
  
 

 
  ی مازوخیسم درباره

  )1(گفتگوی مادلین کپسل با ژیل دلوز 
  ی حمید پرنیان ترجمه

  
  
  عالقمند شدید؟مازوخ  چه شد که به .ک
انصافی ای که در حق مازوخ می شد شاکی  من نسبت به بی. خ رمان نویس بزرگی بودکردم مازو  همیشه احساس می.د

  .دانند م وی را بر عکس ساد رقت انگیز میمرد. وخ را نهبودم؛ چرا ساد را این همه می خوانند اما ماز
  
  ...کارهای وی به ندرت ترجمه شده است  .ک
 دالیل سیاسی و فولکلوریکبنا بر های زیادی شد و شناخته شده هم هستند، اما  ی نوزدهم ترجمه نه، نه، در پایان سده .د
مازوخ را نمی . وداسالویسم، گره خورده ب -ی مرکزی، با پانهای سیاسی و ملی اروپا آثار وی با جنبش.  دالیل جنسینهو 

از توان  رخ داد، همان گونه که ساد را نمیهایی که در امپراتوری اتریش   جدا کرد، انقالب48های سال  توان از انقالب
 ملی امپراتوری های ای به اقلیت کند به شکل پیچیده ای که مازوخ تصویر می های جنسی اقلیت. انقالب فرانسه جدا کرد

  .ها و دسته های انقالبی اشاره دارند بندوبار ساد به محفل های بی گونه که اقلیت  درست همانـاتریش اشاره دارند 
  
  ...رود  رود بی درنگ نام ساد هم می وقتی سخن از مازوخ می .ک
ی مازوخ   تنها ویژه وجود دارد کههایی ارزش ! شان جدا کنم هویت-خواستم ایشان را از شبه ، چون من میبله لزوماً .د

روندهای مازوخیستی ویژه ای وجود دارد که مستقل از . ی تکنیک ادبی وی باشد ها فقط درباره است، حتی اگر این ارزش
ت، در حالی که از مازوخیستی بدیهی اس -جاست که اتحاد سادو اما، جالب این. شت به سادیسم استهر برگشت یا بازگ
نبوغ :  حتی خود فروید هیچ چیز تازه ای ابداع نکرد. های زیباشناختی و آسیب شناختی متفاوتی دارند دید من مکانیسم

هایی برای گذار از یکی به دیگری ابداع کرد، اما هرگز خودِ این اتحاد را به چالش و پرسش  وی در این بود که گذرگاه
انحراف یک مفهوم  : کمتر از همه بررسی شده استپزشکی، قلمرویی است که  به هر روی، انحراف، در روان. شیدنک

  .شناختی نیست درمان
  
 انی که کارشناسا پزشک که به عنوان نویسنده، چیست؟ ساد و مازوخ ز ساد و مازوخ، نه به عنوان روانتوضیح شما ا .ک

  .قلمرو انحراف هستند



 ها ، یا بررسی نشانه)symptmatology(نشانه شناسی :  شاید سه کنش متفاوت پزشکی وجود داشته باشد .د
، یا )therapeutics (شناسی ها؛ و درمان ها و سبب ، یا پژوهیدن علت)etiology (؛ سبب شناسی]عالمتهای بیماری[

های ضروری پزشکی هستند، نشانه شناسی  شناسی بخش که سبب شناسی و درمان در حالی. و کاربست درمانپژوهیدن 
پزشکی است، هم به هنر تعلق دارد و هم به  -ده ای است که پیشاپزشکی یا زیرجویای جایگاه بیطرفی است، محدو

هاست، همان کاری که تن یا روح کار هنر، نشان دادن نشانه .  است"پرتره"ی رسم کردن یک  همه اش درباره:  پزشکی
شناس بزرگی باشد، درست  تواند نشانه  این معنی، هنرمند یا نویسنده میدر. توکند، ولو به شیوه ای کامال متفا می

  .ندا چنین این همپس ساد یا مازوخ :  همانند بهترین پزشک
  
  ؟ چرا فقط ایشان .ک
 هم هستند که آثارشان هنوز به عنوان نشانه شناسیِ خالقانه شناخته نشده است، البته دیگرانی. فقط ایشان نیستند .د

دهد،  ص نمیناخوشی و بیماری ای را تشخ:  ه از نشانه هاستی فوق العاداآثار ساموئل بکت پرتره . همانند مورد مازوخ
  .کند، و هنرمند را به عنوان نشانه شناس ی نشانه بازشناسی می را به مثابه جهان بلکه

  
  ...بگویم  را درباره ی آثار کافکا یا آثار دوراس توانم همین چیز اکنون که بدان اشاره کردید، می .ک
  .یقینا همین گونه است .د
  
