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پارکِ های در چمنتعمیرکار، موبایل را تحویل دهد، حدود دو ساعت منتظر شدم تا چهار سال پیش، زمانی که 

ای زرد در چمن افتاد. لکه مشغول طراحی شدم. نگاهم به گلی تک افتاده در سطح وسیعِ اصفهان پل فردوسی

 همه سبز بود که توجهم را جلب کرد و نگاهم بر آن ماند. میان آن

هائی . نمونه1یر... )تصوتابدون این که به صفحه نگاه کنم، از گل طراحی کردم. یکی.... دوتا ..... سه تا....... سی

 (.است هاآن طراحی

 1/3/96. تاریخ 1تصویر

 پایان فرم متفاوت را در خود داشت!!مشخص، امکانِ بی خیلی عجیب بود.... یک فرمِ 

واقعیت ثابت و مشخص است؟ وقتی واقعا، و این جا بود که پرسشی برای من شکل گرفت. واقعیت چیست؟ آیا 

شد کردم، عینیت گل بود که در طراحی آشکار مینگاه کنم طراحی میخیره به گل، بدون این که به صفحه 

 کرد؟ کرد و یا بر عکس، اتفاق، ذهنیت و ناخودآگاه بود که واقعیت را تفسیر میو صد جلوه پیدا می

درازناک و با پرسش از عینیت و ذهنیت، خودآگاهی و ناخودآگاهی در ارتباط با واقعیت، گرچه پرسشی است 

 طوالنی، اما برای من با این تجربۀ شخصی موضوعیت پیدا کرد.تاریخی 

 ای که به آن اشاره شد، به دالیل مختلف ادامه پیدا نکرد تا این که با تز اصلیِ ساندرو بکوال در هنرتجربه

مدرنیسم در تحلیل آثار هنری آشنا شدم و ارتباط معناداری بین این تجربه و تز او یافتم. بکوال در تزِ نسخت، 

 نویسد:در مقدمه می



 تز نخست: دو اصل خالقیت هنری

 د.نهنهای هنری تأثیر میاند و بر همۀ تجربهشود، که شرط ثابت خالقیت هنرید را شامل مینخستین تز من دو اصل متضا

ترین و شود. یکی از روشنها نشان داده میخصلت عام این دو اصل، از جمله، در طیف وسیع اظهارات و توصیفات مرتبط با آن

 یابیم:( می1937)لندن، « هنر تجسمی و هنر تجسمی ناب»ترین این اظهارات را در جستار پیت موندریان، ساده

ست، اما دو گرایش عمدة انسان که صد و هشتاد درجه با هم اختالف دارند، هنر هر چند اساسا همه جا هست و همواره یکی ا

ها در یک گرایش هنری آفرینش صریح زیبایی جهان را آماج خود قرار شوند. انسانهای متعدد و گوناگون آن پدیدار میدر بیان

اولی هدفش کنند. اندیشند و تجربه میکه می اند و در دیگری بیان زیبایی شناختی خود را، یعنی بیان زیباشناختی آنچه راداده

. از این رو، ما در هر اثر هنری فیگوراتی ]پیکرنما[ میل به بازنمایی واقعیت به طور عینی است و دومی به طور ذهنی

را  کنیم و در عین حال، کوششیمشاهده می _صرفا از طریق فرم و رنگ، در روابطی متعادل_بازنمایی زیبایی به طور عینی را

انگیزند. این کوشش ناگزیر باید به بیانی فردی و خاص ها و روابط در ما برمیها، رنگبینیم برای بیان احساسی که این فرممی

ری احساس برانگیزد، وجود این دو نکشد. با وجود این، اگر قرار باشد اثر همنجر شود که بر بازنمایی خالص زیبایی پرده می

رغم ماهیت دوگانۀ تمایالت خالقه، هنر روری است. هنر ناگزیر بود راه حل درست را پیدا کند. بهخاص( ض-عنصر متضاد )عام

و جوی فیگوراتیو نوعی هماهنگی را از طریق همسازی میان بیان عینی و بیان ذهنی پدید آورده است. ]...[ برای هنرمند، جست

بوده است و همواره خواهد بود. ]...[ تنها مشکل در هنر دستیابی به بیانی واحد از طریق ایجاد تعادل میان اضداد چالشی دایمی 

 _یعنی به طور فنی_است. اما بسیار مهم است که این مشکل باید در قلمرو هنر تجسمی  امر عینی و امر ذهنیتعادل میان 

 حل شود و نه در قلمرو اندیشه.

 کند:از این دست را توصیف می« فنی»حل  های سیک اسکرین[، یک راهماتیس در مقدمۀ جاز ]مجموعه باسمه

ام، هیچ زدههای شتابمشقهایم جهت دقیق بدهم، و حتی در سیاهکند تا به خط]محور[ عمودی در ذهن من است، کمکم می

های من گیرد: منحنیخطی، برای مثال شاخه درختی در یک منظره، بدون آگاهی از این رابطه با ]محور[ عمودی شکل نمی

 قل نیستند.عبی

بیان شده است. این دو واژة انتخابی شلینگ،  دوگانگی آپولونی/ دیونوسوسیرویکردی دیگر به دو اصل یاد شده از طریق 

میل آشکار و آگاهانه به سمت فرم و نظم که مشخصة جوهر آپولون است در تباین با فیلسوف آلمانی، اشاره دارند به 

 شود.مظهر آن شمرده می پنهانی که دیونوسوس انگیزة خالق بی اختیار، ناخودآگاه و

دار ]...[ و بنابراین عمال یابیم که در تقابل با انگیزة معقول، خوشتندر انسان ماهیتا یک انگیزة کور، لجام گسیخته و سازنده می

 آنِ واحد.کننده در او است ]...[ رمز شعر راستین این است: مستی و هشیاری نه در دوزمان متفاوت بلکه در نفی

 فردریش نیچه نظراتی مشابه را بیان کرد:

شناسی پُربار خواهد شد اگر ما به جای استنباط منطق یا قطعیت بالواسطۀ خیال دریابیم که تحول هنر مرتبط با علم زیبایی

زم کشمکش ها بستگی دارد و مستلگونه که تولید مثل به دوگانگی جنسدوگانگی آپولونی و دیونوسوسی است؛ درست همان

شان ایم که رازهای ژرفِ دیدِ هنریهای ادواری است. اصطالحات آپولونی و دیونوسوسی را ما از یونانیان به ارث بردهدایم و سازش

های بارزِ خدایانشان. از طریق آپولون و دیونوسوس، گشایند. البته، نه در مفاهیم بلکه با شخصیتسنج میرا به روی ذهن نکته

رسیم که در جهان یونانی میان هنر آپولونی پیکرتراشی و هنر دیونوسوسی یونانی، ما به تشخیص این مسئله می دو خدای هنر

موسیقی تضادی عظیم در منشأ و در اهداف، وجود داشت. این دو گرایش متفاوت، غالبا در عدم توافق آشکار، به موازات هم پیش 



و به « هنر»بخشند که صرفا با واژة مشترک ری می شوند و ضدیتی را تداوم میهای نو و نیرومندتروند؛ و مدام موجب زایشمی

هلنی جفت شده با هم پدیدار شوند و از طریق این « اراده»یبد تا در نهایت این دو، با معجزة متافیزیکی طور سطحی فیصله می

 سربرآورد. _آتنیتراژدی _آمیزش جنسی سرانجام شکلی از هنر به طور مساوی دیونوسوسی و آپولونی 

توان برای دو اصلی هنری مورد بحث قول در کنار هم کافی است تا دامنۀ وسیع معناهایی را نشان دهد که میهمین چند نقل

 بینند.کنندة هنر را در تلفیق دو گرایش بنیادی میهای متفاوت، شرط تعیینما به کار برد. نویسندگان مذکور به رغم نگرش

کند، شلینگ سازد؟ نیچه دو اصل فوق را دو سائق توصیف میساختار عام خالقیت هنری را می چه چیز شالودة این

ها به منزلة متضادهای دو نیرو یا انگیزه، و موندریان دو تمایل بشری. اما هر سه نویسنده آشکارا روی معنای آن

ها از چارچوب تولید هنری د آنهای بشری توافق دارند. از این رو، ضرورت اتحااساسی و مشروط در همة تالش

 یابد.رود و به رفتار بشری در کل ربط میفراتر می

هایم در ارتباط با معانیِ متضادِ اساسی در تجربۀ خلق اثر هنری، به روشی برخوردم که امکان بررسیدر ادامۀ 

تی که برای بررسی کرد. رهیافکاوش در چگونگی اتحاد عوامل متضاد را در تجربۀ هنری به خوبی فراهم می

بود. برای آن که مشخص شود منظورم از این « خودکاریِ روانی سوررئالیسم»این موضوع یافتم، روش 

در مورد روش عملی نگارش خودکار که  های ادبیفصل سوررئالیسمِ کتاب مکتبهایی از بخشروش چیست، 

 آید:انتخاب کردم که در ادامه می است را

 

 

 



 



 



 













  



ها قرار گرفت، در هنرهای تجسمی نیز استفاده مورد استفادة سوررئالیستروش نگارش خودکار که در ادبیات 

به عبارت دیگر جنبش سوررئالیسم با ادبیات شروع شد و در هنرهای  استفاده. شیوةهائی در شد، البته با تفاوت

های ادبی و تجسمی و سوررئالیستتجسمی و هنرهای دیگر گسترش یافت. در ادامه گزارشی از مناسبات 

آید آنچه در ادامه میگیرد. چگونگی استفاده از روش خودکاری روانی در هنرهای تجسمی مورد بررسی قرار می

 :استهای مرتبط با این موضوع از کتاب هنر مدرنیسم بخش

 گرایش سمبولیستی و رُمانیتک:

 ای، پیکرنما(سوررئالیسم )نشانه

یافته و های منریستِی فوتوریسم و داداییسم، الزم است میان نمودهای جنبش سازمانسوررئالیسم نیز همانند جنبشدر مورد 

هنر تولیدشده به اسم آن فرق بگذاریم، جنبش، نظریه هنری، و ایدئولوژی سوررئالیسم ساخته وپرداختۀ نویسندة فرانسوی، آندره 

نخستین بیانیۀ »ها را در پروراند و آنمی 1920است. برُتون آرا و نظراتش را در دهۀ  برُتون، و از همین روی آبشخور آن ادبیات

ها گیرد قدمتی به مراتب بیش از ایندارد. اما نقاشی و فضایی که بعدها سوررئالیستی نام می( عرضه می1924« )سوررئالیسم

یعنی _ 1915و  1911های نقاشی قبال در فاصلۀ سال های روانشناختی و سبْکیِ خاص دو جریان اصلیِ این نوعدارد. ویژگی

ریکو ایتالیایی ترسیم شده بود. برتون در هنر کاندینسکیِ روس و دی _گذاری جنبش سوررئالیسمحدود ده سال مانده به پایه

 کند:در نخستین بیانیۀ سوررئالیسم اشاره می

نهد که دنیای تصور و خیال و غریزه و ناخودآگاه متفاوتی را پیش می بینی عقالنی، دنیای درونی یکسرهبرُتون در برابر این جهان

خواند. از نظر او یگانه هدف هنر همانا آشکار کردن فرا می _فراواقعیت یا سوررئال_است و هنرمندان را به بیان این واقعیت برتر 

میسر است. « من»فُرمال و هر گونه نظارت  انگیز و خیالی است که آن هم فقط از راه تعلیقِ مقاصدامور غیرعقالنی و حیرت

 بندد. بابه تعریف او سوررئالیسم عبارت است از:چنین است که برُتون اصل تداعی آزاد فروید را به کار می

را _به طور شفاهی یا کتبی یا به هر طریق دیگر  _خودکاری روانی محض، که شخص به یاری آن قصدِ ابراز کارکردِ واقعی فکر

شناسانه و اخالقی. شد؛ به فرمان فکر، در غیاب هر گونه عنصر بازدارندة ناشی از عقل، و فارغ از هر گونه دلبستگی زیباییداشته با

هایی از تداعی که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته، و مبتنی است بر سوررئالیسم متکی است بر باور به واقعیت متعالی شکل []...

