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آنتونن آرتو، یک جنون ناتمام

مهدي سلیمی

بودگیبرونودگرسانیانقطاع،وگسستواژگونی،اصلِچهارفوکو،فلسفیپژوهشهايتمامدر
رافلسفیوتاریخینگاهشکافیِکالبداوکهنگاه،اینازواژگونیمفهومِ. دارندکلیديِنقش

تداومِپیدرفوکوتبارشناسیاینکه،دو. بخشدمیتعینهانااندیشهساحتبررسیبراساس
کهتاریخی-اجتماعیرویدادناپیوستگیهايوگسستهاکوشدمیبلکهنیست،تاریخیرویدادهاي

مینشانگسستاصلهمینبرتکیهبافوکواینکه،سه. کندکشفرااندگرفتهقرارغفلتمورد
هایشویژگیتمامیبرنوعیبهکهآخراصلاماو. داردراخودشخاصویژگیعصرهرکهدهد

ومعنافهمدنبالبهپیوستهدیربازازکهراغربیپژوهشتاریخاوکهاستاینبخشد،میانسجام
رااستکردهمیجستجوهاپدیدهدروندرراحقیقتوپرداختهکاويژرفبهامورنهانماهیت

جنسیتبعد،بههیجدهمقرناز"-جنسیتيمسئلهمورددرفوکوتردید. دهدمیقرارنقدمورد
گردیدهگوناگونهايگفتمانانفجارموجبايفزایندهطوربهبلکهاستنشدهسرکوبتنهانه

میلسرکوبسازيواژگوناصلدرکتاباین. شد"سکسوالیتهتاریخ"نوشتنبهمنجر-"است
یعنی. نویسدمیاصولاینبرتکیهباحقیقتدرنیزرا"جنونتاریخ"کتابفوکو. استفرویدي

میوکندمیتردیدآدمیياندیشهمعقولیتبرفوکو. بودگیبرونوگسستواژگونی،اصل
و. شودمینوشتهاصلهمینمحوریتباجنونتاریخ. باشدعقلبرمتکینبایدگفتمان: گوید
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دریدا. دهندمیقرارنقديبوتهدررااودریدا،وبودریارچونافرادياصلهمینبرمبتنیاتفاقا
تواندنمیعقلوخردورزيازناشیمنطقوزبانبافوکو: کندمینقدگونهاینراجنونتاریخ
روشنبرايفوکو. دارداساسیتنافرومغایرتعقلاینباکهدهدسخندادايمقولهيدرباره

ازدریدااینجا. جویدسودجنونازبرگرفتهمنطقوزبانازبایستمیجنونحالووضعساختن
یعنیاست؟عملینوشتارگونهاینواقعاکهدیدبایداما. کندمیانتقادفوکوبودگیِبروناصل

کهاثر،مطلقنابودييمثابهبهجنونمفهومِباهمآنجنون؟زبانازجنونمورددرنوشتار
رااوجامعهکهمرديونگوگ،"-آرتوکتابتوانمیآیاکشد؟میپیشکتابایندرفوکو

کرد؟عنواندریدايمسئلهشاهدينمونهرا-"کردخودکشی

و. نداردوجودزبانیارتباطیاپایدارترتبادلیاسازشگونههیچاثروجنونبیناستمعتقدفوکو
یا. داندمیآناساسیخالءوغیاباینمکررحضوراثر،غیاباساساراآرتوجنونِخاطرهمینبه
ناممکناثرخلقآنپسازکهکندمیمعرفیاثرشنابوديعینِرااوفریادآخریننیچهمورددر

دیونوسوس-نیچهومسیح-نیچهسزار،-نیچهعنوانباراخودهاينامهنیچهبعدبهایناز. است
راکتابشآرتواماو. گیردمیآنراجايخالءیکورودمیبینازفیلسوفينیچه. کندمیامضا

ایندر. نویسدمیکاملشجنونوایرلندومکزیکبهسفرشآخرینازقبلونگوگمورددر
آرتو،اینجا. بودجنونشازقبلينیچهبرايدیونوسوسکهاستآنگونهآرتوبرايونگوگمرحله
. کندمییادخالصتهوریکعنوانبهخودش،گوشبریدنعملِاز. کندمیستایشراونگوگ

اینتوانستمیونگوگ-آرتوامضايطریقازتنهااش،جنونآخريمرحلهدرآرتوشایداما
. شویممیقائلمشخصمرزیکجنونوعقالنیتبرايمانگاهایندر. بگذاردنمایشبهراخالء
تاشوممیوسوسهاینجا. کندمیگرفتارتفسیردامبهراماهمیشهکهاستاشتباهیهماناین

