل 
  همان كتاب) (»سوزاند تا گناهش از ميان رود.كند و سپس علف را ميمي
  

منجر به چنين عملي مي شود، توان نوشت ادراك آتخان از گناه اينجا مي
ي عملش است، نيست. چنان با اينحال ادراك او جدا از زباني كه بازگو كننده
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در واقع «ي زبان معتقد است: در ارتباط با مسئله »ويلهلم فون هومبولت«كه 
توان هاي او بستگي دارد، مياز آنجا كه احساس و كنش انسان به ادراك

شان سان كه زبان ارائههاي خود به همانناختهقاطعانه گفت كه انسان با ش
و ارنست كاسيرر اين نظر را در مورد مفاهيم . »كند ارتباط برقرار مي كندمي

آتخان با اعتراف و بازگو كردن  داند تا زبان.تر مياي بنيادين درستاسطوره
مفاهيم «كند. شايد بتوان در اينجا بين گناهش آنرا به علف منتقل مي

منتقل شده در يك نام فرق قائل شد. زبان  »مفاهيمي فعلي«و  »اسمي
گر نيست، در توبه شخص با اعتراف به گناهش نزد آتخان زبان يك توبه

كند. اما در اينجا گناه در هيئت يك نام به چيزي ديگري طلب بخشش مي
شود. آتخان در بازگويي كلماتش دست به يك كنش منتقل مي

گيرد و كلمه). عملي در اعتراف او صورت مي »فعلي مفهوم«ي برد(ارائهمي
ناپذير و باواسطه از طريق زبان اعترافش حامل هيچ مفهوم اسمي، ادراك

نيست. اما با گذشت از چنين نگاهي به اسطوره بايد ديد چه اتفاقي بر سر 
  افتد؟ كلمه مي

 كند، او دستوقتي كه ماكس مولر زبان اسطوره را ديگرگونه روايت مي
ي يك كوتاهي بنيادين و برد. در نگاه او اسطوره فرآوردهبه نمادپردازي مي

ي تاريك ضعف ذاتي زبان است. براي همين معتقد است اسطوره حاصل سايه
شود مگر اينكه زبان و هرگز ناپديد نمي زبان بر انديشه است. و اين سايه

د و براي همين از همطراز شوند، امري كه هرگز رخ نخواهد دا انديشه كامالً
سازي هستيم. در اين حالت كلمه با نگاه مولر ما همچنان در حال اسطوره

شود، بلكه به اين خاطر كه تماميت انديشه و ادراك همان نميذات چيز اين
از چيزها قابل انتقال در يك كلمه نيست، پس كلمه تبديل به نمادي از آن 

دهد. خود را از دست مييشود. اينجا كلمه خصلت فعلي و كنشچيز مي
ي تكرارند، اين تكرار اسامي است كه باعث مفاهيم در اين حالت تنها زاده

شود مفهوم شئي را در اسم آن نمادپردازي كنيم. از اينجا كلمه نابودي مي
  زند. شئي را رقم مي
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اسمي و فعلي) اكنون وقت آن است كه (»كلمه«با توجه به دو بار معنايي 
گر(مفهوم گريزي) تفاوت گر(استعاري) با ادبيات سرايتداللت بين ادبيات
  قائل شويم. 

ي ادبي اين دو ادبيات را بهتر آن است براي درك بيشتر موضوع سوژه
ي فلسفي عصر گر همان سوژهادبي در ادبيات داللت يمشخص كنيم. سوژه

است  »خود«ي دكارت اين هويت يكسان مدرن است. براي مثال در فلسفه
كند و هماهنگي تمام ، نمود پيدا مي»انديشم پس هستممن مي«كه در 

شناختي در ي معرفتانديشي فلسفهكند، در مدل جزمريزي ميقواها را پايه
ي كاربست هماهنگ تمام قواي مختلف بر يك شئي نهايت شناخت بر پايه

 فرض براين است كه يك شئي در تمامي ،شود. در اين حالتحاصل مي
چيزي كه به ما اين ماند. آنبازنمودهايش(حسي، ذهني و عقلي) يكسان مي

ي سي از انديشهأي دكارت به تانديشانهي جزمدهد كه از فلسفهامكان را مي
دلوز بگريزيم، مفهوم ناهمساني(تفاوت) است. دلوز به جاي انتخاب يك خود 

كند، مطرح مي هاي متفاوت رايكسان، برساخته شدن سوژه در طرح و نقشه
ماندگار است كه در آن هر نيرويي خودش را در اين روش يك روش درون

كند و برآيند كار نسبت ناهمساني كمي و كيفي با ساير نيروها تعريف مي
ي ناهمسان است كه ميزان كميت ناهمساني نيروها، كيفيت ي چندگانهسوژه

  كند.آنها را تعيين مي
گري يك گر مدام در حال روايتداللتي ادبيات با اين نگاه سوژه

ي هاي همسان) است. شناخت او از جهان، تجربه»خود«ي كليت(مجموعه
اش را به همراه ندارد، در حال تعريف يك ادراك كلي است كه كلمات زيسته

گر هستند و در كنار ي روايتهاي جزئي از كل زنجيرهدر آن همچون حلقه
ترين بينانهراوي نقالي كنند. در خوششوند تا همچون يك هم چيده مي

ي كنشگري مؤلف در درون اثر، نه مسكوت بلكه حالت، كلمه به مثابه
اش را فراگرفته است. ماند تا طاعوني را بازنمايي كند كه جامعهتحرك ميبي

دهد و در بازنمايي ترين شكل ممكن روي ميگرايانهگر در واقعادبيات داللت
ماند، او براي انتقال طاعون به زمين باير ع بدان وفادار ميخود از كليت اجتما
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گذارد و اين و دور از اجتماع نقشي ندارد، او همه چيز را فقط به نمايش مي
پندارد. اين ادبيات حاضر به روايتگريِ معضلِ اجتماعي را امر سياسي خود مي

اجتماعي  ي بين اين سوژه ودر رابطهناهمسان بودن و ايجاد تغيير نيست. 
[گزينش اجباري  choix forcéي كه او بدان متعلق است، همواره نقطه

گويد: تو آزادي اي اجتماع به سوژه ميآزادانه] وجود دارد. در چنين نقطه
انتخاب كني، اما به شرطي كه چيز درست را انتخاب كني. و چيز درست 

نيست. از اين  شود و راهي براي فرار از آنهمان واقعيتي است كه ديده مي
كه بايد سوال كرد:  »ي ميل او چيست؟ابژه«ي هيستريك نبايد پرسيد:سوژه

ي ورزد؟ آن ديگري كيست كه از طريق وي سوژهاو از كجا ميل مي«
اين نوع ادبيات مدام در حال تكرار  »دهد؟اش را سامان ميهيستريك ميل
اطالق كرد بدون  زدهتوان به تمامي جوامع طاعونست كه مياست، روايتي

اش كلمه از كنش جداست. ي ادبيهيچ تغييري، به اين خاطر كه براي سوژه
  كند نه دستكاري آن را.اين سوژه بازنمايي امر موجود را مي

كه يك قدم  »گرادبيات سرايت«ي گري سوژهياما چگونه است آن تخط
تان مرور در ذهن ي آنتيگونه راآورم: نمايشنامهنمايد؟ مثالي ميجلوتر رخ مي

ي نفرين پدرش (اديپ) محكوم به نابودي شده و كنيد. برادر آنتيگونه بواسطه
كرئون خاكسپاري او را منع كرده است. آنتيگونه از اين فرمان تخطي 

اش را كند، او روايت كلي اجتماع خود را دستكاري كرده و خوِد ناهمسانمي
عتقد است آنتيگونه دوبار دست به م »جوديت باتلر«سازد. از ديگران جدا مي

زند، يك بار با عمل دفن كردن برادرش و بارديگر زماني كه كرئون تخطي مي
اش را بارديگر پرسد كه آيا او اين عمل را انجام داده و آنتيگونه عملاز او مي

اي كند. (آري، من برادرم را دفن كردم!) اينجا همان نقطهبر زبان جاري مي
شود. او عملش را با زبان همان ميآنتيگونه با اعمالش اين است كه كلمات

را انجام نداده  )از نظر كرئون(كند كه چيز درست كند و اقرار ميمنتقل مي
كنند، كالم و عمل او كلمات او به هيچ چيزي جز عملش داللت نمي است.

وقت تكرار و يك روايت ناهمسان است. و كلمات يك عمل ناهمسان، هيچ
هاي اعمال شده بر ها و ستمشوند. او نه با روايت ظلمپردازي نميممفهو
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شورد. كلمات اش بلكه با تخطي از آن بر عليه نيروهاي مقابلش ميجامعه
ي ادبيات است. سوژه ست. آنتيگونه يك تروماي ادبيمند او سياسيكنش

ي بلكه سوژه …انديشمي تكرار شده در من ميسياسي نه آن سوژه
ها در درست كردن قايق درختي و پرورش ذرت هندي گونه است. مثالًديگر

ي ناهمسان ادبي همانند آن فرد هندي است كه هيچ مهارت دارند. سوژه
كدام از اين كارها را بلد نيست. براي او واقعيت از پيش موجود نيست بلكه 

شود. رئاليسم سيس ميأبازتآيد و دوباره وجود ميهاي بواقعيت در يك زمينه
ي محاكات و يا برابري قياسي بين نشانه و مصداق رجوع اينجا ديگر به مسئله

ي زمان و به ي ديرش زيستهكند بلكه به احساس زمان، به مكاشفهنمي
گردد. واقعيت يك جامعه طاعون زده هاي زباني بازميلغزش متحرك دوره

كاشتن بيست نيزه از جنس ني و بستن است و نقش ادبيات نه بازنمايي بلكه 
  سپرهاي ساخته شده از چوب بارهنگ در راه طاعون است. 

  
توان ي تكرار و ناهمساني، ميتفاوت بين فلسفهمختصر حال بعد از درك 

در نزد روانكاوان تفاوت اين دو نوع ادبيات را از منظر روانكاوي بررسي كرد. 
را بدان اش را ببازد، آني كه هويتنيز كلمه همه جا حضور دارد تا هر چيز

شود كه خود را بازگرداند. اين كلمه ديگر تبديل به همان عامل مستبدي مي
ي بين سازد. در امر نمادين روانكاوي فاصلهگر ميجايگزين كلمات غير داللت

كلمات و چيزها وجود ندارد، اما كلمه در اين تعريف با ذات چيز اينهمان 
  كند. نشيند و به آن داللت ميآن چيز مي نيست بلكه به جاي

ي اي تكرارند. وقتي كلمهي گونهاز طرفي ديگر از نظر دلوز مفاهيم زاده
برگ براي برگهاي مختلف تكرار شود ما به مفهوم واحدي براي برگ دست 
خواهيم يافت. اين همان روش دست يافتن به استعاره است، استعاره براي 

ي آنها را به خود اختصاص شود و جاي همهميچيزهاي متفاوت تكرار 
دهد. اما براي دلوز مفهوم دسترسي ناپذير است و از آن تحت عنوان مي

اين نادقيقي برابر با گنگي و ابهام نيست بلكه  كند.ياد مي »مفهوم نادقيق«
  نشان از يك جنبش و حركت دارد. جنبشي براي توليد مفاهيم ناهمسان. 
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  كنم:ها دو مثال ادبي را مطرح ميتبراي درك اين تفاو
نويس و خالق (نمايشنامه ي اتاق درس از اوژن يونسكوبه نمايشنامه

خواهد به شاگردش كلمه درتئاتر) رجوع كنيد. آنجا استادي مي يسمِابزرد
آورد و شاگرد ي چاقو را ياد بدهد. استاد مدام اين كلمه را بر زبان ميكلمه

ي اين كلمه، استاد بارهست. بعد از تكرار چندينناتوان از يادگيري آن ا
شود. اينجا ما شاهد يكي ور ميگيرد و به شاگرد حملهچاقويي به دست مي

شويم. طاعون از طريق كلمه به شدن يك كلمه با يك چيز ناهمسان مي
رود. اين دقيقا ي چاقو در بدن شاگرد فرو ميشود و كلمهدرخت منتقل مي

ي چاقوي مشخص است كه نادقيق براي كلمهت، مفهومگري كلمه اسكنش
اي از هيچ چيز ي چاقو استعارهتوان به چاقوهاي ديگر اطالق كرد. كلمهنمي

  كند. دهد و سرايت مينيست بلكه همان عملي است كه روي مي
  

گيلبرت را  وقتي نام«گويد: ي نام كوچك ميدرباره »پروست«درجايي ديگر 
كردم تمام بدن لخت او را در دهانم جاي احساس مي آوردم،بر زبان مي

چيزي جز  گفتاريكند، و كنش نام او در پروست سرايت مي. »امداده
گري نيست. با اين تعاريف پس ادبيات آنجايي تبديل به امر سياسي سرايت

دادن است. شود كه ديگر فرمي از بودن نيست بلكه شكلي از انجاممي
شود كه گر است، ادبيات سياسي آنجايي آغاز ميت داللتگري كار ادبياروايت

ناپذيري محو شده باشد. رئاليسم انتقادي نوشتن موضوع نوشته به طرزپايان
جاي به نفع مردم ستمديده است و اين نوع ادبيات سياسي نوشتن به

سيس و شركت كردن در يك امر سياسي از طريق اجرا كردن أآنهاست. بازت
بالي مردم ستمديده را به سرزمين روزي ي كلمات. كلمات واسطههآن ب

  د. ادبيات سياسي، بالگردان مردم ستمديده است. نكنستمگران منتقل مي
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  در ستايش شر

  
ترين ي فلسفه در آغاز چه بوده است؟ كهنبيائيد به عقب بازگرديم. وظيفه

افراط قدرت را  فيلسوفان(فيلسوفان آتني) ضد مستبد بودند. آنها مرزهاي
گفت: چهارچوب اعمال گذاشتند. فلسفه ميتعيين كرده و بر آن حد مي

شهرها چگونه بايد ترسيم شود؟ مرزهاي قدرت بايد تا به قدرت توسط دولت
روي كنند؟ و از كجا به بعد است كه قدرت افراطي و خطرساز كجا پيش

در . »قدرت بودن مرزهاي ينقش فلسفه تعي«فوكو،  يشود؟ يا به گفتهمي
ي يوناني گذاران بودند. فلسفهتوان گفت فيلسوفان همان قانوناينصورت مي

فلسفه) آغاز -به عنوان يك نهاد، كار خود را با جدا شدن از شاعرانگي(زيست
گر را بر عهده گرفت. او بر حكمرانان، حكمتِ كرد. فيلسوف نقش آموزش

وري جويند. فوكو سه نقش آموخت تا از شر(حكمتِ شادان) دحكمراني مي
كند: فيلسوفي همچون سولون كه فيلسوف را در تاريخ غرب شناسايي مي

ار بود، افالطون، مربي تربيتي و اصحاب فلسفه كلبي كه فيلسوف به ذگقانون
ولوژيك به غرب از زمان يونانيان به نتمجري قدرت بودند. در نگاهي ا يمنزله

ي تحليلي شويم (ر.ك به فلسفهواجه ميبعد ما با اين سه فيگور فيلسوف م
در سازوكار قدرت جذب و يا بر  ي فوكو) اين سه فيگور اساساًسياست نوشته

ها گذاشتند. چنين فيگورهائي در قلمرو قدرت نقش پروتاگونيستآن حد مي
كردند؛ بانيان خير. فلسفه تالش داشت تا قدرت را از افتادن به دام را ايفا مي

بينيم اگرچه فيلسوفان نگريم، ميحال وقتي به تاريخ ميبا اين شر نجات دهد.
شهر نظام افالطوني -شهرها بودند؛ وليكن نه دولتمشاوران حكمرانان دولت

داشت و نه اسكندر(شاگرد ارسطو) ارسطوئي بود و نه امپراطور روم، رواقي. اما 
شود. تر ميآئيم نقش فيلسوفان در مناسبات قدرت برجستههر چه جلوتر مي

توانيم جايگاه فيلسوفان را در سازوكار تا جائي كه بعد از انقالب فرانسه مي
ي فوكو، نه تنها پيدا كنيم. پيوندهاي، به گفته -هر چند باواسطه-قدرت

ايدئولوژيكي بلكه ارگانيكي بين امپراطوري ناپلئوني با روسو، دولت پروس و 
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و  …ر چند متناقض) و الي آخرهگل، و به نوعي هيتلر و واگنر و نيچه(ه
تر و نفوذ ي متناقض آنجاست كه هر چقدر پيوند ميان آنها عميقمسئله

شد؛ به همان اندازه نيز فلسفه در اختيار فلسفه در تاروپود قدرت بيشتر مي
 …انجاميدگرفت و به طرز افراطي به اقتدارسازي قدرت ميقدرت قرار مي
توان هزاران روايت ديگر از انشي ميدانم كه در كنار چنين خونيك مي

توان نقش فلسفه در تاريخ عنوان كرد كه هيچ مشابهتي با يكديگر ندارند. مي
ي علم از رسالت عميق و ماهوي فلسفه صحبت كرد يا از فلسفه به مثابه

تفحّص در هستي و مسائلي از اين قبيل. گرچه همراه با فوكو قائل به تفكيك 
به يك روايت  ي اين مقاله صرفاًحال مسئلهدرتم، با اينپذيري فلسفه از قنا

شود. يا حتي به زعم فوكو فلسفه با قدرت ختم نمي يهكلي از رابط
هاي خود را از دل آن بيرون خواهم از چنين روايتي دفاع كرده و پرسشنمي

گذشتن از «اي است كه با ي من، نبود آن نگاه به فلسفهبكشم. مسئله
هيچگاه تاريخ نداشته است.  اي كه احتماالًآغاز شود. فلسفهها »ممنوعيت

ي كند. فلسفهي آنتاگونيستي كه نقش شرارت را در تاريخ ايفا ميفلسفه
ي هنجارمند توان به طرح/نقشهآموزد از كجاها ميممنوعيتي كه به ما مي

   …قدرت نفوذ كرد
ناسايي كرده و راه ها را شاي كه ممنوعيتيابي و تشريح فلسفهبراي ريشه

توان از رخداد فلسفي بزرگي نام برد كه در دهد، ميعبور از آنها را نشان مي
ي ممنوعيت چه نقطه تاريخ به نام كانت ثبت شده است. بايد ببينيم فلسفه

  كند؟ ي انتقادي كانت دارد و كجا خود را از آن متمايز مياشتراكي با فلسفه
عطفي است در تاريخ فلسفه. براي كانت  يي انتقادي كانت نقطهفلسفه

زيد و مي »حال«فيلسوف در . »عامل«است و هم  »عنصر«فيلسوف هم يك 
ي را دارد. پرداختن به حال و نقش تعيين كنندهدر عين حال توان تغيير آن

ي كانت فيلسوف در حقيقت همان رويداد فلسفي مهمي است كه در فلسفه
ي پيش از خود پيش پاي صورتبندي فلسفه شكل گرفت. كانت اين سئوال را

گذارد: خوِد اين اكنوني كه من متعلق به آن هستم، چيست؟ چنين مي
كند: فعليت من چيست؟ معني هاي ديگري روبرو ميپرسشي ما را با سئوال
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به  …زنم؟اين فعليت چيست؟ و من چه كنم وقتي از اين فعليت حرف مي
ي مدرن رگترين كاركردهاي فلسفهپرسش گرفتن فعليت خود، يكي از بز
ي كانت توانيم در فلسفهگري را مياست. با اين تفاسير دو نوع سنجش

پرداختن به شرايطي كه شناخت حقيقت را ممكن -1تشخيص دهيم: 
هاي ممكن تا هاي كنوني تجربهاكنونيت ما چيست(حوزه -2سازد. مي

  …كجاست)؟
ازي حقيقت و قدرت اي است كه از بدر حقيقت اين همان نقطه

شود. اما براي كانت يك حقيقت غائي وجود داشت كه در زدايي ميفاعل
شناختي براي توانست جاي قدرت را بگيرد. چنين نگاه فرجامنهايت مي

گذارد كه افتادن به دام آنها ما را روي ما ميهايي را پيشحقيقت، ممنوعيت
ي كانت با اين مسئله روبرو فهدارد. در فلساز رسيدن به حقيقت غائي باز مي

ي خود را حاصل موقعيت فعلي شويم كه اگر چه يك فيلسوف بايد فلسفهمي
ن آدمي با أخود بداند، اما بايد در صدد يافتن راهي براي سازگار كردن ش

هاي اجتماعي رايج باشد؛ نه اينكه با خطرات ناسازگاري آنها رودررو آرايش
بيانديش «گويد: وصي و خرد عمومي به ما ميرد خصشود. كانت با تفكيك خِ

اي كه دوست داري، فقط اطاعت هر اندازه كه دوست داري، و با هر آزادي
شد تا برخي از افراد قائل بودن كانت به يك حقيقت غائي باعث مي. »كن

پذيرانه رفتار كنند تا حكومت آنها را بر بنياد يك جامعه را موظف كند كنش
به سوي غايت همگاني رهنمون سازد. چنين نگاهي قائل به ائي ساختگي رهم

توان در نهايت حقيقت غائي را به جاي آن نفسه بود كه مييك قدرت في
نهاد. اينجاست كه بايد بار ديگر با فوكو همراه شد و دريافت كه حقيقت و 

توان در پي يك راهكار قدرت دو چيز مجزا از هم نيستند و هيچگاه نمي
اي، شناختيي فرجاممقابل قدرت بود. فوكو با نفي چنين نظريهحقيقي در 

ريزي هاي قدرت و نقد مداوم آن پايهي خود را مبني بر شناخت حوزهنظريه
ناپذير از اعمال قدرت وجود داشت كه كرد. براي فوكو تنها يك فرايند پايان

هادهايي ترين نايمدام بايد بر عليه آن شوريد. كار فوكو شناسايي حاشيه
  است كه از ديد قدرت در امان نيستند.  
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ي ممنوعيت به سازوكار قدرت در همه جا حضور دارد، اما فلسفه
ها نيانديشيده است. كند كه قدرت بدانهايي فكر ميشناسايي موقعيت

ر به بازي كشاندن قدرت است و قواعد بازي را خودش تعيين شي فلسفه
هاي جديد براي مبارزه با قدرت د ميدانايجا ،ي ممنوعيتكند. فلسفهمي

دورند. هي قدرتند ولي از نظارت آن بهايي كه گرچه تحت سلطهاست. ميدان
گري تخطيدخل و تصرف و جديد و  وضعيتي ايجاد اي بر پايهچنين فلسفه

توان به جاي كشانيم. آيا مياز آن است. اينجاست كه ما قدرت را به بازي مي
ي بار قاعدهكند، اينهايي كه قدرت براي ما طراحي ميزيپاسخ دادن به با

 ياند كه وظيفهبازي را ما طراحي كنيم؟ دير زمانيست كه به ما ياد داده
كردن آنچه مستور است، نيست، بلكه اين است كه درست همان فلسفه كشف

چيزي را ملموس سازد كه ملموس است، يعني همان چيزي را قابل نمايان 
واسطه، چنان تنگاتنگ با خود ما كه چنان نزديك، چنان بي شدن كند

ي كنيم. فلسفهدرك نمي مرتبط است، كه ما آن را به همين خاطر
كنم ها شروع كند. من باور نميترين موقعيتتواند از ملموسممنوعيت، مي

طوركلي و يك دفعه، از طريق يك نوع توانيم از مناسبات قدرت بهكه مي
ل يا فراري بدون بازگشت فرار كنيم. اما مسئله، تحليل يا نقد گسست راديكا

ي جديد در گذار ي خالقانهمناسبات قدرت نيست، بلكه قائل بودن به قاعده
از ممنوعيت و خلق تصادف است. كار ما يك نابهنگامي است، ايجاد يك 

هاي قدرت است و تخطي به هر عمل شناسايي ناپذير. كار ما يافتن شكاف
ي كه قدرت بدان نيانديشيده است. تخطي يك قاعده دارد و آنهم طريق

  گذارد قانون از نيش گناهكار در امان بماند. نابهنگامي است، تخطي نمي
ي ممنوعيت همان فيگور شري است كه گاه در تاريخ ي فلسفهسوژه

گر فلسفه كه نيچه شويم. فيگور ديونوسوسي و وسوسهفلسفه با آن مواجه مي
رد كالسيك را به باد انتقاد كند. اما با اينكه چنين فيگوري خِميمعرفي 

گاه نتوانست از اگوئيسم ذاتي خود فراتر برود و جايگاه خود را گرفت ولي هيچ
ي شر را باوري غيرتاريخي كه سوژهدر مناسبات قدرت تعيين كند. يك حيات

ممنوعيت ي ي فلسفهكرد. اما مسئلهها تعريف ميبراي تمامي موقعيت
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 كند. مثالًاي است كه قدرت براي آن طراحي ميپرداختن به طرح/نقشه
ي ترومايي كافكا نه آن فيگور شر ديونوسوسي بلكه نقطه »قصر«فيگور رمان 

است در برابر نظام سفت و سخت بوركراسي كه قصر براي او تعريف كرده 
نون و يك دعوا بين قا »محاكمه«توان گفت در رمان مي است. يا مثالً

ي اين رمان فيگور تروماتيكي است آنتاگونيست مشخص نيست. بلكه مسئله
تواند جايگاه خود را در سلسله مراتب قانون دريابد، گرچه قانون او را كه نمي

ي تواند مختصات فلسفهتمامي فراگرفته است. ادبيات شيطاني كافكا ميبه
ي عمومي ي خصوصي و حوزهممنوعيت را ترسيم كند. در ادبيات كافكا حوزه

باوري محض و ي يك حياتاند. فيگورهاي كافكا زادهدر هم تنيده شده
ي خصوصي خود دست به تخطي بزنند. اگوئيستي نيستند كه مدام در حوزه

ي عمومي(قانون)اند كه تخطي و گذر از ممنوعيت بلكه نقطه تروماهاي حوزه
  Casanova 70تالياييفيلم ايگذارند. شخصيت خود را به نمايش مي

كم خواهد دستي فيگور شر ما باشد: قهرمان اين فيلم ميتواند نمايندهمي
شان با از ازدواج براي نقض ممنوعيت سكس پيش از ازدواج، در شب قبل

 اطالعي از ايني او با بيبستر شود. با اين وجود، معشوقهاش هممعشوقه
گرايانه را خنثي همبستريِ تخطيخواند تا اين موضوع كشيشي را فرامي

كار در حقيقت قانون  كرده و حداقل لذت را از قهرمان سلب كند. با اين
(قهرمان) چه كاري  ماند. اكنون اومحروم از نيش گناهكارش باقي مي

او از بيرون روي  بينيم كهتواند انجام دهد؟ در شات پاياني فيلم، ما ميمي
رود. او به يك كار سخت خيز ميمان سينهايوان كم پهناي بلندترين ساخت

راه ممكن وارد شود.  ترينورزد تا به اتاق خواب دختر از خطرناكمبادرت مي
ي عمومي كشانده و قهرمان در اصل هنجارشكني خود را به حوزه

اي سخن توان از فلسفهحال آيا مي …آوردخود را به اجرا درمي شكنيقانون
توان هائي است كه از طريق آنها مييي وضعيتي آن شناساگفت كه وظيفه

اي نه نقش تعيين حدود و ثغور قدرت چنين فلسفه قدرت را زير پا گذاشت؟
اش با ي مستقيماي در رابطهرا دارد و نه نقش نفي آن را. پس چنين فلسفه

ي توان از فلسفهشود. با اين تعريف بايد ببينيم آيا ميقدرت تعريف نمي
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تواند به جاي نفي ن به ميان آورد؟ بايد ديد فلسفه چگونه مياي سخحاشيه
هاي قانون را شناسايي كرده و آنها را در هم بشكند. ما خود قانون، ممنوعيت

كنيم، در اينصورت نقش وقتي بازي را ميان حقيقت و قدرت تعريف مي
ا توان بي انتقادي واكنش نشان دادن به بازي قدرت است. اما آيا ميفلسفه

  فلسفه به چيزهايي انديشيد كه قدرت هرگز بدان نپرداخته است؟

  ترسد؟چه كسي از تكرار دوباره عملش مي

در انجيل لوقا روايت شده است كه دو دزد همراه مسيح به صليب كشيده 
آنگاه دو دزد يكي بر دست راست و ديگري بر دست چپ با مسيح «شدند(

كار انت كرد و آن ديگري از اينيكي از آنان بر مسيح اه). »مصلوب شدند
مسيح به او گفت: تو امروز با من در بهشت خواهي  ،رودوري جست. از اين

 …بود. در روايت آمده است كه يكي از دزدان موفق به فرار شد
  

ي من، يك گناهكارِ واقعي هميشه حين ارتكاب به جرم به دو چيز به عقيده
يكي  …اش براي تكرار آنشانس دوبارهو  كند: به لذت عمل مجرمانهفكر مي

كند. مسيح شود و آن ديگري فرار مياز دزدان همراه مسيح رستگار مي
انديشد. انگار عملِ دوباره هيچ مشابه آن دزدي است كه به پايان خود مي

دهند. اما لذتي براي آنها ندارد، آنها رستگاري را به لذت زندگي ترجيح مي
كردن به مسيح در تالش ات زندگيش با اهانتدزدِ ديگر در آخرين لحظ

دربرد. مسيح و اغواگري دشمنان اوست تا مگر بخشوده شده و جان سالم به
خواهند جاودانه شده و تثبيت شوند؛ دزد همچون يك پدر و پسر واقعي مي

كند تا براي ابد پنهان بماند. مسيح تمام گناهان و ولي آن ديگري فرار مي
برد و دزد براي هميشه عاري از احساس گناه، ود به گور ميرنج بشري را با خ

ي زايش و شادمانه و مجرمانه خواهد زيست. از نظر من اين همان دوگانه
گريزد. زني كه اساساً تباهي است. دزد واقعي در قالب زني پنهان مانده و مي

  هاست.وجود ندارد. او مادر تمام زايش
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كند آنتيگونه دوبار جسد برادرش را دفن مي حال به اين دو مورد دقت كنيد:
كند كه حاضر است هزار بار ديگر اين عمل را و در پيشگاه كرئون اعتراف مي

آ سر فرزند بزرگ انجام دهد. انگار لذت از عمل را پاياني در كار نيست. مده
كند، او اين لذت را با فرزند كوچكترش دوباره تجربه خود را از تن جدا مي

آ بعد از فرار از آن سرزمين در جاي ديگري سر فرزند ناتني خود . مدهكندمي
آ هيچگاه رستگار نخواهد برد. او در حال فرار و قتل دوباره است. مدهرا مي

  شد.
  

