
 

 پذذریری مکتذذب ادبذذی سوررئالیسذذم از دسذذتاوردهای مکتذذبتأثیر

 «ضمیر ناخوداگاه» بر تأکیدگری زیگموند فروید با تحلیلروان

 6سلیمان یحیی زاده جلودار

 چکیده

هوای بشوری و آوردهای متفواوت در دانشهای تعامل میان دستیکی از بهترین نمونه 

شناسوی آن بور روان توأثیرفروید و  روانکاوی ینظریههای معرفت، بر دیگر عرصه تأثیر

در آثوار منتشور شوده در ایوران در هنرمنودان سوررئالیسوت اسوت. و همچنین  جدید

خصوص مکتب ادبی سوررئالیسم، مبح  ضمیر ناخودآگاه بیشتر از منظر هنرمنودان و 

 تأمّولادبا بح  و بررسی شده است. در این پژوهش سعی بر آن است، بیشتر تمرکوز و 

چنین سعی محقا بور آن گری باشد. در این پژوهش همتحلیلبر علم روانکاوی و روان

و  ادبیّوات یهای فروید و سایر پیروانش بور حووزهگذاری یافتهتأثیراست تا بر نقش، و 

ای است رشتهنمیااز نوع  اگردد. این پژوهش، به روش کیفی و تحلیل محتو تأکیدهنر 

شناختی اسوت. ای بر وجه روانکاوی و روانشالوده تأکیدی همت آن تمرکز و که وجهه

شناسی بور روی موضووع امیوال بر مناب  روانکاوی و روان تأکیدتلاش شده است، با لذا 

ادبی و هنوری  پنهان و تفکر ناخودآگاه و نقش آن در مکتب رانده و اعماق ضمیرواپس

پوذیری تأثیرترین دستاورد این جسوتار، سوررئالیسم بررسی و تحلیل انجام پذیرد. مهم

هیمی چون: تداعی آزاد معانی، تعبیر رؤیا، ناخودآگواه، ها از مفاسوررئالیست یگسترده

رانوی و خلوا آثوار هنوری و ادبوی از های ل وی، واپسخوات مصنوعی و نگارش، لغزش

 بخودانگی عاطفی و ذوهی است.مجرای بی

مکتب روانکاوی، مکتب سوررئالیسم، ضمیر ناخودآگاه، تداعی آزاد،  های کلیدی:واژه 

 های ل یلغزش

 همقدّمک 3

اساس روانکاوی، یک روش گفتمانی دهیا اسوت  و یا درمان بر 8گریتحلیلروان

گاهی است که در اعمواق وجوودی آو احساسات ناخود افکارکه هدف آن کشف 
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ها ناشوی از تجربیوات و احساسوات سورکوت ، دفن شده است که اغلب آنربیما

رد و رویکوو روانکوواوی کووودکی اسوت. خصووص دورانگذشووته، به دوران یشوده

 از طریوا آن بوه کواوش در کند تواخاص است که به روانکاو کمک می یتکنیک

نووعی درموان بور  کواویروان .(8006 6پاسویر و همکواران) ب ردازدذهن بیمار 

ها و آرزوهوای موا تمام ترس ،های فروید است. فروید عقیده داشتاساس نظریه

هون ناخوداگواه موا در ذدوران گذشوته،  یشودهریشه در اعمال و افکار سرکوت

اش، سه عنصر نهاد، خود و فراخوود را مطورح کورد. از او در نظریه .وجود دارند

کند و شامل غرایز و رفتارهوایی اسوت لذت عمل میاصل بر اساس  8نظر او نهاد

 .گیوردگواه او سرچشومه مویآد در انسوان وجوود دارد و از ناخودکه از بدو تولّو

هوای نهواد را تگرایانه، لذّو تمایلات آرمان ان، وجدخلّاقنیز بر اساس ا 9فراخود

کنود توا رفتوار هابول تعادل ایجاد موی ،نیز میان این دو 4کند. خودسرکوت می

روشووی  سورانجام فرویود بوا .(8006، 7سانتروک) هبولی از فرد بروز داده شود

هوای مانند لغزش های پیچیده،معلول علموی در راه درک و چگوونگی پیودایش

 ،انسوان، کوودکی، علایووا یگذشوته یهواشوخی ، تداعی آزاد،و رفتاری کلامی

، تورس، عشوا، نفورت راندهواپوس امیالپنهان، ضمیر یاها،ؤر ها،هیجان و میول

 .یافوت دست ای در ذهن ناخودآگاهکشفیات ارزنده، هوای روانویسوایر ویژگی و

کوواوش در روان  او ذهوون ناخودآگوواه را حقیقووت ذهوون انسووان و روانکووواوی را

گور و پژوهشفروید به عنووان یوک (. 665: 6955، آل احمد) ناخودآگاه دانست

شخصوویت خووود را بوور مبنووای  ینظریووه شناسووی،روان یدر حوووزهدانشوومند 

 یوک رشووته جلسووات در خلوالفرویود  .بنوا نهوادبالینی بیمارانش  یمشاهده

و تجربیوات گذشوته  اتاحساسو یآنچوه را بیموارانش دربواره روانکاوی طولانی،

                                                 
1 -Passer et al. 
2 -Id 
3 -Superego 
4 -Ego 
5- Santrok 
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روش او بوا تحقیوا  تعبیور کورد. خلّاقگفتند به طور  خیالی خود به او واهعی و

 فورق داشوت کاملواً، شوویار یووا رفتوواروه یآزمایشگاهی دهیا عناصر تجربووه

 (. 660: 6934و شولتز،  زتشول)

