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خردشیستادر
ینجفرضا

mco.lajafi@gmaina.rezه:سندینولیمیا

04/02/1401ش: ریپذخیتار–27/01/1401ت: افیدرخیتار

مغاكچشمدررهیخ

وهاذکارتث،بحرحطد:خرشیستادر-1
مالحظاتیبرخ

هلام،عواياریبسکهد ایدهیشنگمانبیوم ایدهیشن
مجنونووانهیدراشهیاندوهنراهلیکلطوربهوقلم
د.مارنمیشمزاجلخُواحوالشفتهآد،کننلطفاگرو

ینادانوحسدورشکازیناشونامعتبريباورنیاایآ
يباورنیچنسابقهکهاستچگونهپس؟استعوام

وگرددیبازمفلسفهوادبوهنراهلخودبهنخست
رواجآنازشیپهبلکوونافالطزمانازکمدست
؟استداشته

کهعوامتنهانهکهحال؛میگردانترقیدقراپرسش
نیاشهیاندوهنراهلودگانیبرگزوخواصياریبس

را–همکارانشانوخودبودنمخبطومجنون–اتهام

همهرغمبهرااتهامدیباایآ؟کرددیباهچ،اندرفتهیپذ
طوقداوطلبانهدیبامیای؟کردردشواهدوشهود

؟پرداختیوانگیدشیستابهوانداختگردنبهجنون
؟دشومیافتیايمیانهحلراهایآ

بهيمروروبحثنهیشیپبهپرداختنازپسمقالهنیا
واهدخد،آمگفتهیاشارتآنبهکهيشواهدوشهود
د.بپردازمیانهاهرم،سودشوارراهبهدیکوش

مننوشتهامبادکهبودهنیاازشیشاپیپمنهراس
عقلاتهامبهافتخاروجنونجیترووتبرئهبهناخواسته

بارهنیادررایتمقاالمناگرمااد،انجامیبيناباور
جنونيبراتیثیحکسبوتبرئهيبراازهنم،نویسمی
حاصلدارمدیاملکهب،یوانگیدازشیستانهواست

ن،جنونکوهشوباشدخردازیدفاعاصلدرمقالهنیا
د.یبنمابندهیفرگاهاستممکنکهیتیکنابارچنده

نیايادآوریوتذکارازرمیناگزبحثبهورودازشیپ
جنونوادارانه،یوانگیدوخردمیاننبرددرکهنکته

وملتنیاد.پرشمارنگمانبهمافرهنگوکشوردر
زاد.دارخرديخوارشماردرنهیریدايهنیشیپفرهنگ
هاالمثلضربتاگرفتهمااتیادبوکهنشعروعرفان
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يپا«بهباورازآکندهماهیعامفرهنگوهامتلو
ت.اسبودهعقلبرجنونيبرترو»ونیاستداللنیچوب
کنندهیتوجانددهیکوشییشعراوعرفاکههاستدهس

واستحسابگرعقلازواالتروباالترايهمرحلجنون
جنونونبوغوانجامدمیجنونبهخوداوجدرخرد
ازیبرخرچندهد.شومیشمردههمسانايهدیپد

رابطهوبودهصائبجنونمدافعانوانیمدعشواهد
اغلبماار،یانکارناپذهنروجنونونبوغمیان
يخوارشماربهشواهدورابطهنیاازهاگیريجهینت

رواجويخردبیهتبرئویوانگیدشیستاوخرد
ت.اسدهیانجامینادانناخواسته

زینماروشنفکرانوهنرمندانوادباازياریبس
يرابن،بودجماعتناهمرنگبهتفاخريبرایروزگاران

ن،نمودزیمتماومتفاوتيرابد،روانیجرخالفشنا
وتوجهجلبيرابن،گفتسخنعادتآمدخالفيراب

ازشیستاتنوربریخوانمخالفراهازشهرتکسب
دردستکمستیریدنکهیاازغافلماا.انددهیدمجنون
ست.اسشدهاصلگریدهیرونیایرانیافرهنگ

نیابرشمچد،خرخوارشمارندگانوجنونندگانیتا
وکنندنمیشنارودخالفگریدکهاندفروبستهنکته
ستاندونیابهرونیازا.اندشدهجماعتهمرنگبلکه
وزیتماوتفاوتیپدراگرکهدادشنهادیپتوانمی

دفاعبهاریدوملکنیادراستهترب،اندیخوانمخالف
ویوانگیدازشیستایانگهود.بپردازنییخردگرااز

یخیتارکهزیخردستیفرهنگدرخردخوارشمردن
يخردورزدریناتوانويانتقادشهیانددرفقرازآکنده
ت.اسشخندیرهیماومضحکآوريرقتشکلهبد،دار
ويحسابگريخوارشماروخردشمردننابسندهدیاش

