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نقــش ناخــودآگاه دیدمانــی 1در آثــار سیاهمشــق میــرزا غالمرضــا
اصفهانــی
چکیده:
زبــان هنــر زبانــی جهــان شــمول اســت و دراینارتبــاط مقولـهای کــه نبایــد

آن را ازنظــر دور داشــت توجــه بــه پیچیدگیهــای تجــارب تجســمی اســت.
تحلیــل فرآیندهــای دیــدن و ادراک و تأکیــد بــر فرآیندهــای ناخــودآگاه در
رویکردهــای روانشــناختی 2و روانکاوانــه 3هنــر ازجملــه عواملــی اســت کــه
بــرای درک بهتــر چنیــن پیچیدگیهایــی همــواره موردتوجــه پژوهشــگران
قرارگرفتــه اســت .ایــن رویکردهــا هــم هنرمنــد و هــم اثــر هنــری و هــم
بهطورکلــی فرآینــد آفرینــش هنــری را موردتوجــه قــرار میدهنــد .در
همیــن ارتبــاط روزالینــد کــراوس 4مفهــوم ناخــودآگاه دیدمانــی را در
مقابلــه بــا شــیوههای ســنتی تلقــی از آفرینــش هنــری و تســلط بصــری و
خودمختــاری هنرمنــد ارائــه کــرد.
بــا ایــن وصــف پژوهــش پیــشرو کــه بــه شــیوه توصیفی-تحلیلــی
پردازششــده ،بــا اســتفاده از مفهــوم ناخــودآگاه دیدمانــی در ارتبــاط
بــا سیاهمشــقهای میــرزا غالمرضــا ( 1246-1304ه.ق) ،بــر ایــن موضــوع
متمرکزشــده کــه فرآینــد خلــق آثــار موردنظــر تــا چــه حــد پیچیــده و
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تحــت تأثیــر ناخــودآگاه بــوده اســت .خالصــه آنکــه هنرمنــد موردنظــر در خلــق اثــر هنــری خــود بهطــور ناخــودآگاه،
عــاوه برافــزودن برخــی عناصــر مطلــوب ،بــه حــذف عناصــر نامطلــوب مصالــح مــورد کاربــرد کــه در درجــه اول شــامل
حــروف و کلمــات میشــود پرداختــه و کیفیتهــای فرمــی تأثیــربرانگیــزی را رقــمزده اســت .ایــن موضــوع نشــان
میدهــد کــه سیاهمشــقهای میــرزا غالمرضــا کــه همچــون بســیاری از آثــار هنــری حــاوی ناخــودآگاه دیدمانــی
اســت تــا چــه حــد پیشــاپیش هنرمنــدان مدرنــی همچــون پیکاســو 5و دوشــان 6و ارنســت ،7آثــار انتزاعــی نابــی را
رق ـمزده اســت.
واژگان کلیدی :ناخودآگاه دیدمانی ،سیاهمشق ،میرزا غالمرضا اصفهانی ،خوشنویسی ایرانی.
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نقش ناخودآگاه دیدمانی در آثار سیاهمشق میرزا غالمرضا اصفهانی

مقدمه:
یکــی از معضــات و چالشهــای بزرگــی کــه هنرهــای
اصیــل ایرانــی درگیــر آن اســت رویکردهــای صرفــاً
تاریخنگارانــه و زندگینام ـهای و مکــرر گویــی پیرامــون
آنهــا اســت.
چنیــن دیدگاههایــی نهتنهــا کمکــی بــه ایــن
ســرمایههای فرهنگــی نمیکننــد ،بلکــه موجــب
درخودنهفتگــی و قضاوتهــای نابجــا و دســتآخر
فراموشــی ایــن آثــار خواهنــد شــد .عــدم توجــه بــه
رویکردهــای نقادانــه نویــن تاریــخ هنــری و لــزوم
طــرد شــیوههای ســنتی و نامناســبی کــه هرگــز از
عهــده تفســیر مطلــوب و متناســب بــا موقعیتهــای
امروزیــن برنمیآینــد نیــز از چالشهــای دیگــر پیــش
روی چنیــن آثــاری اســت .بــا ایــن اوصــاف ،توجــه بــه
شــیوههای تاریــخ هنــر رایــج امــروز کــه ریشــه در
نظریــات انتقــادی دارنــد و محصــول تالقــی حوزههــای
مختلــف علــوم انســانی هســتند امــری ضــروری
بــه نظــر میرســد .دیدگاههــای روانشــناختی و
روانکاوانــه هنــر ازجملــه دیدگاههــای مهــم تاریــخ
هنریانــد کــه بــرای خوانــش آثــار هنــری و درک
وجــوه پیچیــده ناهمگــون و متکثــر آنهــا دریچههــای
نوینــی را بــرای مــا گشــودهاند .هــدف پژوهــش حاضــر
کاربســت چارچوبهــای نظــری از ایــن قبیــل بــرای
درک مؤلفههــای ناخــودآگاه در آفرینــش و ادراک
سیاهمشــق بهعنــوان یکــی از مهمتریــن قالبهــای
ی اســت و محقــق شــدن ایــن امــر ،میتوانــد
خوشنویسـ 
عاملــی در اصالــت بخشــیدن بــه پژوهشهایــی
ازایندســت باشــد .البتــه در پژوهــش پیــش رو تــاش
شــده تــا مفهــوم موردنظــر یعنــی ناخــودآگاه دیدمانــی
نــه همچــون مقولــهای الیتغیــر ،بلکــه بــه شــکلی
تعدیلشــده و بــا توجــه بــه خصیصههــای فرهنگــی
و بــا رویکــردی ترکیبــی بهعنــوان هســته نظــری
آن اتخــاذ شــود .پرســش اصلــی پژوهــش حــول ایــن
محــور متمرکــز اســت کــه آیــا خلــق سیاهمشــقهای
خوشــنویس موردنظــر بهعنــوان فرآینــدی آفرینشــگرانه،
تحــت تأثیــر فرآیندهــای ذهنــی ناخــودآگاه قــرار دارد؟
و نیــز اینکــه مهمتریــن مصالــح کار خوشــنویس کــه
در ایــن فرآینــد بــه کار میآینــد کدامنــد؟ دادههــای

