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یادداشت ترجمه

استفاده  هندسه  از  کسی  سرخ  گل  فهم  برای 
می کند حال آنکه دیگری سرگرِم پروانه می شود.
ـ پل کلودل، سیه مرغی در سپیده دمان

آنچه در پی می آید چند نوشته ی کوتاه و تندگذر، یک مقاله ی کوتاه، و 
به وجه مجازِی  به ترتیب  کوتاه  متون  را شامل می شود.  مانیفست  یک 
خوراک شناسی، زیباشناسِی طبخ، آرت بروت ]هنر خام[، و نمونه ای از 
کژریخت شناسی در هنر سفالگری می پردازند. مقاله ی کوتاه از زیباشناسی 
افراط )1989( انتخاب شده و تأملی ست بر روان شناسِی هنرمند، فیگور 
دیونیسوس، و سرمستی مالزم اش نزد نیچه. پاره ی واپسین به هیوال و 

هیوالوشی می پردازد.
وجه  به  ققنوس  طبخ  باب  در  متن  نخستین  در  جایی  نویسنده 
خوانش  آن  می توان  که  است  کرده  اشاره  خیالین  مرغ  این  غیرمهاجِر 
خاصه  کرد؛  تفکیک  سیمرغ  کوچ گرشناختِی  کیفیات  از  تاحدی  را 
و  تمثیلی،  متون  هستی یزدان شناختِی  و  اسطوره شناختی  بستر  به  نظر 
هردو،  این  هرچند  مرکزی.  آسیای  و  خاورمیانه  ادبیاِت  و  زیباشناسی 
از سنخ موجودات خیالیِن  مانندهای شان خاصه  ققنوس و سیمرغ )و 
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عجایب نامه ها(، به منزله ی وجهی فانتاسمی، یک مازاد و یک مجازیت 
به نویسنده مجال می دهند تا آشکارا به امر محال، به نسبت میان فانتاسم 
جمعی، قصه بافی ها و زمین تاریخ ها، و به )بینا(پیوندهای بین مجازیت 
و )پاد(فعلیت بخشی نظر دوزد، اما در یک مرور تندگذر، می دانیم که در 
اوستا سیمرغ بر درختی برخوردار از همه بذرها و درمانگِر همه آشیان 
کیفیت  وانگهی  است؛  خالی  رفتارشناسی  این  جای  متن  در  که  دارد 
پیشگویانه، آینده دانی، خرد، و فلک شناسِی منسوب به این موجود خیالی، 
و دیرندگی و وجه ادوارِی حیات و استمرار نوآیندش برخی پژوهشگران 
وقتی  شاهنامه،  به  بنا  و  است،  کرده  زروانی گری  تاثیرات  متوجه  را 
پهلوانی پر سیمرغ را آتش می زند او )حتی شده در قامت یک سروش( 
به یاری اش می آید؛ او در رساله الطیر پورسینای بخارایی به رمزی از امر 
نامتناهی و خدا بدل می شود آنجاکه از اقلیم یا کوه هشتم )نوعی ارهون یا 
ناکجاآباد یا اکنون اینجا( و البته از تقلید سخن می رود و خصلتی بندگشا 
و رهاینده بدان نسبت داده شده است؛ کاربست مثالین عطار از خالل 
اسفار نفس و طرح تجربه گرایی خاص خود در قالب ادبی )»بود خود 
سیمرغ سی مرغ مدام«( آنرا تا نوعی پرسوناژ مفهومی برمی کشد آنجاکه 
می توان از رهگذر سیمرغ بر مفاهیمی چون )نا(هم ممکنی، گزینشگرِی 
فرایندمحور، سنتز انفصالی، و گوهرگشت برحسب یک سپهرنشانه ای و 
خصایص زمین شناختی از نو تأمل کرد، و سهروردی از خالل اوست که 
در صفیر سیمرغ ما را با نوعی از سفِر درجا مواجه می کند؛ »این سیمرغ 
پرواز کند بی جنبش و بپرد بی پر«. از اینرو، آیا در چنین بستری، می توان 
آنرا استخوان زدوده شمرد و نه )به زعم نویسنده( چربی دار، و با پذیرش 
تعریِف »رئالیسم ماتریالیستی« و نزد مانوئل دی الندا1 و با مسئله دارکردن 

1. دی الندا در پاسخ به سوالی درباره ی تعریفش از »رئالیسم« می گوید: »رئالیسم 
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آیا به دام تعالی می افتیم اگر از خالل  خوانشش از »ذوات غیرمادی«، 
ـ هستی، شأن امر محال را با اعاده ی  اندیشیدن به وانموده ای از سنخ نا 
می ماند  رویا  صرفًا  رویا  آنجاکه  بازگردانیم،  بدان  بیان ناپذیرش  وجه 
مدام  و  بس گانه  بازیگوشانه،  که  است  هستندگان  رویاپردازِی  تنها  و  
زمین تروما  یک  اوج و حضیض های شدِت  و  فانتاسم جمعی  پهنه ی  در 
ازسرگرفته می شود؟ اصطالح »استخوان زدایی« نزد آرتو را نباید با این 

به باوری اشاره دارد که بر اساسش دنیایی مستقل از اذهان ما وجود دارد. مسئله 

بر رس الزامات هستی شناختی است و هیچ چیز را درباره ی معرفت شناسی، اخالق 

یا سایر ساحات فلسفه ایجاب منی کند. این رئالیسم نه تنها در مقابل ایدئالیسم )این 

باور که ما دنیا را، دست کم بخش شناخت پذیِر دنیا را، با اذهان خود خلق می کنیم( 

می ایستد بل همچنین در تعارض با تجربه گرایی )یا اثبات باوری( قرار می گیرد، که 

فرض می گیرد که استقالل ذهنی خصیصه ی انحصاری چیزی ست که بی واسطه توسط 

انسان ها مشاهده شدنی است. این مسئله را با تصویری ساده توضیح دهیم: اگر فردا 

یک ویروس کشنده همه ی انسان ها را نابود کند، یک رئالیست به این باور دارد که 

پس فردا که فرابرسد زیست بوم ها و الگوهای جوی، کوهستان ها و رودها، همچنان به 

سیاق همین امروز کارشان را می کنند. اما رئالیست ها می توانند با هم تفاوت داشته 

باشند آنگاه که پای ترصیح و تدقیِق محتواهای این دنیای مستقل از ذهن به میان آید. 

تاثیرگذارترین فیلسوف رئالیست متام ادوار، ارسطو، باور داشت که جهان نه تنها شامل 

موجودیت های منفرد است که مقید به کون و فسادند، بل همچنین شامِل گونه ها و 

اقسام می شود که مقید به آن فساد و تباهی نیستند. او دسته ی دوم را ذوات غیرمادی 

می انگاشت، که الیتغیر و ابدی اند. رئالیسِم من، به َچِم سایر ماتریالیست ها، ذات ها را 

به عنوان بخشی از دنیای مستقل از ذهن دربرمنی گیرد، بل تنها شامل موجودیت های 

تاریخاً ـ متعیّن می شود، خواه این تاریخ کیهانی باشد یا زمین شناختی یا زیست شناختی 

هیچ  به  التزامی  هستی شناختی  لحاظ  از  ماتریالیست ها  اکرث  وانگهی،  اجتامعی.  یا 

موجودیت متعالی چون ایزدان یا دیوان، بهشت و دوزخ، ندارند. تنها موجودیت های 

درومناندگار، آنها که وجودشان یک زیرچینه ی مادی را ایجاب می کند، ساکنان مرشوِع 

جهان اند.« برای مطالعه بیشرت بنگرید به؛

‘Possibility Spaces’, Manuel DeLanda in Conversation with Christoph 

Cox, In Christoph Cox, Jenny Jaskey & Suhail Malik )eds.(, Realism 

Materialism Art. Berlin: Sternberg Press. pp. 87-94 )2015(.
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»استخوان زدوگی« اینهمان انگاشت؛ زئامی موتوکیو در »دو هنر و سه 
شیوه« در وصف یوگن، پوست و گوشت و استخوان را به ترتیب معادل 
دیدن، شنیدن و ذهن به کار برد و بنا به پارادایم استتیکی او، خاصه در 
ـ که  طومار کوتاهی چون »مراتب پنج گانه« این وضعیِت بدون ذهنیت بودنـ 
سوزوکی نیز در باب آن سخن گفته ــ را می توان هم ارز با استخوان زدودگی 

انگاشت که به »تاثیری شگفتی آور« مربوط می شود.
 ]BWO / نزد وایس اما مسئله ی آرتو )و مفهوم بدن بی اندام ]ب ب ا
نزد دلوزگتاری( چون یک تکانه ی عودکننده مکررًا البه الی متن هایش 
خاصه درباره ی صدا و رادیوفونی از نو ظاهر می شود و هر بار دریچه ی 
نظر  به  هم  اینجا  در  می ریزد؛  طرح  یا  می آزماید  را  نویی  شیزوکاوانه ی 
باشالری،  مکان دوستِی  و  احشایی  تخیل  نوعی  رهگذر  از  او  می رسد 
ـ آنتوان  ماری  یک  خوراک شناختِی  ذائقه ی  و  چشایی  شّم  به لطِف  و 
کاریِم قرن بیست ویکمی، به سراغ نسبت نیروشناختِی میان وانموده ی 
ـ نقاشانه ی آرتو و تکانه ی سرکش و مقاومِت رام نشدنی اش می رود،  متنی 
ـ چنانکه کُلسفسکی در نیچه و دور تسلسل  و نشان می دهد که به راستیـ 
استدالل کرده است ــ امر تکین نه آنقدرها علیه امر کلی ]جهانشمول[، 
که رویاروی امر گله ای می ایستد. »غذابازی ها« شاید در نظر نخست 
اوضاع  به  نظر  با  خاصه  کند،  جلوه  الضرور  و  تفرعن آمیز  موضوعی 
و  ـ اجتماعی  بستر مصائب عینِی سیاسی  در  و  کنونی  اقتصادی مهلک 
واقعیت گزنده ی زمانه ی حاضر، اما دقیقا به همین خاطر و به رغم چنین 
شرایطی، شاید بد نباشد که نظرگاهی متکی به وجوه مجلل و افراطِی 
تجربه گرایی، همراه با سرشاری ها و وفور ها و فراوانی های گزینشگرانه 
را دست کم در چند خط به تخّیِل آب رفته، سرکوفته، خشک، و نحیِف 
معاصرمان تزریق کنیم و در روزگاری که شهروند برای لقمه ای نان باید 
به گدایی درافتد بار دیگر برای لحظاتی به سرمستی های پانتاگروئلی و 
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دیدِن  چه بسا  بسپاریم؛  گوش  ساتیریکون وار  خیاِل  یک  از  طنین هایی 
گرسنه ای  شهروند  معده ی  اسیدهای  غلیان  یا  تحرک  موجب  فاصله 
شود یا شاید شوِر فاصله گرفتن را از نو کشف کنیم، و ای بسا تصورکردِن 
ایده ی یک جهاِن ممکن مشتمل بر افراط و تجمل، به بستارهای روانِی 
نهادینه شده ی وضع موجود رسوخ کند و آگاهِی کاذِب نصب شده بر سیستم 
عصبِی برخی طیف ها، جمعیت ها و زیرچینه های ناهمگوِن سوسیوس را 
اندکی پیچ دهد. متن بعد نمونه ی جالبی از عالم عددشناختِی آرت بروت 
]هنر خام[ را در آثار ملوین ِوی معرفی می کند؛ هنرمند سیاهپوستی که 
آنقدرها در ایران شناخته شده نیست. متن سپسین پرسه ی کوتاهی ست در 
یادگاه هنر مدرن نیویورک، و به )بازگشِت( جرج ُار در مقام یک کوزه گر، 
به گزینش و چیدماِن آثار او در همجواری با ون گوگ، گوگن و دیگران، و 
به تحول پارادایمِی مهمی در شکل یابِی روایِت هنر مدرنیستی می پردازد. 
آپولون و دیونیسوس از حدود  غروب بت ها درباب  بازاندیشی نیچه در 
تعاریف متقدم ترش در زایش تراژدی درمی گذرد و مقاله ی کوتاه وایس، 
جنون،  هنرمند،  روان شناسی  دیونیسوس،  به  نیز  تملک...«  »خلسه 
صورت بندی  می افکند.  نظر  فرهنگ  قربانی گرانه ی  خاستگاه های  و 
مانیفستی که در انتها آمده، جهت انتشار در یک مجلِد اینترنتِی جزوه طور 
از سوی نویسنده از نو پردازش شد، مجلدی که بر ماهیت و مسئله زای 
و  دهشت  هنر،  نشانه اِی  سپهرهای  در  جاری  ناشناخته/ناشناِس  امر 
نویس  بنجامین  و  فیشر  مارک  از  متونی  و  می پرداخت  تأمل  به  فلسفه 
ـ میانه اِی این  )میان سایرین( را در پیکربندی اش حول فضای سیال و در 
سه حیطه جای داده بود و هرچند نویسنده نسخه های متقدم تری از این 
در  این  از  پیش   را  هیوالیی«  »امر  درباره ی  مانیفست وار  فشرده سازی 
مجله ی تئاتر ]TDR[ منتشر کرده بود، اما نظر به این تداخل نظری حول 
»آنچه تاکنون و تا به اینجا ناشناس است«، صورت بندی مانیفست های 
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پیشین دستخوش اندکی تغییر شده. پیشتر، عالوه بر انتشار اینترنتِی چند 
مقاله و کتاب رادیوی فانتاسمی )بهمن 1397(، دو اثر از این نویسنده نیز 
منتشر شده اند، شهریاری ناممکن )بان(، فرم های فروپاشیده )چشمه(، 
که این پارادایم زیباشناختی را حول آنچه او »زیباشناسِی فزونی/افراط« 
دیگرها(،  و  تجربی،  سینمای  )تئاتر،  بصری  بسترهای  در  است  نامیده 
گرگوری  کار  )خاصه  تجربی  و صوت  فلسفه(  و  ادبیات،  )شعر،  متنی 
مانیفست  دو  با  ناممکن  شهریاری  جمله  از  و  می برند  پیش  وایتهد( 
دیگر،  بار  می شود.  تمام  و  شروع  هیوالیی  امر  باب  در  سنخ  همین  از 
مسئله زایی که نویسنده در این چند صفحه به سراغ شان رفته افراط ها، 
امور محال، درک ناپذیر و ُخرد، و دقایق سرشاری و گسست هستند، آن 
شدت های نوسان کننده ی کنش آفرینشگر که انگار جز با زبان َتَرک ها و 
گسل ها نمی توانند به بیان درآیند: آن امور ناگفتنی و آن فانتاسم گنگ که 
وانموده هایش از خردسیاست پوسیدگی و فرسایش خبر می دهند، و شاید 
از همین رو، چه در مقام روال هایی از هم آوایی آفرینشگر و چه به منزله ی 
فرایندهای تکین سازی از خالل کنش مقاومت، دقیقًا در خور نیروهای 
مهلک روزگار دشوار کنونی اند؛ شکستگی ها، کژریختی ها، اعوجاج ها، 
شیزوتراتژی ها،  و  زمین تروماها  پوسیدگی ها،  خالی،  فضاهای  و  خالء 
سکوت و میرایی که یک )پاد(زیباشناسی اگر نه سنخی از شیزوکاوی را 
برای خوانش یا رمزگشایی طلب می کنند که باید توأمان انتقادی و بالینی 
باشد؛ از همین رو، و بنا به صورت بندی وایس در »خلسه ی تملک...« 
می توانیم این چند پاره را »تمرین های شیزوکاوانه« در نظر آوریم که به 
سنخ شناسِی حاالتی از بدن های کثیر دیونیسوس، نقشه نگارِی میل در 
دقایق افراط، و به مسئله زای جنون اختصاص یافته اند؛ دور از هندسه ی 
آکسیوماتیزه سازِی آپاراتوس دولتی، و نزدیک تر به تماشای خط سیر آزاد 

بال پروانه، به َچِم سرنوشته ی کلودل برای فهم گل.



تمرین های شیزوکاوانه
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طرز طبخ یک ققنوس

خوردن فرشته ها باید خیلی دلچسب باشد. خیال کنم 
که خیلی نرم و ُترد باشند، چیزی بین مرغ و ماهی. 

