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  1 شک سزان 

 پونتی-موریس مرلو

 ترجمة مهدی سلیمی

 

 

الزم یک پرتره  برای کشیدنپنجاه جلسه  و برای کشیدن یک طبیعت بیجان و صدصد جلسة کاری  سزان

 در سپتامبراو  صرفاً یک جُستار یا رهیافتی در نقاشی بود. نامیم، برای خودِ او سزان می کارِکه ما  آنچه .داشت

، آشفتگی ذهنی حالت من در چنانزمانی : »نوشت -اش یک ماه پیش از مرگ درست-سالگی 16در سن  1091

بر جای  خِرَد ناتوانمچیزی از  داشت که میهر دَم مرا ترس برکه  بردم به سر میعظیمی  سردرگمی در چنان

شوند. آیا  موثر واقع می مطالعات من بینم که مسیر به وضوح می ورسد بهترم  نخواهد ماند... اما اکنون به نظر می

مورد پیگیری واقع مدت مدیدی و  عمیقاً کاوش شده ]مطالعاتم مسیر[که خواهم رسید این هدفبه  من هرگز

 «.پیمایم ای را می آهسته پیشرویِمسیر  کهرسد  می مبه نظر ، ودر حال آموختن از طبیعت هستم هنوزمن ؟ شود

 ،اش اش بود. او تنها و بدون هیچ شاگردی، بدون هیچ تحسینی از سوی خانواده جهان او و شیوة هستی ˚نقاشی

 بعد از ظهرِ روزی که مادرش مُردحتی  به کار خود مشغول بود. وی و بدون هیچ تشویقی از سوی منتقدان

                                                           
1  Cezann's Doubt «به رشتة تحریر درآورده است و طبق گفتة تیلور کارمن  1491پونتی در سال -نام مقالة مستقلی است که مرلو« شک سزان

شناسی و فلسفة هنر را  پونتی به زیبایی-هایی هستند که افادات عمدة مرلو نوشته« چشم و ذهن»و « زبان غیرمستقیم و صداهای سکوت»، «شک سزان»

 "معنا و نامعنا"های دیگر خود در قالب کتاب  پونتی این مقاله را در کنار نوشته-مرلو 1491توان یافت.  بعدها در سال  ری میدر این سه مقالة محو

(Sense and Non-Sense.منتشر کرد )  ها که در  تمامی پانویس و این کتاب به فارسی برگردانده شده است. متن زیر از روی ترجمة انگلیسی

  اند.  متنِ اصلی افزوده شده د، توسط مترجم فارسی نوشته و بهان اند و تصاویری که در آخر ضمیمة متن شده دهپائین هر صفحه آم
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از خدمت  فرارپلیس او را بخاطر در حالیکه  مشغول نقاشی بود، 2در خلیج لِستاک او 1769نقاشی کرد. در سال 

سر  بهدر شک و تردید  را اوقاتی وظیفهاین  فرار ازبخاطر همچنان  لیو. ه بودسربازی مورد تعقیب قرار داد

 ی درمشکلاش ناشی از  نقاشی گیِ تازه داردندانست که آیا امکان  پا به سن گذاشت، هنوز نمی زمانی که. برد می

عدم اطمینان یا حماقت . نشده بوداش بنا  اش برپایة عارضة بدن آیا کل زندگییا اینکه باشد؛  3اش چشمان

نقاشیِ »گفته بود:  در مورد نقاشی او 1091. منتقدی در سال شد میهمین تقال و شک  مربوط بهعصرانش نیز  هم

اعترافات سزان در مورد  C.Mauclairحتی امروزه نیز افرادی همچون «. یک نظافتچی مستراحِ مست

های سزان در سرتاسر جهان پخش  کنند. اما در این اثنا، نقاشی هایش را استداللی بر علیه او تلقی می ضعف

، اینهمه تقال و رنج، اینهمه عیب و نقص، ناگهان عدم اطمیناناند. پس چرا به دنبالِ اینهمه تردید و  گردیده

 شود؟  موفقیت بسیار بزرگی حاصل می

، اولین کسی بود که نبوغ را در او کشف کرد و اولین فردی بود که از او سزان یل زوال، دوست دوران کودکیام

یاد کرد. کسی همچون زوال که ناظر زندگی سزان بود، بیشتر از هر کسی نسبت به « نبوغِ هدر رفته»به عنوان 

خوشی -ای از نا شانهکرد؛ و چه بسا آنرا ن یاش اظهار نگرانی م شخصیتِ سزان در مقایسه با معنا و فحوای نقاشی

 .نمود قلمداد می

، "اکس آن پرووانس"( در شهر Bourbon)"بوربن"، سزان به محض ورود به دانشگاه 1712پیشترها در سال 

گیرد که  هفت سال بعد، او تصمیم می دلواپس کرده بود. خود و افسردگیِ های عصبی حملهدوستانش را با 

کرد تا از  هنرمند شود؛ اما در مورد استعدادش در این زمینه تردید داشت و از طرفی دیگر جرأت نمی

را  هایش او زوال در نامهفروش و بعدها بانکدار بود( بخواهد که او را روانة پاریس کند.  پدرش)پدرش کاله

تنها چیزی »ش کرده است. سرانجام زمانی که به پاریس رفت، نوشت: ش سرزنثباتی و تردید بخاطر ضعف، بی

                                                           
2  L’Estaque  های امپرسیونیست و پست نام دهکدة خلیجی کوچکی در فرانسه که در نزدیکی و غرب مارسی واقع شده است. بسیاری از نقاش-

اند. پل سزان  اند. آنها اغلب این دهکده را در تابلوی نقاشی خود به تصویر کشیده مدتی در آنجا ساکن شده امپرسیونیست از آنجا دیدن کرده یا

توان تغییر فصول، حرکت نور در روز و تغییرات خودِ  ها می های بسیاری را از آنجا نقاشی کرد. در این منظره مدتی در آنجا ساکن گردید و منظره

 ده کرد.  دهکده در طول زمان را مشاه
اند؛ اما از طرفی دیگر این انحرافات چندان یکسان هم  قابل ذکر است که عموم منتقدان، انحرافات بسیار او را از واقعیت، نتیجة نقص چشم دانسته  3

   نیستند که بتوان آن را به ناهنجاری دید نسبت داد.
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توانست  او نمی«. به اینجا آمده استام نیز به دنبال من  مالل و بیزاریاما  ام است؛ که در من تغییر کرده مکان

 دهد.های خود را شرح  نست استداللتوا هرگز نمی و کردند؛ ا خسته میها را تاب آورد، زیرا آنها او ر بحث

اش را به  سالگی اراده 22در سن کرد که در جوانی خواهد مرد.  یهماره فکر مقراری داشت.  اساساً طبیعتِ بی

آور و طاقت فرسا گردید، از   ماه، دستخوش یک احساس شدید، عذاب 1سالگی حدود  21دست آورد؛ در سن 

شناسد و هرگز کسی از او سخن به میان نخواهد  کرد هیچ کسی حاصل و نتیجة کارش را نمی احساس میاینکه 

اش را در آنجا  به شهر اکس بازگشت، همانجایی که بهترین دورنماهای متناسب با نبوغ سالگی 11در آورد. 

ش برگرداند. سزان بعد از مرگ و به دامان مادر و خواهر اش کودکی دنیاییافت، اما بازگشت به آنجا، او را به 

در آن  مذهبی که«. زندگی دهشتناک است»گفت:  . او اغلب میبه فرزندش روی آورد حمایتمادرش، برای 

. از زندگی و ترس از مرگ آغاز گردید با ترس برایش در وهلة اولدوران برای اولین بار عمالً با آن مواجه شد، 

کنم چهار روز بیشتر بر روی  این ترسناک است، اینکه احساس »دهد:  سزان به یکی از دوستانش این را شرح می

 دتا ابخواهم خطر  نمیشود؟ من به زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارم، و  بعد از آن چه می -زمین نخواهم ماند

اش لزوم  اما انگیزة ابتدائی تر گردید، اش عمیق گرچه بعدها عقاید مذهبی« سوختن در آتش را به جان بخرم.

از پیش ترسو، بدگمان و  او بیش سامان بخشیدن به زندگیِ خود و آسوده خاطر بودن از بابتِ آن بود.سرو

 ،رسید، نه از نزدیک در سفرهای گاه و بیگاه خود به پاریس، زمانی که به دوستانش می چنانکهشده بود:   حساس

، بعد از اینکه فروش تابلوهایش در پاریس به قیمتی 1093از سال  کرد. یک فاصله با آنها برخورد میبلکه از 

به  2هوئو یوآخیم گاسکدوبرابر قیمت کارهای مونه آغاز گردید و همزمان با آن مردان جوانی چون امیل برنارد 

اش همچنان  اما حمالت عصبی می از خود انعطاف نشان داد.مالقاتش آمدند و از او سئواالتی پرسیدند، سزان ک

به او اصابت کرد؛ در پی آن او ای  ادامه داشت )یکبار وقتی در شهر اکس در حال عبور از خیابان بود بچه

.( زمانی که سزان کامالً پیر شده تاب آوردگونه تماس و برخوردی را  توانست هیچ نمیدیگر های مدیدی  مدت

در اش آمد، اما سزان  خورد امیل برنارد به کمک داشت تلوتلو میگیر کرد و بجایی بود، یک روز وقتی پایش 

اش شنیده بود و بلند فریاد برآورده بود که  هایی را از اطراف کارگاه یکبار صدای قدم از کوره در رفت.جواب او 

، زنانی را که برای او مدل ها همین تله خاطر به« تا برای من تله بگذارد. به هیچ کسی اجازه نخواهم داد»

                                                           
9 Joachim Gasquet هایش  نویسنده، شاعر و منتقد هنری فرانسوی و زادة همان شهر سزان یعنی اکس در نزدیکی مارسی بود. او به خاطر نوشته

 در مورد هنرمندان عصر خویش بویژه پل سزان معروف شد. 
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اش بیرون کرد؛ و نظریات  نامید از زندگی می "مایة آفت"کشیشها را که ؛ نموداش اخراج  ایستادند را از کارگاه می

 اش بیرون راند.  شدند از ذهن اش می که بیش از حد پاپیرا امیل برنارد 

جدید، این گریز از عادتهای های  موقعیت این ناتوانی در چیره شدن بر انسانی، منعطفاین فقدانِ برخورد 

ر آنجا مطرح نیست، این تضاد شدید بین تئوری و دیرینه و پناه جستن در فضایی که هیچ یک از این مسائل د

شوند تا از یک  ها موجب می ی این سمپتومهمگ -(ها و آزادی یک فرد منزوی"تله"بند) اینبین  عمل، تضادِ

ل ای مثال در مورد اِتر نگاه کنیم این سرشت بیمارگون، بر اگر دقیقسرشتِ بیمارگون سخن به میان آوریم؛ 

برخاسته از همین ضعف ، "از روی طبیعت"توان گفت: مفهوم نقاشی  میچون شیزوفرنی ست. و، چیزی گرک

گفت یک  هایش)او می ن به طبیعت و به رنگ، صفات غیر انسانی نقاشیسزا درونی است. توجه بسیار نزدیکِ

دهندة گریز او از  ، طرفداری او از جهان مرئی: همة اینها تنها نشاننقاشی شود( 1شیءیک  همچونچهره بایستی 

   عالم انسانی و بیگانگی)الیناسیون( از انسانیت خویش هستند.

