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ّ
عرصهﺆ نقد هنر و ادبیات داشته باشد.
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هنرمند ،هنرـــ نقد ،مخاطب

دكتر حبیب اهلل آیت اللهی
دانش��یار دانش��گاه شاهد
habib@modares.ac.ir

تاریخ دریافت مقاله86/1/20 :
تاریخ پذیرش نهایی86/4/1 :
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نقد چیس��ت و منتقد کدام است؟ هنر چیست؟ چرا بسیاری از
هنرمن��دان مخاطب نقد با نقد ش��دنِ آثارش��ان ،چهره در هم

میكشند؟ نقد ،جداکرن س��ره از ناسره ،خوب از بد ،درست
ِ
درک بهتر قراردادن اثر
از نادرس��ت اس��ت و هدف آن مور ِد

هنری و درعینحال ،آگاهکردن هنرمند از نقاط قوت و ضعف اثرش اس��ت .نقد مانند تیغ

دو َدم است ،تحسین میکند و میرنجاند ،ولی جز در مواردی اندک ،هدفش آشکار کردن
خوبیها و بدیها بهمنظور بهین گزینی اس��ت .نقد را ش��یوههای متفاوت و متعدد است و
عوامل مختلفی در ش��کلگیری آنها ،به ویژه در قلم��رو هنرها ،وجود دارند :جریانهای
سیاس��ی و اجتماعی و دینی ،عوامل روانشناس��انه ،زیباییشناسانه ،سنتهای مدرسه

گرایان��ه و غی��ره .پیش��رفت و تغییرات ش��اکلههای اجتماع��ی و علمی در س��دهﺆ معاصر،
ش��یوههای تازهایی را ،عالوه بر شیوههای تاکنون مطرح ،بهوجود آورده است که برخی

مورد پذیرش کارشناس��ان و منتقدان قرارگرفته و برخی نیز در بوتهﺆ تجربهاند .بررس��ی
موجز این شیوهها موضوع این نوشتار می باشد.

واژگان كلیدی:

نقد ،هنر و هنرمند ،شیوههای نقد هنری ،عوامل مؤثر در نقد.
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نیاز ،پل س��اخته ش��ود ،فرو ریزد و هنرمند و مخاطبش

را به پرتگاهی فرود آورد که برآن می بایس��تی اس��توار

ش��ود .هنر و نق��د الزم و ملزوم یكدیگرن��د و چون با هم
الف��ت گزینن��د ،هنرمند را آموزش هن��ری دهند و مخاطب

ِ
درک بهت ِر هنر نائل س��ازند .معنای مختصری
را ه��م ب��ه

از هن��ر و نقد ،ش��اید خالی از س��ودمندی نباش��د .نقد و

انتقاد از یک آبش��خور نتیجه میش��وند ،ولیکن نقد خوب
و بد ،درست و نا درست،سره و ناسره را بیان میکند و

هدفش بهبود « نقد ش��ده » اس��ت ،اما انتقاد تنها ناسره ها
را میآگاهاند و بقیه را به درک و دریافت و باورهای «نقد

شده» میس��پارد؛ هرچند که همگان براین باورند که هنر
را میشناسند ،ولی انتقاد را بهجای نقد میگیرند.

هنر چیست؟ س��زار براندی ،اس��تاد تاریخ هنر و مرمت

نق��د چیس��ت و منتقد کیس��ت؟ چرا

مقدمه

آثار هنری در ایتالیا و یکی از نگره پردازان بزرگ مرمـت

چون سخن از نقد ش��ود ،مخاطبان

و احیای آثار هنری ،در سدهﺆ بیستم مسیحی ،می نویسد:

ش��ده ،و ...چهره در هم میکش��ند

از آن س��اخته ش��ود و از دو ش��اکله :خالقی��ت و زیبایی

نق��د ،هنرمندانی ک��ه آثارش��ان نقد

محصول تولید انسانی دو گونه است ،یا برای لذت بردن

و چه بس��ا نس��بت به منتقد دشمنی

برخوردار باشد ،آن هنرست؛ و یا برای مصرف روزانهﺆ

میکنند و کین��ه توزی برمیگزینند؟ چرا نقد دلهره آفرین

انس��انها س��اخته ش��ود ،آن تنها محصول تولید است و

اس��ت و منتقد همیشه به دیدهﺆ بد نگریس��ته میشود؟ نقد

ب��س )Brandi,1991( .و اما نقد ،معانی مختلفی دارد ،که

معی��ار و عاملی مؤثر در فهیم س��اختن هنرمن��د ،هنر ،و

رایجترین و مهمترین آنها «جداکردن س��ره از ناس��ره»

مخاطب است .پُلی است میان هنرمند و مخاطب اثر هنری،

اس��تَ .س��رِه به معنای خوب ،نیکو ،پسندیده ،درست ،و

و منتقد معمار پل است .اگر پل را آگاهانه بنا کند ،تا وقتی

غیره؛ و ناس��ره بد ،زش��ت ،ناپسند،

ك��ه هنرمند و مخاط��ب وجود دارند،

پل هم پابرجاست ،ولی اگر سست و
خودس��رانه ،بدون آگاهیهای مورد

1.critique
2. Cesare Brandi

9
پژوهشنامه فرهنگستان هنر شماره  4مرداد و شهریور 86

نادرس��ت و غی��ره م��ی باش��د .آنچه

ک��ه در کالم اهلل مجید ب��ا عنوان «امر
بهمع��روف و نهی از منکر» آمده ،نقد

اس��ت .در همهﺆ فرهنگهای دینی ،بهویژه ادیان ابراهیمی

معنای کس��ی که از بیرون به هنر و هنرمند و مخاطبش

جداک��ردن س��رهها از ناس��رهها ب��رای رهنم��ون ک��ردن

یا بد ،درس��ت یا نادرس��ت ،دور نمیماند؛ نکته سنجی

اش��راف دارد و مینگرد و از چش��م او هیچ چیز ،خوب

و بهدین��ی ایران��ی ،نقد ،اهمیتی درخ��ور دارد و هدف آن

ک��ه نق��اط ضع��ف و ق��وت را بی��ان میکند ت��ا «صاحب

انسانها بهس��وی خداوند و خدایی ش��دن است ،و اغلب

ضع��ف» در صدد رفع نقص و عیب خود برآید و کارش

در قالب داس��تانهای عبرت انگیز گذش��تگانی که خداوند

را اصالح کند.

را انکار کردند بیان میش��ود .بهترین نمونهﺆ آن داس��تان

اما در فرهنگ بیگانه ،فرهنگ فرانسوی روبِر برای مثال،

حضرت ابراهیم خلیل (ع) و شکستن بتهاست که شایستهﺆ

در مورد نقد و منتقد چنین آمده است:

بررس��ی جداگانهای��ی اس��ت و بای��د در ج��ای دیگری به
تفصیل از آن سخن رود.

نخس��ت نقد« :ال��ف .داوری زیبای��ی شناس��انه .1 :هنر

دکتر زرینکوب در بارهﺆ واژهﺆ نقد مینویس��د که این کلمه

داوری کاره��ا و تولیده��ای روح��ی ،تولیده��ای ادب��ی و

محاس��ن و معایب همین معنا ب��هکار میرود ،در اصل به

مجموعهﺆ کس��انی که چنی��ن داوری میکنن��د؛ ب .داوری

هن��ری؛  .2داوری ی��ک اث��ر هن��ری ،یک اثر معن��وی؛ .3

در فارس��ی و در تازی ،بر وجه مجاز در مورد ش��ناخت

هوش��مندانه ،اخالق��ی ،داوری اخ�لاق و خصیصهه��ای

معنای رای زدن و داوری کردن اس��ت .ش��ک نیس��ت که

یک م��رد ،خودداوری ک��ردن ،داوری اصالت یک متن از

رای زدن و داوری ک��ردن در ب��ارهﺆ امور و ش��ناخت نیک

دی��دگاه فلس��فی؛ ج.1 .عمل داوری ک��ردن :گرایش روح

و بد و س��ره و ناسره مستلزم معرفت درست و دقیق آن

جدی و ناخوش��ایند .2 ،داوری
به برق��راری داوریهای ّ

امور اس��ت و از این جاس��ت که برای نق��د ادبی مفهومی

ناخوشایند و بدبینانه ،و غیره ...

وسیعتر و جامعتر قائل شده اند (زرین کوب.)1361 ،

پ��س نقد بای��د بتوان��د در همهﺆ ش��ئون زندگی انس��انی،

دوم :ش��خصی ک��ه ب��ه داوری ت��ن در میده��د و کارش

کاربرد و کارکرد داش��ته باش��د؛ و یک��ی از پدیده های

را داوری میکند و کارش این اس��ت؛  .2کس��ی که انتقاد

این اس��ت .1 :کس��ی که یک اث��ر روحی (ادب��ی یا هنری)

در اندیش��هها ،پندارها ،گفتاره��ا و رفتارها و اعمال او

میکند و محکوم میسازد.

انس��انی ک��ه میتواند عمل و رفتار او هم باش��د « ،هنر»

س��وم.1 :کس��ی که ارزشه��ا ،کیفیته��ا ،اش��تباهات و

اس��ت ،به همان مفهوم س��ادهایی که سزار براندی گفته

خطاه��ای ی��ک اثر روح��ی (ادبی ی��ا هنری) را مش��خص

اس��ت و ب��ه هم��هﺆ مفاهیم��ی ک��ه فیلس��وفان ،حکیمان و

میکن��د .2 ،کس��ی که ارزش منطقی یک ادع��ا  ،و اصالت

دانش��مندان ،در همهﺆ جهان برای هنر قائل ش��دهاند .اما

منتق��د کیس��ت ؟ منتقد ،نه تنه��ا به معنای انتق��اد کننده،
آنگونه که در اذهان مردم رس��وخ کرده است ،بلکه به

ی��ک مت��ن (ی��ا اث��ری هن��ری) را میآزماید؛  .3کس��ی که

10
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و ارسطو و دنباله روهای آنها مانند زنوکرات میرسد.

(.)Le petit Robert, 2007, p.575
میبینی��م ک��ه نق��د و انتق��اد ،جداک��ردن س��ره از

ولی اینان بیش��تر به نقد ادب��ی پرداختهاند .اتروریاییها

از پ��اد ـ ارزش ،و غی��ره اس��ت و انتق��اد بی��ان و

کاره��ای خود قرار داده بودند و حتی آثار یونانیان را هم



و س��پس رومیه��ا ب��ه تقلی��د از یونانیان ،نق��د را یکی از

ناس��ره ،خ��وب از ب��د ،درس��ت از نادرس��ت،ارزش

نقد میکردند ،مش��هورترین آنها به نام سیس��رون ،در

آش��کار ک��ردن نق��اط ضع��ف اس��ت و اگ��ر خ��وب

تاریخ تحول این دانش ج��ای ویژهایی دارد .این گروه به

اندیش��یده ش��ود ،به��ر هوری و س��ودمندی نق��د،
حت��ی وقت��ی ک��ه انتقاد و ناخوش��ایند باش��د  ،بیش از

بیبهرگی است.

پیشینه نقد
در
گسترهﺆ هنر

ط��ور معمول نقد را از دیدی فلس��فی بیان میکردند ولی،

افزون بر آثار ادبی و ش��عر ،نقاش��ی و پیکره س��ازی را

نقد در گس��ترهﺆ هن��ر امروزین ایران

هم نقد کردهاند .در خاور نزدیک ،س��ومریان (و بیش��تر

نرس��یده اس��ت ک��ه بت��وان از آن

و ادبی��ات پرداختهاند .لیکن نخس��تین اق��دام جدی دراین

هن��وز ب��ه آن پختگ��ی و انس��جام

نوـ س��ومریان) نخس��تین اف��رادی بودند که به نقد ش��عر

قلمرو ،درس��دهﺆ نخست مسیحیت توس��ط ویتروویوس

قاطعان��ه س��خن گفت ،لیکن ،ش��اید



روم��ی انجام گرفت .س��پس در س��دهﺆ پانزدهم مس��یحی

وقت آن رس��یده باشد که ضرورت

ب��ا ش��کوفایی جری��ان ب��زرگ و فخی��م باززای��ش هنری

آن باز ش��ناخته ش��ود و به تبیین آن اقدام گردد .هستند

(رنس��انس) ،که در آن ،افزون بر فیلس��وفان ،هنرمندان
ُ

بسیاری از هنرمندان که نقد را منحصرا ً «انتقاد» میدانند

نیز ،عالوه بر نوش��تن و در اختیار همگان گذاشتن نتیجهﺆ

و ب��ه همین دلیل دوس��ت ندارند مورد انتق��اد قرار گیرند

تجربههای خود ،به نقد و بررس��ی آثار دیگران هم همت

و از ای��ن میان ،برخی نیز هس��تند که نق��د را گونهایی بی

میگماشتند ،و اینچنین ،اس��ناد ارزشمندی از چگونگی

حرمتی نس��بت ب��ه خ��ود تلق��ی میکنن��د ،و در نتیجه به

تحول هنری س��دههای پانزدهم و شانزدهم در اختیار ما

منتقد کینهورزی را میآغازند؛ و همین امر ،س��بب رکود

گذاش��تهاند .ازاین زمان به بعد ،ع�لاوه بر هنرمندان ،در

دانش نقد در ایران ش��ده است و اگر هم منتقدی خامه در

س��دهﺆ شانزدهم و همچنین وازاری  ،گروهی دیگر نیز در

دس��ت گیرد اغلب به گونهایی «داوری س��لیقه» ،آنهم در



جامعهﺆ هنری آشکار شدند که ما آنها را با عنوان «تاریخ

جهت تمجید و تحس��ین دوس��تان یا توبی��خ و بدگویی از

«نادوس��تان !» آغاز میش��ود .لیکن
در باختر زمین ،از دورانهای کهن،
به این مهم توجه داش��تهاند .پیشینهﺆ
نقد در باختر زمین ،به عهد افالطون

هنر نویس��ان» میشناسیم .اینان نیز

3. Xenocerates
4. Etruscan
5. Vitrovius
6. Vasari
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در عی��ن روای��ت ک��ردن ماجراه��ای
جامعههای هنری و هنرمندان ،گاهی
ب��ه تحلیل و نق��د آثار آنان نی��ز اقدام

کردهاند؛ اما هیچک��دام ازاین گروههای نامبرده ،به مثابهﺆ

آزادی مطبوعات و آزادی بیان ،که س��بب به وجود آمدن

نق��د در هنر ،به معنای واقعی آن ،پس از انقالب فرانس��ه

هنر گردید؛ و ازاین میان افرادی صاحب قلم (مانند بودلر

حرفهﺆ روزنامه نویس��ی و در نتیجه ،قلم فرسایی در بارهﺆ

«منتقد» به مفهوم خاص آن پذیرفته نیس��تند .در حقیقت،

و غی��ره  )...که به نقد هن��ر میپرداختند و عموماً پیروان

گام ب��ه عرص��هﺆ ادبیات و هنر نه��اد و یکی از پیش��ههای

کانت بودند ،یعنی نقد آنها گونهایی «داوری سلیقه» بود،

جانب��ی جریانهای هنری ،و عامل اصل��ی و برانگیزانندهﺆ
ِ

و در کنارشان ،روزنامه نویسانی که برخی از آنها حتی

آنها گردید.

انقالب فرانس��ه تحولهایی را در فرانسه و بهتبع آن ،در

کمترین آگاهی از هنر نداشتند ،به نقد آن میپرداختند.

ب��ه ویژه نقاش��ی ب��ود .از میان رفت��ن «هنرمن��د پروران

به دلیل معاشر بودن با هنرمندان و تبادل اندیشهها و افکار

گروه نخست از منتقدان ،فیلسوفان ،شاعران و نویسندگان،

اروپا ،ایجاد کرد که مش��هورترین آنها در قلمرو هنرها،

با آنان ،با ادراک فراتری که نسبت به دیگر مردمان داشتند،

و مش��وقان هنر» ،و ظه��ور نو دولتانی که میخواس��تند

اغلب با تحلیل آثار هنری تالش میکردند دیدگان مخاطبان

ادای اش��راف را درآورند ،گرانی م��واد و مصالح هنری،

هن��ر را باز نگاه دارند و به فه��م و درک آنان از هنر ،یاری

و درعینح��ال ،کس��ادی ب��ازار خری��داران و س��فارش

رسانند .اغلب نقدهای این گروه « نقد یکسویه» بود ،بدین

دهندگان آثار هنری و بهویژه نقاشی؛ ایجاد تاالری برای

معنا که هدفش��ان آگاهی دادن به مخاط��ب بود و تقریباً با

برگزاری نمایش��گاههای هنری توس��ط دولت ،که بعدها

هنرمند کاری نداشتند ،وجنبههای فلسفی نیز عموماً بر این

به «تاالر پاییزه» مش��هور گردید؛ بیرون ش��دن آموزش

آگاهیها تسلط داشت .اما گروه دوم یا روزنامه نویسان،

هن��ر از کارگاهه��ای اس��تادان و تأس��یس م��دارس عالی

آنها برای بهتر و بیشتر به فروش رساندن روزنامهشان

هن��ر در پاریس و در اغلب شهرس��تانها ،ش��مار زیادی

تالش میکردن��د و اغلب آنها دش��منان هنرمندانی بودند

از جوانان را به س��وی هنر کش��انید .در کنار پیش��ههایی

که ت��ازه به جهان هنر گام نهادهاند ،و دوس��ت هنرمندانی

چون مجموعه س��ازی از آثار ب��زرگان هنر که رفته رفته

که از ش��هرت و موقعیت اجتماعی و حتی سیاس��ی باالیی

شمارشان کم و کمتر میش��د؛ خریدارانی که آثار هنری

برخ��وردار ب��وده ،ی��ا در دول��ت ف��ردی صاحب نف��وذ را

را ارزان می خریدند و انبار میکردند تا در آینده گرانتر

میشناختند و به الطاف او امیدوار بودند .اینان با بیرحمی

بفروش��ند؛ دالالن��ی که آث��ار هن��ری را میخریدن��د و از

زی��اد بر هنرمن��دان میتاختند و با اصطالح��ات نامأنوس

میهن اصلیش��ان بیرون ب��رده ،در کش��ورهای دیگر به

نمایش میگذاشتند و پس از ِگردآوری نظریات مردم ،به

میکوش��یدند آنه��ا را به نتیجهﺆ کارش��ان نومید س��ازند

س��رزمین اصلی باز میگش��تند و از آنها نمایشگاههایی

ترتیب میدادند تا بلکه آنها را به بهایی گزاف بفروشند؛

وسدی در برابر پیش��رفت آنها برمیافراشتند .اینچنین
ّ
12
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آمد ،برای مثال ،نام «روکوکو» که برای هنر باروک س��دهﺆ

ضابطه های��ی تثبیت ش��ده نیافتهاند (مانند نق��د تکوینی،

ایتالیای��ی ،برای مس��خره کردن چیزی ب��هکار میرفت ،و

نش��دهاند؛ از س��وی دیگر میتوان برخ��ی از آنها را در

نقد س��اختارگرا ،یا نقد زنانهگ��را) ،در این مختصر وارد

هیجدهم اروپای مرکزی برگزیده ش��د ،در زبان اصلیش،

برخی دیگر ادغام کرد ،یا زیرشاخهای از دیگری دانست.

ی��ا واژهﺆ «احس��اسگرایی» ی��ا «امپرسیونیس��م» که برای

برای مثال ،نقد س��اختارگرا میتواند زیرشاخهای از نقد

هنرمندان جوان ربع چهارم سدهﺆ نوزدهم ابداع گردید ،در

فن��ی و علمی منظور گردد؛ یا نق��د تکوینی که در هنرهای

آغاز برای مسخره کردن و حقیر شمردن این جریان نوپا

ادبی بیش��تر کاربرد یافته اس��ت و حدود س��ی س��الی از

به کار برده ش��د« .فوویس��م» و «کوبیس��م» هم به همین

عمر آن بیش��تر نمیگذرد و پیوس��ته م��ورد بحث و حتی

طریق به جهان هنر وارد شدند.

نقد منتقدان است؛ نقد زنانهگرا ،یا « ِفمینیستی» را قاطعانه

در برابر گروه نامبرده ،شاعران و نویسندگانی نیز بودند

که نقد را وس��یلهایی برای پش��تیبانی و حمایت هنرمندان

نمی توان «شیوهایی از نقد» دانست و دوران کودکی خود

هم��کاری و همی��اری میکردن��د؛ مانند آپولینر 10ش��اعر،

مصداق آیهﺆ ش��ریفة «  ...تلک عش��ر ٌة کاملة » ده ش��یوه

را س��پری نکرده اس��ت .من دراین نوش��تار میکوشم به

برگزی��ده بودن��د ،و حت��ی در تبیین اص��ول کار آنان نیز

از رایجتری��ن ش��یوههای نق�� ِد ام��روز را بهط��ور ایج��از

که جریان «کوبیس��م» بس��یار به او مدیون اس��ت؛ یا ژان

بیان کنم.

کوکتو ،11ادیب ،ش��اعر ،نویس��نده ،فیلمساز ،نمایشنامه

 .1نق�د فنی و علمی :در این روش منتقد به پرس��ش نقد،

نویس و طراح ،که در به شهرت رساندن دوبارهﺆ پیکاسو،
در دورانی که کوبیسم توسط هنرمندان نوگرای تجریدی

خواه در هنرهای ادبی و خواه در دیگر هنرها ،براس��اس

فنی تثبیت ش��ده میپ��ردازد .میدانیم
معیارهای علمی و ِ

و منتق��دان طرف��دار آنان (مانند میش��ل راگ��ون) محکوم

که هنرها نیز مانند دانش و فناوری ،نگرههای ویژهﺆ خود

میشد ،سهم بسزایی داشت.

را دارند ،با این تفاوت که در دانش و فناوری ،نگره پیش

ش��یوههای نقد هنر متفاوتند .شاید

مشهورترین
گونههای نقد ،ش��یوههای نقد رایج در جهان هنر و
در بازار هنر در زم��ان کنونی ،بیفایده نباش��د.
بـــس��ـیــــاری
جهانی
گزارش کوچکی از مشهورترین این

از آن ه��ا ک��ه

زادهﺆ تح��والت ت��ازه و جدی��د جامعهﺆ
نوی��نِ باختر زمی��ن هس��تند و هنوز

از قطعی��ت یافتن دادههای علم��ی و فنی مطرح میگردد و

پ��س از آزمونهای موفق ،نگره به مثاب��هﺆ علم یا فناوری
تثبی��ت میش��ود .در هنره��ا درس��ت وارونهﺆ ای��ن قضیه
اتفاق میافتد ،یعنی نخست هنرمندان

7. Impressionism
8. Faurism
9. Cubism
10. Apollinaire
11. Cocteau
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تجربه میکنند وآنچ��ه از تجربههای

هنرمندان که پذیرای همگان قرارگیرد
به مثابهﺆ نگره ،به هنگامی که احساس

دیگر ،تحول و دگردیس��یهای س��ریعی که در ش��یوهها

هنرمندان ُدچار تردید میشود ،به یاری آنان میآید.

گروهی از منتقدان نقد علمی و فنی را جدا از هم بررس��ی

و س��بکهای مختل��ف هن��ری و ادب��ی پدی��د آمد ،س��بب

 .2نقد معنایی و محتوایی :دراین ش��یوه منتقد بیشتر به

مختلف سیاس��ی ،اجتماعی ،اقتص��ادی و اخالقی جامعه

ش��کافتن و درک محتوا س��بب پی بردن به معنا میشود.

ش��یوههای ادبی و هنری بدانند و با بررسیهای جامعی،

ش��د دانش��مندان ،نویس��ندگان ،و منتق��دان ،جریانهای

کردهاند و آنها را دو قلمرو متفاوت از نقد میدانند.

را عامله��ای مؤثر در تش��کل این جریانها ،س��بک ها و

محتوای اثر توجه دارد تا به فنون یا دانشهای اجرایی آن.

در هم��هﺆ ش��ئون آن ،هنرمن��د و اث��ر هنری را نی��ز مورد

محتوا ممکن اس��ت تصویری یا تجریدی باشد ،در هر دو

بررس��ی و نق��د ق��رار دهند .تأس��یس مدرس��ههای عالی

مورد ،بخش ملموس و بیرونی به قول س��عدی «پوستهﺆ»

هنری (آکا ِدمیه��ا) و انتقال آموزش هن��ر از کارگاههای

اثر اس��ت و معنا بخش درونی یا «مغز» آن .باید دانس��ت

اس��تادان به این مدرس��هها و مش��کالت اجتماعی زاییدهﺆ

ک��ه موضوع یک اثر هنری با محتوا و معنا تفاوت بس��یار

انقالبه��ا ،به ویژه انقالب سیاس��ی ـ اجتماعی فرانس��ه،

دارد .موض��وع کلیدی برای بازکردن درهای محتوایی و

در تثبیت نقد هنری جامعهشناسانه تأثیر بسزایی داشت،

دست یافتن به معناست.

یک��ی از زیرش��اخههای نق��د محتوای��ی «نقد تفس��یری یا

و میبایس��تی یک س��ده از پدیدایی آن بگذرد تا در س��دهﺆ

میکوش��د برداش��تها و دریاف��ت های ش��خصی را ،به

«جامعهشناسی هنر» ،مستقل از «جامعه شناسی» فلسفی

بیس��تم ،توس��ط پییر فرانکاس��تل فرانس��وی به دانش

تأویلی» است و آن به نقدی گفته میشود که در آن منتقد

12

فرادی��س ش��ود .نقد جامعهگ��را در قلم��رو هنرهای ادبی

گونه ایی ،به مخاطب اثر هنری تحمیل یا منتقل کند و هیچ

بیش��تر از قلمروهای دیگر هنر مورد بررس��ی قرارگرفته

توجهی به نظر هنرمند و هدف او از آفرینش اثر ندارد.

 .3نقد جامعه شناس�انه :س��دهﺆ نوزدهم مس��یحی س��دهﺆ

و گسترش یافته است.

انق�لاب صنعت��ی و حمل و نق��ل در انگلس��تان ،انقالب در

ب��ه خو ِد هنرمند توج��ه دارد تا به اثر هن��ری او ،زیرا اثر

 .4نقد روانشناسانه :در نقد روانشناسانه منتقد بیشتر

انقالبها نام گرفته اس��ت .انقالب سیاس��ی در فرانس��ه،

هنری جل��وهگاه حاالت و روحیات هنرمند اس��ت و درک

زمینهه��ای مختل��ف علوم ،فلس��فه ،حکم��ت ،ریاضیات،

نیازه��ا ،کنشه��ا و واکنشه��ای روح��ی هنرمن��د ،درک

ادبیات  ،زیباییشناس��ی ،جامعه شناسی و غیره  ،را در

اث��ر هن��ری را آس��انتر میس��ازد.

پِی داش��ت .ازاین زمان ،از س��ویی،
جامعهشناس��ی و زیباییشناس��ی به

مثابهﺆ دانشهای مس��تقل از فلس��فه و
تاری��خ مط��رح گردیدند ،و از س��وی

هنرمن��د ش��دیدا ً تحت تأثی��ر عوامل،
12. Pierre Francastel
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جریانها وپدیدههای جامعه اس��ت.

و بههمیندلی��ل ،نقد روانشناس��انه

باریکان��ه ب��ا نق��د جامعهشناس��انه در ارتباط اس��ت .یک

یک تولید انس��انی منظور میدارند .نقد فیلسوفان دربارهﺆ

زندگ��ی بیمار را از پ��گاه تولد تا هنگام مراجع��هﺆ بیمار به

قرارگرفته است .هنگامی که فیلسوفی «مرگ هنر» را پس

هن��ر و هنرمند در هر زمانی مورد نقد هم اندیش��ان آنها

روانش��ناس ب��رای کش��ف عل��ل بیم��اری ،تم��ام وقایع

از «نئو کالس��یک» قطعی تلقی میکند ،نشانهﺆ این است که

او ،مورد بررس��ی قرار میدهد و دراین کنکاش نمیتوان

عام��ل خالقی��ت و آفرینشگ��ری را از س��ویی و نیازهای

تأثیره��ای جامع��ه و ش��رایط محیط��ی زندگ��ی بیمار را

جامعههای بش��ری به هنر را از س��وی دیگر ،از نظر دور

نادیده گرفت .چنین است که برگزار کنندگان نمایشگاهها

داشته است.

برای هنرمن��دان ،چکیدهﺆ زندگینام��هﺆ هنرمند را به منظور

جنبی هنر ،نقد فلسفی
بسیاری از کارشناسان دانشهای
ِ

درک بهت��ر آث��ار او ،در آغ��از دفت��ر راهنمای نمایش��گاه

را نیز به ش��اخههایی چند ،چون نقد اخالقی ،نقد حکمی،

نق��ل میکنند .ام��ا زندگینامه های این چنین تنظیم ش��ده،

نق��د دینی ،نقد عرفانی ،نق��د توصیفی و حتی نقد نظری و

نمیتوانن��د بهط��ور دقی��ق ویژگیه��ای روح��ی و روانی

هنرمند را آشکار سازند زیرا ،دراین زندگینامهها معموالً

نق��د عملی ،تقس��یم کردهاند ،که بیان آنه��ا بیرون از این

نمیشود ،تنها مسیر تحول خانوادگی و اجتماعی اوست

 .6نق�د تحلیل�ی :منظ��ور از نق��د تحلیلی نقدی اس��ت که

نوشتا ِر مختصر است.

بیماریه��ا ،شکس��تها و ناکامیها و ...هنرمند نوش��ته

میكوش��د هن��ر را از منظ��ر حقیقت آن بررس��ی و تحلیل

که باید کلید فهم آثارش گردد.

 .5نقد فلس�فی :از دورانهای کهن ،خواه در خاور زمین

کند .دراین ش��یوه ،منتقد تالش میکند برای پرسشهای

فلس��فی را تش��کیل میداده اس��ت .فلس��فه در ی��ک جملهﺆ

اثر هن��ری چگونه بهوجود میآید؟ هنرمند کیس��ت؟ فرق

احتمالی مطرح ش��ده پاس��خهایی ارائه نماید ،برای مثال:

و خ��واه در باختر ،نقد به گونهایی ،بخش��ی از بحثهای

میان هنرمند و ناهنرمند چیست؟ آیا اثر هنری باید همیشه

کوتاه« ،کش��ف علتهای معلولها» اس��ت و هنر هم برای

با طبیعت وفق یابد ،یا حتماً الگو و نمونهایی داشته باشد؟

دانش فلس��فه و برای فیلسوفان یک « معلول» است .هنوز

فرق میان نوآوری و آفرینش چیس��ت؟ یک اثر خوب باید

هم که دانش نقد به مثابهﺆ یک دانش نظری و جدا از فلسفه

چه ویژگیهایی داشته باشد ؟ و ...

شناخته شده اس��ت ،اغلب فیلسوفان هستند که در قلمرو

ای��ن روش نقد تحلیل��ی را نق��د راهنما ی��ا رهنمونگر نیز

نقد خامه به دس��ت میگیرند!؛ و تاریخ نش��ان داده است

گفتهان��د و ه��دف منتقد ه��م راهنمایی هنرمن��د و آموزش

که بیش��تر آنان در باوره��ا و نظریههای خ��ود راه ثواب

دادن مخاطب هنر اس��ت ،اما نه آموزش خ��و ِد هنر ،بلکه

را نپیمودهان��د .زیرا ،آنان در «معل��ول بودن» هنر ،عامل

آموزش شیوه و روش فهم و درک آثار هنری است.

آفرینشگ��ری را که گوهر هنر اس��ت نا دی��ده میگیرند و
فق��ط آن را ب��ه مانند یک پدیدهﺆ س��اده ،یا صرف��اً به مثابهﺆ

15
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آثارهنری که بهنحوی ریش��ه در آثار دیگران ،از گذشته یا
از حال ،داش��ته باش��د ،یا از آنها تأثیر پذیرفته ،یا حداقل،

از آنها اندیشه برگرفته باشد ،بهکار میرود .دراین شیوه،

منتقد باید اِش��راف کامل به تاریخ هن��ر و تاریخ تحول آثار
بررسی
هنری داش��ته باش��د .ریشهیابی اثر نقد ش��ونده و
ِ
تطبیقی ب��ا اثر یا آثار «تأثیر گذارنده» ،یا در مواردی «تأثیر

پذیرنده» اس��اس کار منتقد اس��ت .آگاهی به اینکه کدام اثر

کهنتر ،بنابراین «تأثیر گذارنده»  ،و کدام تازهتر ،و بنابراین
تأثیر گیرنده اس��ت و دگرگونگیهایی ک��ه اثر تأثیرگیرنده
متحمل ش��ده اس��ت و غی��ره  ...اهمیت بهس��زایی دارد .از

همین مقایس��هﺆ تطبیقی حت��ی میتوان ب��ه روحیات هنرمند

ی برد زیرا گزینش و «انتخاب» بیش��تر انگیزهﺆ احساسی و
پ 
گاهی به نقد روانشناسانه یاری رساند.

در ط��ول تاری��خ هنر ،چنین آثاری کم نیس��تند و در خور
توجه است که ،اغلب اینگونه آثار توسط استادان بزرگ

(تصویر )1

عاطفی دارد تا خردمندانه و معقول .لذا نقد تطبیقی میتواند

باز س��ازی ک��رده و خود را در آن پنهان س��اخته بود که

هنر انجام گرفتهاند؛ آنان تالش براین داشتهاند که هویت

باره��ا و بارها مورد تمجید مرحوم اس��تاد جواد حمیدی

هنری خود را در اثر تقلید شده اعمال کرده و بر جا گذارند

قرار گرفته بود.

به گونهایی که آثارش��ان از محدودهﺆ تقلید و «مثنّا سازی»

 .8نقد توصیف�ی یا نقد تصویرگران�ه :رایجترین روش

فرات��ر رفته و در قلمرو آفرینش بهش��مار آیند .پیکاس��و

نقد است و معموالً جنبهﺆ تشریح جزء به جزء یک اثر هنری

پردههای��ی از والس��کز(13کوتولهها) (تصاویر 1و )2و از

را دارد .درای��ن روش ،منتقد اث��ر هنرمند را جزء به جزء

مانه (صبحانه روی سبزه زار) را به شیوهﺆ خود تجزیه و

ب��ه گونهایی ک��ه هنرمند انج��ام داده

تحلیل کرده ،و در مجموعهای شایان

اس��ت ،و با دق��ت و باریکبینی زیاد

توجه از نو بهوجود آورده اس��ت؛ و
مرحوم اس��تاد علیمحم��د حیدریان

تکچهرهﺆ رامبراند را چنان با مهارت

13. Velazquez

برای مخاطب ش��رح داده و توصیف

میکند .معموالً اینگونه نقد توس��ط
16
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برای این آفرینش هنری آشکار سازد.

 .9نقد ش�یوهﺆ تکوین یا نقد تکوینی :دراین شیوه ،منتقد

ب��ا هنرمند کاری ندارد .هدف او آش��کار کردن ش��یوه و
روش ایجاد یک اثر هنری و یا گونهای از اثر هنری است.
این ش��یوهﺆ نقد در آغاز برای هنرهای ادبی مطرح گردید،

و س��پس ب��ه برخی از آثار هن��ری که در گون��هﺆ «ترکیب»

(تصویر )2

(برنامهﺆ آغازین ،طرحهای اولیه ،جایابی درس��ت عناصر

ترکی��ب ،نمونههای س��یاه و س��فید و نمونههای رنگین و

س��پس ترکیب نهایی و،)...خواه تصوی��ری ،انتزاعی ،یا
تجریدی ،ساخته شده باشند ،گسترانیده شد.

هنرمندانی که دست به قلم دارند انجام میگیرد زیرا آنها

روش نق��د ش��یوهﺆ تکوین معموالً ب��ا نمونههای تصویری

اثر چ��ه بوده ،ی��ا از چه ش��گردهایی بهره گرفته اس��ت.

آم��دن و تکوین یک ش��کل یا یک اثر هنری ،یک نش��انه و

همراه است ،بدین معنا که ،منتقد مراحل مختلف بهوجود

بهت��ر میدانند که منظور هنرمن��د از پرداختن به جزئیات

نم��اد ،و حتی یک جری��ان ،یک گرایش ،ی��ک مکتب یا یک

توصیفی پرده
ژاک الکان14در نقد
نقاش��ی «سفیران» ،اثر
ِ
ِ

س��بک را تش��ریح ک��رده و توضی��ح میدهد و ای��ن چنین

هان��س هولبن ،15ک��ه در 1533میالدی در ش��یوهﺆ گوتیک

ش��مال اروپا نقاشی شده اس��ت ،از جسم غریب ،آویزان

الفبایی برای درک مفهوم آن اثر یا شکل ابداع میکند.

که آنها نیز با چیزهای بیهوده محصور شدهاند ،از خود

اینگونه نقد را از قلمرو وقایع نویسی بهشمار آورد .این

 .10نقد زمان شناس�انه یا زمان نویس�انه :شاید بتوان

به طرزی مایل ،در نخستین گسترهﺆ اثر ،در پای سفیران،

گونهﺆ نقد ،تنها وقایعی را که در یک مقطع زمانی ،یک هفته،

پرسش میکند .این جسم باید برای دیدنش ،با دور شدن

یک ماه ،یا یک س��ال اتف��اق میافتد برمیش��مارد ،و اگر

از پرده ،به سمت چپ در حال بازگشتنش آغازید؛ دراین

الزم باشد ،بر واقعهای که برای نخستین بار اتفاق افتاده

حال یک سر مرده ،و نیز چیزهایی نمادین از کاربرد عدم

اس��ت یا برای آنچه ک��ه از دیدگاه منتقد اهمیت بیش��تری

و نیس��تی ،پدیداری «یک ش��بح مردانهﺆ تحریک شده» ،به

دارد ،نقد و توضیح بیشتری میدهد.

نظر میآید ...این جزئیات به احتمال

زیاد کمتر مورد توجه بینندهای قرار
میگیرد ،ولی منتقد با تش��ریح آنها
میکوش��د اندیش��هﺆ اصلی هنرمند را

14. Lacan
15. Holbein
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نمونههای خوبی را میتوان در کتاب
بیس��ت و پنج س��ال هنر زنده مطالعه

کرد (.)Ragon, 1969

آنها اس��ت .ضرب المثله��ا و امثال و حکم نیز در قلمرو

ش��یوههای دیگری نیز در قلمرو نقد مطرح هس��تند که از

نقد جای میگیرند.

اهمی��ت کمتری برخوردارن��د مانند نقد تذکره نویس��انه،
نق��د حضوری ی��ا مصاحبهای ،نق�� ِد نقد ،نقد داس��تانی یا

داستانس��را که نقادی را از زبان قهرمانان داس��تانها و
افس��انهها بیان میکند ،نقدهای مطرح شده در کتابهای

دینی و اس��طورههای ملی عموماً از گونهﺆ داس��تان س��را
و با هدف بیدار کردن انس��انها و ارش��اد و هدایت آنها

هس��تند .ش��یوههای دیگری نی��ز وجود دارد ک��ه نقد در

قال��ب امثال و حکمها و ضرب المثلها بیان میش��ود؛ که
برای پیش��گیری از طوالنی ش��دن کالم ،از توضیح آنها

خودداری میگردد.16

نقد ،جداکردن سره از ناسره ،خوب

نتیجه

از ب��د ،خوش��ایند از ناخوش��ایند،

پس��ندیده از نکوهیده و غیره اس��ت
و از کهنتری��ن روزگاران در می��ان
جوامع بش��ری به گونههای مختلف

رواج داش��ته اس��ت ،و در عص��ر حاض��ر ،ب��ه مثابهﺆ یک

دان��ش نظری و در قلمرو علوم انس��انی مطرح میش��ود.

دانش نقد از س��دهﺆ نوزدهم به این س��و ،گس��ترش شایان
توجه��ی یافت��ه اس��ت و در آن ش��یوههای مختلف��ی تمیز

داده میش��ود .نقد در قلمرو اندیشههای دینی نیز مقامی
واال دارد .داس��تانهای عبرت انگیز قرآن مجید و س��ایر

کتابه��ای دین��ی عموم��اً نقده��ای
داستان س��را هس��تند و هدفشان بر

حذر داش��تن انس��انها از گمراهی و

نش��ان دادن راه راس��ت و درست به

 . 16برای کسب اطالعات بیشتری در زمینهﺆ شیوههای مختلف نقد
هنری نک :شیوه های نقد هنری اثر نگارنده.
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آیت اللهی ،حبیب اهلل .ش��یوههای مختلف نقد هنری ،انتش��ارات پژوهشگاه هنر اس�لامی ،حوزهﺆ هنری سازمان تبلیغات،
تهران .1383

قرآن مجید ،ترجمهﺆ دکتر سید جالل الدین مجتبوی ،انتشارات حکمت ،تهران.

زری��ن کوب ،عبدالحس��ین .نقد ادبی ،جس��تجو در اصول و روش ها و مباحث نقادی با بررس��ی در تاری��خ نقد و نقادان،
انتشارات امیرکبیر ،تهران .1361

Brandi, Césare. Théorie de la Restauration , Ed. du Patrimoine, Paris, 1991.
Le Petit, Robert. Dictionnaire de la Langue française, Paris,2001.
Ragon, Michehel. Vingt-cinq ans d’Art vivant, 1944-1969, chonique vécue de l´art contemporain de
l´abstraction au pop art ù Ed. Casrerman, Paris. 1969.
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جهانِ نقد ،فضایی را برای ایجاد گفتگو میگشاید .این

گفتگو در جهان معاصر از موضوعی به موضوع دیگر
میلغزد و شامل گسترهﺆ فرهنگ میشود .اولین کاربرد واژهﺆ
فرهنگ در زبان انگلیسی مربوط به پرورش حیوانات و به

عمل آوردن محصوالت زراعی بود .و همچنین با مفهوم عبادات دینی (که کلمهﺆ  Cultبه

معنای «نیایش» نیز از آن مشتق میشود) ارتباط داشت .از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم

واژهﺆ فرهنگ به شکل گستردهای برای تبیین تکامل ذهن افراد بشر و رفتار شخصی از
راه آموزش بهکار گرفته شده است ،اما کمکم معادل نوعی ارزش در تمدن استفاده شد.
امروزه بهدست دادن تعریف جامعی از فرهنگ دشوار مینماید ،اما میتوان با مرور

مهمترین مسائل در مطالعات فرهنگی راه فهم مؤلفههای درگیر در آن را هموار نمود.
این مسئله به صورت نقد فرهنگی و نظریه فرهنگی خود را آشکار میسازد تنها از این

راه است که میتوان راههای پیموده نشدهﺆ مدرنیسم را در ایران معاصر پر نمود و ساز
و کاری همراه با گفت و گوی مداوم فرهنگی معاصر پی ریخت .مقالهﺆ حاضر در پی

تعریف همه جانبهﺆ نقد و فرهنگ نیست و تنها اشارهای به شرایط حاضر بر این دو دارد.
همچنین پارههای مثال بیشتر در حوزهﺆ تجسمی است و میتواند در سایر رشته های هنر

تعمیم یابد.

واژگان کلیدی:

فرهنگ ،نقد ،مطالعات فرهنگی ،مدرنیسم ،پست مدرنیسم ،جهانی شدن.
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که معتقد اس��ت ،پسامدرنیس��م ،واجد نوعی توان بالقوهﺆ

انتق��ادی و رهایی بخش است(اس��میت،1383،ص.)356
بدینترتی��ب فضای��ی ب��رای دام��ن زدن ب��ه «مواض��ع

جدید س��وژه» گش��وده ش��ده که نظام تجوی��زی تحمیل
ش��ده به وس��یلهﺆ ارزشه��ای فرهنگ��ی مدرنیس��تی را به

چالش میگیرد.

پژوهش��گران طرفدار نظریات پسااس��تعماری مایلند که
نش��ان دهند چگون��ه در چنی��ن فضایی حاش��یه در متن

حی��ات اجتماعی قرار گرفته اس��ت .به این صورت «نقد»
اعتبارهای گذش��ته را از دست داده و ش��اید بتوان گفت

ارزشه��ای تازهای را بهدس��ت آورده اس��ت .در واقع،
نس��بیگرایی معاص��ر نق��ش روش��نفکران را تغییر داده

اول سخن

است .آنها در نگرش مدرنیستی مسئولیت پدید آوردن

ام��روزه مرزه��ای بی��ن فرهن��گ،

طبقه بندیهای جهان ش��مول و دان��ش عینی را بر عهده

ریخت��ن اس��ت و این تف��اوت زدایی

و ه��م ناخواس��تنی به نظر میرس��د .در جه��ان خالی از

اقتص��اد و سیاس��ت در ح��ال ف��رو

داش��تند .درحالیک��ه اکن��ون چنین نقش��ی ،ه��م ناممکن

معاص��ر همچنین تمیز بین س��طوح

معیارهای مطل��ق نظریهپرداز فرهنگی ،تبدیل به ش��کلی

واال و پست فرهنگ را دشوار ساخته

از مفس��ر میش��ود که نقش او ایج��اد گفتوگو در بین و

اس��ت .جهان کنونی ،فضایی اس��ت که در آن نشانهها به

در درون عرصههای گوناگون اجتماعی اس��ت .در واقع

میدانیم تصاویر و نمایشها جای روایتها و تاریخ را به

فرهن��گ و مطالع��ات فرهنگی چگون��ه میتوانند توصیف

طور فزایندهای زندگی ما را شکل میدهند و همانگونه که

ام��روزه تحلیل جای نقد را پر کرده اس��ت .حال باید دید

عنوان خصوصیات کانونی حیات فرهنگی میگیرند .این

کنن��ده وضعی��ت هن��ر یا مق��والت مرتب��ط با آن باش��د.

زندگی فرهنگی بیش��تر بصری است

تا واجد ش��عور ادبی .اس��کات لش

عالوهبرای��ن ،چگون��ه نق��د میتواند



با دیوید ه��اروی و اکثر منتقدان نو

مارکسیس��ت از این نظر تفاوت دارد

1. Scott Lash
2. David Harvey
3. new subject positions
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در حوزهﺆ اندیش��ه ب��ر فضای تفکری

جامعه تأثیر بگذارد.

مطالعات
فرهنگی

فرهن��گ اصطالحی اس��ت که دارای

دو ش��یوه ،گفتمان فرافرهنگی «سوژهای مقتدر را به نام

در اس��اس ،میت��وان فرهن��گ را به

ِ
تناقضات مدرنیتهﺆ سرمایه ساالر به
نقش آن مرتفع کردن

فرهنگ خوب ( اقلیت یا عامه ،فرق نمیکند) جعل میکند که

کاربردی نامحدود بهنظر میرسد.

واس��طهﺆ نوعی راه حل نمادین فراسیاسی است .البته باید

ه��ر چیزی اط�لاق نمود که توس��ط

اذعان داشت که تلقیهای دیگری نیز در این رابطه وجود

انس��انها آفری��ده و از ه��ر آنچ��ه

دارد ،مث�لاً بعضی«مطالع��هﺆ ادبی» را به منزلهﺆ ش��اخهای

جزئ��ی از طبیعت بوده مجزا اس��ت.

تفکی��ک ناپذیر از مطالع��ات فرهنگی در نظ��ر میگیرند و

البته طبیعت گاه خود یک انتزاع انس��انی محس��وب ش��ده

برخی«مطالع��ات فرهنگی» را به عنوان بررس��ی «روابط

و مش��مول تاریخ میش��ود ،و بنابراین ،خود قس��متی از

فرهن��گ اس��ت(پین،1383،ص .)424دش��واری تعری��ف

بی��ن فرهنگ و قدرت» مد نظر دارند یا آن را «نوعی تاریخ

گرایی جدید» تعری��ف میکنند(همان،ص .)18بههرحال،

فرهنگ به ریشهشناسی لغتی آن در هر منطقه بر میگردد.

همهﺆ اینها قس��متهایی از تعابیر مختلف توسعهﺆ مطالعات

فرانس��یس مولرن برای اش��اره به موض��ع نخبهگرایانهﺆ

فرهنگ��ی اس��ت .میتوان گف��ت مطالع��ات فرهنگی «علوم

تعریف فرهن��گ از اصطالح آلمانی «کالتورکریتیک» (نقد

فرهنگی) و برای اشاره به موضع پوپولیستی از اصطالح

ِ
ِ
معنای
دریافت
اجتماع��ی مطالعهﺆ تولید ،توزیع ،مبادله ،و
ِ

رمانتیس��م آلمانی اص�لاح «کالتور» به معنای سرش��ت

اش��اره به تمام فعالیتهای معنادار است و نه تنها ادبیات

درون متنی» اس��ت .در این تعری��ف «معنای ِدرون متنی»

«مطالعات فرهنگی» اس��تفاده میکند .در میراث فرهنگی

انسانی در نقطهﺆ مقابل اصطالح فرانسوی«سیویلیزیشن»

و هنر و رس��انههای گروهی .مطالعات فرهنگی ،بهعنوان



ب��ه معنی مهارت فنی قرار میگرفت .بنابراین در حالیکه

یکی از مهمترین رشتههای رو به رشد دانشگاهی در ربع

فرهنگی مورد نظر«مولرن» مدنیت همگانی را می س��تاید
ِ

«مطالعات فرهنگ��ی» به رغم فراگیری مانند نش��انهای به

قرن آخر قرن بیس��تم تا به حال در آمده اس��ت .اصطالح

«نق��د فرهنگی» به هن��ر متعالی اهمیت میده��د ،مطالعات

ش��دت «چند معنایی» هنوز خود نمایی میکند .این مسئله

(میلنر،براوی��ت،1385،ص .)16البت��ه به نظ��ر او ،این دو

در نگاه نخس��ت به خاطر پیچیدگی تعریف فرهنگ است.

مفه��وم آن ان��دازه که در ظاه��ر به نظر میرس��د متضاد

نیس��تند ،زی��را مطالع��ات

فرهنگ��ی ،در واق��ع ،هم��ان

گفتم��انِ «ف��را فرهنگ��ی»



دلخواه ِ
ِ
سنت «نقد فرهنگی»

را باز آفرینی میکند .در هر

امروزه از «نظریهﺆ فرهنگی»

4. Francis Molhern
5. kultur kritik
6. cultural studies
7. kulture
8. civilization
9. metacultural
10. F. Jameson
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هم بح��ث میش��ود .نظریهﺆ

فرهنگ��ی از دی��د فردری��ک
جیمس��ون10بهطور خاصی

پساساختارگرا است وتضاد

اساس��ی با الگوه��ای عمقگ��را دارد ( مانن��د هرمنوتیک،

در  1865میالدی اش��اره میکند که چنین است« :تالشی

آنکه ام��روزه خود مطالعات فرهنگی به ش��کل فزایندهای

اندیش��یدهها در جهان» .منظور از بیطرفی عبارت اس��ت

بیطرفان��ه ب��رای یادگیری و تبلی��غ بهترین دانس��تهها و

دیالکتی��ک ،روانکاوی و().....هم��ان،ص .)19جال��ب

از «اجتناب دائم از اینکه خود را بهدست مالحظات نهانی،

دستخوش فرآیند «رشتهای شدن» 11شده است .مطالعات

سیاس��ی و عملی دربارهﺆ اندیشهها بس��پاریم .اما این نق ِد

فرهنگی به این موارد اشاره دارد :مطالعات بین رشتهای

اجتماعی ویژهای
بیطرفانه نیز بهطور یقین واج��د هدف
ِ

فرهنگ که در اس��اس مبتنی بر رش��ته های قدیمیتر نقد

ب��ود« .آرنولد» عقی��ده دارد که منتق��د از طریق رد و بدل

ادبی و انسانشناس��ی و تاریخ و جامعهشناس��ی اس��ت،

ک��ردن دانشهای جدی��د و اجتناب از قضاوت ش��خصی

مداخ�لات سیاس��ی رادی��کال در رش��تههای دانش��گاهی

دربارهﺆ آنها بیش��ترین خدمت را به خوانندگانش خواهد

موجود ،رش��تهای جدید در مطالعهﺆ فرهنگ عامه پس��ند،

ِ
نظ��ری تقریب��اً «علمی -اجتماعی» ب��رای مطالعهﺆ
پارادایم

کرد(هم��ان،ص .)287با اینحال ،مخالفتهای بس��یاری
ب��ا این نوع نقد صورت گرفته اس��ت .عمدهترین ایراد این

تم��ام نظامه��ای «معن��ای درونِ متن»  -نظامه��ای ادبی،

اس��ت که «عینیت» کاذبی برای مفهوم ارزش قائل اس��ت.

غیر ادبی ،نخبه گرا ،عامه پس��ند و غیره .نظریهﺆ فرهنگی

گوی��ی واژههای آرنولدی «بهترین»« ،ت��ازه» و «صحیح»

بهطور مشخص پسا مدرن مینماید و فرارشتهای است.

نقد فرهنگی و مطالعات فرهنگی بهرغم آنکه بهترتیب برای

اموری کامالً عینی هستند .این برداشتها بیشتر حاکی از

تا آنجا ک��ه گفتمانی «ف��را فرهنگی» را ب��از تولید میکنند

دریافت ویلیامز 13تأکید میکن��د «باید یاد بگیریم به افکار

داوریهایی ارزشیاند تا بیان واقعیتها .در انتقاد از این

امر نخبهگرا و امر عامه پس��ند ارزش قائل هستند ،هر دو
و کارک��ر ِد «فرا سیاس��ی» واحدی دارند (یعن��ی ارائهﺆ راه

واقعی خویش اطمینان داشته باشیم ،و این بستگی به آن

گشودگی و انعطاف پذیری دارد که بخش زیادی از آنچه

حل نمادی��ن تناقضها و تضادهای واقع��ی اجتماعی ،در

نقد نامیده میشود کمکی به آن نمیکند» (همان،ص)289

اساس الگوی واحدی دارند) .در یک کالم ،آن ها هر کدام

میت��وان اذعان داش��ت ک��ه ام��روزه فرآیند نق��د جایش

نمونهای از «نقد» هستند.

