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 (دوم بخش) نرولوژیک تنِ و سینما :ژست سیاستِزیست

 والیاهو پاسی

 جمشیدی علی برگردان

 

 

 ردپا

 یک را هیستری بیماران در مجاور ارگان به ارگان یک از جنبشی نیروی انتقال فیلسوف، آگامبنِ

 ؛[وارلوده سوژه، از بیرون نمای از و تصادفی :دو پاتولوژیک، :یک] داندمی «مضاعف کنش»

 از کمدی موقعیت که جایی .کرد دنبال «گراندویه ژاک ژان» هاینگاره در باید را مشابه اتفاق

 مجموعه خاصه -گراندویه هایکارتون در .آیدمی پدید هم بر اشیا اندرکنش و هااندام ناهمسازی

humaine vie la de resèmis petites Les ) «۱۸۴۳-آدمی کوچکِ هایسارینگون» هایکارتون

 ایجاد موقعیتِ در- هاچکمه المثل،فی .است بینیپیش غیرقابل نظر به کنشی هر -()1843(

 شوند باز توانندمی بیرون به میزان همان به چترها درآوردن؛ قابل نه اندپوشیدن قابل نه -کمدی

 گرددمی تولید شانبودن ناممکن و ناهمسو کنش دو تقابلِ از طنز موقعیتِ گویی تو درون؛ به که

 نخست یتجربه که است معتقد آگامبن [.اندناهمگون خصلتِ  دو واجد زمانهم هابدن و اشیا]

 دست از بهای به و است دیکانستراکتیو همواره [حرکت تولیدِ و] تصاویر گذاشتن هم کنار در

 را ژست درباب موجود های فرض پیش که بود سینما این شود؛ می تمام ژست معنای دادن

 ژست گرچه که داشت اعتقاد نیز آگامبن ،۱۸9۲ در «هاکس چارلز» چونهم و کرد مخدوش

 را ابژه کردنِ معناپذیر تمنایِ  سینما در یقینن صورت هر در باشد، بداهه یا و اختیاری تواندمی

 می متاخر نوزدهِ قرن به ارجاع با آگامبن .خوردمی هم بر آن در نیت و ژست مابین اتحاد و دارد

 درآوردن ادا و رفتن راه ی شیوه و بودند داده دست از هاژست بر را شانکنترل هاآدم» :نویسد

 تماشای حال در کندمی احساس آدمی که ای گونه به ،بود شده بزرگ تغییری خوش دست شان

 «.است لومیر از فیلمی
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 بلکه -چیزها و ما -کرد دوپاره را ابژه و سوژه فقط نه [سوژه در] هابدن بر کنترل دادن دست از

 جادویی تئاتر یک هیات در صرفا نه سینما آگامبن، نظر در .گردید گسست دچار نیز سوژه خود
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 که مانادراک از علمی خوانشی پدیدارشدنِ برای است بابی بلکه کندمی معجزه تصویر با که

 نابجای و هیستریک تن همچون که بابی .دارد را شانروانی دالیل از بدنی نمودهای تفکیک توان

  .سینمایی فیلم یک آغاز برای جذاب بابی کند؛می عمل نرولوژیک خیرگی ایضن و بالنش

 «دولَتورت ژیل » نامِ  با اوست دانشجویان از یکی بلکه نیست شارکو آگامبن، روایت قهرمان

(Tourette la de Gilles) رفتنراه فیزیولوژیِ روی بر مطالعه مشغول میالدی ۱۸۸۰ دهه در که 

 و بالینی یمطالعه» نامِ با ژیل ینامهپایان در را سینماتوگرافی تبارِ تا است تالش در آگامبن .بود

 حین در هاگام یمطالعه برای ابداعی روشی که جایی کند، جستجو «رفتنراه باب در فیزیکی

 بر که سفید رنگ به غلتکی از استفاده :است ساده پیشنهادی روش .شودمی پیشنهاد برداشتنقدم

 .است شده تقسیم بخش دو بر حائل خط یک توسط طول از و شده کوبمیخ زمین روی

 از .کند مشخص قرمز رنگ با را کاغذ بر هاگام ردپای تا شد استفاده «Sesquioxide» شناساگرِ