بهشیزوفرنیاییحرکتیک. کنماستفادهدلوزفرایندمفهومازونگوگ،وآرتويرابطهشرحبراي
شرحراونگوگوآرتوتوانمیکهاستانقطاعبدونوناتمامفرایندایندرتنها. ناتمامیسوي

درکه) ونگوگ(پسیکوتیکیفردبخاطرراجامعهشیزو،آرتويشودمیباعثکهفرایندي. داد
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بلکهنیستفرایندیکبیماريدلوزنگاهاز. کندمتهمسازد،میمیلسیالنزداییرمزفرایند
... سزار-نیچهموردمانندافتیم،میفروآندرماکهاستمکانی. استفراینددرتوقف

اینبه. برندمیبینازراکالسیکاثرشخصیِاگويآنمختلفقرائتهايباهرکدامدلوزوفوکو
آنازبعدکهکندمییادايمرحلهآغازشگرعنوانبهوگویاسادازجنون،تاریخدرفوکوکهشکل

يجنبهیعنی. استحیاتیاثريهربرايمدرندنیايدرکهشودمیچیزيازجزئیخرديبی
وعدهفراسويازتوانستندآنهاکهاستبعدبهمرحلهایناز. آنآورالزامحالعیندرومرگبار

دیوانهوتراژديقهرمانکالسیکعصردر. یابنددستتراژیکارزشهايبهدوبارهدیالکیتیکهاي
حقیقتراهدروکردمیسیرخویشهستیژرفاهايدرتراژديقهرمان. بودندمجزاشخصیتدو

کهدادشرحبایداما. بودنیستیبابرابرهذیانظلمتاسیردیوانهشخصولیداشتمیبرگام
ازشلیواستندالروایاتآرتو. یابدمیپیوندتراژیکمفاهیمبهدیگربارجنونآرتوباچگونه
ازنهاواعمالبنابراینکندمیزایلراچیچنعقالنیتاو. کندمیکژدیسهراچیچنخاندان

روایتاینکردندستکاريباآرتو. شودمیتعریفجنونیکاساسبرکهعقالنیتدیالکتیکسر
بهشروعطریقاینازوبداندفراگیرجنونازحاصلراچیچنجنونتاکندمیفراهمبستري
دلازکهکندمیگذاريپایهشقاوتتئاترعنوانباراتئاترياو. کندمیخودتئاترپردازينظریه

جامعه. استبیمارجامعهچوناستبیمارچیچن. آیدمیبیرونزدهطاعونيجامعهیک
تئاتربراياياستعارهراطاعونوقتیآرتومفسرهايکنندمیاشتباهیچه. استگرفتهطاعون

تفسیر. داندمیزندگیبرابرراطاعونوکندمیزندگیراتئاترآرتوکهحالیدر. دانندمیآرتو
چیزيآرتومتنژرفاياما. یابددستمتنژرفاهايبهطریقاینازتااستاستعارهدنبالهمیشه

آرتوجنونکهنیستاینگونهفوکو،يگفتهبهپس. نابوديبامعادلجنونِیک. نیستخالءجز
وهارخنهگشودندهن. استاثرغیابِاوجنونبلکه. باشدلغزیدهاثرشمنافذوهارخنهدر

نیستیغرقابدراثراینجا. افکندمیجنونگودالبهراآرتووکردهمتالشیراخودکهاثرمنافذ
فرمیکهمچونکهگونهبدین. دهدمینشانراخودمعناییبیطریقاینازورودمیفرو
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مرحلهاینازولی. سازدمیناممکنآرتوبرايرااثريادامهجنوناین. شودمیظاهربیمارگونه
اشزندگیوکندمیزندگیراتئاتراو. شودمیهنرياثربهتبدیلآرتوزندگیکهاستبعدبه
.گذاردمینمایشبهرا

پروسهیک. شودمیخلقآنطولدراثرکهافتدمیاتفاقايپروسهطیهارخنهاینشدنباز
يمرحله. دهممیرادلوزفرایندمفهومبررسیپیشنهادمنکهاستهمینبراي. تولیدگري

فرایندياین. نیستفرایندایندرانقطاعیهیچعبارتیبهیاافتدنمیاتفاقیکبارهآرتودرجنون
دلوز. زندمیاگوانتقادبهدستفرایندتوصیفدرنیزدلوز. پایانبیحالعیندروگرآغازاست

قرارفراینديدررا) شدنمفهوم(صیرورتوسازندمیصیرورتاساسرامیلگتاريهمراهبه
ازفراربرايدلوز. نداردشخصیخودعنوانبهخودشکردنبیانبرايچیزيهیچکهدهندمی
ویابیهویتهمچونشدناونظراز. کندمیپیشنهادرامجاورتیيناحیهیکاگواین