پژوهــش حاضــر بــه روش کتابخان ـهای جمعآوریشــده
و تجزیهوتحلیــل آنهــا نیــز بــه شــیوه کیفــی اســت.
پیشینه پژوهش:
در ارتبــاط بــا پیشــینه پژوهــش میتــوان بــه مقاالتــی
کــه توســط پژوهشــگران دیگــر نگاشــته شــده اشــاره
کــرد .مهــدی صحراگــرد در مقالــه «پیدایــش و تکامــل
خــط نســتعلیق» ( )10 :1387پدیــدار شــدن خــط
نســتعلیق را در ســیری تاریخــی موردبررســی قــرار
داده اســت .صداقــت جبــاری و همــکاران نیــز در مقالــه
خــود بــا اشــاره بــه عناصــر ســاختاری خوشنویســی،
ویژگیهــای ســبکی ســلطانعلی مشــهدی را
برشــمردهاند ( .)91-79 :1391علیرضــا هاشــمی نــژاد
نیــز در کتــاب سبکشناســی خوشنویســی قاجــار
( )120-100 :1393از چهــار جریــان خوشنویســی
نســتعلیق دوران قاجــار یــاد میکنــد و عــاوه بــر
ذکــر ویژگ ـی نمایــش قــدرت قلــم درحرکتــی بیپــروا
و بیتکلــف در ســبک معرفیشــده دوم کــه میــرزا
غالمرضــا و میرحســین تــرک در آن جــای میگیرنــد،
اشــارات کوتاهــی هــم بــه سیاهمشــقهای ایــن دو
خوشــنویس دارد .بــا ایــن توصیــف فقــدان دیدگاههــای
تحلیلــی و جزءنگرانــه در ارتبــاط بــا قالــب سیاهمشــق
امــری محســوس بــه نظــر میرســد و پژوهــش حاضــر،
بــه دنبال طــرح مفهــوم ناخــودآگاه دیدمانی و کاربســت
آن بــر مبنــای ویژگیهــای ایــن هنــر ایرانــی اســت تــا
بــا گــذر از مرزهــای روششــناختی موجــود ،زمینهســاز
تعمیــق پژوهشهــای مرتبــط شــده و گامــی در جهــت
بازنمائــی بنیههــای نظــری خوشنویســی بــردارد.
تبیین دیدگاههای روانکاوانه هنر
تاریــخ هنــر امــروز ،دســتاوردهای ســایر حوزههــای
دانشــگاهی را نیــز بــه کار میبنــدد .ایــن حــوزه از
نظریاتــی اســتفاده میکنــد کــه بــه فرآیندهــای
پیچیــده ذهنــی مؤلــف و مخاطــب میپردازنــد .ایــن
دیدگاههــا را بهطورکلــی میتــوان رویکردهــای
روانشــناختی هنــر نامیــد .روانشناســی را بهطورکلــی
میتــوان علمــی قلمــداد کــرد کــه بــه مطالعــه ذهــن
و رفتــار و نیــز ویژگیهــای روانــی ،ذهنــی و رفتــاری
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یــک فــرد یــا گــروه خــاص میپــردازد
(ســبزیان و کــزازی )400 :1388 ،و روانــکاوی شــاخهای
اســت از روانشناســی کــه در ضمیــر ناخــودآگاه انســان
کنــدوکاو میکنــد (گار; ســجویک.)152 :1387 ،
نقــد روانکاوانــه کــه در درجــه اول تداعیکننــده نــام
فرویــد 8نیــز هســت از دهــه  20میــادی بــر اســاس
دیدگاههــای او پدیــد آمــد و اصــول رواندرمانــی او بــه
طــرز جذابــی در هنــر و ادبیــات بــه کار بســته شــد
(داد .)480 :1382 ،یکــی از مفاهیــم بنیادیــن در
روانــکاوی فرویــد مفهــوم «ناخــودآگاه» اســت کــه
خــود را در کنشهــا ،واژههــا و تصاویــر ذهنــی آدمــی
مینمایانــد .او معتقــد بــود کــه پویشــی درونــی
محتواهــای ذهــن ناخــودآگاه را هدایــت میکنــد و
میکوشــد آنهــا را بــه عرصــه خــودآگاه برانــد؛ امــا
نیــروی واپسرانــی اقتضــا میکنــد کــه هرگونــه
آزادســازی مــاده ناخــودآگاه در جامـهای مبــدل صــورت
گیــرد؛ بنابرایــن ناخــودآگاه در نشــانگان جســمی
رؤیاهــا ،لطیفههــا ،کنــش پریشــی« ،لغزشهــای
زبانــی فرویــدی» و حــرکات هائــی تصادفــی کــه در
زندگــی روزمــره مســتور هســتند بــروز میکنــد.
بــه همیــن قیــاس او تأکیــد داشــت کــه هنرمنــد بــه
اعتبــار گشــودگیاش نســبت بــه قــدرت خیالپــردازی
در فرآینــد خلــق هنــری ،همــواره رابطــهای ممتــاز
بــا ناخــودآگاه دارد (مکاریــک .)140 :1383،نکتــه
قابلتأمــل اینکــه در ایــن نگــرش منتقــد نیــز درگیــر
ناخــودآگاه خویــش اســت ،بدینســان ،گزینــش و
قضاوتهــای وی چنــدان بیطرفانــه نیســت ،بلکــه
پاســخ ناخــودآگاه وی بــر نقــد و بررســیاش تأثیــر
میگــذارد .در همیــن راســتا ،حتــی نورمنهالنــد 9نیــز
اســتدالل میکنــد کــه لــذت خواننــده از متــن ادبــی،
حاصــل تغییــر شــکل آرزوهــای ناخــودآگاه او بــه شــکل
اثــر اســت (مقــدادی .)548-547 :1387 ،فرویــد رشــته
علمــی نویــن خــود را مطــرح کننــده دعویاتــی علمــی
میدانســت کــه امــکان بســط و تعمیــم بــه رشــتههای
گوناگونــی چــون جامعهشناســی ،تعلیــم و تربیــت و
همچنیــن علــم زیباییشناســی را دارنــد.
نوشــتههای خــود او نیــز آکنــده از اشــاراتی بــه هنــر
اســت (پیــن.)298-297 :1382 ،
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توســعه نقــد روانکاوانــه و نگاهــی به ناخــودآگاه
1
دیدمانی کــراوس