تواند با استناد  دهند؛ کسی نمی کار سزان را شرح نمی ایجابی ای از سویة ایدهها هیچ  زنی ها و گمانه این فرض اما

آنچه که  یا و است (phenomenon of decadenceبه آنها نتیجه بگیرد که نقاشی او یک پدیدة ویرانی)

حرفی برای او هیچ تواند بگوید که نقاشی  ؛ یا کسی نمینامد می (impoverished life) "زیستی تنگ" نیچه

زوال و امیل برنارد در مورد نقص و ناتوانی سزان احتماالً ناشی از امیل عقیدة گفتن به انسان فرهیخته ندارد. 

 امکان دارد در حالیکهشان از زندگی خصوصی سزان است.  تاکید بیش از اندازة آنها بر روانشناسی و آگاهی

 اشد که از نظر هرکسی موجه و قابل قبولر سر داشته بفرمی از هنر را د -اش متناسب با شرایط عصبی -سزان

، او قادر به نگاه کردن در طبیعت بود، چون تنها یک موجود انسانی رداو را به حال خود رها کبایست است. 

 اش تعیین کرد.  توان از روی زندگی قادر به این کار است. معنای کار او را نمی

                                                           
یز هست، خواننده بایست در این متن ( نthingگر اشیاء یا چیز) در فارسی تداعی "شیء"است. از آنجائیکه  objectکلمة شیء در اینجا معادل   1

شود شیءِ نقاشی، منظور لزوماً اشیاءِ نقاشی شده  کند  آنرا به همان معنای ابژة فلسفی در نظر بگیرد. مثالً وقتی گفته می هر جا به این کلمه برخورد می

های سزان و دیگر  ه و حتی رنگ ... یکی از ویژگیایست که در تصویر قابل رؤیت است: مانند فیگور، چهر نیستند بلکه به معنای هرگونه ابژه

کشند. با این توصیف یک  ها این است که آنها فیگور انسانی را هم به مثابة یک ابژة مرئی و قابل رؤیت دریافت کرده و به تصویر می امپرسیونیست

 شود.  فیگور برای سزان، یک شیء)ابژة( نقاشی محسوب می
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یعنی با در نظر گرفتن عواملِ موثر بر تکنیک سزان)مدرسة  -د شدخواه تردر پرتو تاریخ هنر آشکار نهاین معنا 

های  از عقاید و داوری کمک گرفتنو نه حتی با  -ها( ایتالیایی و تینتورتو، دالکروا، کوربه و امپرسیونیست

  شخصی او در مورد کارهایش.

تصاویری خیالی مثل صحنة تجاوز و قتل را ترسیم نموده  -1769حدوداً تا سال - شابلوهایاولین تسزان در 

 moralاخالقیِ) اند و سیماشناسیِ اجرا شده 1گذاری ضخیم تکنیکِ رنگبا  آنها غالباًاز اینرو است. 

physiognomyبه برکتبعدها سزان  گذارند. به نمایش می آنها پذیرِ رؤیتو  بیشتر از جنبة بصریرا  ( اعمال 

رویاها، بلکه فرافکنی و  های خیالی تجسد صحنهخصوصاً پیسارو، نقاشی را نه به منزلة ها،  وجود امپرسیونیست

و بیشتر از روی  ماند کمتر در کارگاه هنریبطوریکه ( دریافت: appearancesمودها)مطالعة دقیقِ نُبه عنوان 

 هدف اصلی وکنار گذاشت، را  6تکنیک باروکها، او  همچنین به برکت وجود امپرسیونیست. کار کرد طبیعت

های مالیم و نزدیک به هم قلمو  ضربه به به همین منظور خود را تسخیر و به تصرف درآوردن حرکت قرار داد؛

 . روی آوردو هاشورزنی آرام و باحوصله 

در نقاشی تا  بوددر صدد . امپرسیونیسم ها جدا کرد سزان سریعاً راه خود را از امپرسیونیست با این وجود

مان را مورد حمله قرار  حواسو  خطور کردهچشمان ما  به ها( که از طریق آنها اشیاء)ابژه هایی را اتخاذ کند شیوه

شوند  ظاهر می (instantaneous perception) به همان صورتی که در ادراکِ آنی شیاءابرای ایشان  .دهند

. برای بدست ابت و مقیّد به نور و هوا بودندث (contours)محیطیِ فاقد خطوط ؛ وآمدند به تصویر در می

ای مایل به زرد(، اُکر  )رنگ خاک نپخته، قهوه نا تا رنگهای سیه آدمی مجبور است، اشیاء پوششِ نوریِ آوردن این

با  تنهاد توان نمی اشیاءرنگِ . داستفاده کن و تنها از طیف هفتگانة رنگی از چرخة رنگی کنار گذاشتهو سیاه را 

ای را از فض شیاءکه ا 7رنگِ واقعییک یعنی صرفاً با افزودن  د،بازنمایی شو بر بوم واقعیِ رنگتُنالیتة افزودن 

                                                           
6  Broad Strokes  گذاری ضخیم، تکنیکی در نقاشی است که در آن رنگ با ضربة ابزار کار)قلمو، کاردک و...( بر روی بوم  رنگ تکنیک

فرهنگ »نامة  گیرد. در لغت ها مورد استفاده قرار می کاری های کلی و بدون تزئینات و ریزه شود. این تکنیک برای به تصویر کشیدن طرح گذاشته می

 برگردانده شده است.   « ای گذاریِ لخته رنگ» این تکنیک به« هنرهای تجسمی
تناسبی است و اساساً  های آن آرایش عجیب و غریب، نامنظمی و بی شود که ویژگی تکنیک باروک به سبک معماری در قرن هیجدهم گفته می  7

 قاعده و ناموزونی در نقاشی است. سبک بی
1  local color  گویند. های همزمان روی رنگ اصلی را می ها یا کنتراست روز و بدون تاثیرات بازتاب رنگ واقعی به رنگمایة هر چیزی در نور  
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در  ی واقعیبلکه بایست به پدیدة کنتراست که موجب تعدیل یافتن رنگها کند؛ شان جدا می مجاور و زمینة

سی از کنیم، بطور معکو عالوه بر این، هر رنگی که ما در طبیعت دریافت می شوند نیز توجه کرد. طبیعت می

برای . بخشند نوبة خود یکدیگر را تشدید میها نیز به  شود و این مکمل می استنباط اش روی نُمود مکمل

آید  ها به نمایش درمی شوند، در تابلویی که در نور تیرة آپارتمان دیده می نور روزهایی که در  یابی به رنگ دست

کنید، نه تنها باید یک رنگ سبز در  اگر شما از چمنزار نقاشی می مثالًبایست از رنگهای مکمل استفاده کرد؛ 

نهایت، در . سازد (vibrate)مرتعشکارتان باشد، بلکه قرمز مکملی را نیز بایست بکار گیرید تا آنرا 

به جای ترکیب کردن و - آنها عموماً هر رنگی را .تجزیه کردندرا تنالیتة واقعی رنگ خودِ ها  امپرسیونیست

. دست یابندتر  سرزندهای  رنگ مایه به با کنار هم قرار دادن آنها بدست آوردند، از اینرو توانستند -شان ساختن

از طریق کنشِ  -با طبیعت همخوانی نداشت مو به موکه دیگر -نتیجة چنین اقداماتی این بود که یک پردة نقاشی

 ،همزمان با این ولی حقیقی ایجاد کند.( impression) یک اثرگذاریِتوانست های مجزا بر همدیگر،  قسمت

ور ساخته و باعث گردید تا  وطهشیء را غ ˚های رنگی به تصویر کشیدنِ فضای اطراف)اتمسفر( و انحالل تنالیته

دارد که او هدف  دمی را به این فرض وامیآ پالت سزانبندیِ  ترکیباما وزن واقعی خود را از دست بدهد.  آن

شش - تشخیص دادتوان هیجده نوع رنگ را  دیگری داشته است. در پالت او بجای طیف هفتگانة رنگی، می

دهد که  مینوع قرمز، پنج تا زرد، سه تا آبی، سه تا سبز و یک سیاه. بکار گرفتن رنگهای گرم و رنگ سیاه نشان 

را تجزیه و  رنگی بازیابد. همچنین، او تنالیتة فضارا بازنمایی کند، و آنرا از پسِ پشت  سزان قصد داشته تا شیء

کند؛ یک توالی بر اساس اختالف  بندی شده جایگزین می هی درجکند؛ بلکه این تکنیک را با رنگها نمی منحل

و نوری که  )نوسان( رنگی که به فُرم شیء ، یک مدوالسیونروماتیک از این سو به آن سوی شیءجزئی ک

برخی در  (contours)کناری خطوط دقیق و کامل ترسیم نکردنبدیهی است که  کند بستگی دارد. دریافت می

برای  0(outline)نما کنارهخطوط  سوی سو به آن از ایناولویت رنگی  تعیین و ،ها رسیونیستبرای امپ موارد

و  زیر پوششِ انعکاسها مخفی نگشته دیگر در شیء ]در کار سزان[دارند. از هم معناهای متفاوتی  ، هر یکسزان

از درون روشن  نحو نامحسوسی به شیءرسد  گردد: بلکه به نظر می ناپدید نمی و سایر اشیاء فضااش با  در ارتباط

                                                           
4  Contour  وoutline نما گرفته شده است؛ هر دو به معنی خط کناری طرح هستند اما با این  کناری و خط کناره  که در این متن به ترتیب خط

کناره یا مرز هر شئی  outlineنما  است )مانند دورگیری(؛ در حالیکه خط کنارهخطی ترسیم شده در نقاشی  contourتفاوت که خط کناری 

 مرئی با فضای مجاورش است بدون آنکه لزوماً این مرز بوسیلة خطی ترسیم شود.  
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 بعالوه، .است ]شیء[صُلبِجة آن یک اثرگذاری حاصل از جوهر مادی و شود؛ و نتی ساطع می نور از آن وشده 

با  نیز کشد، با اینحال این احساس کروماتیک را اگر چه سزان دست از ایجاد ارتعاش با رنگهای گرم برنمی

 آورد.  استفاده از رنگ آبی بدست می

که طبیعت را به منزلة ای  شناسی زیبایی -شناسی امپرسیونیستی زیبایی کردنِ بدون رهاسزان  ،ست گفتنی لذا

امیل برنارد یکبار به سزان یادآور  .پروراند را در سر می آرزوی بازگشت به خودِ شیء -گیرد اش فرض می مدل

بندی و توزیع نور است. سزان در  ، ترکیبخطوط محیطیدان کالسیک، نقاشی مستلزم شود که برای هنرمن می

 او دربارة «ای از طبیعت هستیم. تکه پی آفرینشآنها در کار خلق تصاویر بودند، اما ما در »گوید:  پاسخ می

در  «است، جایگزین کردند. آن واقعیت را با تصور و با انتزاعی که همراهآنان »استادان قدیمی گفته است که 

رسد.  هنرمند باید با این اثرِ کامل هنری)طبیعت( وفق یابد. هرچیزی از طبیعت به ما می»گوید:  مورد طبیعت می

 « هیچ چیز دیگری سزاوار یادآوری نیست.یابیم.  ما از طریق آن هستی می

 «ها موزه خور نظیر هنری در، محکم و ماندگارچیزی »امپرسیونیسم از  تا است هکه قصد داشت هاظهار کرد سزان

 sensuous)محسوساز ظاهر بدون آنکه ، جست واقعیت را میبود: او  نما نقاشی او متناقض .بسازد

surface)19 طرح طبیعت، بدون پیروی از  بالفصلِاثرگذاریِ  بجزگونه الگوی دیگری  بدون هیچ ،دست بردارد

گونه ترتیب و آرایش  کند، بدون هیچ که رنگ را محاط  نمایی خط کناره، بدون هیچ و خطوط کناری کلی

نامد: یعنی مورد هدف قراردادن  ست که امیل برنارد خودکشی سزان می  چیزی این همانتصویری و پرسپکتیوی. 

