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«آدمی باید درون خود آشوب داشته باشد ،تا بتواند ستارهای رقصان متولّد کند».

__چنین گفت زرتشت
سروکار داشتن با هنر ،دیر یا زود ما را به تفکّمر درممورد چگمونگی تولیمد هنمر و در اثمر هنمری وا
میدارد .ممکن است ابتدا مفاهیمی پیشپاافتاده چون الهام و موهبت و نبوغ و استعداد را پذیرا شویم و
تصوّر کنیم به فهمی از هنر نایل آمدهایم؛ امّا به ممرور درخمواهیم یافمت کمه ایمنگونمه مفماهیم ممبهم
نمیتوانند هنر و سازوکارهای مرتبط با آن را توضیح دهند .برای پاسخ به مسألۀ هنمر ،شماید بتموان بمه
علومی چون جامعهشناسی ،انسانشناسی ،و مخصوصاً روانشناسی روی آورد.
با وجود این که روانشناسی دانشی نسبتاً متأخّر و جدید است ،با هنر و ادبیات که قدمتی به انمدازۀ
عمر آدمی دارند ،تعامل بسیار داشته و دارد و شاید گزاف نباشد که بگوییم بیشترین تعاممل را بما هنمر
داشته و دارد .روانشناسی و هنر هر یك به روشهایی قصد داشته و دارند که بر هستی مجهول انسمان
نوری بتابانند تا مگر زندگی او را معنا و عمق و کیفیت دیگری بخشند ،روشهمایی کمه گماه بمه طمور
چشمگیری شباهتهایی داشتهاند (همچون دروننگمری و تمداعی آزاد  .ایمن نکتمه از آزماز از چشمم
روانشناسان و هنرمندان تیزبین دور نمانده و موجب نزدیکی روانشناسی و هنر بوده است .نزدیکمی و
تلفیق قلمروهای فکری بشر به خصوص امروزه بیش از هر زمانی مورد توجّه و رشد است ،و این اممر
برای روانشناسی و هنر و ادبیات به طور ویژهای صادق است.
تا کنون بسیاری از روانشناسان از مجرای نظریّاتشان به هنر و ادبیات نگریستهاند ولی وجود کتابی
مرجع که آرای این افراد را تحت عنوان روانشناسی هنر و ادبیات گرد آورد تقریباً بیسابقه بوده است.
در عین حال در دیگر شاخههای علوم انسانی این نقص دیده نمیشود و کتب بسمیاری دربمارۀ فلسمفۀ
هنر ،جامعهشناسی هنر و انسانشناسی هنر منتشر شدهاند و حتّی رشتههمای دانشمگاهی فلسمفۀ هنمر و
جامعهشناسی هنر در نظام دانشگاهی تعریف شدهاند .مموارد نمامبمرده واجمد ادبیمات پژوهشمی نسمبتاً
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گسترده و تاریخی ،نظریّهپردازان بیشمار ،ساختارهای علمی مشخّص و روششناسیهایی هسمتند کمه
بر سر آنها کمابیش اجماعی حدّاقلی وجود دارد .نیّت از تألیف کتاب مرجمع حاضمر ،ایمن اسمت کمه
چنین خألیی در روانشناسی برطرف شود و عالقهمندان اوّالً بتوانند از طریق روانشناسی (که به ذهمن
و ساختار روان میپردازد بینشی نسبت به هنر (که پدیمدهای عمیقماً ممرتبط بما ذهمن و سماختار روان
است پیدا کنند ،و ثانیاً از مجرای روانشناسی هنر کارکردهای روانشمناختی ذهمن و نیمز نظریّمههمای
روانشناسی را بهتر در کنند .این کتاب میتواند به عنوان مادّهای درسی برای رشتههای پژوهش هنمر
و روانشناسی استفاده شود و البتّه برای عالقهمندان به هنر ،ادبیات و روانشناسی نیز مفید باشد.
محتوای این کتاب مجموعهای از آرای روانشناسان و روانکماوان مشمهور و نیمز افمراد بمه نسمبت
کماه ّمیّتتر در رابطه با هنر و ادبیمات اسمت .حیطمههمای هنمری و ادبمی زیمادی -از جملمه نقّاشمی،
مجسّمهسازی ،موسیقی ،رقص ،معماری ،شعر و نثمر -تما انمدازهای کمه در نظریّمههمای ممذکور تبیمین
گشممتهانممد ،در کتمماب گممرد آمممدهانممد .در ازلممب ممموارد ،نظریّممهپممردازان ،بممهخصمموص نظریّممهپممردازان
کمترشناختهشده ،کتابی را به طور خاص به بررسی هنر و خلّاقیت هنمری اختصماص نمدادهانمد ،بلکمه
البهالی آثار خود گریزی نیز به این موضوع داشتهاند .با وجود این پراکندگی ،گردآوری و بررسی کمار
سادهای نخواهد بود .پژوهشهای موردی بسیاری نیز انجام گرفتهاند و بر ایمن پراکنمدگی افمزودهانمد.
بمرای نمونمه ،کتمابنگماری سمهجلمدی حجمیم Psychoanalysis, Psychology and Literature: a

 bibliographyاثر  Norman Kiellحاوی  3000عنوان مقاله راجع به روانشناسی ادبیمات بموده و تنهما
شامل برخی از موارد مهمی است که تا سمال  1990منتشمر شمدهانمد .بمه ایمن ترتیمب از یمك طمرف
گستردگی و پراکندگی مطالب و رویکردها در روانشناسی هنر بسیار بموده و از طمرف دیگمر ،وجمود
جامع این مطالب در کتابی مرجع ،اگر نگوییم بیسابقه ،دستکم نادر بوده است .از این رو به نظر آممد
که گردآوری بخشی از مطالب موجود دربارۀ روانشناسی هنمر و ادبیمات در یمك کتماب واحمد بمرای
مطالعۀ سادهتر مخاطبان عالقهمند ،کار ارزشمندی خواهد بود .برای نیل به این مقصمود در ایمن کتماب
آثار نظریّهپردازان مشهور در کنار افرادی که نامشان جدید به نظر میرسد قرار داده شمده اسمت .سمعی
شده کالبد نظریّهها بررسی شود و تحلیلی کلّی راجع به خلّاقیّت یا هنر از منظر هر نظریّه ارائه گردد .به
عالوه کاربست نظریّهها روی زندگی یا آثار برخی هنرمندان نیز گنجانده شده است.
پیش از معرّفی نظریّههای روانشناختی مربوط به تحلیل هنر که در این کتاب آورده شدهاند ،خوب
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است که در بادی امر به دو نکته پرداخته شود؛ یك این که روانشناسی هنر چمه ضمرورتی دارد؟ و دو
این که ماهیّت نظریّه چیست و چه توقّعی باید از یك نظریّه داشت؟
در پاسخ به پرسش نخست ،باید گفت برای یك فرد عالقهمند به هنر ،توضیح هنر و سمازوکارهای
مرتبط با آن و احساسی که در مواجهه با آن کسب مینماید تبدیل به یك مسأله میگردد .برخی با پا
کردن صورتمسأله اظهار میکنند که هنر فقط باید تجربه شود و دربارهاش تفکّمر یما تحلیمل صمورت
نگیرد .مسلّماً میتوان به دور از نظریّه و تفکّر ،به اثری هنری واکمنش احساسمی نشمان داد؛ امّما سم س
میتوان با افزودن وجهی شناختی ،از این تجربۀ احساسمی فراتمر رفمت .ایمن نموع مواجهمه ممیتوانمد
دستآورد ما را از تجربۀ هنری افزون کند .تجربۀ پدیدارشناسانۀ 1هر کس در رابطه با هنر ،هر قدر هم
که زنی باشد ،بدون قضاوتهای اخالقی ،فکری و زیباییشناختی خام است .بنابراین عرضه کمردن آن
تجربه بر چارچوب گستردۀ علومی چون روانشناسی ،جامعهشناسی و مانند اینها ارزشمندتر خواهمد
بود .در مقابل ،این علوم نیز در ارتباط با عمیقترین تجربههای بشری که در هنر ابراز گشتهاند پربمارتر
خواهند شد .البتّه الزم به تذکّر است که پیش از آن که به اِعمال چارچوبی نظری دست ببمریم ،خموب
است که در یك مواجهۀ ساده با اثر هنری تجربۀ پدیدارشناسانۀ تام را رخصت دهیم .ایمدهآل آن اسمت
که در مواجهه با هنر نخست بدون تکلّف و به سادگی نگریست یا گوش س رد و سم س در وهلمۀ دوم
قالبهای نظری را نسبت به آن جایگاه خام اوّلیّه به کار گرفت .با انجام این عمل (که گماه بمرای یمك
اثر هنری به چند مرتبه نیز میرسد بیشترین میزان در و نیز بیشمترین احسماس لمذّت (یما بیمزاری
مرکّب را کسب کردهایم .با وجود سادهسازی ،امّا میتوان گفت کمه نگریسمتن یما شمنیدن خمام بیشمتر
تجربهای احساسی است در حالی که کاربست نظریّمه بیشمتر تمرینمی اندیشمورانه اسمت .در مجمموع،
هیجان و شناخت در حالت درهمتنیدگی ،میتواننمد از مجمرای تضماد یکمدیگر را برجسمته سمازند و
وجوهی از هم را روشن کنند .هدف این کتاب نیز همین است؛ این که تجربۀ هنمری از مجمرای چنمد
قالب نظری روانشناختی که آن تجربه را عمق میبخشند تشریح شود.
به این ترتیب نظریّه میتواند وجوهی از مسألۀ مورد مطالعه را برای ما روشن کند؛ امّا چگونه و تما
چه اندازه؟ اجازه دهید ماهیّت نظریّه را مورد واکاوی قرار داده و دربارۀ فرانظریّه 2یا نظریّمهای دربمارۀ
نظریّه بحثی نسبتاً مفصّمل مطمرح کنمیم .تصمریح ماهیّمت نظریّمه و معنمای تفسمیر ،در