اشــکال اولیــه کاربســت روانــکاوی در هنــر و ادبیــات
گرایــش زندگینامــهای داشــتند و متــن و خالــق آن
نقــش تحلیــل شــونده و ناقــد نقــش روانــکاو را ایفــا
میکــرد؛ امــا درواقــع ایــن تقلیــل گــری کــه شــاخص
نقــد فرویــدی بــود هرگــز تحقیقــات او دربــاره خالقیــت
را محــدود نکــرد .او حتــی درگیــری مخاطبــان بــا
تمهیــدات آفریننــده از طریــق تجزیهوتحلیــل تأثیــرات
آثــار هنــری بــر مخاطــب را نیــز موردتوجــه قــرار میداد
(مکاریــک .)143-142 :1383 ،همانگونــه کــه ذکــر
شــد مورخــان هنــر در آغــاز کار بیشــتر توجــه خــود را
بــه پژوهــش زندگینامـهای دربــاره هنرمنــد اختصــاص
داده بودنــد؛ امــا در فرآینــد گســترش ایــن دیــدگاه،
مورخــان هنــر بــه مطالعــه فرآینــد آفرینشــگری ،تأثیــر
هنــر بــر بیننــده و مســائل مربــوط بــه دریافــت آثــار
هنــری نیــز توجــه نشــان دادنــد .هرچنــد بســیاری
از ایــن دیدگاههــا ،همچــون دیدگاههــای آســیب
شناســانه فرویــد ،امــروزه در مرکزیــت تاریــخ هنــر
جــای ندارنــد ،بااینحــال برخــی از مورخــان هنــر
معاصــر همچــون ســوزان پرســتون بلیــر 10و ریچــارد
آرنهایــم 11و روزالینــد کــراوس تحلیــل روانکاوانــه
هنــر را در شــیوههای جالــب و برانگیزاننــدهای بــه
کار گرفتهانــد .یکــی از مهمتریــن ایــن دیدگاههــا
همانطــور کــه ذکــر شــد دیــدگاه کــراوس پیرامــون
ناخــودآگاه دیدمانــی اســت .کــراوس دیدگاهــی کام ـ ً
ا
متفــاوت از تحلیــل روانکاوانــه را بهعنــوان شــیوهای
بــرای تجدیدنظــر دربــاره تاریــخ هنــر مــدرن بــه کار
گرفــت .بديــن منظــور او تفســيري كــه هنرمنــدان
مدرنــي همچــون ماكــس ارنســت ،مارســل دوشــان،
جكســون پــوالك 12و اوا هــس 13از آثارشــان داشــته
انــد را موردتوجــه قــرارداد« :برخــاف تصــوري كــه در
آن ديــد انســان كمتــر ازآنچــه هســت فــرض میشــود،
ايــن ارگانيســم قــادر اســت چيزهــای بســياري را
بهواســطه فرآينــد برونیســازی خــود طــرح بنــدي
كنــد» ) . (Krauss,1994:22همانطــور کــه مالحظــه
شــد نظـرگاه پایــه ای کــه کــراس آن را بــه تعبیــر ایــن
هنرمنــدان مورداشــاره قــرار میدهــد ،قابلیــت گســترده
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قــوه باصــره در طرحبنــدی ،چیــزی حتــی فراتــر
ازآنچــه بــه بــاور کلــی تصــور میشــود اســت و اینکــه
هنرمنــد بهطــور کامــل آن را تحــت ســیطره نــدارد.
ایــن اســتدالل هنرمنــد را دراختیاردارنــده فرآینــد
آفرینشــگری و همچنیــن دیــدن قلمــداد نمیکنــد،
بلکــه او همچــون نیرویــی تلقــی میشــود کــه امیــال
و همــان رانــه هــای 14عرصــه ناخودآگاهــش را از طریــق
بازنمایــی (اثــر هنــری) آزاد میکنــد .آثــاری کــه حــاوی
ناخودآگاهــی دیدمانــی هســتند برانگیزاننــده فرافکنــی
ناخــودآگاه بیننــده نیــز هســتند و ایــن موضــوع بیشــتر
بهواســطه کیفیتهائــی فرمــی همچــون ریتــم،15
واریاســیون 16و تکرار  17رخمیدهد ). (D’Alleva,2005:105
کــراوس دیــدگاه خــود را در ارتبــاط بــا فرآیندهــای
کاری مبدعانــه هنرمنــدان مــدرن ،همچــون
تکنیککــوالژ 18ماکــس ارنســت و حاضرآمــاده 19هــای
دوشــان بهکارگرفــت .بــرای مثــال کــراوس نشــان
داد کــه کوالژهــای خالقانــه ارنســت صرفــاً فــرآورده
بــرش تصویــر از صفحــات مجلههــا ،کاتالوگهــا و
راهنماهــای علمــی و غیــره و افــزودن عناصــری بــه
ف عناصــر
آنهــا نیســت ،بلکــه در ابداعــات او ،حــذ 
نامطلــوب از آن صفحــات نیــز نقــش دارد .بدیــن
ترتیــب در ایــن نــوع آثــار در کنــار فرآینــد افزایــش،
فرآینــد حــذف نیــز در کار اســت .بایــد افــزود کــه
دیــدگاه کــراوس بــا اســطورههای رایــج در خصــوص
اثــر هنــری کــه «نقــادی فرمالیســتی» و «تاریــخ هنــر»
ســنتی حافــظ آنهــا بودهانــد بــه مبــارزه برخاســته
اســت؛ اســطورههایی ازایندســت کــه اثــر هنــری
را بایــد همچــون کل منطقــی و ســازمانیای در نظــر
گرفــت کــه میتوانــد معنایــی همتــا بامعنــای منظــور
نظــر هنرمنــد بیابــد (پیــن.)499 :1383 ،
بررسی نمونهها
پیــش از بررســی نمونههــای موردنظــر ذکــر چنــد
مطلــب ضــروری بــه نظــر میرســد .پژوهــش پی ـشرو
ارائــه گزارشــی صرفـاً روانکاوانــه بــه اســلوب ذکرشــده را
در دســتور کار خــود قــرار نخواهــد داد ،زیــرا همانطــور
کــه ذکــر شــد توجــه بــه خصیصههــای فرهنگــی و نیــز
عطــف توجــه بــه ماهیــت نظریــه ،مــا را متوجــه ایــن