گفته که آن کتاب دوراس  تقدیر کرده و به The Ravishing of Lol Steinنه به خاطر این که ژاک الکان از  .ک
اما ...  ویژه ای در آن کلینیک یافته است )manias(ی ها  یتوصیف آشفته کننده ای از شیدایو ، دقیق مطالعه کردهرا 
  .ه گفتی آثار هر نویسنده ای این گون شود درباره گمان نمی بی
)  یا کلوسوفسکیRobbe-Grilletبرای نمونه، (آن چه سزاوارانه به ساد و مازوخ و چند تن دیگر . نه، البته که نه .د

ی اثر   معموال سرچشمهفانتسمکه  سازند، در حالی ی اثرشان را می ، ابژه)phantasm (فانتسماز تعلق دارد این است که 
 the ("پنداره"مازوخ آن را . های ادبیِ نشانه هاست ها و ساخته  آفرینشی  مشترک همهامر،   فانتسم.ایشان است

figure (اگر نزد بیشتر نویسندگان، . »ی زنده فراتر رفت، باید به مسئله رسید باید از پنداره«گوید  نامد و در واقع می می
زند،  وع اثر است و حرف آخر را می موضفانتسموهم آبشخور و منبع اثر است، نزد نویسندگانی که من بدیشان عالقمندم، 

  .دهد  است و آن را بازتاب میفانتسم منبع ی درباره کل اثر گویی
  
وزه از سادیسم  ای سخن بگوییم که امر هئیسم یا بکتیسم با همین شیوکنید ممکن است یک روز از کافکا آیا فکر می .ک

  گوییم؟ و مازوخیسم سخن می
  بایی شناختی زی"جهان شمولی"این نویسندگان، نه هم چون ساد و مازوخ، ذره ای از اما ... کنم چنین شود  گمان می .د

  . شان را در این راستا از دست نخواهند داد
  
نید؟ منظورم این است که کردید را چگونه می بی Presentation de Sacher-Masockنوع کاری که در  .ک

  پزشکی؟ نقد ادبی، روان: ی شما چه بوده هدف ویژه
ی بین ادبیات و روان شناسی  ان کردن رابطهبی) و آن کتاب فقط یک بررسی مقدماتی بود(خواستم بکنم  کاری که می .د

 و "واژگونی"که از طریق دور کرد نیاز مبرمی است که روان شناسی بالینی را از اتحادهای فراگیری . بالینی بود



 سادیسمِ مازوخیستیک . (ورزی است  مازوخیسم صرفا یک تبعیض و غرض-ی سادو ایده : شوند انجام می "دگرسانی"
ی مازوخیسم سادیست  همین هم درباره : وجود دارد، اما این سادیسم درون مازوخیسم است و سادیسم حقیقی نیست

ل که به ، بببینیمکوشیم آنچه هست را  سیِ شتاب زده است، زیرا دیگر نمیآمد نشانه شنا پیاین تبعیض . )صادق است
 A Childخودِ فروید این دشواری را، برای نمونه، در اثر ستودنیِ . کنیم یده ی پیشینی خودمان را توجیه میجای آن، ا

is Being Beaten?2 (مازوخیسم نیست-و دیگر در پی به پرسش کشیدن موضوع اتحاد سادو  تجربه کرده است( .
 شاید به ـشانه شناسی برود، و کار هنری به او ابزار تازه ای ارزانی دارد دهد که نویسنده ای بتواند فراتر از ن پس، رخ می

  .این خاطر که نویسنده کمتر با علت ها و سبب ها درگیر است
  
نگرد تا نظریه های روان پزشکی خویش  کند، و در آثار ادبی می نبوغ بالینی نویسنده را ستایش میبا این همه، فروید  .ک

  ...را به تایید رساند 
بیشتر اوقات نویسنده را به عنوان یک مورد به . ی زیادی چنین است، اما او با ساد یا مازوخ چنین نکرد بله تا اندازه .د

. شود  باشد، وارد روانشناسی بالینی میروان شناسی بالینی افزوده است، وقتی خود نویسنده به عنوان یک آفریننده، مهم
را همان چیزی بیماری این تفاوت،  است، و فانتسمی  این است که اثر ادبی دربارهنی تفاوت بین ادبیات و روانشناسی بالی

، کار هنرمند و کار فانتسماما از همین . فانتسم:  در هر دو مورد، منبع یکی است. کند که در اثر ادبی وجود دارد نمی
 و حتی فراتر یبالینکارشناس فراتر از بارها شده است که نویسنده . شود س کامال متفاوت و حتی نامربوط میآسیب شنا