و فهمم را از

1. phenomenological experience
2. metatheory
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نظریّههای موجود در ایمن کتماب ممی افزایمد .دانسمتن ایمن کمه نظریّمه چمه چیمزی ارائمه ممیدهمد و
محدودیّتهای آن چه هستند ،میتواند استفادۀ ما را از نظریّمه زنما بخشمد و در مقابمل از انتظمارات و
نتیجهگیریهای نامناسب از آن جلوگیری کند.
نظریّه به زبان شبیه است .هر زبان شامل واژگان 1مخصوصی برای برچسب زدن به پدیدۀ مشماهده
شده یا تصوّر شده و نیز دستورزبان یا نحو ویژهای برای نظممدهمی آن واژگمان بمه طبقمهبنمدیهما یما
مفاهیمی که به فهم پدیده کمك میکنند ،است .نظریّهها هم ماننمد زبمانهما ممکمن اسمت واژگمان یما
مفاهیمی را از یکدیگر به عاریّه بگیرند و از این رو دورگه به نظر برسند .در این حالت ،نظریّه و زبمان
تکامل مییابند .مثالً مشخّص است که زبان انگلیسی طیّ زمان به وفور از واژههای فرانسوی و آلممانی
بهرهمند شده است .در مورد نظریّه نیز میتوان گشتالتدرمانی را مثال زد که از واژگان روانکاوی مانند
ایگو ،سرکوب ،فرافکنی و درونفکنی بهره جسته است .با گذشت زمان پدیدههای جدید رخ مینمایند
یا پدیدههای قبلی تحوّل مییابند ،که نیاز به واژگان و نحو جدیدی خواهند داشت و از این رو زبانهما
و نظریّهها ترقّی مییابند .مثال خوبی از این امر را میتوان واژگان مدرن برای توصمیف پیشمرفتهمای
تکنولوژیکی دانست .به همین شکل در تاریخ روانشناسی نیز پیوسمته بما خلمق مفماهیم جدیمد ماننمد
هیستری ،ناخودآگاه و کهنالگو روبهرو هستیم .این که در نهایت چه زبانی را برممیگمزینیم ،اختیماری
است .به فرض دانستن تمام زبانها ،میتوان پدیدۀ مجاور را تحت عناوین صندلی( chair ،انگلیسمی ،
( chaiseفرانسوی ( silla ،اس انیایی و ( Stuhlآلمانی برچسبگذاری کرد.

با توجّه به آنچه گفته شد ،میتوان تعریفی از نظریّه ارائه داد :نظریّه منظومهای منسجم و اختیماری
از واژگان و مفاهیم است که میتوانند برای توصیف و فهم برخی پدیدههای واقع در قلمرو آن نظریّمه
به کار روند .بنابراین وظایف نظریّه ،توصیف پدیده با واژگان خمود و ارائمۀ فهممی از آن پدیمدههما از
دریچۀ چارچوب مفهومی خویش است .میتوان در رابطه با این دو وظیفمه ،بسمندگی نظریّمه را ممورد
قضاوت قرار داد :آیا نظریّه واژگان زنی و دقیقی برای وظیفۀ توصیفیاش ارائه میکند؟ آیا نظریّه به مما
مجال پیشبینی( 2یا تبیین پسینی( 3پسبینی میدهد؟ مسلّماً قابلیت پیشبینی سختگیرانهترین معیمار
برای فهم است.
1. term
2. prediction
3. post-diction
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گاه هر نظام نظری در حیطههای کاربستی خاصّی برتری دارد .واژگان تخصّصی و مفاهیم ویژۀ همر
نظام نظری ،ابزارهای شناختی را که تمرکز کاربستی و گسترۀ کاربستی دارند ،برای فرد مهیّما ممیکننمد.
برای نمونه کاربست نظریّۀ فروید بیشتر حول ادبیّات متمرکز است .در مقابل ،تمرکمز کاربسمتی نظریّمۀ
لوون روی موسیقی و تا حدّی رقص اسمت .اگمر یمك نظمام نظمری در حیطمهای ورای گسمترۀ قابمل
کاربست آن استفاده شود ،ارزش وثوق آن پایین خواهد آمد .به این ترتیب استفاده از نظریّمۀ فرویمد در
تبیین موسیقی و رقص ،توجیه چندانی ندارد.
یك نظریّه میتواند به سان عینکی که واقعیّت از مجرای آن نظاره میشود و یا شابلونی که [جهمت
تطبیق] روی واقعیّت قرار میگیرد ،دانسته شود .نظریّه به عنوان عینك ،بر جنبههای خاصّمی از پدیمده،
واضحتر تمرکز میکند .هر عینکی بنا به طبیعت خمود ،جنبمههمایی از پدیمده را از صمافی خمود گمذر
نمیدهد و به طور انتخابی جنبههای خاصّی را برجسته میکند .نظریّه به عنموان شمابلون ،پدیمده را بمه
نحوی مورد پرسش قرار میدهد که سازهای بامعنا بتواند از آن استخراج شود .واضح است کمه در همر
دو حالت ،فرایند تقلیل اطّالعات به وقوع خواهد پیوست و مشاهدات اصطالحاً نظریّهمحور 1خواهنمد
بود .به عبارتی جنبههایی از پدیدۀ مشاهده شده که از چشم نظریّه کماهمّیّت یا مبهماند ،الجمرم نادیمده
گرفته خواهند شد .با این اوصاف ،نظریّه خودِ واقعیّت نیست ،بلکه چشمانداز ویژهای از آن اسمت کمه
به سبب مزیّتهای موجود در آن چشمانداز ،انتخاب گردیده است .بنابراین این پرسمش کمه نظریّمهای
صحیح است یا خیر ،به ساالی دقیقتر مبنی بر این که آیا آن نظریّه در یك مورد خاص مفید اسمت یما
خیر ،باید تبدیل شود .آیا آن نظریّه واژگان زنی و دقیقی را ارائه میکند؟ و آیما آن نظریّمه فهممی (کمه
نهایتاً به واسطۀ فرضیّهها 2آزمون خواهد شد در پی خواهد داشت؟
اجازه دهید بحث دربارۀ فرانظریّه را با توضیح راجع به چیزی که از آن تفکیكناپذیر است و
تفسیر 3نام دارد ،کامل کنیم .لئون لوی ( 1963در کتاب تفسیر روانشناختی ،تفسیر را تعریف یا
ساختاردهی به پدیده به واسطۀ ارائۀ چارچوبی نظری ،معنی میکند« .جنبۀ نخست تفسیر روانشناختی،
ترجمه[ی پدیده] به واژگان نظری یا چارچوب مرجع موردنظر است» (ص . 24 .جنبۀ دوم شامل
کاربست 4مفاهیم نظری به منظور تولید فرضیّه است .به بیانی ،هنگامی به تفسیر پرداختهایم که پدیدهای
1. theory oriented
2. hypothesis
3. interpretation
4. application
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را با استفاده از واژگان یك نظریّه توصیف کنیم ،یا آن را توضیح داده و یا با کاربست مفاهیم آن نظریّه
به پیشبینی (یا تبیین پسینی (پسبینی دست بزنیم .بدیهی است که با استفاده از واژگان و مفاهیم
نظریّههای متعدّد میتوان به چندین تفسیر دست یافت .در هر مورد میتوان به دلخواه نظریّه یا
نظریّههایی را که مفید بودنشان مسلّم است یا ما را برمیانگیزانند انتخاب کرد؛ و همانطور که پیشتر
گفته شد ،میزان فهم به واسطۀ پیشبینی (یا تبیین پسینی (پسبینی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