ــ پیتر کوبلکا1

هنرها  سایر  بر  هنر  هر  است.  یک شبکه ی حس آمیزانه  هنری  فرم  هر 
متفاوت  مجموعه ای  واژه،  هر  اشارت،  هر  جمله،  هر  می گذارد.  تاثیر 
از حّسیت ها را فعال می کند. این شواهد نباید در لذاید روزمره ی ما از 
از  ما در مقام مترجم مدام گرفتار معضل هایی می شویم که  بروند.  کف 
این پیچیدگی ها نشأت می گیرند2. برای نمونه، یکی از سردرگمی هایی که 

1. Peter Kubelka

2. وایس در جریان شناساندن نظریه ی انتقادی و فلسفه ی معارص فرانسوی به دنیای 

انگلیسی زبان خاصه در آمریکا و اسرتالیا، نخستین بار پاره ی ریزوم از هزار فالت دلوز 

و گتاری و نیز فصلی از نیچه و دور تسلسل نوشته ی پیر کلسفسکی را به انگلیسی 

ترجمه کرد که هر دو سپس تر به طور کامل توسط دیگر مرتجامن به انگلیسی ترجمه 

شدند. وایس عالوه بر ترجمه ی بعضی از متون کارگردان تئاتر و نویسنده ی فرانسوی، 
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رویاروی من قرار داشت ترجمه ی Le discours aux animaux نوشته ی 
والره نوارینا بود، متنی که با این جمله تمام می شود: »روزی تک و تنها در 
جنگلی باشکوه در کرنایی چون این دمیدم، و پرندگان پیش پایم بی حرکت 
ماندند آنگاه که یک به یک آنان را به نام شان جفت جفت خواندم«، و 
از پی این جمله سیاهه ای شامل 1111 پرنده ی خیالی قطار می شود که 

آغازش به این قرار است:

la limnote, la fuge, l’hypille, le ventisque, le 
lure, le figile, le lépandre, la galoupe, l’ancret, 
le furiste, le narcile, l’aulique, la gymnestre, la 
louse, le drangle, le ginel, le sémelique, le lipode, 
l’hippiandre, le plaisant, la cadmée, la fuyau, la 
gruge, l’étran, le plaquin, le dramet, le vocifère, le 
lèpse, l’useau, la grenette, le galéate…]1[

ناگفته پیداست که ترجمه ی چنان نام هایی ناممکن است، و ترانویسی1 
آنها نیز چندان چنگی به دل نمی زند، طوریکه هیچ مگر یک بازی صرفًا 
بازآفرینی خوِد همان  از کار درنمی آید. در عوض، چالش ماجرا  زبانی 
شرایِط نام گذاری ای چنین یّکه است، یعنی نه تقلید از واژگان نوارینا، که 
گرته برداری از شیوه های شاعرانه اش؛ نامیدن به چنان شیوه ای که خوِد 
زبان می نامد؛ بدل شدن به دمیورژی بر فراز قوه ی سخن وری خویش. در 
بستری پرنده شناختی، اکثر این اسامی تا حدی توصیفی اند، و یا به نسبِت 

والره نوارینا به انگلیسی، در جای جای کتاب ها و نوشته های گوناگونش ترجمه ی خود 

از متون مختلفی که به انگلیسی ترجمه نشده اند را نیز ارائه می دهد و این وجهی از 

درگیری مدام او با مقوله ی ترجمه را شکل داده است.

 palang نویسه گردانی یا حرف نگاری؛ مثال نوشنت پلنگ به صورت ;Transliteration .1

Esperouz و اسپروز به صورت
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پرنده با زیستگاه اش اشاره دارند، یا به وجه فیزیکِی پرنده، یا به شرایِط 
رفتاری اش یا به قیاس های اساطیرِی اکیدًا غیرقابل صحت سنجی. من با 
کمال فروتنی، نظایر انگلیسِی ذیل )اگر به بیان اکید کلمه نگوییم ترجمه( 

را پیشنهاد می دهم:

pimwhite, sandkill, partch, barnscrub, stiltback, 
goskit, persill, peeve, phyllist, corntail, perforant, 
titibit, queedle, jewet, phew, marshquiver, 
graywhip, corvee, rillard, preem, peterwil, 
cassenut, flusher, willowgyre, trillet, silverwisp, 
eidereye, wheeltail, ptyt, jeebill, wheatspit...]1[1

تعمق درباره ی  به  بزم2 شروع  شعله و  با عنوان  آغازین  در مجلدی 
امکان آفرینش دستورالعل های پخت برای موجوداتی از این دست کرده 
بودم ، اما حاال باید اذعان کنم که چنان کاری بیشتر ریاکارانه بود. نه چون 
این پرنده ها خیالین هستند، بل صرفا به این خاطر که هریک از این اسامی 
می دهد(،  رخ  زبان  یک  در  یکبار  تنها  که  )واژه ای  است  تک آمد3  یک 
نام هایی بدون مسند یا توصیف، در بستری که هیچ داللت مصداقی ای 
اثبات ناپذیری  تلویحی  داللت های  فقط  بل  نمی گذارد،  ما  روی  پیش 

1. رصفا برای منونه دادن )به جای ترجمه ای که به زعم نویسنده ناممکن می مناید(، 

شاید بتوان اسامی پرندگان خیالی را به َچم عجایب نامه ها اما به صورت آزاد چنین 

پلیکان دیو،  پاژنگان،  گلورسخ،  گرمابچیلک  روزُخسب،  بورچکاوک  کرد:  بازنویسی 

گرزینه پوش،  چمروش  مرغزار،  توکاچنگ  نوک زرد،  پری زاغ  تک شاخ،  سی چلچله 

جن خروس نارنج بال، دلفین اردک اقیانوسی، کالغول درشت پنجه، َزهرُدرنای تاالب زی، 

دارکوبلبل پشت بلوطی، تیهوی کاکلی خاردار، پرستوژ قهقهه،  َمردارکوب درازگوش، 

َخم جغد هزاردستان، هامی کاسی، بوفینه کرکج سینه سبز، و دیگرها.

2. Flamme et festin

3. hapax
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طرح می کند که خوِد اسم ایجاب کرده است. )زیرا اصال چطور می توان 
به درستی تعیین کرد که آیا پرنده ای چون cassenut واقعا برای تغذیه اش 
پوست میوه های مغزدار ]nut[ را می شکند یا نه، یا آیا barnscrub همچون 
چلچله ها و جغدها در کاهدان ها یا انبار علوفه یا غّله ]barn[ می زید، یا آیا 
sandkill یکجور مرغ ساحلی به شمار می آید؟( هرکدام از این تک آمدها 

یک داِل بی مدلوِل محض است، واژه ای بی ُابژه ــ هرگز نمی توان دانست 
یا نه. این تک آمدها هرچند شاید به سیاهه ی  که پرورده ی خیال است 
اطالعات،  کمبود  به خاطر  اما  شوند  وارد  یک عجایب نامه  موجودات 

نمی توان آنها را در یک دانش نامه فهرست کرد.
بین المللِی  انجمن  طرف  از  عملی  کمک های  به  پیش،  سال ها 
نهان جانورشناسی1 واقع در توسان آریزونا امید داشتم. اما هیچ کمکی 
در کار نبود. نهان جانورشناسی علِم حیواناِت ناموجود است، موجوداتی 
چون ُمروادیو یا َبنشی، قنطورس، خیمایرا، شیردال، کراکن، مینوتار، ُرخ، 
ـ اگر نخواهیم همه ی آن انواع جانوران بی نامی را ذکر کنیم که  تک شاخ2ـ 
فانتزی ها و کابوس های ما را تسخیر می کنند. من به جستجوی خصایص 
فرزانگی  مبهِم  زمینه ی  این  که  کنم  تقویت  را  باورم  این  تا  رفتم  دقیقتر 

1.  Cryptozoology

2.  banshee, centaur, chimera, griffon, kraken, minotaur, rukh, unicorn

حیوانی  قنطورس  است.  روح طور  و  وهمی  موجودی  سلتی،  افسانه های  در  بنشی 

خیامیرا،  یا  شیمر  می شود.  انگاشته  اسب  پایین تنه ی  و  انسان  باالتنه ی  با  افسانه ای 

هیوالیی با رس شیر/برب/گربه سان، بدن بز یا میمون، و دم اژدها یا مار، و اصال خوِد این 

واژه به معنای وهم و خیال و پندار نیز هست. گریفون یا گریفین یا شیردال، موجودی 

اساطیری با رسوبال عقاب و بدن شیر، گاه موسوم بود به عنقا. کراکن هیوالی افسانه ای 

دریاهای شاملی و اژدهای خیال های مردم اسکاندیناوی و نورس از ایسلند تا نروژ بود، 

اسبی  افسانه ای، رخ یک هیوالیی خاورمیانه ای، و تک شاخ  گاومرد  مینوتار هیوالی 

افسانه ای با شاخی بر پیشانی.
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می تواند از خالل فصل مشترک اش با نهان خوراک شناسی1 سرخوشانه تر 
شود. هرچند، بیشتر در حیطه ی انتزاعِی نظریه بود که الهام مطلوبم را 
یافتم، خاصه در جستار »عوالم ُخرد« نوشته ی امبرتو ِاکو ]2[، آنجاکه او 
نظریه ای درباره ی گفتمان داستانی2 طرح می کند که به موجب اش می توان 
داوری  به  را  ممکن  یا  خیالین  عوالم  توصیفِی  اعتبار  و  درستی  ارزِش 
نشست. ساحت هایی از این دست بر طیف هایی از ماننده ترین به محیط 
روزمره ی ما تا دورترین حدومرزهای تخیل گمانه اِی اتوپیایی پل می زنند؛ 
ـ راست نما، تصورناپذیر  شأن معرفت شناختی آنها می تواند راست نما، غیر 
یا حتی محال باشد. در همه ی موارد، چنین عوالمی یا می توانند نسبتًا تهی 
باشند یا مجهز ، و این به میزان اطالعاتی که درباره ی یک محیط داستانِی 
خاص داریم، بستگی دارد. به تأسی از این نمونه، مبرهن است که دنیای 
عام حیواناِت والره نوارینا نسبتًا غیرمجهز، و بستر ویژه ای که پرنده ها در 
آن ظاهر می شوند مطلقًا فقیر است: هیچ گونه اطالعات پرنده شناختی 
به ما داده نمی شود، و از همین رو نمی توان شروع به تجسم دستور پخت 

مناسبی برای هرکدام از این پرنده ها کرد.
از بخت خوش، در مورد حیوانات شگفت انگیز ماجرا همیشه  اما 
چنین پیش نمی رود. ققنوس3 را در نظر بگیرید، همان پرنده ی اساطیری 
بار  دیگر  تا  می گیرد،  به پاکرده شعله  که خودانگیخته  اخگرهایی  در  که 
از خاکسترهای خویش حیات از سر گیرد، نمادی که به طور خاص از 

1.  cryptogastronomy

fictional discourse  .2 مبتنی بر پندار و قصه و ناواقعیت

3. واژه ی phoenix را با نظر به بسرت منت، و عدم اشاره ی مستقیم نویسنده به سیمرغ 

فارسی یا عنقای عربی، یا چمروش پهلوی، یا مرغو سنِئ اوستایی یا گرودای هندی و 

زبان شناختی شاخه های  قرابت های  به  اشاره برخی صاحب نظران  به  بنا  و  دیگرها، 

مختلف زبان های هندواروپایی و نزدیکی لفظ کُکنس یا ققنوس با فونیکس هامن 

ققنوس گذاشتیم.
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سوی کلیسای مسیحی اولیه به خاطر کیفیت های آشکارا رستخیزی اش 
مورد تجلیل بود. در واقع، دانستنی های ما درباره ی ققنوس بسیار بیشتر 
و  سرگذشت  است.  واقعی  حیوانات  از  بسیاری  درباره ی  ما  دانش  از 
پیشینه ی این پرنده به روزگاران کهن می رسد، و سروکله اش از جمله در 
مارشیال،  پلینی،  تاسیتوس،  ترتولیوس،  پلوتارک،  هُردت،  هزیود،  کار 
ُاوید، دانته، سیریلوس، سن امبروز، و میلتون پیدا می شود. برآورد شده 
که نیمی از شعرای پیشامدرن اروپایی شعری درباره اش نوشته اند، و برای 
نمونه شکسپیر هفت جا از او یاد کرده است. از اینرو، جزئیاتی غنی از این 
موجود در دست داریم، که با این حال گاه با هم در تناقض اند. ویراست 
1967 دانش نامه ی بریتانیکا به ما می گوید که ققنوس، که بوم سپهرش 
شبه جزیره ی عرب است، به بزرگی یک عقاب می شود، با َپر و کوپالی به 
رنگ سرخ روشن و زرین، و آوایی رسا و گوش نواز. گفته اند که بیش از 
همه به حواصیل ارغوانی )Ardea purpurea( ماننده است و کمتر از آن 
در خبر است که به لک لک، مرغ ماهیخوار سفید، فالمینگو، یا حتی به 
پرنده ی بهشتی شباهت دارد. ظاهرًا بخشی از این سردرگمی ناشی از این 
 )benu( واقعیت است که در اسطوره شناسِی مصر باستان، هیروگلیِف ِبنو
ــ نمادی خورشیدی، و همانا ققنوس ــ به یک حواصیل یا به یکجور 
پانصد  هر  ارغوانی  حواصیل  و  دارد،  شباهت  دیگر  بزرگ  آبی  پرنده ی 
سال به دست کاهناِن هلیوپولیس )خورشهر( در جشن هایی عظیم قربانی 
می شد. به نظر می رسد که توان های مقدِس منقوش در هیروگلیف اکیدًا بر 
ادراک ما از دنیای طبیعی و نیز بر دسته بندی پرنده شناختِی متعاقب تاثیر 
گذاشته باشد. چرخه ی زندگِی ققنوس در جهان حیوانات بی همتاست، 

و اینک توصیف آن در شرح کالسیِک ُاوید در دگردیسی ها:

تنها یکی موجود زنده و یکی پرنده باشد که بی هیچ مددی 
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ققنوس  آشوریان  نوزاید.  و  بازآفریند  خویشتن  برون،  از 
ُکندر و  با صمغ  با غالت یا چمن ها، که  نه  او  خوانندش. 
پانصدساله ی  دور  وقتی  گذراند.  روزگار  َبلسان  شیره ی 
حیات اش کامل گشت، بی درنگ آشیانی بهر خود سازد، و 
با منقار و چنگاِل بی لک و پیس اش بر فرازین ترین شاخسار 
نخلی جنبان دست به کار می شود. آنگاه، هنگام که از فلوس، 
خوشه های صاِف سنبل هندی، پّره ی پوست دارچین، و ُمّر 
معطِر زردرنگ بنیانی پی ریخت، خود بر آن فراز نشیند، و 
البه الی آن روایح حیات خویش به فرجام درنوردد. گویند که 
آنگاه دگر باره ُخرد ققنوسی از پیکر آن نیا زاده شود، و مقّدر 

باشد که همان دور حیات را از سر گیرد.]3[ 

پاره ای  در  ققنوس  با  که  ــ  هلیوگابالوس  رومی،  منحط  امپراتور 
شکم باره ی  و  خوراک شناس  ــ  داشت  اشتراک  خورشیدی  الوهیت 
بزرگی بود، و خصوصًا شیفته ی خوراک های لذیذی چون سر فالمینگو، 
زبان طاووس، و تاِج بریده شده از سر حیوان زنده بود. او یک بار صیادانش 
را به دیار لیدیا گسیل کرد و گفت که دویست زرپاره آن کس را خواهد داد 
ـ پیر ورنان  که ققنوسی برایش آورد. کسی از پس کار برنیامد. تحلیل ژان 
با ارائه ی برآوردی از این میل شگرِف مبتنی بر پخت و پز، می تواند در این 

باب روشنگر باشد:

حیات ملتهب ققنوس مسیری ادواری را پی می گیرد، نمو 
و افول، با زایش، مرگ و نوزایش، از پی چرخه ای می رود؛ 
فراز  بر  پّران  عقاِب  از  حتی  که  خوش بو  پرنده ی  یک  از 
ستیغ ها به خورشید نزدیک تر است، تا به حالت کرمی در 
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از  خفاش.  یا  مار  از  زیرین جهانی تر1  بسی  گندیدن،  حال 
پایان وجود دیرپای خود در  این پرنده که در  خاکسترهای 
آشیانی شمیم و شعله ور جان می سپارد، کرم خاکی کوچکی 
زاده می شود که از رطوبت تغذیه می کند و به نوبه ی خود به 