خواهد یک بار و برای همیشه تمامی سازوکارهای روانی دیگر را طرفانۀ فکر، سوررئالیسم میبی هایقدرتِ مطلق رؤیا، و بازی

 براندازد و خودش جایشان را در حل مسائل اصلی زندگی بگیرد.

ۀ ها و سانسورها است. برتون نیز مانند بسیاری از معاصرانش بینش مبتکرانمسئله اصلی همانا براندازی همۀ قوانین و محدودیت

شناسی سببآرانیِ برخی امیال جنسی، و شناختی و واپسفروید دربارة سِکسوآلیته )گرایش جنسی( کودک، عواقب آسب

 کند. تعبیر می« اَبرمن»ها را دعوت به آزادی جنسی و برانداختن رنجوریروان

قالنی و صرفا مبتنی بر پویش روانِی و در پشتِ مطالبۀ هنری یکسر غیرع _جانبهاین تصور از آزادی همه_در پشت این تعبیر 

بخش ها برای دستیابی به بهشت گمشده و اشتیاق درآمیختن با یک کل فراگیر، پشتیبان و امنیتتوان آرزوی رُمانتیکرؤیا، می

ها الیسترهای اجتماعی را از دست داده بود. برای او و دیگر سوررئارا تشخیص داد. برتون هرگونه اعتقاد به معنا و توجیه ساخت

هایش عمل نکرده است. بیانیۀ او ندای درماندگی و هیچ شکی وجود ندارد؛ نظم بورژوایی شکست خورده و مدرنیسم به وعده

اش برآورده نشده و او با واگردانی خودْدوستی خویش در جهت قطب شدهغریو خشم خودشیفتگانۀ کسی است که توقعات آرمانی

 زند.ن می، دست به جبرا«خود»خودِنمایانۀ 



شناسانه و اخالقی چیزی نیست مگر پاکسازی اصل خودکاری روانی و مطالبة هنری فارغ از هرگونه دلبستگی زیبایی

مایه( سمت و بیدو )زیستهرگونه ساختار آرمانی شده. تنش دیالکتیکی موجود میان دو قطب حذف شده است. لی

طب خودنمایانه واگردانده است. به عبارت دیگر: امر آرمانی از شده به قاش را از قطب آرمانیسوی نیروگذاری روانی

دهد و به عنوان یکی اصل جزمی و جایی، جوهر نظریۀ برتون را شکل میاین جابه شود.می رود و خودنمایی، آرمانیمی بین

وجود درگیر تجارب مرتبط با  پذیرند و با تمامهای برتون را مییابد. نویسندگان سوررئالیست مشتاقانه ایدهمطلق رسمیت می

های کند و تبِ فرو رفتن به حالت، رنه کرِوِل همکارانش را با مقولۀ هیپنوتیزم و احضار ارواح آشنا می1922شوند. در سال آن می

 گوید:شود. آراگون در توصیف آن شرایط میگیر میگونه همهخواب

خود خبریِ توی تاریکی که از خود بیه بودند روی آن لحظات بیشان را گذاشتهفت هشت نفری بودند که دیگر همه زندگی

 شده توی هوا شناور بودند.های غرقکردند و مثل آدمشدند و در حال خلسه صحبت میمی

رفتند. البته معدودی از آنان مانند روبر دِسنوس چنان مهارتی کسب کرده بودند که به اختیار به حالت هیپنوتیک فرو می

سازد. رسد و فقط گرایش روانی هنر سوررئالیست را مشخص می]خودکاری روانی[ در نقاشی به چنین حد افراطی نمی اتوماتیسم

( به ارئه روش 1919های مغناطیسی )در نخستین اثر ادبی سوررئالیستی با عنوان میدان _مشترکا با سوپو_نظریۀ هنری برتون

های برخاسته از ناخودآگاه ها، افکار و اندیشهمحرک« خودکارِ»و ثبت  قید و شرطخروج کامل از سیطرة عقل و پذیرش بی

ها به معنایی کند نقاشی را بنا بر سنت سمبولیستپردازد. بعد هم که کاربست روش خودکاری روانی در نقاشی را پیشنهاد میمی

ری اش پیکابیا، منز همین روست که در بیانیهگیرد. ادر نظر می _چونان تصویری از افکار و تصورات غیر عقالنی _ادبی و تقلیدی

ریکو و کله را در سلک های سابق(، گوستاو مورو )سمبولیست( و نوآوران پیشتازی چون دوشان،دِکیو ماکس ارنْست )داداییست

براکِ کوبیست  آورد و جالب اینکه پائولو اوتچلو )نقاش رنسانس پیشین( و همچنین سورا، دُرَن، ماتیس وها در میسوررئالیست

گسیختگی نظرات دهد. این فهرست از هنرمندان نمایانگر درک ناقص برتون از هنرهای تجسمی و از همرا در این زمره جای می

 او دربارة جوهر نقاشی سوررئالیست است.

ریکو و کاندینسکی دِکیکنند، بلکه آثار های ادبی برتون تبعیت نمیواقعیت این است که نقاشان سوررئالیستِ آتلی از بخشنامه

ریکو، سوررئالیسم فیگوراتیو دهند. ماکس ارْنست، رُنه ماگریت، ایوْ تانگی و سالوادُر دالی متأثر از آثار اولیۀ دِکیرا سرمشق قرار می

هایشان شینمایی سدة نوزدهم به جهان خیالی و غیر واقعی نقاگیری از اسلوب واقعآورند. آنان با بهره]پیکرنما[ را پدید می

 (.185تا  183نامد )تت های رؤیا میهایش را عکسبخشند، چنانکه دالی به صراحت نقاشیگونه میصورت عکس
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های توصیة برتون مبتی بر قبول بی و قید و شرط ایدهاین نقاشان ظاهرا 

کنند، اما ها پیروی میپدیدار شده در خودآگاهی و ثبت بصری این ایده

ها تحقق کامل نظر برتون گرایانة آنمهارت فنی دخیل در رویکرد طبیعت

ماهیت سوررئالیستی  سازد.غیر ممکن می _که شامل کنش نقاشانه است _را

ها که از  بازنمودهای امر غیرعقالنی )مثل آثار فرانسیسکو گویا و شیاین گونه نقا

اند ای که فرضا از آن مایه گرفتهکند، به اصل خالقههنری فیوزِلی( متمایزشان می

ها که بستگی ندارد، بلکه مبتنی است بر یک ویژگی بنیادین مشترک میان همۀ آن

یل، سردبیر نشریۀ انقالب سوررئالیستی یِر ناواش توضیح خواهم داد. پیبعدا درباره

، امکان رفعِ کامل سانسور و کنترل در کنش نقاشی را به 1925ای به سال در مقاله

ای سخت و بحران آفرین کند و بدین ترتیب درگیر مجادلهکننده رد میدالیلی قانع

 شود.با برتون می

زنمایی اپذیر است که در کنش نقاشانه و فارغ از بخودکاری روانی فقط آنگاه امکان

تحت  _، ماسُن و میرو به پیروی از کاندینسکی و با ایجاد یک سبک نقاشی کمابیش انتزاعی1925کار رود. در حدود سال  به

کننده در این برای آن ابداع کرده است، گامی تعیین را« ایسوررئالیسم نشانه»که گئورگ اشمیت اصطالح  _تأثیر مستقیم کله

واسطه های حرکتیِ خودانگیخته بیمسیر برداشتند. از جمله خصوصیات این سبک نوعی خودکاری است که از طریق آن محرک

عمدتا غیر عینی  های اُرگانیک، بیانگر وهایی با فرمآیند )دسِت کم به لحاظ نظری( و ترکیبو مهارنشده به قالب نقاشی در می

 _آرزوی غلبه بر کلیه تناقضات و حل شدن در امر عام_(. در این نوع نقاشی، نگرش بنیادین رُمانتیسم 187و  186سازند )تتمی

 یابد.اش را میزبان تجسمی و در نتیجه، نخستین بازنمودِ مدرن

    

 

 

 

 

 

 

گیری سبْکِی کامال مشخص و مطابق با مسیر تحوالت رُمانتیسم و سمبولیسم شامل دو جهتجنبش سوررئالیسم 

ای ریکو؛ و سوررئالیسم نشانهاست: سوررئالیسم فیگوراتیو ]پیکرنما[ ادامة خط سمبولیستی از مونک/اِنسور تا دِکی

گیری وجه مشترکِ این دو جهت گوگ تا فووها و کاندینسکی. تنهایا انتزاعی ادامة خط رُمانتیک از گوگن/وان

با این حال، خودکاری روانی  است. _اصل اعتقادی برتون_« خودکاری روانی»تأکیدشان بر مقولة ناخودآگاه و اقرار به 

کارِ هنری است ولی به عنوان یک اصل خالقۀ برتر، کند. مسلما یک کمکْای نیز فقط نقشی حزئی ایفا میدر سوررئالیسم نشانه

 رود. به قول میرو:خواهانه فراتر نمیاز مرز تفکر آرزومندانه و آرمان در نهایت
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کم کشم تصویر کمطور که میکنم به نقاشی کردن و همینبه جای اینکه تصمیم بگیرم چیزی بکشم، شروع می

یک زن یا ای از شود به نشانهکنم شکل تبدیل میطور که کار میکند. همینموی من نمود پیدا میخودش زیر قلم

 پرنده ]...[ نخستین مرحله، آزاد و ناخودگاه است.