کهمدرنجهانوغربدرادبایبرخییستاسنت
ینیسنگشان یهاشانهبرییخردگراسدهچندخیتار
هاييناخرسندگریدیانیببهراآندیفرووکندمی

قابلنهمنگمانبهو–فهمابلقد،خوانمیتمدن
درییخردگراوسمیمدرنازنکوهشمااد،باش–هیتوج

زانهیستعقلهايسنتچنبرهدرکهیفرهنگوجامعه
وارزشهچت،اسيورزشهیانددرمفرطفقرگرفتارو

خستههايیآلمانمگرو؟باشدداشتهتواندمییهیتوج
ازکهيستگرپشتوانهرغمبهيروشنگرجنبشاز

مانندونگیلسهايشهیاندوکانتگرایانهعقلفلسفه
سرازسمیرمانتبهآوردنشانيروردد،داشتنهاآن

سربهیگلچهییخردگراوستیمدرنبهیکجدهن
وسمیفاشيبراجادهکردنصافجززدنداروپاوخود
وبزرگکانتهمانداشتنبیمااکنونکهتلریه
بارهزارراآزمودهمیخواهمیخردمندشانسنگیل
ظلماتویتباهبهکهرارفتهراهومییازمایبگرید

؟مییمایپبد،انجاممی

شیستاگریدت،اسبسخرديخوارشمارگریده،ن
جنونوییخردگراهاسدهاصلحت.اسبسیوانگید

کهزبونونزارومفلوكیرهنگفم،ایدهیدراییستا
سالينداودوهزارهايدستاوردشیستاافتخاراتش

اختراعوکشفچیهکهاستسدهنیچندواستشیپ
فزودهینيزیچزینجهانوتیبشربهونکردهیمهم
هايفرهنگهايپسماندهصرفکنندهنشخوارواست

وذلتنیاکهاستنیانهمگرو ت اسبودهگرید
فینحچراغهمانکهشدرهیچگاههمانازحقارت
يعرفاتندباددروونیشائموهانایسابنییگراعقل
؟گشتخاموشزمانیستعقل
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ئهیسوسنتنیاخدمتدرزینمنکهمبادرونیااز
بهکهبرانمقلموبردارمگاميخردبیپرستشِیِمل

هاسدهيدرازادرکالنوخردازياریبستیکفاقدر
یفرجاماهیسدرواندکردهنیچنسوگمندانه
.اندهبودناهکارگن،فرهنگما

بهکهریناگزبسامامطولدرآمدشیپنیااساسبر
کسببرمنستینت،اسمتنخودازترمهمگمانم

استیکوششکهلبت،سینیوانگیدتبرئهوتیثیح
یعنییوانگیدمتهمانازتیثیحاعادهوتبرئهيبرا
یتراشتیمشروعبهناخواستهمباداتاادبوهنراهل
ناذعانمث،بحادامهردم.باشزدهدامنيخردبیيبرا

ويزیخردگروجنونمیانايهرابطکهکردخواهم
یانروانشناسازيرویپبهمااد،داروجودهنرواتیادب

هرچندکهکردخواهمطرحراگماننیادیفروچون
ويماریبازهاییشیگراوهانشانههنروادباهل

درمانيبرایکوششنرشانهد،دارنخوددریآشفتگ
نههنرواتیادبیعبارتبهاستيماریبازییهارو
س.جنهمانازاستيماریبيبرایواکنشکهيماریب

!دیبامرهمماناستزخممانآنچهچهینقولبهبازو 

ییهارنهاستزدهلگاموشدهکنترلیوانگیدر،هن
منگمانبهکهایختهیگسلگاماحساساتساختن

د.باشدیبانیچن

بهکهباستانگرانقدرانیونانیازيرویپبهسرانجامو
يبرااحساسیاندکدارماوربد،داشتنباوراعتدال
يبرانمکهمانندحسابگروخشکعقللیتعد

کهیسادگهمانبهکاشامااستيضرورخوراك
میآموختمیم،شناسیمیراآشپزخانهدرنمکانمیز

راعقلکهمینسازآلودنمکچنانآنراخودجانکه
م.یبخشکان

یوزدگیديبراايهخچیتار-2
نیکدامکسنینخستوبودزماننیکدامبارنخست
منظورمانتوسعاً (کههنروجنونرابطهبهکهشخص

ماام.یداننمی؟کرداشارهرد)یگمیتعلقزیناتیادببه
بهیقدمتغربدردستکمباورنیاکهمیدانمیآنقدر
د.دارروزگارآنشدهشناختهاتیادبقدمتاندازه