اما نقد دقیقاً به چه معناست .تعریف

نقد و
فرهنگ

را بهنوع��ی مطالع��ات فرهنگی داده اس��ت که در اس��اس

کالس��یک ق��رن نوزدهم��ی ماتی��و

آرنولــ��د

12

خصلت جامعهشناختی دارد .اهمیت مطالعات فرهنگی تا

در

کارک��رد نقد در
زمان��هﺆ حاضر،

نخستین بار به «مقاالتی در باب نقد»

به آنجا رفته اس��ت که از نقد فرهنگی

11. disciplinisation
12. Matthew Arnold
13. R. Williams
14. T. Bennett
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به شکلگیری نوعی مهندسی فرهنگی
رس��یده اس��ت  .بنت 14عقیده دارد که
مطالع��ات فرهنگی میتواند گفتگوی

ت��ازهای را بگش��اید .او میگوید «کاری کنی��م که زندگی

شرایط افول هویتهای سنتی و مدرن ،ابراز وجود را از

جدید تعلیم و تربیت  ،وارد ابزارها و دس��تگاه های دولت

تمام جوامع ،افراد فقیری هس��تند که به هر ترتیب س��عی

طریق تولی��د کاالیی هویت ممکن میس��ازند -امروزه در

روزم��ره و تجرب��هﺆ فرهنگی از طریق رس��وخ در اش��کال

میکنن��د کاالهایی ب��ا مارکهای مع��روف خریداری کنند

ش��وند»(همان،ص )301او همچنی��ن بر روابط «فرهنگ و

تا ب��ا آن نوعی هویتیاب��ی کنند .فرهن��گ مصرفی باعث

قدرت» بهعنوان بخش��ی از مطالع��ات فرهنگی خود تأکید

میش��ود که فرد بهجای اینکه از طری��ق روابط اقتصادی

دارد .در جه��ان کنونی که «فضا» و «زمان» که قبالً هویت

(طبق��ه) ی��ا پیوندهای سیاس��ی(ملیت)هویت پی��دا کند ،با

س��از بود توسط دس��تگاههای ارتباطی دستخوش تغییر

خوردن ،نوشیدن ،پوشیدن ،نحوهﺆ گذران اوقات فراغت،

شده اس��ت ،اقتصادی ش��دن فرهنگ و جریان جهانگیر

یا بهعبارتی ،شیوهﺆ زندگی هویت یابد(گلمحمدی1381،

فرهن��گ مصرفی ،الگوها و روشه��ای هویت یابی را نیز

،ص .)106فرهنگ مصرفی حتی از ویژگیهای ضد خود

تحت تأثیر قرار میدهد.

فرآیند جهانی ش��دن فرهنگی در حالی ک��ه همهﺆ مرزهای

هم در درون خود بهره میبرد .به بیان دیگر ،فرهنگهای

هوی��ت بخ��ش را بهچال��ش میطلبد ،مص��رف را به منبع

آرمانگرایانه ،به س��رمایهداری جهانی امکان میدهند تا

مقاوم��ت و اعتراض با عرضهﺆ تنوع و بدیل واقعگرایانه یا

فرهنگ��ی را تخری��ب میکن��د و نهاده��ا و عناصر س��نتی

از تنوع اش��کال فرهنگی مانند کاالیی به��ره برداری کند.

اصلی هویت و انفکاک اجتماع��ی تبدیل میکند .در واقع،

اقتص��ادی ش��دن فرهنگ نق��د و اعت��راض در حوزههای

گسترش جهانی فرهنگ مصرفی تا حدود زیادی مصرف

مختلف نمونهه��ای فراوانی دارد .جامعه ،که عامل پیوند

را جایگزین پیوندهای طبقاتی و سیاسی میکند که مدتها

دهن��دهﺆ اعضاء آن عالیق و اهدافی معرفتی بود دیگر قادر

از مهمتری��ن عوامل هویت بخش زندگی مدرن بودند .در

نیست خود را به اقتصاد نوظهور خدمات جهانی در بخش

ی��ک فرهنگ مصرفی ،مصرف ،هم جنبهﺆ مادی دارد و هم

اش��یاء لوکس برساند که نام هنر را از آن خود میداند.به

جنبهﺆ نمادین و تنها به جنبههای معیشتی و زیستی محدود

دلیل ب��روز تغییرات بنیادی در اقتص��اد هنر ،کلّ اقتصاد

نمیشود و به بیان دیگر ،در جامعهﺆ جهانی مصرف زدهایی

نوش��تن دربارهﺆ هنر نیز دچار تغییر ش��ده اس��ت .تامس

که افراد تش��ویق میشوند تا بیش��تر از آنچه نیاز دارند،

ک��رو در مقال��هﺆ خ��ود در «آرت فورم» مجلهﺆ مش��هور

بخواهن��د و مرز میان این دو مفه��وم را در هم میریزند،

15

مصرف به ش��کل اصلی ابراز وجود
و منب��ع اصلی هویت اجتماعی تبدیل

میش��ود .چنین رفتارهای اجتماعی
نوعی راهکار فرهنگی هس��تند که در

16

هنری به مناس��بت س��یامین سالگرد

15. Thoms Crow
16. Art Forum
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آن ،نش��ان میدهد که بین س��الهای

 1965ت��ا  1975می�لادی چط��ور این
مجله از نظر اطالع��ات و عمق مطالب

از نقده��ای هنری کتابهای حاضر باالتر قرار میگیرند.

نوشتار جدی در مورد هنر پس از گریز از شر اولویتهای

ج��ای خود را تا حد زیادی ب��ه فصل نامههای آکادمیک و

خارجی دیگری هم مییابد ،و آن قدرت دانشگاهیان میان

س��رکوب گرایانهﺆ تجارت ،خود را در معرض خطر قدرت

او میگوی��د ،تعج��بآور اس��ت ک��ه ای��ن مق��االت ماهانه
ُجنگهای کتاب مانن ِد مطبوعات پژوهشی دادهاند .تنها در

ادبی اس��ت .مش��کل این نیس��ت که این افراد تاریخ هنر را

نخواندهاند ،مشکل اینجاست که آن ها با این حوزهﺆ خاص

 1967میالدی مقالههای گرد آمده در این نش��ریه ش��امل

هم ذات پنداری یا ارتباط نزدیك ندارند.

مهمتری��ن نوش��تههای هنرمندان و منتقدی��ن در باالترین
س��طح بود(كرو )1383،آرت لنگویج 17به عنوان جانشین

وضعیت
کنونی
در ایران

انگلیس��ی «آرت ف��ورم» (و با نقش��ی پیچی��ده در ظهور و

سقوط آن) منتشر شد .نش��ریهﺆ اکتبر 18با سرمایهگذاری

بیشتر و وضعیتی با ثباتتر در زمرهﺆ انتشارات دانشگاهی

در آمد تا در دراز مدت به نتایج مهم برس��د و نش��ان دهد
ک��ه دلیل به بن بس��ت رس��یدن آرت فروم قدی��م این بود

راه اس��ت .ما از یک س��و مش��غول

تعاری��ف مختلف نقد و ش��اخههای

از آن گذش��تهایم و ش��اهد جایگزی��ن ش��دن مطالع��ات

داش��ته باش��ند .پاریس هم که مدتی در زمینهﺆ تجربهﺆ هنر

فرهنگی بهجای نقد س��نتی هس��تیم .آن شپرد 19در کتاب
مبانی فلس��فه هن��ر عقیده دارد که ام��روزه هیچ تأویل و

در مق��ام دوم ق��رار داش��ت ،در زمینهﺆ نظریهپ��ردازی و

ِ
درس��ت واح��دی از یک اثر معی��ن هنری وجود
ارزیابی

ادغام نشانهشناس��ی و روانکاوی و ش��کاکیت س��اختار

شکنانه که زیر نام پساساختاگرایی طبقه بندی شدند ،به

ندارد(ش��پرد،1375،ص)132و این در حالی است که ما

نجات این نش��ریات آمد .کاهش تیراژ به همراه کم ش��دن

در ایران فاقد ارزیابیهای متفاوت از یک اثر هس��تیم كه

تصاویر و عناصر بصری به خاطر مس��ائل اقتصادی در

در جه��ان مدرن متداول بود .مس��ئلهﺆ دیگ��ر که از اولین

راس امور چاپ و نشر مجالت هنری در آمده است .آنچه

نقدهای دوران جدید در ایران ش��روع میشود این است

در این حالت از بین میرود فرصت برابر عمل کردن متن

که نویس��ندگان نق��د هنری یا در اس��اس گزارش��گرانی

و بازتولی��د بص��ری اس��ت .قدرت و

در مواجهه با عمل نوشتن قرار گیرد.

جنبهﺆ توس��عه یافتگی ،هنوز در اول

را تجرب��ه میکنی��م و از س��وی دیگ��ر ،در حوزههای��ی

میتوانن��د به کار خود ادامه دهند ک��ه نیروی کمکی کافی

درونی این نکته است که امر بصری

مطالعات فرهنگی و نقد در ایران از

آن هس��تیم و وضعیتی ش��به مدرن

ک��ه نوش��تارهای ج��دی در م��ورد هنر تنه��ا در صورتی

تأثی��ر بهتری��ن نق��د هن��ری در درک

واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه وضعی��ت

هس��تند ک��ه در روزنامهه��ا مطل��ب

17. Art - Language
18. October
19. Anne Sheppard
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مینویسند و به دلیل فقدان مطالعات
الزم ابزاره��ای ض��روری جه��ت

ثب��ت مطالعات فرهنگ��ی و درک همه

جانب��ه در م��ورد آن را ندارند ،و یا كس��انی ك��ه بهدلیل

و نگارخانهه��ا نیز فاقد ابزار و نگرش وس��یع و امروزی

غیر هنری اس��ت تماس نزدیک ب��ا اتفاقات و محصوالت

محصوالت فرهنگی در سبد مصرفی جامعهﺆ امروز ایران

در باب جلب مخاطب به خود هس��تند .در س��طحی باالتر

اینکه خاس��تگاه مطالعاتشان ادبیات ،فلسفه و رشتههای

جای ناچیزی دارند.

هنری ندارند .بیش��تر افرادی که در نشریات دانشگاهی

ریچ��ارد رورت��ی 20نظریه پرداز معاص��ر عقیده دارد که

و تخصص��ی هن��ر نظری��ه پ��ردازی میکنن��د کمت��ر ب��ه

ما باید بکوش��یم تا ببینیم که آنچه «کارگر میافتد» کدام

نمایش��گاه میرون��د و هنرمن��دان مطرح یا پیش��رو را از

اس��ت ،نه آنکه خ��ود را در مباحثات بیپای��ان در مورد

نزدی��ک نمیشناس��ند .خوش��بختانه این نق��ص با ورود

بهتری��ن اص��ول انتزاعی ب��رای اداره ک��ردن جوامعمان

فارغ التحصی�لان عال��ی هنر ت��ا اندازهای برطرف ش��ده

گرفت��ار کنیم(.هم��ان،ص )376م��ا ه��ر روز بیش��تر

اس��ت .اقتصاد و معیش��ت نویس��ندگان فرهنگ و هنر از

درگی��ر مطالعات فرهنگی«تفاوت» میش��ویم و مطالعات

مهمترین دالیلی اس��ت كه کمتر نویس��ندهای را مییابیم

پسااس��تعماری در ای��ن زمینه بیش��تر راهگش��ا خواهند

که تنها از راه نوش��تههای خود ارتزاق نماید و اگر چنین

بود .تغیی��رات اجتماعی اخیر راه را ب��رای تمرکز مجدد

باش��د نیز س��ایهﺆ اس��تخدام ،یا دولتی ش��دن باالی س��ر

ب��ر هویت و تف��اوت به عن��وان مؤلفههای کلی��دی نظریهﺆ

او خواه��د بود ک��ه بنابر نق��د فرهنگی پیون��دی با قدرت

اجتماع��ی معاص��ر هم��وار ک��رده اس��ت .ای��ن تغییرات

محس��وب میش��ود و در طبیعت آن ممکن است بهسوی

مش��تمل بر جنبشه��ای نوین اجتماع��ی و ظهور دوبارهﺆ

یک جانبه نگری بیافتد.

باید اذعان نمود که در ایران نیز به مانند کشورهای دیگر

قومیت و س��رزندگی پایای فرهنگهای س��نتی است .به

مطالعات فرهنگی اس��ت .در واقع ،بس��یاری از جریانات

فرهنگ جهان ش��مول پیشرفت بش��ریت است به مبارزه

این صورت ،ادعای دی��ر پای مدرنیته مبنی بر اینکه تنها

تولیدات هنری بس��یار بیشتر و در سطحی باالتر از نقد و

ِ
س��روری غربی و ظهور
طلبیده میش��ود .افول ادعایی

معاصر تبیین و طبقه بندی نشده ،و این در حالی است که

جهانی شدن ،اقتدار طرحهای فکری «غربی -روشنگری»

ما فاقد کتاب جامعی در مورد هنر معاصر ایرانیم!.

را تحلیل برده اس��ت و فضایی برای امور بدیل گش��وده

رس��انههای مهمی مث��ل تلویزیون و رادی��و کمتر بهطور

است .از طرف دیگر اندیشهها و افکار هنرمندان امروزه

ج��دی و دامنهدار ب��ه بحث هنری میپردازن��د و به همین

بی��ش از پی��ش منتش��ر میش��ود و

خاطر ُبرد آث��ار هنری و انعکاس آن
در س��طوح جامع��ه به نمایش��گاهها
و مخاطبی��ن عمدت��اً ه��م صن��ف ب��ا

هنرمن��د مح��دود میش��ود .موزهها

میت��وان گفت هنرمندان خود ش��ارح
20. Richard Rorty
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کار خوی��ش ش��ده و عقای��د خ��ود را

مکتوب میکنند (.)Stiles,Selz,1996

آخر
سخن

فض��ای کنون��ی جه��ان معاص��ر و

ِ
ادبیات خاص دانش��گاهی نیست،
فرهنگی تنها بخش��ی از

نق��د فرهنگی ،ی��ا بهعبارت��ی تازهتر

جهان اطراف خود واکنش نشان دهیم.

بلکه منبعی اس��ت که از طری��ق آن میتوانی��م آگاهانه به

ه��م ای��ران ،ض��رورت پرداختن به
مطالع��ات فرهنگ��ی را پیش کش��یده
است .این مس��ئله در ایرانِ معاصر

ِ
فرهنگ نق ِد
هنگامی پیچیدهتر میش��ود که بدانیم م��ا فاقد
دامن��ه دار ب��ه خص��وص در زمین��هﺆ هنر هس��تیم .کمبود

ِ
فرهن��گ خوان��دن بهص��ورت همهگیر از یک س��و و عدم

وجود منتقدان مس��تقل از س��وی دیگر راه را برای نوعی
بینظمی و عدم ثبات فرهنگی هموار میکند .در این حالت
مطالعات فرهنگی بس��یار راه گشاس��ت بهویژه که دامنهﺆ

تأثی��رات و پیامدهای بس��یاری را مد نظ��ر دارد .در واقع

نمیت��وان منتظر نشس��ت ت��ا در حوزهﺆ نقده��ای مختلف،
متخصص بهوجود بیاید و گ��ذاری مدرنیتهوار را تجربه

نمود بلکه باید رو به آینده داش��ت و پتانسیلها و شرایط
موج��ود را با دقت مد نظر گرفت و به نقاط قوت و ضعف

هم زمان اشاره کرد .نق ِد فرهنگی خود شیفتگیها را برمال
میس��ازد و نقاط نادی��ده گرفته را نمای��ان میکند .برای

کشور ما که سابقهﺆ فرهنگی آن دیرینه است ضرورت این
مطالعات در جهان تسلط و فرهنگسازی رسانهها بیشتر
اس��ت .چرا که اگ��ر فرهنگی بخواه��د که پوی��ا بماند باید

بتوان��د دامن��ه تغییرات را خوب درک کن��د و با مؤلفههای
درگیر در جامعهﺆ معاصر آشنا شود.

نظری��ه فرهنگ��ی ،سرمش��قها ،الگوها و مفاهیم��ی به ما
عرضه میکند که میتوانند در جنبههای متنوع شخصی،
عموم��ی و فک��ری زندگ��ی ب��ه کار گرفته ش��وند .نظریهﺆ

28

پژوهشنامه فرهنگستان هنر شماره  4مرداد و شهریور 86

اس��میت ،فیلیپ .درآمدی بر نظریه فرهنگی .ترجمهﺆ حس��ن پویان .دفتر پژوهشه��ای فرهنگی ،مرکز بین المللی گفتگوی

تمدنها،تهران.1383،

پین ،مایکل (ویراس��تار) .فرهنگ اندیش��هﺆ انتقادی از روش��نگری تا پس��امدرنیته .ترجمهﺆ پیام یزدانجو .چاپ دوم ،نش��ر

مرکز ،تهران.1383 ،

شپرد ،آن .مبانی فلسفه هنر .ترجمه علی رامین .انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.1375 ،

کرو ،تامس .نقد هنر در عصر ارزشهای نامتناسب .بیناب شمارهﺆ  5و  6اردیبهشت.1383،
گل محمدی،احمدی .جهانی شدن -فرهنگ ،هویت .نشر نی ،تهران.1381،

میلنر ،اندرو و براویت ،جف .در آمدی بر نظریه فرهنگی معاصر .ترجمه جمال محمدی .نشر ققنوس ،تهران.1385 ،
Stiles, Kristine & Peter Selz. Theories and Documents of Contemporary Art .(A source book of Artist’s
Writings), Pub: University of California press, Berkeley, Los Angeles, London, 1996.
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تحلی��ل پارس��ونز از
فرآین��د تحول تجربهﺆ
زیباشناسانه
مهرداد احمدیان
كارش��ناس ارش��د تاریخ هنر
Artsahmady@yahoo.ca

تاریخ دریافت مقاله86/1/10 :
تاریخ پذیرش نهایی86/5/10 :
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در می��ان پژوهشهای��ی كه در حوزهﺆ ش��ناخت
و فرآین��د ادراك تجرب��هﺆ زیباشناس��انه ق��رار

میگیرند ،پژوهش میدانی مایكل پارسونز که
تحت تأثیر آراء روانشناس��ی شناختی مكتب

پی��اژه ش��كل گرفت را میتوان ب��ه عنوان پایه گ��ذار پژوهشهای علمی در
شناخت ابژهﺆ هنری دانست.

پارس��ونز در ای��ن پژوه��ش پ��س از یك طبق��ه بن��دی س��اختاری (متأثر از

اندیش��ههای منتق��دان بیانگ��را) از مؤلفههای دخیل در دریاف��ت اثر هنری،

مراحل تجربهﺆ زیباش��ناختی را بر اس��اس س��ازوكار تحول ذهن و توسعهﺆ

شناخت به ردههای سنی مرتبط میسازد.

واژگان کلیدی:

مكتب پیاژه ،شناخت ،رشد ذهنی ،روانشناسی شناختی.

I. Michael J.Parsons
II. cognitive psychology
III. Piaget
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اولریش نایس��ر اولین دانشمندی بود كه كتاب خود را با
عنوان روانشناس��ی ش��ناخت در  1967میالدی به چاپ

رس��اند .اولریش تعریف واژهﺆ ف��وق را بدین مضمون كه
این شاخه از روانشناس��ی بهدنبال شناخت ویژگیهای

انس��انها ب��ه مانند نظامه��ای پویایی پ��ردازش اطالعات

میباش��د ،ارائه میكند .در نزد وی عملیات ذهنی انسان
به كاركردهای محاس��بهگر (چون كاركرد رایانه) ش��بیه

میباش��د .او هم چنین ب��ه تحلیل «دیدگاه» ی��ا نقطه نظر
به مثابه بخش��ی از فعالیت ذهنكه توس��ط ساختارهای
مفهومی ش��كل میگیرد ،میپردازد .نایس��ر در این کتاب
تعریفی از شناخت ارائه مینماید:

شناخت به تمام فرآیندهایی اطالق میشود كه در طی آن

ورودهای حس��ی10تغییر ش��كل مییابند ،تقلیل مییابند،

پیدایش مكتب

مـكـتـب روانشـناس��ی شـناخت

پرداخته میشوند ،ذخیره میشوند ،بازیافت میشوند و

شناخت (تاریخچه و

ذهن��ی درونی چون،
فرآیندهای
ِ

روانشناسی ش��ناختی رویكردی كامالً متفاوت از سایر

روانشناختی

فرضیههای بنیادی)

درصـ��دد پـژوه��ش و مطـالـع��هﺆ

نهایتاً استفاده میشوند.



ح��ل مس��ائل ،حافظ��ه و زب��ان

رویكردهای روانشناسی دارد كه میتوان آنرا براساس

میباشد.

دو مؤلفه زیر خالصه كرد:

مبان��ی این مكت��ب از زم��ان ش��كلگیری روانش��ناختی

 .1مطالعات روانشناسی شناخت ،براساس روششناسی

ولفگان��گ كوهل��ر و كورت كوفكا آغاز گش��ت ت��ا اینكه

كام��ل«روش تجس��س» 11بهعن��وان یك��ی از روشه��ای

گش��تالت توس��ط اندیش��مندانی چون ماكس ورتایمر،

علم��ی پایهریزی میش��ود و برایناس��اس ،در صدد نفی

س��رانجام توسط ژان پیاژه

جس��تجو و كاوش آن چنان

با پیریزی نظریهﺆ شناخت



در فرآین��د تحول ش��ناخت

كودكان ،به بلوغ علمی خود
رسید.

1. internal
2. Gestalt psychology
3. Max Wertheimer
4. Wolfgan Kohler
5. Kurt Koffka
6. phases

7. Ulrich Neisser
8. point of view
9. mind
10. sensory
11. introspection
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كه در روش پدیدارشناسانهﺆ

روانشناسی فرویدی بهكار
گرفت��ه میش��ود ،برمیآید.

 .2بــ��ه وضــ��وح وجـ��ود

وضعیتهای درون ذهن��ی را (باورها ،امیال و انگیزهها)

تحقیق��ات وی بر مبن��ای مكتب روانشناس��ی ادراك دههﺆ

میدهد.

و منطق میپرداخت ،آغاز گش��ت و از س��وی دیگر تحت

 1970پیاژه كه اساساً به تحلیل روند تحول ادراك در علم

برخ�لاف روانشناس��ی رفتارگ��را ،م��ورد تأیی��د ق��رار
موضوعات عمدهای كه در روانشناس��ی شناختی مورد

تأثیر تحلیل كلبرگ از روند رش��د شناخت اخالقی اواخر

فرآین��د دریافت ،12حافظ��ه ،13فرآین��د بازنمایی آگاهی،14

چ��ون كالینگ��وود ،24دیوی��ی25و النگر26ت��ا نظری��هﺆ تحول

ب��از تولید نظری��ه تح��ول ادراك در

ِ
دریافت
پارسونز پنج مرحله را در فرآیند گسترش دامن ِه

پارسونز استاد رش��تهﺆ آموزش در

مدت زندگی یك فرد از دوران ابتدایی رش��د ذهن تا زمان

دههﺆ  70و همچنین نظریات فلس��فی بیانگرای23متفكرانی

بررسی قرار میگیرند عبارتند از:

زبان ،15فرآیند تفكر.16

بازتولید
نظریهﺆ تحول
شناخت

شناخت «میان اذهانی» 27هابرماس28شكل گرفت.

زیباشناس��انه ،شناس��ایی كرد كه یكی پس از دیگری در

هنرهای تجسمی توسط مایكل .جی.

بلوغ فكری و س��پس دوران تثبی��ت ذهنیت فرهنگی فاهمهﺆ

دانش��گاه یوتا در دههﺆ 1980میالدی

تعاملی یا همان بین االذهانی ظاهر میش��وند ،در طی این

پ��ی گرفته ش��ده و به مدت ده س��ال

فرآیند ،مراحل بعدی نس��بت ب��ه ماقبل خود غنا و عمق و

پارس��ونز در ی��ك تحقیق��ات میدانی

مستمر ،فرضیهﺆ 17فوق را در یك جمعیت آماری 300نفره

اس��تقالل بیشتری را از س��احت طبیعی (وجود فیزیكی یا

از ردههای س��نی مختلف (از كودكان قبل از دبس��تانی تا

جس��مانی) نشان میدهد و بهتدریج این فرآیند خود را به

است ،او تحت تأثیر نظریهﺆ تحول شناخت پیاژه و همچنین

میسازد.

س��احت اجتماع��ی و نهایتاً به مرحلهﺆ ف��را میثاقی29نزدیك

اس��تادان دانش��گاه) به مصاف آزم��ون تجربی درآورده
نظریهﺆ تحول معرفت اخالقی كُلبرگ 18قرار داشت.

مقدمات
طرح
پارسونز

19
مد
پارسونز مش��خصهﺆ زیباشناسانهﺆ هنرها را به جدیّت ّ
نظر داش��ت و با این پیش فرض كه «معن��ا»20در هنرها از

معنا در علوم و اخالق21متمایز میباش��د ،و اینكه تحول و

تغییر معنا در هنر معیارها و
قواعد خاص خود را دارد پا
به عرصهﺆ پژوهش میدانی و

جمعآوری دادههای كیفی

نهاد.

22

پارس��ونز طرح مطالعاتی خود را با
مباحثی اینچنین آغاز میكند:

چگونه مردمان هنر را درك میكنند؟
طی دو ده��هﺆ 70و 80میالدی تحلیل
ش��ناخت 30در روانشناسی

19. aesthetic
20. meaning
21. morality
22. qualitative data
23. expressionist theories
24. Collingwood
25. Dewey

12. perception
13. memory
14. knowledge
15. language
16. thinking
17. hypothesis
18. Lawrence Kohlberg

33
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هنر ،همواره مس��لط بوده و

تعداد زی��ادی از پژوهشها

در ارتب��اط ب��ا هن��ر تح��ت
تأثی��ر قابلیتهای ش��ناختی

ب��وده اس��ت .پی��ش از پارس��ونز ،مطالع��ات ش��ناختی،

به مثابه پدیده ای منحصر بهفرد دارد.

محدودی��ت نظریههای مردمشناس��انه و هم بهدلیل پیش

اس��ت ك��ه آنرا از فهم اس��تداللی متمایز میكند .در این

 .2مفهوم ش��ناخت ی��ا معرفت در هن��ر دارای محدودیتی

دامنهﺆ وس��یعی را به خود اختص��اص نمیداد ،این بهدلیل

32

مورد ،مفهوم ش��ناخت را میتوان با اش��كال ویژهای از

فرضه��ای ناآزموده در مورد ش��ناخت ،و اینكه در هنر

33

رفتار مانند :ترجیح دادن ،بازش��ناختن ،طبقهبندی كردن

چه چیز قابل ش��ناخت است؟ بود از اینرو ،پارسونز كار

و س��اختن ،جایگزین كرد .باید خاطر نش��ان كرد ،چنین

تحقیقات خود را با این پیش فرض ش��روع میكند كه اگر

ویژگی
رفتارهای��ی ك��ه بار معرفتشناس��انه دارند فاق�� ِد
ِ
ِ
جوهری فرآین ِد «فاهمه» ،یعنی همانا سازوكار استداللی،

بخواهیم در ادراك مخاطب از هنر صحبت به میان آوریم،

میبایس��ت درگام نخست اعتقاد داشته باشیم كه همواره

میباشند .در این وادی ،پارسونز معرفت هنری را چیزی

چیزهای��ی ج��دی و خطیر ب��رای ش��ناخت در هنر وجود
دارد ،این پیش فرض همان چیزی اس��ت كه معموالً پیش

ش��بیه به كالم و فرآیند تكل��م میداند ،یعنی همانطور كه

گفتار یك نوع رفتار ش��فاهی اس��ت ،فقط زمانی میتوانیم

از ای��ن در گرایشهای مس��لط روانشناس��ی هنر مطرح

فرآین��د گفت��ار را به مثابه امری مس��تدل تفس��یر كنیم كه

نبوده است .پارسونز یادآور میشود كه بیشتر مطالعات

منظ��ور گوین��ده را دقیق��اً دریافت ك��رده باش��یم ،فرآیند

معرفت شناس��انه در هنر همواره درگیر مفاهیمی محدود

معرفت در هنر نیز نوعی رفتار بهشمار میآید و استداللی

از شناخت ،الاقل از دو منظر بودهاند،

 .1در اكث��ر م��وارد اینگون��ه مطالع��ات را در هن��ر جدی

بودن آن مترادف «قصدیت» است.

نمیآوردند ،هنر شامل معانی درون زایشی و مختص به

فرآیند مكالمه با مصاحبه شوندگان در مورد نحوهﺆ ادراك

از ای��نرو ،پژوهش��گر در حی��ن تنظیم پاس��خها و ضبط

نمیگرفتن��د ،یعن��ی خصوصی��ات ذات��ی آنرا در نظ��ر

مخاط��ب از اثر هنری ،فقط زمانی میتواند متوجه منظور

خود اس��ت كه قابل فروكاستن به سایر معانی نمیباشد.

پاس��خ دهندگان شود كه دریابد چه چیزهایی را بهعنوان

آثار هنری در درجهﺆ نخس��ت پدیدههایی31زیباشناس��انه

دلیل یا در جایگاه دلیل برای تثبیت عقاید یا نظرهای خود

هس��تند و چنانچه آنها را به موقعیت پدیدههای معمولی

در پس ذهن دارد؟ پس ،بدین لحاظ ،تفاسیر و طبقه بندی

و ته��ی از ویژگ��ی تن��زل دهی��م ،اعتبار مفهوم��ی خود را

دالی��لِ مخاطب��ان ه��دف ،به

از دس��ــت خــواهن��د داد.

در نتیــج��ه ،پارس��ونز در
تحقیقات خ��ود تأكیدی بس

بیش��تر روی خصوصی��ات

زیبایی شناس��انهﺆ اثر هنری

مثاب��ه دادهه��ای اساس��ی

34

26. Langer
27. Intersubjective
28. Habermas
29. postconventional
30. cognitive

31. object
32. understanding
33. cognition
34. principal data

34
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در حین پژوه��ش برای وی
بهش��مار میآیند .پارسونز
اذع��ان م��یدارد ،ب��رای

نخس��تین بار اس��ت كه نظریهﺆ تحول فرآین��د ادراك را كه

مخاطب،طبیعت تكگویانه ندارد ،بهعبارت دیگر ،شخص

عل��وم انس��انی ب��هكار گرفته ش��ده،وی در كت��اب خود،

فرهنگی ،طبقاتی و همچنین تأثیر عملكرد فرهنگس��ازی

در ط��ی عمل داوری اث��ر ،تحت تاثیر توش��های از میراث

پی��ش از او در زمینههای دیگر از قبیل برخی ش��اخههای
چگونه هن��ر را درك كنیم ( )Parsons,1987در زمینهﺆ هنر

نهادهای جامعهﺆ معاصر خود میباشد .برخی از منتقدان
ب��ر این باورند ك��ه در نزد كلبرگ در مراحل نهایی رش��د

بهكار گرفته اس��ت .كار الرنس كلبرگ پیرامون موضوع
ِ
داوری اخالقی ،بس��یار بر وی
تح��ول معرفت شناس��انهﺆ

ادراك اخالقی ،ش��خص پا به عرصهﺆ ادراكهایی فراتر از
عرصهﺆ میثاقهای اخالقی و قراردادهای ارزشی مشترك

تأثیر گذاش��ته اس��ت ،و این تأثیر خود را در مقایس��های

اجتماعی میگذارد .در صورتی كه پارسونز چنین تحلیل

بین مراحل فرآیند توسعهﺆ ادراك (كه یك فرآیند توسعهای

میكن��د ك��ه در مرحلهﺆ پنج��م (یعن��ی مرحل��هﺆ داوری اثر

یعن��ی رو به تكامل و تعالی میباش��د) ،در زمینهﺆ دریافت

هنری) فرامیثاقی بودن ادراك زیبایی شناس��انه به معنای

زیباییشناس��انه و مراح��ل توس��عه اخالق��ی ،به وضوح

فرااجتماعی ب��ودن آن نیس��ت ،بلك��ه به معنای توس��عه

نش��ان میدهد .در نزد كلبرگ ،ش��ش مرحله از توس��عهﺆ

36

بیشتر مولفهﺆ اجتماعی «شناخت» است.

ادراك اخالقی وج��ود دارد ولی باید اضافه كرد در واقع،
مرحل��هﺆ آخ��ر از مراح��ل تح��ول ادراك زیباشناس��انه در

تأثیر سنتهای
فلسفی در نظریهﺆ
روانشناسی
ادراک پارسونز

نظریهﺆ پارس��ونز مع��ادل مراحل پنجم و شش��م از تحول

شناخت اخالقی در نظریه كلبرگ میباشد ،معادل مراحل

پنج و شش كلبرگ میباشد ،نكته دیگری كه پارسونز بر
آن تاكید دارد این است كه مشخصهﺆ مراحل پایانی تحول

ادراك (یعن��ی مراحل چه��ار و پنج) همان��ا ویژگی مكالمه
محوری35یا فرااجتماعی آن است .به این دلیل كه دریافت

در روان شـنـاس��ی یعـــنی روان

شناس��ی معرفتشناس��انه هنر و
روانشناس��ی معرفت شناس��انهﺆ

كانت ،پایهگ��ذار زیباییشناس��ی م��درن ،میباش��د كه
37

س��نت (اعم از س��نتهای هنری یعنی مكاتب و شیوهها و

میتوان��د دو نحلهﺆ مذكور در روانشناس��ی معرفت را به

همچنین س��نت های فرهنگی جامعه)

در مرحل��هﺆ پن��ج توس��ط ش��خص

چگونه این دو سنت نظریهپردازی

پارس��ونز به این پرسش داده میشود همانا سنت فلسفی

كه خود این امر ،یعنی مكالمه با دیگران ،مشاركت در یك

بدین معنا اص��ول ارزیابی و داوری

پارسونز ،رخ میدهد این است كه

اخالق ،به یكدیگر مرتبط میش��وند؟ پاسخی كه از سوی

یا فهم یك اثر نقاش��ی بهوضوح محملی است برای تفسیر

را باعث میشود.

مش��كلی ك��ه در ط��رح تحقیقات��ی

یكدیگ��ر متصل كند .در س��نت كانتی

35. conversational
36. postsociality
37. Immanuel Kant
38. moral
39. aesthetic
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س��ه ن��وع از ش��ناخت وج��ود دارد،

ش��ناخت تجربی (یا علمی) ،ش��ناخت

اخالقی 38و شناخت زیباییشناسانه

39

انس��ان میباش��د همانطوریك��ه بس��یاری از ش��اعران

( .)Solomon,2001,chapt.1خوان��ش معاص��ر از ای��ن

س��نت ،توس��ط هابرماس ،یكی از فالس��فهﺆ متأخر مكتب

رمانتی��ك و برخی از هنرمندان مدرن ب��دان اذعان دارند.

آن قرار دارد .در دیدگاه هابرماس این س��ه نوع شناخت

و النگر و فیلس��وفان پساتحلیلی چون دیویی معتقد است

پارس��ونز در توافق با منتقدان بیانگرا چ��ون كالینگوود

فرانكفورت ،مطرح ش��ده اس��ت كه پارس��ونز تحت تأثیر

كه هنر آش��كارا اكتش��اف هم��ان نفس و طبیعت انس��انی

متمای��ز از یكدیگ��ر هس��تند ،چ��ون تعل��ق به س��ه دنیای

اس��ت )Parsons,1987,p.13(.پارس��ونز از س��وی دیگر

متف��اوت و متمایز از هم دارند .ش��ناخت تجربی تعلق به

ِ
فك��ری طرح تحقیقات��ی خویش ،یعنی
دركنار ریش��ههای

جه��ان خارجی پدیدهه��ا (ابژهها) دارد ،ش��ناخت اخالقی

همان سنتهای فلسفی كانتی تا فلسفه انتقادی معاصر و

در ارتب��اط با جه��ان اجتماعی ارزشها و نهایتاً ش��ناخت

شاخههایی از فلسفهﺆ پسا تحلیلی و مكاتب بیانگرا در نقد

زیبای��ی شناس��انه تعلق به جه��ان درونی نفس 40انس��ان

41

هنر و سنتهای روانشناسی ادراك ،اعم از روانشناسی

دارد .این س��ه گونه از دنیاها ،سه نوع متفاوت از دادهها

معرف��ت علمی و اخالق��ی ،پژوهش خ��ود را در یك زمینهﺆ

و در نتیج��ه ان��واع متفاوت��ی از «معن��ا» را در اختی��ار ما

اجتماع��ی نیز ملح��وظ میدارد و آن همانا اش��اره به این

قرار میدهد.

پارس��ونز با پذیرش خوانش هابرم��اس از تمایز بین این

نقصان اس��ت ك��ه در فرهن��گ معاصر امریكای��ی و نظام

در ارتباط با این س��ه جهان ،س��ه نحله از روانشناس��ی

در جامعه امریكایی معاصر ،یك ش��هروند معمولی كمتر

آم��وزش آن ،جایگاه هنر مورد غفلت قرار گرفت ه اس��ت،

س��ه نوع جه��ان ،چنی��ن اس��تدالل میكند كه میبایس��ت

ب��ه هنرها توجه دارد ،و آنرا ج��دی میگیرد و مجالت و

شناخت وجود داشته باشد(.)Ingram,1992,p.255

برایناس��اس ،پیاژه ش��هرت خود را مدی��ون رویكرد به

رس��انهها در مقایسه با پرسشهای اخالقی و علمی كمتر

پدیدههاس��ت ،كُلب��رگ ب��ا رویك��ردی ب��ه روانشناس��ی

در جامع��ه در نس��بت با عل��م یا اخالق ی��ا حتی ورزش و

به پرسشهای زیباشناسانه میپردازند .مكالمات معاصر

روانشناس��ی تح��ول ادراك در ارتباط با جه��ان بیرونی

س��رگرمی ،كمتر در موضوعات زیبایی شناسانه درگیر

تح��ول ادراك در ارتب��اط ب��ا جه��ان اجتماع��ی ارزشها،

میش��وند .و فاجعه بارتر اینكه حتی درنظام آموزش��ی،

ش��هرت مییابد و نهایتاً در دههﺆ  ،1980پارسونز رویكرد

الً حاشیهای دارد و این همان كمبودی
هنر یك جایگاه كام 

خویش به روانشناس��ی تحول ادراك در ارتباط با جهان

درون را مط��رح میكن��د .پارس��ونز

بهدرس��تی ی��ادآور میش��ود كه در
دیدگاه س��نتی زیباییشناسی ،هنر،
بیان یا ش��ناخت جهان نفس یا درون

تحقیقات��ی
اس��ت ك��ه در طرحه��ای
ِ

40. self
41. postanalytic
42. solid subjects

36
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مل��ی اخی��ر در امری��كا از قبی��ل طرح

«موضوع��ات گ��ران س��نگ»42خاطر
نشان شده است.

به منظور تحلیل بیشتر و دریافت پاسخهایی شفاف پیش

در ط��ی مدت  10س��ال پارس��ونز و

تحلیل فرآیند
تحول ادراک زی��ادی را از تمامی ردههای س��نی
زیباشناسانه انتخاب كردن��د و دریافت ی��ا ادراك

متفاوتش��ان عكسالعمله��ای متفاوت��ی نش��ان میدهند،

آن��ان ب��ا آث��ار متفاوتی از نقاش��ی

كیفیت��ی در آنها یافت میش��ود و چگون��ه مورد ارزیابی

كشیده میشوند.

گروه دس��تیاران و مشاوران ،افراد

پارس��ونز معتقد است كه اش��خاص به دلیل دریافتهای

آنان را از نقاش��ی با مواجهه كردن

انتظارات آنها ،از اینكه نقاش��ی شبیه چه باید باشد ،چه

ق��رار میگیرد ،عكسالعملهای آنها را تش��كیل میدهد.

(از س��بك ه��ای مختل��ف) و ط��رح پرس��شهایی از آنان

م��ا موقع��ی اش��خاص را بهخوبی درك میكنی��م كه پیش

مورد مش��اهده قرار دادند .پرس��شهایی از قبیل :چگونه

فرضهایشان را بهخوبی دریابیم .شیوههای ادراك آثار

نقاش��یها را ادراك میكنید؟ به چه چیزی در آن تصاویر

نقاشی در پژوهش پارسونز بر طبق یك نظم زنجیرهای از

توجه میكنید؟ چه احساسی از رؤیت نقاشی دارید؟

در واقع هفت عنوان از پرسشهای استاندارد ،بدینترتیب

تحول و دگرگونی ،طبقهبندی شدهاس��ت ،بدینترتیب كه

 .1این نقاشی را توصیف كن.

را براس��اس یك نظم مشخص درك میكنند .مثالً كودكان

افراد جمعیت آماری بر اس��اس ردههای سنی ،نقاشیها

در سیاههﺆ پرسش نامه ها درج شده بودند:

 .2در چه موردی اس��ت؟ آیا این موضوع خوبی برای یك

ادارك خ��ود را از تصاوی��ر بر اس��اس یك فه��م پایهای از

 .3چه نوع احساس��ی در این نقاش��ی به بی��ان تصویری

موازات افزایش س��ن ،فهم خود را كم و بیش بر یك سیاق

 .4در م��ورد رنگها چ��ه میگویید؟ آی��ا رنگهای خوبی

نتیجهای��ی ك��ه بدینترتیب بهدس��ت

نقاشی است؟

اینكه نقاش��یها در چه موردی هس��تند آغاز میكنند و به
گسترش میدهند.

درآمده است؟

نتایج طرح
پژوهشی
پارسونز

هستند؟

 .5در م��ورد ف��رم نقاش��ی (یعن��ی اموری كه در نقاش��ی

تكرار ش��دهاند) چه میگویید؟ در مورد بافت نقاش��ی چه

میگویید؟

میآیــ��د ،زنـجی��رهای مش��ترك از
تح��ول و دگرگون��ی در دریاف��ت را

بر اس��اس درك امكانات متنوع هنر،
ش��كل میدهد .هر مرحله نس��بت به

 .6آیا كش��یدن این نقاشی كار دش��واری بوده است؟ چه

ماقبل خود ،پیش��رفتی را به منصه ظهور میرس��اند چرا

 .7آیا این نقاشی ،خوب است؟ و چرا؟

میسازد.

چیز در آن دشوار است؟

و همچنین گهگاه برخی پرس��شها و نكات جستجوگرانه

كه خوانش مناس��بتر و عمیقتری از فهم هنری را ممكن

37

اینك��ه افراد در كجای این زنجی��رهﺆ ادراكی قرار میگیرند
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بستگی به این دارد كه با چه نوع از هنر مواجه میشوند،

از قابلیت های پیچیدهای را میطلبد بدین معنا كه بایستی

و حج��م گس��ترده معرفت��ی آنان ،ت��ا كج��ا میتوانند افق

را بر روی فرآیند تجربهﺆ خودمان از یكدیگر تفكیك كنیم.

قادر باشیم دیدگاه دیگران را درك و تأثیرات عینی و ذهنی

و دیگر اینكه بر اس��اس رده سنیای كه در آن قرار دارند

مراحل رشد و تحول ذهن براساس افزایش ردهﺆ سنی در

دریاف��ت خود را از آث��ار هنری گس��ترش دهند .درجات

هر یك از ما ،یكی پس از دیگری ادراكات جدیدی را حاصل

تحول تجربهﺆ زیباشناس��انه براس��اس این زنجیره منظم

میكند .این ادراكات براس��اس یك طرح واره46بهصورت

ادراك��ی ،تعیّن مییابند .نظریات تحول ش��ناخت در واقع

الیهه��ای مرتبط ب��ا یكدیگ��ر اضافه میش��وند .بهعنوان

بخش مهمی از تفكر مدرن میباش��ند كه تأثیر خود را بر

مثال ،در مورد ادراك هنر نقاش��ی میتوانیم چنین طرحی

نحوهﺆ درك ما از خود ما و در تحلیل ما از نحوهﺆ رشد ذهن

را بدی��ن صورت در نظر آوریم :ابتدا نقاش��ی را به مثابه

انسانی و همچنین در نظامهای آموزشی معاصر گذاشته

نحوهای از بی��ان ذهنیت هنرمند (خالق اثر) در مییابیم و

اس��ت .پارس��ونز به تعدادی از روانشناس��ان متقدم كه

بالفاصله پس از آن سعی در بازسازی آن تجربه (ذهنیت

به مس��ئلهﺆ تحول ادراك زیبایی شناس��انه مش��غول بودند

هنرمند) در نحوهﺆ عكسالعملی كه به آن نش��ان میدهیم،

اش��اره میكند ،از جمله :ماشوتكا43كه در دههﺆ  60نظریهﺆ

داریم و در نهایت ،درمرحلهﺆ داوری آن اثر میكوشیم این

مراحل رش��د ذهنی پیاژه را در مورد تحلیل نحوهﺆ داوری

ایدهها را (یعنی دریافت خود را به همراه آنچه كه در ذهن

نقاشی بهكار گرفت ،و همچنین گاردنر 44كه نظریهﺆ تحول

هنرمند گذشته است) به یكدیگر مرتبط سازیم و همگی را

معرف��ت پی��اژه را در فرآین��د دریافت اثر هنری اس��تفاده

همزم��ان در ذهن حاضر س��ازیم .چنین الیههایی از ایده

ك��رد ،و از همه مهمتر جیمز مارك بالدوین45بهعنوان یكی

مثالً در ادبیات داس��تانی به منزلهﺆ ب��اب  ،فصل یا صحنه

از پیش��گامان پی��اژه ،كه تنها كس��ی بود كه ی��ك رویكرد

نامیده میش��وند ،در تجربهﺆ زیباشناس��انهﺆ پارس��ونز از

نظاممن��د از فرآین��د تحول معرفت��ی را در زمین��ه تجربهﺆ

الیههای ایده به منزلهﺆ مراحل نام میبرد.

زیباییشناسانه بهكار گرفت )Parsons,1987,p.10(.

47

الیههای ای��ده ب��ه مثاب��ه ط��رحواره ی��ا س��اختاری از

در نظریهﺆ تحول معرفتی چندین نكته حائز اهمیت اس��ت:

48

مفروض��ات یا پی��ش فرضهایی ك��ه به لح��اظ منطقی به

اساس��یترین مفهوم در این نظریه این است كه ما پس از

طی یك سلس��له مراحل ،در
نهای��ت ،به فهم پیچیدهای از
بلوغ فك��ری نائل میگردیم.

بل��وع ادراك��ی م��ا از عل��م،
اخ�لاق و هنرها ،یك س��ری

یكدیگـ��ر مـتـصل انـ��د ،در

43. Machotka
44. Gardner
45. James Mark Baldwin
46. pattern
47. stages
48. cluster
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ذه��ن انس��ان وج��ود دارد.

بنابرای��ن ،توصیف مرحله،
مرب��وط ب��ه خ��ود ف��رد

نمیشود ،بلكه در برگیرنده

مجموعهای از ایدههاس��ت و درس��ت در همینجاست كه

فردیت حذف میش��ود و ج��ای آنرا مفهومی ژنریك 49از

ایدهها استفاده میكند .چنانچه تفكر شخص در مورد یك

بازتولید و شبیهس��ازی را در فرآین��د زمان یا دورههای

حقیق��ت میگیرد ،یعن��ی همان حقیقتی كه ق��درت تولید و

ی��ك فرد به منظور ادراك یك پرده نقاش��ی از این مجموعه

تاریخ ،به خود اختصاص میدهد(.)Ingram,1992,p.25

اثر نقاش��ی یكدس��ت باش��د -به این معنا كه خودانكار یا

نتایج��ی ك��ه پارس��ونز از تحقیقات خود بهدس��ت آورده

دچار تناقض درونی نباش��د -این شخص به هنگام تفسیر

اس��ت از س��نخ تحلیل آم��اری دادههای بهدس��ت آمده از

اث��ر ،مجموع��های از ایدههای متصل ب��ه یكدیگر را بهكار

طری��ق مصاحبهها نمیباش��د ،بلكه میت��وان گفت نوعی

خواهد بست.

پارسونز در طی مصاحبههایی كه با افراد مختلف داشته

انتزاع عقلی دادهها (در ش��باهت با مفهوم انتزاعی تاریخ)

ادراك خود از یك اثر نقاشی ،دچار سردرگمی میشوند،

رش��د ذه��ن به كم��ك تدوین و طبق��ه بندی زنجی��رهای از

بهشمار میآید و از اینرو ،تحلیل شیوهﺆ ادراك در مراحل

اس��ت ،متوجه میش��ود كه برخی از آنان در هنگام بیان

انتزاعات حاصل گردیده است.

درستی ایده خود شك میكنند ،یا اینكه معنا و اعتبار
و به
ِ

تحلیل پارس��ونز به توصی��ف پنج مرحله از رش��د ذهنی

آن ایدهها را مورد س��ئوال قرار میدهند و به یكباره ایدهﺆ

منتج شده است و روشن میس��ازد كه اشخاص ،قابلیت

قبل��ی را به كن��اری زده و ایدهﺆ كامالً جدی��د را بهجای آن

اس��تفاده از مراح��ل رش��د را در یك زنجیره تسلس��لوار

برمیگزینن��د و چه بس��ا همهﺆ این تردیده��ا و تغییرات در

بهدس��ت میآورن��د ،بدین ص��ورت كه مرحل��هﺆ اول و به

برداش��ت آنها ،در مدت زمان یك ساعتهﺆ مصاحبه اتفاق

ترتی��ب پس از آن مرحل��هﺆ دوم تا مرحلهﺆ پنج��م پله به پله

میافتد .نكته در اینجاس��ت كه اگر شخص در برداشت یا

بر روی یكدیگر اضافه میش��وند .ولیكن لزوماً این تزاید

ادراك خ��ود ،از ایدههای یكدس��ت و در ارتباط با یكدیگر

پلهه��ا (مراح��ل) به ش��كلی تنگاتنگ و ض��روری به روند

استفاده كند ،آنگاه میتوان گفت كه شخص در یك مرحلهﺆ

تزاید سنّی متصل نمیباشد.

مشخصی از رشد ذهنی قرار دارد.

پارسونز از طبقه بندی فرآیند رشد ذهن به كمك «مراحل»

مث�لاً ش��خصی در ردهﺆ س��نی  20ی��ا  40س��الگی به طور

دیگ��ران س��ود میجوی��د و در واق��ع ،مفه��وم تسلس��ل

رش��د ذهنی ،ندارد .زمانی این انطباق (انطباق رده س��نی

قطعی ش��یوهﺆ ادراكی منطبق با مرحل��هﺆ چهارم یا پنجم از

ب��ه مثابهﺆ اب��زار تحلیل برای فهم بهت��ر از خود و همچنین

زنجیره ِ
ای مراحل در نزد پارس��ونز،

ب��ا مرحل��ه ادراكی) به وض��وح دیده

چی��زی ش��بیه مفه��وم تاری��خ كلی یا
تعمیم داده ش��ده یا جهان شمول در

تفك��ر هابرماس میباش��د ك��ه در آن

میش��ود ك��ه برخ��ی از ش��رایط از

49. generic
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قبیل مواجههﺆ درس��ت با هنر (در این
مورد نقاشی) به موازات رشد سنی،

تالش س��خت جهت درك انواع متفاوتی از آثار نقاش��ی به

مفاهیم كلیدی كه مبنای فرآیند تحلیل و تفس��یر مخاطبان

در كن��ار روندی طبیعی از پ��رورش قابلیت های ادراكی،

شناس��انهﺆ (تجربهﺆ درك و دریافت اثر هنری) ما را ش��كل

هنر میباشند ،چگونگی دگرگونی یا تحول تجربهﺆ زیبایی

همراه حصول ش��رایط طبیعی رش��د جس��مانی و روانی

میدهند .این فالس��فه هستند و نه روانشناسان كه به ما

ایجاد گردد.

بههرح��ال ،میت��وان گفت در ش��رایط طبیع��ی و حصول

در هن��گام تفكر دربارهﺆ موضوعات زیباشناس��انه و ذات

دبس��تانی ،ایدههای��ی مرتبط ب��ا مرحلهﺆ اول را اس��تفاده

انتخاب س��ازوكارهایی برای شناس��ایی و درك و تحلیل

هنر ،ی��اری میرس��انند .از اینرو ،پارس��ونز به منظور

ش��رایط یاد ش��ده تقریباً تمامی كودكان ردهﺆ س��نی پیش

ش��یء هنری (ا ُبژه اس��تتیك) تعمقی در یكی از س��نتهای

میكنند و بیش��تر كودكان دبس��تانی ایدهه��ای مرتبط با

گستردهﺆ فلسفی یعنی مكتب بیانگرایی در زیباییشناسی

مرحلهﺆ دوم و بیش��تر نوجوانان و اش��خاصی كه به س��ن

51

را درمیافكن��د و از ای��نرو خود را وام��دار آراء برخی از

بلوغ رس��یدهاند ایدههای مرتبط با مرحلهﺆ س��وم را بهكار

نظری��ه پردازان مكتب بیانگرایی چون :كالینگوود ،النگر

میگیرند .پس از این رده س��نی (یعن��ی رده پس از بلوغ)
ش��رایط پیرامونی و محیطی بیش��تر از سن ،تعیین كننده

میشود.

و دانتو میداند.
52

تأثی��رات آنها ب��ر روی تحقیق��ات پارس��ونز ،حول چند
محور اصلی انسجام مییابد:

پارس��ونز خاطر نش��ان میسازد

مكتب فلسفی
بیانگرایی و تأثیر بیش��تر تح��ت تاثیر هنرمن��دان و
آن در فرآیند درک فالس��فه هنر قرار داشتهاس��ت تا
شیء هنری
روانشناسان ،چرا كه مركز ثقل

نس��بت به جهان خارجی (بیرون��ی) از خود بروز میدهد

دارد كه بیشتر ما معموالً در هنگام صحبت از هنر ،بهكار

میباش��د .زندگی درون��ی یا جهان درون ،خود روش��ن

اول اینكه ،هنر  ،غیر از یك س��ری اش��یاء زینتی یا جالب،

ك��ه در ط��رح تحقیقات��ی خ��ود،

روش��ی اس��ت برای فهم زندگی درونی انسانها .انسان

هم��واره عك��س العملهای��ی درون��ی ،پیچیده و مس��تمر
كه مش��تمل بر افكار ،احساس��ات و نیازهای متفاوت وی

تحلی��ل او ب��ر روی مفاهیمی قرار

و آش��كار نیس��ت و برای درك آن باید ش��كل و هیئتی كه

میبریم و نه آن دسته از مفاهیمی كه برای روانشناسان

قابلیت ادراك حس��ی داش��ته باش��د ،بدهیم ،هن��ر یكی از

مأنوس میباشد .بهعنوانمثال ،در مواجهه با آثار هنری،
از كلی��د واژههایی خ��اص برای درك

آن اس��تفاده میكنی��م مانند :زیبایی،

بیانگرای��ی ،س��بك50و كیفیات فرمی

ی��ا ش��كلی .فهم ای��ن كلی��د واژهها یا

شیوههای تحقق این امر است.

50. style
51. expressionism
52. Danto
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نكتهﺆ دوم در این اس��ت كه هنر بیانگر
چی��زی بیش��تر از محتوی��ات ذه��ن

هنرمند در لحظهای خاص ،میباشد.

