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 بخش اول -کیو تنِ نرولوژ نمایژست: س استِیس ستیز

 اهویوال یپاس

 یدیجمشبرگردان علی 

 

با نامِ  زشیتاثر برانگ یکوتاه ول ادداشتیرا در  نمایجورجو آگامبن در بابِ س یِتبارشناس

. او در کندیم حیرا تشر نمایس ینگیجا که تکآن افت،ی توانیم« در باب ژست ییهاادداشتی»

 دهیا یهیرا برپاآن ک،یاپت شِیابزارِ نما یبه مثابه نمایبه س دنیشیبه عوِض اند ادداشت،ی نیا

است بر  یلیدل ،«ریژست است و نه تصو قتیدر حق نمایالمان س». کندیم یبندژست صورت

 ی]برا نمایآن است که س تیاما واقع رسد،ی[ به نظر مغلوط به نظر میاگزاره نیادعا. ]چن نیا

 یبرا یآگامبن، ژست ابزار ی. براکیتکنولوژ یتا ابزار ماندیبه تجربه م شتریآگامبن[ ب

است  یساختار ترشیب یبلکه امر ست،ین -نظر استطور که اغلب مطمحهمان -یریگارتباط

ژست، حدود و . «دهدیم ی[ را به آدمنمای]س ومیدر مد شیخو یداریامکانِ پد»که به زعم او، 

انجام  ،یگو بالقوه تیو حق، فعل قتیحق ،یو آزاد تیواقع نیماب ییخود را جا یثغور مداخله

 واقبال. و بخت ینیبکیدر مرز بار د؛ینمایم نیو تعقل متع کنش ضنیا ش،یو نما

است به  ییآگامبن تقال یِ گردد و برا یتلق یاسیس یمفهوم تواندیدر ذات م سو،نیاز ا ژست،

کارگرِ  نمایرا با ساخت سوژه مدرن ارج نهد. اگر س نمای]تبلورِ[ س مونِیم یِزمانهر جهت، تا هم

 یهاتا ملودرام سیجورج مل یبندهیو فر زیبرانگرقت یهالمینمونه از ف یبرا -هاست ژست

قلمداد نمود که بر سر  یشناساز انسان یاهیسو توانیرا مآن -ثیفیوارگر دیوید زیبرانگترحم

مقاله هدف بر  نیدر ا ،یانگره نی. از خالل چنزندیچانه م ییو فردگرا یورزتجربه یهاامکان
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 نوزدهمدرمان در اواخرِ قرن  یهاوهیش ضنیو ا یپزشکروان یِانجیبه م نمایرِ سآن است که تبا

نسبت  ی]و به قسم نمایاز س یخوانش نی. در چنردیقرار گ یمورد بررس ستمیو اوانِ قرن ب یالدیم

ژست در مرزِ لغزنده  دِیکرد و تول فیتعر یشناخت یسمیمکان توانیو حرکت[ است که م ریتصو

که  تروس نینمود. از ا یابیرا رد یوانیح-یو انسان کیپاتولوژ -(کیرپاتولوژی)غ یامرعاد ی

که به استخراج و  - یورزاستیس ینهاده تا در زمانه یِاسیس یقدم در شناختِ رسالت نمایس

 یدر آدم تِیجهانِ عدم قطع -در سوژه تمرکز دارد یشیاندتیمعاش و عاف یهاتیظرف تیریمد

 . دیرا کشف نما

 کینرولوژ یرگیخ

در  یکینیکل یدرس گفتارها»( به نامِ André Brouillet) هیآندره برو یِ از ما با نقاش یاریبس

مشهور را نشان « سه شنبه یدرسگفتارها»از  یکی ی. نقاشمییآشنا(« Salpêtrière) هیسالپتر

متخصصانِ  یراب یواحد درس یهیشارکو در حال ارا نینام آوازه ژان مارت ستیکه نرولوژ دهدیم

 بود.  زدهیس یدر منطقه سیمشهورِ پار مارستانِیشنوندگان عام، در ب ضنیفن و ا

شده توسط  هوشیب کیستریحمله ه کیبه سببِ  دیآی( که به نظر می)مار« بالنش»به نامِ یزن

که حضار  یو در حال یهوشیمهار شده است. در تمامِ مدتِ ب ،ینسکی، جوزف باب«شارکو»شاگردِ 

 سیاند، شارکو به تدر( مشغولکندیم فی)آنچنان که جرج هابرمن توص« درد شِ ینما» یِبه تماشا