ژهیبوراهنراوازشیپبلکهوونافالطعهدانیونانی
انیونانید.دنیناممییالهجنونرايشاعروشعر
سراغبگویغووانهیدر،شاعدرینهمانیاايهگون
–شاعرانینهمانیاازیبرخکههاعدبد.افتنیمی
باورریتأثتحتگمانبید،گفتنسخنامبرانیپ
د.بودنباستانانیونانی

آنچهبرشاعربودندباورنیابرهمچنانباستانانیونانی
يخبربیويخودبیحالدروات.سینآگاهندیآفرمی
رانامشهابعدکهي(امردیامیسرخودرامونیپاز

عرشابربیغعالمازشعرنکهیاونهادند)یناخودآگاه
دهرشیتسخبلکهنشگریآفرنهکهياعرشد،شویمالهام
ت.اسبهترانمااز

رایزت.گرفشکلنجایااززینکیهرمنوتهايهیپا
خودکهشاعرپنداشتنداساسنیهمبرانیونانی

يمعناتواندنمیه،چگونواستسرودهچهداندنمی
د.کنانیبه،پرداختيخودبیحالدرکهراش اسروده

کهیخصشت،اسازینيگریدشخصهبو،رنیازا
رشدهیتسخواستیخودآگاهبهجهزمر،شاعبرخالف

ت.سین
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رایزد،کراخراجفاضلهنهیمدازراشاعرانونافالط
گمانبهاعرانشد،یدمیشانیاکاردریتباهايهگون
خودهايالیخت،قیحقيجابهآنان؛بودندگودروغاو
ازماکهيبارنی(نخستبارنینخستيرابد.افتنیمیرا
د.شقائلهنريبرایمنفیوجهیکسم)یآگاهآن

اشارهنبوغوجنونکیبارمرزبهزینانیرومهابعد
ازکهیآلمانهايکیمانتره،هجدسدهردد.کردن
وبودندآمدهتنگبهخوددورهحسابگرانهیزندگ

ییستاعقلدریافراطايهویشرايروشنگرجنبش
هیعلیاحساسیشورشهبد،پنداشتنمیشرطودیقبی

یکسانبودندهمهاآنازشیپد.پرداختنییخردگرا
کردهاشارهروزمرهیزندگباهنريناسازگاربهکه
ماکهيبارنینخستباز(وبارنینخستيبرامااد،بودن
وتیواقعباهنرتضادبهتنهانهیگروهم)یآگاهآناز

سودبهمیاننیادرلکهبد،کردناشارهخردویزندگ
عارشد.پرداختنخردویزندگهیعلجنگاعالنبههنر
وتوفانکیرمانتجنبشبهوابستهجوانسندگانینو

ن:مقصودشاو!استیزندگضدنرهد:بونیاتهاجم
تنهاق،عشومرگبادزنده!یزندگاننیابرمرگسپ
اماکنندهکسلومبتذلیزندگنیاکههاییدهیپد
!جنونبادندهزد.کنمیدگرگونرایواقع

نیاشتریبکاراوصافنیاباکهنداردیشگفتيجا
شراببهادیعتان،نوج،یخودکشبهکیرمانتجوانان

د.یکشزودرسهايمرگو

د،دنیرهسرنوشتنیاازکهگوتهمانندیکساناندك
دشدنداریبنجنويایروازکبارهیبهکهبودندیسانک
!استيماریبسمیمانترد:گفتنو

خطابوزدهیدرايهنرمندنیچنوهنرنیچنگوته
رپندانیابرانموماستد،بعسالستیود،هابعدوکرد
یزندگطرفدیباسپت،اسیزندگضدهنراگرکهشد
لیتعدوردینگقراریزندگخدمتدراگرنرهت.گرفرا

د.بوخواهدرگبارمد،نگرد

تاتهاجموتوفانجنبشییایخولیمالچوانمیراثاما
دستبهدستيپرشمارهنرمندانزدینمانسلبه

معناهراززشانیگردرزینهاستیادائدت.اسدهیچرخ
دهیپدهروانونقق،خالاد،خربانبرددریمفهومو
لفخد.رساندنخوداوجبهرايرانگریو،يگرید
هاکیرمانتازيرویپبههاستیررئالوسن،آنادرنگبی

ورانف،یستمن،نوج،یوانگیدوداشتندراخودعقل
يرویپ،یاخالقهايبندودیقازییهارا،یورس،احسا

هارخردیرگیچازراشانیاهرآنچهوزیغرااز
سدههايکیرمانتازيرویپدرنانآد.ستودنساختمی

یمیعظمنبعیهناخودآگادرکهکردندکشفهجده
بهافتنیدستيبراواستنهفتهيهنرتیخالقيبرا
يابزارایرووجنونویستم،یناخودآگاهمنبعنیا