کند: مرحلة دوم درنگ اضافه میهای خودکاری نیک آگاه است زیرا بیاما این هرنمند بزرگ کاتالونیای از محدودیت

 شده است.اما دقیق و حساب

کاری ماکس ارنست و چه مالکش ها صادق است.سوررئالیست« خودکار»های به اصطالح این قضیه در مورد همۀ روش

آمده. در تحلیل نهایی، خودکاری روانی که برگردانی ُدمینگِس، چه تصوراتی که ظاهرا برای دالی در حالت خلسه پیش مینقش

کوشید اصل تداعی آزادِ روانکاوی را به فرایند خالقیت منتقل کند، در بهترین حالت به طور شفاهی برتون به مدد آن می

 را منتفی دانست.« من»ذیر است. حتی در عملِ نوشتن هم مشکل بتوان تسلط پامکان

های پوشی از انگارهرسد به همان توصیۀ قدیمِی چشماین نظر برتون در مورد تجربۀ هنری تازگی ندارد، زیرا در نهایت می

ای به ، فردریش شیلّر در نامه1788ر سال انگیختگی و اتفاق. دخالقۀ خیال و شهود، خود انگاشته و میدان دادن به قابلیتپیش

 کریستیان کورنِر در پاسخ به ابراز گالیۀ او از خشکیده شدن چشمۀ ذوقش، روندی مشابه را پیشنهاد کرده بود:

تان زده. مثالی بزنم تا هایی است که قوة عقل شما بر قوة تخیلاید دلیلش بندبه نظر من امری که از آن زبان به شکوه گشوده

تر سازم. برخاستن عقل به وارسی موشکافانۀ افکار سرازیر شده به ذهن در همان به اصطالح درگاه و آستانه نظورم را ملموسم

ورود، امری است مذموم و به زیانِ فعالیت خالقۀ ذهن. یک اندیشه چنانچه جدا و تک در نظر گرفته شود شاید بس جزئی و 

سا اندیشۀ دیگری از پِس اندیشه نخست برآید که آن نخستین را ارزنده کند و چه بسا ارزش یا بس خیالی بنماید. ولی چه ببی

نمایند رشته پیوندی بس مؤثر تشکیل دهند. عقل هایی که همین سان پوچ و عبس میاندیشۀ نخست در تلفیق با دیگر اندیشه

با  ارتباطگاه در خود نگاه دارد تا بلکه آن را در تواند به قالب رأی و نظر در آورد، مگر اندیشه را چنان دیراین همه را نمی

گیرد های ورود بر میدیده از آستانه _به باور من_ای در کار است، عقل های دیگر بنگرد. از دیگر سو، آنجا که ذهن خالقهاندیشه

پردازد. شما منتقدان، یا هر ر میآورند و تنها آنگاه است که عقل به واکاوی و وارسی تودة افکاو افکار، آشفته و درهم همجوم می

های به راستی خالق است ی ذهنمهای آنی و گذرایی که صفت تماکارینامید، از سرِ شرم یا هراس از آن گزافهآنچه خود را می

ثمری ز بیسازد. اهایی که کوتاه و بلندی عمرشان همانا انسان اندیشمند را از انسان خیالباف متمایز میکاریپرهیزید؛ گزافهمی

 شود.کنید و به شدت تبعیض قایل مینالید چون خیلی زود رد میمی

رها از این پژوهش اتردید با آن آشنا بوده، زیرا بهای کتاب تعبیر رؤیا اثر فروید است که برتون بیترین بخشاین نقل قول از مهم

  دهد که گویی این روش را خودش ابداع کرده است.چنان دادِ سخن می« بیانیۀ سوررئالیسم»کند، اما در بنیادین یاد می

خودکاری »از حیث نظری و به لحاظ تاریخ هنر، اهمیت اما به هر حال، در اینجا مسئله تقدم و تأخر موضوعیت ندارد. 

ته وانگهی این مفهومِ برگرفدهد. ها جهت میدر ایدة قاطع و الزام آوری است که از آن پس به آثار سوررئالیست« روانی

آید. با مجسم های برتون به شمار میهای روشن و عینی و مدونِ انبوه نوشتهاز معدود اندیشه _یا در واقع از شیلّر _از فروید 

دهد برای ساختن و آرمانی کردن ناخودآگاه، آن تمنیات و نگرش معنوی که زیربنای رمانتیسم و سمبولیسم را تشکیل می

های رمانتیک و سمبولیستی ها پیشاهنگ گرایششود. بنابراین، سوررئالیستمدون برخوردا میای علمی و نخستین بار از جلوه

آیند که از سوری به آراتَفورمِل و اکسپرسیونیسم انتزاعی و از سوی دیگر به آثار بویْس و آرته پووِرا در مدرنیسم به شمار می

های او بود که آنان پی بردند ن بسیار کمک کرد. در پرتو اندیشهانجامند. برتون به شناخت هنرمندان سوررئالیست از خودشامی

اند. دیکنزهای دوردست کاسپار داویت فریدریش یا لذات ممنوع و ماجراهای خطرناکی که دُالکورا در شرق آزموده بود، که به افق



شان را بگشایند. سیال ذهنهای جریان های درون فقط کافی است دریچهآنان پی بردند که برای شکار شدن این شگفتی

 کند.بیماران روانی قرابت احساس می های روانی ابتدایی. او بین خود وشود برای بروز نیروای میسان، هنرمند وسیلهبدین

های عجیب بیماران روانی را که در معرض دید عموم قرار ها و نقاشیها در زمرة نخستین کسانی بودند که طراحیسوررئالیست

دانستند. برخی هنرمندان، بویژه دالی، مجذوب و مسحور پدیدة جنون فت چیزی فراتر از اسناد و مدارک پزشکی صِرف میگرمی

 تر سازند.کشیدند با تظاهر به دیوانگی این جنبۀ آثارشان را پررنگبودند و حتی می

ی متافیزیکی و سوررئالیسم پیکرنما زاییدة آن کنندة نقاشجالب آنکه تجربۀ سحرآمیز اشیا که گیرایی برآشوبنده و تأثیر خیره

شود. در اینجا به مطالعات یک روانکاو دربارة پریشانه نیز پدیدار میزا و در برخی حاالتِ پیشْرواناست تحت تأثیر داروهای توهم

شباهت به زند، بییاش مهای بیماریکنم که حرفهایی که از نخستین مواچهۀ خود با نشانهدختری اسکیزوفرنیایی اشاره می

 گوید:اش میای مربوط به پنج سالگیوصف یک نقاشی سوررئالیستی نیست. در ابتدا، بیمار از تجربه

آن روزی را که این اتفاق افتاد خیلی خوب یادم هست. رفته بودیم به روستا و من رفته بودم تنهایی برای خودم راه بروم که یک 

ها داشتند تمرین سرود شدم صدای یک سرود آلمانی به گوشم خورد. بچهمدرسه رد می مرتبه همین طور که داشتم از کنار

اش راحت نیست ولی کردند. ایستادم گوش بدهم که همان لحظه یک حس عجیبی بهم دست داد؛ یکی حسی که تحلیلمی

ار دیگر مدرسه را تشخیص انگ _یک حس اضطراب آورِ واقعی نبودن_شبیه به همان چیزی که بعدها خیلی برایم آشنا شد 

هایش بودند که مجبورشان کرده بودند سرود بخوانند. های سرودخوان هم زندانیدادم؛ شده بود به بزرگی یک بازداشتگاه؛ بچهنمی

ها از بقیه دنیا جدا شده بود. همان موقع چشمم افتاد به یک گندمزار که انتهایش را بچه نانگار مدرسه و صدای سرود خواند

اش چنان ه با آن سطح سنگی صاف و صیقلیاگبازداشت_ای زندانی توی آن مدرسه هتوانستم ببینم. صدای سرود بچهنمی

تا یک کاری کنم که چیزهای دور »اضطرابی در من ایجاد کرد که زدم زیر گریه و دویدم طرف باغ خودمان و مشغول بازی شدم 

هایی بود که برگردم به دنیای واقعی. این اولین دفعۀ ظاهر شدن آن چیز، یعنی «و برم بشوند همان جوری که معموال بودند

 کران، نور درخشان و حالت براق و صیقلی اشیای مادی.ها و تصوراتم همیشه حضور داشتند: وسعت بیها در احساسبعد

[...] 

ریکو، دالی یا تانگی: نور های دِکیاشیهای متافیزیکی یا سوررئالیستی دارند، مخصوصا نقتشابه عجیبی با نقاشیاین توصیفات،

ها به ها و اشیا، تغییر ابعاد چیزها، و تبدیل انسانکران، سطوح صاف و صیقلی، انفصال آدمهای بلند(، فضاهای بیشدید )سایه

 های مصنوعی و مکانیکی.آدمک

های دانیم ریشهلیستی به دست آورد. چنانکه میهای روانی هنر سوررئاتری از بنیانتوان شناختِ عمیقبا توجه به این تشابه می

کند گردد. آن تغییرات در درک واقعیت که دختر بیمار بدان شاره میهای زندگی فرد بر میسال پریشی به نخستینهر گونه روان

موقعی است مربوط است. به نوعی پسروی به سطح سحرآمیز تجربه که خاص مراحل بسیار ابتداییِ رشد خودآگاهی است. این 

برد. تا جان و مأکول و غیر مأکول پی مییابد که مدفوعش چیزی جدای از اوست و به تمایز بین جاندار و بیکه کودک در می

زمانی که این قوه تشخیص در حال رشد است و هنوز تحکیم و تثبیت نشده، ماهیت برخی از اشیای پیرامون کودک برای 

ها واقف نیست. بنابراین، اشیا ظاهر مرموز، رازآلود، افسونگر و جان بودن آنر و بیهمچنان مبهم است و کودک به جاندا

)چنانکه تجربة « سالم»شخص شویم. بند که با مفهوم تجربۀ سحرآمیز چیزها برای آن حد و مرز قایل میایتهدیدآمیزی می

مهار کردن این پسروی به مراحل اولیة رشد آید( توان ها بر میهای سوررئالیستد و از نقاشیویگیخودمان به ما می

پریش ارتباطش با این بازگشت به را دارد، حال آنکه شخص روان« من»ای از واقعیتِ سازگار با و بازگشت به تجربه

یکی از دالیل این امر آن است که وی در طی مراحل اولیۀ رشد خود در کودکی نتوانسته گام  حالت عادی قطع شده است.



را به درستی شکل دهد و استوار سازد و حد و مرز بین آن با « خود»سوی واقعیت بردارد. کودک موفق نشده خودآگاهِ قطعی به 

 را تعیین کند. _پیرامونش_« غیر خود»

، به ویژه مادر یا داترین والد نوزجدایی عاطفی نزدیکها تجربۀ دردناک فقدان همدلی و پریشیبه گفتۀ کوهات، عامل عمدة روان

جانشین او است. چنانچه نوزاد در آن آن مرحلۀ حیاتی از رشد، این افراد را همچون افرادی سرد و بی احساس تجربه کند، آنان 

یابند که اشیای دیگر. حال اگر مرز میان جاندار و بیجان نیز در رابطه با مادر مخدوش باشد، مادر همان ابهام تهدیدآمیزی را می

گیری شکل ۀوار( که الزمشود و کودکش را از تجربۀ همانندنمایی )تصویر آیینهن )مانکتینو( تبدیل میبه یک آدم مصنوعی و بیجا

 یکپارچه است محروم می سازد.« خودِ»و تحکیم یک 

 کند، فهمید.در این معنا مانکتینو را همچنین باید تشبیهی برای محیطی ناهمدالنه که از تأیید خودشیفتگی فرد مضایقه می

ها شود، ولی این کاستیناپذیری در رابطه با محبت والدین مواجه میهای اجتنابهر کودکی طبیعتا در جریان رشد با کاستی البته

ها سدِ راه تبادل قابله کند؛ به عبارت دیگر، زمانی که آنم وان ازاترا ن شوند که وسعت یا تکرارشان کودکیفقط زمانی بحرانی م

 شوند. عاطفی میان مادر و فرزند 

[...] 

« من»ی در خدمِت وها همانا تمایل و توان درگیر شدن با این )به تعبیر ارنْست کریس( پسربنیانِ روانی و معنوی سوررئالیست

شود. به وسیلۀ و ناخودآگاه است که در مراحل اولیۀ رشد فرد مشخص می« من»است. این کار مستلزم نفوذپذیری مرزهای میان 

مبهم بودن مرز میان جاندار _این تجربة سحرآمیز توان آن را ایجاد کرد. وان آن را توسعه داد اما نمیتخودکاری روانی می

ای  نیز مشهود است و همین است که آن را از شیوة نقاشانة اکسپرسیونیسم در سوررئالیسم نشانه _و بیجان 

شوند انتزاعی به موجودات شِبه واقعی تبدیل می سازد. مثال در آثار اولیة میرو خطوط ناب و عالیمانتزاعی متمایز می

ولی این هم فقط نصیب آنانی می شود که به همان نسبت  کنند.پیدا می« سوررئال»سان، نوعی حیات اسرارآمیز و و بدین

 قدرت دسترسی به سطح خودآگاهی را حفظ کرده باشند.