 طول بر مشتمل گوناگونی پارامترهای برپایه تا بردارد گام صفحه بر تا شدمی خواسته شخص

 گامِ  بین ما که بود آن هدف .گردد تحلیل گام فیزیولوژی افقی، یزوایه و جانبی انحراف گام،

 و ویلهم» که تحقیقی از اشاره، مورد یمطالعه .گردد ایجاد تمایز پا پاتولوژیک نوسانات و نرمال

 انجام رفتنراه آناتومیِ  درباب نوزده قرن اوائل در (Weber Eduard and Wilhelm) «وبر ادوارد

 برداشته گام روی بر مطالعه برای را علمی هایتالش اولین وبرها .بود گرفته الهام بودند، داده

 بر ایده .برسند ریاضی دقیق معادالتِ یبرپایه پا آناتومی از شناسانهشناخت تحلیلی به تا بودند

 خودآگاه با نسبتی برداشتن، قدم حین در پا میکانیکِ و انداتوماتیک هاگام که شود ثابت تا بود آن

 که دهد توضیح تواندنمی [آزمایش در] داوطلب فرد» .است فرمان و اراده فراسویِ  و ندارد

 تماما  رفتن، راه شیوه و قوانین این گردد،می کاراین به منجر دستوری چه و رودمی راه چطور

 ناهموار، یا هموار سطح] اندمحیط از تحمیلی شرایط یهمبسته و دارند او بدن ساختار به بستگی

 شرایط و آناتومی یوابسته همزمان دستورها، و قوانین این لذا ،[آخرالی و زبر یا لغزنده

 به -بودن تحمیلی قوانین تاثیرِتحت -اتوماتیسته و کنترل از مفهوم این .«[اراده نه و] اندپیرامونی

 یواسطه به اتفاقن بلکه نیست، اثرگذار رفتنراه دینامیسم در آدمی روانِ که نیست آن معنای

 هاسیمپتوم تشخیص برای سنجه بهترین ها،گام که کرد استدالل توانمی «ژیل » تکمیلیِ تحقیق
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 در که جدولی کمک با نهایت در ژیل .نژندروان مشکالت تا حرکتی هایاختالل از اند؛بدن در

 .دهدمی پیشنهاد هااختالل از ایبندی طبقه آورد، می اشنامهپایان انتهای

 نسبت هاگام با هاسیپمتوم که چرا اند،نرمال هایقدم از آشکارتر همواره پاتولوژیک هایگام»

 قابل تغییرات خوشدست -افقیزاویه و جانبی انحراف گام، طول -تحلیلی پارامترهای و دارند

 رودمی راه که است شخص نرمال حالت در که چرا است، ساده تحلیل این فهم .شودمی توجهی

 در کهحالی در کند،می تنظیم توپوگرافیک و پیرامونی تغییرات با مواجه در را خود هایگام و

 -شروطها و شرطها به -اگر حتا و .رودمی راه که است سیمپتوم خودِ این پاتولوژیک حالت

 ایشیوه به راآن کند،تنظیم را هایشگام چگونه تا باشد داشته گیریتصمیم برای توانی شخص

 «.دهد می انجام خواهدمی سیمپتوم که

 

  .گذاردمی ما رویپیش را مهم ینتیجه دو ژیل توسط باال در شده بیان نکات

 امر بین ما تفاوت آنچه .است داده کف از را اشسلف قلمروهای و گیسوژه بیمار فردِ  :یک

 که شده تعیین پیش از یاراده نوع از نه ولی است اراده کند،می مشخص را پاتولوژیک و نرمال

 تاثیرتحت تماما  ایاراده .کرد ساختارمندش علمی، معادالت قالب در و بینیپیش را آن توانمی

 تعریف، را هااندام در حرکت که نیست شخص این .هایشاختالل و بیماری فرمانِ تحت و

 به دست خود، یپیچیده اوتوماتیسم برپایه که است اختالل خود بلکه کندمی اجرا و دهیفرمان

  .زندمی حرکت

 :گویدمی ژیل .ندارد رفتنراه یارایِ  پاتولوژیک بدن ژیل، [سینماتوگرافیکِ] متدولوژیِ  در :دو

 دلیلِ دارد؛ رفتنراه حین در ژست ایجاد برای پنهان ایانگیزه که است فردی نرمال انسانِ یک»