قلعآزمودندکهحالدندیکوشو د.نیآمیشماربهکارا
مااا.رشیخوسازندوانهیدپسنیزراشیدوراند
ناچارهجدهسدههايکیرمانتمانندبهزینهمانان
نگیدوپنیابهاير،ابزانیاازاستفادهبهايشدند
د،بوگزافحدازادهیزبهانیاگاهو؛بپردازندرايهنر
یبراستخرآ.یروحگاهویجسمانسالمتیروپاشف

سرمستکهمیبنوشاندازهبهچنانبادهازاستدشوار
م.ییاینگرفتارخماربامدادوتهوعبهومیگرد

ازهاییمثالشاهدوافزودبحثباطنابربازدیباایآ
!نهگمانمبه؟آوردهامدرنپستوهاستیونیاکسپرس
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میبدانتااستبسندهنیهموآمدخروارنمونهمشت
داردوجودکهنیانیجروسنتاتیادبوهنرخیتاردر
سدههايکیرمانتازدستکمش ارهیزنجهايحلقهکه

امروزهايمدرنپستبهتاآنازشیپبلکهوهجده
یناخودآگاهمنبعازکهیانیرجت،اسوستهیپهمبه
ويماریبوخوابوونیافویمستچونيابزاربا
وکندمیاستخراجمصالحخودتیخالقيبرایوانگید

ابزارنیايریکارگبهيبرازینینیسنگبهايپروابیگاه
کهکندمیيرویپنیهولدرگفتهازییوگد،پردازمی
کهمیگذربت.آنجاسخطرکهآنجاستنجاتدگویمی
باآنکهچهینقولبهمااد.ندارخینجاتاو(خود)يبرا
میانهنیادرزینخودکهدیبپادیابد،زیستمیهاوالیه

چشمیمغاکدرنیرزمایدگراد،نشووالیهبهبدل
هماننیا!دوختخواهدچشمتودرزینغاكم،يبدوز
ت.گفمیسخنآنازگوتهکهاستیوزدگید

مغاكدرشدنرهیخ-3
پستاتباستانانیونانیباورازايهخچیتارذکرباایآ

بهيهنرتیخالقوجنونرابطهبهيامروزهايمدرن
ارگرفتشیکمابيهنرمندهرالزاماًکهشهیکلنیارواج
رونیهمزاا.چرگمانمبهم؟اینزدهدامناستجنون

هاييداوراززیپرهوايهشیکلباورنیالیتعديبرا
بهمیبکوشدیبامیگرایانهمطلقوشدهبنديفرمول
ومیکناشارههاهنرانواعیحتوهنرمندانهايتفاوت
ازکهدهندمیلیتشکرایفیطهنرمندانمیدهنشان
یمدربرراروحوعقلکاملسالمتتامطلقجنون

فیطورهیزنجنیاازايهعمدبخشکهرچندهد.ریگ
د.دهلیتشکيخاکسترورهیتهايرنگرا

ازچهاردستهبتوانیکلبنديطبقهکیدردیشا
ردف:لات.ساخزیمتماهمازراقلماهلوهنرمندان

فرجامشانکهدارندقراریهنرمندانفیطسرکی
ل،کامیفروپاشویخودکشایوبوداریعتمامیجنون
ن،یولدرهت،سیالکل،رووان،گگونود:ماننه
اینیرجیوه،چیند،پاونزرااد،دوسایارکمس،یووالن
یکساننانیا...وشومانرانتسفن،دوموپاسایگف،ول

یرشدگانیسختن.دشایفروبلعسرانجاممغاكکهبودند
يبراهنرمرهموواکسنوگشترهیچآنانبرویدکه

د.نکربسندهجنونشاندرمان

اماهنرواتیادبنیسرزمساکنانازدومروهگب:
انیپااتد،دنیفرونغلتمغاكقعربههرچندکهاندیکسان
د،بودنزیگالودرونویدباوداشتندآندرچشم

ر،مالوستاوگن،رلوو،مبرت،روسپا،افکک،یفسکیاستاد
.اندگروهنیاازگمانمبه...پولنآ

وجامعههاينرمازخارجییهارفتارباینرمندانهپ:
،یجنسنحرافاتا،یافسردگچونیاختالالتبا
د.دهنمیلیتشکراسومگروه...وادیعتام،سیلکلا
،یدالالوادورسر،کاروموندیرد،یژندرهآه،هسرمانه
نیادرمنرا...ويهاردامستن،یگرراهامگو،کاسیپ