آمیز باشد. فرو رفتن تا اعماق واقعی )ونه تصنعی( وجود، مخاطرهاما این باز بودن فضای درون اگر به افراط کشیده شود چه بسا 

بازی با آتش است؛ ضمن آنکه همه کس هم استعداد دسترسی آزاد به ناخودآگاه را ندارد و بدون وجود چنین استعدادی با هر 

ارزشی است که به اسم طلقا بیتوان بر آن گنج نهان پرتو افکند. گواه این امر هم سیل آثار بنجل و ممیزان خودکاری هم نمی

  گیری این جنبش دنیا را پُر کرده.از زمان شکل« سوررئالیستی»هنر 

اند و تأثیر ناخودآگاهی در فرایند هنرمندان زیادی به روش خودکاری روانی کار کرده هابه جز سوررئالیست

آید، گزینشی است از کتاب هنر میجا خلق آثارشان اهمیت داشته است. گلچینی از این هنرمندان که در این

، تومبلی، کوکی را الوکار هنرمندانی چون کاندینسکی، دوشان، میرو، کلی، پمدرنیسم. بکوال در این کتاب، آث

در ارتباط با قطب آرمانی و قطب خودنمایانۀ روان مورد تحلیل قرار داده و رویکرد منحصر بفرد این هنرمندان 

این موضوع، با  طهای مرتببخش  تشریح کرده است. اتفاق، بداهه و تأثیر ناخودآگاه، را نسبت به خودکاری روانی

 :به شرح زیر است منتخبْ در تحلیل کار هنرمندانِ

 

 



 واسیکی کاندینسکی

 انگیزد:کند که حرکت نهایی به سوی انتزاع را در او بر میای یاد می( از تجربۀ ارزنده1913کاندینسکی در کتاب خاطرات )

ای برخورد کردم. نزدیک غروب بود. کنندهها پس از ورودم به مونیخ یک بار در کارگاهم به صحنۀ غیر منتظره و مسحورمدت

ام برگشته بودم خانه. هنوز در عوالم دیگر و در بحر کاری بودم تمرینی برای یک نقاشی انجام داده بودم و با جعبۀ وسایل نقاشی

ناپذیر که در نوری باطنی غرق بود. ابتدا، اگهان چشمم خورد به یک نقاشی بسیار زیبا و وصفکه از آن فارغ شده بودم که ن

ها را روی آن تشخیص دهم و ها و رنگتوانستم فرمخشکم زد ولی بعد به سوی این نقاشی اسرارآمیز شتافتم که فقط می

ویری بود که خودم کشیده بودم و به پهلو بر دیوار موضوعش قابل درک نبود. بعد ناگهان راز این معما را کشف کردم: این تص

اش داده بودم. فردایش سعی کردم آن حس و دریافتی را که غروب روز قبل از آن نقاشی گرفته بودم در نور روز بازسازی تکیه

ی آن دادم و جاگذاشتم باز مرتب اشیا را در آن تشخیص میحتی وقتی نقاشی را کج میکنم، ولی خیلی موفق نشدم. 

 زند.هایم لطمه میسرخی شفق در آن خالی بود. آنگاه به وضوح فهمیدم که وجود اشیا به نقاشی

اش منطقیکاندینسکی این مکاشفه را با یک نقاشی آبرنگ که موضوع آن فقط خط و رنگ است تا نتیجۀ  1912احتماال در سال 

یابد حد و مرزی که بدین سان تحقق می اما رهایی نقاشانۀ بی (.120گیرد. این نقاشی نقطۀ آغاز هنر انتزاعی اوست )تپی می

 شود. فقط به رهایی از قید اُبژه مربوط می

[...] 

اش ناگفته پیداست که کاندینسکی در این سطور عمدتا به نقاشی

ره دارد. او در توجیه این و حرکت خودش در جهت انتزاع اشا

کند که هنرمند ای تأکید میهای غریزیحرکت بر اصالت سائق

یگانه محک اصالت هر بیان هنری باشد.  دارند که خودْرا وا می

 نویسد:می1913در سال 

بردم که آنچه در هنر مهم با قدرت و وضوحی روزافزون پی می

محتوا( است که =ای باطنی )بلکه انگیزه« فرمال»است نه عنصر 

که  _کنندة فرم است. پیشرفت در این جهتعامل قطعی تعیین

توانست مسئله هنر را منحصرا بر اساس ضرورت باطنی حل کند؛ آن می _با کمال شرمسازی برای من زمان درازی طول کشید

 ای را برهم زند.شدهضرورتی که هر لحظه قادر بود هر قاعده و محدودیت شناخته

کنندة گذارد و فراهمنهد که بر هنرمند اثر میای را پیش مینا، کاندینسکی نظریۀ وجود نیروی باطنی ناشناختهبه این مع

 که درنیرویی شود. های اساسی و منبع واقعی فرایند خالقیت است. نیرویی که اختیاری نیست بلکه مستقال ظاهر میانگیزه

 ما نیست، بلکه ما در اختیارش هستیم.اختیار 

جوشد، اما از او که رها شد، حیاتی می« از بطن هنرمند»انگیز و پر رمز و راز ای اسرارآمیز، حیرتاثر هنری راستین به گونه

شود که هم حیات معنوی دارد هم ای میبسندهشود و سوژه یا فعال خودمستقل و از آنِ خودش می یابد، دارای شخصیت می

 خود نیز واجد نیروهای خالق و پویاست. _مثل همه موجودات زنده_حیات مادی؛ موجودی است ]...[ که 
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وظیفة یافتن تعادل میان آزادی و نظم، بین خودانگیختگی و ضابطه، و شود. سان، هنرمند عامل قوای کیهانی میبدین

سپرده « روح آفریننده»ای ، به قدرت اسطورهفهمیدن اینکه در این میان چه چیزی جای خالی ابژه را خواهد گرفت

 شود:می

تولد اثر هنری سرشت کیهانی دارد. پس روح، پدیدآورندة اثر است. بنابراین اثر پیش از آنکه به تجسم درآید و با حواس آدمی 

ای موجه است، یعنی هم منطق و هم شهود. قابل درک شود، در عالم انتزاع وجود داد. برای حصول این تجسم ضروری هر وسیله

زند. پس نه منطق صرفا بدان سبب که ذاتا با شهود کاود و بخش کاذب هر دو را پس میرا روح آفریننده وا میهر دو این عوامل 

 اند.بیگانه است رد می شود و نه شهود. اما هر دو این عوامل بدون هدایت روح، سترون و مرده

رای او یافتن واژگان دقیق و شفاف برای دهند که بهای دیگر کاندینسکی به روشنی نشان میسطرهایی که نقل شد و نوشته

پذیرد تا ها صورت میها، نیروه و احساساتی که تعریف این فرایند نهایتا به مدد آنهای عمیق فراند خالقیت و ارزشتوصیف الیه

نشاء کیهانی چه حد دشوار است. کاندینسکی دربارة این پنداشت که اثر در عالم انتزاع و پیش از تعیّن وجود دارد و دارای م

 ناتوان است.« ضرورت باطنی»و « جان»، «روح»دهد و آشکارا از تبیین مفاهیم است، توضیح بیشتری نمی

پیداست که کاندینسکی متوجه است که اثر هنری زاییدة برخورد دیالکتیکی میان نیروهای گوناگون است، اما تعریف و مرزبندی 

یابد. او به تناوب از روح، محتوا، عاطفه، احساس، ضرورت باطنی، اثر، و فرم سخن ماهیت و کارکردهای آن نیروها را دشوار می

تر اند؟ و مهمشان مترادفدهند. آیا برخیگوید، ولی معموال مشخص نیست که این اصطالحات واقعا به چه چیزی ارجاع میمی

 اینکه، آیا ارتباط ساختاری با هم دارند؟

« های جانارتعاش»ها با عنوان ی دنیای باطنی خود اویند که وی از آن«محتوا»ل جملگی بیان و ها و عوامبه باور او این نیرو 

اش )در مقام مرجعی کند. از این گذشته، او در درون خویش به وجود میلی آگاهانه به آفرینش هنری واقف است که وظیفهیاد می

ها و ایجاد یک کل و در نهایت، وحدت بخشیدن به همۀ آن طرف( وساطت بین همۀ این نیروهای نامتجانس و حتی متعارضبی

 هنری است.

کوشد آن را ها، کاندینسکی نقاش است. تجربة اصلی و اساسی او کنش خالقانه است، اما میتر از همة ایناما مهم

عمل را شود، زیرا او این پس از انجامش تفسیر و توجیه کند. تحلیل نظری است که چنین مشکالتی را موجب می

ضمن اینکه نداشتن تصویری روشن از ماهیت و پیچیدگی ساختار روان آدمی  کند.به شکل یکپارچه و منسجم تجربه می

شان بیرون داند که برخی نیروهای باطنی را بنا به خودمختاری و مهارناپذیری نیز مزید بر علت است. او از سویی خود را ملزم می

گیرد و در نتیجه حاضر نیست خود را ها را بخشی از ضمیر خویش در نظر میر عین حال، باز آناز وجود خویش قرار دهد، اما د

پردازد که به رغم منشاء می« احساس»و « روح»ای ها جدا کند. پس، برای حل این معضل به طرح مفاهیم اسطورهیکسره از آن

اهل »شود فرم و بیان یابند. بدین سان، هنرمند می« نیضرورت باط»آیند تا به عنوان شان، از درون هنرمند بر میکیهانی

 «.بینش درونی»اش بیان و اثر انتزاعی« مکاشفه

کرد، های کیهانی فرایندِ خالقیت را به ناخودآگاه منتقل میبود به احتمال زیاد سرچشمهکاندینسکی اگر با روانکاوی آشنا می

انش عینی را بدان راه نیست. البته ناخودآگاه حسب تعریف، آن عالم ناشناختۀ یعنی به قلمرو روان که بنا به نظریۀ روانکاوی د

همانا مکاشفات  نهد. در این مورد، این امردانیم تنها تأثیری است که بر خودآگاه ما میناب و اصیل است و آنچه ما از ناخودآگاه می

 مل با خواست آگاهانۀ او اصرار بر تحقق یافتن دارد.آید و مستقل از عخالقانۀ هنرمند است که غالبا از درون او  بر می

کند، کارل گوستاو یونگ افزون بر این، وجود یک های ناخودآگاه فردی محدود میدر حالی که فروید تحقیقاتش را به شاخه

ست. آرکتیپ سازد که معرف میراث روانی نوع بشر در درون روان یکایک افراد اناخودآگاه جمعیِ بس فراگیرتر را مطرح می



شوند؛ های تجربۀ بشر که عموما در رؤیا ظاهر میاند از نخستین انگاره[ها در همین الیۀ عمیق ریشه دارند و عبارتالگو]کهنْ

کنند. های گنگ و غالبا درست نیز بروز پیدا میآگاهیهای غیر عقالنی یا پیشگیریولی گهگاه به شکل مکاشفات باطنی، تصمیم

 نویسد:( می1954خود ) یونگ در خاطر

ها را مانا ]نیروی جادویی[ دیو، یا خدا بشر با علم به اینکه ]این قبیل تجارب باطنی[ برخاسته از شخصیت خودآگاهش نیست آن