مســئله میکنــد کــه آن را همچــون الگویــی ثابــت و
الیتغیــر در نظــر نگیریــم .حــوزه موردبحــث ،همچــون
ســایر نظریههــا ،تاریخــی طوالنــی را پشــت ســر
گذاشــته و نظریهپــردازان جدیــد آن را بــه شــیوههای
مختلــف و ناهمگــون ســاختهوپرداخته کــرده و بــه
کار گرفتهانــد .کــراوس نیــز روش خــود را بــه شــکلی
منحصربهفــرد و در قالبــی جدیــد در ارتبــاط باهنــر
مــدرن و توصیــف آن بــه کار گرفــت و آن را در مقابــل
ســنتهای مرســوم و آنچــه اســاس آفرینــش هنــری
را در ذهــن خودمختــار و مســتقل قلمــداد میکــرد
قــرارداد .در اینجــا روش او صرفــاً بهعنــوان چارچــوب
کلــی پژوهــش بهکاررفتــه شــده اســت.
ایــن مســئله نیــز نبایــد ازنظــر دور بمانــد کــه رویکــرد
بــه آثــار هنــری بــا توجــه بــه ابعــاد مختلــف فرآینــد
آفرینشــگری و ســازوکار پیچیــده دســتگاه ذهنــی
و روانــی هنرمنــد و مواجهــه مخاطــب باآنکــه دارای
مناســبات تنگاتنگــی هســتند میتوانــد بســیار ســودمند
و راهگشــا باشــد .خوشنویســی نیــز بهعنــوان یکــی
از ارکان هنــر ســنتی ایرانــی دارای پیچیدگیهــای
منحصربهفــردی اســت؛ امــا غالــب بررســیهایی
کــه پیرامــون ایــن هنــر انجامگرفتــه بــر جنبههــای
ابژکتیــو و تجلــی صرفــاً عینــی آن متمرکزشــدهاند و
فرآیندهــای آفرینشــگری و درون ذهنــی هنرمنــد در
آنهــا نادیــده انگاشــته شــده اســت .در اینجــا نیــز هدف
ارائــه تاریخشناس ـیای از خوشنویســی نیســت (جالــب
اینکــه در برخــی پژوهشهــا کــه پیرامــون ایــن حــوزه
کارشــده اســت ،صرفـاً بــه ارائــه زندگینامــه هنرمنــدان
توجــه شــده اســت .پژوهشــگر حتــی متنــی مســتند در
ارتبــاط بــا تاریخچــه ،پیدایــش و یــا حتــی مبــدع و یــا
قدیمتریــن نمونــه سیاهمشــق کــه یکــی از قالبهــای
هنــری و نــاب خوشنویســی محســوب میگــردد نیافتــه
اســت) ،بلکــه ارائــه نمونههایــی اســت کــه بهخوبــی
در آنهــا میتــوان درگیــری هنرمنــد بــا اثــر هنــری و
فرآینــد کاریاش را دنبــال نمــود.
در اینجــا بــه برخــی از ویژگیهــای منحصربهفــردی
کــه بــه تشــریح بحــث در ارتبــاط بــا موضــوع موردنظــر
کمــک خواهنــد کــرد پرداختــه خواهــد شــد .تجربــه
خوشنویســی همچــون تجربههــای هنــری دیگــر
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تــوأم بــا پیچیدگــی اســت و دو وجــه همزمانــی 20و
درزمانــی 21را دراینارتبــاط بایــد در نظــر داشــت.
وجــه همزمانــی را میتــوان صرفــاً بــه خلــق اثــر در
لحظـهای خــاص نســبت داد؛ امــا نمیتوان آفرینشــگری
اثــر هنــری را صرفــاً بــه لحظــه خــاص آفرینــش آن
فروکاســت .بــه ترتیبــی کــه هنرمنــد ،بــا صــرف زمــان
و تجربیــات متنــوع و در کثــرت مواجهــات خــود ،بــا
مصالحــی هنــری از قبیــل هندســه کلمــات ،ترکیبــات
نامتجانــس ،ابــزار در دســترس ،اشــعار و ادبیــات متفاوت
دسـتوپنجه نــرم میکنــد .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع
نبایــد از کلیــت ادراک وی در آفرینشــگری غافــل شــد.
همانگونــه کــه اشــاره شــد تجربیــات متکثــر هنرمنــد
از زمــان هنرآمــوزی تــا لحظــه خلــق اثــر مســئلهای
اســت کــه بایــد آن را موردتوجــه قــرارداد .ایــن موضــوع
کامـ ً
ا مشــهود اســت کــه هنرمنــد خوشــنویس پــس از
کســب درجــات الزم ،بازهــم ملــزم بــه رعایــت قواعــد
سرســختانه ســنتی همچــون رعایــت اصــول ســطر
نویســی بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن اشــعار و ابیــات
مختلــف ،بــه نســبت از مطلوبیــت برخــوردار بــوده و یــا
بــرای هنرمنــد نامطلــوب بودهانــد و ایــن بیانگــر یکــی
از دغدغههــای اصلــی هنرمنــد یعنــی مواجهــه بــا
هندســه کلمــات اســت .بــا ایــن توصیــف خوشــنویس
در فرآینــد طوالنــی تعلیــم و هنــر ورزی تجربیــات
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مختلفــی را از ســر میگذرانــد .بــدون شــک نــگارش
برخــی از کلمــات بــرای او جذابتــر و لذتبخشتــر
و زیبایــی شناســانه تــر بــوده و برخــی نیــز درجــه
پایینتــر زیباییشناســانه را داشــتهاند .ایــن موضــوع
را در ارتبــاط بــا ترکیــب کلــی متــن مــورد نــگارش او
نیــز میتــوان در نظــر گرفــت .بــا ایــن وصــف میتــوان
فرآینــد آفرینشــگری اثــر را بســیار پیچیــده و آن را در
تالقــی بــا فرآیندهــای ذهنــی مخاطــب و هنرمنــد در
یکجــا موردتوجــه قــرارداد.
میتــوان گفــت کــه امیــال و رانههــای ضمیــر
ناخــودآگاه هنرمنــد ،همچــون نیرویــی کــه مهــارش بــه
دســت او نیســت ،از رهگــذر اثــر هنــری کــه طبعـاً پــاره
مهمــی از تجربــه زندگــی اوســت ،آزاد میشــود .ایــن
اتفــاق بــا برجســته نمــودن برخــی از اجــزا یــا حروفــی