ققنوسی بدل می گردد.]4[

چیست خوراکی برازنده تر برای یک امپراتور خورشیدی؟ شاید او، 
کالفه از قربانی گری های مکرِر بشری به درگاه طبع الوهی اش، پیشکشی 
نام خورشیدی اش،  به حِق  را می جوید. چراکه هلیوگابالوس،  نایاب تر 
همه مشتاق آن بود که طی سناریوی بی رحمانه و اروتیِک مرگ پردیس را 
بر زمین فروآورد، طوری که خوِن قربانی گری های انسانی که کاهِن فرقه ی 
معبد  از محراب های  خور سازماندهی شان می کرد، همان خون جاری 
حمص، خوب می توانست با پیشکش های یقینًا فراطبیعی تر افزون شود. 
چرخه ی زیستِی ققنوس، اگر بنا به مصداق ساختاری اش در نظر آید،  
تمثیِل دقیِق آشپزی است چراکه میان شرایط ضدین پل می زند؛ خام/

عطرآگین/زننده.  خشک/مرطوب،  تازه/گندیده،  سرد/گرم،  پخته، 
از اینرو، ققنوس خوراکی کامل و پیشکشی آرمانی است، که به طرزی 
مغذِی  تفاوت های  طبخ،  مختلف  فنون  متضاِد  امکان های  تناقض آمیز 
درون زاد، و نمادپردازِی مقدس را یکجا در خود جای می دهد. همچون 
خوردن  آدم خوارانه،  شراکِت  یا  ربانی،  عشای  متبرک  گوهرگشِت2نان 

ققنوس یک کنش خوراک شناختِی حقیقتًا استعالیی را برمی سازد.
که  زیاده روی  و  ریخت و پاش  هرگونه  کنارگذاشتِن  با  دهید  اجازه 
درخوِر  پخت وپِز  دستورالعمل های  دارد،  سر  در  یحتمل  هلیوگابالوس 

1.  chthonian

2.  transubstantiation
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در  وقتی  ققنوس،  حیات  چرخه ی  فرجاِم  بگیریم.  نظر  در  را  ققنوس 
شیوه ی  به  آشکار  کاماًل  به طرزی  می شود،  فنا  اخگر خویش  زبانه های 
درخوِر طبخ اشاره دارد: باید ققنوس را در فضای بیرون خانه بر آتشی که از 
چوب های خوشبوی صمغ دار و گیاهان معطر شعله ور شده بریان کرد. این 
اشاره با اقتضائات نمادین این مرغ مقدس تناظر دارد، نوعی نمادپردازی 
ـ ِلوی اشتراوس از شیوه ی پخت و پز در کتاب خاستگاِه  که در تحلیل کلود 
آداب غذاخوردن تبیین شده است. تفاوت بین بریان و آب پز به ترتیب شامل 
تقابل های ذیل است که همگی حاکی از این واقعیت اند که »می توان بریان 
را در طرف طبیعت جای داد و آب پز را در طرف فرهنگ«:  وساطت نشده 
وساطت شده  )که مستقیما روی زبانه های شعله  پخته است( در مقابِل 
مردانه )زبانه های آتش(  )که در آب و توی ظرف دربسته پخته است(؛ 
آشپزِی برون زاد )پخته شده در فضای  زنانه )اجاق محفوظ(؛  در مقابل 
آزاد و بیرون خانه، و مختص اغیار( در مقابل آشپزی درون زاد )پخته شده 
براساس دستور پخت و مخصوص خانواده یا جمعی از نزدیکان(.]5[ به 
این ترتیب، در حالیکه بریانی نوعی خوراک است که به غریبه ها پیشکش 
می شود، آب پز به گروهی نزدیک و صمیمی اختصاص دارد. وانگهی، 
شاخص های جامعه شناختی حتی از این هم دقیقترند، زیرا آب پزکردن 
به طور کامل گوشت و آبش را حفظ می کند، در حالیکه برشته کردن باعث 
ازبین رفتن یا کاهش گوشت و آب می شود. فرم آب پز عامه پسند و به صرفه 
است، فرم بریان اشرافی و شگرف، با دودی که به منزله ی پیشکشی به 
برمی خیزد. آب پزکردن یک شیوه ی پخت و پِز تجربی  از خوراک  ایزدان 
است، حال آنکه بریان کردن شیوه ای ست استعالیی. بدین قرار، خوراک 
وعده ای  درخوِر  به راستی  خوراکی  خوراک هاست،  َبزمی تریِن  ققنوس 

یک باره در تمام عمر.
آماده سازی ققنوس نسبتًا ساده، و شبیه به آماده سازی یکجور گوشت 
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شکار بسیار بزرگ است. ابتدا، چنانکه از سرشت چنین گوشتی برمی آید، 
برحسب  تندمزه شود،  گوشت  طعم  آویخت، طوری که  را  ققنوس  باید 
ذائقه، جایی بین حالت پرنده و حالت کرم. سپس، باید آنرا در آمیزه ای 
از شراب قرمز، گیاهان معطر و ادویه ها خواباند )در این باره به آنچه در پی 
می آید بنگرید(. هرچند دلیل خواباندن این گوشت برعکس آن چیزیست 
که معموال در مد نظر است. بسیاری از سنخ های گوشت های شکاری 
بزرگ را باید آویزان کرد و در آمیزه ای خواباند تا گوشت نرم تر یا ُتردتر 
شود، زیرا زیست آزادَچر آنها باعث می شود نسبت ماهیچه به چربی بسیار 
بیشتر از آن چیزی باشد که در گوشت ماکیان خانگی و دام چارپا سراغ 
داریم. هرچند، در مورد ققنوس ترد و نرم کردِن گوشت ضروری نیست، 
به  زیرا عمری بسیار طوالنی دارد و موجودی غیرمهاجر و یک جازی 
شمار می رود، و از اینرو حجم شدیدًا زیاد و ناپایداری از چربی دارد. )این 
نکته هر دو فرایند آویختن و بریان کردن را پیچیده می کند، زیرا گوشتش 
ققنوس  آنجاکه  از  می شود.(  تکه پاره  به آسانی  درازمدت،  ُتردشدن  با 
َترکردن و  به خاطِر  را دارد که آتش بگیرد، خواباندن  تمایل متمایز  این 
کاستن از اثرات شعله ضرورت دارد، و دقیقا به همین خاطر است که 
]آمیزه ی  چاشنی  با  مدام  آتش[  بر  بریان شدن  زمان  ]در  باید  پرنده  این 
شراب قرمز و ادویه[ و کمی َکره ی پالوده یا روغن گیاهی بی رنگ چرب 
شود. اما در مورد خوِد دستورالعمل های خوراک پزی، باید حواس مان 
به قیاس های گمراه کننده باشد. به باور برخی، باید با ققنوس مثل همان 
حواصیل برخورد کرد. کتاب راهنمای خوراک آکسفورد معلوم می کند 
که حواصیل خاکستری )یا حواصیِل ُدرنا از تیره ی Ardea cinerea( در 
سراسر قرون وسطا در اروپا چون سایر »پرندگان بزرگ« دیگر نگریسته 
می شد، پرندگانی چون لک لک، درنا، طاووس: پرندگانی که شکم شان با 
سیر و پیاز پر شده و سپس در برنامه ای دست و دل بازانه شامل جالدهی 
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که  است  مبرهن  اما  می شدند.]6[  بریان  پرها، سراسر  تزیینی  تعویض  و 
گرچه بریان کردن به راستی تکنیک مناسبی است، اما همراهی صرف سیر 
می آید.  حساب  به  ققنوس  پخت و پزانه ی  امکان های  تضعیف  پیازها  و 
شدیدًا  قبل،  از  هم  ققنوس  گوشت  شکارها،  همه ی  گوشت  همچون 
طعم آنچه می خورده را دارد: در این مورد، صمغ کنُدر، شیره ی بلسان، 
و گیاهان دارویی و خوش رایحه ی گوناگون و میوه های خانواده ی توت 
)ققنوس مرغی گیاهخوار است، که این امر بر جذبه ی نمادیِن پاکی اش 
باید  که  می دهد  این  از  خبر  ققنوس  آشیان  ترکیب بندِی  و  می افزاید(؛ 
را  ادویه های خاورمیانه  و  دارویی  گیاهان  ترکیب های حاوی  از  چندی 
در شکم پرکردن گوشت به کار گرفت، از جمله همان ها که پیشتر گفتیم، 
دارچین، پرک هندی، ُکنُدر، ُمّر، و بلسان، که می توان به آن ِهل، جوز 
هندی، زیره ی سبز، زنجبیل، زردچوبه، بسباسه یا جوز بویا، سماق، فلفل 
فرنگی و دیگرها را ]بسته به طبع و ذائقه[ افزود. کوتاه اینکه، بهره گرفتن 
اینجا مناسبت بسیاری دارد؛ ادویه ها  از ارزش ها و غنای کار ادویه در 
اگر سنجیده به کار روند با گوشت ققنوس خوب جفت و جور می شوند. 
آمیزه ی خاص ادویه ها، همچون انواع پودر کاری هندی، از کشوری به 
کشوری و از خانواده ای به خانواده ی دیگر ]بسته به ذائقه[ فرق می کنند. 
در این مورد، هیچ دستورالعمل »کالسیکی« ]در طرز تهیه ی خوراک[ 

وجود ندارد.
این  برای  مناسب  و  فرعی  مخلفاِت  درباره ی  اندکی  اطالعات 
کاذبی  بسیار  قیاس های  مورد  این  در  گرچه  است،  دست  در  خوراک 
حکمفرماست. در یونانی، ققنوس به معنای درخت نخل هم هست، و در 
مصری، هیروگلیِف benu، ققنوس، و در غیر اینصورت درخت نخل را 
نمادپردازی می کند؛ چون هم درخت و هم پرنده صفاِت ایزد خورشیدند، 
اغلب آنها را با هم اشتباه می گیرند. این امر باعث شده برخی بر این باور 
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باشند که میوه ی درخت خرما یا یکجور شکم پِر مناسب است یا نوعی 
ضمیمه و مالزم. در حالیکه میوه ای چنین غنی نیک می تواند به کارمان 
 truffe[ بیاید اما من قارچ دنبالنِی پخته بر خاکستر ]تهیه ی مخلفات[

sous la cendre[ و قدری ژله ی انار را ترجیح می دهم.

باید اشاره کرد که ققنوس آنقدر نایاب است که تقاضای تفرعن آمیِز 
خوراک ققنوس بس بسیار مقدم تر از همه ی دیگر غذاهای تجملی بوده 
است. در مقایسه با خوراِک گوشت ققنوس، حتی رنده کردن تراشه های 
طال و جواهرات کوچک که هلیوگابالوس در سبزیجاتش می آمیخت و 
صرف می کرد، یا مرواریدهای بزرگی که کلئوپاترا در نوشیدنی هایش حل 
این  به  نایابی، هم  این  دلیل  پیش پاافتاده ای هستند.  نمونه های  می کرد، 
خاطر است که می گویند تنها یک ققنوس در هر دوره ی زمانِی فرضی 
چنانکه  است،  دشوار  بس  شکارش  آنکه  خاطر  به  هم  و  دارد،  وجود 
چرخه ی حیاتش حکایت دارد: بنا به کمترین تخمین، ُاوید این چرخه 
را 500 سال می انگارد؛ تاسیتوس مدعی است که این چرخه ی حیاتی 
با دور یمانِی مصرِی 1461 ساله تناظر دارد؛ پلینی آنرا به اندازه ی سال 
برآورد می کند که برای تحقق اش  افالتونی، یعنی دوره ای 12994 ساله 
افالکی شان  اصلِی  موضع  به  همگی  سیاره  پنج  و  ماه،  خورشید،  باید 
بازگردند؛ یکی از افراطی ترین تخمین ها، هرچند مضحک به نظر برسد، 
از چرخه ی زندگی  97000 ساله ی ققنوس خبر می دهد. در نظرگرفتِن 
دوره ی آیینِی مصر باستان محتمل ترین گمانه ای است که ما را به پذیرش 
کمترین تخمین یعنی 500 سال می رساند. ققنوس به رغم نایاب بودن، یک 
ادبیات طباخی بسیار  از  خوردنِی آشکارا شایان توجه است، و غیابش 
این  ُپرکردن  به  حدی  تا  موجز  مقاله ی  این  امیدوارم  می نماید.  عجیب 

ازقلم افتادگِی خوراک شناختِی نظرگیر یاری رساند.
انجمن بین المللِی نهان جانورشناسی  را به این آدرس می توان یافت:
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 آشپزی برای بدن بی اندام:
  

وسواس های خوراک شناختِی آنتونن آرتو

در پاریس هیچ خیابانی به نام آنتونن آرتو وجود ندارد )گرچه، از خالل 
یک شِم شگرِف نازک طبع نزد آنان که خیابان های پاریس را نامگذاری 
و دوباره نام گذاری می کنند کویی به اسم رمبو1 در جوار کوی ورلن2 واقع 
خیابانی  بدجنسی،  یا  بی ظرافتی  نوعی  واسطه ی  به  حال آن که  شده، 
ناِم فنلون3 به موازات خیابان بوسه4 قرار دارد5(. هرچند، چون یک  با 

1.  Verlaine

2.  Rimbaud

3.  Fénelon

4.  Bossuet

5.  زیرا برخالف هم آوایی شاعرانه ی ورلن و رمبو، می دانیم که فنلون از طرفداران 

مقوالتی چون حقوق برش و حقوق زنان، و بوسه هوادار مطلق گرایی سیاسی و حق 

ایزدِی پادشاهی به شامر می رفتند؛ و بعدها مدرنیست ها و ستایندگاِن فنلون از جمله 

مخالفان رسسخِت بوسه بودند.
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آیرونی هولناک، باید در ُرِدز1 جایی را به اسم آنتونن آرتو یافت؛ آنجاکه 
سپری  روانپزشکی  تیمارستان  یک  در  را   1946-1943 سال های  آرتو 
کرد؛ سال های جهنمی، دوراِن زبان پریشی و انزوای بی حدومرز، دوران 
شکنجه و عذاِب نزارکننده که او طی آن، زبان تکلمش را از دست داد، 
جانش غرقه و روحیه اش متالشی شد. این نام جای فرضی، ستایشی ست 
مشکوک از اویی که هیچ جایگاهی نداشت، آکنده از خالء بود، او که 
به رغم  شاید  جنونش،  خاطر  به  )شاید  آرتو  درهم شکست اش.  نیستی 
ُبعد  به  اشاره  نوشته هایش  در  که  بود  نویسنده ای  نخستین  جنونش( 
متافیزیکِی آشپزی را یافتم: »آیولی2 کوشش متافیزیکِی تغذیه از خالل 
کام یا سقف دهان، زبان و دندان است، که به تاریک ترین کیمیاگری راه 
ـ تراکِم شگرف سبکسرِی متافیزیکی و خوراک پزِی جادویی.  می برد«]1[ـ 
)که  ُرِدز  روانپزشکِی  بیمارستان  از  خالصی اش  از  پیش  آرتو 
»خیابان  یا   ،Vieux-Sens خیابان   ،1 پالک  داشت؛  بدُیمن  آدرسی 
فرتوت ـ حس«3( و برگشتن به پاریس، دوره ی کوتاهی از آزادی مشروط 
را از 19 مارس تا 10 آوریل 1946 در شهر آویُرِن اسپالیون4 در بیست مایلی 
آندره دی ریچارد5  با  نزدیک رودخانه ی الت و در معاشرت  ُرِدز  شمال 
شاعر به دست آورد. در تاریخ 22 مارِس همان سال، آرتو از هتل به دوست 
دکترش، گاسُتن ِفردیه، نوشت: »از شما به خاطر اینکه اسپالیون را نشانم 

1.  Rodez

Aïoli  .2;  نوعی سس رسد از سنخ مایونز با طعم سیر عمدتا متشکل از سیر، تخم مرغ، 

آب لیمو یا رسکه، و روغن زیتون. در پُروانس آیولی شامل خوراک کاملی هم می شود 

شامل سبزیجات پخته )لوبیا سبز، هویج، سیب زمینی...(، ماهی پخته، تخم مرغ پخته که 

با سس آیولی رِسو می شود. 