هایش  دشواری یلیل اصلی تمامد همین موضوع. کند وسیلة دستیابی به آن را انکار میخودش  درحالیکهواقعیت 

ها و  مشاهده کرد. فنجان 1079تا  1069های او بین سالهای  توان در نقاشی هایی است که می کژتابیو مسبب 

بایست بیضی شکل باشند، اما سزان دوطرفِ  شوند که می های روی میز در آن تصاویر، از جهتی دیده می بشقاب

 Gustaveگوستاو ژفری) ة او ازدر پرتر (1)تصویر انتهایی بیضی را به صورت پهن و برآمده نقاشی کرده است.

Geffroy ش آمده کِدر قسمت پائینی تابلو  ،برخالف قوانین پرسپکتیومیزِ کار او نویس و منتقد فرانسوی(،  رمان

پرده بود، که در این س نظمی محسوسات ، خود را بدست بینما سزان با رها کردن خط کناره (2)تصویر .است

دهیم،  ا سرمان را تکان میکنند؛ زیرا برای مثال، زمانی که م القای توهم میآشفته جلوه کرده و مدام  حالت اشیاء

                                                           
 سطح حسّانی  10
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البته به شرطی که ما در داوری  - شویم ما دچار توهم میبدین طریق آیند و  نیز خودشان به حرکت درمی اشیاء

برنارد،  به زعمدر همه حال این نمودها را ساکن، صاف و بر سر جای خود در نظر نگیریم.  ]بطور پیشینی[خود 

دربارة نقاشی او تواند  اما براستی کسی نمی«. ها غرق کرد اش را در سایه اش را در جهل و ذهن نقاشی»سزان 

ت و بستن چشمانش بر اش نسبت به نیمی از آنچه که او گفته اس حکم صادر کند؛ مگر با بستن ذهناینگونه 

 روی آنچه که او کشیده است.  

ه ای که ب آماده حاضر و های بدیلاز  کرد تا تالش می همیشه آید که او ا برنارد آشکارا برمیب از گفتگوی سزان

بیند در برابر نقاشی که  احساس در مقابل داوری؛ نقاشی که میمثل هایی  بدیلشد، سرباز زند:  پیشنهاد می وی

ما »گوید:  سزان می یویسم( در تضاد با سنت.ت)پریمی گرایی بندی؛ بدوی ترکیب تقابل بااندیشد؛ طبیعت در  می

 logicalبایست یک علم نورشناسی)اپتیک( را توسعه بدهیم؛ آنهم بواسطة چیزی که برای من بصیرت منطقی)

visionآیا شما در مورد »برنارد می پرسد:  «.دیگری نه با هیچ عنصر بیهوده و نامعقول و -دهد ( معنی می

اما طبیعت و هنر که »برنارد: «. است ]هنر و طبیعت[منظور من هر دوی »سزان: « ؟کنید طبیعتِ ما صحبت می

هنر یک ادراک شخصی است که من در زیرا آنها را یکی در نظر بگیرم.  تاخواهم  من می»سزان:  «یکی نیستند؟

با اینحال ( 1)«آنرا درون یک نقاشی نظم ببخشم. تاهستم  بدنبال این دریافت منو کنم،  مجسم می احساسات

، (sensitivity) " حساسیت"ها نیز تاکید فراوانی بر تصورات معمولی و متداول از  حتی این فرمول

دارند؛ به همین خاطر است که سزان ( understanding) "دریافت"و ( sensations) "احساسات"

ان به جای سز. داد هایش کسی را مجاب کند و در عوض نقاشی کردن را ترجیح می توانست با استدالل نمی

را تداوم سنتها و عادات  بیشتر مناسب حال آنهایی است کهکه اینکار  - کارشهای  متمرکز شدن بر دوگانگی

 -هندن سنتها را ابداع کرده و بنیان میتا افرادی مانند فیلسوفان و نقاشان که این  دارند میبخشیده و زنده نگه 

ها و عادات را به پرسش  داد تا به جستجوی معنای حقیقی نقاشی بپردازد، جستجویی که دائماً سنت ترجیح می

می نظ تنها بین نظم و بی ویاباشد؛ گشده بین احساس و تفکر  مجبور به انتخاب کرد که او فکر نمی کشاند. می

ثباتی که آنها در  بینیم و مسیر بی قصد نداشت تا بین چیزهای ثابتی که ما می تصمیم به انتخاب گرفته بود. وی

پذیرد به نمایش  خواست تا ماده را به همان صورتی که فُرم می میاو  شوند تفکیک قایل شود. آن پدیدار می

یابی خودانگیخته مجسم کند. او قایل به یک تمایز اساسی، آنهم نه بین  یک نظامنظم را بواسطة  بگذارد، و زایشِ
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و  یابیم درمییابی خودانگیختة چیزها که ما  ، بلکه ترجیحاً میان نظام"ریافتامر د"و ( the sense) "عناامرِ م"

به آنها تکیه رسیم؛  بینیم؛ در مورد آنها به توافق می ما چیزها را میها و علوم بود.  ایده توسط انسانی یابیِ نظام

سزان ریزیم.  طرح می ست که علوم خودمان را بوسیلة آنما ه و اساسبه منزلة پای "طبیعت"؛ و این کنیم می

نظر  هاو ب ابلوهایرا نقاشی کند، و از اینرو ت( primordialتا این جهانِ ازلی و خاستگاهی)ست اوخ می

، انسانی از همین مناظر حاکی از اعمال برداری ذارند؛ در حالیکه عکسگ را به نمایش می رسد که طبیعت ناب می

نقاشی کند.  "شبیه یک انسان وحشی"البته سزان هرگز تمایل نداشت تا و حضور قطعی انسانهاست.  تسهیالت

و سنت را در ارتباط با جهان طبیعی پس براند،  (پرسپکتیونظرگاه)ها، علوم،  ها، ایده خواست تا بینش می صرفاً

خواسته تا علوم را با طبیعتی که  طبق گفتة خودش، او می. ]تا یک فهم طبیعی[زیرا اینها بیشتر فراگرفتنی هستند 

 مواجه سازد.  "برآمده از آن هستند"

به چیزی پی برد که بعدها ، جُستارهای مربوط به نظرگاهِ خودها در  سزان با وفادار ماندن نسبت به پدیده

هندسی  ، از نوعکنیم ما عمالً دریافت میزیسته که : نظرگاهِ کرد عنوانآنرا در قالب نظریه  ]گشتالت[روانشناسی 

هستند بینیم بزرگتر از آنی  بینیم کوچکتر و آنهایی را که از دور می که ما از نزدیک می شیائییا عکاسانه نیست. ا

توان در سینما نیز مشاهده کرد؛ آنجا که یک قطار به ما نزدیک  شوند)این موضوع را می میکه در عکاسی ظاهر 

یک دایره  اینکه بگوئیم شود(. شود بزرگتر و بسیار سریعتر از یک قطار واقعی تحت همین شرایط دیده می می

چیزی  ما با آن جایگزین کردن ادراک واقعیآید،  دیده شود همچون یک بیضی به چشم می وربوقتی بطور م

بینیم که حول یک بیضی در نوسان  در واقعیت ما یک فرمی را می: دیدیم دوربین بودیم آنگونه میاست که اگر 

(، امتداد خطی که روی 3های مادام سزان )تصویر  ه در یکی از پرتراست بدون آنکه یک بیضی واقعی باشد. 

در واقعیت یابد: و  دیگر به صورت مستقیم ادامه نمی کاغذ دیواریِ زمینه در یک طرفِ بدن او است، در طرف

آن در دو طرفی که  اغذی رد شود،کامالً مشهود است که اگر یک خط از زیر یک نوارِ پهن کموضوع این  نیز

 -پائین تصویر کش آمده است در قسمت که-در مورد میز گوستاو ژفری  رسد. جابجا به نظر می شود مینمایان 

گذراند، تصاویری که از  زمانی که چشمان ما یک سطح وسیعی را از دیده می یتدر واقع توان دریافت که نیز می

دار و با  شود برگرفته از نقاط مختلف نمای آن هستند، و کل سطح به صورت تاب پی دریافت می در آن سطح پی

بازنقاشی کردن آنها بر روی بوم ثابت  را با ها کژتابیست است که من این دراما این نیز شود.  انحراف دیده می
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نظرگاه شوند و به سمت  جائیکه آنها در ادراک تلنبار میمن این حرکتهای خودانگیخته را یعنی دارم؛  نگه می

رتی بر صو افتد. رنگِ این همان چیزیست که با رنگ نیز اتفاق میکنم.  ، متوقف میگردند هندسی متمایل می

ای همچون  مینهکه زدهد  آید. نقاشی آکادمیک نشان می روی کاغذ خاکستری به رنگ یک زمینة سبز در می

 واقعی دارد. شیءِاثر کنتراست مشابهی نسبت به فرضی  بصورتتصویری که تولید خواهد کرد،  خاکستری،

در  شیاءاتر از درخشانی  کند تا به کنتراستی درخشنده نقاش امپرسیونیست از رنگ سبز در زمینة کار استفاده می

شود، بلکه وظیفة  البته این تحریف به اینجا ختم نمیطبیعت دست یابد. آیا این تحریفی در نسبت رنگی نیست؟ 

آنها  کهکند  تعدیلجرح و  طوریاست را  نقاش این است که همة رنگهای دیگری که در تصویر بکار رفته

در این  نیز ، نبوغ سزانقراربه همین  مشخصات یک رنگ واقعی را از رنگ سبز زمینه بیرون بکشند.بتوانند 

تیوی پرسپک های کژتابیشود،  یک تصویر بطور یکپارچه دیده می کلی بندیِ زمانیکه ترکیبدر کار او است که 

ها در دیدنِ طبیعی انجام  همانند کاری که این کژتابیبلکه  ؛نیستند پذیر رویت دیگر بصورت قائم به ذات

در عملِ ظاهر شدن  شیءیک روند تا  بکار می یک نظام پدیداری کمک به اثرگذاریبیشتر در جهت ، دهند می

 به منزلة به همین طریق، خط کناریِ)دورگیری( یک شیء که نظام ببخشد. ما دیدگان برابردر خودش را بتواند 

نیست بلکه برآمده از علم هندسی  پذیر رؤیت متعلق به جهان در اصل ،شود دریافت می خط محاط کنندة شیء

اگر کسی خط محیطیِ قالب یک سیب را با یک خط متصل ترسیم کند، در اصل ابژة این قالب را ساخته  است.