کــه دارای هندســه زیباتــر بــوده ،تــوأم بــا حــذف
برخــی از مصالــح جزئــی کــه او در کل طــول دوران
هنــرورزیاش بــا آنهــا مواجــه بــوده و نمیتوانســته بــر
آنهــا فائــق بیایــد ،از قبیــل برخــی از اجــزا یــا حــروف
و یــا هندســه کلمــات و یــا بهطورکلــی ســطر نویســی و
قالبهــای قاعدهمنــد ســخت اســلوب ،رخداده اســت.
بدیــن ترتیــب هنرمنــد ،در اثــرش ،تنهــا بــه حــذف
برخــی عناصــر نپرداختــه ،بلکــه عناصــر دیگــری را نیــز
وارد اثــر کــرده اســت .درنتیجــه میتــوان اســتدالل
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تصویر  -2سیاهمشق اثر میرزا غالمرضا ،اواخر قرن  13ه.ق و یا اوایل قرن  14ه .ق مأخذ( :مرقع رنگین)90 :

کــرد کــه بهطورکلــی فرآینــد کاســتن در کنــار
فرآینــد افــزودن درایــن آثــار رخداده اســت؛ امــا فرآینــد
پیچیــده موردنظــر بــه همینجــا ختــم نمیشــود.
چنیــن آثــاری گردآورنــده ناخــودآگاه دیدمانــی
هســتند ،بــا ایــن تأکیــد کــه همزمــان ناخــودآگاه
بیننــده را نیــز بهپیــش میکشــند .ممکــن اســت ایــن
اتفــاق بــرای مخاطبیــن متخصــص بــه شــکلی ویــژه رخ
دهــد؛ امــا مخاطبیــن در ســطوحی گســتردهتر نیــز
بــا ایــن آثــار پیونــد مییابنــد .و کیفیتهائــی فرمــی
همچــون ریتــم ،تکــرار و تنــوع ،مخاطــب و ادراک او را
وارد اثــر میکننــد .موضوعــی کــه خلــق آن در ارتبــاط
و پیونــد بــا ناخــودآگاه هنرمنــد اســت .بــرای مثــال
نمونــه موردنظــر امــکان ترکیــب برخــی از عناصــر را
بــه هنرمنــد داده ،حالآنکــه تجربــه هنرمنــد در ســطر
یــا قطعهنویســی ،همیشــه چنیــن امکاناتــی را از وی
ســلب میکــرد( .تصویــر  )1نتیجــه اینکــه ایــن نــوع
از ترکیــب مصالــح ،مجــال فراهــم آوردن اثــری را در
اختیــار او قــرار داده تــا هــم آنچــه تــا پیشازایــن از
مبــادرت بــه آن نــاکام بــوده را پدیــدار کنــد و هــم
مخاطــب بــه درون اثــر و تجربــه دیــداری جذابــی
وارد شــود .بیشــک نبایــد از ناخــودآگاه دیدمانــی
بهعنــوان جریانــی تــا حــد زیــاد خــارج از ســیطره

