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ود چیـزی نیـستم، مـن       من بـه خـودی خـ      ": گوید متن به ما می   اکنون   مرگ مولف، ی    نظریهبعد از   
  ."کنید من آن چیزی هستم که شما خوانش میی خوانندگان نیستم،  چیزی جز اراده

  
 را در   "اربـاب توتـالیتر   " و   "ارباب کالسـیک  "در ارائه تشابه بین      ژیژکخواهم روش    در این مقاله می   

در آخر متوجـه    . گیرم به کار     از اثر هنری   "مدرنخوانش  " و   "سنتیخوانش  "نشان دادن تشابه بین     
 بنـده در  . شـوند   متفاوتی ظاهر مـی   اگرچه از راههای     ؛خواهیم شد که هر دوی آنها اساساً یک چیزند        

 به این دلیل کـه    را باید ستایش کند     کرد که او     کرد چون فکر می    دوران کالسیک ارباب را اطاعت می     
. الـخ به خدایان، طبیعت و     . دانست زمینی منسوب می    رافارباب قدرت خود را به چیزی       . او ارباب است  

او از  . ایگـاهی داشـت    ج چنـین  مولف نیز قـبالً   . او ارباب است چون این قدرت به او واگذار شده است          
کـرد چـون بـه او         نوشت، خلـق مـی     و می ا. الهام: دودننصیب از آن ب    برد که دیگران بی     چیزی بهره می  

در . کنـیم   را با هـم مـرور مـی    ییکبار دیگر سیر نظریات هنر    برای یادآوری این موضوع     . شد الهام می 
در ایـن نظرگاههـا اگـر چـه         . نظریات افالطون و ارسطو ذات هنر با خیال و زیبایی گره خـورده بـود              

ن غیـر انـسانی آنهـا بـر شـان          از آنجایی که شـا    مد ولی   آمفهوم سوبژکتیو بودن هنرمند به میان می        
مربوط بـه    یا به بیان آشناتر      ندشد ع می  به این علت هنوز مربوط به عالم موضو        ،شان غالب بود   انسانی

فـرع  ش نفسانی و کاتارسیس از طریق هنر،         پاالی ، سوائق ی آنها غرایز، التذاذ،     ر اندیشه د. عالم ابژکتیو 
 هـستی  ای بـر هنر به عنوان موضـوعی (شدند وعیت زیبایی و خیال طرح می و موض  بر تئوری محاکات  

و صـورت سـوبژکتیو     دادند   زیبایی و خیال موضوعیت خود را از دست          ،ی مدرن  اما در دوره  . )شناسی
در ایـن   .  از جهت موضوعیت انسان اهمیت پیدا کردند       اهمه ی غرایز و لذته    در این دوره    . پیدا کردند 

غربـی بـا امپرسیونیـسم آغـاز شـده و بـا             هنـر منـسوخ     . وبژکتیو هنر غرب بود    رمانتیسم اوج س   ،سیر
در آغاز قرن هیجدهم هنوز هنرمند استاد و آموزشگر هنـر           . رسد  سورئالیسم به کمال نقصان خود می     

بود اما در پایان آن فردریش شلگل می توانست اعالم کند که هنرمند در برابر انسانیت همان نقـشی                   
در این گفته گونه ای جدایی و حس برتـری سـرآمدگرایانه            . ن در برابر سایر مخلوقات    را دارد که انسا   



 سوبژکتیویسم هنری نهایت موضـوعیت  ،های متاخر در دوره .در این مرحله هنر الهام بود   . نهفته است 
د اینـست کـه سوبژکتیویـسم هنـر         چیزی که در اینجا باید به آن توجه کـر         . نفسانی تفکر هنری شد   

ی مـا   مسئله .)شناسی در هنر معرفت(. ت اندیویدوآلیسم بود و بر فرد هنرمند تاکید داشت  حالجدید،  
همچـون اربـاب سـنتی بـر        اینجا هنرمند   . دقیقاً همین جاست؛ یعنی در همین تاکید بر فرد هنرمند         

 شـود کـه از صـافی ذهـن         نر موضـوعی مـی    ه. کند نشیند و جایگاه خداگونه پیدا می       تخت قدرت می  
ه با رعایت ذهن مولـف       و نقش مخاطب اندیشیدن در این موضوع خلق شد         گذرد ند می شخصی هنرم 
 من این قـدرت     :گوید هنرمند می . "من ذاتا اربابم و شما باید از من پیروی کنید         ". شود آن تبیین می  