در مورد استفادۀ یك نظریّه برای توصیف و فهم اثر هنری ،خلّاقیت هنری و یا هنرمند ،مفهوم عمق
تفسیر مفید است .لوی ( 1963عمق را به عنوان میزان استنباط موجود تعریف کرده اسمت .از ایمن رو
ممکن است با سطح یا تفسیرهای ظاهری و زیرسطح یا تفسیرهای استنباطی مواجه باشیم .بیشتر بمودن
استنباطهای وارده ،مساوی با عمیقتر بودن تفسیر خواهد بود .با در نظر داشتن مفهوم عمق تفسمیر ،دو
نتیجۀ تبعی مهم حاصل میشوند .هر چه تفسیر عمیقتر باشد ،قطعیّت آن فرضیّۀ تفسیری کمتر خواهمد
بود .به بیان دیگر ،هر چه گامهای استنباطی بیشتری برای تولید فرضیّۀ تفسیری برداشته شود ،قطعیّمت
آن فرضیّهها کمتر خواهد بود .نتیجۀ تبعی دوم این است که با عمیقتر یما اسمتنباطیتمر بمودن فرضمیّۀ
تفسیری ،به شواهد بیشتری برای تأیید آن نیاز است .ظاهراً هر چه نظریّۀ عمیقتری برای بررسی تجربۀ
روانی برگزیده شود ،از قلمروی دانش (به معنای پوپری و سخت 1آن دورتر خواهیم شد ،امری که در
مورد نظریّات گردآمده در کتاب حاضر صادق است.
همانطور که بحث شد ،هر نظریّه واژگان و مجموعهمفاهیمی را ارائه مینماید که وجهی از پدیمدۀ
مورد نظاره را تبیین میکنند .باید در نظر داشت که تمام مدلهای نظری ناقصند و هر نظریّمۀ جدیمدی
که میآید حاصل نارضایی از وجوه مختلف نظریّات پیشین بوده است و سعی دارد کمه ضمعف دیگمر
نظریّات را با معرّفی وجوهی جدید جبران کند .حتّی در علم دقیقهای چمون فیزیمك -کمه کعبمۀ آممال
پوزیتیویستهاست -چندین نظریّه مورد استفاده است و تالش برای رسمیدن بمه نظریّمهای واحمد کمه
همهچیز را بتواند توضیح دهد در علوم «سخت» نیز میسّر نبوده است ،چه برسد به علوم «نرم» .چه بسا
این آرزوی «نظریّۀ همهچیز» هیچگاه محقّق نشود و نتوانیم «ره زین شب تاریك» بیرون بمریم .بنمابراین
ازلب نمیتوان یك نظریّۀ منفرد را به عنوان فصلالخطاب در نظر گرفت ،بلکه بسمیاری از نظریّمات در
کنار هم چون اعضای بدن فیلی در تاریکیاند و صمرفاً جزئمی از یمك کملّانمد .بمه عمالوه ،همر نظمام
1. Hard science
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مفهومیمزبانشناختی در مورد مطلب خاصّی قابل استفادۀ بهینه است .بنابراین با دانستن چندین نظریّه،
میتوان انتخاب کرد که کدام نظریّات در مواجهه با موضوع خاصّی استفاده شوند .افزون بر چنین نکتۀ
عملیای ،نکتۀ زیباییشناسانهای نیز باید مورد توجّه قرار گیرد؛ این مسأله که کدام نظریّه (یا نظریّمات
خوب به نظر میآید ،موضوعی مربوط به سلیقه نیز هست .از این رو بر اساس هر دو وجه عملگرایانه
و زیباییشناسانه ،خواننده میتواند پسند خویش را بیابد .یك نظریّه اگر از لحاظ جذّابیت و یما کماربرد
چنگی به دل نزند ،مورد اقبال نخواهد بود .به این منظور در این کتاب نظریّههایی برگزیده شدند که بما
توجّه به این دو معیار هر یك وجهی از فهم هنر را دربر بگیرند.
چنان که از عناوین فصول کتاب برمیآید ،نظریّههمایی بیشمتر بمه کمار فهمم و در تجربمۀ هنمری
میآیند که طبق معیارها و مال های پوزیتیویستی ،و در قیاس با نظریّماتی چمون شمناختی و رفتماری،
بیشتر مورد انتقاد هستند .برای توضیح علّت این موضوع الزم است بحث کوتاهی انجام شود .دانش را
برخی به دو بخش سخت و نرم تقسیم کردهاند؛ بخش سخت شامل علوم طبیعی و دقیقه و عینی (چون
زیستشناسی و فیزیك و بخش نرم شامل انواع ذهنی و کمترعینی (چون جامعهشناسی است .در این
میان روانشناسی با پرداختن به روان و مغز در هر دوی این حیطهها جای دارد ،امری که هممواره بمین
خود روانشناسان بحثها و اختالفات نظری و روشی را پدید آورده و گاه در هر سوی طیف مامنمان
و متعصّبانی ارتودوکس پرورانده است .مسلّماً روان انسان متّکی بر مغز او است ،و با ممر

مغمز روان

نیز خواهد مرد ،امّا باید در نظر داشت که ظاهراً روان چیزی بیشتر از مغز است .تا به امروز بین حاالت
دستگاه عصبی انسان و تجربۀ روانی او فاصله وجود دارد و آنچه در فلسفۀ ذهن شمکاف تبیینمی 1نمام
دارد تاکنون رفعناشدنی بوده است؛ برای نمونه شواهد نشان میدهند که حاالت مغزی مشابه در افمراد
مختلف لزوماً بیانگر حاالت روانی مشابه نیستند .این عدم وجود اینهممانی بمین حماالت روان و مغمز
ایجاب میکند که کماکان بتوانیم در کنار رشتۀ عصبشناسی از رشتهای به نام روانشناسی نیز صمحبت
کنیم ،زیرا اگر مبیّنهای 2مغزی حاالت ذهنی به طور کامل شناخته میشدند دیگمر پدیمدههمای روانمی
(چون بیماریها یا احساسات به طور کامل قابل تقلیل به قوانین زیستشناسی و فیزیك ممیبودنمد و
چندان جایی برای «روان» باقی نمیمانمد .در بمین نظریّمات روانشمناختی مختلمف ،در وهلمۀ نخسمت

1. Explanatory gap
2. determinants
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نظریّات روانپویشی و در وهلۀ دوم نظریّات گشتالت و وجودگرایی بیش از بقیّه به موضموع ذهنیّمت

1

میپردازند .نظریّاتی چون شناختی و رفتاری که به دانش سخت نزدیکند بمرای آدممی بیشمتر قائمل بمه
رفتار 2هستند (واژهای که در سایر دانشها برای الکترون ،مولکول ،سلّول ،سوسك و مانند اینها نیز به
کار میرود امّا نظریّات روانپویشی که به دانش نرم تعلّق دارند انسان را واجمد عممل 3ممیداننمد کمه
دربردارندۀ کیفیّت ذهنی 4و حیث التفاتی است .پیشتر نیز در فلسفه ،ادبیات و هنر پرداختن به ذهمن و
توصیف کیفیّات ذهنی مسبوق به سابقه بوده است ،امّا روانپویشی اوّلمین حموزهایسمت کمه بمه زعمم
افرادی چون لیر ( 2015ادّعای بررسی نظاممند و علمی این کیفیّات را دارد (علم به معنای زیرپموپری
و نرم کلمه .
نکتۀ دیگر اختالف این دو حوزۀ نظری سخت و نرم در نحوۀ کاربردهای آنهما (ممثالً در درممان
است .روانپویشی و گشتالت و وجودگرایی را میتوان به مثابه  coachingدانست و درمان شمناختی و
رفتاری و دارویی را مانند  .teachingدر  coachingیك فرد باید مسیری درونی و پر پیچ و خمم را بمه
طور کامل طی کرده باشد و به استادی رسیده باشد تا بتواند راهبر یك راهرو شود؛ از هممین رو اسمت
که این رویکرد تجربی و شخص -وابسته را به سفر و سیاحت درونی تشبیه کردهاند .امّما در teaching

موارد از پیش مقرّر و شخص -ناوابسته چارچوببندیشدهای باید رعایت گردنمد .بما انمدکی تسمامح
میتوان گفت که درمانهای روانپویشی ،گشتالتی و وجودگرا بیشتر بر محتوای عمیمق و ناآگماه ذهمن
تأکید میکنند و درمانهای شناختی و رفتاری یا بر محتواهای سطحیتر و آگاهانه تمرکز میکننمد و یما
اساساً نه بر محتوا ،که صرفاً بر خود فرایند مورد نیاز برای تغییر و درممان بمدون توجّمه بمه فردیّمت و
ذهنیّت شخص توجّه دارند .با عنایت به این دو تفاوت (یعنی  coachingو محتوامحور بمودن نظریّمات
روانپویشی و گشتالت و وجودگرا میتوان کاربردی بودن اینها را برای توضیح و تبیین هنر و ادبیات
روشن کرد ،چرا که هنر و ادبیات خلّاقه نیز به  coachingو محتوای عمیق شخصی نزدیكترنمد تما بمه
 teachingو محتوای سطحی -فرایند زیرشخصی.
با این توصیفات ،برای بررسی موضوعی مربوط به ذهنیّت چمون هنمر و ادبیمات ،الجمرم نظریّمات