و شانس  خوابگيكنيم: به لذت از هممان به دو چيز فكر ميخوابگيما در هم
اضطراب و آرامش در خوابگي. براي همين هميشه بين دوباره براي هم

نوسانيم، بين ارگـاسـم و اغواگري. اگر ارگـاسـم رستگار شدن است، اغواگري 
  فرار از تمامي است و شانس دوباره براي همخوابگي.

  
در  »پايان خوش«ي ي لكان راه تحليل مقولهاين جمله. »زن وجود ندارد!«

 »ناتمامي«متضاد با  ايمقوله »پايان خوش«سازد. ها را بر ما هموار ميفيلم
كنيم هرگز يك زن نيست، بلكه ي ماست. زني كه با او زندگي ميمورد اشاره

تهديد بروز ناهماهنگي دائمي است. در هر لحظه ممكن است زن ديگري 
ظاهر شود و تجسم آن چيزي باشد كه در زندگي مشترك جايش خالي 

هايي بعد چنين فيلم ماند. اما چنين زني اساساً وجود ندارد. پس قهرمانمي
هاي متعدد به زن اول خود بازخواهد گشت. و از جستجوها و عشق ورزي

اين  سازد دقيقاً چيزي كه پايان خوش يا بازگشت به زن اولي را ممكن مي
هاي چنانكه ژيژك در تحليل فيلم. »زن وجود ندارد«مسئله است كه 

ي محال بين طهي هيچكاك همين رابموضوع سرگيجه«نويسد: هيچكاك مي
ي زن ديگر و زن در واقعيت تجربي است كه خود را ي خيال پروردهچهره

پايان خوشْ يك امر مضحك و . »يابدارتقاء يافته به اين جايگاه واال مي
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يابي به شوند كه خيال دستآور است كه تنها افرادي به آن دچار ميخنده
     زودي رستگار خواهند شد.پرورانند. آنها به را در سر مي »ي واالابژه«

هاي بيشتري در اينجا بياورم. من ابزرديسم بگذاريد براي تشريح مسئله مثال
دنبال هي ابزرديسم، ناتمامي است. ناتمامي بيابم: مسئلهرا اينگونه درمي
ي آيد. اين معناباختگي برخالف تصور بسياري از آن به مثابهمعناباختگي مي

رساند؛ به اين باور كه هيچ معنايي باوري دوباره ميياتپايان زندگي، مرا به ح
وجود ندارد، هيچ پاياني در كار نيست. اين موضوع ما را به شانس دوباره براي 

ي دانيم تالش براي رسيدن به هر ابژهدارد. چرا كه ميزيستن وامي
واال(معنا)يي ما را با شكست مواجه خواهد ساخت. شكستي كه به تمام 

شود، در اينصورت ما با بالهت تمام سر جاي ان خوش) منتهي ميشدن(پاي
ي بكت براي من ناتمامي است. امر اول خود باز خواهيم گشت. اما مسئله

واال(گودو)، امر فراموش شده است. وقتي والديمير گودو را براي استراگون 
براي خوابد. انگار تنها نقش گودو اهميتي تمام ميكند، او با بيتوصيف مي

ها فراونند: دو كلفِت بكت ايجاد يك شانس دوباره براي زيستن است. مثال
ي گاه موفق به كشتن ارباب خود نخواهند شد، زندگي آنها برپايهژان ژنه هيچ

هايي كه هيچگاه عملي ي قتل مداوم كشيدن بنا شده است، نقشهنقشه
هند كرد. شوند و آنها براي هميشه شانس خودشان را امتحان خوانمي

ي قتل اربابشان هستند و در همين ها مدام در حال بازي صحنهكلفت
گيرند. اوژن يونسكو در الست كه ارباب(امر واال) را با خودشان اشتباه ميالبه

معروف است.  »كلمات معناباخته«ي ها به نويسندهميان اين ابزرديست
سخنران معروف در اثر  اند.كلمات در كارهاي او از قبل معناي خود را باخته

آيد. چنانكه امر واال براي الل از آب درمي») هاصندلي«ي او (نمايشنامه
ي ممتاز است. يا به تعبير ژاك آلن ميلر يونسكو در حقيقت عاري از مشخصه

) aانگار يك مستطيل بزرگي است كه از مركز آن يك مستطيل كوچكتر(
به علت حذف شدن از  دقيقاً aي برداشته شده است. و به اين شكل ابژه

بخشد. اگر از سطح اين مستطيل ي واقعيت است كه به آن چارچوب ميپهنه
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توانيم يابيم كه ميآن مستطيل كوچك را بيرون بكشيم، به چيزي دست مي
اي بريده از چنين پاره aي بنابراين ابژه …را يك چارچوب يا قاب بناميمآن

بخشد. با سطح است و همين تفريق آن از واقعيت است كه بدان چارچوب مي
ي چارچوب يا قاب همان سطح نمادينه اين تفاسير، سخنران يونسكو دقيقاً

است كه داخل آن تهي است. يا بهتر است بگوئيم سخنراني كه هيچ حرفي 
اتمام باقي خواهد ماند. او مدام به همين دليل ن براي گفتن ندارد و دقيقاً

كند. برخالف مسيح كه شانس خود را براي سخنراني مجدد امتحان مي
گذارد و محتواي سخنراني خود را با مصلوب شدنش تمام و كمال به اجرا مي

  شود.تمام مي
  

هيچ چيزْ پايان همه چيز نيست. به پايان رسيدن همان راكدماندن و 
اميت خود را بتواند عينيت بخشد مرگ خود را درجازدن است. چيزي كه تم

رقم زده است. اين ناتمامي است كه همواره در تاريخ با پيشرفت گره خورده 
ي مداوم براي امتحان شانس دوباره. مجرمانه است، يا به عبارتي با وسوسه

  زيستن براي من يعني تهي كردن هر امر واال از محتواي آن. 
  

سئله است. انقالب پايان همه چيز نيست، انقالِب انقالب مصداق واضح اين م
است براي دوباره زيستن. چنانكه با انقالب فرانسه  واقعي تنها يك وسوسه

كند بلكه در تاريخ به كانت در حقيقت نه تنها عامل پيشرفت را مشخص مي
رود. پردازد كه به عنوان معلولي براي علت پيشرفت به كار مياي ميحادثه

البي تنها يك نشانه از پيشرفت است نه تماميت آن. چنان كه فوكو چنين انق
يادآورنده(هميشه چنين بود).  -1شمرد: سه ويژگي را براي اين نشانه بر مي

گويانه پيش - 3اكنون چيزي در حال پيشرفت است). نماينده(هم -2
است(هميشه چنين خواهد بود). كساني كه دائم در حال پيشرفتند، همچون 

ها فكر »نبايد«زد، مجرمانه زيسته، هميشه در حال فرارند و مدام به آن د
كنند. سياست واقعي نه در تالش رسيدن به يك كليت مشخص(امر مي

چگونه «گويي مداوم بر اين سئوال است كه ي پاسخناممكن)، بلكه وسوسه
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رانان را به حال خود رها كنيم، آنها آرزوي ؟ بايد سخن»نبايد حكومت شود
زدن اختياري از بندگي د را به گور خواهند برد. كار ما آموختنِ فن تنخو

  است.
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  فصل سوم: ادبيات
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  ي ويروسيآ، اسطورهمده

آ زني ست از سرزمين كلخيس يا كلكيد و دختر اتيا، پادشاه كلخيس. مده«
شود كه ناخداي كشتي آرگو (نخستين كشتي كه نه ميي جاسوآ شيفتهمده

كند كه برادر ناتني بشر ساخت) است. در ايولكو، شاه پلياس فرمانروايي مي
روايي را به او بازگرداند. عموي جاسونه، شود فرمانجاسونه است و حاضر نمي

كند به بازستاندن پوست روايي به جاسونه را مشروط ميبازگرداندن فرمان
آ با طاليي كه حكم طلسم را براي قوم آنان دارد. در اينجاست كه مده قوچ

آيد و شاه پلياس را با استفاده از دانش جادوگري خود به كمك شوهر مي
دارد. اما جاسونه عاشق كرئوزا هاي دروغين از سر راه برميجادوگري و نمايش

اي را انتقام، نيم تنهآ به كند. مدهشود و با او ازدواج ميدختر شاه كرئون مي
فرستد كه آغشته به مواد آتش زاست و بدين طريق با تاج به عنوان هديه مي

رساند سوزاند. سپس دو فرزندي كه از جاسونه دارد را به قتل ميعروس را مي
ها پرواز كشند بر فراز آسماناي كه دو اژدهاي بالدار آن را ميو سوار بر ارابه

 » .كرده و مي گريزد
خوانيم؛ دليل آ ميهايي كه در مورد مدهر متن باال و در تمامي نوشتهد

 ،آ، ازدواج جاسونه با كرئوزا معرفي مي شود. در حقيقتاصلي فرزندكشي مده
آ به خاطر انتقام از سرنوشت جوي مدهها منش ستيزهي متندر همه

ها با آن اي كه در تحليل تمامي تراژديشود. مسئلهخواست او بيان ميهناب
مان، بار بيائيد فرضيات نوشته را به نفع تحليلشويم: سرنوشت. اينمواجه مي

تحريف كنيم؛ چرا كه ديگر هيچ چيزي براي ما باقي نمانده است تا همه چيز 
ي آنچه براي ما به جا مانده، خشونت نظري است. را بر آن بنا كنيم. همه

رزي معطوف به مرگ است كه تنها كاري كه ما بايد اينجا انجام دهيم: نظر و
  .باشدسازي فرضيات مياش راديكالروش
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آ دهيم كه از مدهآ به اين سئوال جاسونه پاسخ ميما اينجا به همراه مده
دانيم كه اين نمايشنامه از نظر همه مي پرسد: آيا شقاوت را دوست داري؟مي

تمام داستان بر  اندازه خشن است.هاي روانكاوانه بيكنش رفتاري و جنبه
آميز بنا شده است. در نتيجه فرجامي هولناك دارد. محور رفتارهاي جنون

آ بايد جست؛ نه در هاي اين فرجام هولناك را در رفتارهاي دروني مدهريشه
خيانتي كه جاسونه نسبت به او انجام مي دهد. اين نمايشنامه را با حضور 

هولناك خواهد بود. مگر اينكه اش آ به هر صورتي كه بنويسيم فرجاممده
آ خيانت محسوب آ را از آن حذف كنيم. ازدواج جاسونه براي مدهمده
را آ آنگر مدهشود بلكه اين كار در راستاي جرياني ست كه خوي ستيزهنمي

فرزند كشي در اين نمايشنامه اتفاق خواهد افتاد اما شك، بيكند. دنبال مي
آ در مقايسه با زند. مدهآ رقم ميرا براي مدهنه به خاطر اينكه سرنوشت آن

نويسي يونان باستان نويسي سنتي يك نوآوري موضوعي در تراژديتراژدي
، يك دهدي مركزي آن را در واقع، فرزندكشي تشكيل مياست كه هسته
هايي كه پردازيي نظريهآ از همه. به اين خاطر است كه مدهجنون ناخواسته
آ نوعي عالقه به گريزد. در كار مدهردن اعمال او دارند، ميكسعي در نمادينه

امر واقعي نهفته است. نوعي منطق نهفته. نزديك شدن بيش از حد به اين 
ي جنسي) شيفتگي اروتيك را بدل ابژه-امر واقع(به طور مثال يك بدن برهنه

ال پس آنان كه سوداي نمادينه كردن اعمد. سازبه نفرت از امر واقع جسم مي
ي گاه كه بيش از حد به اين ابژهپرورانند آني واقعي را در سر مياين ابژه

گريزد. آنان با همسرايان در شان ميآ) از دستمطلوب نزديك شوند، او(مده
 :صدا خواهند شد كهاين جمله هم

فرود آي و در غبار نشين، تاج را بيفكن و بر زمين شو، چرا كه ديگر «
 »شهوت بر نمي انگيزي

ي ربايد. او همهآي جادوگر پوست قوچ طاليي را از دست خدايان ميمده
گاه گيرد: باورها، عاليق و نيازها را. ولي در آخر آناش را در اختيار ميامكانات

. شودريزد تبديل به يك فرم يا يك شكل آگاهي ميكه همه چيز را دور مي
. را بر او هموار خواهد كرد راه فرزند كشي اين آگاهي(بدون نيازها و باورها)
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شود) تبديل آ (آنگاه كه از عاليق و باورها و نيازها تهي ميمده يا فيگور شكل
بازند. تنها ها رنگ ميشود. جايي كه هويتاي ميبه شخصيت يك بازي رايانه

چنان بر ماند و پيروزي به هر نحوي كه انجام شود. راه هملذت بازي مي
ي خانوادگي در بين . بنيه؛ يك نوع جنون مدرنشودفرزندكشي هموارتر مي

رود. اتفاقات در يك بازي به خود هاي اين بازي از ميان ميشخصيت
ديالكتيك در «ي كنندگان موكول مي شوند. مده آي بازيگر، لحظهشركت
ماند. او رخداد يابد ولي در انتظار يك رخداد مسيحايي نميرا در مي »سكون

آ با سوزاندن كرئوزا و كشتن فرزندانش پايان بازي را براي مدهزند. را رقم مي
كند كه آمادگي و كند. كما اينكه با اين كار اثبات ميجاسونه اعالم مي

  .اش را داردتوانايي كامل براي پذيرفتن عواقب ميل
 .كندآ به هيچ چيزي فراتر از اين بازي اشاره نمياشتباه نكنيد! عمل مده

گذارد. زبان در اين نمايشنامه كل آگاهي) استعاره را زير پا ميسوژه(فرم يا ش
گر است. عملي كه زبان به آن در پي روابط دال و مدلولي نيست. زبان كنش

شود؛ دال و مدلول را همزمان در خود به همراه دارد. همين است منتهي مي
كار را در تر باشد. شما اين آ مناسبكه شايد زبان تراژدي باستاني براي مده

ي ديالوگها به هم پيوند فضاي اتاق نشيمن ايبسن متصور شويد كه همه
رونده را دنبال كنند. اين زبان به خاطر منطقي كه خورده و يك جريان پيش

شود(يا انجامد. دكتر استوكمان دشمن مردم ميگرفته به چيزي نميدر پيش
يابد. هايش ميرانياش را در سخنمردم دشمن او) و راه نشان دادن دشمني

را با خودش ) …اي كه تمامي امكاناتش (عاليق، باورها و نيازها و مثل سوژه
وار برخوردار است. در مقابل او مده آي به همراه دارد. دكتر از يك زبان ناجي

اي خواهد ماند جادوگر، سخنوري بلد نيست. راز دشمني او هميشه در بسته
اش به يك ست. فرم آگاهي او درآخرين لحظهاش نهفته اكه كليد آن در عمل

ناجي كنش منتهي خواهد شد: عمل، فاجعه، فرزندكشي. زبان مده آ زبان بي
ست. زبان قدرتمند ميل است؛ آن زمان كه در كالبد يك شكل(فرم) دميده 

تكه نشده آن بخشي است كه توسط زبان تكه ،آشود. امر واقع براي مدهمي
آ در يك كردن مدهان او نيست. كوشش براي نمادينهاست. هيچ پيامي در زب
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هاي ساختار بيولوژيكي و جنسيتي (آنگونه كه در برخي از يادداشت
اي است براي شناساندن افتد) در حقيقت تالش بيهودهفمنيستي اتفاق مي

پيام در امر واقع؛ در حالي كه هيچ پيامي در كار نيست. در اينجا زبان از يك 
آ آشوبد. مدهآيد و ذهنيت(فرهنگ) را برميبيرون مي عينيت(طبيعت)
مرحله به مرحله بر از راه عقالنيت خود اوليس است. اوليس  پارادوكس فيگور

سركوب غرايز و اشتياق). به  –(زندگي براي هدف  شود.طبيعت پيروز مي
توان اوليس را راوي اصلي مدرنيته و خرد مدرن دانست. در ي ليوتار ميگفته

آي ساحره ذهنيت خودش كشد. مدهها را به كام خود ميآ سوژهحاليكه مده
ي پديده در حد فاصلنيست بلكه بدرستي نفي عينيت است: يك جنون 

  .فرهنگ و طبيعت
  
سوزاند. اينجا او نقش آن اش ميآ، كرئوزا را با تكيه بر دانش ساحريمده
عت را اسير كند. با اين خواهد طبيكند كه ميرا بازي مي Negroesي نيمه

(او جاسونه را  ي مطلوب براي او خانواده استتوصيف در اين حالت ابژه
يا بهتر است بگوئيم چگونه  ساز نمي شودخواهد). ولي چرا مده آ فرهنگمي

  ؟دهديك فرهنگ معيارستيزي را شكل مي
  
 -شي(فرزند ك بردي مطلوب را نيز از بين ميزمان با اين كار ابژهاو هم

  ي ديگراسير طبيعت ميل خود شدن. نيمه شورش بر عليه خانواده).
Negroes  ها. و اينك برد. به اسطورهاو با نابودي فرهنگ به خدايان پناه مي

ي داستان (در ادامه كند.آنجاست كه مثل يك خداي ويروسي عمل مي
مانند يك به آمده .آورد)خوانيم او در آتن نيز به همان فرزندكشي روي ميمي

شود. چرا؟ او مثل در آتن پذيرفته مي . اومندي استخداي دور از قانون
سيزيف بر عليه خدايان نيست. يا مانند پرومته راز خدايان را براي آدميان 

آ اش دهند. مدهكرده و عذابكند تا از اين راه خدايان او را شناساييفاش نمي
آ مثل يك ويروس نه كند. مدهواز ميها پربه آسمان مهرشسربه همراه راز

ي ما او را جادوگر براي خدايان و نه براي آدميان قابل شناسايي نيست. همه
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شود تا او دوباره در جايي آ باعث ميشناسايي بودن مدهناميم. غيرقابلمي
آ همچون ويروسي آ نه قانون است نه نافي آن. راز مدهديگر پذيرفته شود. مده

داند كه در اصل تناقضي آ خوب ميودش منتقل مي كند. مدهست كه با خ
 bakku-shan  وجود ندارد. آنها مثل  Monism و Atheismبين 
يك دختري است كه اگر چه از پشت «ي ها اين نشانهاند. براي ژاپنيژاپني

با . »ممكن است زيبا به نظر برسد اما وقتي از جلو نگاه مي كني زيبا نيست
تفاوتي كه بين از پشت ديدن و از مقابل ديدن وجود دارد ولي در اين همه 

ارجي  هامعيارگذاري آ براي ايناصل يك دختر است. يك دختر مشترك. مده
آ يك ويروس عاشق است. عشق او وابستگي به يك فقدان مده .نهدنمي

و تبديل شدن به ديگري است.  ديسيي دگرنيست. بلكه شكل ناخودآگاهانه
شود. اينجا استعاره ناخودآگاه دگرديسنده هيچ چيزي سركوب نمي در اين

شويم. حسي آ محكوم به تحمل آثار منگي ميشود. ما با خواندن مدهنابود مي
تعليقي سر  دهد.اي به آدم دست ميهاي رايانهي بازيدر همهشايد كه 

 نسبت به آن ايطوري كه هيچ لذت و هيچ عالقهبه اهميت،سخت اما بي
گر است. با همان شفافيت تمام عيار كه آ يك زن افسونمده .وجود ندارد

آ در كشتن كند (شفافيت شيطاني). حضور شفاف مدهبودريار به آن اشاره مي
دهد كه كند. او نشان ميرا تحقير مي انگي، مرد)هاي مرد(فرزندكشيارزش

اي ادهخواست قدرت فقط خواستن نيست؛ بلكه آفريدن است. آفريدن ار
آي جادوگر را يك زن بگذاريد مده. طلبدجديد كه همه چيز را به مبارزه مي

در قرون بينيم و جالب است كه درتبارشناسي جنون ميم. يهيستريك بنام
  .سوزاندندرا به عنوان جادوگر مي هاوسطي هيستريك

هيستريك معموال زني است كه هر كسي را كه خود را در جايگاه ارباب «
آور ها براي پزشكان هميشه عذابطلبد. هيستريدارد به مبارزه ميقرار 
هاي ها و معجونند. سمپتوم آنها مخاطب ديگري دارد و براي داللتاهبود

  ».درمانگري پشيزي ارزش قائل نيست
آي جادوگر طلبد. در اينجا مدههيستريك خود ِارباب را به مبارزه ميفرد 

  .دزدد) را با دانش جادوگري خود ميي قدرتپوست قوچ طاليي (نشانه
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ي زني كه در باال به آن اشاره شد بپذيريم او هيستريك را اگر به شيوه
هميشه در جستجوي مردي است كه لياقت نامش را داشته باشد و البته 

به خاطر همين است كه در اول مقاله پيشنهاد دادم كه  .يابدوقت نميهيچ
جاسونه (و هيچ مرد ديگري)  ،آكنيم. براي مده آ را تحريفبيائيد داستان مده

اي پيدا كرده ي تازهيك مرد اليق نيست. نه به خاطر اينكه جاسونه معشوقه
ي توان گفت: وسوسهآ هيستريك است. ميبلكه به خاطر اينكه خود مده

ي بازي است كه مده آ مثل يك قاعده. ي جديد تنها يك بهانه استمعشوقه
  تا آن تراژدي عظيم روي دهد.  چيندرا ميآن

ي آ مربوط به يك فقدان نيست. همان فقدان يك ابژهپس عمل مده
آ آن ي ديگري(كرئوزا) از او گرفته شود. مدهمطلوب كه توسط معشوقه

سانس مي شود ي آن نظم نمادين جانشين ژوييي محض كه بوسيلهاستعاره
در ساختار پدرشاهي قرار آ يك مقعدزاده است. او كند. مدهرا نابود مي

آ حاصل يك لقاح مصنوعي است. لقاح مصنوعي كه پدر از گيرد. مدهنمي
آ دختر همان مدهبه تعبيري، كند. فرار مي خود طريق آن از ساختار اوديپي

رسد كه قاضي شربر(زن خدا) معروف است كه در آخر عمر به اين هذيان مي
ري آرام گيرد. او در طول عمر چه خوب است آدم زن باشد و در آغوش ديگ

ها را نه از ديد. گفته بود اگر ازدواج كند بچهها را ميتصاوير پورنو لزبين
طريق آميزش واقعي با زنش بلكه از طريق لقاح مصنوعي به وجود خواهد 

  .ي ويروسيآي مقعدزاده / اسطورهي مدهاين است پيشينه .آورد
ياها تبعيد نشده است. اعمال اش به جهان روگري كه ماشين ميلكنش

(دزدي پوست  اندآ در طول اين نمايشنامه زنجيروار به هم گره خوردهمده
سوزاندن كرئوزا/ فرزندكشي و بعدها كه قصد كشتن تزئوس پسر  /قوچ طاليي

ميل مده آ همواره ارضانشده و پذيراي هرگونه تفسير  .اش را داشت)خوانده
چيزي نيست جز حركت تفسير، گذار از يك  آ. ميل مدهماندباقي ميممكن 

ي پيشين) هاي قبلي(زنجيرههاي تازه كه به دالدال به ديگري، توليد دال
ها را صداي اتصال ماشين /بخشند. ما فقط صداي اين زنجيرهامعنا مي

دانم. ناجي ميي بيخواهيم شنيد. من اين صدا را حاصل يك زبان مقعدزاده
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رد لينچ معتقد است كه: لينچ در تمامي كارهايش ما برخالف ژيژك كه در مو
پردازي رساند و ما را با هراس كميك خيالرا به يك زبان نامحسوس مي

پردازي در ناجي به خاطر تناقضات خيالسازد. اما زبان بينمادين مواجه مي
از  ناجي دقيقاًگونه نامحسوس مي شود. زبان بيدنياي نمادين نيست كه اين

 )ي عمل(فرزندكشيآ در لحظهگيرد. فريادهاي مدهخود واقعيت شكل مي
كنند. اينجا شود. ميل و ابژه در پيوندشان با هم عمل مياست كه بلند مي

ارزشمند جاسونه را به وضوح  (agalma)صداي محو شدن آگالماي 
شنويم. كنش جدا شدن از مرد و معشوق و نابود كردن چيزي كه براي مي
  .د ارزش بيشتري از خودش داردمر

پردازان و روانكاوان كه آ در جواب همسرايان و تمامي نظريهمدهباري، 
  :سعي در نمادينه كردن اين زن(شكل/فرم آگاهي) دارند؛ خواهد گفت

هاي مرگ نگهبانيد و در همان پس بيائيد؛ اي ارواحي كه بر انديشه«
ده كنيد با بي رحمي هرچه ي جنسي مرا و آلوزمان دگرگون سازيد جاذبه

 » .تمام تر خونم را

  آنتونن آرتو، ادبيات ناتمام

واژگوني، گسست و انقطاع، «، چهار اصلِ فوكوهاي فلسفي در تمام پژوهش
نقش ِكليدي دارند. مفهومِ واژگوني از اين نگاه، كه » بودگيدگرساني و برون

ها بررسي ساحت ناانديشهاو كالبد شكافيِ نگاه تاريخي و فلسفي را براساس 
بخشد. دو اينكه، تبارشناسي فوكو در پي تداومِ رويدادهاي تاريخي تعيّن مي

تاريخي -هاي رويدادِ اجتماعيها و ناپيوستگيكوشد گسستنيست، بلكه مي
اند را كشف كند. سه اينكه، فوكو با تكيه بر همين كه مورد غفلت واقع شده
صر ويژگي خاص خودش را دارد. و اما دهد كه هر عاصل گسست نشان مي

بخشد، اين است كه هايش انسجام مياصل آخر كه به نوعي بر تمامي ويژگي
او تاريخ پژوهش غربي را كه از ديرباز پيوسته به دنبال فهم معنا و ماهيت 

ها جستجو كاوي پرداخته و حقيقت را در درون پديدهنهان امور به ژرف
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ي دهد. ترديِد فوكو در مورد مسئلهقرار ميكرده است را مورد نقد مي
از قرن هيجدهم به بعد، جنسيت نه تنها سركوب نشده است بلكه «-جنسيت

منجر  -»هاي گوناگون گرديده استاي موجب انفجار گفتمانبه طور فزاينده
سازي سركوب شد. اين كتاب در اصل واژگون» تاريخ سكسواليته«به نوشتن 

را نيز در حقيقت با تكيه بر » تاريخ جنون«كتاب  است. فوكو فرويديميل 
بودگي. فوكو بر نويسد. يعني اصل واژگوني، گسست و بروناين اصول مي

گفتمان نبايد متكي بر گويد: كند و ميي آدمي ترديد ميمعقوليت انديشه
شود. و اتفاقاً مبتني . تاريخ جنون با محوريت همين اصل نوشته ميعقل باشد
دهند. ي نقد قرار مي، او را در بوتهدريداو  بودريارصل افرادي چون بر همين ا

فوكو با زبان و منطق ناشي از كند: گونه نقد ميدريدا تاريخ جنون را اين
اي داد سخن دهد كه با اين عقل ي مقولهتواند دربارهخردورزي و عقل نمي

حال جنون مغايرت و تنافر اساسي دارد. فوكو براي روشن ساختن وضع و 
. اينجا دريدا از اصل بايست از زبان و منطق برگرفته از جنون سود جويدمي

كند. اما بايد ديد كه واقعاً اين گونه نوشتار عملي بودگيِ فوكو انتقاد ميبرون
است؟ يعني نوشتار در مورد جنون از زبان جنون؟ آن هم با مفهومِ جنون به 

وان تكشد؟ آيا ميدر اين كتاب پيش ميي نابودي مطلق اثر، كه فوكو مثابه
ي شاهدِ را نمونه -»ونگوگ، مردي كه جامعه او را خودكشي كرد«-آرتو كتاب
  ي دريدا عنوان كرد؟ مسئله
  

گونه سازش يا تبادل پايدارتر يا ارتباط فوكو معتقد است بين جنون و اثر هيچ
غياب اثر، حضور  زباني وجود ندارد. و به همين خاطر جنونِ آرتو را اساساً

داند. يا در موردِ نيچه آخرين فرياد او را مكرر اين غياب و خالء اساسي آن مي
كند كه از پس آن خلق اثر ناممكن است. از اين عينِ نابودي اثرش معرفي مي

-مسيح و نيچه-سزار، نيچه -هاي خود را با عنوان نيچهبه بعد نيچه نامه
رود و يك خالء جاي لسوف از بين ميي فيكند. نيچهديونوسوس امضا مي

دارد. و بازد و ارزاني ما ميگيرد. به قول معروف او انديشة خود را ميآنرا مي
اما آرتو كتابش را در مورد ونگوگ قبل از آخرين سفرش به مكزيك و ايرلند 
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گونه است كه و جنون كاملش مي نويسد. در اين مرحله ونگوگ براي آرتو آن
ي قبل از جنونش بود. اينجا آرتو، ونگوگ را ستايش نيچه ديونوسوس براي

كند. اما كند. از عملِ بريدن گوش او، به عنوان يك تهور خالص ياد ميمي
ونگوگ  -اش، تنها از طريق امضاي آرتوي آخر جنونشايد آرتو در مرحله

توانست اين خالء را به نمايش بگذارد. در اين نگاه، ما براي عقالنيت و مي
شويم. اين همان اشتباهي است كه هميشه جنون يك مرز مشخص قائل مي

ي شوم تا براي شرح رابطهكند. اينجا وسوسه ميما را به دام تفسير گرفتار مي
آرتو و ونگوگ، از مفهوم فرايند دلوز استفاده كنم. يك حركت شيزوفرنيايي 

توان اع است كه ميبه سوي ناتمامي. تنها در اين فرايندِ ناتمام و بدون انقط
شود آرتوي شيزو، جامعه را آرتو و ونگوگ را شرح داد. فرايندي كه باعث مي

سازد، بخاطر فرد پسيكوتيكي(ونگوگ) كه در فرايند رمززدايي سيالن ميل مي
متهم كند. از نگاه دلوز بيماري يك فرايند نيست بلكه توقف در فرايند است. 