عهد و دهد که گوهر مازوخیسم  گوید و نشان می میبرای نمونه، مازوخ نخستین و تنهاترین کسی است که . از بیمار برود
  .ی پیمانی ویژه است مان است، اینکه گوهر مازوخیسم رابطهپی
  
  تنهاترین کس؟ .ک
در این مورد، مازوخ . ی مازوخیسم به شمار نیاورده ام  را به عنوان مولفهـپیمان  نیاز به ایجاد یک ـمن هرگز این نشانه  .د

تواند از سه دیدگاه  مازوخیسم می. ی را به شمار آورندو نتوانستند این کاوش وفراتر از کارشناسان بالینی رفته است، 
. 3 کردن تحقیر و بردگی، و ی بازیشیوه ای برا. 2پیوستگی و پیمان بین لذت جنسی و درد، . 1:  مختلف بررسی شود

ها را   ژرف تر باشد، و باید دیگر ویژگیسومین ویژگی شاید از همه. شود  میی پیمانی، بنیاد درون یک رابطهای که  بردگی
  .توضیح دهد

  
  کاوی کار کنید؟ هراس ندارید که در قلمرو روانآیا . شما که روان پزشک نیستید، فیلسوفید .ک
پزشکی   روانکاوی و ی روان ه خودم اجازه نداده ام تا دربارههرگز ب. ارم که کار کنم، کار جالبی است دوست دقطعاً .د

یرون از پزشکی قرار دارد، در جایگاه بیطرفی ی من نشانه شناسی است، نشانه شناسی تقریبا ب سخن بگویم، اما مسئله
  .توانند در آن جا گرد هم آیند  ها و بیمارها مییلسوف ها و پزشکی صفر، که هنرمندها و ف نشسته است، در منطقه

  
   متمرکز شدید؟ونوس خزپوشتان بر  چه شد که در کتاب .ک
من . ونوس خزپوش و La Mere de Dieu ،Pecheuse d’dmes:  نوشته استمازوخ سه کتاب بسیار زیبا .د

.  بودونوس خزپوشی کار مازوخ است، و آن  دهدم بهتر از دیگر کتاب ها نماینکر بودم کتابی را برگزینم که فکر میناچار 
ر هم شده های عرفانی با اقداماتی د در دوتای دیگر، مسلک. شان است ترینزیرا موضوعات آن کتاب، ناب ترین و ساده 

  ).3(ی این آثار هم مورد پذیرش است  ویراست های تازهاما . اند است که کامال مازوخیستی



  
ما ش:  ، ازش نوشته ایدپروست و نشانه هاتان،  ، همانی است که شما در کتاب قبلیوند داردکه با مازوخ پیچیز دیگری  .ک
به ویژه، . خوانده شده استاگر احساسات تراژیک را ارضا کند پس بد گویید گوهر هر اثر بزرگ هنری، کمیک است، و  می

 ما چه تعداد نویسندگانی را بدقواره ساخته ایم و. سازد حسِ تراژیک ما را خنگ می-این شبه":  نویسید میی کافکا  درباره
ر آن نویسندگان کنیم که به آثا ا جانشین قدرت کمیک اندیشه ای میوقتی احساس تراژیک بچگانه ای از پرخاشگری ر

  ".دهد پویایی و حرکت می
 اثرِ تراژیکی وجودشود که هیچ  می. ی و شادمانی است، و این همان جایگاه هنر استبله، گوهر هنر، یک نوع خوش .د

کند، و اول  ای است که همه چیز را منفجر می  آزادیهنر ضرورتاً:  ای در آفرینش هست نداشته باشد زیرا شادمانی ضروری
بوده و ) قدرت کمیک (vis comicaنه، هیچ آفرینشِ ناشادی وجود ندارد، آفرینش همیشه یک . تراژیک راامر از همه 
ی خود بر همین گونه است،   پس، قهرمان مازوخیست هم به نوبه".ن تراژیک شاد استقهرما": نیچه گفته است. هست

  .که از تکنیک ادبی مازوخ نیز جداشدنی نیست
  
  

  پانوشت ها
1 .La Quinzaine Litteraire ،1-15 1953(هم چنین در کتاب؛ ژیل دلوز، جزیره های بیابانی و متون دیگر  (.13. ، ص1967، آوریل-

1974( ،Semiotex(e) ،2004134-131. ، صص(  
  ).XV) PUF ،1996. زیگموند فروید، مجموعه ی آثار، جلد. 2
3 .La Mere de Dieu و Pecheuses d’ames ویرایش شده است 1991 به دست چمپ والون در سال.  
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