 یکه در حوزه در مقام یک روانکاو در تحقیقات خود به این نتیجه رسید فروید

یعنی ) نیست هیچ رویدادی اتفاهی ،های جسمیدرست مانند فرایند ،نروا

این بدان معناست که هر رفتار آدمی معلول یا تحت  (،دهدروی نمی علّتبدون 

برای ( 6300) یاهاؤگون است. فروید با کتات تعبیر رعوامل طبیعی گونا تأثیر

 ت خود بهرهمشاهدا غنی یهمجموع رخدادهای روانی از حاکم بر اثبات جبر

 یت باوری روانی را شناختهگرفته بود. برخی روانشناسان تا آن زمان اصل علّ 

فروید این اصل را به  مدیدندبودند ولی آن را فق  در رفتار آگاهانه و عمدی می

اعتقاد داشت که بررسی  و دادبه ظاهر کم اهمیت نسبت می هر رخداد روانی

ها را نادیده که علم تا آن زمان آن ،معنااً بیظاهر های روانیو معلول پدیده علّت

: 6955، بکولا) انجامدها میانسان تر حیات باطنیبه شناخت عمیا گرفته بود

شناسی، فلسفه، (. این کشف علمی فروید، علوم مختلف را از جامعه881-887

مکتب م هرارداد تأثیررا تحت  ادبیّاتشناسی، سیاست، پزشکی، هنر و زبان

 مستقیماً ادبیّاتهنر و  یهایی است که در حوزهالیسم نیز یکی از عرصهسوررئ

از این منظر بود که مکتب  تأثیراین های فروید بهره برده است. از یافته

ر ضمیر ناخودآگاه استفاده کند نه تفکّ های مثبتِّئالیسم سعی کرد از جنبهسورر

های مربوط به اختلالات ها و بیماریهای درمانی مربوط به ناهنجاریبر جنبه

ها را به کاربردهای عملی در زندگی در استفاده، آن یشخصیت. این شیوه

لینگز، ) دخوانمیفرا شناختییت، هنر و نگارش خودکار و زیباییخلّاه یزمینه

فروید اولین کسی بود که اصول علم روانکاوی را در البته خود  (.816: 8065
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در ابتدا برای موضوع کارش، زندگی و کار  حتّیو  گرفتکار میهنر و نگارش به

    (.8006، 6بلوم) لئوناردو داوینچی را انتخات کرد

آن  تأثیرگری و تحلیلعلم روانکاوی و روان در پژوهش حاضر تلاش خواهد شد

چنین این پژوهش هم در بر مکتب ادبی سوررئالیسم مورد بررسی هرار گیرد.

های فروید و سایر پیروانش بر گذاری یافتهتأثیر تلاش خواهد شد تا بر نقش و

پیش رو، ضمن  ید. در مقالهشو تأکیدو هنر و نگارش خودکار  ادبیّات یحوزه

م شناسی استبر مباح  روانکاوی و روان تأکیدتوجه به مباح  هنری و ادبی، 

 شناسی بر رویبر مناب  مهم روانکاوی و روان تأکیدشود با تلاش می روازاین

رانده به اعماق ضمیر پنهان و تفکر ناخودآگاه و نقش آن در موضوع امیال واپس

مکتب ادبی و هنری سوررئالیسم، تحلیل و بررسی صورت پذیرد. این پژوهش، 

ت آن همّی ای است که وجههرشتهنمیابه روش کیفی و تحلیل محتوی از نوع 

 .ناختی استروانکاوی و روانش یای بر وجهشالوده تأکیدتمرکز و 

  0ضمیر ناخودآگاه-0

د چگونوه هوترین دستاورد فروید این بود، تشوخیص دشاید بتوان گفت، که مهم

 یگذارنوود. او از راه مشوواهدهمی تووأثیرها نیروهووای ناهوشوویار، بوور رفتووار انسووان

مخوزن افکوار،  ،بیمارانش به وجود ناهوشیار پی برد. وی معتقود بوود ناهوشویار

 توأثیرزیر سطا آگاهی هوشیار هرار دارد، ولوی  ت که کاملاًخاطرات و امیالی اس

روانکاوی اکثر  ی(. در نظریه6939 ،سید محمدی) دگذارزیادی بر رفتار فرد می

ناخودآگاه( هرار دارند. این رویکرد ) فرآیندهای ناهوشیار تأثیراعمال انسان تحت 

ی، هنرهوای زیبوا و علووم انسوان حتّویشناسی، بر علوم اجتماعی و علاوه بر روان

: 6937 ،اتکینسوون و هیلگوارد) زیوادی گذاشوته اسوت تأثیرهای خاص نگارش

کوه این روزها در مورد این :روانکاوی اظهار داشت ی(. یک پژوهشگر نظریه845

                                                 
1 -Blom 
2 -Unconscious 
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گیورد و شناختی( بودون انتخوات هوشویار صوورت میروان) هایبیشتر عملکرد

 فاق نظر وجوود دارددهند، اتّوی میبرخی از رفتارهای ما برخلاف میل هوشیار ر

رسوود کووه ناهوشوویار، (. اکنووون بووه نظوور می815: 8065 ،6کوورون و پووروین)

هوادر اسوت اطلاعوات  کوهم چنانشدمی تصوّرتر از آن است که ابتدا مندانههوش

رویوودادهای آینووده را  حتّوویو  کلووامی و دیووداری و هنووری پیچیووده را پووردازش

 صورفاًناهوشویار  رسودامه ریزی( کنود. بوه نظور میها برنبرای آن) بینی وپیش

یوت نیوز خلّاهآزمایی، و له، فرضیهها نیست، و در حل مسأها و تکانهمخزن سایا

ایون عقیوده کوه نیروهوای (. xx: 6335، 8پورنشتاین و ماسیلینگ) نقش دارد

 تثابت شوده اسو کاملاً بگذارند، تأثیرتوانند بر فکر و رفتار هوشیار ناهوشیار می

واهوو  عناصوور ناخودآگوواه توسوو  نیروهووای (. در 668: 6934 ،شووولتز و شووولتز)

اند و با غلبه بر نیروهوای خودآگواه العاده خودآگاه به عقب رانده و طرد شدهفوق

 ذهون شووند تواننود وارد هسومت خودآگواهعناصر ناخودآگاه هوم موی هاست ک

بول درک نیسوت، ناخودآگواه بوه صوورت مسوتقیم ها (. تفکّر65: 6959موللی )