  سزار...  -تيم، مانند مورد نيچهمكاني است كه ما در آن فرو مي اف
  

هاي مختلف آن ايگوي شخصيِ اثر كالسيك را فوكو و دلوز هركدام با خوانش
برند. به اين شكل كه فوكو در تاريخ جنون، از ساد وگويا به عنوان از بين مي

خِردي جزئي از چيزي كند كه بعد از آن بياي ياد ميگر مرحلهآغازش
بار ي مرگمدرن براي هر اثري حياتي است. يعني جنبهشود كه در دنياي مي

ها توانستند از آور آن. از اين مرحله به بعد است كه آنو در عين حال الزام
هاي تراژيك دست يابند. در هاي ديالكيتيك دوباره به ارزشفراسوي وعده

عصر كالسيك قهرمان تراژدي و ديوانه دو شخصيت مجزا بودند. قهرمان 
كرد و در راه حقيقت گام در ژرفاهاي هستي خويش سير ميتراژدي 

داشت ولي شخص ديوانه اسير ظلمت هذيان برابر با نيستي بود. اما بايد برمي
 يابد.شرح داد كه چگونه با آرتو جنون بار ديگر به مفاهيم تراژيك پيوند مي

و بازنويسي كژديسه  را چيآرتو روايات استندال و شلي از خاندان چن
كند بنابراين اعمال او چي را از مقولة اخالق زايل مياو عقالنيت چنكند. يم

شود. آرتو با نه از سر ديالكتيكِ عقالنيت كه بر اساس يك جنون تعريف مي
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چي را حاصل كند تا جنون چندستكاري كردن اين روايت بستري فراهم مي
به نظريه پردازي  از جنون فراگير و قابل تعميم بداند و از اين طريق شروع

كند گذاري ميپايه »تئاتر شقاوت«كند. او تئاتري را با عنوان تئاتر خود مي
چي بيمار است چون چنآمد. ي طاعون زده بيرون ميكه از دل يك جامعه

كنند جامعه بيمار است. جامعه طاعون گرفته است. چه اشتباهي مي
در حالي دانند. ئاتر آرتو مياي براي تمفسرهاي آرتو وقتي طاعون را استعاره

تفسير  داند.كند و طاعون را برابر زندگي ميآرتو تئاتر را زندگي ميكه 
هميشه دنبال استعاره است تا از اين طريق به ژرفاهاي متن دست يابد. اما 
ژرفاي متن آرتو چيزي جز خالء نيست. يك جنونِ معادل با نابودي. پس به 

ها و منافذ اثرش فرو كه جنون آرتو در رخنهي فوكو، اينگونه نيست گفته
ها و منافذ اثر لغزيده باشد. بلكه جنون او غيابِ اثر است. دهن گشودن رخنه

افكند. اينجا اثر در كه خود را متالشي كرده و آرتو را به گودال جنون مي
دهد. معنايي خود را نشان مي-رود و از اين طريق ناغرقĤب نيستي فرو مي

ي اثر شود. اين جنون ادامهكه همچون يك فرم بيمارگونه ظاهر مي بدين نحو
سازد. ولي از اين مرحله به بعد است كه زندگي آرتو را براي آرتو ناممكن مي
اش را به كند و زندگيشود. او تئاتر را زندگي ميتبديل به اثر هنري مي

  كشد.نمايش مي
افتد كه اثر در طول آن اي اتفاق ميها طي پروسهباز شدن اين رخنه

ي توليدگر. براي همين است كه من پيشنهاد شود. يك پروسهخلق مي
ي جنون در آرتو يكباره اتفاق دهم. مرحلهبررسي مفهوم فرايندِ دلوز را مي

عبارتي هيچ انقطاعي نيز در اين فرايند نيست. اين فرايندي افتد يا بهنمي
پايان. دلوز نيز در توصيف فرايند دست باري بي است آغازگر و به طرز اندوه

زند. دلوز به همراه گتاري ميل را اساس صيرورت به انتقاد از ايگو مي
دادند و صيرورت (مفهوم شدن) را در فرايندي قرار مي دهند كه هيچ مي

چيزي براي بيان كردن خودش به عنوان خودِ شخصي ندارد. دلوز براي فرار 
» شدن«كند. از نظر او اورتي را پيشنهاد ميي مجاز اين ايگو يك ناحيه

يابي به يك فرم مشخص نيست بلكه يابي و ميمسيس، دستهمچون هويت
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ي ي مجاورتي است. به صورتي كه اين ناحيهوارد شدن به يك ناحيه
مجاورتي غير قابل تشخيص و تفكيك ناپذير است، بطوريكه در آن شخص 

حيوان يا يك مولكول باشد. اما زبان  تواند فرمي برجسته تر از يك زن،نمي
ي مجاورتي، ي مجاورتي چگونه است؟  زبان در يك ناحيهدر اين ناحيه

ناپذير است. زباني است در پيوند با زبان عمومي و ناپذير و تفكيكتشخيص
هايش. يعني آفرينش يك زبان جديد كه در عين حال مجزا از آن، در حومه

شنود. زبانِ آرتو در يك بيند و ميفواصل زبان مينويسنده آن را در درزها و 
ها. در ي ارزشگيرد. بعد از زوال همهي بعد از طاعون زدگي شكل ميجامعه

كنيم. زباني چنين زماني است كه ما نياز به يك زبان جديد را احساس مي
ها نابودي خود را از قبل دريابد. اين زبان به ناپايدار كه همچون ساير ارزش

كند. اما چ عنوان خودش را به عنوان يك فرم مسلط بيان معرفي نميهي
زن «چگونه است كه در اين صيرورت بر اساس ميل، دلوز شدن را معادل با 

نامد؟ بايد خاطرنشان كرد: مرد هميشه خودش را مي» حيوان شدن«، »شدن
ي موضوعات دارد كه خودش بر همهبه عنوان يك فرم ثابت و مسلط نگه مي

غلتد و در آنجا ثابت هاي يك فرايند فرو ميكند. مرد در انقطاعافشاري ميپ
ي دارد ازماند. در صورتي كه زن، حيوان يا مولكول هميشه يك جزء پرومي

گريزاندش. حتي از قراردادي كه آنها را به سازي شخصي ميكه از رسمي
براي زن، حيوان و گريزند. چراكه كند نيز ميعنوان نويسنده به ما معرفي مي

  مولكول، نوشتن چيزي ديگر از نويسنده شدن است.
  

باروك به بعد، هنر را از  ياش از دورهشناسيپس از طرفي، فوكو در ديرينه
بيند و از طرفي هاي تراژيك نزديك ميهاي ديالكتيك به ارزشفراسوي وعده

را تك افتاده و ديگر، دلوز براي فرار از آن ايگوي رسمي، فرم پيشنهادي خود 
دهد. يعني شدني كه در ي مجاورتي قرار ميبيرون از جمعيت در يك ناحيه

آرتو صورتي كه افتد. آرتو اين هر دو را در خود دارد. بهاقليت كيفي اتفاق مي
سنت فكري غربي را محكوم به فنا  ،»شاهكار بس است« يدر مقاله

هاي فرهنگ و كه پايه ابزاريداند. و آن چيزي نيست جز عقالنيت. خرد مي
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به اين شكل، آرتو با انتقاد از فرهنگ، جامعه را  .كندتمدن غرب را بنا مي
اتفاقي كه بالعينه خود آرتو نيز به كند. عاملِ خودكشي ونگوگ معرفي مي

 كند.آرتو را نيز خودكشي مي در حقيقت جامعه شود.همان دام گرفتار مي
كه آرتو به نوعي عقايد گنوسي  نويسندآرتو، ميدر تفسير  اشمفسران جامعه

ند كه او روح شرقي را به عقالنيت ترجيح اهدارد. اعتقاد به ثنويت. نوشت
را با سفرش به مكزيك اثبات . چه اشتباه بزرگي! آرتو خودش ايناددمي
نامد. يا در ي مكزيكي را بهترين فرهنگ ميكند. او فرهنگ دست نخوردهمي

ي ظريفي اينجا هست. آرتو با نكته .را بدويت فرهنگي و هنگيفرحقيقت بي
هاي بدوي/ آئيني به لزوم وجود تئاتر به صورت نمايشي آن ديدن نمايش

هاي بدوي كه فراتر از هر فرم رسمي و مفهومي است كند. نمايشترديد مي
ها شدند. در حقيقت اين نمايشي آرتو به نمايش گذاشته ميكه در جامعه

ي است از ژرفاهاي معنا و رسيدن به يك سطح نمايشي محض. قهرمان گريز
هاي آرتو نه بر اثر يك ديالكتيك ناشي از عقالنيت، بلكه داراي مشخصه

ي تمام عيار است. و چي يك ديوانهي تراژيك است. چنهاي ديوانهقهرمان
تيو و گري پريميگونه است كه تئاتر شقاوت آرتو در حقيقت وحشياين
  شود.يعي را بارديگر به تئاتر يادآور ميطب

  
كند. شدن دلوز، شدنِ يك نويسنده را به دور از فرم برجسته معرفي مي

ترجيحاً تك افتاده و بيرون از جمعيت است. شايد بهتر آن باشد كه براي 
بودگي از مفهوم ثنويت متعادل و متفاوت الكالئو كه ريشه توصيف اين برون
بيروني دارد، استفاده كنيم. به اين صورت كه مرز ميان امر در منطق تفاوت 
بودگي آن، فقط در هيأت نوعي تفاوت(بازنمايي خود در اجتماعي و بيرون

بندي كند. قالب نوعي تفاوت) ميان فضاي اجتماعي قادر است خود را صورت
گيرد. ها شكل ميي ديگريشان با همهاينجا هويت هر عنصر تنها در تفاوت

ني نايكسان بودگي براي خالص بودن. اما از طرفي تفاوت مورد نظر ما نيز يع
كند. يعني فرمي كه نويسنده انتخاب ديگر همچون آنتاگونيسم عمل نمي

كند يك فرم آنتاگونيسمي نيست. اين فرم هميشه در حال گريز است، در مي
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ي پايه بودگي از علم نحو در زبان، تنها برحال شدن، شدنِ ناتمام. برون
سازد. يعني آفرينش يك زبان جديد در خوِد اش را ميتفاوتي است كه هويت

اش. زبان، نه مخالفت (نگاه آنتاگونيستي) با زبانِ مادري و تخريب و ويرانگري
سازيِ شخصي، بودگي از هر فرم مسلطي يا گريز از رسميشايد همين برون
ها جدا شود. آرتو به دنبال يك تكند تا از برتون و سورئاليسآرتو را وادار مي

همين اعتقاد داند. سير انديشه را از درون به بيرون مي او. انقالب دروني بود
دارد تا او را به عقايد ثنويت داشتن محكوم است كه مفسران را بر آن مي

بلكه در  شود.اش تبديل به يك پيشرو ديني نميآرتو با انقالبكنند. ولي 
تئاترهاي . »يافتهمكان تئاترهايِ«يا پدر ِنامند. هپينينگ مياو را پيامبر  عوض

كه تنها در پي كشف يك فرصت ي . تئاترهايو غير قابل شناسايي نامشخص
. آنها چه چيز را به نمايش هاي نمايشيي وضعيت، ايجاد خالقانهاندتئاتري

ادبيات تر است و مستقل از هاي اجرايي نزديكاين تئاتر به شيوهگذارند؟ مي
را مخاطبان اديپ شهريار نويسد اگر كند. آرتو مينمايشي عمل مي

پسندند، مشكل از اجرا نيست بلكه مشكل از متني است كه با شرايط نمي
بيمار جامعه سازگار نيست. آرتو در حقيقت اين بيماري/ طاعون را زندگي 

  گذارد.نمايش ميكند و خود زندگي را در اثرش بهمي
  

شود، در هر فرايندي ناتمام است. شخص در طي آن بيمار نميگفتيم كه 
لغزد هاي صاف و ممتد فرايند ميافتد بلكه دائم در سطحشكافهايش فرو نمي

آرتو بعد از سفرش از مكزيك گريزد. بودني ميو بدين شكل از هر فرم رسمي
به  رود و آنجا به عنوان يك مجنون دستگير و مستقيماًبه ايرلند مي

شود. در بين راه معلوم نيست چه اتفاقاتي مارستاني در فرانسه منتقل ميتي
دريا  .به چه شكلي منتقل شده است  ديوانهكشتي اين جادوگرِآن افتاده و در 

كرد كه طاعون از راه يك ايي ديرينه دارند و آرتو تاكيد ميو جنون رابطه
ولي گيرد. ئاتر ميكشتي وارد اروپا شده است، طاعوني كه او آنرا معادل ت

. شده بودبدتر در آن كشتي اش وضعيت جسمانيدهند كه شواهد نشان مي
لكان بعد از ظاهراً است.  تأسف باريمارستان براي او مي افتد تاتفاقاتي كه در 
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گويد اين فرد پارانوياست و از اين به بعد قادر به نوشتن نخواهد اش ميديدن
هايش را نوشت و پرستارها نوشتهبود. جالب آنكه آرتو هر روز مي

 هايش همان چيزي نبود كه خودِ سوزاندند. دقت كنيد! آيا سوزاندن نوشتهمي
تبديل به نوشته اينجا  يعني غياب واقعي اثر. در كردند؟طلب ميهايش نوشته
و اگر بخواهيم  آورد.اش را به اجرا درميو قدرت ساحري شودمي  خودعملِ

. سوزاندن سوزاندكه كاغذ را مياست كالم اين سحرِ  كمي استعاري بگوئيم
سازد حتي ماندگارتر از قبلي. ها يا غياب اثر خود اثري ديگرگونه مينوشته
شوند. در همان اش در تئاتر نزديكتر ميهاي اجراييهاي آرتو به ايدهنوشته
تازه ادعا اين ديوانه  «با اكراه تمام گفته بود كه: ي آرتويكي از پرستارها زمان،

   ».مي كند كه شاعر است
سخن دراز نبايد كرد جز اينكه بايد معترف بود آرتو يك امر ناتمام است. 

كشد، لغزد و ذهن را به وسوسه ميكند، مدام مياو دائم در اذهان حركت مي
  ماند. اي از گريختن باز نميو افسوس لحظه

  آنتونن آرتو به سوي تئاتر شقاوت

  ناتمامي) 1

اي هست كه اي يا شايد لحظهكنيم: آيا جايي، نقطهبا اين پرسش آغاز مي
 غروب«كه  كنيمبه اين فكر  مثالييش از هر پشود؟ ميجنون از آنجا آغاز 

ي نمادين شد؟ آيا آن نقطهاي از جنون نيچه نگاشته در چه مرحله» بتان
اي يت شرح واقعهي عقالني شالق زدن اسب) او از دايرهانفصالِ(ديدن صحنه

فرستد از به قيصران روم مي نامهسزار وقتي دعوت-واقعاً بامعناست؟ يا نيچه
  گرداند؟فيلسوفِ فراسوي خير و شر روي برمي-نيچه

سازد. انديشيدن به آرتو بيشتر از هر كسي ما را با اين پرسش روبرو مي
ديشيد؛ اندر حقيقت انديشيدن به كسي كه به ناممكنيّتِ انديشيدن مي
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اش را واژگون انديشه. ساحتي كه فوكو يكبار تاريخ-انديشيدن به ساحت نا
كرد و خود را به يك مرجع ابدي بدل ساخت و اتفاقاً با همين اثر خود را به 

دوكس تقابل ميان عقالنيت و جنوني انداخت كه انگار راه گريزي از ادام پار
  آن نبود.

ها اند. از قرنسحر جنون درآميختهمرداني كه با تاريخ پر است از بزرگ
. اما هر چقدر كه ي معاصرتا آنتونن آرتوگرفته » هيرونيموس بوش«پيش از 

يعني آنجا كه -هاي زبان گرديم و با نزديك شدن به سرچشمهميزبه عقب با
ي زبان براي هنوز زبان گفتاريِ ملفوظ و فرهنگ معاصر غربي نيروهاي خفته

تفكيك بين  -بوداحساسات بشري را كور نكرده  بيان ژرفناي هيجانات و
هاي فراذهني و شود. آثار بوش نشان از انديشهتر ميعقالنيت و جنون سخت

ي نوعي جنون مذهبي را به مثابهبرزخي داشت كه انگار قرون وسطائيان آن
. عصر كالسيك به روايت كردندو حتي تقديس مي در خود پذيرفته بودند

يك سفت و سخت بين عقالنيت و جنون بود. ادبيات فوكو آغازگاه تفك
آاليد و شود قهرمانان خود را از جنون مينمايشي كه در اين عصر زاده مي

  راند.ي خرد ميجنون را به بيرون از صحنه
هاي بدوي پيشينيان ي آئينآنكه تاريخ جنون را بكاود شيفتهآرتو بي
هاي آغازين خود كه از شمهخواهد زبان را به سرچاو مي«شود. خويش مي

شوند و با حروف هيروگليف به تصوير ايما و اشارات و حركات زاده مي
» فرانسيسكو گويا«. چنانكه اين فرض را فوكو براي 18»آيند باز گرداندمي

اما گويا، آن زمان كه ديسپاراتس و خانه مرد ناشنوا را ترسيم «برد. بكار مي
داشت. اين جنون انسان فروافكنده در ي ديگري اش جلوهكرد، جنونمي

اعماق ظلمت خويش بود. آيا او فراسوي زمان به عوالم قديمي سحر و جادو، 
به سواران موهوم و جادوگران بر فراز شاخسارهاي درختان خشك(فوكو 

ي اتصال بين اين حلقه …19»اشاره دارد به مضامين آثار بوش) نپيوسته بود؟

                                                 
  .نسرين خطاط، آنتونن آرتو، تئاتر و همزادش ١٨
 .278ص ، ي وليانيترجمه ،ميشل فوكو، تاريخ جنون ١٩
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توانست رايند تك خطي و عقالنيت تاريخي نميبوش و گويا/بوش و آرتو را ف
شرح دهد. همانقدر كه بوش با زمان خود گسستگي دارد اينبار در صورت 

حال هردويشان روايتي ديگرگون از زمان خويش شود و در عينآرتو تكرار مي
با خود به همراه دارند. زماني چندخطي و گسسته كه انگار در مجاورت سير 

كشد. تاريخ جايگاه كشد و گاه آنرا به پرسش مير ميعقالني تاريخ سر ب
شان را از ي اين نيروهاست. نيروهايي كه ماهيتدادن بازگشت دوبارهرخ

گيرند، و دقيقاً آنجايي كه ماهيت برآمد كنش و واكنش با نيروهاي ديگر مي
ي نيروي متخاصم شورند. به صورتيكه اثر جنون به مثابهيابند بر خود ميمي
آنكه از خود اثري باقي گذارد، آنرا به كند كه بيبرابر خرد جلوه مي در

  …شوددهد كه اثر به غياب كشيده ميكشد. جنون جايي رخ ميپرسش مي
اين فرايند چند خطي، اين نوع گسست از سير عقالني تك خطي ديگر 
صرفاً يك نوع روايت تاريخي نيست. اين فرايندي ست كه در متن آثار و 

گذارد كه به مي اي را پايهدهد. نيچه نظريهنيچه و آرتو نيز رخ مي زندگي
كند. ي خود ميقول فوكو بار ديگر عنصر جنونِ عصر تراژدي را وارد زمانه

كشاند، له هاي كهن را به پائين ميشورد، لوحايست كه ميبتان نظريه غروب
- الب امضاي نيچهبرد در قكند و آنگاه كه به ناممكنيّت نظريه پي ميمي

اي از جنس حروف هيروگليف كه نيروي نمايد. كلمهديونوسوس رخ مي
خواهد بيدار كند. اما در حين غيابشْ چيزي را به اي را در زبان ميخفته

شود كه در دنياي مدرن براي خردي جزئي از چيزي ميبي«آورد: ارمغان مي
تاريخ (»آور آنحال الزام بار و در عيني مرگست: يعني جنبههر اثري حياتي

هايي كه گاه حتي . متن آثار و زندگي آرتو پر است از غياب)284جنون، ص
د. آرتو در تئاتر دنبال چه نكشضرورت وجود خودِ اثر را به چالش مي

هاي بدوي مكزيكيان در ضرورت وجود چيزيست؟ وقتي با ديدن نمايش آئين
پردازي كند؟ او مدام در حال مانيفست دادن و نظريهتئاتر مدرن شك مي

تئاتري ست كه هيچگاه به معناي واقعي حتي در آثار اجراييِ خودش رخ 
آرتو در ژرفناي تاب آوردن « نويسد:دهد. بالنشو در مورد آرتو مينمي

يافت كه انديشيدن صرف در سر داشتن انديشه ها نيست، ي رنج درميتجربه
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زنند كه هنوز هائي كه در سر دارد تنها به اين احساس دامن ميو انديشه
ي شروع به انديشيدن نكرده است. چنانكه انگار به رغم خود و به واسطه

رسد كه اي ميه سر داده است، به نقطهباري كه به خاطر آن نالخطاي اسف
نوشتن «حكايت  .»در آن انديشيدن، هنوز ناتوان بودن از انديشيدن است

گفتن آنچه «كند و است كه او را مدام در رنج خود اسير مي» آنچه نانوشتني
  دهند. ست هيچگاه به او فرصت دستيابي به تئاتر شقاوتش را نمي»ناگفتني

  گسست) 2

ي خود بود كه زبان غرب طي ساليان دراز آنچنان از اصل و ريشهآرتو معتقد 
دور شده است كه ديگر قادر به بيان هيجانات بشري نيست. او در جستجوي 

رود ست زنده، خشن و پرطنين كه از عبارات آراسته و پيراسته فراتر ميزباني
ي خالص نهد. او به دنبال جوهرهو قواعد و اصول زبان ملفوظ را زير پا مي

اي او را به زبان، يعني كيمياي كالم است. در نگاه اول چنين خواسته
كه او حدود سالهاي سازد. چنانسورئاليسم برتوني معاصر خود نزديك مي

» ناف برزخ«و » سوهان روح«پيوندد و آثار به نهضت سورئاليسم مي 1927
هاي ناموفق آرتو آيند. اما تجربهمحصول همان دوره از افكار او به حساب مي

ترين تناقض او با كند. اين اولين و سادهدر زبان او را به خود زبان بدبين مي
 1924برتون است. چرا كه برتون در مانيفست شاخص سورئاليسم در سال 

فيليپ «ي نوشتار با ذهني آزاد و افسار گسيخته به همراه پس از بيان تجربه
آيد كه سرعت تفكر بيشتر از ه نظرم ميهنوز ب«رسد: به اين نتيجه مي» سوژو

كلمات نيست و بنابراين از جريان سيالي كه بر قلم يا زبان جاريست جلو 
العاده، هيجان بسيار، حسي از . او به دنبال توهمي از ذوقي خارق20»زندنمي

ي اينها در قالب تصويرپردازي با استفاده از تخيل بود كه ايمان داشت همه

                                                 
ي سياوش روشندل/ انتشار يافته در مجله مقاله سورئاليسم چيست؟/ آندره برتون/ ترجمه ٢٠

 . 24هنرمند شحرفه 
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ناليد و گاه هاي زبان مياهند گنجيد. اما آرتو بيشتر از ناتوانيزبان شاعرانه خو
حتي زبان را عامل انسداد جريان خوني تپنده و سرشار از هيجان در بدن 

يافت. از اينرو آرتو رفته رفته از شعر و ادبيات نمايشي به سمت بازيگرانش مي
را در پيوندي دارد و اين شيوه اجرا و تاثير مستقيم بر تماشاگر گام برمي

داند كه بخصوص در پايان اقامتش در هاي مكزيكي ميتنگاتنگ با آئين
سيراتارا «بيند. او در مكزيك با يك اسب و راهنما عازم منطقه مكزيك مي

  شود.مي» هومارا
ي زبان روايتي آشكار دارد. ها در مسئله  تناقض آرتو با سورئاليست

هاي بوشِ مجنون اول ملهم از نقاشي تناقضي كه از نظر او سورئاليسم را كه
نقدي را  ،ي سورئاليسم شاعرانه و زباني انداخت. آرتو از اين نگاهبود به ورطه

كند كه بعدها باتاي در نوشتاري درباره گذاري ميبه سورئاليسم پايه
سورئاليسم نوعي وضعيت ذهني غير «پردازد. سورئاليسم به زيبائي بدان مي

انكار ارزش واالي مقوالت زبان(كه ماهيتاً سرشت غير  فردي است، اما با
ست هايي از زندگيگيرد: سورئاليسم دهشت از جلوهفردي دارند) شكل مي

اي را ي بيانيشوند. سورئاليسم واسطهي گفتار آشكار ميكه به واسطه
سازد كه با گفتار بيگانه است. اما در اين شرايط اين جايگزين گفتار مي

هاي بياني شوند كه چنان واسطهگروه كوچكي از افراد محدود مي قابليت به
اي در اختيار دارند كه امكان فرارفتن از گفتار فقير را برايشان فراهم غني
در سورئاليسم را با خطر » ناگويايي«زبان دامي بود كه مفهوم ».  كندمي

تواني ي اينها آرتو متوجه ناناتواني در سخن گفتن روبرو كرد. با همه
پردازي تئاتر شقاوت به نظريه 1930گري زبان شده و از سال واسطه

ثيرات متقابل أپردازد. او در تئاتر شقاوتش به سمت آوا، ايما و اشاره و تمي
ست خشن، تجربي، بدوي و به ها خيز برداشت. از نظر او بازيگر انسانيبدن

تو مشغول منسجم كردن كند. آردور از مدنيت كه از نيروي غريزه تغذيه مي
نويسد و از شود و در اين راه مقاالتي ميي تئاتري خود مينظريه

هايي همچون طاعون و كيمياگري در برخورد با تئاتر استفاده استعاره
ي سفر به و تجربه 1935كند. آرتو با مسافرتش به مكزيك در سال مي
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شود و نظريات مي» رديگ ديارِ«ي اجراهاي آئيني آن سيراتاراهومارا شيفته
گي او را به همراه عصايش(كه خود كند. شوريدهخود را نامنسجم رها مي

كند و به مدعي بود كه متعلق به پاتريك مقدس است) رهسپار ايرلند مي
و از آنجا به جرم ولگردي دستگير و بر خالف ». دروئيدها«كنكاش در اسرار 

  گردد. ميلش با كشتي به ميهنش باز مي

  يابغ) 3

است. باوري وجود داشت كه  ها سروده شدهبخشي از تاريخ جنون در كشتي
كردند، انگار موج آب را با ديوانه سرِ سخن بود. ديوانگان را به دريا راهي مي

بلعيد، يا كرد يا در خود فروميشان دور ميرا از ميهن» فرزنداِن دريا«آب اين 
كرد. بخشي از تاريخ ها و گم مياين مايگان شرم را در سرزمينهايي ديگر ر

هاي ملتمسي در گويا است، بدن» كشتي ديوانگان«ي جنون فوكو شرح واقعه
هايي رو به مرگ و به سوي مرگ. جالب آنجاست لباس زرين و شاهانه، بدن

شود و ش طرد مي»ديار ديگر«كه آرتو در اوج جنون خويش با كشتي از 
  گرداند. زميناتماميِ جنون خويش را به ميهنش با
دانست، تمثيلي شگرف و هراسناك. آرتو تئاتر را معادل طاعون مي

با ناوگان اجداد آرتو از خاور دور به مارسي  1720طاعوني كه در سال 
آلود كرد.  كشتي براي آرتو حامل يك استعاره بود، سرايت و شهر را تب

ور و هيجاني اي كه شهر را با مرگ روياروي ساخت و از آنرو با شاستعاره
ماند. دوباره مواجهشان كرد. تئاتر آرتو به اجرا در سرزمين طاعون زده مي

ويروس طاعون اينبار از سرزمينهاي ايرلند وارد فرانسه گشت، از بدويًت 
رنجيد، دچار جنونِ ناتمامي شده بود، دروئيدها! در حالي كه شوريده بود، مي

اي كه يكبار آمد، گذاشت، استعاره گي خويش را در تئاتر به جايآرتو شوريده
شاعر هم تكان داد و هيچگاه كسي صورت تمامش را درك نكرد. از اينرو گاه 

  …نامند و گاه مبتكر تئاتر شقاوتورش ميديده
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  اغواگري كافكا

پذيري كافكا پرسيم نقاط التهاب و سرايتحال از نگاه خشونت نظري مي
كافكا كدامها  اغواگري سطوح كند؟يكجاها هستند؟ كافكا چگونه اغوايمان م

 را انتخاب كرد. وحترين سطهستند؟ براي نشان دادن اغواگري بايد لغزنده
كند، اين سطوح بري از عمق و سطحي كه ما را روي خودش شناور مي

 تمام شدنِرا قبل از  يسطحهميشه كافكا  ژرفاهاي معنابخشي به اثر است.
سقوط به عمق معنا را  فرصتكند و بدين طريق ايجاد مي اشسطح قبلي

گذارد. سطحي بعد از در هيچ شرايطي زير پايمان را خالي نمي او. دهدنمي
لغزنده تر از  يسطح ديگر و به همين ترتيب تا هزاران سطح. و هر سطح

  ديگري.
  
