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مالحظاتبرخیوتذکارھابحث،طرح

کنند،لطفاگرومجنوندیوانھ،رااندیشھوھنراھلکلیطوربھوقلماھلعوام،بسیاریکھایدشنیدهگمانبیوایمشنیده
.شمارندمیمزاجخلواحوالآشفتھ

خودبھنخستباوریچنینسابقھکھاستچگونھپساست؟عوامنادانیوحسدورشکازناشیونامعتبرباوریاینآیا
.استداشتھرواجآنازپیشبلکھوافالطونزمانازکمدستوگرددمیبازفلسفھوادبھنر،اھل

ومجنون–اتھامایناندیشھوھنراھلوبرگزیدگانخواص،بسیاریکھعوامتنھانھکھحالگردانیم؛تردقیقراپرسش
بایدمییاکرد؟ردشواھدوشھودھمھرغمبھرااتھامبایدآیاکرد؟بایدچھاند،پذیرفتھرا–شانھمکارانوخودبودنمخبط

شود؟مییافتایمیانھحلراهآیاپرداخت؟دیوانگیستایشبھوانداختگردنبھجنونطوقداوطلبانھ

راهبھکوشیدخواھدآمد،گفتھاشارتیآنبھکھشواھدیوشھودبھمروریوبحثپیشینھبھپرداختنازپسمقالھاین
.بپردازدمیانھراهسوم،دشوار

وکشوردرجنونھواداراندیوانگی،وخردمیاننبرددرکھنکتھاینیادآوریوتذکارازناگزیرمبحثبھورودازپیش
وکھنشعروعرفاناز. داردخردخوارشماریدردیرینھایپیشینھفرھنگوملتاین. پرشمارندگمانبھمافرھنگ
برجنونبرتریو»استداللیونچوبینپای«بھباورازآکندهماعامیھفرھنگوھامتلوھاالمثلضربتاگرفتھماادبیات

واستگرحسابعقلازواالتروباالترایمرحلھجنونکنندتوجیھاندکوشیدهشعراییوعرفاکھھاستسده. استبودهعقل
ومدعیانشواھدازبرخیچندھر. شودمیشمردهسانھمایپدیدهجنونونبوغوانجامدمیجنونبھخوداوجدرخرد

بھشواھدورابطھاینازھاگیرینتیجھاغلباماانکارناپذیر،ھنروجنونونبوغمیانرابطھوبودهصائبجنونمدافعان
.استانجامیدهنادانیناخواستھرواجوخردیبیتبرئھودیوانگیستایشوخردخوارشماری

جریانخالفشنابرایبودن،جماعتناھمرنگبھتفاخربرایروزگارانینیزماروشنفکرانوھنرمندانادبا،ازبسیاری
راهازشھرتکسبوتوجھجلببرایگفتن،سخنعادتآمدخالفبراینمودن،متمایزومتفاوتبرایرود،

اصلدیگررویھاینایرانیفرھنگدرکمدستدیریستکھاینازغافلامااند؛دمیدهجنونازستایشتنوربرخوانیمخالف
بلکھوکنندنمیشنارودخالفدیگرکھاندفروبستھنکتھاینبرچشمخرد،خوارشمارندگانوجنونستایندگان. استشده

بھتراند،خوانیمخالفوتمایزتفاوت،پیدراگرکھدادپیشنھادتوانمیدوستاناینبھروایناز. اندشدهجماعتھمرنگ
فرھنگیدرخردخوارشمردنودیوانگیازستایشوانگھی. بپردازندخردگراییازدفاعبھدیاروملکایندراست

مایھومضحکآوریرقتشکلبھدارد،خردورزیدرناتوانیوانتقادیاندیشھدرفقرازآکندهتاریخیکھخردستیز
کھمدرنجھانوغربدرادبابرخیستاییسنتوگریحسابخوارشماریوخردشمردننابسندهشاید. استخندریش
قابلخواند،میتمدنھایناخرسندیدیگربیانیبھراآنفرویدوکندمیسنگینیھایشانشانھبرخردگراییسدهچندتاریخ

ھایسنتچنبرهدرکھفرھنگیوجامعھدرخردگراییومدرنیسمازنکوھشاماباشد،–توجیھقابلنھمنگمانبھو–فھم
خستھھایآلمانیمگروباشد؟داشتھتواندمیتوجیھیوارزشچھاست،ورزیاندیشھدرمفرطفقرگرفتاروستیزانھعقل

درداشتند،ھاآنمانندولسینگھایاندیشھوکانتگرایانھعقلفلسفھازکھستگریپشتوانھرغمبھروشنگریجنبشاز
کردنصافجززدنداروپاوخودسربھگلیچھخردگراییومدرنیستبھکجیدھنسرازرمانتیسمبھشانآوردنروی
بارھزارراآزمودهخواھیممیخردمندشانلیسنگوبزرگکانتھمانداشتنبیمااکنونکھھیتلروفاشیسمبرایجاده
بپیماییم؟انجامد،میظلماتوتباھیبھکھرارفتھراهوبیازماییمدیگر

ایم،دیدهراستاییجنونوخردگراییھاسدهحاصل. استبسدیوانگیستایشدیگراست،بسخردخوارشماریدیگرنھ،
کھاستسدهچندینواستپیشسالاندیوھزاردودستاوردھایستایشافتخاراتشکھزبونونزارومفلوکفرھنگی



ھایپسماندهصرفکنندهنشخوارواستنیفزودهچیزینیزجھانوبشریتبھونکردهمھمیاختراعوکشفھیچ
گراییعقلنحیفچراغھمانکھشدچیرهگاهھمانازحقارتوذلتاینکھاستایننھمگر. استبودهدیگرھایفرھنگ

گشت؟خاموشستیزمانعقلعرفایتندباددر… ومشائیونوسیناھاابن

بسیاریکفایتقدربھکھبرانمقلموبردارمگامخردیبیپرستشِ ملیِ سیئھوسنتاینخدمتدرنیزمنکھمبادروایناز
.اندبودهگناھکارمان،فرھنگفرجامیسیاهدرواندکردهچنینمندانھسوگھاسدهدرازایدرکالنوخرداز