هنرمنــد غافــل شــد ،زیــرا همانطــور کــه گفتــه شــد
میتــوان افــزودن عناصــر مطلــوب را در کنــار حــذف
عناصــر نامطلــوب در ایــن آثــار مشــاهده کــرد .امــری
کــه درنهایــت مجموعــه کاملــی از فرآینــد دیــدن را در
گســترهای متشــکل از هنرمنــد ،مخاطــب و کل تجربــه
ادراکــی گــرد هــم م ـیآورد.
بایــد در نظــر داشــت کــه مصالــح جدیــد که متشــکل از
حــروف و کلمــات متفــاوت اســت ،ابــزاری را در اختیــار
او قــرار داده تــا گونـهای متفــاوت از ترکیــب سیاهمشــق
را رقــم بزنــد و بــه خلــق و آزمــودن کیفیتهــای
فرمــی جدیــد بپــردازد( .تصویــر  )2در ایــن نمونــه او
مجموعـهای از کلمــات عربــی را در کنار کلمات فارســی
چینــش کــرده و در حقیقــت بهواســطه مصالــح خــود
توانســته فرآینــدی افزایشــی را رقــم بزنــد .ایــن موضــوع
امــکان برجســته کــردن کلمــات مطلــوب و بــه حاشــیه
رانــدن و البتــه نــه ضرورتـاً حــذف کلمــات نامطلــوب را
در اختیــار او قــرار داده اســت.همانگونه کــه ذکــر شــد
فرآینــد ناخــودآگاه را میتــوان بهعنــوان فرآینــدی
اساســی در بســیاری از آثــار هنــری مشــاهده کــرد .اگــر
جریــان حــذف یــا افزایــش را در نمونههــای موردنظــر
دنبــال کنیــم نتایــج جالبتوجهــی بــه دســت خواهــد
آمــد( .تصویــر  )3در مــورد فرآینــد افزایــش میتــوان
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خــود قالــب سیاهمشــق و ویژگــی ذاتــی آن را مثــال زد.
مث ـ ً
ا برخــی از کلمــات بهطــور مرتــب تکــرار شــدهاند
((حــروف نیســت یــا ســت)) .عــاوه بــر ایــن میــل
بــه آزمــودن ترکیبهــای جدیــد از حــروف و اتصــال
یــا جداســازی آنهــا از هــم نیــز بــه فعــل درمیآیــد
((مثــ ً
ا مشکلگشــا یــا دســت خــدا)) .درعینحــال
قالــب مورداســتفاده هنرمنــد امــکان تغییــر کاربــری
مصالــح اصلــی وی راکــه همانــا حــروف و کلمــات اســت
بهخوبــی در اختیــار او قــرارداده اســت .جایــی کــه
ناخــودآگاه نیــز خــارج از اختیــار و ســیطره هنرمنــد
وارد عمــل شــده و اثــر را بــه کنتــرل درمــیآورد.
میتــوان دیــد کــه ایــن تمهیــدات موجــب جذابیــت
اثــر شــده اســت .توضیــح بیشــتر اینکــه در حقیقــت
دو راه پیــش روی هنرمنــد وجــود داشــته کــه عبــارت
بودنــد از بــه کار بــردن و یــا کنــار گذاشــتن ایــن حروف
(علــی بــه شــکل کشــیده نوشتهشــده و مشکلگشــا
بهصــورت یکســره کــه در کلمــه مشکلگشــا میتــوان
گفــت یــا حــرف ل و یــا در شــکلی دیگــر صرفـاً حــرف
گ حذفشــده اســت ((مشکگشــا و یــا مشکلشــا و نــه
مشکلگشــا))؛ بدیــن ترتیــب بــا حــذف «ی» دایــرهای
شــکل در کلمــه علــی و تبدیــل آن بــه ((ی معکــوس))
و حــذف حــرف «ل» در کلمــه ((مشــکل)) و چســباندن
((مشــکل)) به((گشــا)) ،ترکیــب بــه شــکل جذابتــر
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و یکنواختتــر درآمــده اســت) .بیشــک هنرمنــد
در فرآینــد کاری خــود در طــی ســالیان متمــادی بــا
ترکیبــات مختلــف از حــروف و نیــز ترکیبــات کلمــات
متفــاوت مواجــه بــوده اســت.
چیــزی کــه بهطــور حتــم ادراک و دیــد او را تحــت
تأثیــر داشــته اســت؛ امــا قطعــاً هــر قالــب مرســومی
امــکان فراهــم کــردن آنهــا را در یکجــا در اختیــار
او قــرار نمــیداد و بایــد اذعــان داشــت کــه برخــی از
ترکیبهــا مطلــوب و برخــی نیــز نامطلــوب هســتند؛
امــا گاه هنرمنــد بهطــور ناخــودآگاه در یکجــا میتوانــد
بســیاری از چنیــن مصالــح مطلوبــی را گــرد هــم آورد.
ایــن موضــوع را میتــوان بهخوبــی در تحلیــل نمونــه
منتخــب مورداشــاره قــرارداد( .تصویــر  )4بهخوبــی
مشــهود اســت کــه هنرمنــد ترکیبــی از حــروف و
کلمــات را در کنــار هــم قــرار داده کــه اشــکال مشــابهی
را گــرد هــم مــیآورد .برخــاف اکثــر سیاهمشــقها
کــه ایــن کار در آنهــا بــا تمرکــز بــر حــروف کشــیده
انجــام میشــود ،در اینجــا حروفــی کــه ایجادکننــده
اشــکال دایــرهای و نیــز حفــرهای (منظــور قســمتهای
دایــرهای شــکل حروفــی همچــون ف ،ق ،ط ،ص ،ه ،غ
اســت کــه بــا نــوک قلــم نوشــته میشــوند) هســتند،
تجمیــع شــدهاند .حتــی امضــای هنرمنــد (رقــم
خوشــنویس) هــم تحــت تأثیــر همیــن موضــوع شــکل
غالبــی گرفتــه و بهطــور برجســته و منحصربهفــرد
قســمت انتهایــی اثــر را بــه خــود اختصــاص داده اســت
(بــه تکــرار حــروف حفــرهدار در کلمــات فقیــر ،مشــقه،
فقــروا ،ضعــف ،غفــر و حــروف مشــابه در وطن ،بهــر ،حا،
ضــا و غــا توجــه کنیــد) .در حقیقــت بــا ایــن کار امضــا
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نیــز بــرای تکمیــل فــرم غالــب کــه از حــروف حفــرهدار
تشــکیل میشــود بــه اثــر افزودهشــده اســت .عــاوه
بــر ایــن ترکیــب حــروف همخانــواده بــا الــف ((مثــل
ل و ک)) نیــز بــه کمــک هنرمنــد آمدهانــد تــا ترکیبــی
نــاب بــه وجــود آیــد .در حقیقــت هنرمنــد بیــش از