3.  Vieux-Sens

4.  Aveyron town of Espalion

5.  André de Richard
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دادید سپاسگزارم. واقعًا جای خوشایندی است، برخوردار از سکوت، 
معلق  آسمان  از  پوسیده  دندانی  چون  مندرسش  ویرانه های  که  دژی  با 
است.«]2[ اما در متِن »Centre-noeuds«، که اولین نسخه اش به احتمال 
زیاد در اسپالیون نوشته شد، آرتو جلوه ی بس تاریک تری از ویرانه های 
پیش  را  ــ  شده  بیان  خوراک شناختی  استعاره های  با  که  ــ  قلعه  یک 
روی ما می گذارد؛ کنگره های عجیب و غریب و ویرانه های تشویش آسای 
چون  رمانتیکی  نویسنده ی  بقایایش  )که   de Calmont-d’Olt قلعه ی 
ویکتور هوگو را به هیجان می آورد( و بر فراز چکادی مشرف به هتل آرتو 
جای دارد: »و آنجا پرتگاه هایی هست که گاه صخره های شان به طرزی 
عجیب خود را از کمرکش کوه جدا می کنند، و درختانی وجود دارند که به 
طرزی غریب اینجا و آنجا میخکوب شده اند. و یکهو می بینی که جایی در 
دل جنگل شعله های آتش فروزان شده اند. و بر ستیغ کوهساران گاز ُاُزِن 
ناشی از الکتریسته ی گوارشی وجود دارد که نزد من هرگز چیزی جز باد 
معده ی تمام تن های مرده ی له و لورده نیست.«]3[ آرتو در این مکان جدید 
تقدیِر محتمِل بدن خود را می بیند، پیکری لت و پارشده چون دیواره های 
قلعه، جسمی تهی چون فضای داخلی قلعه: »و جنایت است اینکه قلعه 
تا اوج ها برکشیده، حال آنکه بسیار پسندیده تر بود که همه ی آنچه بر هم 
سوارشده اند مدفون می گشتند. زیرا که زمین جسم خود را ترمیم می کند، 
می آکندش، ضخیم اش می کند، در حالی که هوا یا ِاِتر آنرا می پراکند و آنرا 
وامی دارد به تسکین های عجیب، به قیود عجیِب کشسانی، تا ترتیبی دهد 
که آنرا در معرض نور بگذارد.«]4[ آکندنی عجیب! تنها در خور یک بدن 

بی اندام! انسانی آکنده!
در ناحیه ی متروک Massif Central فرانسه ]ناحیه ای متشکل از 
ـ مرکز فرانسه[، آرتو توأمان شرایِط رنج اش  کوهستان و فالت در جنوب 
و اوضاع ضروری برای نوشتن را برمی شمرد: »به جای آنکه هستنده ای 
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از  برای حمایت  و  کنی،  انکار  فرشته  یک  فراخوندِن  خاطِر  را محض 
آن هستنده، بیش از همه، ُتهیا و نیستی و سکوت و مغاک در دسترس 
وجود دارند.«]5[ در اینجا، چنان است که انگار آرتو نه به شهر اسپالیون 
شمال اش  در  درست  که   monts d’Aubrac منظره ی  به  عوض  در  بل 
واقع شده ارجاع می دهد، آنجاکه در دهکده ی ُابَرک1، بر مسیر زیارتی 
اسپانیا،  Santiago de Compostella ]شهری در شمال غرب  به سوی 
مرکز اجتماع خودآییِن گالیسیا، »به معنای میدان ستارگان«[، ویرانه های 
را   )L’Hospice de Notre-Dame des Pauvres( معروف  دمریه ی 
می توان یافت، یک نوانخانه و پناهگاه قرن دوازدهمی، که بر دروازه ی 
ناحیه  این  برازنده ی  از همه  بیش  آستانش واژگانی حکاکی شده اند که 
 montsمی نمایند: »دیار دهشت و انزوای بی کران«2. نمی دانم آیا آرتو از
مشغول  را  فکرم  موضوع  این  همواره  اما  نه،  یا  کرد  بازدید   d’Aubrac

راهِی خرابه های  را  مطرود3  این شاعر  فردیر  دکتر  بود  بهتر  که  می کند 
دلمرده و ناگوار ُابَرک می کرد، نه رهسپاِر منطقه ی خوش منظر و نرم و 

ولرِم اسپالیون و دّره ی رود الت. 
با عنوان »سوپ  نقاشی  ُرِدز، یک  از  از عزیمتش  آرتو درست قبل 
از  درهم برهم  واقعًا  تلمبار  یک  کشید،  بابل«  برج  در  فرم ها  بویابِس4 
گریبانگیر  که  جنگ  زمان  محدودیت های  نظرگرفتِن  در  با  تصاویر.]6[ 
اهالِی ُرِدز هم شده بود، و نیز با لحاظ کردِن درد و حس گم گشتگی ناشی 

1.  Aubrac

2.  In loco horroris et vastae solitudinis

Poète maudit  .3 ؛ شاعِر منفور، مطرود، ملعون، مستحق دشنام و بدفرجام که بیرون 

الکل، جنون، مجرمیت،  و علیه جامعه می زید؛ با خصایص چون افراط در مخدر و 

خشونت، و همه جور بزه اجتامعی، طوری که جوامنرگی مشخصه ی این سنخ بود.

La Bouillabaisse de formes dans la tour de Babel  .4؛  منظور از سوپ در عنوان 

این نقاشی، سوپ بویابس است؛ سوپی حاوی ماهی و جانوران صدف دار و سبزیجات.
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از درمان های جوراجور )شامل شوک الکتریکی و انسولین درمانی، که 
هر دو در حالت بسیار ابتدایی شان بودند(، غافلگیرکننده نیست که آرتو 
که خود اهل مارسی بود، رویای درهم برهمِی گوشِت زبان ها1 و پیچیدگِی 
پخت و پزانه ی هستی را در سر می پروراند، آنجاکه آمیزه ها، ملغمه  ها، و 
استحاله ها اهمیتی اساسی دارند. اگر کلِم ُپرشده، که خوراک سنتی آن 
شمار  به  تسکین دهنده  و  تسلی بخش  راحت  غذای  یک  است،  منطقه 
می رود، اما سوپ بویابس کامال برعکس آن است: سرگیجه ی ژست ها، 
آشوِب اجزای سازنده، هزارتوی ذائقه ها ــ بشقابی حاوی پیچیدگی و 
بغرنجِی شدید، اگر نگوییم حاوِی درهم تنیدگی و تشویِش چشایی. تمثیل 
راستینی از جان آرتو. اما در دهکده ی الت از سوپ بویابس هیچ خبری 
نیست. به احتمال زیاد آرتو ناگزیر شده بود که بنا به پیشنهاد دکتر، خودش 
یک خوراِک truite au lard ، قزل آالی پیچیده در پیه یا گوشت خوک، 
درست کند؛ همان شیوه ی کمابیش جهانشموِل افزودِن چربی به گوشت 

ُلخم و کم چرب.]7[

یادداشت ها
[1] Antonin Artaud, Cahiers de Rodez , vol. 20 (Paris: 

Gallimard, 1984), p. 436.
[2]Antonin Artaud, Nouveaux Écrits de Rodez (Paris: 

Gallimard, 1977), p. 116.
[3] Antonin Artaud, “Centre-noeuds,” in Suppôts et 

suppliciations (Paris: Gallimard, 1978), p. 26.
[4] Ibid, pp. 26–27.
[5] Cahiers de Rodez , vol. 20, p. 431.

1.  tongues
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کارت پستال ارسالِی آرتو با منظره ای از اسپالیون؛ ُمهر تاریخ: 1943.

[6] See Paule Thévenin and Jacques Derrida, Antonin Artaud: 
Dessins et portraits (Paris: Gallimard, 1986), p. 168; also 
Bernard Blistène and Germain Viatte, eds., Antonin Artaud: 
Oeuvres sur papier (Marseille: Musées de Marseille / 
Réunion des Musées Nationaux, 1995), pp. 132–133. 

 Les corps de طراحی ها ونقاشی های مورخه ی 3 مه 1946 آرتو با عنوان
terre ]بدن های زمین[ نیز از عالقه ی مرتبط خبر می دهند. 

بیفزایم،  مقاله  این  به  را  اگر بخواهیم شم سبک تِر خوراک شناسِی معاصر   ]7[
اسپالیون،  در   Le Méjane در رستوران  کنم که  اشاره  به جوالی 2004  می توانم 
 ruite de Gagnot gratinée au chou vert et au یک خوراک عالی
Laguiole ]قزل آالی برشته با کلم ساوی و پنیر الگویل[ و یک کلم شکم پر در 
ُابَرک  در  آشپزی  ُابَرک خوردم.  درباره ی  La Dômerie در دهکده ی  رستوران 

بنگرید به
Allen S. Weiss, Gastronomic Diary, July 2003, Contemporary 

French Civilization , vol. XXVIII, no. 1 (2004) and 
Cuisine et Beaux-Arts: petite méditation sur le gargouillou, 
Critique, no. 685–686 (2004).

درباره ی سوپ بویابس نک: 
Henry Deluy, La Bouillabaisse: Le grand combat, in André 

Pitte, Xavier Girard, and Thierry Fabre, eds., La cuisine, 
un gai savoir , a special issue of La pensée du midi , no. 
13 (2004)

Source: Allen S. Weiss, ‘Cuisine for A Body Without Organs: 
Antonin Artaud’s Gastronomical Obsessions’, Cabinet 
Magazine, Winter 2005–2006, Issue 20 / Ruins; http://
www.cabinetmagazine.org/issues/20/weiss.php



کارت پستال ارسالِی آرتو با منظره ای از اسپالیون؛ ُمهر تاریخ: 1943.



آنتونن آرتو، سوپ فرم ها در برج بابل، فوریه 1946.
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غذابازی ها: چیدن میز برای بازی

│1│
ضیافتی ترتیب دهید و تنها کسانی را دعوت کنید که نام های شان مشابِه 
اسامِی اشخاصی باشند که در عرصه ای خاص پرآوازه اند )نام های افراد 
آشکارا  منظورمان  یافت؛  محلی  تلفِن  دفترچه  در  بتوان  باید  را  دعوتی 
الهام  اسپوئری1  دنیل  مهمانِی  از  رویکرد  این  و  است(،  بزرگ  شهری 
گرفته شده که موقع جشن گرفتِن مقام استادی اش، تمام آدم های شهر با 
اسم های فردریش نیچه، گئورگ هگل، ایمانوئل کانت و مانندهای شان 

را دعوت کرده بود. یک ِمنو چاپ کنید تا همه ی حضار امضایش کنند.
بنگرید به:

See Daniel Spoerri, “La faim du C.N.A.C.,” in Allen S. Weiss, 

ed., Taste, Nostalgia (New York: Lusitania Press, 1997(.

1.  Daniel Spoerri
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│2│
و  ماه خوردید،  یک  واقعًا طی  هرآنچه  کنید:  مهیا  موازی  فهرست  دو 
هرآنچه دلتان می خواست طی یک ماه بخورید. بحراِن وجودی ای که از 

پی می آید را توصیف کنید.
بنگرید به

See Daniel Spoerri, Topographie anecdotée du hasard [1962] 
(Paris: Centre Georges Pompidou, 1990).

│3│
دعوایی را تصور کنید که طرفین در آن غذاها را به سمت هم پرت می کنند 
در دوران مهد کودک  از خوراکی ها  استفاده  با  از زدوخورد  متفاوت  و 
است. رابله نبردی را توصیف می کند که اسلحه ی اساسی اش یکجور نان 
fouace بود، نوعی شیرینی بریوش یا نان بنچیک )متشکل از آرد و کره و 

تخم مرغ و مخمر(1.
.Iron Chef به عنوان یک مدل ممکن بنگرید به شوی تلویزیونِی

│4│
این کلمه:  به هر دو معنای  ابداع کنید،  نو  یک فارس ]یا مضحکه ی[ 
توشکمی ]آنچه داخل شکم مرغ و غیره ُپر می کنند و می پزند[ و جوک 
]لودگی و مسخرگِی مضحک[. من یک تخم شکم ُپِر بلدرچین در یک 

تخم شکم ُپِر غاز در یک تخِم شکم ُپِر شترمرغ را پیشنهاد می دهم.

1.  brioche
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حکایت  در  زنده  ُطرقه ی  با  شکم پر  بچه خوک   توصیف  به  بنگرید 
ساتیریکون اثر پترونیوس.

│5│
تنها  که  می دانم  اینقدر  کنید.  فراهم  رنگ نشان شده1  خوراِک  یک 
خوراک های تک فامی که واقعا به لحاظ خوراک شناختی جواب هستند، 

سفیدرنگ، سرخ، و سیاهند. 
بنگرید به

Joris-Karl Huysmans, À rebours [1891] (Paris: Gallimard / 
Folio, 1977).

│6│
نوعی کنش ایجابی از جنِس وندالیسِم خوراک شناختی یا شمایل شکنی 
را تصور )یا اجرا( کنید. احتماال مشهورترین نمونه ی معاصرش، دستبرد 
به مک دانلِد فرانسوی توسط خوزه بِوه2 به منزله ی یکجور کنش نمادیِن 

ضدجهانی سازی است.  
بنگرید به

David Freedberg, The Power of Images (Chicago: University 
of Chicago Press, 1989).

1.  color-coded

2.  José Bové
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│7│
بهترین و بدترین وعده های غذایی که تاکنون خوردید را توصیف کنید. 
مقایسه ی توصیف تان از این دو خوراک  باید وجوه تازه ای از ناخودآگاه تان 

را برمال سازد.
بنگرید به

Carolin C. Young, Apples of Gold in Settings of Silver (New 
York: Simon & Schuster, 2002).

│8│
خوراکی شامل بشقاب های »تحلیلی« خلق کنید، همچون ِدسر زبانزِد 
آناناس  با  نارگیلی  شربت  از  متشکل  کارتن،  لوکاس  در  سندرن1  الن 

تفت داده و یک شیشه مشروب ُرم: یک پیناکوالدای تجزیه شده.2
با استفاده از هر رِسپی ]که دوست دارید[ از هر کتاب آشپری ]که 
دوست دارید[، خوراک برگزیده تان را به دست کم سه مولفه ی جدا تجزیه 

کنید.

│9│
)کلوچه یا کماج تزیینی یا یک اثر هنری با شکر(   pièce montée یک

1.  Alain Senderens

ُرم  نارگیل و مرشوِب  آناناس، آب  پیناکوالدا piña colada مرشوبی حاوی آب    .2

]rum[ است؛ آنچه در جمله نخست در قالب بشقاب های جدا رِسو شده در نسبت با 

پیناکوالدا یک وجه تجزیه تحلیلی پیدا می کند؛ دومی به عنارص اول تجزیه پذیر است 

و خود متشکل از ترکیب بندی آنها. در اینجا مسئله ی ذوق، قریحه، ذائقه و اشتها این 

است که چه ترکیب بندی های دیگری با هامن مولفه های برسازنده ممکن هستند.
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بدمد،  خورنده اش  در  تازه ای  جان  می بایست  هنر  این  کنید.  درست 
همه پسند باشد و لذتبخش.

بنگرید به 
Antonin Carême, Le pâtissier pittoresque [1815] (Paris: 

Mercure de France, 2003).

│10│
غذابازی های خاص خود را بیافریند. لطفا توجه کنید که یک غذابازی 
کام بخش آن است که ذائقه را بهتر کند، بر لذت بیافزاید، و دانش را ژرفا 

بخشد. تهییج مستقیم پسندیده نیست.

اورتورها  یا  مداخله  مقام  در  ارجاع ها  از  یک  هر  نویسنده:  یادداشت 
]پیش درآمدها[ طرح شده اند، نه به منزله ی مثال  یا سرمشق دادن.



این متن بخشی از یک پروژه ی ستون نویسی نویسنده است که ذیل عنوان 
متاثر  این ستون نویسی در چارچوبی  پیش می رود؛   »Ingestion »بلع/ 
خوراک شناسی  و  غذا  در  کندوکاو  به  فلسفه،  و  تاریخ  زیباشناسی،  از 

می پردازد. 