پاسگالی -اینجا قاعده ی مارکسی   . ه است  به من الهام شد    ،گیرم و هنر من    را از چیزهای فرازمینی می    
کنیم با شـاه همچـون یـک شـاه رفتـار              ها فکر می    ما سوژه ".  است تا قدرت ارباب را ملغی کند       کافی
کنیم زیرا او درخودش شاه است، اما در واقع شاه یک شاه هست چرا که ما همچون یک شاه با او                       می

ی تشریفات نمـادینی اسـت کـه          و این حقیقت که قدرت کاریزمایی یک شاه نتیجه        . "کنیم  رفتار می 
 قربانی این توهم هستیم که شاه از قبل در          ،ها   ما سوژه  .شود باید مخفی بماند     ها اجرا می    سط سوژه تو

به همین خاطر است که ارباب کالسیک باید قدرتش را با حواله دادن به              . خودش یک شاه بوده است    
) غیـره ی پیـشین و       از قبیل خدا، طبیعت، یک اسطوره     (اجتماعی، یک اقتدار بیرونی     -یک مرجع غیر  

به محض اینکه مکانیسم نمایشی که به او اقتـدار کاریزمـایی مـی بخـشد، آشـکار                  . مشروعیت بخشد 
  ... ارباب قدرتش را از کف خواهد داد؛شود

  
  :دهد  تغییر شکل میارباب سنتی به ارباب توتالیترگذار از اما باید دید چگونه خوانش اثر هنری با 

  
من ذاتا چیزی نیستم، من ارباب نیستم، من        ":گوید   وقتیکه می  کند  توتالیتر راهی دیگر طی می     ارباب

هـا فـردی بـه      تن.  است "مردم"ی اصلی در معنی      اینجا نکته . "ی مردم نیستم    م اراده چیزی جز تجس  
گویـد هـیچ قـدرتی کـه      تـاریخ مـی  . شود که تجسد ارباب را باز آفرینی کند        عنوان مردم شناخته می   

این اصل واقف است و بـرای همـین         ارباب توتالیتر نیز بر     . ود ندارد ی تمامی مردمان باشد وج     نماینده
 چیزی است کـه     »مردم«پس  . " اما کسی که با من مخالفت کند دشمن مردم است          ": دهد ادامه می 

کنند زیرا کسی که با قدرت حزب درافتد بـه            مردم همیشه از حزب پشتیبانی می     . کنم من تعیین می  
  :کند ن عبارت را بازگو می همیخوانش پست مدرن دقیقاً. شود طور خودکار از جمع مردم حذف می

ی خوانندگان نیستم، مـن آن چیـزی هـستم     من به خودی خود چیزی نیستم، من چیزی جز اراده    "
  ."کنید که شما خوانش می

  
فرد بر شـان اجتمـاعی هنـر تاکیـد      به جای اصالت  ،با پایان هنر رمانتیک و با پیدایش هنر رئالیستی        

هنر . کرد  موضوعی بر جامعه شناسی معرفی می      سیری که بسیار امیدوار کننده بود و هنر را        . شود  می
 بهست مدرن پا    اما در دوره های بعدی با از بین رفتن سوژگانیت در هنر، پ            . حاصل از شعور اجتماعی   

 همان تجـسم    مولفی وجود ندارد، مولف   . دشو  ر تبدیل به موضوعی برای تفسیر می      اث. میان می گذارد  



بـه   ؟گی کنـد   هن کدام متن است که تمامی تفسیرها را نمایند        آ اما   .ست در خوانش متن   ی شما   اراده
بخـصوص   ؛اسـت  تصوری پوچ و باطل ،تصور یک اثر هنری جدای مباحث جامعه شناسی آن     من   نظر

هـا،    در گـالری   .کننـد   ش مـی  ا   کـه اربابـان پاسـبانی      شـود   ارائـه مـی    ای  متن در بستر جامعـه    زمانیکه  
هـزاران چیـز   و شـود،   گذاشـته مـی   مهر جوازی که در زیر متن  ی  بوسیلهها، بدست ناشران،     نگارخانه

ر به عاریه گذاشـته     تعریف ایدئولوژی از هنر برداشته شده و در جایی دیگ         . همگی در اشتباهیم  . دیگر
مـتن چیـزی جـز       کـه    درسـت اسـت   ایـن   . ها نیست  ی تمامی خوانش    هیچ متنی نماینده  . شده است 

ضـد  «اما مخـاطبی کـه خوانـشی دیگـر گونـه از مـتن دارد در حقیقـت                   . خوانش مخاطبانش نیست  
مرگ مولف، تجدید سلطه    ": صدا باشید   پس با من در این جمله هم      .  است »دشمن مردم «/ »مخاطب