 و دارد فرد اجتماعی یطبقه و اقتصادی هایارزش در ریشه استایل، تولید در انگیزشی چنین

 فقدان یواسطه به بیمار فردِ کهحالی در .است مسلط فرهنگ یهمبسته کامال رفتنراه یشیوه

 سیاست و تاریخ سپس و اجتماعی نشانگان از -ژست تولید از ناتوان نهایت در و - استایل چنین

 و است پاتولوژیک امری النفسهفی چرا ژست فقدانِ دهدمی نشان ما به ژیل .«شودمی حذف

  .بروند راه درست توانندنمی چرا فیزیولوژیک مطردوان
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 یک در آگامبن .دانست سینما منظر از ژست سیاستِزیست سرآغاز توانمی را تاریخ از نقطه این

 کنترل :نمود ترپررنگ را ایده از ویژه ایسویه سیاست،زیست یایده از فوکو خوانشِ  در بازبینی

 آرای در چهآن ؛بدن اقتصادیِ  کارایی افزایش منظور به فیزیکی رفتارهای سازیبهینه و بدن بر

 فرد اجتماعیِ حیاتِ یا (bios) بیوس :شودمی نامیده زندگی از فرم دو بین ما تمایز آگامین

 و گیاهان حیوانات، ها،انسان مابین مشترک و] است حیات نفسِ که (zoe) زئو با درتقابل

 زیست — (bare) برهنه حیات یلغزنده مرز در همواره آگامبنی سیاستِزیست [.خدایان

 .است نوسان حال در حیوان — انسان و اجتماعی

 بدن -آن یک به - که جایی دانست سوژه یبرهنه حیات بخشتجسم توانمی را نرولوژیک بدن

 .بخشد تعین را نیست انسان چهآن و انسان بین ما فرار مرزِ تا گرددمی دانش و میل یابژه به بدل

 آستانه در هیستریک ژست دارد، را بیوس لوایِ تحت خود به معنابخشی توانِ «نرمال» ژستِ اگر

 که ظورهمان -ناخودآگاه و خودآگاه مبهم مرز کهجایی ؛(limen) «لِِمن» در است؛ ایستاده

 همان مرز، این که کند اثبات تا است تالش در آگامبن .گرددمی سوا هم از -نامندمی کاوانروان

 و فرورفته هم در بخشیده؛ مدرن صورتی بدان سینما که است حیات و سیاست بین ما مرز

 این ترجمان -جملگی - کرونوگرافی و ژیل شیمیاییِ شناساگرِ بالنش، عریانِسینه :اضطراری

 دیسیپلین چارچوب در و کندمی رعشه به شروع اراده، و خودآگاه ورایِ بدن کهجایی مرزند،

 یرانهکام و بدن مراقبه، و بازیگر :کندمی تولید را ورزانهسیاستزیست ژستِ  سینماتوگرافیک،

 .نمایش

 

 هاماشین و هاحیوان

 توانشی چه اما .گشت مقارن مدرن سیاسی گیسوژه گیریشکل با -آگامبن زعم به -سینما آغاز

 دیگر هنرهای چرا دارد؟ را ژست سیاستِ-زیست ساختنِ متبلور یارایِ که دارد وجود سینما در

 -آگامبن آنچه به سیاستزیست کلیدی ابزار یمثابه به سینما چگونه اند؟نداشته قابلیتی چنین

 نهایت در و کنترل سازی،مدل دهی،جهت جذب،» :گرددمی مشتبه کند،می نقل -صریحن

 .«حیات هایِدیسکورس و آرا رفتارها، ها،ژست سازیایمن
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 :شد ریزیپی تمنا از خاصی محور حول نرولوژیک خیرگی فوکو، زعمِ به

 باب؛ این در پرسش یک حتا نه و است پاتولوژی-آناتومی معنایِ در آزمون یک نه نرولوژی»

 فرمان و نهی سودایِ و نیست زنده آن در گریپرسش به میل دیگر که نوین است آپارتوسی بلکه

 سوال به واکنش مشابه که پاسخی کند؛ دریافت [سیمپتوم از] پاسخی نهی، میانجی به تا دارد

 :اینجاست در کلیدی یمساله .امتناع و نهی از استفاده با است جدید و مجزا کنشی بلکه نیست