1. subjectivity
2. behavior
3. action
4. qualia
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روانپویشی مناسبتر خواهند بود .علیرزم برخی مخالفتهای علمی و روشمی بما ایمن نظریّمات ،در
مواجهه با موارد فرهنگی و فلسفی و اجتماعی کماکان به این نظریّهها بیشتر مراجعمه ممیشمود .اساسماً
توان تحلیلی این نظریّات در سازوکار پیچیدۀ چنان موضوعهایی آنقمدر راهگشما هسمت و یما برخمی
روشنبینیهای پیشبینیگر و یا تبیینگر دارند که اه ّمیّت آنها را باال میبرد .به عالوه ظاهراً در آدممی
گرایشی به تحلیلهای از این نوع وجود دارد ،تحلیلهمایی زیردقیمق و زیرعینمی کمه او را در بررسمی
مسائل به اعماق دزدزههای حیاتیاش میبرند و بعضاً به جای گشودن گره ،گرهافکنمیهمای جدیمدی
حاصل میگردد .حتّی گاه برخی نظریّهپردازان (چون یونگ ،بیون یا لکمان بمه متافیزیمك ،عرفمان ،یما
فلسفه نزدیك میشوند ،موضوعی که مورد پسند و تأیید دیگر روانکاوان نیست ،و برخی دیگر از ایمن
هم فراتر رفته به ورطۀ شبهعلم و خرافه پای میگذارند (مانند کارهای متمأخّر رایمش  .بما ایمن حمال،
ضمن وقوف به این چالهها و مخاطرات فکری ،باید در نظر داشت کمه اسمتفاده از روشهمای دقیمق و
عینی برای موضوعات ذهنی اوّالً ازلب ممکن نیست ،و به بیانی برخی از حقایق ،به سمان مماهیهمایی
لزج ،ازلب از دست میگریزند 1و در چارچوبهای قطعی نمیگنجند؛ و ثانیاً در معمدود ممواردی کمه
برای موضوعی ذهنی توصیف و تبیمین عینمی ممکمن اسمت ،ایمن نموع رویکمرد مطلموب بسمیاری از
پژوهشگران و مخاطبان نیست.
به این ترتیب از میان نظریّههای مختلف برای توضمیح هنمر ،ادبیمات و خلّاقیمت هنمری ،در وهلمۀ
نخست نظریّههای روانپویشی 2و در وهلۀ دوم روانشناسی گشتالت و روانشناسمی وجمودگرا بیشمتر
تحلیلکننده و نیز برانگیزاننده هستند .نظریّههمای روانپویشمی افمزون بمر روانکماوی 3فرویمد ،شمامل
روانشناسی تحلیلی یونگ ،روانکاوی ایگو ،روابط ابژه ،روانشناسی خود ،روانکاوی ارتباطی ،رانمك،
رایش ،لکان و شاگردان اینها هستند و به زیر از فصل ده و یازده بقیّۀ فصول این کتاب و بخش اعظمم
آن را تشکیل میدهند .این مکاتب روانپویشی که مجموعاً تحت عنوان روانشناسی عمقی 4نیز شناخته
میشوند ،به دنبال فهم انگیزشهای ناخودآگاه و برهمکنشهای وجهها یما سماختارهای مختلمف روان
هستند .بنا بر نظرگاههایی که عقبۀ آنها به خردمحوری برمیگمردد ،پمردازش ذهنمی انسمانی بمه طمور
 .1این سخن صرفاً یك بیان شاعرانه و تمثیلی نیست .در واقع ،حتّی در علوم سخت نیز ،پس از بیان قضایای ناتمامیت از سموی گمودل،
رسیدن و رساندن به حقایق قطعی و نهایی با چارچوبهای عینی -منطقی -پوزیتیویستی دیگر بعید به نظر میرسد.
2. psychodynamic
3. psychoanalysis
4. depth psychology
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متوالی و زنجیرهای بوده و درنتیجه حیات ذهنی او استداللی ،منطقی و عقالنی است .لیکن طبق نظرگاه
روانپویشی (که عقبۀ آن به رمانتیسیسم برممیگردد 1فرایندهای ذهنی ،انگیزشی و عماطفی متعمدّدی در
روان انسان به صورت موازی و همزمان در کارنمد کمه زنمدگی روانمی را مملمو از تعمارض و متعاقبماً
مصالحههای ناپایدار میسازند .روانپویشی این امر را در قالب پایگاههمای روانمی مختلمف بازشمناخته
است و علوم شناختی امروزه آن را به شکل پردازشهای موازی و یا ضمنی بمه اثبمات رسمانده اسمت
(وستن . 1998 ،اگر نیك بنگریم ،این توازی پردازشهای ذهنی در زندگی نمودهای بمیشمماری دارد
که دیدگاه خردنگر قادر به توصیف آن نیست :به هنگام تماشای یمك اتّفماق ظماهراً زیبما و خوشمایند
زمگین میشویم ،ازلب احساسات دوسوگرایانۀ مهروکین نسبت به یك فرد نزدیمك داریمم ،از تمه دل
میخندیم امّا نمیتوانیم توضیح دهیم که چه چیز دقیقاً ما را به خنده انداخته است ،منظره ای را زیبا یما
شخصی را جذّاب میدانیم بدون این که از جزئیات و سازوکار واکنشهای خود مطمئن باشیم ،گاه بعد
از یك موفّقیت به طور نابهجا ناراحت میشویم بدون دانسمتن چرایمی آن ،بمه شمدّت خواهمان تمر
سیگاریم امّا ناتوان از آن ،مایل به درانداختن طرحی نو هستیم امّا هراسان از آن ،و مانند اینهما .گمویی
«خود»های دیگری نیز درون ما وجود دارند که ساز خود را میزنند؛ به زبان حماف« ،،در انمدرون ممن
خستهدل ندانم کیست ،که من خموشم و او در فغان و در زوزاست».
هنر قلمرویی است که این خودهای مختلف را در قالب عواطف و افکار و تصماویر ذهنمی متنموّع،
چه در هنرمند و چه در مخاطب هنر برمیانگیزاند .در صورت سروکار داشتن عمیق با هنر ،بسیار پیش
میآید که خود فرد ناتوان از در کامل چگمونگی تمأثیر هنمر بمر خمویش باشمد ،گمویی خمود را در
سرزمینی افسانهای و مسحورکننده و مجهول بیاید .روانپویشی امّا سعی دارد بسیاری از این احساسات
گنگ و مبهم انسانی را با چاقوی جرّاحی مفاهیم خود ،کالبدشکافی و تشریح کنمد .از مسماعدتهمای
عمدۀ روانپویشی ،همین ایجاد بینش 2نسبت به امیال عمیق ناخودآگاه و تعمارضهمای زیرقابملگریمز
واقع در پس ظاهر است .بینش در واقع ،هدف اصلی و جهتدهندۀ روانپویشمی اسمت .بمه بیمان دیگمر
روانپویشی سعی دارد به فهمی از امیال عمیق یا ناخودآگاه و تعارضهمای زیرقابملگریمز واقمع در پمس