داند ]....[ بنابراین اش هیچ نمیکند که دربارهسان اذعان میکند و بدیناستفاده می« ناخودآگاه»نهد. علم از اصطالح نام می

توانیم بگوییم که حس غرابتِ مرتبط با تجربۀ چیزی پذیر، اما میپذیر است و نه اثباتاعتبار کلماتی نظیر مانا، دیو، یا خدا نه نفی

دهم، گو را ترجیح می« هناخودآگا»عینی، چیزی به ظاهر برون از روان، به راستی معتبر است. ]...[ بدین دلیل، من اصطالح 

 توانستم سخن بگویم.هم می« دیو»یا « خدا»ای بیان کنم از خواستم فکرم را به زبان اسطورهدانم اگر میاینکه می

 نویسد:کاندینسکی هم احتماال چنین نظری دارد که می

سر رسیده و تمام و کمال برابر دیدگانم نشسته است و من « به دلخواه خود»ام هر فرمی که تا به حال به کار برده

ن رونگاری کنم. در غیر این صورت، فرم در جریان کار خود را چنان ساخته و پرداخته است که بایست از آفقط می

 ام.در شگفت شده

شان دارند در مکاشفات کاندینسکی نیز وجود دارد و خصلت ها در اثرگذاریالگوآن هدفمندی و خودْسامانی ظاهری که این کهن

 های او نیز کامال محسوس است از همین بابت است.ازیپردعرفانی و روحانِی آن مکاشفات که در نظریه

ای از تجربة هنری تفسیر اسطوره _های روانکاویترین سهم یونگ در عرصة نظرهمهم_ناخودآگاه جمعی

گشاید. در مقابل الگوی ای به پویش و ساختار فرایند خالقیت نمیند، اما دریچهسازمیپذیر کاندینسکی را امکان

و از این رهگذر،  سازد تا تصویری از ساختار و پویش این فرایند به دست دهیمی کوهات ما را قادر میدو قطب« خودِ»

او را به زبان مفاهیم روانشناسی علمی برگردانیم. نقطه عزیمت ما نوشتاری « اصل ضرورت باطنی»های کاندینسکی و اندیشه

کوشد تعریفی از بنیادهای روانی و ذهنی مفهوم مورد نظرش به دست دهد. کاندینسکی در کتاب در است که در آن هنرمند می

 نویسد:ر )معنویت در هنر( میباب عنصر معنوی در هن

 گیرد و متشکل است از سه ضرورت اسرارآمیز:ضرورت باطنی از سه منبع اسرارآمیز نشأت می

 هر هنرمند، در مقام آفریننده، باید آنچه را خاص خود اوست بیان کند )عنصر شخصیت(. .1

اش، د )عنصر سبک، از نظر ارزش باطنیهر هنرمند، در مقام فزند زمانۀ خویش، باید آنچه را خاص عصر اوست بیان کن .2

 متشکل است از زبان زمانه و زبان نژاد، مادام که نژاد به این معنا وجود دارد(.

هر هنرمند، در مقام خادم هنر، باید آنچه را مختص هنر به طور عام است بیان کند )عنصر ناب و جاودان هنری، که  .3

اید در آثار همۀ هنرمندان از هر ملت و دوران که باشند مشاهده شود و به گیرد و بهمۀ افراد، اقوام و اعصار را فرا می

 شناسد و نه مکان(. ]...[دلیل آنکه عنصر اصلیِ هنر است، نه زمان می

شود. ]...[ دو عنصر ]نخست[ ماهیت ذهنی )شخصی( دارند. کل فقط عنصر سوم، یعنی عنصر ناب و جاودانی هنری، ماندگار می

هایی را بیان کند و فقط فرم« خود»خواهد خود را باز بتاباند و حیاتش را در قالب هنر بیان کند. هنرمند نیز میخواهد عنصر می

یابد، یعنی یک اند. بدین ترتیب، آهسته و پیوسته، سبکِ آن عصر رسمیت میگزیند که به لحاظ عاطفی برای او مناسبرا بر می

بر خالف این، عنصر ناب و جاودان هنری، آن عنصر عینی است که به مدد امر ذهنی  گیرد.فرم خاص بیرونی و ذهنی به خود می

 شود. ]...[پذیر میفهم



ذهنی _عینی در قالب امر زمانی_یابندة امیر بیرونیخالصه اینکه، فحوای ضرورت باطنی، و در نتیجه تکوین هنر، بیان تحول

 است.

نماید، به شرط آنکه تناقضات و ابهام مفهومی از فرایند خالقیت سازگار می اصول اساسی نظریۀ کاندینسکی با برداشت خود من

 نوشتار وی تبیین شود.

فرد هم آن  گذرد.مرز میان امر ذهنی و امر عینی درست از میان فرد واحد میکاندینسکی متوجه این نکته نیست که 

دهد. اما مورد ست، آنچه را خاص زمانۀ اوست نشان مینمایاند و هم چون فرزند زمانۀ خویش اچیزی را که خاص خود اوست می

دوم، به خالف باور کاندینسکی، ماهیت ذهنی ندارد چرا که سبک و زبان زمانه صور ذهنی نیستند. سبک و زبانِ رویاروی هنرمند 

ای شده هر ساختار آرمانیناگفته پیداست که  نمایانند.شده را میاند: یک ساختار آرمانینمایانگر عوامل عینی یک قانون هنری

کند و در نتیجه، حالت نسبی دارد، حتی اگر فرد یا جامعه اعتباری عام برای آن تاریخی تعیین می_را عوامل فردی و اجتماعی

قایل باشند. اما در درون روان آدمی )حوزة مورد بحث ما( این ساختار همچنان از معنایی عام یعنی عینی برخوردار است که بر 

کند. این تبادل دیالکتیکی برقرار می _که ماهیت ذهنی دارند_اش های خودنمایانهای دیالکتیکی با بلندپروازیآن رابطه اساس

 آید.یابد و در آن از ترکیب امر عینی و ذهنی یک کل هنری پدید میدر اثر هنری بازتاب می

و گنجاندن آن در نظریۀ خود دچار « ذهنی»و « عینی» کننده بین مفاهیمبدیهی است که کاندینسکی برای ایجاد تمای قانع

خیزد، بخشِ آن بر میاثر هنری همواره از بطن کارکرد ارتباطی و وحدت« عنصر عینیِ»شود. او متوجه نیست که مشکل می

آنچه خاص زمانه »را در واقع باید با « عنصر عینی»های شناختی و زبانی. پس، این های عام: از بطن قراردادیعنی از بطن ارزش

داند و صرفا بر این انتزاعی را عینی می« عنصر ناب و جاودان هنری»مرتبط یا یکی دانست. حال آنکه کاندینسکی این « است

واقعا از چه چیز تشکیل « ناب و جاودان هنری»نهد. در نتیجه، این پرسش مهم که این عنصر عامل ناشناخته نامی متفاوت می

 ماند.پاسخ میشود، بیمی

آنچه خاصر خودِ هنرمند « )»عنصر شخصیت» _که کاندینسکی در تقابل با آن دو عنصر دیگر« زمانارزش بی»از نظر من، آن 

در هنر، یعنی « خود»دهد، عبارت است از اتحاد دو قطبِ راقرار می _«(آنچه مختص زمانه است« )» عنصر سبک»و «( است

 و امر عام.ترکیب امر ذهنی و امر عینی، امر خاص 

گیرد و باید در آثار همۀ هنرمندان از هر ملت و یگانه عنصری ثابتی که )به گفتۀ کاندینسکی( همۀ افراد، اقوام و اعصار را فرا می

برخوردِ دیالکتیکی میان دوران که باشند مشاهده شود و به دلیل آنکه عنصر اصلی هنر است، نه زمان می شناسد نه مکان، 

کنندة شدت تنش روحی و ذهنی میان این دو قطب و قدرت متقاعدن، ذهنی و عینی، خاص و عام است. خودنمایی و آرما

کند. به گمان من فقط از این راه است که این گفتۀ اثر مربوطه را مشخص می« جاودانگی»و « عضمت»ها سنتز تصویری آن

ذهنی _عینی در قالب امر زمانی_تحول یابندة امر بیرونیکاندینسکی را که فحوای ضرورت باطنی، و در نتیجه تکوین هنر، بیان 

 توان فهمید و تفسیر کرد.است، می

گذرد شک، توضیحات من از ارزش و اهمیت پیشگامانۀ نوشتۀ کاندینسکی که بیش از هفتاد سال از تاریخ نگارش آن میبی

پرداز را با همان معیاری صافی است اگر کاندینسکیِ نظریانگوید خطا و بیطور که پِتر آنسلم ریدْل به درستی میکاهد. هماننمی

هایش را پردازیمحک بزنیم که یک فیلسوف را. کاندینسکی به سبب نداشتن اطالعات روانشناختی و اصطالحات مناسب، نظریه

 گیرد.نهد و از زبان پر رمز و راز آن بهره مینشده و گنگِ تئوزوفی بنیاد میبر مفاهیم تعریف

[...] 



است تا قطب « خود»های تصعید شده است، و گویا بیشتر تابع قطب خودنمایانة نقاشی کاندینسکی بیان سائق

های جوید، قدرتش را از عواطف و انیگزهکه در درون وی راهی برای بیان می« ضرورت باطنی»شدة آن. آن آرمانی

ای را شدههر قاعده و محدودیت شناخته _های اوشتهکم در نودست _و قادر است گیردغریزی و مکاشفات خودانگیخته می

 برهم زند.

شود که خودانگیختگی این حرکت نقاشانانه متناسب است با مقتضیات یک قانون های او ثابت میاما در بررسی دقیق تر نقاشی

شود و کاوش مستقیم و نمی شده. به خالف موندریان، قانون مورد نظر کاندینسکی به وضوح بیانتصویری، یعنی ساختار آرمانی

 برد.درک عقالنی به آسنانی بدان راه نمی

ام من به خودم آموختهنویسد، می 1913کند، چنانکه در سال کاندینسکی بارها به لزوم مهار آگاهانۀ فرایند هنری اذعان می

میل یا توان تبیین اصول دخیل  او وشد لگام بزنم و هدایتش کنم.جکه خودم را راها نکنم و بر نیرویی که در درونم می

به اندازة کافی یکپارچه نیست؛ از همین « خود» شدة در چنین فرایندی را ندارد. این ابهام حکایت از آن دارد که قطب آرمانی

 شوند.مانند یا منحصرا به شکل سلبی بیان میرو مسائل، ناخودآگاه باقی می

شدنی است، چرا که ریشه در اصل یابد صرفا به طور حسی و شهودی درکیآن قانونی که در هنر کاندینسکی فرم و بیان م

آید. در زیر، کلیات این اصل های اساس لذت زیبایی شناسانه به شمار میشناختی حفظ تعادل حیاتی دارد و یکی از جنبهزیست

 کنم.را به اختصار ذکر می

فروید تنظیم غرایز، یعنی نیازهای تن در ذهن و علت غایی هر عملی، داند. به باور روانکاوی، لذت را نتیجۀ فرایندی غریزی می

گیرد. مبنای این اصل آن است که سالمت همۀ جانداران عالی در گرو تعادل بهینۀ بر پایۀ اصل لذت/عدم لذت صورت می

کوشد آن را تعادل میهای درونی و بیرونی است و اُرگانیسم سعی در حفظ این تعادل دارد و در صورت برهم خوردن فرایند