. استمجاورتیيناحیهیکبهشدنواردبلکهنیستمشخصفرمیکبهیابیدستمیمسیس،
شخصآندرکهاستناپذیرتفکیکوتشخیصقابلغیرمجاورتیيناحیهاینکهصورتیبه

يناحیهایندرزباناما. باشدمولکولیکیاحیوانزن،یکازتربرجستهفرمیتواندنمی
. استناپذیرتفکیکوناپذیرتشخیصمجاورتی،يناحیهیکدرزباناست؟چگونهمجاورتی

کهجدیدزبانیکآفرینشیعنی. آنازمجزاحالعیندروعمومیزبانباپیونددراستزبانی
ازبعديجامعهیکدرآرتوزبانِ. شنودمیوبیندمیزبانفواصلودرزهادرراآننویسنده
یکبهنیازماکهاستزمانیچنیندر. ارزشهايهمهزوالازبعد. گیردمیشکلزدگیطاعون

این. یابدمیدرقبلازراخودنابوديارزشهاسایرهمچونکهناپایدارزبانی. داریمجدیدزبان
کهاستچگونهاما. کندنمیمعرفیبیانمسلطفرمیکعنوانبهراخودشعنوانهیچبهزبان

بایدنامد؟میشدنحیوانشدن،زنبامعادلراشدندلوزمیل،اساسبرصیرورتایندر
برخودشکهداردمینگهمسلطوثابتفرمیکعنوانبهراخودشهمیشهمرد: کردخاطرنشان

ثابتآنجادروغلتدمیفروفرایندیکهايانقطاعدرمرد. کندمیپافشاريموضوعاتيهمه
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سازيرسمیازکهداردپروزايجزءیکهمیشهمولکولیاحیوانزن،کهصورتیدر. ماندمی
نیزکندمیمعرفیمابهنویسندهعنوانبهراآنهاکهقرارداديازحتی. گریزاندشمیشخصی

.استشدننویسندهازدیگريچیزهاينوشتنان،مولکولزن،حیوبرايچراکه. گریزندمی

هايوعدهفراسويازراهنربعدبهباروكدورهازاششناسیدیرینهدرفوکوطرفی،ازپس
رسمیاگويآنازفراربرايدلوزدیگر،طرفیازوبیندمینزدیکتراژیکارزشهايبهدیالکتیک

یعنی. دهدمیقرارمجاورتیناحیهیکدرجمعیتازبیرونوافتادهتکراخودپیشنهاديفرم
يمقالهدرآرتوکهصورتیبه. داردخوددررادوهراینآرتو. افتدمیاتفاقاقلیتدرکهشدنی

. عقالنیتجزنیستچیزيآنو. داندمیفنابهمحکومراغربیفکريسنت"استبسشاهکار"
فرهنگ،ازانتقادباآرتوشکلاینبه. کندمیبناراغربتمدنوفرهنگهايپایهکهابزاريخرد

دامهمانبهنیزآرتوخودبالعینهکهاتفاقی. کندمیمعرفیگوگونخودکشیعاملِراجامعه
تفسیردراشجامعهمفسران. کندمیخودکشینیزراآرتوجامعهحقیقتدر. شودمیگرفتار

راشرقیروحاوکهنوشتند. ثنویتبهاعتقاد. داردگنوسیعقایدنوعیبهآرتوکهنویسندمیآرتو،
میاثباتمکزیکبهسفرشبااینراخودشآرتو! بزرگیاشتباهچه. دادمیترجیحعقالنیتبه

. فرهنگیبیحقیقتدریا. نامدمیفرهنگبهترینرامکزیکیينخوردهدستفرهنگاو. کند
وجودلزومبهآئینیبدوينمایشهايدیدنباآرتو. هستاینجاظریفیينکته. فرهنگیبدویت

مفهومیورسمیفرمهرازفراترکهبدوينمایشهاي. کندمیتردیدآننمایشیصورتبهتئاتر
ازاستگریزينمایشهااینحقیقتدر. شدندمیگذاشتهنمایشبهآرتويجامعهدرکهاست

ازناشیدیالکتیکیکاثربرنهآرتوقهرمان. محضنمایشسطحیکبهرسیدنومعناژرفاهاي
تماميدیوانهیکچیچن. استتراژیکيدیوانهقهرمانهايهايمشخصهدارايبلکهعقالنیت،

راطبیعیوتیوپریمیگريوحشیحقیقتدرآرتوشقاوتتئاترکهاستگونهاینو. استعیار
.گرداندمیبرتئاتربه
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وافتادهتکترجیحاشدن. کندمیمعرفیبرجستهفرمازدوربهرانویسندهیکشدنِدلوز،
ثنویتمفهومازبودگیبروناینتوصیفبرايکهباشدآنبهترشاید. استجمعیتازبیرون