 .1البتّه روانپویشی در نهایت با تکیه و تأیید بر مفهوم بینش ،به «خودت را بشناس» سهل و ممتنع سمقراطی و در نتیجمه خردگرایمی راه
مییابد.
2. insight
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رفتار ظاهری برسد .فرایندهای ناخودآگاه 1و موجبیّت روانی 2اصول مرکزی این مکاتب هستند و نیز همر
مکتب نسخۀ ویژۀ خود را از این فرایندها ارائه میکند .امروزه در نقدهای ادبی و هنری شماخهای خماص
به نام نقد روانپویشی وجود دارد که مشتمل بر نقد مالّف ،شخصیّتهای اثر ،مخاطب ،و خود اثر اسمت
و کمك میکند که بتوانیم درون مالّف ،شخصیّتها و مخاطب را با همدردی ،همدلمی و عممق بمیشتمر
در کنیم و از این راه تجربۀ هنری و انسانی خویش را زنا بخشیم .به بیمان دیگمر ،نقمد روانپویشمی بما
معرّفی واژهها و مفاهیم خاصّی ،تجربه کردن طبیعت انسانی را به خوانندگاناش آموزش میدهد و نتیجتماً
لذّتی مضاعف به آنها اعطا میکند.
پس از مطالعۀ کتاب ،فراتر از آشنایی با نظریّات ،خواننده باید بتوانمد هنگمامی کمه بما هنمر مواجمه
میشود به زبانهای جدید -فرویدی ،یونگی ،لکانی ،رانکی ،کالینمی و زیمره -سمخن بگویمد و حتّمی
گویشهایی فرعی از این زبانهای اصلی -لوونی ،وینیکاتی و زیره -را نیز به کار ببرد و با کمك اینها
بتواند دایرۀ واژگان وسیعتری برای توصیف هنر و تجربۀ خود از آن فمراهم کنمد .تشمخیص ایمن کمه
چقدر در این مقصود توفیق حاصل شده ،با خوانندگان است.
پس از این بحث ابتدایی راجع به کلّیت روانشناسی هنر ،اکنون الزم است نکاتی تکمیلی راجع به
این کتاب بیان شوند که بهتر است پیش از مطالعه مورد توجّه خوانندگان قرار گیرند:
 .1روانشناسی هنر شامل چندین زیرشاخه است؛ میتوان از «خوانش روانشناختی» آثار ادبی -هنری
دم زد ،برای نمونه این که با نگاهی روانشناختی هنگام دیدن یك فیلم مفماهیمی چمون اخمتالالت
روانی و همدلی و هوش عاطفی یا مانند اینها چگونه از سوی هنرمند تصویر شده و یما از سموی
مخاطب قابل بازخوانی هستند .میتوان حیطههای کاربردی روانشناسی هنر را در نظر داشت ،مانند
هنردرمانی (شامل نقّاشیدرمانی ،موسمیقیدرممانی ،نممایشدرممانی و فمیلمدرممانی  ،روانشناسمی
معماری ،روانشناسی محیط ،روانشناسی زیبماییشناسمی و ماننمد ایمنهما ،کمه سمعیشمان یمافتن
شیوههایی برای بررسی اثربخشی و تأثیر هنر بر مواردی خاص ،و احیاناً بهبود این اثربخشی و تأثیر
است .روانشناسی هنمر همچنمین ممیتوانمد از شمواهدی (یما بمه اصمطالح فلسمفۀ علممی آن ،از
1. unconscious processes

psychological determinism .2؛ موجبیّت ،شرایط عینی ،زمینهای و اقتضایی انجام چیزی و یا بهوقوع پیوستن چیزی است .به تعبیری
به شرایط تعیینکنندۀ درونی و بیرونی برای وقوع چیزی گفته میشود ،که به هیچ وجه معادل «جبری» فلسفی نیست.
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فکتهایی سخن گوید که به ارتباط مفاهیم روانشناسی و هنر و خلّاقیت هنری اشماره ممیکننمد،
مانند این که در کدام سنخهای شخصیّتی خلّاقیّت هنری بیشتری مشاهده شده است و از این قبیمل.
نیز میتواند از زاویۀ عصبشناختی به هنر ،زیباییشناسی و سلیقۀ هنری ب ردازد و نقش اجزای مغز
را در در یا تولید هنر بکماود .در کتماب حاضمر تممامی مموارد فموق و نیمز مموارد مشمابهی کمه
زیرمجموعۀ روانشناسی هنر هستند عمدتاً از قلم انداخته شدهاند و توجّه و تمرکمز تنهما بمر یمك
وجه از روانشناسی هنر معطوف است :تحلیل هنر و خلّاقیت هنمری و نیمز برخمی آثمار هنمری و
هنرمندان خاص از منظر نظریّههای مهم روانشناختی.
 .2برخی نظریّات مانند روانشناسی شناختی ،رفتاری و یا زیستی ،بما وجمود ایمن کمه در حموزههمای
درمانی موفّق بودهاند ،به سبب در نظر گرفتن وجوهی خاص و محدود بمرای انسمان ،تما کنمون در
حیطۀ هنر چندان حرفی برای گفمتن نداشمتهانمد و در ایمن کتماب نیمز جمایی ندارنمد .نیمز برخمی
نظریّهپردازان از جمله اریك برن ،کارن هورنای ،اریك اریکسون و اریمك فمرام بمه رزمم ایمن کمه
نظریّهای قابل کاربست برای هنر و خلّاقیت هنری دارند ،امّا به سبب پرداختن اند و جزئی ایشان
به هنر و آثار هنری ،و صدالبتّه به سبب پرهیز از افزایش حجم کتاب و تعدّد نظریّهها ،بهتر آن دیده
شد که در کتاب حاضر آورده نشوند .روانشناسی هنمر همچنمین گماه بما آسمیبشناسمی ،درممان،
روانشناسی دین ،روانشناسی اجتماعی ،روانشناسی تربیتی ،رشدی و مانند اینها ارتباط مییابمد،
مواردی که البتّه در این کتاب از پرداختن اساسی به آنها چشمپوشی شده امّا در موارد مقتضمی بمه
فراخور بحث اشارهای جزئی صورت گرفته است.
 .3به نظر میرسد به دالیل متعدّدی پرداختن روانشناسان متبحّر و برجسته به هنر در دهههای پیشمین
بیشتر بوده است؛ ازلب نظریّات گردآمده در این کتاب متعلّق به افرادیاند که دهمههاسمت بمدرود
حیات گفتهاند .دالیلی برای این امر میتوان ارائه کرد؛ یك دلیمل بدبینانمه احتمماالً ایمن اسمت کمه
شناخت انسان و حیطههای زندگی روانی او (اعم از هنمر و فرهنمگ بمرای اقتصماد بمازار چنمدان
برانگیزاننده نبوده است و بنابراین حیطههمایی صمرفاً تکنیکمی و زودبمازده (چمون روانپزشمکی و
 CBTکه شرکتهای بیمه و داروسازی مناسبتر دانستهاند بیشتر نیز رشمد یافتمهانمد و در نتیجمه
روانشناسی نیز برای بقا خود را با آنها تطبیق داده است .یك دلیل خوشبینانه نیز احتماالً این بوده
که در دهههای ابتدایی پیدایش روانشناسی ،به دلیل وجود اطّالعات کمتمر راجمع بمه پدیمدههمای
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روانی ،نظریّهپردازان به هر قلمرویی سر میکشیدند تا این اطّالعات را به دست آورند .امروزه بما
وجود نظریّهها و اطّالعات و تکنیك های متنموع ،رزبمت چنمدانی از سموی افمراد بمرای اقمدامات
تهوّرآمیزی چون نظریّهپردازی و یا تحلیلهای بینرشتهای اساسی (همچون موضوع کتاب حاضمر
مشاهده نمیشود .دلیل دیگر نیز گرایش روانشناسان به روشهای پوزیتیویستی و «علم سخت» از
دهۀ پنجاه به بعد است .نتیجه این که به دالیل اقتصادی و متناسب بما روششمناختی زالمب عصمر
حاضر ،امروزه روانشناسان بیشتر بر مسائل بالینی و تخصّصی تمرکز کردهاند .اگر فروید و لکان از
اطّالعات ادبی -هنری هم برای نظریّهپردازی سود میجستند ،نظریّهپردازان کنونی (چون کرنبمر
بر مسائل و روششناسیهای بالینی شواهدمحور تمرکز کردهاند ،امری که البتّه نظریّات آنهما را در
حوزههای درمانی و کاربردی (چون «خوانش روانشناختی آثار ادبی -هنری» دقیقتر و باکیفیتتر
میکند؛ لیکن باعث میشود که ادبیّات پژوهشی «روانشناسی هنر» اساساً منوط و محدود بشود بمه
نظریّات و تحلیلهای نسبتاً قدیمیتر ،که در این کتاب نیز ناگزیر به همانها بسنده شده است (البتّه
قدیمی بودن لزوماً به معنای بد بودن نیست چرا که کماکان بیشترین تحلیلهای هنری بما هممانهما
انجام میگیرد  .پرواضح است که میتوان خوانشهای روانشناختی بسیار باکیفیتی از هنر به کمك
نظریّات جدیدتر (مانند آرای اتو کرنبر  ،جرج لیکاف ،و یا عصبروانکاوانی چون اریك کندل و
مار سولمز ارائه داد ،لیکن هدف و رسالت کتاب حاضر ایمن موضموع نبموده کمه بررسمی کنمد
روانشناسی در مورد هنر چه میتواند بگوید (پرداختن به چنین موضوعی حداقل نیماز بمه همزاران
جلد کتاب دارد  ،بلکه بیشمتر ایمن بموده کمه تما کنمون چمه چیمز مهممی در ممورد هنمر از سموی
روانشناسان گفته شده است.
 .4اگرچه بسیاری از نظریّهپردازان روانپویشی به نحوی قلمفرسایی کردهاند که آثارشان نسبتاً قابل فهم
است ،امّا برخی نیز به طریق پیچیدهتری این مهم را به انجام رساندهاند .از این رو در مورد تمام
نظریّهپردازان سعی شده نظریّهها به طریقی ارائه شوند که برای هر شخص با سوادی متوسّط قابل
خواندن و فهم باشند .به این ترتیب این کتاب منحصر به روانشناسان متخصّص نخواهد بود .با این
حال ،چنانچه در فصلی (به خصوص رانك یا لکان مطلبی گنگ یا سختخوان به نظر میرسد ،از
این رو است که مفاهیم آن نظریّه در ارتباط با همدیگر و درهمتنیدهاند و نمیتوان واژگان تخصّصی
آن نظریّه را به ترتیب مطرح و تعریف کرد و پیش رفت .به عنوان مثال ،در مورد لکان نمیتوان دال،
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اختگی ،میل ،فالوس ،ابژۀ کوچك  aو دیگری بزر