دیوانگیتبرئھوحیثیتکسببرمننیتاست،متنخودازترمھمگمانمبھکھناگزیربسامامطولدرآمدپیشایناساسبر
بھناخواستھمباداتاادبوھنراھلیعنیدیوانگیمتھمانازحیثیتاعادهوتبرئھبرایاستکوششیبلنیست،

خردگریزی،جنون،میانایرابطھکھکردخواھماذعانبحث،ادامھدر. باشمزدهدامنخردیبیبرایتراشیمشروعیت
وادباھلچندھرکھکردخواھمطرحراگماناینفرویدچونشناسانیروانازپیرویبھامادارد،وجودھنروادبیات

بھاستبیماریازرھاییودرمانبرایکوششیھنرشاندارند،خوددرآشفتگیوبیماریازھاییگرایشوھانشانھھنر
استمانزخمچھآننیچھقولبھبازو. جنسھمانازاستبیماریبرایواکنشیکھبیمارینھھنروادبیاتعبارتی

!بایدمانمرھم

.باشدبایدچنینمنگمانبھکھیاگسیختھلگاماحساساتساختنرھایینھاستزدهلگاموشدهکنترلدیوانگیھنر،

وخشکعقلتعدیلبرایاحساساندکیدارمباورداشتند،باوراعتدالبھکھباستانقدرگرانیونانیانازپیرویبھسرانجام
شناسیم،میراآشپزخانھدرنمکمیزانکھسادگیھمانبھکاشامااست؛ضروریخوراکبراینمکھمانندگرحساب

.بخشکانیمراعقلکھنسازیمآلودنمکچنانآنراخودجانکھآموختیممی

دیوزدگیبرایایتاریخچھ.٢
نیزادبیاتبھمنظورمانتوسعاً کھ(ھنروجنونرابطھبھکھشخصکدامینکسنخستینوبودزمانکدامینبارنخست

شناختھادبیاتقدمتاندازهبھقدمتیغربدرکمدستباوراینکھدانیممیقدرآنامادانیم؛نمیکرد؟اشاره) گیردمیتعلق
. نامیدندمیالھیجنونراشاعریوشعرویژهبھراھنراوازپیشبلکھوافالتونعھدیونانیان. داردروزگارآنشده

سخنپیامبران–شاعرانھمانیاینازبرخیکھبعدھا. یافتندمیسراغگوغیبودیوانھشاعر،درھمانیاینایگونھیونانیان
.بودندباستانیونانیانباورتأثیرتحتگمانبیگفتند،

پیرامونازخبریبیوخودیبیحالدراو. نیستآگاهآفریندمیچھآنبرشاعربودندباوراینبرچنانھمباستانیونانیان
کھشاعریشود،میالھامشاعربرغیبعالمازشعرکھاینو) نھادندناخودآگاھیرانامشبعدھاکھامری(سرایدمیخود

.استبھترانماازتسخیرشدهبلکھگرآفرینشنھ

استسرودهچھداندنمیخودکھشاعرپنداشتنداساسھمینبریونانیانزیرا. گرفتشکلجااینازنیزھرمنوتیکھایپایھ
است،نیازدیگریشخصبھرو،ایناز. کندبیانپرداختھ،خودیبیحالدرکھرااشسرودهمعنایتواندنمیچگونھ،و

.نیستتسخیرشدهواستخودآگاھیبھمجھزشاعر،برخالفکھشخصی

گودروغاوگمانبھشاعراندید،میایشانکاردرتباھیایگونھزیراکرد،اخراجفاضلھمدینھازراشاعرانافالطون
وجھیکسی) آگاھیمآنازماکھبارینخستین(بارنخستینبرای. یافتندمیراخودھایخیالحقیقت،جایبھآنانبودند؛
.شدقایلھنربرایمنفی

گرانھحسابزندگیازکھآلمانیھایرمانتیکھجده،سدهدر. کردنداشارهنبوغوجنونباریکمرزبھنیزرومیانبعدھا
شورشیبھپنداشتند،میشرطوقیدبیستاییعقلدرافراطیایشیوهراروشنگریجنبشوبودندآمدهتنگبھخوددوره

بودند،کردهاشارهروزمرهزندگیباھنرناسازگاریبھکھکسانیبودندھمھاآنازپیش. پرداختندخردگراییعلیھاحساسی
اشارهخردوزندگیوواقعیتباھنرتضادبھتنھانھگروھی) آگاھیمآنازماکھبارینخستینبازو(بارنخستینبرایاما

جنبشبھوابستھجواننویسندگانشعار. پرداختندخردوزندگیعلیھجنگاعالنبھھنرسودبھمیانایندربلکھکردند،
عشق،ومرگبادزنده! زندگانیاینبرمرگپس: مقصودشانو! استزندگیضدھنر: بوداینتھاجموتوفانرمانتیک

!جنونبادزنده. کندمیدگرگونراواقعیاماکنندهکسلومبتذلزندگیاینکھھاییپدیدهتنھا



ھایمرگوشراببھاعتیادجنون،خودکشی،بھرمانتیکجواناناینبیشترکاراوصافاینباکھنداردشگفتیجای
.کشیدزودرس

: گفتندوشدندبیدارجنونرویایازبارهیکبھکھبودندکسانیرھیدند،سرنوشتاینازکھگوتھمانندکسانیاندک
!استبیماریرمانتیسم

ھنراگرکھشدپنداراینبرمانتوماسبعد،سالدویستبعدھا،وکردخطابدیوزدهراھنرمندیچنینوھنرچنینگوتھ
خواھدبارمرگنگردد،تعدیلونگیردقرارزندگیخدمتدراگرھنر. گرفترازندگیطرفبایدپساست،زندگیضد
. استچرخیدهدستبھدستپرشماریھنرمنداننزدمانسلبھتاتھاجموتوفانجنبشمالیخولیاییچوانمیراثامابود؛

اوجبھراگریویراندیگری،پدیدهھروقانوناخالق،خرد،بانبرددرمفھومیومعناھرازگریزشاندرنیزھادادائیست
مستی،جنون،دیوانگی،وداشتندراخودعقلھارمانتیکازپیرویبھھاسوررئالیستآنان،درنگبیخلف. رساندندخود

ساختمیرھاخردچیرگیازراایشانچھھرآنوغرایزازپیرویاخالقی،بندھایوقیدازرھاییرویا،احساس،فوران
نھفتھھنریخالقیتبرایعظیمیمنبعناخودآگاھیدرکھکردندکشفھجدهسدهھایرمانتیکازپیرویدرآنان. ستودند

