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سر مقاله
حسین عمید

سیّم

آخرين روزهايی که به چاپ شماره یازدهم مجله (عصر آدینه) نزدیک می شدیم اخباری از تومی شنیدیم
کهچندانخوشایندنبود،بیماریامانترابریدهبود،مقاالتمجلهراآمادهکردیوازمنزلبهموسسهفرستادی.
کـی باورمـان مـی شـد آن عمیـد سـرزنده در بیـن ما نباشـد؟ حتـی بدن بـی جانت را هم که تشـییع کردیـم باز
باورمـان نمی شـد کـه تو رفته باشـی.
امـا ایـن اعتقـاد خـودت بـود کـه در اولیـن سـرمقاله مجله(ایـن شـرح بـی نهایـت) نوشـتی :
جاودانگـی مسـکن روح اسـت و انسـان در تبعیـد زمینـی اش هـر جـا را بـه دنبال آن جسـتجو می کنـد  .رویت
آرامـش یـک دریاچـه آرام یـا اشـعه بر تابیده بر سـتیغ کوه ها و یا اسـتغراق در هنگام مواجهه با طبیعت بکر ،
شـوق به جمال را در آدمی بر می انگیزد و این احسـاس شـوق چیزی جز نشـان ابدیت نیسـت  ،ابدیت گم کرده
ای کـه انسـان الهوتـی در عیـن آن که در زمان می زید  ،در جسـت و جوی اوسـت.
هیـچ برهانـی قـوی تـر از مرگ آگاهی انسـان  ،و قـدرت او در شـهود امورفراتر از پایان وجود ناسـوتی
 ،بـرای اثبـات تالقـی ابعـاد زمـان و ابدیت وجـود نـدارد  .برهانی برای اثبـات فناپذیری و برهانی بـرای اثبات
جاودانگی که همان کشـش به سـوی (وجود مطلق) و (امر قدسـی) اسـت  .این دو نقیض تعادل جذابی را در
درون انسـان متولـد مـی کنـد کـه جوهره بالقوه موعود اوسـت و هر کشـش متناقض ناسـوتی و الهوتی و بیم
و امیدی به آن وابسـته اسـت .
ابدیـت صفـت آن حقیقتـی اسـت کـه هسـت) اما (نمی شـود و در واقـع حتی از وجـود فراتر مـی رود  .امر
گذرا و زمانی ،تا همیشـه تاریخ نمی تواند جانشـین امر ابدی شـود و نمی تواند تحلیل برود  ،همان گونه که
نشـاید خورشـید در چاهی پنهان گردد .
اینگونـه اسـت کـه هنـر متعلق بـه ابدیت و هنرمنـد موجـودی در زمان اسـت  .هنرمند آنـی را طلب می کند
که در حال غیبت یافته آن مسـتغرق اسـت و جسـتجوگر لحظه ای اسـت که زمان و ابدیت به هم می رسـند و
اکنـون را کـه قـوه و طـرب اسـت بـه آینـده ای متصل میکند کـه در امید و حقیقت فعلیت یا فته اسـت .
(حال) دوره ای اسـت که با خوشـحالی برق آسـا  ،رضایت آنی و فرهمندی لحظه ای توام اسـت که تنها بر
نتیجه گذرای زمان تاکید می ورزد نه انعکاس آرام بخش و همیشـگی ابدیت  ،و هنرمند سـودای آن دارد که
این فرهمندی را همیشـگی سـازد و امید را مسـتدام ؛ وهنر البد که چنین شانی دارد.
مقاالت مجله راآماده کردی و از منزل به موسسه فرستادی به امید آنکه آخرین قلمت را در دوازدهمین
شـماره عصـر آدینـه بـه چـاپ برسـانی  .همـه چیز بـه خوبی پیش می رفـت و کـی باورمان می شـد آن عمید
سـرزنده«روزی» در بین ما نباشد؟

چهارم

و اکنون ما ماندیم و گنجینه ارزشمند نظریات هنری تو :
این شرح بی نهایت
موعود و هنر متعالی
اسطورهامروزین
تکنولوژی رسانه و تحوالت اجتماعی
علیه تصویر (کالم و تصویر؛ تزاحم ایمان و انکار)
فلسفهآغازینسینما
تله-ویزیون
هنر و معرفت شناسی
منورالفکران موطالیی ها را ترجیح می دهند
علیهتصویر
شاهکارهای معماری ایرانی  -اسالمی هنر آسمانی
فردوسی و ایلیاد
تهدید و تحدید
(تکنولوژی رسانه و پژوهشهای میدانی) حیات رسانه ای
سینما و مهدویت (گفتگویی پیرامون مهدویت و فرم های محتمل سینمایی)
جام نو و می کهن
بسماهللالرحمنالرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
خبـر درگذشـت هنرمنـد متعهـد و توانمنـد مرحـوم حسـین حیـدری (عمیـد) کـه در طـی یـک
دوره بیمـاری طاقتفرسـا دار فانـی را وداع گفـت ،موجـب تالـم خاطـر گردیـد .بـی تردیـد
آثـار مانـدگار ایـن نویسـنده فعـال در عرصـه هنـر و ادبیـات دینـی گنجینـه باارزشـی بـه شـمار
مـیرود کـه اهتمـام بـرای انتقـال آثـار او بـه فعـاالن ایـن عرصـه یـک گام موثـر محسـوب میشـود.
هیئـت تحریریـه فصلنامـه ادبـی و هنـری عصـر آدینـه ضمن تسـلیت درگذشـت ایـن هنرمند سـختکوش به
جامعـه هنـری و خانـواده مکـرم و ارادتمندانـش ،علـو درجـات روح آن هنرمند عزیـز را از خداوند سـبحان
مسـئلت مینماید.
هیئتتحریریهفصلنامهعصرآدینه
و مدیر مسئول حجت االسالم والمسلمین سید مسعود پور سید آقایی

پنجم
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زندهیاد
نظر شما درباره هنر قدسی چیست؟
 اجازه بدید که بحث را این طور مطرح کنم به نظرم هنر قدسی به جوامع خاصی تعقلدارد که قصد دارد محتوای عظیمی را ارائه کند ولی شاید متعلق به فرهنگی خیلی معمولی و
ساده باشد ولی در عین حال این حالت مقدس را در وجود خودش دارد که به نوعی بیانگر
زندگی است.
منظور شما بیشتر مخصوص کدام جوامع است ؟
 هر جامعه ای می تواند هنر قدسی داشته باشدجوامع غربی بیشتر هنر قدسی دارد یا جوامع شرق؟
 هر دو این هنر را دارند و به نظرم یکسان نیز می باشد و حتی اگر ما این نوع طبقه بندیغربی و شــرقی را داشته باشیم باز هم به نظرم تفاوتی با هم ندارد .من بر این عقیدهایم که
المان های هنر قدسی شرق در غربی و غرب در شرق برای هم شناخته شده است.
به نظر شما خاستگاه آن کجا بوده است؟
 به نظرم این هنری رایج در بین بشــر بوده است و خواستگاه خاصی ندارد و در نتیجهمی توانسته هر جای خاستگاه آن باشد
به نظرم شما بیشتر به قبایل بومی تعلق دارد و یا شرایط مدرن؟
 به هر دو به یک میزان تعلق دارد .مثال در انگلســتان بسیاری از مردم می گویند که مامذهبی نیستم و لی آنها  spiritualهستند .ولی آنها می گویند هنر باید قدسی باشند.
ببخشــید من ســوالم در باره مردم و گروهی خاصی نیست ،صحبت من در باره
خاستگاه این هنر است؟
 به نظرم در قدیم هنر قدسی بیشــتر مورد تمجید قرار می گرفت ولی امروزه هنرهایمعمولی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و در همه جا می توانی آنها مشاهده کنی ولی هنر
قدســی خیلی مورد توجه و اهمیت قرار نمی گیرد .برای مثال در قدیم در اکثر کشورها تنها

