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چکیده 
امروزه نظرورزی ضروری ترین وجِه مباحث هنر محسوب می شود، اما، این مهم در فرهنگ ما سابقه ای درخور ندارد. هنر 

ما از اواخر صفویه رو به افول نهاده است، این امر دالیل متعددی دارد که قسمی با هنر مناسبت درونی دارند و قسمی 

بيرونی، و عدم خالقيت مهم ترین دليل درونی آن می نماید. پس، نظرورزی در خصوص خالقيت بایسته است. این نوشتار 

که در پی همين بود، نقاشی های بيکن را پيکره ی خود برگزید و روان سنجی مورون را روش تحقيق خود. متخصصان 

آثار بيکن را »خالقانه« می خوانند و به زعم آنان درک »فرآیند خالقيت« نزد او مستلزم وقوف به اصول روان کاوی است. 

و روان سنجی مورون نخستين روش  تحقيق روان کاوانه در حيطه ی هنر محسوب می شود که تبيين »خالقيت هنری« 

غایت آن است؛ مورون بر آن است که در مجموعه ی آثار هر هنرمند خالقی انسجامی ویژه قابل پيگيری است که ریشه 

در ناخودآگاه او دارد، ناخودآگاه هر هنرمند خالقی چهره ای فراگير دارد که اسطوره ی شخصی او را بازنمایی می کند، و 

این نيروی محرکه ی هر نوع خالقيتی است. این نوشتار از روان سنجی خالقيت در نقاشی های بيکن، بدین نتيجه رسيد 

که اسطوره ی شخصی او؛ اسطوره ای که نيروی محرکه ی خالقيت نزد او بوده و از این راه در خلق نقاشی های او نقشی 

بنيادین ایفا کرده است، همانا، هراکلس است.    
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مقد  مه
عمده ی  که  است  فيگوراتيو  نقاشی  پيشگامان  از  بيکن  فرانسيس 
متخصصان آثار او را »خالقانه« می خوانند. در خصوص این آثار مقاله ها 
و کتاب های متعدد و متنوعی نوشته شده است، اما، موضوع هيچ یک از 
این ها تبيين »فرآیند خالقيت« نزد او نيست. در حالی که، غایت این نوشتار 
همين است. به زعم اغلب منتقداِن بيکن، درک وجه خالقانه ی آثار او 
مستلزم وقوف به اصول روان کاوی تحليلی است. پيشينه ی نقد روان کاوانه 
پهلوبه پهلوی خود روان کاوی می ساید، چه فروید در حکم بانی آن خود در 
نقد و تحليل هنرمندان و آثار آنان پيشتاز بود. پس از او هم از تلفيق نقدهای 
هنری و روان کاوی روش های متعددی ابداع شدند که پرداخت بدین مسأله 
موضوع این نوشتار نيست. با توجه به موضوع اصلی این نوشتار مهم این که، 

روان سنجی شارل مورون نخستين رویکرد نظام مند و روش مند روان کاوانه 
به هنر محسوب می شود که تبيين »خالقيت هنری« غایت آن است؛ 
مورون بر آن است که در مجموعه ی آثار هر هنرمند خالقی انسجامی ویژه 
قابل پيگيری است که ریشه در ناخودآگاه او دارد، ناخودآگاه هر هنرمند 
خالقی چهره ای فراگير دارد که اسطوره ی شخصی او را بازنمایی می کند، 
و این نيروی محرکه ی هر نوع خالقيتی است (Mauron, 1962, 25(. بر 
این اساس، این نوشتار بر آن است که با انجام یک روان سنجی دقيق در 
خصوص نقاشی های بيکن، و از این راه دستيابی به اسطوره ی شخصی او 
و ویژگی های بنيادین آن، چگونگی فعليت یافتن خالقيت را نزد او تبيين 

کند، ولو ناخودآگاه. 

روش پژوهش
روان سنجی در حکم یک روش تحقیق

گفته شد که روان سنجی گرایشی از نقد روان کاوانه است، و نياز به 
روان  شناخت  روان کاوانه   نقدهای  تمامی  اصلی  هدف  که  ندارد  گفتن 
هنرمند است. روان سنجی در تالش است تا از طریق مطالعه ی آثار هنرمند 
به شناخت ژرفای ضمير او دست یابد. و این مهم به زعم مورون تنها 
از ال به الی استعاره های وسوسه بر انگيز1  و تصاویر تشویش گر2 آثار هنرمند 
ممکن می شود. گفتنی است که کشف این استعاره های وسوسه بر انگيز و 
تصاویر تشویش گر نقطه ی عطف روش مورون است. از منظر او، این ها، 
عوامل و عناصری از اثر هنری هستند که از طرفی بازتاباننده ی ضمير 
ناخودآگاه و به تبع این اسطوره ی شخصی هنرمند هستند و از طرف دیگر 

.)Mauron, 1962, 30-32( بازتاباننده ی معنای نهفته در اثر هنری
توضيح این که، مورون تحت تأثير فروید بر آن است که در ضمير هر 
فرد انسانی دو گروه از سائق ها همواره به کار هستند؛ سائق های زندگی و 
سائق های مرگ. چنان که از نامشان برمی آید، این دو در تضاد کامل هستند 
و از این راه پيوسته در تنش. از این تنش نوع خاصی از انرژی به نام ليبيدو 
توليد می شود. سرکوب این انرژی منجر به شکل گيری عقده های روانی 
می شود. پس، الزم است که فرد انسانی این انرژی را به طریقی فرافکنی 
کند؛ فروید خود انحاء این فرافکنی را مکانيسم های دفاعی می خواند. و 
جای توجه دارد که از دید فروید و به تبع این از دید مورون هم، خالقيت 
کاماًلً  هنرمند  دیگر سخن،  به  است.  دفاعی  مکانيسم  هنری خود یک 
ناخودآگاه از طریق خلق اثر به فرافکنی ليبيدوی خود می پردازد؛ ليبيدویی 
که اگر فرافکنی نمی شد هنرمند را دچار عقده های روانی می کرد، و از 
همين جاست که می توان رد پای ليبيدوی هر هنرمندی را در آثار او جست. 
به زعم مورون، استعاره های وسوسه برانگيز و تصاویر تشویش گر، عالیمی 
این  به   .)Mauron, 1964, 49-77) ليبيدوی هنرمند هستند از  قوی 
ترتيب می توان گفت از منظر مورون، استعاره های وسوسه برانگيز و تصاویر 
تشویش گر عوامل و عناصری از اثر هنری هستند که بنابر خاستگاه خود در 
مخاطب گونه ای تشویش و وسوسه ایجاد می کنند، این مخاطب حرفه ای 
یعنی منتقد را به کنکاش در ضمير ناخودآگاه هنرمند سوق می دهد، و 
این در حالی است که در ضمير ناخودآگاه هر هنرمند خالقی شبکه ای 

