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جستجو کند. این ایده که  ها آدم ةتاب آشفتگی ذهن و جنون را در چهراالیام کنجکاو بود که شواهد و باز بشر از قدیم"

 شناسی یا اصطالحاً های ذهنی را بازتاب دهد، منجر به پیدایش دانش چهره تواند شواهدی از ویژگی ساختمان چهره می

physiognomy گان بار در یونان باستان شکل گرفت، آنها برای فهم چرایی جنون، تصویر دیوان شد. این دانش، نخستین

ها  های ذهنی را به کدها، نشانه اند که همه پیچیدگی ها در اصل اسالف روانشناسان مدرن. آن"دادند قرار میرا مورد مداقه 

 کاهند.  های زبانی فرومی و داللت

 

رفته شکلی از  ها، کشیدن پرتره آنها بود، در نتیجه رفته پیداست که قبل از پیدایش عکاسی، تنها راه ثبت چهره مجنون

دانست، او « تئودور گریکولت» های یک نقاش فرانسوی به نام اوجش را باید پرتره ةانه پا گرفت که نقطنشناسی هنرمندروا

توان گفت این  می نوع خاصی از بیماری روانی بودند.ده پرتره از بیماران دچار اختالل روانی کشید که هر یک مبتال به 

های ذهنی به  ، تقلیل تمام آشفتگیک نگاه کاذب استیسوبژکتیوی چون جنون  واره نسبت به امر نگاه ابژکتیو و شئی

 گذرد؟ چه می ها ی پرترهها نگاه آنی کیست که بداند پس پشت و به راست صورت ظاهر،
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و تمامی آن چیزی که معیارها و اصول  کشاند عقالنیت مدرن غربی را به زیر تیغ نقد میمیشل فوکو نیز به تاسی از نیچه، 

ها  و غیریت ها معیارگریزی. یکی از این : فرو ریختن لوح کهنکند افشاء و واژگون می را شد انگاشته میبدیهی در قدرت 

تبارشناسی . کشد رائی ساختگی اجتماعی توسط قدرت را به چالش می : یک امر ناشناخته، یک تروما که همجنون بود

های زمانه و  ه بلکه در نسبت با گفتماندهد که جنون نه امر قطعی و شناخته شد جنون به دست فوکو نشان می

جنون اما عقالنیتی که خود یک امر تاریخی است.  و این یعنی به چالش کشیدن اتوریتةشود  معیارهایش سنجیده می

یی هستند که معیارهای ها ی چهره های شرورانه ة معصومیتدهند ها نشان دارد و نقاشی یهنرامر دیرینه با  اشتراکی

 ان چیزیست که از آن به عنوان امرجنون همهای مدرنیته،  اکنون با گذر از ابرروایت. ختندسا اعتبار می قدرت را بی

شناسی سنتی و  چهره. بخش : یک مادة خام انقالبی و رهاییتوان یاد کرد می ها قدرتخواهانة  بخش از سلطة تمامیت رهایی

موتور محرکة یک رهایی دسته جمعی خواهد  ،شده غیرکدگذاری گر و ناداللت گیِاند که دیوان سی مدرن دریافتهناروانش

جنون چنان با آثار هنری و ادبی پیوند دارد که اند.  بود، برای همین چنین اتوپیایی را همیشه به ورطة خیال و هنر رانده

لین، د: بوش، هولدرشو می هنجارستیز و انقالبیمجنون  اند، آنجا که هنرمندِ بودهخالقانشان خود مجنونانی هنجارگریز 

اند و بادبان تخیلشان را بر فراز  ی که هر یک انقالبی در زمانه خود به پا کردهگوگ، و دیگران نروال نیچه، ساد، آرتو و ون

یام امر یا، در اصل ق. دارالمجانین گواند برافراشته و همچون عقابی تیزپرواز اوج گرفته عوامساختگی جماعت  های همرنگی