گفتگو با الیور لیمن
حسینعمید
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اشــیاء زیبا را می توانستی در مساجد و معابد و کلیساها پیدا کنی ولی امروزه ما مورد هجوم
انواع هنر و تصاویر زیبا در همه مکان هســتیم .مثال دیگر این که در گذشــته ما یک نقاشی
زیبا و یا مجسمه را فقط در خانه های بزرگ و موزه می توانستیم بیابیم که ما فقط نمونه های
تصویری آنها را داریم.
اخیرا شما یک اختالف نظری را در مورد دیدگاه سنت گراها فلسفی دارید .آیا شما
هنری دینی را با هنر قدسی یکی می دانید؟
 بله حق با شماســت و من این اختالف نظر را دارم .و من هنر این دو هنر را یکی نمیدانم و قائل بر اینم که باید بین این دو هنر تمایز قائل شــد .به نظرم هنر مقدس از نقطه نظر
فلسفه 8:44و یا حکمت عرفانی یک اساس مقدس و معنای روحانی دارد که معنای روحانی
و مقدس در درون هنر موجود است و سپس ادیان مختلف مانند اسالم ،یهودیت ،بودائیان و
مسیحیت و غیره این هنر را به شیوه های مختلف گسترش دادند و ادعا دارند که این هنر دینی
اســت غافل از این که اساس این هنر همان هنر قدسی بوده است و مربوط به آن است و این
همان نظریه و تئوری آن است .
یعنی هنر دینی بیشتر به ترسیم احکام و شریعت می پردازد ولی هنر قدسی به باطن
و درون بر می گردد؟
 هنر دینی دارای ویژگیهای از قبیل حقیقی ،واقعی ،مورد اعتماد و موثق در جوامع استبه شرطی که با هنر قدسی یکی شوند و این همان نظریه است و در واقع هنر قدسی غیر قابل
تغییر است در حالی که هنر دینی قابل تغییر است بدلیل این که ادیان در حال تغییر هستند ولی
هنر قدسی ثابت است به خاطر این که هنر قدسی منعکس کننده رابطه ثابت درونی انسان با
خدا است و این ویژگیهای های ذاتی و درونی هرگز قابل تغییر نیستند.
نظر شما در باره هنر دینی چیست و کدام نظریه را میپسندید؟
 به نظرم هنر دین واقعا به درون انسان ها نمی پردازد و هنر می تواند یک هنر خوب باشدکه نیز معنا گرا باشد مسائل بشری را نیز در بر بگیرد و در عین حال به درون متافیزکی انسان
نیز بپردازد و در این صورت شما نمی تواند هنر را محدود کنید و نیز می توانیم بفهمیم که چه
چیزی در ذهن هنرمند بوده است و نمی دانیم چه برداشتی می تواند از این اثر هنری داشت
و در این صورت شما نمی توانید به آن رابطه دقیق درونی هنر پی ببرید .
ببخشید منظور من برداشت مخاطب از هنر نبود بلکه منظور ما این که شما برداشت
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و تعاریف کدامیک از مورخین هنر و یا فالسفه هنر را در مورد هنر اسالمی را می پذیرید.
 این خیلی سخت که بتوان هنر اســامی را مشخص کرد چون تعدادی از مساجد زیبا،نقاشــی های زیبا که بعنوان هنر اسالمی ثبت شــده است توسط غیر مسلمانان و مسیحان و
یهودیان و زرتشــتیان ایجاد شده اســت  .به نظرم ما نمی توانیم که هنر را از مخاطبش جدا
کنیم چون هنرمند به مخاطبش اندیشــه است و او را در ذهنش دارد و هنرمند با مخاطبش
در ارتباط اســت و در مورد هنر اسالمی به دلیل این که از گروهی مختلفی مانند شیعه ،سنی،
صوفی ،مسیحی و حتی کافران آنها را پدید آورند نمی توان هنر اسالمی را مشخص کرد
جواب دقیقی ندادید ...
حق کامال با شماست  ،به نظرم هنگامی که شما یک اصطالح و عبارت خاصی مانند اسالم،
مسیحی و یهودی ،ایرانی ،انگلیسی را استفاده می کنید معنی در درون آن است که آن را تعریف
می کند ولی این ها عبارت کلی هســتند که بتوان آنها را مشخص کرد یا به بتوان معنی دقیقی
را از آنها بیرون کشید .اجازه بدهید مثالی برایتان بزنم ،در دوحه(قطر) یک مسابقه هنر اسالمی
برگزار شد و شما نمی توانستید به طور دقیق تشخیص بدهید که همه شرکت کنندگان مسلمان
بودن و همه آثار اســامی بود و در واقع خیلی مبهم بود و نمی توان تشخیص داد که آیا این
اثر هنری توسط یک مسلمان خلق شده یا یک مسیحی و فقط می توان فهمید که در خلق این
اثر هنری یک سبک مذهبی بکار رفته است بعنوان مثال در جهان اسالم و فرهنگ اسالمی می
تواند نویسندگان از مسیحیان و یهودیان پیدا کرد که به زبان های عربی و فارسی نوشته اند و
آثارشان بسیار شبیه آثار مسلمانان است و این اثر بعنوان یک هنر اسالمی ثبت شده است در
حالی که نویسنده این اثر مسلمان نبوده است و به این دلیل تعریف هنر اسالمی سخت است و
من نتوانستم دقیق جواب بدهم.
شما کتابی با عنوان  Islamic staticsدارید و هر کتاب یا اثری که می خواهد نوشته بشود،
یک سری مبانی می خواهد و شما یک سری تعاریفی در مورد هنر اسالمی در آن بیان کرده
اید بعنوان مثال گرابل 24:25قائل به تاریخی گری اســت و سنت گراها قائل به امر شهودی
هستند منظور من از بیان این مطلب این سوال است که شما در کتابتان به کدام این این دیدگاه
ها نزدیک تر هستید؟
در واقع من به هر دو این نظریه نزدیک هستم به نظرم در آمار نظریه ای وجود دارد که در
خلق یک اثر هنری زیبا المنت های مختلفی می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد .بعضی ها بر
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این عقیده اند که یکی از مواردی که باید مورد بررسی قرار بگیرد آن روح روانشناختی هنرمند
است  ،مثال افراد مذهبی می خواهند هنری با سبک دینی و مذهبی ارائه دهند و براین عقیده
اســت که این بهترین شیوه برای ارائه زیبایی هنر است و بعضی دیگر بر این عقیده اند که این
خصوصیت و ویژگی نامرتبط و بی ارتباط به ارائه زیبایی هنر اســت یعنی آنچه که هنر معنی
می دهد هیچ ارتباطی با ذهن و تفکر هنرمند ندارد و این همان نظریه ای اســت که من با آن
موافقم یعنی هنرمند فقط خالــق آن بوده و زیباییش به خود آن(درون آن) بر می گردد نه به
ذهن هنرمند.
اجازه بدهید سوال را کمی عمومی تر بپرسم .نظر شما به کدام یک از فالسفه هنر
در مورد تعریف هنر نزدیک است؟
عقیده بنده به عقیده کانت بیشتر نزدیک است.
در مورد فالسفه قرن  20چطور؟
ویتگنشتاین ایشان یک شخصیت مهمی هستند
به چه دلیلی شــما با ایشان موافقید و نظراتتان با ایشان
نزدیک تر است؟
ویتگنشــتاین به خاطر این که آنتی اسنشــالیم است مثال در
خصوص مسلمانان ما دو نوع مسلمان داریم یک نوعی که خیلی
در عقایدشان جدی هستنند و همیشه به خدا فکر می کنم و عبادات
زیادی دارند ولی نوع دیگر فقط به امور کلی اسالم می پردازند و
شــدت عمل گروه اول را ندارند و ویتگنشتاین نیز بر این عقیده
است که شما می توانید یک دینی داشته باشد و متعلق به آن باشد
ولی نه این که خیلی خود درگیر آن بکنید یعنی می توانید مسلمان
باشید نه به این معنی که باید حتما صبح تا شب به عبادت مشغول
باشد .و شایداجازه داشته باشید که نماز نخوانید و شراب بنوشید
و این که این فرد فقط چون از والدین مسلمان زاده شده ،مسلمان
اســت ولی می توانید امور دیگر غیر اسالم را نیز انجام بدهد .به
عبارت دیگر شــما می توانید متعلق به یک گروهی باشــید ولی
می توانیــد به تمامی قوانین آن عمل نکنیــد و این همان عقیده
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ویتگنشتاین در مورد ادیان اســت .نمونه همین نوع افراد در ایران هستند که چون از والدین
مسلمان زاده شده اند و مسلمان هستند ولی ممکن است نماز نخوانند و کارهای غیر اسالمی
انجام دهند.
نظرات سنتی ویتگنشتاین ن در مورد هنر عمومی و کلی است و خیلی دقیق و عمیق
نیست و شامل شرح هنر است وتعریف هنر نیست و ایشان جز فالسفه هنر نیست.لطفا نظرتان
را بیان کنید.
بله حق با شماســت ولی نظرتات ایشان را در مورد هنر نیز کاربرد دارد و می توان از آن
در خصوص هنر نیز اســتفاده کرد .و برخالف گفته شما ایشان نظرات دقیقی دارند .منتقدان و
فالســفه قرن بیستم نیز بر این عقیده هستند که زیبایی هنر ربطی به روح روانشناختی هنرمند
ندارد .انها در این خصوص خیلی از من رادیکال تر هستند .به نظر آنها ،وقتی شما به یک شی
هنری نگاه نمی کنید نباید محتوای فرهنگی و پیرامونی آن را مورد بررسی قرار دهید و فقط
به زیبایی آن را مورد بررسی قرار دهید و نگوید که این اثر کجا ساخته شده ،چه کسی آن را
ساخته  ،چه زمانی ساخته شده چون که این امور ارتباطی به زیبایی هنر ندارد و شما فقط باید
زیبایی آن را به نظاره بنشنید و این همان تئوری است .برای مثال من در کتاب خودم آورده ام
که در کشور ایرلند یک موزه ای هست که قرآنی های زیادی در آن هست و زمانی که به آنجا
رفــت و آنجا بودم ،دیدم که جوانان زیادی آنجا بودند و آن قرآن ها نگاه می کند در صورتی
که هیچ یک از آنها مسلمان نبودند ،عربی هم نمی دانستند ولی عقیده داشتند که این قرآن ها
خیلی زیبا هستند در صورتی که حتی نمی دانستند این چه کتابی است زیرا آنها کاتولیک بودند
و به قرآن های زیبایی که از بغداد و اصفهان به آنجا آورده شده بود نگاه می کردند ،قرآن های
کــه دارای کالیگرافی های زیبایی بودند و با وجود این که این افراد جوان هیچ پس زمینه ای
در مورد این قرآن ها نداشتند.
زیبایی که یک امر بدیهی است ،مانند طبیعت ،ما از چرایی این زیبایی پرسش می
کنیم؟ و ما در باره فلسفه هنر بحث می می کنیم و به بعد اجتماعی آن کاری نداریم.
در خصــوص مثال قبلی باید عرض کنم که آن بچه ها وافراد جوان فقط به فرم ،طراحی
و ظاهر قرآن نگاه می کردند و این همان اســتدالل و نظریه کانت است که فقط به فرم اهمیت
می دهد و االن نیز افرادی مانند حســین نصر بر این عقیده هستند که یک حالت و احساس
روحانی عمیقی در ذهن انسان در مورد زیبایی وجود دارد که خداوند آن را داده است که می
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توان به زیبایی آن قرآن بدون خواندش پی برد  .یک داســتانی در اوایل اسالم هست که یک
عرب نوای از قرآن را که فردی داشت می خواند شنید ،در صورتی که هیچ چیز در مورد قرآن
نمی دانســت و سریعا مسلمان شــد بخاطر این که این نوای بسیار زیبا بود و از این اتفاق ها
زیادمی افتد شاید شما یک شخصی را ببنید و سریعا عاشقش بشوید و این همان کار فرم است
که ارتباط اصلی را می سازد و شما نمی توانید این تاکید و اصرار را داشته باشد که اصول و
مسائل اسالمی دارای فرم خیلی خاصی نسبت به دیگر فرم های ادیان دیگر است و شاید شما
این نظر را خیلی غیر نرمال بدانید ،در صورتی عقیده نرمال این اســت که هنر اسالمی توسط
هنرمندان مسلمان خلق شده است و بیانگر روح معنوی اسالم است و این عقیده نرمالی است.
اجازه بدهید یک مزاحی(شوخی) باهم داشته باشیم ،شما زیاد عقاید سنت گراها را
قبول ندارید و شکل قیافه و شمایل شما شبیه(کریستن کلو  )49:15 ....است
به نکته جالی اشاره کردید ،چند روز قبل در لندن یک کنفرانس درباره هنر و شیعه بود و
این یک همایش بزرگی در مورد شــاه عباس سوم صفویه بود و افراد زیادی از جلمه تاریخ
دانــان هنر نیز آنجا بودند مانند اکیل کروبا 49:55 ...حدودا  5روز قبل بود و این همایش در
موزه انگلســتان بود .سوال کنفرانس این بود که آیا بین هنر شیعه و هنر سنی تفاوتی هست؟
چون انتظار می رفت که باید تفاوتی باشــد چون که بین شیعه وسنی نیز تفاوتی های هست.
ولی همه می گفتند که هیچ تفاوتی وجود ندارد نه تنها بین هنر شیعه وسنی تفاوتی نیست نیز
بلکه بین هنر عربی و فارسی نیز تفاوتی نیست و این بسیار جالب بود
درباره کالیگرافی چطور ؟
در بین شیعه وسنی تفاوتی نیست ولی بین فارس و عرب تفاوت هست
نظرم این است که بین فرم و شکل نص غربی و شرقی و نص شیعه و سنی تفاوتی
هستد ،نظر شما چیست؟
خیلی جزئی ،جالب اســت که بدونید که عراق به خاطر این برای مدت طوالنی یک کشور
شــیعه بوده است و قتی که هنر شیعی و سنی را با هم مقایسه می کنید آیا شما دارید فرهنگ
فارسی را با فرهنگ عربی مقایسه می کنید؟ و این خیلی سخت است مثال در هنر فارسی ها
تمایل زیادی به تصویر کشــیدن ظاهر و شمایل شخص هستند و این چیزی است که در هنر
عربی خیلی کم مشاهده می شود در صورتی هر دو مسلمان هستند و ما نمی توانیم منشا این
تفاوت را در دین بدانیم یا در فرهنگ .اجازه بدهید مثالی برایتان بزنم 3 .ســال پیش زمانی
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که به ایران آمدم من از مسیر عربستان سعودی به ایران آمدم و همان طور می دانید شما در
عربستان تصاویر که انسان را به تصویر کشیده باشد خیلی کم است ولی زمانی که به حرم امام
خمینی در ایران آمدم خیلی نقاشی های زیادی دیدم از علی حسن و حسین که البته در بخش
نمازخانه نبودند و در راه مسجد بودند و فکر می کردم که این در عربستان شرک بود و سوال
جالب اینجاست که آیا این یک پدید شیعی است یا فرهنگ فارسی که این اشکالی در شرک
بــودن این تصاویر ندارد  .این هنر تصویرگری ایرانی ها به هنر تصویرگری چینی های اولیه
برمی گردد بخاطر این هنر را افرادی از چین با خودشان آورده اند
شما در کتابتان نظر عبدالوهاب در مورد هنر را بیان کرده اید ،ببخشید سوال من این
است که آیا عبدالوهاب از هنر چیزی می داند؟
همان طور که می دانید نظام حاکم بر عربســتان وهابی هستند و تصویرگری را شرک می
دانند
شما در کتابتان که به نام سبک هنر است شما دو صفحه به عبدالوهاب اختصاص
داده اید؟ در حالی که ایشان هنر را رد می کند
بله حق با شماست و این به عقاید دینی او بر می گردد .عربستان به این دلیل نصب تصاویر
بر روی دیوار را شرک می داند که بر این عقیده هستند که تنها کسی که می تواند تصویرگری
کند خداوند است.
بله شما نظر تمام فرقه های اســامی را در مورد هنر آوردید ،سوال من فقط این
است که چرا شما بخشی زیادی را به عبدالوهاب اختصاص داده اید؟
به دلیل ایشان تأثیری عمیقی در نفی هنر در عربستان داشته است
زمانی که ما مقاله شما را در ملجه بعد از ترجمه چاپ کردیم ،این بخش را حذف
کردیم ،نه به خاطر این که ما شــیعه هستیم و ایشــان وهابی هستند ،فقط به خاطر این که
نظرشان خیلی بدوی بود.
بله حق به شماست .ولی مخاطبین اکثر غربی هستند شاید فکر کنند که همه مسلمانان از
این گونه هنر متنفر هستند ولی سعی کردم که نشان بدهم این بیشتر به فرهنگ عرب ها بر می
گردد و جنبه اسالمی ندارد و این فقط انعکاسی از فرهنگ عرب و سنی می باشد .
شما بیشتر ایران را می پسنید یا قطر و عربستان سعودی را ؟
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بســتگی داره ،من عربستان ســعودی را به خاطر بیابان هایش دوست دارم ،چون بیایان
ساکت و آرامش بخش است و عالقهام به قطر و ایران به یک اندازه است و در قطر نیز ایرانیان
زیادی هستند
بفرماید چای میلی کنید.
تشکر،
چرا شکر نمی ریزد؟
من چای خالی را دوست دارم(مزاح) من فرمایست هستم و عقیده ام بر این است که وقتی
به چای شــکر اضافه میکنید  ،فرم آن را تغییر می دهید .من دوستی در لندن دارم که کارش
تســتر چایی است و هر روزه مقداری کمی چای سرد از چایی یا مختلف را امتحان می کند
زیرا طعم چایی را زمانی که سرد است میتواند فهمید و غیره (صحبت در مورد انواع مختلف
چایی و غیره ).....
یک ســوال خیلی صریح ،شمادر کتابتان سعی در نقد چه مواردی در هنر اسالمی
داشتید؟
زمانی که شــما پرسید که هنر اسالمی چیست و این هنر عینی و واقعه بینانه است یا ذهنی
و خیالی .زمانی که هنر عینی باشد خلی واقعه ای است و ما همه در مورد آن توافق داریم
و می توانیم آن را مشاهده کنیم و این همان اساسی است که در روح روحانی تمام انسان ها
وجود دارد و عقیده من این است که هنر اسالمی نیز این گونه است .نظر من این که هنر بیشتری
ذهنی و خیالی است و شما نمی توانید آن را بفهمید مادامی که آن را به یک چیز واقعه مرتبط
کنید مثال حســین نصر بر این عقیده که هنر اسالمی را همه افراد درک می کند و این که باید
بیشتر به خدا ارتباط داد و لی این عقیده من نیست
کتاب شما به شیوه ظریفی قصد دارد که برخی از نظرات در مورد هنر اسالم را نقد
کند ،شما کدام مورد را بیشتر مورد نقد قرار می دهید.
من فقط این عقیده را نقد می کنم که هنر اســامی خیلی از هنر عام متفاوت است به نظرم
هنر ،هنر است ،یعنی هنر اسالمی به خاطر اسالمی بودنش نمی تواند ازهنر های دیگر متفاوت
باشد و این در مصادق های هنر فرانسوی و ژاپنی و بودائی صادق است.
اجازه بدهید مثالی ازکتابتان بزنیم .وقتی که حســین نصر به موسیقی در اسالمی
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اشاره می کند و به سماع اشاره می کند و از روزبهان بقلی نقل می کند که چگونه موسیقی
سماع انسان را از این رو به او رو بکند .سوال من این است که سید حسین نصر هم می داند
که می توان از موسیقی چقدر لذت برد ولی زمانی شما می خواهید از موسیقی مثالی بزنید
 ،بیشتر به زمینه های جامعه شناختی آن می پردازید .شما در مقابل سماع روزبهان بقلی نام
از ام کلثوم می برید ،سماع کجا و ام کلثوم کجا؟ البته بنده می دانم که شما از ام کلثوم خیلی
لذت می برید.حسین نصر نیز از ام کلثوم لذت می برده است و عبدالباسط نیز از ام کلثوم
لذت می برده است اما این دو دیدگاه متفاوت افراد در مورد موسیقی است؟
دو تا نظر در مورد موســیقی وجود دارد ،یکی این که زمانی که میخواهید یک موســیقی
را خیلی مورد تمجید و ســتایش قرار بدهید شــما باید خود را همراه بخشی از فرهنگ آن
موســیقیدان کنید برای مثال در مورد موسیقی سماع یک صوفی ،هنگامی که می خواهی از
آن لذت بررسی خود را باید با فرهنگ یک صوفی همراه کنی و فقط در مورد خدا فکر کنی
تابتوانی آن را بهفمی در غیر این صورت چیزی از آن نخواهید فهمید .عقیده دوم که عقیده من
نیز هست اگر شما خود را در شیوه و اجرای نوازنده همراه و سهیم بکنید یعنی دارید خود را
موسیقی سهیم میکنید و به او نزدیک می شوید و در این صورت لذت می برید و او را ستایش
میکنید .بعنوان مثال یک دکتر جراح هنگامی می خواهد عمل جراحی را انجام بدهد ،زمانی
میتواند که عمل موفقی داشته باشد که آن بیمار فرزند دکتر جراح نباشد زیرا که احساسات
عمل را خراب خواهد کرد .در خصوص ســماع اگر من احساسات را دخیل کنم و خود را با
موسیقیدان همراه کنم مطمئنا کمتر لذت خواهم برد .یعنی برای فهم آن شما باید آن دوری کنید
و این همان چیزی است که کانت میگوید .
البته در مواردی که می
خواهید از چیزی لذت ببرید باید
به درون آن بروید
اجازه بدهید مثالی دیگر برایتان
بزنم باخ موسیقیدان که البته حتما
او را می شناسید .او یک مسیحی
بود که بیشتر موســیقی های او
در باره عظمت و شکوه حضرت
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مسیح است ،آیا به نظر شما حتما برای لذت بردن از موسیقی باخ باید یک مسیحی بود؟ در
صورتی که همه دارند از موسیقی باخ لذت می برند
اما زمانی که می خواهی به لذت عمیقی برسی حتما باید مسیحی باشی . ....
نه این طور نیســت .من در کتابم این مسئله را آورده ام .من در این خصوص با قبال پدرم
خیلی بحث و جدال داشتم که البته ایشان االن از دنیا رفته است او نیز می گفت که باید حتما
مســیحی بود تا بتوان موسیقی باخ را واقعا و به طور کامل درک کرد .من به ایشان با احترام
گفتم نه ،این طور نیست .اگر شما یک مسیحی باشد و به موسیقی گوش بدهید شما حتما در
حین گوشــی دادن ان موسیقی به خداوند می اندیشید و در این صورت به خود موسیقی فکر
نمی کنید و برای فهم بهتر آن باید ذهنتان را به صورت کامال مستقیم به خود موسیقی معطوف
کنید نه این که به خداوند فکر کنید.
وقتی به مرثیه گوش می کنید ،یک نوع غنایی دارد ،چه اتفاقی می افتد که وقتی
آن را گوش می دهید ،گریه می کنید؟
به نظرم این یک نوع واکنش و عکس العمل نادرســتی نسبت به دین است  .اجازه بدهید
مثالی برایتان بزنم .زمانی که جوان بودم من یک بازیگر تئاتر بودم و برای اجرا رفتم آفریقا .و
من نقش مکبث اثر شکسپیر را داشتم و زمانی که مکبث قصد داشت پاشاه با بکشد ،مخاطبان
و تماشاچیان به طرف من سنگ پرتاپ کردند و به نظر من این عکس العمل اشتباهی بود .به
یاد دارم چند سال قبلی که در حال تماشای یک فیلم خیلی غمگین بودم و همه تماشاچیان
در حال گریه بودن با این که این فقط یک فیلم بود و به نظر من این عکس العملی نادرســتی
است
زمانی که ما به یک موسیقی گوش می دهیم و یا زمانی که ما یک فیلم را تماشا
می کنیم ،ترکیبی از موسیقی و بازی بازیگران در ذهن ما ،به حصل می رسیم (یعنی توجهی
به موســیقی نداریم و ناخودآگاه می شنویم به صورت ناخودآگاه موسیقی را درکمی کنیم)
پس اگر بخواهیم به موسیقی توجه بکنیم فیلم را از دست داده ایم ،از طرفی اگر به بازی ها
و صحنه توجه کنیم ،داســتان را از دست داده ایم .در گوش دادن مرثیه ما موسیقی و غنا را
ناخودآگاه درک می کنیم و از سر این درک ناخودآگاه به بطن مرثیه می رسیم و گریه می
کنیم ....
بله من کامال موافقم .و به همین دلیل که هنر سهم زیادی در آموزش دارد که باعث می شود
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که مردم یکدیگر را درک کنند . ....
پس آن گریه مردم و پرتاپ سنگ به طرف شما طبیعی است ...
بله .ولی باید به این نکته توجه کرد که احساس در درام واقعی نیست و آن فقط یک دراما
است ....
اجازه بدهید مثالی از روز گذشته بزنم .موسیقی که در کنفرانس اجرا شد ،همه لذت
بردند ،شما هم لذت می بردید و سرتان را تکان می دادید ،اما بعضی ها هم گریه می کردند،
این گریه کردن که مانع لذت بردن نیست ،این عقیده کمک می کند که لذت بیشتری ببرید.
بله من لذت می بردم .آنها نیز لذت می بردند ولی حتما کمتر آن را درک می کردند .زمانی
که موسیقی بخشی از سفر روحانی احساسی باشد و شما نیز در واقع یک نگاه عینی و واقعه
بینانه به موســیقی داشته باشید ،مطمئن باشید که به ســاختار آن پی خواهید برد و یا این که
چگونه صداها و نواهای مختلف باهم هماهنگ می شوند .یک شخصی که به موسیقی گوش
دهد و احساســاتی نیز می شود و همچنین شخص دیگری نیز گوش می دهد و هیچ عکس
العملی ندارد را می تواند دو نوع عکس العمل قابل قبول دانست.
آیا تا به حال به دین خاصی عالقه داشــته اید؟(علت سوال این بود که شاید عدم
اعتقاد به این موضوع از عدم اعتقاد به دین باشد)
بله ،من به خدا ایمان دارم ولی به دینی خاصی تعلق ندارم.
یکی از مراجع در ایران از مقاله ای که در باره موسیقی داده بودید ناراحت بودند،
به این دلیل که شما از احادیث ضعیفی استفاده کرده بودید (موسیقی در اسالم) .سوال ما این
است که این روایات پیامبر در مورد موسیقی را از کجا بدست آورده بودید .توضیح این که
ایشان اعتراض داشتند که شما بعنوان یک فیلسوف از منابع معتبری استفاده نکردید؟
از آنجایی می دانستند تشخیص حدیث متواتر و موثق برای من سخت است و این موردی
است که معموال اتفاق می افتد و من به نظر ایشان اهمیت می دهم و ایشان لطف کنند که من در
چه موضوعی اشتباه کردم و نیز دالیل خواهم آورد و یا شاید من احادیث دیگری را نیز مورد
بررسی قرار می دادم و البته ایشان در این خصوص از من بیشتر تخصص دارند
عموم ًا هنگامی که شــما در باره هنر اسالمی صحبت می کنید بیشتر با اهل تسنن
ارتباط دارید یا با شیعیان؟ چون روایات و احادیث بیشتر مال اهل سنت است .حداقل می

