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  گران، روشنگران عصر جدیدجادو
  )در خیانت به روشنگری(

  مهدی سلیمی
  
  

  چکیده
 در -بخصوص تفسیر آثار هنری– تفسیرماهیت در این نوشته سعی خواهم کرد تا با نشان دادن شکاف بین 

 سپستعیین کرده و در عصر جدید مدرنیسم، جایگاه روشنفکر در مقام تفسیرگر را  ی مدرنیسم و پست دوره
  . نقد آن بپردازمبه
  

  
 سازیِ  که نقش نمادینه بود)زبان(هوماین مفدر اساطیر . داند می رویتص را جدانشدنی از هوممفمیتولوژی 

چیزی جز  -به نقل از کاسیرر-1از نگاه ماکس مولر   اسطوره.گرفت می را بر عهده )باور(ر واقعیویتص
را ) امر واال(زبان نتوانست اندیشهآنگاه که . 2افکند ی نیست که زبان بر اندیشه میا ی تاریک کننده سایه

 در اصل مفاهیم برای رمزگشایی و تفسیرِ. به تمامی بیان کند، به ساختن استعاره در خودش پرداخت
یعنی گشودن راز : بر همین پایه استوار استنیز اساس تفسیر مدرن . اند های زبانی ساخته شده استعاره

 یا دوران پیشازئوسی که در »بهشت سنتی«به قولی دیگر آن . های زبانی تعارهپردازی اس تصویر و مفهوم
 دریافت مشترک و ستندتوان شان در تفسیرسازی، می نظر از مهارت و توانایی شخصی آن همه صرف

                                                 
ها  شناسی برای آشکار ساختن ماهیت اسطوره  همبستگی زبان و اسطوره بود و از واژهفیلسوف انگلیسی است که قائل به    و ماکس مولر جامعه شناس 1

هرگونه داللت زبانی لزوماً ایهام انگیز اسـت و در ایـن       .  بنیادی و ضعف ذاتی زبان است      یی یک کوتاه    از نگاه مولر اسطوره فرآورده    . کرد  استفاده می 
  ی محسن ثالثی ترجمه/ ارنست کاسیرر/ به نقل از کتاب زبان و اسطوره. ها نهفته است هی تمامی اسطور ها، سرچشمه ایهام و همریشگی واژه

ی زبان بر اندیشه هیچگاه از بین نخواهد رفت مگر اینکه زبان و اندیشه کـامال همطـراز شـوند و ایـن امـر ناشـدنی         همچنین مولر معتقد است که سایه 2
 به همین دلیل  . ی بشری بیشتر رواج داشته است، اما هرگز از میان نرفته و نخواهد رفت               یرین اندیشه برای همین هرچند اسطوره سازی در دوران د       . است

  .دانم سازی می های زبانی در عصر کنونی را نیز به نوعی مرتبط به اسطوره من نیز تفسیر استعاره
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آنجا هنوز تفکیکی بین . ناپذیری از بین رفته است به نحو جبرانای از زبان داشته باشند،  یگانه
 اسم داللت  از اما اکنون زبان متشکل. یکی بودو کلمه با شیء و امرمتناهی صورت نگرفته امرنامتناهی

ی مدرنیسم و  این اشتراک بین دوره. بیشماری است که ذهن باید مدام به تفسیر آنها بپردازد
   1.»دانند ی آن می تفسیر را امر ذاتی ابژهیعنی «: مدرنیسم است پست

  
عیت اجتماعی نیست و از آنجا که ساختارهای اجتماعی مدام در حال تغییر واقعیت روشنفکر جدا از واق

نقد تکوینی در هنر نیز قائل . یابد  تغییر میبدنبال آنو دگرگونی هستند پس کار و جایگاه روشنفکر نیز 
ی نوزدهم که فرد ارزش اساسی  ی سده مثالً شما حساب کنید در اقتصاد آزادمنشانه. ست به چنین امری

 بر قهرمانان متشخص فردی تاکیدستندال و فلوبر نیز ا، در رمانهای بالزاک، آمد به حساب میعه جام
  . برند های ژنه به دنیای خیال پناه می  نمایشنامه افرادِی مصرفی جدید مثالً اما در جامعه. شد می
  

باید دید . بپردازیمی تفسیر  ی مدرنیسم باید به تشریح ابژه حال برای تعیین جایگاه تفسیرگر در دوره
ی مدرنیسم آثار هنری  ی مدرنیسم چه محتوایی دارد و نقش تفسیرگر چیست؟ در دوره هنر در دوره

د، همچون غلیان نکارکردی بسان یک شوک دار«ی ژیژک  یا به گفته. اساساً غیر قابل درک هستند
 و کرده تضعیف و سست  و معمول راتروما یا زخمی که رضایت و خرسندیمان نسبت به زندگی روزمره