هن��ر در وراء بی��ان آگاهان��ه و تمای��ل ارتباطی ش��خص

خوانش درس��ت یا نادرست نیست ،یعنی مالك صدق در

از اینرو ،هنر هم��واره در برگیرندهﺆ الیههای متفاوتی از

گزارهایی توس��ط روش اثباتگرایان��ه اعمال میش��ود،

داوری و تطابق ارزش��یابی با عینیت كه در س��اختارهای

هنرمند ،قدم به س��رزمین داشتههای اجتماعی میگذارد،

55

در داوری اثر هنری بر اس��اس زیباییشناس��ی بیانگرا،

معنا میباشد كه درهای تفسیر را بهروی خود میگشاید.

ط��رد میش��ود .داوری در ای��ن نحله در ط��رح تحقیقاتی

هنر فرآوردهﺆ مش��ترك هنرمند و اجتماع و تاریخ بهشمار

پارس��ونز تح��ت تاثی��ر س��نت زیباییشناس��ی بیانگ��را

میآید .بنابراین ،پارسونز بر این نكته پای میفشارد كه

بهعن��وان عالیتری��ن مرحله در فرآین��د دریافت اثر ،تلقی

اهمیت یك پردهﺆ نقاش��ی چیزی بیش��تر از كش��ف و الهام

هنرمن��د یا بینن��ده اثر اس��ت و حتی جوه��ری جاودانه و

گرایی رده سنی پیش دبستانی،
میگردد .پس از سلیقه
ِ
56

مراحل تحول ادراك بهترتیب زیر از دوم تا چهارم معرفی

مس��تقل از جامعه نیست ،نقاش��ی همواره به جامعه تعلق

میگردد :مرحل��ه دوم در ادراك اثر یعنی مؤلفهﺆ موضوع

دارد ،بنابراین ،جنبههایی از آن كم و بیش درك میشوند

اثر  ،مرحلهﺆ س��وم در ادراك اثر یعن��ی مؤلفهﺆ بیانگرایی

و میت��وان گفت كه ش��یء هنری (پرده نقاش��ی) همواره

57

اثر  ،س��پس مرحل��هﺆ چه��ارم در ادراك اثر یعن��ی مؤلفهﺆ

پنجرهه��ای جدی��دی به س��وی خوانش��ی نو و تفس��یری

58

گونه نوعی و صورت و َسبك اثر و نهایتاً مرحلهﺆ پنجم

دگرگون میگشاید .مراحل تحول ادراك زیباشناسانه به

59

مثابه س��طوحی از قابلیتهای رو به فزون��ی ما ،همواره

در ادراك اث��ر ،كامل كنندهﺆ فرآیند ش��ناخت اثر هنری ،كه

تفسیرگر بیانگرایی آثار هنری تلقی میشود.

بهعب��ارت دیگر ،نقطه اوج ی��ا بلوغ تجربهﺆ زیباشناس��انه

نكت��ه آخری كه رش��تهﺆ تأثی��رات مكت��ب بیانگرایی را بر

بهشمار میآید.

پژوهش پارس��ونز آشكار میسازد همانا امكان نوعی از

تجرب ﺆه
زیباشناسانه و
روند تحول آن

داوری عینی 53از اثر هنری اس��ت .پارسونز معتقد است،
اگرچه هنر بیانگر احساس��ات و نیازهاس��ت ،تفسیر اثر

میتواند كم و بیش متقاعد كننده باشد ،و از اینرو ،داوری
اث��ر نیز بالطبع میتواند بر پایههای��ی قابل دفاع بنا گردد،
ای��ن مهم اس��ت ك��ه بدانیم

پوزیتیویس��تی 54ی��ا اثب��ات

گرایانه بهدنبال دستیابی به

در گام نخس��ت ی��ا نقط��هﺆ آغ��از

تجربهﺆ زیباشناسانه ،كه مصادف

ب��ا ردهﺆ س��نی پی��ش دبس��تانی
اس��ت ،كودك بهدلی��ل نزدیكی به
وضعیت طبیعی در س��طوح اولیهﺆ
تحول ذهن��ی ،بیش��تر تحت

در این دی��دگاه ،داوری اثر

براساس یك روششناسی

60

تأثیر غرای��ز ،امیال و نیازها
57. subject matter
58. expression
59. medium
60. form

53. objective judgment
54. positivistic
55. propositional
56. favoritism
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وكش��شهای طبیع��ی خ��ود

ق��رار دارد .در ای��ن س��طح،

ش��خص بیش��تر یك موجود

بیولوژیك اس��ت تا ی��ك موجود اجتماع��ی ،اگرچه قابلیت

در وضعیت تثبیت ناشده قرار دارد تجربهﺆ روانی ،در حال

اجتماع در نیامده اس��ت .در این ردهﺆ س��نی ،شخص قادر

نقاش��یها محركی هس��تند برای بیدارك��ردن تجربههای

گردش در خود غریزی اس��ت و بهلحاظ زیباییشناسی،

وسیعی برای اجتماعی بودن دارد .ولی هنوز به عضویت

لذت بخش .اینكه نقاش��ی بازنمایی چیزی اس��ت یا خیر،

ب��ه درك دیدگاه دیگران نیس��ت و در حقیقت قادر به درك

اهمیتی ندارد ،دوست داشتن نقاشی با داوری آن یكسان

تفاوت بین خود و دیگری نیس��ت .بنابراین ،ش��خص در

اس��ت .رابطهﺆ تصویر با ام��ری بیرونی یا عینیت آن حائز

این وضعیت ماقبل -زبانی قادر به اس��تفاده از ساز و كار

اهمیت نیست.

ارتب��اط گفتمانی یعن��ی انتقال مفاهیم بی��ن خود و دیگری

در مرحلهﺆ دوم از رش��د ذهن (یعنی ردهﺆ س��نی دبس��تان)

نمیباش��د .در مواجه��ه با آثار نقاش��ی ،ش��خص در این

كه س��طح تجربهﺆ زیباشناسانه متوجه ادراك موضوع اثر

ردهﺆ س��نی تحت تأثیر لذتهای آنی و جاذبههای غریزی،

میباش��د ،به لحاظ روانشناسانه مرحلهای باالتر از قبل

كش��ش ش��دیدی به رنگ دارد و همواره در درك خود از

اس��ت چرا كه به طور ضمنی ،ش��خص نس��بت به دیدگاه

موضوع اثر در نوسان است.

معموالً بچهها بهندرت ،یك نقاش��ی را اشتباه یا نادرست

دیگ��ران آگاه��ی دارد .مفه��وم بازنمای��ی در ای��ن مرحله

چندانی ندارد .هر چه رنگ بیشتر باشد و قویتر ،نقاشی

باش��د كه هم��ه میتوانند ببینند و ی��ادآوری آن چیزی كه

ایج��اب میكند كه ش��خص قادر به تفكی��ك بین آن چیزی

میانگارند و برای آنها س��بك یا موضوع نقاش��ی اهمیت

فق��ط در ذه��ن او (یا در تجرب��هﺆ او) یافت میش��ود ،و به

بهتر است ،آنها اغلب اوقات از موضوع نقاشی (چنانچه

لحاظ زیباییشناسی ش��خص در این مرحله قادر خواهد

اثر انتزاعی نباش��د) آگاه می شوند یعنی متوجه میشوند

ب��ود بی��ن اثر و آنچه تصوی��ر میكند ارتب��اط برقرار كند

ك��ه اثر چه چی��ز را نمایش میدهد ،ام��ا در مقابل گردش

و اینك��ه آن جنبههایی از تجربهﺆ ادراكی ش��خصی كه این

آزادان��هﺆ خاطرات و یادآوریه��ای تصاویر در ذهن خود

ارتباط را مخدوش میسازد ،روشن نماید.

در هن��گام رؤی��ت نقاش��ی ،مقاوم��ت نمیكنند و درس��ت

در مرحلهﺆ سوم ،مشخصه اصلی همانا بیانگری در تجربهﺆ

بههمین دلیل است كه موضوع اثر برای آنان میتواند در

زیباشناسانه میباش��د .از دیدگاه تحلیل روانشناسانه،

طیفی از امور آشنا و مألوف ،در گردش باشد .مشخصهﺆ

تحول ادراكی ذهن در این سطح بر پایه آگاهی شخص از

مش��ترك تجربهﺆ زیباییشناسانه اشخاص در این مرحله،

محتوی��ات درونی تجربه دیگران بنا می ش��ود .بنابراین،

پذی��رش ش��ادی بخش ه��ر آن چیزی اس��ت ك��ه به ذهن

ش��خص در این س��طح ،قابلیتهای جدیدی برای دریافت

متبادر میش��ود و نه تفكیك بین ام��ور مرتبط و نامرتبط
با موضوع و محتوای تصویر.

پس به لحاظ روانشناسانه ،چون در این مرحله ،ذهنیت

فهم افكار و عواطف دیگری را بهدست میآورد .به لحاظ

42

زیبای��ی موضوع از رده
زیباییشناس��انه در این س��طح،
ِ
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اهمی��ت خ��ارج میش��ود و در عوض واقعگرایی س��بك و

از دنیای هنر بهدست میآورد ،هم به لحاظ ابعاد خالقیت

در مرحل��هﺆ چه��ارم :از دی��دگاه تحلی��ل روانشناس��انه

هم نح��وهﺆ پذیرش و قدردانی مخاطب��ان هنر در جامعه و

اجتماع��ی) بهعنوان ی��ك امر كلی حائز اهمیت اس��ت و از

را در وضعیت مش��ترك (با دیگر مخاطبان) از گذش��ته تا

هن��ری و پ��رورش آن در طول تاریخ س��نتهای هنری و

مهارت هنری هنرمند در بیانگری اهمیت مییابد.

بیش��تر از همهﺆ اینها ،شخص قادر خواهد بود مرتباً خود

توانایی شخص برای درك تمامی سنت فرهنگی (یا هویت

حال مرور كند یعن��ی ارزشها و باورهای خود را در یك

دیدگاه تجربهﺆ زیباشناس��انه ،شخص در فرآیند شناخت

زمینه تاریخی بیازماید.

متوج��ه درك خصوصیات گونه ،وجوه صوری و َس��بك

اثر میباش��د .شخص در این س��طح قادر است بین آنچه

های
خصه افت
دری
مش
ه
تجرب ری
ر هن
اث

جذابیت موضوع و عواطف بیانگرانه نامیده میش��ود با
آنچه توسط هویت خود اثر خلق شده تفكیك قائل شود.

ی��ا تجربهﺆ زیباشناس��انه ظاه��ر میش��ود .در این مرحله
ش��خص بایس��تی قادر ب��ه داوری مفاهی��م و ارزشهایی
باش��د كه توس��ط میراث س��نت به الیههای متف��اوت اثر

صوری و
سبك اثر

داوری
اثر

مرحلهﺆ اول٭

جان بخش��یده اس��ت.این ارزشها مرتباً با گذشت زمان

و در ط��ول تاریخ تغییر میكنند و ش��خص در حین روند

مرحلهﺆ دوم

داوری باید قادر به خوانش مس��تمر ارزشها و بازتولید

مرحلهﺆ سوم

آنه��ا در ش��رایط معاص��ر باش��د .ش��خص از دی��دگاه
روانشناسانه در این س��طح قادر به استعالی تفكر خود

مرحلهﺆ چهارم

ب��ه زاوی��هﺆ دید و منظ��ر فرهنگ��ی خواهد بود ك��ه این امر

مرحلهﺆ پنجم

خود به واس��طهﺆ به چالش كش��یدن دیدگاههای مسلط در
جامعه و توان پاس��خگویی بدانها ،محق��ق میگردد .در

×

×

×

×

٭ كودك در این مرحله (وضعیت :ماقبل بازنمایی) بر اس��اس

تحلی��ل زیباشناس��انه ،عك��س العملهای مخاطب ،بس��ی

س��ازوكار همانند س��ازی ،وجوهی از اثر هن��ری را با گردش

پیچیدهتر و غنیتر میش��ود چرا كه ش��خص متوجه این

آزادانه در ذهن ،به ابژهﺆ (شیء) مورد عالقه و آشنا ،شبیهسازی

نكته میتواند باش��د كه چه بسا انتظارات سنت هنری گاه
گمراه كننده میش��ود .ش��خص فهم وسیعتر و كاملتری

اثر

اثر

شد
لر
مراح صیت
شخ

در مرحلهﺆ پنجم (ردهﺆ پس از بلوغ) آخرین س��طح از ادراك

موضوع

بیان گرایی

گونه ،وجوه

43

میكند.
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الزم به ذكر اس��ت كه قوهﺆ «ذائقه» اولین محرك در فرآیند

تونالیته 66آورده شده است:

س��نی پیش دبس��تانی) درك كودك از مؤلفههای موضوع

رنگها را با درجهﺆ اشباع باال ترجیح میدهند .در حالیكه

كودكان (رده س��نی پیش دبستانی و دبس��تانی) همواره

ادراك اث��ر می باش��د كه در ج��دول در مرحل��هﺆ اول (رده

اش��خاص باالتر از  9س��ال رنگهای ُپر اشباع را دوست

اثر -بیانگرایی اثر -گونهﺆ فرم و س��بك اثر و نهایتاً داوری

نمیدارند.این زمانی اس��تكه درجهﺆ روش��نایی و اشباع

اث��ر ،تح��ت تأثیر كش��شهای غریزی ق��رار دارد .پس از

رنگه��ا را ثابت نگ��ه داری��م در این ش��رایط تقریباً همه،

مرحلهﺆ دوم (رده س��نی دبس��تانی) ،استقالل ذهنی كودك

رنگهای سرد را به گرم ترجیح میدهند.

از موقعی��ت طبیع��ی ب��ا س��یطرهﺆ ق��وای جس��مانی ،آغاز

بای��د متذكر ش��د كه در طرح پیمایش��ی ف��وق ،رنگها در

میگ��ردد و در این رده ،موضوع اثر بیش��ترین اهمیت را

مت��ن تصاویر نقاش��ی م��ورد پژوه��ش ق��رار نگرفتهاند،

دارا میباشد.

در مرحل��هﺆ س��وم ،بیانگرایی اثر (اینكه اث��ر بیان چه نوع

چرا كه رنگها در نقاش��ی بس��ی پیچیده ت��ر از پالتهای

مؤلفههای تكنیكی و س��بك شناس��انه اثر اهمیت مییابند،

در سنین پایین تغییرات درونی رنگها از قبیل رنگ مایه،

رنگی هستند.

احس��اس یا رخداد یا حالتی اس��ت) و در مرحلهﺆ چهارم،

تونالیته و ش��فافیت كمتر مورد پسند هستند .در این ردهﺆ

و نهایت��اً در مرحلهﺆ ش��كلگیری كامل ذهنی��ت فرهنگی و

سنی رنگها به صورت ساده و واضح تحسین میشوند

اجتماع��ی در فرد یعنی مرحلهﺆ پنجم داوری اثر براس��اس

ارزشه��ا و معیاره��ای فرهنگ��ی ی��ا فرافرهنگ��ی تحق��ق

میپذیرد.

بازشناسی الگوی

را زنده كنند .رنگ از جنبهﺆ «همانند سازی ،شبیه سازی»

67

در ط��رح پیمایش��ی اِل��ن وین��ر

اهمی��ت دارد نه مفهوم ذهنی رن��گ ،لذا لذتی كه در وجود

61

( )Winner,1982در مـــــــ��ورد

ش��خص (ك��ودك) برمیانگی��زد تح��ت تأثی��ر محوری��ت

س��ال  1982چ��اپ ش��ده اس��ت،

از میان برمیدارد.

دریافت (منظم كردن

روانشـناس��ـی هنـره��ا كـ��ه ب��ه

ردهﺆ سنی كودكان

گزارش��ی به ش��رح ذیل در مورد

دادههای حسی) در

و میتوانند خاطرهﺆ رنگهای مورد پسند و دوست داشتنی

«م��ن» 68هرگون��ه تمایزی را بی��ن مفهوم خ��ود و دیگری
از هم��ان س��نین كودكی ،هم��واره معنادار ب��ودن اهمیت
دارد ،برخی چیزها همواره

گرایش��ات رده ه��ای س��نی

مختل��ف ب��ه رنگه��ا و

خصوصیات آنها از قبیل:

رنگ مایه ،62روش��نایی 63و
اشباع رنگ ،64ش��فافیت 65و

به جای چی��ز دیگری نامیده

65. vividness
66. tone
67. association
68. ego

61. Ellen winner
62. hue
63. brightness
64. saturation

44
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میش��وند چیزی ك��ه دارای

معنای��ی باش��د ك��ه حت��ی
ش��امل خ��ط خط��ی ك��ردن

روی كاغ��ذ نیز می ش��ود« .وین��ر» میگوی��د ،یك كودك

كه ب��ه مدد ای��ن طبقه بندیها ب��ه درك مفه��وم زیبایی یا

میپن��دارد ( ،)Winner,1982,p.114ب��هزودی ك��ودك از

ب��ه عبارت دیگر ،بهدلیل این قابلیتها ،ش��خص ،عضوی

زش��تی نایل می شود ،در ش��خص تثبیت میگردد یعنی،

دو س��اله ه��ر تصویر را بهعن��وان بازنمای��ی 69از چیزی

از جامعه بهشمار میآید.

مرحلهﺆخط خطی كردن به نقاش��ی كردن بازنمایانه وارد

در مرحل��هﺆ اول به دلیل اینكه كودك آن چیزی را كه خود

میش��ود كه معموالً در س��ن  3س��الگی اتف��اق میافتاد .

دوس��ت دارد در نقاش��ی ببیند آن��گاه آن را زیبا میبیند،

()Smith,1979,pp.59-72

درحالیك��ه ،در مرحلهﺆ دوم ،ش��خص ،ب��ه دلیل دیدن آن

در ای��ن س��نین ،كودك مفه��وم ضعیفی از ای��دهﺆ بازنمایی

تصوی��ری دارد ،یعن��ی میتوان چنین گف��ت كه كودك در

چیزی كه برای دیگران دوس��ت داش��تنی است آن را زیبا

چیزی ك��ه در لحظه فكر میكند ،متكی اس��ت .در نتیجه،

واق��ع ،مرز موج��ود بین آنچه خود دوس��ت دارم و آنچه

ن را دوس��ت نداش��ته باش��د .در
میبین��د ،اگرچه ،خود آ 

عوض در معنا كردن نقاش��یهایش كام�لاً آزادانه به آن

موضوع برای كودك ،محملی است برای همانندسازی یا

مخزنی از اكتشافات .گاردنر ،چنین رفتاری را رومانس

كه میتواند دوس��ت داش��ته ش��ود ،فضایی اس��ت كه به
منص��ه ظهور در میآید .به
م��وازات آن ،ایدهﺆ زیبایی ،به
ّ

70

عب��ارت دیگر ،میتوان چنین گفت كه امور زیبا یا زش��ت

كودك مینامد.

در مرحلهﺆ دوم (رده س��نی دبس��تانی) ،موض��وع یك اثر

به دلیل مؤلفههای مش��ترك ،این چنی��ن قلمداد میگردند،

نظر از ش��یوهای كه به تصویر درآمده است ،اهمیت پیدا

دارند و نه در نزد ما.

در ارتب��اط آن ب��ا اب��ژهﺆ فیزیك��ی (ش��یء بیرونی) صرف

مؤلفههای��ی كه در خود امور یا اش��یاء یا پدیدهها حضور
حال در نقاش��ی نمیتوان به كیفی��ت زیبایی آن به تنهایی

میكن��د .بنابراین ،تصوی��ر در این رده س��نی ،پنجرهای

همچون ش��یء ك��ه دارای ویژگیهای زیباس��ت ،اش��اره

است گشوده به دنیای بیرون از خود .برای اشخاص این

كرد بلكه نقاش��ی میتواند (در این مرحله) كیفیات زیبایی

ردهﺆ س��نی ،ارزش تصویر بس��تگی به این دارد كه اشیاء

اش��یایی را كه به تصویر كشیده است ،به نمایش بگذارد،

زیب��ا یا حوادث جال��ب را بازنمایی كند و اینكه آن اش��یاء

و آنها را در معرض دید قرار دهد ،نقاشی منعكس كننده

یا حوادث را ب��ه صورتی واقع گرایانه بازس��ازی نماید.

كیفیاتی از اش��یاء یا رویدادها میگردد كه توسط توافقی

بدینترتیب ،زیبای��ی 71و واقعگرایی72در فرآیند بازنمایی
بس��یار اهمیت پی��دا میكن��د .در این
مرحل��ه ،مق��والت ناظر ب��ر تعاریف

اش��یاء ،انتظارات دیگ��ران از امور و
نیز نحوهﺆ تحس��ین دیگران از اشیاء،

اجتماعی ،واجد ویژگی زیبایی یا فاقد

69. representation
70. Romancing
71. beauty
72. realism
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آن ویژگی ،بهشمار میآید.

در مرحل��هﺆ س��وم ،پاس��خ اف��راد در

مواجهه با آثار نقاش��ی شامل نكات،

ایدهها ،یا عواطفی اس��ت كه توس��ط آثار ،بیان می شوند
یعنی توسط آثار به مخاطب منتقل میگردند.

اموری ذهنی 73چون :مفاهیم ،وضعیتی در ذهن ،ابعادی
از تجرب��هﺆ زیس��ته ،عواطفی برانگیخته ش��ده در لحظهای

خ��اص ،از ِخالل اثر ب��ه بیان در میآید .ش��خص در این

مرحل��ه با دیدن یك اثر نقاش��ی ،فرآیند هم ذات پنداری را
با دنیای درونی هنرمند به واس��طه بازس��ازی وضعیتی
سوبژكتیو (ذهنیت محور) و خودآگاه ،تجربه میكند.

در پای��ان ای��ن مقال��ه الزم به ذكر اس��ت ك��ه تحلیل كیفی

داده های جمعآوری شده از مخاطبان گروه سنی چهار و
پنج (دانش��جویان كالج و دانشگاه تا اساتید) و گوناگونی

تجرب��هﺆ ادراكی آن��ان در مواجههﺆ با گونهشناس��ی اثر (به
لحاظ م��واد ،مصالح و گونههای رنگ��ی) ،وجوه صوری
و س��بك شناس��انه آث��ار و همچنی��ن تحلی��ل و بررس��ی

فرآیندهای داوری و ارزیابی ارزش هنری آثار براساس
دانش مخاطبان فرهیخته از سنتهای هنری و ارزشهای
فرهنگی ،امری بس خطیر و حائز اهمیت اس��ت .از اینرو
مقتض��ی اس��ت ت��ا در تحقیق��ی جداگانه ،نق��ش و اهمیت

تحول ادراك زیباشناس��انه و ویژگیهای
مراحل پایان��ی ّ
روانشناختی چنین تجربهای در فرآیند نقد هنر به دقت و

تأملی شایسته ،موشكافی گردد.

73. subjective
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درآمدی بر نقد روان شناسی
نقد روان شناس��ی تقریباً همزاد خود روان شناس��ی اس��ت .فروید از همان آغاز بخش��ی از

فعالیت های خود را به بررسی ادبیات و هنر اختصاص داد .وی با برگرفتن برخی از مضامین
و اسطورههای ادبی ،همچون ادیپ ،كوشید تا نظرات انتقادی خود همچون عقدهﺆ ادیپ را طرح
كند .بنابراین ،او منابع ادبی و هنری را سرچشمههایی برای شناسایی و پرداختن به نظریههای
روانشناسی خود میپنداشت .به بیان دیگر ،ادبیات و هنر در رشد و توسعهﺆ روان شناسی و
روان كاوی نقش عمدهای ایفاء میكنند .به همین دلیل است كه در دورهﺆ تكوین روان شناسی

و روان كاوی ت��ا ای��ن حد ادبیات و هنر حض��ور دارند .در نتیجه ،نمیت��وان نقش ادبیات را
در كش��ف بزرگ ضمیر ناخودآگاه نادیده انگاش��ت .البته دامنهﺆ مطالعات روان شناسی فقط

به ادبیات و هنر محدود نمیش��ود ،همان طوری كه نقد ادب��ی و هنری نیز به مطالعات و نقد

روان شناسی محدود نمیگردد .اما تعامل این دو با یكدیگر تأثیری عمیق و غیر قابل انكاری
بر هم داشته اند .چنان كه نقش روان شناسی در نگرش به انسان و به فرهنگ و نقد آن ها ،در
تحول از نقد سنتی و سپس پوزیتیویستی به نقد نو ،بر همگان مسلم است.
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الف .بنیانگذاران

بنیانگذاران نقد روان شناسی همان بنیانگذاران روان شناسی و جریانات اصلی آن یعنی
فروید و یونگ هستند .چنان كه خواهیم دید از همان آغاز اهتمام خاصی به مطالعه ادبیات
و هنر از خود نش��ان میدادند .در این بخش به دو جریان بنیادین نقد روان شناسی یعنی

فرویدی و یونگی پرداخته میشود.

فروید :آغاز ماجرای روان كاوی و نقد

فروی��د در عین اینكه بنیانگذار روان شناس��ی اس��ت ،بنیانگذار مطالعات روان شناس��انهﺆ

ادبیات و هنر نیز هس��ت .به همین دلیل اس��ت كه اغلب منتقدان همچون راوو رالو در این
رابطه مینویسند« :زیگموند فروید از همان آغاز فعالیتش متوجهﺆ ادبیات شده است ».با

كشف موضوع ضمیر ناخودآگاه توسط فروید تحول بزرگی در عرصهﺆ نقد به وجود آمد.
ت��ا پیش از فروید و كش��ف ضمیر ناخودآگاه ،مطالعات و نق��د ادبی و هنری بهطور عمده

براس��اس ضمیرخودآگاه و نیّت ضمیر خودآگاه اس��توار ش��ده بود .به بیان صریح تر،
منتقد در گذش��ته در جس��تجوی این بود كه هنرمند و ادیب چه قصدی داش��ته است و چه

میخواسته بگوید .اما پس از فروید نقد به سوی كشف و خوانش ضمیر ناخودآگاه سوق
پی��دا كرد .رویكرد فروید به ادبیات و هنر ،نخس��ت بدین دلی��ل بود تا فرضیههای خود را
مورد بررسی و تصدیق قرار دهد« .ان مورل» ،در كتاب «نقد» پیرامون نقد روان شناسی

چنین مینویس��د« :نخس��ت فروید از ادبیات اس��تفاده كرد تا صح��ت نظریهاش در مورد

ضمیر ناخودآگاه را نشان دهد .در نتیجه ،او در آثار ادبیات گفتهﺆ صریحی را مییابد كه

«ناخودآگاه» مینامد».



آنچه موجب شد تا روان شناسی از همان آغاز تا دهه های پسین به عنوان مطالعات مؤلفی

قلمداد شود همین ،چگونگی توجه فروید به متن ادبی -هنری بود .فروید با تحقیقات خود
مس��یر و میدان نوینی را برای مطالعات ادبی و هنری فراهم آورد كه به نوبهﺆ خود تحولی
1. Elisabeth Ravoux Rallo. Méthodes de
critique littéraire. Armand Colin,2006.P.42
2. La critique. Anne Maurel. Hachette
supérieur.1998.P.44
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بزرگ در عرصه نقد ادبی -هنری محس��وب میش��د ،چنان كه راوو رالو در مورد فروید

مینویسد« :او از نقطه نظر خود ،متون بزرگ را مورد مطالعه قرار میدهد و مسلم است

كه شیوهاش در خواندن آن ها نه فقط موجب تكوین یك روش نوین برون از خوانش آثار
شد ،بلكه مصادف با دگرگونی های عمیق رابطهﺆ میان منتقد و مؤلف نیز گردید».



در واقع ،برای فروید متن آس��تانهای اس��ت ب��رای ورود به جهان ناخ��ودآگاه مؤلف ،به

عبارت دیگر ،متن ادبی -هنری به منظور دست یابی به فشارهای روانی مؤلف و توهمات
تأثیرگ��ذار آن مورد توجه قرار میگیرد .فروید معتقد بود كه ش��اعران و نویس��ندگان با
تخیّل خود به منابعی دست یافتهاند كه هنوز علم توان دست یابی به آن را پیدا نكرده است
و در این خصوص در كتاب لذت و رویا در گرادیوای جانسون مینویسد:

«ش��اعران و رمان نویس��ان برای ما متحدین بسیار ارزشمندی محس��وب میشوند و مشاهدات

آن ه��ا باید در عالیترین جایگاه در نظر گرفته ش��ود ،زیرا آن ها میان آس��مان و زمین چیزهای
زیادی را میشناس��ند كه تعقل دانشگاهی ما هنوز نمیتواند تصور كند .آنها در شناخت روان،
معلمان ما انس��ان های عادی هس��تند ،زیرا آن ها از سرچشمههایی سیراب میشوند كه هنوز ما

امكان دسترسی آن ها را برای علم فراهم نكردهایم».



فروید در زمینهﺆ نقد به طور كامل نیز به متن بی توجهی نمیكند ،و تا جایی كه متن موجب
تقلیل مؤلف و به ویژه ضمیر ناخودآگاه آن نشود مورد توجه قرارمیگیرد.

الزم به یادآوری است كه فروید در بررسی آثار هنری توجه چندانی به نظرات خود مؤلف
ندارد .بلكه آن چیزی كه برای او مهم اس��ت برداش��ت روان شناس یا منتقد روان شناس
از اثر اس��ت .زیرا روان ش��ناس در جس��تجوی نظرات هنرمند نیست ،بلكه در جستجوی

صورتهای خیالی اوست .به همین دلیل است كه فروید با مطالعهﺆ اثر جانسون میكوشد
تا نس��بت ب��ه نظرات مؤلف فاصله بگی��رد« .امبرتو اكو میگوید :آن چی��زی كه فروید در

3. Elisabeth Ravoux Rallo. Méthodes de critique littéraire.
Armand Colin,2006.P.42
4. S. Freud, Délires et rêves dans la Gradiva de Jenson. Cité
par La critique litteraire. Jéröme Roger.Armand Colin,2005.
P.63
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«ش��اه ادیپ» میگوید توس��ط متن شكل گرفته اس��ت حتی اگر سوفكل هرگز نسبت به آن

آگاهی نداشته است».



یونگ :ضمیر ناخودآگاه جمعی

یونگ نقش مهمی در توسعه افكار فروید داشت ،لیكن پس از شدید تر شدن اختالفاتش با

فروید از او جدا شد و راه نوینی را در روان شناسی و در مطالعات روان شناسی ادبیات
و هنر گش��ود .تفاوت عمده میان فروید و یونگ به نوع نگرش آن ها به ضمیرناخودآگاه
ب��از میگردد .یونگ برخالف فروید به ضمیر ناخودآگاه جمعی توجه داش��ت .به عبارت

دیگ��ر ،فروی��د بهط��ور متمركز ب��ه ضمیرناخ��ودآگاه ف��ردی و تأثی��ر آن ب��ر رفتارها و
احساس��ات و همچنین خلق آثار ادبی و هنری میپرداخت ،اما یونگ به ریش��ههای بسیار

كهنت��ر ضمیرناخودآگاه تاكید داش��ت .در ضمن ،یونگ بی��ش از فروید به هنر ،به ویژه
هنره��ای بص��ری توجه می كرد .گذش��ته از تف��اوت در نگرش و موض��وع میان یونگ و

فروید ،میتوان به تفاوت در روش این دو نیز اش��اره كرد .دستاوردهای یونگ نسبت به

فروید ،در حوزهﺆ نقد روان كاوی كمتر مورد استقبال قرار گرفت و نقدهای دیگر ،به ویژه
اسطورهای و تخیلی ،بیشتر از آن بهره بردند.

م��اری لوی��ز ون فرانز ،از افرادی اس��ت ك��ه رویهﺆ یون��گ را پیش گرفت و به س��وی

كهنالگوها و اس��طور ههای ادبی و هنری متمایل شد .وی پس از مرگ یونگ كارهای
او همچون كتاب انس��ان و نمادهایش  را ادامه داد .پیروان یونگ در عرصهﺆ مطالعات

و نق��د روا نشناس��ی در توس��عهﺆ نقد ادبی��ات و هنر نقش گس��ترد های داش��تهاند .اما
پارادای��م مس��لط بر فرهن��گ غرب بهوی��ژه در قرن بیس��تم امكان ظه��ور و بروز این

جریان را نداده است.

ب .نقد تخصصی روان شناسی ادبی و هنری

پس از فروید و یونگ ،برخی همچون «شارل بودئن» ،كوشیدند تا با كمك نظریات فروید

5. Elisabeth Ravoux Rallo. Méthodes de
critique littéraire. Armand Colin,2006. P.53
6. L’homme et ses symboles
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و یونگ و حتی آدلر به نظریهای تركیبی دست یابند .بودئن كه پیرو یونگ بود كتاب خود
با عنوان روان كاوی هنر را به فروید پیشكش میكند.

هانری دوالكروا



هانری دوالكروا از روان شناس��انی اس��ت كه نس��بت به هنر و ادبیات توجه داشته است.

در  1927كتاب خود را با عنوان روانشناس��ی هنر و با عنوان فرعی رس��الهای بر فعالیت
هنری منتشر كرد .فصل هایی از كتاب روانشناسی هنر به موضوعاتی همچون بازی و
هنر ،زیباییشناسی ،هنرمند و اثر ،هنر شعر ،و عناصر اصلی موسیقی میپردازد.

وی به دلیل آش��نایی با عرفان و ادبیات عرفانی به گونهای نسبتاً متفاوت به روانشناسی

ادبی��ات و هن��ر توجه میكن��د .به همین دلیل ،دوالك��روا در محافل روان شناس��ی مطرح
ش��ده است و محققان تاریخ نقد روان شناس��ی به این شخصیت كمتر پرداختهاند .از نظر

دوالك��روا ،هنر تم��ام جنبههای ادبی ،موس��یقیایی و  ...را در بر میگی��رد و محل تحقق
انسان است.

او میكوش��ید ت��ا ب��ه مبان��ی مش��ترك میان دی��ن ،هن��ر و روان شناس��ی بپردازد و
حت��ی نس��بت به مش��تركات میان هنر و عل��م نیز بی تفاوت نبود .نهادهای رس��می و

دانش��گاهی اروپا و امریكا هیچ گاه امكان رش��د به جریان هایی كه به روان شناسی

معن��وی هن��ر میپرداختن��د ندادن��د .بنابرای��ن ،تجربی��ات و نظ��رات دوالك��روا ك��ه

آمیخت��های از عرف��ان و روا نشناس��ی ب��ود موقعی��ت و ش��رایط خاص��ی را ب��رای
مطالع��ات و نق��د هنری و ادب��ی فراهم آورد ك��ه متأس��فانه بهدلیل عدم اس��تقبال از

س��وی مراكز دانش��گاهی این ش��اخه از روا نشناس��ی و نقد روا نشناس��ی تضعیف

شد و پیروان بزرگی را پیدا نكرد.

شارل بودئن



ش��ارل بودئن یكی از چهرههای تأثیرگذار نقد روان شناسی به شمار میرود كه امروزه

7. Psychanalyse de l’art
8. Henri Delacroix
9. Charles Baudouin
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حت��ی در اروپ��ا نی��ز كمتر به او توجه میش��ود .وی میكوش��د تا با تركی��ب دیدگاه های
گوناگون در نقد روان شناس��ی به تقابل آن ها پایان دهد و به روشی نو و كامل تر دست
یابد .در عین حال ،به فروید و یونگ و برخی از پیروان برجستهﺆ آن ها توجه دارد.

شارل بودئن در آثاری كه مطالعه می كرد در جستجوی اسطورهها بود و از طریق آنها

میكوش��ید ب��ه عقدهها و به وی��ژه به عقدههای اولی��ه چون ادیپ یا نارس��یس بپردازد به
واسطهﺆ آن برخی از آثار بزرگ را مطالعه می كرد.

روش��ی ك��ه بودئن برای نقد روان شناس��ی ب��ه كار میگیرد ،براس��اس روش پیكرهای

اس��توار شده است .در این روش هیچ گاه نمیتوان یك جزء را خارج از پیكرهﺆ خود مورد
مطالع��ه قرار داد .به طورمث��ال ،مطالعهﺆ یك بیت از غزل همواره باید در مجموعهﺆ آن غزل

مورد مطالعه قرار گیرد .او میگوید:

«تحلیل گ��ر بای��د آثار یك هنرمند را اندام��ی زنده تصور كند كه هر قس��مت آن به مجموعهﺆ آثار
بستگی دارد و توسط آن قابل درك است .تحلیل دقیق یك شعر بدون تحلیل مجموعهﺆ آثار شاعر

ممكن نیست».

ژاك الكان

10

11

به گفتهﺆ بس��یاری ،الكان پس از فروید تأثیرگذارترین ش��خصیت در نقد روان شناس��انهﺆ

زبان ،ادبیات و هنر محسوب میشود .وی از دستاوردهای زبان شناسی به بهترین وجه
در روان كاوی خود استفاده كرد .او از «ساختار ضمیر ناخودآگاه» و شباهت های آن با

ساختار زبانی سخن گفت و از تقابل های دال و مدلول و استعاره و مجاز در روان كاوی
بح��ث كرد .او كوش��ید می��ان آراء فروید و سوس��ور پیوند برقرار كن��د و از جریان های

معاصر در مطالعات فرهنگی نیز اس��تفاده كرد .الكان با تركیب نظریههای زبان شناس��ی
سوسوری و روان شناسی فرویدی و با گذر از آن ها ،نسخهﺆ نوینی از نقد روان شناسی

ارائه كرد.

 .10تادیه،ژان ایو.نقد ادبی در قرن بیستم،ترجمه مهشید
نونهالی،انتشارات نیلوفر،1378،ص.165

11. Jacques Lacan
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یك��ی از مهم تری��ن فرضیهه��ای الكانی ك��ه نزد بس��یاری از محققان دیگر نی��ز پذیرفته

ش��د ب��ه «مرحلهﺆ آیینهای» رش��د كودك ب��از میگردد ك��ه راجع به آن ب��ه تفصیل صحبت
ش��ده اس��ت .در نظر الكان همانن��دی میان زب��ان و روان به باالترین حد خود میرس��د،

چنان ك��ه اع�لام میكن��د« :ضمیرناخودآگاه همانند ی��ك زبان عمل میكن��د ».این نزدیكی
میان ضمیر ناخودآگاه و زبان در ش��رایطی رخ میدهد كه س��اختارگرایی با تأثیرپذیری

از زبان شناس��ی ب��ر فضای فرهنگی اروپا س��ایه افكنده بود .ب��رای الكان همانندی میان

دال زبان��ی و دال روان��ی وجود دارد ،اما همچنین تفاوت های��ی نیز آن ها را از هم متمایز

میكند .اگر دال زبانی محدود به صدا یا نوشتار میشود ،دال روانی میتواند یك رایحه،
تصویر و زخمی باش��د كه به یك مدلول ارجاع میده��د .این مدلول میتواند به نوبهﺆ خود

دالی برای یك مدلول دیگر باشد.

در ای��ن نگرش ،س��ه عنص��ر از یكدیگر قاب��ل تمایز هس��تند :دال ،مدل��ول و مرجع .از

نظ��ر الكان دال در ح��وزهﺆ نمادی��ن قرار میگیرد ،زیرا نش��ان حامل معناس��ت .مدلول

در حوزهﺆ تخیل قراردارد زیرا آن چیزی اس��ت كه نش��ان به آن ارجاع میدهد .مرجع

به حوزهﺆ واقعیت مربوط میش��ود زیرا ،آن چیزی اس��ت كه اتفاق افتاده اس��ت .چنین
نگرش��ی به دال و مدل��ول و ارتباط آن ها به دو حوزهﺆ نمادی��ن و تخیل از موضوعاتی
اس��ت كه پژوهش��گران زیادی را متأثر كرده اس��ت .نظریات الكان م��ورد نقد و انتقاد
زی��ادی قرار گرفته اس��ت ام��ا همچنان یك��ی از نظرات مس��لط بر روانشناس��ی و نقد

روان شناسی است.

یك��ی از انتقادات��ی ك��ه برخ��ی از محقق��ان ب��ه الكان دارند همی��ن توجه و حت��ی توجه

بی��ش از ح��د او به زب��ان كالم��ی و در مقابل ك��م توجهی به س��ایر گونهه��ای بیانی و

ارتباطی است.

ج .نقد روانشناسانه

در دهه ه��ای  50و ،60م��وج نوین��ی در نظریهها و نقد ادبی و هنری ایجاد ش��د .این موج

برخالف گذش��ته ،بر روی مؤلف تأكید داش��ته و اصل اساسی آن توجه به متن بود .در
این دوره كه ساختارگرایی روی نهادها و حلقههای نقد تسلط داشت نقد روان شناسی در
جستجوی ساختارهای مشخص و فراگیر بود .از مهم ترین چهرههای نقد روان شناسی
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میتوان به شارل مورون 12اشاره كرد.

شارل مورون :نقد روان شناسانه متن

ش��ارل مورن نقش بسیار مهمی در توسعه و گس��ترش نقد روان كاوی داشته است و از
مهم ترین چهرههای نقد روان شناس��انه تلقی میش��ود .برخی از محققان ،پس از فروید،

ش��ارل مورون را بزرگ ترین اصالح گر و تأثیرگذار در نقد روان شناسی میدانند .واژهﺆ

نقد روان شناس��انه 13برای نخس��تین بار توس��ط وی به كار گرفته شد .او در كتاب هایی
همچ��ون نق��د روانشناس��انهﺆ گونهﺆ كمیك به بس��ط نقد خ��ود پرداخت .تا قب��ل از مورون

تحقیق��ات نق��د روانشناس��انه فرامتن محور و به بی��ان دقیق تر مؤلف مح��ور بود ،اما با
تس��لط روزافزون س��اختارگرایی و متنپ��ردازی توجه به متن ب��ه حوزههایی كه بهطور

انحصاری به مؤلف میپرداخت نیز سرایت كرد .در گذشته از آثار ادبی و هنری همچون
كالم یك بیمار برای شناسایی عقدهها و بیماری های روانی استفاده می شد .برای فروید

و پی��روان او متن ادبی و هنری وس��یلهای برای ش��ناخت ضمیر ناخودآگاه مؤلف اس��ت

زندگینامهﺆ مؤلف در این مطالعه دارای نقش بس��یار كمی است .به همین دلیل ،مورون در
دگرگونی موضوع و پیكرهﺆ مطالعاتی در نقد روان شناسی ،نقش اساسی ایفاء میكند.

نق��د روان شناس��انه برای او ی��ك روش تحقیق به ش��مار میرفت ،چنان ك��ه در مقدمهﺆ

كتاب یاد ش��ده مینویس��د كه از نقد روان شناسانهﺆ گونهﺆ كمیك «نخستین آن ها (یعنی نقد
روانشناس��انه) ی��ك روش را تعیین میكن��د ،دومین آن ها (یعنی گون��هﺆ كمیك) نیز میدان

كاربرد آن را 14».او همچنین در تعریف نقد روان شناسانه مینویسد« :نقد روان شناسانه

یك روش تحلیل ادبی است .به طور تجربی در كاربردهایش ،این نقد میخواهد در متنها
روابطی را شناس��ایی و مطالعه كند كه احتماالً به آنها با روش خودآگاهانه فكر نشده یا

خواسته نشده است 15».شارل مورون در مطالعهﺆ ماالرمهﺆ مبهم به شناسایی شبكهﺆ تداعی
در آثار این نویس��نده پرداخت .اما شناس��ایی آن ش��بكه از تصاویری كه تكرار میشوند
12. C. Mauron
13. Psychocritique
14. C. Mauron. Psychocritique et du genre
comique1985. P.9
15. Ibid
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و ه��ر آن بهنوع��ی خود را بروز میدهند هدف اصلی این منتقد نبوده اس��ت« .این ش��بكهﺆ

تداعیها را (به طور مثال ،گیس��وان ،ش��علهها ،غروب آفتاب ،پیروزی عش��ق ،مرگ) از
س��اختمان ثابت كه در زیر «معنای خوانا» پنهان میش��ود و بر ضمی��ر ناخودآگاه مبتنی
اس��ت باید جدا كرد .چنانكه مالحظه میشود از نظر شارل مورون همانند دیگر منتقدان

روانشناس��انه ،منتقد به هیچ وجه در جس��تجوی گفتهها و اعالمهای مؤلفان نیست زیرا
كار اصلی نقد روانشناس��انه همانا ش��ناخت روابطی اس��ت كه ضمیر خودآگاه نویسنده
هنگام خلق اثر به آنها معرفت نداشته است.

اسطورهﺆ شخصی

م��ورون در مطالعات روانكاوانه دربارهﺆ برخی از بزرگترین ش��اعران همچون ماالرمه

ش��بكهای از اس��تعارهها را كشف كرد .این شبكه چهرهای اس��طورهای را ترسیم میكرد

كه آنرا «اس��طورهﺆ ش��خصی»نامید .مورون میكوشد تا روشی تجربی و علمی را برای

دستیابی به این اسطوره شخصی در كتاب خود با عنوان از استعارههای وسوسهبرانگیز
ت��ا اس��طورهﺆ ش��خصی ارائهدهد .نق��د مورون بر روی خ��ود متن تأكی��د خاصی دارد و
زندگینامهﺆ نویس��نده نس��بت به بس��یاری دیگ��ر از منتق��دان روانكاوی از اهمیت كمتری
برخوردار میشود.

ش��ارل مورون از منتقدانی اس��ت كه نظریه و نقد او بهروشنی توضیح داده شده ،و خود

او بر این صراحت تأكید دارد .او روش نقد خود را به چهارمرحله تقسیم كرده است و در
چندین نوبت در آثار خود آنها را یادآوری میكند .این چهار مرحله عبارتند از:

 -شناسایی ش��بكههای تصاویر خیالی :گردآوری و بررسی تمام آثار یك نویسنده برای

مطالعهﺆ آنها بدون اینكه بخواهد بهطور مشخص یك مطالعهﺆ تطبیقی انجام دهد .در مقابل
با چنین بررسی قصد دارد به ضمیر ناخودآگاه متن بپردازد .با گردآوری و بررسی این

آثار شبكههای تداعی و تصاویر خیالی خود را نشان میدهند.

 -شناس��ایی موقعیتهای دراماتیك :این شبكهها موقعیتهای دراماتیك را شكل میدهند.

شبكههایی كه از تصاویر وسوسهبرانگیز شكل میگیرد.

 -شناس��ایی «اسطورهﺆ شخصی» مؤلف :منتقد در آثار گوناگون با مطالعهﺆ شبكهﺆتداعی و

همچنین موقعیته��ای دراماتیك مؤلف پی به زیربناییتری��ن انگیزشهای مؤلف میبرد.
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ای��ن انگیزشه��ا موجب ش��كل دهی ب��ه مجموع��هﺆ ویژگیهایی میش��ود كه «ش��خصیت
اسطورهای» ،یا «اسطورهﺆ شخصی» را شناسایی میكند.

 -ارزیابی صحت «اس��طورهﺆ ش��خصی» بهوس��یلهﺆ مطالعهﺆ زندگینامهﺆ مؤلف :منتقد در این

مرحله از نقد به بررس��ی مقایسهای اسطورهﺆ شخصی بهدست آمده از مطالعهﺆ شبكههای
تداع��ی متنی و موقعیته��ای دراماتیك میپردازد تا صحت نتیجهﺆ بهدس��ت آمده را مورد

ارزیابی قرار دهد.

چنانكه مالحظه میش��ود زندگینامهﺆ مؤلف برای شناس��ایی اسطورهﺆ شخصی فقط برای

ارزیابی نتایج حاصله از بررسیهای متنی مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع ،مورون

در جستجوی ضمیر ناخودآگاه متن است .وی در پایان بررسی روش نقد روانشناسانه

مینویسد« :اثر هنری در این چشم انداز همانند یك وجود زبانی موضوع وحدت میان من
و نه-من تجلی میكند كه تنهایی شخصی را برطرف میكند».

16

البته ،بر این نقد نیز همانند دیگر نقدها ،انتقاداتی وارد شده است .با توجه به ویژگیهای
مش��ترك می��ان نظرات مورون و جریان فرویدیس��م میت��وان از تكرار انتقادات مش��ترك
ص��رف نظر كرد و فقط به انتقاداتی پرداخت كه به نظریههای مخصوص به خود مورون

برمیگردد .یكی از مهمترین نقدهایی كه به نقد روانشناسانه وارد شده ،از دوبروفسكی
اس��ت كه معتقد بود نظریه و نقد ش��ارل م��ورون موجب از بین رفتن اس��تقالل اثر و متن

میش��ود .زیرا همواره از یك هویت وابس��ته به متن و اثر و یك اس��طورهﺆ شخصی سخن
میگوید .در واقع ،مورون با مطالعهﺆ تمام آثار یك نویس��نده موجب شكل دهی به یك متن
كالنی میشود كه تمام آثار یك نویسنده را در بر میگیرد.

ژان بلمن -نوئل

17

جریان نقد روانكاوانه و روانشناس��انه پس از شارل مورون توسط نسل بعدی همچون

ژان بلمن-نوئ��ل مول��ف آث��ار تأثیرگذاری همانند بهس��وی ناخودآگاه مت��ن و روانكاوی

16. Ibid.P.143
17. J. Bellemin-Noël
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و ادبی��ات ادام��ه مییابد .ژان بلمن-نوئل ب��ا تأكید بر «متن» بهجای ناخ��ودآگاه مؤلف در
جس��تجوی ناخودآگاه متن هنری و ادبی اس��ت و در این رابطه به ش��ارل مورون بسیار

نزدیك میش��ود .موضوع و پیكرهﺆ مطالعاتی ژان بلمن -نوئل همانا ضمیر ناخودآگاه متن
اس��ت چنانكه یكی از مهمتری��ن آثار او نیز به همین موضوع اختصاص یافته اس��ت .در

واق��ع ،هدف پژوهشهای ژان بلم��ن -نوئل «هویدا س��اختن آرزوی ناخودآگاه خاص در
متن خاص است».

18

روانشناسی تكوین اثر

ژان بلم��ن -نوئل همچنین توجه خاصی به چگونگی خلق اثر و روانشناس��ی آن دارد .به
همین دلیل ،چگونگی تبدیل یك انگاره به یك اثر زیبایی شناس��ی از موضوعات قابل تأمل
و توجه برای وی بوده اس��ت« .نخس��تین دل مشغولی من درمان و شناسایی حضور یك
صورت پردازی ناخودآگانه یعنی یك فانتس��م ،اصیل یا فردی نیست ...مهم شناخت این

موضوع اس��ت كه چگونه این صورت پردازی به متن تبدیل میش��ود ،چگونه نخس��ت به

موضوع هنر تبدیل میش��ود ،چگونه سپس به كانون پایدار احساسات عاطفی و به همان

اندازه زیباییش��ناختی بدل میگردد» 19.چنانكه مالحظه میش��ود این محقق به چگونگی
خل��ق اثر یعنی تبدیل مضامین ناخودآگاه بس��یار توجه دارد .ب��ه عبارتی ،فرایند خلق اثر

هنری وچگونگی انعكاس ناخودآگاه به متن هنری از دلمشغولیهای مهم اوست .بههمین
دلیل است كه اغلب تاریخنگاران نقد ژان بلمن-نوئل را در زمرهﺆ پایهگذران نقد تكوینی نیز

قلمداد كردهاند.

تحلیل متنی

در فرآین��د دگرگونیهای مربوط به نقد پس از دورهﺆ «نقد متنی» در اغلب رویكردها دورهﺆ
«تحلیل متنی» آغاز میگردد .ژان بلمن-نوئل از كس��انی اس��ت كه در انتقال «نقد متنی» به

 . 18تادیه،ص177

19. J. Bellemin-Noël. Textanalyse et psychanalyse. Cité par
La critique littéraire. Jérôme Roger.Armand Colin,2005,P.66
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«تحلی��ل متن��ی» نقش مهمی را ایفاء میكند .در این گذار روش مطالعه دگرگون میش��ود،
زی��را بهنوع��ی موضوع گذار از س��اختارگرایی به پس��اختارگرایی یا چیزی ش��بیه به آن
است .اگر در نقد متنی منتقد در جستجوی ساختارهای فراگیر بوده است در تحلیل متنی

دیگر هدف نقد دس��تیابی به چنین ساختار واحد و یگانهای نیست .او در نقد خود توجهی

به مؤلف ندارد و در كتاب بهس��وی ناخودآگاه متن مینویس��د« :همهﺆ نقد با غیركنجكاوی

نس��بت به مؤلف بهدست میآید» 20در روش نقد او به چند موضوع باید توجه كرد كه نزد
دیگر منتقدین روانشناسی كمتر مشاهده شده است:

 -ژان بلم��ن -نوئ��ل در مطالعات و نقد خود به صدا ،ریتم ،ملودی و موس��یقی متون ادبی

توجه خاصی داشته است .بنابراین ،او به چیزی غیر از معنا و مضامین اثر نیز میپردازد.
چیزی كه كمتر نزد سایر منتقدان مطرح شده بود.

 -برای بلمن -نوئل همانند اغلب روانشناس��ان منتقد ،موضوعات جنس��ی از موارد مهمی

هستند كه منتقد باید نسبت به آنها حساس باشد و بهخوبی آنها را شناسایی و مطالعه
كند .بنابراین ،شناسایی جنسیتها و روابط آنها بسیار قابل توجه است.
 -وی همچنین ،به نحوه و ساختار جمالت نیز توجه دارد.

د .تحلیل روانشناسی

در مرحل��هﺆ پس��ین ،نق��د روانشناس��ی ب��ه تحلی��ل روانشناس��ی تبدیل میش��ود.تحلیل

روانشناس��ی در دورهﺆ انتقال به پساس��اختارگرایی ظهور میكند .در این دوره دیگر در

جس��تجوی ساختارهای فراگیر و جهانی نیستند و هدف بررسی و تأكید بر نقاط مشترك
ب��رای یافت��ن چنین س��اختارهایی نبوده بلكه تأكید ب��ر روی تمای��زات و تفاوتهای میان

متنهای گوناگون است.

20. J. Bellemin-Noël. Vers l’inconscient du texte. Cité par
Elisabeth Ravoux Rallo. Méthodes de critique littéraire.
Armand Colin, 2006, P.50
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یولیا كریستوا

یولیا كریس��توا با طرح «تحلیلنش��انهای» و «نقد زنانه» ،مطالعات گذشته را با گرایشهای

تازهای��ی ادامه داد .یکی از تأثیراتی که کریس��توا از روانشناس��ی بهویژه روانشناس��ی
الکانی دریافت میکند ،همانا پرداختن به دو امر نشانهای 21و نمادین است .این امر متعلق

به دو دورهﺆ زندگی انسانی است .چنانکه امر نشانهای به دوران پیشازبانی باز میگردد
و امر نمادین به دورهﺆ زبانی مرتبط میش��ود .بنابراین ،برای او وجه نشانهای حتی پیش

از گفتمان صورت میپذیرد و به دوران نخس��تین و پیش��اادیپی و به روابط باس��تانی با
م��ادر بر میگردد .امر نش��انهای بهطور مس��تقیم با انرژی و عقدههای جس��مانی مرتبط

میشود.