است که در عمق فرو  هایی از سیب جنبهآل نسبت به  است، چرا که خط کناری بیشتر یک محدودیت ایده

شان خواهد  بهره ماندن اشیاء از هویت نمایان ساختن هر قالبی در اصل بی بطورکلی این درست است کهاند.  رفته

بُعدی که یک چیز در آن حاضر  پس -کند قربانی مینیز منفرد عمق را  نمایِ کناره تنها یک خط ؛ اما ترسیمِبود

کرانِ  گان ما گسترده شده است نیست؛ بلکه همچون یک واقعیتِ بی ه در مقابل دیدهشود همچون چیزی ک می

کند و  شده دنبال می های مدوله را در رنگ شیء جستگیِانباشته از ذخایر است. به همین دلیل است که سزان بر

در حرکتِ سریع از میان چیزها، کسی با یک لمحه  .سازد نمایان می به رنگ آبیرا  متعددیخطوط مرزیِ 

شود را به تصرف خویش دربیاورد، درست همانگونه  تواند قالبی که از میان همة آن چیزها پدیدار می نگاهش می

های معروف باشد، از  کژتابیتر از این  تواند دلبخواهانه گیرد. هیچ چیزی نمی که در ادراک این عمل صورت می

ز رنگ ؛ یعنی زمانیکه دیگر بوم او آکنده ارها کردآنرا  1709در دورة آخر کارش یعنی بعد از همین رو سزان 

   . ه بودهایش کنار گذاشت جان طبیعت بی را درایجاد شده  بافتِ از نزدیکشد و  نمی
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ها  بایست بوسیلة رنگ نما کنارهخط  شده باشد، در اینصورت اقعی خود مفروضاگر جهان با چگالی و تراکم و

به ، یک نظام رنگی در سرتاسر آنچه که تودة حجیمی ست بی هیچ رخنه و شکافیجهان  زیرا حاصل آید.

نقش  خطوط نیرو همانند خطوط منحنی کهو ، زوایا، نما کنارهاز خطوط  ای منظومه، دآی پرسپکتیو در نمی

پذیر از  و رنگ تفکیک نما کنارهخط "آید.  که فُرم یافته به نوسان درمی انگونهکه هم اند؛ یک ساختار فضایی بسته

 نما کناره. بطوریکه شما هرچه هارمونی رنگی را بیشتر و بهتر نقاشی کنید، به همان اندازه خط یکدیگر نیستند

رم به ود که فُترین و پربارترین حالتش خواهد ب آید... زمانی یک رنگ در غنی تر از آب درمی در طرح کلی دقیق

ای باشد  های المسه احساس حاکی ازکند تا رنگ را طوری بکار گیرد که  سزان تالش نمی "کمال رسیده باشد.

ناشناخته  کردن و دیدن برای ادراک نخستین این تمایزات بین لمسگذارند.  که قالب و عمق را به نمایش می

که ما بعداً برای وجه تمایز قائل شدن بین  انسان هستندشی از علمی در مورد بدن است. این تمایزات فقط نا

 ه شیء؛ بلکشود نمی ساخته و پرداختهبر مبنای مشارکت این احساسات  زیسته شیءِایم.  هایمان آموخته احساس

ها از آن ساطع  احساس مشارکتاین  که سازد چیزی حاضر می همچون هستة مرکزی خودش را از آغاز برای ما

اگر بینیم.  را می سزان ادعا کرد که ما بویِ اشیاءبینیم؛ حتی  ها را می مق، صافی، نرمی و سفتی ابژهما عشوند.  می

؛ دوش کشد ههایش بایستی این کلِ غیرقابل تقسیم را با خود ب جهان است، پس آرایش رنگ کنندة  نقاش بیان

وگرنه تصویرِ او تنها یک اشارة جزئی به چیزها خواهد کرد و آنها را با وحدت الزم، حضور مبرم و کمال غیر 

باید شمار  به همین خاطر، هر ضربة قلموامر واقعی است نشان نخواهد داد.  معرفِما  در نزدقابل تفوقی که 

قلموی معینی را بر بوم فرونشاند، ساعتها اینکار نامحدودی از شرایط را ادا کند. سزان گاهی پیش از آنکه ضربة 

مشتمل بر هوا، نور، »افتد  ای که فرو می گوید، هر ضربه کرد؛ چون همانطور که برنارد می را سبک سنگین می

  حد و مرز. ه وجود دارد، کاریست بیبیان کردن آنچه ک «شخصیت، خط مرزی و سبک است.بندی،  ابژه، ترکیب

خواست تا این  فقط او می ماند: ها غافل نمی از سیماشناسی چهرههم  و سیماشناسی اشیاءاز هم سزان 

به معنی تهی  "شیءبه مثابة یک "یک چهره  نقاشیِرنگ بدست آورد.  وسیلةبا پدیدار کردن بسیماشناسی را 

هر نقاشی که  موافقماین موضوع  من با»گوید:  سزان می مخصوص به خودش نیست. "اندیشة"از کردن آن 

 نباید تأملی متمایز از عملِ تفسیرهاولیکن این « نیست. مغزی و بی  نقاش آدم ابله بایست اثر خود را تفسیر کند.

برم،  بکار می ای کمی آبی و کمی قهوهاغلب  خود نقاشیِاگر من در »گوید:  باز در جای دیگری می دیدن باشند.
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توانند بپذیرند که  به این خاطر است که بتوانم درخشش آنرا بدست آورده و انتقال دهم. در برابر آنهایی که نمی

به  بشاش یحالت را به حالت غمگین در آورده یا دهانیتواند  می، قرمز ترکیبِ یک سبز تیره ویکی با چطور 

شود،  و فهمیده می اش دیده در پرتو نگاهشخصیت هر کسی  «به خرج داد. اعتنائی بایست بی میگونه ببخشد، 

چیزی بیشتر از یک آمیزش رنگی نیست. اذهان دیگران صرفاً در قالب هیأت جسمانی، متعلقات آن بنابراین 

با تمایزات بین روح و بدن، اندیشه و  شود. در اینجا مسئلة مخالفت کردن برای ما معلوم میشان  چهره و ژست

مفاهیم همگی از آن مشتق  کند که این صرفاً به آن تجربة آغازینی رجوع می زیرا سزان؛ ی نداردکاربرددیدن 

پذیر نیستند. آن نقاشی که در پی بیان است و آن را  دیگر تفکیکیکاز  در ارجاع به آن تجربه، اینهااند و  شده

 چرم ساغریگیرد. بالزاک در رمان  هر چیزی در طبیعت را نادیده می ظهورکند، از آغاز رازِ  پردازی می مفهوم

های  سرویسو باریده  آنبر گی  که انگار به تازهکند  توصیف میای از برف  سفیدیِ یک رومیزی را چون الیه»

د: گوی سزان می .«اند سر برآورده، به صورت متقارن های طالیی ها و حلقه پوشیده با طاقهروی میز  غذاخوریِ

با برف تازه را در سر داشتم... اما اکنون  رومیزی پوشیدهام آرزوی نقاشی کردن این  سراسر دوران جوانی»

های روی میز که به صورت متقارن سر  سرویس"ام که آدمی بایست تنها خواستش نقاشی کردن  دریافته

ام؛ اما  نقاشی کنم، تنها آنرا نقاشی کردهاگر من این روکش را  باشد. "دورشان های طالییِ حلقه"و  "آورند میبر

را نظیر آنچه آنها در طبیعت هستند نقاشی کنم، در این صورت  ها حلقهو  مبراستی اگر بتوانم وسایل روی میز

ام خواهند بود. منظور  ها، برف و هر آنچه آنجا هست نیز در نقاشی توانید اطمینان داشته باشید که روکش شما می

 «وید؟ش جه میومرا مت

شهرها و ها،  ها، خیابان ؛ در میان ابزارها، خانهکنیم هایی که مصنوعات انسانی هستند زندگی می ما در میان ابژه

دهند. ما به این تصور عادت  بینیم که آنها را مورد استفاده قرار می می  ا را تنها بواسطة اعمالِ آن انسانیاغلب آنه

را  ی فکرینقاشی سزان این دست عادتهاوجود دارند.  ناپذیری ایم که همگی اینها بطور ضروری و اجتناب کرده

ر گذاشته کاکند که خودِ انسان  بر مبنای چیزی تعیین میآورد و اساس طبیعتِ غیرانسانی را  به تعویق در می

رسند، چنانکه گویی به چشمِ موجودی از  به همین خاطر آدمهایِ)فیگورهای( سزان غریبه به نظر میاست. 

های  ست که بخاطر همدلی ای  خودِ طبیعت عاری از هرگونه مشخصه. اند دیده شده های دیگر گونه

وزد، هیچ  اندازها نمی در چشم نسیمی: هیچ ( حاضر شده باشدanimistic communionsهمزادباورانه)
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غاز جهان بودند در آمنجمد نسبت به آنچه  شیایِنیست؛ ا (Lac d’Annecy) دانسیحرکتی بر فراز دریاچة 

های انسانی قدغن  و تمام پرشوری اند آدمها ناراحتیک جهان ناشناخته است که در آن تردید دارند. این 

جور احساس راحتی  ، یکنظر بیافکندی سزان، به آثار نقاشان دیگر ها هر کسی اگر بعد از دیدن نقاشیاند.  شده

شود و سعی  یک دورة عزاداری از سرگرفته میطی بعد از  درست مانند گفتگوهایی که دهد؛ به او دست می

اما در و صبر و استواری را به بازماندگان بازگرداند.  هدو تحول قطعی را از دیده پنهان کر د تا هرگونه تغییرندار

واقع فقط یک موجود انسانی قابلیت یک چنین بصیرتی را دارد که از زیرِ نظم تحمیلیِ بشریت، بتواند درست به 

توانند به  ، یا نمینظر کنندتوانند بر چیزها  ریشة چیزها رسوخ کند. همة شواهد حاکی از آنند که حیوانات نمی

گرا  که یک نقاش واقع کند اعالم میامیل برنارد نه کنند. چیزی ولو حقیقت در چیزها رخ یابی به هیچ امید دست

تواند دریابد که چطور  هر کسی می کند، و عکس حقیقت عمل می خاطر دقیقاً ک میمون است و به اینفقط ی

   سزان قادر بود تا این تعریف کالسیک از هنر را جانی دوباره بخشد: انسانِ افزوده شده بر طبیعت. 