و موارد مشابه را به ترتیب توضیح داد چرا که

برای توضیح هر یك از این مفاهیم بههممرتبط به بقیّۀ آنها نیاز است و توضیح سلسلهمراتبی یا نوبتی
آنها به طور بسنده ممکن نخواهد بود .این نکته چیزی شبیه دور هرمنوتیکی 1است؛ برای فهم کلّیات
به جزئیات نیاز است و نیز بالعکس .از این رو نسبت به فصولی که گنگ به نظر میرسند الزم است
بیش از یك بار مطالعه صورت گیرد تا ردّی از مفاهیم و کلّیات در حافظه بر جای ماند و در نوبت
دوم مطالعه (به بعد جزئیاتِ در ذهن معنی به خود بگیرند و احیاناً ابهامات رفع شود .مسلّماً خواندن
مجدّد و نکتهبرداری و تعمیق میتواند به آموختن نظریّات کمك کند .به عالوه بهتر است که مفاهیم
نظری مورد استفاده قرار گیرند و به کار بردن آنها تمرین شود تا فرد در کاربست آنها به مهارت
برسد .تنها با کاربست و بحث و تعمّق راجع به آنها است که میتوان بر آنها اشراف بایسته را پیدا
کرد .ثمرۀ این جهد ،یافتن بینش و در عمیقی راجع به هنر و روان انسان است.
 .5الزم است خواننده توجّه نماید که اصطالحات هر متفکّر باید در بافت نظریّۀ او فهمیده شوند مثالً
نماد یا شگرف (زریبآشنا یا ایگو در نظر فروید ،یونگ ،کالین و لکان با توجّه به بافت نظریّۀ
ایشان در هر یك معنای نسبتاً متفاوتی مییابند ،یا نشانۀ کریستوا با نشانۀ لکان و سوسور متفاوت
است .شاید مهمترین مفهوم از این قسم ناخودآگاه باشد ،که در نزد هر یك از نظریّهپردازان اصلی
روانپویشی وجوه متفاوتی مییابد (هر چند ناگفته پیداست که در نظرات این افراد راجع به
ناخودآگاه مشابهتهای زیادی نیز وجود دارد .
 .6ترجیح بر آن بوده که برخی واژههای تخصّصی به عللی مورد ترجمه قرار نگیرند و به همان شکلی
که در زبان اصلی طرح شدهاند آورده شوند .دو نمونه را مثال میزنیم :کلمۀ ایگو و سوژه .ایگو یا
 egoواژهای انگلیسی و معادل ( Ichیا همان  Iانگلیسی یا من فارسی در متون آلمانی فروید است.
از آنجا که لکان آنچه را در زبان «من» مینامیم لزوماً معادل ایگو نمیداند ،ترجیح داده شد در
فصول فروید ،یونگ و کالین نیز که این واژه به کار رفته ،به همان صورت ایگو آورده شود .واژۀ
سوژه نیز با توجّه به وجود دو معنای معارض برای آن ،بدون ترجمه آورده شده است زیرا واژهای
در فارسی از عهدۀ انتقال مناسب همزمان دو معنی برنمیآید .عدم وجود ترجمۀ مناسب در مورد
آنیما ،آنیموس ،مدرن و از این قبیل نیز صادق بوده است .البتّه شایان ذکر است در جایی که
1. hermeneutic circle
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معادلهای فارسی مناسبی وجود داشته ،آورده شده و یا مالّف آن را ساخته است؛ از جمله
کهنالگو ،ناخودآگاه ،سایه ،واالیش ،زره عضالنی ،صُنع و مانند اینها.
 .7برای نگارش کتاب از منابع زیادی استفاده شده است لیکن به دلیل عدم دسترسی به نوشتههای
کریس ،رایش ،رانك و رورشاخ ناچار بودهام برای این فصول از چند منبع محدود که به آرای افراد
مذکور در رابطه با هنر پرداختهاند بهره گیرم؛ در نگارش فصل کریس از کتب الن هندلر اش یتز
استفاده کردهام .فصول رایش و رانك عمدتاً از کتاب روانشناسی هنر و هنرمندان چاپ سال 2012

نوشتۀ ادوارد اسمیت برگرفته شدهاند .همچنین بخش عمدۀ فصل رورشاخ از کتاب هنر ،حرکت و
زندگی در آثار هرمان رورشاخ اثر نعمه آکاویا و اندکی از کتاب ادوارد اسمیت برگرفته شده است.
در نگارش فصل یونگ هم در برخی بخشها از کتاب یونگ و هنر نوشتۀ تیو فاندنبر و ترجمۀ
محمدرضا جاللی و داود بیات بهره گرفتهام.
 .8چنان که ذکر شد در این کتاب به فراخور مقتضیاتی امکان طرح گستردۀ مباحث وجود نداشته
است و به بیان مختصر و فشرده و در عین حال جامعی اکتفا شده است .با وجود این ،در
جایجای متن کتاب ،از آثاری نام رفته که برای مطالعۀ تکمیلی میتوانند مفید باشند .در اینجا نیز
الزم و پسندیده است که کتابهایی معرّفی شوند که تفصیل بیشتری دارند و میتوانند مورد
استفادۀ عالقهمندان پیگیر قرار گیرند .برای مطالعۀ مفصّل آرای فروید راجع به هنر و ادبیات،
کتاب روانکاوی و ادبیات و هنر نوشتۀ علی شریعتکاشانی ،و برای مطالعۀ مفصّل آرای یونگ
راجع به هنر و ادبیات ،کتاب یونگ و هنر نوشتۀ تیو فاندنبر و ترجمۀ محمّدرضا جاللی و داود
بیات میتوانند مورد نظر قرار گیرند .کتاب تحلیلهای روانشناختی در هنر و ادبیات نوشتۀ محمّد
صنعتی شامل تعدادی مقاله با موضوع نقد روانکاوانۀ برخی هنرمندان ایرانی و خارجی است.

کتابهای ادبیات و روانپزشکی نوشتۀ فمی ایبد ،سینما و روانپزشکی نوشتۀ ماهیار آذر ،و سینما
و روح بشر نوشتۀ ویلیام ایندیك دربردارندۀ خوانشهای روانشناختی [و به نوعی با نگاهی از باال]
به آثار ادبی -هنری هستند .کتابهای Reductionism in Art and Brain Science: Bridging the

 Two Culturesنوشتۀ ،Eric Kandel

 Neuropsychology of Artاثر ،Dahlia Zaidel

 Neurological Disorders in Famous Artistsو

The Fine Arts, Neurology, and

 ،Neuroscience: New Discoveries and Changing Landscapesو روانشناسی هنرهای تجسّمی
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اثر جرج مدر و ترجمه مهرخ زفاریمهر نیز عمدتاً نگاه عصبشناختی تقلیلگرایانهای به هنر و
هنرمندان دارند و میتوانند در کنار کتاب حاضر مفید باشند.
امید است که کتاب حاضر مورد توجّه اهل فن و عالقهمندان قرار گیرد ،و نظرات و انتقادات ایشان
نصیب گردد .1در نهایت بر خویش الزم میدانم از عزیزانی که بنده را در مراحل مختلف نگمارش ایمن
کتاب یاری نمودهاند قدردانی نمایم؛ جناب دکتر محمّدرضا جاللی ،استاد فرزانه و گمرانقمدرم ،کمه در
دیگر عرصههای زندگی نیز از راهنماییهای گرانسنگ و حضور اندیشهورشان بهمره بمردهام ،و بمدون
حمایت ایشان تهیّۀ این کتاب ممکن نمیگشت ،خانم دکتر نیلوفر بیات و آقای علی بیمات کمه در ایمن
مسیر یاور و مشوّق من بودند ،جناب دکتر روزبه توسرکانی که درسگفتارهای پربار روانکاوی ایشمان
در دانشگاه تهران جرقهای برای نگارش این کتاب بود ،دوست عزیزم آقای فرهنگ سینا که در نگارش
فصل فروید یاریام نمودند ،و دوست عزیزم دکتر مسعود حسینی کمه در نگمارش فصمل وجمودگرایی
یاریام نمودند .انتشار این کتاب محقّق نمیشد مگر با لطف جنماب آقمای دکتمر ارجمنمد و مجموعمۀ
انتشاراتی ایشان که سالیان سال است با انتشار کتبی ارزشممند حمقّ بزرگمی بمر گمردن روانشناسمی و
روانشناسان این مرز و بوم دارند .از ایشان س اسگزارم .از همکاران نشر ارجمنمد نیمز کممال تشمکّر را
دارم.
داود بیات
تیر 1397