گوپ ها از کتاب گوپ ها و طرز گوپ بودن )1990(، اثر ژلت برجس 
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جبر یعنی سرمستی

اجازه ی  با   ،DAA.ANTARES وی،  ملوین 
مارگرت بودل/ عکس از زیندمن/فریمونت
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آُدلف ُولفلی)1864 -1930( که احتمااًل پرآوازه ترین هنرمند شیزوفرنیایی 
به شمار می رود، وزن کوچکترین الماسش را 28 میلیون تن می انگارد.]1[ 
ارزش چنین شیئی محاسبه ناپذیر است )گرچه ولفلی هرگز در محاسبه ی 
امر نیاندیشیدنی تردید نمی کند، و پیاپی انبوهی از صفحات را از محاسبات 
)اما  است  دندان شکن  عددی  شیء  این  وزن  می آکند(،  گیج کننده اش 
آیا اصاًل همین منشاِء سه جانبه ی قدرت این شیء نیست؟ سه جنبه ی 
مگالومانیایی  شیئی  چنین  مالکیت  فیزیکی؟(،  و  زیباشناختی،  مالی، 
است )نوعی از غلو که بخش عمده ی هرگونه هنر، االهیات و پارانویا 
را سرشت نمایی می کند(. در اینجا، تخیِل هنرمند، جبران کننده ی حالت 
جبران کننده ی  مضاعفی   به طور  و  او  اجتماعی  کامِل  سلب مالکیت 
الماسی  چنین  درباب  فانتزی بافتن  است.  روانشناختی اش  عدم تعادِل 
نوعی استراتژی بقاست، و ردونشانی ست از سرخوشِی خالقه در عالمی 
که بدون این فانتزی دلگیر می نماید. این فانتزی نشانه ی نوعی فزایندگِی 
ـ در  نظم  درباب  عددشناختی  رویای  یک  است،  خلسه وار  و  مفرط 

ـ آشوب، یکجور ازخود بی خودشدِن ذهن به وسیله ی ذهن.  قلب 
ـ هیپنوتیزم گری  بوطیقایی برای امر الیتناهی وجود دارد، نوعی خود 
تا تواِن نامتناهی برکشیده  َپراگذری1 اتکا دارد که  که بر فسونگری های 
امر  به حد  ولفلی[  نقاشی  ]بر صفحه ی  انباشت ها  بدین نحو،  شده اند. 
می کنند:  دگرگون  را  زیباشناختی  احساسات  آنها  می رسند،  فهم ناپذیر 
این حالت را  گسیختگِی شناختی، ناهمسازِی امر واال، می نامیم. نسبِت 
»نسبت طالیی« به زیبایی معادل است با نسبِت امر نامتناهی به امر واال. 
امر بس بزرگ یا بس پیچیده برای اکثر نیت ها و قصدها به منزله ی هم ارِز 

Parataxis  .1; به معنای کنارهم گذاشنت واژه ها یا عبارات بدون استفاده از حرف ربط؛ 

پهلوگذاری؛ توالی و ترتیب دهِی دو لفظ بدون ربط منطقی
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دانش  بازنمودگِر  حدود  درنظرگرفتِن  با  و  می کند،  عمل  نامتناهی  امر 
بشری، می کوشد تا امور سنجش ناپذیری را به یک مظهر بدل کند که نه 
در توصیِف عظمت بل در داللت ضمنِی عظمت نهفته اند. نمادهای امر 
بی حد ــ که ورای هرگونه محاسبه است ــ می توانند به طرق مختلف، 
توسط انگشتان یک دست، یا دو دست، یا دو دست و دو پا، یا یک عدد 
خاص مثل ارزش عددِی خدا در نمادپردازِی یهودی ]عدد 18[ ، یا با 
سی و شِش  توسط  یا  برساخته شوند،  فلسفه ی چینی  در  هزار شیء  ده 
تشویش آسا ]عدد 36[ که فرانسوی ها برای نامیدِن مقادیر هنگفت به کار 
می برند. به این قرار، ذات امر واال با هر فرهنگ و در هر دوران تغییر 
می کند؛ احتماال امروزه ذات ما همان رشته ی 01010 در دیجیتالی سازی 
باشد، یا به صورت رشته های ACGT مربوط به نوکلئوتیدهای سازنده ی 
سراسِر DNA درآمده باشد. به نظر می رسد که به دام انداختِن امر مطلق 
درون مرزهای کّمیت پذیر افسونی جاودانه دارد، و این واقعیت که رمزگان 
دیجیتالی شده یا ژنتیکی ــ برخالِف الماِس ولفلی ــ به این واقعیت پهلو 
می زنند که می توان آنها را سنجید و صحت سنجی کرد، پیونِد شاعرانه و 

بنیادِی بین  امر مطلق و مرزهای کمیت پذیر را عوض نمی کند. 
هنرمند نیویورکی، ِملوین ِوی، از استادان معاصِر امر واالی ریاضیاتی 
و مولکولی است که طراحی هایش از معادالت شیمیایی و عددی، تجلیل 
از توان خلسه آوِر ساختارهای خودزایا به شمار می رود. برنگاشت های 
وسواسِی ملوین ِوی تصویری از محاسبه است، اما نه محاسبه ی فی نفسه؛ 
در هنر او، هم سطوح فرمال و خط داِر عالئم علمی و هم حدود امر واالی 
می شوند.  عیان  زیباشناختی شان  وانموده های  خالل  از  ُخرد  بی نهایت 
ریاضیاتی  واالی  امر  از  نادری  تجلی  وی  طراحی های  سیاق،  این  به 
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هرمسِی1  و  گزنده  شوخِی  برمی سازد،  سیاه  شوخی  یک  به منزله ی  را 
سلب مالکیت شدگان. در این آثار، آنجاکه درام به صورت فرمول های سّری 
و محرمانه ادا می شود، محاسبه مساوی است با واالیش، نمایش معادل 
است با اجرا، معادله = شمایل، و تجویز یا نسخه پیچیدن = بازنمایی. 
برای  کرده اند؛  دسته بندی  »آوت سایدر2«  هنرمند  یک  به عنوان  را  ِوی 
ساماندهی بیشتر این ویژگی، می توان احیای دسته بندی قرن نوزدهمِی 
شاعر مطرود 3 را آرزو کرد ــ گرچه این محیط، و نه هنرمند است که 
آن،  در  که  بی رحم  دنیایی  در  شود.  خوانده  »ملعون«4  درستی  به  باید 
ـ خاصه برای محرومان از حق شهروندی  جان به دربردن از آشوب شهریـ 
ــ اغلب مسئله ای است درباب واکنش های شیمایی )بازآفرینانه یا طبی(، 
و آنجاکه خطر دائمِی عفونت ویروسی )زیست شناختی یا سایبرنتیکی( 
همان  شاید  قریب الوقوع  فاجعه ی  از  حفاظت  بهترین  دارد،  وجود 

1.  دراینجا hermetic هم به معنای سحرآمیز و غامض و هم به معنای کیپ و بی منفذ، 

معنادار است؛ اولی در کاربست مضون مطایبه آمیز اثر و دومی در خود ترکیب بندی اش.

Outsider  .2؛ راجر کاردینال در کتاب سال 1972 خود به دفاع از آرت بروت ]هرن خام/

ناآزموده[ پرداخت و آنرا هرن بیگانه/بیرونی/غریبه یا آوت سایدر نامید؛ میشل تُِوز آنرا 

نه هرنی برآمده از یک فرهنگ دیگر، بل چیزی غیر و بیرون قلمروی فرهنگ شمرد، 

آنجاکه ذهنیت هرنمند از کلیشه های فرهنگی و از آموزش های هرنی در امان مانده 

و تقلید و ادا نقشی در تولید اثر نداشته و اثر ملهم از وجه رام نشده یا اهلی نشده ی 

تکانه ی هرنمند است و همین کیفیتی خام یا زمخت، نخراشیده یا حتی وحشی به 

از مطالعات زیباشناختی دامنه داِر وایس در زمینه ی  پارادایم پاری  این  آن می دهد. 

»زیباشناسِی افراط« را شکل می دهد که به نوبه ی خود ملهم از پروژه ی »انتقادی و 

بالینِی« دلوز و پیش برنده ی آن است. برای مطالعه ی بیشرت بنگرید به وایس، فرم های 

فروپاشیده: هرن خام، فانتاسم ها و مدرنیسم، تر. سدنا پرنی و پویا غالمی، نرش چشمه.

Poète maudit  .3 ؛ شاعِر منفور، مطرود، ملعون، مستحق دشنام و بدفرجام که بیرون 

الکل، جنون، مجرمیت،  و علیه جامعه می زید؛ با خصایص چون افراط در مخدر و 

خشونت، و همه جور بزه اجتامعی، طوری که جوامنرگی مشخصه ی این سنخ بود.

4.  accursed
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استراتژِی چاره ی اول و آخر، یعنی تخیل باشد. فرمول ها برای کنترل 
جهان به کار می روند، که خود چندان هم بی شباهت به اوراد و طلسمات 
نیست. آیا کار ملوین وی نمی تواند حاوی دارونامه ای فانتاسمی باشد که 
برای اعتیادها و دردهای واقعی درمان های هومیوپاتیک پیش می نهد؟ در 
دنیای ملوین وی، فریاد یعنی انقطاع: شمارش و حساب او، »ریاضی« و 
»شیمی«اش، ما را در تصدیِق این موضوع شوکه می کنند که پیوند )یا در 
واقع، عامل برسازنده ی( همه ی ما پیچیدگِی وصف ناپذیِر اعداد و اتم ها، 
واکنش های شیمیایی و ساختارهای ژنتیکی است ــ سویه ی بی نهایت 

ُخرِد نامتناهی که متالهاِن پس از پاسکال از قضا از آن غافل ماندند.  
اصرار ولفلی بر این است که »جبر یعنی موسیقی« و بودلر بر این 
که »سرمستی یعنی عدد.« از زمان فیثاغورت می دانیم که موسیقی یعنی 
عدد، و می دانیم که موسیقی افالک نوعی جبر سماوی است. با استخراج 
ملوین وی  که  افزود  زیباشناختی، می توان  این قضیه ی  عامل مشترک 

عکِس قضیه را فاش می کند: جبر یعنی سرمستی. 



ملوین وی، گواهی، تعهد، یادداشت، با اجازه ی مارگرت بودل / عکس: زیندمن/فریمونت.
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یادداشت نویسنده:
از  یکی  بسیارند؛  ولفلی  آدلف  درباره ی  انتقادی  نوشته های   ]1[

الهام بخش تریِن این مطالعات:
Harald Szeemann, “No Catastrophe without Idyll, No Idyll 

without Catastrophe,” in Elka Spoerri, ed., Adolf Wölfli: 
Draftsman, Writer, Poet, Composer (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1997), pp. 124-135.

Source: Weiss, Allen, S., ‘Algebra Is Drunkenness’, in 
Cabinet, Issue 8; Pharmacopia, Fall 2002.
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ر در یادگاه هنر مدرن نیویورک
ُ
جرج ا

چه بگویم تغییر پارادایمِی مهمی را تجربه کردیم، و چه صرفًا اشاره کنم که 
آنچه روی دادنی بوده سرانجام رخ داده است، به هر سخن، دقیقا نمی دانم 
سرامیکی  اثر  شش  نمایش  به  اشاره ام  بیاغازم.  را  مقاله  این  چطور  که 
ساخته ی جرج ُار در یکی از گالری های جدیدًا ساماندهی شده در یادگاه 
شاهکارهای  که  است  اتاقی  در  و   ،]MoMA[ نیویورک  مدرن  هنر 
ِانُسر، ِردون، گوگن، و مهمتر از همه  مدرنیستِی سورا، مونش، روسو، 
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پرستاره ی  شب  یعنی  یادگاه،  این  جذابیت های  محبوب ترین  از  یکی 
از همه  بیش  این بستر  ُار در  آثار  را در خود جای داده است.  ون گوگ 
کنجکاوی برانگیزند، و او یقینًا در این مجلس خجسته بر پای خویش 
»بزرگترین  را  که خود  او  داعیه ی  که  است  آن  از  این حاکی  و  ایستاده 
هنرمند کوزه گر بر این کره ی خاکی« می دانسته شاید آنقدرها هم پر بیراه 

ـ و خوب به تصریح او توجه کنیم: »هنرمنِد کوزه گر«. نباشدـ 

]نمایی از چیدمان آثاِر گالری 501، با عنواِن نوآوران سده ی نوزدهم، 
یادگاه هنر مدرن نیویورک. 2019. عکس از جاناتان موزیکار[  

 
مدتی است که یادگاه های مهم دنیا آثار سرامیک یا سفالینه ها را در 
ارتفاعی هم تراز با سایر صور هنری به نمایش می گذارند، چنانکه در یادگاِه 
این دست  از  کنارهم گذاری هایی  پیشگاِم  که  پاریس شاهدیم،  در  ارسی 
است بی آنکه های و هوی آنچنانی به پا شود. و یقینًا برگزاری نمایشگاه هایی 
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از فرهنگ هایی که سفالینه یا سرامیک در آنها نقشی مهم ایفا می کند ــ 
مثال در گالری های ژاپنی، چینی، و کره ای در یادگاه هنر متروپولیتن ــ 
دیرزمانی ست که نمایِش سفالینه را با چیدمان سایر هنرها تلفیق می کند. 
طی چند دهه ی گذشته، سفال ها آهسته و پیوسته به دنیای هنر بین المللی 
وارد، و الهام بخش برخی شارحان، به پیشگامِی گرث کالرک، شدند تا 
تاکید کنند که تفکیک هنر/صنایع دستی، که دیرزمانی در کانون نقد، 
نظریه و جدل بر سر سفالینه بوده ــ حاال دیگر منسوخ است. از اینرو، 
حضور جرج ُار در یکی از گالری های نظرگیِر یادگاه هنر مدرن نیویورک 
ـ اما به یقین نمادی توانمند است،  ــ هرچند ژستی نوآیند به شمار نمی آیدـ 
بازاندیشی درباره ی پارادایم های زیباشناختی، تجلیل از سفالینه ی کارگاه 
مهمترین(  نه  )اگر  مهمترین  از  یکی  متصدی  که  نهادی  همان  توسط 

روایت های مدرنیزم است.

]جرج اُر، جام، ساخِت 1900، سفال لعاب دار، 9.5 * 10.2 سانتی متر. 
]Blanchette Hooker Rockefeller کمک هزینه ی خریداری از
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این  نمایشگاه گرداِن دپارتمان معماری و طراحی،  ژولیت کینچین، 
انتخاب غافلگیرکننده اش را چنین توضیح می دهد: »این انتخاب نتیجه ی 
بین پرسنل نمایشگاه گردانی در دپارتمان های مختلف  بحث های مداوم 
بود. می خواستیم شیوه های منفک شده ی نگاه کردن به رسانه های متفاوت 
را درهم بشکنیم، تا امر آشنا و امر ناآشنا را ترکیب کنیم، و آثاری از یک 
دوره ی مشابه را بیابیم که با یکدیگر هم طنین می شوند ــ خواه بر حسب 
پیوندهای شخصی هنرمندان، خواه مفهوم مسلط در کارشان، خواه فرم و 
خواه مادیت. گنجاندن ُار در این بین به دالیلی مناسبت داشت، و دست کم 
توانستیم هنرمندی آمریکایی را در اولین گالری های شامِل مجموعه آثار 

معرفی کنیم.«
مدرن  هنر  یادگاه  می دانند،  CFile  خوب  خوانندگاِن  که  همانطور 
آثار کوزه گرِی »کارگاهی« روی خوش نشان نداده  به  نیویورک عمومًا 
شمول  طراحی اش  و  معماری  مجموعه های  در  را  سفالینه   و  است، 
داده، و از اینرو عمومًا زمینه را به طراحی صنعتی محدود کرده است. 
استثناهای مهم از این قرار هستند: )الف( هنرمندانی که گرچه در اصل 
به عنوان کوزه گر نمی شناسیم اما آثاری مهم در این زمینه تولید کرده اند 
که گرچه  از هنرمندان  برخی  نوگوچی(؛ )ب(  میرو،  پیکاسو،  )گوگن، 
اساسًا سفالگرند، اما به اشتباه در دسته ای دیگر طبقه بندی شده اند )برای 
نمونه لوچیو فونتانا(؛ )ج( آن دسته از نمایشگاه های نادری که کوزه ی 
مجسمه  به عنوان  را  دست  این  از  آثاری  اما  هستند  پذیرا  را  کارگاهی 
دسته بندی کرده اند )برای نمونه وقتی پیتر وولکس در سری های موسوم 
به استعدادهای نوی یادگاه هنر مدرن نیویورک در 1960 شرکت کرد(. آن 
آثار کوزه گری کارگاهی که از بیرون این حدود سربرآوردند تا جایگاه شان 

را در دل سایر هنرها پیدا کنند مواردی نادر به شمار می آیند.