کھحالکوشیدندو. آیندمیشماربھکاراابزاریرویاوجنونمستی،ناخودآگاھی،منبعاینبھیافتندستبرایواست
بھایشدندناچارھجدهسدهھایرمانتیکمانندبھنیزھماناناما. راخویشسازنددیوانھپسزینرادوراندیشعقلآزمودند
وجسمانیسالمتفروپاشیبود،گزافحداززیادهبھااینگاهوبپردازند؛راھنریدوپینگاینبھایابزار،اینازاستفاده

گرفتارخماربامدادوتھوعبھوگردیمسرمستکھبنوشیماندازهبھچنانبادهازاستدشوارراستیبھآخر. روحیگاه
.نیاییم

نمونھمشت! نھگمانمبھآورد؟ھامدرنپستوھااکسپرسیونیستازھاییمثالشاھدوافزودبحثاطناببربازبایدآیا
اشزنجیرهھایحلقھکھداردوجودکھنجریانیوسنتادبیات،وھنرتاریخدربدانیمتااستبسندهھمینوآمدخروار

منبعازکھجریانیاست،پیوستھھمبھامروزھایمدرنپستبھتاآنازپیشبلکھوھجدهسدهھایرمانتیکازکمدست
گاهوکندمیاستخراجمصالحخودخالقیتبرایدیوانگیوبیماریخواب،افیون،مستی،چونابزاریباناخودآگاھی

نجاتگویدمیکھکندمیپیرویھولدرینگفتھازگوییپردازد،میابزاراینکارگیریبھبراینیزسنگینیبھایپروابی
کھبپایدبایدستیزد،میھیوالھاباکھآننیچھقولبھاما. ندادرخنجاتیاو) خود(برایکھبگذریم. جاآنخطرکھجاستآن

این! دوختخواھدچشمتودرنیزمغاکبدوزی،چشممغاکیدرزمانیدیراگرنشود،ھیوالبھبدلمیانھایندرنیزخود
.گفتمیسخنآنازگوتھکھاستدیوزدگیھمان

(داردادامھ)
Foto:وایمشنیدهمالحظاتبرخیوتذکارھابحث،طرح: خردستایشدر. ١اولبخشنجفیرضامغاکچشمدرخیره

احوالآشفتھکنند،لطفاگرومجنوندیوانھ،رااندیشھوھنراھلکلیطوربھوقلماھلعوام،بسیاریکھایدشنیدهگمانبی
چنینسابقھکھاستچگونھپساست؟عوامنادانیوحسدورشکازناشیونامعتبرباوریاینآیا. شمارندمیمزاجخلو

. استداشتھرواجآنازپیشبلکھوافالطونزمانازکمدستوگرددمیبازفلسفھوادبھنر،اھلخودبھنخستباوری
ومجنون–اتھامایناندیشھوھنراھلوبرگزیدگانخواص،بسیاریکھعوامتنھانھکھحالگردانیم؛تردقیقراپرسش
بایدمییاکرد؟ردشواھدوشھودھمھرغمبھرااتھامبایدآیاکرد؟بایدچھاند،پذیرفتھرا–شانھمکارانوخودبودنمخبط

ازپسمقالھاینشود؟مییافتایمیانھحلراهآیاپرداخت؟دیوانگیستایشبھوانداختگردنبھجنونطوقداوطلبانھ
میانھراهسوم،دشوارراهبھکوشیدخواھدآمد،گفتھاشارتیآنبھکھشواھدیوشھودبھمروریوبحثپیشینھبھپرداختن
درجنونھواداراندیوانگی،وخردمیاننبرددرکھنکتھاینیادآوریوتذکارازناگزیرمبحثبھورودازپیش. بپردازد

شعروعرفاناز. داردخردخوارشماریدردیرینھایپیشینھفرھنگوملتاین. پرشمارندگمانبھمافرھنگوکشور
برتریو»استداللیونچوبینپای«بھباورازآکندهماعامیھفرھنگوھامتلوھاالمثلضربتاگرفتھماادبیاتوکھن

عقلازواالتروباالترایمرحلھجنونکنندتوجیھاندکوشیدهشعراییوعرفاکھھاستسده. استبودهعقلبرجنون
ازبرخیچندھر. شودمیشمردهسانھمایپدیدهجنونونبوغوانجامدمیجنونبھخوداوجدرخردواستگرحساب
اینازھاگیرینتیجھاغلباماانکارناپذیر،ھنروجنونونبوغمیانرابطھوبودهصائبجنونمدافعانومدعیانشواھد
ازبسیاری. استانجامیدهنادانیناخواستھرواجوخردیبیتبرئھودیوانگیستایشوخردخوارشماریبھشواھدورابطھ

برایرود،جریانخالفشنابرایبودن،جماعتناھمرنگبھتفاخربرایروزگارانینیزماروشنفکرانوھنرمندانادبا،
تنوربرخوانیمخالفراهازشھرتکسبوتوجھجلببرایگفتن،سخنعادتآمدخالفبراینمودن،متمایزومتفاوت
ستایندگان. استشدهاصلدیگررویھاینایرانیفرھنگدرکمدستدیریستکھاینازغافلامااند؛دمیدهجنونازستایش
جماعتھمرنگبلکھوکنندنمیشنارودخالفدیگرکھاندفروبستھنکتھاینبرچشمخرد،خوارشمارندگانوجنون

ملکایندراستبھتراند،خوانیمخالفوتمایزتفاوت،پیدراگرکھدادپیشنھادتوانمیدوستاناینبھروایناز. اندشده



تاریخیکھخردستیزفرھنگیدرخردخوارشمردنودیوانگیازستایشوانگھی. بپردازندخردگراییازدفاعبھدیارو
شاید. استخندریشمایھومضحکآوریرقتشکلبھدارد،خردورزیدرناتوانیوانتقادیاندیشھدرفقرازآکنده

سدهچندتاریخکھمدرنجھانوغربدرادبابرخیستاییسنتوگریحسابخوارشماریوخردشمردننابسنده
گمانبھو–فھمقابلخواند،میتمدنھایناخرسندیدیگربیانیبھراآنفرویدوکندمیسنگینیھایشانشانھبرخردگرایی