متشکل از استعاره ها و تصاویر مذکور چهره ی اسطوره ای به خود می گيرد، 
چراکه از دید فروید -    و به تبع این از دید مورون هم -   محتویات ژرفای 
ضمير ناخودآگاه از جنس اسطوره است، و در کانون این شبکه اسطوره ای 
جای گرفته است که به مجموعه ی آثار هنرمند انسجام ویژه ای می بخشد 
و از این راه اسطوره ی شخصی او خوانده می شود. کشف این اسطوره که 
کليد تحليل تمامی آثار هنرمند است، غایت روان سنجی مورون در حکم 
یک روش تحقيق است، روش تحقيقی که از طریق فرآیند زیر به فعليت 

می رسد؛
1( تحقيق در مجموعه ی آثار هنرمند در جهت کشف شبکه ی متشکل 

از استعاره های وسوسه برانگيز و تصاویر تشویش گر.
بنيادین  ویژگی های  تدقيق در شبکه ی مذکور در جهت کشف   )2
استعاره ها و تصاویر مدنظر، از این راه نوع وسواس و تشویش هنرمند، و به 

تبع این عقده  یا عقده های شخصی هنرمند. 
3( تدقيق در عقده  یا عقده های مذکور در جهت کشف اسطوره ی 

شخصی هنرمند. 
4( سنجش ویژگی های بنيادین اسطوره ی مذکور با زندگی هنرمند در 
.)Mauron, 1962, 32( و )Ibid., 7-8) جهت اطمينان از یافته های فوق

پیشینه پژوهش
روان سنجی

روان سنجی3 روش تحقيقی برای تحليل آثار هنری است که در سال 
1949 ميالدی از طرف شارل مورون4 ابداع شد. این روش با بهره گيری از 
مبانی روان کاوی به تحليل آثار هنری و هنرمندان می پردازد. گفتنی است 
ارتباط متقابل مطالعات هنری و روان کاوی عمری بيش از یکصد سال دارد 
و نقد مبتنی بر روان کاوی تقریباً همزاد خود روان کاوی است چراکه از 
همان آغاز فروید5 در حکم مبدع روان کاوی بخشی از فعاليت های خود را 
به بررسی هنر اختصاص داد. از منظر فروید هنرورزی در اصل نوعی از انواع 
روان رنجوری است و روان رنجوری نيز چيزی جز برون زد انرژی سرکوب 
شده یا به بيان خود او ليبيدو نيست؛ انرژی ای که فرد روان رنجور از مهار 
آن در اعماق ضمير ناخودآگاه خویش در می ماند و به طریقی به فرافکنی 
آن می پردازد. از این منظر هنرمندان و روان رنجوران، هر دو از دنيای واقعی 
پيرامون خود کنده و به دنيای ناواقعی یا خيالی درون خود پناه می برند 
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اما تفاوت این جاست که هنرمندان می توانند قطعاتی از این دنيای ناواقعی 
درون خود را در دنيای واقعی پيرامون خود به نمایش بگذارند و این همان 
 .)Freud, 1925,100) فعل شریفی است که خالقيت خوانده می شود
ابناء بشر، ليبيدوی خود را  از  بيانی ساده تر در این دیدگاه »افرادی  به 
چنان به بيان می رسانند که به خلق آثار هنری می انجامد، و ما اینان را 
هنرمند می ناميم، در حالی که، بيان همان ليبيدو در دیگران به گونه ای رخ 
می دهد که به بروز انواع روان رنجوری ها می انجامد، و ما آنان را روان رنجور 
می خوانيم« )عوض پور و محمدی خبازان، 1397، 12(. فروید بر این اساس 
آثار هنرمندانی چون داوینچی، داستایوفسکی، شکسپير و ميکل آنژ را 
تحليل کرد و از این راه به روان کاوی آن ها نيز پرداخت6 پس از فروید 
پيروانش راه او را ادامه دادند، اما، قابل توجه است که روند نقد نزد آن ها 
روالی روش مند و نظام مند نداشت. و شارل مورون نخستين کسی بود که 
در حيطه ی نقد روان کاوانه روالی نظام مند و روش مند پيش گرفت، روالی 
که به ابداع روان سنجی انجاميد، روش تحقيقی که تاکنون در حيطه ی 
هنرهای تجسمی در کشور ما هرگز به کار گرفته نشده است و از این راه در 

زبان فارسی به معنای دقيق کلمه پيشينه ای ندارد. 
شيمِی  مهندسی  رشته ی  از  ميالدی  سال1921  به  مورون  شارل 
دانشگاه ملی فرانسه فارغ التحصيل و در یک آزمایشگاه صنعتی استخدام 
شد، اما، او در همين سال طی سانحه ای دچار ضعف شدید بينایی شد و 
از این راه کار در آزمایشگاه شيمی را برای هميشه رها کرد. این ميان، او با 
یک حلقه ی هنری آشنا شد که مدیریت آن بر عهده ی راجر فرای7 بود. آراء 
فرای بر مورون تأثير شدید نهاد )Mauron, 1962, 19-21(، چندان که 
ابتدا مهم ترین اثر فرای؛ طبيعت زیبایی در هنر و ادبيات8 را از انگليسی به 
فرانسه ترجمه کرد و سپس به توصيه ی فرای به ترجمه ی اشعار ماالرمه9 از 
فرانسه به انگليسی پرداخت. و در این اثنی بود که مورون با فروید آشنا شد، 
و مبتنی بر نظرات او کتابی تأليف کرد به نام زیباشناسی و روان شناسی10. 
از این پس در تمامی پژوهش های مورون، روش تحقيق روان کاوی تحليلی 
فروید بود و پيکره ی مطالعاتی اشعار ماالرمه؛ او از این راه در طول یک 
دهه سه کتاب نوشت، کتاب هایی که در حوزه ی روان کاوِی هنر جایگاهی 
ویژه  کسب کردند. و این بود تا این که به سال1954 ميالدی مورون در 
مطالعه ی روان کاوانه ی خود پيرامون اشعار ماالرمه شبکه ای از استعاره ها 
کشف کرد که در کنار هم چهره ای اسطوره ای به خود می گرفتند، او این 
کشف خود را نخست بر اشعار دیگر شاعران و سپس آثار هنری دیگر 
هنرمندان فرانسوی هم آزمود، و در سال 1964 ميالدی به این نتيجه 
رسيد که این چهره ی اسطوره ای نزد هر هنرمندی به اسطوره ای مشخص10 
ره می برد که می توان آن را اسطوره ی شخصی او ناميد، پس در کتاب »از 
استعارات وسوسه برانگيز تا اسطوره ی شخصی12« با اعتقاد بر این نکته که 
هر هنرمنِد خالقی براساس اسطوره ای شخصی به خلق آثار خود می پردازد، 
تالش کرد تا روش تحقيقی برای دستيابی به این اسطوره ی شخصی ابداع 
  .13)Mauron, 1964, 141) کند، روشی که خود آن را روان سنجی  ناميد