18
توانید از احادیثی استفاده کنید که بین شیعه و سنی مشترک است .
بله ،حق با شماســت .من درواقع بایداین کار را انجام بدهم .من می خواســتم بیشــتر از
احادیثی استفاده کنم که نسبت به هنرمندان خصمانه تر است و ضدیت با آنها دارند ،به خاطر
این که این احادیث برای بحث و بررسی خیلی جالب تر بودند
آیا شما قائل به امر رمز و راز در هنر اسالمی هستید؟
نه – من عقیده ندارم که رمزی و رازی در هنر وجود دارد.
آیا هنر را یک دانش می دانید یا نه؟
بله.
و آیا با نظر نیل( )2:35کارون هم عقیده هستید؟
من نیل کارون عقایدش را نیز خوب می شناسم (می خندندو مشخص نمی شود که مخالف
است یا موافق و در آخر می گوید موافق است)
من قصد بزرگ کردن هنر اسالمی را ندارم و از طرفی قائل به
رد کامل رمز و راز در هنر اسالمی نیستم .سید حسین نصر در یک
سر این تحلیل است و شما در سر دیگر .ولی در وسط قرار دارد.
خیلی خوبه ،پس بهم نزدیک هستیم و می توانیم با هم در این
خصوص صحبت کنیم .نظر ســید حســین نصر نظر خیلی مهم و
جالبی است و به همین خاطر ارزش بحث و بررسی را دارد
خب اجازه بدهید بــه موضوع همایش خودمان نزدیک
بشــویم ،دو تا سوال در این خصوص دارم .اگر از مفهومی به نام
هنر موعود نام ببریم ،تلقی شما از این عنوان چیست.
یعنی امام مهدی را به تصویر بکشید که حکومت می کند؟ ...
نه هنری که به طور غیر مستقیم باور را بوجود بیاورد....
منظورتان ادبیات ،موسیقی است  ....بله چرا که نه  ....در امریکا
نوال های خیلی مشهوری هستند که یک سری ناول های که درباره
مسائل آخرالزمانی است و یا این که در مورد حضرت مسیح است
کــه چگونه ظهور می کند و یا این که مومنان چگونه به بهشــت
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میروند و این گروه از ناول ها حدودا در آمریکا توسط  50میلیون نفر خوانده می شوند
میتوانید مثالی بزنید ...
اینها یک سری ناول هســتند مثال  The Raptureیا هم عروج حضرت مسیح است که
نویسنده آن را بیاد ندارم و بعضی ها آن را با نام رستاخیر نهایی می شناسند و حتما مواردی
این گونه در اسالم نیز موجود است .کتابی عنوان  apocalypse in Islamیا همان مکاشفات
در اســام است که به فرانسوی می باشد و نسخه انگلیسی آن موجود است که سه فصل دارد
و دربــاره مهدی در جهان عرب و در جهان فارس اســت و نگاشــته های درباره حوادث
آخرالزمانی دارد هنگامی که جهان به پایان می رسد و در این دو فصل در مورد فیلم و ادبیات
نیز بحث کرده است و این به نظرم کتاب خوبی است .در مورد دجال نیز صحبت کرده است
آثاری که در مورد هنر در آخرالزمان مشاهده کردید معموال چه خصوصیتی دارند
و یا این که چه خصوصیت مشترکی دارند که می توان به هنر موعود مرتبط دانست.
ســوال جالبی بود .امادر حال حاضر اکثر این هنر های خیلی افتضاح هستند ،خیلی ساده
هستند که توسط افراد بی سواد و دانش کارگردانی و ساخته می شود.
میتوانید مثال بزنید.
مثال در  raptureکه درباره برگشت حضرت مسیح بود که انسان های خوب خیلی خوب
بودند و اعمال خیلی خوبی داشــتند و افراد بد خیلی خیلی بد بودند و اعمال بدی انجام می
دادند
در خصوص تصاویر آنها نظرتان چیست؟
نه خیلی جالب نبودند .تصاویر مانند امام علی داشتند که در سرشان نوری مانند خورشید
داشــتند و به نظرم خیلی ساده بودند ولی به نظرم من هنر خیلی پیچیده تر و جالب تر است .
اجازه بدهید مثالی برایتان بزنم زمانی که مهدی بخواهد بیاید ،هنر به ما کمک می کند که آیا
ما می توانیم از یاران امام مهدی باشــیم و یا از منتظران او باشیم و یا این که تصور ماست که
ما منتظر و از پیروان او هستیم
چگونه هنر میتواند مشخص کند که ما یک پیرو خوبی یا بدی هستیم.
اغلب در ادبیات و داســتان این قابل تشخیص اســت و در این داستان فرد دینش را به
تصویر می کشد و با بیشتر خواندن این داستان مشخص میشود که این فرد آنقدر هم به دینش
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تعهدی ندارد و این همان کاری اســت که یک هنر خود انجام می دهد و شما را به فکر کردن
وا می دارد و من خیلی متاسفم که هنری های که مربوطه به مسائل آخرالزمانی هستند ،چنین
خصوصیتی را ندارند و از آنجایی که خیلی ساده هستند شما را به بیشتر اندیشیدن سوق نمی
دهد وآن پیچیدگی را ندارد.
آیا شما رمان و فیلم های جدید را دنبال می کنید.
تعدادی از آنها را دنبال می کنم.
چه فیلمهای و رمانهای ،مثال رمان جنگ آخرالزمان توسط برادران یوسا ...
نه ...
یا رمان های کمی قدیمیتر مانند ،دنیای زیبای  ...یا نابینا در غزه ...
بله.
شما ویلیام بلیک را می شناسید
( ....اول با یک شخص دیگر اشتباه می گیرد و سپس با خنده می گوید) بله می شناسم.
ی میکشید.
زمان خودش نقاش 
بله ،او در امور اخرالزمان خوب عمل کرده است ،او هنر های خوبی در این رابطه دارد
منتقدان زمانی خودش می گفتد که نقاشــی های او خیلی ساده است ،بد و هزیان
آور است
منظور شــما این است که هنر می تواند ساده و در حین حال عالی باشد .منظورتان همین
است ؟
بله ،ولی من چیزی دیگری می خواهم عرض کنم ،منتقدان ویلیام براساس نقاشی او
می گفتند که او دیوانه است.
بله  ،نکته خیلی خوبی بود .فکر می کنم شما می توانید خیلی ساده ولی هنرمند خوبی باشید
آیا فکر نمی کنید که یک روز این آثار ساده ،آثار هنری برجسته ای بشود؟
بله ،می تونه باشه .ولی در حال حاضر این طور نیست.
جنبش های هنری که تغییر می کنند ،ضائقه مردم نیز تغییر می کند ،آنوقت این آثار
ساده ،می تونه یک اکثر هنری برجسته ای بشود  ،برگردیم به نظر شما در مورد عدم قطعیت
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و ویتگنشتاین.
به نکته جالبی اشاره کرده اید ،و من هنوز فکر می کنم که خیلی از آثار مدرن امروزی مانند
آثار ویلیام بلیک نیســت ،چون ویلیام بلیک یک نقاش و هنرمند پرآوازه بود ،ولی هنرمندان
مدرن امروزی این گونه نیستند .هنری های مدرن امروزی که من با آنها آشنا هستم  -مانند
هنرهــای آخرالزمانی – بندرت می توان آثار هنری خوبی در میان آنها پیدا کرد و این عقیده
من است.
و سوال آخر این که شما به کدامیک از فالسفه اسالمی نزدیکتر هستید؟
از میان فالسفه قدیم به ابن رشد نزدیکتر هستم.
از آنجایی که ابن رشد ،ارسطویی بود تمام غربی ها به او نزدیک هستند.
بله ،این همان نکته ای است که حسین نصر بیان کرده است ،که ابن رشد واقعا جزء فالسفه
اسالمی به حساب نمی آید بخاطر این که او خیلی مذهبی نیست و عقیده دینی ندارد.
به غیر از ابن رشد دیگر به کدام فالسفه اسالمی نزدیکتر هستید.
من خیلی عالقمند به مالصدرا هستم .او واقعا یک اندیشمند خوبی است.
در میان عرفای اسالمی کسی را دوست دارید؟
بله ابن عربی ،ولی من در عرفان خیلی سررشته ندارم.
آیا شما فلسفه را به عرفان ترجیج می دهید.
بله.
آیا شما ابن رشد به مالصدرا ترجیح میدهید؟
به نظرم هر دوی آنها جزء فالسفه مهمی هستند.
تشکر فراوان
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خیال ،حیات روح عالم است .او اصل تو و اصل ابن آدم است .کسی که به عظمت خیال پی
ببرد وجودی غیر از خیال ندارد .حس آدمی قبل از ایجادش در قوه خیال توست و آن همانند
خوابی بر انسان خوابیده میگذرد.
حالت ظهور این خیال به نحوی است که وجود آن همیش ه الزم و ضروری است .به قوه حسیّه
ل عالم از خیال است .همچنانکه ملکوت و جبروت و
غره مشــو ،چون آن و همچنین معنا و ک 
ّ
ت وجود
الهوت و ناسوت از عال م است .خیال را کوچک و خوار نشمارید چرا که او عین حقیق 
و حاکم بر آن است.
اصل خیال در نزد عقال بر دو قسم است :گروهی معتقد به بقا و گروهی دیگر معتقد به عدم و
فنا هستند.
س کتاب قائم.
پس این اشارات ما را بدان و رمز آن را بازنما ،اما براسا 
برحذر باش از کسی که دانست و از هدایت خارج شد ،در زمانی که پیامبر هاشمی به سوی
او آمد.
در مجموع مقصود من از این مطلب آن فرد نیســت ،بلک ه منظور من چیزی است که پیامبر
آورده است.
پس اگر کسی چیزی را به تو گفت که فهم آن برایت سخت و دشوار بود و یا سخن او حق نبود،
پس او را رها کن و پناه ببر به خداوند ،و سنتهایی را که از حدیث قاسم نقل شده ،برپای دار.
درود خداوند بر او باد کسی که نور یقین را با اسم خود در شب تردید و سیاهی روشن نمود.
بدان و فقک اهلل تعالی که خیال اصل وجود و ذات اســت ،ذاتی که کمال ظهور معبود در آن
متجلی اســت .اگر به اعتقاد خود نسبت به حق بنگری ،میبینی که حق تعالی دارای صفات و
اسماء اســت؛و مکان و محل این اعتقادی که حق تعالی برای تو ظاهر کرده چیزی نیست جز
ی است که کمال ظهور حق تعالی در آن وجود دارد .اگر این را
خیال ،و به این جهت گفتیم او ذات 
دانستی پس برای تو معلوم گردید که خیال اصل تمام عوال م است .به جهت اینکه حق تعالی که
ل همان
ل ظهور آن است ،هیچ جایی نیست مگر در یک محل ،و آن مح 
اصل تمام اشیاء و اکم 