وستیزانھعقلھایسنتچنبرهدرکھفرھنگیوجامعھدرخردگراییومدرنیسمازنکوھشاماباشد،–توجیھقابلنھمن
جنبشازخستھھایآلمانیمگروباشد؟داشتھتواندمیتوجیھیوارزشچھاست،ورزیاندیشھدرمفرطفقرگرفتار

رویدرداشتند،ھاآنمانندولسینگھایاندیشھوکانتگرایانھعقلفلسفھازکھستگریپشتوانھرغمبھروشنگری
جادهکردنصافجززدنداروپاوخودسربھگلیچھخردگراییومدرنیستبھکجیدھنسرازرمانتیسمبھشانآوردن
دیگربارھزارراآزمودهخواھیممیخردمندشانلیسنگوبزرگکانتھمانداشتنبیمااکنونکھھیتلروفاشیسمبرای

ستایشدیگراست،بسخردخوارشماریدیگرنھ،بپیماییم؟انجامد،میظلماتوتباھیبھکھرارفتھراهوبیازماییم
ستایشافتخاراتشکھزبونونزارومفلوکفرھنگیایم،دیدهراستاییجنونوخردگراییھاسدهحاصل. استبسدیوانگی

جھانوبشریتبھونکردهمھمیاختراعوکشفھیچکھاستسدهچندینواستپیشسالاندیوھزاردودستاوردھای
وذلتاینکھاستایننھمگر. استبودهدیگرھایفرھنگھایپسماندهصرفکنندهنشخوارواستنیفزودهچیزینیز

ستیزمانعقلعرفایتندباددر… ومشائیونوسیناھاابنگراییعقلنحیفچراغھمانکھشدچیرهگاهھمانازحقارت
قدربھکھبرانمقلموبردارمگامخردیبیپرستشِ ملیِ سیئھوسنتاینخدمتدرنیزمنکھمبادرواینازگشت؟خاموش

. اندبودهگناھکارمان،فرھنگفرجامیسیاهدرواندکردهچنینمندانھسوگھاسدهدرازایدرکالنوخردازبسیاریکفایت
دیوانگیتبرئھوحیثیتکسببرمننیتاست،متنخودازترمھمگمانمبھکھناگزیربسامامطولدرآمدپیشایناساسبر

بھناخواستھمباداتاادبوھنراھلیعنیدیوانگیمتھمانازحیثیتاعادهوتبرئھبرایاستکوششیبلنیست،
خردگریزی،جنون،میانایرابطھکھکردخواھماذعانبحث،ادامھدر. باشمزدهدامنخردیبیبرایتراشیمشروعیت

وادباھلچندھرکھکردخواھمطرحراگماناینفرویدچونشناسانیروانازپیرویبھامادارد،وجودھنروادبیات
بھاستبیماریازرھاییودرمانبرایکوششیھنرشاندارند،خوددرآشفتگیوبیماریازھاییگرایشوھانشانھھنر

استمانزخمچھآننیچھقولبھبازو. جنسھمانازاستبیماریبرایواکنشیکھبیمارینھھنروادبیاتعبارتی
چنینمنگمانبھکھیاگسیختھلگاماحساساتساختنرھایینھاستزدهلگاموشدهکنترلدیوانگیھنر،! بایدمانمرھم

عقلتعدیلبرایاحساساندکیدارمباورداشتند،باوراعتدالبھکھباستانقدرگرانیونانیانازپیرویبھسرانجام. باشدباید
راآشپزخانھدرنمکمیزانکھسادگیھمانبھکاشامااست؛ضروریخوراکبراینمکھمانندگرحسابوخشک

دیوزدگیبرایایتاریخچھ. ٢. بخشکانیمراعقلکھنسازیمآلودنمکچنانآنراخودجانکھآموختیممیشناسیم،می
نیزادبیاتبھمنظورمانتوسعاً کھ(ھنروجنونرابطھبھکھشخصکدامینکسنخستینوبودزمانکدامینبارنخست

شناختھادبیاتقدمتاندازهبھقدمتیغربدرکمدستباوراینکھدانیممیقدرآنامادانیم؛نمیکرد؟اشاره) گیردمیتعلق
. نامیدندمیالھیجنونراشاعریوشعرویژهبھراھنراوازپیشبلکھوافالتونعھدیونانیان. داردروزگارآنشده

سخنپیامبران–شاعرانھمانیاینازبرخیکھبعدھا. یافتندمیسراغگوغیبودیوانھشاعر،درھمانیاینایگونھیونانیان
آگاهآفریندمیچھآنبرشاعربودندباوراینبرچنانھمباستانیونانیان. بودندباستانیونانیانباورتأثیرتحتگمانبیگفتند،
کھاینو) نھادندناخودآگاھیرانامشبعدھاکھامری(سرایدمیخودپیرامونازخبریبیوخودیبیحالدراو. نیست
ھرمنوتیکھایپایھ. استبھترانماازتسخیرشدهبلکھگرآفرینشنھکھشاعریشود،میالھامشاعربرغیبعالمازشعر
تواندنمیچگونھ،واستسرودهچھداندنمیخودکھشاعرپنداشتنداساسھمینبریونانیانزیرا. گرفتشکلجااینازنیز

برخالفکھشخصیاست،نیازدیگریشخصبھرو،ایناز. کندبیانپرداختھ،خودیبیحالدرکھرااشسرودهمعنای
تباھیایگونھزیراکرد،اخراجفاضلھمدینھازراشاعرانافالطون. نیستتسخیرشدهواستخودآگاھیبھمجھزشاعر،

بارنخستینبرای. یافتندمیراخودھایخیالحقیقت،جایبھآنانبودند؛گودروغاوگمانبھشاعراندید،میایشانکاردر
نبوغوجنونباریکمرزبھنیزرومیانبعدھا. شدقایلھنربرایمنفیوجھیکسی) آگاھیمآنازماکھبارینخستین(

روشنگریجنبشوبودندآمدهتنگبھخوددورهگرانھحسابزندگیازکھآلمانیھایرمانتیکھجده،سدهدر. کردنداشاره
ھمھاآنازپیش. پرداختندخردگراییعلیھاحساسیشورشیبھپنداشتند،میشرطوقیدبیستاییعقلدرافراطیایشیوهرا