اش فقط فروترين دربان قانون است. از دربان اول كه در عين نيرومندي«

اند. يكي نيرومندتر از ديگري. هايي دم هر در ايستادهنتاالري درباتاالري به 
  ي دربان سوم قدري هولناك است كه كسي طاقت ديدنش را ندارد...قيافه

ها و باز كاخ ها و حياطها دومين كاخ بيروني و باز پلكانپس از حياط
  »ديگر تا هزاران سال.... 

  
دهد. دربان به پيامي اغواگرانه ميدربان اول  »جلوي قانون«در داستان  

او براي مرد  كند. مثالًجاي معرفي محتواي قانون به نمودهاي آن اشاره مي
ي دربان سوم به قيافهدهد. روستايي نمود و ظاهر دربان سوم را شرح مي

نمودي كه هيچ قدري هولناك است كه كسي طاقت ديدنش را ندارد. 
معني است. ظاهري بي قانون يك صورتِ اي به جز خودش ندارد. اينجامعني

خواند و در حالت و او را به خود فرامي كندچيزي كه فقط مرد را اغوا مي
. مرد ديگر به مفاد قانون كاري ندارد تمام دارداش ميتعليق و سرگيجه نگاه

اما درون قانون با هزاران دربان فكر و ذكرش رسيدن به درون قانون است. 
. است تهيدرونهايي با ظاهر ترسناك. اينجا، قانون دربان شود:نگهباني مي
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شود. راز اين قانون را در چيره مي مرد روستاييبر  تا آخر عمر ،نبود معنا
اين در تنها براي تو بود،   ي مرگش همان دربان اولي به او مي گويد:لحظه

  . حاال مي روم و مي بندمش
خن آشكار است كه سا همان ويل دشمن اغواست. اغوأت در نزد بودريار

ويل معناي پنهان را از پشت أگذارد. تخود را در نمود و سطح به نمايش مي
كند. معناي يك سخن كند و اغوا را نابود ميسخن آشكار جستجو مي

ويل أكند. فرويد به اغوا پايان داد تا بتواند ماشين تگاه كسي را اغوا نميهيچ
معنايي آن است، قدرت قانون در بيو سركوب جنسي را به جاي آن بنشاند. 

طور عيني مثل يك اتوريتة نمادين كه هيچ انضماميت مشخصي ندارد اما به
هاي اوج گرفتة قصر بر دهكدة بر همه جا سايه افكنده است، مثل ساية برج

بودنش است.  عبارتي، قدرت قصر براي مساح در دسترس ناپذيراطرافش. به
تهي است همراه با روابط توان فهميد كه قصر چيزي مياناگرچه مي

بوروكراتيك پيچيده و مضحكانه. هر كسي آنجا سِمتي دارد و روابط 
شود. مساح / كافكا يك شان در قصر تعريف ميها بر حسب موقعيتشخصيت

صر را ي انكارگر است كه هيچ موقعيتي در قصر ندارد. مساح راز قبيگانه
پاپ و كشيشان و خداشناسان بزرگ دنبال آن راز قدرت را. داند و بهنمي

راز ، همگي بر اين امر واقف بودند كه خدا وجود ندارد و اين رازشان بود
  قدرتشان.

بودريار است. مكاني در  »اغواي مكاني«راز قصر در رمان كافكا همان 
قصر نيازي به مساح  شود. و هيچ معناي پنهاني ندارد.سطح كه ديده مي

پس مساح به درون آن راه نخواهد يافت. اما چه چيزي مساح را اغوا  ندارد
امر ذهني  .نوك سر باريك قصر كه به آسمان اوج گرفته استكند؟ مي
كه مساح را به خودش  آل كه پايه هاي ابژكتيو مشخصي ندارد. برجيايده

عمارانه است. يعني ولي نوك سر باريك تنها يك عنصر م .خواندفرامي
مونته  لويِ مثل استوديو .بدون مكانهاي داخلي و ژرفاها ظاهراي در نشانه

كند. مفهوم اغواي مكاني استفاده مي شرحفلتره كه بودريار از آن براي 
اي در قلب واقعيت، مكاني متعلق به كاخ كه به صورت مخفيانه حفره
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ندارد. مكاني كه سحر  كند كه در مثال غايي واقعيت وجودپيشنهاد مي
 آورد.كند. سرگيجه ميمي

  
انكار قانون. مكالمه از پشت  :كل رمانهاي كافكا حاصل يك كفرگويي است

گشايد. هايش نميدرهاي قانون. كافكا راهي به درون قانون براي شخصيت
كند يا كار ميهاي داستان را يا محافظهرسيدن به مفاد قانون شخصيت

  آنتاگونيست. 
آفريند. زندگي ما در ميهر روزه كافكا يك فضاي متناقض با زندگي 

. واقع شده است ورودي آن بر دربِ افتد و رمان كافكا درون قانون اتفاق مي
تناقض زندگي نمادين  نه ما را راهي به بيرون است و نه كافكا را به درون.

از آن باشيم. به  ها. اما هميشه براي رسيدن به امر واقع ما ناچاريم بيرونآدم
دهد و به همين خاطر هميشه امر استثنا وجود دارد. استثنا تن به قاعده نمي
هاي قصر دنبال رهايي است. خروج از در قانون و رهايي از آن. شكافتن ديواره

وار هر نوع آزادي ميل در تقابل با و فروريختن نوك سرباريك آن كه فالوس
  كند.  قانون را تهديد مي

ي يك انكار است. تناقض زندگي. بايد از قصري كه نمايش دهنده كافكا
 /گييا ستمديد است ايم فرار كنيم. داخل قصر يا ستمگريدر آن قرار گرفته

يا بر  /گيزاديا حرامگي است زادحالل /ييا آنتاگونيست است كاريمحافظه
بيرون  كنند رضايت آنرا جلب كنند. اماآشوبند يا تالش ميعليه قدرت برمي

زبان مقعدزادگان.  :هاستقصر يك انكار است. زبان اين انكار زبان اقليت
ند. واقعيتي كه از دل هست هاي كافكا مازاد امر نمادين بر امر واقعشخصيت

وار تعادل امر هر روزه را بر هم و گروتسك دنجهوضع موجود به بيرون مي
  . زنندمي

كنند. روابط انساني را تعيين مي ،ثار كافكا اعمال قدرتآ در
معضل آنان  ،اند. بدين ترتيبهاي كافكا واحدهاي حيواني اجتماعيشخصيت

نه تنها فردي و روحي بلكه معضلي اجتماعي است. معضالت روحي پيچيده و 
، يك امر منفي در ي يك انكارندنفسه نمايندهگروتسك شخصيتهاي كافكا في
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يونسكو  »كرگدن«. در نماديناز وضع . يك بيرون جهيدگي دل وضعيت
شوند. اي تبديل به كرگدن مينمايانهها به شكل عبثبينم كه شخصيتمي

اما  و حتي آخرين فردي از اجتماع كه به شدت مخالف اين استحاله بود
ي بين اينجاست كه فاصله .بلعدعموميت وضع موجود او را نيز در خود مي

شود. گرگور سامسا يك ابزرديست يان ميي كافكا نماابزرديسم و فلسفه
ماندن نيست. او تبديل به حشره شده و در عين حال هنوز براي زنده

ورزد و از قاب عكس يك زن جنگد، به صداي ويولون خواهرش عشق ميمي
مسخ شده حاصل  رگرگو كند.ي خزدار با چنگ و دندان محافظت ميبا جامه

و  ستي زندگي اجتماعييتي كه زادهيك كفرگويي است. يك انكار. يك اقل
يك كشمكش ابدي  از اين رو د.ايستد و در مقابلش ميخيزاز درون آن برمي

زند. آدمهاي كافكا با قدرت بين قاعده و استثنا در كل كارهاي كافكا موج مي
ها اما جنگ آنها يك جنگ جنگد با خدا، قانون، نيروهاي پليس، قاضيمي

دانند بلكه تنها از درونيات پر اين جنگ را نمي ايدئولوژيك نيست. علت
شود. در اين نگاه هميشه به نزديكي هيجان و مشغوليات ذهني آنها ناشي مي

اما من دوست دارم مشغوليات  كنند.اشاره مي وري كافكا با كيركگفلسفه
ذهني كافكا را ماترياليستي و در پاسخ به جهان ستمگر تحت سلطة مدرنيته 

 م و از خود بيگانگي حاصل از آن نسبت دهم.  يعني بخواهيم كهو ماشينيس
 تضاد بين مربوط بهدر راستاي مبارزه طبقاتي ببينيم كه اين جنگ را 

  نزاع ميان اقليت و اكثريت.  مند است:و اكثريت قاعدههاي استثنا اقليت
هاي او را شياطين اريش هلر و بسياري ديگر از منتقدين كافكا شخصيت

پندارند. در انكار نسبت دادن عقايد گنوسي به كافكا بايد بگويم: مي گنوسي
درست است كه آدمهاي كافكا همچون شيطان اغواگرند. اما آن چيزي كه 

كند، صورت شخصيتهاست. ك. از سوراخ روي در، براي كافكا مهم جلوه مي
كند. ك. صورت قصر را مي ي قصر را مشاهده ميصورت يك فرد باالرتبه

ها شود. اينجا بين شخصيتند. هيچ مكالمه اي بين ك. و قصر برقرار نميبي
اعتقاد به ثنويتي وجود ندارد. بلكه تماماً يك منگي منطقي است حاصل از 

كند. اما اغواشدن. كافكا جهان نمادين را به عنوان يك ژست خالي معرفي مي
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عالم نمادين  ي تكرار. تكرارشود؟ بواسطهچگونه است كه يك ژست خالي مي
ها در رفتار آدمها، كافكا را به يك طنزنويس گروتسك و بزرگنمايي ژست

شود. گرگور هر روز صبح از خواب بيدار كند. همه چيز تكرار ميتبديل مي
هاي شود. دربانمقصد رد وبدل ميي بيشود و در قصر روزانه هزاران نامهمي

ماري دارد كه يكي پس از شوند. قانون راهروهاي بيشمحاكمه تكرار مي
شود. آيند. در كل ژست عالم نمادين با اغراق در تكرار خالي ميديگري مي

كند كه از نزديك ديده شود. شيفتگي تصوير آنگاه مضحكانه جلوه مي
شود. اما اروتيك با از نزديك ديدنِ بدن برهنه تبديل به نفرت از امر واقع مي

گيرد؟ آنجايي كه انكار وجود دارد. آدمهاي كافكا كجاي اين تكرار قرار مي
اش نظم تكرار را بهم شان ناقض اين تكرارند. گرگور با استحالهكافكا با منگي

رفت اما امروز انگار تبديل به يك ريزد. گرگور هر روز صبح سركار ميمي
موجود ناشناخته شده است. او نمي تواند مثل ديروز باشد. در رمان قصر 

ي دهدار توي صندوق انباشته شده است كه كسي در خانه هزاران نامه
ي دهدار آمده است. اش به خانهكند. ك. براي پيگيري نامهشان نميپيگيري

اي نما براي تكرار هميشگي است. اين اولين نامهك. يك پارودي و يك نقيضه
  شود.است كه از صندوق بايگاني به بيرون كشيده مي

ي كافكا طول در محاكمه«ينگونه شرح مي دهد: را ژيژك اكافكا انكار 
كفر  عميقاً ،ي قانوني بحث ميان جوزف كا و كشيش دربارهدادن مرموزانه

  . »آميز است
كند كه مخالفت كافكا مثل يك ماشين مزاحم عمل ميدر حقيقت، 

  سازد. پايداري ارگانيكي بدن اجتماع را مختل مي
كار است. زبان بي معنايي كه حاصل آوايي بودن زبان كافكا حاصل اين ان

  گي منطقي ست. براي مثال:يك سرگيجه
. صداهاي در رمان قصر حرف زدن معلم و شاگردانش به صورت مبهم

قصر از پشت گوشي تلفن مهماندار خانه و صداي حشره كه درهم بر هم 
 كه محصول كند. صداي حيوانيصداي گرگور را تسخير كرده و آنرا محو مي

كند و به . زباني كه هيچ چيزي در خواست نمياستبدون ناجي  يك زبان
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شود و ما را به حرف زدن دهد بلكه شنيده ميهيچ درخواستي پاسخ نمي
  زبان اكثريت را نفي مي كند. وامي دارد. اين زبان اقليت است كه 
گويد: من به زبان مشابه زبان كند، ميشناگري كه كافكا آنرا خلق مي

توانم حتي يك كلمه از آن چيزي كه شما مي كنم ولي نميشما صحبت مي
گويد اما ميل گوئيد را درك كنم. كافكا به زباني مشابه ما و قانون سخن مي

  پذير است.   گريز و سرايتنهفته در آن كامالً داللت
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 يشينما اتيادبفصل چهارم: 
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  هاي در انتظار گودووالديمير و استراگون، سدومي
  »)در انتظار گودو«(در باب نمايشنامه 

  
مسئله بر سر زني است كه اگر درست به ياد داشته باشم مرا از راه سوراخ «

 ساموئل بكت »مقعدش به دنيا آورد
  

در ادامة تشريح آن ناهمساني، چندگانگي و تفسيرگريزي و عناصر ديگري كه 
ي »در انتظار گودو«خواهيم در شرح خشونت نظري برشمرديم، اكنون مي

بكت، آن معنا گريزترين اثر هنري را تحليل كرده و پرسشي نامتعارف و 
ة ديگري ناهنجار دربارة آن مطرح سازيم تا مگر نيروي امر منفي اين بار زاوي

چه اتفاقي خواهد افتاد اگر والديمير را براي مواجه شدن با اثر بر ما بگشايد: 
 گرا بناميم؟و استراگون را همجـنس

اند. آنها فاقد ي سدومي پيشا پدرشاهيها مربوط به جامعهاين شخصيت
(ساختاري كه با نام  ي آن نظم نماديناند كه بوسيلهي محضيك استعاره

هاي شود. در حقيقت شخصيتسانس مييابد) جانشين ژوييپدر تجلي مي
  .انداديپ به تمام معناي اين كلمه-نوعي آنتي –اين مقعد زادگان  –بكت 
  

سوفكل، اگر اديپ به صورت اتفاقي دست به قتل پدر مي  در اديپ شهريارِ 
» در انتظار گودو«آميزد؛ در زند(حذف رقيب) و ناخواسته با مادرش در مي

شوند. آنها اخبار گودو را از طريق ها هيچ وقت با گودو مواجه نميشخصيت
گودو «: آورندمي ي تكراريشنوند كه برايشان پيغامهاي زيباروي ميبچهپسر

  ».خواهم آمد گفت: من فردا حتماً
گودو در اينجا حاصل يك فقدان اديپي نيست. عشق شخصيتها به گودو، 

دگرگوني و بدل  يبلكه شكل ناخودآگانهوابستگي ميل به يك فقدان نيست. 
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در اين ناخودآگاه دگرديسنده هيچ چيزي سركوب . شدن به ديگري است
  .شودناديده گرفته مي ة مطلوبشود. يا به بياني بهتر، استعارنمي

در اين صورت گودو حاصل يك سركوب جنسي نيست. استراگون و 
دانند كه د كشت. آنها ميوالديمير گودو را حتي به صورت اتفاقي هم نخواهن

  .نداهويتي بيازاده بلكه مقعدزادهنه يتيم و نه حرام
گودو بيشتر حاصل يك نارضايتي اجتماعي است. او يك صورت نماديني 

(استرگون و والديمير  است كه محصول امر واقع سردرگمي ِ شخصيتهاست.
ممكن مي خواهند از اين وضعيت خالص شوند و گودو را بهترين وضعيت 

پندارند.) بايد بگوييم كه گودو مازاد امر نمادين بر امر واقع براي خالصي مي
است. امر واقع(نا رضايتي از وضع موجود) امر نمادينه ايي را شكل مي دهد 

 .كه خود از آن عاريست
شود كه ميل براي كلمان روسه مي نويسد: زماني بر فقداني پافشاري مي

ولي اينجا ميل چيزي كم ندارد. فاقد  .استي خود فاقد آن تبيين ابژه
اش نيست. بلكه سوژه است كه در ميل مفقود است و يا ميل است كه ابژه

ها به (پس شخصيت. اش يكي هستنداي ثابت است. ميل و ابژهفاقد سوژه
  )گردند؟دنبال چه مي

  
اند. همچون آدمهاي يك هاي بكت محكوم به تحمل يك سردرگميشخصيت

اي در اينجا وجود ندارد. آن چه اي. ديگر هيچ لذتي، هيچ عالقهرايانهبازي 
ي اتصاالت و نقل و انتقاالتي است است كه نتيجه منطقي هست نوعي گيجي

 .شودكه سوژه در آن گم مي
هاي بكت هرشخصيتي يك پارتنر مقابل دارد. حتي در تمامي نمايشنامه

نيز اين حكم صادق  »راپآخرين نوار ك«ي تك شخصيتي در نمايشنامه
شود. كراپ ضبط شده بر روي است. چرا كه كراپ به دوشخصيت تجزيه مي

هاي گرامافون و كراپ حاضر در صحنه(شخصيت هم زماني و در زماني صفحه
شان هميشه شخصيت كاملي ها با پارتنرهاي مقابلكراپ). اين شخصيت

به خاطر كثرت در  ه دقيقاًاند. البته نه به معناي وحدت در كثرتشان بلكبوده
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. در چندگانه و متفاوت كثرتشان. در قدرتشان به خاطر ايجاد اجتماعات
ماند قراضه و پس هايآنها همچون ماشين. »من«گريزشان از ديدگاه محدود 

به هم هايشان شدنها و هم پيونديهستند كه با جفت اجتماعات نمادين
گ. اما هاي بزركنند: ماشين توليد ي را توانند چيزصد البته آنها مياند. زنده

قطعاً آن ماشين بزرگ گودو نخواهد بود زيرا اين را بكت مصرانه گفته است 
كه گودو نه خدا و نه هيچ ديگري بزرگ و كامليست. و از اين رو فهم و 

استراگون  شناخت او براي دي دي و گوگو از كمترين اهميت برخوردار است.
اين  د.نمايشنامه(پيدا شدن اثراتي از گودو) مي خوابدر لحظات بحراني 

اعتنايي به اهميت موضوع است كه مشروعيت زدايي است. انكار است. بي
. اما سازدداده و در مقام امر منفي حاضرشان ميجلوه  »كفرگو«شخصيتها را 

اشتباه نكنيد! اين كفرگويي مخالف سكوالريسم است. سكوالر انكار مذهب 
چنان كه پيشتر گفته شد: انكار مناسبات  براي كافكا رگويياست ولي كف

حاكم بر زندگي شهري مدرن و تنش مستقيم او با سلطة قانوني است كه 
. ژيژك اين مفهوم را با توصيف جوزف كنداش ميسايه به سايه تعقيب

جوزف كا يك سكوالر يا  :دهدي كافكا) بسط ميكا(شخصيت رمان محاكمه
ي جوزف كا از هاي مكالمهيست. كل اين رمان در لحظهيك نافي قانون ن

ي بحث ميان جوزف افتد. طول دادن مرموزانهپشت درهاي محكمه اتفاق مي
تواند . هر شخصي مي، مصداقي بر اين امر استي قانونكا و كشيش درباره

بگويد كه كافكا يك كفرگوي بزرگ در قانون يهوديت است؛ اما نه يك 
دادگاه  نكا از جرم خود مطلع نيست. از ساختار نمادي سكوالريست. جوزف

نفوذ جوزف كا به قانون و . هيچ اطالعي ندارد. او يك شخصيت سردرگم است
اش همزمان با دريافت او از ساختار قانون خواهد بود كه در آگاه شدن از جرم

اينصورت دو راه بيشتر ندارد: يكي تبديل شدن به شخصيت آنتاگونيست در 
؛ همان انتخاب ازلي كار شدن نسبت به آنل قانون و ديگري محافظهمقاب

پسندم. اين . من سر درگمي جوزف كا را بيشتر ميميان خير و شر
سردرگمي او را به يك مولد بدل خواهد كرد. يك جستجوگر كه در كل رمان 

 -همچون گودو براي استرگون-صدايش تازگي خواهد داشت. قانون براي او 
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آگاه شدن از زيرا . دالي كه به هيچ مدلولي اشاره ندارداست.  يينامعنايك 
، هويت يابي در ساختار پدرشاهي را در برخواهد  (قانون)هويت اين ابژه

دي دي و گوگو نيز هيچ كنجكاوي براي تشخيص هويت گودو به  داشت.
اي ست كه گودو فقط ابژهدهند. مثابة نمايندة قانون از خود نشان نمي

را به عنوان دو نفر معترض به وضعيت عمومي در كنار والديمير  ون استراگو
قاعده اي ست براي اين بازي. آنها در كنار هم قرار  ؛دهدقرار ميهم 
. آنها حاصل شودتشكيل ميپدر  لوايگيرند. نه به معناي خانواده كه زير مي

لة سدوم استعاراً آنها عضوي از اعضاي اهالي قبييك آميزش از كـون هستند. 
در هم چفت كه هايي سدومي. هستند كه خدا آنها را به فراموشي سپرد

يا  ارگـاسم اجتماعي :رسنددر كنار هم به ارگـاسم ميشوند و مي
  سوسيوارگاسم. 

  
اي با خط توليد كالمي و در انتظار گودو به نمايش گذاشتن كارخانه

شوند. اين فرايند تكرار مي صحنه هاي آن عيناً  ،همين خاطر ه. بتكراريست
ي . صحنه، از خودبيگانگي به نقاط التهاب خود رسيده استتوليد پاياني ندارد

 شوندتر ميي اول است با اين تفاوت كه روابط نزديكشبيه صحنه دوم دقيقاً
هاي و ماشين شوندتر ميبه هم وابسته -هاي ناقصاين ابژه - (الكي و پوتزو 

هاي اميد همچنان نشانه.) و شودبندي ميهمديگر سرهمشان در قراضه بدن
(تعداد برگهاي درخت آور و تكراري بر جاي خود باقيستو زايش به طرز مالل

هيچ رويداد مهمي در كار نيست و هيچ تعليق و  .روي صحنه بيشتر مي شود)
دهد تنها چيزي كه ساختار اين نمايشنامه را تشكيل ميسر و اسراري؛ 

اين  –هاي مرتبط به هم. ماشينها ي ماشينوقفهست. صداي بيهاديالوگ
شان در كنار يكديگر در جريان با تركيب – به تعبير دلوز بدنهاي بدون اندام
  .كنندتوليد شركت مي

  
زيرا  همزادپنداري كردتوان ها) اين نمايشنامه نمي(ماشين هايبا شخصيت

، بايد در كنارشان حاضر شد. ناپذير هستندگريز و شناساييبشدت هويت
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. همچون ماشيني ديگر متصل شاناي چسبيده بر قطعة ناقص بدنچون قطعه
) وابسته به امر يهابا اين آدمهاي(سائق همزادپنداريبه ماشين بزرگ توليد. 

شايد اين شكست اند، ناممكن است. واقع كه در مقابل امر نمادين قرار گرفته
شان، مفسران را بر آن واسطة درك و فهمدر ميلِ يكي شدن با ديگري ب

داشته است كه صفحات زيادي را به اين نمايشنامة معناستيز اختصاص 
 -تفسيرناتمام حركت پذيرفتن همين چيزي نيست جز واقعي ميل دهند. اما 

و خالقانه كه گاه به هاي تازه توليد دال –از يك دال به ديگري گذركردن 
  خطابة مثال زدني و نامعناي الكي در اين نمايش.  بيان درآمدني نيست، مانند 

بين تمامي  بينيماست اگر به طور كلي درنگ كنيم ميجالب 
زن هاي ولگرد و پرسهشخصيتكشمكش وجود دارد.  ي بكتهاشخصيت

در كنار هم «. اين نفي مفهوم ِ جنگندبراي در كنار هم بودنشان دائم مي
يكي با هم ها همچون عشاق اينجا جفتهاست. خانواده ايستاي» بودنِ

ي گرايانرا تشكيل مي دهند. آنها همجـنس يآنها اجتماعات ، بلشوندينم
رسند جنسي. آنها با دركنار هم بودنشان به ارگـاسم مي يزةبدون غر هستند

شان در مقعد شان از طريق سكـس و يا دخول خداگونهشدننه در تركيب
. نماديمير حضور دارند اگر چه متناقضمادر مقدس. استراگون و وال

سدومي را فراموش  يچون خدا جامعه شخصيتها در انتظار گودو نيستند
كند كه اگر گودو را ببيند، او را نخواهد . استراگون اعتراف ميكرده است

پس با در نظر گرفتن فرض هستند.  »هادر انتظار پسر بچه«شناخت. آنها 
هاي ها در اين است كه تنها پسربچهپسر بچه شايد رازنامتعارف اولمان، 

 .اميدوار كنند هاها) را به فرداتوانند اين شخصيتها(سدوميمي رويزيبا
 :گويندآيند ميآنها هر بار كه مي

  »گودو فردا حتما خواهد آمد«
   



122 
 

  گانهمة اخته
  گان)همة افتاده«(در باب نمايشنامه راديويي 

ايم، مگه نه دي كنيم كه برساند هنوز زندهما هميشه چيزي را پيدا مي«
  »دي؟

 )ي در انتظار گودواز نمايشنامه(  »..…بله بله ما جادوگريم«
تر از جادوگران به عنوان روشنفكران عصر جديد نام برديم. حال ما پيش

مفهوم جادوگري در كارهاي بكت چيست؟ وچرا خواهيم ببينيم مي
 بكت است؟ ماندن شخصيتهايجادوگري دليل زنده

گشاست. علم دريافتن تقابل بين جادوگري و دانايي براي اين بحث ره
كند. جادوگري جادوگري در اصل به جهان دانايي و آگاهي خيانت مي

گذارد. ما در مقابل عمل جادوگر هميشه خودش را در سطوح به نمايش مي
را كرد، پرسيم كه از چه راهي او اينكار شويم. ما نميفقط هيجان زده مي

اين عمل جادوگر است كه ما را شيفته . »چه كار بزرگي كرد«گوئيم: بلكه مي
كند نه علم او. راز لذت بردن ما از جادو دست نيافتني است چرا كه معنا مي

در آن غير قابل شناسايي است. اينجا نياز است كه دو معني تخنه را از هم 
ن نيست بلكه هنر است. هنر ِ جادوگري ف ،بشكافيم؛ فن و هنر. در اين نگاه

مخفي نگه داشتنِ يك راز. رازي كه دليل زنده بودن والديمير و استراگون در 
ماندگار است. هيچ ارجاعي به بيرون آن نهفته است. جادوگري يك علم درون

از خودش ندارد. دالي است با مدلول گم شده. آنجا كه راز زنده بودن 
يابيم كه شود ما درمينها مطرح ميشخصيتهاي بكت در جادوگر بودن آ

اي است كه تالش براي كشف جهان بكت جهان رمزآلود است. جهان هزاراليه
 ناپذير و غيرآواييِ. اما اينجا ما با يك هنر نامخواهد بودآن، تالشي بيهوده 

ترين گفت: زبان هنر فقط در ژرفشويم كه ميبنياميني مواجه نمي
 شود. ژرفايي در كار نيست بلكه تماماً شناخته مي هااش با آئين نشانهنسبت
ها قرار مدلولي است كه به صورت سيال در اليههاي بيچيني دالهمروي

ت زن بزك أاند. هنر بكت معنا باخته است. معناباختگي كه در هيگرفته
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اش را از شود كه اغواگري او فرصت دريافتن معاني باطنياي نمايان ميشده
در انتظار «ي سدومي ي زيبارويي كه جامعهت پسربچهأ. در هيگيردما مي
  …كند. او مي گويد: گودو فردا خواهد آمدرا از نبود معنا مطمئن مي »گودو

هاي پخش شده و سيال در سطوح، هميشه استعاره را از متن دال
هاي بكت نيست كه بخواهيم آن را زدايند. هيچ معناي منفعلي در متنمي

بل مضمحل شده است. سئوالي  ،م. معنا در اين متون نه منفعلبيرون بكشي
توان در مورد آيد اين است كه با اين نگاه چه چيزي ميكه اينجا پيش مي

شايد اين معني دار باشد كه در مورد هنر نوشت؟  »گانهي افتادهمه«
دلوز در معناگريز بكت بخواهيم كمي فرماليستي به آثارش نگاه كنيم. 