او زمانی که در پاریس بود هر روز به موزة لوور . حاشا کند و نه سنت را می م را انکارنقاشی سزان نه عل

سزان معتقد بود که هر کسی باید چگونگی نقاشی کردن را بیاموزد و این مطالعات هندسیِ سطوح و رفت.  می

تحقیق  هایش منظرهشناختیِ  او در باب ساختار زمیناشکال، یک بخش ضروری از این فرایند آموزش هستند. 

اند و از اینرو باید بر عمل نقاشی  پذیر بیان شده جهان رؤیت برحسبِهای انتزاعی  کرد و دریافت که این نسبت

هستند   بازییک شوند، درست مانند قواعد  یقواعد آناتومی و طراحی که با هر ضربة قلمو ارائه م تاثیر بگذارند.

 شود نقاش می حرکت موجب برانگیختنِو لیکن آنچه  دهند. تشکیل میدر مسابقة تنیس  را که مبنای هر ضربه

رنگ یا حتی معرفتِ بخصوصی در این مورد باشد.  پرسپکتیو یا هندسه یا قوانین حاکم بر فقط تواند هرگز نمی

یک تواند باشد:  گردند، تنها یک چیز می هایی که بتدریج از سوی یک تصویر پدیدار می انگیزة تمامی حرکت

طرح ")"موتیف"اش؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که سزان یک  اش و در پُراپُری و وسعتِ مطلق در کلیت منظره

کار خود را آغاز کرد؛ سپس، بقول مادام سزان، در هر  ،منظرهشناختیِ  او با کشف بنیادهای زمین نامد. می( "مایه

وظیفة یک نقاش نزد سزان این بود که اول . نگریست.. کرد و با چشمان کامالً گشوده به آن می چیزی درنگ می

 این علوم، ساختارِ منظره با گذشتن از میانتمامی چیزهایی را که از علم آموخته است را فراموش کند و سپس 

ای که یکی کسب  های جزئی برای انجام این کار، همة نگرشرا همچون یک ارگانیسمِ ظاهری بازتصرف کند. 



14 
 

اند بایست دوباره به هم بپیوندند؛  های مختلف که پراکنده شده متصل شوند؛ همة نگاهکند بایست به همدیگر  می

گوید:  . او می"به دستانِ سرگردانِ طبیعت ملحق شود"دهد، هر کسی بایست  و همانگونه که گاسکوئه شرح می

فه و مکاش «ود.ر شد، دارد از دست می اش نقاشی می هر لحظه از جهان بواسطة آنچه بایست در واقعیت کامل»

دهد که  و شرح می "ام دریافتهخودم را  موتیفمن "گوید  می اوبطوریکه  :نشیند می بارمرتبه به  یک تامالت سزان

ای اسیر گردد  طور زنده در شبکهنبایست بسیار باال یا بسیار پائین بلکه بایست در مرکز واقع شود؛ و ب منظرهیک 

های نقاشی را با هم  کند همة قسمت زمانیکه سزان نقاشی را آغاز می لذادهد.  که به هیچ چیزی اجازة گریز نمی

شناختی را به احاطة خویش  اش از کالبد زمین های رنگی، کلیات طرح اصلی برد و با استفاده از لکه پیش می

ل گیرد؛ با ساختار و تعاد به خود می (density)و تراکم (fullnessیک حالت پُراپری) ˚تصویرآورد.  درمی

 خود را در منظره»گوید:  او می. رسند به کمال و پختگی میناگهان همة اجزای تصویر با هم و کند؛  رشد می

تواند نسبت به این علم شهودی، دورتر از  هیچ چیزی نمی« اندیشد و من آگاهیِ آن هستم. وجودِ من می

 خوش ذوقیناتورآلیسم باشد. هنر یک امر ساختگی نیست، همچنین چیزی نیست که از روی امیالِ غریزی یا 

یعنی طبیعتِ آنچه -امیدن استجعل شده باشد. هنر یک فرایند بیان است. درست همانگونه که کارکردِ کلمات ن

قابل شناخت در مقابل شیء آنرا همچون یک شود را به چنگ آوردن و  که بر ما به یک شیوة مبهم ظاهر می

تصویر "، "عینیت بخشیدن"گوید، وظیفة یک نقاش  همانطوری که گاسکوئه میبنابراین  -گان ما قرار دادن دیده

-trompeکنند نیستند؛ یک تصویر نیز  اش می ی که نامگذاریکلمات شبیه چیزاست.  "کردن حبس"و  "کردن

l’oeil11 او بود و  که هرگز تا آن موقع نقاشی نشده نوشتچیزی را نقاشی  در"، نیست. سزان با کلمات خویش

(، equivocalهای لزج و دوسویه) ما با فراموش کردن نمود. "نقاشی درآوردصورت برای همیشه به  یکبارآنرا 

که  را آنچه یک نقاشاما دهیم.  دهند، مورد بررسی قرار می آنها را مستقیماً در قالب چیزهایی که از خود ارائه می

 بازپس گرفته و تبدیل به اشیاء ماند، بر جای باقی می ،حائل گذاشتن بین زندگی مستقل و هرگونه آگاهی پس از

تنها یک احساس برای این چیزهاست. ای از برای  ارهگهو همچون مثل ارتعاش نمودها کهسازد:  قابل رؤیت می

                                                           
11  Trompe-l’oeil نوعی باعث توهم بصری در فرد بیننده  گرایانه  به تکنیکی در نقاشی و هنرهای تجسمی است که با ایجاد تصاویری واقع

مانند. منظور از این تکنیک تقلید و  شوند به عکاسی می بیند. تصاویری که با این تکنیک نقاشی می شود و او این تصاویر را به شکل سه بعدی می می

داند که همانطور که کلمه به خودی خود  میپونتی نقاشی را با کلمه مشابه -جعل کردن واقعیت سه بعدی بر روی کاغذ است. در متن باال مرلو

نامد و بین شیء و نامِ آن تفاوت ماهوی است؛ نقاشی نیز دقیقاً عین واقعیت و جعل کردن آن نیست و بیانِ مربوط  ای است که آنرا می متفاوت از ابژه

 به خود را دارد. 
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برای او  -دربارة باززاییِ مکرر هستی-و تنها امکانِ یک غزل سرایی -یعنی احساسِ بیگانگی-نقاش ممکن است

  . ماند می

گویند که خلق هنر  شعر، به ما می بود، و همة آثار کالسیک در زمینة هنرِپایدار  سختیِشعار لئوناردو داوینچی 

متفاوتی  از یک سرشتِ -ی بالزاک یا ماالرمهها شبیه سختی –های سزان  ها و دشواری کار آسانی نیست. سختی

کرد یک نقاش کسی است که  لگوی خویش قرار داده( تصور می)که احتماالً دالکروا را ا هستند. بالزاک

یش را مخفی نگه کسی است که شاهکارِ خواتفاقاً از رنگ بیان کند و خواهد زندگی را صرفاً با استفاده  می

بر  و خطوط گریزان های درهم و برهم رنگمیرد، دوستانش هیچ چیزی به جز  می 12دارد. زمانیکه فرنهوفر می

را خواند به گریه افتاد و  "شاهکار گمنام" داستاناز او پیدا نکردند. سزان زمانیکه  شده دیوار نقاشی روی یک

سزان تالش کرده است، مسئلة  "فهم"تالش بالزاک که ذهن خود را وقف اظهار کرد که او خودش فرنهوفر بود. 

، و "شود نظامی که ساخته می"، "شود ای که بیان می اندیشه"از  چرم ساغریکند. بالزاک در رمان  را روشن می

کمدی های ناموفقِ  ، یکی از نابغه13لوئی المبراز زبان آورد. او  یان می، سخن به م"شود علمی که شرح داده می"

اما چگونه باید قدرتی را توصیف کنم که دستانم را روم...  من بسوی کشفیاتِ خاصی پیش می»گوید:  ، میانسانی

خودش را  الزاکباین گفته که « کشاند؟ ام می کند، و مرا به سمت مخالفِ حرفه بندد، دهانم را مسدود می می

تشریحِ یک "گردِ نوعی،  توصیفِ یک فروشندة دوره زمانة خویش کرده است کافی نیست. وادار به فهم جامعة

بالزاک در تالش فهم شناسی کار مافوق بشری نیست.  ، یا حتی عَلَم کردن بنیادهای یک جامعه"حرفة آموزش

روشی را توصیف ، باردیگر نامید میو شهوت پول  چیزی از قبیلپذیر را  یکبار او نیروهای رؤیتجهان بود. 

شگفت مانده بود که آیا همة این نیروهای  در اواما اساساً  شوند، عملی می در ظاهر این نیروها که کرد می

که برای مثال، مقصود اروپا از این، انگیزة نهفته در پشت آنها چه بودشوند،  به کجا منتهی می پذیر رؤیت

خواست تا آن  خالصه او می چه بود. "کرده استبرخی از رازهای ناشناختة تمدن  معطوف به را هایش تالش"

                                                           
12  Frenhofer   است. فرنهوفرِ یک نقاش کمال گرا ست که آخر داستان تمامی   "امشاهکار گمن"شخصیت داستان کوتاهی از بالزاک با عنوان

پونتی از هنر در همین متن، آمده است: ماموریت هنر تقلید کردن از -کند. در بخشی از این داستان، تفسیری نزدیک به تفسیر مرلو آثارش را نابود می

 تی، یک شاعری...پرداز دون پایه نیس طبیعت نیست، بلکه بیان آن است! تو که یک نسخه
13  Louis Lambert  ای با روحیة حساس است و  نویسد. لوئی المبر شخصیت روشنفکر شکست خورده می 1132نام رمانی است که بالزاک در

 شود این رمان تقریباً رمانی اتوبیوگرافیک است. میرد. گفته می شود و می در پایان داستان دیوانه می
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های قابل رؤیت  دارد و موجب تکثیر اشکال و فُرم ای را دریابد که جهان را یکسره نگه می نیروی باطنی

نیست، بلکه یک دست صرفاً قسمتی از یک بدن »مشابهی دربارة معنی نقاشی داشت:  فرنهوفر نیز ایدةگردد.  می

شان ای است که بایست کسب شده و انتقال یابد... این یک نبرد واقعی است! نقا اندیشه بخش و تداوم گر بیان

مثل اینکه  اطالع هستند. از این موضوع در هنر بی درحالیکهشوند،  ارادی پیروز میبسیاری در این نبرد بطور غیر

هنرمند کسی است که نمایشی را که اغلب انسانها بدون اینکه « شما زنی را ترسیم کنید درحالیکه او را نبینید.