کریستوا بخش نخست از کتاب انقالب در زبان شاعرانه را با عنوان «نشانهای و نمادین»

نامگ��ذاری میکن��د ،و فصل دوم از ای��ن بخش را به «کورا» اختص��اص میدهد که حاکی
از اهمیت این موضوع نزد مولف اس��ت .کریس��توا در این بخش س��خن از دو گرایش در

زبانشناس��ی عص��ر خود دارد ک��ه او آنها را دو وج��ه از یک فرایند یعن��ی فرایند داللت
پردازی قلمداد میکند .نویس��نده میگوید« :ما اولی را «نش��انهای» و برای دومی عبارت
«نمادین» را اختصاص میدهیم 22».كه وجود هر دو را برای داللت پردازی الزم میداند و

چگونگی رابطهﺆ میان آنها را موجب وجود گونههای مختلف گفتار میداند .البته کریستوا
توضیح میدهد که برخی از اشکال غیرکالمی مثل موسیقی بیشتر از وجه نشانهای شکل

گرفتهان��د .از نظ��ر کریس��توا باید هر دوی این وج��وه برای داللت پردازی و معناس��ازی

حضور داش��ته باشند و تفاوت میان انواع آثار معنادار در چگونگی و میزان ترکیبی است
که این وجه با یکدیگر دارند .داللت پردازی نزد کریستوا عبارت است از بی نهایت ترکیب
تولیدی معنایی که زیربنای متن محسوب میشود.
 .21کریستوا برای امر نشانهای از واژهﺆ sémiotique

استفاده میکند ،اما برای اینکه میان

معنای نشانه شناسی و امر نشانهای تمایز قائل شود امر نشانهای را بهصورت مذکر یعنی با حرف
تعریف leمیآورد در صورتیکه نشانه شناسی مؤنث است و با حرف تعریف  laمیآید.

22. J. Cristeva. La révolution du langage poétique,Éditions Du
Seuil,1979. P.22
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یولی��ا کریس��توا برای بیان منظ��ور خود از واژهﺆ کورا اس��تفاده میکند او ای��ن واژه را از
افالط��ون و از کت��اب تیمائوس او به عاریت گرفته اس��ت ،البته این واژه توس��ط دریدا نیز

پیش از این بهکار گرفته ش��ده بود .نویسندهﺆ کتاب فلس��فه فرانسه در قرن بیستم در این
خصوص مینویس��د« :کریس��توا ... ،اصطالحی را از تیمائوس افالط��ون وام میگیرد.
ای��ن اصطالح ،کورا 23اس��ت (در لغت به معن��ای جا یا مکان) ،که افالط��ون آنرا پرورنده
و مادران��ه مینامد ،و کریس��توا نیز آن را ب��ه مکانی که مادر برای ن��وزاد فراهم میکند،

ربط میدهد .کورا ،نه نش��انه 24اس��ت ن��ه دال –چیزی جز خ��ودش را بازنمینمایاند .اما،

پیش ش��رط داللت است ،و وجهی است که کریستوا آنرا داللت 25مینامد .در کورا ،بیان
س��ائقها ش��به داللت کننده است ،زیرا سامان صوتی و ایما و اشارهﺆ آن تابع چیزی است

که باید آنرا س��امان عینی بنامیم ،که آنرا محدودیتهای طبیعی یا اجتماعی-تاریخی از
قبیل تفاوت زیست شناختی جنسها یا ساختار خانواده تحمیل میکنند».

26

بنابراین ،وجه نش��انهایی وجهی پیش��اادیپی ،و درعینحال ،پیش��اکالمی است و بههمین
دلیل ناپایدار و نامعین نیز هس��ت .زیرا هنوز ش��کل زبانی به خود نگرفته اس��ت .در وجه

نشانهایی رابطه میان کورا و اشیاء رابطهایی کارکردی است و نمیتواند همانند نشانههای
حقیقی ما را به آنها ارجاع دهد .کورای نش��انهای نفی س��وژهﺆ واحد اس��ت .براساس این
نظری��ه دو ام��ر نش��انهای و نمادین نزد انس��ان حض��ور دارد چنانکه برخ��ی رفتارها و
احساس��ات از این و برخی دیگر از آن ناش��ی میش��ود .با توجه به آراء كریستوا ،منتقد

میتواند متن را براس��اس میزان حضور وجه نمادین و یا وجه نش��انهای آثار دستهبندی
و تقسیم بندی كند.

مارت روبر

م��ارت روب��ر نیز یك��ی از منتق��دان برجس��ته در عرصهﺆ نقد روانشناس��ی اس��ت .وی
27

23. Chora
24. Signe
25. Signifiance

. 26ماتیوز،اریك .فلسفه فرانسه در قرن بیستم،ترجمه محسن حكیمی ،انتشارات
ققنوس،1378،صص280-281

27. Marthe Robert
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ب��ه بررس��ی و نقد روانشناس��ی نه یك اثر ،یا یك نویس��نده ،بلكه یك گون��هﺆ ادبی و هنری
پرداخت« .در نظر مارت روبر ،خواندن یك نوش��ته عبارت اس��ت از بیرون كشیدن نوعی

سنخشناسی فرویدی كه شناخت زندگینامه را بیهوده میسازد28».البته وسوسهﺆ مطالعهﺆ

زندگینام��های نزد روبر هی��چگاه بهطور كامل فرو نمیكاهد و كتاب��ی را نیز به زندگینامهﺆ
استاندال اختصاص داد.

هـ .وضعیت كنونی رویكرد روانشناسی

امروزه منتقدان روانشناس��ی با توجه به میراثی غنی و گوناگون به موضوعات متنوعی
همچ��ون مؤلف ،متن و مخاطب میپردازن��د .تحقیقات كنونی برخی به مؤلف توجه دارند

و همچن��ان ضمیر ناخودآگاه مؤلف موضوع اصلی آنهاس��ت .برخی دیگر ،بر متنهای

هنری و ادبی تأكید بیشتری دارند ،همچنین بررسیهای بسیاری نیز معطوف به مخاطب
و روانشناس��ی دریافت آثار ادبی و هنری میباش��د .اما بهطور مسلم جریانات فكری و

فرهنگ��ی حاك��م بر فضاهای كنونی نقد در روانشناس��ی نیز صادق اس��ت .بههمین دلیل
امروزه موضوع «خود» و «دیگری» نیز همچنان بهعنوان موضوعی اساسی در پژوهشها

و نقد روانشناسی مطرح است.

همچنین میتوان اضافه كرد ،با مطالعات فرهنگی و توجه به تفاوتهای هویتی و فرهنگی
كه هم اینك در تمام نقدها خود را نش��ان میدهد مناس��ب اس��ت نقد روانشناس��ی نیز به

این گوناگونی فرهنگها و انس��انها بیش��تر توج��ه كند و منتقدان روانشناس��ی بیش از
پیش متوجه س��اختارهای روان��ی فرهنگهای گوناگون با حفظ گوناگونی آنها باش��ند.
در جامع��ه و فرهن��گ ش��رقی ،بهوی��ژه ایرانی -اس�لامی ،اس��طورهها دارای ویژگیهای

خاص خود هس��تند و انسانها در دامن این اسطورهها به شیوهﺆ دیگری پرورش یافتهاند.
اسطورههای ادیپ و نارسیسم را نمیتوان در همهﺆ فرهنگها بهعنوان اسطورههای روانی
و بنیادین بش��ری تلقی كرد .میتوان طرحی نو در افكند و با استفاده از تجربیات و دانش

 .28تادیه ،ص180
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روانشناس��ی از فروید تا كریس��توا به طرحهای موازی در فرهنگهای موازی پرداخت.
میتوان در فرهنگ ایرانی -اس�لامی از عرفان بهرههای بسیاری برای روانشناسی برد.

عرفان ایرانی-اس�لامی گنجینهای است كه هنوز همانند بسیاری از موزههای ما ناگشوده
مان��ده و گوهره��ای درون��ی خوی��ش را برمال نكردهاس��ت .ش��اید این رس��الت تاریخی
ش��رقیان و بهویژه ایرانیان با آن پیشینهﺆ غنی معرفت نفس و اخالق باشد تا روانشناسی
و نقد روانشناس��ی را از س��یطرهﺆ تقلیلگرایی در ورطهﺆ ِ
ص ِ
رف عقدههای جنسی و مادی

برهاند.

پژوهشنامه
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در ای��ن مقاله ،که ب��ا نق ِد نق�� ِد روانکاوانه آغاز

میش��ود ،تالش بر این بوده تا با بررس��ی نقد
س��نتی ادبی��ات و هنر ،که افالطون و ارس��طو،

آنرا ب��ا رابط��هﺆ «ارباب -ب��رده»ای بین فلس��فه

و ادبی��ات ،بنی��اد گذاردند ،که ت��ا قرن نوزده��م نفوذ داش��ت! در برابر نقد

روانکاوان��ه ،ب��ه مثابه نقدی که ت�لاش دارد این رابطه را واژگون س��ازد،
م��ورد توجه قرار داده ،و پیش زمینهها ،و تحوالت عمده آنرا به عنوان نقد
و تحلیلی متکثر ،بررسی کنیم که هدفش ،بیشتر تفسیر و فهم ادبیات و هنر
و ایجاد رابطهﺆ دو جانبه خالقی با آن بوده است.

واژگان کلیدی:

نقد ادبيات ،رابطهﺆ ادبيات و هنر ،نقد و تحليل روانكاوی ،نقد و تفسير.
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تحمیل میشوند .بنابراین ،برون متنی تلقی شدهاند .در این

صورت ،آیا ادبیات که در حقیقت پیکرهای زبانی بهش��مار
میآی��د میتواند بهوس��یلهﺆ قوانی��ن دانش روانش��ناختی
(جامعه شناختی ،انسان شناختی یا فلسفی) تفسیر شود؟

و آیا میتواند فصاحت ،س��اختار یا دیگر ارزشهای ادبی
مت��ن را بازنمایاند؟ و همینطور در م��ورد دیگر هنرها که

غیر کالمی ،تصویری و تجس��می هس��تند چ��ه؟ آیا رابطهﺆ

تنگاتن��گ و تعیینکنن��ده بی��ن ارزشهای زیباش��ناختی و
قوانین روانشناختی وجود دارد؟

گاهی نیز گفته می شود که رابطهﺆ بین روانکاوی و ادبیات
رابطهﺆ آقا و برده است که در آن ادبیات زیردست و پیرو

روانکاوی است؛ ادبیات که در واقع هیئتی زبانی است-

نقد ِ
ِ
نقد
روانکاوانه

باید تفسیر شود -و روانکاوی هیئتی از دانش بهحساب

ب��رای درک و فه��م نق��د و تحلی��ل

میآی��د ،صالحیت دارد كه تفس��یر کن��د .بهعبارت دیگر،

روانکاوان��ه ،بهتر اس��ت از نق ِد «نق ِد

ابژه ،در ستیزی برای «بهرسمیت شناخته شدن» ؛ جنگی

روانش��ناخــتی یـ��ا مـحـدودتـ��ر،

روانکاوی در جایگاه س��وژه مینشیند و ادبیات بهجای

روانکاوان��ه» ش��روع کنی��م .اینک��ه

که نتیجهاش بهرسمیت شناخته شدن ارباب یا بهرسمیت

ِ
متنیت متن
نق��د روانکاوان��ه ،غالب��اً

شناخته شدن «حقیقت» روانکاوی است.

و روی�� ِه کالمی آنرا در تحلیل لح��اظ نمیکند ،به ِ
جای آن

ای��ن ای��رادات فقط بخش��ی از حم�لات در جنگ س��ردی

نقشمایههای فرویدی ،مثالً عقدهﺆ ادیپ ونظریههای جنسی

بوده که ش��اید قرنی اس��ت در حوزهﺆ نقد و نظرادبی علیه

را م��ورد توجه قرار میدهد ،که همه از اش��تیاق غریزی (

روانکاوی در جریان می باش��د .عالوه ب��ر جنگی که در

هوسمایه کامه و مرگمایه ؛ و نیز شوق خشونت) مایه

حیطهﺆ روانپزش��کی و درمان تالش داش��ته است بطالن

میگیرد؛ آنچه گفته میش��ود در عم��ق ذهن جای دارد ،با

نقشمایهها ،پدیدهها ،یا رویدادهایی
ک��ه بهنظ��ر منتقدی��ن این رویک��رد از

ط��رف تحلیلگ��ر از بی��رون ب��ه متن

نـظریههـ��ای روانکــ��اوی و اثـرات

1. libido
2. eros
3. thanathos
4. a body of language
5. a body of knowledge
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درمان��ی آنرا اثبات کن��د ،بارها خبر
م��رگ فروید و روانکاوی را گزارش

کردهان��د و م��ا ش��نیده و خواندهایم،

ول��ی روانکاوی هن��وز ه��م در جری��ان و پویاس��ت و با

از نظریههای زبانشناس��انی چون سوسور ،چامسکی،

مرگ گزارش��گران مرگ خویش بوده؛ تحول پذیر و پویا

انسانشناسانی چون کلو د لوی استروس ارائه كرد ،نقد

یاکوبسون ،و بهرهبرداری از نظریههای ساختارمدارانهﺆ

رویکرده��ای گوناگ��ون و متح��ول خود همواره ش��اهد



روانكاوی كنون��ی هم��واره از روانكاوی متن كار خود

و فراگی��ر ،نه تنها در حیطه تش��خیص و درمان اختالالت

را آغ��از و به دیگ��ر الیههای عمیقتر م��یرود .نگاهی به

روان��ی ،بلکه در ح��وزهﺆ نقد و نظریه در ادبی��ات و هنر و

رس��الهﺆ پل ریكور در مورد فروید و تفس��یر  ،پژوهشی

همچنی��ن در دیگر رش��تههای علوم انس��انی نی��ز فعال و

بصیرت بخش در این زمینه است.

اثرگذار بوده است.

ش��اید ورود فروید به ادبیات و هنر و تحلیل روانکاوانهﺆ

 .1فلسفه و آرزوی نابودی ادبیات و هنر

پیش از نطفهﺆ
روانکاوی ش��عر» در کتابی با عنوان ادبیات بر
مارک ادموندس��ون در «دفاعی از

آن نقط��هﺆ عطف��ی دررابطهﺆ علم و فلس��فه با هن��ر و ادبیات



بوده اس��ت .و ب��ر خالف گمان پردازیه��ا در این زمینه،

علیه فلس��فه مینویسد :نقد ادبی در

ش��اید این روانکاوی باش��د که تالش ک��رده تا با متحول

غرب با آرزوی نابودی ادبیات آغاز

کردن رابطهﺆ س��وژه و ابژه ،رابطهﺆ نقد و نظریهﺆ ادبی را با

میش��ود .اعتراض عم��دهﺆ افالطون به هوم��ر این بود که

خالقیت در عرصهﺆ ادبیات و هنر متحول سازد .تالش من

اصوالٌ چرا او وجود دارد ( .)Edmundson,1997,p.1زیرا

در این مقاله در همین زمینه است که نشان دهم ،بر خالف

برای افالطون شعر یک فریب بود .و تراژدی؛ تقلی ِد تقلید،

اتهامات ،فروید با دانش و بصیرت روانکاوی توانس��ت

بنابراین ،ش��عر جایی در خلقِ روحی متع��ادل ،یا دولتی

رابطهﺆ « ارباب -برده» ای فلس��فه و علم را با هنر و ادبیات

دادگستر نداشت .بنابراین ،در جمهور خود شاعرانی که

که ،ارس��طو بنیاد گذارده و به شیوهای دیگر مهر تأیید از

بهزعم او اسطورهپردازان و دروغ بافان بزرگ بودند ،به

کان��ت و ه��گل دریافت کرده بود ،را بران��دازد و رابطهای

پش��ت دیوارها تبعید شدند .و این میراث پدر سنت فلسفهﺆ

وابسته را به رابطهای متعادل و دو طرفه دگرگون سازد.

غ��رب ،برای نق��د و نظریهﺆ ادب��ی بود که ش��اید هنوز هم

از این گذش��ته ،نه تنها روانکاوی در س��یر تحول خود،

نفوذش کم و بیش ادامه داش��ته باشد ،گرچه ،هم ارسطو

دیگر برون متنی نیس��ت ،بلکه با عنایت به شباهت بسیار

و هم بس��یاری دیگر در قلمروی فلس��فه تالش کردهاند تا

ناخ��ودآگاه ب��ه زبانهای تصویری باس��تانی ک��ه فروید
آنرا در حیطهﺆ ناخودآگاه کشف کرد

و آنچ��ه را دیگر روانکاوان و مهمتر
از هم��ه ،الکان با اله��ام از دیالکتیک

هگل و فلس��فهﺆ هایدگر و تأثیرپذیری

از اث��رات ویرانگ��ر حم�لات افالطون

6. Structuralist
7. Interpretation
8. Mark Edmondson
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بکاهن��د ،ولی خود بهگونهای دیگر بر
ادبیات و هنر س��لطه یافتن��د ،و برای
ادبیات و هنر دس��تورالعمل یا بوطیقا

نوش��تند و ادبیات و هنر را مشروط به اینکه در چارچوب

وی«:خود پست و فرومایه است ،با جز ِء پست و فرومایهﺆ

و خوب بهشمار میآوردند.

(افالط��ون ،1367،ص .)Ibid,p.433/1262ولی ش��اید از

م��ا پیوند مییابد ت��ا از آن فرزن��دی فرومای��ه تولد یابد»

پیشنهادی فلسفه عمل کند میپذیرفتند و آنرا هنر اصیل

آن نیز پس��تتر در نظر او برانگیزاندن ش��ور  ،ش��هوت،

سقراط به روایت افالطون از گلوکن میپرسد:



«اگ��ر هومر به حقیقت دانش��ی داش��ت که ب��ه وی صالحیت

احساسات و امیال غریزی است:

ِ
شاعرانه چنان موضوعاتی را ارائه کند ،حواریون
تنها بازنمو ِد

هولناکی برای فاس��د کردن مردمان دارد؛ حتی نیک منشترین

«بدخیمترین اتهام ش��عر هنوز گفته نش��ده است .شعر قدرت

آم��وزش م��ردم را بدهد تا مردمان بهتری ش��وند بهجای آنکه

آنها« »....ش��اعر اش��تیاقها و امیال غری��زی بخشهایی از

بس��یاری را به خود جذب نمیکرد که به او مهر ورزند و وی

م��ا را که ب��هزور مهار کردهایم ،برانگیخته و کامروا میس��ازد،

را بستایند؟»(.)Plato,1982,p.330

در حقیق��ت ،س��قراط و روایتگر او افالطون نه تنها ش��عر

ب��ا آن همه تش��نگی برای اش��ک ریختن و آن هم��ه اغراق در

داش��تند ش��عر تعادل روح را بر هم میزن��د؛ آنگونه که

زمانی که نمایانگر اش��تیاق جنسی و خشم و خشونت و دیگر

را فاقد ارزشهای معرفتشناختی میدانستند ،بلکه باور

س��وگواری مهارگس��یخته« »....ش��عر همین اثر را بر ما دارد

تراژدی ها مردمان را با اندک رویداد ناگواری به س��وگ

احس��اسهای لذت بخش و دردناک اس��ت« »....حتی برای

وامیدارند تا تس��لیم ش��ور و احس��اس ش��وند و از خرد

بهترین ما این احساسهای دردآور و لذتناک خوشآیند است

رویگردانند ،به جای آنکه احساسات خود را مهار کنند.

و خود را به دست آنها میسپاریم .و شاعری را بیش از همه

مینویسد:

س��تایش میکنیم که بتواند قویترین اثر از این دس��ت را بر ما

«درام ش��اعرانه ،منش انسان را از لوالی خود بهدر کرده ،فرد

داشته باشد» (همان،ص.)Ibid,pp.436-437/1265

که ب��ا زمین خوردن��ی جیغ میزنن��د و اندام زخم��ی خود را

ال حق داریم از پذیرفتن ش��اعر به دولت جمهوری
«پ��س کام ً

بنابراین ،افالطون ،قاطعانه حکم میدهد که:

را وام��یدارد چون ک��ودکان رفتار کند «ی��ا» مانند زنان «»....

امتناع ورزیم ،زیرا وی عناصر پس��ت ذهن را بیدار و ترغیب

در بغ��ل میگیرند ،بای��د ذهن خود را ع��ادت دهیم تا هر چه

ک��رده ،نیرومندش��ان میکند  ،به خرد آس��یب میرس��اند و از

زودت��ر زمین خ��ورده را برخیزانیم و آس��یب دی��ده را درمان

قدرتش میکاهد» )Ibid,p.435(.

کنیم»(.)Ibid,pp.336-338

گرچ��ه افـــالطـ��ون مـدعـ��ی اس��ـت

افالط��ون ن��ه تنه��ا دروغپ��ردازی و

اسطورهس��ازی را بلک��ه تقلی��د را
اس��اس کار هوم��ر و دیگر ش��اعران

و هنرمن��دان میدان��د ک��ه ب��ه عقیدهﺆ

ش��اعران ،از آن جمل��ه هوم��ر ک��ه
9. passion
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سرآمد آنهاس��ت ،پیروانی نداشتند

ک��ه از آنها رس��م و آیی��ن زندگی را

بیاموزن��د ،ولی ش��واهد بس��یار هس��ت که م��ردم یونان

حماس��ه و تراژدی را مجوز بدهی ،لذت و درد بهجای قانون

هوم��ری میزیس��تند(دورانت .)1364،از آن گذش��ته

(افالطون ،1367،ص.)Plato,1982,p.437/1267

و اص��ول منطقی ،که بهترینند ،فرمانروایان ش��ما میش��وند»

از زم��ان هوم��ر تا دوران س��قراط و افالط��ون با فرهنگ

ولی ،ارس��طو ،گرچه با اس��تادش هم عقیده بود که شعر

میتوان مش��اهده كرد كه در چه م��واردی نقد بوطیقایی

میتوان��د احس��اسها و غرائ��ز را برانگیزان��د ،در مورد

در براب��ر نق��د روانكاوان��ه ق��رار میگیرد ،یكی ش��ور و

نتیج��هاش متف��اوت میاندیش��ید .وی ت��راژدی خ��وب و

احساس��ات را بهكلی رد میكن��د و دیگری كار خود را بر

اصیلی مانند ادیپ ش��هریار را میس��تود و معتقد بود که

آن متمركز میسازد.

میتواند ش��ور و احساس تماش��اچیان را پاالیش کند ،تا

 .2بوطیقای ارسطو

بوطیقای ارس��طو ،شاید نخس��تین دفاع فلسفه از شعر و

ب��ا آرامش ،و با از بین رفتن احس��اسها ،نمایش را ترک

بیست و پنج قرن پیش تا آغاز قرن بیستم بوطیقای مسلط

میكند) .اندیشههای ارسطو در دو بحث عمده با افالطون

کنند(( )Aristotole,1957نظری كه روانكاوی آن را تأیید

تراژدی در برابر حمالت حذف کنندهﺆ افالطون باشد که از

تفاوت دارد؛ معرفتشناختی و معنویت یا روانشناختی.

بر خلق آثار هنری بوده است .اگر باب دهم از کتاب دهم

و آنچه در کتابهای 2و  3جمهور افالطون و رس��الههای

وی حت��ی باور ندارد که هنرها صرفاً تقلید و محاکاتاند،
و شعر را بیش از تاریخ ،فلسفی و از آن برتر میشناسد.

آپولوژی ،10قوانین ،11فای��دروس ،12و ایون13در رابطه با

با همهﺆ اینها ،ارس��طو با دفاع خود از ش��عر و تراژدی ،و

ادبیات و هنر آمده اس��ت ،بهعنوان نخس��تین نظریهﺆ ادبی

با ارائهﺆ نظریهﺆ شعر خود در واقع ،از جایگاه برتر فلسفه،

و هن��ری بهش��مار آید که در عه��د یونان باس��تان اعتبار

نق��ش پ��در س��االرانه و آموزگارانهﺆ خود را ایف��ا میکند،

و نف��وذ قابل توجهایی داش��ته (گرچه افالط��ون در کتاب
جمهور س��تیز بین ادبیات و فلس��فه را «جدالی باس��تانی»

و همزمان برای ش��عر و درام دس��تور کار مینویس��د.
14

بنابراین ،او نیز مانند استادش ،رابطهﺆ ارباب و برده را با

میشناس��د) .بنابراین ،رس��الهﺆ ارس��طو دومی��ن نظریهﺆ

ادبیات و هنر حفظ میکن��د ،و هنری را میپذیرد و خوب

معتبر بهحس��اب خواهد آمد .البت��ه ،نظریههای افالطون،

و اصیل میشناس��د که در چارچوب از پیش تعیین شدهﺆ

همانطور که گفته ش��د ،نوعی دس��تورالعمل برای ادارهﺆ

فلسفه خلق شده باشد ،هنری که مانند ذهن و ارگانیسم،

سانسور دولت جمهوری وی نیز بوده است.

از اصل وحدت پیروی کرده و از نظر

«تنها ش��عری که روادید ورود به دولت

ما را دارد ،ش��عری است ک در ستایش
خدایان و مردمان صالح باشد .زمانی که

از این فراتر روی و تغزلهای شیرین و

10. Apology
11. Laws
12. Phaedrus
13. Ion
14. manual
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ف��رم ،نیز ،اج��زاء پیش��نهادی وی را

لحاظ کند .ادموندسون مینویسد:

« طب��ق نظر بس��یاری ،ارس��طو در برابر

افالطون با دفاع از شعر میآغازد ،ولی در پایان با ارائه نظریهﺆ

ستیز و زنانه بود ،برای هنر و ادبیات گذاردند .بنابراین،

تص��ور افالطون در آی��د ،نیت خود را که فروکاس��تن از نفوذ

مردانه بر رابطهﺆ فلس��فه و ادبیات و هنر حاکم ش��د .و این

نوعی طبقهبندی و افتراق سرکوبگرایان ِه ؛ با سلطهﺆ گفتمان

فرمالیس��تی خود ،با شیوهای بس��یار فاخرتر از آنچه بتواند به

شعر بود ،اعمال میکند»(.)Edmundson,1997,p.10

فرهنگ مردساالرانه است که در طول سنت فلسفهﺆ غرب؛

هرولد بلوم نظریهپرداز مهم نق��د روانكاوانه ،نیز معتقد

از س��قراط تا نیچه حتی بعد از آن -شاید تا میشل فوکو و

«ارسطو از همان آغاز نقد ادبی را ویران کرد»)Ibid(.

باس��تان تا پیدایش روانکاوی ،اگر زیر س��لطهﺆ اندیش��هﺆ

است که:

ژاک دریدا _همچنان ادامه داشته است .نقد ادبی از یونان

بااینحال ،بوطیقای او توانس��ت س��لطهﺆ خ��ود را ،کم و

افالطونی و بوطیقای ارس��طو نبود ،یا باید از منظر کانت

میشود ارس��طو ،نخستین فرمالیست اس��ت(.)Ibid,p.9

هگلی بود .وگر نه ،حتی در زمانهﺆ ما آراء هایدگر ،فوکو،

بی��ش ،ب��ر هن��ر و ادبیات تا قرن بیس��تم حفظ کن��د .گفته

به قرائت متون میپرداخت ،یا در راستای زیباییشناسی

ادموندس��ون معتقد اس��ت که؛ توجه روزافزون ادبیات و

یا ساختش��کنی (واسازی) دریدایی اس��ت که میتواند،

ِ
درک
هنر به فرم و دور ش��دن آن از محتوا؛ در راس��تای

ی��ا باید «حقیق��ت» را در ادبیات و هن��ر بازجوید؟ اگر این

اسطوره محوری افالطون از ادبیات و نظریهﺆ فرمالیستی

حقیقت دارد ،سرنوش��ت ادبیات و هنر ،بدون فلسفه ،چه

ارسطو است .افالطون با تأکید بر اسطورهای ،احساساتی

میشود؟ آیا فقط با وابستگی به فلسفه است که ادبیات و

و ش��ورانگیز بودن ادبی��ات و هنر ،فقط فلس��فه و علم را

هنر میتواند به حیات خود ادامه دهد؟

برخاس��ته از خ��رد و منط��ق ،و بنابرای��ن ،فرهنگس��از

البت��ه میدانیم که پیش از عصر فیلس��وفان بزرگ ،هومر

میدانست ،و برای شعر و حماسه اثرات ماندگار فرهنگی

حماس��ههای جاودان��هﺆ خود را س��روده ب��ود و یونانیان

قائل نبود .ارس��طو نی��ز با پذیرش محتوای احساس��ی و

هزاران س��ال ،بر الگ��وی ایلیاد و ادیس��ه زندگی خود را

غری��زی ادبی��ات ،تنها ب��ه کارکرد پاالیش��ی آن که ممکن

بری��ده و دوخته بودند .حماس��ههایی که هم سرگذش��ت

بود اثرات کوتاه مدت فرهنگی داشته باشد ،تأکید داشت.

خدایان بود و هم الگویی برای رابطهﺆ قهرمانان و خدایان؛

برای او نیز فلسفه و علم ،نسبت به ادبیات و هنر ،جایگاه

ک��ه در حقیق��ت الگ��وی ای��دهآل رابطههای انس��انی بود،

بردگی
واالتری داشتند .در حقیقت ،آنچه از رابطهﺆ ارباب-
ِ

و نی��ز حماس��هﺆ جنگهای بیپایان انس��ان با سرنوش��ت

فلسفه و ادبیات نتیجه شد ،این بود که هرچه خردمندانه،

خوی��ش -با مرگ -و آرزوی جاودانگی و ش��اید ،از همهﺆ

منطقی ،طبیعتستیز و فرهنگآفرین و مردانه بود ،سهم

این جنگها و کش��مکشهای بیرونی مهمتر و دش��وارتر،

فلس��فه و عل��م دانس��تند ،و آنچه خردگریز ،ش��ورانگیز،
احس��اس مح��ور و غریزی و نی��ز طبیعتم��دار و مدنیّت

جنگهای درونی انس��ان بود که حماسهسرا و پس از آن
71
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و میسرود ،ش��اید با تجربههای شهودی خویش؛ جنگ

باشد ،و چنین هنری نمیتوانست نوآور و اصیل15شود.

جنگ اس��طورهها و وهمها با اندیشهها و خردورزیها و

در اینکه نگاه فیلسوفان وهنرمندان دو نگاه متفاوت است؛

چون گسترهﺆ تخیل هنرمند را محدود میکند.

نیازه��ای غری��زی و آرزوها ب��ا واقعیته��ا و ارزشها،

دوگون��ه ش��ناخت از انس��ان و جهانش ،دوگونه ش��یوهﺆ

باالخره جنگ برای رس��یدن به قدرت و س��لطه از یکسو

جس��تجو ،دوگونه بی��ان و از دو زاویه معرفتش��ناختی

و آزادی و آرامش از س��وی دیگر .در دوران تراژدی نیز

متفاوت ،تردیدی نیس��ت .و در اینکه تعامل این دو نگرش

نوابغی چون س��وفوکل ،آش��یل و اوریپید و ...معماران

و یافتههایش��ان نی��ز میتوانس��ت خالق باش��د ،هم نباید

اصل��ی تراژدی و آموزگاران حقیق��ی خلق آن بودند و نه

تنه��ا س��هم عظیمی در خل��ق و نگهداری و ت��داوم فرهنگ

تردید کرد .ولی چرا به جای این تعامل طی دو هزار سال
از رابطهای متنی به س��لطه استفاده شده؟ و چرا سلطه و

عصر تراژدی داش��تند .بلكه آنان نیز ش��اید از پیشگامان

نقد سنتی به نقد روانكاوانه نسبت داده میشود؟

تحلی��ل روانكاوان��ه بودند .از این روس��ت ك��ه فروید و

دیگران برای اثبات نظریههای خود به تراژدیهای یونان

 .3شاعران منتقدان و فیلسوفان درامنویسان

احتماالً یکی از نخستین شاعرانی که به حوزهﺆ نقد و نظریه

باستان روی میآورند .البته ،خاستگاه نقد و نظریهﺆ ادبی،

ادبی وارد میش��ود ،هوراس رومی اس��ت .با اینکه وی

فلس��فه بود که تعامل مثلثی آن با اهل ادبیات و هنر و نیز

16

خود شاعر است ولی باز هم تحت تأثیر ارسطو ،بوطیقای

جامعهای که حامل این بخش از فرهنگ بود را توانست به

خ��ود را مینویس��د .اصول را از ارس��طو میگیرد و فقط

رش��د و بالندگی تراژدی و ش��عر یاری رساند .اما اگر نه

قواعد را تا حدودی تغییر میده��د(Harland,1999,p.15

نقش��ی ویرانگر ،آنگونه که برخی از منتقدین افالطون و

) .و لونژینوس 17نخس��تین کسی اس��ت که به ارزشهای

ارسطو گفتند ،ولی به احتمال بسیار ،سهمی محدود کننده

زبانی در نقد ادبی توجه میکند ،و نیز نخس��تین کسی که

در زمینهﺆ خالقیت هنری برای مؤلفین ش��عر و حماسه و

در باب «واالیش» کتاب مینویس��د( .)Ibid,pp.18-20و

تراژدی داشته است .آنچه شاعران را بر آن وامیداشت

18

برای او واالیش ،جوهر همهﺆ شعرها و خطابههای بزرگ،

تا مدعی اعجاز و دس��تیابی به غیب شوند ،قدرتی بود که

و بنابراین ،جلوهﺆ ارزشهای واالی زبانی بود .اگر منظور

فقط از پیامبران انتظار میرفت و به سبب توانمندی آنها

نظریه پردازان از تفسیر و تحلیل متن توجه به ارزشهای

در تجربههای ش��هودی رخ می داد ،پدیدهای که در حیطهﺆ

زبانی باشد که در مانیفستهای اخی ِر

رفتارهای واقعیتم��دار ،خردپذیر و
اسطوره گریز نمیگنجد ،افالطون و
ارس��طو نوشتاری را طالب بودند که

ب��ا معیارهای فلس��فه و علم همآهنگ

15. original
16. Horace
17. Longinus
18. on sublime
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نقد و نظریهﺆ ادبی مش��اهده میشود،
بنابراین ،لونژینوس را باید نخستین

کسی بهش��مار آورد که از فرمالیسم

عقیده دارد:

ارسطو فاصله گرفته و به نقد راستین نزدیک شده است.

(از این نظر «واالیش» برای ما در این جس��تار اهمیت دارد

« هرآنچه به هر صورتی حس درد و خطر را برانگیزاند......،

هن��ری اس��ت) .آنچه در نظری��هﺆ لونژینوس ش��گفت انگیز

است»(.)Ibid,pp.52-55

ك��ه یكی از مفاهی��م مه��م روانكاوی در رابطه با خالقیت

یا به ش��یوهای قرین وحش��ت عمل کند ،س��ر چشمهﺆ واالیش

ه��م به نظ��ر دنیس و هم در نظریهﺆ برک ،احس��اس درد و

است ،اینکه واالیش را در«پاسخ خواننده» تعریف میکند؛

ترس به حس زیباش��ناختی انسان پیوند میخورد! (نكته

نكتهای كه به صورتی دیگر دغدغهﺆ «نقد خواننده محور»

19

است ،احساسهایی که برانگیخته میشوند؛ احساسهایی

دیگری كه در روانكاوی مورد توجه اس��ت) این میتواند

ک��ه از خ�لال تلقین ،و نه معن��ا با خوانن��ده ارتباط برقرار

و هم لذت مردم را از دیدن فیلمهای خش��ن ،هراس��ناک،

هم حس زیبایی ش��ناختی انسان را در رابطه با تراژدی،

مانند جذبه ،خلسه و آنچه در فراسوی زبان است ،یا متنی

جنایی توضیح دهد.

میکند .از این روست که جان دنیس20در آغاز قرن  18با

در قرون وس��طی ،نقد و تفسیر تمثیلی غلبه مییابد ،و در

بازگش��ت به لونژینوس « ،شور» را دستمایه اصلی شعر

قرون انتهایی روحیهﺆ کالس��یک ،و با حضور نویسندگان

دانس��ت و اش��عار مذهبی را که ،به نظر او ،قدرت بس��یار

بزرگ و تأثیرگ��ذاری چون بوکاچیو ،دانته و پترارک ،از

برای برانگیختن احس��اسهای واال21در خواننده را دارند

س��لطهﺆ بوطیقای ارس��طو به نحو بارزی کاسته میشود.

بیش از دیگر اش��عار ستایش کرد .دنیس این دو احساس

منتقدی��ن و نظریهپردازان��ی مانن��د مازونی 26ب��ه دفاع از

واال را حمد و هیبت میدانس��ت .اما ،ادموند برک22شاید،

« واقعی��ت -روی��ای» دانت��ه در کمدی اله��ی()Ibid,p.133

مهمترین نظریهپرداز «واالیش» باش��د ،بهویژه که روش

پرداخت��ه ،و فرانچس��کو پاتری��زی27در نق��د مح��اکات

وی در این مورد ،تحلیل روانشناختی پاسخهای انسانی

ارس��طو اص��ول تازهای��ی را ب��رای خل��ق ادبی��ات و هنر

ب��ود .وی دو گونه پاس��خهای زیباش��ناختی متفاوت در

ارائه میکنند( .)Ibidالبت��ه ،زبانآگاهی در آفرینش ادبی

انس��ان تمیز میداد :حس زیبایی در برابر حس واالیش.

همچنان ادامه مییابد .اگر بر هنر و ادبیات یونان باستان

گرچه ه��ر دو ارزش��مندند ولی ،آش��کارا واالیش ارزش

و بعد از آن ،اندیشههای افالطون و ارسطو غلبه داشتند،

باالت��ری دارد .آنچه در ایدههای ب��رک جلب نظر میکند،

و بر هنرمندان قرون وسطی

اهمیت��ی اس��ت ک��ه وی در

حس واالیش به وحش��ت،23

قدرت24و زمخت��ی 25میدهد
و هر آنچ��ه ایدهﺆ درد و خطر

را به ذه��ن م��یآورد .برک

متولیان کلیس��اها ،از قرون

 19. reader-response criticismی��ازده تا دوران رنس��انس،

24. power
25. ruggedness
26. J.Mazzoni
27. Francesco Patrizi

20. John Dennis
21. sublime
22. Edmund Burk
23. terror

73
پژوهشنامه فرهنگستان هنر شماره  4مرداد و شهریور 86

اش��راف ج��ای فالس��فه و

کاردیناله��ا را گرفتن��د ،و

بر شعرا ،نویس��ندگان ،نقاشان ،موس��یقی دانان و حتی

که از س��قراط و افالطون آغاز میش��ود و به رنسانس و

دوران اس��ت که نقش شاعران و ادیبان در نظریهپردازی

دورهای که از آغاز رنس��انس و بعد مدرنیته به جنگهای

مدرنیته میرسد ،و بهصورت غالب مرگاندیش است ،و

بر بسیاری از فالس��فه سلطه یافتند .با اینوجود ،از این

بزرگ غرب میرس��د ،و تا پایان جنگ س��رد ادامه دارد،

و نقد ادبی و هنری در دفاع ازشعر و رومانس ،بهویژه در

دورهای که مرگگریز اس��ت و رو به زندگی و آینده دارد

برابر محکومیتهای اخالقی و مذهبی متحول میش��ود،

(صنعتی،1385،صص.)1-64

ب��ا تأکید ب��ر آفرینش جهان��ی دیگر ،یا جهان��ی جایگزین

دراواخ��ر ق��رون وس��طی آب�لارد و کش��یش پت��رارک

اس��ت ،که ش��اعر از پذیرفتن قیده��ای واقعیتهای عینی

ت�لاش داش��تند ب��ه م��ردم بیاموزن��د ک��ه این جه��ان نیز

و ملموس 28س��ر باز میزند و بر«نیروی تخیل خالق» به

آفریدهﺆ خداس��ت ،بنابراین ،زیبا و نیکوس��ت ،سرشار از

مثاب��ه مهمترین ارزش یک هنرمند ،تأکید میكند تا بتواند

نش��انههای جمال خداوندی و در حقیقت ،نعمتی است که

طبیعتی دیگرابداع كند ،یا بهتر از آنچه که هست ،طبیعتی

کام�لاً نو؛ فرمهایی که پیش از آن هرگز در طبیعت نبوده

باشند ،بسازد.

روانکاوی
در نطفه

 .1باز تولّد كامه (اِروس)

آفریدگار به بندگانش عطا ک��رده ،و نفی و رویگردانی از
آن در واق��ع ،کفران نعمت الهی اس��ت و پلی��د و اهریمنی

دانس��تن آن ،خداناشناس��ی و بیتردید اهریمنانه اس��ت.

29

روانکاوی با غریزهﺆ زندگی ،عشق و

میدانی��م ک��ه بخش��ی از آموزههای کلیس��ای کاتولیک و

س��نت فلسفهﺆ غرب ،با سقراط ،آغاز

جسمی و جنسی است و نیز هر آنچه زمینی و این جهانی

عرفان مس��یحی رویگردانی از «کالبد انس��ان» ،لذتهای

نیز با کشف ناخودآگاه متولد ،ولی

اس��ت ،و بنابرای��ن ،رو ب��ه جه��ان دیگر داش��تن فضیلت

میشود ،که در آخرین روز زندگی

ب��وده .و آغاز تحوالت فرهنگی در غرب از درون کلیس��ا

خود ،ب��ه دوس��تان و ش��اگردانش میگوید که « فلس��فه

آغاز ش��د و با قرائت و تفس��یر دیگ��ری از انجیل وجهان

تمرین مردن اس��ت» و فیلسوف راس��تین ،کسی است که

آفرینش داشتن ،که توسط کشیشانی چون پترارک انجام

با مطالعهﺆ فلس��فه ،خ��ود را برای مرگ آماده میس��ازد.

یافت ،و پس از آن انقالب لوتر و پروتستانیس��م ش��روع

نگاه��ی ب��ه تاریخ فلس��فهﺆ غ��رب از س��قراط وافالطون تا

ش��د ،که اروپا را متحول س��اخت و زمین��ه برای تحوالت

مونتنی 31و تاری��خ ادبیات و هنر از
آب�لارد30و میش��ل دو
ِ

عصر ت��راژدی تا پیدای��ش رمان در
مییابی��م که نگرش انس��ان غربی به
خود و جهان خ��ود ،تقریباً دو دورهﺆ
متمای��ز را طی کرده اس��ت .دورهای

بع��دی و جنبشه��ای فرهنگ��ی دیگر

28. factual
)29. Rebirth of Eros (Eros
30. Abelard
31. Michel de Montaigne
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فراهم آم��د .تحلیلی که ماکس وبر بر

آن تأکی��د داش��ت .ولی بای��د به پیش
زمینهﺆ انقالب لوتر هم توجه میش��د،

ک��ه دگرگون��ی فرهنگی عمیقی در نگرش و س��بک زندگی

و فون هارتمن و هگل گرفته تا نیچه و در قلمرو ادبیات

آن تولد انس��ان با فردیتی مس��تقل ،وآگاه��ی و ارادهایی

ینس��ن و هوفم��ن و فلوبر تا برس��د به آن دراماتیس��ت

از گوته و شعرا و نویسندگان رمانتیك و گوتیك؛ شیلر،

مردم��ان غرب بود .نگرش��ی از مرگ به زندگی ،که پیامد

بزرگ؛ ایبس��ن (كه ب��ه گفتهﺆ فروید :به پیگیری مس��ائل

بیک��ران ،و نگاه��ی به آینده برای پیش��رفت ب��ود .و این

مربوط به مس��ئولیت روانش��ناختی مه��ر میورزید).

مدرنیته بود ،و فروید فرزند آن كه تالش كرد روانكاوی

( )Freud,1916,p.308و آن روان ش��ناس ب��زرگ

را ،ب��ا ج��رح و تعدیلهای��ی ،ب��ر الگوی مدرنیت��ه بدوزد

بهاضافه ناخودآگاه ،و نیز غریزهﺆ مرگ ،كه بعد از تجربهﺆ

عرصهﺆ رمان؛ داستایفس��كی ( نویسندهﺆ شكوهمندترین

ی��ك جنگ جهانی ب��ه آن افزود .ولی ب��دون چنین بازتول ِد

رمانی كه تا كنون نوشته شده))Freud,1928,p.441(.

همهﺆ نطفه ِ
های نخس��تینِ دانشی را در آثار خود داشتند

انس��انی ،یعنی بدون تعریف تازهای از انس��ان با كامه كه

ت��ا ،طی چند ق��رن ،جنینی دگرگونه آمادهﺆ زایش ش��ود

شور زندگی ،اش��تیاق و عشق است ،پیدایش روانكاوی

هم��ت فروی��د ،در گردش قرن بیس��تم،
و ب��ا درای��ت و ّ

ممكن نبود.

و در ای��ن «ب��از تولد» انس��ان بود ك��ه فیلس��وفانی مانند

بازش��ناخته و ب��ه دنی��ا عرضه ش��ود .این ب��ه آن معنا

س��نت فلسفه و تعریف قرون وس��طایی انسان ایستادند.

اش��یل و اوریپید چنین ذخائری در خود نداش��تند ،پیش

دومونتنی ،اسپینوزا ،بیكن و دكارت ،رو در روی
میشل
ِ

نیس��ت كه حماس��ههای هومر و تراژدیهای س��وفكل،
از ای��ن به اهمیت آنها اش��اره كرده ب��ودم ،اتفاقاً ادیپ

و جاودانههایی در ادبیات چون؛ شكس��پیر ،س��روانتس،

ش��هریار س��وفكل و دیگ��ر تراژدیه��ای ب��زرگ یونان

رابل��ه و مولی��ر در آث��ار خ��ود ،ای��ن انس��ان م��درن را

باس��تان ،منب��ع الهام سرش��اری برای فروی��د ،یونگ،

تصویر كردند.

ظه��ور رم��ان در این دوران و روانش��ناختی بودن آن

الكان و دیگ��ر مؤلفی��ن در قلم��رو روانكاوی بودند .و

نشان میداد .نه تنها در شاهكارهای نمایشی شكسپیر،

انس��ان ،بلكه بهخاط��ر گنجینهایی عظیم از اس��طورهها

نه فق��ط بهخاطر طرح مس��ائل و كش��مكشهای درونی

نیز ،از همان آغاز ،ورود انس��ان ب��ه دوران دیگری را

و نامه��ا؛ نامهای��ی كه روانكاوان به عاری��ت گرفتند تا

چ��ه در تراژدیه��ا و چ��ه در كمدیه��ای جاودان��هاش

به یافتههای خود هویت بخش��ند .شاید بدون این نامها

روانكاو تیزهوش��ی قلم بهدس��ت بوده اس��ت ،بلكه در

و نش��انها ،زب��ان روانكاوی الك��ن ب��ود و مفاهیم آن

مولیر با آن نمایش��نامههای تأثیرگذارش ،سروانتس با

نارس��امیماند.

آن دن كیشوت قهرمان س��تیزش ،و رابله با آن ادبیات

كام��ه ی��ا ا ِروس را در آغ��از ،فروی��د برگزی��د ،زیرا،

كارناوالی برانگیزانندهاش ،و نیز تمامی ادبیات و فلسفهﺆ
قرن هجده و بهویژه قرن نوزده از ش��لینگ ،شوپنهاور
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و با عشق و اشتیاق پا به جهان میگذارد ،تا با قدرت،

كه توم��ا س م��ان مینویس��د؛ نظریه خواس��ت زندگی

را ب��ا «باز تولد» نش��انهگذاری میكند .حتی فیلس��وفی

جلو هگ��ر میش��ود .خود فروی��د آ نرا گون��های توارد

و م��رگ ش��وپنهاور ب��ا تفاو تهای��ی در نظری��هﺆ فروید

جهان خود را بر پا س��ازد .و این جهانی است كه خود

میداند .هر كدام را ك��ه بپذیریم ،تفاوتی نمیكند ،مهم

دومونتنی كه در آغاز به ش��یو هﺆ رواقیون
چون میش��ل
ِ

این اس��ت كه هر دو به مش��خصهﺆ انس��ان مدرن در دو

با مرگ اندیش��ی ش��روع كرد ،باالخره به زندگی روی

ق��رن متوالی ،یعنی بر «خواس��ت زندگی» و بر «اراده»

م��یآورد .به هما نگون��ه كه دیگر اندیش��مندان دوران

او در تراژد یه��ای ش��كوهمند خود مانند ،شكس��پیر،

انسان تأكید دارند.

هم��ه را به س��وی مرگ بودگ��ی خوی��ش وا مینهد ،نه

 .2غریزهﺆ مرگ و ناخودآگاه

آنچه ش��وپنهاور و فروید را از خ��ط مدرنیته منحرف

برای تس��لیم كه برای مبارزه با سرنوش��ت است .اگر

میكن��د ،یك��ی مس��ئله ﺆ «ان��كار خواس��ت زندگ��ی» در

تراژد یه��ای او جاودان��ه میش��وند ب��ه خاط��ر همین

نظری��ه ﺆ ش��وپنهاور ،و «غری��ز ه ﺆ م��رگ» در اندیش��ه

سرس��ختیهای انس��ان در براب��ر مرگ و سرنوش��ت

فروی��د اس��ت .عالو هبرای��ن ،گذش��ته از آگاهی ك��ه

اس��ت .آ نها نیز مانند انسان در تراژد یهای باستانی

34

در رنس��انس از خصوصی��ات انس��ان ب��ود ،ه��ر دو

یون��ان ب��رای س��اختن جهانی پوی��ا و برای پیش��رفت

به ناخ��ودآگاه نی��ز عقیده دارند .در اینجاس��ت كه

آمدهاند.

35

در همی��ن راستاس��ت ك��ه در آغاز قرن هج��ده ،و پس

ای��ن دو اندیش��مند ،دو اصل مه��م مدرنیت��ه در تبیین

«خواس��ت»  32ی��ا اراد هﺆ معط��وف ب��ه زندگ��ی 33را ارائه

و ناخ��ودآگاه ،مفاهیم��ی نبودن��د كه فقط در اندیش��ه ﺆ

انس��ان را زیر س��ؤال میبرن��د .البته ،مرگ اندیش��ی

از جنگه��ای گس��ترد ه ﺆ ناپلئون��ی ،ش��وپنهاور فلس��فه ﺆ

این دو حضور داش��ته باش��ند ،مفاهیمی بودند كه در

میكن��د ،ك��ه فلس��فهﺆ ق��رن بیس��تم میش��ود .گرچه بر

ادبی��ات و هنر ق��رن نوزده نی��ز حضور داش��تند .در

فیلس��وفانی چون ف��ون هارتم��ن ،كه ش��اگرد او بود،

واق��ع ،پس از جنگه��ای ناپلئونی ،ك��ه چند دهه ادامه

اثر داش��ت ،ولی تأثیر او بیش��تر بر واگن��ر و نیچه بود

داش��ت ،بار دیگر ،پس از س��ه قرن ،اندیش��ه ﺆ مرگ به

كه همواره ش��وپنهاور را میس��تودند و نیز بر فروید،

فرهنگ غرب باز گش��ته بود ،بیآنكه همه پذیر ش��ود.

ویلی��ام جیمز و بس��یاری دیگ��ر نمایان ب��ود .نیچه نیز

بس��ــیار بر خواس��ت زندگی تأكید

میورزی��د .ولی ب��ا مفه��وم «انكار
خواس��ت زندگ��ی» هرگ��ز س��ر

سازگاری نداش��ت .اما ،هما نگونه

در ادبی��ات هم ژان��ری مرگ محور

32. will
33. will to life
34. consciousness
35. unconscious
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پدیدار ش��د و هم دو نظریه ﺆ فلسفی

ـ فلس��فه ﺆ هگل و فلس��فه ﺆ شوپنهاورـ
آن دوران بر پایه مرگ بود.

ِ
ادبیات
مرگ محور

در دههه��ای آغازین قرن نوزده،

فلسف ﺆه
مرگ محور

ادبیات مرگ مح��ور حضور خود

را اعالم میكن��د .با فرانكش��تاینِ

مـ��ری ش��ـلـی ،ادبیـ��ات گـوتیك،

بـــهعــنوان بـخـش��ی از ادبـیـات

همانطورك��ه گفت��ه ش��د ،فلس��فه
ش��وپنهاور با تاكید ،حتی س��تایش
«ان��كار خواس��ت زندگ��ی» اس��ت و

علیرغ��م ارائ��ه مفه��وم «خواس��ت
زندگی» توس��ط خودش ،فلسفه ای

مرگ محور تلقی میش��ود ،فلسفه هگل نیز به خاطر ارائه

رمانتی��ك؛ ب��ا طرح مس��ائل مرموز ،هراس��ناك و فوق

دیالكتی��ك رابطه خدایگان و بنده كه ب��ر ترس از مرگ بنا

طبیع��ی و ماجراجویان��ه ،هم��راه ب��ا درگی��ری خیر و

ش��ر و با ه��دف ایجاد ت��رس در خواننده و براس��اس

شده و اساس گفتمان قدرت در آن است توسط مهمترین

الگ��وی رمان قرن هجدهمی قصر اوترانتو ارائه ش��د،

مفسر هگل فلس��فه مرگ خوانده شده است .در واقع باید

كه نویس��ندگانی چون رادكلی��ف ،ناتانیل هاوتورن و

فلس��فهﺆ هس��تی مدار از كیركه گور تا هیدگر ،س��ارتر و

جنایی ،پلیس��ی ،داستا نهای اش��باح و ارواح و حمله ﺆ

بنابراین ،در چنین فضای فرهنگی ،و پس از تجربهﺆ جنگ

36

كامو را نیز فلسفهای مرگ آگاه دانست.

ادگار آلن پو ،س��ردمداران آن بودن��د .همه ﺆ قصههای

اول جهان��ی اس��ت كه فروید غری��زهﺆ مرگ خ��ود را ارائه

موج��ودات فضایی یا حیوان��ات عجیب و غریب ،انواع

میكند .مفهومی كه از ادبیات و فلس��فهﺆ قرن نوزده گرفته

علم��ی تخیلی های ترس��ناك و قص��ه ﺆ بیماران روانی و

شده است .عالوه بر تأثیری كه تراژدیهای مرگ محور

چند ش��خصیتی مانند ماجراهای دكتر جكیل و مس��تر

عصر تراژدی رومی فروید داشت.