 به و هاتیمارستان در که پاسخی است؛ بدن خود بلکه نیست ذهن دیگر دهدمی پاسخ که آنی

 «.داد توضیحش توانمی بالینی یشیوه

 دیالوگ وارد اشبدن با توانمی سوژه با صحبت جایِ به چگونه که دهدمی نشان فوکو رو،این از

 دیسکورسی گشودنِ به وادار را بدن اختالل، خاموشِ زبانِ از دیداری رمزگشاییِ میانجی به و شد

 جلو به را پاهایت برو، راه» :زندمی فریاد نرولوژیست .نمود دادنپاسخ طریق از نرولوژیک

 .«!بنویسی را این کن تالش !بخوان را متن این !بزن حرف !کن رها را هایتدست و بده حرکت

 !باش ساکت !کن پیروی را من فرمان» :کندمی اشدستورات چاشنی را زور [نرولوژیست] او

 «.داد خواهد پاسخ تبدن

 دیگر و بنیاندانش هایفیلم از تازه کشفیات یواسطه به توان می را نورولوژی از خوانشی چنین

 اوایل در (Neri Vincenzo) «نری وینچنزو» ایتالیایی، مشهور نرولوژیست از ماندهباقی تصاویر

 تابلوی در را بالنش هایدست که شخصی) بابینسکی شاگرد «نری» .کرد مشاهده بیستم قرن

 (است بوده نیز شارکو دستیار که همان داشته؛ نگه [ببینید را ترجمه اولِ بخش] شارکو از معروف

 تصاویر و هامتن به توانست بابینسکی هایراهنمایی توسط و بود ۱9۲۰ الی ۱9۰۶ هایسال طی

 بر شمطالعات ایتالیا بولونیای در بعدها او .یابد دسترسی «بیستر» تیمارستانِ در بستری بیماران

  .داد ادامه هادهه طی را بیماران هایارگان غیرعادیِ حرکاتِ و هاژست

 اول بخش در آنچه همچون- هایینرولوژیست معدود دوربین، ابداع با و «نری» از پیش البته

Georges ) «مارینسکو جرج» فرانسه، در (ndLo Albert) «لوند آلبرت» مانند -گردید ذکر ترجمه

Marinescu) خهوختن فن آلبرت و رومانی در (Gehuchten van Albert) هاییفیلم بلژیک، در 

 وجود جدیدی چیز چه «نری» هایفیلم در که باشد این تواندمی پرسش .نمودند ثبت بیماران از
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 بدن هایپاسخ تنوع و هاژست یدامنه که بود فردمنحصربه لحاظ این از نری کلکسیون داشت؟

 عالوه :گشت استفاده هافیلم این ثبت برای هاتکنیک از گسترده طیفی .است توجه قابل آن در

 .جست بهره «ژیل» ابداعیِ تکنیک ایضن و هاعکس بسیاری از او ویدیو، بر

 چاپ فرانسه در «هیستریک بیمار یک هایگام در متناقض هایویژگی» نامِ با نری از ایمقاله

 هیستری بیماران رفتنراه یشیوه کردن ساختارمند برای علمی هایروش تالشِ  مقاله این .شد

 .است ایمالحظهقابل نوسانات دچار پاها و دائمی ریتمِ فاقد هاگام :بردمی زیرسوال به را

 میانجیِ  به نری بود؛ «ژیل» ینامهپایان در «ردپاها» تکنیکِ از ملهم نری پیشنهادی متدولوژی

 ابزاری به بدل واقع در سینما او، کار در .ساخت هیستریک حرکات از سینمایی ایتجربه دوربین،

 تحلیل و مشاهده با توانمی را سینمایی شناسیشناخت] گشت خاموشی زبان برای شناختی

 از که ابتدایی هایفیلم در [.داد توضیح اشدوربین توسط و نری بیماران هایبدن هایژست

 میانجی به و است زبان واجد که است بدن این و اندخاموش بیماران مانده، باقی نری مطالعات

 بازیگری گواه مانده، جا به که فیلمی نوارهای .گویدمی سخن دوربین برابر در هایشسیمپتوم

 و سفید پوست تا اندشده داده قرار سیاه ایصفحه برابر در که برهنه هایبدن :هاستسیپمتوم