زبان در هنر . »کند در برابر تلفیق و حل شدن در درون عالم نمادین ایدئولوژی حاکم مقاومت می
اساساً . سازد پردازی نمادین مواجه می  یک زبان نامحسوس است و ما را با هراس کمیک خیالیسممدرن

ی یک   هنر مدرنیسم به مثابه.» کنش دریافت استی نفسِ  کننده ی قطعی تفسیر لحظه«در این حالت 
محتوای هنر این . کرد تشریح میرا شکاف بین امر روزمره و امر واال و تفسیرگر . شد امر واال تعریف می

 »آنچه باید باشد« و »آنچه هست«انگار هنر در مرز میان . دوره هیچ چیزی از امر روزمره با خود نداشت
ی  به مثابه-بدین ترتیب کار روشنفکر . داد جلوه میتر   عمیقین شکافی راد و تفسیرگر چناافت اتفاق می

 طرح یک زندگی زاهدانه آغاز چنین نگاهی با.  بود»آنچه باید باشد« پرداختن به -آلیستی ی ایده سوژه
ما جهانی بهتر را ورای تمامی . دکر  جهانی بهتر و واالتر انکار مییابی به د که امیال را برای دستش می

این پایان عمر . افتیم ی نیهیلیسم می یابیم به ورطه کنیم و هنگامی که بدان دست نمی تصور میها  نموده
ی مسیحی نیز از  تری در اندیشه  را نیچه به ارمغان آورد، چنانکه به طرز قابل لمسآلیستی ی ایده سوژه

  . واره گتاهکاریمایم که هم ما در جهانی هبوط یافته. ی هبوط در مسیحیت اندیشه. داده بود قبل رخ
  

                                                 
من برای نشان دادن شکاف بین (هیچکاک-از کتاب الکان/ یی مازیار اسالم ترجمه/ اسالوی ژیژک/ آلفرد هیچکاک یا فرم و میانجی تاریخی آن  1

  ).ام این دو نوع تفسیر جابجا از برداشت ژیژک در همین مقاله استفده کرده
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 :ی لکانی صورتبندی کرد گانه شاید بتوان کار هنری، کار روشنفکری و آن نیهیلیسم پایانی را در سه
مان  شناسانه خواست ما را در لذت زیبایی  که میبودای  طعمه- همچون یک سطح خیالی-هنریکار )1(

تفسیر و شناسایی کردن امور داد و ما را به  کار روشنفکر در سطح نمادین رخ می)2(. اغوا کند
معنایی که پیش از اینها از با شدیم،  و در نهایت در سطح واقعی بود که غافلگیر می )3. (داشت وامی

ای که غیرقابل  ، مطلوب گمشدهآید ی که هیچگاه به تمامی بدست نمی»آنچه باید باشد«دست رفته، 
   ...ماند تیدن در دام نیهیلیسم باقی نمیراهی بجز غل و در نهایت ماند نامیدن و نامسما باقی می

از شقاق بین قهرمان رمان با واقعیت لوکاچ هگلی خوانش توان در  یا این سه گانه را به نوعی دیگر می
های واقعیت اجتماعی  یتای فراتر از محدود گاهیقهرمان هنری آ)1( : صورتبندی کردنیزاجتماعی 

. شد عی سازگار شود و دچار انفعال و خیالپردازی میتوانست با قوانین اجتما گز نمیداشت و هر
ای که در اصل نگرش محدود نسبت  کیشوت گونه ی دانا یا همان تفسیرگر امور و روشنفکر دن سوژه)2(

. ها و امیال خود تغییر دهد تواند جامعه را مطابق خواست پنداشت که می به جامعه خود داشت و می
ناپذیری تغییر آن  و به امکانخود با واقعیت اجتماعی را پذیرفته ای که شکاف  و در نهایت سوژه)3(

  ...ماند  حقیقت وامییابی به قهرمان همیشه از دست. شیدک یلیسم او را به دام خود میمعتقد بود و نیه
  

اکنون مسئله این نیست که . یستواال ن یابی به حقیقت یا آن امر ی پست مدرنیسم دست اما مسئله
شجاعتی  نیرو و. رای حقیقت بیابیم، بلکه مسئله انکار حقیقت است تا از دست آن برهیمبنیانی دیگر ب

ی  نمونه.  امر روزمره استمدرنیستی خودِ ترتیب محتوای هنر پست بدین. برای پرداختن به خود زندگی
دگی شنای زنآی فراگیر، مشخص و برگرفته از امور  ی تفسیر این دوره محصوالتی با جاذبه عالی ابژه
دستی و پیش پا افتاده را  های پنهان شده در پس پشت محتوای دم در این حالت تفسیرگر نشانه. هستند