خودآگواه  تفکّورتوری از بخوش ناهوشیار، یک ظرفیت بسیار بوزرل تفکّرفرآیند 

صوورت غیرمسوتقیم و ه دهد تا بوناخودآگاه اجازه می تفکّردارد، این توانایی به 

 (. 36: 8001و همکاران،  9دیجکستریوس) کندل بروز مبدّ

 ابداع روان کاوی-4تداعی آزاد-6

این اصل استوار است که فرد، هر چه را که به ذهنش مبنای تداعی آزاد بر 

آور، دردناک، خجالت یرسد بر زبان آورد. بیماران باید، بدون نگرانی در بارهمی

شود تا از یا غیر منطقی بودن افکارشان حرف بزنند، به افکارشان اجازه داده می

ند. هدف موضوعی به موضوع دیگر بروند، بدون آن که خودسانسوری داشته باش

                                                 
1- Cervone & Pervin. 
2- Pornstein & Masling. 
3- Dijksterhuis et al. 
4- Free association. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Daniel+Cervone&search-alias=digital-text&field-author=Daniel+Cervone&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Daniel+Cervone&search-alias=digital-text&field-author=Daniel+Cervone&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Lawrence-A.-Pervin/e/B001IOFJS0/ref=dp_byline_cont_ebooks_2
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که افکار و احساسات  ایگونههآزاد کاهش مقاومت دفاعی است. ب از تداعی

احساسات ) ناهوشیار بتوانند ظاهر شوند. هدف روانکاوی این است که تعارضات

تر و منطقی یرانده شده( وارد هوشیاری شوند تا به شیوههای واپسو انگیزه

(. 434: 6937اتکینسون و هیلگارد، ) ها برخورد کردتر بتوان با آنواه  بینانه

که به بیمار کمک کند تا مواد سرکوت شده را به یاد آورد از فروید برای این

خواست بر رویدادهای گذشته تمرکز کند. بیمار باید به نوعی درمانجو می

رسید، بیان پرداخت و هر چه به ذهنش میپردازی با صدای بلند میخیال

شناس به درمانجو در این روش روان (.601: 6934ز، شولتز و شولت) کردمی

اگر در نظرش بی  حتّیرسد بلافاصله بگوید، گوید هر چه را که به ذهنش میمی

اهمیت، و یا خجالت آور باشد. فروید به معنی، تمسخر آمیز، پیش پاافتاده، بی

اثر  داد و موضوعات آشکار و نهان را که درهای کلامی گوش میت به تداعیدهّ

 یوی، این موضوعات نشان دهنده یکرد. به عقیدهشد کشف میها تکرار میآن

عنوان یکی از های ناهوشیار فرد بودند. در این شیوه روانکاو بهامیدها و ترس

کرد. در این برد استفاده میپی می های رفتاری افرادهایی که به چالشروش

نات و اصیل را در اختیار روانکاو صورت ناخودگاه اطلاعات  روش آزمودنی به

 دهد.هرار می

  3رانیوا پس -4

خودآگاه،  یامیال یا خاطرات بسیار دردناک یا ترسناک، به حوزه ،رانیدر واپس

شوند. خاطراتی که خجالت، عذات وجدان یا سرزنش خود فرد الورود میممنوع

اتکینسون و ) شوندیرانده مبه درون ناخودآگاه واپس شوند، معمولاًرا موجب می

اعمالی را که  ای است که فروید نخستواژه رانیواپس(. 874: 6937هیلگارد، 

هیستری  یدر مطالعوه کار برد.هبشد، می "روان نژندی" و "هیستری" منت  به

شد که برخی از بیماران او خاطراتی را به یاد  روهبا این پدیده روب فروید

                                                 
1 -Repression 
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که ، اطلاعاتی واضا بود کاملاً ،آمدخاطرشان می هاگر ب هر چند که مآورندنمی

آن را که  "6مندانوهنیت"عمل  بنابر این فراموش کند.ها را آنرزو داشت آبیمار 

چون جوهر  مشدمی« 9سرکوت» و« 8شدهمن » زده،اش واپسگاهانوهآر تفکوّ از

داشتن به سادگی در کار طردکردن و چیزی را بیرون از آگاهی نگه رانیواپس

نه تنها از نابودی  ،هراندواپس فروید همیشه اصرار داشوت کوه چیزهوای. است

شوند، بلکه گرایشی به بازپدیدارشدن گاه نگاهداری میآد و در ناخودنگریزمی

ه ب است و "زده واپس"های سازش بین اندیشه یدارند. بازپدیدآمدن در نتیجه

 (.83: 6954، صنعتی) شوندیدارمیدپو....  یاؤردر  صورت مبدل

 واپس روی و ضمیر ناخودآگاه-0 

روند بلکه در اختیار فروید معتقد بود که خاطرات فراموش شده از بین نمی

ولی نیرویی وجود دارد  مدندده برای ظهور و بازگویی مجدّآما شخص هستند و

گذارد خاطرات ضمیرناآگاه به خودآگاه کند و نمیکه از این امر جلوگیری می

کند. از نگاه روانکاوی فروید، برای می ها را در همان جا ابقاارد شوند و آنو

. بر اساس استدرمان بیماران روانی، نیاز به این خاطرات و تصاویر ناخودآگاه 

ی هستند که این نظریه در درون انسان امیال و آرزوهای متفاوت و گاه متضادّ

خصوص در مورد ز و تضاد هستند. بهبه صورتی آگاهانه یا ناآگاهانه مدام در ستی

ی شخص و یا به طور کلی، جامعه، در اهخلامیال و آرزوهایی که با معیارهای ا

سرکش است  یاین میل متفاوت و غریزه تقابل هستند. در این حالت، معمولاً 

گیرد، و در ی جامعه نیز نیرو میاهخلکه در مقابل امیال دیگر که از رویکردهای ا

شود. ها شکست خورده، به مرور وارد هسمت ضمیر ناخودآگاه میآنمواجهه با 

ت زمانی طولانی ادامه داشته باشد، البته اگر این نزاع درونی امتداد داشته و مدّ

شود و گاه نیز پریشی میباع  روان و دنزمیآرامش و تعادل روانی فرد را برهم 

                                                 
1 -Intentionally 
2 - Inhibited 
3 - Inhibited 
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گردد که همان هر میهایی از بدن ظاهسمت در به صورت فیزیکی و فل  شدن