 .1راه ارتباطی بنده استDavidbayat1991@gmail.com .
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هنر و رواننژندی -زیگموند
فروید ،اتو فِنیکل و آلفرد آدلر
زیگموند فروید ،پدر روانکاوی ،از برجستهترین و تأثیرگذارترین متفکّران قرن گذشته بوده و به انحای
مختلف بر وجوه متعدّدی از زندگی و فرهنگ انسانی تأثیر گذارده است .به باور پل ریکمور ،فیلسموف
معاصر فرانسوی ،تفکّر قرن بیستم در زرب راجع به علوم انسانی ،تحت نفوذ شمدید ممارکس ،نیچمه و
فروید 1بود ،نظریّهپردازانی که آنها را «بزرگان شکّا » مینامید .این افراد به وجوه انگیمزههمای ممادّی
بشر (همچون معیشت ،قدرت و جنسیت در سمطح ناآشمکار اممور پمی بردنمد .نیمروی ناهشمیار ایمن
انگیزشها ،تأثیری شگرف بر همۀ وجوه زندگی و تاریخ بشمر داشمته و دارنمد ،امّما بمه دلیمل ماهیّمت
ناآشکار نحوۀ تأثیرشان به سهولت در و تحلیل نمیشوند .مارکس ،نیچه و فروید با شك و تردید بمه
امور مینگریستند ،به ظاهر مسائل اعتماد نمیکردند و معتقد بودند که حقیقت در اعمماق و الیمههمای
زیر سطح دفن شده و امری لزج و فراری است (یانگ ،2012 ،ص . 24 .از میان ایمن سمه ،فرویمد کمه
بنیانگذار روانکاوی است ،بیشتر به فرد و روان انسان پرداخت و با تأکید بر اهمّیت دوران کمودکی در
شکلگیری وضعیّت روانی افراد -اعم از بیمار و بهنجار -به تلقّی عقلگرایانه از انسان نقد وارد کمرد و
توجّه را به ناخودآگاه و تأثیراتش بر رفتار بشر معطوف نمود.

)1. Sigmund Freud (1856-1939
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مختصری راجع به نظریّۀ روانکاوی فروید

1

پس از کوپرنیك که باور به مرکز جها ْن بمودن زممین را نفمی کمرد ،و دارویمن کمه آفمرینش و ماهیّمت
فراطبیعی انسان را زیر ساال برد ،سومین ضربه به خودشیفتگی بشر از سوی نظریّۀ ناخودآگاه زیگموند
فروید وارد شد .فروید در سال  1856در اتریش به دنیا آمد .ابتدا در رشمتۀ پزشمکی تحصمیل نممود و
س س ضمن تحصیل به نظریّۀ داروین و عصبشناسی عالقهمند شد .پس از دریافت بورس تحصمیلی،
به نزد شارکو در پاریس رفت و نزد او علم روز را راجع به عصبشناسی و هیستری آموخت ،امری که
بعداً به انجام پژوهشهایی در وین با ژوزف بروئر و انتشار کتاب مطالعاتی در باب هیسمتری بمه سمال
 1895منجر شد .در سال  1899با انتشار کتاب معروف تفسیر رؤیا اسماس نظریّمۀ روانکاوانمۀ خمود را
راجع به ناخودآگاه بنیان گذارد .پس از آن در زمینههای دیگر مانند هنر ،ادبیات ،دین و مردمشناسی نیز
به پژوهش پرداخت و نیز بر آنها تأثیر بسیاری گذاشت .با وجود این که کار اصلی فروید در مقایسه با
شاگردان جوانش ،از میانسالی و عمدتاً با انتشار کتاب تفسیر رؤیا آزاز شد ،امّا نبوغ ،مطالعات وسیع و
پشتکار بینظیر وی ،میراث علمی او را به یکی از ماثّرترینها و پربارترینهما در حموزههمای مختلمف
علوم انسانی بدل نمود .بسیاری از نظریّههای روانشناسی و شیوههای رواندرمانی یا در اداممۀ راه او ،و
یا در واکنش به شیوۀ او بنیان گذارده شدند؛ هرچند سالیانی طمول کشمید تما نظریّمات انقالبمیاش بمه
تدریج مورد اقبال خواص واقع گردد ،و البتّه در بین عوام نیز مورد نفرت و بدفهمی قرار گرفت« .مردم
از من متنفّرند زیرا دربارۀ چیزهایی حرف میزنم که قرار نبود آشکار شوند» .نگاه فرویمد بمه انسمان -
شاید متأثّر از فلسفۀ قرن نوزدهم -به یك معنا بدبینانه بود ،چنان که در نامۀ  10س تامبر  1918بمه اسمکار
فیستر مینویسد «من در کل چیزهای خوب کمی در بشر یافتهام ،طبمق تجربمۀ ممن ازلمب آنهما آشمغال
هستند» و یا در نامۀ  28جوالی  1929به سالومه ازلب انسانها را بیارزش میخوانمد؛ لمیکن بمه اعتقماد
آدورنو حسّ تحقیر فروید نسبت به آدمیان در حقیقت جلوۀ عشقی بیامید بود (جی ،1973 ،ص. 105 .
فروید تلقّی رایج نسبت به انسان به عنوان موجودی نسبتاً معقول و آگاه را مورد تردید قرار داد؛ از

 .1فروید نویسندۀ بسیار پرکار و مبتکری بود .بسیاری از مفاهیمی که بعداً شاگردان او به آن پرداختند ،نخست از سوی او طرح شدهاند؛ همر چنمد
گاه مفهوم اوّلیّۀ طرحشده از سوی او جزئی بوده و نظریّهپردازی کاملتر را در مورد آن مفهوم شاگردان انجام دادهاند (مانند ناخودآگاه جمعی یونگ
یا ضربۀ تولّد رانك  .از این رو برای پرهیز از حجیم شدن فصل نخست کتاب ،چنین مواردی از نظریّۀ فروید در فصول دیگمر آورده شمدند و در
فصل نخست تنها اشارهای به آن کلیدواژه کردهایم .از جمله پرداختن به تداعی آزاد را به فصل دوم ،نماد و ناخودآگاه جمعمی را بمه فصمل سموم،
رابطۀ ذهن و بدن را به فصل چهارم ،همزاد و ضربۀ تولّد را به فصل پنجم و رشد جنسی زنان را به فصل هفتم موکول نمودهایم.
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ابتدای قرن هجدهم چنین رویکرد انتقمادآمیزی بمه انسمان اتّخماذ شمده بمود کمه در شموپنهاور ،نیچمه،
داستایفسکی و ایبسن به اوج رسید ،امّا پرداختن نظاممند و دقیق آن میراث فروید شمد .فرویمد پمس از
پرداختن کوتاهمدت و جزئی به مدل ازوا ،در ابتدا بمرای روان انسمان ممدلی مکمانی شمامل خودآگماه،
نیمهخودآگاه و ناخودآگاه 1ارائه نمود .طبق تمثیل مشهور کوه یخ در رابطه با این ممدل او ،ازلمب روان
انسان را ناخودآگاهی تشکیل میدهد که مرئی نیست ،و خودآگاه بخش قابل مشاهدۀ کموچکی از ایمن
کوه یخ است .خودآگاه شامل افکار و احساساتی است کمه شمخص بمر آنهما وقموف دارد و قسممتی
کوچك از شخصیّت و زندگی فرد را دربرمیگیرد .نیمهخودآگاه حاوی افکار و تجربههمایی اسمت کمه
درست زیر سطح آگاهی قرار دارند و فعالً ناهشمیارند ،امّما بما کممی تمالش ممیتموانیم آنهما را وارد
خودآگاهی کنیم و بر آنها واقف شویم .ناخودآگاه شامل سائقها و خاطرات سرکوبشمده اسمت کمه
نمیتوان به آنها وقوف یافت امّا با این حال بسیاری از صحبتها ،رفتارها ،احساسها ،خیالها و البتّمه
همۀ رؤیاهای ما را هدایت میکنند .از آنجا که ناخودآگاه در دسترس ذهن آگاه قرار ندارد ،فروید باور
داشت که وجود آن را تنها میتوان به طور زیرمستقیم مشاهده کرد .در سالهای ابتمدایی سمدۀ بیسمتم،
کار فروید بر همین مدل مکانی استوار بود و بیماریها ،رؤیاها و پدیدههایی روزممرّه چمون ت مقهمای
زبانی ،فراموشی ،و لطیفه را بر این اساس تبیین مینمود (فیست ، 2012 ،فرآوردههای ظاهراً نماهمگون
از روان انسان که وجه مشتر آنها ،یعنی ناخودآگاه بودن ،مورد توجه فروید بود.
از نظر فروید ممکن است گاه فکر یا خاطرهای (عمدتاً رنجآور و اضمطرابآور از خودآگماهی بمه
ناخودآگاهی برود و از دسترس خودآگاه خارج شود .چیزی که باعث این امر میشود سازوکار دفماعی
سرکوب است .در این حالت خاطرات از بین نمیروند بلکمه همچنمان بیمرون از عرصمۀ خودآگماه بمه
حیات مخفیانۀ خویش ادامه میدهند .در اینجا باید توجّه نمود که ناخودآگاه ابداً بمه معنمای نافعّمال و
خاموش نیست ،بلکه مفهومی پویا است ،به این لحاظ که افکار سرکوبشمده فعّاالنمه در پمی ورود بمه
خودآگاه هستند و به همراه سائقها ،رفتارهای مما را جهمت ممیدهنمد (رایکممن 2008 ،و بمه قمولی
ناخودآگاه «تاب مستوری ندارد» .به باور فروید «در ورای دالیلی که برای کنشهای خود برمیشماریم،
بیشك عللی وجود دارند که به وجود آنها اعتراف نمیکنیم .امّا در پس همین علمل مخفمی ،بسمیاری
علل دیگر وجود دارند که مخفیترند و ما حتّی خودمان از آنها بیخبمریم .بخمش اعظمم کمنشهمای