حــروف ((حمیــر)) و ((تحریــر)) روبــروی هــم و نیــز
ترکیــب کلماتــی کــه حــول کلمــه ((بظلمتکــده))
قرارگرفتهانــد نمونههایــی خــوب بــرای تشــریح ایــن
موضوعانــد .عــاوه بــر ایــن هنرمنــد فرصتــی یافتــه تــا
کلماتــی کــه ازلحــاظ هندســی کامـ ً
ا مطلــوب هســتند

اینکــه بــه دنبــال ترقیــم مطلبــی دلخــواه بــوده باشــد
بــه شــکلدهی و چیدمــان ناخودآگاهانــه حــروف و
کلماتــی از جنسهــای مختلــف پرداختــه کــه مجــال
آن در هیــچ نــوع دیگــری از امکانــات موجــود از قبیــل
ســطر و قطعــ ه و کتیبهنویســی و کتابــت بــه ایــن
خوبــی بــرای وی مهیــا نبــوده اســت.
همانطــور کــه اشــاره شــد دنیــای ترکیــب حــروف
و واژگان بیپایــان اســت؛ امــا مواجهــه بــا مصالــح
مختلــف در دســترس ،هنرمنــد را از بســیاری از
امکانــات آن محــروم میکنــد .ازجملــه اشــعار مختلــف،
قابلیتهــای متفــاوت گاه مطلــوب و گاه نامطلوبــی را
پیــش روی هنرمنــد قــرار میدهــد .ایــن موضوعــی
اســت کــه خوشــنویس خــاق در جریــان متمــادی
کار خــود بــا آن مواجــه اســت و نمیتــوان آن را
مســئلهای بــه شــمار آورد کــه هنرمنــد بتوانــد به شــکل
کوتاهمــدت و کامــ ً
ا خــودآگاه و خودمختــار بــا آن
کنــار بیایــد .عــاوه بــر ایــن قــدرت آفرینشــگری افــراد
متفــاوت نیــز برحســب خالقیتشــان متفــاوت اســت.
ممکــن اســت بیاختیــار و در اولیــن فرصــت چنیــن
امکانــی بــرای هنرمنــد فراهــم آیــد .نمونــه موردنظــر
را میتــوان بهعنــوان مثالــی قابلتوجــه دراینبــاره
موردتوجــه قــرارداد( .تصویــر  )5مصالــح مورداســتفاده
هنرمنــد در ایــن نمونــه کام ـ ً
ا او را در خلــق اثــری بــا
جذابیــت بصــری یــاری رســانده اســت .قــرار گرفتــن