 (.55-53: 6976فروید، ) بیماری هیستری است

ی فّعالهای فروید پس از تجارت و تحقیقات بسیار پی برد که در مغز هسمت

پذیر نیست. ا دست یافتن به آن به سادگی امکانوجود دارد که برای یک محقّ

ها بخش گیرد از وجود اینخود شخص که تحقیا بر روی او صورت می حتّی

های ها مجهول و مخفی هستند. فروید این هسمتآگاه نیست و این هسمت

ها را هسمت ناخودآگاه ذهن نامید. فروید با را تشریا و توصیف نمود و آن فعّال

پی برد. در این روش،  "ضمیر ناخودآگاه"های خوات مصنوعی، به وجود شیوه

پرسید الاتی میو از او سؤکشید و روانکادراز می بیمار در محیطی آرام و آسوده

داد. فروید از خواست جوات میبیمار آزادانه و بات میل خود هر طور می و

در  حّتیشناخت. او یافت و آن را میبه نهاد بیمار راه می« هاداده»طریا این 

که از تبدیل ناخودآگاه به خودآگاه  دکراین روش، نیروهایی را شناسایی

اهای این روش از طریا خودکاوی پاسو ب به معمّکنند. او اغلجلوگیری می

های وجود ضمیر ناخودآگاه در ذهن انسان داد. از نظر فروید از دیگر نشانهمی

ها و... است. امری که ها، مکانو س س به خاطر آوردن مفاهیم، نام "فراموشی"

اکنون فراموش شده به هسمت ناخودآگاه وارد شده است و یادآوری آن نیز 

-666: 6976زیگموند فروید، ) ال همان امر از ناخودآگاه به خودآگاه استانتق

کند که یو شناور در آت تشبیه می ی(. فروید روان انسان را به توده667

تر آن در درون آت و از آگاهی و شناخت ما پنهان است و هسمت هسمت بزرل

عواطف، امیال و خودآگاه( هابل مشاهده است. روان ناآگاه شامل ) ناچیزی از آن

پوشاند. این هسمت، اغراضی است که فرد از دیگران و بالاتر از آن، از خود می

 حتّیتر و یعنی هسمت ناخودآگاه روان به مراتب از هسمت خودآگاه وسی 

های آن آگاهی نداشته باشیم. برای یتفّعالاگرچه نسبت به  متر استفعّال

روان او ناگزیر از شناسایی همین  شناخت اعماق وجود انسان و شناخت واهعی
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روانکاوی از چند  ی(. نظریه849: 6958داونز، ) هسمت ناخودآگاه روان هستیم

ه وجود آمد. در این روش دهه تعامل فروید با بیمارانش در جریان روانکاوی ب

کند تا شخصیت و رفتار فرد را با تمرکز بر تجربیات تلاش می کنندهدرمان

دگی، به ویژه امیال و تمایلات سرکوفته، ناهوشیار را کشف زن یدوران گذشته

 ها پی ببرد.کند و به دلایل واهعی آن

 3های لپیلغزش-3

طور ناخواسته از آدمی شود که بهی گفته مییبه آن دسته از رفتارها و گفتارها

شوند و های درونی شخص میها و خواستهتزنند و باع  آشکار شدن نیّسر می

 های زبانیهای لفظی، لغزشها، اشتباهشتباهی شامل فراموشی نامهر نوع ا

شود. فروید معتقد ها را شامل میطور کلی طیف وسیعی از اشتباه و بهری نوشتا

دست کم  یاها مفهومی نهفته است و است که در پس هرکدام از این اشتباه

ند که در ضمیر تهسمفهومی غیرهابل اشتباه  یکننده ها بیانبیشتر این اشتباه

توانند در ا میهآنناخودآگاه گوینده وجود دارند و هرار بوده که مخفی بمانند. 

جزئیات  امّا مها اشتباه نیستندیک اثر عالی از هنر و نگارش اتفاق بیفتد، آن

(. 6: 8000 8ماهون) مفاهیم زیباشناختی هنرمند است یدهیا از همه

رسد نظر میرا در بر دارد که به معنایی امر این است که اشتباه ل ی حقیقت»

فاق افتاده است که ات اتّ ی بدیهی و غیر هابل اشتباه است. به کرّدر موارد خاصّ

ل ی دیگر را به عنوان  یک لغزش زبانی یا برخی اشتباهات خّلاق ییک نویسنده

 کار گرفته است. این حقیقت امر باید بهی بهتخیّلیک وسیله برای خلا یک اثر 

در واه  او با  مل ی را در نظر داشته است تنهایی به ما بباوراند که او اشتباهات

 علّت سنجش و ملاحظه دست به خلا اثر زده است. چنین رویدادی به این

استفاده  ینیست که نویسنده دچار یک لغزش هلم تصادفی شده است و اجازه

                                                 
1 -Parapraxes 
2 -Mahon 
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زبانی، چون یک لغزشهای داستانش، همیکی از شخصیت یوسیله از آن را به

گیری از کمک یواسطهه ما را به چیزی، به داده است. او بر آن است که توجّ

 «توانیم آنچه که منظور وی بوده، جویا شویمزبانی، جلب نماید و ما میلغزش

 هر یکه در پ بودمعتقد  گریتحلیلدیدگاه روان. (47-41: 8069 ،فروید)

 یامفهومی نهفته است و  کند،بیان می هاًاشتبا که انسان جمله یا کلمه گفتاری

ند هسترهابل اشتباه مفهومی غی یکننده بیان ت،هادست کم بیشتر این اشتبا

که در ضمیر ناخودآگاه گوینده وجود دارند و هرار بوده که مخفی بمانند. 