که این نمایش را برای بیشتر انسانهای  و کسی استکند؛  میکنند، متوقف  واقعاً آنرا ببینند در آن شرکت می

 سازد. میپذیر  کننده در آن رؤیت شرکت

های قدیمی به یک سبک  پیوستنِ ایدهتواند با  پس هیچ هنری تنها به خاطر لذت وجود ندارد. هر کسی می

را ابداع کنند. این شیوة نقاشی  یبخش های لذت هایی که قبل از این دیده شده بودند، ابژه جدید و ارائه دادن فرم

یابد. اما هنرمندِ سزان یا بالزاک  کردن یا سخن گفتن از قول دیگری چیزیست که عموماً بواسطة فرهنگ معنی می

هایش در خود جذب  ترین ریشه شود، بلکه فرهنگ را با اساسی شده و بافرهنگ راضی نمی به یک حیوانِ تربیت

گوید و طوری نقاشی  او شبیه اولین انسانی که سخن گفت، سخن میبخشد:  میکند و به آن یک ساختار نو  می

کند قابل ترجمه به  کند که گوئی پیش از این هیچ کسی نقاشی نکرده است. بنابراین، آنچه که او بیان می می

ة بوسیلهایی هستند که قبالً  اندیشه های آشکاری، زیرا چنین اندیشه ای که بوضوح تعریف شده نیست، اندیشه

( باشد. execution)"انجام"تواند مقدم بر ( نمیconception)"درک و تصور" اند. خودمان یا دیگران ادا شده

شده و  )عملِ تمام و خودِ عمل پیش از عمل بیانِ هنرمندانه هیچ چیزی به جز یک هیجان مبهم وجود ندارد،

 گفته شود. "هیچ چیز"تا به جای  شتجود داو "چیزی" اینجا صرفاً گواهی بر این موضوع است کهقابل فهم( 

ها به منظور  کند که فرهنگ و تبادل ایده یک هنرمند به سرچشمة سکوت و تجربة منفردی رجوع می از آنجائیکه

کند که یکوقتی سابق بر  کارِ خود را درست همانند انسانی شروع می و ناخت این تجربه ساخته شده بودند،ش

داند که آیا این اولین کلمه چیزی بیشتر از یک فریاد خواهد  هنوز نمیپس  این اولین کلمه را آغاز کرده است،

 ستقلِ یکو وجودِ م جدا کند آن بود زادة را از جریانِ زندگی شخصی که تواند خود میاین کلمه آیا  بود یا نه،

به اجتماعِ گشودة  یابا آن،  به مونادهای همزیست یاشخصی،   زندگیهمان به آیندة  یی راقابل شناسا معنایِ

در چیزها)که  نه -وجود نداردبگوید هیچ جا خواهد  هنرمند می معنایِ چیزی که .یا نه ببخشد مونادهای آتی
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هنر آدمی را به دور از این  (.اش بندی نشده فرمولدر خودِ هنرمند)در زندگی هنوز هیچ معنایی ندارند(، نه 

  به مسدود بودنِ خودشان راضی "انسانهای بافرهنگ"خواند که از قبل ساخته شده است و در آن  خِردی فرامی

 . است های مربوط به خود اند که حاوی خاستگاهخو ردی فرامی؛ در عوض به سوی خِهستند

متعال قادر  خداوندِمن به بینش »گوید:  سزان در پاسخ به تالش برنارد مبنی بر بازگرداندن او به بینش انسانی می

عدم قطعیت و انزوای سزان  او به ایده یا به طرح لوگوسِ الیتناهی گرایش داشت. در هر صورت،« گرایش دارم.

این درست است هدفِ کار او را در نظر گرفت. اساساً با خلق وخوی عصبی او قابل شرح نیست؛ بلکه بایست 

مسئلة وراثت به او احساسات پرشور و عواطف قوی داده باشد؛ ممکن است آن احساسِ  امکان داردکه 

اضطراب مبهم یا راز آمیز که زندگی را مختل کرده و او را از باقی انسانها جدا می کند، مورد دلخواه خود او 

توانند دلیل مناسبی بر  توانند بدون یک عملِ بیانگر، اثری هنری خلق کنند؛ و نمی باشد؛ اما این خصوصیات نمی

گردند. او خودش را  های سزان به همان اولین کلمه برمی دشواری. یا فضائل این عمل به حساب آیند دشواریها

تصویر جهان را خواست تا  پنداشت، چراکه قادر مطلق نبود، زیرا او خدا نبود و با این وجود می ناتوان می

قابل )لمس( جهان با ما را تماسِتا چگونگی  ،سازدل به یک منظره خواست تا جهان را به تمامی تبدی بکشد، می

تواند ثابت شود، چون محاسبات مربوط به ایده یا معنای آن پیش از  یک نظریة جدید در فیزیک میسازد.  رؤیت

برای  گیری در میان تمامی انسانها متداول شده است. اما این برای نقاشی چون سزان، این با استانداردهای اندازه

باید از تجربیاتی که باعث  بیان کردنِ ایده کافی نیست؛ آنان یک هنرمند، یا یک فیلسوف، و برای خلق کردن و

موختن یک کار موفق، قدرت عجیبی در آشود ایدة آنها در آگاهی دیگران ریشه بدواند نیز مطلع باشند.  می

با گذراندن -دکن های کتاب یا نقاشی را دنبال می سرنخای که  . خواننده یا بینندهداردرا مربوط به خود  درس

یک سبک  واضح اما مبهم و گیج کنندة با توجه به راهنماییِ اثر و با جهش از این سو به آن سوی ای مراحل پله

یک نقاش کاری بیشتر از ایجاد  برد. ، پی میقصد انتقال آنرا داشتهدر نهایت به چیزی که هنرمند  -بخصوص

ها جانی دوباره یابد.  تواند انجام دهد، او باید منتظر بماند تا این تصویر بدست سایر انسان مییک تصویر ن

های جداگانه یکی خواهد شد؛ بطوریکه دیگر همچون یک  زمانیکه این اتفاق رخ دهد، اثر هنری با این زندگی

وجود نخواهد داشت، و  ها این زندگیرویای سرسخت و خود رأی یا یک هذیانِ پایدار، تنها در یکی از 

. بلکه اثر هنری به صورت کامل در موجود نخواهد بودهمچون یک قطعة رنگی روی بوم، فقط در فضا نیز 



18 
 

آورد و کشف  یک دست ر مورد آن ادعاید ممکن اذهانِاین  و هریک ازگزیند،  چندین ذهن جداگانه سکنی می

  .کنند می دائمی

که طبیعت و  موضوعاتی هستند -در زندگی سزان یتصادفات نظیر -"عوامل مؤثر"و  "خصوصیات ارثی"پس 

اما آفرینش یک هنرمند، شبیه دهند.  اللفظی از کار او می یک معنای تحت صرفاًرسانند. آنها  تاریخ به کشف می

 وجودیِ-کنند که پیشا ها تحمیل می تصمیمات آزادِ انسانی، یک معنای کنایی و تصویری)فیگوراتیو( بر این داده

، بنشیندبه بار  در درون اثربذرهای کارش شود تا  باعث میرسد که زندگی سزان  آنها نیستند. اگر به نظرمان می

اش را مطابق با آن  خواهیم کار او را بشناسیم و رویدادهای زندگی به این خاطر است که ما در وهلة اول می

هایی در  دهاگر دا. که از کار او عاریه گرفته شده است گذاریم می ، یعنی این رویدادها را به پایِ معناییبینیم می

، برای مجسم کردنِ یاد کردیممبرم از آنها  و آنهایی که به عنوان شرایط ایم تا کنون برشمرده ما کهمورد سزان 

ها با حاضر کردن خودشان برای او، صرفاً  یک مشت تصوراتی باشند از آنچه که او بود؛ در اینصورت این داده

نامعین  زیستنِ زندگی چگونگی، و برای زندگی کردن از سر گذراند باشند که ویچیزهایی  به عنوانتوانند  می

بخشی از آن  خودشانکه  ها در وجودِ چیزی انیکه این دادهاینست که زم موضوع تحمیلی از ابتدا ماند. باقی می

شوند  می  و نمادی از یک زندگی (monogramتبدیل به عالمت شخصی) ، در اینصورتجای گیرندهستند 

 .شود خودش آزادانه تفسیر میکه 

توانند  اثرات آن میرا متصور شویم که  ای  انتزاعی نیروینباید دچار اشتباه شویم.  نباید در مورد این آزادی ما اما

مسلم است که گرچه این . ة زندگی گردندموجب ایجاد رخنه در روند توسع زندگی اضافه شوند یا هایِ بر داده

دو )زندگی و  مسلم است که بگوئیم آن ، با اینحال این مسئله همانقدردهد نمی حشر کار او را ˚زندگیِ انسان

را  مشخصی زندگی یکبرای انجام یافتن،  ˚شخصم کار یک "این حقیقت دارد کهکار( به هم مربوط هستند. 

اش بود.  کار آینده از. از همان آغاز، تنها وضع ثابت و پایدار در زندگی سزان نتیجة حمایت "کند ایجاب می

اشتباه  امر کند، اما این اش بود. یک کار با رخدادنش به چیزی اشاره می ریزی برای کار آتی زندگی او طرح

همتای زندگی و کار او را سرگذشتِ بی  ها قلمداد کنیم، هر چند همین را علت چنین اشاراتیخواهد بود که 

هر دو اینها یکجا ناشی از  ؛رابطة علّی و معلولی هستیم فراسویدر اینجا ما  آورند. بوجود می

خواست باشد است و هم فرمولی  هم فرمولی از آنچه میهستند که  ابدی( یک سزانِ simultaneityهمزمانی)
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بین خلق و خوی شیزوئید سزان و اثرش وجود دارد، زیرا اثر او یک  ای رابطهخواست انجام دهد.  از آنچه می

که جهان را به کلیت نمودهای منجمد  )شیزوخویی(سازد: نحوة دیدنی معنای متافیزیکی از بیماری را آشکار می

بیماری از یک تقدیر و یک  آورد. بدینسان را به حالت تعلیق درمی های بیانگر دهد و تمامی ارزش تقلیل می

چنین اتفاقی زمانی گردد.  کشد و به یک امکان عام در وجودِ انسانی تبدیل می حقیقتِ ابزورد بودن دست می

به این معنا، هایش روبرو گردد، یعنی با پدیدة بیان.  با یکی از پارادوکس باکانه بی دهد که این وجود روی می

خالق  و اختیارِ آزادی تعمدیِ ابراین جدا کردنگردد. بن شیزوئید بودن و سزان بودن یک چیز مشابهی تلقی می

در نحوة واکنش او به که قبالً در اولین حرکات سزان به عنوان یک کودک و  ، رفتاریرفتار ناممکن است از این

بخشید، به همان صورتی که  ها می و چهره هایش به اشیاء که سزان در نقاشیمعنایی  آشکار گردیده است.چیزها 

ها  و چهره : این اشیاءواگذار کرداین معنا را  سزان صرفاًکرد.  خطور می به ذهنش شد، ظاهر می در جهان بر او