هاید تا برس��د به س��ینمای وحش��ت در قرن بیس��تم و

اوج آن؛ آد مخ��واری در س��كوت بر هه��ا و هانیب��ال،

كشف
ناخودآگاه

بای��د در زمر ه ﺆ این گونه ادبیات بهش��مار آید .ادبیاتی

كه با ایجاد فضایی وحش��ت انگی��ز و مرگبار خواننده
را رو در رو ب��ا خط��ر و م��رگ ق��رار میده��د ،و ب��ا

آغاز ق��رن هجده ،فلس��فه و ادبیات

رومانتیسیس��ت بهوج��ود گون��های
ناخ��ودآگاه ب��اور داش��ت .هان��ری

النبرگر در كتاب كشف ناخودآگاه

برانگیخت��ن ترس��ی لذتبخش وی را بهش��دت مجذوب

37

و مس��حور میكن��د .این ادبیات و س��ینمایی اس��ت كه

مینویس��د ك��ه رومانتیسیس��تها عالق��هﺆ خاص��ی ب��ه

در ق��رن بیس��تم تحلیلهایی روا ن

كاوان��ه را به كار خ��ود میافزاید.

ناخودآگاه ،كش��ف فروی��د نبود .از

جلوههای مختل��ف ناخودآگاه ،رویا،

36. existentialist
37. H.Ellenberger
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نب��وغ و پی��را روانشناس��ی داش��تند

(.)Ellenberger,1970,p.200

ناخ��ودآگاه ب��رای آنه��ا دیگ��ر ب��ه

امر
44
«واپس زاده»
در تاریخ انسان
و فرد

معنای خاطرات فراموش ش��دهﺆ اگوس��تین قدیس نبود،

بلك��ه به مفه��وم بنیانیترین بخش انس��ان ،همان بخش
نامری��ی زندگ��ی جهان ب��ود .آنچ��ه در اندیش��هﺆ یونگ

بهصورت «ناخودآگاه جمعی» آمده است)Ibid,p.205( .
رومانتیكها بر رویا ،نمادپردازی  38تأكید داشتند ،و به

یك��ی از عناص��ر مه��م تحلی��ل و

تفس��یر روانكاوان��ه روایتهای

فردی و روایت های متنی ،رمان،
نمایش��نامه ،س��ینما ،سرگذشت
نامه ،تاریخ ،فولكلور و اس��طوره

«حس درونی» .39فون شوبرت40در كتاب نمادپردازی در
رویا به «زبان تصوی��ری» در خواب میپردازد (.)Ibid

آرزوها ،امیال ،و غرایز «واپس زده» كه اجازهﺆ حضور در

كتاب روان به ش��رح زندگی روانی ناخودآگاه پرداخته

«نظریهﺆ واپسزنی 45ركنی اس��ت كه تمامی ساختار روانكاوی

«كلید دانش طبیعت زندگی خودآگاه نفس در قلمرو ناخودآگاه

بیم��ار آرزو داش��ت فرام��وش كن��د ،و بنابرای��ن ،هدفمندانه

وی ناخودآگاه را در س��ه س��طح شرح میدهد .آرتور

()Breuer,1895,p.123

و باالخ��ره ،بصیرت یافتن به «امر واپس زده» اس��ت ،به

خودآگاه را نداشته و بنابراین ،محتوای ناخودآگاهاند.

كارل گوس��تاو كاروس  41پزش��ك و نقاش رومانتیك در

ومینویس��د:

ب��ر آن ق��رار میگی��رد ( .)Freud,1914,p.16چیزهای��ی ك��ه

از اندیش��هﺆ آگاه واپسزده ،بازداش��ته و س��ركوب میش��ود».

قرار دارد» ()Ibid, p.207

«واپس زده» از همان آغاز در نوش��تههای فروید وابسته

ش��وپنهاور نی��ز پی��ش از كاروس ،خواس��ت را معادل

«چی�� ِز در خ��ود»  42كان��ت میدانس��ت؛ نیروه��ای ف��را

به ناخودآگاه ب��وده (در واقع ،واژهﺆ واپس زده از آغاز تا
ارائهﺆ ایدهﺆ دفاعهای ناخ��ودآگاه «من» ،46همواره مترادف

ران  ،43كوری كه انس��ان را هدای��ت میكنند .بنابراین،

انس��ان موجودی خردگریز اس��ت كه نیروهای درونی

ناخودآگاه بوده است (.)Laplanche,1967,p.392

ش��وپنهاور ،ف��ون هارتم��ن اس��ت ك��ه كت��اب فلس��فهﺆ
ناخودآگاه را مینویسد )Ibid, p.209( .و باالخره ،در

كالم��ی ،تصوی��ری و رفت��اری ،در جس��تجوی ام��ر

تحلی��ل روانكاوان��ه ،در حقیقت ،تفس��یر فرآوردههای

راهنم��ای اوس��ت ( .)Ibid, p.208یك��ی از ش��اگردان

واپسزده است ،آنچه در نهان مانده ،آنچه از خاطرهها
ح��ذف ش��ده ،معنای��ی ك��ه در نم��ادی اس��تعارهای ،و

پایان قرن نوزدهم است كه نیچه بارها به ناخودآگاه و

تصوی��ری اس��طورهای ی��ا

مكانیس��ــم هــای روانـــی
ناخودآگاه اش��اره میكند

(.)Ibid, pp. 273-274

تمثیل��ی پنهان مانده اس��ت.

43. drive
44. the repressed
45. repression
46. iego
47. I.F Herbart

38. symbolism
39. inner sense
40. Von Schubert
41. Carl Gustav Carus
42. thing in it self
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مث��ل بس��یاری پدیدهه��ای

دیگ��ر

روانكاوی،

ك��ه

فروی��د كاش��ف آن نب��ود.

برخ��ی آنرا به هرب��ارت  47نس��بت میدهند كه تقس��یم

میش��ود(.گرچه میدانیم ،نه فلس��فه ،نه تاریخ و نه علم

نی��ز آنرا ب��ه باكوف��ن  48منتس��ب میكنن��د ك��ه عالق��هﺆ

آنها چالش پذیرتر از اسطورههای كهن است چون تقدس

جدید هیچكدام رها از اس��طوره نیستند ،ولی اسطوره در

آگاه��ی به ایس��تا و پویا نیز ب��ه او تعل��ق دارد .بعضی

ن��دارد ،یا الاقل اغلب تقدس ندارد ،و بنابراین ،بهآس��انی

بس��یار به باستانشناس��ی و تفس��یر اس��طوره داش��ت
و ب��ر فروی��د و یونگ نیز تأثیر زیاد داش��ته اس��ت .وی

تغییر پذیر است).

ام��ا ادبی��ات و هنر هم از اس��طورهها بهعن��وان ابزارهای

واپ��س زده را برای دورهه��ای فراموش ش��دهﺆ تاریخ،

تأثیرگ��ذار و ق��وی اس��تفاده میكنند و هم گاه اس��طوره

مانن��د دوران مادرس��االری ب��هكار ب��رد ك��ه وی آنرا

در آنه��ا مقدس و دارای ب��ار اعتقادی اس��ت .بنابراین،

از طری��ق تفس��یر اس��طورههایی مانن��د اورس��تس  49و

خود هدف اس��ت و نه اب��زار ،بهخصوص در ادبیات كهن

آمازونه��ا كش��ف ك��رد ،وی اس��طورهﺆ اورس��تس و

حضور زئوس ،دیونیزوس ،ی��ا آپولون ،پرومته و ادیپ

اوویپ��وس را نمادپردازی انتقال ق��درت از مادر به پدر

در حماس��هها و تراژدیه��ای یونان ابزاره��ای هنری یا

میدانس��ت« .قان��ون م��ادران» را نی��ز باكوفن نوش��ت

زبان��ی نبودند ،مؤل��ف و خواننده هر دو ب��ه آنها اعتقاد

(.)Ellenberger,1970,pp.218-222

جهان
اسطوره

آنچ��ه روانكاوی و هن��ر و ادبی��ات

داش��تند ،ول��ی ادی��پ و آنتیگونه ب��رای پازولین��ی و ژان

میده��د ،درگی��ری ه��ر دو با جهان

همانگونه ك��ه افالطون ب��ه اس��طورههای هومری حمله

آنوی ،ابزار و حاملاند.

را ب��ه یكدیگر و ب��ه فرهنگها پیوند

میكن��د و كار خ��ود را با هدف اس��طورهزدایی انس��جام

اسطورههاس��ت و ش��اید آنج��ا ك��ه

میدهد ،ادبیات و هنر رنس��انس ،روش��نگری و مدرنیته

روانكاوی و هنر و ادبیات مرزهای

در ق��رن بیس��تم نی��ز بخش��ی از كارش اس��طورهزدایی

خود را از علوم عینی ،فلسفه و تاریخ جدا میكنند ،باز هم

اس��ت .ول��ی ای��ن كار را باز هم ب��ا همان ابزار اس��طوره

جهان اسطورههاست!

در حقیق��ت ،میدانی��م كه فلس��فه ،تاریخ و عل��م كارخود

انجام میده��د( .مث�لاً بوكاچیو ،جویس ی��ا هدایت) ولی

دانس��ته و از جایی ش��روع میكنن��د كه ظاهرا ً اس��طوره

فرم ،یا گاهی حامل اندیش��های است .در ادبیات امریكای

برای تی.اس.الیوت ،اسطوره یك ابزار هنری ،و گونهای

را مبتن��ی ب��ر واقعیتبینی و خ��ردورزی50و منطق و عقل
بهپایان میرسد .سقراط و افالطون،
فلس��فهﺆ خ��ود را با اسطورهس��تیزی

ادام��ه میدهن��د و تاری��خ واقع��ی

پ��س از تاریخ اس��طورهایی نوش��ته

التی��ن اس��طوره ب��ه مثابه بخش��ی از

48. Bachofen
49. Orestes
50. rationality
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فولكل��ور در س��اختار قصه و ش��عر
وارد میش��ود .گاه��ی نی��ز ادبی��ات
خود ،اسطورهآفرین است .قهرمانان

رمانه��ا ،تراژدیه��ا ،كمدیه��ا و فیلمه��ا ،اغل��ب برای

هم هس��ت ،ول��ی این ت�لاش آنگونه كه در ادبی��ات یا در

مردم تأثیر میگذارند .اس��طورههای مدرن اغلب توسط

مؤلف به طرد اس��طوره كمر میبندد ،چ��ه خواننده آنرا

فلس��فه و علم رخ میدهد ،یكجانبه نیست .در این موارد،

مدت��ی اس��طوره میش��وند .الگوهای��ی ك��ه روی فرهنگ

بپذی��رد ی��ا نپذیرد .وقتی كار خواننده ش��روع میش��ود،

ادبیات ،تئاتر و سینما ،و بهخصوص تلویزیون و صنعت

كار مؤل��ف پای��ان یافت��ه اس��ت .ول��ی انج��ام كار ب��رای

فرهنگ تولید میش��وند .بنابراین ،رابطهﺆ اسطوره با هنر

روانكاو و روانكاوی ش��ونده ،ب��دون همیاری دیگری،

و ادبی��ات تنگاتنگ و تفكیك ناپذیر اس��ت ،و چه به ش��كل

امكان پذیر نیست.

اس��طورهآفرینی یا اس��طوره زدایی ،چه با اعتقاد و هدف

در ش��یوهﺆ یونگ ،رابطه با اس��طوره از ای��ن هم پیچیدهتر

و چه به ش��كل حامل و ابزار از آن استفاده كنند .همواره

اس��ت ،بهخصوص كه در نظام روانكاوانهﺆ او ،اسطوره

رابط��هﺆ مؤل��ف با اس��طوره ،رابطهای آمیخته به ش��ور و

به س��ر نمونه تبدیل ش��ده كه تغییرش اگر ناممكن بلكه

احساس و تجربه است.

52

بسیار دش��وار است ،س��ر نمونه ،وقتی تغییر میكند كه

در روانكاوی ك��ه نق��ش م��رزی دارد و از موضع علم با

انس��ان و اس��طورههایش برخورد میكند ،هدفش لزوماً

طی س��الها یا قرنه��ا و تحت تأثیر تح��والت اجتماعی و

میرس��د بهكارگی��ری نامهایی مانند ادیپ ،نارس��یوس،

و جه��ان او رخ داده باش��د .مانند عروج مری��م باكره در

فرهنگ��ی ،تحوالت بنیادین در انس��ان ،نگرش��ش به خود

اس��طورهزدایی یا اسطوره آفرینی نیس��ت ،گرچه بهنظر

اِروس ،ابزاری باشد ،ولی لزوماً چنین نیست .اسطورهها

كلیس��ای كاتولیك كه تحت تأثی��ر تحوالت عمیق اجتماعی
و جای��گاه زن در غ��رب اتفاق میافتد (ك��ه وی به تفصیل

در انس��انها زندگی میكنند یا تكرار میشوند .بنابراین،

آنرا تحلی��ل ك��رده اس��ت) .بنابرای��ن ،در روانكاوی

ن��گاه روانكاو به آنه��ا ،گرچه از باالی گ��ود و متفاوت

یونگی ،تفس��یر س��ر نمونه و اسطوره اغلب به مثابه درك

از نگاه مؤلف ش��عر و رمان اس��ت ،ولی نگاهی همدالنه

51

به حضور اس��طوره در ش��خصی اس��ت ك��ه روانكاوی

و توضیح اس��ت ،و نه لزوماً تفسیر اسطوره ،بلكه بیشتر

خود او با اس��طوره ،رابطهای اعتقادی یا آمیخته به شور

بنابرای��ن ،برخ��ورد روانكاوی ب��ا اس��طوره برخوردی

پذیرش اسطوره ،یا آرامش در حضور اسطوره است.

میش��ود ،و میتواند آنرا درك كند ،بیآنكه لزوماً رابطهﺆ

همدالن��ه اس��ت .ت�لاش ب��رای درك اس��طوره ،چگونگی

و احساس باشد.

البت��ه ،كار او وقت��ی ت�لاش میكند،

ف��رد را از یك كش��مكش ادیپی یا یك
س��اختار ش��خصیتی نارسیس��تیك
رها سازد ،در نهایت اسطورهزدایی

تك��رار اس��طوره و زندگی اس��طوره

51. empathic
52. archetype

80
پژوهشنامه فرهنگستان هنر شماره  4مرداد و شهریور 86

در انسان و تحوالت آن است كه همه
با ابزار همدلی و تفس��یر و رابطهﺆ دو
طرفهﺆ روانكاو و روانكاوی شونده

امكان پذیر میش��ود .اما ورود به این مرحله با گذش��تن

زمان ،به ش��خصیت انس��ان در واقعیت نزدیك میشود.

اسطورههای ادبیات یونان باستان ارتباط برقرار میكند

ش��گفتزده نمیكند ،بلكه با پاسخ مثبت دادن به انتظارات

در برابر شخصیت مسطح یا تیپ ،كه هیچگاه خواننده را

از ادبیات و هنر میس��ر شده است .روانكاوی در آغاز با

آنها ،باعث شادمانیاش��ان میش��ود .شخصیت مسطح

و بعد با تحوالت آن در رنس��انس و روشنگری كه بیشتر

بر نگرش فروید یا اتورنك تأثیر داشته ،و كشف اسطوره

مرب��وط به فرهنگ و روایتهای ش��فاهی بوده و بیش��تر

در خدمت پیش��برد خط قصه اس��ت .مثل شخصیتهای

توس��ط رومانتیسیس��ت های قرن  ،19كه یونگ از آنها

حماس��ی كه یا خوب یا بد هس��تند .اودیسه یا تا حدودی

تأثیر گرفته اس��ت ،و البت��ه یافتههای اسطورهشناس��ان

آخیلوس ،افراس��یاب ،كیكاووس نی��ز اینگونهاند .اغلب

قرن ن��وزده و مردمشناس��ان ق��رن  19و  20از مورگان

تا ِ
س��رجیمز فریز از یكسو و یافتههای اتورنك و بهویژه

ش��خصیتها در س��ریالهای تلویزیونی مسطحاند .ولی

مدور نزدیك میشود .در واقع ،شاید
ا ُدیپ به ش��خصیت ّ

یونگ در فرهنگهای دیگر ،بهخصوص فرهنگ شرق ،از
سوی دیگر بر ادبیات قرن بیستم اثر گذار بوده است.

رمان
قرن
نوزدهم

م��دور در تراژدیهای
نخس��تین نمونهه��ای ش��خصیت ّ

یونانی ،زمانی كه فرهنگ نوشتاری استقرار یافته است،

والتر اون��گ)Ong,1982,pp.148-152( 53

با اس��تفاده از طبقهبندی فورستر،54

ظاهر میش��وند .اخت��راع چاپ ،نیاز به درونیس��ازی را

ك��ه ش��خصیتها را در ژانره��ای

تش��دید میكند .در بین پروتستانها ،هم امر خصوصی

شخصیتهای مسطح 55و شخصیت

مدور ،و پس از اختراع
«اعتراف به گناه» .با تولد انس��ان ّ

و هم تفس��یر ف��ردی انجیل پدید میآید و بی��ن كاتولیكها

گوناگـ��ون ادب��ی و نـمایش��ی ب��ه

م��دور در ادبیات
چاپ ،در عصر شكس��پیر ،ش��خصیت ّ

م��دور 56تقس��یم میكند ،ب��ه تحلیل
ّ

چگونگی تح��ول این س��اختارها در ادوار مختلف ادبی و

رشد و تحول چشمگیری پیدا میكند و در عصر رمان این

قرن نوزدهم ،تحوالت چاپ و «درونی س��ازی جهان»57و

و رئالیسم قرن نوزدهم .اونگ مینویسد:

رشد به اوج خود میرسد .بهویژه در دوران رومانتیسم

مدور در
نمایش��ی میپردازد ،تا به ارتباط بین شخصیت ّ
دروننگری 58با پیدایش روانكاوی برسد.
مـ��دور ،بــ��ه
ش��خــصیت
ّ
شخصیت پیشبینی ناپذیر،

ب��ا س��اختار و انگیزهه��ای

پیچیده گفته میش��ود كه با
رشد روانی درونی ،در طول

«بهنظر میرسد كه توس��عهﺆ روانشناسی ژرفای مدرن 59قرینهﺆ

53. Walter Ong
54. E.M.Forster-1974
55. flat character
56. round character
57. internalization word
58. introspection
59. modern depth psychology
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رش��د ش��خصیت در درام و

رمان اس��ت .ه��ر دو وابس��ته

ب�� ه چرخ��ش ب��هدرون ذه��ن
روان هس��تند كه نوش��تار آنرا

تولی��د و چ��اپ به آن ش��دت

بخش��یده اس��ت .درس��ت همانگونه كه روانشناسی ژرفا در

و دیجیت��ال رس��یده .ش��خصیتهایی ك��ه تهی ب��ودن و

ش��ده در زیر روی��ه عادی زندگی اس��ت ،رم��ان نویسها نیز

نمود حالتهای افراطی آگاهی در انس��ان هس��تند .مانند

جس��تجوی معانی عمیق ناش��ناخته ،ولی بس��یار مه��م پنهان

تك��ه تكه ش��دن را به ش��كل غریب��ی تجربه میكنن��د ،باز

از جی��ن آس��تین ت��ا فلوبر ،خوانن��ده را ب��رای دریافت معانی

آدمهایی كه در رمانهای كافكا ،س��اموئل بكت و توماس

واقعیتری در زیر س��طح خدش��هدار و فریبن��دهای كه تصویر

پنچ��ون حضور دارند .حتی در «رمان نو» نیز این تكهتكه

كردهان��د ،ف��را میخوانند .بصیرته��ای روانشناس��ی ژرفا

ش��دگی ش��خصیت بهصورت تكهایی از انس��ان در میان

ال
پی��ش از آن ممك��ن نبود .بههم��ان دلیل كه ش��خصیت كام ً

انبوهی از اشیاء انسانی ،و شاید مدفون در آن ،مشاهده

«م��دور» رمان ق��رن نوزدهم پیش از زمانش امكان نداش��ت»
ّ

تحول
تولد و ّ
روانكاوی
و نقد
روانكاوانه

(.)Ibid, p.151
در واق��ع ،پیش ضرورتهای پیدایش رمان و روانكاوی
عالوه بر آنچه گفته ش��د ،س��ازمان یافتگ��ی متن آگاهی،
حـضـ��ور «تـاممـداری»60جدیـ��د ،دمـوكراتیكس��ازی و

خصوصیس��ازی فرهن��گ بود و نیز ،پیدای��ش «خانواده
هس��تهای» 61ی��ا «خان��وادهﺆ عاطف��ی»62بهج��ای خان��وادهﺆ

آخرین س��الهای ق��رن نوزدهم،

همواره ب��ه نام پ��در روانكاوی،
زیگمون��د فروی��د ،س��كه خورده

تمام��اً از دل پزش��كی و روانپزش��كی(علوم تجرب��ی و

نطفهﺆ روانكاوی در بس��تر همان زهدانی ش��كل میگیرد

زیستی) بیرون نیامده ،بلكه شاید خاستگاه مشتركی نیز

كه همزم��ان و همراه با آن ش��خصیت در تراژدی ،درام

با فلسفه و ادبیات و هنر ،جامعهشناسی و مردمشناسی،

و رم��ان بهتدریج متحول میش��ود .در حقیقت ،رمان از

بهخصوص هنر و ادبیات عصر رنسانس و مدرنیته دارد.

زم��ان پیدایش خود ،از زمان م��ادام دوالفایت و دیگران،

اگرچ��ه از میراث عصر ت��راژدی یونان باس��تان بیبهره

تاكن��ون هم��واره رم��ان روانش��ناختی بوده اس��ت .به

نیس��ت ،ولی بیش از همه ،روانكاوی در بس��تر مشترك

غی��ر از ظه��ور «رمان ن��و» در 1950كه نه چن��دان دوامی

فرهنگ��ی ق��رن نوزدهم رش��د جنینی خ��ود را طی میكند

داش��ت و ن��ه چن��دان رش��دی ،فقط

روانش��ناختی عص��ر الكترونی��ك

روانكاوی از ب��دو تول��دش ،در

پزش��كی و زیستشناس��ی با علومانس��انی ق��رار دارد و

بزرگت��ر و  ...بدینترتی��ب ،میت��وان مش��اهده كرد كه

رمانتیس��م تا داستایفسكی ،به رمان

 .1تولد و تحول از وحدت به تكّ ثر

اس��ت .همانطوركه دیدیم ،روانكاوی در مرز بین علوم

گس��ترده ،و تكنولوژی پیش��رفته در رابط��ه با گروههای

رمان روانش��ناختی ق��رن نوزده از

میشود.

ت��ا در چرخ��ش ق��رن متول��د ش��ود.

60. holism
61. nuclear family
62. family of affection
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بنابرای��ن ،رابطهاش ب��ا هنر و ادبیات

نزدیكتر از فلس��فه با هن��ر و ادبیات،
در آغاز پیدایش نقد و نظریهﺆ ادبی در

عصر س��قراط و افالطون بوده است ،الاقل آنگونهكه از

میش��ود ،طاعونی كه مردم ش��هر را نابود میكند ولی

فروی��د ،گرچه فرزن��د مدرنیته و علم اس��ت و ت��ا پایان

و ن��ه با شمش��یر ،بلكه با خرد و آگاهی و یافتن پاس��خ،

نظریهپردازی خود تالش میكند ،در چارچوب باورهای

بصیرت انس��ان میجنگد ،و از این نظر گناهكار اس��ت،

ك��دام مردم؟ در واقع ادیپ ،هیوالی ش��هر را میكش��د،

نقد افالطون به هومر و ادبیات حماسی بر میآید.

بنابراین ،با آوردن خرد به ش��هر تب ،با ناآگاهی و عدم

عم��رش بر روانكاوی بهمثابه ی��ك علم تأكید دارد و در

درحقیقت ،ادیپ ش��هریار ،اس��تعارهﺆ انس��ان رنس��انس

مدرنیته قدم برمیدارد ،ولی شاید بزرگترین ضربه را

و م��درن اس��ت ،انس��انی ك��ه دوران جهال��ت و نابالغی

نه تنها به خودشیفتگی انسان مدرن ،بلكه به مفروضات

را ،به قول كانت پش��ت س��ر میگ��ذارد و پرومتهوار با

دكارت��ی در باب آگاهی انس��ان و اراده و نیّت خودآگاه

خ��رد خویش ،قان��ون خدایان را میش��كند و آتش خرد

وی میزند .در حقیقت ،پس از نیچه این فروید اس��ت كه

و روش��نی را میربای��د و بهدلی��ل ای��ن گناه ب��ه زنجیر

كم��ر به نقد ج��دی مدرنیته میبندد و هم با طرح مس��ئلهﺆ

كش��یده میش��ود .همانگونه كه انس��ان وقوف یافته با

«ابرمن»« 63واپسزنی» و سركوب ،آزادی و دموكراسی

خ��وردن می��وهﺆ ممنوعه و آگاه��ی به جنس��یت خویش،

را زیر س��وال میبرد .آزادی ،كه توسط فرهنگ اكثریت
غال��ب ب��ه ش��كل روزم��ره م��ورد تهدی��د اس��ت ،و هم

محدودیت آگاهی را برمال میسازد كه برای «پیتر گی»

از بهش��ت خ��دا رانده میش��ود ت��ا در زمین ب��ه زندگی
آگاهان��ه و خردمندان��ه ،ولی همراه با رن��ج و اضطراب

64

( )Gay,1988,p.xvیك��ی از بس��یار سرگذش��تنگاران

خ��ود ادامه دهد .انس��ان رنس��انس و مدرنیته و در اوج

ش��هر تب اس��ت .درحالیك��ه فروید در خواب��ی خود را

اس��ت ناخودآگاه خویش را به آگاهی در آورد ،انسانی

خود انس��ان عصر روانكاوی ،انس��انی اس��ت كه قرار

فروید ،وی را ادیپی میداند كه فاتح هیوالی (اسفنیكس)

با نفس ناطقه ،سوژهﺆ سخنگوی واقعی كه اضطرابش

اس��فنیكس ،كه در میان تودهای كاغذ و نوش��ته مدفون

65

برخاسته از آگاهی اوست.

شده اس��ت دیده بود .هیوالیی كه فقط پرسشهای مهم

در مورد چیستی انسان مطرح میكند ،ولی در واقع ،او

 .2تفسیر  ،تأویل  ،معنا و حقیقت
66

با یافتن پاس��خ ،ادیپی میش��ود كه خردمندترین انسان

روانكاوی ،تفس��یر روایت و متن است ،روایتی كه بیمار

زم��ان خوی��ش  ،و قربانی

خ��رد خویش ب��ود! زیرا با

شكستن قواعد و معیارهای
جامعه و فرهنگ زمانهاش،

سببساز طاعون شهر تب

67

بر زبان می آورد یا روایتی

63. super-ego
64. Peter Gay
65. speaking subject
66. interpretation
67. hermenutic
68. claritication
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كه خود اوست .بدنش با تمام

نشانهها و عالئم بیماری كه

باید خوانده شود ،و خواندن
یـعـن��ی روش��ـنس��ازی،68

روش��ن ش��دن معانی پنهان ،معانی نمادها واستعارهها،

میكن��د كه گرچ��ه تمام متنه��ای عمدهﺆ فروی��د در مورد

و رویاه��ای روز ی��ا در خواب كنشه��ا و پیراكنشها، 69

تفسیر رویاها ،نخس��تین تحلیلهای فروید در مورد هنر

فرهن��گ ،در س��الهای آخر نوش��ته ش��ده ،ول��ی پس از

معانی رابطهها ،تصویرهای بهجا مانده در ذهن ،تخیالت

و اخالق منتشر میشود( .)Ibid,pp.4-5لطیفهها و رابطهﺆ
آنها با ناخودآگاه ،اوهام و رویاها در گرادیوای ینس��ن،
نویس��ندگان خالق و رویاپردازی ،لئون��اردو داوینچی و
خاط��رهﺆ كودكیاش ،و از همه مهمتر توت��م و تابو و نیز،
موس��ی میكل آنژ ،اندیش��ههایی درخور جنگ و مرگ ،و
باالخره مقالهﺆ مهم غریب« ،71روانشناسی گروه و تحلیل

ب��رای رس��یدن به الیهه��ای پنهان ذه��نِ ناخ��ودآگاه ،كه
خ��ود متن��ی دیگر اس��ت با زبان��ی دیگر«مانن��د زبانهای

باس��تانی» 70تصویری و مجسم ،مانند یك تابلوی نقاشی
مجموعهای از تندیسها و پیكرهها ،یك فیلم یا یك ش��عر و

قصه ،ولی نه با كلمات،بلك��ه با تصویرها خود را روایت
میكند .روانكاوی با تفس��یر این تصویرها و رابطهها و

من» ،از  1905تا  1921انتشار یافتهاند .البته ،نوشتههای

رویدادهاس��ت كه به معانی پنهان آن دست مییابد .یعنی

دیگری هم بعد از آن منتش��ر كرده ،تا ب��ه مقالهﺆ «تمدن و

به آنچه ممكن است الاقل بخشی از حقیقت باشد .حقیقتی

ناخش��نودیهایش» میرس��د ،ك��ه در 1930مینویس��د.

ك��ه از طریق معان��ی به آن میتوان دس��ت یافت .حقیقتی

برایناس��اس ،پل ریكور معتقد است ،نباید روانكاوی را

ك��ه لزوماً نه تمامی حقیقت اس��ت و نه تنها حقیقت ممكن.

نوعی روانشناس��ی فردی تلقی كرد .روانكاوی تفسیر

همانگونه كه تفسیر نیز تنها تفسیر ممكن نیست .یكی از

فرهنگ اس��ت و از آنجا با زبان و ادبیات و هنر سرو كار

تفسیرهاس��ت كه نمیتواند بیشمار باش��د .زیرا با ابراز

دارد.

نظریهها و رویكردها انجام میش��ود .بنابراین ،روشمند
و قانونمن��د اس��ت و ج��ز ای��ن نمیتواند باش��د .تفس��یر

.3دگرگونی رابطهﺆ سوژه و ابژه و بوطیقای نو

آنچه توس��ط روا نكاوی دگرگون ش��د ،رابطهﺆ سوژه

روانكاوانه نوعی ساختشكنی(واس��ازی) متن است كه

و ابژه ب��ود.در رابط��ه ﺆ روا نكاوان��ه ،روا نكاو كه در

البت��ه از راه زب��ان ص��ورت میگیرد ولی زب��ان هدف آن

جای��گاه اتوریته قرارگرفته ،س��اكت و منفعل اس��ت.

نیس��ت .دری اس��ت ب��رای ورود به ذهن ،ب��ه رابطههای

72

سوژه س��خنگوی كسی اس��ت كه در مقابل او نشسته

انسانی و باالخره ورود به فرهنگ.

اس��ت .او كه روا نكاوی میش��ود ،بیم��ار -راوی ،هر

پل ریكور نوش��ت كه روانكاوی تفس��یر فرهنگ اس��ت.
( )Ricoeur,1970, p.4ریــــكــ��ور،

نظریهه��ای فروی��د را ع�لاوه ب��ر
پژوهشهای��ی در حیط��هﺆ پزش��كی،
نظری��هﺆ فرهن��گ میدان��د و اش��اره

مت��ن و روایت��ی ك��ه بای��د تفس��یر

69. parapraxis
70. archaic language
71. The Uncanny
72. passive
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ش��ود .بنابرای��ن ،آنچ��ه را قب�لاً از

مقدم��ه ﺆ كت��اب شوش��انا فلم��ن در
مورد تفس��یركننده و تفسیر شونده

نق��ل ك��رده ب��ودم ،یعن��ی روا نكاو و ادبی��ات ،بهی��اد

مقاله را با بوطیقای ارس��طو ش��روع ك��ردم كه در آن

در واق��ع ،و حداق��ل ،در رابط��ه ﺆ روا نكاوانه ،س��وژ ه ﺆ

بیس��تم و روا نكاوی برسم كه نویس��نده و هنرمند ،به

فیلس��وف ،اس��تادكار هنرمن��د ب��ود ،ت��ا به آغ��از قرن

آوری��د كه به رابطهﺆ ارباب و برده ،تش��بیه ش��ده بود!

جایگاه استادكاری خود باز میگردند.

س��خنگو آنك��ه فاع��ل ی��ا دال  73اس��ت ،بیمار اس��ت.

همانطور كه گفتم از سدههای نخستین میالدی مؤلف

روا نكاو نق��ش آیینهای دارد كه ب��از میتاباند ،یا قرار

ب��ه حوزهﺆ نقد و نظر وارد میش��د .در دورهﺆ رنس��انس

اس��ت فقط بازتابنده باش��د .البته ژاك الكان در تفسیر

این رون ِد خود مختاری س��رعت میگی��رد تا به مدرنیته

خ��ود از اس��طور هﺆ ادیپوس و اس��فینكس ( یا ش��یمرا)

و قرن بیس��تم میرس��د ،كه بس��یاری از نویسندگان و

میپرس��د ،چ��ه كس��ی سخنگوس��ت؟ اس��فینكس ،كه

هنرمن��دان ،خ��ود دس��تاندركار نقد و نظری��ه پردازی

میپرسد؟یا ادیپ كه ش��نونده است و پاسخگو ؟ همان

بودن��د .ول��ی میدانی��م ك��ه ادبی��ات و هنر ،ت��ا پیدایش

«دیگری»  74الكان میگوید ،اس��فینكس نمیپرسد ،بلكه

خود پرس��ش اس��ت ،بدن بیمار هیس��تریك است ،بدن

روانكاوی ،هنوز بهش��دت تحت نفوذ بوطیقای ارسطو

سخن و امیدارد ،و ادیپ است كه با قدرت سخنگویی

نظریههای زیباشناس��ی هایدگر ،دریدا و بسیاری دیگر

و نظریهه��ای كان��ت و هگل ب��ود و در قرن بیس��تم نیز

نش��انهدار كه پرس��ش را مطرح میكند و دیگری را به

چنین تالشهایی داشتند.

خود ش��یمرا را خاموش میكند .و از آنجا رابطه ﺆ آ نها

گفته میشود ،روزی آندره برتون ،كارهای هنرمندان

را ن��ه رابطهﺆ ارباب و برده ،خود -س��وژه و ابژه ،بلكه

و نویس��ندگان سورئالیست را نزد فروید برده بود كه

آ نرا رابطهﺆ س��وژه با س��وژه ،ی��ا رابط��هﺆ دال با دال-

نش��ان دهد آن��ان چق��در از نظریههای فروی��د در كار

نشانگر با نشانگر  75میداند .اگر این تحلیل را به رابطه ﺆ

خود اس��تفاده كرد هاند و فروید پاسخ میدهد كه چنان

روا نكاوی و ادبیات ببریم ،آن وقت این ادبیات اس��ت

كارهای��ی توجه او را ،بهعن��وان روا نكاو بهخود جلب

كه روا نكاو را به س��خن وا میدارد .روا نكاوی برای

نمیكند ،او در پی آثاری بود كه بتواند چیزهای تازهای

ادبی��ات تكلیف تعیی��ن نكرده اس��ت .روا نكاوی برای
ادبی��ات دس��تور كار ،ی��ا بوطیقا  ،آ نگونه كه ارس��طو

در م��ورد انس��ان از آ نها بیام��وزد .یونگ ه��م عقیده

داش��ت كه رما نهای روا نشناختی ،كار تحلیل را خود

نوش��ته بود ،ننوش��ته اس��ت .برعكس ،فروید همواره

گفته است كه س��وفوكل ،شكسپیر،
لئون��اردو داوینچ��ی ،می��كل آنژ و

داستایفس��كی« ،اس��تادكاران م��ا
هس��تند» ،به ای��ن علت ب��ود كه این

انج��ام داد هان��د و ب��رای روانكاو

73. signifier
74. the other
75. signifier-signifier
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جذابی��ت زی��ادی ندارن��د .گرچه به
عن��وان ی��ك اث��ر هن��ری بس��یار هم

جذاب باشند.

 .4ادیپ در جامعهﺆ روانكاوی

لجام خش��م و خشونت از دست بدهد .او پس از پدركشی

گفته ش��د كه فروید ،خ��ود ادیپی خردمند ب��ود ،كه هم با

خردمندان��ه عمل ك��رد و نه خش��مگینانه و انتقامجویانه،

یك تابو ش��كن جس��ور بود .وقتی توتم و تابو را نوشت،

گرچ��ه وقتی در تراژدی « ادیپ دركلنوس» از او در مورد

ترک خانه پدری

ناخواس��ته ه��م ،وقت��ی به ش��هریاری ش��هر تب رس��ید،

سنت روانپزشكی در افتاد و هم با سنت فلسفهﺆ غرب ،او

كه هر آنچه از ش��اه پیش��ین بهجا مانده ب��ود ،نابود كند.

نه تنها به میراث دكارت حمله كرد و آگاهی انس��ان را به

كش��تن پدر و احساس گناه میپرس��ند ،پاسخ میدهد كه

بلكه با تفس��یر فرهنگ ،كار نقاببرداری كه نیچه در متن

كش��تن او داده بود .با اینحال ،او نمیخواس��ت به انتقام

پرس��ش گرفت و رابطهﺆ س��وژه و اب��ژه را دگرگون كرد،

در آن مورد حق داش��ته  ،زیرا پ��در در كودكی فرمان به

آغ��از كرده ب��ود را به میدان برد و جامع��هﺆ زمانهﺆ خود را

آن فرم��ان ،پدركش��ی كند .در فرمانروایی او ش��هر تب

ت��كان داد .ام��ا در كنار خ��ود ،مرید و ح��واری پرورش

آبادان ش��د و در رفاه بود اگر طاعون نیامده بود ،ش��اید

ن��داد( .گرچه ش��اگردان اولیه او را ح��واری میخوانند!)

هیچگاه گناهكار ش��ناخته نمیش��د .پدركشی نمادین ،كه

روانكاوی نمیتوان��د مریدپ��رور باش��د ،وگرن��ه ،هدف

در توتم و تابو و یافتههای مردم شناسان نیز آمده ،برای

اصلیاش ك��ه رهایی«واپس زده» و براندازی رابطهﺆ« آقا/

جابهجا كردن این خش��م و گریز از پدركشی ،و در تحلیل

برده» اس��ت پوچ میش��ود .این طبیعت روانكاوی است

نهایی نیز به معنای گونه ای «واس��ازی» است .در تفسیر

ك��ه ادیپ پرور باش��د ،ولی ن��ه ادیپی كه از س��ر ناآگاهی

پدركش��ی كه آنرا مب��ارزهﺆ مدرنیته (نو) با س��نت (كهنه)

پ��در میكش��د و با م��ادر میآمیزد .نه ادیپ��ی كه فقط هر

دانس��تهاند ،پدر كشی به معنای نابود كردن سنت نیست،

آنچ��ه را ك��ه «نام پ��در» بر آن اس��ت ،وی��ران میكند .نه

بیشتر به این معناست كه اگر رابطهﺆ پدر و پسر ،رابطهﺆ آقا

ادیپی خش��م آل��ود و نابود كننده و نابخ��رد ،كه هر آنچه

و برده اس��ت ،تعدیل شود و رابطه ای برابر جایگزین آن

پیشینیان كردهاند و س��اختهاند نابود كند ،تا نام آنها بر

گردد و پسر بتواند پدر را نقد كند و خود نیز در بازسازی

چیزی نماند! پدركشی ادیپ هیچگاه به این معنا نبود .اوالً

و گس��ترش ،یكی از دو فعال اصلی ش��ود و نه فقط مانند

نیّ��ت آگاهانهﺆ او نه پدركش��ی ب��ود و ن��ه مادرآمیزی! او

چنین ب��ود كه برخی از ش��اگردان فروید ك��ه وی را تاب

ادیپ از پدركش��ی گریخته بود ،كه ناخودآگاه پدركشت.

پیرو منفعل عمل كند.

از ش��هر خود گریخته بود كه دس��تش ب��ه خون پدری كه

نیاوردند ،تركش كردند .آیا فروید ،ادیپ سابق و پد ِر پدر

كه نمیشناخت كشت و تازه او را نكشت كه كشته باشد،

آنها بیش از حد برای خود حق قائل بودند و فروید به آن

میشناخت آلوده نشود ،ولی از بد روزگار پدر واقعی را

ساالر كنونی ،تاب حرفهای متفاوت آنها را نداشت؟ یا

بلك��ه از خ��ود دفاع كرد .ادی��پ خردمندت��ر از آن بود كه
86

ت��ن نمیداد؟ بههرحال ،ادیپهای جوان ،ادیپ پیر را ترك
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كردند .كارل گوس��تاو یونگ ،آلفرد آدلر و اتورنك ،س��ه

ژی��رارد ،و البت��ه ،همهﺆ آنه��ا كه اص��والً در مكتب یونگ

و احترام بس��یار قائل بود ،خانهﺆ پدری را بدون آنكه آنرا

اما نورتروپ فرای ،ش��اید باز ه��م بوطیقا نویس دیگری

پرورش یافتهاند.

شاگرد اندیشمند و درخشان كه فروید برای آنها ارزش

است و به همین جهت هم ،در حمایت از بوطیقای ارسطو

ویران كنند ،ترك كردند و هركدام برای خود خانه ای جدا

نوش��ته ،تا به بوطیقای اس��طورهای خود اعتبار بخش��د.

و مستقل برپا كردند.

گرچه یافتههایش خواندنی اس��ت و گاهی نیز معتبر ،ولی

 .5استقالل و تحول

به فروید انتقاد میش��د كه بیش از حد به مسئلهﺆ جنسیت

برخوردش با هنر و ادبیات ،ارسطویی ،یا حتی افالطونی

نادیده رها كرده اس��ت .میدانیم كه فروید ،از س��الهای

پس از یونگ ،به آلفرد آدلر و مكتب روانشناس��ی فردی

است (فرای.)1377،

و عقدهﺆ ادیپ تاكید كرده و مس��ائل اجتماعی و محیطی را

او میرس��یم كه در حقیقت بیشتر اجتماعی است تا فردی

 1905ب��ه بعد و بهخص��وص بع��د از  ،1911توجهش به

و كارن هورن��ای ك��ه تحت تأثیر او ت�لاش كرد فرهنگ را

جامعه و فرهنگ بیش��تر ش��د و تا هنگام مرگ بیش��ترین

بهجای لیبیدوی فروید بگذارد .مكتب آدلر در آغاز چندان

تحلیله��ای خ��ود را در ح��وزهﺆ فرهن��گ و هنر نوش��ت و

طرفدارانی نداشت و مانند مكتب فروید و یونگ گسترش

انتشار داد.

یون��گ نیز ،با توجه فراوان ب��ه فرهنگ و عناصر فرهنگی

نیافت .ولی از آنجا كه یكی از نخس��تین كس��انی است كه

ب��ر پ��ا میكند و یك��ی از ش��اخههای مه��م روانكاوی را

حت��ی آموزش روانی مس��تقیم را مفید دانس��ت از زمانی

در كار روانكاوی ،ب��ه جنبهه��ای ش��ناختی توجه كرد و

ك��ه در س��اختار ذهن تعیین كننده اس��ت ،مكت��ب خود را

كه رواندرمانی ش��ناختی ،طی  4-3دههﺆ گذش��ته رشد و

ك��ه در حوزهﺆ نق��د و نظریهﺆ ادبی ،بهخص��وص در قلمرو

انس��جام یافته ،توجه به آدلر هم بیشتر شده است .پیش

اس��طوره و س��رنمونه بس��یار تأثیرگذار بوده ،گسترش

از آن تنها بهخاطر تأثیر پذیریاش از هگل و شوپنهاور و

میده��د .نقد اس��طوره و ادبی��ات فولكلور ،نق��د و تحلیل

نیچ��ه و توجهش به گفتمان قدرت ،و مفاهیمی مانند عقدهﺆ

قصهه��ای دیو و پری ،نقد متون مذهبی و آنچه در قلمرو

حقارت یا میل به برتری و س��لطه ،در رابطهﺆ «آقا /برده»،

«ناخ��ودآگاه جمع��ی» 76اس��ت ،و باالخ��ره نقد و تفس��یر

و تفسیر قدرت و استبداد ،برای منتقدین و نظریه پردازان

فرهن��گ ب��ه روانكاوی یونگ نی��از دارد .و بس��یاری از

جذاب بود.

اسطورهشناس��ان مس��تقیم و غی��ر

مستقیم ،چه بپذیرند و چه انكار كنند
از او اث��ر پذیرفتهاند .از میرچا الیاده

و كرین��ی گرفته تا ژرژ دومزیل ،رنه

اتورنك هم كه یكی از درخش��انترین

76. collective unconscious
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شاگردان فروید بود و از او جدا شد،

نتوانست مكتب خود را گسترش دهد،

ولی عالو ه بر اینكه تحلیلهای بسیار با ارزشی در رابطه

درب��اب فرا روانشناس��ی خط��وط اصلی نظام اندیش��هﺆ

نوش��ت ،كتابی درب��ارهﺆ هنر و هنرمن��د دارد .توجهش به

بنابراین ،فروید ،در اغلب تحلیلهای خود ،در جستجوی

روانكاوی را تشكیل میدادند.

با تولد قهرمان در اسطوره ها و پدیدهﺆ «همزاد» در ادبیات

«بازنمودهای روانی» مربوط به اینگونه كشمكشهایی

« ه��راس از مرگ» بهعن��وان پایهایتری��ن اضطراب نگاه

79

است كه گرد محور ادیپی هستند.

بس��یاری از مردمشناسان ،مانند ارنس��ت بكر را بهخود

در تحلیله��ای ادب��ی اصل��ی «خ��ود» همواره به اش��كال

جل��ب ك��رد .بهتدری��ج یافتهه��ای او در این زمین��ه برای

گوناگ��ون ادیپ میرس��د ك��ه از «منِ » قهرم��انِ قصه به

روانشناس��ان ،روانكاوان و منتقدی��ن ادبی��ات معنادار

«م��ن» مؤل��ف پیوند میخ��ورد .بنابراین ،مح��ور اصلی

ش��ده و بهخص��وص در تحلیل ت��راژدی و رم��ان ،كه به

ای��ن تحلیله��ا اغل��ب «من» مؤلف اس��ت .درگیر آس��یب

قول��ی اگر مرگ را از آن حذف كنید دیگر چیزی نمیماند،

شناس��ی ادیپی! هم در تحلیل ادیپ ش��هریار سوفكل ،و

میتوان��د تحلیلگر را بس��یار یاری ده��د .بههرحال ،این

ه��م در تحلیل هاملت شكس��پیر و ب��رادران كارامازوف

ش��اگردان خان��هﺆ پدری را ترك كردند ،مس��تقل ش��دند و

داستایفس��كی ،مثلث رابطهﺆ ادیپی ،آرزوی پدركش��ی و

توانستند ،دانش��ی را كه فروید بنیانگذار آن بود متحول

اشتیاق محرم آمیزی است كه ساختار اصلی تراژدی را

كنن��د .ولی جریان اصلی روانكاوی ه��م كه هنوز پدر را

خل��ق میكند و در بقیه تحلیلهای فروید نیز همین الگوی

رها نكرده بود ،ایستا نماند.

واحد اس��ت ك��ه یافت میش��ود ،و ش��اید مهمترین نقطه

 .6جریان اصلی و تحول درونی

از یگانگی به چندگانگی

ضع��ف فروید ك��ه بیش از هر مس��ئلهﺆ دیگ��ری فروید را

در معرض انتقاد قرار میدهد ،همین س��ماجت بر مشكل

جری��ان اصلی روانكاوی جریانی اس��ت كه ب��ا فروید به

حركت خود ادامه میدهد و شاگردان وفاداری كه عموماً

ادیپی و تمركز بر مرحله نرینگی اس��ت .در واقع ،فروید

دوگانهﺆ ذهن ،با خودآگاه و ناخودآگاه ،مشهور به نظریهﺆ

اسیر میسازد ،گرچه خود او مراحل پیش ادیپی  ،خود

در ای��ن تحلیله��ا خ��ود را در تحلی��ل «آن» و عقده ادیپ

جامع��هﺆ بینالملل��ی روانكاوی را ش��كل میده��د .نظریهﺆ

80

ش��یفتگی ،غریزهﺆ مرگ و امیال پرخاش��گرانه را ش��رح

جانگاشتی77و ساختار سه گانه دستگاه روانی متشكل از

81

«آن»«78من» و«ابرمن» دوره

های پنجگانه روانی جنسی،
تفس��یر رویا ،عق��دهﺆ ادیپ،
نظری��هﺆ روان نژن��دی خ��ود

شیفتگی و مقاله های فروید

داده و به كاركردهای من

77. topographical theory
78. Id
79. mental representations
80. pre-oedipal
81. aggressive
82. ego functions
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82

آگاه اس��ت ،ترس از مرگ،

س��وگــــواری و تـــجـربـهﺆ

طردش��دگی و وانهادگی در
رابطه با ابژه« ،ابژهﺆ عش��ق»

كه با رابطهﺆ مادر آغاز میش��ود را میشناسد ،و دربارهﺆ

از دس��تدادگی ،رش��د عشق ،دوست داش��تن و دوست

فرهن��گ و تمدن مقالهها دارد ،ول��ی در تحلیل آثار ادبی

ش��دگی م��ن 91و دیگر
و از ه��م فروپاش��یدگی ،دو نیم��ه
ِ

داشتهش��دن ،احس��اس دو س��ویه اضطراب نابودی

آنها مطالبی نوشته است ،حتی دربارهﺆ «من گروهی»،83

89

و هنری س��راغ هیچكدام نمیرود .ب��ا اینكه نظریهﺆ او یك

90

پدیدهه��ای پیش ادیپ��ی ،و البته مش��كالت ادیپی خطوط

اصلی هستند .تحلیلهای ادبی روانكاوانه ،از این نمونه

نظری��هﺆ دوگانه و با تقاب��ل دیالكتیكی 84اس��ت ،ولی همه

رابطه را بیش��تر مورد عنایت ق��رار میدهد ،مانند تحلیل

جا «م��نِ » واح��دی را در تعامل با دیگ��ران و بهویژه در

ب��وف كور هدایت (صنعت��ی ،)1380،یا تحلی��ل فیلمهای

یك رابط��هﺆ مثلثی میبینیم .اما سرنوش��ت جریان اصلی

تاركوفس��كی(صنعتی )1382،كه تقریب��اً گونه ای تحلیلِ

راونكاوی از ده��هﺆ 30ب��ا نظریهه��ای دو زنِ روانكاو
ك��ه یك��ی آن��ا فروی��د -85دخت��ر فروی��د اس��ت و دیگری

رابطه با ابژه است.

مالن��ی كالین 86كه برخی وی را ب��ه كنایه ،نادختری وی

ام��ا حركت مالنی كالین ب��ا پیدایش گون��های روانكاوی

خواندهاند ،تحول اساس��ی پیدا میكند .قبالً گفته شد كه

«مادر محور» توانس��ت ب��ر برخی جریانهای فمنیس��م،

تمرك��ز بر كاركردهای «آن» یا «اید» و امیال و آرزوهای

ك��ه حن��ا س��یگل ،پوالهایم��ن و كالنیینها در یك س��و و

عالوه بر روانكاوی زنانه ،عمیقاً اثر گذار باشد .جریانی

فروی��د در نیمهﺆ دوم حرف��هﺆ روانكاویاش تالش كرد از

روانكاوان الكانی فرانسوی مانند ژولیا كریستوا و لوس

جنس��ی به جنبههای اجتماعی و فرهنگ��ی نیز توجه كند

ایریگاری 92در س��وی دیگر آن هس��تند ،تا بتواند گونهای

و نظری��هﺆ روانكاوی را متحول س��ازد ،ول��ی این مالنی

گفتمان زنانه به وجود آید.

كالین اس��ت كه نظری��هﺆ رابطه ب��ا ابژه 87را ب��ا تمركز به

رابط��هﺆ كودك و مادر و رابطه با ابژه ،و اهمیت اساس��ی

آن��ا فروی��د از  1935ب��ا كت��اب

رابط��ه با مادر را در برابر مش��كل ادیپ��ی و روانكاوی

مذكر فرویدی ،نشان میدهد .بنابراین ،كالین ،پیشایند

روانشناسی
93
من

جریان تازهای در روانكاوی میش��ود كه نظریهﺆ رابطه
با اب��ژه اس��ت و نظریهپ��ردازان سرشناس��ی ك��ه اغلب
متعلق به مكت��ب بریتانیایی

روانكاوی هس��تند و برای
آنهـ��ا رابـط��ه ب��ا مـ��ادر،
عشق نخس��تین 88وابستگی

كودكــانـ��ه ،جـدایــ��ی و

مكانیس��مهای دفاع��ی م��ن حرك��ت

برای خ��روج از قلمرو «آن» را آغاز

میكن��د و توجهش بیش��تر به «من»
و كاركردهای آن معطوف میش��ود
و در پی آنها نیز هارتمن

94

89. ambivalence
90. anxiety
91. splitting
92. Luce Irigary
93. ego psychology
94. Hienze Hartmann

83. group ego
84. dialectical opposition
85. Anna Freud
86. Melanie Klien
87. object- relation theory
88. primary love
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مكتب «روانشناس��ی من»،
را پایهگ��ذاری میكند كه در
بس��یاری چیزها ب��ا «رابطه

ب��ا اب��ژه» نزدیك��ی دارد.

«روانشناس��ی م��ن» ن��ه تنه��ا ب��ر جنبههای ناخ��ودآگاه

ای��ن جنبه می پ��ردازد و به حضور نفوذ پ��در در خالقیت

ناخ��ودآگاه من توجه دارد .ولی ش��اید بیش از طرفداران

ول��ی بینامتنی��ت  ،ژولیا كریس��توا را به ی��اد می آورد.

و نوش��تار تأكی��د م��یورزد .البت��ه با تفاوتهای بس��یار

«آن» و قلمرو غریزهها ،بلك��ه به كاركردهای خودآگاه و

106

لیكن در نظریهﺆ بلوم بر اضطراب میراث گذش��تگان تأكید

نظری��هﺆ رابط��ه ب��ا اب��ژه ،ب��ا مس��ائل و مش��كالت پی��ش

میش��ود ،گذشتگانی كه پیشایند 107آیندگانند از پشت هم

ادیپ��ی ،خودش��یفتگی و روانپریش��یها 95دغدغه دارد.

زاده ش��دن .ول��ی در بینامتنی��ت برای حض��ور متنهای

ساختارهای شخصیت مرزی ،96از هم فروپاشیدگی من،

گذش��ته در متنهای حال و آینده ،اگ��ر تنش و اضطرابی

رابطه با دیگری ،فردش��وندگی 97و  ...موضوعات مورد

هم هست ،ضمنی است .برای ژولیا كریستوا این حضو ِر

عالقهﺆ آنهاس��ت و در تحلیلهای ادبی شاید بیش از همه
به خودش��یفتگی در متن و از هم فروپاش��یدگی من توجه

دارند .روانكاوی مانند اوتوكرنبرگ 98ادیت جاكوبسون

گذشته است كه اهمیت دارد.