که در  ییجا دا،یکاملن هو ییهانهیشارکو با س یِ نام مارانِیاز ب یکیدرِد  شِ ی. نمادهدیم هادام

صحنه،  نیشمندِ ادان انِی[ تماشاچیطرفانهی]و به ظاهر ب یعلم یِهازدنزل یِتفاوتیپسِ ب

 .شودیم دهید یمطالعه مورد انِیعر یهانهیس یِجنس تِیها به جذاباز توجه آن ییهارگه
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 Salpêtrièreدر  ینیدرس بال ه،ی: آندره بروکیشماره  شکل

 

داده  هیتک «ینسکیباب»که به بازوانِ  یدر حال« بالنش» یدر پرتره -آورنیقیو -خاص  یآرامش

 یعصب یهاکه با حرکت کیریاز حمالت مداومِ هست یناش یهوشیپس از ب یوجود دارد. آرامش

کرد:  ییشناسا توانیم گونهنیرا ا یستریاز کوره در رود[ همراه بوده. ه یکه آدم یا]به گونه

 و یناگهان یهاجوشوکنترل بدن که از جنب رقابلِیو غ یرعقالنیغ یاز رفتارها یفورمنسپر

شکنج،  ک،یاز اسپاسم، رعشه، تشنج، ت یفیسکونِ مطلق را در ط بنِیتا تقر ینیب شیپ رقابلیغ

مردانِ دانشمنِد  یمتمردِ تن برا یرفتارها نیا قتی. در حقردیگیدربر م یو سست یتصلبِ عضالن

 قتیداده است. در حق ینیرا نموِد ع« بالنش» انِیعر یهانهیس یهاتیجذاب گفتار،درس 
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 کینمود، در استقراِر  نهیخود آموزش و نهاد کینیکه شارکو در کل یایرگیخ

 یجسمان فِ یگذاشت: وسواِس حاصل از حرکت، کنش، تنفس و ک ریشناسنانه تاثشناختعادت

بدن بروز  یانجیکه خود را به م یو ذهن یکیولوژیزیف یروهاین یدهیچیپ سمِینامینشأت گرفته ازد

 یاچرانانه بلکه به گونهنه تنها چشم مینیبیم یبومِ نقاش یها که ما بر رو. تبادلِ نگاهدهندیم

باشد  یهمان میدهیکه ما بدان ارجاع م یااستیس ستیاند؛ اگر که ز«ورزانه استیس ستیز»

گشته  داریپد یو اجتماع یاسیعاداِت س یِبه معنا استیسستیمرادش بود. ز« فوکو شلیم»که 

رفتارها و  یسازنهینمود: به یبندصورت گونهنیآن را ا توانیخر قرن نوزدهم که مدر اوا

 یبا کنترل و بازده ییهادر قالبِ سامانه یبدن اتِیح یِسازکپارچهیبه منظورِ  یفرد یِهاتیقابل

کرده و زنده، در حال تنفس، غش یزیبه عنوانِ چ -تنِ زن را ام ه،یبرو یِ. در نقاشیاقتصاد

در واقع  هیبرو کردِی. رومینیبی( تحت مطالعه است ملیکه توسط آپاراتوسِ دانش )و م -کیاروت

. در واقع دیدورانِ مدرن بارز نما یعلم یهایبر آن بود تا وجه تنانه زن را در مواجه با دگرگون

که او  روستنی. ازدیکشف نما قیطر نیمدرن را بد ستیشارکو بر آن بود تا نمود و ظهورِ ز

 یدر تکاپو ها،مارستانیت یخانهکیدر تار یکوپاتیو سا کیستریه مارانِیکردنِ بعوض مدفون به

 یستریه یدهیچیپ یِبندصورت یسازساده یهوشمند برآمد. به جا یبه مثابه امر یماریشناخت ب

شناخت در  یدر مقاِم ابژه یستریه ،«یوانگید ایفهم » یِ نریبا یارهاز منظرِ دانش در قالب گز

 ت،یو در نها« و درمان صیتشخ» یِ که جاپا شودیم نیتبب یبه قسم ینرولوژ کِینیکل کی

 را مستحکم کند. « مقررات و کنترل»

تواند شود که وارد مقوله  یم ییباال تیلحاظ واجد اهم نیاز ا هیبرو یِنگاه در نقاش یِرگیخ نوعِ