 اصیل و واهعی هاییبلکه بیان ای تصادفی نیستند،، واهعهتبنابراین، این اشتباها

 ها دارد.هستند که فرد سعی در مخفی کردن آن

 تحلیل رؤیا-1

ها و تعارضات سرکوت صورت نمادی، امیال، ترسفروید معتقد بود رؤیاها، به

اندکه فق  هدری شدید سرکوت شدهه دهند. این احساسات بشده را نشان می

های آیند. امیال و آرزوهنگام خوات، به صورت تغییر شکل یافته، به سطا می

ی او در ی انسان و نیز خاطرات و تصاویر فراموش گشتهزدهسرکوفته و واپس

کنند. در زمان بیداری، آن نیروی حالت خوات به شکلی دیگر خود را وانمود می

شود، این بازداری مقاومی که مان  ورود محتویات ناخودآگاه به خودآگاه می

واند روکشی بر روی آن تصاویر تولی موه  خوات، تنها می مبسیار نیرومند است

 ها اجازه دهد به شکلی تغییرشکل یافته وارد خودآگاه شوندکشیده و به آن

سالان نیز در بزرل"تر (. به عبارتی روشن669-668: 6934شولتز و شولتز، )

های گذشته چون کودکان، افکار پنهانی رؤیا، همان آرزویی است که در زمانهم

هایی تغییر شکل یافته (. رؤیاها چهره668: 6976روید، ف) "برآورده نشده است

ها مربوط رؤیازده است و هسمت اعظم یا درهم از همان آرزوها و تصاویر واپس

شولتز و شولتز، ) ایمراتی است که در دوران کودکی داشتهثّأبه تجربیات و ت

6934 :669 .) 
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 ناخودآگاه و ضمیر رؤیا-8

گیری رؤیا نقش رهای ناخودآگاهی که در شکلگوید که همان سازوکافروید می

کنند. دو سال پس از انتشار هنری نویسنده و شاعر نیز عمل می دارند، در کار

را ی خود فروید رساله 6360سالدر  "روز ی آفریننده و رؤیاینویسنده"

یایی که هنرمند در ؤی رخاطره ی لئوناردوداوینچی نوشت. اثری که از راهدرباره

به ( بردمی ای چند بار دم خود را به دهان لئوناردو فروپرنده) دیده بودکودکی 

ی اگر سرهای زیبای کودکان را باز تولید چهره مپردازدرازهایی در آثار او می

م هم کسی جز مادر او، کاترینا، نخواهد بود و نقاش بدانیم، زن متبسّ  کودکی

داشته است و  تعّلابه مادر او این لبخند اسرارآمیز  شود کهگمان ما تقویت می

بانویی فلورانسی باز یافته  حال این لبخند گم گشته را با اشتیاق بسیار در

ی فروید جدا از اشتباه در خواهی. این نوشتهحضور دو مادر و همجنس .است

ی برگردان آلمانی نادهیقی بود که از متن که نتیجه(کرکس انگاشتن آن پرنده

تک "هایی در مورد نتیجه، استنتا  ، و در(فروید هرار داشت لئوناردو در اختیار

هنرمند در  آگاهیخودباز در بررسی جایگاه و نقش نا ،"جنسی بودن کرکس

شود. فروید پس از کلاسیک محسوت می آفریند، کاری درخشان وآثاری که می

ی اثر هنری در ناخودآگاه هنرمند و توضیا همانندی اثر با سرچشمه شرح

ی مهمی نیست، هادر به روشن کردن نکته کند کهی روز، اعتراف میرؤیا

و در منطا زیبایی  شودشناسی خار  میای که از مرز روانکاوی و رواننکته

 شناسی نات هابل فهم است. به نظر فروید، هنوز به درستی معلوم نیست که

چگونه  ؟کندینویسنده چگونه رؤیای روز خود را در پیکر اثر هنری به ما ارائه م

گذارد، و لذتی هنری و ی چنین ژرف میتأثیرما  است که کار او در

 احمدی،) ی اوستگهمان هنر آفرینندهاین  ؟شودشناسانه را موجب میزیبایی

یک  ی، بیان کنندهرؤیاطور کلی فروید معتقد است که ه ب (.978-975: 6957

صورت آزادانه ه ها برؤیادر زیرا امیال نهفته  مراهنما به سمت ناخودآگاه است
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ولی  مآورندرا به یاد می رؤیای آشکار اها محتوانسان شوند. معمولاً بیان می

 .استماند و با کمک یک متخصص هابل تفسیر نهفته می ی پنهان معمولاً امحتو

 سوررئالیسم-3

 یدر بواره ای که نظریات زیگموند فرویود،سوررئالیسم مصادف بود با دورهظهور 

 را بوه خوود کنجکواو تفکّور "رانویواپس" و "رؤیواتعبیور "، "ناخودآگاهمیر ض"

سورئالیسم یک جنبش و مکتوب ادبوی و هنوری اسوت کوه . مشغول داشته بود

ایون اندیشوه خود برتون  .سیس شدأتوس  شاعر و منتقد فرانسه، آندره برتون ت

 یوتفعّال مکتوب جدیود خوود را بور یپایوه و هتحقیقات فروید الهام گرفتورا از 

خود را در یک بیانیه در سال  یآثار سوررئالیست وی. بنا نهاد "ناخودآگاهضمیر "

غیر منطقی بهتورین حالوت  تفکّردر پاریس منتشر کرد. در این جنبش،  6384

ات ذهنی است. سوررئالیسم بر نقوش ضومیرناخودآگاه در درک و بازنمایی واهعیّ

 یش ضمیرناخودآگاه ذهون را بوه شویوهکند و بخمی تأکید انهخلّاههای یتفعّال

مجسومه  ،نقاشوی یگیرد. این جنوبش، در زمینوهکار میه تری بیم و جدّمنظّ

و بیانوات بوه ظواهر غیرمنطقوی، نوشوتن خودکوار و  توهّم، و بر ادبیّاتسازی و 

یگانوه  برتووناز نظر  (.861: 8006 ،6سابتین و چاندرا) داشت تأکیدتداعی آزاد 

چنین  .انگیز و خیالی استحیرت ،آشکارکردن امور غیر عقلانیهمانا  ،هدف هنر

تردید بخوش اعظوم . بیبندداست که برتون اصل تداعی آزاد فروید را به کار می

و چیونش تصواویر در هنور  "نگوارش خودکوار"ها در های سوررئالیسوتاندیشه

در فرهنووگ آکسووفورد (. 8: 8،8000لوموواس) فرویوود اسووت هایاندشووه موودیون

یک جنبش و سبک هنوری در اوایول " مئالیسم این گونه تعریف شده استسورر

ذهن، و جسوتجو در ضومیر  یهکه در جهت فهم ظرفیت بالقوّ استهرن بیستم 

صورت نگارش خودکار و چینش تصاویر نامعقول در ه که ب استناخودآگاه ذهن 

                                                 
1 -Sebastian & Chandra 
2 -Lomas 
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 6384. ایون جنوبش در سوال است کنار هم، و پی بردن به عما رؤیاهای افراد