50    |ششششاادهنشهمیش یزوکموتنی

جام، ساخته ی 1900. سفال لعاب دار 10.2 * 20.3  اُر،  تصاویر: جرج 
سانتی متر. و همان، با تاکید بر جزئیات.

در  را   )1966( ژاپنی  نوین  تندیس  و  نقاشی  عنوان  با  نمایشگاهی 
نظر بگیرید که یکی از اولین نمایشگاه های عمده درباره ی این مضمون 
ساخته ی  سرامیکی  قطعه ی  چهار  نمایشگاه  این  بود.  غرب  دنیای  در 
که   )1962( ماند  یاد  به  ابری  جمله  از  می شد،  شامل  را  کازو1  یاگی 
پیشاپیش در مجموعه ی یادگاه هنر مدرن نیویورک جای داشت، و نیز 
سوجی  شناخته شده  کمتر  هنرمند  ساخته ی  آجری رنگ  سفالینه ی  دو 
شیندو2 ــ یک راهب ذن که کارش بر یاگی و گروِه آوانگارِد سودیشا3 که 
یاگی از بنیان گذارانش بود تاثیر گذاشت. هرچند، در کاتالوگ عرصه ی 
زیرا قطعات مورد بحث صراحتا  ندارد،  سرامیک هیچ اشاره ای وجود 
ذیل مقوله ی »مجسمه« شمول داده شده اند، آنطور که عنوان نمایشگاه 

1.  Yagi Kazuo

2.  Tsuji Shindo

3.  Sōdeisha



یشریشهمرنم شهزدشچشی شنیرهریم    |    51
ی
ددوشت

نیویورک  مدرن  هنر  یادگاه  هم  و  سودیشا  هم  است.  کرده  خاطرنشان 
مشتاِق ساماندهی دوباره ی دسته بندی های سنتی بودند، اما هر یک به 
دالیلی متفاوت از دیگری. اعضای سودیشا متحمل رنج بسیاری شدند 
تا آثارشان را از مجسمه ی مدرنیستی متمایز کنند، دقیقا به این خاطر که 
بتوانند در چارچوب دنیای سرامیک )yakimono( بمانند، و آنها تا آنجا 
پیش رفتند که اصطالح جدیدی برای چنان آفرینش هایی خلق کردند، از 
 ،objet ابژه ی حرارت دیده، واژه ای دو لفظی مشتق از( obuje-yaki جمله
اصطالح فرانسوی برای ابژه و yaki، واژه ی ژاپنی برای حرارت دادن یا 
فرماِل  حدومرزهای  در  که  می دانند  کوزه گرانی  را  خود  آنها  پختن(. 
آنها را  سرامیک کار می کنند. یادگاه هنر مدرن نیویورک اما برعکس، 
مجسمه سازهای مدرنیست می انگارد که با خاک رس کار می کنند. از 
اینرو، شمول چنین هنرمندانی در نمایشگاه های یادگاه هنر مدرن نیویورک 
به نحوی انجام شد که تاریخ پیچیده و ویژگِی زیباشناختِی سرامیک ژاپنی 

را کنار بگذارد. 

جرج اُر، جام، ساخِت 1900، سفال لعاب دار، 8.6* 18.8* 14.6سانتی متر. 
اهدایِی چارلز کولس
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استثناهایی وجود داشته اند، و ژولیت کینچن نظرگاهی باریک بینانه 
موضوع  کارگاهی  سفال  حالیکه  »در  می کند:  طرح  باب  این  در  را 
در  واقع  در  سفال  این  اما  نمی آید  شمار  به  عمده ای  نمایشگاه گردانِی 
چند  طی  نمایشگاه هایش  و  نیویورک  مدرن  هنر  یادگاه  مجموعه ی 
رنه  هدایت  تحت  دستی  صنایع  دپارتمان  شد.  گذاشته  نمایش  به  دهه 
دی هارنوکورت1 به موازات دپارتمان طراحی صنعتی در 1944 پی ریخته 
دپارتمان معماری و طراحی  در  دپارتمان ها سپس تر  این  شد )هر دوی 
ادغام شدند(. این دپارتمان با مسائل مربوط به طراحی و مهارت های 
مربوط به صنایع دستی سروکار داشت، و نیز با »مسائلی که بر کارکرد 
آزاد مهارت و استعداد صنایع دستی در دنیای پساجنگ تاثیر می گذارند.« 
طراحی صنعتی و صنایع دستی در برنامه ی یادگاه هنر مدرن در میانه ی 
نگریسته  مخالف  موضع  دو  صورت  به  مناسب  طراحی  عنواِن  با  قرن 
نشدند و برای نمونه، نمایشگاه های جمع و جوری درباره ی هنر سرامیِک 
کسانی چون نتزلرز، پیتر والکس، کیتاج رزانجین، و لوسی ری2 برگزار 
شد. سفال هنری دوره ی متقدم تر به منزله ی بخشی از عالقه ی یادگاه به 
آرنوو یا هنر نو ]art nouveau[ و جنبش هنرها و صنایع گردآوری شده 

بود.«
در باب گنجاندِن امروِز جرج ُار در یادگاه هنر مدرن، می توان پرسید 
چرا، در بستر مدرنیزم آغازیِن اروپایی، آثار یک سفالگر آمریکایِی گمنام 
و شدیدًا فراموش شده برای نشان دادن انتخاب شده اند، و نه برای مثال، 
شاپله،  ارنست  چون  فرانسوی،  مدرنیست  سرامیک ساز  هنرمند  یک 
کار  افزودِن  می توان  حتی  دالهرش3.  آگوست  یا  کاریه،  ـ ژوزف  ژان 

1.  Rene d’Harnoncourt

2.  Natzlers, Peter Voulkos, Kitaj Rosanjin and Lucie Rie

3.  Ernest Chaplet, Jean-Joseph Carriès, or Auguste Delaherche
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سرامیکِی گوگن به این آمیزه را نیز تصور کرد، هموکه رابطه ای نزدیک 
چیدمان  بینابینِی  نسبت های  می شد  بدین وسیله  و  داشت،  ون گوگ  با 
اما  برسد،  نظر  به  دم دستی  خیلی  شاید  هرچند  کرد.  نیز  پیچیده تر  را 
نمی توان به همجواری مشهوِد »سفالگر مجنوِن بلوکسی1« و ون گوگ 
نیاندیشید، ون گوگ در مقام شمایل نابغه ی مجنون، کسی که آنتونن آرتو 
در جستاِر نظرگیِر ون گوگ، کسی که جامعه او را خودکشی کرد )1947( 
به تجلیلش نشست. مناسباِت ُفرمالی که ُار و ون گوگ را به هم وصل 
می کنند نسبتًا آسان یاب هستند: موج داربودِن خط های هر دو، نیروهای 
پویش آفریِن ترکیب بندی های شان، کژدیسگِی فرم های پذیرفته شده نزد این 
دو، آزمونگری های رنگی شان. ژولیِت کینچین موافق است که: »البته، 
همانطور که لقب "سفالگر مجنوِن بلوکسی" حکایت می کند، فرم های 
چرخان  ابرهای  با  سهولت  به  می توان  را  بیانگر  روانشناختی  به لحاظ 
چیدمان[  طبق  ]بر  ــ  داد  پیوند  ون گوگ  پرستاره ی  شب  منظره ی  و 
بازدیدکنندگان باید به سرامیک های ُار نگاه کنند و از کنارشان بگذرند 
دیوار  بر  روسو  خفته  کولی  کنار  در  که  برسند  گوگ  ون   شاهکار  به  تا 
عقب گالری نصب شده است، در نتیجه این آثار خواهان پیوندگرفتن اند. 
بیگانه بودن  یا  »غرابت  کلی تِر  حس  نوعی  در  همچنین  آنها  کنم  فکر 

]outsiderish[« نیز اشتراک دارند«.
عاشق این هستم که یکی دو ساعتی به آرا و عکس العمل های مردم 
گوش بسپارم، گرچه شک دارم که عادات زیباشناختی قدیمی به آسانی از 
بین نروند، طوری که خیلی ها احتماال صرفًا تعجب می کنند که آن شش 
ظرف سفالی در میان اتاقی شامل آنهمه شاهکار چه می کنند. همچنین 
 می توان در نظر گرفت که عکس العمل مخاطبان چقدر متفاوت می بود اگر 

Biloxi  .1; قبیله ای رسخپوست در دره ی می سی سی پی
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تصویر: جرج اُر، صراحی، ساخِت 1900، سفال لعاب دار، 10.4*15.5*8.2 
سانتی متر. اهدایِی چارلز کولس، و ماری و دیوید رابینسن

برخی از آثار افراطی تر ُار به نمایش درمی آمدند تا به طرزی خودنمایانه تر، 
تکنیک شگرف و بینش منحصربه فردش را عیان کنند. در باب طنین های 
روانشناختی بین ُار و ون گوگ، تنها به این نکته ای هشدارآمیز اشاره کنم 
که دست کم از زمان انتشار متن آرتو، عامه ی مردم گرایش پیدا کرده که 
ون گوگ )و نیز آرتو( را چون مظهر نبوغ جنون آمیِز هنری بنگرد، که این 
یعنی خیلی ها کار او را نه در مقام هنر بل بیشتر چون جذبه با اسطوره در 
نظر می آورند، با تمام اشکاالتی که این تصور در پی دارد. زیرا در مورد 
جرج ُار دشوار است بدانیم که آیا او مجنون بود، عجیب و غریب بود، یا 
فقط یک نمایشگر بزرگ بود، و طعنه ی سالوادور دالی در اینجا مناسبت 
دارد: »تنها تفاوت بین دالی و یک دیوانه این است که دالی دیوانه نیست.« 
پیشخوان  جمله ی  از  چیدمان،  این  وجوه  برخی  درباره ی  شاید 
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کم ارتفاع ایراد بگیرند، زیرا ایجاب می کند که بیننده برای اینکه بتواند از 
جلو به فرم ها نگاه کند باید زانو بزند، که با تشریفاِت نگریستن در ژاپن 
ممنوع، دست کم  نگوییم  اگر  آمریکا  یادگاه های  در  اما  دارد،  همخوانی 
غیربرازنده است. موضوع حادتر، و شاید شرم آور این است که اکثر آثار 
موقر و آرام اند، و این بسیار دور از افراطی ترین تولیدهای ُار است. اما 
این دقیقا همان چیزی است که باعث می شود این چیدمان برای دنیای 
کوزه گری بسیار ویژه باشد: هرچند نامحتمل است که این جام ها، کوزه 
اشیاء  این  اما  این وجود  با  بیایند،  کاری  به  بتوانند  عمل  در  صراحی  و 
بر مرز ابژه های کاربردی قرار دارند، از اینرو حضورشان در یادگاه هنر 
مدرن نیویورک دوشاخگی های کهنه ی کاربردی/غیرکاربردی، کوزه/

مجسمه، صنایع دستی/هنر را به پرسش می کشد.
همانطور که َگرث کالرک تاکید دارد، جرج ُاری را »که صنایع دستی 
طرد کرده بود، هنر نجات داد.« اگر چیدمان یادگاه هنر مدرن نیورک در 
گالری های طراحی رخ داده بود، احتماال مورد توجه قرار نمی گرفت و 
عمدتًا سرامیک دوست ها به سراغش می رفتند، و تاثیر زیباشناختی اش 
مدرنیزم  جریان غالِب  به  ُار  واردکردِن  این  اما  می شد.  محدودتر  شدیدًا 
نه،  بیاید و چه  نیویورک، چه خوش مان  یادگاه هنر مدرن  ــ که  عالی1 
در  سرامیک  نقش  فرجامیِن  حقانیِت  اثباِت  ــ  نوشته  چنین  درباره اش 
تاریخ هنر مدرن است، آن هم به لطِف کوزه گری »مجنون« و یک بینش 

نمایشگاه گردانِی »عجیب و غریب«.

Source: Allen S. Weiss, ‘George Ohr At MoMA’, Cfile 
(2020); https://cfileonline.org/feature-paradigm-shift-
george-ohr-at-moma/

1.  High Modernism
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او  واگیردار،  بی قرار،  معّماوار،  غریبه ای سرمی رسد،  دیونیسوس چون 
منجر  مرگ  و  هرزگی  به  که  واگیری  می کند،  منتشر  را  واگیِر شیدایی1 
می شود. پیشترها، وقتی تراژدی نه هنوز درام بل تنها همُسرایی بود، آنگاه 
درمی آمد،  تصّور  به  تنها  بل  نمی شد  بازنمایی  دیونیسوس  ایزد  هنوز  که 
مشارکت جو  و  خالق  اراده ای  گواِه  هنر،  به  جشن  از  ترادیسی2  فراینِد 
بود. پس چرا به بازنمایِی خدا نیاز بود، طوری که مخاطبان، تحت تهییِج 
بینش ور  را در مقاِم »فیگوری  نقاب دار  این فیگوِر  دیترامبی،  همُسرایِی 
می دیدند که انگار از وجد و شعِف3 خود ایشان زاده شده است،«]1[ شعفی 
که از آن پس به وسیله ی سناریوی تئاتری سازماندهی شد؟ هیجان و شوِر 
خصوصی، با بدل شدن به درام، به بینش یا نشانه ی همگانی و مشترک 
استحاله می یابد. اما چرا این دیونیسوس ــ که آشکارگی یا ظهور4 تابعی 

1.  mania

transfiguration  .2;تجلی، تغییرشکل، شکفتگی 

3.  rapture

4.  epiphany
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ـ بود که بس ارجمند )و احتماال،  از خشونِت قربانی گر به شمار می رفتـ 
سرانجام خواروخفیف( شمرده شد؟ 

برای  است  اولیه ای  پیش شرِط  و  ارتباط،  از  شکلی  قربانی گری 
خشونِت  به وسیله ی  نمادین  امر  االهیاتی،  سیستم  یک  در  اجتماع. 
قربانی گری بر پا می شود که بدن را به یک دال استحاله می بخشد، دالی 
که ملزم است درون اقتصاِد محدوِد مبادله ی دال محور به گردش درآید. 
محدودیت این سیستم ــ که یک حِد شناختی است ــ به وسیله ی نسبت 
بین خدا و مرگ تعّین می یابد، مرگی که بنیاِن ارزش و معنا است که به 
موجب  هردوی شان همه ی دال های دیگِر این سیستم ــ خصوصا »مرد« 
و »زن« ــ معنا و ارزش شان را کسب می کنند. دقیقا همین سامانه ی 
می بخشد،  بنیان  چیزها  طبیعِی  نظم  به  که  است  دال  محور  و  کاهنانه 
»نظمی« که تناقض عام بین امر انسانی و امر االهی را پنهان می کند. این 
رابطه، این اصل رازآلوِد وجود، نوعی شفافیت یا رفع را می طلبد که در 
حرمت شکنی به منزله ی کوششی برای برگذشتن از حدود تفّرد و مرز بین 
بشریت و خدا بروز می یابد.]2[ به این قرار، فرزانگی1 همانا خویشکارِی 
کفرگفتن به طبیعت، انزجار از طبیعت، هیوالوشی علیه طبیعت، سرپیچی 

علیه طبیعت و درهم شکستن قوانیِن طبیعت است. 
چطور  پس  دارند  وجود  ایزدانی  اگر  می پرسد،  نیچه  که  همانطور 
را  االهی  امر  و  انسانی  امر  بین  مرز  ورزید؟  میل  ایزدشدن  به  نمی توان 
می توان به دو شیوه زیر پا گذاشت: )1( فرد با ایزد یکی می شود )نوعی 
تقدیِس همانندساِز ُمحاکاتی ــ به عبارتی؛ شرِط بودن(؛ یا، )2( می توان 
تا  بینش ورانه  تجربه ی  چشم چرانِی  )از  شد  رویارو  خدا  با  طریقی  به 
دهشت سادیستِی ایزدُکشی ــ به عبارتی؛ شرِط داشتن.( این تخطی ها ــ 