نقاشی درآیند، و سزان صرفاً  کردند که به دید، طلب می بودند که خودشان به همان صورتی که او آنها را می

 ؟در میان باشدگونه اختیاری  پای هیچ دتوان پس چگونه می کرد. بیان می بگویند خواستند می چیزی را که آنها

مستقیم در خودآگاهی اثر کند، و خودآگاهی از طریق تواند به صورت غیر فقط می وجود درست است، شرایطِ

با نگاه کردن به پیش روی ما  .دارد ( خود را عرضه میjustifications( و توجیهات)d’etreبودن) دالیلِ

و به این خاطر زندگی ما توانیم چیزی را ببینیم که ما هستیم،  هایمان، صرفاً می بینِ هدف ذره بوسیلةخودمان، 

غاز کند. اما اینکه بگوئیم ما از آ خودانگیخته جلوه می از اینروهمیشه شکلِ یک طرح یا یک انتخاب را دارد، و 

از م این گفته است که طرح ما دهیم، در حک به همان صورتی هستیم که یک آیندة بخصوص را هدف قرار می

برای ما صورت  مان دَمِ زندگیاین انتخاب با اولین  های بودنمان متوقف شده است، یعنی شیوهبا اولین  قبل

کنیم، به این خاطر است که ما تمامیتِ امرِ بیرونیِ  اگر ما هیچگونه قید و بند بیرونی را تجربه نمی است. گردیده

و آن کسیکه بعداً موجب پدیدآمدن سزانِ بودیم  از آغاز شاهد ظهورشکه ما  بدیخودمان هستیم. آن سزانِ ا

 یی که بررسید، و کسی که برای همة اینها به نظر می بیرونی انسانی از طریق رخدادها و تاثیراتی شد که برای او

بر اساس نگرشی نسبت به انسانها و نسبت به جهان که از طریق تأمل و بررسی  -ریزی کرد او رخداد، طرح

آیا این انتخاب های بیرونی مختار است، اما آیا در رابطه با خودش آزاد است؟  نسبت به علت -انتخاب نشده بود

ود ندارد، بلکه شود، و آیا جائیکه هنوز آشکارا هیچ زمینة روشنی از امکانها وج به ورای زندگی پس رانده نمی

اگر من طرح معینی تواند وجود داشته باشد؟  ، یک انتخاب میدر میان استیک وسوسه  تنهایک احتمال و  فقط
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 بردن از نامنه تنها امر داده شده و امر خلق شده در من غیر قابل تشخیص هستند، پس اگر از زایش هستم، 

لکه که خودانگیخته نیست(، ب دیرفتار واحارثی یا ذاتی است غیر ممکن است) که صرفاً ی)ژست( واحدرفتارِ

کامالً  (برای من رقم خورده است از همان ابتدا که) نحوة در جهان بودن که نسبت بهرفتار واحدی  نام بردن از

زندگی ما بین این گفته که زندگی ما بکلی ساخته شده و اینکه  هیچ تفاوتینیز غیرممکن است.  جدید باشد

از  تواند با فراروی باشد، فقط می اگر یک اختیار راستین وجود داشته کلی داده شده است، وجود ندارد.ب

مسئله این است. دو چیز  در همان موقعیت. متوقف شدنرخ دهد و نه با  ِ ما مان در مسیر زندگی عیت آغازینموق

جود هرگز تغییر یافته نیستیم و دیگر اینکه با این و در مورد اختیار قطعی هستند: اول اینکه ما هرگز تعین

 ایم را بیابیم. توانیم اشاراتی از آنچه شده با نگاه کردن به عقب و به آنچه که بودیم، همیشه می کنیم؛ زیرا نمی

راه اختیار برای ما بدون گسستنِ  فهم این نکته که همچنین ست،این چیزهافهم همزمانِ هر دوی  وظیفة ما

 پیوندهایمان با جهان ترسیم شده است. 

زنیم.  سرباز می آنها وجودِحتی بیش از همه زمانیکه از پذیرفتن همیشه وجود دارند،  با جهان چنین پیوندهایی

، طلبکاران، بدون دلبران در قالب هیوالیی وصف کرد؛ی داوینچی، آزادی محض را ها والری، با الهام از نقاشی

چیز مسلم فرض ؛ هیچ گذارد به میان نمیچیزها پا خود و  اوخود  بین. هیچ رویایی ها حکایات یا ماجراجویی

کند، چیزی شبیه  ؛ و او تقدیر خویش را در هیچ تصویر مطلوبی تعبیر نمیکند های او را تصدیق نمی ای یقین شده

آنها اش  دقتبا توجه و  از رفتارشان درآورد،سر  ،هیوالها بااو به جای نبرد کران( پاسکال.  به مغاکِ)ژرفنای بی

هیچ »گوید(  )والری در مورد داوینچی می. داد شان به مقام چیزهای شناخته شده تنزل را خلع سالح کرد، و

در قطعات اندکی از  ایشان .ی او دربارة عشق و مرگ باشدها داوری از تر آزادتر و غیرانسانیتواند  چیزی نمی

گوید،  کم و بیش با صراحت سخن می "ِ عشق در نیروی پر از شهوت"او کند:  هایش به اینها اشاره می یادداشت

بتوانند آنچه که انجام داده بودند را ببینند، نژاد انسانی ست که اگر عشاق زشت و پلشتی عشق چیز چنان "

، ظاهر شده است گوناگونی های نویس در پیش اهانت. این "(قرض خواهد شد)طبیعت از دست خواهد رفتمن

او  اما. استباالترین توهین ، خود هر چیزی جدای ازچیزی چون عشق،  راحت و از سر تفریحِبررسی چون 

 واقعیسطوح متقاطع دهشتناکی از کنشِ یعنی به ، شود سمت پیوندهای آناتومیکی کشیده میبه هر از چندگاهی 

دهد، با ظرافت ممتازی از  خواهد انجام می تسلط کامل نسبت به معناهایش دارد، آنچه را که می وی( 2«)عشق.
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زعملِ هنرمندانه از قبیل دهد، و در طر انجام می با آگاهیکه در هر کاری دارد.  معرفت به سوی زندگی گام برمی

کشف کرده است، آنهم  "رویکردِ میانی"او یک گذارد.  کردن، از بینشِ خود پا فراتر نمی نفس کشیدن یا زندگی

پذیر است؛ زیرا کنش و  چیزی که برای دانستن، عمل کردن و خلق کردن به یک درجة مساوی امکان بر پایة

 "قدرت عقالنی"نیستند. او یک  جداگانهمعرفت  مغایر باشوند،  می و تکلیف تمرین به زندگی، زمانی که تبدیل

  است. "انسان ذهنی"است؛ او یک 

طبق گفتة و ، در کار نبوده است ای مکاشفهو  الهامتر به مسئله نگاه کنیم. برای لئوناردو هیچگونه  بیائید دقیق

سنت آن، ". اما در تابلوی درست است شک این . بیهیچ مغاکی مستقیماً به دست او دهن نگشوده است والری،

)تصویر کند. کند، یک کرکس را تداعی می ردای زنِ باکره آنجا که با چهرة کودک تماس پیدا می "باکره و کودک

قطع کرده و یک ناگهان حرف خویش را داوینچی  جاای در مورد پرواز پرندگان وجود دارد که در آن قطعه (2

شد،  گویا در تقدیر من چیزی بود که خصوصاً به کرکس مربوط می»: گیرد یخاطره از دوران کودکی را پی م

ام بخاطر دارم این است که زمانیکه من هنوز در گهواره بودم  چون یکی از اولین چیزهایی که از دوران کودکی

های  لباش را بر میان  اش مجبورم کرد تا دهان بگشایم، و چندین بار دم ور شد، با دم کرکسی بسوی من حمله

توان  نمی در واقع بطوریکهرمزی با خود به همراه دارد،  ف نیزاین خودآگاهی شفاحتی  در اینجا( 3« )من کوبید.

کند و  مربوط به ذهن کودکانه است یا تخیل یک انسان بالغ. این نه چیزی را آشکار میآیا این موضوع گفت که 

اگر فروید در جنگلی از نمادها. ایم،  ما در یک تاریخ رمزگونه اسیر شده بخشد. نه به تنهایی خود را استمرار می

( و fellatioلیسی) های قضیب دانیم و در مورد فانتزی در مورد آنچه که ما از معنای پرواز پرندگان می

اما این هنوز یک  کرد. ، به یقین هر کسی اعتراض میا دورة شیرخوارگی رمزگشایی کرده بودشان ب ارتباط

است، زیرا اعتقادشان بر این بود که همة  مادرانگیحقیقت است که برای مصریان باستان کرکس نمادی از 

این نیز حقیقت دارد که پدران روحانی حتی گیرد.  شان از طریق باد صورت می ها ماده هستند و لقاح کرکس

ای بر زائیدن یک  یدهکه عق اند کسانی استفاده کرده برای تکذیب های تاریخ طبیعی، ، در زمینهکلیسا از این افسانه

خطور کرده  ذهن او از طریق مطالعاتِ بسیار لئوناردو بهه این افسانه وجود دارد ک ، و این احتمالباکره نداشتند

 رزند نامشروع یک محضردارِ پولداراو فیابد:  . او در این افسانه، نمادی از سرنوشت شخصی خویش را میباشد

بعدها زاده ازدواج کرد.  (ی اشرافDonna Albieraبا دونا آلبیرا)بعد از به دنیا آمدن لئوناردو  سالهاه بود ک
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از برد.  ساله بود به خانه خودش  1سربچة به دلیل نداشتن فرزندی از دونا، لئوناردو را زمانیکه یک پپدرش 

اش سپری کرد، که یک دختر روستایی فراری بود.  سال اول زندگی خود را نزد مادر واقعی 2اینرو لئوناردو 

آسایی  جهان را در مصاحبت مادرِ تنهایِ شوربختی شناخت که انگار بطرز معجزهپدر بود، و  ای بی لئوناردو بچه

ای نداشته و حتی هیچ احساسی شبیه به  چ معشوقهحال اگر ما یادآور شویم که او هرگز هیاو را خلق کرده بود. 