گروهیاسامکهداستیپاگفتهنم.دهمیيجاگروه
مارشنیشتریبوابدیادامهتواندمیماشاءاهللایالسوم

د.ریگیدربرمراهنرمندان

یکسانراهنرمندانازگروهنیآخررانجامست:
ماکهآنجاتاوظاهربهدستکمکهدهندمیلیتشک

هرمانندبهاندبودهیموجوداتم ایدهیدوم ایدانسته
.یروانهايلاختالویآشفتگازدوروسالمانسان

آنانبرواکسنودهیکشریزنجبهراویدکهیسانک
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ف،چخونمد.بودنافتهیبازراسالمتوشدهکارگر
و م.مارمیشگروهنیابهمتعلقار....وبلشینریاه

ت.اسدشوارترمیبراشتریبیاسامافتنیکنممیاعتراف

شمردنمتعلقوبنديطبقهنیاکهاستآنگریدنکته
بتهالوینسباریبسهاگروهنیاازیکیيبراهنرمندهر

یخوانندگانومنتقدانبساهچت.اسنظراختالفمحل
مبردهناگروهآناینیاجزءهنرمندآناینیاکهنیابا

ت.سینمهمچنداننیاد.ینباشوافقمت،اسشده
وهنراهلمتنوعفیطوهاگروهبهاشارهتنهاقصودم

یفرمولتوانمیکهامرنیادرکیتشکواستادب
شانیابهچشمکیبهوافتیآنانهمهيبراریفراگ
بهجاهاگروهدرراافرادیاسامدیمختارماشت.سینگر
شنهادیپتريفیظروترقیدقبنديطبقهیحتایجا
م،یکنزیپرهآنازمیبکوشدیبامیآنچهمااد،یکن
انسانکهبلوهنرمندانربارهدايهشیکلوايهفلياورد

ت.هاس

ايهشیکليداوراززینخودنکهیايبرادیدهاجازه
فیطبهشدنقائلبرافزونرمیگفاصلهشتریبیاندک
زهیمموتبصرهبههنرمندانازیمتفاوتطبقاتو
هنرمندانهمهکهپندارنیاشکستنيرابز،ینيگرید
م.کنشارها،اندیگزدویدخطردراندازهوشکلکیبه
سنتموازاتبهوکناردرکهدینمامینینچ

ازییهاربهشیگراویناخودآگاهمنابعازگیريبهره
يگریدرهینجزل،یتخواحساسمزاحمومخلیآگاه

ازاستفادهبهکهداردوجودهنرواتیادبخیتاردرزین
گرات.اسراغبشتریبخودآگاهانهوانهیواقعگرامنابع
دستبهدستکهمیداررامیسیرمانتمیراثکسویدر
وهاستیسمبولوهاستیدادائبهشانیااز

هبت،اسدهیرسهاستیونیاکسپرسوهاستیسوررئال
راهاکیکالسگراترعقلنسبتبهسنتزینموازات

وهاستیناتورالوهاستیرئالبهشانیاازکهمیابیمی
هبت.اسدهیرسارثبه...والتزاماهلسندگانینو

شدتمیانيمعناداررابطهکهدینمامینیچنیعبارت
یآشفتگویدگیشورانواعبههنرمندشیگراحدتو
يرابد.داروجوداستوابستهآنبهکهیادبمکتببا

شتریبهاکیرمانتدررایزدگویدچههرنمونه
م.یریگسراغشمیتوانمیکمترهاستیرئالدرمیابیمی
بهناچارزهیممنیانشدنشهیکليبراکهچندره
اسکاتوالتررسم.یهستهماستثنائاتيادآوری

یزندگستیرئالينگویهمازترمعقولیبسکیرمانت
»سمیرمانتيماریب«ازخودگفتهبهجوانگوتهایکرد
یگآنکهحالدیرسسمیکالسسالمتبهوافتیشفا
بودکردهيسپررایجوانیخامگریدکهموپاساندو
ونهادجنونظلماتبهيپاخودسمیناتورالازاما

لیدلالحد.یبرگزراکیگوتاهیسسمیرمانتهمزمان
یجنونایآواستبودهچهزدهجنونهايفرجامنیا

چهتابردهمیرنجسیفلیسازکهچهینجنونمانند
برآمدهایبودههنرشانوهیشوشهیاندنوعحاصلهیپا
نیبدتنهاامت.سینمابحثموردیجسمانايهعیضااز

بهکهابطالنهراقاعدههااستثناکهمیکنمیبسنده
هیپانیهمربد.کننمیاشارهآنینسبالبتهوجود
ويهنرهايقالبینسبرابطهبهدیبامینیهمچن