 گوید:برقرار کند. فروید در شرح این الگوی انگیزشیِ مبتنی بر تعادل حیاتی می

ها به صورت لذت. ولی احتماال شود و کاهش آنها ]ی درونی و بیرونی[ به صورت عدم لذت احساس میبه طور کلی افزایش تنش

ین تنش نیست بلکه چیزی است که ب آهنگ تغییرات به وجود شود اوج مطلق اآنچه به صورت لذت یا عدم لذت احساس می

 گرددد.ها بر میآمده در آن

هر اندازه تنش بیشتر به صورت عدم لذت احساس شود، امکان خنثی کردن عدم لذت بدون تنش کمتر است. بنابران گویا 

وجود تناوب دایم میان افزایش و کاهش  احساس لذت مستلزم آن است که قبال عدم لذتی وجود داشته باشد. تا  اندازة مشخصی

های درونی شرط سالمت جسمی و روحی ماست. بروز هر گونه اختالل در تعادل جسمی یا روحی ما ارنگانیسم را به فعالیت تنش

دگی به سازد. نبودِ حداقلی از این نوع تحریک، ماللت و دلمررا با هدف اعادة تعادل اولیه فعال می _تنش_دارد و انرژی وا می

 شود.های جدید خنثی میآورد و عدم لذتِ مالزم این وضعیت در شرایط عادی با برانگیختن تنشبار می

های لذت های روانی در حوزة ادراک بصری و آفرینش هنری یکی از پایهبخشِ این فرایندی تعالییجاجداسازی و جابه

ها، عناصر افقی و عمودی ها و خطجسمی، کنار هم نهادن سطوح، نقطههای تسان، تبایندهد. بدینشناختی را تشکیل میزیبایی

ها رخدادها، بزرگی و کوچکی و جز اینها نوعی توالی مداوم از تنشها و زوایا، نرمی و زبری، تکرار موزون و تکْو اریب، منحنی

با یکدیگر باید زمینۀ مشترکی نیز داشته  آورند که باید خنثی شوند. از این رو، عناصر تجسمی، گذشته از تباینبصری پدید می

درآیند. تنش به وجود آمده بر اثر تباینِ یک _هماهنگ_های متجناسها یا گروهباشند تا بتوانند متحد شودند و به صورت جفت

ختار را به توان مثال به وسیلۀ رنگی که آن دو شکل یا سادار ویک شکل مدور یا یک بافت نرم و یک بافت زیر را میشکل زاویه

دهد با برکشیدنِ شناختی به بیننده امکان میدهد برطرف یا خنثی کرد. پس، یک اثر هنری موفق از منظر زیباییهم پیوند می



های یک نگارة کامل از دلِ جزئیات پیچیده و نوسانات میان تباین و توافق، در فرایندی سازنده درگیر شود. اجای گسسته و کل

شناختی، زاییدة فرایند ادراکیِ دخیل آیند. لذت زیباییسرانجام در قالب ک کل تصویری متعادل جمع می پیوسته، تنش و رهش،

در این درگیر شدن است. هر نقش، نمایانگر نحوة عمل اصل تعادل حیاتی است و اثر هنری نیز صرفا تحقق همین اصل است، 

 تر.تر و خاصاما به شکلی پیچیده

شناختیِ اش و فروکاهش آن تا حد ی کصال زیستشدهش نه حاضر است به عدم شناختِ ساختار آرمانیهایکاندینسکی در نوشته

و از  _که به راستی برای مدرنیسم حکمِ پارادایم را دارد _« تعیّن»تواند به اهمیت فلسفی مبتنی بر غریزه اقرار کند و نه می

عرفانی های مسیحایی و شود، پی بَرد. گرایشبدل می« من»های طریق آن امر آرمانی به عاملی درونی برای برآوردن نیاز

دارد. اش و درک ساختار و پویش آن تجربه باز میطرفانۀ تجربۀ هنریهای فکری کاندینسکی او را از تجزیه و تحلیل بیفرایند

بهره است و از همین رفتارهای آدمی بیاو از شناختِ الزم برای درک معنای عام غریزه با مثابه نیروی روانیِ شالودة همۀ اعمال و 

 اش به دست دهد.بخشی از گام راهگشای خود در نقاشیشود که تفسیر رضایترو، موفق نمی

اش، در حصار تنگِ های نظریکاندینسکی به جای تصدیق جنبۀ غریزی احساسات، آن هم نه فقط در نقاشی بلکه در نوشته

امر غریزی را ادامه  _رانیِواپس _انگری ماند. او برای اینکه نادیدهپیروان تئوزوفی باقی مینگرش آرمانگرایانه و غریزه ستیزانۀ 

آمیز که روح و احساس معادل یکدیگرند نز ورد. دلل ان اندیشۀ تناقضهنرش تأکد می« معنوی»دهد، در حالت تدافع بر ماهت 

 همین است.

ه انسجام کافی ندارد، نیروگذاری روانِی قطب خودنمایانه در مورد کاندینسکی، به این سبب که قطب آرمانی شد

دهد، کاندینسکی میل به آرمانی کردن نمایشگری یابد. به خالف موندریان که امر آرمانی را نمایش میافزایش می

بخش دارد. در حالی که موندریان به امر معنوی )یعنی ایدة آرمانی شدة یک اصل انتزاعی( شکل نفسانی و لذت

های کتاب در برخی قسمتبرد. دهد، کاندینسکی غرایز نفسانی را تا حد ایدة آرمانی شدة یک اصل معنی باال میمی

 اند.باب عنصر معنوی در هنر و خودِ عنوان آن بر همین هدف متمرکز شده

 

 مارسل دوشان

می شباهت دارد تا یک اثری هنری. سه ای علزند که بیشتر به الگوی آموزشی برای نمایش تجربهدوم: دوشان دست به کاری می

کند و سپس سه باریکه اند بر سطر بوم وصل میطور که فرود آمدهها را هماناندازد و آنتکه نخ نازک را از بال روی بوم سیاه می

نویسد: یک چسباند. روی هر یک از این قطعات را امضا کرده و این جمالت را میای دراز میاز آن بوم را روی سه صفحۀ شیشه

-1913متر نخ خیاطی مستقیم و افقی که از ارتفاع یک متر به پایین انداخته شده )سه سنجۀ رفوکاری: متعلق به مارسل دوشان، 

کند و کل ها را ضمیمۀ قطعات قبلی میبُرد، آنهای سه نخ مزبور میکش چوبی را طبق قوس(. دوشان همچنین سه خط1914

 دهد.در یک جعبۀ چوبی دراز جای می _مللی پالتینی محفوظ در پاریسالمانند متر بین_اثر را 

[...] 

ت رآزرده و سخت سرگردان، حس« خودِ»کن شود، یک دوشان و این اصلِ مفروض او که فکر قضاوت باید ریشه« فراطنز»در پسِ 

ورزد، تماشاگر کوشد خود را دور نگه دارد و فاصله بگیرد. او عشق نمیکند. دوشان میتأیید از سوی پدر و برادرانش را پنهان می

کند: یعنی دهد که امر مسلم و واقعیت غایی تلقی میفردیِ مورد تردید را به چیزی می« خود»جای جنسی است. 



کند؛ حال آنکه وقوع یک فکر، وظیفة اختارهای آرمانی شده را ایفا میدهندة ساتفاق و وقوع. اتفاق، نقش جهت

 گیرد.نمایش یکتایی فردی را بر عهده می

های رفوکاری تشابه امر شود. دوشان در سنجهشده( حفظ میسان، رابطۀ دیالکتیکی دو قطب )خودنمایانه و آرمانیبدین

گر درود رسد. اما تنش دیالکتیکی میان دو قطب، دیخاط به یک سنتز میدهد و از ترکیب امور عام و را نشان می« متفاوت»

یابد، بلکه با فاصله و در واقعیت بی های خودنمایانه و ساختارهای آرمانی شده بروز نمیبه صورتِ تعارض بین بلندپروازی« خود»

 کند.نشانِ یک تجربۀ فیزیکی تظاهر می

بخشد؛ زیرا این بلندپروازی دیگر معطوف به بروزِ ی خودنمایانۀ هنرمند را تحقق میهای رفوکاری بلندپروازبا این همه، سنجه

را « کانسِپت»بنابراین، دوشان نیست، بلکه مرکز توجه را به ایده و مفهوم اثر منتقل کرده است.  _ساخت و ایجاِد اثر_بیرون 

 درنیسم وارد می کند.به عنوان یک وسیلة بیان و آفرینشِ کامال جدید به حوزة آگاهی هنری م

[...] 

تا آن زمان، بنیادهای ایدة هر اثر هنری همواره با مبانی فکری کل یک عصر همخوانی داشت؛ عمدتا به ارث رسیده بود و چارچوب 

اش را تحقق بخشد های خودنمایانهپروازیتوانست بلندساخت که هر هنرمند متعلق به یک عصر در محدودة آن میثابتی را می

گوگ، براک و شود. سورا و سزان، گوگن و وانکتایی خویش را نمایش دهد. با ظهور مدرنیسم این رابطه تدریجا دگرگون میو ی

ها، ایده و اجرا )خلقِ( اثر آورند. در مورد اینپیکاسو، ماتیس و کاندینسکی هر کدام چارچوب و قانون خاص خود را به وجود می

 کنند.زن پیدا میگیرند و وبه طور جدگانه شکل می

کند. ایده، سازد بلکه آن را معکوس میپذیرد، اما رابطۀ سابق ایده و اجرای اثر را دوباره برقرار نمیای را نمیدوشان چنین موازنه

کند. این تا حد یک کارِ دستی محض تنزل می _اجرای اثر_یابد، ولی تحقق آن شود و خودنمایانه اهمیت میمتغیر می

 کننده در مدرنیسم پسا کالسیک است.، خاصیت کلی منریسم و گرایشی تعیینسازیمعکوس

 

های او( پرداخت، روح کاباره وُلتر صورت تجسمی پیدا کرد. از آن پس، تحول هنر داداییستی با گزیدهدوشان )مخصوصا ساختهْ

شروع شد. اصل موضوع،  _ی اشیا و مواد کاریعنی کابرد شگردهای گرافیکی، مونتاز عکس و جفت_مِید استفاده از نوعی رِدی

یعنی از حیث _ها و ساختارهای سنتی از طریق ترکیب نامعقول معانی متضاد بود. این آثار به لحاظ بصری زیر سؤال بردن ارزش

ت صرفا پیوسشناختی به هم میها را از نظر سبکچندان وجه متشترکی با یکدیگر نداشتند. تنها تمهیدی که آن _نمودِ بیرونی 

 . بردندمیکار ها پارادوکس ]ناسازه[ به همة آنتمهید فکری بود: 

]...[ 

های دوشان ها به پیام واقعی او رغبتی نشان ندادند. آنان ایدههنر داداییسم عمیقا تحت تأثیر دوشان قرار گرفت؛ ولی داداییست

، صداقت، و «تفاوتیزیبایی بی»یعنی  _بایی شناختی بُعد زیرا گرفتند و در مجادلۀ ضد بورژوایی خود به کار بردند، اما 

 دانست.کگاه خود را داداییست حقیقی نمیرا کنار گذاشتند. به همین سبب دوشان هیچ_اش  پرهیز ایدئولوژیکی

 

 



 پل کلی

ترین کند پیکاسو است؛ اما پاوْل کِله مهمای ثابت در باُرک مدرن ایجاد میترین نمایندة این نگرش که قاعدهمشهورترین و جالب

آنکه روش بازنمایی را یکسر وانهد، از واقعیت خارجی بیآید. این یارِ غار کاندینسکی ترین نمایندة آن به شمار میو پرمایه