مبانی نظری پژوهش
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اکنون که در نظر تعریفی درخور از روش تحقيق مدنظر این نوشتار 
یعنی روان سنجی مورون تبيين شد، وقت آن است که در عمل اصول و 

اساس این روش را در تحليل پيکره ی مطالعاتی مدنظر این نوشتار یعنی 
نقاشی های فرانسيس بيکن به کار گرفت، چه تنها از این طریق است که 
غایت این نوشتار به فعليت می رسد؛ تحليل »فرآیند خالقيت« نزد بيکن 
از طریق بهره مندی از روش روان سنجی مورون. اشاره شد که این روش 
تحقيق در چهار گام به فعليت می رسد، پس، ادامه ی این نوشتار به انجام 

تک تک این گام ها اختصاص می یابد:
روان سنجی تحقيق در مجموعه ی  چنان که گفته شد، گام نخسِت 
استعاره های  از  متشکل  شبکه ی  کشف  جهت  است      در  هنرمند  آثار 
وسوسه برانگيز و تصاویر تشویش گر. گفتنی است که مورون خود آشکارا 
اذعان می کند که برای تبيين این گام از دو نفر الهام گرفته است؛ شارل 
بوِدئَن14 و فرانسيس گالتون15. بوِدئَن در کتاب روان کاوی هنر خود از تقابلی 
تأثير قرار می دهد؛ Oeuvre و  را به شدت تحت  می نویسد که مورون 
از استعاره های  از این دوتایی بهره برده و در کتاب  Ouvrage. مورون 
وسوسه برانگيز تا اسطوره ی شخصی می نویسد: »چنان که بوِدئَن می گوید، 
ميان متن و اثر یا اگر بتوان گفت ميان تن و جان اثر فرق است. و شبکه ی 
 .)Ibid., 16( »تداعی های وسوسه برانگيز را از جان اثر باید سراغ گرفت
متن  یک  اصل  در  را  هنرمند خالقی  هر  آثار  مجموعه ی  راه  این  از  او 
اُرگانيک می خواند که تنها از طریق تحليل آن می توان شبکه ی مدنظر 
اما به دليل تکنيک خاصی که در جهت تبيين  را کشف کرد. گالتون 
نوعی گونه شناسی عکس محور ابداع کرده است محل توجه مورون قرار 
می گيرد؛ برهم نهش16. گفتنی است که گالتون سعی داشت از برهم نهش 
به بيانی ساده تر روی هم گذاشتن مجموعه ای از عکس های مثالً دزدان 
سابقه دار گونه یا تيپ کلی یک دزد را تبيين کند، و مورون با بهره مندی 
از تکنيک ابداعی گالتون سعی داشت از روی هم  نهادن مجموعه ی آثار 
یک هنرمند شبکه ی تداعی های وسوسه برانگيز پِس پشِت آثار او را تبيين 
کند )Mauron, 1964, 7(. کوتاه سخن این که، برای به فعليت رساندن 
این گام الزم است که از برهم نهش مجموعه ی نقاشی های بيکن شبکه ی 
تداعی های وسوسه برانگيز پِس پشِت این آثار را کشف کرد. این ميان، جای 
توجه دارد که برهم نهش مدنظر را برای عوامل و عناصر تشکيل دهنده ی 
آثار هنری می توان به صورت جداجدا انجام داد. و البته نوع هنری در انجام 
این مهم عامل تعيين کننده خواهد بود. غرض این که در هنر نقاشی الزم 
است که این مهم را برای فرم و محتوا به طور جداگانه پی بگيریم. و باید 
افزود که برهم نهش فرمی را می توان در رنگ بندی و ترکيب بندی آثار 

دنبال کرد و برهم نهش محتوایی را در موضوع و مضمون آن ها.
از برهم نهش فرمی آثار بيکن، می توان گفت که در رنگ بندی این 
آثار به طور معمول تنوع رنگی چندانی به چشم نمی خورد، در اغلب آثار 
در پس زمينه سطوح گسترده ای از رنگ های ناب به کار رفته و برای تميز 
پيش زمينه از پس زمينه از تضاد رنگی استفاده شده است، و در فيگورها از 
رنگ سایه های شکسته ای استفاده شده که با پس زمينه ی تک رنگ در تقابل 
تام قرار گرفته اند17. و در خصوص ترکيب بندی این آثار می توان گفت که در 
اغلب آن ها ترکيب بندی بسيار ساده ای به کار رفته است؛ در نقطه ی کانونی 
زمينه ای تهی فيگوری تنها جای گرفته است که با استفاده از قاب های 
مکعب شکل و چارچوب ها و محوطه های پيرامونی مدور یا بيضی بر نقش 
محوری آن تأکيد می شود، چنان که تفکيک رنگ پس زمينه و پيش زمينه 
هم بر شدت این تأکيد می افزاید. هم چنين از منظر فرمی باید توجه داشت 
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که در آثار بيکن ميان بی جان و جاندار تفاوتی دیده نمی شود؛ هنرمند به 
همان اندازه به یک صفحه روزنامه ی مچاله شده می پردازد که به یک فيگور 
انسانی. و از این منظر می توان گفت فرم کلی آثار بيکن فضایی بسته را 
شکل می دهد که قسمتی از این فضا که به اشياء یا اشخاص اختصاص یافته 

به ترفندی در کانون توجه قرار می گيرد )تصویر 1(. 
او موضوع های  بيکن، می توان گفت که  آثار  برهم نهش محتوایی  از 
گوناگونی را در نقاشی های خود به تصویر کشيده است که البته در ميان 
آن ها برخی نمایان ترند و به دفعات محل توجه او قرار گرفته اند، از جمله 
پرتره ها و فيگورهای انسانی از ریخت افتاده و در حال دگردیسی، حيوانات 
در حال ذبح، پاپ یا همان پدر مقدس، و اتودهایی از آثار نقاشان بنامی 
چون ون گوگ و والسکوئز و .... و در خصوص مضمون این آثار، می توان 
گفت مواردی چون تنهایی و وحشت و دردمندی و درماندگی به تکرار و در 
اغلب این آثار دیده می شوند، به خصوص در پرتره ها و فيگورهای انسانی؛ 
پرتره ها و فيگورها در نقاشی های بيکن چندان مچاله شده و چنان از ریخت 
می افتند که بيشتر به تکه ای گوشت می مانند تا پرتره یا فيگوری انسانی. 
چنان که نقاشی های بيکن از حيوانات در حال ذبح هم از همين دست 
هستند، حيوانات هم در آثار او در هيبت تلّی گوشت و استخوان به چشم 
می خورند نه موجوداتی جان دار با سر و بدنی مشخص و هویتی معين. 
گویی از این منظر نزد بيکن انسان و حيوان هيچ تفاوتی ندارد، چنان که 

نزد او بی جان و جاندار هم هم ارز است، اشياء و اشخاص نيز )تصویر 2(. 