راه متفاوتي را بر (كافكا، به سوي يك ادبيات اقليت) در مورد كافكا اش كتاب
با . كنداستفاده مي بيانو  محتواگزيند. دلوز در مورد كافكا از دو فرم ِ مي

ي اين توضيح كه، نه محتوا با مدلول يكي است و نه بيان با دال. همه
است كه نظم ي ازلي ي كارهاي بكت فاقد استعارهافتادگان نيز مثل بقيه
  .كندسانس مينمادين را جانشين ژوئي

  
كند يا دالي كه معناباخته است را بنابراين دالي كه به هيچ مدلولي اشاره نمي

بايد در قالب ديگري تعريف كرد. من اينجا به تبعيت از دلوز به جاي دال و 
يان را مدلول به دو فرم ِ محتوا و بيان اشاره خواهم كرد.. دلوز فرم محتوا و ب

كند. بلكه به جاي هر كدام از آنها در كارهاي كافكا تفسير معنايي نمي
در داستانهاي كافكا با آنها مواجه  كند كه ما مكرراًتصويري را جايگزين مي

» عكس –پرتره «را به عنوان فرم محتوا و »ي خم شدهكله« شويم. اومي
. كاري كه دلوز با ادبيات كندرا به عنوان فرم بيان در ادبيات كافكا مطرح مي

كيد بر روي تصاويري أبلكه بيشتر ت ؛كند معنا دهي به آن نيستكافكا مي
است كه خود ِ كافكا آنها را خلق كرده است. اينجا نقد، هنر را تفسير 

كند. و از آن طرف هنر نيز در راستاي ميل ديگري(دستگاه نقادانه) عمل نمي
ي آنها در سطح بطوريكه مكالمه ،يستندكند. اين دو در كنار هم مي انمي
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جا ديديم كه اين تفسيرگريزي و مكالمه با اثر هنري، جابه .افتداتفاق مي
 منطقِ نقد هنري از نگاه خشونت نظري است. 

ي نقد براي در آغاز گفتيم كه هنر بكت هنر آرايش شده است. و مقوله
دارد. اينجا نقد همچون دريافتن ژرفاهاي متن اين سطوح را از ميان بر نمي

تر) نمايش كند كه قرار است ادبيات را اغواگرتر(زنانهابزار آرايش عمل مي
دهد. اگر ما همان اغواگري و زنانگي ادبيات بكت را مورد نظر قرار دهيم، در 
اين صورت ما مجاز نيستيم با تفاسير خودمان يك فرم مسلط و مردانه بيان 

زن از لمس شدن بيشتر «:كه  ايريگاريگويد يفزائيم. چه خوب مابه آن بي
و  لمس زنانگيتالش براي اين مقاله در حقيقت . »برد تا از نگاهلذت مي

 .بكت است نه نگاه معنايي به آن ناپايداري معنايي
بنابراين در اين متن من تنها بر روي تصاوير ارائه شده از سوي بكت 

گان ياري هي افتادخواندن همه تاكيد خواهم كرد. اين نقد شما را در بهتر
كيد كردن(آرايش كردن) بر أنخواهد كرد بلكه تمام تالشم اين است كه با ت

شان آنها را در ذهن شما تثبيت كنم. همه روي تصاوير و لمس كردن
ايست. دلوز دانيم كه براي هنر معناباخته، معنادهي كار بيهودهمي

چراكه  ؛كندادبيات نفي مي گري را براي تفسير كردنهاي داللتكوشش
گرايي است. و سهم ما اينجا خوش تجربهداند كه دستادبيات را كاري مي

شود. فقط قرار گرفتن در جريان فرايندي است كه به خود نوشتار منتهي مي
  .ويلأگري است تا تاين كار بيشتر آزمايش

ي شنامهپس با چنين نگاه مشابهي من دو فرم ِ محتوا و بيان را در نماي
به (» دهان نحس«و به عنوان فرم محتوا) ( »بدن اخته«گان، هي افتادهمه

در اين نمايشنامه رخ  هايي كه مكرراًكنم. فرمعنوان فرم بيان) معرفي مي
 .نداننمايمي

  :حال بايد اين دو فرم را به صورت جداگانه شرح داد
كند كه تك تك فرمي از بدن را براي ما ترسيم مي، بدن اخته محتوايِ

اند. به عنوان مثال: ريزي شدهگان با اين فرم قالبهي افتادهاي همهشخصيت
خانم روني يائسه است، دختر آقاي تايلر يائسه است، كريستي سوار بر قاطر 
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شود، شوهر ِروني كور و عاجز (حيوان اخته) در صحنه حاضر مي
ز نمايشنامه ما است(تصويري كامل از يك بدن اخته)، در جايي ديگر ا

گيرد (كشتن يك اش مرغي را زير ميبينيم كه آقاي اسالكوم با ماشينمي
اسب  ،بدن فعال در طي يك عمل اخته كننده)، و دوباره اينكه، فلش هري

ي اين تصاوير ي مسابقات اسب دواني يك يابو(حيوان اخته) است. همهبرنده
  .گان بناميمي اختهان را همهگهي افتاددر كنار هم باعث مي شود كه ما همه

اش ، را براي دستيابي به فرم بيان»هاي اختهبدن«بكت اين محتوا، اين 
هايي متناقضي روبرو كند. در اكثر كارهاي بكت ما با شخصيتطراحي مي

ديديم  اند. مثالًي اشتراكي كنار هم گرد آمدهشويم كه با كوچكترين نقطهمي
است.  »نارضايتي از وضع موجود«عامل مشترك والديمير و استراگون در كه 

كند تا اين دوشخصيت را به عاملي كه هيچ وقت قدرت اين را پيدا نمي
در انتظار  يديگر منطبق كند. ما در سراسر نمايشنامهصورت كامل بر هم

همين تناقض  گودو شاهد تناقض اساسي بين دو شخصيت هستيم. و اتفاقاً
شود. والديمير و استراگون حتي يك ثانيه هم ست كه باعث تكثير گفتار ميا

شود كه گفتار آنها نه توانند همديگر را تحمل كنند. و اين عامل باعث مينمي
ناشي شود. و  »كثرت در كثرتشان«از  بلكه دقيقاً  »وحدت در كثرتشان«از 

هاي شخصيت. زدايداين كثرت در موضوعات گفتار است كه معنا را از كار مي
زيند و مكالماتشان از هستي شوند بلكه در كنار همديگر ميبكت يكي نمي

افتد. گان نيز همين اتفاق ميهي افتادگيرد. در همهت ميأاجتماعي آنها نش
ها از هم بيزارند. و اين بيزاري فرم بيان آنها را شكل ي شخصيتهمه
  .دهدمي

نمايشنامه آقاي تايلر پير به خانم روني به عنوان مثال، در جايي از اين 
  :مي گويد

  
 .»كاشكي از پهلوي شما رد شده بودم و اين دهن نحسمو وا نمي كردم«

كل . دهان نحس: گيرداينجا همان فرم بيان مورد نظرمان شكل مي
شوند. آيا معنادهي به هاي نحس ادا ميمكالمات اين نمايشنامه از دهان
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اي كه حاصل دهان نحس كار عبثي نيست؟ مكالمهكلمات بيرون آمده از 
ي آوايي رود و به يك مكالمهگشوده شدن دهان نحس است از معنا فراتر مي

شنويم و هيچ معنايي از آن بيرون اي كه فقط ميمكالمه. شودمنجر مي
ي اخته از نظر معنايي. آيد. آيا اين بهترين نوع مكالمه نيست؟ مكالمهنمي

فرم محتوا) يكي مي شود و (»بدن اخته«فرم بيان) با »(حسدهان ن«اينجا 
آيد. دهان بسته حاصل انسداد ميل به دست از آب در مييك كار بكت كامالً

 »دهان نحس«شدن براي گفتار آوايي است. اينجا گفتار معنايي و گشوده
كند. معناباختگي همچون سوراخ مقعد در راستاي ميل به رهايي عمل مي

كند. بكت از ساحت امر نمادين جدا كرده و در امر واقع پرتاب مي بكت او را
كند. اختگي او قبول نام پدري نيست بلكه به سخره از ستروني استفاده مي
ي ظريفي در كارهاي بكت نهفته است. جهان بكت از كشيدن آن است. نكته

كند ولي هميشه در آخر به صورت عكس عمل يك نظم نمادين پيروي مي
هاي بكت در آغاز به دنبال يك كل ند. به اين صورت كه شخصيتكمي

ي در انتظار گودو) يا يك مطلوب گمشده ديگري (مثل گودو در نمايشنامه
گان است) ولي در آخر متوجه هي افتاداي كه در قطارِ همههستند(مثل بچه

از شويم كه گودو نخواهد آمد و يا بچه از همان آغاز نمايشنامه خودش را مي
كرده است(ديگري محذوف). معناباختگي بكت همچون  ابقطار به بيرون پرت

شود كه شود و اين باعث ميي عالم نمادين نمايان مييك گفتار انكاركننده
  .كار او معناگريز، تفسيرناپذير، غيرقابل شناسايي و جادوگرانه از آب در بيايد

  
ويل أزند كه ما را به تي ديگر اينكه بكت جاهايي دست به كاري مينكته

آنجايي كه منولوگ الكي را شبيه به  كند. مثالًوسوسه ميو معنابخشي كردن 
به روايت  ي در انتظار گودو مستقيماًنويسد يا در نمايشنامهروايات انجيل مي

كند يا آنجايي كه به صليب كشيده شدن دو دزد در كنار مسيح اشاره مي
ي در همه كند يا مثالًط مسيح اشاره مينجات يك ولگرد از غرق شدن توس

چرا حضرت سوار بر قاطر به «پرسد: گان خانم روني از علم الهيات ميهافتاد
ي اين مكالمات از حد يك گفتگوي روزانه اما همه »المقدس رفته است؟بيت



127 
 

كنند. به معنا گريز روند. اينها در همان راستاي فرم بيان عمل ميفراتر نمي
. بايد كشندميبه هجو آن را فراموش شده و از اين راه  ولي سريعاًزنند، مي

در حقيقت گريززدن به معنا و  ،دريابيم كه اين عمل ارجاع دادن بكت
ي معناباختگي در تمامي مكالمات معنادهي به مكالمات نيست بلكه اشاعه

بخصوص مكالمات مذهبي كه يك هالة معنايي از قبل آن را احاطه كرده 
ها . خانم روني و ساير شخصيتاين همان طنز انتقادي كار بكت است است و

ها يا رسند. اكثر اين شخصيتپدر اصل هيچ سئوالي را به صورت جدي نمي
شان را قبل از سئوال شان فراموشكارند يا پاسخدر نگه داشتن پاسخ سئواالت

خيره  اند. براي مثال خانم روني هميشه به كپل اسبهاكردن دريافت كرده
شده است و به خاطر اين قضيه به روانپزشك مراجعه كرده است. اما در مي

كه يك خورده قاطي «داند عين حال او روانپزشكان را متخصص كساني مي
داند. پس در حقيقت او هيچ پاسخي آن دسته نمي ءو خودش را جز »اندكرده

كلِ سئوال خواهد از زبان روانپزشك بشنود. بلكه آن تنها يك شرا نمي
او طرح  »دهان نحس«ي معناباختگي از جانب معني است كه براي اشاعهبي
 ..شودمي

كارهاي بكت مازاد امر نمادين بر امر واقع است. امر واقع گفتيم 
دهد( به انتظار قطار حامل (نارضايتي از اخته بودن) امر نماديني را شكل مي

از آن عاري است(بچه در قطار نيست). پس در  خود بچه نشستن) كه
خير أخير معنا، تأاست. ت »خيرأت«بايد بگويم كار بكت حاصل يك  ،صورتاين

خير نيست. اينجا ناجي، فرجام أهيچ پاياني براي اين ت …و خير قطارأگودو، ت
براي خواندن اين متون . نيست. ناجي هميشه يك روز ديرتر خواهد رسيد

را پذيرفت و به قالب آن فرو رفت تا بتوان فرم بيان  بايد محتواي آن
براي خواندن در  شخصيتها را ياد گرفت و با آنها به مكالمه نشست. مثالً

انتظار گودو بايد ولگردي باشيم همچون ساير ولگردها. تنها يك آدم ولگرد 
تواند استرگون و والديمير را به گفتگو بنشاند. براي نوشتن در مورد مي
با دهانهاي  گاني اختههمهاي باشم همچون ي افتادگان بايد اختههمه

دهد. مخاطب ولگرد نحس. دهان نحس من هيچ چيزي را در بكت شرح نمي
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گويد: كاشكي از خواند در دلش ميبكت وقتي كار او را مي دوشِهو خانه ب
 ي يك دهانمقاله. كردمشدم و اين دهان نحسمو باز نميپهلوي بكت رد مي
كند بلكه فقط باز مي شود، ي افتادگان معنا توليد نمينحس در مورد همه

 ي سيفون. د: استعارهشوكند، تخليه ميمكالمه مي
پردازي بگويد كه اين متن شخصيت اگزيستانسياليستشايد يك 

يعني بررسي تقدم طرح و ماهيت ربايد. شناسانه را از كار بكت ميهستي
 ي كاراكترهاي بكت. اما خشونت نظري اين دستزيستهي خارج از تجربه

هانه را در سطل اگوئيسم خودخويگرايي يا اروانشناسي اصالت فرد، شخص
. اين ، چون قائل به خلق هنري در يك بستر اجتماعيستريزدزباله مي

گشايد كه هيچ نقد حرفها، دهانِ نحس مرا براي گفتن اين نكته مي
هاي بكت كردن راز جادوگران نيست. شخصيتفاش اي قادر بهشناسانههستي

شوند؛ شان وارد گفتار ميبلكه در مكان هستي ،شاننه به خاطر زمان هستي
زندگي كردن است نه  در هستي اجتماعي شان. تنها راهِ فهم كار بكت، عملِ

 .دانستن علم زندگي كردن
 ما را محكوم به تفسيرگر معنايييا يك  پديدار شناسشايد يك 

ي اصلي گويند: مسئلهبه ما مي گادامرو  هايدگر. چرندگويي كند
سكني «يا در  »مراقبت«خانماني مدرن است. هايدگر راه حل را در بي

بيند. و گادامر در مقابل اين جهاني كه همه هاي متن ميدر اليه» گزيدن
بر روي اثر هنري را پيشنهاد  »صبر كردن«چيز بر اساس شتاب است، 

اي از زمان در اثر هنري است. برهه »ملأت«اي براي او گونه »صبر« كند.مي
شود و ما از اين فاصله از طريق متن با جهان سخن كه زمان متوقف مي

گوئيم. صبر  و مراقبت راه بازخواني اثر هنري است. اما كاري كه يك مي
است. شركت در  »خوانيزمانهم«مخاطب ولگرد بكت بايد انجام بدهد: 

هاي معنايي است. با شتاب دويدن روي سطوح فرايند است. گريز از تمام اليه
متن است. نشئگي در شتاب زمان است. نفس نفس زدن بخاطر دويدن در 

 .…استنامعنايي جاده هاي انحرافي 
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نبايد كالم آوايي بكت را با معنادادن به آن زايل كنيم. اينجا همه چيز 
كند. بايد در مقابل اين متون واكنش نشان جمعي پيدا مي ارزش اجتماعي و

شويم. ما كاري زده ميهمانطور كه در مقابل كار جادوگر هيجان. دهيم
گوئيم: متون اند. ما فقط مينداريم كه از چه راهي اين متون شكل گرفته

بكت يك شاهكارند چون ظاهر اغواگري دارند و ما را به چيزي به جز 
دهند. دلوز در مورد كتابهاي بكت(همچون آثار نيچه و ع نميخودشان ارجا

  :گويدكافكا) به عنوان يك ضد فرهنگ مي
هاي توان بدون خنده خواند. خنده و نه دال، خندهها را نمياين كتاب«
گسيخته و يا شادماني انقالبي و اين چيزي است كه به جاي اضطراب روان

هاي بزرگ مان، از كتابكاريخودبيني حقيرمان و يا وحشت از گناه
 ».خيزدبرمي

بكت، جمعيت  كند.بكت از ما بيماران انقالبي و جمعي درست ميشايد 
اند. در عوض، دهد كه در اصل ضدفرهنگسوسيوپاتهايي را ترتيب مي

تفسيرگران معنايي همچون ماشين توتاليتاريستي، هركدام از شخصيتهاي 
سازند و از اين ز يك جمعيت تنها ميهايي اجمعي بكت را تبديل به مهره

كنند. سيستم توتاليتاريستي به ها را شناسايي ميطريق به خيالشان مهره
اي را در دارالمجانين، هاي تنها، بالينهاي تك افتادهتعداد هر يك از اين مهره

ي عمومي دارالشفا، دارالفنون طراحي كرده و اين مكانها را به عنوان حيطه
ها در شوند. صحنهكند. اما مكان در كارهاي بكت شناسايي نميمعرفي مي

هاي افتد. مكانهايي كه از تيررس سيستمهاي گنگ و مبهم اتفاق ميمكان
كه به صورت  »گانهي افتادهمه«ي نمايشنامه اند. مخصوصاًمعناگرا گريخته

ها، نفس ي نوشته شده است. ما مجبوريم تنها به صداها، همهمهيراديو
زدنها و مكالمات دهانهاي نحس گوش فرا دهيم. مكالماتي كه در نفس

 »گفتار بهينه«عنوان گيرد و خود را بهشان شكل مي »ي عموميحيطه«
 .كنندآشكار مي

ي عمومي خود را بيرون از فرهنگ اكنون وقت آن است كه حيطه
ايم نه جمعيت تنها. كثرت توتاليتاريستي تعريف كنيم. ما نيازمند گفتار بهينه
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، اين را قبالً در خوانش بكت دليل بر از بين رفتن نظام توتاليتاريستي نيست
. اكنون ما بيشتر از خوانش به شرح داديم »مرگ مولف، تجديد سلطه«مقالة 

هاي مضاعفي كه از طريق فرهنگ شناسايي زايش نيازمنديم. زايش در پيچ
ها، كار وجود دارد. انكار ِ معنا، انكار ِخوانشاند. زايش، جايي است كه اننشده

ي هاي همههاي شخصيتانكار ِ فرهنگ مسلط. وقتي از راديو صداي همهمه
ي اي كه همهكنيم. مكالمهشود ما هم شروع به مكالمه ميگان بلند ميهافتاد

ي كه در آن ميل اكند. مكالمهانكار ميمان را به نفع برابري وضعيتمعناها 
ناخوداگاه اديپي جايي ندارد، چون ديگري مطلوبي وجود ندارد و همه در 

هاي از ريخت افتاده و فروپاشيده كه بدن. اندوضعيتي اشتراكي گرفتار شده
دهد. در مان رخ ميهايي ما در بدن. مكالمهنياز به سرهم بندي شدن دارند

ايد اين بستر ميل هاي معنا. بنفس نفس زدنهايمان در شتاب و گريز از جاده
مان را براي اين گفته باز كنيم كه ما هاي نحسرا گسترش داد. بايد دهان

ي عمومي خود را گسترش خواهيم داد. اي هستيم كه حيطهبيماران انقالبي
دهيم. و آنان هيچ وقت نخواهند فهميد كه ما اينكار را از چه راهي انجام مي

ميدند كه او از چه راهي كارش را مثل كار جادوگر كه آنها هيچ وقت نفه
ما نيز . كند دانندكه او كار بزرگي ميدهد. فقط اين را ميانجام مي

 .مانجادوگريم. و اين است دليل زنده ماندن
  !بله بله، ما جادوگريم گوگو -
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  فصل پنجم: نقاشي
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  هاي تاريخيه شده در پستوخانهجنون، امر راند

االيام كنجكاو بود كه شواهد و بازتاب آشفتگي ذهن و جنون را بشر از قديم«
تواند شواهدي ها، جستجو كند. اين ايده كه ساختمان چهره ميآدم ةدر چهر

شناسي يا هاي ذهني را بازتاب دهد، منجر به پيدايش دانش چهرهاز ويژگي
شد. اين دانش، نخستين بار در يونان باستان  physiognomy اصطالحاً

شكل گرفت، آنها براي فهم چرايي جنون، تصوير ديوانگان را مورد مداقه قرار 
هاي اند كه همه پيچيدگيآنها در اصل اسالف روانشناسان مدرن». دادندمي

  كاهند. هاي زباني و تصويري فروميها و داللتذهني را به كدها، نشانه
  

ها، مجنون يه قبل از پيدايش عكاسي، تنها راه ثبت چهرهپيداست ك
رفته شكلي از روانشناسي هنرمندانه پا كشيدن پرتره آنها بود، در نتيجه رفته

تئودور «هاي يك نقاش فرانسوي به ناماوجش را بايد پرتره ةگرفت كه نقط
هر دانست، او ده پرتره از بيماران دچار اختالل رواني كشيد كه » گريكولت

يك مبتال به نوع خاصي از بيماري رواني بودند. مي توان گفت اين نگاه 
يك نگاه كاذب واره نسبت به امرسوبژكتيوي چون جنون ابژكتيو و شئي

و به راستي كيست كه  صورت ظاهر،هاي ذهني به ، تقليل تمام آشفتگياست
 چه مي گذرد؟ هاي پرترههانگاه آنبداند پس پشت 
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عقالنيت مدرن غربي را به زير تيغ نقد سي از نيچه، أز به تميشل فوكو ني

و تمامي آن چيزي كه معيارها و اصول بديهي در قدرت انگاشته  كشاندمي
. يكي از اين : فرو ريختن لوح كهنكندافشاء و واژگون مي را شدمي

رائي : يك امر ناشناخته، يك تروما كه همها جنون بودو غيريت هامعيارگريزي
تبارشناسي جنون به . كشدساختگي اجتماعي توسط قدرت را به چالش مي

دهد كه جنون نه امر قطعي و شناخته شده بلكه در دست فوكو نشان مي
شود و اين يعني به هاي زمانه و معيارهايش سنجيده مينسبت با گفتمان

جنون چالش كشيدن اتوريتة عقالنيتي كه خود يك امر تاريخي است. اما 
هاي ها نشان دهندة معصوميتدارد و نقاشي يهنرامر ديرينه با  اكياشتر

. ختندسااعتبار ميهايي هستند كه معيارهاي قدرت را بيي چهرهشرورانه
جنون همان چيزيست كه از آن به هاي مدرنيته، اكنون با گذر از ابرروايت

اد كرد: توان يمي هاقدرتخواهانة عنوان امر رهايي بخش از سلطة تماميت
شناسي سنتي و روانشناسي مدرن چهره. يك مادة خام انقالبي و رهايي بخش

گر و غيركدگذاري شده، موتور محركة يك گي ناداللتاند كه ديوانهدريافته
رهايي دسته جمعي خواهد بود، براي همين چنين اتوپيايي را هميشه به 

و ادبي پيوند دارد كه جنون چنان با آثار هنري اند. ورطة خيال و هنر رانده
مجنون  اند، آنجا كه هنرمندِخالقانشان خود مجنوناني هنجارگريز بوده

نيچه، ساد، آرتو و  ،شود: بوش، هولدرلين، نروالمي هنجارستيز و انقالبي
اند و بادبان ي كه هر يك انقالبي در زمانه خود به پا كردهگوگ، و ديگرانون

ساختگي جماعت عوام برافراشته و همچون  هايتخيلشان را بر فراز همرنگي
. دارالمجانين گويا، در اصل قيام امر ديونوسوسي اندعقابي تيزپرواز اوج گرفته

 بعد از اينكهگوگ . ون: يك خيزش بزرگدهدرا در برابر قدرت نشان مي
آنكه نشان دهد در بي عيناً نقاشي كردخود را  يبريد چهرهگوش خود را 
كشيد، مثل ، او ادراك و صفاي باطنش را به تصوير ميگذردذهنش چه مي
كنم، پس گفت به جاي درختان من بوي آنها را نقاشي ميسزان كه مي

گوگ را نقاش كند، اين جنون است كه ونگوگ جنون را نقاشي نميون
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هاي بيماري را در اگر نقاشِ بازنمايانگر يا هنرمندِ روانشناس نشانه. كندمي
ريزد تا نيروي كنند، نقاشِ ديوانه چهره را در هم فرومييچهره تثبيت م

حيات خود را به نمايش بگذارد، او رد جنون را به جاي بوم بر بدن خود حك 
اي او را كند تا مگر هذيانات ذهنيش لمحهاي ميكند و درد را بهانهمي

  فراموش كند.

  
ي و عقالنيت فرانسيسكو گويا وقتي ناشنوا شد ديگر چيزي از منطق كالم

هايي و نقاشي »ناجورها«، »هابوالهوسي«هاي معروف به را برنتافت و باسمه
اش كشيد، محصور در تشويش ذهني و يكي شدن با عجيب را بر ديوار خانه

سواري بر كشتي در هم همراهي با آنهاها و چهرة ناجورها و از ريخت افتاده
 . پرتالطم ديوانگان

  
كه دارالمجانين گويا زنداني با اشد مجازات است چرا فوكو به خوبي دريافت 

هاي ملتمس، عريان در كنار ديوارهاي تابد. بدنغيريت را برنمي ،كه عقل
 چيزيآنها  ه و قامتدفاع در برابر زنجير وتازيانه. اما چهرهاي بيخالي و بدن

 كند...ها را نفي ميآنچه كه جنون و هذيان چهره«: گويداز ذهنشان نمي
نيروي مبهم ». درخشدحقيقتي انسانيست كه در جسم سالم و پالودة آنها مي

شناسي هايي معصوم زده. كدام چهرهناپذير بدن عضالني در پشت چهرهو بيان
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ها و در حبسبه تشويش واقعي و ارگانيسم غيرطبيعي آنها راه خواهد برد؟ 
آورد كه گويي مي حضور انساني مجنون سر بر« -به طرز معكوسي-ها نوانخانه

يك آزادي ذهني كه  »از ازل و با ابتناي بر حقي طبيعي رها و آزاد بوده است.
قدرت را بدانجا راه نيست، قدرت كالسيك مجبور شده بود كه تنبيه و 
مجازات را بر بدن آنها اعمال كند. اما پريشاني ذهن همه بندها را خواهد 

ها و كه از بند استيالي نظاماست  و سيال ذهن اين نيروي سرشارگسست و 
و آزادي تاريكشان را  غرق در روياي خويشند ديوانگان. شودمينهادها آزاد 

وار بر سرشاري و دارند. نيچه آن مجنون شوريده حال، ديونوسوسپاس مي
آري گويي به جهان است و  ،. منطق ديوانهكردميطراوت و نيروي بدن تاكيد 
  آيد.ه ستوه ميجهان در برابر غريو نگاهش ب

يابد كه معرفت يك فوكو در تبارشناسي تاريخي اپيستمه، در مي 
هاست كه ها و گفتمانبيني مطلق نيست، بلكه محملي از انديشهجهان

ها به عنوان دانش زماني معين، برخي از گزاره ةبرحسب آن در يك دور
يك  آزادد. همان امر نماديني كه ذهن نشومعرفي، توصيف و تبيين مي

از ساختار نشانه شناختي گريخته و يابد و آن را در نمي داللت حالپريشان
و  . در چنين اپيستمة غير ازليشودميدر آزادي تاريك خويش اسير 

گيرد، پس ، نقاشي نيز به نسبت گفتمان زمانه صورت ديگري ميتاريخمندي
 ةبه گفتنقاشي بوش از كشتي ديوانگان و مارگوي ديوانه پيتر بروگل، كه 

ميز گويا در آشوند متفاوت از نقاشي جنونفوكو به تبار رنسانس مربوط مي
هنوز عقالنيت هيچ شناخت  ست كهاين بدين معنيدوران مدرن است. 

باره ندارد آنرا به و چون قوة حكمي قطعي در اينمطلقي از جنون ندارد 
به گفتة  دهد.ورطة جادوها و نيروهاي شيطاني و امرناشناخته نسبت مي

هاي متفاوتي مدرن گفتمان ةكالسيك و دوردورة رنسانس،  ةدر دور فوكو
شد، شد: اين نيروي شيطاني در قرون وسطي سوزانده ميرايج  جنوندرباب 

اين شدت رهايي و  شد و اكنونخورد، از سوي عاقالن سنگسار ميشالق مي
است عقالني  هايو همچنين جنايات تاريخي نظامجنون و ناتمامي عرياني 

داده است، معيارهايي كه به گفتة فوكو سركوب كه معيارها را تغيير 
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اي و مدرن است: همان استبداد مدرن نوليبراليسم، تالش براي زيراليه
هنجارسازي كاذب و اخته و خنثي كردن نيروي حيات با هزاران شوك برقي 

ساز قدرت و  هاي پولهاي بيهوده توسط خرده بنگاهها و وراجيو مشاوره
  . كندآور كه نيروي عصيان را سركوب ميتجويز داروهاي مالل

بيند اي ميفوكو اگر چه بين اپيستمه و گفتمان هنري هر دوران رابطه
توان يافت كه نه تنها بر اپيستمه هاي خاصي را ميكند كه نمونهاما اذغان مي

ناظر نيستند. اي متخود وقوفي ندارند بلكه با هيچ معرفت شناخته شده
نه با اين دنيا سر وكار دارند و «مدرن  ةهاي گويا، اين نقاش مجنون دورپرده

محور را چون پديدة چرا كه روانكاوي مدرن زبان لوگوس». نه با دنياي ديگر
بيند و سعي در بكار بردن سلطة آن را دارد، مي خواهد همه استالينيستي مي

نه بخشي كند. اما پذير و معنيلتچيز را در امر نمادين هنجارمند دال
هاي كالمي دارد و نه گوياي ناشنوا گوگ گوشي براي شنيدن داللتون

ايي فارغ از امان عقالنيت: زيستن در خانههاي بيتوانايي شنيدن وراجي
خانه ناشنوا ثبت خود هرگونه معيارهاي زباني، اسارتي درون آزادي خود. 