 دیکته هاآن بر که چهآن تا اندتالش در سرسختانه که هایبدن کنند؛ بازنمایی بهتر را پریدهرنگ

 (.کنید مشاهده را زیر تصاویر) دهند انجام شده،
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 یافتند را فرصت این سینما مدیوم و نری پاتولوژیک مطالعات میانجی به -حقیقت در- هااختالل

 و بدن از مدرن پرفورمنسی حتا و بزنند حرف دهند؛ فریب کنند؛ بازی نقش یابند؛ تجسد تا

  .کنند تولید ژست

 در هاژست مکانیسم و رفتار با غریبی سانیهم پروژکتور، یا دوربین در سلولوید فیلم حرکت

  .هاسیپمتوم خودِ  در اراده وجود بر شد گواهی سینما .اتوماتیک و متناوب :داشت نرولوژیک بدن

 شهره نیز هانتیگتون کورئای به که -(Huntington ) «هانتیگتون» بیماریِ درباب کوتاه فیلمی نری

 آسیب از ناشی اختالل کهجایی ساخت؛ -(است رقص معنای به یونانی زبان در chorea) است

 پس یکی هاماهیچه و گرددمی هاارگان ریتمِ بدون حرکت و پایانبی هایرعشه به بدل مغز، به

 هیچبی لولد،می و پیچدمی هم به بدن .کنندمی لرزش به شروع اسپاسم از طیفی در دیگری از
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 نابهنگام غیرمنظم، رفتارهای چنین یواسطه به :اینجاست در مهم ینکته حال .خودآگاهانه تالش

 کند؛ مرتبط «بیوس» زیست به را دانش قلمروهای است قادر سینما که است دلیلیبی -ابعض- و

 حدوث، لحظات، بصریِ  نگارش برای را سینما توان فیلم این در ما که بگوییم اگر نیست جابی

 شده گذارینام استوکستیسیتی علم، در که چهآن -عقالنی یپشتوانه بدون و اختیاربی هایژست

 .کنیممی مشاهده -است

 ریتم واجد و دارجان را خودش قدرهمان تواندمی سینمایی ادارک نرولوژی، منظرِ  از [کم دست]

 که هاییژست و بدن با را خودتان شما که است کافی معنا؛ فاقد و روحبی که سازد نمایان

 هاییفیلم از یکی در .بپندارید هماناین است، دوربین یوسیلهبه شاننمایش محض وجودشان

 در شده، بازنمایی باغ از بزرگ تصویر یک کنار در برهنه یباالتنه با مردی ساخته، «نری» که

 .است گشته خیره دوربین به -برقی شوک -برقی دستگاه سواسطه به و دکتر توسط کهحالی

 چهآن تمام .شده دوخته تشخیصغیرقابل ایفاصله به چشمان و است تجلی و سیمابی شصورت

 دستگاه که است معتبر وقتی تا فهمید، هایشرنج و شخص این درون از توانمی آیدمی نظر به که
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 مانشخصی تحلیل ما که آنچه شویم متوجه وقتی کرد باید چه نبینیم؛ بیمار کنار در را برقی شوک

 (.برقی شوک دستگاه) بیرونی ایاراده اال نبود چیزی -واقع در -پنداشتیممی بیمار روانِ از

 این .است خارجی عامل یک محصول جملگی، تصویر، اکسپرسیونیسمِ و هاژست حاالت،

 دستگاه توسط ناظر و بیمار بدنِ نسبت .دانست سینماتوگرافیک یتجربه یک توانمی را خوانش

 یبیننده اختیار در را پاسخی خواهدمی بدن از دستگاه که چرا شده، تغییر خوشدست شوک

 کنترل را بیمار تنِ در مستتر هایسیمپتوم دستگاه، .دروغ و است فریب تماما که بگذارد کنجکاو

 کنشی یاجازه بدن به تا سازدمی -نرولوژیک تن -مطالعه یابژه از دروغین هاییژست و کرده

 .ندهد -گیردمی را دوربین یوسیله به وقایع ثبت امکان که - پاتولوژیک

 فراگیرِ یفاجعه» چگونه اینکه از آگامبن منظور توانمی بهتر که سینماست از خوانشی چنین در