برید چهره خود را  گوش خود را  بعد از اینکهگوگ  . ون: یک خیزش بزرگدهد نشان میرا در برابر قدرت  دیونوسوسی

کشید، مثل سزان  ، او ادراک و صفای باطنش را به تصویر میگذرد ه نشان دهد در ذهنش چه میبی آنک عیناً نقاشی کرد

کند، این جنون است که  وگ جنون را نقاشی نمیگ ، پس ونکنم گفت به جای درختان من بوی آنها را نقاشی می که می

 د، نقاشِنکن های بیماری را در چهره تثبیت می روانشناس نشانه نگر یا هنرمندِابازنمای اگر نقاشِ. کند گوگ را نقاش می ون

بدن خود حک ریزد تا نیروی حیات خود را به نمایش بگذارد، او رد جنون را به جای بوم بر  دیوانه چهره را در هم فرومی

 کند. او را فراموشای  لمحه شکند تا مگر هذیانات ذهنی ای می کند و درد را بهانه می

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1568677626770006&set=pcb.1568679066769862&type=3


3 
 

های معروف به  می و عقالنیت را برنتافت و باسمهفرانسیسکو گویا وقتی ناشنوا شد دیگر چیزی از منطق کال

ی شدن با محصور در تشویش ذهنی و یکاش کشید،  هایی عجیب را بر دیوار خانه و نقاشی "ناجورها"، "ها بوالهوسی"

 .سواری بر کشتی پرتالطم دیوانگان در هم همراهی با آنهاها و  افتاده چهرة ناجورها و از ریخت

  

های  تابد. بدن غیریت را برنمی ،که دارالمجانین گویا زندانی با اشد مجازات است چرا که عقل فوکو به خوبی دریافت

از  چیزیآنها  ه و قامتتازیانه. اما چهر ر برابر زنجیر وهای بی دفاع د ملتمس، عریان در کنار دیوارهای خالی و بدن

ست که در جسم سالم و پالودة آنها  کند... حقیقتی انسانی ها را نفی می آنچه که جنون و هذیان چهره: »گوید ذهنشان نمی

شناسی به تشویش  هایی معصوم زده. کدام چهره چهره ناپذیر بدن عضالنی در پشت نیروی مبهم و بیان «.درخشد می

حضور انسانی مجنون سر » -به طرز معکوسی-ها  ها و نوانخانه در حبسواقعی و ارگانیسم غیرطبیعی آنها راه خواهد برد؟ 

یک آزادی ذهنی که قدرت را بدانجا راه  «زاد بوده است.آورد که گویی از ازل و با ابتنای بر حقی طبیعی رها و آ بر می

را  ذهن همه بندها پریشانی نیست، قدرت کالسیک مجبور شده بود که تنبیه و مجازات را بر بدن آنها اعمال کند. اما

غرق در  دیوانگان. شود میها و نهادها آزاد  است که از بند استیالی نظام و سیال ذهن این نیروی سرشارخواهد گسست و 

وار بر سرشاری و طراوت و  حال، دیونوسوس ه آن مجنون شوریدهدارند. نیچ و آزادی تاریکشان را پاس می رویای خویشند

 آید. آری گویی به جهان است و جهان در برابر غریو نگاهش به ستوه می ،. منطق دیوانهکرد مینیروی بدن تاکید 

ها و  لکه محملی از اندیشهبینی مطلق نیست، ب یابد که معرفت یک جهان تبارشناسی تاریخی اپیستمه، در میفوکو در 

معرفی، توصیف و تبیین  ها به عنوان دانش برخی از گزاره زمانی معین، ةهاست که برحسب آن در یک دور گفتمان

شناختی گریخته و  از ساختار نشانهیابد و  آن را در نمی داللت حال یک پریشان آزادد. همان امر نمادینی که ذهن نشو می