 .7پساساختار مداری

99

108

و بازگشت به پدر

رنه سپینر 100مارگارت ماهلر 101سردمداران این مكتباند

ام��ا ژاك الكان ب��ه گون��های دیگ��ری «بازگش��ت ب��ه پدر»

بس��یار داش��ت .هانیر كوه��ات 102مكتب «روانشناس��ی

میكند ،تفسیر تازهای ارائه دهد كه البته مدعی است ،این

میده��د .و در آن با من��ی چندگانه روبهرو هس��تیم و با

ب��ر نظم نمادین109،و پیوند زدنِ نظریههای زبانشناس��ی

را توضی��ح میدهد .وی با «بازگش��ت ب��ه فروید» تالش

ك��ه در امریكای بی��ن س��الهای  1950 -1970طرفداران

تفسیر راستین فروید است ،ولی میدانیم كه وی با تأكید

خ��ود»103را پایه گ��ذاری میكند ك��ه در آن تكثر «من» رخ

ب��ه روانكاوی ،تالش میكند فروید را از پزش��كی و بدن

ای��ن تعریف تكثر را در بدنهﺆ اصل��ی روانكاوی میتوانیم

دوركند( .مسئلهای كه قطعاً برای فروید غیر قابل پذیرش

مش��اهده كنیم كه به چندین مكتب گوناگون انش��عاب پیدا

ب��ود .زی��را فروید نه میتوانس��ت همه چی��ز را نمادین و

ك��رده و به م��وازات آن یگانگی من نیز ب��ه چندگانگی من

ناخودآگاه ببیند و نه واقعیت جسمانی انسان را صرفاً به

رسیده است .بنابراین ،در خانهﺆ پدری نیز میتوان میراث

او ،یا خو ِد پدر را تكه تكه شده مشاهده كرد.

یك نظم نمادین كاهش دهد) .برای فروید تعامل واقعیت و
رؤیا با خودآگاه و ناخودآگاه اهمیت داش��ت .ولی الكان

در حیط��هﺆ نق��د و نظری��ه ،هنوز «نف��وذ» پدر برجاس��ت،

هرول��د بل��وم ،104یك��ی از

معروفتری��ن منتقدی��ن و

نـظریهپـ��ردازان ادبـ��ی در

امری��كا ،با كت��اب اضطراب
نفوذ )Bloom,1973( 105به

ب��ا جداك��ردن روانكاوی

102. Hienge Kohut
103. self psychology
104. Harold Bloom
105. Anxiety of influence
106. inter-textuality
107. precursor
108 . post-structuralism

95. psyclosis
96. borderline
97. individuation
98. Otto kernberg
99. Edith Jacobson
100. Rene spitz
101. Margaret Mahler
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از ب��دن آنرا ب��ه فلس��فه و

ادبی��ات نزدیكتر ك��رد و به
همین جهت ،هم كه از طرف

دپارتمانه��ای ادبیات ،هنر

و فلس��فه قابل پذیرشتر ش��د .بدین ترتیب ،الكان گرچه

ِ
ژیژك جنجالی هس��تند كه در كنار و با حضور
اس�لاوی

میكند تا برای استفاده در قلمرو دیگری تناسب پیدا كند.

ادبیات ،هنر و سینما مشغولند.

دو پ��در ،توأمان با فروی��د و ماركس ،به كار نقد و تحلیل

به خان��هﺆ پدری باز میگ��ردد ،ولی آنرا كامالً نوس��ازی

ب��ا این بررس��ی پرش��تاب میتوان دی��د كه نق��د و تحلیل

پرداختن به تحلیلهای الكانی را باید برای فرصت دیگری

روانكاوان��ه ،الاقل در بخش��ی از دل ادبیات ،یا از بس��تر

بگذاریم.

مش��تركی با ادبی��ات و هنر بی��رون آمده و اگ��ر تحلیلش

 .8پدران مضاعف

حضور توأمان فروید و مارکس

روانش��ناختی اس��ت ،چونكه رمان و قصه و س��ینمای

گروهه��ای دیگری از دههﺆ  1920به بعد ،الاقل بخش��ی از

استوار به قصه ،روانشناختی است .بنابراین ،رابطهاش

ابتدا سوررئالیس��تها كه نظری��هﺆ روانكاوی را به عنوان

مانند نقد و تحلیل س��نتی ،از باال و ارزش گذارانه نیست.

با هنر و ادبیات رابطهای تعاملی است .دادوستد میكنند،

كارش��ان را روی نظری��هﺆ روانكاوی اس��توار كردند .در

ی��ا تعری��ف و تمجید میكن��د ،یا تكذی��ب و ط��رد ،تحلیل

ركن��ی از سوررئالیس��م پذیرفتن��د ،درحالیك��ه ،پیش از

روانكاوان��ه ت�لاش ب��رای فه��م و درك اثر هنری اس��ت.

آن مارك��س م��ورد توجهش��ان ب��ود .گروه دیگ��ر مكتب

عالوه براین ،سیر تحول آن همانطور كه دیدیم ،با ادیپ

فرانكف��ورت ب��ود كه با حض��ور اریك ف��روم ،تحلیلهای

پدركش آغاز میشود تا به ادیپی همراه پدر برسد.

روانكاوان��ه را در كار خ��ود وارد كردند ،ماركوزه پیش

از دیگران ،مكتب فرانكف��ورت نیز یك مكتب پژوهشهای
اجتماعی ماركسیستی بود و بدین ترتیب ،تركیب فروید و

ماركس ،باب روز فرهنگ ناب شد .این تركیب در دوران
پساس��اختارمداری ،با قرائت الكان از فروید گاهی هم با

نیچه همراه میش��ود و مهمترین نمایندگان آن فیلسوفان

و نظریهپردازان نامآور پس��ت مدرن و پساساختارمدار

هس��تند ،از لیوتار110و بودریار 111گرفته تا برس��د به آلن

بدیو112و آخری��ن گونههای

آن در نق��د و نظری��هﺆ

روانكاوی ماركسیس��تی
هن��ر و ادبی��ات فردری��ك
جیمس��ون

113

امریكای��ی و

109. symbolic order
110. Lyotard
111. Baudrillard
112. Alain Badiou
113. Fredric Jameson
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ژاک الکان از اندیشمندان برجستهﺆ پساساختارگراست که با

تأثیرپذیری از دیدگاههای سوس��ور و لوی استروس تحول
ش��گرفی در روانکاوی معاصر ایجاد نم��ود .نظریات الکان

بهتعبیری بازخوانی اندیش��ه های فروید محس��وب میشوند

که عمدتاً تحت عنوان «بازگش��ت به فروید» از آن یاد میش��ود .اما واقعیت این اس��ت که
تأثیرپذیری او از اندیش��ههای ساختارگرایی ،نگرش جدیدی از ناخودآگاه را ایجاد نمود.
از نظ��ر الکان ،ناخ��ودآگاه هیچگونه هویت��ی از خود ندارد و س��اختار زبانی دارد .عالوه

براین ،او تعریف جدیدی از س��وبژکتیویته ارائه میدهد که اساس��ش بر فقدان اس��ت .در
تئوری الكان ،س��وژه اساس��اً مفهومی واحد ،متجانس و همگون ن��دارد« .دیگری» كانون
اصلی هویت س��وژه اس��ت :با «دیگری» اس��ت كه سوژه ش��كل مییابد ،با «دیگری» خود

را در مییاب��د و با «دیگری» به ش��ناخت میرس��د .در حوزهﺆ نقد پساس��اختارگرا ،تحلیل
روان کاوی الكان��ی از جای��گاه وی��ژهای برخوردار اس��ت .دو ویژگی مهم ای��ن نقد ،ابژه

مح��وری و مرکززدایی ،آن را از نقد روانکاوی کالس��یک متمایز میس��ازد .در نظریات
روانکاوی الکان س��ه نظ��م اساس��ی در حی��ات نفس��انی انس��ان ،میل ،جنس��یت و زبان

ناخ��ودآگاه از مفاهیم کلیدی بهحس��اب میآیند .در این مقاله ابت��دا به توضیح مختصری
از این مفاهیم کلیدی خواهم پرداخت و س��پس برای آش��نایی بیشتر با کاربرد این مفاهیم

در نقد روان کاوی الکانی به تفس��یرهای خود الکان و بررس��ی نمونه هایی دیگر خواهم
پرداخت .در پایان اشاره کوتاهی به تمایز نقد الکانی از دیگر خوانشهای پساساختارگرا
خواهم داشت.

واژگان کلیدی:

ژاك الكان ،نظ��م نمادین ،نظم خیالی ،نظم واقع ،جنس��یت ،زبان ناخودآگاه ،میل ،ابژه

گمشده.

I. Claude Levi-Strauss
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 ،1960نقد روان کاوی ،یا در اصطالح نقد پس��افرویدی،
وارد بس��تر جدیدی شد .این حرکت که با نظریات نورمن

هالند به اوج خود میرس��د ارتب��اط میان خواننده و متن
را مورد بررس��ی ق��رار میدهد .در این دی��دگاه یک متن

ادبی همان قدر که بیان ناخودآگاه نویس��نده است بیانگر
تمای�لات درونی خواننده نیز میباش��د .پ��س از دههﺆ 70
نظریات روان کاوی الکان در نقد معاصر جایگاه ویژهای

یافت .نقد الکانی بر خالف نقد کالسیک به متن میپردازد
و در البالی ساختار متن ،ساختار میل سوژه را جستجو
می کند .این تغییر خوانش متن از این ناش��ی میش��ود که

الکان به عن��وان روان کاو پساس��اختارگرا زب��ان را وارد
ساختار ناخودآگاه کرد .مانند هر نقد پساساختارگرا نقد

مقدمه

الکانی به زب��ان متن متمرکز میش��ود و به تحلیل هویت

س��نت نق��د روان کاوی کالس��یک

سوژه در نظام داللت میپردازد .دو ویژگی برجستهﺆ نقد

میش��ود .از ویژگی های برجس��تهﺆ

متمای��ز می س��ازد ابژه ب��اوری و مرکززدایی میباش��د.

با کارب��رد نظری��ات فروید ش��روع

الکانی که بیش از پیش آن را از نقد روان کاوی کالس��یک

نقد فرویدی این اس��ت ک��ه بر روان

ب��ه عن��وان ی��ک نظری��هﺆ پساس��اختارگرا حرک��ت در نقد

نویس��نده ی��ا ش��خصیت اث��ر ادبی

الکانی از س��وژه باوری به ابژه باوری اس��ت .در دیدگاه

متمرک��ز میش��ود و از مت��ن ادب��ی

متافیزیکی دکارتی ،جهان بیرون (ابژه ها) همیش��ه مورد

استفاده می کند تا به ضمیر ناخودآگاه نویسنده و آرزوها

ش��ناخت سوژه قرار می گرفتند؛ از این جهت «کوگیتو» را

و امیال سرکوب شدهﺆ او دست یابد و آن را مورد کندوکاو

میتوان مانیفس��ت س��وژه باوری نامی��د .در روان کاوی

روان کاوی قرار دهد .از نظر فروید ،نویس��ندهها به طور

فروید نیز اصالت به س��وژه داده میش��ود و در تقس��یم

بالقوه روان شناس هستند و اثر ادبی

بندی من نفس��انی به ن��اآگاه ،آگاه و

نیز کانالی اس��ت که نویس��نده غرایز
درون��ی خود را از آن طریق میتواند

نشان دهد .پس از فروید ،در سال های

نیمه آگاه ،س��وژه محور اصلی درک
1. Norman Holland
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و قوه فاهمه س��وژه اس��ت .با شروع

پساس��اختارگرایی ،محوریت سوژه

ویران میش��ود و از نمونههای این انهدام باید به نظریات

به تفس��یرهای خود الکان و نمونههایی ادبی گوناگون در

وجود ندارد و حیات و ماهیت سوژه وابسته به «دیگری»

الکان س��احت روان��ی انس��ان را در

حوزههای مختلف هنر خواهم پرداخت.

الکان اشاره کرد .از نظر او اساساً سوژه به معنای واحد

حیات
نفسانی
انسان

اس��ت .ابژه محوری در ابعاد مختل��ف تئوری الکان خود

را نش��ان می دهد :در شکل گیری س��وژه ،در ورود او به

زب��ان و نظم نمادین ،در بحث میل که«دیگری» هم علت و
هم غایت سوژه است ،در یک کالم سوژه بدون «دیگری»

هیچ است .مرکززدایی نیز از دیگر ویژگی های نقد الکانی

نظر داش��ته باش��یم که مرزهای این

کامالً نامشخص اس��ت .اولین بار الکان واژهﺆ نظم خیالی

را در مقال��هﺆ «مرحل��هﺆ آینه» ب��ه کار برد .ای��ن مقاله درباره

محوری و آوامحوری ،یا نظریه ضدنرینه محوری الکان

رشد سوژه است و جریان شکلگیری «خود» در سوژه را

به اوج خود می رسد .الکان در حیات نفسانی انسان قائل

مورد بررسی قرار میدهد .این مرحله که كامالً پیشزبانی

به سه نظم است (که بعدا ً در مقاله به آن خواهیم پرداخت)

اس��ت در تئوری الکان از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت

اما هیچ مرکزیت و مرزی در حیات نفسانی سوژه وجود

و اساس س��اختار هویت سوژه را تشكیل میدهد .در این

ن��دارد و هر کدام از این نظم ها نه تنه��ا بر هم تأثیر دارند

ك بین  18ـ  6ماهگ��ی برای اولین بار
مرحل ه اس��ت كه كود 

ک��ه در یکدیگر دخ��ل و تصرف می کنند .ه��ر آنچه که در

این قدرت تش��خیص را مییابد كه تصوی��ر خودش را در

دوره پی��ش زبانی بر س��وژه رخ میدهد تأثیر خود را در

آینه بیاب��د .قبل از ای��ن مرحله ك��ودك هیچ گونه مفهومی

دوره های بعد نش��ان خواهد داد و هر آنچه که وارد نظام

از خود ندارد و تصویر ذهنیاش از س��وژه كامالً آش��فته

داللت ش��ود باعث تحکیم خالء در س��وژه می شود .عدم

و پراكنده اس��ت .اما در این مرحله س��وژه برای اولین بار

م��رز بین خ��ودی و دیگ��ری و جابهجایی ع��دم و میل از

از طری��ق انعکاس تصویرش «خود» را در مییابد و با آن


دیگ��ر نمونه های مرکززدایی در نقد الکان اس��ت .در این

احس��اس یگانگی میكند .بنابرای��ن ،در نظم خیالی «خود»

مقاله س��عی بر این است که نظریات کلیدی الکان که نقش

شکل میگیرد اما تصویری كه باعث پروسهﺆ همانندسازی

عم��دهای در نق��د معاصر داش��تهاند

با روش های کاربرد آن در نقد ادبی

مقدمه ذکر ش��د ،این نکته را باید در



در اندیش��ه های پساس��اختارگرایی دری��دا علی��ه کالم

گرفته و س��پس برای آشنایی بیشتر

توضی��ح میدهد اما همانطورکه در

سه نظم در تئوری روان کاوی الکان

است .مرکززدایی که در واقع از نیچه به وام گرفته شده،

به ط��ور خالص��ه م��ورد بح��ث قرار

قالب سه نظم خیالی ،نمادین و واقعی

میش��ود ،تصوی��ری غی��ر از خ��ود

واقعی س��وژه اس��ت و اساس��اً آین��ه


2. imaginary order
3. ego
4. self
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یا هر آنچه که انعکاس��ی از س��وژه را

ایجاد نموده هیچگاه نمیتواند کل ّیت و

ماهیت سوژه را منعکس نماید« .خود» معادل سوژه نیست

از این دی��دگاه س��اختگرایانه فراتر رفته ب��ه جدایی دال

نظ��ر الکان «خود» تأثیر تصویر اس��ت و در نتیجه ماهیت

ای��ن زنجیره وجود ن��دارد ،زی��را مدلول ب��ر موجودیتی

و مدلول بس��نده نکرده معتقد اس��ت که هیچ مرکزیتی در

و س��وژه چیزی فراتر از یك تصویر صرفاً مادی است .به

متغیر داللت دارد و نه واقعی و الیتغیر .هر اس��می داللت

خیال��ی دارد ( .)Lacan,1977,p.4نکت��ه مهم این اس��ت كه

دارد بر اس��می دیگر و آن به نوبه خود به اس��می دیگر تا

این مرحلهﺆ توهمی ،پایه و اس��اس ارتباط آیندهﺆ س��وژ ه با

بی نهای��ت و به ای��ن ترتیب وارد زنجی��ره بینهایت داللت

دیگری میشود .برای وجود داشتن ،سوژه مجبور است

میشویم .از این روست که الکان میگوید« :هستی زبان

كه از طریق دیگری شناخته شود .یعنی تصویری كه ما از
خود داریم از طریق دیگری فراهم ش��ده اس��ت .بنابراین،

نیس��تی ابژه هاس��ت» ( .)Ibid,p.263در نظم نمادین نماد
همیش��ه غیاب ابژه را به همراه دارد چرا که همیش��ه فقط

م��ا از طرفی برای رس��یدن به ش��ناخت محك��وم به وجود

دیگری هس��تیم كه در نظم خیالی با تصویری از س��وژه و

جایگزین آن می ش��ود .با گ��ذاردن نام بر چیزی آن چیز

ماهیت واقعی و الیتغیر خود را از دست میدهد .زبان نیز

نه خود س��وژه آغاز میشود ،اما از طرف دیگر از نفس و

خود واقعیمان دور میش��ویم .این شكلِ شرطی شناخت

همین ارتباط را با سوژه دارد و فقط آن را مینمایاند .در
تعبی��ر الکان همان طور که میل از ع��دم به وجود می آید،

كه ش��كلگیری «خود» را تضمین میكند ،پایهای ناقص و

س��وژه نیز هم به لح��اظ فیزیکی و هم ب��ه لحاظ ورود به

توهمی برای شناخت خود از طریق دیگری میشود.

ام��ا الکان از نظ��م دیگری به ن��ام نظم نمادین ک��ه بهقول

نظم نمادین از عدم به حضور میرسد.

میكن��د .در تئوری الکان همه چیز به نش��انه و سیس��تم

می کن��د و ج��زء اصلی نظم نمادین محس��وب میش��ود.

بنابرای��ن ،در روان کاوی الکان زب��ان نق��ش مهمی را ایفا

او محدوده دنیای انس��ان را تش��كیل میدهد نیز صحبت

زبان صرفاً وس��یله ارتباط نیست بلکه بُعد مهمی است که

دالل��ت خالصه می ش��ود .هی��چ واقعیتی خ��ارج از زبان

اجازه ورود سوژه به زنجیرهﺆ داللت را میبخشد .در نظم

وج��ود ندارد .به عبارت دیگر ،خارج از حیطهﺆ زبان ،تفکر

نمادی��ن ما با زبان صحبت نمیكنیم بلکه این زبان اس��ت

و تعق��ل معنای خود را از دس��ت می دهد .از این روس��ت

ك��ه از طریق ما صحبت میكند .ب��ا ورود به نظم نمادین،

ک��ه الکان می گوی��د زبانی ماوراء گفت وگ��و وجود ندارد

س��وژه به تدریج تصویر کاملی از خود به دست می آورد

زی��را که انس��ان در احاطهﺆ کامل زبان قرار گرفته اس��ت.

و هویت فردی خویش را می س��ازد .فردی��ت همانا هدیه

زب��ان ماهیت��ی م��ادی و مس��تقل از وجود ما ن��دارد بلکه

زبان اس��ت و او را تعین می بخش��د .اما در مورد کاربرد

جزء جدایی ناپذیر انس��ان است و ماهیت او را میسازد.
بنابراین ،همیشه یک دال و یک مدلول داریم که رابطه ای

مصنوعی و ق��راردادی میان آن ها وجود دارد ،اما الکان

نظم نمادین و ارتباطش با سوژه پارادوکسی نهفته است.
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طرف دیگر آن را محدود می س��ازد تا آنجا که دسترس��ی

و فقط در واقعیت نمادین خودش را به ش��کل نیاز نش��ان

داللت تبدیل میش��ود .از نظ��ر الكان ضمیر نمادین «من»

چی��زی که بت��وان آن را تعریف نم��ود .از آنجا که ماهیتی

میده��د .پس می ت��وان گفت که واقعی نه ابژه اس��ت و نه

ب��ه واقعیت را از دس��ت میدهد و به ی��ک دال در زنجیره

پی��ش زبانی دارد در مقاب��ل نمادین ش��دن و نظام داللت

همان دال است كه همیشه بر «من» حقیقی تقدم دارد چون

مقاومت میكند .خصوصیت دیگر نظم واقعی این اس��ت

زبان او را میسازد و از طریق او سخن میگوید.

بنابراین ،نظم خیالی و نظم نمادین ،هر دو در شکل گیری

تعین نمی یابد به طور
که تغییرناپذیر اس��ت و از آنجا ک��ه ّ

و هر دو باعث اس��تتار نفس میش��وند زی��را كه هیچ کدام

بیگانه با س��وژه قرار می گیرد .از نظر «شان هومر» نظم

امری محال و غیرممکن ،دور از دس��ترس نظم نمادین و

و محدودكردن س��وژه از طریق «دیگری» مشترك هستند

واقعی مانند یک تروماس��ت ،یک ترومای روانی :یعنی از

نمیتوانن��د بازنمایی كاملی از س��وژه را ارائ��ه دهند .اما

برخ��ورد میان انگیزهﺆ بیرونی و ناتوانی س��وژه در درک

الکان از نظم دیگری به ن��ام واقعی نیز صحبت میكند که

و رف��ع آن به وجود میآی��د .از این جهت مثل هر ترومای

حیطهﺆ اصلی تخیل است .منظور از نظم واقعی ،واقعیت یا

اجتماع��ی زخمی برجا می گذارد و تا اب��د باقی می ماند و

یک ماهیت واقعی نیست زیرا همان طور که گفتیم واقعیت،

بعده��ا در آیندهﺆ زندگی س��وژه خودش را نش��ان می دهد

ماهیتی کامالً نشانه ای و نمادین دارد .از نظر الکان واقعی

( .)Homer,2005,p.28در اینج��ا واقعی هم��ان انگیزه ای

آن بخشی از وجود نفسانی ما میباشد که غیر قابل نمود

ِ
حقیقت وجودی ما را
اس��ت و همیشه در ما باقی می ماند؛

اس��ت که س��وژه در اثر عدم درک و ناتوان��ی برای وارد
نمودن آن به نظام داللت با آن مواجه می ش��ود .همچون

تش��کیل می ده��د و نمی توان از آن گریخت .وجه تس��میه

یک مجهول و معمای حل نش��ده ک��ه به صورت تروما در

آن نیز از این جهت اس��ت ک��ه واقعی ترین بخش وجودی

م��ا باقی میماند و ما را آزار می ده��د زیرا تجربهای غیر

ما میباش��د .نظ��م واقعی دنیای ناش��ناختهای اس��ت که

زبانی اس��ت .این تروما به صورت یک نوع دل مش��غولی

درست در مرز دنیای نشانهها (دنیای زبانی) قرار گرفته

در وجود ما تثبیت ش��ده و نه تنها هیچ گاه جذب سیس��تم

است .از نظر الکان نظم واقعی ماهیت مادی و پیش زبانی

داللت نمیشود که اساساً غیر قابل نمود باقی میماند.

دارد که همیش��ه هس��ت و به صورت نیاز ب��از می گردد.

الکان در توضیح س��ه نظم حیات نفسانی انسان تفسیری

تعین
خصوصیت اصلی نظم واقعی این است که غیرقابل ّ

از داس��تان نامه ربوده شده از ادگار

و داللت ناپذیر اس��ت؛ وجود دارد و

آل��ن پ��و را ارائ��ه میدهد ک��ه در آن

آن را تجربه م��ی نماییم اما غیرقابل
داللت است .چیزی است که سرکوب
ش��ده و در ناخودآگاه عمل می نماید



5. Edgar Alan Poe
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ش��خصیت های داس��تان را در قال��ب

نقشی که ایفا می کنند؛ خیالی ،نمادین

و واقعی مینامد .در این داس��تان محت��وای نامه تا پایان

را در قال��ب نظم نمادین بیان می کند .از نظ��ر او رابطهﺆ اول

باخبر نمیشوند .اما آنچه برای الکان مهم است محتوای

عاشق خود را در معشوق می بیند و از خود بیگانه می شود.

رابطه ای کامل ،ایدهآل و تحس��ین برانگیز اس��ت که در آن

پنهان می ماند و هیچ کدام از ش��خصیت ها از مضمون آن

در اینجا این معشوق است که هویت عاشق را شکل می دهد،

نامه نیست بلکه موقعیتی است که شخصیت ها در ارتباط

در حالی ک��ه ،در مورد دوم رابطهﺆ واقع گرایانه ،جنس��ی و

ب��ا نام��ه پیدا می کنن��د .از نظر الکان کارب��رد نامه همانند

فریبکارانه اس��ت .در این رابطه عاشق از نظم خیالی عبور

دال در نظ��ام داللت اس��ت؛ دال نیز هی��چ گاه مدلول ثابتی

کرده و وارد نظم نمادین میشود؛ بهعبارت دیگر ،او هویت

ن��دارد و در موقعیت ه��ای مختل��ف داللت ه��ای گوناگون

می یابد .بنابراین ،در این داس��تان س��ه نگاه وجود دارد:

ف��ردی مییابد و جدا میش��ود .بنابراین ،از نظر فاینمن در
مجموعه غزلهای شکسپیر ما شاهد حرکت درونی سوژه

نگاه خیالی و نگاه واقع که هر دو یک معنای ثابت را برای

از س��احت خیال��ی (یگانگی ب��ا دیگری) به س��احت نمادین

نامه در نظر می گیرن��د ،در حالی که ،نگاه نمادین آگاه به

(بیگانگی با دیگری) هستیم.

هر دو معنا (تفس��یر خود و دیگری) اس��ت .بدین ترتیب،

الکان داس��تان نامه ربوده ش��دهﺆ ادگار آلن پو را «تمثیلی

ت��ا پی��ش از ق��رن هجده��م «تمای��ز

از روان کاوی» تفسیر میکند( .)Selden,p.141شخصیت

جنسیت
در
الكان

سوم (نگاه نمادین) در هرم الکان مانند روان کاو ساختار

تک��راری صحنه (نش��انه بیماری) را دریافته و مش��کل را
حل می کند.

جنسی» با مفهومی که امروزه از آن

برداش��ت می ش��ود معنایی نداشت؛
به عب��ارت دیگ��ر ،جنس��یت مفه��وم
واحدی داش��ت .تحت تأثیر داستان

از نمون��ه های بس��یار خ��وب در این زمینه میت��وان به نقد

س��فر پیدایش در ت��ورات تصور بر

بر خالف س��ایر غزلهای دورهﺆ رنسانس تفسیر غزلهای

نسخه نازل تر مرد محسوب میشد .پس از قرن هجدهم با

این بود که خداوند یک جنس (آدم) را آفرید و زن ،گونه و

الکانی از غزلهای شکسپیر توس��ط فاینمن اشاره نمود.

پیشرفت علم بیولوژی «جنسیت» مفهوم دیگری یافت .به

شکس��پیر از پیچیدگی خاصی برخوردار اس��ت .شکسپیر

در این اش��عار ،س��نّ ِ
ت هویت جنس��ی معش��وق در غزل را

کمک بیولوژی نه تنها مفهوم جنسیت شکل گرفت که دیگر
زن و م��رد یک جن��س نبوده و دو گونه متمایز را تش��کیل

میش��کند و هرمی را به تصویر می کش��د که در آن هویت

میدادن��د .اهمیت این دس��تاورد این

عاشق وابسته به دو معشوق است .در
تفسیر فاینمن از این غزلها ،او رابطهﺆ
عاش��ق با مرد ج��وان را در قالب نظم

خیالی و رابطهﺆ عاش��ق با معشوق زن

است که حقارت و نازل بودن زن نسبت

6. Fineman
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ب��ه مرد ک��ه رنگ متافیزیک��ی به خود
گرفته بود در شالوده علم تثبیت شد.

س��پس در قرن بیس��تم فروید در حوزه روانکاوی تمایز

نظریه نرینه محوری در الکان می باش��د .نرینگی یک دال

الکت��را ثابت نمود که پروس��ه کسترس��یون (محرومیت

ماس��ت و مرد و زن هر دو کسترسیون را در نظم نمادین

است که داللت بر عدم دارد؛ نرینگی نمایانگر عدم وجودی

جنس��ی را تحکیم بخش��ید .فروید با نظریهﺆ عقدهﺆ ادیپ و

تجرب��ه می کنند .نظری��ات الکان پس از او در ش��اخههای

از ذکر) در پس��ر و دختر متفاوت اس��ت« .پسر ابتدا دچار

مختلف نقد به خصوص در حوزه فمینیس��م ،چه به شکل

عقده ادیپ میشود و سپس کسترسیون را تجربه می کند

انتق��ادی و چ��ه در قال��ب بس��ط تئوری ه��ای روان کاوی

(به جای مادر ابژه دیگری را جایگزین می کند) در حالی که

گس��ترش یافتن��د .در این حوزه می توان به دو فمینیس��ت

در مورد دختر ابتدا کسترسیون اتفاق میافتد سپس عقده

معروف اشاره نمود که در عین وامداری به نظریات الکان

الکت��را را تجرب��ه میکن��د» ( .)Homer,2005,p.99بدی��ن

نه تنها حرکت فمینیس��م را تغییر دادند که مباحث جدیدی

ترتیب کسترس��یون در دختر به نتیجه نمیرسد و فروید

را نیز در حوزه روانکاوی فمینیستی مطرح ساختند .در

در معمای جنس��یت همان تمایز فاعل بودن مرد و مفعول

مورد ایریگاری به ط��ور خالصه می توان گفت که انتقاد

ب��ودن زن را حف��ظ میکند .اما جنس��یت از نظر الکان یک

12

اصل��ی او به خود روان کاوی اس��ت .از نظ��ر او هر گونه

هویت بیولوژیکی نبوده که هویتی اجتماعی است .چیزی

نظریه پ��ردازی در ح��وزه روان کاوی نمی تواند خارج از

به ن��ام مرد یا زن وجود ن��دارد چرا که هویت امری واحد،

س��لطهﺆ نظم نمادی��ن ،زبان و در نتیجه جامعهﺆ مردس��االر

متجانس و همگون نیست؛ همان طورکه نرینگی صرفاً یک

باشد .حتی نظریهﺆ تمایز جنسی نیز تفاوت میان دو جنس

دال اس��ت ،جنس��یت نیز هویت اجتماعی اس��ت که در اثر

را در همین راستا تعبیر می کند .کریستوا 13نیز به گونه ای

برخورد س��وژه با نظم نمادین تعریف می ش��ود .از نظر

دیگر مبح��ث تمایز جنس��ی الکان را م��ورد ارزیابی قرار

الکان ،مرد و زن هر دو برای ورود به نظم نمادین مرحله

می ده��د .او با جایگزی��ن نمودن نظم نش��انهای و نمادین

ان��زوا و جدایی را طی کرده و ش��کاف10را تجربه می کنند

به جای نظم خیالی و نمادین الکان معتقد اس��ت که اساساً

اما نوع وابس��تگی ،فردی��ت و هویت جنس��ی زن ومرد با

زن غیرقابل نمود اس��ت .او جایگاه زنان را همانند جایگاه

س��اختار نمادی��ن و نرینه محوری جامعه متفاوت اس��ت.

س��ایر گــروه هـای حـاش��ــیـه ای جامع��ه می داند که زیر

از نظر الکان همان طورکه جنس��یت امری اجتماعی است،
ســاخـتـار جنسی مرد و زن

نیز بر مبنای نوع تمتع 11آنها
تعری��ف و تعیین می ش��ود.

در اینجا باید یادآور شد که

همی��ن نکته دلیل کافی بر رد

س��لطه ایدئول��وژی حاک��م

7. oedipus complex
8. electra complex
9. castration
10. split
11. jouissance
12. Irigarary
13 . Kristeva
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هستند .نظریه های جنسیت
نیز از دیگر ش��اخه های نقد

فمینیس��تی هس��تند ک��ه ب��ه

گون��ه ای تخصصی ت��ر ب��ه

(م��ادر) آش��تی برقرار کن��د در حالیکه ادی��پ میل درونی

مباحث تمایز جنس��ی ،نرینه محوری ،مفهوم دو جنسی و

مفهوم بدن به عنوان ساختار زبانی می پردازند .به هرحال

خود را به انجام میرساند .فقط زمانی هملت می تواند از

ا س��ت ک��ه س��وژه در الکان مفهوم��ی واح��د ،متجانس و

دیگری) می میرد .بنابرای��ن ،از نظر الکان این عقدهﺆ ادیپ

تردید خارج شود و قاتل پدرش را بکشد که مادرش (میل

آنچ��ه در نظری��ات الکان مهم و غیرقابل تغییر اس��ت این

نیس��ت که تردید در هملت را موجب می شود .دوراهی و

همگون ندارد.

در راس��تای تف��اوت نظری��ات فروی��د و الکان در زمین��ه

تنگن��ای اصلی هملت نیز همین اس��ت که در «دیگری» حل

اس��ت ک��ه به خوبی ای��ن اختالف نظ��ر را نش��ان می دهد.

یک��ی از مهم تری��ن مفاهی��م در

ِ
هملت شکس��پیر از جمله نمایشنامه هایی
هویت جنس��ی،

شده است.

در تفس��یر این نمایش فروید ش��خصیت هملت را با ادیپ

روان کاوی الکان مفه��وم می��ل

14

میل

(س��وفوکل) مقایس��ه می کن��د و توضی��ح می ده��د که در
ادیپ آرزوهای پنهان به وق��وع میپیوندند و واقعیت پیدا

می کنند در حالی که ،عقده ادیپ در هملت س��رکوب ش��ده

اس��ت .از نظر الکان ،میل بر اساس
عدم اس��ت؛ بخش اصل��ی وجود ما
را تش��کیل می دهد و غیر قابل نمود

اس��ت .همان طور که گفتیم ،از نظر الکان حضور س��وژه

و در ناخ��ودآگاه پنهان باق��ی میماند .از نظر فروید دلیل

به عنوان یک دال ،غیاب وجود حقیقی او را به همراه دارد.

اصل��ی تردید هملت هم در همین اس��ت ک��ه آرزوی نهان

اهمیت تئوری میل در بحث ش��کل گیری س��وژه و وجود

هملت توس��ط عمویش تحقق یافته است .اما الکان هملت

ناخودآگاه اس��ت .به عبارت دیگر ،عدم در س��ازماندهی

را ت��راژدی عقده ادیپ نمی داند که «تراژدی میل س��وژه»

ناخ��ودآگاه نق��ش اساس��ی دارد .الکان از دو ن��وع ع��دم

اس��ت( .)Rabate,2001,p.67از نظ��ر الکان هملت به علت

ازدواج س��ریع مادر نتوانسته زمان الزم برای سوگواری

صحبت می کند :عدم برون��ی یا بیولوژیک که به هنگام به

یکی میگیرد و در نتیجه بر س��وگ چیزی می نشیند که با

و دیگر عدم درونی یا س��اختاری که به واس��طهﺆ ورود به

را بگذراند .در این حالت سوژه خودش را با ابژه گمشده

وجود آمدن انس��ان از طریق تولید مثل صورت می گیرد

زبان (نظم نمادین) صورت می گیرد .اهمیت میل به عنوان

«خود» یکی است .این پروسه ،سوگواری را به افسردگی

ع��دم در پویایی آن اس��ت آنجا که بازگش��ت به وضعیت

و مالیخولی��ا تبدیل می کند یعنی حالتی که س��وژه قادر به

اولی و ازلی انس��ان انکار میش��ود.

جایگزین کردن ابژهﺆ گمش��ده نیست.

به نظر الکان تردی��د اصلی هملت نیز

دقیقاً در همین جاس��ت که نمی تواند
بی��ن میل درونی خ��ود و میل دیگری

برخ�لاف ت��ک بع��دی ب��ودن مفهوم

14. desire
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میل در افالطون (که در س��مپوزیوم
او به تفصیل بیان ش��ده) ماهیت میل

در الکان دوقطبی نیس��ت .مبنای میل عدم است اما فقدان

می توانی��م بگویی��م که اب��ژه در اثر خالء میان س��وژه و

وجودی وابسته به یکدیگر دارند .به عبارت دیگر ،حضور

جمله معنا ندارد چون اگر گمش��ده ای وجود داش��ت قابل

دیگری حاصل ش��ده و گمشده است اما از جهت دیگر این

و ع��دم ،هم علت و ه��م غایت میل می باش��د .میل و عدم

یافتن بود و میل ارضاء می ش��د .به علت خالء ،ما همیشه

میل به معنای غیاب عدم نیس��ت؛ میل در سوژه جایگزین

این احساس عدم را داریم ،همیشه دنبال تصاحب چیزی

عدم نمی ش��ود چرا که عدم دائماً نمایانگر فقدان وجودی

هستیم تا خود را ارضاء کرده و خالء را پر کنیم اما فقدان

ما میباشد و ابژه برای همیشه گمشده است.

به طور کلی ،س��ه ویژگی مه��م میل عبارتن��د از غیر قابل

همیشه باز می گردد .اینجاست که نظم واقعی الکان معنا

آنجایی که ماهیت میل بر مبنای عدم اس��ت ،میل به دنبال

میش��ود که غیر قابل بیان داللت نمود و غیر قابل ارضاء

می یاب��د به عن��وان حف��ره ای در مرکز وجودم��ان حادث

نم��ود (بیان ناپذی��ری) ،مجازی و غیر جنس��ی بودن .از

است .همیشه دنبال ابژه ای هستیم که بتوانیم آن را وارد

چیزی اس��ت که غیر قاب��ل تعیّن و نام ناپذیر اس��ت .میل

هویت زبانی بنماییم و هویت خود را با آن کامل کنیم ،اما

اساس��اً هیچ ابژه ای ن��دارد چرا که میل همیش��ه به دنبال

ابژه خودش هدف نیس��ت که باعث س��رپوش گذاشتن بر

آن چی��زی اس��ت که وج��ود ن��دارد .بنابرای��ن ،بر محور

فقدان درونی ما میشود.

ابژه گمش��ده می چرخد و این همان خالئی است که میان

خصوصیت دیگر میل این اس��ت که فراتر از خواسته و

سوژه و دیگری به وجود می آید و از تفاوت میل سوژه و
میل دیگری حاصل می ش��ود .این خالئی است که حرکت

نیاز 16است« :میل از جدایی میان نیاز و خواسته به وجود

می��ل را باعث می ش��ود ،در نتیجه ،تالش ب��رای بازیابی

می آید»( .)Wilden,1968, p.189هدف میل مطلق و مستقل

ابژه گمش��ده .س��وژه به ش��کل های مختلف به بازسازی

از سوژه اس��ت ،در حالی که غایت و هدف غریزه جنسی

ابژهﺆ گمش��ده میپردازد ک��ه خارج از بح��ث مختصر این

معین و مشروط به ارضاء است .میل حالت مجازی دارد،

مقاله اس��ت ،اما مهم این اس��ت که زنجی��رهﺆ پایان ناپذیر

یعنی مانند مجاز به دنبال بیان از طریق همنش��ینی است.

این بازس��ازی ادامه مییابد ،زیرا ابژهﺆ گمش��ده بخش��ی

ای��ن بدین معناس��ت که هیچ ابژهای نمی توان��د آن را بیان

از دالل��ت نیس��ت بلکه حفره ای اس��ت در ای��ن زنجیره که

نماید ،و در نتیجه ،هر دال به عنوان ابژۀ میل ،همنش��ینی

باعث به هم ریختن زنجیرهﺆ داللت می ش��ود .بنابراین ،از

برای آن است .هر ابژه صرفاً اشاره و نمادی است برای

طرفی ابژهﺆ گمشده در زنجیرهﺆ داللت
حف��ره ایجاد می کند از طرف دیگر با

جایگزین ه��ای موقت در نظم نمادین
آن را تس��کین می ده��د .بنابرای��ن،

15

فقدان میل چرا که هیچ چیز نمی تواند

15. demand
16. need
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آن را کامالً بازنمایی کند.

در اخـ�لاق روان کــ��اوی الکـ��ان در
تفسیر عش��ق درباری از آن به عنوان

ساختاری یاد می کند که ذاتاً غیرممکن است یعنی عشقی

الکان��ی میبینیم ک��ه چگونه این متن بر خالف تفس��یرهای

س��لب نموده است .عش��قی اس��ت که بر پایه تفاوت (یک

نش��ان میدهد .عش��ق از نظر الکان ماهیت��ی خودخواهانه

معمول زوایای پنهان ش��خصیتها ،تفاوت عشق و میل را

تحقق نیافته ک��ه امکان هرگونه ارضاء و تحقق را از خود

دارد و در جهت ارضاء «خود» تالش می کند تا فقدان اصلی

ش��والیه و زنی از طبقه دربار) و سلس��له مراتب اس��توار

شده اس��ت .هرگونه وحدانیت و ارضاء جنسی منتهی به

را بهطور موقت جایگزین نمای��د .درحالی که میل در جهت
ش��ناحت خود واقعی س��وژه تالش می کند .ساختار عشق

مرگ آن میشود چرا که ذات آن بر عدم امکان (نامحتمل)

س��اختار «خود» است :تالش برای همانندسازی با تصویر

بنا ش��ده اس��ت .تم��ام ای��ده آل گرای��ی ،غیرواقعی بودن

خ��و ِد ایده آل که بتواند آن را بازنمایی کند .ونوس هرگونه

شخصیت پردازی ،عل ّو درجات روحانی و مفاهیمی چون

حس از خودبیگانگی و انزوا را انکار می کند تا به شباهتها

پاکی و قداست در این عشق بیانی دیگر از ذات غیرممکن

و همانندس��ازی برس��د .از نظر الکان تفاوت میان عشق و

آن اس��ت .از این زاویه دید اس��ت که الکان ماهیت عشق

میل در عمل جایگزینی و تغییر دادن ابژه آن اس��ت .ونوس

درب��اری را به میل تش��بیه می کند چرا ک��ه پایه هر دو بر

همیشه در تالش است که ابژه گمشده را با معشوق (آدونه)

ع��دم اس��ت .الکان معش��وق را نی��ز مانن��د ابژهﺆ گمش��ده

جایگزین نماید .در حالی که میل هرگونه همانندسازی را از

میبیندکه ازطرفی غیر قابل دس��ترس و گمش��ده است و

بین میبرد زیرا بهخوبی میداند که ابژه گمش��دهای وجود

از طرف دیگر گم نش��ده که پیدا ش��ود چرا که اساساً میل

ندارد ،هر آنچه هس��ت فقدان اس��ت که وجود ما با آن یکی

آن را برای رفع خالء به وجود آورده است .از نظر الکان

شده اس��ت .در این داستان ،آدونه نیز مانند نارسیوس که

ش��خصیت پردازی هر دو طرف این عش��ق ایده آلیس��تی

خود را در آب غرق کرد و با تصویر خود یکی شد ،بهدنبال

است و جنبه واقعی و ملموس ندارد.

یکی از متونی که مفهوم میل در الکان و تفاوت آن با عشق

ش��کار اس��ت تا با نابودی حیوانی که مظهر سبوعیت است

مع��روف ونوس و آدونه اس��ت .این اس��طوره که توس��ط

تبدیل میشود و دگردیسی پیدا می کند.

عشق جسمانی را در خود نابود سازد و در پایان به گیاهی

را بهخوبی در الیههای ش��خصیتها باز میکند ،اسطوره
بس��یاری از جمله اوید و شکسپیر و نقاشان معروف دوره

زبان
ناخودآگاه:
استعاره
و مجاز

رنسانس بازپردازی شده ،داستان رابطهﺆ معماگونهﺆ ونوس
(خدای عش��ق) و آدونه اس��ت .در این داستان از یک طرف

عش��ق بیحد و مرز ونوس را داریم که در شخصیتی چند

ُبعدی ترس��یم یافته و از طرف دیگر ج��وان بیتجربهای را
داریم که نارس��یس وار عش��ق او را رد می کن��د .با دیدگاه
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از نـظـ��ر فروی��د ،نـاخـودآگـ��اه آن
بخ��ش از وج��ود ماس��ت ك��ه به آن

دســترس��ی نداریـ��م و ناخ��ودآگاه

محدوده آرزوها و غرایز س��رکوب
شده است ،س��اختار زبانی ندارد و

حتی فراتر از زبان اس��ت .اما برای

الکان زب��ان فق��ط کالم (گفت��اری یا نوش��تاری) نیس��ت.

با اس��تعاره بیان می کند :ش��باهت ابژهﺆ گمشده با ابژهای

باش��د ،زبان است .ناخودآگاه از آن جهت ساختار زبانی

را که پنهان است بیان می کند.

دیگر .بنابراین ،ناخودآگاه در قالب این دو ساختار آنچه

هرگونه سیستم داللت که بر مبنای رابطه قراردادی استوار

فیلم «اس��رار ح��روف» از جمله نمونه های ن��ادر در بیان

دارد که با پروس��هﺆ داللت س��ر وکار دارد یعنی مثل زبان

نظری��ه ناخودآگاه الکان اس��ت که به خوب��ی تفاوت زبان

رمزگذاری و رمزگش��ایی می نماید .ع�لاوه براین ،الكان

اس��تعاره و مجاز را نش��ان میدهد .ما در این فیلم با دو

معتقد اس��ت که ناخودآگاه هیچگونه هویتی از خود ندارد

ش��خصیت روبه رو هس��تیم که ه��ر کدام در دو س��احت

و از تأثیر نظم نمادین بر سوژه حاصل میآید .از شکاف

مختل��ف محب��وس ش��دهاند .ش��خصیت پارانوی��ای فیلم

بی��ن دال و مدلول ،زمانی که مدل��ول نتواند زیر دال قرار

گیرد و معنا شود .بنابراین ،ناخودآگاه اساساً خود زبان
اس��ت ،زیرا که بر محور زنجیره داللت میچرخد ،داللت
بر چیزی دارد و باید خوانده شود (می خواهد که خوانده
شود) و رمزگشایی الزم دارد .در توضیح ساختارزبانی

ناخودآگاه ،الکان دو اصطالح جایگزینی17و فش��ردگی

21

پیون��د می دهد .به نظ��ر الکان آنچ��ه فروید تح��ت عنوان
جایگزینی در ناخودآگاه می گوید ساختاری همانند مجاز

(تصویر )1

فروید را با دو اصطالح اس��تعاره19و مجاز 20یاکوبس��ن

18

دارد؛ در ه��ر دو نوع��ی همنش��ینی وج��ود دارد و چیزی
جایگزین چیزی دیگر می ش��ود .س��اختار اس��تعاره نیز

زنی اس��ت که در کودکی تجربه تلخ م��رگ پدر و مادر را

همانند فش��ردگی نوعی جابه جایی را میرساند :امری نه

داش��ته اس��ت .از دس��ت دادن پدر و مادر ترومایی است

به دلیل همنشینی بلکه به علت شباهت به جای امری دیگر

ک��ه به او وارد ش��ده و همچون زخم��ی عمیق در روان او

ق��رار می گیرد .از این جهت اس��ت ک��ه الکان خصوصیت

باق��ی مان��ده و روح او را آزار می ده��د .صحنه تصادف

اصلی میل را مجاز میداند .در میل ،سوژه به دنبال یافتن
اب��ژهﺆ گمش��ده در زنجیرهﺆ ب��ی پایان

دال ه��ا به ع��دم می رس��د ،یعنی در
زنجیره ،همیشه همنشینی را تجربه

می کن��د .از طرف دیگ��ر میل خود را

(بخصوص ذرات شکس��ته شیش��ه و

17. displacement
18. condensation
19. metaphor
20. metonymy
21. Jakobson
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عینکی خردش��ده که بیرون از ماشین

افت��اده) تنه��ا تصاویر بی��اد مانده در

ذهن اوس��ت که از یاد او نمیرود .در

بررس��ی حاالت روانی او میبینیم ک��ه این صحنه به هیچ

می کن��د در حالی که نگاه از طرف ابژه به س��وژه اس��ت»

خ��ود را می کن��د تا از آن ف��رار کند .اما هر چ��ه خودآگاه

ی��ک زاویه و محدود اس��ت ،در حالی که م��ا از همهﺆ زوایا

( .)Homer, 2005, p.125وقت��ی م��ا چیزی را میبینیم از

وج��ه جنبه تجدید خاطره ن��دارد و برعکس او تمام تالش
او بیش��تر مقاومت می کند پارانویا شدیدتر باز می گردد.

نگریسته می شویم نگاهی مسلط که به آن محکوم هستیم
و قب��ل از ما وجود داش��ته ولی ما نه به آن تس��لط داریم

ماهیت پارانویاک این صحنهها درس��ت مانند تکرار رویا

و ن��ه آن را میبینی��م ( .)Lacan,1979,p.74از نظر الکان

پافش��اری می کند و پیام ناخ��ودآگاه را مخابره می کنند.

هویت ما وابس��ته به این نگاه اس��ت بنابراین« ،نگریستن

او هر بار س��طح شیش��های یا آینهای را میبیند بالفاصله

نزد انس��ان منوط به نگریسته ش��دن است» (.)Ibid,p.72

صحن��ه تص��ادف و خ��رده شیش��هها در ذهن��ش نق��ش

اما همان طورکه گفتیم این نگاه دیده نمیش��ود و در عین
حاکمیت بر سوژه از س��وژه غایب است .در آینه نیز این

ن��گاه نامرئی وج��ود دارد .در غیر این ص��ورت ،ما قادر

به دیدن تصاویر نیس��تیم .در مرحله آین��ه الکان نیز این
غیبت وجود دارد .این نگاه غایب همانندس��ازی را فراهم

(تصویر)2

میس��ازد .اما اگر این نگاه سوم (آینه) ظاهر شود ،دیدن
ج��ای خ��ود را به نگریس��ته ش��دن خواه��د داد .هر گونه
تغییری در س��احت روانی س��وژه (که مبتن��ی بر دو نگاه
اس��ت) میتواند باعث ظاهر ش��دن نگاه س��وم ش��ود .در

اینجاس��ت که فرد به ج��ای دیدن تصویر خ��ود چیزی را

میبندند .هر ش��یئی ش��فاف ش��بیه به آینه خود سیستم

میبیند ک��ه از آن می گریزد .در پارانویا ما با سیس��تمی

در پارانوی��ا دیدن جای خود را به نگریس��ته ش��دن داده

در فیلم ش��خصیت زن با مش��اهده شیش��ه مرگ والدین

بس��یار منس��جم از مجاز (هم نش��ینی) روبه رو هس��تیم.

مج��ازی دارد .ارتباط این همنش��ینی بدین علت اس��ت که

را میبیند .او هیچ گونه احس��اس آرامش و صمیمیتی در

اس��ت .در اینجا ما ب��ا نگاه آینه روبه رو هس��تیم .از نظر

این نگاه نمی کن��د چرا که فقدان آن ها

الکان تفاوت اصلی میان نگاه (دیدن)

و نگریستن است .ژیژک 22نظر الکان
را چنین توضیح میدهد« :عمل دیدن
آن اس��ت که س��وژه بر اب��ژه اعمال

ب��رای او عی��ن فقدان هس��تی اس��ت.

22. Žižek
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در م��ورد او امری ک��ه جنبه ترمیزی
به خ��ود نگرفت��ه فق��دان پ��در و مادر

است که در دوران نوجوانی اتفاق افتاده و او را با خالئی

برای او نور در حکم یک اس��تعاره اس��ت که باید آن را از

جان��ب او آنها را به موجوداتی الیتناهی تبدیل کرده و از

است خداوند کلمه است .اسرار جهان درکلمات و حروف

طریق کالم (واژهها) فهمید .او می گوید« :خداوند در کلمه

بزرگ روبه رو س��اخته است .عدم پذیرش مرگ آنها از

اس��ت .در ش��کل و صدایش��ان می توانیم از خ��ود فراتر

آنجا که وجود ندارند س��وژه میبایس��ت جایگزینی برای

رفت��ه و به کمال برس��یم می توانیم با خ��دا حرف بزنیم».

آنه��ا فراه��م آورد .در زمانی که پارانویا ش��دت مییابد

برای پدر ذرات شکس��ته هس��تی حکم اس��تعاره را دارد.

او ت�لاش میکند تا با جمع آوری خرده شیش��ه و دزدی

(او جه��ان را به ظرفی تش��بیه می کند که در مقابل عظمت

اشیاء شیش��ه ای مختلف س��طوحی از آینه درست کند تا

نور شکسته شد) و این ذرات استعاره افول جهان هستی

عمل انع��کاس نور را انجام دهند و در واقع نه تنها نور را

اس��ت و فقط اتصال انس��ان ها به یکدیگ��ر می تواند جهان

منعک��س کنند که ن��ور را نگه دارند .نگه داش��تن نور برای

را نج��ات ده��د چیزی ک��ه او از آن بیبهره اس��ت چرا که

او در حک��م زنده نگه داش��تن آیی��ن وار (جاودانه کردن)

فق��ط آن را در قالب واژهها میفهم��د .اما برای زن ذرات

مردگان اس��ت .این تمامیت و جاودانگ��ی نه تنها روبهرو

استعاره نیستند که حکم مجازی دارند .در ناخودآگاه او

ش��دن با خالء وجودی او نیس��ت که فرار از آن است :نه

این ذرات شکس��ته با مرگ و فقدان مرتبط شده اند .دلیل

تنها پذیرش مرگ نیست که بازگشت آن به صورت واقعی

این هم نش��ینی در پارانویاست .در پارانویا فقدان (مرگ

اس��ت .و از آنجا که نف��س آدمی از تمامی��ت می گریزد و

23

والدی��ن) حالت ترمیزی به خ��ود نگرفته یا به بیان دیگر از

اس��اس آن بر خالء گذاش��ته ش��ده او نه تنها ب��ه آرامش

جنبه مجازی خود خارج شده و به صورت یک امر واقعی

نمیرس��د که در رنجی عمیق بهس��ر میب��رد یعنی مرگ

و مادی خود را نش��ان میدهد .در جهت رفع این نقصان

آن ها را جاودانه میکند.

