
 ١

  
  
  

  نوایی ی بی همناطق حار: گوگ ون
  بابک سلیمی زاده

  
  
  

  برد،  یابد رنج می مردی که خود را در میان دیگران می
   دیگران نیستداند که چرا یکی از این زیرا نمی

  ژرژ باتای
  
  

بـدل شـده   » فعـالیتی فرهنگـی  «ای که هنر بیش از پیش به سرگرمی و مهمتر از همـه بـه         در دوره 
یـا  [ای کـه مهمتـرین       یا نویسنده ) گوگ ون(بُرد   ه به هنرمندی که گوش خود را می       است، تنها اشار  

شـود   ی به دست پرستار تیمارستان سـوزانده مـی        نوای هایش در قعر بی    نوشته] ترین اهمیت شاید بی 
حضور آنکه نـه حـواری      . ما به چالش کشیده شود    » های فرهنگی  فعالیت«ست تا تمامی     کافی) آرتو(

توانـد   گری خویش مـی  ، نه دوستی دارد نه دشمنی و نه هیچ رقیبی، تنها به مدد قربانی دارد نه پیرو  
   .ی هنر و شقاوت در زندگی را در عصر ما عرضه کند بیانیه

  
 ناپـذیر مـی    ست که بدن را هردم قربـانی نیروهـای رویـت           ی هنر همانا شقاوتی    به راستی سرچشمه  

قاضـی  . سر و کار دارد و منشا نیروهای زنـدگی اسـت         شقاوتی که با گوشت و پوست هنرمند        . گرداند
را همچـون  » مقعد خورشیدی«گوگ این   خواند، و ون   شربر پرتوهای خورشیدی را به مقعدش فرامی      

ی  قهرمان رمـان بیگانـه    (که برای مورسو     گوگ نیز، همچنان    برای ون  .برد منبعی برای رنگ بکار می    
 رنگ، و عملِ فیگوری که تنهـا        انرژی .ست ا انرژیمل و   خورشید نه صرفا منبع نور، بل منبع ع       ) کامو

  . به تابلوی زیر بنگرید. ساخته شده است» هاشور«از 
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این فیگور پریشان که صرفاً از هاشورها و خطوط سیاه ساخته شده است، سیاهی خود را از پرتوهای                  
این فیگور  . اهی فیگور است  اینجا خورشید نه منبع نور، که منبع تاریکی و سی         . گیرد خورشید وام می  

 و هاشور بهترین تمهید برای سـاختِ فیگـوری        . نه از کالبد و گوشت، که از هاشور ساخته شده است          
 بل تنها دارای فرمی گریزان و کژریخـت     . .) .انسان، سوژه، و    ( یک محتوا و مضمون      ست که نه واجد   

این فیگور محصولِ در    . یده در اطرافش  با حضوری در هم تنیده با حیوانات، یا گیاهانِ روئ         . شده است 
در هم تنیدن نیروهای رویـش و تـابش         .  تابش خورشید است   انرژیهم تنیدن نیروی رویش زمین و       

توانست نشان داده شود؟ اگر تـاریکی مقعـد قاضـی شـربر              در چه قالبی جز یک فیگورِ هاشورین می       
هش، خود به مقعـدی      هاشورهای سیا  خواند، این فیگور به مدد     پرتوهای خورشیدی را به خود فرامی     

 او همچون دیوانه  . جان کندن و   مقعدی در حال دویدن، در حال تکاپو، تنش،          .تاریک بدل شده است   
شـبِ ایـن    . خوانـد  دود اما آسمان پهناور این نقاشی، او را به خـود فرامـی             میرنگ  ای بر روی زمینِ     

گفت، عاشق   نچنانکه باتای می  ورشید، آ کند، و خ   فیگور، پرتوهای خورشید را به سوی خود جذب می        
. نـدارد » بـدن «ای است که دیگر هیچ نیازی بـه          بر اثر پرتوهای خورشیدی، او خود سایه      . شب است 