 .کار کوردهوی شروع به برتون و با داشتن محتوای سیاسیِّتوس  مأموریت آندره

 توأثیرت تحوت این جنبش از نمادگرایی و دادائیسم گسوترش یافوت و بوه شودّ

افرادی که در این زمینه شاخص بودند و  های زیگموند فروید هرار داشت.اندیشه

ماسوون، جوین آرپ، آندرههوا ترین آنمی، برجستهدر هنرهای تجسّ کارکردند و

ری و لوئیس بونوئول جوآن میرو، رنه مگریت، سالوادور دالی، ماکس ارنست، مان

نوشوتن "هوا ترین آنکننود کوه سوادهی عملی پیشونهاد میچند شیوه "بودند

است. یعنی نویسنده پس از آنکه خود را بوه رؤیوا سو رد هور چوه بوه  "خودکار

آید و بوه کند. اولین جمله خود به خود مییادداشت  تأمّلذهنش رسید باید بی

تعریف برتون آندره (.6960: 8065فرهنگ آکسفورد، ) دنبال آن جملات دیگر...

خودکاری روانی مح ، که شخص :»داردگونه ابراز میاز سوررئالیسم اینرا خود 

کتبوی یوا بوه هور  طور شوفاهی یواه ب به یاری آن هصد ابراز کارکرد واهعی فکر

 ناشی یهرداشته باشدم به فرمان فکر، در غیات هرگونه عنصر بازدارندطریا دیگ

برتوون نقول از ) «یاهخلواز عقل و فارغ از هرگونه دلبستگی زیبایی شناسانه و ا

سوررئالیسم، یک مفهوم روانشناختی مدرن است کوه (. 688: 6914رید، هربرت

این حالت گواهی ی که حالت نیمه هوشیار دارد مبتنی است. یرؤیابر یک حالت 

در نهایوت (. 86-88: 8066 ،6سوینگ) کندتر از حالت خودآگاه جلوه میواهعی

گوید، به معنی چیزی خوار  از واهعیوت یوا طور که برتون میسوررئالیسم همان

برتر از واهعیت نیست، بلکه بیشتر به معنی گورایش بوه عموا و هسومت پنهوان 

سوررئالیسووم کشووف یکووی از (. پیوودایش 31: 6955آل احموود، ) واهعیووت اسووت

ی جدیودی را بوه روی اکتشوافات او های اصلی وجود انسان بود که دروازهجنبه

 "هدم گذاشوتن افکوار انسوانی"در عالم ذهن و ماده باز کرد. سوررئالیسم را باید 

ای جدید از هستی و به عبارتی دیگر کسب آزادی متفاوتی دانست که در حیطه

                                                 
1 -Singh 
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گفت سوررئالیسم در هنر همان  توانبدین ترتیب میتا حال تجربه نکرده است. 

آفریدن اسوت  زیرا که اختراع نوعی مانجامدفرآیندی است که علم به اختراع می

 (.35-31: 6955، آل احمد) راستی که کار حقیقی هنر اختراع استو به

هایی از تداعی که کی است بر باور به واهعیت متعالی شکلسوررئالیسم متّ

های رد غفلت هرارگرفته، و مبتنی است بر هدرت مطلا رؤیا، و بازیتاکنون مو

آراگون از ییبرتون و لوآندره(. 965-961: 6955، بکولا) ی فکرطرفانهبی

سراسر هنر خود  تئوری فروید هرار گرفتند و تأثیرئالیسم تحت رسرمداران سور

ها، نقش ئالیسترت ذهن ناخودآگاه ساختند. گرچه هبل از سوراامرا مملو از اله

 امّا مشودیاگونه در آثار هنری دیده میؤناخودآگاه و تخیل و تصاویر ر ذهن

هنر خود را با تصاویر ناخودآگاه  ،مشخص و آگاهانه ایبا شیوه ،هاسورئالیست

موجب خلا تصاویری بدی   لی دست پیدا کردند کهآمیختند و به بیانی تخیّدر

عوامل  کوشیدند تا از برخوردمی ندر واه  آنا سابقه در دنیای هنر گردید.و بی

وجود آورند که به درک تازه از واهعیت های بناخودآگاه و خودآگاه، شناخت تازه

های گروه بروتونیان و های خودکاری سوررئالیست. بدون شک اندیشهدانجام

ضمیر  (.8005، 8پولینگ) شودهای فروید ناشی میاز اندیشه 6سونزاازجمله م

از این منظر بود  تأثیرزیادی بر سوررئالیسم داشت و این  تأثیرخودآگاه فروید نا

ناخودآگاه استفاده  تفکّرهای مثبت که مکتب سوررئالیسم سعی کرد از جنبه

های مربوط به ها و بیماریهای درمانی مربوط به ناهنجاریکند نه بر جنبه

به کاربردهای عملی در  را نآنا ،استفاده یهای شخصیت. این شیوهاختلال

 شدکار گرفته میخودی بهیت، هنر و نگارش خودبهخلّاه یدر زمینه زندگی

ئالیسم بر این اصل استوار است که مناب  پنهانی در رسور (.816: 8065لینگز، )

کنند در میرا  عا میادّ  نکه آنا هم است علّتذهن بشر وجود دارد و به این 

های هابل ای باهی مانده است. جنبهف نشدههای کشفرهنگی گذشته هویت
                                                 

1 -Masson 
2 -Poling 
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 هرار تحلیلعلم روانکاوی مورد  یبه وسیلهموشکافانه  صورت، که باید بهتأمّل