دفتر یا ؛ بود )سدومی(خواهی همجنس -و البته مبرا از -که او متهم بهیا اینهوی و هوس در او نبوده است؛ 

پر است از  -کند برای ما فاش نمی بسیاری چیزهای دیگرکه هیچ چیز خاصی در مورد -خاطراتش

ها  ، و نیز بهایی که در این یادداشتهای تدفین مادرش در مورد ارزش نهگو ایی با جزئیات وسواسه یادداشت

 بگوئیم این گفته پر بیراه نیست کهپس  -نسبت به جنس پارچه و نوع پوشش دو تن از شاگردانش داده است

شد بلکه او کاری به هیچ اتاقی منجر ن عاشق یک زن شد، آن هم مادرش؛ و این عشق برای هیچ لئوناردو تنها

او در چهار سال کرد.  اش بودند احساس می محبت افالطونی را نسبت به پسرانِ جوانی که اطرافیک 

از  گردیداحضار به خانة پدرش  وقتی پرورش یافت که   دلبستگییک  اش، بر اساس سازِ دوران کودکی سرنوشت

اشتیاق گرفت.  اش از آنجا سرچشمه می قیدی و همة قدرتِ بیاش  یعنی از جائیکه تمام منبع عشق ،آن جدا شد

بکار ستار و معرفت نسبت به جهان ج در مسیرتوانست  تنها میهیچ گزینة دیگری نداشت و او برای زندگی 

 شد، بایست به همان قدرت عقالنی تبدیل می بود، پس می "جدا افتاده"و از آنجائیکه او وانهاده و گرفته شود، 

نسبت به  اعتنایی بیرسید. او با  به همان انسانی که تماماً ذهنی بود و در میان سایر انسانها غریبه به نظر می

 نشده رها کرد تا وقت هایش را تمام نقاشیعشق و نفرت،  نظیر ،برآشفتگی و تغیّرِ شدیدناتوانی در هر گونه 

در قالب یک  عصرانش به شخصی گردید که همتبدیل  انگیز سازد؛ و شگفت کسری آزمایشاتِی خود را وقف

ها در قلب او از  رسید که انگار لئوناردو هرگز کامالً رشد نیافت، گویا همة مکان به نظر میراز او را دریافتند. 

گویا او تمام قدرت قبل رزرو شده بودند، انگار روحیة جستار برای او راهی بود تا از دست زندگی بگریزد، 

تا پایان زندگی به دوران کودکی خود وفادار مانده  صرف کرده بود و شعمررا در اولین سالهای  پذیرش زندگی

او خمیر »کند که چطور  ( نقل میVasariواساری)های کودکان بودند.  های او همان سرگرمی سرگرمیبود. 

سپس و گرفت،  ظریف میهای بسیار  هایش، مدل آنرا از روی حیوان روی داد و در مسیر پیاده مومی را شکل می

مانند و زمانی که بادشان خالی  دمید آنها در هوا معلق می شان می ؛ زمانی که داخلکرد شان می با هوا پر و خالی

پیدا کرد،  بسیار عجیبییک سوسمار  روزی یک شراب ساز بر روی کوشکِ خود افتادند. شد بر زمین می می
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و داخل این بالها را با جیوه پرکرده  پوست سوسمارهای دیگر ساختهیِ لئوناردو برای آن دو بال از الیة بیرون

آمدند؛ همچنین او به همان  خوردند و به حرکت در می کرد این بالها تکان می زمانی که سوسمار حرکت میبود، 

ای گذاشت و از این  روش برای سوسمار دو چشم، ریش و دو شاخ درست کرد، آنرا اهلی کرد و در جعبه

زمانی که پدرش او را ترک گفت، کارش را ناتمام رها ( 2«)کرد. برای ترساندن دوستانش استفاده میسوسمار 

 اش در مورد های شخصی تنها به طبیعت و به داوری، نهاد وقعی به اتوریته)اقتدار پدرانه( نمیاو هیچ  کرد.

رود که در سایة تهدید  اغلب یک مورد از مردمی بشمار می برای همین، داشت شناسی ایمان موضوعات معرفت

گری، این انزوا و این حس  پدر و قدرت محافظتی بزرگ نشده بودند. بدینسان حتی این قدرت نابِ تجربه

در باالترین حدِ  .دندش می اومربوط به  لئوناردو  فقط با ارجاع به تاریخ -که امر ذاتیِ ذهن هستند- کنجکاوی

بود زیرا  بوده است؛ او تنها از یک جنبه آزاد ]از قبل[، او همان کودکی بود که ز حیث اختیار واقعیا، اختیار

روش دیگری از اتخاذ کردن یک موضع در  عیناًآگاهی محض، خودمقید به دیگری بود. بدل شدن به یک 

ارتباط با جهان و مردمان دیگر است؛ لئوناردو دریافته بود که چنین موضع و نگرشی حاصل از پذیرفتن این 

تواند  ای نمی آگاهیخود. در اینباره هیچ برای او ساخته شده انداش  وضعیت است که تولد و دوران کودکی

 نشده باشد. در زندگی و چگونگی این درگیری  اش نخستینری درگی متحملوجود داشته باشد که 

 اعتبار سازد. را بی کشف روانکاوانهتواند  فروید قراردادی و دلبخواه است در این زمینه نمی های تبیینهرآنچه در 

شود؛ و این سئوال  مکث میدچار  مدرک و شاهدبارها بخاطر فقدانِ  ]متون روانکاوی[خوانندة  است کهدرست 

رسد، زیرا  تر از هر چیزی به نظر می این پرسش ضروری ؟و نه هیچ چیز دیگر آید که چرا این پیش میبرایش 

حد بیش از"دهد، اما به زعم او وجود هر سمپتومی  گرچه فروید غالب اوقات تفسیرهای چندگانه ارائه میا

که در هر جا جنسیت را  ییک آموزه)دکترین(ادر نهایت، این امر کامالً بدیهی است که است.  "معین

 این آموزهزیرا  احراز کند؛اثربخشی خود را ، استقرائیقوانین منطق  د بواسطةتوان خواند، هیچ کجا نمی فرامی

از این  کند. شاهد محروم می-پیشاپیش با مستثنی کردن تمامی موارد افتراقی و متفاوت، خود را از هرگونه ضد

بر روانکاوی فایق آید، اما صرفاً بر روی کاغذ. چون اگر هم پیشنهادات یک  دتوان طریق است که یکی می

نسبت  : مثالًتوانند از میان برداشته شده و حذف گردند هرگز نمیگر هرگز قابل اثبات نباشند، با اینحال  تحلیل

گونه ممکن کند، چ دادن شانس به انطباقات عقدة روانی که یک روانکاو بین دوران کودکی و بلوغ کشف می
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ها و تکرارها از یک  بازگویی ها، ها، اشارت که روانکاوی توجه کردن به پژواک توان انکار کرد نمیبود؟ خواهد 

اما همزمان با این اگر فروید نظریة پشت شک را کامالً  -لحظة زندگی تا لحظة دیگر را به ما آموخته است

بر خالف علوم طبیعی، روانکاوی به  کردیم. در مورد آن)شک( رویا پردازی نمی دیگرما  داد درستی شرح می هب

های انگیزشی  منظور شرح دادن رابطة ضروری میان علت و معلول برای ما پا به میان نگذاشته بود، بلکه به رابطه

، یا گذشتة مربوط به پذیر هستند. ما نبایست فانتزی لئوناردو از کرکس کرد که در اصل به راحتی امکان اشاره می

کند. بلکه این فانتزی  اش را تعیین می جبری قلمداد کنیم که آیندهنیرو ودوران کودکی که پنهان مانده را به منزلة 

، یک نمادِ مبهم و دوپهلو است که پیشاپیش در مورد چندین سری از شبیه کلمات یک غیبگو)اوراکل(

توان گفت: در زندگی هر کسی، تولد و گذشتة آن شخص،  میکند. برای دقت بیشتر  رخدادهای ممکن صدق می

همة آنها یافته  کند، بل در کنند که هیچ عمل بخصوصی را وضع نمی ای را معین می مقوالت یا ابعاد اساسی

خواست تا از آن بگریزد، در هر صورت  شد یا خواه می اش می شود. حال لئوناردو خواه تسلیم دوران کودکی می

سازند، همیشه پیروِ  میکه ما را دگرگون  تصمیمات واقعیتوانست به غیر از کسی باشد که بود.  او هرگز نمی

تواند در  ، اما نه میتواند پذیرفته یا نپذیرفته شود می یموقعیتچنین البته یک شوند؛  عملی ساخته می یک موقعیت

پذیرفته "یا  "پذیرفته شده"به عنوان یک موقعیت –تواند  مان به ما موثر واقع نگردد و نه می رساندن انگیزة

اگر هدف روانکاوی توصیف این تبادل بین دهیم.  برای ما تجسد و مظهر ارزشی باشد که ما به آن می -"نشده

ها غرقِ در معماهایی هستند  آینده و گذشته است، و اگر هدف آن نشان دادن این است که چگونه تمامی زندگی

در هیچ کجا ثبت نگردیده است، پس ما حق نداریم تا خواستار یک دقت استقرائی از آن  که معنای غائی آنها

بخشد، که جنسیت را به منزلة  می تباطات بین ما و خودمان را فزونیباشیم. تفکر هرمنوتیکی روانکاو، که ار

ه دنبال آینده و در پندارد، که در گذشته ب نمادی از وجود)اگزیستانس( و وجود را همچون نمادی از جنسیت می

هایمان است؛  مناسب حالِ حرکت مدور زندگی ˚گردد، بیشتر از استقرای دقیق آینده به دنبال گذشته می

ای که در آن آینده متکی بر گذشته و گذشته متکی بر آینده است و هر چیزی در آن هر چیز دیگری را  زندگی

ختیار بطور عینی آموزد تا در مورد این ا سازد، بل به ما می کند. روانکاوی اختیار را ناممکن نمی نمادپردازی می

 . وفاداری نسبت به گذشتة خودمان ،همیشه در این بازنگریخالق خودمان، و  بازگوییِ بیاندیشیم، نظیر
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ن را اگر راه تفسیر کردن آ–تواند هیچ چیزی به ما نیاموزد و هم اینکه  لذا زندگی یک مولف در واقع هم می

هر چیزی را در آن بیابیم؛ چون زندگی یک مولف به اثر او راه دارد. درست همانگونه که توانیم  می -بدانیم

ممکن است ما حرکتهای یک حیوان ناشناخته را بدون درک قانونی که در این حرکتها وجود دارد و آنها را 

ها  هایی که او بر رخدادها و تجربه لب ماهیتها و ق به استحاله کند مشاهده کنیم، ناظران سزان نیز کنترل می

معنایی او کور بودند، نسبت به آن سرمستی و شوری  اند؛ آنها نسبت به داللت و بارِ کند گمان نبرده تحمیل می

نُه روز از گرفت. اما او خودش هرگز در کانون توجه خود نبود:  که بطور ناگهانی لحظه به لحظه او را فرامی

های  گذارند سراسر بدبختی و فالکتی بود حاصل از زندگی تجربی و تالش ه از سر میتمام ده روزی ک

تا اختیارش را با  وادار گردیدیک خوشی نامعلوم. با اینحال در همین جهان بود که او نیز ، و الباقی اش ناموفق

تا ثابت شدنِ این شرطِ پسند دیگران بود که او را مجبور ساخت  گذاشتن رنگ بر روی بوم تحقق بخشد.

اش را مورد تردید و  اش را به انتظار بنشیند. به این دلیل است که او تصویر ظاهر شده از زیر دست ارزش

های مردمان دیگر به سوی بوم او جلب شود. بدین  پرسش قرار داد، به این خاطر است که او صبر کرد تا نگاه

ها یا  کنیم. ما هرگز ایده هرگز از زندگیمان فرار نمی ماپس جهت است که او هرگز کارش را به پایان نرسانید. 

 بینیم. اختیارمان را رو در رو نمی
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