ازماکھبارینخستینبازو(بارنخستینبرایامابودند،کردهاشارهروزمرهزندگیباھنرناسازگاریبھکھکسانیبودند
اعالنبھھنرسودبھمیانایندربلکھکردند،اشارهخردوزندگیوواقعیتباھنرتضادبھتنھانھگروھی) آگاھیمآن

زندگیضدھنر: بوداینتھاجموتوفانرمانتیکجنبشبھوابستھجواننویسندگانشعار. پرداختندخردوزندگیعلیھجنگ
اماکنندهکسلومبتذلزندگیاینکھھاییپدیدهتنھاعشق،ومرگبادزنده! زندگانیاینبرمرگپس: مقصودشانو! است

خودکشی،بھرمانتیکجواناناینبیشترکاراوصافاینباکھنداردشگفتیجای! جنونبادزنده. کندمیدگرگونراواقعی
بھکھبودندکسانیرھیدند،سرنوشتاینازکھگوتھمانندکسانیاندک. کشیدزودرسھایمرگوشراببھاعتیادجنون،

کردخطابدیوزدهراھنرمندیچنینوھنرچنینگوتھ! استبیماریرمانتیسم: گفتندوشدندبیدارجنونرویایازبارهیک
ھنر. گرفترازندگیطرفبایدپساست،زندگیضدھنراگرکھشدپنداراینبرمانتوماسبعد،سالدویستبعدھا،و



تاتھاجموتوفانجنبشمالیخولیاییچوانمیراثامابود؛خواھدبارمرگنگردد،تعدیلونگیردقرارزندگیخدمتدراگر
نبرددرمفھومیومعناھرازگریزشاندرنیزھادادائیست. استچرخیدهدستبھدستپرشماریھنرمنداننزدمانسلبھ
بھھاسوررئالیستآنان،درنگبیخلف. رساندندخوداوجبھراگریویراندیگری،پدیدهھروقانوناخالق،خرد،با

اخالقی،بندھایوقیدازرھاییرویا،احساس،فورانمستی،جنون،دیوانگی،وداشتندراخودعقلھارمانتیکازپیروی
ھجدهسدهھایرمانتیکازپیرویدرآنان. ستودندساختمیرھاخردچیرگیازراایشانچھھرآنوغرایزازپیروی
ناخودآگاھی،منبعاینبھیافتندستبرایواستنھفتھھنریخالقیتبرایعظیمیمنبعناخودآگاھیدرکھکردندکشف

سازنددیوانھپسزینرادوراندیشعقلآزمودندکھحالکوشیدندو. آیندمیشماربھکاراابزاریرویاوجنونمستی،
راھنریدوپینگاینبھایابزار،اینازاستفادهبھایشدندناچارھجدهسدهھایرمانتیکمانندبھنیزھماناناما. راخویش

بادهازاستدشوارراستیبھآخر. روحیگاهوجسمانیسالمتفروپاشیبود،گزافحداززیادهبھااینگاهوبپردازند؛
شاھدوافزودبحثاطناببربازبایدآیا. نیاییمگرفتارخماربامدادوتھوعبھوگردیمسرمستکھبنوشیماندازهبھچنان
دربدانیمتااستبسندهھمینوآمدخروارنمونھمشت! نھگمانمبھآورد؟ھامدرنپستوھااکسپرسیونیستازھاییمثال

پیشبلکھوھجدهسدهھایرمانتیکازکمدستاشزنجیرهھایحلقھکھداردوجودکھنجریانیوسنتادبیات،وھنرتاریخ
خواب،افیون،مستی،چونابزاریباناخودآگاھیمنبعازکھجریانیاست،پیوستھھمبھامروزھایمدرنپستبھتاآناز

ابزاراینکارگیریبھبراینیزسنگینیبھایپروابیگاهوکندمیاستخراجمصالحخودخالقیتبرایدیوانگیوبیماری
نجاتیاو) خود(برایکھبگذریم. جاآنخطرکھجاستآننجاتگویدمیکھکندمیپیرویھولدرینگفتھازگوییپردازد،می
درزمانیدیراگرنشود،ھیوالبھبدلمیانھایندرنیزخودکھبپایدبایدستیزد،میھیوالھاباکھآننیچھقولبھاما. ندادرخ

ادامھ. (گفتمیسخنآنازگوتھکھاستدیوزدگیھماناین! دوختخواھدچشمتودرنیزمغاکبدوزی،چشممغاکی
(دارد

بھ در آمدن از مغاک
رضا نجفی
بخش دوم

. خیره شدن در مغاک٣

ھای امروزی بھ رابطھ جنون و خالقیت ھنری بھ رواج این کلیشھ مدرنای از باور یونانیان باستان تا پستآیا با ذکر تاریخچھ
ای و ایم؟ بھ گمانم چرا. از ھمین رو برای تعدیل این باور کلیشھالزاماً ھر ھنرمندی کمابیش گرفتار جنون است دامن نزدهکھ 

ھای ھنرمندان و حتی انواع ھنرھا اشاره کنیم باید بکوشیم بھ تفاوتگرایانھ میبندی شده و مطلقھای فرمولپرھیز از داوری
گیرد. ھر چند کھ دھند کھ از جنون مطلق تا سالمت کامل عقل و روح را دربرمیتشکیل میو نشان دھیم ھنرمندان طیفی را

ھای تیره و خاکستری تشکیل دھد.ای از این زنجیره و طیف را رنگبخش عمده

بندی کلی بتوان چھاردستھ از ھنرمندان و اھل قلم را از ھم متمایز ساخت. شاید در یک طبقھ

شان جنونی تمام عیار بود و یا خودکشی و فروپاشی کامل، ھمانند: نرمندانی قرار دارند کھ فرجامالف: در یک سر طیف ھ
ون گوگ، نرووال، کالیست، ھولدرین، نووالیس، مارکی دوساد، ازرا پاوند، نیچھ، ویرجینیا ولف، گی دو موپاسان، فرانتس 

سخیرشدگانی کھ دیو بر آنان چیره گشت و واکسن و مرھم اینان کسانی بودند کھ مغاک سرانجام فروبلعیدشان. ت… شومان و 
ھنر برای درمان جنونشان بسنده نکرد.