آمارگمانبید.کراشارهزینیروانویذهنمخاطرات
نمونهيبراهايماریبنیانوعاییروانهايیگآشفت
کسانیدانانیقیموسباسازانمجسمهومعمارانمیان

منتقدانباشاعراننزدهايماریبیچگونگایستین
نیابودنینسببريپافشارضمنگریدياربت.ایادب
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دربارهترقیدقگفتنسخنهابنديطبقهوهازیتما
ویادبهايمکتبزینوهالبقامیانرابطهونسبت
یپژوهشبهمنوطرایرواناختالالتیچگونگبايهنر
تردوستومارممیشگریدیمجالوهمقالوتریفن
رابطهبهباوررقمبهکهکنماشارهنکتهنیابهدارممی
وهایشیپرروانانواعباهامکتبوهاقالبانواعمیان
ایسندهینوکییانروسالمتهن،هاينژندروان

لیدلونشانالزاماًکدامچیههنرمندکییآشفتگ
ردد.یآتواندنمیشماربهشانیاآثارضعفایقدرت

محککاربههنرمنددربارهیاخالقيداوربارهنیا
کافکاویفسکیاستادد.یآنمیاثرشيهنرارزشزدن
ازترخالقامابودندماریبیروانلحاظازیبراست

درچندهرنانآر.بهنجاظاهراًسندگانینوياریسب
یشخصیزندگپهنهردد،بودنموفقهنرشانطهیح

نتوانستهفائقدرونویدبرآمدگفتهکهگونههمان
بدايهگونتنهانیامنيداورودیدزاد.نیبرآبودند
فالنکهماندمینیابهواستیشخصیفرجام

میبگذرو ه.نایانجامدیببهبودبهیکسمیبدخيماریب
آنرفتنکفازبهايبهاستممکنبهبودنیاگاهکه
نهیزمينابودموجبمییبگواگرترقیدقایينشگریآفر
منِيبراکهیپرسشتنهانجایاردد.گردآنمحركو

و-خودازپرسشنیاابدیتیموضوعتواندمیمخاطب
واممقدرمناگرایآاست-گریدکسچیهازنه

يبرارابهانیابودمحاضربودممیهنرمندآنتیموقع
یمنفپاسخمشخصهبهمن؟بپردازمخودينشگریآفر

ندگویمیيآرپرسشنیبدکهرایآنانچندهراست
پرسشاساسازیپرسشنیچنحالهرهبم.یستامی
شخصاستممکنندرتبهرایزاستايههودیب

عموالً مد.باشداشتهنشیگزيبراياریاختهنرمند
اگر-شودهنرمندتاگرداندنمیماریبراخودشخص

بلکه–ستیناوقیتوفدریضمانتکندنیچنهم
راانشيماریبدارونیاتابرندمیپناههنربهیمارانیب

پرسش!نهگاهوافتدمیکارگردارونیااهگد.کندرمان
آنبهاستهناخومناماکهترابلهانهوترهودهیب

ییهارتوانمادراگرایآباشدنیاتواندمیم ادهیشیاند
انشيماریبوهارنجازیفسکیداستاایکافکادنیبخش
د،بومیانشتیخالققدرترفتنکفازبهايبهاما
بهشخصهبهمنپاسخ؟مزدیمیانشدرمانبهستد
بارنیاواستمثبتنامحتملوابلهانهپرسشنیا
خودخواهانهامامثبتهايپاسخيبرایشیستاگرید

د.کرنخواهمنثار

مغاكازآمدندرهب.4

هايریتفسدربارهلیتفصبهکهبودمآنبرنیاازشیپ
ماام.یبگوسخنآثارشانوهنرمندانازیروانشناخت

راارنوشتنیاکهايهنامژهیومقاالتدهیچکبهینگاه
گریدمقاالتدرکهکردمتقاعدمرادیخوانمیآندر
آنتکرارواستشدهبحثبارهنیادرتیکفابه

ورنیازاد.یانجامنخواهدخوانندهماللبهجزسخنان
چندذکربهتنهانوشتارنیارساندنانجامبهيبراتنها
د.کرخواهمبسندهنکته

وجودبهکهچهینمانندیکساناندبودهدیفروازشیپ
يزیغرویعقالنریغهايکششوهنرمیانايهرابط
هجدهسدههايکیرمانتباوریتحد.بودنکردهاشاره
ارتباطيبرايگریدانیبهنربودنیزندگضدبریمبن
د.شومیشمردهیعقالنریغهايسائقهوهارانهباهنر
ازیلباسوکردنییتبراهاافتهینیاکهبوددیفروماا