 ایـن سـایه  . اند و هاشور و خط جای آنها را گرفته است          بدن، چشمها، دهان، و تمام اندامها محو شده       
 در زیر پرتوهای خورشید، بر زمینی ملتهب    .قت بدنی است که از خود رها شده است        ی سیاه در حقی   

اما سرزنده، او کیست، یا چیست؟ در هر صورت نه چیزی بیش از یک هاشور، یک گیاه روئیده از در                    
 زیر نگـاه  «: بالنشو که میگفت  » جنون روز «همچون قهرمان   . یک حشره شاید  تنیدگی خطوط، یا     هم

حشره، جانوری با فک زیـرین کـه از منـاطق           که بودم دید، یک      را همانطوری اش، کوچک میشدم، م   
  ». . .نوایی آمده  تاریکِ بی
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توانند نـه امـوری بـازنمودی و روایـی، بـل منـشا رنـگ و                  شدن، اینها می   نوایی، تحقیر، و کوچک    بی

 گوگن در کوره  » مسیح زرد «گوگ، که همچون     نواییِ زردِ آثار ون    نواییِ گرم، بی   بی. کژریختی باشند 
در اروپـا دیگـر کـسی فریـاد کـشیدن بلـد نیـست و             «وقتی آرتـو میگفـت      . است هی رنگ پخته شد   

ی جـسمانی    ، بر جنبه  »بخصوص بازیگران درحال خلسه دیگر قادر به برآوردن فریاد از سینه نیستند           
ی تمرکـز    خواست از سخن گفتن به سمت تولید آوای جسمانی بواسطه          او می . احساس تاکید داشت  

گوگ با تکیه بر هاشـور و در برخـی           های ون  این عمل در برخی از نقاشی     . دبر مناطق بدن گام بردار    
ماند، و   گوگ ساعتها به خورشید خیره باقی می       ون. گیرد های شکسته صورت می    دیگر با تکیه بر تُن    

 گـویی   . خیرگی به خورشـید و جـذب انـرژی آن          .دارد نقاشی باال نیز ما را به خورشید خیره نگاه می         
ه را در خـود     رد به درون خورشید فرو رود، همچون مقعدی نورانی که هم منظـ            خواه تمام نقاشی می  

  .برد و هم منبع هوایی و نورانی شدن احساس است فرو می
به همان معنایی که باتای انرژی خورشید را منبع رشـد و            .  رنگ نیز هست   این خورشید، منبع انرژیِ   

اقتـصاد   «گـوگ در نـوعی     ر خورشید در آثار ون     معنا کاربرد دیگ   نبه ای . دانست ی زندگی می   توسعه
و بـه تـابلوی بـاال       (کننـد    ای هستند که از خورشید اخذ می       رنگها حامل انرژی   .یابد  نمود می  »رنگ

ادغـام دو   گوگ با تکنیک خـاص خـود یعنـی           ، ون )نگاه کنید گوگ   ون» خورشیدی«سایر تابلوهای   
را » مـازاد «رساند و نوعی   به سرحدات خود می  را  رنگها  توزیعِ ،»نامساوی«های   رنگ مکمل با نسبت   

 به راحتـی مـی    . در تابلوی باال مشهود است    » زمین«ی   های شکسته  مازادی که در تُن   . کند اخذ می 
ن هر تُ رژی رویش این زمین را نقاشی کرد؟توان ان  چگونه میرا نقاشی کرد، اما   و گیاهان    توان زمین 

ادغـام رنـگ    ،  در اقتـصاد رنـگ    . در رویش زمین است   شیدی  ای از مازاد انرژی خور     ای نشانه  شکسته
 تُـن «دهد کـه آن را در قالـب           همواره مازادی را پس می     های نامساوی  بنفش، زرد، و سبز در نسبت     