تعمق در آن. رهايي از تمامي ادراك شناسي و جنون است برخالف چهره
اي در كار جهاني است، همه چيز در يك خالء روي مي دهد، پس زمينه

ايست رويده از هيچ. ايي ندارد؛ تصوير او تصوير شاخهنيست، درخت هيچ تنه
گويا  ةگيرد. در چهرهمچون جريان سيال خيال كه از هيچ ذهني ريشه نمي

نشاني از جنون نخواهد يافت، چرا كه او خودِ شناسي هيچ روانشناسِ چهره
ترين حالت چشمان و شيداترين گوگ در زيباترين و معصومجنون است، ون

اي گوش خود را بريد تا در منطق هذيانيش آنرا بهترين هديه ت روحيشحال
اي در كار است؟ تر هديهبراي معشوق واگذار كند، و آيا از اين بهتر و متهورانه

ايست كه مصرف شود و گويد بهترين هديه، هديهل موس ميمنطق مارس
شود و اين همان منطق معناست، هديه در زمان پوسيده ميماندگاري بي

بدور  و داللت اي كه از منطق مبادلهگري در هديه دادن است، هديههزينه
خود مبادرت  اصطالحاً ناعقالنيگوگ به ترسيم چهرة است. حال وقتي ون

چيز عجيبي در او ديده مي شود؟ ذهني رها، گوشي كنده شده ورزد چه مي
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او چيزي  ياندام كه غايت فداكاري و انسانيت است. ترسيم چهرهو بدني بي
اش ايست كه گوشبه شناخت ذهن تاريكش نخواهد افزود، جنون او در لحظه

 هاي آفتاباشعه ةهاي خيره كنندجنون او ثبت لحظه ؛كندرا از جا مي
  شوند. است كه در آفتاب گردانها منعكس مي سوزان

 به زعم من، روانشناسي مدرن است كه اولين تبارچهره شناسيِ جنون، 
گويا زير يكي از آثارش با عنوان فرانسيسكو برد. ره به ناكجا ميبويژه در هنر 

زماني كه خرد خوابيده است هيوالها زائيده «نويسد: مي» ردخواب خِ«
فيست خرد به خواب خود ادامه دهد تا نيروي حيات جهان تنها كا» شوند.مي

موزش آاز قبل  ةرا سرشار كند و انسان در اين شب ظلماني بي هيچ اپيستم
ترين و مهجورترين وجه خويشتن گفتگو كند. هنر، نمايش اي، با ژرفديده

ترين بخش وجود است كه ديوانگان از آن باخبرند. به قول نيچه، هنر باطني
يعني –جنون نيچه «گويد: هستي دروني جهان است. فوكو مينمايش 

انديشه بر جهان  ةهمان چيزي بود كه خود را به مثاب -فروپاشي تفكر او
مدرن گستراند. جنون امكان انديشيدن را از نيچه گرفت و آن را به ما 

  !.و چه انقالب نويد بخشي ميزيآچه فداكاري جنون »: سپرد
چون تارهاي  كاذب قدرت و عقالنيت استيالگرِ اكنون كه بندهاي 
آن مفر خيال و عصيان و انقالبي اند بگذاريد هنر عنكبوت بر دور ما تنيده

رهايي باشد. چنانكه فوكو نيز اساساً هر نوع اعتراض در معاني عام را در سايه 
 ترينگرايانهدر واقع تواندداند. تنها يك ديوانه ميچنين آثار هنري ممكن مي

رائي ساختگي همناممكن را طلب كند. جنون هنرمند در مقابل فرايند  حالت،
ايستد. كار جنون برمال كردن معيارها و اصول نهادهاي قدرت مي و جعلي

را تعريف  مندبديهي است كه ساختار قدرت بر اساس آن، انسان هنجار
ام كند. اين جنون است كه لختي پادشاه را برمال خواهد ساخت. و تممي

ها گاهها و ندامتهاي آموزشي، مراكز مراقبت و درماني، كلينيكوظايف نظام
دوختن قبايي جعلي بر اندام پادشاهان قدرت است. اما هيچ فشاري باعث 

خردي در شب ظلماني خويش به نظاره شود كه در آثار ساد و گويا، بينمي
  جهان ننشيند.
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نون است و هيچ از آشفتگي پ.ن: نقاشي گريكولت نگاه بيروني به يك ج

شناسي پرداخته شناسي به تيپشخصيتجاي يابد، و بهذهني او در نمي
است كه چيزي از پريشان زدگي  -ارواح ةآن دريچ-است. تنها چشمهاي زن 

كار گويا تصوير واقعي جنونيست  »ناجورها« ةسازد. اما مجموعاو را عريان مي
آنكه بي زيد وكند، ميلمس مي يابد،يرا درمكه فرانسيسكو گوياي مجنون آن

تمام آشفتگي رواني را با قدرت  ،شناسي بازنمايانگر تن بدهدبخواهد به چهره
چه كسي مي داند در خانه آن مرد به راستي كشد. غريزي قلم به تصوير مي
  ....؟ناشنوا چه گذشته است

  نقاش بيمار/بيمارنقاش

شان چيزي از من كم ترديدهايدكترها را خيلي دوست داشتم، شك و «
شد. آدم اش اين بود كه اختياراتشان ساعت به ساعت زياد ميكرد. بدينمي

ردند، كميهايم را كه باز. اطاقهستندهايي شاهپادشود. ولي متوجه آن نمي
  گفتند: تمام اين چيزهايي كه اينجاست مال ماست...مي

گذشت و سرانجام ير ديد آنها ميمن زكردم. تمام ِخودم را تا حد آنها كم مي
وقتي يك هيچ كامل بودم و چيزي براي ديدن نداشتم، آنها نيز از ديدن من 

زدند: ببينم، خاستند و داد ميكشيدند، آشفته از جايشان بر ميدست مي
كجا قايم شديد؟ قايم شدن ممنوع است، خالف است و از اين كجائيد؟ 

  )شوجنون روز/ موريس بالن( ...»حرفها 
ي بين پزشك و نقاش چيست؟ مرز اختيارات پزشكان تا كجاست؟ رابطه

ي تصويري از يك (آنگاه كه دريافتيم هر كدام از اينها در تالش ارائه
اند). آيا پزشكان تنها تصويري از يك وضعيت را ارائه مي دهند يا آنرا وضعيت

  كنند؟احاطه هم مي
بيماري  ياي طبيعي و برجستههآنكه تاريخ ِ بيماري را مي نويسد، پديد

كند، گرچه ممكن است آنها پيش پا افتاده به نظر را به دقت مشاهده مي
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ها تقليد كند كه در هنگام برسند. در انجام اين مشاهده پزشك بايد از نقاش
ها و اجزاي طبيعي رين نشانهتنقاشي چهره براي مشخص كردن كوچك

  آورند.ي فرد، دقت زيادي به عمل ميچهره
نقاش مورد نظر كه پزشك قرار است از او تقليد كند، واقعيت چهره را به 

آورد. شخصيت اش ميهمان شكلي كه در ظاهر فيزيكي چهره است در بوم
در بوم او قابل كنترل است. همچون يك بيمار نزد پزشك. در اينجا تمامي 

يمار به حاالت و جزئيات ظاهري شخصيت براي پزشكان قابل رؤيت است. ب
ي بيماري از ديد تمامي مال آنهاست. همه چيز رو به راه است. هيچ نشانه

ي پزشكي بر هم نخورده است. پزشكان پنهان نيست. محاسبات جامعه
روند. آنها داروهايشان را تجويز خوابشان ميپزشكان زودتر از هميشه به رخت

شخصيتي كه  كنند. همچوناند؛ چرا كه بيمار را خودشان خلق ميكرده
هاي داخل بوم مانند تصاوير تشريح آناتومي كند. شخصيتنقاش خلق مي

راحتي و با كشيدن چندين خطوط و بردار فيزيكي آناليز اند. بهپزشكان
شوند. اين تصاوير حتي جنسيت مشخصي دارند كه پزشكان از اين طريق مي

ي هماني يك سوژهكند. همة اين چيزها اينميل آنها را شناسايي و تبيين مي
  دهند. نمادين را تشكيل مي

دهند كه در هاي اديپي به بيماران ياد ميپزشكان با استناد به سوژه
مقابل ميل خود بايستند. اما آيا آنها چيزي به جز ميل خودشان هستند؟ 

اي وحشيانه، قهقهه، زوزه يا ميلي كه در روياي يك فرد شيزو در قالب خنده
راستي پزشكان چه چيزي از آيد و بهه هذيان در ميبار بسكوتي مرگ

  دانند. شمار هذيانات ذهني بيماران ميبي
هاي پزشكان همچون هفائيستوس ( ايزد آهنگري) با برگزاري صحنه

فراهم  بيماراني ميل و غريزه ي را براي سركوبنمايشي و دروغين، بستر
  ايم كه:ي ما خواندهكنند. همهمي

شد و  –ايزد جنگاور و خوش اندام  –ي فريبايي آرس آفروديت شيفته
بي ترديد او را با شوي نامحبوب خويش، هفائيستوس قياس كرد و بدو دل 

هنگام هفائيستوس بهره گرفت و با آفروديت باخت. آرس از غيبت نابه
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خوابه گشت. هفائيستوس نهاني دامي گسترد نامرئي، اما چندان نيرومند هم
اش كند. دام را بر فراز تختي نهاد كه دو دلداده توانست پارهكه كسي نمي

خفتند. هفائيستوس وانمود كرد كه به سفر طول و درازي معموال بر آن مي
كند تا بر رهسپار است. از اين طريق بستر ميل را براي آن دو حاضر مي

هاي حل ِمعما كه از طريق شان فايق آيد. همچون پزشكان، آن پليسميل
  پردازند.يش لذت و القاي آن، به ماجراجويي لذت بيماران مينما

كنند، در روند توليد نقشي شان ميهاي ميل كه پزشكان معرفيماشين 
ي ناخودآگاه و رويا هاي ميل اين بيماران در حوزهندارند. ماشين

شان فارغ از تكوين رواني آنهاست. اينجا پذيرند و توليد اجتماعيتعريف
شود. و باالخره اينها تصاوير دو يان خودآگاه و ناخودآگاه حفظ ميدوگانگي م

توانند از روي عكس بيماران اند. در اين صورت پزشكان حتي ميبعدي
  شان را تشريح كند:وضعيت

رسيد؛ رژيم غذايي در عكسي كه ما از شما داريم، كمي چاق به نظر مي«
  »كنيم.كوتاه مدت را به شما پيشنهاد مي

اند در حالي  روح در تالش براي حدس زدن پيامي در امر واقعپزشكانِ
ي دانش و كه هيچ پيامي در كار نيست. اينجا بيماري هنوز وارد حوزه

پرسش از خاستگاه بيماري نشده است بلكه تصويري ارائه شده از بيماري 
  است.

شود: سئوال مطرح شده در فوكو در پيدايش كلينيك ياد آور مي
در قرن » ناراحتي شما از چيست؟«بيمار و پزشك به صورت گفتگوي بين 

تغيير » كجاي بدن شما آسيب ديده است؟« و با پيدايش كلينيك به  18
  دهد.شكل مي

  خوانيم :در متن بالنشو مي
  
گفتند : تمامي چيزهايي كه هايم را باز كردند و ميتمامي اطاق«

ديدن نداشتم، آشفته از اينجاست مال ماست. و آنگاه كه ديگر چيزي براي 
  »زدند: ببينم؟ كجا قايم شديد؟خاستند و داد ميجايشان بر مي
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گويد اگر نقاش تمامي حاالت و حال وجه انحرافي خشونت نظري مي

عالمت تلقي  –هاي حل معما اين پليس –جزئياتي كه براي پزشكان 
دكتر را به شوند را از بوم حذف كند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اگر نقاش مي
راهه بكشاند چه روي خواهد داد؟ نقاش تصويري از يك وضعيت را به او بي
كند كه تنها با آميزش با تصوير، و با قرار دهد. به دكتر پيشنهاد ميمي

تواند آنرا كشف كند. يعني پزشك در گرفتن در يك وضعيت مشابه مي
  م : پزشك بيمار شود.وضعيتي مشابه به بيمار بايد قرار بگيرد. يا بهتر بگوي

ها را آشكار مي سازد. وقتي فرد شكل شباهت، نظم عقالني بيماري
هاي نسبي و آسان را طراحي شباهتي را درك مي كند، صرفاً نظامي از نقشه

  كند.ها ميكند، بلكه شروع به قرائت نظم عقالني بيمارينمي
هاي عيتدر اين حالت كه يك وضعيت نامتشابه و متمايز از تمامي وض

شود. تنها راه ند؛ بحران آغاز ميكآشكار نمادين شده از سوي بيمار بروز مي
سازي تحميلي از سوي پزشك است. بيمار با حالت تشخيص و درمان، مشابه

شما در هيچ حالتي « تهور به پزشك خواهد گفت: (سئوال بيمار از پزشك) 
  »د؟توانيد وضعيت ناراحتي مرا دريابيد؛ باور ندارينمي
الجرم پزشك در اين مرحله، همسان با بيمار خواهد شد تا نظام عقالني  

  قابل خوانشي از بيماري ارائه دهد. پزشك بيمار مي شود.
مثالً بريدن گوش در امر نمادين مدلي براي تهديد و اعمال خشونت براي 

تصويري از گوش  -نقاشِ بيمار -گوگافراد تلقي مي شود. زماني كه ون
گوگ براي دهد در حقيقت مدلي از امر واقع ونخود ارائه مي يبريده
ي مطلوب ( چنانكه وقتي بيش از حد به ابژهكند. هماش دست و پا مينقاشي

شويم، شيفتگي اروتيك بدل به نفرت ي جنسي) نزديك ميابژه -بدن برهنه
مدل  گوگ بريدن گوش را ازشود. در اينجا نيز وناز امر واقع جسم برهنه مي

ش تبديل به امر واقع مي كند. خود نقاشي نيز همان به اتهديد و خشونت
گوگ براي رسيدن به امر واقع است. اينجا امر تصوير آمدن خود زنيِ ون

نماياند. پزشك در اين جا براي نمادين دوباره صورت ظاهرِ امر واقع را مي
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مي در كار حدس زدن پيامي در امر واقع تالش خواهد كرد ولي هيچ پيا
نيست. تنها يك خالء ميان امر نمادين و امر واقع است كه مي تواند منجر به 

گوگ خلق شخصيت شناخته شده توسط نقاش اين اتفاق شود. نقاشي ون
گوگ براي كشف نيست بلكه باز آفريني امر واقعي است حاصل از ميل ون

به آن  آن. شخصيت در اين اثر قابل مهار نيست. پزشك براي دستيابي
صورت پزشك در حقيقت با تصويري روبرو مي شود يابد. در اينعاليمي نمي

ي اوج كشد. نقطهكه به او خيره شده است. تصوير پزشك را به كام خود مي
شود. و تصوير در جايگاه پزشك افتد. پزشك، بيمار ميسايكو درام اتفاق مي

پيچد. او مانع هيچ ميگيرد. پزشك ثانوي ( پزشك ِ بيمار) نسخه نقرار مي
هاي نسبي و آسان طراحي شود چرا كه صرفاً نظامي از نقشهعملي نمي

كند. تصوير آن زبان مكالمه كه پزشك براي تشخيص بيماري بكار نمي
كند. او بيمارش را به حال اندازد. تصوير پزشك را اغوا ميبرد، را دور ميمي

  ري است. چرا كه:كند. بيمار او مجاز به هر كاخودش رها مي
  »بريده گوش كي كند منع بريدن گوش؟!« 
  

بيائيد راز را بفهميم. نه به معناي مورد نظر در داستانهاي پليسي كه هميشه 
پاسخي براي معماهاي پليسي در آن وجود دارد. بلكه به معناي ديگر واژه كه 

شويم و در مواجهه با آن جز ناپذير روبرو ميدر آن با چيزي تبيين
  ايي نداريم. زدگي چارهگفتش

دهند كه وارد شدن به اينك بيماران نقاش به پزشكان هشدار مي
  ي ممنوعه، ممنوع !منطقه

 آنها دام نامرئي هفائيستوس را كشف و پاره خواهند كرد.





145 
 

  فصل ششم: سينما
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  به نام انقالبايي برجسته-لحظة نا

بررسي مفهوم حركتِ انقالبي، براساس تزهايي دربارة حركتِ «
  »برگسون

ترين مفهوم، يعني انقالب از گذرگاه نظرية توان به راديكالبار مياين«
شناختي خشونت نظري پرداخت. نگارنده تالش دارد تا در اين مقاله زيبايي

ن با حركت واقعي و خوانشي از تزهاي برگسون در باب حركت و پيوند آ
اي به نام انقالب ارائه دهد. تزهاي برگسون در باب حركت كه در انضمامي

اند به روايت ژيل دلوز هستند كه آنها را در بخش اول كتاب اين مقاله آمده
حركت) ترجمه مازيار اسالمي تشريح كرده است. از اينرو - (تصوير1سينما 

راي ورود به بحث دلوز از مفهوم تواند گشايشي باشد باين نوشته، هم مي
تواند يك بازانديشي بر مفهوم حركت حركت در سينما؛ و هم اينكه مي

ست سو موضوعيانقالبي به حساب آيد كه از زمان روشنگري و كانت تا بدين
  » كه همواره تفكرِ انضمامي آنرا مورد مداقة خويش قرار داده است.

  
ين حركت برگسوني و حركت ابتدا، پيش از شرح هرگونه ارتباطي ب

انقالبي، الزم به ذكر است كه هدف نويسنده از شرح اين ارتباط دوسويه 
است. بدين معني كه قصد دارم تا با مصداق گرفتن مفهوم انقالب به عنوان 

، هم بتوانيم حركت از نگاه برگسون را »يك تغيير انضمامي در امر كيفي«
كه با شرح چنين ارتباطي بتوانيم بهتر دريافته و تشريح كنيم؛ و هم اين

مفهومِ حركت انقالبي را از ابعاد مختلفي بررسي كنيم. يعني در اينجا ما هيچ 
تعريف از پيش تعيين شده و موجودي در مورد حركت انقالبي را فرض 

اي از آن گيريم و همراه با شرح تزهاي برگسون در صدد تبيين تازهنمي
  هستيم.  



148 
 

اي ميان حركت از نگاه برگسون و حركت بطهحال بايست ديد چه را
به » نو«گويد برگسون با طرح پرسش انقالبي وجود دارد؟ چنانكه دلوز مي

فلسفه را متحول كرده است. اين پرسش كه چگونه » ابديت«جاي پرسش 
توليد و ظهور چيزي جديد ممكن است؟ اگر حركت انقالبي را گشودن راه به 

تر خواهد شد. در ادامه ما براي اين ارتباط ملموسروي رخدادن امر نو بدانيم 
گيِ حركت انقالبي از تزهاي خود برگسون در باب حركت تعيين اين نو بوده

استفاده خواهيم كرد. اما اينجا اشاره بر اين امر الزم است كه برگسون در 
تواند آشكار نو بودن زندگي در آغازش نمي«نويسد: مي» ماده و خاطره«

حركت انقالبي نيز ». در آغاز، زندگي ناگزير به تقليد از ماده است شود، چون
ناگزير از در نظر گرفتن شرايط انضمامي موجود است، اين حركت امر نويي 

گذر «گويد: است كه ريشه در گذشته دارد. اگر انقالب چنان كه ماركس مي
گذار  ي اين، حركت انقالبي طرح و نقشه»ي ديگر استاز يك نقطه به نقطه

اي نامعلوم در گذشته آغاز گشته و اجزاي خود را است، فرايندي كه از لحظه
به حركت درآورده و به صورت نابهنگام به وقوع خواهد پيوست. از آنجائيكه 
حركت انقالبي يك حركت انضمامي است و نه صرفاً استمرار و توالي انتزاعي 

اين حركت به مفهوم خود توان از راه بررسيِ كيفي در زمان، از اينرو مي
ماندگار كيفيت چيزها همان برآيند درون يانقالب نيز انديشيد. در فلسفه

كنند. يا ديگر وارد ميشدت و نيرويي است كه آنها در درون يك سطح بر هم
ماندگاري هر نيرويي خودش را در در روش درون«ي دلوز: مطابق گفته

پس شايد ». كندروها تعريف مينسبت ناهمساني كمي و كيفي با ساير ني
ماندگار ي حركت آن در يك سطح درونبتوان كيفيت يك انقالب را در نحوه

  دريافت و هدف اصلي اين نوشته در اصل چيزي جز اين نيست.   

1  

» حركت و لحظه«برگسون سه تز مهم در مورد حركت را عنوان كرد. تز اول 
. فضاي طي شده به كند مجزاستحركت از فضايي كه طي مي«است: 
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شده كردن. فضاي طيگذشته تعلق دارد، حركت به حال يا همان كنش طي
در حالي كه حركت  -پذيرنهايت تقسيمدرواقع، بي–پذير است تقسيم
  » ناپذير است، يا اينكه تقسيم شدنش بدون تغيير كيفي ممكن نيست.تقسيم

ي تعاريفي همه تز اول، نقدي است بر شود تمام كوششاساساً گفته مي
كنند، يعني با گرد هم كه حركت را به ياري مكان طي شده بازسازي مي

بر اين اساس، تز اول ». زمان انتزاعي«و » ايهاي ساكن لحظهبخش«آوردن 
توانيم از آن به عنوان برگسون خود انقالبي است در مفهوم حركت كه ما مي

اطر اين بازي مفهومي زبان بلكه هم نه صرفًا به خحركتِ انقالبي ياد كنيم؛ آن
بخاطر حقيقتي كه در اين بازي استعاري بكار رفته است. حركت انقالبي، 

رو كامالً انضمامي زند و از اينحركتي است كه يك تغيير كيفي را رقم مي
شود كه است. در علوم سياسي از حركت انقالبي به عنوان حركتي ياد مي

ود سياسي و اجتماعي و تغيير ساختار موجب تحول و دگرگوني شرايط موج
گردد. بنابراين حركت انقالبي، حركتي نيست كه در آن ها ميارزش
اي در طول يك زمان انتزاعي جابجا شده باشند، زيرا هاي ساكنِ لحظهبخش

اگر اينگونه بود ما با يك حركت طبيعي در طول زمان انتزاعي بدون هيچ 
مجزا از فضايي كه طي  ˚م و حركتشديتغيير و تحول كيفي مواجه مي

كرد نبود. برگسون سينماتوگراف اوليه را به عنوان توهمي از يك حركت مي
بيست و چهار -هاي ساكنيداند، زيرا در سينما ما به بخشساختگي مي

روبرو هستيم كه طي گذر يك زمان انتزاعي، غيرشخصي،  - تصوير در ثانيه
كنند. اما برگسون حركت تداعي مي دست، نامرئي و نامحسوس، حركت رايك

فريمِ ساكن و  24داند كه قابل تقسيم به اين واقعي را حركتي كيفي مي
توان در مورد حركت انقالبي گفت: حركتي است رو ميمجزا نيست. از اين

شود. پس انقالب مرئي، محسوس و انضمامي كه بر زمان انتزاعي تحميل مي
ي حركت انتزاعي نيست، بلكه حركت هاضافهاي ساكن بهمتشكل از بخش

هاي آن است؛ و انقالب چيزي جز حركتي در اجزاء جزء ذاتي تمامي بخش
گردد نيست. انضماميت حركت كه در هر لحظه باعث تغيير كيفي آنها مي
پذير نيست و يا چنانكه برگسون انقالبي مانند زمان انتزاعي همگن و تقسيم
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كيفي ممكن نيست. چنين حركتي در هر  گويد اين تقسيم بدون تغييرمي
زند كه تقسيم آن بر لحظه از فرايند خود تغييري را در كيفيت رقم مي

پذير نيست. حركت و هاي همگن و يكسان از نظر كيفيت امكانبخش
دنبال آن حركت انقالبي، مطابق با تز اول، حركتي كيفي است كه از نو به

ي رسيدن از يك ين حركت دقيقاً به نحوهدست آورد. زيرا اتوان آنرا بهنمي
توان با دهد و براي همين نميي آنها رخ ميي ديگر و در فاصلهنقطه به نقطه

در دست داشتن دو نقطة مبدا و مقصد دوباره به همان حركت دست پيدا 
ناپذيري، توان تعينكرد. پس هر انقالبي يك امر تكيني است و از اين راه مي

  نشدني بودنِ حركت انقالبي را دريافت.  رارنابهنگامي و تك

2  

است: چنانكه » 22و لحظات هرجوره 21لحظات برجسته«تز دوم برگسون 
كند دهد كه حركت از فضايي كه طي ميديديم برگسون در تز اول شرح مي

ها و هاي مبدأ و مقصد، موقعيترا از روي نقطهتوان آنجداست و نمي
كرد؛ زيرا حركت دقيقاً همان كنش طي كردن ها بازآفريني و تعيين لحظه

كند و در آن دو تز دوم خود را مطرح مي» تحول خالق«است. او در كتاب 
كند. يعني اگرچه توهم كامالً متفاوت در بازسازي حركت را از هم متمايز مي

داند، اما براي ها و فضاها را يك توهم ميبازسازي حركت از روي موقعيت
او ». روش قديمي و روش جديد«كند: را معرفي ميتحقق آن دو روش 

ها يا مُثُل در نظر قدما، حركت به عناصر قابل فهم اشاره دارد، فرم«نويسد: مي
اند. اما به منظور بازسازي حركت، اين حركتافالطوني كه خودشان ابدي و بي

شان در نوعي سيالن مادي به چنگ يافتني فعليتهاي ابدي در آستانهفرم
ها را نشان خواهند آمد. در اين حالت، حركت صرفاً نوعي ديالكتيك فرم

                                                 
21 Privileged instants 
22 Any-instant-whatevers 
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دهد. بنابراين بر اساس دهد، نوعي سنتز آرماني كه به آن نظم و نسق ميمي
دلوز از » شده از يك فرم به فرم ديگر است.انتقالِ تنظيم ˚اين تفسير، حركت

كند. كت ياد ميدر بازسازي حر» لحظات برجسته«اين روش قديمي با عنوان 
  داند. لحظات برجسته توهمي است كه حركت را حالت استعاليي مي

هاي ابدي و استعاليي است مشابه دنبال فرماين برداشت از حركت كه به
برداشت كالسيك از مفهوم حركت انقالبي است. يعني حركت انقالبي به 

يافتن به فُرم دستها و معناي كالسيك آن به دنبال ديالكتيك و تغيير فرم
) telos,acmeي اوج(ابدي است و در اين راه تنها متوجه حرف آخر و نقطه

است. در اين برداشت، حركت انقالبي نوعي سنتز آرماني است كه در فرايند 
ها و لحظات برجسته را براي خويش مدنظر دارد. ديالكتيكي خود موقعيت

واسطه از يك فرم(ايده) به فرم گيرد كه بالانتقالي را در نظر مي ˚اين حركت
ماندگار بلكه دهد. در اينجا فرايند انقالبي نه يك فرايند درونديگر رخ مي

يك فرايند انتقالي است كه در طول آن نحوة حركت و كيفيت زمان كنوني 
شده(سنتز حاصل شده) ناديده گرفته تعيينبه نفع يك فرم ابدي و از پيش

اي از غبار نو) به نفع امر داده شده در اليهشود؛ يعني امر خلق شده(مي
  ماند. انديشي پوشيده ميجزم

را در تمايز ميان » امر خلق شده«و » امر داده شده«توانيم تمايز بين مي
حركت طبيعي و حركت انقالبي دريابيم. حركت طبيعي، متشكل از 

؛ در يابدهاي مجزاي ساكن است كه در طول زمان متوالي، استمرار ميبخش
اي است كه در طول هاي چندگانهحاليكه حركت انقالبي متشكل از بخش

ناپذير(به سبب نيروهاي نابهنگامي كه در يك سطح يك زمان انضمامي تعين
رو فرايندِ شدن يابد. از اينشود) صيرورت ميماندگار به سوژه اعمال ميدرون

)becoming گر خالق و آفرينش) هماره از نگاه دلوز آميخته به يك امر
است. اما زمانيكه حركت انقالبي را يك حركت انتقالي در نظر بگيريم در 

ي كنوني به جاي صيرورت يافتن با يك حالت گذار صورت سوژه در لحظهاين
سوي يك فُرم ابدي مواجه است. اين همان چيزيست كه موجب گرديده تا به