درست در نقطه مقابل این زبان برخورد ترمیزی شخصیت

اس��ت که این همنش��ینی در ذهن س��وژه ص��ورت گرفته

شخصیت پدر از طریق گفتار با فرزندانش ارتباط برقرار

با ذرات شکس��ته هستی ترکیب ش��دهاند و از این روست

اس��ت .در ناخودآگاه شخصیت زن ذرات شکسته شیشه

پدر قرار می گیرد .منظور از ترمیزی نظم نمادین اس��ت.

که او تالش می کند با نگاه داشتن نور (که در شکلی کامالً

می کند ،پ��در نقش آموزگار را دارد (آموزش موس��یقی،

خیالی/توهم��ی صورت می گیرد) ذرات را که همان فقدان

آم��وزش علم کالم) آم��وزش او گفتاری اس��ت و با کالم

اس��ت به هم وصل کند .بدین ترتیب،

ارتب��اط برق��رار می کن��د و آن ه��ا را

کنترل می کن��د .او می خواهد حقیقت
را در قالب نظ��ام دال و مدلولی معنا

کند یا بهتر است بگوییم معنا بخشد.

میبینی��م که عنصر نور ک��ه برای هر
23. association/continguity
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دو نم��اد حقیق��ت اس��ت در قال��ب دو

زب��ان کاربردی متف��اوت می یابد .در

زبان زن نور چیزی اس��ت که باید دیده ش��ود چون جنبه

الکان��ی بر خالف نقد روان کاوی کالس��یک به متن تمرکز

اوه��ام او به تدریج تمامیتی خیالی را ب��رای او به ارمغان

نوع واس��ازی دریدا از متن متفاوت از الکان است .دریدا

می کن��د ،اما همان طور که الیزابت رایت توضیح می دهد

ترمی��زی نیافت��ه و جایگزین حقیقت ش��ده اس��ت .دنیای

30

معن��ای مت��ن را به عنوان نمونهای از گفتم��ان کالم محور

می آورند و رابطهﺆ او را با دنیای خارج کامال قطع می کنند

به ط��ور هم زم��ان تثبیت و وارون��ه میکن��د ،در حالی که

و رنجی ابدی را به هم��راه می آورند .اما در زبان کالمی

الکان ب��ه س��اختار زبان��ی متن اکتف��ا ک��رده و بازنمایی

پ��در نور جنبه اس��تعاری دارد ،و بنابرای��ن ،او نور را در

س��اختار میل ناخ��ودآگاه را درآن نش��ان میدهد .از این

قالب زبان میفهمد .متاس��فانه نور هم در اس��تعاره و هم
در مجاز به یک دال تبدیل ش��ده و ماهیت واقعی و الیتغیر

جهت واس��ازی دری��دا بر نویس��نده ،متن و زب��ان تأکید

می کن��د اما نقد الکانی به خواننده ،متن و زبان می پردازد

خود از دست داده است.

علی رغ��م اینک��ه الکان در بی��ان و

( .)Jefferson,1988,p.163همان ط��ور ک��ه گفته ش��د در

نویسندگان برجس��ته دیگری مانند

را دارد و از آنج��ا ک��ه هیچ گاه معن��ای ثابتی را نمیپذیرد

توضی��ح نظری��ات خ��ود از آث��ار

نتیجه

تفس��یر الکان از داس��تان ادگار آل��ن پ��و ،نام��ه حکم دال

جیم��ز جویس ،24س��اد ،25مارگارت

دوراس ،26ژان ژن��ه ،27آندره ژید

تغییرپذیر اس��ت .در نقد الکان��ی نیز متن ادبی بیانگر میل
س��وژه است اما حکم نامهﺆ ربوده شده را دارد .اینجاست

28

و س��وفوکل( 29آنتیگ��ون) و تحلی��ل

که نقش خوانن��ده در نقد الکانی اهمی��ت خاصی مییابد.

آثار هنری اس��تفاده میکند ،اما هیچ گاه تئوری و فرمول

خواننده نیز مانند روان کاو به دنبال معنای میل است .اما

این حال ،نظریات او تأثیر شگرفی در نقد معاصر داشته و

خ��ارج از نظ��ام داللت عم��ل نمی کن��د؛ خوانن��ده نیز دال

ای��ن را نباید فراموش کنیم که خواننده /روان کاو هیچ گاه

خاص��ی برای خوان��ش آثار ادب��ی ارائه نکرده اس��ت .با

(نام��ه) را می رباید بدون اینک��ه بتواند به معنایی المتغیر

نقطه نظرهای جدیدی را در تفسیر متون ادبی بخصوص

دست یابد.

ازدیدگاه روان کاوی گش��وده است .در پایان به این نکته
باید اشاره کنیم که نقد الکانی عالوه بر دو ویژگی برجستهﺆ
ابژه ب��اوری و مرکززدایی
از خصـوصی��ت دیـگ��ری

نی��ز برخ��وردار اس��ت که

خ��اص روان کاوی الکان

می باش��د .گفتی��م ک��ه نقد

24. James Joyce
25. Sade
26. Marguerite Duras
27. Jean Genet
28. Andre Gide
29. Sophoclus
30. Elizabeth Wright
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برای الكان ،همچون فروید ،روانكاوی پروژهﺆ مربوط به
تفسیر است كه هیچ ارتباطی با تحقیق و پژوهشهای تجربی

ندارد .همانطور كه تفسیر روانكاو بالینی باید مبتنی بر متن

برخاسته از روان باشد ،تفسیر روانكاوی فیلم نیز باید بر متن مرتبط با فیلم متمركز

گردد .یافتن ناظر و تماشاگر ذاتی در این متن و تمیز آن از تماشاگر خارجی یكی از
محورهای هستهای این تیتر بهحساب میآید .زبان ،روانكاوی و فیلم مجموعه مرتبط
با همی را تشكیل میدهند كه درك آثار عملی انسجام و پیوستگی آنها در یافتن الیههای

معناشناختی نقش عمدهای را ایفا میكنند.

واژگان كلیدی:

روانكاوی یا روانتحلیلی ،ناخودآگاه ،داللت ،دال ،مدلول.
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این مقاله س��عی بر آن اس��ت تا از جنب��ه کاربردی برخی

ابعاد روانکاوی ژاک الکان در ارتباط با هنر بهویژه فیلم
و سینما مورد بحث قرار گیرد.

در ده��هﺆ 1970نگاه صاح��ب نظران

الكان و
سینما

حوزه فیلم ب��ه کارب��رد روانکاوی
الکان در سینما محدود بود .از آنجا

ک��ه الکان خ��ود در ارتب��اط ب��ا فیلم

نظریه خاص��ی را ارائه ن��داده بود،
نظریه پ��ردازان فیل��م بهدنبال یافتن

بخشهای در اندیش��ه الکان بودند که بیش��ترین قرابت و

مقدمه

نزدیکی را با تجربهﺆ هنر و سینما داشته باشد .از این جهت

الکان از هم��ه چی��ز س��خن میگوید

منحص��را ً بر روی مقالهای تحت عنوان «مرحلهﺆ آینه ای به

تحلیلی مینام��د .چگونه میتوان او

روانکاوی خود را نشان میدهد» تکیه کردند.

و ن��ام آن را روانکاوی ی��ا روان

عنوان مرحله شکل دهندهﺆ کنش من ،آن چنانکه در تجربه

را در چارچوب��ی قرار داد و برای او

این مقاله که به عنوان مقالهﺆ مرحلهﺆ آینه ای مشهور است،

تفسیری برگزید؟

متن مختصری است که در اوایل کار حرفهای الکان ارائه

عل��ی الخص��وص هنگامی که خ��ود او (همگام ب��ا دریدا)

ش��ده است یعنی سال  ،1949دو س��ال قبل از آنکه الكان

در س��مینار 11م��ی  1976الکان داس��تان جمیزجوی��س

الکان را تش��کیل میدهن��د ارائه دهد .ای��ن مقالهﺆ مختصر

اساس��اً وجود هر گونه چارچوب را به چالش میکشاند.

س��مینارهای خود را در حوزههایی که اندیشههای اصلی

را نق��ل میکن��د که روزی کس��ی از جوی��س میخواهد تا

زمین��های را فراه��م آورد تا به ابعاد ایدئولوژیک مس��تتر

ُ��رک را ارائه دهد و جویس پاس��خ
تصوی��ری از ش��هر ک ُ

در حوزهﺆ تماش��ای فیلم توجه ش��ود .در این مقاله الکان

میدهد که آن تصویر کرک اس��ت .سئوال کننده میگوید

اس��تدالل میکند که اطف��ال اولین حس مرب��وط به هویت

میدان��م کرک اس��ت ام��ا میخواهم

خ��ود (تش��کیل م��ن ی��ا خ��ود) را از

بدان��م چ��ه چارچ��وب و چه ش��کلی

دارد .جویس که منتظر این پرس��ش

طریق تجرب��هﺆ نگاه ک��ردن در آینه و

1. Cork

بوده است پاس��خ میدهد :کرک .در
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انتس��اب آن تجربه به خود ،بهدست

آوردهاند .از نظ��ر الکان ،این تجربه

اس��تعارهای اس��ت از مرحلهﺆ رش��د کودک ،وقتی کودک

شناساییهای غلط برخاس��ته از مرحلهﺆ آیینهای را مورد

آنک��ه در واقعیت از جنبه اِش��رافی برخوردار نیس��ت .تن

در ابعاد سیاس��ی مط��رح میکرد و ب��رای نظریهپردازان

احساس اِشراف نسبت به بدن خود را پیدا می کند و حال

تأکید قرار میداد .به بیان دیگر ،آلتوس��ر نظریهﺆ الکان را
فیل��م زمینهای فراه��م مینمود که درک نق��ادی از تجربهﺆ

و بدن منعکس ش��ده ک��ودک در آینه به مثابه یک کل تلقی

س��ینمایی را با اله��ام از تفکر روانکاوی همراه داش��ت.

میش��ود و ای��ده آل بدن (تن) بهعنوان ی��ک کل که کودک

نظریه پردازان فرانسوی مانند کریستین متز ،ژان لوئی

نسبت به آن اشراف دارد توهمی است که از طریقِ تجربهﺆ

ب��ادری ،ژان لوئی کامول��ی و نظریهپردازان انگلیس��ی

آینه ظاهر میش��ود .اگرچه آینه صرفاً تصویری از آنچه

همراه با مجلهﺆ اس��کرین همچون الرا مالوی  ،پیتر ولن ،

ک��ودک انج��ام میدهد را ب��از میگرداند ،تجرب��ه آینه ای



فریبن��ده و گم��راه کننده اس��ت چرا که بدن را به واس��طه





کالی��ن مک کیب  ،اس��تیفن هیث در زمرهﺆ اولین کس��انی


تصویری منسجم؛ پیوس��ته و هماهنگ ارائه میدهد .کل

10

بودند که این حرکت را شروع کردند و مفاهیم روانکاوی
را در حوزهﺆ س��ینما بهگونهای سیستماتیك وارد ساختند.

بودن بدن به گونهای دیده میش��ود که متفاوت با تجربهﺆ

اگرچ��ه روشهای هر یک از آنها از ویژگیهای منحصر

آن است.

با انتقال این برداش��ت به حوزهﺆ مش��اهدهﺆ فیلم و س��ینما،

به ف��ردی برخ��وردار بود و تف��اوت رهیافته��ای آنها

را ب��ا فرایندی که از طریق آن افراد به ایدئولوژی خاصی

نظ��ر داش��تند ک��ه ارتباط��ی می��ان آث��ار روانش��ناختی

عم�لاً قابل مالحظه بود ،اما همگی در این زمینه اش��تراک

نظریه پردازان فیلم و سینما توانستند کیفیات وهمی فیلم

س��ینما و آث��ار ایدئولوژی موجود میباش��د از این جهت

تأسی میکنند و در معرض محدودیتهای نظم اجتماعی

دی��دگاه روانتحلیل��ی الکان و مرحل��هﺆ آینه ای ب��ا دیدگاه

قرار میگیرند ،مرتبط کنند .این فرایند که آلتوس��ر آنرا

سیاس��ی آلتوس��ر در ح��وزهﺆ ایدئول��وژی پیوندهای��ی را

اس��تیضاح ایدئولوژی ف��رد مینامد متضم��ن افراد عینی

برقرار میکنند.

اس��ت که به اش��تباه خود را با هویته��ای اجتماعی داده

در مقالهﺆ مرحله آینه ای ،الکان ماهیت وهمی اشراف کودک

شده ،شناس��ایی میکنند و خود را در آن مییابند .برای

را هن��گام نگاهک��ردن در آین��ه مورد تأکید ق��رار میدهد،

نظری��ه پردازان اولیهﺆ حوزهﺆ فیلم که بهدنبال اندیش��ههای

اش��راف ک��ودک نس��بت به

الکان بودن��د ،آلتوس��ر پلی
اساسی میان نظریهﺆ مرحلهﺆ

آین��ه ای الکـ��ان و تـجرب��هﺆ
س��ینمایی محسوب میشد.

زیرا آلتوسر ابعاد اجتماعی

بدن خ��ود در واقعیت وجود

7. Laura Mulvey
8. Peter Wallen
9. Colin Mac Cabe
10. Stephen Heath

2. Althusser
3. Christian Metz
4. Jean- Louis Baudry
5. Jean- Louis Comolli
6. Screen

112
پژوهشنامه فرهنگستان هنر شماره  4مرداد و شهریور 86

ندارد .نظریه پردازان اولیـهﺆ
حـوزهﺆ فـیل��م ملهم از الکـان

بینـنده را جـ��ای کودکی که

در آینه ن��گاه میکند میبینند .همانند ای��ن کودک ،بیننده

خود ،این دی��دگاه نظری ،س��ینما را بهعنوان ماش��ینی

پدیدار در صحنه س��ینما احساس اش��راف پیدا میکند و

اولین صاح��ب نظران فیلم منبعث از

برای تداوم داش��تن ایدئولوژی تلقی میکند.

هم بر حس��ب موقعیت بیننده بودن نس��بت به رخدادهای

مرحلهﺆ خیالی،
بر این باورند که سینما مانند مرحلهﺆ
سمبولیك
آین��ه ای به معنای دقی��ق روانکاوی
و واقعی
روانکاوی الکان مانند متز و بادری

گمان میبرد که بر موقعیت مش��رف است .کریستین متز
در اثر معروف خود داللت کننده خیالی 11اظهار میکند که

درک غایب است اما درعینحال
بیننده از صحنه بهعنوان ُم َ

بهعنوان ُمدرِک کامال حاضر است( .چرا که این دو الجرم
همراه یکدیگر هستند) .در هر لحظه من با نگاهم کامال در

الکان خیال��ی اس��ت.از نظ��ر الکان

مرحل��ه خیالی فراه��م آورندهﺆ توهم کم��ال هم در خود
12

و هم در ادراکات ما میباش��د .م��ا فقدانها را نه در خود

فیلم حاضر هستم)Metz,1982,p.54( .

��درک و حاضر ب��ودن بهعنوان
غای��ب بودن ب��ه عنوان ُم َ

و ن��ه در جه��ان نمیبینیم و ب��ا این ندیدن مرحل��هﺆ خیالی

غیبت واقعی که تجلی زندگی خارج از سینماست بگریزد.

اس��تفاده الکان از این اصطالح خیالی به معانی برخاسته

تحقق مییابد.

ُم��درِک برای بیننده امکان آنرا فراهم میآورد تا از حس

از تداع��ی معانی نیز اش��اره دارد .مرحل��ه خیالی اغلب

ب��رای متز ،تجرب��ه س��ینمایی به بینن��دگان ام��کان آنرا

13

در جه��ت مکتوم نگاه داش��تن کاربرده��ای مقوالت دیگر

می دهد تا ب��ه صورت موقت بر حس ع��دم و فقدان فائق

مرب��وط ب��ه الکان یعن��ی مرحل��هﺆ س��مبولیک14و مرحل��ه

آیند .این تجربه فراهم آورندهﺆ لذتی کامالً خیالی است که

واقعی15میباشد.

تکرارکنندهﺆ مرحلهﺆ آینه ای میباشد.

ژان لوئ��ی ب��ادری ای��ن ارتب��اط را آش��کار میس��ازد

در حالیک��ه مرحلهﺆ خیال��ی به نظم آنچ��ه میبینیم مرتبط

پروژکتور ،س��الن تاریک ،صحن��ه -همراه با بازآفرینی

تنظیم کنندهﺆ جهان دیداری بهشمار می آید .در قلمروی زبان،

میشود ،مرحلهﺆ سمبولیک فراهم آورندهﺆ ساختار مرتبط و

و اش��اره میکن��د ک��ه «فراهم س��ازی عناص��ر مختلف

تجربهﺆ ما را میس��ازد ،و نه تنها ارمغان آور کلماتی است

برجستهﺆ صحنهﺆ غار افالطون ،بازسازی کنندهﺆ موقعیت
الزم ب��رای انتش��ار مرحل��هﺆ آین��ه ای الکان میباش��د»

( .)Baudry,1985,p.539با

تکرار این بازسازی ،سینما

تماشاچیان را بهسوی یک
خود فریبی س��وق میدهد.

در ابتـدایـیتـری��ن س��ـطح

11. The lmaginary Signifier
12. imaginary

که برای توصیف خود و جهان از آن استفاده میکنیم ،بلکه

 .13از نظ��ر الكان در ارتب��اط روانكاوی میان
روانكاو(روانتحلیلگ��ر) و مراج��ع (مریض)،
عام��ل خیال��ی عامل غالب محس��وب میش��ود.
منظور از این س��خن این نیس��ت ك��ه این ارتباط
وجود ندارد بلكه منظور الكان این است كه خود

انگاره یا تصویر خود مربوط به تحلیل ش��ونده
و تصوی��ری ك��ه او (تحلی��ل ش��ونده) از تحلیل

كنن��ده میس��ازد در ای��ن رابطه غال��ب و حاكم
اس��ت .تحلیل كننده تا آنجایی مورد محبت قرار
میگیرد كه تصویر تحلیل ش��ونده از او (تحلیل
كننده) ش��باهت به تصویر خود تحلیل ش��ونده
داشته باشد.
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آفرینن��دهﺆ هویتهایی اس��ت

که بهعن��وان خ��ود از آنهـا
یـ��اد مــیکنی��م .هویت های
نمادین مختلف چون والدین،

اس��تاد ،پدر ،م��ادر ،و غیره

حس «من» بودن را بدون آنکه خود در آفرینش آنها نقش

میداند که انس��ان قابلیت انقسام را در آن تجربه میکند.

میآین��د و هم چن��ان که «من» بهعنوان فرد خود را نش��ان

در آستانه تجلی وجه سمبولیک مغلوب میگردد.

ش��هوت مطروحه در این حوزه مربوط به خود اس��ت که

داش��ته باش��یم به وجود میآورند .از پیش س��اخته شده

الکان حضور نیروی سمبولیک را در شبکههای اجتماعی،

میدهد ،من خ��ود را در این هویتها میبیند .اگر چه هیچ

فرهنگی و زبان ش��ناختی که کودک در آن متولد میشود

هویت نمادین کامالً «من» را در بر نمیگیرد و مناسب برای

میداند .این ش��بکهها پیش از کودک موجود هس��تند .به

آن نمیباش��د ،اما حس خیالی داشتن خود متجلی در بعد

همی��ن جه��ت الکان زب��ان را پیش از تولد ک��ودک حاضر

نمادی��ن و موجد «خود» فاصله بین من واقعی و من خیالی

میبین��د .زب��ان خ��ود را در س��اختارهای اجتماع��ی در

را بر میدارد.مرحلهﺆ خیالی مقولهﺆ سوم الکان یعنی واقعی

خان��واده ،ایدهآله��ا ،اه��داف و تاریخ مرتبط ب��ا والدین

را نیز پنهان نگاه می دارد.

مرحلهﺆ واقعی الکان نش��ان دهندهﺆ نقص مرحلهﺆ سمبولیک

میبین��د .حتی قبل از تولد کودک ،والدین کودک در مورد

و فاصل��های در س��اختار اجتماعی رخ میده��د .با تأکید

آین��دهای را برای او تصور کردهاند .ای��ن جهان آکنده از

کودک س��خن گفتهان��د ،نامی برای او انتخ��اب کردهاند و

اس��ت .مرحلهای اس��ت که در آن معنا شکس��ته میشود

زب��ان را کودک تازه به دنیا آمده هرگز درک نمیکند ،اما

ب��ر اهمیت مرحلهﺆ واقعی ،الکان توانای��ی گریزان زبان را

این بر کل وجود کودک حاکمیت خود را نشان میدهد.

اذع��ان نمیکن��د و آنچه واقعاً واقعی اس��ت را شناس��ائی

یکی از مواردی که در ارجاع الکان به

نمیکن��د ،بلکه در ع��وض محدودیتهای زب��ان را اذعان
میکن��د یعن��ی ناتوانی زبان برای بازگو ک��ردن حقیقت یا

ناخودآگاه
و زبان

تمام حقیقت را تصدیق میکند.

از نظر الکان دو وجه خیالی و سمبولیک دو مرحلهﺆ متوالی
در ارتب��اط با انس��ان بهش��مار نمیآیند بلک��ه در پیوندی

تنگانگ قرار دارند .اگر چه وجه سمبولیک ثنویت ساختار

برمیگیرد و الکان همچون
اس��پینوزا 16آن را قلمرویی

تعریف های پذیرفته شده در حوزه

زبانشناسی و آثار سوسور  ،دال
19

و حال آنکه مدلول یک مفهوم است .مدلول از نوعی تقدم

خیالی مرحلهﺆ معطوف به تن

و ش��ور جس��مانی را در

میان دال17و مدلول 18است .بر حسب

تصویری مصوت است (مانند کلمه)

خیالی را بههم میریزد اما به آن وابس��ته میباشد .وجه

یا بدن است و قلمرو شهوت

فروید نقش اساسی ایفا میکند تمایز

برخ��وردار اس��ت و ب��رای

14. symbolic
15. real
16. Spinoza
17. signifier
18. signified
19. Ferdinand de Saussure
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دسترس��ی به مدل��ول ها از
مجموع��های از دال یا داللت

کنندهها اس��تفاده میکنیم تا
منظور خود را برسانیم.

گذر از کلمه به معنا به نظر کامالً س��اده میرس��د .اما از

یعن��ی اینکه من میتوانم ب��ه خود بگویم« :ف��ارغ از اینکه

مدلول را شفاف نمیبیند ،و همواره مانعی بهنام مقاومت

و افکار من حاکم هس��تند ،هیچک��س نمیتواند آنچه را در

چه مکانیس��مهای ناش��ناختهای بر اعمال من ،ادراک من

نظ��ر الکان موضوع متفاوت اس��ت .او رابطه میان دال و

حال حاضر میبینیم و احس��اس میکنیم از من بستاند».

را بین دال و مدلول موجود میبیند .از نظر او ،یک کلمه به

برای مثال ،وقتی من پر ش��ور و ش��یدا و عاش��ق هستم،

س��ادگی معنای منطوی خود را آشکار نمیسازد ،بلکه به

یک متخصص بیوش��یمی به من اط�لاع میدهد که تمامی

کلمات دیگر در زنجیرهای زبان شناختی برمیگردد .هم

احساس��ات شدید من نتیجهﺆ فرآیندهای بیوشیمی در بدن

چنان که یک معنا به معانی دیگر منتهی میش��ود .کلمات

من اس��ت ،من میتوان��م در مقابل این اظه��ار نظر بگویم

زاینده معانی هس��تند که فراتر از درک افرادی هستند که

«هم��ه آنچه ش��ما میگویید میتواند درس��ت باش��د ،اما

آن کلمات را استفاده میکنند .یک ژست یا یک حرکت دال

علیرغم آن ،هیچ چیز نمیتواند ش��هرت ،ش��ور و والگی

محسوب میش��ود معنایی را به خود تخصیص میدهد،

که در حال حاضر تجربه میکنم را از من بگیرد».

معنای��ی را میآفرین��د ،اما نمیتوانیم کام�لاً از معنای آن

مع ذالک ،نکته الکان این اس��ت که روانکاو کس��ی اس��ت

مطمئ��ن باش��یم.داللت کنندهه��ا ش��بکههایی را بهوجود

که میتواند این موضوع را از فرد دقیقاً باز س��تاند ،یعنی

میآورن��د که دسترس��ی آگاهانه نس��بت به آنها میس��ر

ه��دف غائ��ی تحلی��ل کننده مح��روم س��اختن موضوع از

نمیباش��د ،ام��ا این ش��بکهها کامالً ب��ر زندگی م��ا تأثیر

خیالبافی بنیادینی اس��ت که جهان تجربه ش��خصی او را

میگذارن��د .دالل��ت کنندهها س��ازندهﺆ جهان ما هس��تند و

کنترل میکند.

عصارهﺆ این جهان سمبولیک میباشد.

الکان ادع��ا میکن��د ک��ه فرد هم��واره ع��اری از مرکزیت

موض��وع ناخودآگاه فروی��دی زمانی ظاهر میش��ود که

که تجربهﺆ ذهنی من به واس��طهﺆ مکانیس��مهای ناخودآگاه

و اساسی وی) برای او غیر قابل دسترس میشود ،یعنی

جنبهای کلیدی از تجربه ش��خصی فرد (خیالبافی بنیادین

میباش��د .نکتهای که او به آن اش��اره میکند این نیس��ت

در ابتدا واپس زده و س��رکوب میش��ود ،در شدید ترین

عین��ی که در ارتباط با تجرب��هﺆ خود من از مرکزیت عاری

و ریش��های ترین حالت خ��ود ،ناخودآگاه پدی��دهای غیر

هس��تند تنظیم میشود بلکه چیزی بیش از این است و آن

قابل دس��ترس میباشد نه اینکه مكانیسمهای عینی را در

اینکه م��ن حتی از نزدیکترین تجربی��ات ذهنی خود آگاه

برگیرد که تجربه شخصی من را کنترل کنند.

نیس��تم ،زیرا من هرگز نمیتوانم آگاهانه سطوح آنها را

ه��م چنانک��ه قبالً ذکر ش��د ،ک��ودک محص��ور کلمات و

تجربه و درک کنم.

بر طبق دیدگاه متداولُ ،بعد مربوط به ذهنیت به این اشاره

دارد ک��ه ذهنیت مربوط به تجربه خ��ود را در برمیگیرد

اسامی است که با نمایندههای زبانشناختی خود را نشان
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بدی هس��تی» میتواند عاقبت ی��ک اراذل و اوباش ،یا یک

ب��ا او خود را شناس��ایی میکنید و ای��ن دربردارندهﺆ خود

ک��ه او چگون��ه کلمات م��ادر را در نظر بگی��رد .بنابراین،

راننده ماش��ین مسابقه را با چه کسی شناسایی میکنید؟

ایدهآل اس��ت .اما س��ؤال واقعی در اینجا این است که این

قدیس را ش��اهد باش��د .هویت کودک بستگی به این دارد

آنچ��ه نش��انه س��مبولیک را ایج��اد میکند ام��ری ویژه و

هویتی وجود دارد که از یک س��و فراتر و از س��وی دیگر

خاص اس��ت .متفکران متأث��ر از تحوالت زبانش��ناختی

مقدم بر مرحله خیالی اس��ت ،یعنی شناس��ایی سمبولیک

ب��ر این باور بودند که س��اختاری که مبتنی بر سیس��تمی

با عنصری که معنا آفرین اس��ت .الکان این را شناس��ایی

از تمایزات ،تفاوتها و افتراقها باش��د س��اختاری زبان

ب��ا ایدهآل مینامد اصطالحی که اصالً به معنی مطلوب یا

ش��ناختی تلقی میش��ود .ی��ک کلمه یک کلمه اس��ت ،زیرا

چیزی برخوردار از کمال و عاری از نقص نمی باشد .این

از کلم��ات دیگر متفاوت اس��ت .گری��ه ارزش خاص خود

ایدهآل اصالً آگاهانه نیس��ت .کودک تصمیم نمیگیرد که

را بهوج��ود م��یآورد از آن جهت که با کلم��هﺆ گربه یا گبه

خود را بهجای کس��ی دیگر مانن��د یکی از اعضاء خانواده

ی��ا گُنده متفاوت میباش��د .در خ��ارج از قلمرو زبان ،یک

بگ��ذارد ،بلک��ه کلمات��ی ک��ه او بهعنوان کودک میش��نود

ش��بکهﺆ راهآهن را میتوان کامالً سیس��تمی زبانشناختی

هس��تهای را تش��کیل میدهد که کامالً ناخودآگاه اس��ت.

دانس��ت زیرا قط��ار  10:30حتی اگر س��اعت  15 : 60هم

تحلیل روانکاوی نشان میدهد که شناسایی های اصلی

وارد ش��ود همان قطار س��اعت  10:30خواهد بود ،دقیقاً

چگونه صورت گرفتهاند .یعن��ی چگونه فرد آنچه والدین

بهخاطر آنکه از قطار س��اعت  10یا س��اعت  11متفاوت

او میخواس��تند ش��ده اس��ت یا چگونه او اش��تباهات یک

است .ارزش خود را از آنجا میستاند که در سیستمی از

پدربزرگ یا مادربزرگ را دوباره تکرار کرده است.

الکان ای��دهآل خود را از خود ای��دهآل متمایز میکند ،دو

تفاوتها قرار میگیرد .ب ه همین جهت ویژگی مرکزی یک

ایدهآل تصویری اس��ت که ش��ما در

وج��ود مجموعهای از اعضاء متفاوت ،عدم پیوس��تگی به

اصطالح��ی که ب��ه فروید برمیگ��ردد .از نظر الکان خود

ایدهآل خود
و
خود ایدهآل

سیستم زبانشناختی عدم پیوستگی آنها میباشد یعنی
معنای فاصله میباشد ،یعنی اینکه همواره میان عناصر،

نظ��ر میگیرید و ای��دهآل خود نقطهﺆ

فاصله ها موجود است .قطارهای ساعت 11:00 ، 10:30

سمبولیکی اس��ت که به شما منزلت

و  15ه��م در یک زمان وارد نمیش��وند و همه خود را بر

میبخش��د و نقط��های را ک��ه از آن

جدول زمانی قطار تحمیل نمیکنند.

نقطه به ش��ما نگاه میشود را فراهم

از نظر الکان این عدم پیوس��تگی در تقابل با نشانهﺆ خیالی

میسازد .اگر سریع رانندگی میکنید ،شاید به این خاطر
باش��د که تصویر یک رانندهﺆ ماشین مسابقه را برای خود

فرض کردهاید.

ق��رار میگیرد که تالش دارد تا از ُبعد عدم یا غیبت پرهیز
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کازابالن��کا 20یافت میش��ود .ایلس لوند 21ک��ه نقش آنرا

براس��اس نوعی عدم ثب��ات و عدم پیوس��تگی جدی خود

را نش��ان میده��د .فاصلهﺆ میان ب��دن ناهماهنگ کودک و

اینگرید برگم��ن بازی میکند ،به س��راغ ریک بلین (با

زمین��ه خود را نش��ان میدهن��د .از نظ��ر الکان ،اگر خود

خ��ود و برای ش��وهرش ویکتور الزلو بگی��رد تا هر دو

22

تلق��ی کل از بدن که ک��ودک آن را در نظر میگیرد در این

ب��ازی هامفری بوگارت ) می آی��د تا نامهﺆ خروج را برای
24

25

خیالی است ،ناخودآگاه ساختاری مانند زبان دارد یعنی

ابتدا به پرتغال و س��پس به امریکا فرار کنند .پس از آنکه

آنکه بهواس��طهﺆ مجموع��های از زنجیرههای داللت کننده،

ریک امتن��اع میورزد ،ایل��س تفنگ را بهطرف او نش��انه

ایجاد میش��ود .مانند یک ماشین ترجمه داخلی کلمات به

میگی��رد .او را تهدی��د میکند .ریک ب��ه او میگوید :زود
باش ش��لیک ک��ن .با این کار به من لط��ف میکنی .در این

نش��انههای مرضی تبدیل میش��وند .داللت کنندهها یا بر
روی بدن خود را نش��ان میدهند و حک میش��وند ،یا به

زمان ایلس ش��روع به گریه میکن��د و توضیح میدهد که

گونه افکار آزار دهنده و وس��واسهای خاطر در میآیند.

چرا در پاریس ری��ک را تنها رها کرد و رفت .وقتی ایلس

یک نش��ان مرضی میتوان��د صرفاً کلمهای باش��د که در

میگوید :اگر میدانس��تی چقدر دوس��تت داشتم و هنوز

بدن به دام افتاده و گرفتار ش��ده است .از نظر الکان همهﺆ

هم دوستت دارم دوربین ،یک کلوز آپ را نشان میدهد.
صحن��هﺆ ی��ک دیزالو چن��د ثانی��های را در فرودگاه نش��ان

آنچه ک��ودکان راجع ب��ه اعضاء داخلی ب��دن میدانند آن
چیزی اس��ت که پدر و م��ادر به آنها گفتهان��د داخل بدن

میده��د .نور میچرخد و دوباره بازگش��ت به صحنهای

آنها از این حیث از کلمات تش��کیل ش��ده اس��ت .پزشکان

اس��ت که از خارج از پنجره اتاق ریک نشان داده میشود

یا بیمارانی آشنا هس��تند که دائم از دردهای بدنی شکوه

یعنی جایی که او ایس��تاده بیرون را نگاه میکند و سیگار

میکنند و حال آنکه هیچگونه دلیل بیولوژیکی برای آنها

میکش��د .او ب��ه طرف اتاق برمیگردد و می پرس��د «بعد

وجود ندارد ،درد همان درد اس��ت حتی بسیار بزرگتر و

چی؟» و ایلس داستان را بازگو میکند.

عظیمتر ،گویی عاملی بدنی آنرا به وجود آورده است.

چگونگی واس��ازی این صحنه ،بخش دیزالو و بازگش��ت

ب��رای م��داوای درد ،ایدههای وانهاده ش��ده و س��رکوب

آن از جنبهﺆ روانکاوی الکان ابعاد مختلفی را باز میکند.

گش��ته باید با مابقی زنجیرهای داللت کننده مرتبط شوند

نق��ش «دیگری» و نق��ش «خیالی» در ای��ن رابطه میتوانند

و از ای��نرو ترجمهای جدید

اتفاق بیفتد.

یکی از مثالهایی که میتواند

فاصلهﺆ میان ایدهآل خود از
فرامن را نشان دهد در فیلم

23

در پ��ردازش این واس��ازی

20. Casablanca
21. Ilse Lund
22. Ingrid Bergman
23. Rick Blaine
24. Humphrey Bogart
25. Victor Lazlo
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نق��ش برجس��تهای را همراه
داشته باشند .از طرف دیگر

تقابل می��ان ایدهآل خود (که
در اینجا به قانون سمبولیک

عموم��ی یا مجموعهای از قوانین عموم��ی برمی گردد) و

نادیده گرفته است .مسلم است كه فیلم میتواند در جهت

هی��چ اب��زاری همچ��ون س��ینما فرد

محكمی را بردارد ،ام��ا میتواند غیر از این نیز عمل كند.

نمیب��رد .فیل��م نیز همچ��ون خواب

و خوب دید.

تزری��ق ایدئول��وژی ،یا تزریق یكس��وی عقای��د گامهای

فرامن خود را نشان میدهد.

را در حال��ت خ��واب و روی��ا ف��رو

نتیجه

ب��رای یافتن آنچه فیلم انجام میده��د باید خوب نگاه كرد

توهم میفریبد و
فرد را به پذی��رش ّ

سوق میدهد .در وضعیت خواب

26

و روی��ا ،ق��وای مربوط به اندیش��ه

نق��اد كنار میروند و م��ا پذیرای تجرب��ه آنچنان كه خود

را نش��ان میدهد میش��ویم .از آنجا كه ما به جای نقد و
تأمل در رویا و خواب بیش��تر تجربهگر هستیم تا نقّاد ،از
احس��اس اشراف و تسلطی كه خاص تجربه بیداری است

دور هس��تیم .الكان در س��مینار یازدهم خود ادعا میكند
ك��ه «موقعیت ما در هنگام خ��واب و رویا عمیقاً مانند حال

كسی است كه نمیبیند .فرد نمیبیند كه به كجا میرود و

صرفاً پی��روی میكند ».ناتوانی م��ا در جهت دیدن امری
خطیر بهحس��اب میآید زیرا وقتی ش��اهد آن هس��تیم كه
امور در جهت آس��یبپذیری جلو میروند ،الزاماً روی بر

میتابیم.

در نتیجه ،آگاهانه نمیتوانیم رویارویی با واقع را تجربه

كنی��م و به این جهت عدم اش��راف بینن��ده فیلم مهم قلمداد
میشود.

تئ��وری فیل��م برخاس��ته از
روانكاوی الكان حت��ی در

م��ورد فیلمهای مرب��وط به
هالیوود ابع��اد گوناگونی را

 . 26درك الكان در این زمینه محدود به خوابهای خاص است و در مورد آنچه در لسان دین از
آن به رویاهای صادقانه تعبیر میشود هم عاجز و هم غافل است.
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وقتی نام روانكاوی در کنار نام ادبیات قرار میگیرد ،هم

خیلی از زمینهها آشنا بهنظر میرسد ،و هم با عوامل و
علل ناشناختهای روبهرو میشویم که هنوز پاسخ روشنی

ندارند :مثل رابطهﺆ زبان و روان ،رابطهﺆ کارکردهای ذهنی با

ساختارهای استتیک ،رابطه متن ادبی با بخش ناخودآگاه روان ،و پرسشهای دیگری از
این دست که آیا میتوان از دانش روانكاوی در بررسی و تحلیل متن ادبی کمک گرفت؟

آیا نقد روانكاوانه در آشنایی با ساختار و صناعتهای کالمی متون ادبی بهکار میآید؟
و شاید از همه مرتبطتر به زمینه این بررسی ،اینکه آیا نویسنده میتواند از فرضیهها

و مفاهیم روانكاوی در طرح ساختار داستان و زمان وقوع رویدادهای آن کمک بگیرد،
و آیا ساختارهای روایی و ساختارهای ذهنی و روانی در نقطهای با هم تالقی میکنند؟

هدف این بررسی برگشودن و به گفتگو گذاشتن برخی از پرسشهای متعددی است كه
با شنیدن این مفاهیم واصطالحات ،و تأمل در موارد اطالق و حوزه کاربرد آنها به ذهن
متبادر میشود.

واژگان كلیدی:

متن ادبی ،نقد روانكاوانه ،ساختارهای روایی ،ساختارهای ذهنی.
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مجاب��ی ،ش��هرنوش پارس��ی پ��ور و به��رام صادق��ی
ـ و نویسندگان متعدد دیگر ـ آشنایی آنها را با تئوریها

و تكنیكه��ای روانكاوی ،بهرهگی��ری آنه��ا را از ت��ک
گوی��ی درون��ی و جریان س��یال ذه��ن ،و توج��ه آنها را

ب��ه پیون��د و معنایی ک��ه در پ��س واژهه��ا و تصویرهای
ظاهرا ً از هم گسس��ته و بیپیوند وجود دارد ،به روش��نی

نشان میدهد.

نوش��تههای عباس معروفی ،که از نسل نویسندگان پس

از انقالب اس��ت ،برای بررس��ی نقطهه��ای پیوند و تالقی
میان س��اختارهای روان��ی و س��اختارهای روایی نمونه

خوبی بهدس��ت میده��د .معروفی در س��مفونی مردگان

که نخس��تین و ستودهترین داس��تان اوست ،فرضیهها و

تكنیكه��ای روانكاوی را در س��ه زمینه  .1س��اختار.2 ،

نگاهی به چگونگی پیدایش و سیر گسترش روان داستان

تکنی��ک و ش��گردهای تحلیل��ی ،و  .3درونمایه وموضوع

فالكن��ر ،جیمز جوی��س و ویرجینا ول��ف وارد قلمروی

روانی را به نمایش میگذارد.

درایران ـ اصطالحی که با آثار نویس��ندگانی چون ویلیام

داس��تان خود بهکار میگیرد و سرشت زبانی فرآیندهای

س��اختار س��مفونی مردگان بدون مرکز و به سخن بهتر

ادبیات می ش��ود ـ نش��ان می دهد كه بسیاری از داستان
نویس��ان ایرانی به ص��ور مختلف و درج��ات متفاوت از

مرکز گریز اس��ت و استوار اس��ت بر دو مفهوم «نهاد»و

مفاهی��م و فرضیهه��ای روانكاوی در نوشتههایش��ان

«فرامن» در روانکاوی فروید؛ زمان روایت بر اس��اس

به��ره گرفتهان��د و معیاره��ای ت��ازهای برای س��نجیدن و

الگوی «وقت روانکاوی شونده» در جلسه روانکاوی ،و

لذت ب��ردن از آثار هن��ری به خوانندگان آثارش��ان هدیه

مکانیسم واپس روی -که یکی از مکانیسم های ناخودآگاه

کردهان��د .بس��یاری از آثار
نویس��ندگانی مث��ل صادق

هدای��ت ،ص��ادق چوب��ك،

هوش��نگ گلش��یری ،جعفر
م��درس صادق��ی ،ج��واد

*

دفاع روانی است -تنظیم شده

 .اصل این مقاله توسط مولف به زبان انگلیسی تالیف و در همین شماره چاپ شده است.

1. William Faulkner
2. James Joyce
3. Virginia Wolf
4. Id
5. Suprego
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و ب��ه نویس��نده ام��کان داده
اس��ت که هم «اوره��ان» را،
که شخصیت اصلی داستان
اس��ت ،به دو نیمهﺆ «جسم» و

«روان» تقسیم کند و هم با دو نیمه کردن «موومان» اول-

می ش��ود .نقطه مش��ترک این بررس��یها و تفسیرها -با

ک��ه با نام کتاب به ذهن متبادر میش��ود ،ب��ه هم بریزد و

وی��ران کنن��ده و فروپاش��نده کت��اب از گذش��ته و دیروز

هم��ه تفاوتی که با ه��م دارند -تأکید آنها بر همین س��یر

و به س��خن بهتر ،فصل اول کتاب -ساختار سمفونیک را
داستان را همزمان از دو زاویه دید روایت کند .گذشته از

اس��ت به امروز؛ گذش��تهای ک��ه بیش از آنچ��ه تاریخی و
اجتماعی باشد ،فردی و شخصی است ،گذشته نه چندان

این ،معروفی ،دست کم از سه مکانیسم عمده دفاع روانی-

دور کودک��ی ،با همه جاذبه های معصومانه و از دس��ت

س��رکوبی ،جبران ،و واپس روی -برای ترس��یم خطوط

رفتهﺆ آن.

رفتاری ش��خصیتهای داس��تانی بهره میگیرد ،مثل یک
روانکاو آزم��وده ،از قضاوت اخالق��ی درباره رویدادها

برداشتی تراژیک از همهﺆ آنچه از دست رفته است آنچنان

داستان را فرو پوش��انده ،که میتوان گفت ،که درونمایه

پرهیز میکند ،مفاهیمی مثل گناه ،پریش��ان خاطری ،قتل

اصل��ی آن همی��ن «از دس��ت رفت��ن» هاس��ت .صحنهها،

و بیماری را ،ك��ه در قلم��روی ارزشگذاریهای اخالقی

نماده��ا ،تکگوییه��ا ،تصاوی��ر ،اش��ارات و كنایهه��ا و

قرار میگیرند ،از بارهای ارزش��ی اخالق��ی میرهاند ،و

ش��گردهای س��اختاری ،بی��ش از آنچه به فکر و اندیش��ه

س��رانجام درونمای��ه و موضوع داس��تان را بر تاریخچه

زندگی افراد یك خانواده ،خواستها و نیازهای سرکوفته

خاصی اشاره کنند ،عاطفههایی را منتقل میکنند که همه
از ی��ک ب��ار خردکننده نوس��تالژیک سرش��ارند و همه بر

و تثبیت شده آنها ،و سرانجام ریشه شناسی بیماریها

محور از دس��ت رفتن و فقدان دور میزنند .این «گذشته»

و آسیبهای روانی آنها استوار میکند.

س��مفونی م��ردگان از چند زاویه دید روایت میش��ود ،و

است که از زبان درونمایه ،ساختار ،و پسزمینهﺆ داستان

گس��ترده نقدها و بررسیهایی که درباره کتاب در دست

آیدین و اورهان اورخانی ،دو شخصیت اصلی داستان و

سخن میگوید ،و این صدای مردگان است که سرنوشت

س��اختار آن بخ��ش مهم��ی از معنای آن اس��ت .در طیف

اس��ت ،شماره نوشتههای س��نجیده و تأمل برانگیز اندک

آخرین بازماندگان خانواده اورخانی ،را رقم میزند.

داس��تان دراردبیل س��ی چهل س��ال پیش میگذرد .جابر

نیس��ت ،و در بس��یاری از آنها به کارب��رد مفهوم زمان

اورخان��ی و زنش در پی س��ال ها رنج و ان��دوه مردهاند،

در داس��تان و اس��توار بودن آن بر از هم پاش��یدگی یک

آیدا خواهر دو قلوی آیدین،

خان��واده و فروپاش��ی ی��ک

جامع��ه س��نتی در برخورد

و رویاروی��ی ب��ا اخ�لاق
سربرکش��یده از صنع��ت و

تکنول��وژی غرب��ی اش��اره

ب��ه دلیلی که کس��ی نمیداند
 .6برای نمون ه نک« :سومین میزگرد داستاننویسی در ایران» كلك  ،1368صص  275 – 89و حسن
تهرانچیان« ،فروپاشی جامعه كهن در سمفونی مردگان »،كنكاش ،شماره یازدهم ،بهار ،1370
صص .38 – 58
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خودش را آتش زده اس��ت،

اوره��ان ،كوچكترین فرزند

خانواده ،ب��رادر بزرگترش

یوسف را ،که یک عقب مانده جسمی و روحی است،كشته

تندتری پاش��یده میش��ود ،و روایت بیآنکه نفی ش��ود،

ب��رادر بزرگت��رش را هم بکش��د .و آیدین ک��ه روزگاری

رویداده��ا از ریت��م و دینامیس��م درون��ی آن ه��ا پیروی

به حاش��یه م��یرود .در این گ��روه بن��دی ،ترتیب زمانی

اس��ت ،و آرزوی وس��واس گونهاش این اس��ت که آیدین

میکند ،و داس��تان مانن��د موومانهای یك اث��ر موزیكال

باهوش و زیبا و شاعر بود ،سالهاست به خاطر خوردن

بر پای��هﺆ ویژگیه��ای دینامیك و ریتمیك رویدادها ش��کل

آش مغ��ز چلچله ،که اورهان به خوردش داده ،از خود و

میگی��رد ( .)Goodman,1981, pp.111-15در س��مفونی
مردگان ،انسجام س��اختاری ،که سمفونی بر آن استوار

از جهان بیخبر است.

س��مفونی مردگان داس��تان آخرین بیست و چهار ساعت

زندگی اورهان اس��ت .اورهان در ی��ك بعداز ظهر یخ زده

است ،در برابر آشفتگی ،اضطراب ،و فروریختگی ،که از

نشانه های مرگ است ،از هم میپاشد .ترتیب موومانها

ک��ه برف امان ش��هر را بریده ،در حج��رهاش را میبندد،

در سیر روایی داس��تان به هم میخورد ،موومان اول به

كارگران را به خانه میفرس��تد و به طرف ش��ورآبی(یک

دو بخش تقس��یم میش��ود ،بخش اول در آغاز داس��تان

دریاچ��ه كوچ��ك نمك در نزدیك��ی اردبیل) ب��هراه میافتد

میآید و دومین بخش در پایان آن پس از موومان چهارم

ک��ه آیدین را پیدا کند و بکش��د .اورهان در این بیس��ت و

چهار س��اعت ،همزمان با اینکه جه��ان بیرون را میکاود

قرار میگیرد.

معروفی نه تنها ترتیب زمانی رویدادها را به هم میریزد

ت��ا آیدین را پی��دا کند و بکش��د ،دنی��ای درون خودش را

و به س��اختار سمفونی آرایش��ی تازه میدهد ،بلکه عامل

هم زی��ر پا میگذارد ،چهل و س��ه س��ال زندگی گذش��ته

زمان را نیز در داس��تان بهگونهﺆ ت��ازهای بهکار میگیرد.

خ��ودش را دوب��اره م��رور میکند؛ در رون��دی معکوس

معروف��ی در گفتوگویی با مجلهﺆ کلک به این نکته اش��اره

به جوانی ،كودكی و خردس��الی ب��ر میگردد .همه توش

میکن��د که در داس��تان هم زمان از دو دوربین اس��تفاده

و توان��ش را ب��هکار میگیرد تا به خ��ودش بقبوالند که با

ک��رده اس��ت :دوربین اول زم��ان خطی را دنب��ال میکند

آنک��ه آیدی��ن را خیلی دوس��ت دارد ،باید او را بکش��د ،و

و دوربی��ن دوم زم��ان دوری ی��ا چرخش��ی را ،و هر دو

س��رانجام هم به قربانگاه این گن��اه میرود و آن چنان از

دوربی��ن با هم كار میكنند .یك دوربین آخرین بیس��ت و

پ��ای در میآید که اگر كس��ی از كنار دریاچه میگذش��ت

چهار س��اعت زندگی اورهان را-که زمان خطی داس��تان

«میگف��ت مردی خ��ود را در آب حلق آویز كرده اس��ت»

اس��ت -ضب��ط میکند ،و دوربی��ن دیگر گذش��تهای را که

(معروفی،1368،ص.)369

ساختار داستان مثل س��مفونی از چهار موومان تشكیل

اوره��ان به ی��اد میآورد-یعنی زمان دوری و چرخش��ی

رویداده��ا در کن��ار ه��م ،ب��ر رویداده��ای پراهمیت رنگ

فش��ردن یک زندگی و گنجان��دن آن در یک برش زمانی،

داستان را(دهباشی ،1368 ،صص.)275–89

شده است .در ساختار س��مفونیک ،بهجای ردیف کردن
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ب��ا آغ��از و انجامی معی��ن و از پی��ش نه��اده ،چارچوبی

فراخـوانـ��دن یادهای گذش��ته  -ش��اید هم ب��ی پیوند و از

درمان روانی ش��بیه است .در این برش زمانی مهارشده

و از ن��و ،این بار به زب��ان دانش روان کاوی ،روایت کند

هم گسس��ته  -بر هم س��وار کرده اس��ت ،به هم بپیوندد،

میآفرین��د که به وقت روانکاوی ش��ونده در یک جلس��ه
می��ان دو چنگک س��اعت ،روانکاوی ش��ونده میداند که

(.)Schafer, 1981, p.31

هرچ��ه دلش میخواهد میتواند بگوید .اما باز هم میداند

بهرهگیری معروفی از عامل زمان ،موومان اول داس��تان

که با ایس��تاندن عقربه بر روی یک ساعت معیّن «وقت او

را به جلس��ات درمان روانی نزدیک میکند .در این جلسه

تم��ام اس��ت»(زمان طولی) .روانكاو در ط��ول این مدت،

طوالنی بیس��ت و چهار ساعته ،یعنی آخرین روز زندگی
اورهان اورخانی ،درس��ت مثل آنچه در جلس��ات درمان

ب��دون اینکه جانب کس��ی را بگیرد ،ی��ا قضاوتی بکند ،به

حرفهای روانکاوی شونده در آرامش و سکوت گوش

روان��ی میگذرد ،زمان ب��ه دو صورت میگذرد ـ خطی و

میکن��د ،نتیجهگی��ریرا كن��ار میگ��ذارد ،و به س��خنان

چرخش��ی ـ و به کمک دو دوربین هم ضبط میشود .اما

روانکاوی شونده که در واقع با خودش حرف میزند ،و

این دو دوربین کار دیگری هم بهعهده دارند .معروفی در

به سخن بهتر به تکگویی های درونی او گوش میسپارد،

این روانکاوی بیست و چهارساعته ،گذشته از شکستن

رهایش میکند تا به گذش��تههای دور سفر کند ،هر چه را

عامل زمان از مکانیس��م دف��اع روانی واپس روی هم ـ که

میخواهد از س��الیان رفته به یاد بیاورد ،دیروز و امروز

یکی از مکانیسمهای مهم دفاع روانی در مکتب روانکاوی

را ب��ه ه��م بیامی��زد ،و بدون ترتی��ب زمان��ی از رویاها و

فروید اس��ت ـ به��ره میگیرد .عملکرد این مکانیس��م های

یادهای کودکیاش بگوید(زمان دوری و چرخشی) .وقت

دفاعی بدین گونه اس��ت ک��ه فرد برای گری��ز از رنجها و

روانکاوی ش��ونده ک��ه به پایان میرس��د ،کار روانکاو

دردهای امروز ،به مرحلههای پیشینی از زندگی که در آن

آغاز میش��ود تا داس��تانی را که ش��نیده با بهرهگیری از

آرامش و لذت بیشتری فراهم بوده باز میگردد .نکته مهم

فرضیهه��ا و مفاهیم روانکاوی تفس��یر کن��د .یعنی آنچه

ن است با مراحل رشد.
در این مکانیسم تناسب معکوس آ 

را از زبان روانکاوی ش��ونده ش��نیده در آرایش��ی تازه

یعنی فرد بزرگس��ال از جوان��ی ،به نوجوانی و به کودکی

کن��ار هم بچیند ،ب��ه پ��اره ای از رویدادها رن��گ تندتری

و شیرخوارگی بازگش��ت میکند .در جلسه روانكاوی،

بپاشد ،گوش��ه و کنار آنها
را ب��کاود ،پ��اره ای از آنها

را کمرنگت��ر کن��د ،و ی��ا به

س��خن بهتر ،داستانی را که
روانکاوی ش��ـونــده بــ��ا



ش��خص روانکاوی شونده

 .7دو اصط�لاح روانكاو و روانكاوی ش��ونده بر خ�لاف اصطالحات جاافتاده ت��ری مثل روانکاو
و بیم��ار ب��ه براب��ری و همس��انی اش��اره میکنند .در ه��ر جلس��ه روانكاوی ،خ��ود روانکاو هم به
اندازه روانكاوی ش��ونده روانكاوی میش��ود ،و روانكاوی ش��ونده در طول جلس��ات روانکاوی
بخش��ی از کار روانكاوی را بهعهده میگیرد و در حل مش��كالت خودش و مشکالت روانکاو نقشی
بازی میکند.
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گذش��ته را باره��ا و باره��ا
در رابط��ه ب��ا زم��ان حال و
در حض��ور روانکاو ،از

نو زندگ��ی میکن��د .معنای

ای��ن دوباره زیس��تن این نیس��ت که رویداده��ای زندگی،

اوره��ان ،اگر واژه ه��ا را از روانکاوی به وام بگیریم ،از

و در یک ترتیب تقویم��ی در کنار هم قرار میگیرند .بلكه

نیازهای عاطفی س��رکوفته و هیجانهای مهارنش��دنی او

واقعی��ت فاصله گرفته اس��ت .عمل س��تمگرانهﺆ قتل ،که از

همانگونه که گذش��تهاند از بایگانی ذهن بیرون میآیند،
در جلس��ه روانکاوی ،و در بازگویی آن ،تکیه بر تجربه

فرمان میبرد ،در ذهن پریش��یده او از منطقی درس��ت و

پذیرفتنی پیروی میکند؛ کار درس��تی است که باید انجام

دیگری از گذش��ته اس��ت؛ یادآوری دیگری از گذش��ته و

ش��ود .در پیروی از همین نیروی وسواس گونه است که

دی��روزی ک��ه در ضمیر ناخ��ودآگاه روانکاوی ش��ونده

اورهان ،علیرغم برف س��نگینی که در س��ردترین ش��ب

هرگز نگذشته و هم چنان امروز است .واپس روی از این

نظرگاه نوعی پیشروی اس��ت ،و هدف آن نگریس��تن در

اردبیل امان شهر را بریده است ،برای کشتن آیدین به راه

میافتد .كتاب با آیهای از قرآن آغاز میشود كه به كشتن

روشنایی است به زوایای تاریک روان (.)Ibid,pp.32-33

خوانن��ده کتاب هم مثل روانکاو داس��تان را در س��کوت

هابیل توس��ط قابیل اش��اره دارد ،و اینكه چگونه قابیل از

اورهان به س��مت ش��ورآبی ،به سمت س��رما و برف ،به

( )Ahmad Ali,1988,pp.101-102این سرآغاز ،به کشته

ی��ك كالغ میآموزد ك��ه جنازه ب��رادرش را پنه��ان كند.