داردمیانیبدیروفد.پوشانآنبهیناختروانشلیتحل
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ينژندروانازکهاستییدرونگرااساسدرهنرمند
ورومندینيزیغرهايازینباونداردايهفاصلچندان
ت،درقر،افتخاتشنهاستشدهسرکوبکهفراوانش

معمولطبقدی(فروت،اسزنانعشقوهرتشت،روث
نیاازد)یبگومندهنرزناندربارهيزیچرودمیادشی
داندمیهاانساننینژندترروانبالقوهراهنرمنداناورو
الیامدادنشیپاالويهنرنشیآفرياریبهاماکه

.اندپرداختهخوديماریبدرمانبهانششدهسرکوب
هنربهاگربزرگسندگانینووهنرمنداناوگمانهب

آوردندمیدریروانهايشگاهیآساازسرپرداختندنمی
نیارغمبهکهبودچنانيماریبشدتگاهکهمیبگذر
بهراخوددرمانهنرمندانیرخب،يهنرهاينشیآفر
وهنربهپرداختندیروفد.رساننتوانستندنمیجهینت

»ییدویبیلییجابهجا«ايهگونرايهنرآثار
يروینبهزیغرايارضابهازینساختندلبت،دانسمی

د.شومیدهینامدیتصعکهيهنرنشیآفروخالقه

روانکاوانهیبررسبهخودهینظراثباتيبرااو
جملهازهنرمندانیبرخآثارویندگزت،یشخص
یمبنیلیدالوپرداختفلوبرویفسکیاستاد،ینچیداو
دیروفد.کراقامههنرمنداننیادرپیادعقدهوجودبر

سادهوصافراهنرمندانکهبودباهوشآنقدرالبته
هنرکهکندمیحیتصرواد.نشماریروانبالقوهیمارانیب

د.کنمیبرقرارسازشتیواقعاصلولذتاصلمیان
زدیگرمیتیواقعازهمهنرراهازهنرمنددیفرونظرزا
بازتابوتیواقعساختندگرگونباحالنیعدرهمو
د.ردگیزمباتیواقعبهدیجدايهویشهبن،آگرگونهید

کهباورنیاباتوجهقابلیمخالفتکهدینمامینیچن
هنرنکهیاوداردوجوديماریبوهنرمیانايهرابط

نداشتهوجودکندمیفایامیاننیادردرمانگرینقش
کهدینمامیرخآنگاهدیفروآراباهامخالفتمااد.باش
وبسرکدررابالقوهومستتريماریبنیامنشأاو
الکتراعقدهوپیادعقدهبروزژهیبوویجنسهايازین

د.شومیقائلدویبیليبرایجنسیتیماهوماردمیش
دیفروهینظرابطالورديبرانظراختالفنیاگمانمهب

شکافبریپلتوانمیدیجدیخوانشباوستینبسنده
خاصموضوعنیادردیفرومنتقدانوهوادارانمیان

یتیماهيداراراپیادعقدهمنتقدانستینیملزااد.ز
برتوانندمیدارندمیخوشآنانگراد.رنیبپذیجنس
یفرهنگیتیماهفرزندانوپدراننسلمیانشکاف
جنبهازتاماهمهکهاستنیانهمگرو درنیگفرض
مگرایآ؟دیرسمینتوانبلوغبهمینباشپدرکشیفرهنگ

ماتیهووشهیاندتقاللاسگونههرکهاستآننه
دهیپدنیاو؟استنینمادیپدرکشايهگونازریناگز
تیرواباناسازگاریحتنهوگریدیقرائتمگرستیچ
وفناهليبراکهدانممی؟پیادداستانازدیفرو

حدازادهیزيریتفسوریتعبنیچندیفرومتخصصان
.تاوسیروانشناسفیتخفموجبودیفروسازيآسان

دیفرودربارهمطلبحقاستشانیابازینحقلهب
متخصصانبامنسخنيرواماشودنمیادانیچن
فزونتربتواندیشااماسادهریتفسنیاابت.سین

د.خوانفراتعمقبهرايامروزمخاطب

ونگیازتریعلمرادیفروکهمنیشخصگمانبه
عامهیبازخوانايهگونزینونگیدگاهیدمارممیش
ت.اسیروانشناسازپسندترعامهمیبگوبهترایترفهم
هوادارانگمانبینباشدفهمعامههماگرونگی

نهادنبناضمنزینونگید.دارعامهمیانيفزونتر
دنیبخشربد،یفروهايافتهیهايهیپابرخوددستگاه
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برابرردت.برخاساعتراضبهدویبیلبهیجنسیتیماه
حاصلوروحیدانزبالهرایناخودآگاهکهدیفرو