هاي منتظرِ يك لحظة ههاي انقالبي در طول تاريخ، اغلب به سوژسوژه
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بيني ناپذيرِ مناسب فروكاسته شوند. چرا كه مفهوم انقالب به برجستة پيش
ي حركت انقالبي يابي به يك فرم استعاليي، اغلب كيفيت و نحوهعنوان دست

  ذير و از قبل مشخص قلمداد كرده است.  پرا تعيين
ي چيست؟ حال بايست ديد فعليت يك سوژه در فرايند يك حركت انقالب

چنانكه قبالً نيز اشاره شد كه به پرسش گرفتن فعليتِ خود يكي از 
كاركردهاي بزرگ فلسفة روشنگري كانت است. به زعم نگارنده، براي شرح 

روشنگري «اكنونيت و فعليتِ آن، كمتر تفسيري به قدرت شرح فوكو بر 
ي روشنگر«كانت وجود دارد. از نظر فوكو، مسئلة كانت در متن » چيست؟
» اكنوني كه من بدان تعلق دارم چيست؟«مسئلة زمان است. » چيست؟

زند خود فيلسوفي است كه در آن كانت وقتي از زمان كنوني حرف مي
براي كانت مسئلة زمانِ حال ». عامل«است و هم » عنصر«زيد: يعني هم مي

دقيقاً همان رويداد فلسفي است. فلسفه در اكنون به فعليت گفتاري خود و 
) چهارده سال بعد از 1794( يابد. انقالب فرانسهاتيك گفتارش دست ميپر

دهد. با وقوع انقالب فرانسه، كانت نه رخ مي» روشنگري چيست؟«ي نوشته
پردازد اي ميكند بلكه در تاريخ به حادثهتنها عامل پيشرفت را مشخص مي

 يسئلهتوان مرود. ميكار ميكه به عنوان معلول براي علت پيشرفت به
  تببين كرد. » انقالب چيست؟«را در قالب » روشنگري چيست؟«

ايي است كه سه مشخصه دارد: ي انقالب كانت نشانهاز نظر فوكو مسئله
نماينده(هم اكنون چيزي در حال - 2يادآورنده(هميشه چنين بود). -1

توان گويانه(هميشه چنين خواهد بود). يعني ميپيش-3پيشرفت است). 
ي برجسته و مستقل از فرايندِ ي انقالب نه يك لحظهكانت مسئله گفت براي

هايي از گذشته، حال و حركت انقالبي، بلكه چيزيست كه همزمان نشانه
ي دهد كه براي او نحوهآينده را در خود به همراه دارد. اين موضوع نشان مي

يكه به طوري غائي اهميت دارد. بهفعليت كنوني سوژه بيشتر از تشريح لحظه
شناختي و پيشرفت تاريخ است، زيرا ي فوكو، كانت نافي مسئلة فرجامگفته

شود. در حاليكه دو ي پاياني تلقي ميي پيروزيِ انقالب نقطهدر آن مرحله
پرداختن به شرايطي -1توان تشخيص داد: گري را در كانت مينوع سنجش
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اكنونيت ما -2 ي تحليلي).كند(فلسفهمند را ممكن ميكه شناخت حقيقت
شناسي هاي ممكن كجاست؟(هستيهاي كنوني تجربهچيست؟ حوزه

اكنونيت) بنابراين فوكو و كانت به انقالب به معناي فروپاشي كامل يك نظام 
كنند. بدين معنا آنها به حركت انقالب و جايگزيني حقيقت غائي نظر نمي

شجاعت انديشيدن دهند. بلوغ فكري(كه كانت آنرا بيشتر از خود آن بها مي
داند) از نظر فوكو، صرف نظر كردن از آن جديت سنتي و در عين حال مي

مشاركت فعال در دغدغة زمان حال است؛ پس بلوغ نوعي كنش فلسفي در 
زمان حال است. درباب اهميت زمان حال، اشتراك نظري تفسير كانت با 

حافظه با «ح ديد: وضوبه» ماده و خاطره«توان در اين جمله از برگسون را مي
آورد تا بخش هر چه بيشتري از تماميت گذشتة ما، پيگيرانه به جلو فشار مي

  »  خود را در كنش حال منظور كند.
انگاري در مفهوم انقالب، آنرا به موضوع خويش بازگرديم! ما با نقد غايت

بخشيم. با از دست هالة مقدسي كه دورادورش را فراگرفته است، نجات مي
كه در باال آمد، نگارنده بر اين باورست كه انقالب معادل يك شرحي 

در تز دوم برگسوني نيست. دلوز در مقابل لحظات » ي برجستهلحظه«
كند، روش جديد برجسته يا همان روش قديمي كه برگسون از آن ياد مي

كند. در لحظات هر جوره، ذكر مي» لحظات هرجوره«برگسون را تحت عنوان 
كند. در لحظات هرجوره ، ايده و مُثل افالطوني اشاره نميه فرمحركت صرفاً ب

حركت ديگر نه از عناصر استعاليي فرمال(حاالت) بلكه از عناصر مادي «
پس اگر قرار باشد به توهم ». شودها) بازتركيب ميماندگار(بخشدرون

ا ها و فضاها تن بسپاريم بيائيد آنربازسازي حركت انقالبي برمبناي موقعيت
معادل لحظات هرجوره فرض بگيريم. براي درك بيشتر تمايز بين لحظات 

هاي دلوز كمك گرفت. او رقص و توان از مثالبرجسته و لحظات هرجوره مي
كند. زيرا عكاسي پرتره عكاسي پرتره را به لحظات برجسته منتسب مي

كارش ثبت حاالت و اداهاي ويژه، خاص و ممتاز بشري است و به همين 
داند. در حاليكه سينما را درگير لحظات ر دلوز آنرا هم تبار با سينما نميخاط

داند؛ زيرا سينما هرجوره يا همان لحظات عادي، پيش پا افتاده و روزمره مي
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كند، ست كه حركت را همچون تابعي از لحظات هرجوره بازتوليد مينظامي
كنند. حال لق ميهمچون تابعي از لحظات هم فاصله، كه حسي از تداوم را خ

ديگر نه آن لحظات –مسئله اينجاست كه اگر حركت انقالبي را بنا بر تز دوم 
معادل لحظات هرجوره بناميم كه طي يك فرايندي از گذشته  -استعاليي

يابد در آغاز گشته و از طريق اكنون بسوي آينده استمرار و تداوم مي
اول بررسي كرديم،  اينصورت تناقضي با مفهوم حركت انقالبي كه در تز

ست لحظات خواهد داشت؛ يعني توالي و استمرار انتزاعي زمان. اما گفتني
هاي همگن و هم فاصله نيست. به زعم دلوز پذير به بخشهرجوره تقسيم

تواند عادي يا متمايز، معمولي يا چشمگير باشد. اگر در لحظات هرجوره مي
قايل نبوده و تحليلي  تحليل حركت انقالبي ما به يك سنتز استعاليي

و متفاوتي در طول  ماندگار از اين حركت ارائه دهيم با لحظات چندگانهدرون
فرايند آن روبرو خواهيم گشت. چنانكه دلوز براي شرح لحظات متمايز در دل 

آورد كه تصاويرش ساكن و لحظات هر جوره از سينماي آيزنشتاين مثال مي
ها يا رويدادها لحظات شتاين از حركتآيزن«يابند. هم فاصله تداوم نمي

ترين ي كاملرا به موضوع يا دستمايهمشخص بحران را بيرون كشيد و آن
ها را به گزيد، صحنهها و فريادها را برميي سينما بدل ساخت... او اوجنمونه

آورد. اما اين قطعاً شان برخورد به وجود ميرساند و ميانشان مينقاط اوج
دهد چنانكه دلوز شرح مي» آيد.حظات هرجوره به حساب نميايرادي در ل

ممكن است در دل لحظات هرجوره، لحظاتي باشند كه برجسته خوانده 
اند و نه شوند، به اين خاطر كه همچون نقاط تكين و ممتاز متعلق به حركت

همچون لحظات فعليت يافتن يك فرم متعالي. و اين همان ديالكتيك مدرني 
ديالكتيك «قابل ديالكتيك كهن مورد توجه آيزنشتاين است. است كه در م

هاي استعاليي است كه در يك حركت تحقق كهن همانا نظم و ترتيب فرم
يابد، در حاليكه ديالكتيك مدرن توليد و رويارويي نقاط تكيني است كه مي

ماندگار است. اين ديالكتيك مدرن به ما امكان توليد نسبت به حركت درون
ها(جهش كيفي) از انباشت عناصر پيش پا افتاده(فرايند كمّي) را تكينه



155 
 

اي كه شود، امر هرجورهطوريكه امر تكين از امر هرجوره اخذ ميدهد. بهمي
  غيرعادي و نامعمول است. 

به همين منظور، شايد بتوان گفت تظاهرات خياباني در فرايند انقالب نه 
شود ركت انقالبي را شامل مييك لحظة متعالي و استعاليي كه تماميت ح

اي چون انقالب. اگر ديالكتيك كهن بلكه امر تكيني است در دل امر هرجوره
نامد، براي ديالكتيك مدرن ي وقوع انقالب را امر ابدي و استعاليي ميلحظه

تواند امر نو تلقي شود كه هرچند متمايز از لحظات ديگر اي ميچنين لحظه
ي تسخير خيابان با مطالبة شك لحظها نيست. بيترين آنههرجوره اما مهم

اي به غايت شورمندانه است، اجراگريِ مفهوم تغيير در امر كيفي، لحظه
اي آن در سطح خيابان است؛ اما تماميت فرايندِ انقالبي و تعيين لحظه
آيند شود. اغلب زماني كه مردم به خيابان ميحركت انقالبي را شامل نمي

تر از مردم آيد كه روشنفكران انقالبي يك گام عقبد مياين تصور به وجو
هستند. اما اين شكل از پوپوليسم افراطي كه پيوند سطوح نظري و عملي را 
ناديده گرفته و تمامي لحظات فرايند انقالبي را در مقابل اين لحظة متمايز 

ي همان روش انگارد، در اصل تفكري است در ادامهرنگ ميبي
يك كهن) كه اين لحظه را يك فرم ابدي، استعاليي و برجسته قديمي(ديالكت

ها به ي لحظات و حركتشود تا همهداند. از طرفي اين نگاه باعث ميمي
ي انقالبي محول شده و فعليت كنوني به انفعال كشيده ي برجستهلحظه

شود. از طرفي ديگر، تاريخ نشان داده است كه اين جنس از تفكر در مورد 
هاي نظري و مطالبات مشخص، به قالبي، بخاطر نداشتن پشتوانهحركت ان

  آيد. گيري از آن حاصل نميبيراهه كشيده شده و تغيير كيفي چشم
الزم به ذكر است كه نويسندة اين سطور نيز خواهانِ تغيير زيربنايي و 
كيفي در ساختار جامعه طبقاتي طي يك فرآيند انقالبي است و معتقد است 

نامعلوم گام در اين فرايند گذاشته است كه هر لحظه او را در يك  اياز نقطه
ها به جاي تظاهرات انقالبي، دهد؛ حتي اگر خيابانفعليت انقالبي قرار مي

داري باشد. ما تنها از هاي پوچ و مضحك سرمايهآكنده از تبليغات و نمايش
از آگاهي  توانيم حرفطريق فرآيندي ديدنِ حركت انقالبي در ماركسيسم مي
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هاي متفاوت گر در عرصهطبقاتي به ميان آوريم، يا به مبارزه با قدرت سلطه
بپردازيم. اين همان خالقيت پراتيكي است كه يك انقالبي را وادار به خلق 

سازد: قلمروزدايي كردن، تسخير كردن، اموري در دل امرداده شده مي
اي آنتاگونيست در هسرپيچي كردن در قالب يك تروما، توليدكردن سوژه

هاي ميلِ شيزوئيديِ پذير، توليد ماشينهاي سلطهمقابل پروتاگونيست
هاي كردن با به اجرا درآوردن و عريان سازي سلطه گر، افشاءگرياخالل

پنهان و الخ. اگر تز اولي حركت انقالبي را به عنوان عامل ايجاد تغيير كيفي 
حركت «تز دومي درباب كند، در طول يك زمان انضمامي معرفي مي

گويد كه هماره در وضعيت انقالبي به سر به ما مي» انقالبي يهرجوره
  خودمان است.     بريم و كار ما خلقِ امر نو در اكنونيّتمي

3   

برگسون اين تز را در كتاب تحول خالق شرح ». حركت و تغيير«تز سوم، 
بلكه حركت بخشي حركت از حركت است، نه تنها لحظه بخش بي«دهد: مي

توان گفت بخشي از مي». متحرك از استمرار است، يعني از كل، يا از يك كل
اين تز شبيه همان تز اول است كه حركت جدا از لحظه است يعني حركت 

هاي حركت نيست، بلكه حركت شامل بخشها و لحظات بيشامل بخش
را ما در تز اول گردد. تا اينجا متحركي است كه موجب ايجاد تغيير كيفي مي

شود در مورد حركت انقالبي بررسي كرديم. اما آنچه كه در اين تز اضافه مي
كند. يعني حركت تغيير در استمرار يا كل را بيان مي ˚اين است كه حركت

ايستد. براي كند و از تغيير كردن بازنميدر طول استمرار خود تغيير مي
گفت ماده در طول زمان حركت توان مثال، و براي آشكارتر شدن بحث، مي

كند، حال آنكه بيانگر تغييري در طول استمرار و كل كند، اما تغيير نميمي
است. اين مسئله تا آنجاييكه مربوط به تغيير كيفي در طول يك استمرار 

شود را ما در تز اول بررسي كرديم. بدين معني كه يك حركت انضمامي مي
كه در طول آن يك تغيير كيفي رخ دهد.  توان انقالبي ناميدرا زماني مي
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حركت انقالبي، حركت يك ماده تغييرناپذير در طول زمان نيست. اين 
حركت نوعي انتقال در فضاست، و هربار كه انتقالي از اجزاء در فضا صورت 

ماده و «باره برگسون در دهد. در اينگيرد، تغيير كيفي در يك كل رخ ميمي
دهد. حيواني را در نظر بگيريد كه در يك ه ميشرحي مناسب ارائ» خاطره

قرار دارد، او به قصد خاصي(سير شدن) به  Aي وضعيت گرسنگي در نقطه
كند. در اين مثال حركت برگسوني را تنها از روي حركت مي Bي نقطه

توان دريافت، بلكه وضعيت گرسنگي جابجاشدن حيوان بين دو نقطه نمي
دهد كه ايي قرار مياو را در يك وضعيت متمايز بالقوه Aحيوان در نقطة 

حركت كند؛ آنچه كه  Bي دارد تا به منظور يافتن غذا به نقطهحيوان را وامي
تغيير يافته صرفاً تغيير وضعيتِ مكاني نيست بلكه  Bي تا نقطه Aي از نقطه

 و هر آنچه Bو  Aاين حركت يك تغيير كيفي را در يك وضعيت كلي(شامل 
وجود آورده است. حركت انقالبي نيز شان برقرار است) را بهدر حد فاصل

اش، يك تغيير كيفي را در حركتي است قصدمند كه در طول فرايند حركت
زند و اين حركت مستقل از كيفيات نيست. مثال ديگر برگسون، كل رقم مي

شود و در وضعيت داخل ليوان آب ريخته مي Aشكري است كه در وضعيت 
B  شكر در آب حل شده و تغييري در كل(محتواي ليوان)، يعني در وضعيت

  دهد. شكر و آب و در فاصلة ميان دو وضعيت رخ مي
» كل«اما آنچه كه در تز سوم براي ما حائز اهميت است، تعريف مفهوم 

نه امر داده شده و نه دادني است. منظور » كل«باشد. به زعم برگسون، مي
اگر كل دادني نيست به اين خاطر است كه «اين است كه  برگسون از اين امر

وجود آوردن چيزي نو، و خالصه اش تغيير پيوسته، يا بهاست. و ماهيت باز
آن به روي تغيير، » باز بودن«و » كل«اين گشودگي ». اينكه، نوعي بقاست
دهد حركت انقالبي را نيز مطابق آن يك امرگشوده و براي ما امكان مي

تر نيز گفتيم، ر بدانيم. در اين تعريف حركت انقالبي، چنان كه پيشتغييرپذي
دهد كه در طول آن به يك امر داده شده نيست و به سوژه اين امكان را مي

گردد تا ما بتوانيم در طول حركت خلق امور نو دست بزند. اين موجب مي
  انقالبي از فعليت كنوني و امكان پراتيك نو حرف به ميان آوريم. 
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ها گويد ما نبايست كل را با مجموعه، مي»كل«دلوز براي شرح بيشتر 
ها اند و كل يك امر گشوده. مجموعهها بستهاشتباه بگيريم؛ زيرا مجموعه

اي از امور داده شده و اجزاء هستند، در حالي كه كل فاقد هماره مجموعه
ما ميسر جزء داده شده بوده و امكان خلق اجزاي تازه در آن هماره براي 

توان گفت ليوان يك است. در مثال ليوان كه در باال شرح آن آمده است، مي
است. حل شدن ذرات شكر در درون  -آب و شكر-مجموعة بسته حاوي اجزاء

پذير و امر داده شده است. در حالي كه كل خودش را خلق بينيآب پيش
دني است. يك نشبينيكند، مدام در حال صيرورت است و نابهنگام و پيشمي

آيد اما يك كل مدام در ي بسته آن چيزي است كه به قلمرو در ميمجموعه
پذير خود است. حركت انقالبي به بينيحال قلمروزدايي كردن از فرايند پيش

دهد. حركت ي يك كل به ما فرصت خلق امر نو و خالقيت مدام را ميمثابه
ود. حركت انقالبي برابر با شرود، خلق ميانقالبي آنجايي كه انتظارش نمي

انگاري توانيم غايتهمين استمرار و تداوم است. از اين طريق است كه ما مي
ي فرجام و در مفهوم انقالب را به نقد بكشانيم، بدين معني كه انقالب نقطه

پاياني براي يك حركت انقالبي نيست. فرايندي است كه در تمام لحظات 
رود و يابد، پيش ميزند، سپس دوام ميميي خود تغييري را رقم هرجوره

گر واحد تاريخي براي انقالب رو يك كنشهميشه نگاه به آينده دارد. از اين
هاي ناهمسان را به عنوان وجود ندارد، حركت انقالبي بصورت مداوم سوژه

شده و با خلق چيزهاي تازه از امور داده» سازدبرمي«گران تاريخي كنش
اين است پيام تز سوم برگسون بر ما: حركت انقالبي امري كند. فراروي مي

  ناپذير است. گشوده و پايان
هاي نو از دل تر از خلق امكاناي انقالبيسخن آخر اينكه، هيچ وظيفه

ي ي برجستهايي كه پراتيك را به لحظهشده نيست. آن نظريهامور داده
. ما در ميانة حركت افتدكند، الجرم به دام انفعال ميانقالب محول مي
ايم؛ درك اين نكته اهميت فراواني دارد، از آن رو كه اغلبِ انقالبي واقع شده

ي برجسته يبه ظاهر فعالينِ ما، بخاطر امكان حادث نشدن يك لحظه
برد و بدين ي انقالبي در انفعال به سر ميكنند انديشهانقالبي، فكر مي
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هاي وارد بازي -يش به پراتيكو صرفاً در جهت ارضاي ميل خو-خاطر
كند. فعاليت آنها شوند كه قدرت موجود براي آنها تعريف مياي ميارتجاعي

اغلب به صورت پساكنشي است و واكنشي نسبت به امور داده شده از سوي 
هاي متفاوتي دست به تغيير كيفيِ توان در عرصهبازيگردانان قدرت است. مي

سينما، امكانيست گشوده براي تغيير كيفيت  امور زد. چنانكه شرح دلوز بر
كلي به نام سينما، همچون امر نويي كه برگسون در باب حركت تبيين 

ي مونتاژ حركتي كه آيزنشتاين براي اولين بار در شيوه-كند، و يا تصويرمي
  آورد.  خود به تصوير در مي

  
  بع به كار رفته در نوشتن اين بخش:منا

  ژيل دلوز، ترجمة مازيار اسالميتصوير)، - (حركت1سينما 
  مانوئل كانت، ترجمة يداهللا موقندر پاسخ به پرسش: روشنگري چيست؟، اي

  دربارة روشنگري چيست؟، ميشل فوكو، ترجمة همايون فوالدپور
  نقد چيست؟، ميشل فوكو، ترجمة محمد سعيد حنايي كاشاني 

  منطق مطلق اتفاق

يت در سينماي جديد را با نيم چكيده: اين بخش در تالش است تا منطق روا
تعريف كند.  Gus Van Sntي ) ساختهElephant( »فيل«نگاهي به فيلم 

ي ارسطوئي به نفع يك گانههاي سهبرده وحدتاينكه چگونه در سينماي نام
پاشند؟ و دست آخر اين فرم از هم مي» گرخالي از معناهاي داللت«فرم 
  نگاه خشونت نظري قابل رديابي است؟ معنا و روايت چندگانه چگونه از بي

  
شود كه عنصري غايي ، زمان بر مبناي استمراري درك مي»برگسون«از نظر 

كند كه هاست. دلوز بر همين اساس استدالل ميو محل رخ دادن ناهمساني
شناختي بين استمرار و امتداد برگسون، مطابق با تمايزي است تمايز هستي

ها برقرار است. واقعيت ممتد يا عيني اشيا به شكل كه بين انواع چندگانگي
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يك چندگانگي عددي است. اين چندگانگي نوعي چندگانگي است كه 
شود و اين فرايند تقسيم، باعث هاي مقياسي تقسيم ميي ناهمسانيواسطهبه

اي از اين شود. عدد حسابي نمونهها نميتغيير در نوع همساني
ها، اند اما محصول اين تقسيمنهايت قابل تقسيمهاست: اعداد تا بيچندگانگي

  هميشه اعداد بيشتري از همان نوع است ...
» چيدنهمدركنار«سينماتوگراف در اصل دستگاهي بود براي  

هاي تاريخ يافتن به حركت ممتد زمان. اولين فيلمتصاوير(عكس) و دست
» ز كارخانهخروج كارگران ا«، »ورود قطار به ايستگاه«جمله سينما من

تصاوير را به نمايش » چيدندركنارهم«دقيقاً علم » برادران لومير«ي ساخته
گذاشتند. مثالً خروج كارگران از كارخانه، نماي واحدي بود كه جلوي درب 

ي تهيه مواد عكاسي گرفته شد. اين فيلم تجسم جذابيت روزهاي كارخانه
ن واقعي. اين حركت نخستين اختراع سينما بود: حركت رئاليستي مردما

كلي فاقد محتواي كار گذاشته شده بود. اين حركت را دقيقاً رئاليستي به
توان همسان با يك چندگانگي عددي پنداشت. يك چندگانگي كه در آن مي

حاصل تقسيم هميشه اعداد بيشتري از همان نوع است: امتداد زمان. اما چه 
سوي صرفِ تصاوير به» چيدنهمدركنار«تواند هنر سينما را از اين چيزي مي

(اصطالحي كه از فلسفة دلوز به  )assemblage( شانكردن» بنديسرهم«
كردن تصاوير متمايز از  بنديسرهمامانت گرفته شده است) سوق دهد؟ 

ي اول به عنوان مهمترين چيزي كه در وهلهشان است. آنچيدندركنارهم
شده در بندياست كه تصاوير سرهمشود، اين دو قلمداد ميتمايز بين اين

ي يك خط ممتد(منطق طول يك زمان خطي حركت نكرده و تداعي كننده
گري) نيستند. اولين تالشها در اين راستا در تاريخ سينما با ايجاد روايت

داستان و ابتكارات در نوع مونتاژ كردن تصاوير رخ داد. به نظر من هيچكدام 
دست يابند. براي مثال » بنديسرهم«كامل  از اينها نتوانستند به مفهوم

- دنبال فراروي از امتداد خطي زمان بوددركارهايش به» آيزنشتاين«اگرچه 
نماهاي متعددي از جمله: سرگاو، نماي  »اعتصاب«جائيكه در فيلم 

ي سرباز در حال شليك، نماي كشتار جمعي و .. را كردنش، چهرهسالخي
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كند و او تنها به نماهاي استعاري دست پيدا ميكار ولي با اين -دهدنشان مي
نه به گريز از زمان ممتد. چنانكه تمامي نماهاي استعاري در كنار هم به يك 

اي) به چيزي طرز جدانشدنيي تصاوير(بهكنند. همهمعناي اصلي اشاره مي
ي رود: مانند كاليسكهكنند كه در زمان رخ داده و با آن پيش ميداللت مي
چرخد و از طرفي ديگر اش بر مدار زمان مياي كه چرخي بچههرها شد

شوند. نماهاي اجساد آدمهايي كه يكي پس از ديگري پخش پلكان مي
هاي ي اصلي هستند كه هر كدام از وحدتگر يك حادثهاستعاري داللت

صورت اين استعاري گيرند. درايني زمان، مكان و كنش را دربرميگانهسه
كند. يا ما را با يك چندگانگي در زمان/تصاوير مواجه نمي ساختن سينما

شاخه شدن تكنيك فيدبك يك امتداد معكوس زمان است نه شاخه
اش). به همين ترتيب سينماي معناگرا نيز نه در مقابل منطق وارگيآن(ريزوم

شناسانه است. زماني بلكه در تالش دست پيدا كردن به يك منطق زيبايي
اش گاهي از طريق به تصوير كشيدن تاريخ پنهان رنج بشري خسينما در تاري

ناپذيري مطلوب اي ديگر جايگزينكند(ماتم) و در برههخود را تعريف مي
شوند گمشده (يا منطق ماخوليايي) تصاوير را. تصاوير گذشته نوستالوژيك مي

را دارد كه خاطره را تصويرسازي كند. بازگشت به و تنها سينما قدرت آن
ست نامسما و غير دهد كه مطلوب گمشده عنصريصوير ناب به ما نشان ميت

گنجد. تصاوير ناب نه نقب زدن قابل ناميدن، عنصري صامت كه در بيان نمي
گويند: چه اهميتي در زمان بلكه به تعليق انداختن آن است. اين تصاوير مي

ا نه در گويد. اينجا خالي شدن سينما از محتودارد كه چه كسي سخن مي
ناپذيري آن است. در زمان، بل نشان دادن بيان» معناييبي«جهت رسيدن به 

شود. ما در زمان تر ميناپذيري نزديكرويم سينما به نامتر ميهرچه پيش
كاريم. زمان يك قدم جلوتر از ما به پيش ها را در آن ميمانيم و نشانهمي
ي داللت هستيم. داللت رود و ما مدام در حال توليد كردن زنجيرهمي

  ممتدي به موازات زمان.  
پردازي دنبال شخصيتيك اگزيستانسياليست در سينما به

شده، منكر روانشناسي اصالت بندير سرهمشناسانه است. اما تصاويهستي



162 
 

بندي كردن گرايي يا ايگوئيسم خودخواهانه در سينماست. سرهمفرد، شخص
نه براساس منطق زماني بلكه حاصل يك منطق مطلق اتفاق است يا چيدن 

كردن براساس شانس از گي زمان. وحدت آكسيون با عملتصاوير و چندپاره
كند نه ها را وادار به عمل ميكه شخصيترود. اين اتفاق است بين مي
هاي پردازي آنها قبل از هر چيزي. اتفاق ما را به راه رفتن در شكافشخصيت

هايي هاي متن همان حفرههاي زماني يا اليهكند. اين شكافان هدايت ميمز
گزينند. هايدگر و آنجا سكني مينيستند كه پديدارشناساني چون هايدگر در

اي از زمان اند و انسان را در اليهخانماني انسان مدرند به بيگادامر معتق
نهند تا از اين فاصله با جهان سخن بگويد. صبر كردن در مقابل شتابي كه مي

گويد دهد. اينجا ما با توقف زمان روبروئيم. منطقي كه ميدر جهان رخ مي
چندگانگي ست. آيا ا سينما متوقف كردن زمان و باز به حركت درآوردن آن

مانند هاي متن ميتوان به اين چنداليگي زمان فروكاست؟ آنها در اليهرا مي
شود. سينماي تاركوفسكي چيدن تصاوير و ثبت و زمان از رويشان رد مي

شان، پنهان شدن در تصاوير و از آن طريق سخن گفتن با جهان است. كردن
اي ديگر دويم تا اليهه ميروندشود و ما دوباره دنبال زمان پيشفيلم تمام مي

هاي گذشته تبديل به گزيدن انتخاب كنيم. منزلگاهرا براي سكني
دوش و بههاي خانهشوند. اما با شخصيتهاي فراموش نشدني مينوستالوژي

آورد؛ به تغيير گري آنها را دائم به حركت در ميگر چه بايد كرد؟ ايلياتيكوچ
راي زيستِ ممتد نيست. تصاوير شوند كه جايي بمكان و معترف مي

يابند. آنها بندي شده مجموعه تصاويري هستند كه دائم سيالن ميسرهم
ريزند. اتفاق را در زمان ايجاد كرده و منطق روايتگري آن را فرومي

زمان «كند:ها تعريف ميدادن ناهمسانيهراكليتوس تغيير جهان را بدون رخ
خواهد كه نميچيست وقتي ، پس نقش سينما»به خودي خود جاريست