را کنــار هــم بچینــد .کلمههــای ((بهمچشــمی)) و
((بظلمتکــده)) نمونههــای قابلتوجهــی دراینارتبــاط
بــه شــمار میرونــد .همزمــان نمیتــوان ترکیــب
فرمهــای دایــرهای درهمتنیــده را کــه بهواســطه
امکانــات قالــب موردنظــر فراهــم گردیــده نادیــده
گرفــت .ایــن موضــوع را نیــز بهخوبــی میتــوان بــه
ناخــودآگاه دیدمانــی ارتبــاط داد.
شــاید مثالــی دیگــر بتوانــد مفهــوم ناخــودآگاه دیدمانــی
را روشــنتر نماید(.تصویــر  )6اثــر موردنظــر بهنوعــی
تکــرار اثــر موردبحــث قبلــی اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه اگــر کلمــات ((کلمینــی)) و ((بظلمتکــده))
را بهعنــوان کلیــت ترکیــب و ســایر حــروف و کلمــات
را بهعنــوان جزییــات در نظــر بگیریــم ،درخواهیــم
یافــت کــه تقریب ـاً کلیــات تکــرار شــدهاند؛ امــا همیــن
جزییــات تأثیــر بســیار زیــادی در ترکیــب و قالــب اثــر
ایجــاد کردهانــد .خــواه هــدف هنرمنــد تکــرار اثــر
قبلــی بــوده باشــد و خــواه آزمــودن ترکیبــی جدیــد،
اثــر اخیــر راهــی ک ً
ال متفــاوت را طــی کــرده اســت.
بیشــک هــر خوشنویســی ایــن موضــوع را تأییــد
میکنــد کــه امــکان تکــرار یــک قطعــه سیاهمشــق
تقریبــاً غیرممکــن اســت؛ موضوعــی کــه خــود بــا
ناخــودآگاه دیدمانــی در ارتبــاط اســت .مســئلهای دیگــر
کــه میتــوان آن را در کنــار جزییاتــی کــه تغییــر
کلــی را در کار ایجــاد کردهانــد موردتوجــه قــرارداد و
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بــه نحــوی جالــب بــا ناخــودآگاه دیدمانــی بهعنــوان
مســئله اصلــی پژوهــش نیــز در ارتبــاط اســت ،توجــه
بــه تفــاوت در پهنــای کاغــذ بهعنــوان یکــی از
مصالــح پیــش روی هنرمنــد اســت .همانگونــه کــه
مالحظــه میشــود ایــن مســئله هنرمنــد را وادار بــه
ایجــاد تغییــرات کلــی کــرده اســت .موضوعــی کــه از
آن بهعنــوان رد ســلطه هنرمنــد بــر کلیــت اثــر و نیــز
قــدرت فراتــر از اختیــار دیــد ناخــودآگاه یــاد شــد .در
ســادهترین شــکل ممکــن میتــوان ایــن موضــوع را
در تغییــر انــدازه کشــیدهها و بزرگتــر شــدن آنهــا
مشــاهده کــرد .پهنــای کاغــذ بهطــور ناخــودآگاه
هنرمنــد را وادار بــه افزایــش انــدازه کشــیدهها کــرده
کــه تغییــر در ایــن کلمــات ،خودبهخــود ســاختار
بصــری کار و چینــش جزییــات را نیــز دســتخوش
تغییــر کــرده اســت.

نتیجه:
بایــد گفــت کــه گــذر از تحلیــل ســنتی هنرهــای
خــاص ایرانــی همچــون خوشنویســی و نگارگــری
نیازمنــد آزمــودن دیدگاههــای متنــوع و متکثــری
اســت کــه امــروزه بــه شــکلی قابلتوجــه در تاریــخ
هنــر مورداســتفاده قــرار میگیرنــد .پژوهــش پیــش
رو نیــز بــا در نظــر گرفتــن چنیــن دشــواریهایی
ســعی کــرده تــا دریچ ـهای نویــن در ارتبــاط بــا ادراک
برخــی از وجــوه پیچیــده قالــب هنــری موردنظــر
بگشــاید .همانطــور کــه ذکــر شــد آفرینشــگری اثــر
هنــری ممکــن اســت فراتــر از احاطــه هنرمنــد رخ
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دهــد و پژوهــش پیــش رو نیــز بــا فــرض ایــن موضــوع
کــه دیــد ،فرآینــدی پیچیــده و فراتــر از اختیــار عمــل
هنرمنــد اســت تحلیــل ایــن موضــوع را در ارتبــاط بــا
نمونههــای خوشنویســی سیاهمشــق میــرزا غالمرضــا
بــه کار گرفــت .درنتیجــه میتــوان چنیــن اســتنباط
کــرد کــه ناخــودآگاه دیدمانــی فراتــر از اختیــار هنرمنــد
در قالبهــای سیاهمشــق میــرزا غالمرضــا نمــود یافتــه
اســت و حــروف و کلمــات ازجملــه مهمتریــن مصالحــی
اســت کــه هنرمنــد خوشــنویس بــا آن ســروکار دارد.
قابلمالحظــه اســت کــه در ایــن قالــب بهخصــوص،
هنرمنــد بهواســطه ناخــودآگاه دیدمانــی بــه افــزودن
عناصــر دلخــواه پرداختــه و ایــن کار را همزمــان بــا
حــذف عناصــر نامطلــوب نیــز انجــام داده اســت؛ ایــن
در حالــی اســت کــه درک مطلوبیــت و عــدم مطلوبیــت
حــروف و یــا کلمــات ،بــه شــکل مجــزا و یــا در یــک
ترکیــب کلــی ،در ســیر گــذر زمــان رخداده و فرآینــدی
درزمانــی اســت .ضمــن اینکــه بازنمــود آن بــه ترتیبــی
کــه ذکــر شــد ،طــی یــک فرآینــد ناخــودآگاه بــا کاهش
و یــا افزایــش عناصــر ،در لحظــه خلــق اثــر رخ میدهــد.
عــاوه بــر ایــن آثــار هنرمنــد موردنظــر بــا عناصــری
همچــون ریتــم و تکــرار مخاطــب را نیــز درگیــر ایــن
فرآینــد پیچیــده دیدمانــی کــرده و ناخــودآگاه او را نیــز
وارد عمــل نمــوده اســت.

پی نوشتها:
1-Optical Unconscious

12-Jackson Pollock

2-Psychology

13-Eva Hesse

3-Psychoanalysis

14-Drive

4-Rosalind Krauss

15-Rhythm

5-Picasso

16-Variation

6-Marcel Duchamp

17-Repetition

7-Max Ernst

18-Collage

8-Sigmund Freud

19-Readymade

9-Norman Hulland

20-Synchronic

10-Suzanne Preston Blier

21-Diachronic

11-Rudolf Arnheim
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