د،مرمیشفردیجنسعمدتاًالتیتماهايسرکوب
ازهارعوالمویناخودآگاهبهژهیوياعتبارونگی

ونگیدیدزاد.شائلق....وایرومانندبهعقلنظارت
سترگیمنبعیجمعیناخودآگاهژهیبویناخودآگاه

زاد.بوعرفتموحکمتاصوالً ويهنرنشیآفريبرا
ویناخودآگاهنفوذریزتنهانههنرمندرونیا

يبرادیبامیاساساًکهبودخودیعقالنریغهايجنبه
آنفرمانوحکمبهیمهمییجورأيوتیخالقهر

بسياعتبارونگیچندهرحالنیاابد.نهامیگردن
وجودناخودآگاهویعقالنریغهايبخشيبراسترگ
یناخودآگاهویخودآگاهمیانتوازنربد،شقائل
چهیآدمفرداگرشدمتذکریدرستبهواد.یورزتأکید

یناخودآگاهبهحدازشیبناهنرمندچهوهنرمند
نیابروشدخواهددهیبلعآنيسوازشودکینزد

درفروافتادنجزستینيزیچزینجنوناساس
رد.یهخودآگاباارتباطدادندستازویناخودآگاه

نامبیمردمانمانندنهکهاستیکسهنرمندمیاننیا
یزندگیناخودآگاهنهیگنجازبهرهبیجامعهنشانو

درکسرهیوانگانیدچوننهوانندرسمیسربهراخود
توانکهاستیکسنرمنده.انددهیغلتفرویناخودآگاه

دادنکفازبیراخودیناخودآگاهباافتنیارتباط
بایتفاوتچنداندگاهیدنیانظرهبد.داریآگاهخود
کهآنجاستدریاصلتفاوتمااد.نداردیفرودگاهید
راوجودعقالنیناوکیتاروبخشیناخودآگاهونگی

بربودخودآگاهبخشازبزرگترزیندیفروگمانبهکه
عیمطدیفروهدفچهرهد.دامیيبرترآگاهمن

خردبرابردریناخودآگاهسترگخیکوهنیاساختن

نهیگنجازخردگرفتنمشورتونگیهدفبود
د.نمومییناخودآگاه

ونگیمیانشکافمتفاوتيایزواازوگریدموارددر
بتواندیشاهنردربارهامادینمامیفراخاریبسدیفروو

اختالفوتفاوتهرچندافتیيشتریبمشتركنقاط
برزینونگیحالهرهبت.استاملقابلهموارهنظر

تأکیدهنرناخودآگاهانهویناعقالنهايسرچشمه
رایدگیشوربهآنانيابتالخطرناخواهخواهورزدمیو
دوستدارانازياریبسپندارخالفبرو د.دارباور

میانتوازنايهگونلزومبرزینونگید،یفرومتعصب
کسرهییآدمتارزدمیوتأکیدیناخودآگاهویخودآگاه

فیتعردراگرالحد.نشودهیبلعیناخودآگاهمغاكدر
وباجیناخودآگاهبهحدازادهیزونگیتوازننیا

کهسازدمیآشکارزینواستفهمقابلدهدمیاعتبار
ییگراخردتاندشومیاوفتهیفرشتریبهنراهلچرا
آنگرفتارايهاندازتازینونگیگمانبید.یفرومانند

ت.اسبودههنرمندانیزدگوید

ونگیچهومیبدارخوشرادیفروآراهچن،سخخاتمه
ارکدروجودازیناعقالنهاییجنبهکهبرآننددوهررا
گرانیدازشیبهنرمندنکهیاواندلیدخیادبنشیآفر
گیريیکشتوییزورآزماکاردربیمههايرویننیابا

یکشتبهفرشتهباعغوبیکهگونههمانواست
بانیگربهدستخودخیکوهبازینهنرمندپرداخت

مغاكبهایردیگبرکتمیاننیادربساچهواست
د.یدرآ



متعھد ادبیات 

1401ماهاردیبهشتماهنامه اختصاصی شعر و ادبیات داستانی سومشماره -دوره دوم 24

د،داروجودهنرمنداندربارهعوامباوردریقتیحقبله
اگرکهستندینعاقلکسرهیوبهنجاریموجوداتنانآ
بانانآمااد،رفتننمیهنرگردبودندعاقلکسرهی
يعادمردمانکهاندپرداختهگرفتنیکشتبهییهاوید
نانآد.نداشتنهمراآنبهدنیشیاندجراتعاقلو

یسالمتورندیگمیبرکتکارزارنیادرعقوبیمانند
یفروپاشبهزینیبرخسوگمندانهوابندیمییسترگو

د.گردنمیدچارايهقهرمانان