اند کھ ھر چند بھ قعر مغاک فرونغلتیدند، تا پایان چشم در آن داشتند ب: گروه دوم از ساکنان سرزمین ادبیات و ھنر اما کسانی
اند.بھ گمانم از این گروه… رمبو، ورلن، گوستاو مالر، آلن پو و و با دیو درون گالویز بودند، داستایفسکی، کافکا، پروست،

… ھای جامعھ و با اختالالتی چون افسردگی، انحرافات جنسی، الکلیسم، اعتیاد و ج: ھنرمندانی با رفتارھایی خارج از نُرم
کاسو، گراھام گرین، تامس ھاردی دھند. ھرمان ھسھ، آندره ژید، ریموند کارور، سالوادور دالی، پیگروه سوم را تشکیل می

تواند ادامھ یابد و بیشترین شمار دھم. ناگفتھ پیداست کھ اسامی گروه سوم الی ماشاءهللا میرا در این گروه جای می… و 



گیرد.ھنرمندان را دربرمی

ایم ایم و دیدهما دانستھجا کھکم بھ ظاھر و تا آندھند کھ دستد: سرانجام آخرین گروه از ھنرمندان را کسانی تشکیل می
ھای روانی. کسانی کھ دیو را بھ زنجیر کشیده و واکسن اند بھ مانند ھر انسان سالم و دور از آشفتگی و اختاللموجوداتی بوده

کنم شمارم. اعتراف میرا متعلق بھ این گروه می…. بر آنان کارگر شده و سالمت را بازیافتھ بودند. چخوف، ھاینریش بل و 
فتن اسامی بیشتر برایم دشوار خواھد بود.یا

ھا بسیار نسبی و البتھ محل اختالف بندی و متعلق شمردن ھر ھنرمند برای یکی از این گروهنکتھ دیگر آن است کھ این طبقھ
این چندان کھ ھنرمندی جزو این یا آن گروه نامبرده شده است، موافق نباشد. نظر است. چھ بسا منتقدان و خوانندگانی با این

توان فرمولی ھا و طیف متنوع اھل ھنر و ادب است و تشکیک در این امر کھ میمھم نیست. مقصود تنھا اشاره بھ گروه
ھا جا بھ جا یا حتی فراگیر برای ھمھ آنان یافت و بھ یک چشم بھ ایشان نگریست. شما مختارید اسامی افراد را در گروه

ای درباره ای و کلیشھباید بکوشیم از آن پرھیز کنیم، داوری فلھچھ مینھاد کنید، اما آنتری پیشتر و ظریفبندی دقیقطبقھ
ھاست.ھنرمندان و بلکھ انسان

ای اندکی بیشتر فاصلھ گیرم افزون بر قایل شدن بھ طیف و طبقات متفاوتی کھ خود نیز از داوری کلیشھاجازه دھید برای این
دیگری نیز، برای شکستن این پندار کھ ھمھ ھنرمندان بھ یک شکل و اندازه در خطر از ھنرمندان بھ تبصره و ممیزه 

گیری از منابع ناخودآگاھی و گرایش بھ رھایی از نماید کھ در کنار و بھ موازات سنت بھرهاند، اشاره کنم. چنین میدیوزدگی
ھنر وجود دارد کھ بھ استفاده از منابع آگاھی مخل و مزاحم احساس و تخیل، زنجیره دیگری نیز در تاریخ ادبیات و 

سو میراث رمانتیسیم را داریم کھ دست بھ دست از ایشان بھ گرایانھ و خودآگاھانھ بیشتر راغب است. اگر در یکواقع
گراتر ھا رسیده است، بھ موازات نیز سنت بھ نسبھ عقلھا و اکسپرسیونیستھا و سوررئالیستھا و سمبولیستدادائیست
بھ ارث رسیده است. بھ … ھا و نویسندگان اھل التزام و ھا و ناتورالیستیابیم کھ از ایشان بھ رئالیستھا را میکالسیک

نماید کھ رابطھ معناداری میان شدت و حدت گرایش ھنرمند بھ انواع شوریدگی و آشفتگی با مکتب ادبی کھ عبارتی چنین می
توانیم ھا کمتر مییابیم در رئالیستھا بیشتر میچھ دیوزدگی را در رمانتیکبھ آن وابستھ است وجود دارد. برای نمونھ ھر

سراغش گیریم. ھر چند برای کلیشھ نشدن این ممیزه ناچار بھ یادآوری استثنائات ھم ھستیم. سر والتر اسکات رمانتیک بسی 
شفا یافت و بھ سالمت کالسیسم » رمانتیسمبیماری«تر از ھمینگوی رئالیست زندگی کرد یا گوتھ جوان بھ گفتھ خود از معقول

کھ گی دو موپاسان کھ دیگر خامی جوانی را سپری کرده بود، از ناتورالیسم خود پای بھ ظلمات جنون نھاد و رسید حال آن
چھ کھ زده چھ بوده است و آیا جنونی مانند جنون نیھای جنونزمان رمانتیسم سیاه گوتیک را برگزید. حال دلیل این فرجامھم

ای جسمانی، مورد بحث ما برده تا چھ پایھ حاصل نوع اندیشھ و شیوه ھنرشان بوده یا برآمده از ضایعھاز سیفلیس رنج می
کنند. بر ھمین پایھ کنیم کھ استثناھا قاعده را نھ ابطال کھ بھ وجود البتھ نسبی آن اشاره مینیست. ما تنھا بدین بسنده می

ھای روانی گمان آمار آشفتگیھای ھنری و مخاطرات ذھنی و روانی نیز اشاره کرد. بینسبی قالبباید بھ رابطھ ھمچنین می
ھا نزد دانان یکسان نیست یا چگونگی بیماریسازان با موسیقیھا برای نمونھ میان معماران و مجسمھیا نوع این بیماری

تر درباره ھا سخن گفتن دقیقبندیاین تمایزھا و طبقھشاعران با منتقدان ادبیات. بار دیگر ضمن پافشاری بر نسبی بودن
تر و مقال و ھای ادبی و ھنری با چگونگی اختالالت روانی را منوط بھ پژوھشی فنیھا و نیز مکتبنسبت و رابطھ میان قالب

ھا با ھا و مکتباع قالبدارم بھ این نکتھ اشاره کنم کھ بھ رقم باور بھ رابطھ میان انوتر میشمارم و دوستمجالی دیگر می
ھا، نھ سالمت روانی یک نویسنده یا آشفتگی یک ھنرمند ھیچ کدام الزاما نشان و دلیل نژندیھا و روانپریشیانواع روان