 .میشو تهی( در مدرنself-understanding) یفهم-خود
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ازآن ها  یاریداد چرا که بس صیتوان آن ها را با چهره تشخ یم یبه حضار در نقاش ینگاه با

 Georges Gilles) تیدو التور لیاند: ژرژ ژاز نامداران یولوژیزیو ف یعلمِ نرولوژ خِیدر تار

de la Touretteچری(، پاول ر (Paul Richer) بویو تئودول ر (Théodule Ribotا .)نی 

چه را که آن ونِیسیتبارشناسنانه کمپوز یبه شکل تواندیم یبه نحو م،یفر کیدر  راتنف شِیآرا

 یفرد شهیاز دانش و ادراک که اند یسو، اسلوب کیبه دست دهد. از  مینامیم یما دانشِ نرولوژ

بدون ارجاع به  تواندینم ،یمشتمل بر پاتولوژ یذهن اتِی: حزندیگره م کیولوژیب تِیرا به ماد

ماده را دارد. از  بانِیکارکردِ پشت ،یسامانه به قسم نیو مغز مطالعه شود چرا که ا یعصب نهاماس

( soulاز شناختِ روان ) یمثال آورده، علم بویدگر، مشخصن همانطور که  تئودول ر ییسو

( ثبت gender) تیدر بافتِ خاطره، در جنس شیهایدگیچیرا با تمامِ پ تیگشت تا فرد داریپد

 کند. 

 نیاو ا یاند؛ براهنوز از هم منفک نشده ،یولوژیزیو ف یدو، نرولوژ نیدر چشمانِ شارکو، ا اما

 ییراز، جا یزن به مثابه منطقه برهنهمهیدوختن در نقشِ دانشمند به تنِ ن رهیمهم است: نگاهِ خ

 نیاست. از ا تیبل روحرکاتِ بدن قا ضنیو ا یدر سطحِ ماد اتیح شماریکه انحرافات ب

از  تیعیکه به تب یاآن ابژه کند،یاز ابژه مطالعه را مشخص م یدیشارکو نوع جد یِرگیخ ث،یح

( نام neurological body) کی، تنِ نرولوژ۱97۴-۱97۳ یسال ها یفوکو در درس گفتارها

 یال ۱۸۵۰ یدر اواخر قرن نوزدهم )حوال یاز ابژه شناخت یدیرو، نوع جد نینهاد. از ا توانیم

ها ها و بافتبرساخته از ارگان یتیگشت که به تن نه صرفن به مثابه کل داری( پدیالدیم ۱۸7۰

داوطلبانه  تواندیم کی. بدنِ نرولوژکردیواجدِ کارکرد، پرفورمنس و رفتار نگاه م یابلکه سامانه

 یاتیح تیاهم نیب نیچه که در انش نشان دهد. آن[ واکی]در برابر هر کنش -داوطلبانه ریو غ -

است  تیدر سطح قابل رو لیتحل ازمندِینکته است که انحرافاتِ بدن ن نیدارد توجه به ا
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از شاگردانِ  یکیکه  یفیبدن. فوکو توص یهاارگان یهابدن بر روان[؛ در حرکت تی]ارجح

نفوذ به  یرا شرح دهد که به عوضِ تالش برا یکند تا نوعِ نگاه یشارکو نوشته را نقل قول م

پلک سمت چپ  یِمورِد بحث، افتادگ پمتومی. سشودیم رهیبه سطحِ تن خ مار،یدرون رواِن ب

 است:

و  کندیرا به شکل نرمال باز م یاو سمت راست د،یرا بگشا شیهاتا پلک مییما به او بگو اگر»

رو، عدم تقارن در ابروها  نیو از ا کندینم حرکت یتیوجود، به شکل قابل رو نیبا ا یسمت چپ

 یدر سمت راست به شکل عرض یشانیپ پوستِ[ …]حرکت  نی. در اکندیم انیخود را نما

 هی. در بقماندیم حرکتیب بنیدر سمت چپ تقر کهیدر حال شودیو چروک م نیدچار چ

 . «کندیسمت چپ و راست حرکت نم یاز ابروها کدامچیدر ه یشانیپوستِ پ ماران،یب

که تمام »سطح بدن است  تِ یاز رو یدیاز نوِع جد یامشاهدات کوتاه، نمونه نیفوکو ا یبرا

نگاه  یتن را ابژه - ستنیرا، نگر تیاهم نیکه ا هیتحش نیاند، با ااندازه مهم کیحرکات بدن به 