پيش تر اشاره شد که در گام دوم روان سنجی الزم است با تدقيق در 
استعاره های  بنيادین  ویژگی های  نخست،  گام  در  شده  کشف  شبکه ی 
وسوسه برانگيز و تصاویر تشویش گر تشکيل دهنده ی این شبکه را تثبيت 
و از این راه نوع وسواس و تشویش هنرمند و به تبع این عقده  یا عقده های 
شخصی او را کشف کرد. به بيانی دیگر، در این گام با تکيه ی بر نتایج 
بر  آثار هنرمند در گام پيشين، تالش  برهم نهش مجموعه ی  از  حاصل 
تثبيت سائق های روانی است که هنرمند را به خلق این آثار سوق داده 
است. چنان که در گام نخست گفته شد، فرم کلی آثار بيکن فضایی بسته 
را شکل می دهد که اشياء و اشخاص درون آن فضا »محبوس« شده اند، و 
اهميت این فضا در این آثار چنان است که »مخاطب نيز به هنگام نزدیکی 
به اثر به شکل شدیدی به درون آن دعوت یا حتی جذب می شود و تا 
مخاطب نيز درون آن فضا »حبس« شد، تازه می تواند کليت آن اثر را دیده، 
خوانده و یا به مفهوم بکتی آن هجی کند« )ادگو، 1395، 222(. گفتنی 
است که از منظر روان کاوی این شرایط با گونه ای از اختالالت روانی با 
عنوان هراس از مکان تنگ و بسته18 در ارتباط است که نوعی از اختالالت 
فوبيک به شمار می آید19. کلوستروفوبيا به نوعی هراس شدید از احساس 
تنگنا و نداشتن راه فرار در محيط های بسته گفته می شود. چنان که در 
نقاشی های بيکن هم فيگورهای انسانی در محوطه ای بسته در تنگنایی 
شدید گرفتار می شوند و »ساختار مادی به دور این محوطه دوران می یابد 
تا فيگور را که با حرکت همه ی نيروهای ساختار شده همراه شده، در خود 

) https://www.francis-bacon.com( :تصویر 2- نمونه های کاربردی برای برهم نهش موضوعی. مأخذ

)https://www.francis-bacon.com( :تصویر 1 – نمونه های کاربردی برای برهم نهش فرمی؛ ترکیب بندی و رنگ بندی. مأخذ
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گرفتار سازد. این نشان از تنهایی مفرط فيگورها و محصوربودن شدید 
آن هاست« )دلوز، 1389، 33(. از طرفی، گفته شد که پرتره ها و فيگورها در 
نقاشی های بيکن چندان مچاله شده و چنان از ریخت می افتند که بيشتر 
به تکه ای گوشت می مانند تا پرتره یا فيگوری انسانی، انسانی که تنهایی و 
وحشت  و دردمندی و درماندگی از ویژگی های بارز اوست. جای توجه دارد 
که این همه از منظر روان کاوی اختالل روانی پانيک20 را به ذهن متبادر 
می کند؛ »حمله ی وحشت )حمله ی پانيک( نوعی اختالل روانی است که 
در آن شخص همراه با ناتوانی در هر گونه فعل و کنشی وحشت بسيار 
شدیدی را تجربه می کند« )عوض پور و محمدی خبازان، 1397، 160(. 
فيگورهای انسانی در نقاشی های بيکن وحشتی را به همراه دارند که در 
اختالل پانيک با آن مواجه هستيم، شاید از آن که »تلقی بيکن از وحشت 
اشاره شد که  دیگر،  از طرف  )دلوز، 1389، 34(.  است«  چنين چيزی 
بيکن نقاشی های متعددی خلق کرده که موضوع تمامی آن ها پدر مقدس 
است. این مهم نشان از رابطه ی نه چندان خوب او با پدرش دارد که پس 
از این مطمح نظر قرار خواهد گرفت، اما فعاًل مهم این که پدر مقدس در 
نقاشی های بيکن وحشت زده و فریادکشان نه در جایگاه کسی که قدرتش 
تثبيت شده بلکه در جایگاه کسی خلق شده که اتفاقاً قدرتش دچار تزلزل 
است. و این از منظر روان کاوی با عقده ی اُدیپ مرتبط است؛ به زعم فروید 
در دوره ای از مراحل رشد روانی کودک پسر در تمایل به جانشينی پدر به 
رقابت با او برمی خيزد و این مرحله چنان که به درستی طی نشود به صورت 
حل نشده درون کودک باقی می ماند و عقده ی اُدیپ21 را موجب می شود 
)Matsumoto, 2009, 346(. نکته ی آخر در این خصوص این که بيکن 
زمانی که خود استاد نقاشی است کماکان به سياق شاگردان از آثار دیگر 
استادان مشق می کند، او از این راه آثاری خلق می کند که به طور پيوسته 
بر آوازه ی سرمشق خود می افزاید نه خود او! باید توجه داشت که این کار 
او از منظر روان کاوی یادآور سندرم پيتر پن22 است؛ وضعيت روانی که در 
توصيف شخص بالغی به کار می رود که با توجه به شاخص های متعارف 
اجتماعی نابالغ محسوب می شود )عوض پور و محمدی خبازان، 1397، 24-

35( و (Yeoman, 1998( )تصویر3(. 
چنان که پيش تر هم گفته شد، گام سوم روان سنجی، کشف اسطوره ی 

شخصی هنرمند است از طریق تدقيق در عقده های کشف شده در گام 
پيشين؛ هراس از مکان تنگ و بسته یا همان کلوستروفوبيا، اختالل پانيک، 
عقده ی اُدیپ، و سندرم پيتر پن. به دیگر سخن، اکنون بایست با انجام یک 
مطالعه ی اسطوره شناختی به اسطوره ای مشخص دست یافت که حاالت 
روانی فوق صفات اصلی و ویژگی های بنيادین او باشند. گفتنی است که 
حاالت روانی مدنظر بيش از هر اسطوره ای با هراکلس مرتبط است چراکه 
بزنگاه های زندگی او با عقده های شخصی بيکن تقارن غير قابل اغماضی 
دارد. هراکلس از نيرومندترین قهرمانان اسطوره ای یونان باستان، فرزند 
زئوس است و آلکمنه؛ روزی زئوس تصميم می گيرد فرزندی به دنيا آورد 
که قهرمانی را برای ميرایان و ناميرایان به ارمغان بياورد، پس آلکمنه همسر 
آمفيترون را به عنوان مادر فرزند خود انتخاب می کند و زمانی که آمفيترون 
آلکمنه هم بستر  با  و  او درمی آورد  به شکل  را  نبرد است خود  مشغول 
می شود، درحالی که، همان شب آمفيترون نيز از نبرد بازگشته و با آلکمنه 
هم بستر می شود تا از این راه آلکمنه جفتی را آبستن  شود؛ هراکلس23 
این  از  این ميان همسر زئوس، هرا،  از آمفيترون.  ایفيکلس  و  از زئوس 
ماجرا به خشم می آید و سایه ی خشم خود را بر سراسر زندگی هراکلس 
می گستراند؛ او ابتدا درصدد آن بر می آید که از زایش هراکلس جلوگيری 
کند و از این راه حاملگی آلکمنه را امتداد می دهد؛ هراکس ده ماه بيش تر 
در رحم مادر خود به تعبيری محبوس می ماند تا در این حين باز با دخالت 
هرا، پسر عموی هراکلس، اوریستئوس، هفت ماهه به دنيا  آید و به مقام 
شاهی نایل  شود. و زئوس که از این ماجرا ناراحت شده است، تدبيری 
می اندیشد تا در پی آن هراکلِس نوزاد با نوشيدن شير هرا در جرگه ی 
ناميرایان در آید. از این پس هراکلس توسط والدین خود بزرگ می شود. 
قدرت و خشم او از همان اوان کودکی مشهود است، چنان که هنگامی که 
هرا دو مار در گهواره ی او قرار می دهد او هر دو را خفه می کند، در نوجوانی 
معلم موسيقی خود را در حالت خشم می کشد، به هنگام بزرگسالی نيز 
گرفتار طلسم جنون هرا می شود و از سر خشم همسر و فرزندان خود را 
به قتل می رساند؛ هراکلس بخش بزرگی از زندگی  خود را این چنين تحت 
فرمان خشم غيرقابل مهار و مدیریت می گذراند تا این که برای خالصی از 
این وضع به درگاه آپولون متوسل می شود. کاهن معبد راه رهایی او را یک 