)1. topographic model (Consciousness, preconsciousness and unconsciousness
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روزمرّۀ ما نتیجۀ انگیزههای پنهانیاند که از دیدرس ما خمارجانمد» .بما ایمن حمال ممیتموان بمه کممك
روانکاوی تا حدّی به وجود این موارد پی برد .هدف درمان روانکاوانه نیز کسب همین بیمنش اسمت،
چیزی که زالباً نسبت به دیگر درمانها زمان بیشتری میطلبد (کوری. 2005 ،
در ناخودآگاه قواعدی متفاوت با دنیای منطقی جریان دارد؛ سائقهای مختلمفِ ایجماد شمده تحمت
کنشهای زرایز که در ناخودآگاه گرد آمدهاند و به طمور مسمتقل در کنمار یمكدیگمر هسمتند ،از «اثمر
تضادهای متقابل» برکنارند .به عبارتی در صورتی که دو سائق دارای دو هدف متفاوت باشند ،بمر ضمدّ
یكدیگر عمل نمیکنند و قدرت هیچ کدام کاهش نمییابد .زمان در ناخودآگاه معنا ندارد ،رویدادها بر
حسب توالی زمانی مرتّب نشدهاند و با گذشت زمان نیز از بین نمیرونمد .در ضممیر ناخودآگماه همیچ
قطعیّت ،شك و انکاری وجود ندارد .رابطۀ بسیار کمی با واقعیّت خارجی برقرار است و اصمل لمذّت
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حاکم است (شولتز . 2012 ،یك مثال میتواند این ویژگیهای ناخودآگاه را بمه خموبی توضمیح دهمد:
تصوّر کنید کیکی در دست دارید .در ساحت خودآگاهی میتوانید آن را بخورید و یا نگه دارید .امّا در
ناخودآگاه هر دوی این کارها همزممان ممکمن اسمت ،ممیتوانیمد رؤیمایی ببینیمد کمه در آن کیکمی را
خوردهاید ولی همچنان در دستتان است! در اینجا به رزم این که خودآگاه طبق تجربه میدانمد تنهما
یکی از دو کار با کیك ممکن است ،امّا ناخودآگاه این دو را ،که مبتنی بر میل به تملّك و میل به لمذّت
دهانی هستند ،همزمان در خود دارد ،بدون این که به یكدیگر آسیبی برسانند (کموهن ،2005 ،ص29 .
و . 30در واقع کود پس از تنبیهها و ناکامیهای بسیار ،آنچه را که کانت صورتهای ضروری تفکّر
(شامل قوانین مکان و زمان مینامد میآمموزد ،منتهما فرویمد ایمن مفهموم کمانتی را تنهما منحصمر بمه
خودآگاهی میداند و در مقابل آن وجود ناحیّهای متالطم به نام ناخودآگاه را در ذهن مسلّم ممیگیمرد.
این ناحیه از روان به طور خاص در رؤیاها ،در لطیفهها ،ت قهای زبانی ،آثار هنری و اخمتالالت روانمی
نیز نمود دارد .فروید از پسری ده ساله سخن میگوید که پس از مر

پدرش دچار ضربۀ روانی شمده

بود« :من میفهمم که بابا مرده ،امّا نمیفهمم چرا دیگه شبها خونه نمیآد» .چنین سمخنی از محتموای
ناخودآگاه و عدم تطابق آن با اقتضائات واقعیّمت حکایمت دارد (ایسمتوپ ،1999 ،ص . 167 .از نظمر
فروید انسان مساوی با عقالنیّتش نیست ،و ناخودآگاه در افکار و رفتار هر انسانی ،با هر مقام و جایگاه
و طرز فکری که باشد ،تأثیر هنگفت میگذارد ،و او را بازیچۀ خود میگرداند .اتوبیوگرافیهمای افمراد

1. pleasure principle
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مشهور و موجّه ،همانند اعترافات آگوستین قدّیس ،خاطرات استاندال یا اعترافمات ژان ژا روسمو بمر
این اندیشۀ فرویدی کامالً صحّه میگذارند.
ناخودآگاه به خودی خود از دسترس توصیف ایجابی خود فرد بیرون است و نمیتواند به تصمرّف
زبان فرایندهای خودآگاه درآید؛ تنها هنگامی که محتویّات آن بمه قمدر کمافی تغییرشمکل ممییابنمد تما
موجب ایجاد اضطراب در خودآگاهی نشوند ،به ساحت آگاهی ورود پیدا میکنند .بمرای مثمال امکمان
دارد فردی با دست انداختن کسی یا شوخی کردن با او ،امیال شهوانی یا خصمانۀ خود را ابراز کنمد .از
نظر فروید دو نمونۀ مهم چنین تغییرشکل سانسورکنندهای ،در رؤیا و هنر قابل مشاهده هستند ،کمه در
اینجا رؤیا و در اواسط فصل به هنر میپردازیم.
نکتۀ اصلی در رابطه با رؤیا ،نمادین بودن آن است .طبق نظر فروید راجع به نماد ،موارد تصمویری
موجود در رؤیا ازلب جانشین چیزی دیگر که معموالً ماهیتی جنسی دارد میشوند .برای نمونه تصاویر
مقعّر (چون آبگیر ،گل ،گلدان ،فنجان ،چمدان ،کمد ،زار ،تونل ،حفمره ،پنجمره نمماد زن و زهمدان ،و
تمامی تصاویری که طولی بیش از قطرشان دارند (مانند قطار ،برج ،قلۀ کوه ،مار ،ممداد ،تفنمگ ،چماقو،
نیزه ،شمشیر نماد مرد یا نرینگی هستند و ترکیب نمادهای فوق (ماننمد ورود قطمار بمه تونمل و نیمز
اعمالی چون تیراندازی ،نیش زدن (یا خوردن  ،االکلنگسواری ،رقص ،انتقال با آسانسور ،اسبسواری،
باال رفتن از پلّه و پرواز نماد آمیزش و لذّت جنسی هستند .اجازه دهید برای نمونه تفسیر یك رؤیما را
در نظر آوریم .خانمی بارها رؤیایی دیده بود از سربازی که از آن طرف پنجره به او شلیك میکند ،و او
س س بر اثر هیجان و ترس از خواب میپرد .در روانکاوی به کمك تداعی آزاد مشمخّص شمد روزی
هنگام عبور از خیابان به گروهی از سربازان رسیده و پسرعمویش را بعد از  15سمال بمین آنهما دیمده
است .او برای صحبت جلو رفته امّا پسرعمو پاسخ داده که به سبب دستور نظامی نممیتوانمد صمحبت
کند .از آن پس احساس سرخوردگی و ضعف جسمانی پیدا کرده است؛ پسرعمو اوّلین کسی بموده کمه
با او در  16سالگی رابطۀ جنسی برقرار کمرده اسمت .مشمخّص شمد کمه سمردی زن در طمول زنمدگی
زناشویی به سبب همین رابطه بوده است .این نوع تفسیر نمادها افزون بر رؤیا بر آثار هنری نیز اعممال
شده است ،مثالً بسیاری از افراد (بهخصوص منتقدان واجد رویکرد روانکاوانه نقّاشمیهمای جورجیما
اوکیف ( 1887-1986نقّاش آمریکایی را ،که نماهای نزدیکی از گلها تصویر نموده ،تداعیگر تصویر
بدن زن و آلت جنسی زنانه دانستهاند؛ یا در مثالی دیگر ،ماری بناپارت در تفسیر شعر اواللوم از آلنپمو
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