 هر سینما فیلسوف، منظر از که است گونهاین .شد متوجه شود،می مستند مدرنیته در «ژست

 تحت کامال که فریبی .است ترغیرواقعی و ترفریبنده کند، جلوه ترواقعی بخواهد که چقدر

 حیات ساختن مندارزش جایِ به که سیاستی .سینماست یپرده از بیرون سیاستِ یسلطه

 و برهنه حیات بین ما تا دارد را بیولوژیک زیست از استفاده [سوء] تقالیِ  ،(بیوس) اجتماعی

 اگر .شود قائل تمیز (سیاسی سیستم تحمیلیِ سیاسیِ-اجتماعی انضباط چارچوب در) نمادین

optical ) «بصری ناخوادآگاه» یواژه معنایِ به و ورزیم تکیه «بنیامین والتر» ادبیاتِ به بخواهیم

unconscious) که شد خواهیم متوجه بیاندیشیم، ورزانهسیاستزیست بدان و افکنیم نظری 

 .ندارد را واژه این از بنیامین داللتِ یکُنه بازنمایی یارای سینماتوگرافی از بهتر شناساگری هیچ

 زئو زدن،نفس -دهدمی ما به را ماندرون حیوانیتِ شناختِ  برای ابزار ترینگرایانهکمال سینما

(zoe)، همان دارائیم؛ همواره خودمان با م چهآن تمام و مخاطرات به طبیعی واکنش و جنبیدن 

  .داندمی مدرن سیاسیِ گیسوژه یهسته را هاآن فیلسوف آگامبنِ که هاییخصلت

 در بودیم، گرشنظاره سیاه گراندبک با فضایی در هاسیمپتوم از سلولید یصفحه در که چهآن

 از گریختن تمنایِ که وحشی و صامت حیوانی :گیردمی جان و شودمی جنبش به بدل سینما

 اشمطالعه یابژه که - دانش آپارتوس توسط است ممکن آن هر و دارد را دوربین چارچوب

 .بایستد حرکتبی و ساکت ایگوشه در و گیرد آرام [تکنولوژی و ابزاراالت میانجی به] -گشته
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 آدمی، درون حیوانیت به ژست، سیاستِزیست میانجی به سینما فیلسوف، زعم به واقع در

 :گشت قائل سیاسی رسالتی

 کردنِ حیوانی یواسطه به بلکه -است ذات به که -انسان از انسانیت کسرِ خاطر به نه [سینما]»

 «.است مهم پاتولوژیک و نرمال رفتارهای بین ما حدگذاری و انسانی هایخصلت

 نام (machine anthropological) «شناسیانسان ماشینِ» که چهآن او آگامبن، از قولنقل این در

 که ایسامانه ایماژها، و هاایده یسامانه به است ارجاعی ماشین این .کندمی تعریف نهد،می

—طبیعی و ناشخص—شخص حیوان،—انسان’ بین ما گذاریفاصله برای امکان ترینمناسب

  ‘.است بایوس — زئو و مصنوعی

 علمی یمطالعه هایفیلم که آنچه .بخشدمی ملموس کلیتی ماشینی، چنین به «نری» کلکسیونِ

 و محیطی مختلف هایموقعیت در که است بدنی دهد،می دست به بیماران در بدن هایارگان

 توسط که پاسخی .است پاسخ حال در حیوانی -انسانی بدویِ رفتارهای انجام حین در

 یک کند؛ عمل -سینما و -دانش آپارتوس با مطابق که است کنترل تحت برقی هایدستگاه

 هاستژست از مدلول و دال از نظامی برساخت حال در که بدنی .ورزانهسیاستزیست نمایش

 عمل بینیپیشغیرقابل و غافلگیرکننده تواندمی آید،می نظر به بینیپیشقابل که میزان همان به و

 و تصویر «نری» هایفیلم در سینمایی تصاویر .دارد نیاز کنترل به بدن این که است چنین کند؛

 امر :کندمی حمل خود با را خویشتن اصلِ که انسانی دهند؛می ما به سوژه از فریبنده تصوری

  (.negation) منفی

 ترپیش ما که دهدمی انگشتان و دست از کیفیتی ما به -(zslaáB) «باالز» نقلِ مانند به -سینما

 .لرزانندمی و لرزندمی که هاییدست :بودیم نیاندیشیده تصویر در اشبودنممکن به هرگز
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