کهصورتاینبه. کنیماستفادهدارد،بیرونیتفاوتمنطقدرریشهکهالکالئومتفاوتومتعادل
قالبدرخودبازنمایی(تفاوتنوعیهیئتدرفقطآن،بودگیبیرونواجتماعیامرمیانمرز

تنهاعنصرهرهویتاینجا. کندبنديصورتراخوداستقادراجتماعیفضايمیان) تفاوتنوعی
ازاما. بودنخالصبرايبودگینایکسانیعنی. گیردمیشکلهادیگرييهمهباتفاوتشاندر

نویسندهکهفرمییعنی. کندنمیعملآنتاگونیسمهمچوندیگرنیزمانظرموردتفاوتطرفی
شدن،حالدراست،گریزحالدرهمیشهفرماین. نیستآنتاگونیسمیفرمیککندمیانتخاب

میرااشهویتکهاستتفاوتیيپایهبرتنهازباندرنحوعلمازبودگیبرون. ناتمامشدنِ
ومادريزبانِبا) آنتاگونیستینگاه(مخالفتنهزبان،خوددرجدیدزبانیکآفرینشیعنی. سازد

سازيِرسمیازگریزیامسلطیفرمهرازبودگیبرونهمینشاید. اشویرانگريوتخریب
انقالبیکدنبالبهآرتو. شودجداهاسورئالیستوبرتونازتاکندمیوادارراآرتوشخصی،

میآنبررامفسرانکهاستاعتقادهمین. داندمیبیرونبهدرونازرااندیشهسیراو. بوددرونی
پیشرویکبهتبدیلاشانقالبباآرتوولی. کنندمحکومداشتنثنویتعقایدبهرااوتادارد

تئاتر. یافتهمکانتئاترهايِپدریا. نامندمیهپینینگپیامبررااوعوضدربلکه. شودنمیدینی
آنها. اندتئاتريفرصتیککشفپیدرتنهاکهتئاترهایی. شناساییقابلغیرونامشخصهاي
ادبیاتازمستقلواستنزدیکتراجراییهايشیوهبهتئاتراینگذارند؟مینمایشبهراچیزچه

اجراازمشکلپسندند،نمیمخاطبانراشهریارادیپاگرنویسدمیآرتو. کندمیعملنمایشی
اینحقیقتدرآرتو. نیستسازگارجامعهبیمارشرایطباکهاستمتنیازمشکلبلکهنیست

.گذاردمینمایشبهرازندگیوکندمیزندگیراطاعون/ بیماري

افتدنمیفروشکافهایشدرشود،نمیبیمارآنطیدرشخص. استناتمامفرایندیککهگفتیم
میبودنیرسمیفرمهرازشکلبدینولغزدمیفرایندممتدوصافهايسطحدردائمبلکه
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ودستگیرمجنونیکعنوانبهآنجاورودمیایرلندبهمکزیکازسفرشازبعدآرتو. گریزد
وافتادهاتفاقاتیچهنیستمعلومراهبیندر. شودمیمنتقلفرانسهدرتیمارستانیبهمستقیما

کهدهندمینشانشواهدولی. استشدهمنتقلشکلیچهبهدیوانهجادوگرِاینکشتیآندر
. استبارتاسفافتدمیاوبرايتیمارستاندرکهاتفاقاتی. بودشدهبدتراشجسمانیوضعیت

. بودنخواهدنوشتنبهقادربعدبهاینازوپارانویاستفرداینگویدمیاشدیدنازبعدلکان
آیا! کنیددقت. سوزاندندمیراهایشنوشتهپرستارهاونوشتمیروزهرآرتوآنکهجالب

تبدیلاینجانوشتهخواستند؟میهایشنوشتهخودکهنبودچیزيهمانهایشنوشتهسوزاندن
راکاغذکهاستسحرِکالماین. آوردمیدراجرابهرااشساحريقدرتوشودمیخودعملِبه

. قبلیازماندگارترحتیسازدمیدیگرگونهاثريخوداثرغیابیاهانوشتهسوزاندن. سوزاندمی
ازیکیزمان،هماندر. شوندمینزدیکترتئاتردراشاجراییهايایدهبهآرتوهاينوشته

."استشاعرکهکندمیادعاتازهدیوانهاین": کهبودگفتهتماماکراهباآرتوپرستارهاي

نمیبازگریختنازايلحظهولغزدمیمدامکند،میحرکتدائماو. استناتمامآرتو: گفتباید
.ماند
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