زدن ارزش ھنری اثرش باره داوری اخالقی درباره ھنرمند بھ کار محکآید. در اینقدرت یا ضعف آثار ایشان بھ شمار نمی
تر از بسیاری نویسندگان ظاھرا بھ ھنجار. آنان تایفسکی و کافکا بھ راستی از لحاظ روانی بیمار بودند اما خالقآید. داسنمی

گونھ کھ گفتھ آمد بر دیو درون فایق نیامده بودند. از دید ھر چند در حیطھ ھنرشان موفق بودند، در پھنھ زندگی شخصی ھمان
ماند کھ فالن بیماری بدخیم کسی بھ بھبود بیانجامد یا نھ. خصی است و بھ این میای بد فرجامی شو داوری من این تنھا گونھ

تر اگر بگوییم موجب نابودی زمینھ و گری یا دقیقبگذریم کھ گاه این بھبود ممکن است بھ بھای از کف رفتن آن آفرینش
کس و نھ از ھیچ-د این پرسش از خود تواند موضوعیت یابجا تنھا پرسشی کھ برای مِن مخاطب میمحرک آن گردد. در این

گری خود بپردازم؟ بھ بودم حاضر بودم این بھا را برای آفرینشاست آیا اگر من در مقام و موقعیت آن ھنرمند می-دیگر
ستایم. بھ ھر حال چنین پرسشی از اساس پرسش گویند میشخصھ پاسخم منفی است ھر چند آنانی را کھ بدین پرسش آری می

ای است زیرا بھ ندرت ممکن است شخص ھنرمند اختیاری برای گزینش داشتھ باشد. معموال شخص، خود را بیمار بیھوده
برند تا این دارو بلکھ بیمارانی بھ ھنر پناه می–اگر ھم چنین کند ضمانتی در توفیق او نیست–گرداند تا ھنرمند شود نمی

تر کھ اما من ناخواستھ بھ آن تر و ابلھانھافتد و گاه نھ! پرسش بیھودهشان را درمان کند. گاه این دارو کارگر میبیماری
شان اما بھ بھای از ھا و بیماریتواند این باشد: آیا اگر در ما توان رھایی بخشیدن کافکا یا داستایفسکی از رنجام میاندیشیده

بھ شخصھ بھ این پرسش ابلھانھ و نامحتمل مثبت زدیم؟ پاسخ من شان میبود، دست بھ درمانشان میکف رفتن قدرت خالقیت



کرد.ھای مثبت اما خودخواھانھ نثار نخواھماست و این بار دیگر ستایشی برای پاسخ

بھ در آمدن از مغاک. ۴
ھای غیر عقالنی و غریزی اشاره کرده ای میان ھنر و کششاند کسانی مانند نیچھ کھ بھ وجود رابطھپیش از فروید بوده

ھای ھا و سائقھھای سده ھجده مبنی بر ضد زندگی بودن ھنر، بیان دیگری برای ارتباط ھنر با رانھد. حتی باور رمانتیکبودن
شناختی بھ آن پوشاند. فروید ھا را تبیین کرد و لباسی از تحلیل روانشود. اما فروید بود کھ این یافتھغیر عقالنی شمرده می

ای ندارد و با نیازھای غریزی نیرومند و نژندی چندان فاصلھگرایی است کھ از روانروندارد ھنرمند در اساس دبیان می
رود فراوانش کھ سرکوب شده است تشنھ افتخار، قدرت، ثروت، شھرت و عشق زنان است، (فروید طبق معمول یادش می

داند کھ بھ یاری آفرینش ھنری ھا مین انساننژندتریچیزی درباره زنان ھنرمند بگوید) از این رو او ھنرمندان را بالقوه روان
اند. بھ گمان او ھنرمندان و نویسندگان بزرگ اگر بھ شان بھ درمان بیماری خود پرداختھو پاالیش دادن امیال سرکوب شده

ھای آفرینشآوردند، بگذریم کھ گاه شدت بیماری چنان بود کھ بھ رغم این ھای روانی درمیپرداختند سر از آسایشگاهھنر نمی
جایی جابھ«ای رسیدند. فروید پرداختن بھ ھنر و آثار ھنری را گونھھنری، برخی ھنرمندان در درمان خود را بھ نتیجھ نمی

شود. دانست، بدل ساختن نیاز بھ ارضای غرایز بھ نیروی خالقھ و آفرینش ھنری کھ تصعید نامیده میمی» لیبیدویی

کاوانھ شخصیت، زندگی و آثار برخی ھنرمندان از جملھ داوینچی، داستایفسکی و ررسی رواناو برای اثبات نظریھ خود بھ ب
قدر باھوش بود کھ ھنرمندان را فلوبر پرداخت و دالیلی مبنی بر وجود عقده ادیپ در این ھنرمندان اقامھ کرد. فروید البتھ آن

سازش برقرار ھنر میان اصل لذت و اصل واقعیتکند کھصاف و ساده بیمارانی بالقوه روانی نشمارد. او تصریح می
گریزد و ھم در عین حال با دگرگون ساختن واقعیت و بازتاب کند. از نظر فروید ھنرمند از راه ھنر ھم از واقعیت میمی

گردد.ای جدید بھ واقعیت بازمیدیگرگونھ آن، بھ شیوه

گر در کھ ھنر نقشی درمانای میان ھنر و بیماری وجود دارد و اینابطھنماید کھ مخالفتی قابل توجھ با این باور کھ رچنین می
نماید کھ او منشا این بیماری مستتر و بالقوه را گاه رخ میھا با آرا فروید آنکند وجود نداشتھ باشد. اما مخالفتاین میان ایفا می

شود. بھ مارد و ماھیتی جنسی برای لیبیدو قایل میشدر سرکوب نیازھای جنسی و بھ ویژه بروز عقده ادیپ و عقده الکترا می
توان پلی بر شکاف میان ھواداران گمانم این اختالف نظر برای رد و ابطال نظریھ فروید بسنده نیست و با خوانشی جدید می

گر آنان خوش و منتقدان فروید در این موضوع خاص زد. الزامی نیست منتقدان عقده ادیپ را دارای ماھیتی جنسی بپذیرند. ا
توانند بر شکاف میان نسل پدران و فرزندان ماھیتی فرھنگی فرض گیرند. و مگر نھ این است کھ ھمھ ما تا از دارند میمی