نسبت گفتمان زمانه صورت ، نقاشی نیز به و تاریخمند ازلی. در چنین اپیستمة غیرشود میدر آزادی تاریک خویش اسیر 

فوکو به تبار رنسانس  ةوی دیوانه پیتر بروگل، که به گفتگیرد، پس نقاشی بوش از کشتی دیوانگان و مارگ دیگری می

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1568677700103332&set=pcb.1568679066769862&type=3
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هنوز عقالنیت هیچ  ست که این بدین معنیمیز گویا در دوران مدرن است. آ جنون شوند متفاوت از نقاشی ط میمربو

و  جادوها و نیروهای شیطانی عی در اینباره ندارد آنرا به ورطةحکمی قط و چون قوةشناخت مطلقی از جنون ندارد 

های متفاوتی درباب  مدرن گفتمان ةدورکالسیک و دورة رنسانس،  ةدر دور به گفتة فوکودهد.  نسبت می امرناشناخته

و  شد می، از سوی عاقالن سنگسار خورد شالق می، شد میاین نیروی شیطانی در قرون وسطی سوزانده  شد:رایج  جنون

است که معیارها را تغییر های عقالنی  و همچنین جنایات تاریخی نظامجنون و ناتمامی این شدت رهایی و عریانی  اکنون

، تالش برای : همان استبداد مدرن نولیبرالیسمای و مدرن است فوکو سرکوب زیرالیه ی که به گفتةایداده است، معیاره

بیهوده توسط  های ها و وراجی و مشاوره خنثی کردن نیروی حیات با هزاران شوک برقیاخته و و  کاذب هنجارسازی

 . کند ن را سرکوب میآور که نیروی عصیا ساز قدرت و تجویز داروهای مالل های پول خرده بنگاه

توان  های خاصی را می کند که نمونه بیند اما اذغان می ای می فتمان هنری هر دوران رابطهفوکو اگر چه بین اپیستمه و گ

یا، این های گو متناظر نیستند. پردهای  شده ند بلکه با هیچ معرفت شناختهیافت که نه تنها بر اپیستمه خود وقوفی ندار

چرا که روانکاوی مدرن زبان را چون پدیدة «. نه با این دنیا سر وکار دارند و نه با دنیای دیگر»مدرن  ةنقاش مجنون دور

و  پذیر را در امر نمادین هنجارمند داللتخواهد همه چیز  ند و سعی در بکار بردن سلطة آن دارد، میبی استالینیستی می

های  ویای ناشنوا توانایی شنیدن وراجیدارد و نه گ یکالم هایتگوگ گوشی برای شنیدن دالل نه ونکند. اما  بخشی معنی

خانه ناشنوا ثبت خود . ، اسارتی درون آزادی خودی فارغ از هرگونه معیارهای زبانیا : زیستن در خانهامان عقالنیت بی

خالء روی شناسی و تعمق در آن. رهایی از تمامی ادراک جهانی است، همه چیز در یک  جنون است برخالف چهره

ده از هیچ. همچون جریان یایست روی ی ندارد؛ تصویر او تصویر شاخها ای در کار نیست، درخت هیچ تنه نهزمی دهد، پس می

فت، شناسی نشانی از جنون نخواهد یا گویا هیچ روانشناسِ چهره ةگیرد. در چهر هیچ ذهنی ریشه نمی سیال خیال که از

گوش خود را  شا ت روحیترین حالت چشمان و شیداترین حال گوگ در زیباترین و معصوم چرا که او خودِ جنون است، ون

ای در کار  تر هدیه د، و آیا از این بهتر و متهورانهای برای معشوق واگذار کن آنرا بهترین هدیهر منطق هذیانیش برید تا د

معناست، هدیه در زمان  ایست که مصرف شود و ماندگاری بی گوید بهترین هدیه، هدیه ق مارسل موس میاست؟ منط

بدور است. حال  و داللت ای که از منطق مبادله دادن است، هدیه گری در هدیه شود و این همان منطق هزینه ده میپوسی