ای از بازشناسی بود که به غرابت و کالف  پس اگر لذت تفسیر مدرنیستی جلوه«. کند کشف می
نی گردا ، غریبهمدرنیستی د، هدف رویکرد پستدا ی تفسیر سر و شکل می ی ابژه دهکنن مضطرب

  . 1»خودآشنایی و سادگی آغازین است
یا اگر . شد ایِ مدرنیسم معناهای تکینه و واحدی از طرف تفسیرگر عنوان می در نظام مبادلهاگر 

پذیر و واحدی ایستادگی  ی یک قدرت شناسایی روشنفکر قهرمان آنتاگونیستی بود که در مقابل سلطه
معناهای متعددی را . شویم چندگانگی معنا مواجه میای جدید ما با   در نظام نشانه در عوض،.کرد می
های  در چنین نظامی کار روشنفکر شناسایی حوزه. ی تفسیر بیرون کشید توان از صورت ابژه می

زدایی از  روش کار او غریبه گردانی و آشنایی .ی سلطه است فشای سازوکار پیچیدهو ای قدرت  چندگانه
» دارِ پرچم«شمارند و روشنفکر نه  های قدرت بی نشانه. ایم دهست که بدان عادت کر ای امور روزمره

  .  سازوکار پیچیده و پنهانی قدرت است» بردارِ پرده«آنتاگونیست، بلکه 
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  :ای بررسی کنیم  را در یک روایت اسطوره که تا اینجا شرح آن رفتیی مفاهیم اجازه دهید همهحال 

  
پیشگویان تنها  .مین اش به خشکسالی گرفتار شدپسیکه دختر پادشاهی بود که سرز           
. نجات از این بال را منوط به هدیه دادن پسیکه به هیوالیی در کوهستان دانستند راه

  در تاریکی شب به سراغ پسیکهفقطدر کاخ این هیوال به سر می برد و هیوال  پسیکه
هیوال به او سفارش کرده بود که هیچگاه تالش نکند تا او را شناسایی کند، او  .مدآ می

روزها . بستریمان نور را روشن کنی مرا دیگر نخواهی یافت گفته بود اگر در حین هم
تا اینکه . فشرد اش را در آغوش می گذشت و هر شب در دلِ تاریکی پسیکه همخوابه 

 اما اینبار در جلد خواهران بدطینت ،رخ نمودها آن دیو حسادت  همچون سایر تراژدی
ات دیو زشتی است که از روشنایی می  خواهرانش به پسیکه گفتند شاید همخوابه. پسیکه
اش خوابید نور را روشن کند  آنها به پسیکه یاد دادند که یک شب وقتی همخوابه. هراسد

که  یکبار ،اهران خودپسیکه به ترغیب خو.  و راز آن دیو بدسیما را فاش کند تا چهره
ی  الهه- و کمان اروس   بر روی تخت تیر،کند می شبهنگام چراغی را در بستر روشن

 ی  فرشته، اروس همانهیوال. ماند د و در حیرت رخسار زیبای اروس می را می یاب- زیبایی
بدین ترتیب پسیکه اروس را   وردیده اما این کار سبب فرار او گ. عشق بودی بالدار و الهه

  ...دهد میاز دست 
  

گوید  او به ما می. پیماید تفسیرگر مدرنیسم همان راه خواهران پسیکه را برای کشف راز این اسطوره می
همه چیز در معرض تابش نور یگانه . تنها راه شناسایی کردن، تاباندن نور عقالنیت بر بستر پسیکه است

اما تفسیرگر . داند  بازی نمیعقل روشنگری هیچ چیزی از لذتِقطعاً . و قابل دسترس است
 تیر و ،ی اروس مهمترین نشانه. ها را راه حل مساله خواهد دانست  بازی با نشانهمدرنیسم احتماالً پست

در این . ها بگردد  دنبال نشانه همبسترشآموزد تا برای کشف رازِ  به پسیکه میاین تفسیر. کمان اوست
آنکه از بازی اروس   پرده از این راز بگشاید بی،ن در تاریکیکردن تیرکما توانست با لمس پسیکه مینگاه 

یافتن و : مدرنیسم این است راه حل روشنفکر پست. ها فراوانند برخالف استعاره، نشانه. تخطی کند
  ...قدرتشمار  بیی ها شناسایی کردن نشانه

رد همه چیز خِ. کند میعقل لذت را با شناسایی کردن زایل . روشنگری تاباندن نور بر بستر پسیکه است
اما روشنفکر . هراسد  از تاریکی می مدرنیسمروشنفکر. کند ی مفاهیم خود کدگذاری می را در دایره

چنان به ما نزدیک است که ما هیچ  ماند و گاه آن گاه واقعیت در پس تاریکی می: گوید  میمدرنیسم پست
   .دانیم از آن نمی
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لذت . ندنک  زندگی میامور همیشه با فاصله از ر دوی اینهاه. اند دانای کل به نوعی »هر دو«این 
 روشنفکران در هیچ .دهد  و عقالنی خواهران پسیکه بر باد می همبستری با اروس را کنجکاوی احمقانه