ای رسیم؟ آیا مگر نھ آن است کھ ھر گونھ استقالل اندیشھ و ھویت ما ناگزیر از گونھجنبھ فرھنگی پدرکش نباشیم بھ بلوغ نمی
دانم کھ و این پدیده چیست مگر قرائتی دیگر و نھ حتی ناسازگار با روایت فروید از داستان ادیپ؟ میپدرکشی نمادین است؟ 

شناسی اوست. سازی فروید و موجب تخفیف روانبرای اھل فن و متخصصان فروید چنین تعبیر و تفسیری زیاده از حد آسان
د اما روی سخن من با متخصصان نیست. با این تفسیر ساده شوحق نیز با ایشان است، حق مطلب درباره فروید چنین ادا نمی

تر مخاطب امروزی را بھ تعمق فرا خواند.اما شاید بھ توان فزون

تر یا بھتر بگویم ای بازخوانی عامھ فھمشمارم دیدگاه یونگ نیز گونھتر از یونگ میبھ گمان شخصی من کھ فروید را علمی
تری میان عامھ دارد. یونگ نیز گمان ھواداران فزونیونگ اگر ھم عامھ فھم نباشد بیشناسی است. عامھ پسندتر از روان

ھای فروید، بر بخشیدن ماھیتی جنسی بھ لیبیدو بھ اعتراض برخاست. در برابر ضمن بنا نھادن دستگاه خود بر پایھ یافتھ
شمرد، یونگ اعتباری ویژه بھ جنسی فرد میھای تمایالت عمدتا دانی روح و حاصل سرکوبفروید کھ ناخودآگاھی را زبالھ

قایل شد. از دید یونگ ناخودآگاھی بھ ویژه ناخودآگاھی جمعی …. ناخودآگاھی و عوالم رھا از نظارت عقل مانند رویا و 
منبعی سترگ برای آفرینش ھنری و اصوالً حکمت و معرفت بود. از این رو ھنرمند نھ تنھا زیر نفوذ ناخودآگاھی و 

نھاد. با جویی مھمی بھ حکم و فرمان آن گردن میباید برای ھر خالقیت و رایی غیر عقالنی خود بود کھ اساساً میھاجنبھ
ھای غیر عقالنی و ناخودآگاه وجود قایل شد، بر توازن میان این حال ھر چند یونگ اعتباری بس سترگ برای بخش
ر شد اگر فرد آدمی چھ ھنرمند و چھ ناھنرمند بیش از حد بھ خودآگاھی و ناخودآگاھی تاکید ورزید. او بھ درستی متذک

ناخودآگاھی نزدیک شود از سوی آن بلعیده خواھد شد و بر این اساس جنون نیز چیزی نیست جز فروافتادن در ناخودآگاھی 
بھره از جامعھ بینام و نشان و از دست دادن ارتباط با خودآگاھی. در این میان ھنرمند کسی است کھ نھ مانند مردمان بی

اند. ھنرمند کسی غلتیدهسره در ناخودآگاھی فرورسانند و نھ چون دیوانگان یکگنجینھ ناخودآگاھی زندگی خود را بھ سر می
دادن خودآگاھی دارد. بھ نظر، این دیدگاه چندان تفاوتی با دیدگاه است کھ توان ارتباط یافتن با ناخودآگاھی خود را بی از کف

جاست کھ یونگ ناخودآگاھی و بخش تاریک و ناعقالنی وجود را کھ بھ گمان فروید نیز رد. اما تفاوت اصلی در آنفروید ندا
داد. ھر چھ ھدف فروید مطیع ساختن این کوه یخ سترگ ناخودآگاھی در تر از بخش خودآگاه بود بر من آگاه برتری میبزرگ

نمود.ینھ ناخودآگاھی میبرابر خرد بود، ھدف یونگ مشورت گرفتن خرد از گنج



نماید اما درباره ھنر شاید بتوان نقاط در موارد دیگر و از زوایای متفاوت شکاف میان یونگ و فروید بسیار فراخ می
ھای ناعقالنی مشترک بیشتری یافت ھر چند تفاوت و اختالف نظر ھمواره قابل تامل است. بھ ھر حال یونگ نیز بر سرچشمھ

ورزد و خواه ناخواه خطر ابتالی آنان بھ شوریدگی را باور دارد. و بر خالف پندار بسیاری از نر تاکید میو ناخودآگاھانھ ھ
ورزد تا آدمی ای توازن میان خودآگاھی و ناخودآگاھی تاکید میداران متعصب فروید، یونگ نیز بر لزوم گونھدوست

ف این توازن یونگ زیاده از حد بھ ناخودآگاھی باج و اعتبار سره در مغاک ناخودآگاھی بلعیده نشود. حال اگر در تعرییک
گمان شوند تا خردگرایی مانند فروید. بیسازد کھ چرا اھل ھنر بیشتر فریفتھ او میدھد قابل فھم است و نیز آشکار میمی

ای گرفتار آن دیوزدگی ھنرمندان بوده است.یونگ نیز تا اندازه

ھایی ناعقالنی از وجود در کار آفرینش ادبی وش بداریم و چھ یونگ را ھر دو برآنند کھ جنبھخاتمھ سخن، چھ آرا فروید را خ
گیری است و ھمان گونھ کھ کھ ھنرمند بیش از دیگران با این نیروھای مھیب در کار زورآزمایی و کشتیاند و ایندخیل

یبان است و چھ بسا در این میان برکت گیرد یا بھ یعقوب با فرشتھ بھ کشتی پرداخت ھنرمند نیز با کوه یخ خود دست بھ گر
مغاک درآید. 

سره عاقل سره عاقل نیستند کھ اگر یکبلھ حقیقتی در باور عوام درباره ھنرمندان وجود دارد، آنان موجوداتی بھ ھنجار و یک
ادی و عاقل جرات اندیشیدن بھ آن را اند کھ مردمان عرفتند، اما آنان با دیوھایی بھ کشتی گرفتن پرداختھبودند گرد ھنر نمی

مندانھ برخی نیز بھ یابند و سوگگیرند و سالمتی و سترگی میھم نداشتند. آنان مانند یعقوب در این کارزار برکت می
گردند.ای دچار میفروپاشی قھرمانانھ