   .توان فهمید می» های شکسته
ی   آبـی شکـسته  .بدست آمده اسـت » های شکسته  نتُ« نیز به مدد همین      ها کفشکژریختی نقاشی   

هـا   ی اینها کفـش    ی بندها، همه   های بند کفش، و زردِ حاشیه      قرمزِ سوراخ ها،   فشی داخلی ک   کناره
   .اند  سامان داده»فیگور«را همچون یک 
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هـایی   رسـد، اینهـا کفـش      اما بر خالف آنچه در ابتدا به نظر مـی         . اند بر روی زمین افتاده   این کفشها   

 منتها این تنش تنشی ایـستا و        . دارند قرارها در معرض یک تنش       این کفش . خالی از حرکت نیستند   
امـا  . گـردد  التهـابی کـه مـاده دچـار آن مـی          . نامید» التهاب«توان آن را یک      ازینرو می . بالقوه است 

ما اینجا با تنش هاشور و رنـگ طـرفیم و           . اش این فرم ملتهب باشد     محتوایی در کار نیست که الزمه     
ها را در موقعیتِ التهاب قـرار داده تـنش فـرم آن بـا                آنچه این کفش  . شده نه با یک التهابِ بازنمایی    

 و کژریختـیِ    شـوند،  ور می  رو، و اطراف به کفش حمله     از  هاشورها از داخل،    . استهاشورهای اطراف   
هـا را صـرفاً      اگـر ایـن کفـش     . ها محصول نیروی این هاشورهاست و نه یک کهنگیِ صِرف          این کفش 

ایم کـه موجـودات غیـر ابـزاری نظیـر            ی را پی گرفته   ی سنت  قلمداد کنیم ادامه  » کهنه«هایی   کفش
) صـورت -ی مـاده   مفهوم دوپایه (با کمک وجود ابزار     چیزها، آثار هنری، و در نهایت هر چه هست را           

هـای    در مواجهه بـا کفـش      »منشاء اثر هنری  «ای که هایدگر نیز در رساله        اندیشه. کند استنباط می 
بالفعل /صورت، بالقوه /هایی نظیر ماده   ها از دوگانه   این کفش . دهد  قرار می  گوگ آن را مورد انتقاد     ون

، نـه   اسـتهالک اند، اما نه بر اثر       ها فرسوده  این کفش ها صرفا کهنه نیستند،      این کفش . روند فراتر می 
 بـا رویم و نـه     هاست که ما راه می      این کفش  از طریـق  و   در .اند نرفتنی ها راه  بر اثر مصرف، این کفش    

و » نـرفتن «باشـد، محـصول     » رفتن«ها بیش از آنکه محصول       اما فرسودگی این کفش   . اه این کفش 
 .گویـد  د، از پیمایشی حال و درجا می      بگوی» شده پیموده«ای   بیش از آنکه از گذشته    . است» ماندن«

همین وضعیت را منظور    گفت،    می  یا نهفته  این نوعی بالقوگیِ کفش است که وقتی دلوز از امر بالقوه          
 کـه باعـث   یهـای ممکنـ    از تجربـه فرسودههای  ها در چیست؟ این کفش    بالقوگیِ این کفش   .داشت
نظـر یـک امـر       ها از نقطـه    توان گفت این کفش    حتی می . گوید شوند نمی  اند یا می   اش شده  کهنگی
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مانـدگار آنهـا تاکیـد        اگر بر قدرت درون    اما،  رسند به نظر می   و ساکن    »کهنه« ممکن و یک بازنماییْ   
  .اند  تازههای هایی در معرض نیروها و انرژی کفشکنیم، 

 هـا مـصرف    اند؟ بخاطر مصرف شدن، یا بـه خـاطر آنچـه در آن             ها مندرس و فرسوده    چرا این کفش  
انـد؟ شـاید     کـه نرفتـه   » ممکنـی «هـای     بـه خـاطر راه     انـد؟  ه رفته هایی ک  ناپذیر است؟ به خاطر راه    