 تفسیر یعنی شناسایی کردن یا یک کنجکاوی احمقانه حالتی درکی از لذت بازی ندارند، چرا که اساساً
بیافتیم، اساساً این خود تفسیر است که ره » چگونه تفسیر کردن«ما نباید در دام  ).ها(برای یافتن معنا

سهم ما تنها قرارگرفتن در فرایندی است که به خود .  را باید رها کرد داللتگریپس . برد به جایی نمی
 پایان یافتن معنا یعنیدانیم  ما می. این کار بیشتر آزمایشگری است تا تاویل. پردازد می )میل(بازی
اکنون وقت خیانت به روشنگری فرارسیده است، خیانت به تفسیر، استعاره، ). رفتن اروس(بازی

  ). ها(ای و در نهایت رسیدن به معنا داللتگری، بازی نشانه
 جهان دانایی و آگاهی خیانت جادوگران به. ن برای روشنگری باشدجادوگری شاید بهترین جایگزی

 /تقلید( کند، اما جادوگر اینکار را از طریق میمسیس فی را دنبال میجادو همچون علم هد. کنند می
ی   از او یک سوژه،کل دانش جادوگر. دهد نه با فاصله گرفتن فزاینده از موضوع انجام می) محاکات

پیش از   اوبردار؛ دار است نه پرده  نه پرچمگر ی کنش جادوگر در مقام یک سوژهسازد،  موقعیت شناس می
 بازی یا قمار لذتِ در مقابلِکار جادوگر در میان بازی بودن است، .  بازیگر استیکهر چیز 

آن کسی که بیرون . ارزشی فروکاهیده دارد) یافتن معنا(برد و باخت) زیستن در درون نامعنایی(کردن
 شویم، زده می ما همیشه در مقابل عمل جادوگر هیجان. داند گود ایستاده است چیزی از بازی قدرت نمی
جادوگر . ی هویت اوست  که سازندهاش کند، نه علم او به عمل این عمل جادوگر است که ما را شیفته می

 از او اش ی سیاسی ناب است، آگاهی آنتیگونه یک سوژه. گذارد همیشه نتیجه را به نمایش می
، مانده استذهن کسی ن مخالفت او در توایمح. ایستد  در مقابل کرئون میسازد که ای را می آنتیگونه

نقدهای آدرنو از . سازد ی او می مقاومت در برابر قدرت است که دیگران را شیفتهی  جسورانههمین عمل 
محتوای پاک و مقدس و به نوعی عرفانی که دست از .  اوستکریهایدگر بیشتر متوجه محتوای کار ف

فاشیسم از نگاه او در نهایت دهد،  شوید و در نهایت به نفع دشمن تن به تاویل می واقعیت انضمامی می
 فلسفه نیست، بلکه خودمحتوای   اکنون مسئله کارکرد اما برای ما.ی هایدگر ندارد هیچ تقابلی با فلسفه

ی  ، اینجاست که ما وارد حوزهپردازد گری می  زبان به کنشدر/باای است که   پرورش دادن سوژهمسئله
با این . گذارد  می گیرد و خود را به نمایش ار مییعنی موقعیتی که فلسفه در آن قر. شویم عمل می

   . نماید فرم و محتوا کودکانه جلوه می/آگاهی و عملتعاریف شکاف بین 
  

در ها و واژگونی خیالبافی بدست معرفت است،  انحالل اسطوره فرهنگ افسون زدایی از جهان، کارِاگر 
سحر و جادو قربانیان خود را افسون  با کند که  عمل میی هومر  همچون سیرسهعوض علم جادوگری

کنند،   ما پنبه در گوش می سخنِباوران همه برای نشنیدنِ روشنفکران، متولیان فرهنگ، معرفت. ردک می
. کاهد چیزی از اصل اغواگری سیرنها نمی گذرد، اما این هیچ تفاوت از کنار سیرنها می  اولیس که بیمانند



 ٦

 ماهیت سحر همچنان اما،  تفاوت ماندن به سحر و جادو استراهی که عقالنیت انتخاب می کند، بی
   .اغواگر باقی خواهد ماند

  
باید در بازی اغوا شرکت . نکه بخواهد شناسایی کندآ ماند، بی بایست تا ابد در تاریکی می میپسیکه 

یی آنکه تن به شناسا ، بیخواهد ماند در اینصورت اروس برای همیشه اسیر اغواگری پسیکه. کرد می
توانست  پسیکه می. کند ای است که او طراحی می  شکست اروس شرکت فعال در بازیتنها راهِ. دده

  .رطی که خواهرانش نبودنددارد، به ش  اروس را در بسترش نگهبرای همیشه
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