فی الخیال
عبدالکریمالجیلی
ترجمه محمود پورآقاسی
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خیال است .پس ثابت شد که خیال اصل جمیع عوالم است ،به تمامه .آیا به حضرت رسول(ص)
نمینگری که چگونه امور محسوس را خواب میداند و خواب را خیال؟ پس فرموده« :الناس
ی که مردند ،بیدار میشوند ».یعنی حقایقی
نیام فاذا ماتوا انتبهوا؛ مردم در خواب هستند و هنگام 
ب بودهاند و مرگ،
که در دار دنیا بر آنا ن رفته ،ظاهر میگردد ،آنگاه متوجه میشوند که در خوا 
بیداری و توجه کلی به دست میدهد .غفلت از حق تعالی اهل برزخ ،اهل قیامت و اهل آتش
ل بهشت در
ل میشود تا هنگامی که حق تعالی بر آنان تج ّلی نماید ،و اه 
و اهل بهشت را شام 
آن هنگام خروج نموده و حق تعالی را مشاهده نمایند؛ و این غفلت همان خواب است .بنابراین،
خیال اصل تما م عوالم است و به این علت است که خیال هرکسی را مقید میکند و هر امتی از
امتهای این عالم در قید این خیال گرفتارند .مث ً
ال اهل دنیا گرفتار خیالها و معاش خود هستند
ی که کسی
و هردو از حضور در نزد خداوند غافلاند .بنابراین اهل دنیا در خواب هستند در حال 
که در نزد حق تعالی حضور دارد ،آگاه و بیدار اســت و میزان بیداریاش از خواب به نســبت
ق تعالی است .بعد از این گروه ،اهل برزخ هستند که در خواب ب ه سرمیبرند
حضورش در نزد ح 
اما با درجهای خفیفتر از خواب مردم اهل دنیا .اینان با آنچه که در آن هستند مشغولاند و در
ت هستند .یعنی
ب به سر میبرند و این نوعی خواب است ،برای اینکه آنها در غفل 
نعمت و یا عذا 
غفلت از خداوند و همچنین اهل قیامت اگر در نزد حق تعالی برای محاسبه بایستند ،پس اینان
برای محاسب ه حاضر شدهاند ،نه برای خداوند .این نوعی خواب است ،چرا ک ه از حضور غافلاند.
اما ســبکتر از خواب اهل برزخ ،خواب اهل بهشت و جهن م است ،و اینان به چیزی که از
ب
ی که عذاب میبینند ،مشغول هستند و این نوعی غفلت و خوا 
آن متنعم میشوند و یا به چیز 
است و بیداری نیست.
ل این عوالم هرکدام از جهت
اما سبکتر از خواب اهل محشر ،خواب فراموشی است و اه 
اینکه با حق تعالی هستند حقاند برای اینکه حق تعالی همیشه با آنهاست چنانکه فرموده« :و
هو معکم اینما کنتم»
این موجودات با حق تعالی هســتند اما در خواب ،نه در بیداری .هیچ بیداری و هوشیاری
وجود ندارد مگر برای اهل آمرزیدگان و کسانی که اهل بهشت هستند .اینها با حق تعالی هستند
ی بر آنها تج ّلی مینماید .آنکس که در دار دنیا به
و این بیداری به اندازهای اســت که حق تعال 
حکم تقدیر از خداوند ،برای او چیزی حاصل شود ،به درستی که در آن دنیا از اهل جنّت است
و خداوند بر او تجلی مینماید .پس او بیدار اســت و بدین جهت اســت که سیّد اهل این مقام
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فرموده« :مردم در خواب هستند» .به دلیل اینکه خود حضرتش بیدار شد و شناخت .پس اگر
ب است ،پس حکم بر این نما که تمامی عوالم خیال
دانستی که اهل هر عالمی محکوم به خوا 
است؛ چرا ک ه خواب عالم خیال است.
بدان که وجود محال نیست و خیال در خیال در خیال است ،و بیدار نمیشوند مگر کسانی که
اهل حقاند همیشه و در همه احوال با حق تعالی هستند .و اینان بدون شک با دیگران متفاوتند
و حق تعالی به اندازه کمالشــان آنها را بیدار میکند .مردمی که به تعالی ایشان اشاره شد ،همه
حد و حصر بهره جستهاند ،و
دور از تنز ل هستند و همه در حال تعالیاند .از جانب حق تعالی بی ّ
در نزد او شأن آنان بلند گشته است .روزه خود را با جالل حق تعالی متلذذ میشوند و خواسته
خود را در جمال او برآورده میسازند .لذات آنها چنان است که حق تعالی وصف فرموده و در
ت خود لذتهایی را احساس میکنند که غیرقابل توصیف است.
ذا 
ی به نام بیوح .هنگامی که به آن
غریبی «بروح» نام ،قصد سفر کرد برای رسیدن به فرد عالم 
ب
منطقه رسید ،د ِر منزل آن عال م را کوبید .پس از او پرسید :تو کیستی ای رهرو عاشق؟ در خوا 
گفت :عاشقی تنها که از بالد شما خارج شدهام و از شما دور گشتهام ،بعد از آن در طول و عرض
و ارتفاع اسیر گشــتهام و در آتش و آب و هوا و زمین گرفتار شدهام ،آمدهام این قید و بند را
شکسته و خود را از این زندان رهایی بخشم .ای گروه بیباک ،ای اعراب کرام ،رفتار شما با یک
ن
اسیر پناه آورده چگونه است؟ راوی میگوید :مردی بر من آشکار گردید و گفت :بدان که در ای 
ک طوالنی است ،میتوان با آنها
عالم غیب ،مردمش از نظر تعداد کم ولی بخشندهاند ،از نظر کم 
وصلت نمود ،و داخل آنان گشت ،با آنها زندگی نمود و از زندگی لذتبخش آنان بهره جست.
ن لذتها را کجا میفروشی؟ در
از او پرســیدم :این لباسهای فاخر را از کجا یافتهای و ای 
ی
جواب گفت :لباسها را در سمسمه باقی و لذتها را در زمینهای خیال راوی .و اگر خواست 
میتوانی این عبارت را عکس نمایی .پس آنگاه لباس را از رشتههای بافته خیال بخر و لذت را
ن دو برادر هستند در این جهانی که جهان غیب نامیده میشود.
از سرزمین سمسمه و ای 
ی که از بعضی وجوه به عالم خیال
در ابتدا به سرزمین کمال و معدن زیبایی قدم گذاشتم ،جای 
ی عظیم الشان ،رفیع المکان و عزیزی روی آوردم که روح خیال
شــهرت دارد .در آنجا به مرد 
نامیده میشــد و کنیهاش روح الجنان بود .هنگامی که به او رسیدم سالم نموده و در آغوش او
ی استاد ،این چه
س خوشآمدگویی و تعارف نمود و مرا ستود و به او گفتم« :ا 
قرار گرفتم .سپ 
عالمی است که از او به سمسمه باقیه از آد م تعبیر مینمایند؟ گفت :چیز لطیفی که دوام آن فنایی
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ندارد و مکانی اســت که شبها و روزها بر آن نمیگذرد و خداوند آن را از این گل آفریده و
این حبّه را در این سرشــت قرار داده و بر تما م افراد حاکم گردانیده اســت اما برای بزرگان و
فروتنان .بخشــی از آن را در این کتاب ترجمه و این باب را افتتاح نمودهایم ،که امر محال در
حس ،صورت خیال قابل مشاهده است .پس گفتم :آیا راهی برای این مکان
آنجایز است و با ّ
ب مییابم؟ جواب داد :بله ،هنگامی که وهم و خیال تو کامل و تما م گشت،
عجیب و عالم غری 
حس معانی خیال
آنگاه جواز برای ورود به امور محال را خواهی یافت ک ه امکان آن را بیابیّ ،
سر نقطه را بخوانی .در آن هنگام از این معانی برای تو لباس بافت ه میشود
را مشاهده نمایی و ّ
که اگر آن را بر تن نمایی ،دری از سمسمه برای تو باز خواهد شد .پس به او گفتم :من بر امر
مشروطی قرار گرفتهام و به ریسمان عهد مربوط پیمان بستهام و با کشف و شهود آگاه شدهام که
حس از نظر ذوق و شهود قویتر است .لحظهای بعد آهی کشید و با دستش
عالم ارواح از عالم ّ
اشاره نمود که من در سرزمین سمسمه هستم.
سرزمینی که خاکش همانند مشک خالص است و منزلگاه و اطراف آن همانند جواهر است.
درختان آن سخنگو و ناطقاند و همچنین همهچیزش و خستگی آن نعمت است.
ت آن؛ زیبایی آن به شکلی
در طعم هرچیزی لذت اســت به خصوص نوشیدن از آب حیا 
ب برسد .درواقع نسخهای از بهشت جاودان است برای کسی
درمیآید همانند تشنهای که به آ 
که از آ ن در زمین ّ
سر قدرتی است توانا و برکسی که امور
حظی ببرد و جایگاه ابدی است .آن ّ
ی به حساب خود رسیدگی نمیکند ،بروز مینماید.
را میداند ول 
آب و حتی آتش و هوا و خاکش سحر و جادو نیست.
او اصل اســت و سحر و جادو فرع است و کسانی که در بامدادان او را صدا نمایند ،اجابت
میکند.
انسان شجاع مرادش را از او استخراج مینماید و نقاب از چشمها برمیدارد.
ت میرساند.
آنچه که بین خاک پنهان است با نیروی خود به فعلی 
مردمی که در آن قرار گرفتهاند ،نجات یافته و رســتگارند ،زکات به وسیله او تمام و کامل
گشته است.
کســی که سعادت را به شقاوت میفروشــد به بهای اندک ،ب ه وسیله او هالک میگردد و
حجابش زیادتر میشود.
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سر اوست و تمامی نسبتها در واقع به او تعلق دارد.
او خواهر بنی آدم و بلکه دختر ّ
ت پروردگار عمرش طوالنی است.
همهچیز فانی میگردد و او باقی میماند ،به لطف و قدر 
آن نهالی است که از ثمره حضرت آدم و بعد از آن ،ظهور نموده است.
اگر دعوت شود ،انسان او را اجابت مینماید و اگر انسا ن دعوت نماید جوابش را میدهد.
حس و غیر آن نیست.
حال که راه و طریق درست آن را بیان کردهایم ،این خیال و ّ
هنگامی که به این سرزمین عجیب و غریب داخل شدم و ب ه عطر خوش آن آغشته گشتم و
چیزهای عجیب و تحفهها و زیباییهایی که در ذهن نمیگنجد و در عالم محسوس هم دیده
نمیشود ،حتی در عالم خیال ،در آنجا دیدم ،خواستم به عال م غیب موجود صعود نمایم .پس به
نزد شیخی که در اولین مرتب ه مرا هدایت کرد ،آمدم ،و او را در حالت عبادت دیدم درحالیک ه
ی درآمده که از مفروضات محال
همانند خیال شده بود ،و ضعف بر او غالب گشته تا به صورت 
همت قوی و از نظر عزم و اراده محکم بود ،از جهت نشست
خالی گردیده .اما از جهت درون و ّ
و برخاست سریع ،همانند هالل بدر .بعد از سالم و جواب سالم ب ه او گفتم میخواهم به جماعت
رجال غیب داخل شوم ،اما با شروطی .گفت :وقت دخول و زمان وصول فرا رسیده ،پس حلقه
در را کوبید ،در باز و بسته شد ،بعد از آن وارد شهری گشتم ،از نظر سرزمین عجیب ،از جهت
طول و عرض بسیار بزرگ ،مرد م آن ،آگاهترین افراد نسبت به خداوند ،هیچ فرد بلهوسی در آنجا
در سفید ّ
ب آن اعراب بزرگواری هستند
مکه و آسمان آن نگین سبز است .اعرا 
نیست ،زمین آن ّ
ت خضر در میان آنان نیست .پس در آنجا و در میان آغوش گرم
و هیچ پادشاهی به جز حضر 
او رحل اقامت افکندم .به او سالم کردم و او مرا در آغوش کشید و خوشآمدگویی کرد و مرا
شرمنده نمود .بعد از آن مرا در مقا م خود جای داد و گفت :آنچه از کالم بخواهی در نزد توست،
س گفتم :ای بزرگوار میخواهم
پ 
از مقام شامخ و امور رفیع شما ک ه
کالم از ویای آن عاجز و خلق در
آن به اشتباه میافتد بپرسم؟ گفت:
من حقیقت متعالی هستم ،بندهای
سر وجود انسان ،عین
لطیف .من ّ
باطن معبود ،عمیقترین لطایف،
ت حافظ عالم ناسوت
شیخ الهو 
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هســتم .در هر معنایی متصور میشوم و در هر اسمی ظاهر میگردد ،به هر صورتی درمیآیم
ت آیهای در هر ســورهای بروز میکنم .امر من همان باطن عجیب و حال من حال
و به صور 
غریبی است ،محل سکونت من کوه قاف ،و محل آ ن در اعراف است .من در میان مجمع البحرین
ن رود غرق شدهام ،و از چشمه عین نوشیدهام .من دلیل نهنگ در اقیانوس
ایســتادهام و در ای 
سر غذا و حامل مردانگی هستم .من معل م موسی مؤمن ظاهرم ،من نقطه آغاز و پایانم.
هستم .من ّ
من قطب فرد جام ع هستم .من نور ّبراق ،بدر درخشان هستم؛ قول محکم ،خیرهکننده قلوبم ،من
ن نمیرسد و بر من داخل نمیگردد ،مگر انسان کامل و
حاجت حاجتمندان هستم ،کسی به م 
ی اوست .خبری از من ندارد و
روح و اصل ،اما کسی که را بخواهد ،پس مکان من ورای آرزو 
مسمی با اسم
اثری از من نمیبیند ،بلکه در تصویر بعضی از بندگان تصوری از من در ذهن داردّ ،
ی وانمود میکند که او حضرت خضر
من است و با اسم من مینویسد و جاهل سادهلوح طور 
ن کجاست؟ و آنکه جامش را نزدیک آورده کجاست؟ خدایا مگر این
اســت ،و این آرزوی م 
ی از روزگار من است؟ یا حقیقت لطیفی
نیست که گفته میشود او نقطهای از دریای من یا ساعت 
از لطایف من است ،و سبکی از طریقتهای من ،با این اعتبار ،من همان ستاره فریبندهای هستم،
پس به او گفتم :عالمت وصال تو و نازل شد ن بر کرانه تو چیست؟ در جواب گفت :عالمتش
ت پنهان ،و شناختش در تحقیق به حقایق پیچیده است .بعد از آ ن از جنس مردمان
در علم قدر 
عالم غیب سؤال نمودم ،در جواب گفت :از جمله بنی آدم و از ارواح عالمند و در مقام به شش
کمل هستند ،اینان اولیاء هستند که رهرو
قســم تقسی م میشوند .قسم اول ،صنف افضل و قوم ّ
آثار انبیاء میباشــند و از عالم اکوان که در غیب ـ مستوی رحمن ـ نامیده میشود ،غایباند،
نه چیزی را میشناســند و نه وصف مینمایند ،اینان آدمیان هستند .قسم دوم ،که اهل معنا و
ولی با صور آنها تصور میکند ،و مردم را از نظر باطن و ظاهر و خیر و
ارواح وقت میباشند ،و ّ
ل مینمایند .آنها ارواحاند و همانند اشباح ،قوه ممکنهای از تصویر در چشم هستند و
نیکویی کام 
از عالم شهود سفر کردهاند و ب ه فضای غیب وجود رسیدهاند و غیب وجود آنان شهادت گردید
و انفاس آنها عبادت .آنها از کوههای روی زمین هستند و برپاکننده سنّت و فریضههای الهیاند.
قسم سوم ،مالئکه الها م و انگیزهها هستند که معینکننده راه اولیاء و همسخن با اصفیاء میباشند،
چیزی جز عالم احسان را آشکار نمیسازند و از عالم خود دائم ًا خارج گشته و در جایی جز
ت نمیشوند.
معالم خود یاف 

29

انسان همچنان که در مختصات و نقطه عطف اقالیم وجود است ،در عصری زندگی
میکند که تالقی سرمدیت و گذار است .او همزمان که در زمان و درون فرآیند تغییر
آفریده شده ،خلقاش در جهت ابدیت و جاودانگی است و هر چند محکوم به صیروریت و
تغییر است ،متکی بر ابدیت است .انسان در زمان میزید و این دگرگونی و سیر تغییر برای
او تصویر گذرای ابدیت اســت .هیچ برهانی قویتر از مرگآگاهی و فناپذیری آدمی ،برای
اثبات تالقی ابعاد زمان و ابدیت کارگشــا نیست .چرا که اثباتی است بر این استعداد انسان
که قدرت مشاهده امور فراتر از نهایت وجود ناسوتی را دارد .مرگآگاهی برهانی است در
متصف
جهت اثبات جاودانگی انسان .او به مرگ خویش آگاه است؛ اما گرایش به ابدیت که ّ
به وجود مطلق و امر قدســی است ،همان مســکن اصلی روح اوست که انسان را از هراس
سقوط در فنا میرهاند.