 (.488: 6975، سید حسینی) ردگی

سیس ی تأهای اولیهنگارش خودکار و ضمیر ناخودآگاه در طی سال

کارهای  حّتیو کار گرفته شد ه ها از جمله سالوادور دالی نیز بسوررئالیست

 شودهای ضمیر ناخودآگاه فروید ناشی میها و اندیشهاصلی دالی نیز از نوشته

ها که در ی اول سوررئالیستهایی از بیانیه(. در هسمت98: 8000، 6لوماس)

ای که هنوز مرا به یگانه کلمه»خوانیم: منتشر شده است می 6384سال 

(. در 364-367: 6956حسینی، سید ) «آزادی است یآورد کلمههیجان می

از اوایل هرن  امّانگاه اول انسان مدرن که آزادی اندیشه برایش مسئله شده بود، 

 یاز شناخت تن فراتر رفته و روان را نیز به مثابه شناسیبیستم که انسان

پهنایی بیکران و سرشار از امکانات و مسائل گوناگون، مورد شناسایی هرار داد، 

نیز رنگ جدیدی به خود گرفت و شکلی دیگر از آزادی به نام  ی آزادیلهأمس

ی اساسی در مکتب نکته شد.مغز( و روان نیز متجلّینه) آزادی ذهن

ریزی و پزشکان پایه ازسوی سوررئالیسم این است که این رشته در اصل

پزشک بوده گذار این مکتب که خود روانبرتون بنیانگسترده شده است. آندره

شناس و را از فروید، روان "ضمیر ناخودآگاه"ریات مربوط به است نظ

و پدر معنوی مکتب  به عبارتی، فروید به عنوان مبدأ بود و گرفته گرتحلیلروان

 شود.می شمردهسوررئالیسم 

 ضمیر ناخودآگاه و سوررئالیسم-35

تصاویری روشن و ناروشن  یضمیر ناخودآگاه انسان محل و منب  بزرل ذخیره

ت. تصاویری که در فضای تاریک ناخودآگاه به صورت مستقل و یا در هم اس

اند. هنرمند سوررئال با روشنایی انداختن در این انبار بزرل ریخته ذخیره شده

کشد که برای خودش نیز ناشناخته و غیر گاهی اوهات مصالحی از آن بیرون می

                                                 
1 -Lomas 
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ل تجربیات خود هابل یادآوری و شناسایی است. این تصاویر ممکن است حاص

شخص و یا دیگران باشد. تصاویر حاصل از تجربیات خود شخص نیز ممکن 

یعنی کارهایی که شخص  ماست حاصل تجربیات عملی شخص در زندگی باشد

 ،ای از زندگیخویش در برهه تخیّلو  تفکّرانجام داده است یا شخص با هدرت 

رده است. نوع دیگر این ها را فراموش کاتی ساخته که اکنون آنتصوّرافکار و 

که در ضمیر ناخودآگاه شخص ذخیره  استتصاویر مربوط به تجربیات دیگران 

یعنی تصاویری  مشده است. تجربیات عملی افراد دیگر که شخص شاهد آن بوده

ی خود شخص است و بر که حاصل بینایی شخص است یا تصاویری که ساخته

ثل شنیدن خاطرات و شرح حال م ،اساس تجربیات دیگران به وجود آمده است

آثار نویسندگان، که حاصل افکار خود را بر روی کاغذ  یدیگران و یا مطالعه

کند که به ها، تصاویری در ذهن خود خلا میآن یاند و شخص با مطالعهآورده

کند ولی در هسمت ضمیر ناخودآگاه این تصاویر را فراموش می مرور ظاهراً

ئالیسم تداعی آزاد معانی و تصاویر است و هنرمند شود. اگر سوررذخیره می

هادر است که به آن مفاهیم و  تخیّلسوررئال با حالتی شبیه خوات یا هدرت 

هنرمند سوررئالی که در  ی ضمیر ناآگاه دست یابد، طبیعتاً تصاویر انباشته شده

ترین حضور را داشته تری زندگی کرده و خطوط هرمز در آن پررنگجوام  بسته

تری دسترسی دارد که اغلب در جامعه، خود هنری غنی یاست به سرمایه

طور ه ب .(8: 6938 ،صنعتی) ها نیستشخص هادر و یا مجاز به عیان کردن آن

های هنر و کلی مفاهیم ضمیرناخودآگاه، از دیدگاه سوررئالیسم در زمینه

را در یک  ..های فرهنگی، دینی، اجتماعی و.فراتر رفته، زمینه حّتیاسطوره، 

ات مشترک یا نزدیک به هم در تصوّرگیرد و باع  ایجاد علایا و ملت در بر می

های روانی شود که برآیند آن نیز نزدیکی ویژگیبین مردم در یک جامعه می

 شود.افراد جامعه به یکدیگر می
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 روش تداعی آزاد فروید و سوررئالیسم -33