1.  Wisdom
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که بر طبق تشخیص باتای اوِج وجود انسان هستند ــ ترکیِب دهشت و 
خوشی، ترکیِب تشویش و وجد را ــ که خصیصه ی هر گونه بت وارگی1 

ـ ایجاب می کنند.]3[ استـ 
جشن دیونیسوسی، و درام پردازی اش در تراژدی یونانی، سناریویی 
تخطی ای  چنین  در  می تواند  تماشاگر  وسیله اش  به  که  می کند  مهیا 
مشارکت جوید. دنیای صحنه بروز یا بینشی از همسرایِی ساتیری است، 
»همسرایِی دیونیسوسی که تا ابد از نو خودش را در دنیای آپولونِی تصاویر 
ساتیر  یک  به  عیاش  یا  شادخوار  سناریو،  این  در  می کند.«]4[  تخلیه 
ترادیسی می یابد که در خشونِت آن هسیترِی جمعی مشارکت می جوید که 
به وسیله اش خودمثله گری2 خدا عملی می شود. کارکرد درام استحاله ی 
حالِت ُسکر3 دیونیسوسی به بینش یا رویای آپولونی، و استحاله ی لیبیدو 
به نشانه است. مرِگ مبتنی بر قربانی گری، سوژه را به ُابژه و نشانه ساز را 

به نشانه َترامی دیسد. 
کار باتای در احساِس یک اجتماع به همراِه نیچه تحقق یافت ــ و 
باتای/ موازی  اینهمانی های  زیرا  نیچه،  با  همانندسازی  در  حتا  شاید 

اسفال/دیونیسوس و نیچه/دیونیسوس دربردارنده ی همانندسازی باتای 
و نیچه  هستند ــ و مضامین عمده ی کار او مستقیما از گفتار نیچه ای 
درباره ی ُسکر دیونیسوسی استخراج شد. برای باتای، شهریاری کارکرِد 
حداکثِر  به  که  است  نیروهایی  سرزندگِی4  و  »وفور  و  تخطی،  افراط، 
شدِت تراژیک می انجامند.«]5[ چنین غنای تخطی گری در اروتیسیزم، 

1.  fetishism

2.  diasparagmos

3.  intoxication

exhuberance  .4 وفور و فراوانی، جوشش و رسزندگی، غنا و نشاط 
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نمایان  دیوانگی1  و  شعر،  مقدس،  قربانی گری  خندیدن،  سرمستی، 
می شود. نظرگاه باتای را با متنی از کتاب خواسِت توان نیچه درباره ی 

سرمستی2 قیاس کنید:

آنها نوعی ترادیسی و سرشاری را به چیزها  حاالتی که در 
القا می کنیم، و درباره ی چیزها شاعرانگی به خرج می دهیم 
کنند:  منعکس  را  زندگی  در  سرخوشی  مان  و  سرشاری  تا 
سکسوالیته؛ ُسکر، سورچرانی؛ بالیدگی یا نشاط؛ چیرگی بر 
یک دشمن؛ مضحکه؛ تهور و بی باکی؛ شقاوت؛ وجِد حِس 
ـ  دینی. این سه عنصر اساسی اند؛ سکسوالیته، ُسکر، شقاوتـ 
که همگی متعلق به شادیهایجشنمحورِ نوع بشر هستند، 

و هر سه نیز در »هنرمنِد« اولیه تفوق دارند.]6[

هدف این هزینه گرِی انرژی لیبیدویی، هدف این خواسِت توان، نیل 
به »انسان کامل«]7[ به وسیله ی چیرگی بر تفرِد تکه پاره است؛ اصل تفرد3 

یعنی چیرگی یافتن در سرمستی یا ازخودبی خودِی دیونیسوسی.]8[
روانشناسی  سوی  »به  بت ها،  غروب  از  مشهور  پاره ای  در  نیچه 
هنرمندان«، این وضعیت های ُسکر یا بی خویشی را با منشاِء خالقیت 

هنرمندانه یکی می کند، آنجاکه عنصر الزامی همان سرمستی است:

این ماشین را  سرمستی نخست می باید تحریک پذیری کل 
تشدید کرده باشد؛ وگرنه هنری در کار نیست. همه ی انواع 

1.  madness

2.  frenzy

3.  principium individuationis
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سرمستی، هرچند به انحای مختلفی مشروط شده باشند، توان 
انجام این کار را دارند: بیش از همه، سرمستِی تهییِج جنسی، 
این کهن ترین و اصلی ترین شکِل سرمستی. نیز، آن سرمستی 
نیرومند  عاطفه ی  هر  پی  از  عطش،  و  تمنا  هر  پِی  از  که 
می آید؛ سرمستِی خوش گذرانی ها، هماوردی ها، شاهکارهای 
برآمده از جسارت، پیروزمندی، هر تحرک شدید؛ سرمستی 
از  ناشی  سرمستی  ویرانگری؛  در  نهفته  سرمستِی  قساوت؛ 
برخی تاثیرهای هواشناختی، مثال سرمستی بهاره؛ یا سرمستی 
ناشی از مخدرها؛ و سرانجام سرمستِی خواست، سرمستِی 
اراده ای غنی و بالیده. عنصر اساسی این سرمستی احساِس 
نیرومندی و سرشارِی فزاینده است. از سِر همین احساس 
است که آدمی خود را به چیزها می سپارد، آدمی چیزها را 
وامی دارد که پذیرای او باشند، آدمی در چیزها دست می برد 
ــ این فرایند ایدئالسازی نام دارد. بیایید همین جا خود را از 
باور همگانی،  شر یک پیش داوری خالص کنیم: برخالف 
یا  کم اهمیت  و  کوچک  چیزهای  از  کاستن  ایدئالسازی 
به حساب نیاوردِن امور پیش پاافتاده نیست. در عوض، آنچه 
مسلم است رانه ای سهمگین و دیوانه وار برای به صحنه آوردِن 
خصایص اصلی است طوری که سایر خصایص در طی این 

فرایند ناپدید می شوند.
را  همه چیز  خویش  سرشاری  از  آدمی  حالت  این  در 
بالیده،  می کند،  اراده  هرچه  می بیند،  هرچه  می بخشد:  غنا 
آدمی  نظر می رسد.  به  نیرو  از  آکنده  و  زورمند،  سر سخت، 
را  او  تواِن  تا  استحاله می بخشد  را  در چنین حالتی چیزها 
بازتابند ــ تا آنجا که چیزها بازتاب های کمال او می شوند. 
هنر همینالزاِم به کمال رساندن است. حتا هرآنچه او هنوز 
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نیست، مایه ی افزایش شادی اش می شود؛ در هنر، انسان از 
خویش در مقام کمال حظ می برد.

چیست معنای آن ضدیِن مفهومی، آپولونی و دیونیسوسی، 
از  نوع  دو  به منزله ی  و  کردم  معرفی  زیباشناسی  به  من  که 
سرمستی انگاشتم؟ سرمستی آپولونی بیش از همه ی اندام ها 
به تواِن بینش می رسد.  چشم را تحریک می کند، طوری که 
نقاشان، مجسمه سازان، شاعران حماسی بینش وراِن حد اعال 
هستند. از سوی دیگر، در حالت دیونیسوسی تمام سیستم 
عاطفی تهییج و بهسازی می شود: طوری که تمام ابزار بیانش 
را یک باره خالی می کند و در عین حال توان بازنمایی، تقلید، 
ادا درآوردن  زیر ـ و ـ زبرکردن، استحاله بخشیدن، و همه جور 
اینجا  در  اصلی  خصیصه ی  می ریزد.  بیرون  را  بازیگری  و 
عکس العمل  در نشانندادِن ناتوانی  و  دگردیسی،  سهولِت 
است )شبیه برخی سنخ های هیستریایی که با هر اشاره یا القا 
به هر نقشی فرومی روند.( محال است که سنِخ دیونیسوسی 
اشاره ای را درنیابد؛ او از هیچ نشانه ی متعلق به یک عاطفه 
چشم نمی پوشد؛ او رفیع ترین درجه ی غریزه ی فاهمه  و گمان 
را دارد، درست همانطور که از رفیع ترین درجه ی فرمان دهی 
در هنر ارتباط برخوردار است. او به هر پوست، به هر عاطفه 

وارد می شود: او مدام خویش را استحاله می بخشد.1]9[ 

دیونیسوس بدنی است که با تفاوت، بی نظمی یا اختالل ]ناهنجاری[، 
امر شکل نیافته، تجزیه، و فراموشی مشخص می شود؛ آپولون بدنی است 

1.   این قطعه از غروب بت ها  از روی منت مورد ارجاع مولف، یعنی ترجمه انگلیسی 

والرت کافمن، اما با نظر به ترجمه ی داریوش آشوری و با اعامل اندکی تغییر برگردانده 

شد.
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و  نظم  اینهمانی،  مناسب«،  و  خوب  »شکِل  گشتالِت  ـ نشاِن  ـ و  رد  که 
حافظه را بر خود دارد.

توجه کنید که در زایش تراژدی همسرایِی تراژیک به منزله ی »آینه ای« 
درک می شود که »در آن، بشر دیونیسوسی بر خویش تأمل می کند«]10[، 
در حالیکه در زیباشناختی سازِی ژنریِک متاخِر فیگور دیونیسوس )غروب 
بت ها؛ خواسِت توان( ُسکر دیونیسوسی حالتی است که در آن از خالل هنر 
»بشر از خود در مقام کمال محظوظ می شود.« در اینجا، خود شکل دهِی 
نارسیستی با ارتباِط محاکاتی مقارن می شود: تمایز بین خود و دیگری از 
میان برداشته می شود. در تراژدی یونانی، ارتباط و اجتماع1 با قربانی کردِن 
ایزد دیونیسوس در مراسِم محاکاتِی آیینی به راه می افتند؛ ارتباط از خالل 
سرمستِی دیونیسوسِی هنرمند، کارکرِد قربانی کردِن ِاگو در یک محاکاِت 
بیانگر را دارد، ]به عبارتی، ارتباط یعنی[ دگردیسِی خود. خاستگاِه درام 

ازدست دادِن واگیرداِر خود و استحاله یافتن به غیر است.
باتای در یکی از متون اولیه اش، موسوم به »گاه شماِر نیچه ای« ــ 
که نیچه را با دیونیسوس اینهمان می کند، درست همانطور که نیچه در 
ـ دو فیگوِر دیونیسوس و آپولون را با  لحظه ی آغاز دیوانگی اش چنین کردـ 
هم تلفیق می کند. وقتی باتای درباره ی زایش تراژدی می نویسد باور دارد 
که »اولین جمالِت پیاِم نیچه از ساحت های رویا و ُسکر می آیند. سرتاسر 
فروکاستِن  با  باتای  دیونیسوس.«]11[  می شود:  بیان  نام  یک  با  پیام  این 
امر آپولونی به امر دیونیسوسی، خصایِص مربوطه ی آنها را با هم تلفیق 
می کند، و مدعی می شود که دیونیسوس، »خواستار این است که یک 
توان شکوهمند زمین را به صحت االهِی رویا بازگرداند.«]12[ )که این به 
نوبه ی خود امر دیونیسوسی را به امر آپولونی تقلیل می دهد.( از اینرو، 

1.  communication and community
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باتای دیونیسوسی دارد که در پوشِش آپولون ظاهر می شود، یعنی وهله ای 
آیرونیک و اغراق آمیز از بازنمایِی دیونیسوس در قامِت خدای سوءفهم. 
اینهمانی همواره اینهمانِی نابجا و نادرست است: همانندسازی به همین 
دلیل همواره کاذب و تراژیک از کار درمی آید؛ تملِک دیونیسوس دیوآسا 

ـ سانی، به دیوانگی می انجامد. است و به از دست دادِن خود 
باتای در کتاِب درباره ی نیچه در هماهنگی با سوءفهِم متقدم ترش 

درباره ی دیونیسوس، اینطور می نویسد:

معتقدم كه بدین معنا، باید ایده ی بازگشت ابدی را وارونه 
كنیم. نگرانی ما نه از وعده ی تكراِر نامتناهی، بل از این بابت 
است که لحظه هایی كه بنا بر درون ماندگاری بازگشت درك 
شده اند، ناگهان چون اهداف ]غایات[ ظاهر می شوند. نباید 
به مثابه ی  درهمهیسیستمها چنان لحظاتی  برد كه  یاد  از 
وسیله تصور و تعیین می شوند؛ هر سیستم اخالقیاتی همیشه 
علّتی  و انگیزه زندگی تان  لحظه ی  هر  »بگذارید  می گوید: 
داشته باشد«. اما بازگشت ابدی با آزادسازِی زندگی از قید 
هدف ]غایت[ لحظه را علتزداییوبیانگیزه می كند، و به 
این وسیله، بازگشت ابدی با تخریِب زندگی آغاز می شود. 
بازگشت، یک شیوه ی دراماتیک و یک صورتک برای انسان 
كامل است؛ بازگشت، برهوِت انسانی ست كه هر لحظه اش 

از این پس، انگیزه زدایی شده است.]13[

بازگشت ابدی تا آنجاکه به صورِت »شیوه ای دراماتیک« بر باتای 
ظاهر می شود کارکردی از بازنمایی است ــ بازنمایِی فرمالیسِم آپولونی. 
حال  این  با  اما  می یابد،  استحاله  البته  انگیزه زدوده  سوژه ی  شهریار، 
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ابدی،  بازگشت  نشان می دهد.  را  نمایشی1 خود  بازیگِر  یک  به منزله ی 
انگیزه زدایِی  ِصرِف  وانموده ی  می ماند؛  باقی  نماد  یک  به خودِی خود 

برانداز و تخطی گر. 
نهایتًا می توان افزود که همین خوانش در متنی متقدم تر به قلم باتای، 

یعنی در  »ُابلیسک«، نیز به تصور درمی آید:

بازگشت  وجدآوِر  بینش  به  ناگهان  نیچه  اندیشه های  وقتی 
آنرا  ابدی راه بردند نیچه چیزی را تجربه کرد که نمی توان 
با احساساتی قیاس کرد که عادتًا به آن چیزی مربوطند که 
خود را تأمل عمیق جا می زند. زیرا در اینجا ابژه ی عقل از 
مقوالتی که عقل در آنها قابل بازنمایی است فراتر می رود، 
ابژه ی  ــ  وجد  ابژه ی  به  بازنمایی  محض  به  که  حد  آن  تا 
ـ بدل می شود . . . خصیصه ی زهرآگین  اشک ها، ابژه ی خندهـ 
به یک  اگر  دارد که  اهمیت عظیمی  »بازگشت« حتا چنان 
لحظه تحصیص داده شود، محتوای صوری اش یحتمل تهی 

به نظر  می آید.]14[

آشکارا، تجلیل از آفرینش و وجد ورای حدوِد اندیشه ی عقالنی بر 
ُسکر پی ریزی می شوند، ُسکر در مقام تملِک دیونیسوس. تاکید  پایه ی 
باتای بر اثراِت مسموم و زهرآگیِن این ُسکر و این هذیان که طلِب پاالیش2 
می کند کامال درست است. این تاکید با ماهیت دوگانه ی دیونیسوس آنطور 
 Dionysos a[ که مارل ِدتِین در کتاب اخیرش دیونیسوس در هوای آزاد
ciel ouvert[ بررسی کرده همخوانی دارد.]15[ دیونیسوس خدایی دوگانه 

1.  dramatis persona

2.  catharsis
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هم خالص سازِی  و  دربردارد  را  دیوانگی  بیمارِی  هم  که  است، خدایی 
پاالینده ی متعاقب را. در همین لحظه ی پاالینده، در همین لحظه ی گذار 
ـ است که  از بیماری به شفا، از هذیان به فاهمهـ  لحظه ی حل کردِن معماـ 

می توانیم راه حلی برای هیجان تراژیک پیدا کنیم.
اثِر  به منزله ی  باتای  که  همان  ــ  بازنمایی  مقوالِت  از  برگذشتن 
بازگشت ابدی بر اندیشه در نظر دارد ــ به آن حد از واالیش1 می رسد 
که امر واال2 نام می گیرد. اما آیا این زیبایی شناسی  کاماًل در نقطه ی مقابِل 
هستی شناسِی واالیش زداِی باتای قرار ندارد؟ آیا »هایپرتروفِی امر محال« 
که باتای از آن سخن می گوید اصطالِح دیگری برای معمای وجود نیست 
که در بیاِن نیچه اِی بازگشت ابدی عیان شده است، بیانی که به نوبه ی خود 
می تواند ناتوانی در پشت سر گذاشتِن سفسطه های معرفت شناسِی کانتی 