تمام آیینها و سنتهای دینی ،برای نابود شدن انسان در ظرف زمان ،به پیروانشان نهیب
میزنند و مملو از توجه و ارجاع به ارتباط متافیزیکی ابدیت و زمانند .ادیان به امر قدســی
تعلق دارند و بدین جهت به ســرمد معطوف هستند .حتی ادیان باستان با وجودی که تحلیل
متفاوتی به ادیان ابراهیمی از تاریخ و گذر زمان دارند ،در تالشند تا آدمی را از صیروریت
مطلق این جهانی برهانند و او را متصل به ابدیت کنند .تمام ســنتها تصویری از انسان به
دســت میدهند که در قید زمان میزید ،اما ُمهــر ابدیت برخود دارد و در عین فانی بودن،
روحش در گرو فناپذیری اســت .ابدیت صفت آن حقیقتی اســت که «هست» اما «شدن»
نمیپذیرد و از وجود فراتر میرود .جالب اســت که از فلســفه مدرن اروپایی هم میتوان
نتیجه گرفت که از دســت دادن حتی «سرمدیت» مصادف است با عدم درک عمیق معنای
زمان که به منزله آغاز و انجام وجود است.
آینده به عنوان وجهی از زمان ذهنی ،به کمالی مربوط است که باید کسب گردد و چونان
بهشــتی است که باید به دست آید تا خأل وجودی و مرگ باوری را به تعلیق برد .حال آن
که تالقی زمان و ابدیت در اتصال به آینده ،منتهی به امید اســت؛ چرا که کمالیابی در گرو

فص سرمدی؛ راز نخستین هنر
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حقیقت مطلق و سرمدیت است.

گذر از زمان به سرمدیت آنچنان با اهمیت است که سنتهای مبتنی بر دین ،زبان مشابهی
را در توصیف آن به کار میگیرند .مایســتر اکهارت متک ّلم و عارف مســیحی دوران قرون
وسطی لحظه و اکنون ابدی را جایگاهی میداند که خداوند در آن جهان را آفرید .عارفان و
صوفیان هم در سنت مسلمانی ،خود را متعلق به وقت و آن میدانند .این اکنون ،طریق وصال
به ابدیت است و نسبت آن به زمان نسبت نقطه است به مکان .حتی ادیان غیر ابراهیمی نیز
بر آن و لحظه تاکید دارند .کومار اسوامی نقلی دارد از سنت بوداییان که میگویند« :مگذار
1
لحظه بگذرد ،واال باید در گذر لحظه به سوگ نشست» .
در شادی و سرور که متعلق به جوهر عالی است ،زمان را کوتاه احساس میکنیم .چرا که به
اکنون ابدی نزدیکتر میشویم .در هنگام درد و صعوبت تجربه ذهنی زمان طوالنیتر میشود.
شــهود و مکاشــفات و اتصال به عالم مثال برای آدمی هم در لحظه اتفاق میافتد و در زمانی
که غرق در ابدیت اســت .این گونه است که برای اصحاب کهف گذشت سالیان ،چون لحظهای
میگذرد .از این منظر ابدیت به درون زمان رخنه کرده اســت و به سان لحظهای در زمان مرگ
که حیات و دوران متمادی زندگی از ذهن مختصر عبور میکند ،ابدیت در تمامی لحظات زمان
جاری است .عبارت روزی روزگاری که در قصههای عامیانه میآید زمان تاریخمند و خاصی
نیســت .زمان بیزمان است .عبارت آشنای یکی بود یکی نبود به روزگاری تعلق دارد که هیچ
زمانی است؛ اما همه زمانهاست و در ابدیت محصور است.

اهل سلوک بر این باورند که خلقت هر لحظه در حال تجدید حیات است و زمان چیزی جر
تکرار آن و اکنون ابدی نیست .در طول این لحظه ،تمام عالم از طریق حرکت قبض به مبدأ باز
میگردد و از طریق بسط از نو خلق میشود .جامی نیز میگوید:
عالم در هر آن و در هر نفس ،بیتوقف در دگرگونی و تجدید باشــد .پس در هیچ دو آن به
یک تعیّن تجلی واقع نشود و در هر آنی عالمی به عدم رود و دیگری مثل آن به وجود آید .اما
2
محجوب  ....میپندارد که وجود عالم بر یک حال است.

برای درک این مطلب که هنر اسالمی چگونه به هنر قدسی و سرمدیت منجر میشود،
باید ابتدا به چیستی این هنر پی برد .ممکن است این گونه به نظر آید که هنر سنتی ـ
به عنوان وجه نخستین هنر اسالمی ـ همان هنر دینی است .اما به هیچ وجه چنین نیست به ویژه
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در غرب از رنسانس به بعد که هنر سنتی متوقف شد اما هنر دینی تداوم یافت .هنر دینی به واسطه
موضوع آن است که دینی محسوب میشود ،نه به خاطر سبک ،نحوه آفرینش اثر ،نماد پردازی
و یا منشاء غیر انسانی آن .هنر سنتی ،سنتی است نه به خاطر موضوع آن بلکه به واسطه انطباق
آن با رموزکیهانی و صورتهای مثالی خلقت در این جهان.

یک نقاشی اکسپرسیونیستی از حضرت مسیح ،به ظاهر هنر دینی است ،اما سنتی نیست در
حال که جلد تذهیبی کتاب آراییها و آجرچینها و طاقهای ضربی بازارهای قرون وســطایی
هنر سنتی است .اما مستقیم ًا هنر دینی نیست .هر چند به طور غیر مستقیم ،آثار خلق شده در یک
تمدن سنتی با دینی که در قلب آن سنت ریشه دوانیده است ،مرتبطاند .هنر سنتّی مبتنی بر حقایقی
است که در سنت موجود است و یک بیان هنری و صوری از آن ارائه میدهد .لذا منشأ انسانی
ندارد و در مقام انطباق آن با مرتبۀ اعلی ،با وحی پیوند میخورد و بعد باطنی آن توسط این هنر
متجلی میشود .همچنین این هنر با هارمونی موجود در جهان ،هماهنگ است و با سلسله مراتب
وجود که فراتر از مرتبۀ مادی است ،منطبق است و از جهت همین برتری مرتبهای است که به عالم
ماده و ماتریال اثر هنری نفوذ میکند .هنر سنتی کاربردی است .این کاربرد در هر دو مقوله مدرن
زیبایی و لذت قابل جمع اســت کسی که زیبایی و ّلذت برایش ضرورت حیات و نیاز ضروری
آدمی است ،در مقام پرسش هم وابسته به این زیبای و لذت است تمدنهای کهن و سنتی ،هیچ
ی سنت ،انسان
یک موزه نداشتهاند و اثری را برای استفاده آدمی تولید میشده است اما در فحوا 
خلیفه خداوند است و هنر انسانی نیز وجهی از بعدباطنی مستتر در این و سنت اوست.
تاریخ این گونه روایت میکند که ادیان و آیینها قبل از تکامل نظامهای فلســفی و الهیاتی
خویش ،هنر قدســی خویش را خلق نمودهاند ،معماری بودایی خیلی پیش از آیین فلســفی
نگارجونه پدیدآمد .در اســام نیز اولین تالشها قبل از تأسیس مکاتب و مدارس فیلسوفان و
متکلمان ،پی نهادن بنیان مساجد با پیکرهای اسالمی بود .هر دین و آیینی برای اثبات کارکردی و
عملی بودن خود ،فراتر از عناصر ذهنی ،این عالم را باید از لحاظ ظاهری وصوری ترسیم نماید
و از آن جهت که انسانها غالبا صور و جمادات را بیش از اندیشهها درک میکنند ،هر سنت و
دینی فراتر از فکر ،اولویت خود را به خلق آیینها و هنرها اختصاص میدهد .تالوت آیات قرآنی
با لحن و صوت خوش نیز از همین قبیل است و به خود پیامبر باز میگردد .از این منظر هنر هم
پردهای است که خدا را پنهان میکند و هم آن را مینمایاند.
هنرمند مدرن ،هنر را نه به تقلید از خداوند بلکه در رقابت با او خلق میکند .به عنوان مثال
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ناتورالیسم میکوشد صورت ظاهری طبیعت را تقلید نماید .اما هنرمند سنتی هنری را میآفریند
که نه در رقابت با خداوند بلکه اطاعت از صور الهی است که از سنت آموخته است و میداند
که خالقیت الهی را به تصویر میکشد .این هنرمند با شناخت خداوند ،طبیعت ذاتی خود را در
مقام شهودی بالفعل میکند و با خلق هنر هماهنگ با قوانین کیهانی و تقلید از حقایق عالم مثال،
سرشت خود را در مقام یک اثر هنری که با دستان خداوند ساخته شده است تحقق میبخشد.

ت مسیحی در غرب با ظهور رفرمیسم مذهبی مصادف شد .جالب است
فروپاشی وحدت سن 
که انقالبهای علمی و فلســفی علیه جهانبینی مسیحی قرون وسطایی ،با فروپاشی کامل هنر
سنتی مسیحی و جایگزینی هنر رنسانس -که وجهی از اومانیسم نوظهور بود -هم زمان شد.
هنری که به هنر نامفهوم مذهبی باروک و روکوکو تبدیل شد که یک مسیحی مؤمن را به خارج
از آن میکشــد .در یونان باستان نیز هنگامی که بُعد شهودی سنت یونانی از دست رفت و هنر
یونانی این جهانی شد ،افالطون که به هنر قدسی مصر باستان معتقد بود ،هنر جدید را مورد حمله
قرار داد .در هر زمانی که هنر قدسی و سنتی وجود داشته ،الجرم سنت شهودی و عقالنی نیز
حاضر بوده است .برای مثال خلق گنبد شیخ لطف اهلل یا مسجد امام به عنوان یکی از بزرگترین
شاهکارهای معماری قدسی ،دلیلی است بر وجود حیات عقالنی در آن دوره .برای خلق آثار
انبوه در فضای هنر قدسی و سنتی .تنفس یک سنت راستینبا بعدی شهودی ،الزم است و این
از ارتباط ذاتی هنر سنتی و معرفت قدسی ناشی میشود.

برای فهم معنای هنر اسالمی و رابطهاش با معرفت ،درک معنای صورت ضروری است .در
کمی مطرح است معنای فرم آن گونه که شامل حقیقت یک
تفکر مدرن که به عنوان یک عالم ّ
شیء گردد ،تقریب ًا از میان رفته است .مطابق اندیشه صورتانگاری ارسطویی که متافیزیک هنر
را عیان میسازد ،یک شیء از صورت و ماده تشکیل میشود .صورت همانند و شبیه آن چیزی
است که واقعی است و ماده شبیه آن چیزی است که در شیء مورد نظر حالت بالقوه دارد .فرم
چیزی است که توسط آن ،شیء چیزی میشود که هست .فرم عرضی شیء نیست بلکه حقیقت
آن را عیان میکند .در واقع ذات آن شیء است که مفسران نوافالطونی آن را ایماژ یا انعکاس
جوهر نامیدهاند ،و نه خود جوهر که به عالم ُمثل تعلق دارد .بنابراین فرم ذاتی شــیء است چه
کمی از
در مرتبه شیء طبیعی و چه در مرتبه شیء مصنوعی .علم الصور با ماهیت کیفی خود نه ّ
علم دقیقه و دانشی عینی است.
هر شــئی یک صورت دارد و یک محتوا که صورت شامل و منتقلکننده آن است .در هنر
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مقدس این محتوا همیشه امری قدسی یا حضوری قدسی است که توسط وحی در صورتهای
خاص جای گرفته است .وحی نمادها ،صورتها و تصویرها را تقدس میبخشد و آنها را قادر
میســازد تا شامل این حضور قدسی گردند .به خاطر این صور قدسی است که آدمی قادر به
دیدن باطن میگردد و نسبت به بعد باطنی تمام اشیاء ،بصیرت پیدا میکند .نیروی دگرگونساز
وحی تنها به صور قدسی داده شده است که انسان را قادر میسازد تا از خود فراتر رود.

منشــأ این خطا که صورت را با محدودیت یکی انگاشتهاند ،و تفکر و تصور را در معنای
ذهنیاش به عنوان چیزی مهمتر از صورت میگیرد ،ناشی از اصطالحات انتزاعی و عینی تفکر
مدرن اســت .انسان مدرن ،واقعیت ملموس معرفت قدسی و عالم مثال را صرف ًا مفهومی ذهنی
میپندارد و به عینیت آن باور ندارد و امر عینی را به سطح وجود ما ّدی تنزل میدهد .در حالی
که خداوند در مقایسه با امور انتزاعی ،حقیقتی ملموس است .در مرتبهای نازلتر ،عالم مثال نیز
ملموس است .یکی دانستن اشیاء مادی با امر ملموس و مفاهیم ذهنی با امور انتزاعی ،معنای
صورت را در نســبت با ماده دچار تالشی میکند و حتی معنای مادی را به عنوان مرتبهای از
شناخت از بین میبرد .در یک تابلوی نقاشی چینی ،پیام متافیزیکی روشنتری وجود دارد تا
یک مقاله فلسفی که به متافیزیک گرایش دارد.

صوری که هنرمند با آن اثرش را خلق میکند ،خداوند
بر طبق اصول هنر اســامی ،منشأ َ
است .هنر ،تقلید الگوهایی است که چه به صورت دیدنی و چه نادیدنی ،جهان ُمثل را منعکس
میکند .هنر پیامد الگوهاست و الگو همان مثل و نمونه نادیدنی است برای به وجود آمدن یک
اثر هنری ،هنرمند باید به الگوی سرمدی و تغییر ناپذیر بنگرد ،در آن صورت اثری زیبا و کامل
خلق خواهد شــد .هنرمند باید در مقام تصویرگری در تأمل شهودی خبره باشد ،چرا که هیچ
طریق و مشاهدۀ مستقیمی ،بصیرت الوهی را که الزمۀ خلق هنر قدسی است ،به دست نمیدهد.

ق آثار هنر اسالمی به کار میرود ملکوتی نباشد ،چگونه میتوان
اگر منشأ صوری که در خل 
در شــمایل هنری نگریســت -در حالی که به ابدیت خیره شدهایم و تجربه ملکوتی را از سر
بگذرانیم .چگونه میتوان مقابل سردر مسجد امام در اصفهان ،یا مسجد قرطبه در اندلس ایستاد
و ثبات و تقارن را در مرکز نظام هســتی تجربه کرد و تجربهای قدسی را احساس کرد ،اگر که
معماران آن مساجد ،شهودی نسبت به مرکزیت چشمانداز آن مساجد نداشته باشند.
منشــأ صورتهای هنری عقل کلی اســت که ذهن هنرمند را اشراق میبخشد .البته ذهن
هنرمند اصیلی که پیروان یک مکتب خاص هنری از او الهام میگیرند .منشــأ این صورت در
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نسبت با عقل ،همان عقل دهم در باور فالسفه مشائی و نوافالطونی است که قائلاند یک صورت
جدید توسط این عقل در ماده مورد نظر افکنده میشود.صورتی که با ماده پیوند خورده و صورتی
که در ذهن هنرمند ،مثال است ،دارای یک منشأ و یک ذات هستند و تنها سطح وجودیشان با
هم متفاوت است.
هنر اسالمی ،هم ناظر به امر قدسی است و هم متناظر با معرفت است .هنرمند باید سازوکار
عملی طبیعت را درک کند ،پیش از آنکه قادر به تقلید آن باشد .این سخن در همه ادیان طرفداران
پر طمطراقی دارد .نمونه آن توماس قدیس است که میگوید« :هنر ،بدون معرفت وجود ندارد»
مراد از معرفت ،همان معرفت قدسی و کارکردهای جهانشناختی آن است.