خودش را همچون يك ناهمساني اجرا كند؟ اساساً سينما خواسته است تا 
گزيند. تعليقي در ميگافين را برتعليقي را در زمان ايجاد كند. هيچكاك مك

كشاند. دنبال خود در زمان ميناپذير كه ما را بهمحتواي فيلم، چيز شناسايي
پذير به زمان افزوده نادهد كه يك امرشناساييسينماي تعليق جايي روي مي
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ي بدون مدلول معناي استعاري شود. سينماي معناگرا به جاي آن ابژه
كند. براي شناسايي كردن چنين ساخته و استعاره را در زمان تكثير مي

كنيم. در مقابل سينماي » تأمل«و » صبر«ژانري در سينما بايد در اثر 
كند. ما دائم در را به اتفاقي در آينده معطوف مي مانهيچكاك هميشه ذهن

توان از رويم. اما چگونه ميبيني هستيم و جلوتر از تصاوير راه ميحال پيش
اش كرد توان در آن نقب زد و چندپارهمنطق خطي زمان گريخت؟ چگونه مي
  و خشونت نظري را بر آن اعمال كرد؟ 

ايم؟ آنجائيكه ن قرار گرفتهما كجاي زما» فيل«حال بايد ديد در فيلم 
سادگي معرفي پردازي بلكه بهشوند، آدمها نه شخصيتبندي ميتصاوير سرهم

ايست كه گونهگيرند. زمان در اين فيلم بهشده و در كنار هم قرار مي
چرخد، توانيم حدس بزنيم كه دستگاه سينماتوگراف در كدام جهت مينمي

شده و مجزا تقسيم » دستگاه كوچك چندين«انگار اين دستگاه واحد به 
ي اين چرخند. و آن چه چيزي است كه همهي آنها در كنار هم ميهمه

كند؟ آيا تركيب اين چنين تصاويري با همديگر تعريف ميتصاوير را روي
تواند صورت بگيرد؟ روانكاوي چه چيزي از چيزي به جز اتفاق مي

وي نام پدر، حيث پدري  است از داند؟ براي روانكاهاي اين فيلم ميشخصيت
آن جهت كه اجابت آن براي آدمي شرط اصلي ورود به ساحت نمادين است 

ها منطقِ و نقض نام پدر، يعني عدم اجابت آن. اگر در يك فيلم شخصيت
شود كه آنها حيث پدري را بريزند، روانكاو مدعي ميساحت نمادين را برهم 

اللت را ندارند؛ يك منطق اديپي كه ي دنپذيرفته و توان شركت در چرخه
توان كند. آيا در فيلم فيل ميبيني ميسرنوشت شخصيتها را در زمان پيش

(دو پسري كه با هاي آنتاگونيستِ ريزد؟ شخصيتم ميهگفت امرنمادين به
شان البته اگر بتوان آنتاگونيست-شوند) اين فيلماسلحه وارد مدرسه مي

كنند، براي شان را اجرا ميايز قوانين بازي رايانهتنها يك بازگويي ا -ناميد
توان گيرد، نمياي صورت ميآنها اين جنگ بدون هيچ باور، نياز و عالقه

شان همچون اند، بلكه فضاي بازيگفت آنها برعليه نظام آموزشي شوريده
هاي بار به جاي قلعهاي طراحي شده است، اما اينهاي رايانهساير بازي



164 
 

است. جنگ آنها، جنگ با ، مدرسه براي فضاي بازي انتخاب شده سحرآميز
توانيم حتي بگوئيم ايست؛ ميرايانهپدر نيست بلكه برآمده از يك قانون بازي

ابهام(نه تعليق) است كه خودش را با خود حاصل يك  nomosكه اين قانون 
يقيايي و گذارد: ابهام موسبه اوج رسيدن سونات مهتاب بتهوون به نمايش مي

ي كالمي. جنگ مبهمي كه به هيچ معنايي اشاره آوايي و نه استعاره
ي اين شخصيتها را به جاي اديپ، كند، آيا نقطه عزيمت روانكاوانهنمي
دهد: آنتيگونه نيز شرح مي» باتلر«توان آنتيگونه دانست؟ همچنانكه نمي

اش است، معناي حاصل يك ابهام است. پدر او برادري در كنار ساير برادران
دنبال ثبت معنا براي اين پدر براي او مدام در حال تكثير است و او نه به

بخشد. دو پسر با عبارت، بلكه اتفاقاً مدام با اعمالش به اين ابهام تشديد مي
ي كشند، يك جنگ تكثير شدهشوند، به رگبار ميهر كسي كه روبرو مي

نگي كه در اين فيلم تنها يك مبهم با تمامي قوانين از پيش ثبت شده، ج
كردن آن تصاوير متعددي است كه در كل » بنديسرهم«كاركرد دارد و آن 

فيلم جاري شده بودند. اين جنگ مبهم همان معناي مسلطي است كه به 
  شود: معناي برآمده از يك ابهام... كل فيلم بخشيده مي

ر برخوردي متفاوت هاي تقريبا مشابه خود داما بايد ديد اين فيلم با فيلم
كند. مثال درفيلم نسبت به زمان چه رويكرد منحصر به فردي را اتخاذ مي

ي آغاز ما شاهد سه نوع روايت از زمان هستيم. فيلم در نقطه» بدو، لوال، بدو«
دقيقه وقت دارد تا صد هزار مارك براي  20شود و لوال حركت لوال شروع مي

اين فيلم ما با سه نوع روايت از زمان  نجات نامزدش از مرگ فراهم كند. در
توانست ماجراي يك فيلم مجزا شويم. اما اين هر سه روايت ميروبرو مي

ها در زمان رخ داده و بدون يك كل كه نقش باشند. هر كدام از روايت
تواند اتفاق بيافتد. هر كدام از اين بندي كردن آنها را داشته باشد ميسرهم
همان منطق آشناي سينماي كالسيك رخ داده و تجسم ي ها به شيوهروايت

هاي تاريخ سينما هستند. اينجا ما با تكثير همان جذابيت نخستين فيلم
شويم نه با چندگانگي زمان. جالب آنجاست كه مفسري ها روبرو ميروايت

افتند اي اتفاق مينويسد اين سه روايت در فيلم لوال به گونهچون ژيژك مي
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ها روايت آخري واقعي بوده و دو روايت ديگر تجسم بهاي خياالتي كه انگار تن
آخر ي فيلم دستهستند كه سوژه بايد براي اين پيامد واقعي بپردازد. سوژه

اي خواهد افتاد كه زمان بر او تحميل كرده به دام همان منطق روايت واقعي
ر سر و هيچ راه گريزي از آن نيست(ضرورت)، هر چند اگر روايت ديگري د

خطي، معناي بپروراند. تصاوير برآمده از منطق روايتي و تك
روايتي و چندگانه بر كنند و تصاوير نا) را با خود حمل ميAnankeضرورت(

دهند. جذابيت اين فيلم در تعليقي است كه مي) رويTycheاساس تصادف(
 شود، در حالي كه زمان دربخاطر زمان محدود لوال به بيننده منتقل مي

مان طور فرسايشي سردرگميابد و بهمعناي محض كش ميدر بي» فيل«
موسيقيايي كه ناشيانه توسط يكي از آن پسرها كند. همچون نتهاي شبهمي

شوند و بخاطر عدم توانايي اجراي نتها در زمان مشخص، صدايي نواخته مي
» لفي«رساند نه خودش را. كل فيلم شبيه سونات مهتاب را به گوش ما مي

ي زمانيكه دهد، يعني به اندازهدقيقه رخ مي 10شايد در مدت زماني كمتر از 
اش را جلوي مدرسه در داخل ماشين منتظر گذاشته و پسري پدر مست

ي مركزي يابد. اين زمان در نقطهدوباره به سراغش بازگشته و بازش مي
 ها بهكريدور مدرسه مدام درحال چندشاخه شدن است، اينجا شخصيت

ي محوري دنبال زمان نيستند بلكه زمان هر شخصيتي كه از آن نقطه
توان گفت زمان به جاي سكون يا كند، ميگذرد را (با دوربين) تعقيب ميمي

آمدن بوده، و دائم در حال گريز از خط طولي شتاب، بيشتر در حال كش
 معنايياش است. زمان شخصيتها را در بياي و عرضيخود به خطوط شاخه

معناي زمان دست آخر كند، و تمامي اين خطوط فرعي و بيتمام دنبال مي
ي تالقي شوند. اين فيلم در حقيقت در نقطهتوسط يك ابهام به هم بافته مي

دهد. هيچ تعليقي نه در ي زمانهاي تكثير شده روي ميخطوط فرعي همه
اي براي فهدهد و از طرفي ديگر هيچ وقمحتوا و بدنبال آن در زمان رخ نمي

گيرد، و در نتيجه اين فيلم مدام ايجاد معنا(تدوين استعاري) نيز صورت نمي
در حال موسيقيايي شدن است، موسيقي تمامي اين تصاوير متكثر را 
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»: فيل«كند... پس اين است منطق روايت و زمان در فيلم بندي ميسرهم
  ي موسيقيايي شدن!شركت در فرايند چندگانه

  »مادر من«دار نهذيانات بنيا

ساخته شده براساس داستاني از  »مادر من«(نگاهي به فيلم 
  ژرژباتاي)

ي هاي معنادار فيلم به مثابهدر اين بخش، نويسنده در تالش يافتن مدلول
رهيافتي براي رسيدن به امر واقع نيست چرا كه بارها تأكيد كرديم كه تالش 

هاي و بيهوده است؛ مثل تالشبراي حدس زدن پيامي در امر واقع، تالشي 
پردازان در كشف رمز و راز نهفته در هنر. منطق امرمنفي به ما تقالهاي نظريه

  گويد كه هيچ پيامي در كار نيست.مي
با اين حال راقم اين سطور معتقد است: كه ساكن ماندن در نظم نمادين 

بدون هيچ  بينيم و اطالعاتي كه خود فيلمبه آن صورت كه فيلم را مي -فيلم
شود. به به هيچ اتفاقي منجر نمي -دهدي ذهني به ما ميپيش يا پس زمينه

آنجا كه  –همين خاطر است كه اينجا خواستم به طريقي راه بر منفيت 
آل خشونت بگشايم. اگر چه اين متن برخالف ايده -گيرندتناقض ها شكل مي

ديپي به روابط پيچيدة ا-دهد، اما نگاه ضدنظري تن به تفسير روانكاوانه مي
مادر و فرزند و گريز از يك روايت هنجارمند به نفع ناهمساني و تفاوت، آنرا 

  آورد. شناختي در ميدر زمرة نوشتة انتقادي در حوزة زيبايي
راهه نرفته باشيم، آنگاه كه بخواهيم در تحليل فيلم ساخته شايد زياد بي

  م.ياهيم روانكاوي استفاده كناز مف »ژرژباتاي«شده بر اساس داستاني از 
  

را به سه قسمت مجزا تقسيم بندي » مادر من«با اين تفاسير بيائيد فيلم 
  كنيم:
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پيير(پسر/نام شخصيت اصلي فيلم) از عالم نمادين به مكان  - 1

شود. مردي او را در اين راه همراهي اي منتقل ميناشناخته
ست. اعالم  كند. مرد ِهمراه پيير، از وضعيت موجود ناراضيمي
تري را در كند كه اگر به گذشته بازگردد حتماً مسير درستمي

توانست باشد. در حقيقت پيش خواهد گرفت. او بهتر از اينها مي
را پيش » امر محال«مرد دچار يك فقدان است و براي جبران آن 

امر ناشدني. پيير قرار است در ». بازگشت به گذشته«كشد؛مي
هاي مرد از فقدان خود ملحق شود. صحبتمكان جديد به مادر 
اي پيشگويي از مرگ مادر است. فقدان ميل غير قابل جبران، گونه

  مادري براي پيير پيشگويي مي شود!
يابد. مادر با اعالم اين خبر پيير مادراش را در مكان جديد باز مي - 2

كه: پدرت براي تجارت به شهر ديگري مسافرت كرده است، مكان 
كند. چرا كه ر به دور از عالم نمادين مردانه معرفي ميرا براي پيي

تجارت به يك عالم نمادين و مبادالت و قراردادهاي اجتماعي آن 
شود. مادر در اين مكان است كه براي اولين بار مربوط مي

كند. پدر غايب است و مادر گري خود را به پيير فاش ميروسپي
ر/حيث پدري) در يك روسپي! پيير قرار است بدون رقيب(پد

بوجود آمدن شخصيت كنارديگري مطلوب(مادر) قرار گيرد. اما با به
شود. در اين ، حضور مادر به غياب بدل مي»رآ«جديدي به اسم 

هايي از عالم نمادين را با خود به همراه قسمت نيز پيير هنوز نشانه
دارد. (اما چگونه فقدان ميل با حضور شفاف مادر و حذف پدر 

پا برجاست؟) ورود به مكان جديد به دور از عالم نمادين  همچنان
فهميدن اينكه ديگري بزرگ(حيث پدري) فقط يك توهم  -

از سوي پيير -معطوف به عقب است كه امر واقع را پنهان مي كند
ريزد. م نميهدر اين قسمت فيلم هنوز ساختار روانكاوي فيلم را به

توهم جمعي، وجود  فرويد نيز پس از توصيف دين به صورت يك
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ي چيزي كه به واقعيت اجتماعي ما ساختار مثابهاين توهم را به
داند. در اين بخش از فيلم، هر چند پيير بخشد، ضروري ميمي

كند(حاضر به زندگي در انكار حيث پدري توسط مادر را قبول مي
گيرد و اين مكان مي شود) در عين حال زنا با محارم صورت نمي

آيد. اين وجود نمياجتماعي جديدي بين مادر و پسر به قراردادهاي
شود. چنانچه گفتيم: غياب مادر با حضور عملي مي» رآ«كار توسط 

ي توهمي از مثابهكند و پيير با رآ بهرآ همچنان ادامه پيدا مي
  آميزد.اش نسبت به مادر، در ميواقعيت ِ ارضاي ميل

پيير را با شخصيتهاي مادر به همراه رآ مكان را ترك كرده و  - 3
گذارد. ساختار اديپي در تصاوير اين جديدي در آن مكان تنها مي

شود. اينجا پيير نه همچون يك كودك (به بخش متالشي مي
آيد. از جنسي درمي ياش) بلكه به صورت يك ابژهمعناي روانكاوانه

هاي جنسي، بدنهاي لخت، روابط جنسي اين به بعد ما با ابژه
شويم. خواهانه و هنجارستيز مواجه ميجنسيستي و همسادومازوخ

كشند. تصوير و لولند. بر روي هم ديگر تيغ ميها در هم ميبدن
مان مملو از خطوط ي سينما در مقابل چشمانسطح صافِ پرده

هاي يك فعاليت شود كه هر كدام واقعيتدرهم و برهمي مي
فيلم، نگاه ما يك  گذارند. در اين قسمت ازجنسي را به نمايش مي

هاي قبلي، نگاهي قدرتمند و نگاه منفعل نيست. نگاه در قسمت
 -ها و روايت خطي فيلم در كنترل تصاوير و وضعيت -ارباب گونه 

در عين حال منفعل و سترون بود. در اين قسمت نظم عقالني 
روايت بهم ريخته و بيننده از يك نگاه سترون، تبديل به يك بدن 

 شود.مند ميبل تصاوير كنشفعال در مقا
  

الزم به ذكر است كه اين مقاله بيشتر از آنكه در پي يافتن ساختار 
عقالني و آشكار كردن روايت خطي فيلم باشد، حاصل كنش يك بدن فعال 

 در مقابل تصاوير لذت بخش است.
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  كنم تا اين سه بخش را به تفصيل بررسي كنم:در اينجا سعي مي

شود. آنجا توسط يك مرد به مكان ناشناخته منتقل ميپيير در آغاز فيلم 
بار برخالف اديپ كه ناخواسته و كه قرار است مادراش را باز يابد. اما اين

آميزد، پيير از حضور مادر خود، آگاه است. آغاز نادانسته با مادر خود در مي
فيلم هم براي پيير و هم براي مردِ همراهش، نشاني از يك فقدان دارد. 

مرد در «قدان ميل(دوري از مادر) براي پيير و فقدان خوشبختي براي مرد. ف
اين كالمي است كه مرد را به عنوان پدر در ». حسرت روزهاي گذشته است

سازد. پدر در اينجا با نفي عينيت به ذهنيت خود بدل كنار پيير حاضر مي
ابل اي از فرهنگ در مقاي از كوگيتوي دكارتي. نشانهشود. سايهمي

طبيعت(پيير). استدالل مرد از روزهاي بهتر و اينكه اگر به گذشته برگردد راه 
كند از ماترياليسم به مفهوم مجردي آن (فوئر باخي) مناسبي را انتخاب مي

ي گيرد. اين ماترياليسم چون به شكل مجردي است، پس نظريهنشأت مي
ن هستي است در كند. اينجا مرد شعور خود را مديوتكامل را دنبال نمي

كند و تمامي مناسبات اجتماعي حالي كه ماهيت او مفهوم مجردي پيدا مي
شود كه مرد تنها يك گذارد. اين ماترياليسم ناقص باعث ميرا كنار مي

تفسيرگر و آرزوگر باشد به جاي آنكه دست به يك فعاليت بزند. او در 
ليست اتفاق شود كه براي يك فرد ايدئاحقيقت دچار همان سكوني مي

افتد. براي همين است كه براي جبران فقدان خود يك امر محال را پيش مي
اما براي پيير جريان به شكل ديگري اتفاق ». بازگشت به گذشته«كشد؛مي
اي كه مادر براي او معرفي افتد. او با رسيدن به مادر و مكان ناشناختهمي
حالت ماترياليسم براي پيير شود. در اين كند، وارد مناسبات اجتماعي ميمي

كند كه شود، طلب مياش انطباق داده ميهنگامي كه با زندگي اجتماعي
اش ناشي از هستي اجتماعي دانسته شود. اينجا مكان فراغت شعور اجتماعي

گويد كه پدرش در فرانسه مشغول تجارت است. است. مادر به پيير مي
بادله و توليد كاالئي است كه خصلت اجتماعي پدر، برخالف مادر بر اساس م

خصلت اجتماعي كار فردي و پيوند اجتماعي ميان توليدكنندگان پراكنده را 
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كند. اين مناسبات پدر را پنهان مي -اندكه بوسيله ي بازار به هم بسته شده-
دهد. مادر با اعالم هرزگي گونه در يك عالم نمادين قرار ميدر جايگاه خداي

برد كند و به جايي پناه ميدين خود در كنار پدر فرار ميخود، از جايگاه نما
ي فالوس قرار كه در آنجا ديگري بزرگ (به تعبير لكان) زير سلطه

گيرد(ژوئيسانس غير فاليك/ژوئيسانس جادوئي) و مناسبات مبادله نمي
ي لكان دانيم اين نظريهي ميل است. همچنانكه ميبراساس اقتصاد انباشته

هاي پاياني اين فيلم نيز هاي كوئير. در بخشبراي نظريهرهيافتي است 
  شود.خواهيم ديد كه چگونه از جنسيت هنجارزدايي مي

هرحال، مكان تا اينجاي فيلم هنوز براي پيير تعريف نشده است و به
كند. پيير از يك جهان چنان براي ترك آنجا همراه مادرش پافشاري ميهم

ي پدر غيرقابل ت. براي پييرِ تازه وارد استعارهنمادين به آنجا منتقل شده اس
توان پيير را انكار است. تنها از طريق مكالمه در همان جهان نمادين مي

شود براي يرد. مادر مجبور ميگدست مادر صورت ميمتقاعد كرد. اين كار به
پدر مرده «گويد:پيير از مرگ واقعي پدر در جهان نمادين خبر آورد. مادر مي

خدا مرده است و «ي مشهور اين مرا ياد جمله». امو من يك هرزهاست 
اندازد. حذف رقيب براي پيير يك مي» انسان به حال خويش رها گشته است

شود. بازي ارضاي ميل ِ پيير توسط شود. بازي شروع ميامر غيرقابل انكار مي
چگونه  مادر، بدون هيچ رقيبي. مادر در مقابل پيير حضور شفاف دارد. (ولي

  است كه هنوز فقدان سر جاي خود باقي مي ماند؟)
با معرفي دختري به اسم رآ توسط مادر، حضور مادر به غياب بدل مي  

هنر امر متعالي «ي تمام نمايي از مادر است. ژيژك در شود. رآ براي پيير آينه
آورد كه با حضور شفاف خودشان همان در مورد زناني مثال مي» مبتذل
گذارند. اما اين بار با يك راه عشق را به نمايش مي» غياب«قديمي ي مقوله

» آخرين اغوا«ژيژك در اين كتاب فيلم ». با حضور شيطاني خودشان«جديد: 
زند: آنجا كه شخصيت زن اين فيلم در جواب مردي كه به او ابراز را مثال مي
جنسي را  برد و با گفتن اينكه او هيچكند، دست در زيپ مرد ميعالقه مي

سازد. در اين خرد، حضور خود را به غياب بدل ميبدون امتحان كردن نمي
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كند. وقتي كه برخالف فيلم نيز رآ براي پيير همان نقش را بازي مي
ي پيير، رآ ليس زدن از پشت پسر را به بوسه كردن او ترجيح خواسته

پيير و رآ در هاي فيلم ما شاهد سكس بين دهد. در يكي از بهترين صحنهمي
ي ديد و حالت بازيگران ي جنسي زاويهوسط خيابان هستيم. در اين رابطه

اي است كه جايگاه فاعل و مفعول جنسي غير قابل تشخيص است. گونهبه
ي رآ اند. صداهاي مغرورانهاينجا تنها دو بدن برهنه است كه در هم فرورفته

واگري زنانه است. مادر از ي پيير گوياي قدرت اغدر مقابل صداي ملتمسانه
  پشت ستون شاهد اين صحنه است. او همچنان باكره مانده است!

در اين مكان چنانكه گفته شد، حيث پدري از بين رفته است. بنيان  
نهد، نه قانون بنا مي» ژرژ باتاي«خانواده بهم ريخته است. در فضايي كه 

هاي بوركراتيك گري هست، نه قراردادهاي روانكاوي و نه نهادسركوب
اجتماعي. روانكاوي فرويدي به ما آموخته است كه رقابت بين پدر و پسر 

شورد. اين فيلم در يك مرحله بعد از دهد. اديپ بر عليه پدر ميروي مي
شود. پدر مرده است! پس بيائيد اينجا رقابت را بين پيير روانكاوي شروع مي

ود لذت بلكه توهمي از آن را و مادر متصور شويم. مادر با معرفي رآ، نه خ
نمايي ي ديگري از فيلم ما شاهد قدرتدهد. در صحنهبراي پسر هديه مي

اش با رآ در ي جنسي لذت بخششويم. آنجا كه پيير بعد از رابطهمادر مي
 كنار تختخواب مادر، شاهد تصويري از مادر مي شود كه لذت جنسي

در بعد از اتمام سكس بين پيير و كند. مااش را تبديل به يك توهم ميقبلي
ي كليدي لكان را به دهد و آن گزارهاش را بين آن دو قرار ميرآ، تصوير لخت

تصوير لخت مادر، ». ي جنسي وجود نداردرابطه«كند كه پيير گوشزد مي
ست كه در مقابل سوراخ چشمانش قرار براي پيير همچون سطح صافي

ي سينما ها را براي ما روي پردهصحنه گيرد. همانند سوراخ دوربين كهمي
كند. اين وانموده انگاشتن سكسي است كه پيش از آن براي پيير ثبت مي

ي بين چشم پيير و كون مادر، پيير را شد. رابطهيك لذت واقعي محسوب مي
ي ميل اي كه در آن رابطهدارد. مرحلهي پستاني فرويدي نگه ميدر مرحله

شود. پيير در اينجا كودكي است اخته. مادر يف ميبين دهان و پستان تعر
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اش، پسر را نابود ي حضور شفافگي خود بواسطهروسپي با نمايش باكره
گيرد. پيشگويي مرد در شود و تصميم به مسافرت ميكند. مادر پيروز ميمي

شود (غياب ميل). در اين آيد. مادر غايب مياول فيلم درست از آب در مي
كند. آنها قبل از مسافرتشان، با حضور خود و مادر را همراهي ميمسافرت رآ 

اجراي تئاترگونه از جنسيت، پيير را از فقدان هميشگي ميل در جهان 
  سازند.نمادين آگاه مي

پيير، پدر را كامالً فراموش كرده است. جهان واقعي برايش اغواكننده  
واقعي بلكه به است. پسر فهميده است كه جنسيت در جهان نمادين نه 

شود. مادر موفق شده تا پيير را از دست صورت وانموده هاي آن تعريف مي
پدر بربايد. ديگر وقت آن رسيده است كه پيير را ترك كند. اما پيش از 

هاي جديد، كند. شخصيتهاي جديدي را به او معرفي ميش شخصيتارفتن
ي حاصل يك سكس از اند. آنها همگشاگردان و فرزندان قديمي مادر باكره

كه پدر را » مقعدزادگانند«اند، يك سكس ناهنجار. يا بهتر بگويم: آنها پشت
ي آنها براي تجارت به شهرهاي ديگري اند. (انگار پدر همهبه فراموشي سپرده

(مفهومي كه » ممنوعيت هاي كهن«هاي جديد اند). شخصيتمسافرت كرده
هاي اند. از اينجا به بعد ما شاهد بازيهباتاي به آن مشهور است) را از ياد برد

ها نقش شويم. بازي كه در طول آن، بدنجنسيتي سادومازوخيستي مي
كنند. در اين بخش قرار است از خود جنسيت آشنازدايي بخصوصي را ايفا مي

خواست كه هم وجد مذهبي و هم وجد جنسي را به معناي شود. باتاي مي
بازگرداند و اين كار را با نقد عقل انجام شان معمول و به خصوص شهواني

ها. شود. جنون در اندامي جنون ميدهد. اينجا نيز جنسيت وارد ورطهمي
رسانند. دهند و به خود آزار ميآميزند. هم ديگر را آزار ميها در هم ميبدن

جاي بدن خود منتقل كشند و جنسيت را بر جايبر بدن هم ديگر تيغ مي
ت از آلت جنسي(تك محوري) به كل بدن(تكثير) منتقل كنند. جنسيمي
افتد. ي مادر اتفاق ميي پاياني فيلم يا همان بازگشت دوبارهشود. مرحلهمي

هاي پاياني فيلم روي بدن مادر ها را در صحنهپيير جاي زخم همان تيغ
ي سفيد و سوراخ چشم (سطح صاف بدن مادر و كند. پردهمشاهده مي
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پيير) كه در اول فيلم شاهد آن بوديم در اينجا ديگرگونه سوراخ چشم 
خطي ي خطي سفيد سينما) تبديل به پردهشود. سطح بدن مادر(پردهمي
نهد. اكنون او جنسيت ي پستاني فرويدي پا فراتر ميشود. پيير از مرحلهمي

ي سينما پر از تصاوير كند. پردهرا در نقاط مختلف بدن مادر لمس مي
شود. اين امر منفي، فيلم را در ذهن ما ثبت د و معيارگريز ميمنكنش
خطي شده و شهواني مادر، پيير را وادار ي خطميرد. جنازهكند. مادر ميمي

كند. اين عمل در مقابل قراردادهاي به خودارضايي در بيمارستان مي
دن بيمارستاني عمل ناپسنديده و در حد فاجعه است. پرستار بيمارستان با دي

شود. پيير از دست او به سمت همان ور مياين حركت به سوي پيير حمله
كند. پيير پدر را فراموش كرده است و از مادر، تنها مكان ناشناخته فرار مي

تصاوير بدنش را در ذهن دارد. براي پيير ديگر هيچ جايي مانند همان مكان 
تمام قراردادهاي  ناشناخته براي زندگي باقي نمانده است، مكاني خارج از

اجتماعي هنجارمند. اگر اين مكان را ترك كند، مثل همان مرد اول فيلم 
ي خواهد شد كه دوست داشت به گذشته بازگردد. پسر اكنون يك مقعدزاده

واقعي شده است، بدون هيچ پدر و مادري. و مجبور است در همان مكان 
  ترين انتخاب براي پيير است.باقي بماند. اين درست
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  مؤخره

اكنون كه بندهاي استيالگرِ قدرت و عقالنيت كاذب چون تارهاي دست آخر، 
اند بگذاريد هنر انقالبي آن مفر خيال و عصيان و عنكبوت بر دور ما تنيده

رهايي باشد. چنانكه فوكو نيز اساساً هر نوع اعتراض در معاني عام را در سايه 
ترين تواند در واقع گرايانهداند. تنها يك ديوانه مينري ممكن ميچنين آثار ه

رائي ساختگي حالت، ناممكن را طلب كند. جنون هنرمند در مقابل فرايند هم
برمال همچون يك امر منفي، ايستد. كار جنون و جعلي نهادهاي قدرت مي

ن كردن معيارها و اصول بديهي است كه ساختار قدرت بر اساس آن، انسا
كند. اين جنون است كه لختي پادشاه را برمال خواهد هنجار را تعريف ميهب

ها هاي آموزشي، مراكز مراقبت و درماني، كلينيكساخت. و تمام وظايف نظام
ها دوختن قبايي جعلي بر اندام پادشاهان قدرت است. اما هيچ گاهو ندامت

ي در شب ظلماني خردشود كه در آثار ساد و گويا، بيفشاري باعث نمي
  ...ننشيند آرماني خويش خويش به نظاره جهان
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