اما چنین نیست که در ژرفای ناخودآگاه راه خویش را گم کند. او  بندد.عالم خیال و رؤیا دل می گرداند و بهروی بر می

نویسد: زین پس، نخستین و در عین حال واالترین هدف من، در آمیختن نقاشی هنگامی که هنوز جوان است در خاطراتش می

ها، بود. او برای نیل بدین مقصود نه فقط از دستاورد کوبیست معمارانه و شاعرانه و یا دستِکم ایجاد هماهنگی میان آن دو خواهد

گیرد، بلکه به میراث غنی اِنسور، تصاویر بدْوی، نقوش تکرارشوندة ها و فووها، ویاوِنسکی، مارک و کاندینسکی بهره میاُرفیست

 یازد.های کودکان نیز دست میمشرق زمین و نیروی زیبایی شناسانه و بیانگرانۀ طرح

ای بدیع و گیرد و به شیوهاش فاصله میرساند: شیء از سویی از بستر طبیعیکله اُبژه را به نهایتِ بیگانگی می

های نمادین شود از دیگر سو، ویژگیغیرعقالنی به اشیای دیگر و عالیم، نقوش و اجزای انتزاعِی فرم مرتبط می

ای مرموز یابد، آن هم به وجهی یکسره نامتعارف و پچیده که جلوهکند و با دیگر عناصر تصویری پیوند میمی کسب

انگیزند، اما به اند و نجواها و افکار باطنی را بر می(. عالیم و نمادهای کله چندمعنایی166و  165تت ) و جادویی نشان دهد

به تعبیر  _دهند و دست هنرمندها از شنودی با گوشِ دل خبر میرفت. این نقاشیتوان معنایی منطقی برایشان سراغ گندرت می

  ای خارجی است.آلت تام اراده _خودِ او

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشد. « اعتبار پایندگی»البته کله نیز به بنیادی عینی برای تصوراتش نیاز دارد؛ نیازمند ساختاری آرمانی شده است که اثرش را 

یابد. دستیابی به تعادل او این شالوده را در اتصال با عالم، چرخۀ طبیعت، میراث روحی بشر، و معنا و نظم ناخودآگاه جمعی می

 ختار آرمانی شده فقط از طریق تصویری میسر نیست. الزم برای تحقق این سا

ها آوریم: اینگوید: ما به سند و توجیه و سازماندهی روی میشده فقط از طریق تصویری میسر نیست. کله میاین ساختار آرمانی

رِ کنش آگاهانه و تغییر ناپذی تاو به وحدبخشند. هر کدام به جای خودش نیکوست، اما توفیق رسیدن به کار را به ما نمی

ا امر صوری باید با ر، زیفزاید و آن وجه معنوی استبرکشیدن تصاویر موجود در ناخوداگاه، وجه سومی را نیز می

 ناپذیر و فراگیر.بینی در آمیزد. برای کله فرایند آفرینش فرایندی است یکپارچه، بخشجهان
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ترین ترین و جامعدهد و معرِف یکی از غنیشفافیت تمام نشان می نقاشی او شرط اصلی همۀ آثار هنریِ به راستی بزرگ را با

 تجلیات واقعیت تصویری، بیانگر و معنوی مدرنیسم است.

 

 آلبرتو جاکومتی

تنها کسی است که اشیای خودش هر چند همة اشیای سوررئالیستی از اقالم دمِ دستی ساخته می شوند، جاکومتی 

او  هایی که نه پیکرنماست و نه انتزاعی. بلکه شیء جدید است آفریده و ابداعی خود او.آفریند، یعنی مجسمهرا می

در سومین شمارة  بُعدی بیان کند.را در قالب سه _های میروهمچون نگرش خاص نقاشی _شود نگرشی سوررئالیستیموفق می

« گونشیء شبح»ت انقالب، افزون بر مجموعه اشیای سوررئالیستی دالی و مطلبی به مقلم برتون با عنوان سوررئالیسم در خدم

هایی برای اشیای خاموش و متحرک رسد که در آن میان آثار جاکومتّی در خور توجه خاص است. طرحآثار متعددی به چاپ می

 دهد.ن بزرگ جنبش سوررئالیسم قرار می(، او را در زمرة هنرمندا193( و مجسمۀ گوی معلق )ت192)ت

 

 

 پالوکجکسون 

از کالیفرنیا  1929در سال  کراستی سنت اروپایی را کنار گذاشت، از آنِ جکسون پالوک بود. پالونخستین دستاورد نقاشانه که به

گو ریوِرا های تامس هارْت بنتون در جامعۀ هنرجویان شرکت کند. او بیشتر به آثار پیکاسو و دیهبه نیویورک رفت تا در کالس

گزیدة نیویورک روی آورد. چناچه در ای متأثر از اروپاییان غربتبه نوعی سوررئالیسم نشانه 1930نظر داشت، و پس از دهۀ 

 ای گفته بود:حبهمصا

اند. برای من این ها درک مسائل نقاشی مدرن را با خود آوردههای اروپایی در اینجا نعمت بزرگی است، زیرا آنحضور مدرنیست

دهند مفهوم که منبع هنر، ناخودآگاه آدمی است، مخصوصا بسیار جذاب است. البته این ایده از کاری که این نقاشان انجام می

 برند.سر میستایم، یعنی پیکاسو و میرو، همچنان در خارج از امریکا بهر است؛ زیرا دو هنرمندی که بیش از همه میتبرای جالب

پس از جنگ، پالوک در کارش به پیشرفت ناگهانی و بزرگی داست یافت. او روشی را در نقاشی ابداع کرد که بیشتر به رقصی 

 کند:قراردادی. روشی که او خود چنین توصیف میدیونوسوسی شبیه بود تا مهارت و استادکاری 
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دهم آن را به سطح سخت کشم. ترجیح میآید. حتی به ندرت پارچۀ بوم را به چارچوب میپایه به وجود نمینقاشی من روی سه

کنم حس می تر است، نزدیکی بیشتریدیوار یا روی زمین میخ کنم. به مقاومت سطح سخت نیاز دارم. کار روی زمین برایم راحت

توانم جزئی از نقاشی باشم، دوش راه بروم، از چهار جهت رویش کار کنم و حقیقتا درون نقاشی باشم. این روش، به و بیشتر می

های معمول نقاشان، مثل کوشم از ابزارها و روششیوة نقاشی شنی سرخپوستان ناحیۀ غرب ]امریکا[ شبیه است. همیشه می

و و غیره دوری کنم. در مقابل، کار با ترکۀ چوب، ماله، کاردک، چکاندن رنگ رقیق، یا ریختن رنگ غلیظِ مرنگ، قلمپایه، تختهسه

کنم آگاه نیستم. هنگامی که درون نقاشی هستم، به آنچه میدهم. آمیخته با شن و خرده شیشه و دیگر مواد را ترجیح می

از تغییر دادن و مخدوش کردن تصویر و کارهایی  ام.مم چه کردهرا طی کنم تا بتوانم بفه« آشنایی»بعد از آن باید مرحلة 

مانند آن باکی ندارم، زیرا هر نقاشی، حیاتی از آنِ خودش دارد. سعی من این است که بگذارم این زندگی ادامه یابد و شناخته 

شود و هماهنگی ناب و باط حفظ میدهم، حاصل کار افتضاح است. اما وقتی این ارتشود. هرگاه ارتباطم را با نقاشی از دست می

 آید.بستانِ روان وجود دارد، نقاشی خوب از کار در میبده

اند، ثبت ای عکس، که اکنون شهرت بسیار یافته، هانس ناموث شیوة کار جکسون پالوک را در یک فیلم و مجموعه1950در سال 

این هنرمند امریکایی در پیروی از اصل سوررئالیستیِ عیار این اسناد، رویکرد قاطع، اصولی و تمام(. 207کرد )تصویر 

کرد؛ پالوک با رنگ، الک صنعتی و امولسیون نقره و آلومینیوم کار میدهند. خودکاری روانی در هنرهای بصری را نشان می

 ریخت.چکاند یا از قوطی سوراخ شده با حرکات موزون روی بوم میمو میو رنگماده را با قلم

قرار سراسر آن را فراگرفته، های بیها و منحنیها، شتکای متراکم و رنگین از لکههایی عظیم است که شبکه، پردهحاصل این کار

یابد ) و به همین نهایت ادامه مینه باال و پایین دارد و نه طراحی و پسزمینه، و چنان است که گویی بیرون چارچوب نقاشی تا بی

شود، ای که به این طریق روی بوم پاشیده میرنگمادهرود(. ای توصیف آن به کار میدلیل نیز اصالح نقاشی سراسری بر

ای[، اما مایهبیدویی ]زیستاست از یک تکانة لی ای از اراده و اتفاق است و بیانیآورد که آمیزههایی پدید مینقش

آورند که انبساطی پهناور به وجود می(. این نقوش، فضایی غیر پرسپکتیوی و 206)ت نشان مقصد و بیغیر شخصی، بی

 (.205بخشد )ت سابقه و شر فرافردیِ باشکوهی به نقاشی پالوک میبی
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های جنبشی شدند، نخستین نمونهخودی خلق میو بیای که ظاهرا در حالتی از خلسه های چکاندنی موزون و مازگونهنقاشی

های اروپایی مشابه آن زمان )انتزاع تغزلی، آیند که اکسپرسیونیسم انتزاعی نام گرفت. امروزه این اصطالح به جنبششمار میبه

 شود.تاشیسم و اَنفُرمِل( نیز اطالق می

ن سراغ کرد: اولی، معروف به نقاشی کنشی است که در آن، نقاشی توادر امریکا و اروپا، دو گرایش متمایز درون این جنبش می

 البداهه دارد. به مثابه یک کل، نشان از فرایندی آنی و فی

 سای تومبْلی

به بعد در  1952سای تومبْلی، هنگام هنرآموزی در کالج بلَک مانتین در کارولینای شمالی، با مدِروِل و کالین آشنا شد. از 

نیویورک شیوة نقاشیِ رفتارنمای خاص خود را پروراند و در آن، اکسپرسیونیسم انتزاعی را از شور و هیجان تهی کرد: از حرکات 

شکل را مقصد و بیهایی کمرنگ، خودانگیخته، اما ظاهرا بیخطیت کشید و به جای آن، خطکسوتان خود دسقهرمانانۀ پیش

 (. 212آورد )ت 

 نویسد:رُبِرتا اسمیت در این باره می

های طراحی او، که از کیفیت مهارنشدة اسلوب

گیرند و سیر خودکاری اعماق ناخودآگاه بار می

ا که هایی رگذارند، جلوهمداوم را به نمایش می

ها فقط اشاراتی به آن میرو و سوررئالیست

کردند، به ثمر رسانده است ]...[ تومبلی را 

یا به قولی « نقاش کنشی»ترین توان حقیقیمی

اکسپرسیونیست انتزاعگرا دانست. او در 

به گفتة مشهور هرولد –کارش، بوم یا کاغذ را 

  .نی و بدون قصد قبلیتصور کرد، عملی کامال آ« ای برای عملعرصه» -رُزِنبرگ

 

 انتسو کوکی

« خودِ»های قطب خودْنمایانه و پروازیخودْانگارة او نیز کامال با بلندهمین قضیه در مورد انتسو کوکی نیز صادق است. 