هنر اســامی به عنوان نمونۀ تاریخی هنر قدسی مشــحون از علم است؛ علمی رازآلود و
حیرتانگیز .پر ابهامترین هنرها ،معماری اســت ،از آن جهت که بیش از سایر هنرها در انظار
مخاطب قرار گرفته است .وقتی از چگونگی عمل معماران مسلمان و بیزانسی در ساخت گنبدها
و مقرنس پرسش میکنیم ،از چینش بینقص آن -یا از آمفیتئاتر
آکروپلیــس -با صداگیریهای عاری از خطــای آن -یا از مناره
جنبان و چراغدان معلق اصفهان -که معماری ان از هندســه فراتر
مــیرود و به علوم غریبه پیوند میخورد ،در ابتدا با پیچیدگیهای
اسرارآمیز و فرازمینی مواجه میشویم که باعث حیرت است و پی
میبریم که صاحبان این آثار هنری از بدویت به ظاهر سنتی به دور
بودهاند و تسلط آنها بر علوم مرسوم امروزی و فنون هنری ،بسیار
بیش از زمان حاضر بوده اســت .حتی تالش مورخان پوزیتویست
هنر برای راززدایی این آثار نتوانسته مانع از پرسشهای حیرتزا
و اســرار متجلی در این آثار هنری باشد .بنیادیترین پرسش این
است که اگر بر فرض محال ،خلق این آثار در زمان حاضر ،تنها با
علم به کشفیات و قوانین فیزیکی اخیر امکان پذیر است؟ در حالی
که میدانیم در هنگام ساخته شدن این آثار معماری ،قوانین فیزیکی
موجود ،در دسترس معماران نبوده است .حتی بعضی از رنگهای
به کار رفته در این آثار امروزه قابل تهیه نیستند .این نشان آگاهی از
قوانین و اسرار کیهانی در نزد هنرمندان دارد که فقط به طریق معرفت
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و سیر در سنّت حاصل شده است .تفاوت میان این علم و علم جدید در آن است که علم مورد
نظر تنها از طریق شهود عقالنی به دست میآید و متعلق فضیلتی است که از معرفت جداناپذیر
است و عموم ًا سینه به سینه منتقل میشود و در دروس آموزشی یافتنی نیست .بُعد باطنی اساس
آن علمی است که هنر ســنتی از آن بهرهمند است و فقدان آن در پژوهشهای هنری معاصر
ملموس اســت .حتی مورخان هنر در سودای یافتن روح اسالمی هنر به رساالتی در باب فقه
و الهیات رجوع کردهاند .فارغ از آنکه چه میزان سنت شفاهی در هنر معاصر باقی مانده است،
اما شاید ژرفترین تبیین معنای هنر اسالمی را بتوان در مثنوی موالنا یافت و به تبع آن فلک
ســراییهایی که این اشعار را آهنگین نموده است؛ نه در صرف کتب فقهی -کالمی که اگر چه
بسیار مهماند و ناظر به اعمال و عقاید مذهبی هستند ،اما مدخلیتی در اصول باطنی هنر که مبتنی
بر حقیقت واحد است ندارند.
این پرســش پیش میآید که چگونه هنری که با مرتبۀ مادی مربوط است ،میتواند به بعد
باطنی دســت پیدا کند؟ در ادیان و آیینهای مختلف این عقیده وجود دارد که وحی نه تنها بر
ذهن و روح پیامبر یا رهبر معنوی ،بلکه بر تن او نیز فرود میآید .در بعضی آیینها ،رهبر معنوی
خود پیام –آواتار -اســت و پیام نه از طریق کلمات که از طریق زیبایی تناش عمل میکند.
این خود منشأ شمایلنگاری بودایی است .در مسیحیت نیز خون و تن مسیح در عشای ربانی
مورد استفاده است .از همه مهمتر ،در اسالم نیز که پیام از پیامبر متمایز است ،وحی بر جان و
تن پیامبر – صلی اهلل علیه و آله -نازل میشود ،طوری که در هنگام نزول وحی ،اسب حامل
پیامبر تاب تحمل ندارد و زانو میزند یا تن پیامبر  -صلی اهلل علیه و آله و سلم -در اوقاتی در
اثر وحی به رعشه میافتد و یا اینکه معراج پیامبر جنبۀ جسمانی دارد.
در اینجا هنر قدسی در مقام ماده ،باید انعکاس مستقیم مرتبه عالیتری باشد که مرتبه روحانی
و یا اصطالح ًا جان هنر نامیده میشــود .از طریق هنر قدسی ،دانشی که دارای ماهیت قدسی
است ،متجلی میشود و توازن و نظمی را باعث میگردد که علم و هنر مدرن قادر به تسخیر آن
نیست ،حتی کسانی که اصول عقالنی آن هنر را درک نمیکنند ،محیط رازآلود آن را استشمام
مسخر آن میشوند .هنگامی که شرایط معنوی حاصل میشود و فرد اشراق یافته به
میکنند و ّ
صورت زیبایی متجلی میگردد ،آدمی قادر اســت در مرتبۀ ُص َور با جوهر بیصورت ارتباط
برقرار کند .زیبایی در این معنا نه تنها دانش را منتقل میکند که از معرفت قدسی جداناپذیر است.
کارکرد ناسوتی زیبایی آن است که آدمی را به منبع این زیبایی زمینی یعنی قلمروی سرمدیت
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باز میگرداند .صور زیبا موقعیتهایی برای یادآوری آن مأوای آسمانی هستند که انسان از آنجا
فرود آمده و هنوز آن را در ژرفای جان خویش احســاس میکند .زیبایی در این مقام ،وسیلۀ
مهم کسب معرفت است .برخی از سالکان قائلاند که یک شعر یا اثر هنری زیبا میتوان حالتی
از تأمل و سلوک را رقم بزند و انسان را به درجهای از شناخت شهودی برساند .در این مقام هنر
قدسی بازگشت به جهان ُمثُل و جایگاه مینوی آن است .زیبایی شکوه حقیقت است و بیان حقیقت
همیشه با زیبایی همراه بوده است.
پیوند میان حقیقت و زیبایی در آثار ادبی بسیاری تجلی یافته است .گلشن راز شبستری که
تحت الهام مســتقیم سروده شده یا دیوان حافظ ،هم نمایشی از تعالی است و هم شعری زیبا و
بیهمتا.
الگوی هنر سرمدی که در آن هنرمند از صانع متعال تقلید میکند ،اثری
را به مرتبۀ خلق میرساند که هم موجب تحقق معرفت قدسی
است و هم موجب پدیدار شدن کمالی است که
آن را زیبایی مینامیم.
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دیــن ،محور و کانون هر گونه باور دینی و تجربه دینی ،عقیده به امر قدســی یا موجود
متعالی است که آفریدگار است و در سراسر هستی تجلی کرده است .آتو در کتاب مفهوم امر
قدســی ،در ابتدا برای امر قدسی سه ویژگی هیبت ،جذابیت و رازآلودگی را ذکرمیکند که
در کنار آنها به عنصر عظمت ،قدرت ،حضور همهگیر ،آگاهی مطلق ،جلوهگری ،آفریدگاری
و دیگر صفات کمال اشــاره میکند .او عقیده به چنین موجود و حقیقتی را کانون و اساس
دین و مالک دینی بودن هر باور ،احســاس ،تجربه ،فعل و اثری میداند و معتقد است که از
اینجاست که مظاهر دینی پدید میآیند ،خواه در قالب سرودههای دینی و موسیقی ،نقاشی،
شعرســرایی باشد یا در قالب معماری دینی ،نمایش و دیگر هنرها .هنر دینی همواره رو به
سوی امر قدسی و موجود متعالی دارد و آدمی را به قدرت و کمال بیکران متصل میسازد.
این احساس توسط هنرمند به اثر هنری و در نتیجه به مخاطب انتقالمییابد.
بنابراین درک چنین حاالتی تنهامیتوانند از طریق فعالیت روحی در ما بیدار شــوند و
این نکته باید در مورد دین دقیق ًا تاکید شــود که همانطور که غالب ًا هم چنین است ،دین به
منزله یک مجموعه کلی و به طور عام حاوی مطالب بسیاری است که قابل آموزشند؛ یعنی
در قالب مفاهیم و آموزههای مدرسهای انتقالمییابند .آنچه که قابل انتقال نیست همین مبنا
و اســاس قدسی دین اســت که تنها میتواند برانگیخته و بیدار شود و ظهور یابد ولی قابل
توصیف نیســت .شیوه تجلی امر قدسی در هنر ،یکســان و ثابت نیست .شیوههای مستقیم
و شــیوههای غیرمســتقیم وجود دارند .میتوان از تاریکی و سکوت در هنرهای نمایشی و
موســیقی نامبرد و به اهمیت تداعی سازنده آنها نســبت به هیبت و رازآلودگی امر قدسی
اشارهکرد.
هنردینی ،نه تنها هنری اســت که باورها و ارزشهای دینی را متجلی و متبلورمیسازد،
بلکه اثری اســت که توســط یک پدیدآورنده دیندار و برخــوردار از تجربه ایمانی پدید
آمده اســت و در اینجا اهمیت نقش هنرمند و تفکر و ذهنیت او ،طهارت نفس ،آرمانها و
ارزشهای و جهانبینی او مطرح میشود.
هنر دینی ـ که هنر اســامی نیز از آن مستثنی نیست ،بلکه از بارزترین و برجستهترین

هنر اسالمی و عصر جدید

سید حسین میالنی
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ّ .1اناهللجمیلویحبالجمال.
رب
 .2قــال داوود (ع) یا ّ
لم خلقت الخلق؟ قال کنت
کنزا ً مخفی ًا فاحببت أن اعرف
فخلقت الخلق لکی أعرف.