نی رها، شود؟ ذه زد چه چیز عجیبی در او دیده میور خود مبادرت می ناعقالنی اصطالحاًة گوگ به ترسیم چهر وقتی ون

اندام که غایت فداکاری و انسانیت است. ترسیم چهره او چیزی به شناخت ذهن تاریکش  گوشی کنده شده و بدنی بی

های  اشعه ةکنند های خیره او ثبت لحظهجنون  ؛کند اش را از جا می ست که گوش ای نخواهد افزود، جنون او در لحظه

 شوند.  گردانها منعکس میاست که در آفتاب سوزان آفتاب

گویا فرانسیسکو برد.  ره به ناکجا میبویژه در هنر  به زعم من، روانشناسی مدرن است که اولین تبارشناسیِ جنون،  چهره

نها ت« شوند. زمانی که خرد خوابیده است هیوالها زائیده می»نویسد:  می« خواب خرد»زیر یکی از آثارش با عنوان 

ر این شب ظلمانی بی هیچ کافیست خرد به خواب خود ادامه دهد تا نیروی حیات جهان را سرشار کند و انسان د

ترین بخش  شتن گفتگو کند. هنر، نمایش باطنیترین و مهجورترین وجه خوی ای، با ژرف موزش دیدهآاز قبل  ةاپیستم

جنون نیچه »گوید:  نمایش هستی درونی جهان است. فوکو میوجود است که دیوانگان از آن باخبرند. به قول نیچه، هنر 

اندیشه بر جهان مدرن گستراند. جنون امکان اندیشیدن را  ةهمان چیزی بود که خود را به مثاب -یعنی فروپاشی تفکر او–

 !بخشی و چه انقالب نوید میزیآچه فداکاری جنون  «:از نیچه گرفت و آن را به ما سپرد
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آن مفر انقالبی اند بگذارید هنر  ن تارهای عنکبوت بر دور ما تنیدهچو کاذب قدرت و عقالنیت استیالگرِاکنون که بندهای 

خیال و عصیان و رهایی باشد. چنانکه فوکو نیز اساساً هر نوع اعتراض در معانی عام را در سایه چنین آثار هنری ممکن 

رائی  همناممکن را طلب کند. جنون هنرمند در مقابل فرایند  حالت، ترین گرایانه در واقع تواند داند. تنها یک دیوانه می می

ایستد. کار جنون برمال کردن معیارها و اصول بدیهی است که ساختار قدرت بر  نهادهای قدرت می ساختگی و جعلی

وظایف  کند. این جنون است که لختی پادشاه را برمال خواهد ساخت. و تمام اساس آن، انسان بهنجار را تعریف می

ها دوختن قبایی جعلی بر اندام پادشاهان قدرت است.  گاهها و ندامت و درمانی، کلینیکهای آموزشی، مراکز مراقبت  نظام

 خردی در شب ظلمانی خویش به نظاره جهان ننشیند. ، بیشود که در آثار ساد و گویا اما هیچ فشاری باعث نمی

 

 

 

 

شناسی به  یابد، و به جای شخصیت و در نمیجنون است و هیچ از آشفتگی ذهنی اپ.ن: نقاشی گریکولت نگاه بیرونی به یک 

سازد. اما  زدگی او را عریان می ی از پریشانارواح است که چیز ةخته است. تنها چشمهای زن آن دریچشناسی پردا تیپ

زید  کند، می لمس می یابد، رانسیسکو گویای مجنون آنرا در میست که ف کار گویا تصویر واقعی جنونی "ناجورها" ةمجموع

به کشد.  ا با قدرت غریزی قلم به تصویر میتمام آشفتگی روانی ر ،شناسی بازنمایانگر تن بدهد چهرهآنکه بخواهد به  بی و

 ....؟داند در خانه آن مرد ناشنوا چه گذشته است چه کسی میراستی 
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