روان سنجی خالقيت در نقاشی های فرانسيس بيکن

)https://www.francis-bacon.com( :تصویر 3- نمونه های کاربردی برای برهم نهش مضمونی. مأخذ
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سال خدمت به اوریستئوس می خواند و هراکلس به ناچار به این پيشنهاد 
تن در می دهد. گفتنی است که این هم ترفند هراست؛ اوریستئوس از این 
راه هراکلس را بر آن می دارد که هر ماه کاری بس خطير را به فعليت رساند 
و از همين جاست که دوازده خوان مشهور هراکلس پدید می آید. هراکلس 
پس از مرگ به جایگاه خدایان جاودانه صعود می کند، مورد بخشش هرا 
قرار می گيرد و با هبه، ایزدبانوی جوانی، وصلت می کند )گریمال، 1393، 

377( و )گزگين، 1395، 214-213(. 
چنان که مشهود است حاالت روانی مدنظر در کليت زندگی هراکلس به 
راحتی قابل پيگيری است. البته می توان از طریق تطبيق، عقده های مذکور 
را در بزنگاه های زندگی هراکلس دقيق تر از این هم تثبيت کرد: پيش از هر 
 )Αλκειδης(24چيزی قابل توجه است که نام راستين هراکلس، آلکيدس
قدرت، شجاعت،  معنای  به   )alke(  ἀλκή یونانی  ریشه ی  از  که  است 
 )Liddell & Scott,  1882, 141) بی باکی و دالوری مشتق شده است
و هراکلس نامی است که از سوی کاهن معبد دلف به قصد فرو خواباندن 
 ،Ηρα ،خشم هرا بر او نهاده شده است. واژه ی هراکلس از ترکيب نام هرا
به معنی پاسبانی و گرامی داشت، و κλέος به معنی شکوه تشکيل شده 
هرا،  نام هراکلس، شکوهِ  و معنای   .)Klein, 1971; 343&344( است 
به تعبيری توصيف گر تماميت زندگی هراکلس است؛ همه ی آن چه که 
در  او  موفقيت های  تمامی  و  داد  انجام  خود  زندگی  طول  در  هراکلس 
واقع موجب شکوه هر چه بيشتر هرا شد چراکه این هرا بود که او را به 
تمامی این کارها وا می داشت. جای توجه دارد که اگر خدمت یک ساله به 
پسرعموی خود را هم به این همه بيافزائيم و از بابت این همه هراکلس را 
دچار سندرم پيتر پن بخوانيم ادعایی گزاف نخواهد بود. یکی از نخستين 
بزنگاه های زندگی هراکلس زمانی است که مادرش او را آبستن است و هرا 
با امتداد این حاملگی باعث می شود او حدود ده ماه بيش تر در رحم مادر 
خود محبوس بماند. این تأخير زایمان به نظر بيش از هر چيزی با اختالل 
هراس از مکان تنگ و بسته یا همان کلوستروفوبيا هماهنگ است. در 
بزنگاهی دیگر از زندگی هراکلس شاهد آن هستيم که او از شدت خشم و 
جنون همسر و فرزندان خود را به قتل می رساند. گفتنی است که این کار 
هراکلس آشکارا با اختالل پانيک مرتبط می شود، اختاللی که عالئم آن را 
این گونه می توان توصيف کرد؛ »شخص همراه با ناتوانی در هر گونه فعل و 
کنشی وحشت بسيار شدیدی را تجربه می کند، آن هم بدون وجود هر گونه 
خطر واقعی. این عارضه اغلب با تب و لرز، تنگی نفس، احساس خفگی، درد 
قفسه ی سينه، حالت تهوع، سرگيجه، خوددگربينی، و ترس از مرگ همراه 
است به اضافه ی نگرانی های مداوم در مورد حمالت دیگر از جمله جنون 
و دیوانه شدن و تغييراتی در رفتار« )عوض پور و محمدی خبازان، 1397، 
160(. جای توجه دارد که در روایت اوریپيد حاالت روانی هراکلس حين 
انجام این کار این گونه توصيف شده است، همه به مردی خيره شدند که 
گيج و مات شده بود، او کاماًلً تغيير کرده بود، چشمان خونينش می چرخيد، 
 Euripides,( از دهانش کف می ریخت و برای نفس کشيدن تقال می کرد
1904(. این ميان باید توجه داشت که این نوع خاص از اختالل پانيک را در 
حيطه ی روان اپيلپسی25 می خوانند، در حالی که، در حيطه ی عصب شناسی 
ما می دانيم  و  را Morbus Herculeus می خوانند  این وضعيت خاص 
که هرکول تلفظ رومی نام هراکلس است. بر این همه می توان افزود که 
هراکلس از اوان زندگی رابطه ی خوبی با پدر آسمانی خود، زئوس، برقرار 