مصادیق آن اســت ـ هنری اســت که هم از نظر فاعل و هم غایــت و تأثیر و نتیجه و هم
مراحل تکوین ،دارای صبغهای دینی و تمام عیار اســت .هنری اســت که با معنویت شکل
گرفتــه و آثار و پیامدهای معنوی پدیدمیآورد .از روحی دیندار و پاک و جانی حقطلب
پدید آمده و نتیجهای معنوی و ایمانآفرین و پاک و آرمانی در پی دارد .در سیر پیدایش آن
نیز ارزشهای دینی مراعات شده و راهنما و الهامبخش بودهاند .هم فاعل و هم غایت آن و
هم بستر ظهور و تولد آن آغشته به عطر و بوی ایمان ،باور و نگرش ژرف دینباورانه بوده
اســت .مضمون و محتوا و پیام آن نیز قدسی ،متعالی ،معنوی و دینی است یعنی بیدارساز و
آگاهیبخش و پیامدار اســت و آدمی را به بیکرانهها ،به پاک زیســتن ،آزادگی ،عزتمندی،
ارزشهای ماندگار دینی و انســانی و ارتباط با خداوند فرا میخواند .به انســان ماندن و
انسانی زیستن و شرف و آزادگی بشر کمک میکند و او را مددمیرساند تا بندهای اسارت
را از دست و پا و دل و ذهن خود بگسلد و به رهایی برسد.
هنر اســامی مترادف هنر قدسی است که پیام الهی را به بشر منتقل میسازد و فراتر از
زمان و مکان اســت .اما هنری انتزاعی و بریده از واقعیتها نیســت که یکسره به الهوت
روزمره غافل شود ،بلکه ریشه در واقعیت دارد و از فریب به
بپردازد و از ناسوت و زندگی
ّ
دور است .تاکنون هنرپژوهان غربی بیشتر از دیدگاه تاریخی در باب هنر و معماری اسالمی
سخن گفتهاند .گاه نیز به مسئله ممنوعیت چهرهپردازی و شمایل دینی در اسالم پرداختهاند
و در ایــن خصوص مبالغه کرده و حتی متعصبانه داوری کردهاند .از خوشنویســی و تأثیر
قرآن در پیدایش و بالیدن خطاطی و کتابت نیز ســخن راندهاند .اما تنها رویکرد تاریخی به
هنر اســامی کافی نیست .فلسفه هنر اسالمی و بحث از پایههای معرفتشناسانه و الهیاتی
این نوع هنر حتی اهمیت بیشــتری مییابد چرا که امروز و در شرایط غلبه تفکر موسوم به
پُستمدرن از امتناع عقالنیت سخن میرود که در هنر اسالمی تبلوری شگرف دارد.
هنر اسالمی مبتنی بر توحید است که یک جهانبینی کامل و گونهای هستیشناسی منظم
هندســهوار میباشد .هستی ،به تمامی فعل خداوند اســت و جلوه او و موجودات همه آینه
خدانما و ظهور کماالت یا اســماء و صفات الهیاند .مسئله مهم و پیچیده وحدت وجود و
ظهــور و تجلی حق در کثرات و مرایی و مجالی عالــم طبیعت محور اصلی نگرش هنری
اسالم است.
مبنای هنر اســامی را وحدت شــکل میدهد ،وحدتی که هم عقالنی و هم فراعقالنی
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است و زیبایی خداوند را که مطلق و ابدی است به شهود میگذارد .این وحدت که بیانی از
اصل توحید است بنیان جهانبینی اسالمی را میسازد و هنرمند مسلمان توحیدگرا با چنین
چشــماندازی به هســتی با خلق و ابداع اثر هنری ،زیبایی خداوند را به ّنظاره مینشیند و
فرادید همنوعان قرارمیدهد و خود را در این کار نه منتقلمیبیند و نه شــریک و همتای
خداوند ،بلکه فعل و جلوه خالقیت اومیداند که به تعبیر عارفان و حکیمان اشــراقی فاعل
بالتجلی و زیبایی مطلق و جاودانه است و مبدع همه آثار و پدیدههاست .هنرمند مسلمان،
به سبب مسلمان بودن و تسلیم بودنش در برابر قانون الهی ،همواره از این واقعیت آگاه است
کــه او ،خود زیبایی را خلق یا ابــداع نمیکند ،بلکه اثر هنری به اندازهای که از نظم کیهانی
پیروی و بنابراین زیبایی کلی را منعکسمیکند ،زیباست.
در منابع اســامی و به ویژه ادعیه و مناجاتهای پیشوایان دین بر زیبایی ،دوام فیض،
تجلی ،نورانیت ،عظمت ،عفو و رحمت عام پروردگار جالل و جمال ،اسماء و صفات فراوان
تأکید شــده است و همین مضامین پیوسته الهامبخش هنرمندان مسلمان بوده و هست و در
همه هنرهای اسالمی از تذهیب و خوشنویسی و کتابت قرآن تا شعر و موسیقی و ادبیات و
معماری و دیگر هنرها بازتابی ژرف و شگرف یافته است ،به طوری که بیننده و خواننده و
مخاطب را به عوالم باال سوق میدهد و پیمان الست و عهد نخستین آدمی با خدای را فرایاد
او میآورد و گاه این احساس چنان قوت مییابد که آدمی احساس دلتنگی و فراق و هجران
میکند و آهنگ بازگشت به اصل را در درون جان خود به تجربتمینشیند.
بشــر امروز ،ســخت محتاج این یادآوری و تذکر عهد است و رسالت سنگین هنرمندان
مسلمان در همین آمادهسازی و بیدارگری و آشتی و آشنایی آدمی با خداست .پیام معنوی
هنر و کارکرد معنوی مهم آن همین اســت :زنده نگهداشــتن آرمانهای واال و هدف حیات
و ارتباط بشــر با خــدا در روزگار مرگ ارزشها و هجوم و غلبه ما ّدیگری ،ددمنشــی
و اهرمنخویی و بدســگالی ،احیای روحیه ایثار در روزگار سودپرســتی و بهرهکشــی و
سرمایهســاالری .هدفمند ساختن زندگی در مقابل امواج سهمگین نیستانگاری و الحاد و
دور شدن از خدا.
حب جمال 1و حدیث کنز مخفی 2معموال مورد
در تحقیقات مربوط به هنر اسالمی ،حدیث ّ
استناد هنرپژوهان قرار گرفته است که خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد و نیز گنجی نهفته بود
و دوست داشت تا شناخته آید پس موجودات را آفرید تا شناخته آید .مضمون این دو حدیث
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افزون بر بعد زیباشناختی دارای ابعاد هستیشناسی نیز هست و به گونهای تفسیر داستان آفرینش
و نسبت خدا با بشر و عالم مخلوقات است و چنین مضامین ژرف و هنرمندانهای بوده است که
مایههای اصلی هنر اسالمی و هستیشناسی خاص آن را تشکیل داده است.
داستان آغاز آفرینش و تجلی وحدت در کثرت و ظهور کثرتها در این جهان و مراتب متعدد
عوالم وجود و پدید آمدن انسان و ترکیب سرشت او از ماده و روح مجرد و جدا افتادنش از اصل
وجود و لزوم رجوع دوباره او به منزل اول و سکنی گزیدن در قرب حضرت حق به زیبایی در
این چند بیت به تصویر در آمده که یکی از صدها نمونه بدیع و جالب و دلانگیز در آثار عارفان
مسلمان است .غرض این است که چنین نگرشی در جهانبینی هنرمند البته و به طور قطع موجب
خلق آثار هنری هشدار دهنده ،بیداریانگیز ،عفلتزدا و معنویتزا و ایمانآفرینمیشود .پس
هنر دینی و به ویژه هنر اسالمی ،هنری است که حاصل تالش روحی و ذهنیت و باور و معنویت
هنرمند دیندار مسلمان است .عالوه بر آنکه مضمون و درونمایه خود این آثار هنری نیز حاوی
پیام معنوی و گوهر فضیلت و خداجویی است .هنر قدسی ،در کل ،بیان رابطه انسان با خداست،
کارکرد آن ،بیان حقیقت ازلی ،به صورت مشهود در آوردن امر نامشهود ،انتقال حقیقت جاوید به
عرصه ظهور و تجلی و عرضه تصاویر ازلی به زبان رمز و تمثیل است .ریشههای معنوی و ارکان
مهم هنر اسالمی را میتوان در سه عنصر جمال ،جالل و تجلی خالصه کرد و به آنها ُحسن ،ظهور
و بطون حق ،حضور ،اُنس و قرب ،عشق ،معرفت ـ دلآگاهی ـ و خشیت و خضوع را افزود .در
جهانبینی اسالمی سراسر هستی یکجا و یکپارچه تجلیگاه جالل و جمال حق و ُحسن دلربای
آن معشوق ازلی است که همه موجودات را شیدا و بیقرار خود ساخته است و در عین بطون و
نهفتگی ،ظاهر است و از فرط ظهور و هویدایی پوشیده و نهان است و کل جهان هستی عرصه
االو ُل َو ِ
االخ ُر َو
نمایش این دیالکتیک ظهور و بطون و تجلیات جاللی و جمالی اســت کهُ :ه َو َ
ّ
الظا ِه ُر َو البا ِطن :آغاز و انجام و آشکار و نهان ،همه اوست.
معرفت ،خشیت و عشق به منزله سه عنصر عمده هنر اسالمی و پایههای معرفتی و شناختاری
آن به شما ر میروند .خداوند ما را به خود خوانده است اما مجال درک او را نداریم .ما عرفناک
حق عبادتک .همه هستی آینهگردان رخساره آن محبوب بیبدیلاند،
حق معرفتک و ما عبدناک ّ
ّ
ولی او در عین پیدایی رخ از ما نهان کرده است .با صد هزار جلوه برون آمده تا ما با صد هزار
چشم او را بنگریم ،اما چه کس را توان نگریستن و نظرورزی با آن معشوق محتشم است که کبریا
و عظمت خیرهکنندهاش همه را به آهنگ دورباش از ا و میخواند و به حریم گرفتن وا میدارد؟
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هنر اســامی بازتابدهنده چنین حقایقی است .این باورهای بنیادین که ارکان هستیشناسی،
انسانشناسی ،جهانشناسی و معرفتشناسی و الهیات اسالمی را تشکیلمیدهند در هنر اسالمی
باید تجلی داشته و بروز و ظهور یابند و گرنه آن هنر ،اسالمی نخواهد بود.
عالوه بر اینکه هنرمند مسلمان ،آزاده ،دیندار ،متعبّد و برخوردار از معرفت شهودی و اشراق و
دلآگاهی است کهمیتواند به زیبایی و شکوه و گیرایی این حقایق را که پیام اصیل دین هستند
به مخاطب رازآشنا منتقل سازد و با ترکیب صورت و محتوای مناسب و نمادسازی و بهرهگیری
از تکنیکهای هنری خاص این پیام و آرمان و نگرش تحولآفرین را به بیان درآورد و نمایش
دهد .چنانکه در معماری اســامی و در هنر تذهیب و کتابت قرآن کریم و خوشنویسی و دیگر
نجاری ،طراحی ،سفالگری ،تجلی این
هنرهای اسالمی مثل آینهکاری ،کاشیکاری ،گچکاریّ ،
اصول را میتوان مشاهده کرد که چگونه نظم و تناسب و تقدس و وحدتجویی و سیر از زمین
تا خدا و گریز از غفلت و کثرت و رجوع به وحدت در این هنرها نشــان داده شــده است .هنر
اسالمی در جهان معاص ر میتواند کارکردهای ارزشمند و شگفتآوری از خود بروز دهد که بشر
معاصر سخت بدانها نیازمند است .نمایاندن زشتیها ،کژیها و ناراستی ها ،بیدارسازی جامعه و
عبرتآموزی به انسانها برای تصحیح مسیر حرکت و شیوه زندگیشان ،هدایت فرد و جامعه به
سوی رستگاری ،سعادت و کمال ،آموزش جامعه و کمک به ارتقای فرهنگ و بینش و آگاهی افراد
و جوامع ،ایجاد بهجت و انبساط و انگیختن سرور و نشاط در آدمی که اسیر افسردگی و غمهای
حقیر است ،انگیزش امید و عشق به همنوعان و ولع کار و تالش و خدمت به دیگران ،تمرین سعه
اعتراض درس
صدر و تحمل و شــکیبایی ،پایداری در برابر مشکالت ،ظلم ستیزی و ن ّقادی و
ّ
بزرگواری و کرامت و ع ّزت نفس ،ایثار و عفو و برابری و مبارزه برای عدالت ،هنر اســامی و
هنرمند اسالمی در همه این زمینهها
ت میتواند کارکرد مؤثر
و موضوعا 
و نقش چشمگیری داشته باشد.
در جامعــه مدرن و شــرایط
پســتمدرن و ظهور فلسفههای
الحــادی ،هنر اســامی نقشــی
رهاییبخش نیز دارد .هنر اسالمی
باید ومیتواند در جهان مدرن به
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زندگی آدمی معنا و هدف ببخشــد و پیامآور و الهامبخش نوعدوستی ،برابری ،عدالت ،لطف و
رحمت و اُنس و قرب و حضور حق باشد .این هنرمیتواند با مایههای عمیق و غنی معنویای
که در اختیار دارد و با پشــتوانه مبانی متقن فکری و بنیانهای اســتوار اعتقادی از روان انسان
روزمرگی و اسیر هوای نفس غفلتزدایی کند و او را از درون
غبارآلود سرگشته در تیه حیرانی و
ّ
و برون آزاد ســازد.میتواند به درون تیره انسان ظلمت زده در بند روزگار ما نور رستگاری و
فروغ رهایی بتاباند و از او جهلزدایی کند و وی را به ساحت شکوهمند حضور بکشاند .حضور
ی میتواند مطرود بیگانه شده به تعبیر
در آســتان جانان و احساس لطیف پذیرفتگی .هنر اسالم 
سارتر و کامو را باز به سرمنزل دوست بخواند و به اصل خویش رجوع دهد .این رسالت مهم هنر
اسالمی در دنیای معاصر است.
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ترکیب هنر اسالمی بسیاری از اشیاء ،آثار و حتی آرا و تفسیرهای متفاوت و احتما ً
ال ناسازگار
را دربر میگیرد .در واقع برخی از دانشمندان و منتقدان ،به خصوص اهالی آن نواحی که پاسدار یا
میراثدار هر آنچه هنر اسالمی شمرده میشود هستند ،در دهههای گذشته در نوشتار یا بیش از آن
در گفتار با استفاده از این اصطالح به مخالفت برخاستهاند.
بخشــی از استداللشان ساده و زود فهم است .استداللیزاده این استنباط که هر کجا لفظ
اســامی به کار رود تلویح ًا معنای دینی داشته یا حتی مستلزم چنین معنایی است و بر این
مبنا معنای اثری هنری را که به مراتب عمومیتر از همه چیزهایی است که در اندیشه دینی
و عرفان وجود دارد و شــامل جنبههایی از زندگی و شــکلهایی حتی از رفتا ِر ناساز با
مدرکات دینی اســت ،به درستی نمیرساند .بیگمان در چارچوب تنگ فرهنگنویسی این
نکته درست است .مارشالهاجسن 1این معضل را تشخیص داده پیشنهاد میکرد هر کجا معانی
2
گستردهتر از معانی دینی در میان است به جای لفظ اسالمی از برخاسته از سرزمینهای اسالمی
به کار رود .اما در عال ِم محافظهکارانه ،دانشــمندان علوم انسانی به ندرت اصطالحات تازه را به
راحتی میپذیرند و در واقع اســتفاده از این نو واژه به کندی و به شکلی نامنظم صورت گرفته
اســت .با این همه به همین زودی واژهای چون ایران خاست 3برای نشان دادن اجزاء پرشمار و
ریشهدار برخاسته از ایران در فرهنگ عثمانیان یا مغوالن هند که از تاریخ و فرهنگ سرزمینی
ایران برآمدهاند به کار میرود.
میتوان برخاسته از سرزمینهای اسالمی را پذیرفت یا حتی استدالل کرد صفت اسالمی هم
مثل بسیاری صفات مشخصکننده طبقات تاریخی ـ چون گوتیک و رومانسک ـ 4را نباید خیلی
دقیق و به معنایی تحتاللفظی به کار برد .اســامی لفظی است متعارف در توصیف موجودیتی
فرهنگی با تعریفی کلی در طی قرون و اعصار و اسالم تنها بخشی از آن است.
اما انتقاد از لفظ اسالمی عمیقتر از نوعی مخالفت منفی با بارزترین تداعی آن یعنی دینی به
نام اسالم است .مخالفتهای مثبتی هم وجود دارد .به عنوان مثال برخی میگویند در زمینه هنر
تقسیمات ملی یا قومی باید اصل باشد و مطالب بسیار درباره هنر عرب ،تاجیک ،هندی یا ایرانی
نوشته شده است .گاه این گرایش را بیشتر مبدل به هنر هر یک از چهل و چهار کشور امروزی
که دعوی اسالمیت دارند یا از پیشینه اسالمی مهمی برخوردار بودهاند کردهاند .گروهی تمایزهای

زیباییشناسی هنر اسالمی
اولگ گرابار
ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند
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-1مارشــــــــال
گوویــن ســیمزهاجســون
Marshall
Goodwin
Simms Hodgson؛ اســـتاد تاریـــخ
دانشـــگاه شـــیکاگو و از نویســـندگان
تاریـــخ ایـــران کمبریـــج بـــوده اســـت-
-2
Isalmicate
3
Iranicate 4 - Romanesque
-5نـــه دقیقـــ ًا در جنـــوب غـــرب!م
6 - Socio-economic 7 - Notion
8 - Doctrine 9 - Air de famille
10 - Aesthetics 11 - Hittites
12 - Iranicate 13 - Iranicate
Islam -14 Helix -15 Imperial
 - 16ملـــوک الطوائـــف ترکمـــن در آســـیای
کوچـــک ـ بـــه ترکـــی اســـتانبولی :طوائیفـــی
مولـــوک ـ دولتهای خودمختار محلـــی
در آســـیای کوچک بودنـــد کـــه
از بزرگ خـــود فرمـــان میبردنـــد -ایـــن
دوره در پای ــان س ــده یازده ــم می ــادی آغ ــاز
شـــد و بـــا فروپاشـــی فرمانروایی ســـلجوقیان
روم در نیمــه دوم ســده ســیزده شــتاب گرفــت-
 - 17منظـــور حکومـــت ملوکالطوایـــف
ی ــا حاکم ــان حم ــل ی ــا روس ــای طوای ــف در
اواخـــر کار مســـلمانان در اندلـــس اســـت -م-
 -18سلســله آرتوقلــو ـ  Artuqid dynastyـ
سلســـلهای از امـــرای ترکهـــای اوغـــوز کـــه
بیـــن ســـالهای  ۱۱۰۴تـــا  ۱۴۰۸میـــادی
در ش ــرق آناتول ــی و ش ــمال س ــوریه و ع ــراق
حکمرانـــی کردهانـــد کـــه شـــامل دو شـــاخه
ماردی ــن وهارپ ــوت ـ خرپ ــوت ـ بودن ــد-19 -
عربه ــا بینالنهری ــن را ب ــه دو ناحی ــۀ س ــفلی
و علیـــا تقســـیم میکردنـــد و بینالنهریـــن
ســـفلی را عـــراق ،و بینالنهریـــن علیـــا را
جزیـــره مینامیدنـــد -خلفـــا و امپراتـــوران روم
شـــرقی ،مدتهـــا بـــر ســـر بینالنهریـــن
علی ــا در کش ــمکش و پی ــکار بودن ــد-
عربهـــا تـــا اواخـــر ســـدۀ
5ق11/م بـــر ایـــن