کامل همزمان در دو خط دنبال میكند .در خط اول جسم
س��مت پایان و مرگ میرود(دوربین ش��ماره یک) ،و در

ش��دن آیدین به دس��ت اوره��ان طنینی تاریخ��ی میدهد.

خط دوم روان اورهان در مس��یری معکوس جس��م او به

اورهان تنها فرد خانواده اورخانی است كه به بزرگسالی
رس��یده ،نقش��ی اجتماعی و اقتصادی پذیرفته ،و «عاقل»

س��وی روزهای خ��وش کودکی ،به س��وی روزهایی که
اوره��ان در آغوش گ��رم مادر-که در دان��ش روانکاوی

مینمای��د .اما در پس این ظاه��ر عاقل نما اورهان دیگری

با مفهوم بهش��ت یکی اس��ت -از هر آس��یبی در امان بود،

اس��ت که همهﺆ آنچ��ه میگوید و میکند ،از یک مکانیس��م

پی��ش میرود(دوربین ش��ماره دو) .آگاه��ی معروفی از

دفاع روانی ،یعنی مکانیسم توجیه یا موجه نمایی پیروی

دفاعی واپس روی گذش��ته از این
کارکردهای مکانیس��م
ِ

میکند؛ فرآیند ناخودآگاهی که در جهت پوش��یده داشتن

که جس��م اورهان را از روان او جدا میکند ،موومان اول

اندیش��ه ها و اعمال فرد عمل میکند .این اورهان بهشدت

س��مفونی ،ی��ا فصل اول کت��اب را ،هم ب��ه دو نیمه بخش

بیمار است؛ فرد رانده شده از اجتماعی است که از پدر و

میکند ،نیمه دوم آن را ،که نقطه پایان عملکرد این مکانیسم

مادر و خواهر و برادران خودش هم به دور افتاده است؛

دفاعی است ،به آخر داستان میبرد،

اسیری است منزوی و تنها در چنگال

و تحلیل هماهنگ گذشته و حال را بر

پای��ه مؤلفهه��ای روانش��ناختی آن
ممک��ن میکن��د ( .)Ibid,p.33ذه��ن



غرایز جنسی سرکوب شده و نیازی

 .8همچنین نك.قرآن مجید آیات .27-31
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بیمارگونه به آدم کشی.

«ق��دش از م��ن بلندتر ب��ود و من وقتی

میخواستم کشیده بزنم میبایست روی نوک پنجه پا میشدم.

نیاز ناخودآگاه اورهان برای موجه نشان دادن گناه ازلی

من باز هوس میکردم بزنم( ».معروفی ،1368 ،ص.)335

در جلسه روانکاوی پرسش «چرا» را به زبان نمیآورد،

هفتهای دو سه بار میخواباندم بیخ گوشش....خیره میشد و

برادر كشی آگاه است ،مثل یک روانکاو آزموده که هرگز

اوره��ان اگر چه پول فراوان دارد ،اما در خانهای زندگی

از اورهان نمیپرسد که چرا میخواهد برادرش را بکشد.

«آجرهای هفت و هش��ت باالی دیوارها یک��ی یکی میافتند

ش��کیبا پا به پای او در سرما و برف راه میرود .اورهان

همهمه كالغهای کاج باقی ماندهاند...که با صدای دریده شان

خودش بقبوالند که از ته قلب دوست دارد.

میکند که به مرده شوی خانه میماند.

به جای آن مرهمی را که میطلبد نثارش میکند ،و آرام و

دیواره��ا در ح��ال ریختن هس��تند...فقط از آن همه هیاهو و

به دنبال آیدین میگردد .همان آیدینی را كه میخواهد به

میگویند برف ،برف ،برف» (همان،ص)16

«اورهان :هی داداشی ،پس کجارفتی؟

نش��انههای آش��نایی معروف��ی ب��ا مفاهی��م و تكنیكهای

آیدین :دنبال من نیا ،اخوی ،خرابی از حد گذش��ته اس��ت».

که اورهان ب��رای توجیه عمل برادرکش��ی ،به یاد رنجها

«ای كاش{م��ادر} زنده بود و میدید كه من چه میكش��م .اگر

روانكاوی از همان صفحات نخستین کتاب و از لحظهای

(همان،ص.)329

و دردهایی میافتد که در زندگی کش��یده اس��ت ،و به یاد

میدید كه من از دس��ت این بش��ر چنان به س��توه میآمدم كه

میآورد که مادر او را همیش��ه از خودش میرانده است،

ناچار میش��دم او را به نردههای ایوان باال زنجیر كنم ،به حال

آشکار است.

من گریه میكرد( ».همان،ص.)82

«آن م��ادر مهرب��ان كه هم��ه محبتش را ش��ش دانگ به اس��م

اورهان داس��تانی را ب��ه یاد می آورد تا داس��تان دیگری

آیدین انگشت زده بود ،حتی یكبار هم نگفت ،اورهان من».

را از خ��ودش پوش��یده ن��گاه دارد ،و ام��ا آن داس��تان

«مادر گفت :آیدین دردانه من است ،همه یك طرف ،این یک

تکرار میش��ود -از طریق رفتار اورهان آفتابی می ش��ود

(همان،ص)24

دیگ��ر -ه��م چنانک��ه در جلس��ههای روانکاوی مرتب��اً

طرف .صدایش مخمل است( ».همان،ص)91

(.)kenan,1987,p.352

هر چه اورهان بیش��تر از ش��هر دور میشود به الیههای

ه��ر چه ش��ب س��ردتر ،س��نگینتر و تاریكتر میش��ود،

ناکام ماندهاش واپس مینش��یند .نویس��نده /روانكاو او

پن��اه میبرد ،و تصویری بیگناه تر از او در ذهن خواننده

عمیقتری از آرزوهای س��ركوب ش��ده و خواس��تهای

اورهان بیش��تر ب��ه س��الهای کودکی و یگانگ��ی با مادر

را با شکیبایی و س��كوت دنبال میكند .میبیند طنابی كه

نقش میبن��دد .اورهان نوزادی خیس در گهواره اس��ت،

اورهان برای خفه كردن آیدین آورده گلوی خود اورهان

و در جس��تجوی گرم��ا و محبتی اش��ک میری��زد كه تنها

را میفش��ارد و نفس��ش را بند میآورد .نویس��نده که از
127
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دفاع��ی در آخری��ن لحظات زندگی اورهان بهروش��نی به

اوره��ان و نویس��نده (روانکاو و روانکاوی ش��ونده)

و آخرین بار به مهربانی «مامان» صدایش میكند.

را در براب��ر چش��مان خواننده میگش��اید .خواننده را به

روایت کرده مرور میکند و «پرونده» روانكاوی شونده

چشم میخورد .اورهان مادرش را میبیند و برای اولین

«بعد مادرش را میبیند كه از آس��مان س��رازیر ش��ده است ،و

دنی��ای کودکی آیدین و اورهان می برد و گذر آنها را از

ن��ه مامان نه .مادر هیچ حرفی نمیزد .فقط میخندید .با مهر

عقل تا دیوانگی ،از زندگی تا مرگ پی میگیرد.

كودكی تا بزرگسالی ،از تندرستی تا بیماری ،از سالمت

با هر دو دس��تش هر دو انگشت ش��صت او را می کشد.گفت

چگونگی اس��تفاده معروفی از روش تک گویی درونی در

میخندید» (معروفی ،1368 ،ص.)367

آرامش و گرمای بهش��ت گونه کودکی ،كه روان اورهان

موومان س��وم داس��تان ،فصلی از کتاب که به سورملینا

طوف��ان زده که در زیر بارش یکریز برف از پا در آمده و

تازه است .معروفی سورملینا را كه سال هاست مرده در

(زن محبوب آیدین) اختصاص دارد ،در ادبیات فارس��ی

به سوی آن باز پس مینشیند ،در تضاد و تقابل با اردبیل

ذهن آیدین مینش��اند ،و همهﺆ زندگی آیدین را ،همهﺆ آنچه

جس��م اورهان در آن یخ زده اس��ت ،آش��کارتر میشود.

را در بخشه��ای پیش از س��ال های کودک��ی و نوجوانی

معروفی نه تنها از مکانیس��م واپس روی برای تکه کردن

آیدی��ن گفته -داغی را که خودس��وزی آیدا ب��ر دل آیدین

اورهان به جس��م و روان بهره میگی��رد ،بلکه از طبیعت

گذاش��ته ،عش��ق زیبا و ش��عرگونهاش را به س��ورملینا-

نی��ز ب��رای پررنگتر کردن ح��ال و هوای روانش��ناختی

کت��اب اس��تفاده میکن��د .طبیع��ت در س��مفونی مردگان

یک ب��ار دیگر از دید یکی ش��ده آیدین و س��ورملینا از نو

روایت میکند.

انباش��تگاه تنشه��ا ،اضطرابها و دلش��ورههای اورهان

در مورم��ان چهارم کت��اب ،كه فصل بنج��ی را در رمان

اس��ت ،آیینهای اس��ت که روان پر تالط��م اورهان در آن

خش��م و هیاه��و ،اث��ر ویلیام فالكن��ر به خاط��ر میآورد،

منعکس اس��ت ،و آوردگاهی که سرنوشت او در آن رقم

آیدی��ن دیوانه اس��ت .ذهن آیدین در جن��گل انبوه یادها و

میخورد .اگر اورهان در ش��بی جز این ش��ب كه س��رما

رویدادها به س��بکی و تن��دی چلچلهای که اورهان مغزش

چیزی جز م��رگ نثار نمیکرد برای کش��تن آیدین به راه

را به او خورانده از ش��اخهای به ش��اخهﺆ دیگر میبرد .در

افتاده بود زندگیاش مسیر دیگری را طی میكرد.

این ب��ال زدنهای تند و بیقرار از نظ��م منطقی رویدادها

موومان دوم داس��تان تنها موومانی اس��ت ک��ه از نظم و

نش��انی نیس��ت .آیدی��ن بی خب��ر از

ترتی��ب زمانی پیروی میكند .در این
موومان معروفی از زاویه دید دانای

کل ی��ک ب��ار دیگ��ر همهﺆ آنچ��ه را در
مووم��ان یکم از زاوی��ه دید همزمان

زم��ان و مکان دیروز را از امروز باز

9. Benji
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نمی شناسد.

«آق��ا داداش ،ب��ه زندگ��ی بیندیش .به

روزهای اندوهباری .نوك دماغم قندیل بسته بود .گفتم "تق"،

و عبوس وارد میش��ود و س��اعت اوره��ان را میدزدد.

«مثل س��ربازان روس��ی حرف میزنم .اخ��وی! دیگر باید بار

س��مفونی م��ارش ع��زا مینوازند .م��رگ همه ج��ا را در

گذشته .عیب از کوچه هاست( ».همان،ص)282

س��مفونی م��ردگان را بیم��اران ،پریش��ان خاط��ران و

شكست .تویی آقاداداش؟ خوب بگو( ».همان،ص.)281

زمان میایس��تد .وقت اورهان تمام است .سازها بهجای

و بن��ه را بس��ت و رفت .خرابی از حد گذش��ته .گذش��ته ،کی

فرمان میگیرد.

در مووم��ان چه��ارم خواننده به نواری گ��وش میکند که

م��ردگان می نوازند .بیماری ،آش��فتگی و مرگ آن چنان

کرده اس��ت .در این موومان از آیدین باهوش و شاعر که

اس��ت .هیچی��ك از چهار فرزن��د خانواده به م��رگ طبیعی

نویس��نده /روانکاو از ی��ک جلس��ه روان درمان��ی تهی��ه

در فضا ش��ناور است که با تندرستی ،عقل و زندگی یکی

آرمانهای سیاسی داشت نشانی نیست .آیدین دیوانهای

نمیمیرن��د .اورهان که آخرین آن هاس��ت ،بیمار ،تنها و

است که اورهان به نرده های ایوان زنجیرش کرده است.

گمش��ده در س��رما ،غم انگیزترین مرگ و پایان را انتظار

در پریشان گوییهای آیدین پارههای به هم پیوستهﺆ یادها

میکش��د«خرابی از ح��د گذش��ته» ،مثل ترجی��ع بندی در

از هم میگسلد ،و دوباره پیوستن آنها در ذهن خواننده

سراس��ر کتاب تکرار میش��ود .همه چی��ز در اردبیل ،در

تنها به کمک س��رنخ ها و نشانههایی صورت میگیرد كه

شورآبی و در درون شخصیتهای داستانی از آشفتگی،

در فصل های دیگر کتاب آمده است.

پریشانی و ویرانی نشان میدهد.

بخ��ش دوم مووم��ان یک��م ك��ه در آخ��ر کت��اب میآی��د

س��مفونی مردگان ،همانگونه كه قبالً اش��اره ش��د ،چند

روانکاوی .پدر ،مادر ،آیدا ،س��ورملینا ،و یوس��ف همه

ح��رف نمیزند ،و ت��ک گویی درون��ی آنها تنه��ا روایت

پایانی اس��ت بر س��مفونی ،بر زندگی اورهان و بر جلسه

صدایی اس��ت ،هیچ یک از ش��خصیتها از زبان نویسنده

مردهاند .آیدین اگر زنده باش��د ،چه در كاروانسرا و چه

ش��خصی خود آنها از روزها و رویدادهای رفته اس��ت.

در ش��ورآبی ،ب��وی مرگ میدهد .از فض��ا بوی مرگ و

اورهان تنها یکی از این راویان اس��ت .آیدین و سورملینا

پای��ان میآید .کتاب با قار قار كالغانی به پایان میرس��د

هم قصههای خودش��ان را میگویند و روایتهای دیگری

ک��ه مرگ غم انگیز قابیل همروزگار ما را ،که خود هابیلی

از داس��تان بهدس��ت میدهن��د .چند صدایی ب��ودن کتاب

دیگر اس��ت ،به گوش ما میرس��انند .دوربینها همچنان

و چندگان��ی تکگویی ه��ای درونی ش��خصیتها فضا را

س��فر همزمان ،اما در دو مس��یر معک��وس ،اورهان را از

برای ش��نیده ش��دن صداهای مخالف و متع��ارض آماده

آغاز به س��وی پایان ثب��ت میكنند .روانكاو /نویس��نده

م��ی کند و به خوانن��ده امکان می دهد ،همچن��ان که مراد

به س��اعتش نگاه میكند .روانکاوی ش��ونده میداند كه

نویس��نده اس��ت ،بدون ای��ن که جان��ب کس��ی را بگیرد،

«وق��ت او تمام اس��ت» .م��رگ در جامه پیرمردی خش��ک
129
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( .)Burke,1992,p.239روایت داس��تان از چند دیدگاه و

آش��فتگیها ،برگهایی از کتاب را دوب��اره بخواند .بدین

نهفته در ساختارهای زبانی و فرهنگی را آشکار میکند،

جدا از هم در فرآیند خلق و نوش��ته ش��دن داستان نقشی

ترتیب خواننده ،نویس��نده و شخصیتهای کتاب با هم و

به نمایش گذاش��تن تعارض میان روایتها ،تعارضهای

به عهده میگیرند.

ک��ه یک��ی از نش��انههای آن عوض ش��دن ناگهان��ی زمان

س��مفونی مردگان تأییدی اس��ت بر یك��ی از پارادیمهای

افعال اس��ت ،که تالش��ی اس��ت برای درهم ریختن توالی

عم��ده در مکتب روانكاوی فروی��د ،یعنی گالویزی پایان

رویدادها .در همین جاست که معنای استفاده از دوربین

ناپذیر نیازهای غریزی ،س��رکوفته ،و چندس��ویه «نهاد»

برای ثبت رویدادها روش��ن میش��ود« .منتق��دان ادبی با

ـ در مقام بخ��ش كامالً ناخ��ودآگاه و کام جوینده روان ـ

توجه به این خاصیت دوربین که رویدادها را بدون اینکه

ب��ا «فرام��ن» ک��ه نماینده و کارگ��زار جامع��ه و اخالق در

توصی��ف کند فقط نش��ان میدهد ،برای مش��خص کردن

روان است .هرچه داستان جلوتر میرود ،سمپتومهای

سبک داستان های بیطرفانه و همینگوی وار که در آنها
داس��تان بهجای آن که گفته ش��ود نش��ان داده میشود،

11

شناخته شده و نشانههای اختالل «من»  ،مثل اضطراب،
12

اختالل و آش��فتگی ،و اسیر بودن آن در چنگال نیروهای

از اصط�لاح «س��بک چش��م دوربین»10اس��تفاده میکنند.

سرس��خت و س��تیزه جوی «نه��اد» و «فرامن» آش��کارتر

معن��ای نهفته در «چش��م دوربین» ایناس��ت که هیچكس

میش��ود .اورهان ،یا به زب��ان روانکاوی فروید «نهاد»،

هی��چ روی��دادی را -بهطور نمونه صحنه ی��ک قتل را -نقل

در سرشت چندسویه ،چون و چراناپذیر و واپس نگرنده

نمیكند ،بلکه فقط آن را آشکار میکند .درست مثل اینکه

خود تنها به نیروهای غریزی درون خود پاس��خ میدهد.

دوربینی همهﺆ رویدادها را ثبت کرده باشد ،و بعد همهﺆ این

خش��م و لذت او كودكانه اس��ت ،و ریشه اضطرابهایش

تصویرها به بیطرفانه ترین زبان ممکن برگردانده ش��ده

ناآش��کار ،از حس گناه آدمکش��ی رهایی ندارد ،و آیدین

باشند»(.)Chatman, 1981, p.124
در س��مفونی م��ردگان «م��ن» نویس��نده مث��ل «م��ن» یك

را که با سرش��ت اثیری ،ش��عرگونه و دست نیافتنی خود

ب��ه عهدهﺆ خواننده اس��ت كه از زبان راویان مختلف س��یر

آیدی��ن هم��ان «من ای��ده آلی» اس��ت ک��ه اوره��ان به آن

مع��ادل فروی��دی «فرامن» در کتاب اس��ت ،ب��ر نمیتابد.

روانكاو آزم��ودهﺆ از صحنه غایب اس��ت .وظیفهﺆ تفس��یر

دسترس��ی ندارد .جای «من» یکپارچ��ه و هماهنگ که در

رویداده��ای واح��د را دنب��ال میکند ،و ناگزیر اس��ت که
گاه ب��رای پیداک��ردن س��رنخ های��ی

ک��ه جزئیات رویداده��ا را به هم گره
میزن��د ،و ب��رای برق��راری گونهای
نظ��م ب��ر از ه��م گسس��تگیها و

روان کاوی فروی��د میانج��ی «نه��اد»

10. camera eye style
11. symptoms
12. ego
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و «فرام��ن» و کارگزار واقعیت اس��ت
در کت��اب خال��ی اس��ت« .فرام��ن» و
«نهاد» در س��مفونی م��ردگان صدای

ه��م را نمیش��نوند و گودالی پرناش��دنی آنه��ا را از هم

و فرآیندهای س��اختار آفرین روان اشاره میکند .مگر نه

نش��انی نیس��ت و در س��اختار چند صدایی و مرکز گریز

ش��اعران و فیلسوفان همه آنچه را كه او میخواهد بگوید

جدا میکند .در س��مفونی مردگان از مرکز ثقل و گرهگاه

اینک��ه این خ��ود فروید بود كه بهس��ادگی اعتراف كرد كه

از پیش گفتهاند (.)Brooks,1994,p.245

آن جایی برای رش��د و سر بر کشیدن «من» که مرکز ثقل
شخصیت است باز نمیشود.

س��مفونی مردگان رمانی اس��ت ب��دون مركز ،داس��تانی

جای تأس��ف اس��ت اگر ادبیات را زبانی بدانیم که باید تفسیر

مفاهیم��ی چ��ون دیوانگ��ی ،گن��اه و آش��فتگی .آش��نایی

معص��وم بیرنگ بیمعنا ،این «و» کوچکی که میان روانکاوی

اس��ت بدون قهرمان ،و روایتی اس��ت رها از بار ارزشی

ش��ود ،و روانکاوی را دانشی توانا بر این تفسیر ...این حرف

معروفی با مفاهیم و تكنیكهای روانكاوی و بهکارگیری

و ادبی��ات ق��رار میگیرد ب��ر رابطهای پرده میکش��د که در دو

آنه��ا در آفرین��ش س��اختار و پردازش ش��خصیتهای

س��ویهﺆ آن ارباب و بندهای ایس��تاده اند ...رابطهﺆ روانکاوی و

داس��تانی در س��مفونی مردگان به کتاب به عن��وان نقطهﺆ

ادبیات برخورد دو نیروی برابر و هم توان اس��ت .برخورد دو

عطفی در ادبیات داستانی معاصر اهمیتی خاص میدهد،

نظام زبانی و دو دانش.

نمونهای بهدست میدهد به کارآمدنی در تحلیل انسجام،
ویژگیهای س��اختاری و بالغی متنه��ای ادبی از دیدگاه
دان��ش روانکاوی ،و یافتن نقطه ه��ای تالقی و همخوانی

ساختارهای روایی و ساختارهای روانی که پژوهشگران
و منتقدان��ی مثل شوش��انا فلم��ن 13و پیتر ب��روك 14به آن
اش��اره میکنند .برداش��ت جمال شناس��انهﺆ پیتر بروك از

روانكاوی اس��توار بر این است كه به نظر او روانكاوی
و ادبیات از هم جدا نیستد ،چرا که مادهﺆ خامی که هر دو با

آن س��روکار دارند کم و بیش یکی است؛ چرا که ساختار
ادبیات به اعتباری ،همان ساختار ذهن است؛ نه ساختار

یك ذهن مش��خص بلک��ه آنچه فروید

( Seelischer Apparatیا )Psychischer

نام گ��ذاری کرده اس��ت؛ اصطالحی

که به زیربن��ای دینامیک و اقتصادی

13. Shoshana Felman
14. Peter Brooks
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work, the polyphonic structure of the story, makes it hard to place a center, an Ego in it.
A novel without a center, a story without a hero, a value-free narration of value-laden concepts
such as insanity, sin, and chaos, the Symphony of the Dead distinguishes itself in the literary landscape of
Iran. Defined by the familiarity of its author with psychoanalytic concepts and techniques the novel offers
an appropriate case for studying the formal properties of narrative, its coherence, completion, and rhetorical
force from a psychoanalytic point of view. The correspondence between the two discourses in the novel
emphasizes the similarity of the psychic and literary structures, claimed by literary critics such as Shoshana
Felman23 and Peter Brooks. Brooks’ aesthetic understanding of psychoanalysis derives from his conviction
that psychoanalysis is not really different from literature, because “the materials on which they exercise
their power of analysis are in some basic sense the same: that the structure of literature is in some sense the
structure of mind--not a specific mind, but what the translators of the Standard Edition of Freud’s works
call “the mental apparatus” (psychischer or seelischer Apparat ), a term which designates the economic
and dynamic organization of the psyche, to a process of structuration. After all, it was Freud himself who
readily admitted that “the poets and philosophers” had anticipated all he had to say.”24

23. Shoshana Felman, “To Open the Question,” in Literature and Psychoanalysis, The Question of Reading: Otherwise, ed.
Shoshana Felman, New Haven, Yale University Press, 1982.
24. Peter Brooks, Psychoanalysis and Storytelling, Oxford: Blackwell, 1994, pp. 24-5.

23
Research Journal of the Iranian Academy of Arts 4, Aug & Sep 2007

confirmed by a term often used by literary critics to characterize neutral, ‘non-narrated’ Hemingwayesque
fiction--the camera eye style. The implication of ‘camera eye’ is that no one recounts the events of, for
example, ‘The Killers’: They are just revealed, as if some instrument--some cross between a videotape
recorder and speech synthesizer--had recorded visually and then translated those visuals into the most
neutral kind of language.”22 In the Symphony of the Dead, the “I” of the novelist, similar to that of a skilled,
objective analyst in a therapeutic session, is conspicuously absent. The task of interpretation is left to the
reader who has to accompany each character as they narrate the same events from their own perspectives.
Occasionally, the reader is compelled to read scenes more than once to grasp the relative significance of
unrelated details, and to concoct a structure, an order, out of unstructured forms. The reader, the writer,
and the characters--together and separately--are engulfed in the process of creation, in what is known as
co-creation.
Samfoni-ye Mordegan is an inspiring testimony to the textual emphasis in one of the paradigms
of Freudian psychoanalysis, namely the primitive, regressive and polymorphous desires of the Id--as the
completely unconscious and pleasure-oriented part of the psyche--entangled in a never-ending conflict with
the Super Ego--as the mainly unconscious representation of society and family within the psyche. As the
story unfolds, anxiety, disorder and chaos, all symptoms associated with an undeveloped ego confronted
with the ever-struggling forces of the Id and Super Ego, take over. Urhan the Id is petulant, complaining,
greedy, polymorphously perverse, but also capable of childlike joy and rage, dogged by a perpetual and
unidentifiable free-floating anxiety and a sense of homicidal guilt. Aydin with his poeticality and ethereal
nature is an inaccessible Super Ego, or the Ideal Ego Urhan simultaneously has coveted and despised. Aydin
tries to isolate himself from the loud and harsh world. He fails and consequently is destroyed. The absence
of an integrated Ego--as the executive organ of the reality principle that meditates between the person and
the outside world--is ubiquitous in the story. There is only the Super Ego on one end and the Id on the other,
conversing across an unbridgeable hiatus, unable to meet. A solid terrain for fostering mutual understanding
and communication between the Id and the Super Ego is not traceable in the novel. The split world of the
22. Seymour Chatman, “Novels and Films” in On Narrative, p. 124.
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last hours of Urhan, and to the closing of the therapeutic hour. The father, the mother, Ayda, Surmelina,
and Yusef are all dead. Aydin, still barely alive in the caravanserai or in Shurabi, smacks of death. End
and death prevail. The ravens echo the tragic demise of our contemporaneous Cain, the slayer, who also,
simultaneously, represents Abel, the slain. While the two cameras are still registering Urhan’s concurrent
and diametrically opposed trips to the beginning and to the end, the novelist--like an experienced analyst
who looks at his watch to signal the end of the therapeutic session--calls upon death to come forward.
Death, symbolized by an old bitter man, encroaches upon the scene and steals Urhan’s watch. Time stops.
Urhan’s time, too, is up. The symphony ends up a requiem. Death prevails.
Samfoni-ye Mordegan is composed and conducted by the sick, the insane and the dead. Sickness,
insanity, and death, ubiquitously forceful, are no longer distinguishable from health, sanity, and life. None
of the family’s four children die a natural death. Urhan, the last one--sick, lonely, disoriented and cold-is destined to confront the most tragic end. Everything in Ardabil, in Shurabi, and in the minds of the
characters--signified by the novel’s desperate refrain--”The damage is irreparable”--is floating in chaos, in
disorder, in ruins.
The novel, as previously noted, lacks the singular voice of a narrator. No single character can
be designated as a spokesman for the author, and none can be considered an objective recorder of events.
The internal monologue of each character reveals only his or her subjective version of an event. Urhan
is only one of the three narrators in the novel. The other two, Aydin and his spouse Surmelina, furnish
alternative perspectives for viewing the same event, modified obviously, by their respective psychological
composition. The reader remains detached since the multiplicity of interior monologues prohibit him from
identifying with a specific character. To tell the story from more than one viewpoint allows an interpretation
of conflict in terms of a conflict of interpretations. To allow the varied and opposing ‘voices of the dead’
to be heard again, the novelist needs to practice heteroglossia.21 Heteroglossia is also responsible for the
sudden switches in tense, which appear, only superficially, to disrupt the sequence of events. To that end,
the use of cameras also should be remembered, for: “That the camera depicts but does not describe seems
21. Peter Burke, “History of Events and the Revival of Narrative” in New Perspectives on Historical Writing, ed. Peter
Burke, Philadelphia: Pennsylvania State University Press, 1992, p. 239.
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positions Surmelina, who is already dead, in Aydin’s mind. Her mind and his have become one. What we
read in this section is not Aydin’s stream of consciousness, but Surmelina’s reading of that. She narrates
anew her version of the Urkhani family history, which is in fact, Aydin’s personal reading of that history.
Through Surmelina’s recital of Aydin’s interior monologue, we learn of his love for Ayda, his twin sister,
and how devastated he felt after her suicide. Surmelina also relates Aydin’s deep love for herself, how he
admired her beauty and elegance. Surmelina reveals her own immense love for Aydin.
The fourth movement of the symphony, modeled on Benji’s section in Faulkner’s The Sound and
the Fury, is devoted to Aydin who has gone insane after eating the poisonous stew. His mind flutters rapidly-emulating the very same sparrow--from one thought to another. Ideas, allusions, and memories fleet across
his consciousness, and events are fragmented. His remembered scenes are not in chronological sequence.
He has no sense of time, and cannot differentiate between past and present.
“Brother, think about life, the days of sorrow.” The tip of my nose was frozen. I said, “Tagh.” It
cracked. “Is that you, brother? Well. Tell me. I don’t expect from...”19
Or,
I talk like Russian soldiers. “Brother, we have to pack up and leave. The damage is irreparable.
Irreparable, when did it become irreparable? The alleys are to blame.”20
Prior to the poisoning, Aydin was an intelligent and politically active poet. He could think in
abstractions and symbols. Now he is insane, and the entire fourth movement is the playback of a therapeutic
session, recorded by the analyst and played back for the reader, to listen to the unrelated words and utterances
that Aydin--chained to a column by Urhan--remembers and enunciates. Recognition of the relationship
between these disjointed fragments is only possible through clues provided in other chapters.
The second part of the first movement, which comes at the end of the novel, is a finale to the
19. Ibid., p. 281.
20. Ibid., p. 282.
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regresses to the symbiotic years of his infancy, and he is portrayed in a more innocent image. He is a wet
infant in his cradle, crying for the warmth and affection only a mother can provide. Ma‘rufi’s familiarity
with the technique is exemplified in the way Urhan, in the last moments of his life, sees his mother, and for
the first and only time in the novel, actually addresses her affectionately as “mom.”
...Then he sees his mother descending from the skies. She pulls on his thumbs with her two hands.
“No, Mom, no.” Mother said nothing. She was just smiling, smiling lovingly.18
The paradisiacal pleasure and comfort of infancy, to which Urhan’s soul is regressing, finds an
antithetical hellistic setting in storm-ridden Ardebil, tormented by endless flurries of snow, where Urhan’s
body is freezing to death. Ma‘rufi’s awareness of the regression mechanism has not only manifested itself
in the way in which he divides Urhan into body and soul, but also in his skillful appropriation of nature as
the psychological landscape of the novel. Nature as captured in the Symphony of the Dead is the organic
repository of Urhan’s tensions, worries and anxieties, mirroring his tormented soul, and becoming his
destiny. Urhan’s life would have surely pursued a different course had he not decided to kill Aydin on a
night when the terrible cold offered nothing but death.

The second movement of the novel is the only one that follows a chronological order and serves
the same purpose in the novel as the ‘file’ of the analysand does in psychoanalysis. In this movement
Ma‘rufi/analyst, who has gathered and filed every available piece of information about the life history of
Urhan/analysand, goes through his file and exposes it to the reader, re-narrating from the perspective of the
omniscient what has already been narrated from the concurrent points of view of Urhan-cum-analysand and
novelist-cum-analyst. The reader peruses the pages of this life history, following the Urkhani brothers from
childhood to adulthood, from health to illness, from sanity to insanity, from life to death.
The technique of interior monologue, as appropriated by Ma’rufi in the third movement of the
novel, in the section of Surmelina, Aydin’s beloved wife, is an innovation in Persian prose writing. Marufi
18. Samfoni-ye Mordegan, p. 367.
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Or,
Mother said, “Aydin is the apple of my eyes. All my children on one side and Aydin on the other.
His voice is velvet-like.”14
The further Urhan gets from the city, the more he withdraws to the deep layers of his repressed
desires and unfulfilled wishes. The analyst/novelist follows him patiently, silently. The cord Urhan is
carrying for strangling Aydin is visible. It is tightened around his own neck, taking his breath. The question
“Why”--a question never forced upon the analysand by an experienced analyst in a therapeutic session-accordingly never is imposed on Urhan by the novelist, who is fully aware of Urhan’s unconscious desire
to rationalize the killing, that primordial sin of fratricide. Urhan is granted the solace he desperately seeks.
Ma‘rufi, silently and uncritically, accompanies him in the cold and snow. Urhan is searching for Aydin, that
same Aydin he is trying to convince himself he loves.
[Urhan] “Hey brother, where have you gone?”
[Aydin] “Don’t follow me brother, the damage is irreparable.”15
And,
How I wish she [mother] was still alive, and could see how much suffering I endure at the hands of
this creature, how I am forced to chain him to the balcony upstairs. She would weep at my plight.16
Urhan remembers one story in order to conceal another, and it is the other story that reveals itself
in the act of narration, “[H]is behavior becomes his telling in the text. Discourses as such are the daily
bread and butter in psychoanalysis.”17 As the night grows colder, heavier, and darker, Urhan increasingly
14. Ibid., p. 91.
15. Ibid., p. 329.
16. Ibid., p. 82.
17. Shlomith Rimmon-Kenan, “Narration as Repetition: The Case of Günter Grass”, Discourse in Psychoanalysis and Literatture, ed. Shlomith Rimmon-Kenan, New York: Methuen, 1987, p. 352.
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Quran, which tells of Cain’s killing of Abel and hiding his body at the instructions of a raven.10 Urhan’s
otherwise meaningless murder of Aydin has found historical resonance.
Urhan, the only one of the Urkhani brothers who achieves functioning adulthood, appears to
be sane. Ironically, however, Urhan’s thinking is a perpetual attempt at rationalization--an unconscious
screening process intended to cover ideas and actions that gratify an unconscious need. This Urkhani is
indeed ill. He is socially debilitated, alienated from members of his family--his mother, sister, and two
brothers--and from his colleagues. His erotic fixations, his excessive cruelty, and his irrational acts, all belie
the façade of rationality.
My wife was taller than I. I had to stand on my tiptoes when I wanted to slap her. I used to slap her
two or three times a week. She would stare at me, and I would want to repeat it.11
Although Urhan is rich, his living quarters resemble a funeral home,
The walls are losing bricks, one after another...Only the ravens are left, ceaselessly crying, “Snow,
snow, snow.”12

Another explicit example of Ma‘rufi’s apparent familiarity with psychoanalytic concepts and
techniques can be found in the opening pages of the work, when Urhan, rationalizing the murder of his
brother, recalls the days of pain and suffering, of rejection by his mother, of his repressed desires.
That kind mother, who had offered the entire domain of her love to Aydin, who never once said
‘My Urhan’.13
10. Reference is made here to the specific Quranic depiction of Abel and Cain. The Holy Quran, V: 27-31, ed. Ahmad Ali,
Princeton: Princeton University Press, 1988, pp. 101-2.
11. Ma‘rufi, Samfoni-ye Mordegan, p. 335.
12. Ibid., p. 16.
13. Ibid., p. 24.
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In this long therapeutic session--the last twenty-four hours of Urhan’s life--Ma‘rufi uses two cameras to
fragment time into linear and circular and to fragment Urhan into soul and body. Such a rupture between body
and soul is identifiable with the symbolic manifestations of a psychiatric disorder--known as regression. As
a major defense mechanism--in Freudian psychoanalysis--regression is the act of returning to some earlier
phases of life, in reverse chronological order, in order to abandon the unpleasant, painful present. In the
traditional narration of a session, the analysand repetitively is reliving or reexperiencing the past in the
present relationship with the analyst. This is not to cast, life history as static, archival, linear, reversible,
and literally retrievable. Rather, the therapeutic session--likewise its accompanying narration--emphasizes
a new experiencing and a new remembering of the past that unconsciously never has become the past.
Regression, then, necessarily, becomes a progression, for it serves to clarify certain constituents of one’s
present psychoanalytic actions.
The reader is put in the position of the analyst and follows the story line concurrently from two
different points of view. First is that of the analyst/novelist accompanying Urhan’s body as he proceeds
to Shurabi, to coldness, snow, end and death (as registered by camera #1). The second angle is also that
of the simultaneously present novelist/analyst who listens, in silence, to Urhan’s internal discourse as his
soul, taking an opposite direction to his body, regresses to the warm past of his infancy. Urhan recalls
memories from a life spanning forty-three years and seeks solace in his mother--the paradise associated
in psychoanalysis with early infancy (camera #2). As an extension of the defense mechanism and in the
same way that Urhan breaks into body and soul, the first movement of the novel, breaks into two sections,
with the latter coming at the end of the story to signify the completion of the cycle. The clarification of
psychoanalytic constituents thus is achieved through the circular and coordinated study of past and present.
Urhan’s thoughts, to put it in the language of psychoanalysis, are divorced from reality. An obviously cruel
action, motivated by uncontrollable emotional needs, becomes in his mind a logically justifiable act, a
necessary step. His obsessive desire to kill his brother forces him to leave for Shurabi, in spite of heavy
snowfall, on the coldest night the city ever has experienced. Aptly, the book begins with the verse from the
. Ibid., pp. 32-3.
. Ibid., p. 33.
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desired by symphony, ultimately succumbs to chaos, anxiety, and disorder, as demanded by death. For as
the narrative gradually unravels, the order of the movements change and the first movement breaks into
two parts, one part appearing at the very beginning of the work, and the second one at the very end, after
the fourth movement.
Not only is the ordering of the narrative non-chronological and its symphonic structure disrupted,
its internal time frame, also is manipulated. As Ma‘rufi himself has claimed in an interview, two separate
cameras are utilized, one to represent linear time and the second, circular time. The two cameras are
operating simultaneously. One camera depicts what Urhan does in the last twenty-four hours of his life (the
linear time of the novel, or its story-time) and the other camera registers concurrently what he thinks and
recalls (the circular time of the novel, or its discourse-time).
Both the time framework and the simultaneous depiction of the narrative by two cameras resemble
those of a therapeutic session. The therapeutic session is an arbitrarily defined period of time in which,
presumably, anything can be said--with only one limitation. That is, one is obliged to stop when one’s time
is over (linear time). Within this time frame, equal weight is given to unreason, dream, and childhood, as
to reason, consciousness, and adulthood. The analyst supersedes himself and his conclusions and listens,
in complete silence, to the stream of consciousness, the interior monologue of the patient undergoing
psychoanalysis--the analysand,  as he fuses past and present and recalls memories and events of his life
time in an unprocessed form (circular time). Moreover, “[T]he analysand tells the analyst about [himself]
and others in the past and present. In making interpretations, the analyst retells these stories. In the retelling,
certain features are accentuated while others are placed in parentheses; certain features are related to others
in new ways or for the first time and some features are developed further, perhaps at great length. This
retelling is done along psychoanalytic lines.”
Ma‘rufi’s treatment of time in the first movement of the novel thus resembles a therapeutic session.
. Dehbashi “Sevomin mizegerd-e dastan nevisi dar Iran,” pp. 275-89.
. For the sake of precision, I have opted here for field specific terminology. Analyst and analysand, as opposed to therapist
and patient, serve to demonstrate several specificities of their interrelationship that the latter appellations overlook. The analyst
himself is subject to a great deal of psychoanalysis in any given session, in the same way that the anlaysand becomes, to an
increasing extent, coanalyst of his problems, and even of those of the anlayst.
. Roy Schafer, “Narration in the Psychoanalytic Dialogue” in On Narrative, p. 31.
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pervasively nostalgic, all centered around loss and deprivation.
Paralleling the way in which the past speaks through the theme, structure and setting of the novel,
voices from the dead control the destinies of Aydin and Urhan Urkhani, the two main characters of the novel
and the last survivors of the Urkhani family which lived in Ardabil, a city in north-western Iran, after the
Second World War. As the novel opens, Jaber Urkhani, a dried fruit wholesaler, and his wife have died after
long years of pain and suffering, and Aydin’s twin sister, Ayda, has committed suicide for unknown reasons.
Urhan, the youngest sibling, already has killed one of his brothers, the multiply handicapped Yusef, and is
obsessed with murdering Aydin, the eldest among them. Aydin, once an intelligent and handsome poet, now
has lost his sanity, poisoned by a sparrow’s brain stew prepared by Urhan.
Samfoni-ye Mordegan is, in fact, the story of the last twenty-four hours of Urhan’s life. He closes
his store in the afternoon, sends the workers home, and leaves the city to go to Shurabi (a small salty lake
near Ardabil) to find and kill Aydin. In his hallucinations, Urhan perceives of his brother as a threat. In these
last twenty-four hours, Urhan, venturing outside to find and kill Aydin, simultaneously sojourns internally
to the past forty-three years of his life. He regresses chronologically to the age of adolescence, childhood,
and infancy. He wears himself out rationalizing the act of killing, making believe that he really does love his
brother, despite the fact that he is compelled to kill him. Eventually Urhan confronts a tragic end in the cold
and snow, dying so that, “...if someone passed by the lake, he would have said, ‘A man has hung himself in
the water’.”
Like a symphony, the novel is composed of four movements. The symphonic structure is a type
of reordering that emphasizes significant features other than by a simple sorting of incidents and may
result in a narrative status that is subdued rather than nullified. It is a classification that supersedes or
subordinates chronology, but does not do so in terms of topical features. The story rather is organized on
the basis of dynamic and rhythmic properties, into movements like those of a musical work. Here Ma‘rufi
has mastered the interplay of a death-tormented theme with a symphonic structure, where structure, as
. Ma‘rufi, Samfoni-ye Mordegan, p. 369.
. Nelson Goodman, “Twisted Tales; or, Story, Study, and Symphony” in On Narrative, ed. W.J.T. Mitchell, Chicago: Universsity of Chicago Press, 1981, pp. 111-15.
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first and most acclaimed novel--has appropriated psychoanalytic theories and techniques at three distinct,
albeit interrelated, levels and offers an inspiring testimony to the linguistic nature of the mental processes.
At the level of structure the novel has appropriated the Freudian model of the encapsulated Id and Superego
to create a de-centered structure. The time frame of a therapy session has been adapted to treat the narrative
time of the novel. The therapeutic time frame and regression--a principal unconscious defense mechanism-are coopted to derange the symphonic structure of the novel, in effect to split Urhan-- its protagonist--into
body and soul and to break the first movement of the symphony into two parts, narrating it, simultaneously,
from two different points of view.
At the level of technique, Ma‘rufi utilizes at least three major defense mechanisms--repression,
compensation, and regression--to characterize the personages of his novel. In addition, like the trained
analyst, he refrains from adopting moral stances on concepts and events--such as sin, chaos, murder and
illness--which fall customarily within the domain of morality and ethics. Finally, at the level of subject
matter, the novel is the life history of a family, an etiology of their illnesses, inhibitions, erotic fixations,
etc.
Samfoni-ye Mordegan is told from more than one viewpoint and has attracted wide critical interest
as an experimentation in structure and technique to create meaning. Interpretations have ranged from a
metaphysical novel concerned with time, to a social novel depicting the deterioration of a family and a
traditional society confronted by Western technological and societal ethics. All the variegated reactions
agree that the novel dramatizes a deterioration from the past to the present. However, the past of the novel
is not the past of an earlier society or historical era as much as it is an immediate and individual past,
that bygone, innocent, idyllic, and ephemeral world of childhood. A tragic sense of loss is prevalent in
each section and in almost every scene, to the point where loss justifiably can be identified as the novel’s
basic theme. The scenes, symbols, monologues, images, allusions, and structural devices--not so much
intellectually meaningful as emotionally evocative--collectively generate and convey emotions that are all
. For examples of such reviews see, ‘Ali Dehbashi et. al., “Sevomin mizegerd-e dastan nevisi dar Iran” (Third Round Table on
Fiction Writing in Iran), Kelk, I: 1368/1989, pp. 275-89; and, Hasan Tehranchian, “Forupashi-ye jame‘-ye kohan dar Samfoniye Mordegan” (The Fall of Traditional Society in the Symphony of the Dead),Kankash, XI, Spring 1994, pp. 38-58.
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A closer look at the history of Persian psycho-fiction (a literary genre popularized by the innovative
works of such writers as William Faulkner, James Joyce, and Virginia Wolf) may suggest convincingly that
many Iranian novelists have benefited, in various forms and degrees, from psychoanalytic concepts and
theories and have conditioned aesthetically a whole generation of readers to a new set of parameters for
enjoying literature. Most works of novelists like Sadeq Hedayat, Sadeq Chubak, Husahng Golshiri, Ja‘far
Modarres Sadeghi, Javad Mojabi, Shahrnush Parsipur, Bahram Sadeghi--just to mention a few among many-have benefited from the familiarity of their authors with psychoanalytic theories and techniques, their
experimentation with interior monologue and stream of consciousness, and their conviction in the potential
of apparently unrelated images and utterances to become meaningful internal laws of signification.
In post-revolutionary Persian fiction, ‘Abbas Ma‘rufi stands out as a writer who depicts the
coincidence between literary and psychic processes. Samfoni-ye Mordegan (Symphony of the Dead)--his
. ‘Abbas Ma‘rufi, Samfoni-ye Mordegan (Symphony of the Dead). Tehran: Nashr-e Now, 1368/1989.
Among Ma‘rufi’s other noteworthy novels are: Sal-e Balva (The Year of Mayhem), Tehran, Nashr-e Gardun, 1992, and;
Peykar-e Farhad (The Statue of Farhad), Tehran: Nashr-e Fakhteh, 1995.
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Discourse in Psychoanalysis and Literature
A Case Study of The Symphony of the Dead by Abbas Ma‘rufi
Houra Yavari, Ph.D.
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To bring psychoanalysis and literature together is to evoke at once certain familiar juxtapositions and unssettled considerations. Such an undertaking brings forward the relation, for example, of language to the
human psyche, of mental operation to aesthetic structures, and of the unconscious to literary texts. Among
the many questions elicited by these series of terms and what they exemplify, the following are of closer
significance to the purpose of this study. Can psychoanalysis claim any legitimacy when imported into the
study of literary texts? Can psychoanalytic literary criticism reveal the structure and rhetoric of literary
texts? Or, more specific to the purposes of this undertaking, can psychoanalytic theories and concepts be
appropriated to treat the structure and time frame of a novel and, is there a place where literary and psychic
processes coincide?
Keywords:
literary text, psychoanalytic criticism, narrative structures, mental structures.
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The Implications of Lacanian Psychoanalysis for Films
Sayyed Mohsen Fatemi, Ph.D.
Lecturer in education, psychology and communication
The University of British Columbia
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For Lacan, as for Freud, psychoanalysis is a project of interpretation that has nothing to do with empirical
research and positivist investigation. Just as clinical psychoanalytic interpretation must concentrate on the
psychic text, filmic psychoanalytic interpretation must focus on the filmic text and explore and find the
spectator inherent within—rather than external to—this text. Language, psychoanalysis and film constitute
an interrelated potpourri whose hermeneutical implications would unfold praxis with profound underlying
semiotics and semantics.
Keywords:
psychoanalysis, the unconscious, signification, signifier, signified.
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Jacques Lacan and Contemporary Psychoanalytic Criticism
Shideh Ahmadzadeh ,Ph.D.
Academic Member of Shahid Beheshti University

Jacques Lacan is definitely one of the most remarkable figures of post-structuralism. Being influenced
by Saussure’s and Claude Levi-Strauss’s views, he fundamentally changed contemporary psychoanalysis.
Lacan’s ideas are, in other words, a review of Freud’s thoughts, which are mainly known as a “Return to
Freud”. But the fact is that Lacan’s being influenced by structuralist ideas provided him with a new undersstanding of the unconscious. The unconscious, in Lacan’s view, has no autonomous identity but possesses
a linguistic structure; in addition to that, he provided us with a new definition for subjectivity which is
based on “lack”. Subject, in Lacan’s theory, does not essentially bear a unified, consistent form, but it is the
“other” that forms the heart of the identity for the subject. The presence of the “other” helps the subject to
find identity and to come to self-knowledge through this “other”. Psychoanalysis takes an important place
in post-structuralist criticism. Object-centrality and decentralism, two important features of Lacanian psycchoanalysis, distinguish it from the classical psychoanalysis. In Lacan’s theory, there are three basic orders
in the life of human being which are the key terms as well: desire, gender and unconscious language. In
this article, I first define theses key terms in brief; then bring Lacan’s own analysis about these terms into
discussion and study some of the examples in order to make a better understanding of them. Finally, I will
briefly discuss the differences between Lacanian criticism and other post-structuralist readings.
Keywords:
Jacque Lacan, the symbolic, the imaginary, the real, gender, unconscious language, desire, objet à.
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Parsons’s Analysis of the Process of Aesthetic Experience Development
Mehrdad Ahmadian
MA of Art History
Among the researches done in the area of cognition and perception of the process of aesthetic experience,
Michael Parsons’s field research formed by the effect of Piaget’s school can be regarded as the foundation
of scientific research on art objects. Having done a structuralist classification of the elements involved in
the understanding of artistic works, Parsons (being influenced by expressive critics) relates the stages of
aesthetic experience based on the formation of mind and cognitive development to the age difference.
Keywords:
Piaget’s school, cognition, mental development, cognitive psychology.

Origin, Development and the Scope of Psychoanalytic Criticism
Mohammad Sanati, Ph.D
Assistant Professor of Tehran Medical University
Distinguished Member of Royal College of England’s Psychiatrists
This article, which begins with a critique of psychoanalytic criticism, attempts to compare the traditional
criticism of literature and art, with psychoanalytic criticism. The former one, originated from Plato and
Aristotle, was founded base on the master- subject relationship between philosophy and literature and was
absolutely dominant until nineteenth century; the latter one, on the other hand, tries to subvert this relationsship. This article is to study this relationship and to study the background and the major developments of
psychoanalytic criticism as a pluralistic method of interpretation which mainly aims at analyzing literary
and artistic works.
Keywords:
literary criticism, relationship between literature and art, criticism and psychoanalytic interpretation, criticcism and interpretation.
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Culture of Criticism and Cultural Criticism
Behnam Kamrani
Ph.D. Student of Art Research

The world of criticism provides an arena for a dialogue; this dialogue in the contemporary world moves
from one subject to another and includes cultural areas as well. The word “culture” was originally used to
talk about raising animals and crops. It was also associated with worship (the word “cult” meaning worship
is one of its derivatives). From sixteenth to seventeenth century, the word culture was numerously used to
illuminate the growth of the mind and conduct through instruction and education. But it was gradually used
as a value for the civilization. It is hardly possible these days to give a comprehensive and precise definition
of culture. But it is feasible to pave the way for a better understanding of the factors involved in culture by
reviewing the most important issues in cultural studies. This problem displays itself as cultural criticism
and cultural theory, and this is the only way to map the untrodden routes of modernism in Iran in order to
build up a contemporary cultural dialogue. This article is not to analyze the whole area of criticism and
culture, and it is just a brief review of the conditions involved. The examples taken are mostly from visual
arts, but they can be likewise applied to other areas of art.
Keywords:
culture, criticism, cultural studies, modernism, postmodernism, globalization.
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Artist, Art-Criticism, Audience
Habibollah Ayatollahi, Ph.D.
Assistant Professor of Shahed University

What is criticism and who is a critic? What is art and why so many artists frown upon their works been
criticized? Criticism is aimed at distinguishing flaws from merits, values from disvalues, and the right from
the wrong, in addition to giving a better understanding of the artists’ work. It, moreover, informs the artiists about their faults and merits. Criticism, in one way or another, is a double-edged blade; it praises and
condemns. It aspires in most cases to illuminate the merits and demerits, in order to help us make a better
choice. There have been various critical approaches and there have been different reasons for them to come
into being. Political, social and religious movements, along with psychological, aesthetic and school-orieented backgrounds have prompted the formation of new critical approaches; social progress and the change
in the social and scientific institutions of the new century can be added to the list as well. Some of these
critical approaches have been approved of by critics and experts and some are still being experimented. A
brief study of these approaches is what this article aspires to provide.
Keywords:
criticism, art, artist, critical approaches, significant principles in criticism.
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Preface

This issue of Pazhouheshnameh, as previous ones, consists of two sections: Research and Naghdnameh.
Three articles are presented in the research section; the first article introduces and exemplifies some of
the influential and critical approaches of arts. The second article titled as “ Cultural Criticism and Critical
Culture” deals in brief with the need for criticism and cultural studies. The third article reflects the process
of aesthetic experience development according to age difference; this has been done based on Parsons’s
field study and research.
The second section, Naghdnameh, focuses on psychoanalysis criticism. The time we decided to dedicate
this section to psychoanalytic criticism of literature and arts, we were hopeful to receive numerous articles
dealing with various fileds of this approach. Despite all the efforts made, our expectations for several
reasons were not fulfilled. Hence, in this issue, we have not been able to present any articles by some of
the well known pioneers of psychoanalytic studies, but we will in brief refer to some of these figures in the
introduction to Naghdnameh. Although Naghdnameh of psychoanalytic criticism calls for supplementary
issues, we hope that the articles presented, which by far bear profound and significant contents, will deeply
influence our knowledge of psychoanalytic criticism of literature and arts.
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