نمی کند چراکه مسبب همه ی بدبختی های خود را او می داند؛ زئوس در 
هيچ مرحله ای از زندگی هراکلس به عنوان پدر به طور قاطع و محکم طرف 
او را نمی گيرد و در مقابل این هراست که تصميم گيری های نهایی را در 
مورد او عملی می کند. قابل توجه است که این ميان هراکلس با پدر زمينی 
خود که دوران کودکی خود را نزد او می گذراند نيز رابطه ی حسنه ای ندارد؛ 
پدر زمينی آگاه است که هراکلس فرزند دیگری است نه فرزند او، پس، 
پيوسته به آزار هراکلس می شتابد چراکه او را نشانه ای از خيانت همسر خود 
می شمارد. و نياز به توضيح ندارد که بنا بر اصول روان کاوی مناسبت هر دو 
پدر به هراکلس برای شکل گيری عقده ی اُدیپ در او بسيار مناسب است26. 
حال که مشخص شد اسطوره ی شخصی بيکن همانا هراکلس است، 
بنيادین  به گام چهارم روان سنجی می رسد؛ سنجش ویژگی های  نوبت 
اسطوره ی مذکور با زندگی هنرمند در جهت اطمينان از یافته های پيشين. 
در واقع گام آخر در پی آن است که نتایج به دست آمده از گام های پيشين 
را مبتنی بر زندگی هنرمند ارزیابی کرده و بر قوام و صالبت آن ها بيافزاید 
که به همين دليل برای به فعليت رساندن این گام پيش از هر کاری الزم 
است که زندگی نامه ی بيکن را به طور خالصه مرور کنيم؛ فرانسيس بيکن 
در سال 1909 در دوبلين به دنيا آمد. او از بدو تولد به بيماری تنگی نفس 
مبتال بود و این بيماری او را تا آخر عمر رها نکرد. بيکن کودکی دشواری 
داشت، او هيچ گاه از طرف خانواده به خصوص پدرش که تربيت کننده ی 
اسب  مسابقه ای بود مورد حمایت و محبت قرار نگرفت، چنان که خود در 
اغلب مصاحبه هایش به بی مهری و مخالفت پدرش با روند زندگی او آشکارا 
اشاره می کند. در شانزده سالگی پدرش او را در حال پرو لباس مادرش دید، 
مفصل کتک زد و برای هميشه از خانه بيرون انداخت. او ابتدا به لندن و 
سپس به برلين رفت و در نهایت مقيم پاریس شد. در آن جا سال 1928 
در نمایشگاهی با آثار پيکاسو آشنا شد و این او را چنان تحت تأثير قرار داد 
که تصميم گرفت باقی عمر خود را به نقاشی بپردازد. بيکن چند سال بعد 
به لندن بازگشت و کارگاهی دایر کرد و در آن به عنوان دکوراتور و طراح 
مشغول به کار شد. او چند سال بعد، این کارگاه را تعطيل کرد و از آن 
پس تنها به نقاشی پرداخت )سيلوستر، 1386، 145-149(. از نکات حائز 
اهميت در زندگی خانوادگی او، پرستاری است که از اوان کودکی وظيفه ی 
رسيدگی به او را بر عهده داشت، بيکن به هرکجا که نقل مکان می کرد 
او را همراه خود می برد. این زن به امور کاری بيکن هم رسيدگی می کرد 
و این امر تا پایان عمر او یعنی سال 1951 ميالدی ادامه یافت و مرگش 
ضربه ی سختی بر بيکن وارد کرد و قابل توجه آن که از سال 1958 ميالدی 
زنی به نام والری بستون27 که مدیر یک گالری در لندن بود با معرفی وی 
در این گالری به زندگی او وارد و به شخصيتی مهم در زندگی حرفه ای و 
خصوصی او تبدیل شد، او تا پایان عمر بيکن امور حرفه ای او را مدیریت 
کرد )Peppiatt, 1996, 125-126(. بيکن در سال1992 از بيماری تنگی 

نفس درگذشت.
همان طور که آشکار است زندگی بيکن حتی با دیدی بدون تعمق هم 
با زندگی هراکلس تطابق غير قابل اغماضی دارد. او از بدو تولد به بيماری 
تنگی نفس مبتالست و این بيماری او را تا آخر عمر رها نمی کند، چنان که 
مرگ او نيز از همين بيماری است. جای توجه دارد که این بيماری با 
اختالل هراس از مکان تنگ و بسته  ارتباط مستقيم دارد، چنان که بيکن 
خود در این خصوص می گوید:»... ]تنگی نفس[ هميشه با زندگی من 
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عجين بوده، حتی خيلی زودتر از نقاشی با زندگی من گره خورده، تجربه ای 
است که روز به روز از سر گذرانده ام، پس حتماً اثراتی بر کارهایم داشته، 
ولی این که چطور، گفتنش دشوار است« )آرشمبو، 1380، 111(. از سویی، 
او در طول زندگی خود بارها با انواع خشونت و وحشت رودررو بوده است؛ 
»من ]بيکن[ متولد 1909 هستم. از آن تاریخ تا امروز دوازده بار جنگ و 
خون ریزی در جهان رخ داده، در ابتدا وقایع ایرلند و بعد هم جنگ جهانی 
اول در ایامی که هنوز بچه بودم. به گمانم آدم هایی که در نسل من زندگی 
کرده اند واقعاً نمی توانند جامعه ی بشری را بدون جنگ به یاد و خاطر 
بياورند ... جنگ برای این طور آدم ها هميشه حضور دارد« )همان، 101(. 
بی شک این همه در روان بيکن بی تأثير نبوده است، چنان که خود نيز بر 
آن تأکيد می ورزد؛ »پس شاید بتوانم بگویم که من هميشه به زندگی در 
ميان انواع خشونت عادت داشته ام، این ممکن است بر کسی تأثير بگذارد 
یا نگذارد، اما به نظر من به احتمال زیاد می گذارد« )سيلوستر، 1386، 69(. 
و شاید از همين جاست که از دید بيکن خشونتی که در تابلوهای او دیده 
می شود حاکی از نوعی واقع گرایی است؛ »زندگی خشن است، به مراتب 
بيشتر از آن چه من بتوانم در تابلوهایم نقاشيش کنم. ما در واقع مدام مورد 
هجوم خشونت هستيم ... خشونت همه جا حضور دارد« )آرشمبو، 1380، 
102(. نياز به توضيح ندارد که این همه با اختالل روانی پانيک در ارتباط 
مستقيم است. پيش تر گفته شد که پرتره ها و فيگورها در نقاشی های 
بيکن چندان مچاله شده و چنان از ریخت می افتند که بيشتر به تکه ای 
گوشت می مانند تا پرتره یا فيگوری انسانی، انسانی که تنهایی و وحشت  
و دردمندی و درماندگی از ویژگی های بارز اوست. و باید توجه داشت که 
این نه تنها از طرف خود او تأیيد می شود بلکه حتی همواره مورد تأکيد هم 
قرار می گيرد؛ »وقتی به قصابی می روید می بينيد که گوشت چقدر می تواند 
زیبا باشد و بعد در موردش فکر می کنيد، به جایش می توانيد در مورد 
کليت وحشت و خشونت زندگی هم فکر کنيد این که یکی جان دیگری را 
می گيرد!« )سيلوستر، 1386، 36(. نيز جای توجه دارد که فرم های مرتبط 
با این محتوا همواره از اهم سوژه های مورد توجه بيکن بوده است؛ »هميشه 
 ... قرار می دهند  تأثير  تحت  مرا  و گوشت  با سالخ خانه  مرتبط  تصاویر 
عکس های فوق العاده عجيبی از حيواناتی که برای ذبح آماده شان می کردند 
دیده ام؛ و بوی مرگ! ... چند سال پيش کتاب دست دومی خریدم که در 
آن تصاویر زیبایی از بيماری های دهان نقاشی شده بود. تصاویر رنگی زیبا 
از دهان باز و آزمایشات درون دهان که مرا شگفت زده و وسوسه می کردند 
... اگر به یکی از آن مغازه های فوق العاده بروید، در مسير گذر از ميان آن 
راهروهای عظيم مرگ؛ می توانيد گوشت قرمز، ماهی، پرنده و تمام چيزهای 
دیگر را ببينيد که آن جا مرده دراز کشيده اند. مسلماً به عنوان یک نقاش 
باید زیبایی فوق العاده رنگ گوشت را به خاطر بسپارید ... خب مسلماً ما 
خودمان گوشت هستيم، خود الشه های بالقوه هستيم. هر وقت به قصابی 
می روم هميشه فکر می کنم عجيب است که من به جای این حيوانات آن جا 
نيستم!« )همان، 21-35(. و در خصوص سندرم پيتر پن گفتنی است که 
تمایل به انزوا و مردم گریزی و درون گرایی شدید از ویژگی های بارز بيکن 
است، چنان که خود در این خصوص می گوید؛ »تجربه هایم از آِن مِن آدمی 
است که گوشه گير است... به ندرت می توانم هنرمندی پيدا کنم که بتوانم 
هم صحبتش شوم ... تجربه به من آموخته است که هميشه تنها باشم، کاماًلً 
تنها؛ حتی مایلم این را هم عرض کنم خدمتتان که هنرمند از نظر من 