را برمال کند؟
به نظر می رسد که این نیاز به درام پردازی، عینیت بخشی، و بازنمایی، 
نشانی از ضعف در خواستن یا ضعف اراده است. با این حال، آیا همین 
نوشته های  ندارد )گرچه، در بستر  باتای قرار  پروژه ی  ضعف در کانون 
آن دوره ی باتای، بروِز یک موضع سیاسی قاطع را شاهدیم(؟ و آیا یک 
خواست منفعِل ضعیف دقیقا پیش شرط ضروری برای حالِت تملک و 

حالت ُسکر نیست؟
باتای تاکید دارد که نیچه نسبت بین شهریاری و خواسِت توان را بد 
می فهمد، تا آنجاکه »شهریاری شورش است؛ شهریاری ِاعمال قدرت 
نیست. شهریاری راستین امتناع می ورزد. . . .« ]17[. باتای از آن لجاجِت 
ایدئال سازی که به وسیله اش چیزها، جهان، و خودهای مان را استحاله 

1.  sublimation

2.  the sublime
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می بخشیم دست می کشد. او به جای خواسِت توان1 بر خواسِت پیشامد2 
ـ خواست است، و کنارگذاشتِن خواست را ایجاب  تاکید می ورزد که یک پاد 
می کند. حد نهایی این هایپرتروفی مرِگ سوژه است، نوعی قربانی گری 
که »ارزشی وسواس گون به حیات اجتماعی« می بخشد،]18[ حتی اگر این 
اجتماع ــ اجتماع آنانی که »با تصویِر وسواسِی یک تراژدی به همدیگر 
گره خورده اند«ــ بدون رهبر باشد. چنین مرگی، که در آیین دیونیسوسی 
مدل سازی شده است، هم محِک نهایِی شهریاری و هم نهایِت سرخوشی 
است. اما آیا هر دوی خواسِت توان و خواسِت پیشامد عوامِل برسازنده ی 
زیباشناسِی  خوِد  آیا  نیستند؟  دیونیسوسی   اخالِق  و  زیباشناسی  این 
دیونیسوسی پیشاپیش به دو شکافته نمی شود، بیِن یک بیاِن واکنشی از 
محاکات، بازنمایی، فیگوراسیون، »و« یک فراینِد استحاله یاب و خالِق 
مسخ، که به معنای دقیق کلمه ازفیگوراسیون  انداختن به شمار می آید؟ 
]19[ و این شکاف پیش از بروِز مکمِل آپولونی برای هیجان دیونیسوسی 

فراهم می آید. 
ژیلبر روژه در موسیقی و خلسه به طور جامعی این موضوع را بررسی 
می کند که تملک به چه نحوی بنیادًا یک پدیده ی تئاتری است: موسیقی 
نیست که باعث خلسه می شود، بل در عوض موسیقی به منزله ی یکی 
از شرایطی عمل می کند که به بستری شکل می دهد که خلسه ی تملک 
از تغییر هویت  در آن ِاعمال و معنادار می شود. خلسه ی تملک حاکی 
و  می شود،  تشخیص  قابل  جمعی  بازنمایی  یک  به وسیله ی  که  است، 
از خدایی  آنرا مشخص می کند. چنین ژست هایی  سبک پردازِی ژست 
با  همراه  درمی آورد،  خود  تملک  به  را  سوژه  که  می دهند  خبر  خاص 

1.  will to power

2.  will to chance
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اینرو،  از  می کند.  عمل  خدا  مضموِن«  یا  »ِتم  منزله ی  به  که  موسیقی 
تملک »تئاتری سازِی رفتاِر همانندسازانه« است]20[؛ این موسیقی که با 
خلسه ی تملک پیوند دارد همانندساز است، و نه صرفا هیجانی، نیایش گر 
یا وردخوان. از همین رو، این موسیقی یک عامل اجتماعی ساز است، 

شیوه ای از یکی شدِن آئینِی فرد در اجتماع و در کیهان.
روژه با تحلیِل مناسبات بین موسیقی و خلسه در یونان باستان، نشان 
می دهد که افالطون پیشتر این کارکرد را تشخیص داده بود: ». . . شیدایِی 
غایت محور آنطور که افالطون توصیف می کند در واقع خلسه ی تملک 
است که در آن سوژه خودش را با خدایی اینهمان می کند که سوژه را به 
تملک درمی آورد.«]21[ با این حال، بیان یا بروِز چنین تملکی در رقص به 
دو شیوه ی عمده رخ می دهد:]22[ )1( یک سبک انتزاعی، عاری از هر 
کارکرد فیگوراتیو، که چیزی جز شورهای رقاص را بازنمایی نمی کند؛ 
گونه ی تشنجی و سرمستانه ی »رقص خروشنده1« از همین روست؛ و 
)2( یک سبک فیگوراتیِو محاکاِت هیستریایی، که ژست های نمادین و 
تقلیدِی خدایاِن تملک گرا را اجرا می کند؛ فرِم سبک مند و جمعِی ارتباط 

از خالل همانندسازی از همین روست. 
اجتماع  با  نفس  یکی کردِن  یعنی  تملک،  خلسه ی  نمادیِن  ثمره ی 
با  تملک  طوری که   است،  رقص  از  سنخ  دو  هر  کارکرِد  کیهان،  و 
»شفابخشیدِن« سوژه ای گرفتاِر کسالِت تفرد نقش درمانگرانه ای را ایفا 
می کند. همانطور که دتِین ادعا می کند، این کارکرد یکجور فیزیوتراپی2 در 

مقاِم هومئوپاتی3 است.]23[
این تفاِت سبک چنانکه که دیده ایم، در مدِل زیباشناسِی دیونیسوسِی 

1.  danse furieuse

2.  kinesatherapy

3.  homeopathy
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نیچه نیز در تقسیِم بین زیباشناسی دیونیسوسی و آپولونی آشکار است )این 
تقسیم هیچ نیست مگر فرافکنِی شکاف خود دیونیسوس.( این تفاوت 
بازنمایی  و  استحاله  بیِن  فیگوراسیون،  و  ازفیگوراسیون انداختن  بیِن 
است. نیچه پیشتر در زایش تراژدی، همراستا با تحلیل روژه، باور دارد 
که تملک دیونیسوس متضمِن امتزاِج سوژه با هستی اولیه است، آنجاکه 
خوِد موسیقی یک کپی از وحدِت آغازین و نشانه ی آن وحدت به شمار 

می آید. ]24[
به سوی عظیم ترین شورانگیزِی  در دیترامب های دیونیسوسی بشر 
تمام قوای نمادین اش شورانده می شود . . . ذاِت طبیعت اکنون به نحوی 
نمادها الزم است؛ و سرتاسر  از  نوینی  بیان درمی آید؛ دنیای  به  نمادین 

نمادپردازی بدن به جریان می افتد . . . . ]25[
ـ »خویش را  در تقابلی سرسختانه با ضرب المثِل آپولونِی معبد ِدلفیـ 
ـ دیونیسوس می آموزد که »افراط  بشناس« و »همه چیز در حد اعتدال«ـ 
است که در مقام حقیقت خود را عیان می کند. تناقض، این سعادتی که 
زاده ی درد است، از دل طبیعت به سخن می آید.«]26[ با این حال، چنانکه 
دیده ایم، این تناقض دوگانه است: تفاوتی که دیونیسوس را از فرافکنی 
به منزله ی  پیشاپیش  سرمستی(  حالت  )دو  می کند  جدا  آپولونی اش 
همانطور  اینرو،  از  می شود.  مشخص  دیونیسوس  خود  درون  تناقضی 
سوءفهم،  خود  با  )که  ِتِبس1  دیونیسوِس  باید  می ورزد،  تاکید  دتین  که 
دیونیسوِس  با  را  به همراه می آورد(  پاالیش  دیوانگی، قتل، و سرانجام 
آتیکا2 )که دوراندیش و نیک خواه است و ِکشت انگور برای شراب گیری 
را به آن ناحیه معرفی می کند ( در تضاد قرار دهیم. با بررسی همایندی یا 

1.  Dionysus of Thebes

2.  Dionysus of Attica
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هم ساختِی این مشاهدات، این تناقض ها، به همراه تحلیِل روژه درباره ی 
بدن  تملک،  در  که  گرفت  نتیجه  می توان  تملک،  خلسه ی  شیوه ی  دو 
نشانه ی  یا به منزله ی یک  لیبیدو  بیاِن محِض  یا در مقاِم  به طور نمادین 
همانندساز عمل می کند. باِر دیگر خود را در ناسازه ی کالسیِک اندیشه ی 
مدرن می یابیم: بدن در مقام سوژه یا بدن در مقاِم ابژه؛ بدنی که نشانه ها 
را تولید می کند یا بدنی که خود به منزله ی نشانه عمل می کند. نامعنای 
پیشامد  خواسِت  به  تصادف محض،  به  واکنش  نشان دادِن  بدن، ضمِن 
و  قربانی گری  تقلیدی و همانندساِز  آنکه کارکرِد  پروبال می دهد؛ حال 
ازدست دادن، با راه دادن به خواسِت توان امر نمادین و امر اشتراکی را بر پا 
می کند. هر دو حالِت خواست از خالل تجسم های متفاوِت دیونیسوس 

در مناسِک تملک تجلی می یابند.
مردماِن کرینت1 تجسم دیونیسوس در حاالت دو گانه اش )دیوانگی/
یا مجمع شان  آگورا  تندیِس مطلقا همسان در  نمایِش دو  با  را  پاالیش( 
به  مزّین  و  زراندود  چوب  از  ساخته  تندیس  دو  می نشستند،  جشن  به 
شنگرف که تنها از خالل اسامی شان از هم تفکیک می شدند: دیونیسوس 
باخوسی و دیونیسوِس کاتارسیسی، یا همان الیسیوس2]26[. از یاد بردِن 
تاثیرهای شفاعت گِر دومین دیونیسوس نشانه ی بدُیمن ترین چیزهاست. 
بتوانیم  ـ نفس،  ـ از  ـ تبعید  مقاِم  ـ در  دیوانگی  از  تمثیلی  به عنواِن  شاید 
تقدیِر کادموس3 را در نظر آوریم، که از سوی دیونیسوس بابِت گناهاِن 
اخالف اش به مجازات محکوم شد. او تبعید، و در میان بربرها گم شد، 
اما مقدر بود که در مقام سردسته ی ارتشی از بربرها به یونان بازگردد، و به 
نحوی آیرونیک، بیشتِر اماکِن مقدس یونانیان را بی حرمت و تقدس زدایی 

1.  Corinth

2.  Dionysus Baccheios and Dionysus Katharsios or Lysios

3.  Cadmus
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کند: محراب های ایزدان و قبوِر نیاکانش. این تقدس زدایی با افراطی ترین 
حرمت شکنی به اوج خود رسید: تاراِج معبِد تمامًایونانِی1 آپولون.]28[ انتقاِم 
دیونیسوس به شدیدترین حد از تخریِب نشانه ی آن الوهیِت دیگر ــ یعنی 
آپولون ــ رسید که سده ها بعد، نیچه آنرا به منزله ی فرافکنِی دیونیسوس 
تشخیص داد. چطور می توان در این ماجرا تمثیلی از سرنوشت خود نیچه 
را ندید؟ نیچه، متهم به جرِم ایزدُکشی در زمانه ی خویش، بالگردانی بود 
که دیوانه شد و امکان های پاالینده ی دیونیسوِس کاتارسیسی را از یاد برد. 
آپولون به دست فراموشی سپرده شد و تنها دیونیسوِس مصلوب بر جای 
می نامیم،  دیوانه اش  که  ماند  باقی  بی معنِی کسی  تنها ژست های  ماند؛ 
کسی که شاید تنها نوستالژِی نظِم متفاوِت چیزها را در سر داشت؛ ]نظم 
متفاوتی از امور[ به خاطِر امکاِن قربانی گرِی مقدس، و به خاطِر آن شور 

و شعفی که خاستگاه فرهنگ ما را مشخص می کند.   
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هیوالها، شگفتی ها، راز، مرض، ماخولیا

انحراف. امر هیوالیی به یک اصل فعال تجسم می بخشد، یک اصل که 
همه ی مقوالت را برهم می زند.

غرابت . منطق هیوالها منطق امور جزئی، و نه ذات ها است.
عیان  را  گوشت  بلواهای  و  تخیل  پالستیسیته ی  هیوالها  فاجعه. 

می سازند.
واالیش زدایی. نسبت امر شکل نیافته به امر واال، معادل است با نسبِت 

امر ازشکل افتاده به هیوالها.
گذرایی. در خودمحورترین فانتاسم های ما برخی هیوالها برای لحظه ای 

وجود دارند. 
بی شکلی. تجزیه و فساد، تقدیِر هیوالیی ما را برمی سازند.

گروتسک. هیوالها ناتمامِی مادی، ابهاِم مقوله ای، و بی ثباتِی متافیزیکی 
را عیان می سازند.

چندرگه بودن. هیوالها از امتزاج و درهم روِی مقوالِت هستی شناختی 
منتج می شوند.
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تنظیم کننده  پیشینِی  امر  هرگونه  بدون  زیباشناختی  عرصه ی  یّکه گی. 
وجود دارد.

لوال. یک هیوال به خاطر شوکی که تولید می کند به یاد سپرده خواهد 
شد، شوکی که همه ی زنجیره های تداعی را درهم می شکند.  

پی  را  ناگزیر  مرگ یادِی  حیطه  ی  مردگان  نظرگاِه  ]تقدیس[.  َکدیش 
می ریزد.

بازیگوش. در آزمایشگاِه روانِی تخّیل، هیوالها منبع اصلِی خالقیت اند.
جهش. تحت شرایطی خاص، هیوالها طبقات کاملی از هستندگان را 

پدید می آورند. 
شبانه. خفتِن یک سوم زندگی های مان، همان علتی است که هیوال را 

پس می اندازد.
بار  به  را  آن جهانی بودن. ماهیت اغلب مقدس هیوالها شمایل شکنی 

می آورد.
و  عدم تعّین،  ناخالصی،  پیشامد،  آواتارهای  همانا  هیوالها  دوزخ. 

دگرکیشی اند.
به  ژانرها  و  جنسیت ها،  گونه ها،  درهم آمیختِن  با  هیوالها  حیرت. 

تناقض ها جان می بخشند.
نایابی. هیوالها در حواشی، بر آستانه ها، در شکاف ها، و فراسوی حدود 

وجود دارند.
تمامِی  از  خارج  یکتا،  و  منحصربه فرد  رده ای  هیوال  هر  تکینگی ها. 

رده بندی هاست.
کژریخت شناسی. تمامیِت مجازها و کنایه های بالغی در مقاِم فهرسِت 

سنخ های هیوالیی مضاعف می شود.
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ناممکن  کالبدشناسی های  مونتاژ  ُبرنده ی  چاقوی  بازنمایی ناپذیری. 
می آفریند.

ـ ریخت افتاده،  از  و  بدشکل  امر  آشوبناک،  امر  اشمئزازآور،  امر  آزاری. 
تشویش به بار می آورد و وخیم تر از تشویش.

نشانگِر  کهن،  معرفت شناسی های  نابه جاکردِن  با  هیوالها  اعجاب. 
جابه جایی های معرفتی اند.

بیگانه هراسی. هیوالها سرحدی ترین غیریت و تفاوت را نمادپردازی 
می کنند. 

کج روِی  یا  دیستوپیایی  دگرجاِی  یک  از  عجیب   َپرت ُافتادگی  آنجا. 
نشاِن  دیستوپیایی  دگرجاِی  یک  به سوی  عجیب و غریب 

هیوالوشی است.  
بدون  تخّیل  می برد، هرچند  بین  از  را  هیوالها  همه ی  صفر. عقالنیت 

هیوالها در جا می زند.

Source: ‘Monsters, Marvels, Mystery, Morbidity, Melancholy’, 
Allen S. Weiss with Work by Ronald Gonzalez, in 
Incognitum Hactenus [Journal on Art, Horror, and 
Philosophy], vol.2: Gods and Monsters, 2012, 44.



برگی از عجایب المخلوقات در تسخیرات ]خطی مصور[



Dolls, Michel Nedjar


	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