ولـی  ؛  خوب فهمیده بود که آب شهر آلـوده اسـت         ،  "ایبسن"ی    در نمایشنامه دکتر استوکمان   . "تاس
 او داشت از مسئله ای آشـنازدایی مـی     . چیزی جز اضطراب به همراه نداشت      ،خوانش او برای اکثریت   

  . د خواندن"دشمن مردم"الجرم او را . نمود کرد که برای باور عموم خطرناک می
  

هـای ثابـت و رسـیدن بـه          ی پست مدرنی فرار از هویت      وه ی عملکرد سوبژکتیویته   شیاز طرفی دیگر    
اکثـر نظریـات را     اتفاقـاً   ی اختگـی کـه      پلورئالیسم کذبی اسـت بـرا     به باور من این     . چندگانگی است 

ن دو  ایـ . نـد ا  لیـسم انتقـادی   آ که معتقـد بـه پلور      "موفه" و   "الکالئو"مانند نظریات   . گرفته است بردر
را مـی    برخالف مارکسیسم کالسـیک کـه فقـط دو طبقـه             ؛میشه وجود دارد  هاگونیسم   آنت :معتقدند

آنتاگونیـستی  پلورآلیسم  . ی مارکسیستی ما آنتاگونیسم نخواهیم داشت      شناسد و در نهایت در جامعه     
لیـسم و   دانید این نظریـات پلورآ     می. ی آزادی و برابری است      دموکراسی رادیکال و جمعی بر پایه     یک  
 هـم   شود، مـا   گویند متن ما همه را شامل می        ؟ آنها می  شوند در مثال ما چگونه تعریف می     گرایی  تکثر

در نهایـت  . میز داشـته باشـیم  آ تا در کنار هم زندگی مسالمت    ،هم دشمن مردم  و  ی مردمیم    نماینده
عور و یا آن ش   ؟  چه نیازی به اثر هنری داریم     واقعاً  در این حالت    . شویم  این مائیم که شما را شامل می      

برای همین است که بهترین آثار این دوره آثار         نمایاند؟    ی آنست چگونه رخ می      اجتماعی که هنر زاده   
داند کجایش قـرار بدهـد یـا قـرار           دم نمی آ آبستره و هزاران جنگولک بازی دیگری است که          ،انتزاعی

اند، اما از راهـی   هنرمندان همگی به این ارباب تن داده     . زندگی ما را پر کنند    است کدام یک از بخش      
این سازش با اربابان توسط خود هنرمندان در حقیقت تجـسم ایـن جملـه اسـت      . خبرند  که از آن بی   

ـ          در د  ،گردنـد   خوب می  گانِ استبداد اربابان به دنبال بند     در: که  انِموکراسـی بنـدگان بـه دنبـال ارباب
 .خوب

  
ها به نوعی معتقد بـه        بیشترین نظریه می بینیم که     ،حال اگر نظری به تاریخ نظریات هنری بیاندازیم       

بیشتر آنها دو قالب فرم و محتوا را از هم جدا کرده و هنـر را درهمـاهنگی و                  . نداایهام و اشاره در هنر    
هـم  انگلـس   چنانکـه   . ترس از بیان مستقیم اغلـب آنهـا را فراگرفتـه اسـت            . دانند  نظم بین ایندو می   

 نویـسنده بـه صـورت       آن عقایـد سیاسـی و اجتمـاعی        که در    "رمان جانب دار  " که هوادار    نویسد  می
آیـا  . افکنـد   ای که هنر را به دام تفسیرهای بعـد از آن فـرو مـی                مغلطه.  نیست ،شود مستقیم بیان می  



تـرین    هنـری  شود بهترین فرم بیان و اتفاقاً        وقتی که بر علیه باور عموم بلند می        "دشمن مردم "فریاد  
   گردد؟   شده و باوری آلوده مینوع آن نیست، وقتی که موقعیتی اشغال

 کند که از محتوا به سـمت فـرمِ         رداری متابعت می  ادبیات مسلط از بُ   دلوز می گوید ادبیات اکثریت یا       
. گردد تا خـود را عنـوان کنـد         شود بعد دنبال فرم بیانی می      ی می پرداز اول مفهوم یعنی  . بیان می رود  

کـه  به نظر من این دامی اسـت        .  خود بیان است   شود پردازی می  رت آنچه به خوبی مفهوم    در این صو  
 بـا بیـان کـردن       البـی یـا ادبیـات انق    در حالی که ادبیات اقلیت      . افتند فرمالیستها و پیروانش بدان می    

هـا و    و شـاخه  یان بایـد فرمهـا را بـشکند         ب. شود ند و بعد از آن مفهوم پردازی نمی       ک خودش آغاز می  
  .ای را ایجاد کند های تازه شکاف

   
  . گی باید دشمن مردم بود هی رهایی از بندبرا
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