همان آدم تنهاست، در بطن جامعه ای که در آن زندگی می کند تنهاست... 
وقتی مشغول کار هستم دلم نمی خواهد کسی را ببينم. راستش، هيچ 
تمایلی ندارم که کسی به کارگاهم بياید، نمی پذیرم، برای همين هم زنگ 
در کارگاه را از کار انداخته ام« )آرشمبو، 1380، 109-100(. و از این راه 
باید به این همه افزود که چنان که پيش تر هم گفته شد، بيکن زمانی که 
خود استاد نقاشی است و آثار او در اوج پختگی، کماکان به سياق شاگردان 
از آثار دیگر استادان مشق می کند گو این که هنوز هم در حال یادگيری 
از آن هاست، او از این راه آثاری خلق می کند که به طور پيوسته بر آوازه ی 
سرمشق خود می افزاید نه خود او! گفتنی است که برخی از این مشق ها 
موجب شد که خالقان سرمشق های آن ها پس از سال ها بار دیگر مطمح 
نظر قرار گيرند و به شهرتی دوچندان دست یابند. به عنوان نمونه، مشق 
بيکن از پرتره ی »پاپ اینوسنت دهم« اثر والسکوئز از این دست است. البته 
منظور این نيست که والسکوئز به لطف بيکن مشهور شد، چه روشن است 
که والسکوئز از نقاشان مطرح عصر خود است چنان که هرا نيز در ميان 
خدایان از جایگاهی رفيع برخوردار است بلکه منظور این است که مشق 
بيکن به شکوهمندی والسکوئز در قرن بيستم افزود چنان که خوان های 
هراکلس هم به شکوهمندی هرا افزود. و در نهایت در رابطه با عقده ی اُدیپ 
باید گفت که بيکن نقاشی های متعددی از پاپ کشيده است، و این درحالی 
است که او هرگز با پدرش رابطه ی حسنه ای نداشته است، چنان که خود در 
اغلب مصاحبه هایش به بی مهری و مخالفت پدرش با روند زندگی او آشکارا 
اشاره می کند. در یکی از این مصاحبه ها از او  پرسيده می شود که آیا برای 
او »پاپ« همان »پاپا« است، و بيکن پاسخ می دهد: »خب، هيچ وقت این 
شکلی به آن فکر نکرده ام. اما نمی دانم مشکل است که بفهميد چه چيزی 
دل مشغولی شما را شکل می دهد. موضوع این است که من خيلی با پدر 
و مادرم جور نبودم. نمی خواستند من نقاش بشوم. فکر می کردند خيلی 
عالف و بی هدف هستم... پدرم خيلی کوته فکر بود. مرد باهوشی بود که 
اصاًل هوشش را گسترش نداد ... واقعاً هيچ دوستی نداشت، چون با همه 
دعوا می کرد. چون مستبد و زورگو بود. مسلماً با بچه هایش هم جور نبود. 
فکر می کنم کوچک ترین برادرم را که در 14 سالگی مرد از همه بيشتر 
دوست داشت. مطمئناً با من جور نبود« )سيلوستر، 1386، 64(. و باید به 
این همه افزود که در شانزده سالگی پدرش او را در حال پرو لباس مادرش 
دید، مفصل کتک زد و برای هميشه از خانه بيرون انداخت. در همين رابطه 
می توان به نوع رابطه ی فرزند- مادری او با پرستار و نيز مدیر گالری آثارش 
اشاره کرد که از سویی تأیيدی است بر سندرم پيتر پن؛ شخصيت نابالغ 
اجتماعی و لزوم وجود مادری حمایت گر، و از سویی یادآور عقده ی ادیپ 
است چراکه این عقده مشخصاً با ميل پسربچه به انفصال موفقيت آميز از 
مادر و در پی این نيل به یک استقالل به اصطالح مردانه مربوط است و 
بازماندن کودک از گذار از این مرحله به تسليم او در برابر مادر می انجامد 
و این به ناکامی در صورت بندی فرامن )سوپرایگو( منجر می شود که از این 
راه کماکان وابسته ی به مادر خود خواهد بود )Hopkins, 2008, 33(. به 
این ترتيب، بنا بر گام چهارم روان سنجِی شارل مورون، اکنون با اطمينانی 
مضاعف می توان گفت اسطوره ی شخصی فرانسيس بيکن؛ اسطوره ای که 
نيروی محرکه ی خالقيت نزد او بوده و از این راه در خلق نقاشی های او 

نقشی بنيادین ایفا کرده است، همانا، هراکلس است. 