گرفت و  هرار هاالیستسوررئ اهبال مورد که مهم دیگریی نکته

 برخی درمان در فروید روش دبردن بهره آن از بسیار هاسورئالیست

 و آزادانه بیان نوعی به روانکاوی در فروید .بود روانی هایبیماری

 که را هر آنچه بیمار که ترتیب بدین .کردمی تکیه سانسور بدون

 داعیت" درمانی روش این آوردمی زبان به کردمی خطور ذهنش به

 ذهن کنترل بدون و مصنوعی خوات بدون که بیمار داشت نام "آزاد

 با فروید :کردمی بیان رسیدمی ذهنش به که را چه هر هوشیار

 به که آنچه از تصویری توانستمی آزاد تداعی به کردن گوش

 فرآیندهای و کند ترسیم گذشت،می ذهن بیمار در ناخودآگاه صورت

 ره برای (. سوررئالیسم67: 6945برنر، ) کند یبررس را ناخودآگاه روانی

 و اسلوت ناخودآگاه، شماری در محفوظ تصویرهای مخزن به گشودن

 امکانات کشف برای ابزارهایی هاهای مختلفی داشته، که اینروش

 رؤیازدگی، وهم، مستی و از هایحالت مرفتندمی شمار به انسان یهبالقوّ

 کردن نگارش، همگی ابزار سرازیر و مصنوعی خوات خودی، و بی خود

 و آگاهانه تفسیر درون به که ناخودآگاهند تصویرهای از سیلی

 درونی هایاجبارحالت تحت کهبرندیورش می واهعیت از منطقی

طور مشخص بیان ه انگیزشان ب اضطرات واهعیت با تصویرها هنرمند، این

بعی بسیار نیرومند و من أ(. ضمیر ناخودآگاه منش758: 6956پاکباز، ) شودمی

های هنری است. در آفرینش به سبک سوررئالیسم، هنرمند گاه به یتخلّاهبرای 

ها و یا با استفاده از خوات تخیّلال ذهن، هایی همچون جریان سیّ شیوه

ی آفریند که برای خود هنرمند هم مایههای خویش اثری هنری میکابوس

دهیا و تحلیل و تفسیر نیست، شگفتی است ولی در عین حال هابل شناسایی 
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هایی است که برای خود هنرمند نیز تا حال هابل اش دارای لایهیا اثر هنری

 شناسایی نبود.

 

 

 گیرینتیجه-30

های اصلی انسان بوده است. های دور یکی از دغدغهپرداختن به هنر، از گذشته

ی نبهاین بخش مهم زندگی انسان، یعنی هنر، به تناسب تغییرات همه جا

زندگی بشر دچار تغییراتی گشته که ما این تغییرات و اشکال گوناگون آن را به 

 استها شناسیم. سوررئالیسم یکی از این سبکهای مختلف هنری مینام سبک

وجود آمد، و در این ها و تلاش فروید و مکتب روانکاوی بهیتخلّاهکه در پی 

سوررئالیسم( از ) این مکتب هنری کهراستا به نتای  زیر دست یافت: نخست این

یت خلّاهی روان انسان که سرچشمه و تحقیقات علمی سربرآورده است. دل آرا

ای از شناسانه، جلوهدر پی این نظریات روان استهای هنری او در عرصه

 یمقدّمههنرمندان هرار گرفت و های پنهان آن آشکار گشت که مورد توجه لایه

ی این . دومین ویژگی برجستهشده نام سوررئالیسم تشکیل یک مکتب هنری ب

گذاری مستقیم آن بر تأثیرمکتب هنری گستردگی ذاتی آن و در نتیجه 

های دیگر زندگی انسان اعم از سیاست، فرهنگ و ادت، علوم اجتماعی و... بخش

خصوص هسمت ناخودآگاه آن درگیر ه. روان انسان و باستهای مختلف شاخه

ت أروانکاوی نش تأثیرزندگی انسان است. سومین ویژگی که از های تمام جلوه

تداعی آزاد( و بدون سانسور تکیه دارد که در تداعی ) بیان آزاد گرفته، به نوعی

های کلامی آشکار و نهان، نوشتاری و غیرنوشتاری و گیری از اندیشهآزاد و بهره

ه در کنار هم، ب انهخّلاه یآید به شیوهنظر ناهمگون میه چینش تصاویری که ب

های هنری جذابیت آید و منشأگذرد به وجود مین میصورت ناخودآگاه در ذه

های خاص خود را دارد از جمله . در این شیوه نیز سوررءالیسم روشاستخاص 
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نگارش، همگی  و مصنوعی خودی، خواتهخودب ، وهم، مستی و ازتخیّل

 تحت که گاهندناخودآ تصویرهای از سیلی کردن ابزار سرازیر

 اضطرات هایحالت با تصویرها ایناست. هنرمند  درونی هایاجبارحالت

شود. چهارم تمرکز بر اشتباهات ل ی و طور مشخص بیان میه انگیزشان ب

صورت ه تواند بکه گاهی اوهات خود فرد می کننده کلامی و رفتارهای بیان

ات تفکّرپی ببرد. این  های خاص در خود و دیگرانخودکاوی به بعضی از زمینه

و فاق خاص و خلا یک اثر متعالی در هنر و نگارش اتّ یتواند در یک زمینهمی

 حتّی، یک لغزش زبانی و یا خلّاق یکه نویسنده بیفتدفاق ات اتّ به کرّ حتّی

ه ی بتخیّلعنوان یک وسیله برای، خلا یک اثر ه برخی اشتباهات ل ی دیگر، را ب

گیری رؤیا نقش کار ناخودآگاهی که در شکل و م، سازگی پنجکار گیرد. ویژ

 یکه خاطرهاین کنند مثلاً دارند. در کار هنری نویسنده و شاعر نیز عمل می

تواند در کارهای نوشتن و خلا رؤیایی که هنرمند در دوران گذشته داشته، می

ی سرچشمه فروید پس از شرحد. انجامتصاویر بدی  و بی سابقه در دنیای هنر 

اثر هنری در ناخودآگاه هنرمند و توضیا همانندی اثر با رؤیای روز، اعتراف 

ای که از مرز ی مهمی نیست، نکتههادر به روشن کردن نکته کند کهمی

شناسی نات هابل فهم و در منطا زیبایی شودشناسی خار  میروانکاوی و روان

سنده چگونه رؤیای روز نوی است. به نظر فروید، هنوز به درستی معلوم نیست که

ما  چگونه است که کار او در و کندخود را در پیکر اثر هنری به ما ارائه می

. شودشناسانه را موجب میتی هنری و زیباییگذارد و لذّی چنین ژرف میتأثیر

د، بلکه انجامیاین امر نه تنها به گسترش و زایش هرچه بیشتر آثار هنری م

در نهایت  شود.میگان نیز پنهان از آثار گذشته هاییباع  آشکار شدن جلوه

توان گفت، وابستگی غیرهابل انکاری در ارتباط میان سوررئالیسم، می

عا کرد اگر نبود توان ادّکه میروانکاوی فروید وجود دارد، تا جاییشناسی و روان
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ا مکتب سوررئالیسم با تحلیلی فروید و شاگردانش، تحقّ-دستاوردهای علمی

 .شدد نمیزوایا، ویژگی و مراتبش متولّ یهمه
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