های کهن الگویی و این در هنر کوکی، نسبت به آثار همکارانش، با قوت بیشتر و از طریق انگارهآمیزد. بزرگنمای او در می

ای دارند که ما همچنان یابد. به قول خودِ او آثارش ریشه در سنت هزاران سالهخیاالت نامعقول ناخودآگاِه جمعی تجسم می

ها است. کرانگی اشیا ]...[ و زاییدة انسانگذارد، و زاییدة بیاثر می ای کهای که تاریخ در بطن خود دارد، نشانهحامل آنیم: ناشنه

هایش را ها و ایدهکوشد با روش خودکاری سوررئالیستی به ساحت کهنِ تجربه دست یابد و سعی دارد انگارهاو می

 واسطه بر سطح کاغذ و بوم بیاورد.پیرایه و بیتا آنجا که ممکن است بی

کننده بیان کند که گاه باورمان اش را چنان قانع«تصویرات درونی»یابد اندازه توفیق می ْدد و غالبا کوچکهای متعکوکی در طرح

اندازه، این اصالتِ بیان از  ْهای بزرگ(. با این حال، در طرح296اند )ت بوده« حقیقی»ها کار یک بیمار روانیِ شود که اینمی
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کند ارتباط قدرت بیانگر و ماهیت متمایز هر خط، با قوسی که حرکت دست رسم میالبداهۀ یک فکر، رود. ترسیم فیدست می

 چندان میسر نیست.  دارد و از این رو، انتقال آن به سطوح بزرگ

که « خودآگاهی پیشازبانی»هیجان های کوکی فقط این نیست. در این آثار که به مراتب بزرگترند، شور و اما مشکل نقاشی

شود. در واقع، بار تبدیل مینمود، به تصوری پر طمطراق و به طرزی مضحکْ آکنده از هراسی رقتاش را گیرا و جذاب میطراحی

 (.297گیرد )تنیروی الهام ناخودآگاه شکل کیچ ]بُنجل[ به خود می

 

 

 ام؟من چه کرده

ق ی که به صورت معلّائههپرترسلفْ  پس از این مقدمۀ نسبتا طوالنی وقت آن رسیده که توضیح دهم در طراحیِ 

 ام!ام و چه کردهاند، من در پی چه بودهچیدمان شده

ماه، با روش خودکاری  5طراحی خودْنگاره که در مدت زمانی حدود  200بیش از با ای است مجموعه ،نمایشگاه

 در این میان روشی متفاوت برای عملی کردن این روش انتخاب کردم.روانی سوررئالیسم از خودم کشیدم. 

تعلیق نظارت، سرکوب و  -1همان طور که توضیح آن رفت، در خودکاری روانی دو موضوع حائز اهمیت است: 

 شناسانهشستن از هر گونه تالش زیبا دست -2سانسور 

هر دو مورد بسیار کار دشواری است. راهکار متفاوتی که من در عمل به روش خودکاری سوررئالیسم استفاده 

ها به صورتی انجام شده که من در کردم، این بود که به هنگام طراحی به صفحه نگاه نکنم. تمام این طراحی

و تالش  انسورس و موردِ هر د ،دیدم. این کارکردم و صفحه را نمیام نگاه میر آینه به چهرهحین طراحی تنها د

به صورت ناخودآگاه و به دور از نظارت خودآگاه انجام  ،روانی گذاشت و فرایند خودکاریشناسانه را کنار میزیبا
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 در کار دشواری است. ابهام ،گاه کنیمنحه به صفبخواهیم  در حین طراحی کهوسوسه با این  ،البته مقاومت

نتیجه، تمایل به زیبائی و نمایش قدرت طراحی، میل به ارتباط و فهمیده شدن و ترس از قضاوت از عواملی 

کند و باید است که نگاه نکردن به صفحه را به خصوص اگر این رفتار تکرارشونده باشد، با دشواری روبه رو می

 آن نشدم. کامل موفق به رعایت ی،اعتراف کنم در موارد

 ای در فرایند خودکاری روانی دارد، اما نتیجه از دیالکتیککنندهدر عین این که ناخودآگاه نقش تعیین

 آید. همان طور که میشل کاروژ اشاره کرده بود: خودآگاهی و ناخودآگاهی بدست می )دوئیچمگوئیک(

این نیست که به عادات زشت سابق خود برگردد و به تنظیم کند برای اگر در اینجا آگاهی از نو دخالت می

کند تا به میل خود از امکانات اتوماتیسم زیباشناختی و ادبی اتوماتیسم بپردازد ]...[ دیگر از برون دخالت نمی

نقصی امر شنود را تأمین کند، دور استفاده کند. بلکه در داخل خود اتوماتیسم قرار می گیرد تا تمامیت و بی

های ترین میدانترین و عمیقآید از موانع خالی کند، و خود را نیز رها کند تا جذب قویو بر موجی را که باال می

 مغناطیسی شود.

و نظارت کند، بلکه در شیوة ظهور آن است. این آگاهی دیگر در محتوای گفتار نیست که آگاهی نظارت می

ام که خودم را من به خودم آموختهگوید: ر کاندینسکی میاگر برای خوان میرو دقیق و حساب شده است و اگ

من به شکلی متفاوت این آگاهی را در ، جوشد لگام بزنم و هدایتش کنمرها نکنم و بر نیرویی که در درونم می

 دخالت دادم.  -شدانجام می ناخودآگاهکه به صورت  -طراحی

ن آگاهی را در فرایند طراحی دخالت دادم. یکی کردم، ایچون به صفحۀ طراحی به صورت مستقیم نگاه نمی

کردم طراحی به طور مثال از چشم چپ از راهکارها انتخاب مسیر برای طراحی بود. به این معنا که انتخاب می

  ها به گوش راست برود و در انتها زیر چانه تمام شود.ها ادامه پیدا کند و از لببا بینی و لب ؛آغاز شود

کردم و ن زیرچشمی صفحه بود. روش استفاده به این صورت بود که مستقیم به آینه نگاه میراهکار دیگر دید

کردم صفحه را هم ببینم. تصویر مات و مبهم صفحه در بدون این که مردمک چشمم جا به جا شود، سعی می

اد، اما در عین دکرد و تا حدی حرکت دست را تحت تأثیر قرار میعین این که مرا به فرایند طراحی آگاه می

داد و متکثر حال به دلیل پراکنده شدن حواس، و دیدن همزمان صورت و کاغذ، قدت خودآگاهی را کاهش می

 کرد. می

شد بدون راهکار دیگر انتخاب متریال طراحی بود. طراحی با مداد به صورت یکپارچه امکان پذیر بود. حتی می

کردم، مجبور فلزی و مرکب کار می؛ اما وقتی با قلمتمام کنم کل طراحی رااین که دست را از کاغذ بردارم، 

دادم و یا سختی و نرمی فلزی قرار میبودم در چند مرحله طراحی را کامل کنم. حجم مرکبی که در سر قلم

 داد.طراحی مداخله می ناخودآگاهِ  کردم، اراده و آگاهی من را در فرایندِگرافیتی که انتخاب می

 



 

 ؟امخواستهمن چه 

در مواردی متفاوت دیگر خودکاری روانی خودم را توضیح دادم. این روش با روش هنرمندان تا این جا روش 

با خودآگاه کند و ای است. با ناخودآگاه شروع میاست و در مواردی مشابه. به طور مثال روش میرو دو مرحله

های تومبلی برای خودکاری روانی، یکی از روشدهد. در مورد روش من این دوگانگی مطرح نیست. ادامه می

طراحی در تاریکی است تا صفحه را نبیند. از این نظر روش تومبلی با روش من شباهت دارد، اما در عین حال 

  شود.عینیت به طور کامل حذف نمیطراحی من در چرا که  ؛تفاوتی نیز دارد

ایدة مرکزی این ری روانی متفاوت از دیگران است. جدای از روش، ایدة اصلی من، برای به کار گیری خودکا

توان پیرامون روشی شناخته شده در هنر، دست به تجاربی مجموعه، ناظر به تاریخ هنر است. این که چطور می

 بندی جدیدی از آن بدست داد؟توان صورتعملی و تئوری زد؛ و آیا می

بندی تئوری آن، در این جا نه تجربۀ پیشتازانۀ برتون است که مسبوق پرداختن به خودکاری روانی و صورت

 کند؛ کاری که دوشان کرد. به سابقه نباشد و نه در کانسپت، ایده و اثر را جابه جا می

 

های و اگر مجسمه ،عیهای میرو نه پیکرنماست و نه انتزادر شکل عملی نیز تمایزهائی وجود دارد. اگر نقاشی

به مثابۀ  ،های دو طرفه با چیدمان معلقآورد؛ در این جا طراحیجاکومتی این ویژگی را در سه بعد پدید می

به دور کنند. بسان اثری دوبعدی ایفای نقش می -چسبیده به دیوار-هاکنند و مجسمهمجسمه عمل می

 ها اما چنین نیست.رفت؛ در مجسمهتوان چرخید و در موقعیت سه بعدی قرار گها میطراحی

؛ به شکلی عملی آثاری خلق کنم-ام ناظر به تاریخ هنر، به شکل تئوریبنابراین در این نمایشگاه تالش کرده

 جدید بسازد. تاریخی، فرمی معناییکه 

 

  هاپرترهسلفْ

ترین تصویری است که از قویچهره، شاید برم. دهم و این متن را به پایان میها نیز توضیحی میپیرامون پرتر

انگیزد. خودمان داریم. از میان کل بدن، چهره است که بیشترین تأثیر را در ارتباط با خودمان و دیگران بر می

مان در اول از همه به این که چهره ،بینیم و در عکسِ سلفی و گروهیمان را میدر آینه بیش از همه چهره

  نیم!کعکس خوب افتاده یا نه، توجه می



اما وقتی، خیرگی به چهره به تعداد زیاد و در زمانی طوالنی انجام شود، آرام آرام معنای خود و نقشی که در 

کنم؛ در ابتدا متوجه ؛ مانند زمانی که به معنای یک کلمه فکر میدهدمی، از دست را بخشی به ما داردهویت

 رود!!شود؛ از دست میافتد؛ سرگشته میعویق میشویم اما به مرور، داللت آن کلمه به تمعنای کلمه می

ام، و تواند از هر کسی نمایندگی کند. شاید من تکثیر شدها منحصرا به من مربوط نیست. میهپرترهاین سلفْ

ها را در بر بگیرد و من ها معنائی غیر شخصی و عام پیدا کرده است. معنائی که همۀ منشاید من در این پرتره

 طور عام را نمایندگی کند.انسانی به 

 

کردم، به یاد این شعر منصوب به مولوی افتادم که زمانی که به اسم نمایشگاه فکر میو نکتۀ پایانی این که، 

 مصراع اولش این است:

 خواجه مگو که من منم، من نمنم، نمن منم

 پارادایمی از منِ مولوی باشد: ْبیرونمنمنمـ به مثابۀ تفسیری دلبخواهی یا گفتم شاید بد نباشد نام نمایشگاه ـ

 ـمننمنمـ

 من نمنم

 من نمنْ هستم(نَمَنْ=جزْ من، غیرِ من، دیگری/ م=هستم/ اَم)انْنَمَ نْمَ

 نْ( نِ مَمَنِ نَملکی/ مَم= ضمیر-َم)-َمنِ نَمن

 )نه!=انکار، نفی(م!-َ من؟نه!من

 )منّ=مِنّت گذاشتن(نَّ منممَ

 مَ نمنم)مَ=صدای بز(

 نَم)نَم=رطوبت( نَممن 

 مَ نه منم

 منم

 نم

 مْ
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