روان سنجی خالقيت در نقاشی های فرانسيس بيکن
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عمده ی  که  است  فيگوراتيو  نقاشی  پيشگامان  از  بيکن  فرانسيس 
متخصصان آثار او را »خالقانه« می خوانند. در خصوص این آثار مقاله ها 
و کتاب های متعدد و متنوعی نوشته شده است، اما، موضوع هيچ یک 
از این ها تبيين »فرآیند خالقيت« نزد او نيست. در حالی که، غایت این 
نوشتار همين بود. به زعم اغلب منتقداِن بيکن، درک وجه خالقانه ی آثار او 
مستلزم وقوف به اصول روان کاوی تحليلی است، و این در حالی است که 
روان سنجی شارل مورون نخستين رویکرد نظام مند و روش مند روان کاوانه 
به هنر محسوب می شود که تبيين »خالقيت هنری« غایت آن است؛ 
مورون بر آن است که در مجموعه ی آثار هر هنرمند خالقی انسجامی ویژه 
قابل پيگيری است که ریشه در ناخودآگاه او دارد، ناخودآگاه هر هنرمند 
می کند،  بازنمایی  را  اسطوره ای خاص  که  دارد  فراگير  خالقی چهره ای 
»عقده ی  در حکم یک  ناهنرمندان می تواند  ناخودآگاه  در  اسطوره  این 
شخصی« فرد را دچار انواع روان رنجوی ها کند در حالی که در ناخودآگاه 
هنرمندان می تواند در حکم یک »اسطوره ی شخصی« فرد را به خالقيت 
هنری واداشته و از او نه یک روان رنجور بلکه یک هنرمند بسازد، پس این 
اسطوره در واقع نيروی محرکه ی هر نوع خالقيتی است. از این راه، این 
نوشتار در پی آن بود که با بهره مندی از مراتب عملی روان سنجی مورون 
اسطوره ی شخصی بيکن را یافته و مبتنی بر آن فرآیند خالقيت را نزد 
او تبيين کند. پس، بخش بندی این نوشتار مترتب بر مراتب چهارگانه ی 
شبکه ی  کشف  جهت  در  نخست،  گام  در  گرفت:  صورت  روان سنجی 
متشکل از استعاره های وسوسه برانگيز و تصاویر تشویش گر، و با بهره مندی 
از تکنيک برهم نهش، مشخص شد که فرم کلی آثار بيکن فضایی بسته را 
شکل می دهد که قسمتی از این فضا که به اشياء یا اشخاص اختصاص یافته 
به ترفندی در کانون توجه قرار می گيرد، در حالی که، محتوای کلی این 
آثار هم از پرتره ها و فيگورهایی شکل می گيرد که چندان مچاله شده و 

چنان از ریخت می افتند که بيشتر به تکه ای گوشت می مانند تا پرتره یا 
فيگوری انسانی، انسانی که تنهایی و وحشت  و دردمندی و درماندگی 
از ویژگی های بارز اوست. در گام دوم، با تدقيق در شبکه ی کشف شده 
استعاره های  بنيادین  ویژگی های  بود که  این  بر  گام نخست، تالش  در 
وسوسه برانگيز و تصاویر تشویش گر تشکيل دهنده ی این شبکه را تثبيت 
و از این راه نوع وسواس و تشویش هنرمند و به تبع این عقده  یا عقده های 
شخصی او را کشف کنيم. نتيجه ی این گام کشف کلوستروفوبيا، اختالل 
پانيک، عقده ی اُدیپ و سندرم پيتر پن در عميق ترین الیه های ضمير 
ناخودآگاه بيکن بود. در گام سوم، هدف کشف اسطوره ی شخصی هنرمند 
بود از طریق تدقيق در عقده های کشف شده در گام پيشين. پس با انجام 
یک مطالعه ی اسطوره شناختی به اسطوره ای مشخص دست یافتيم که 
حاالت روانی مدنظر صفات اصلی و ویژگی های بنيادین او بودند؛ هراکلس. 
و در گام چهارم، هدف سنجش ویژگی های بنيادین اسطوره ی مذکور با 
زندگی بيکن بود در جهت اطمينان از یافته های پيشين. پس با مراجعه 
به سرگذشت نامه ی بيکن و مصاحبه های او، و با تکيه بر اسنادی محکم از 
زندگی و گفته های او، این هدف هم به فعليت رسيد؛ فرض گام پيشين 
این  اثبات، در  تثبيت و  بر سياق  با تکيه ی  به دیگر سخن،  اثبات شد. 
گام مشخص شد که اسطوره ی شخصی فرانسيس بيکن؛ اسطوره ای که 
نيروی محرکه ی خالقيت نزد او بوده و از این راه در خلق نقاشی های او 
نقشی بنيادین ایفا کرده است، همانا، هراکلس است. پس اکنون مبتنی 
بر روان سنجی مورون می توان مدعی شد که شاه کليد الزم برای تحليل 
به  منسوب  اسطوره ای  روایت های  درک،  ساحت  در  بيکن  نقاشی های 
هراکلس است، چه نيروی محرکه ی خالقيت نزد بيکن در ساحت خلق، 

همين روایت ها بوده اند، البته به شکلی ناخودآگاه.
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In the present age, dealing with theorizing and theorization 
is the most necessary aspect of human discussions, as also 
in the field of art, theoretical attention to artworks is as 
important as their creation, and it is effective in determining 
their destiny. This aspect of art in our culture does not 
have a proper history, as our art has declined since the late 
Safavid. For this decline, many different causes can be 
considered which some have inner and some have outer 
relations to art, and lack of creativity is the most important 
inner cause. So this is why theorizing and making new 
definition for this old principle of art is necessary. And this 
is what this essay is looking for, therefore the paintings of 
Francis Bacon are chosen to work on and Charles Mauron’s 
method, psychocritic, is chosen to work with. The experts 
call the works of Bacon “creative” and they believe 
that understanding his “process of creativity” requires 
familiarity with the principles of psychoanalysis. Also It 
must be noted that psychocritic of Charles Mauron is the 
first systematic and methodical psychoanalytic approach to 
art which defining “artistic creativity” is its final aim, based 
on Charles Mauron’s psychocritic in the series of artworks 
of each creative artist a special coherence can be followed 
which is rooted in the unconscious of each artist. Due to 
Charles Mauron, unconscious of each creative artist has 
a holistic face that represents his personal myth. And it is 
this personal myth that is the basis of any kind of artist’s 
creativity. In order to find personal myth of Bacon with the 
method of psych criticism of Charles Mauron which will 
be the key to analyze all of his paintings four stages have 
been done; first, researching in all of his artworks to find 
the network of the obsessive metaphors and images made 
it clear that the general form of his paintings is a closed 
space, and the part of this space that is assigned to object 
and things is always at focus, also the content of them is 
consisted of figures and portraits that are so overwhelmed 
that are more like a piece of meat or an object than a human, 
a human which is very lonely and panic; second, keeping 
attention to this network to find the basic characteristic of 
these metaphors and images and complexes of Bacon was 

led to claustrophobia, panic disorder, Oedipus complex 
and Peterpan syndrome; third, keeping attention to these 
complexes to discover and find the personal myth of Bacon 
led to Heracles as a personal myth; and forth, examining the 
main characteristics of personal myth which was Heracles 
and is discovered in the last stage with the life of Bacon 
in order to ensure the above findings, so finally studying 
biography and interviews of Bacon proofed the third stage’s 
hypothesis. And the result is that Bacon’s personal myth that 
has been his driving force behind his creativity which has 
had a fundamental role in creating his paintings is Heracles.
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