 «.کند یمشخص م -کردن

 نیگزیو اعصاب با ماده و حجِم گوشت جا هاچهیماه مسینامیو د روهاین ک،یتِن نرولوژ در

است. با  «کینماتوگرافیس»که  کندیرا مطرح م یشاگردِ ]شارکو[ مثال یهاادداشتی. شودیم

آنچنان که  -یینمایکلوزآپِ س نیما ب یشباهت توانی[، ممی]در مفاه یجهشِ استعار کیفرضِ 

 هاکروحرکتیبدن و م یِکند که اجزایم سهیمقا ینی( ]کلوزآپ را[ با ذره بBéla Bálazs) ژبِالبَاال

. کلوزآپ از منظرِ افتی کند،یو آنچه که شاگرد ]در نقل قولِ فوکو[ اشاره م -سازدیم انیرا نما

 یاجزا ات دهدیم ادیو به ما  کندیما را بر مال م کِ یمولوفون ستِیز یبخش ها نیتریمخف»باالژ، 

ارکسترال را  یقیموس کی تواندیم یهمان طور که شخص م،ینیرا بب یزندگ تِیو قابلِ رو دهیچیپ

 «.با ]چشمانش[ بخواند



 
 

97 آبان |جستار |سینما   

 
 

 

7 

 کیرو، به دنبالِ  نیوسواس داشته و از ا یستریه یهانشانه یِریتصو یبندبه دسته شارکو

دارد  تیاهم کیچه که دربابِ بدنِ نورولوژبود. اما آن یعصب یاز پاتولوژ یریتصو یتوپوگراف

 نیو اشاره سر و کار دارد و ا مایو با ا لرزدیم چد،یپ یبه خود م کند،یاست که حرکت م نیا

داشته  اتییها را با جزرفتارِ ارگان یِ ابیاست تا توانِ رد عیاز حد سر شیب رمسلحیچشمانِ غ یبرا

بدن  یِرعادیدارد تا پرفورمنسِ غ یلیتکم یبه ابزار ازیدانشمند ن یرگیاست که خ رونیباشد. از ا

 هِیالینتهکه در م ی[ کند. مردیها[، ثبتِ ]علم تیبه آن جذاب توجهیاست ]ب یستریاز ه یکه ناش

که  ی( است. عکاسAlbert Londeدر صفِ جلو نشسته، آلبرت لوند ) اهیبا کاله س یچپ نقاش

 یهاکار کند. او از روش اشکینیدر کل ۱۸7۸شارکو از او خواسته بود تا در سال 

 یهاتیحرکت ]بدن[ استفاده کرد تا حساس دیبازتول یبرا - یینمایو بعدها س - یکرونوتوپوگراف

 یدوازده لنز که به شکل خط یبا نه ال دیسف اهیعکسِ س کیحرکات بدن را در  دنِید در یعلم

 یکس کشیکنار هم نصب شده بودند نشان دهد. سوژه عکسِ لوند در ضبطِ کرونوگراف دوار ایو 

او تا گردن با دکمه بسته شده است.  راهنِ یبار پ نیشماره دو(. ا ری)تصو تمنیجز بالنش و ستین

 گریبخش از بدن به د کیانتقال حاالت  یِ تا چگونگ ندیبدن او یبر رو شیپزشکان در حالِ آزما

 ندِیبه فرآ یاجمال ی[، ما نگاهریتصو نی]در ا نجایربا کشف کنند. اها را با استفاده از آهنبخش

 شیکه انتقالِ ]حرکت بدن[ به شکل کامل قابل نما ییجا م،ینیب ی[ را می]انتقالِ حاالت بدن

 کیهمچون  گر،یعکس تا عکس د کی نیما ب یزمان ینشده دهیو د یمخف یهابازه و ستین

 یپدریاست که به شکل پ دیاز د یدارد حالت ازیعکِس مرکب ن نیچه که ا. آنماندیم یباق راز

 دِ ید رقابلِیغ یِکه انحنا یمتوال یهاتناوب نامنظم با فوتوگرام کیاسکن شده باشند، آن هم در 

 اشنیشیو پ نیفوتوگرام[ به ]فوتوگرام[ پس کیشده در ] زیژستِ فر کی[ را از نحرکت ]بد

 مرتبط کند. دیسلولوئ یبرو
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 نیاز حرکاتِ بدنِ بالنش در ح کِیکه آلبرت لوند به شکل کرونوفوتوگراف یشماره دو: عکس ریتصو

 گرفته است. یستریحمالت ه

 

 

 

 

 