در این کفـش امـر ممکـن        . کنی برای رفتن ندارند   شاید به این خاطر که دیگر هیچ راه مم        . هیچکدام
او در فرسودنِ امـر ممکـن خـود را          «: گفت به همان معنایی که دلوز در مورد بکت می        . فرسوده است 

  . »فرساید می
  ارسـطو  (potentiality) بالقوگی. وجه نباید با بالقوگی ارسطو یکی پنداشت       این بالقوگی را به هیچ    

 بـرای آنکـه     .نـدارد و طرح تفـاوت     ، از خودش قابلیت ابداعی       دلوزی (virtuality)بالقوگیبر خالف   
یـا   potentiality .بنـامیم » نهفته«دو را از هم تفکیک کنیم، بیائید دومی را تلویحاً امر             بتوانیم این 

در را  امـر واقـع      بر سر این است کـه        شان  بازنمودی هستند، و مسئله    یو امکان بوضوح امور   بالقوگی  
 باید مرزی میـان امـر       .آورنددر تصویرِ امر واقع بدست      را  امر ممکن   یا  کنند  کن ادراک   تصویر امر مم  

ای که   تنها هستی د،  یاب  را با توجه به وجود بالفعل می       بالقوه معنایش  قائل شد، امر     بالقوه و امر    نهفته
ه وجـود   به این معنـا کـ     . توان بالقوه نامید   برای وجود خویش به یک هستی دیگر وابسته است را می          

صـورت و   « از بـالقوه بـه بالفعـل عـالوه بـر             گذاراین  دیگر  صر  عن. بالفعل را کم دارد یا فاقد آن است       
. همچون آب که آب است اما بطور بـالقوه توانـایی بخـار شـدن را دارد                . است »فقدان« همین   ،»ماده
ن بـه ایـن معنـا       بالفعـل شـد   .  تا قبل از گرم شدن هنوز بخار نیست، زیرا فاقد صورتِ بخار است             ولی

ی ارسطویی همـواره یـک فقـدان را بـا خـود              قوهلازینرو امر با  . یعنی بدست آوردنِ یک وجود بالفعل     
بالفعـل همیـشه از     .  صـورت گیـرد    گـذار خودِ بالقوه مستلزم بالفعل بودن است تا این         . کند حمل می 

. یابد  بالفعل بوده فعلیت می     آنچه قبال  ی بالفعل یا   شود، اما خود بالقوه نیز به وسیله       بالقوه حاصل می  
فعلیت غایت است   . یعنی فعلیت نه تنها به لحاظ زمانی، بل به لحاظ منطقی نیز بر بالقوه مقدم است               

 مد نظر دلوز اما امری واقعـی  virtualityنهفتگی یا . و بالقوه نیز برای آن وجود دارد که فعلیت یابد  
 ای که از آن آغاز می       یعنی تفاوت میان امر بالقوه     .کند عمل می ) نه شباهت (است که با قانون تفاوت      

 مـصرف «،  »رفتن بسیار  راه«گوگ در نگاه اول      های ون  فشک. رسیم کنیم و امر بالفعلی که به آن می       
نمایند، اما نگاهی به هاشورهای اطـراف آن نـشان           را به عنوان امری ممکن می     » ستهالکا«و  » شدن
دهـد کـه در       نشان می  .دان اند، بل گویا همیشه اینجا بوده      ثابتدهد که آنها نه تنها در جای خود          می

، »رود نمی«،  »ماند می«زند؛ در واقع     باز می  سر» شدن مصرف«و از   » رفتن«آنها چیزی هست که از      
 کفش است که در سکون، حرکت می      یا نهفتگی   این همان بالقوگی    . ماند باقی می » ناپذیر مصرف«و  

: گفـت  به همان معنـایی کـه بکـت مـی         . این یک آمد و شد بالقوه است      . رود کند، و در ایستایی، می    
  ».جا ماندن، اما در آمد و شد اینجا، عزیمت از اینجا و رفتن به جایی دیگر، یا همین«

انـد کـه زیـر نگـاه         آنها به فیگوری تبدیل شده    . هایند ها گشوده به عالم تفاوت     معنی این کفش   بدین
 ی بـی   جانوری با فک زیرین که از مناطق حـاره        . گیاه به نظر برسند   خورشید، شاید یک حشره یا یک       

  . . .  نوایی آمده 
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ای است که بر این      ی حاره و افزونگی انرژی      خود حاکی از منطقه    ها کفشرنگ گرم حاکم بر نقاشی      
گلهـای  «همچـون تـابلوی     . گیـرد  گویا این تابلو نیز انرژی خود را از خورشید می         . تابلو حکمفرماست 

آنکه آنها سرشار از      حال .رسند به نظر می  » پالسیده«نگاه بازنمودی    که تنها از یک نقطه     »تابگردانآف
  .زایشی که به مدد رنگ بدست آمده است. اند نیروی زایش و رویندگی

  
  

  
  
  

ها ایـن بـود کـه جـادوگر          های درمان بیماری   پیش از آنکه علم جایگزین جادوگری شود، یکی از راه         
 بـدین . کـرد  ی در بدن بیمار را شناسایی کرده و همان عالئم را در بدن خود تولید مـی                مناطق بیمار 

گفت زنـدگی   توان   آیا می . یافت وسیله بیماری از بدن بیمار به بدن جادوگر منتقل شده و بهبود می            
بـا  توانـد     مـی  »تفـسیر «میخواند نیز به جای     » دیوانه«یا  » بیمار«جامعه آنها را    ی که   و آثار هنرمندان  

همانطور که او سـاعتها بـه       . گوگ خیره شد   باید به خورشید آثار ون    روشی جادوگرانه بررسی گردد؟     
گـوگ   هـای ون    و نقاشـی   آرتـو، بالنـشو، بکـت     کـسانی چـون     هـای    نوشـته . ماند خورشید خیره می  

ای در   آرتـو وقتـی رسـاله     . تفسیرناپذیرند، باید همچون یک جادوگر به سراغ آنان رفت و آلـوده شـد             
سرنوشت خود را اینگونه رقم     ) گوگ، مردی که جامعه او را خودکشی کرد        ون(گوگ نوشت    ورد ون م

 او .دود ای تبـدیل شـد کـه زیـر نـور خورشـید مـی        ی هاشورخورده  و دست آخر به همان دیوانه زد،
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که زیر نگاه خورشید،    ست    هر آن کسی   ی بینوایی را در خود تولید کرد و این سرنوشتِ          مناطق حاره 
. مانـد   باقی می   یا مثل سزان خیره به یک سیب       .یابد د را چیزی نظیر یک حشره یا شاید گیاه می         خو

. ای شود نه حـواری    پیدا می ای که در آن نه پیرویی        مناطق حاره . اینها نیروهای زندگی در هنر است     
 بـه   در نقاشـی  » شـقاوت «ی   رد مهمترین بیانیه  بُ گوگ گوش خود را می     ای که ون   معنی لحظه  بدین

آنجا که شقاوت به معنای آزار، سادیسم یا نمایشِ خونریزی نیست، بل یک احساس              . آید اجرا در می  
بـه همـین    . نیاز و ناب و یک حرکت واقعی ذهن است که با حرکت زنـدگی پیونـد خـورده اسـت                    بی

 اصـالً مهـم     .»گویم شقاوت مانند این است که بگویم زنـدگی         وقتی می «خاطر است که آرتو میگفت      
گـری بـرای      مهم این است که او چگونه از این قربـانی          . گوش خود را بُرید    »چرا«گوگ   نیست که ون  

  .اغوای زندگی سود جست
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