محلی را ترجیح داده به تفکیک هنر آناتولی از مصر یا شمال آفریقا ،جنوب غرب ایران از شمال
شــرق آن ـ فارس 5متمایز از خراسان ـ بنگالی از پنجابی و جز آن پرداخته شهرهایی چون
هرات یا حلب را مراکز متمایز تولید هنری شمردهاند .میتوان گفت هنر سرزمینهای اسالمی
حسب شرایط اجتماعی ـ اقصادی 6بهتر از همه درک میشود ،هرچند گمان نمیکنم کسی جز
به شکلی غیرمستقیم و تلویحی چنین بحثی کرده باشد .واقعیت این است که میتوان مضامین و
شیوههایی را که خاص سالطین و خلفا بود ،مضامین وزرا و اربابان ،یا هنر بازرگانان و پیشهوران
شهرهای بزرگ را متمایز ساخت .میتوان با استفاده از روشهای پیچیدهتر قومشناسی از هنر
عوام ،رعیت و صحرانشین و شاید حتی فقرای شهرنشین دم زد؛ یا همراه با جدیدترین اندیشه
انتقادی در صدد تفکیک آفرینش یا تلذذ هنری زنان و مردان پرداخت و اگر نه همیشه ،دست
کم گهگاه طیف عظیم سلیقهها در همه رشتههای هنری ،اعم از اسالمی یا جز آن را نشان داد.
واپسین دلیلِ چون و چرا در مفهوم 7هنر اسالمی بیشتر فنی است .تاکنون هیچ سندی نمایانگر
وجود نظریهای 8درباره هنر که از الهیات یا اخالق اسالمی ،یا حتی از منابعی سوای دین اسالم
برخاسته باشد و شمار معنیداری از جوامع مسلمان در گذر قرنها در پذیرش آن سهیم بوده
باشند یافت نشده است .انتظار یافتن احکامی درباره هنر در اسالم سدههای میانه بیهوده است،
هر چند رویدادی چون مجادله شمایلشــکنی در بیزانس ســده هشتم میالدی نشان میدهد
فرهنگهای سدههای میانه ،به هنگام نیاز ،به بحثهایی بس پیشرفته درباره هنر رسیده بودند.
آیا نبود اینگونه مباحثات ارزش هنر در جامعهای معین را مینمایاند؟
با این فرض که تقریب ًا همه این پرســشها و انتقادات درست باشد دستهبندی آفریدههای
هنری ســرزمینهای اسالمی روا و رایج است .رایج است چون مجموعههای قرون وسطی یا
ادوار متأخرتر آنان ،تقریب ًا در همه جا ،در موزهها یا نگارخانههای هنر اسالمی جای گرفته نه در
موزهها و نگارخانههای اختصاصی قرون وسطی یا ملی ـ به جز موزههای ملی کشورهایی که
اشیا از همانجاست ـ رواست ،بدین معنا که مطالعه مقدماتی و داوری ،معموال آثار کشورهای
اســامی را از آثار گروههای دیگر به عنوان مثال غربی ،آفریقایی و شرق آسیایی جدا میکند
و نشــان میدهد از آنچه فرانســویان حال و هوای خانوادگی 9مینامند برخوردارند و شکل
مجموعههایی را دارد که در فرم و خصوصیات دیگر ،مجموعههایی قابل ارتباط با یکدیگر را
تشکیل میدهند .چنانچه این خصایص مشترک به راستی وجود داشته باشد چگونه میتوان
این رابطه به ظاهر خانوادگی را تعریف کرد و توضیح داد ،به ویژه در نبود ادعایی نظریهای راجع
به هنر؟ از همه اینها گذشته آیا محرکی سوای نظریه هنر برای یکسانی هنر اسالمی وجود نداشته
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است؟ آیا میتوان جز بر مبنای وجود مشترکات بصری مشهود ،از درستی اصطالح هنر اسالمی
دفاع کرد؟ برخی ساختارهای اجتماعی یا شاید شیوههای زندگی؟ آیا نباید در تحلیل نهایی
اصطالح هنر اسالمی را حتی با وجود گمراهکنندگی ،به خاطر تسهیل کار پذیرفت ،همانطور که
اصطالح گوتیک پذیرفته شده است؟
آماج این جستار برآغاز بحثی است برای رسیدن به پاسخ این پرسشها .پیش فرض بحث
این اســت که پیش از اینکه یک زیباییشناسی 10بتواند تعریف یا رد شود باید آگاهیهایی از
طیف و انواع مقوالتی به دست آورد که هر سنت هنری از طریق آن ،به درست یا نادرست ،به
تعریف تفاوتها و مشترکات درون خود میپردازد .پنج عامل بسیار متفاوت را بحث خواهم
کرد که بر طرق ساخت آثار هنری در فرهنگهای جهان اسالم و مواضعی که امروز نسبت به
هنر اسالمی داریم تأثیر گذارده است .دو تا از این عوامل ـ زمانها و فضاهای هنر اسالمی و
معانی و اقتضائاتش ـ اساســ ًا زاده خود فرهنگ اسالمیاند .دو تای دیگر ـ شیوههای داوری
و فهم هنر اســامی و تأثیر شرقشناســی ـ نقش رویکردهای انتقادی است که دانشمندان یا
هنردوستان را ،صرفنظر از خاستگاه ،به پژوهش ،گردآوری و لذت بردن از هنر اسالمی کشانده
است .دیگر نویسندگان این چهار رویکرد را به شکل کمابیش مفصل و نه ضرورت ًا به روشهایی
مشابه کار من بحث کردهاند .عامل پنجم به این میپردازد که عصر ما پرداختن به هنر ،به ویژه
هنر فرهنگهای دیگر را چگونه فرا گرفته است.
احتما ً
ال اینها تنها عوامل درگیر در شکلگیری نظریه درک هنر اسالمی نیست هرچند امیدوارم
مددکار تامین مبانی استوارتر از آنچه فع ً
ال در دسترس است برای توصیف زیباییشناسی هنر
اسالمی گردد .در پایان بحث میکوشم به پرسشهایی که پیشتر مطرح شد برگردم ،با این امید
که درسطح معنایی متفاوت و مفیدتر از پیش باشد.
بر آن نیســتم که در چند پاراگراف متذکر تاریخ طوالنی و پیچیده اسالم از
زمان نزول وحی بر پیامبر به بعد شــوم .همچنین شناســائی و بحث مفید
ســرزمینهای بسیار متفاوت و ده دوازده اقلیم گوناگون و راههای بیشمار تبادل آراء و افکار
میان ده دوازده منطقه که طی چهارده قرن بر رفتار و سلیقه مسلمانان تأثیر گذاردهاند فراتر از
توان من است .به جای این کارها ترجیح میدهم به تعریف دو مجموعه تضادهای واقع میان دو
نهایت که پیوسته بر هویت هنر اسالمی تأثیر گذاردهاند پرداخته بخشی از تأثیرشان بر هنرها را
مطرح کنم .یکی از این تضادها به فضاهایی میپردازد که جامعه مســلمانان اشغال میکند و
دیگری به سیر تاریخ این جامعه.
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تفاوتهای شگرف میان پیشینههای فرهنگی و هنری مناطقی که از راه گرویدن به دین جدید
یا کشورگشــایی به دست مسلمانان افتاد وجود دارد .در همه موارد این پیشینهها از عناصری
مشهود چون بقایای آثار سر پا مانده فرهنگهای پیشین ،شیوههای جاری ،مهارتهای فنی کار
با هرگونه مواد و مصالحی که در دســترس بود و خاطراتی واقعی یا افسانهای تشکیل میشد.
آثار ،شــیوهها ،مهارتها و خاطرات را در قالب نوین اســامی در آمیختند ،هرچند طرق و
درجات این ترکیبها بستگی داشت به نیروی این عناصر در لحظه فتح سرزمینها در رویارویی
یا در رقابت با نیروی فرهنگی که مسلمانان با خود داشتند .چند مثال به روشن شدن منظورم
کمک میکند.
مصر ـ قرن هفتم ـ و آناتولی ـ اساس ًا قرنهای دوازدهم تا پانزدهم ـ به هنگام فتح به دست
مسلمانان خصوصیات بسیار مشــترکی داشتند :وجود ویرانههایی از امپراتوریهای قدرتمند
باســتانی چون فراعنه یا هیتیها 11که از لحاظ تاریخی فراموش شده بودند و از نظر اساطیر
ضعیف بودند ـ با استثناهایی چون فراعنه که بناهایشان ،به عنوان مثال اهرام ثالثه ،خواه ناخواه
جلب توجه میکرد ـ حضور بسیاری آثار مشهود از جهان کالسیک
ـ یونانی و رومی ـ که هنوز تاریخشان معلوم بود ،هرچند در همان
زمان هم رنگ افسانه به خود گرفته بود ،تاریخی که فرهنگهای
خارج جهان اسالم در آن شریک بودند؛ چندین فرهنگ مسیحی
زنده با شیوههای هنری و جز آن که همچنان به حیات خود ادامه
میداد و در اقتصاد کشور ســهمی عمده داشت ،و در آناتولی ،با
ارتباط مســتقیم روانی و عاطفی با بیزانس ،یکی از مراکز عمده
آفرینش و نوآوری هنری در سراسر سدههای میانه بود.
تا آنجا که به بحث من مربوط میشود تفاوت مهم میان مصر قرن
هفتم و آناتولی قرن سیزدهم در چگونگی ورود عالِمهای اسالمی
بدانها بود .در مصر این عالمان متشکل از گروه کوچکی از اعراب
جوان و نه چندان فرهیخته از قبائل عرب بود که از شهرها و صحاری
عربستان میآمدند و چندین قرن به صورت طبقه حاکم ماندند .اینان
پذیرای فنون ســاختمان محلی شدند و تقریب ًا همه چیزهای مورد
نیاز جامعه جدید را با همان شــیوه تولید میکردند و همانطور که
مورخان هنر به خوبی میدانند ،اغلب تمییز آثاری که برای حامیان
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مسلمان یا مسیحی ساخته شده ،دست کم تا قرن یازدهم میالدی ،دشوار است .در آناتولی جامعه
مســلمان بس پیچیده بود و متنوع ،از ُجندیان خشــن و همه نوع مقدسان گرفته تا عالمههای
سوری و حتی عارفی چون جالل الدین مولوی؛ مسلمانانی که پای به آناتولی گذاردند فنون نوین
معماری و کاشیکاری با خود آوردند و حتی گذشتهای افسانهای از قهرمانان مسلمان و نامسلمان،
با خاطره عظمت عباسیان در بغداد و اسکندر کبیر شاهنامه مبدل به ذوالقرنین مسلمین شده.
بدین ترتیب دو منطقه دارای میراثی مشابه از نظر حمایت از فعالیتهای هنری بس متفاوت
از یکدیگر شــدند .در مصر چند قرن طول کشید تا اسلوبها و کارکردهایی با تعریف روشن
اســامی جا بیفتد و قرنها پس از گشوده شدن این سرزمین به دست اعراب هن ِر مهم و از دید
زیباییشناســی دلپذیر مسیحی موجود بود .در آناتولی قرن سیزدهم نوعی معماری و تزیینات
درخشــان ،سرزنده و وافر و بس متنوع سر بر آورد که با وجود دشواری فهم ،جالب بود؛ دهها
شــیوه وارداتی را در تمامی مواد و مصالــح صنعتی به کار گرفتند ،با نتایجی متفاوت ،هر چند
همیشه دلپذیر ،و هنر مسیحیای که به سرعت وارد فرهنگ عامه میشد .این تفاوتها زاده دالئل
گوناگوناند ،از جمله شدت تأثیر نیروی اسالمی بر مجموعههای مشابهی از مواد و خاطرات.
با در نظر گرفتن دو منطقه دیگر از جهان اسالم ،اندلس و آنچه زمانی آسیای مرکزی نامیده
میشــد تصویری یکسره متفاوت به چشم میخورد .جهان ایبری اوائل قرن با جمعیت اندک و
مسیحیت مختص به خود بخش بزرگی از آثار گذشته رومی خود را حفظ کرده و شیوه معماری
و شماری هنرهای تزیینی اصیل ،هر چند کم تأثیر را ایجاد کرده بود .دو قرن پس از فتح ،هنر
اسالمی درخشانی گرد خلفای اموی قرطبه/کوردوبا زاده شد که با وجود ارتباط با جهان اسالم به
شکلی جالب با هر آنچه در دیگر نقاط جهان اسالم یافت میشد تفاوت داشت ،گویا دور افتادگی
این خطه و آگاهی ار فرمهای محلی ،هر چقدر هم کم اهمیت ،اصالت بیان را ناگزیر ســاخت.
اما جالبترین و مهمترین جنبه فضای خاص اندلس ،هویت افســانهای به خود گرفتن است.
بنا بر افســانههایی که تاریخشان هنوز نیازمند توضیح است ،میزی با تزیینات فراوان که برای
سلیمان نبی ساخته شده بود به دست مسلمانان فاتح در اندلس کشف شد ،داستانهای خیالی از
مکانهای شگفتانگیز و شهرهای را ِزآمیز داستانهای هزار و یک شب در آنجا بود ،الحمرا در
غرناطه/گرانادا ،هم بازآفرینی همه اسطورههای یا شاهی ادوار باستان تا پایان سدههای میانه بود
و هم خاطرهای روایی که حتی تا استانبول هم کشیده شد.
سرزمینهای عظیم آســیای مرکزی که امروزه جایگاه کشــورهای جمهوریهای نوپای
ازبکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،قزاقستان و سین کیانگ و کشور قدیمیتر افغانستان است،
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به هنگام سرازیر شدن مسلمانان در قرن هشتم میالدی در کار هنر به شکل شگرفی فعال بودند.
سلطنتهای ترک اویغوری و دولت شهرهای سغدی ایرانی هنر درخشان نقاشی و پیکرهسازی به
هم زده بودند که در آن عناصر ایرانی ،هندی ،چینی و بومی به طرق و عللی که هنوز توضیح داده
نشده ترکیب شده بود .این منطقه در حکومت مسلمانان نیز به همین اندازه خالق ماند .در اینجا
بود که حماسه ملی ایران ـ شاهنامه ـ سروده شد و ترکان سلجوقی یا شاهان غزنوی ،فرهنگی
ایران خاست12و اسالمی گرفتند .در همین منطقه بود که به نظر میرسد آنهمه سنتهای نوین
در معماری آجری و شیوه کاشیکاری ابداع شد و مقرنس و سطوح مزین به آجر نیز از همین
جا برخاست .در قرن پانزدهم آن سلیقه در معماری ،و به ویژه نقاشی ،که به مدت یک سده بر
تمامی سرزمینهای اسالمی ،از استانبول گرفته تا دهلی مسلط شد ،در دربارهای دودمان ترک
ـ مغولی شکل گرفت .با این همه ،این دیگر منطقه خط مقدم اولین دوره گسترش اسالم ،هیچگاه
محل شکلگیری خاطرات اسطورهای و افسانههایی که با چنان صالبت مشخصکنندهاندلس و
غرب اسالمی است نشد.
بحثهایی مشابه یکایک مناطق عمده جهان اسالم را به شکلی خاص و متفاوت از یکدیگر
نشــان میدهد :مغربی که تقریب ًا هیچ خاطرهای از ادوار پیشا اسالمی ندارد ،سوریه و فلسطین
با ثروتی عظیم از آثار کالســیک و مســیحی و خاطراتی از همه پیامبران ،عراق با یک بنای
خارقالعاده از دوره پیشا اسالمی ـ طاق کسری در تیسفون با هزاران تپه که گواه هزارهها تالش
انسانی است ـ که بدون هیچ سنت هنری چشمگیر و فعال مبدل به مرکز تنها امپراتوری اسالمی
جهانی ،خالفت عباسیان با پایتخت نیمه افسانهایاش ،شهر صلح ـ مدينه السالم ـ شد؛ فارس و
غرب ایران بهطور کلی با خاطراتی بس فراتر از آثار هنری به جا مانده که پرسپولیس یا طاق
بستان را مبدل به افسانهها ،از جمله قصه عشق جانسوز فرهاد و شیرین کرده ،شمال هند که شیوه
سنگکاری آن به فضاهای طاقدار اسال ِم ایران خاست 13و دیوار نگارههای ظریفش انجامید که
نمایانگر زندگی مقدسان است و در اوراق نسخههای دنیوی فشرده شده است.
بدین ترتیب فضاهای پرشــمار تاریخ اسالم هویتی یافته که مورخان باید به ظرافت راهی
برای فراگیریاش بیابند .زیرا یکایک اشــیا ،از جمله نقاشیهای نسخهها و مرقعات ،احتما ً
ال
بیش از آثار معماری ،نشان از ساختار موروثی فرمها ،معانی و خاطراتی دارد که در هریک از
این فضاها شکل گرفته است .هیچ شیئی را نمیتوان بدون اجتماع ترکیبات فضائی که در خود
جای داده فهم کرد.
به راحتی میتوان دریافت تحوالت مشخص تاریخی در لحظههای دقیق تاریخی بر هویت
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فضاها تأثیر گــذارد .خود این تحوالت تاریخی را میتوان حول دو محور متضاد تعریف کرد
که رویاروییها ،و در مواردی نادرتر ،اتحادشان ستون فقرات یا منحنی حلزونی 14بیشتر تاریخ
سرزمینهای اسالمی را تشکیل میدهد.
اولین محور را میتوان مرکزگرا یا شــاهانه 15نامید .جانشینی پیامبر چه برخاسته از سنت
امپراتوریهای پیشا اسالمی چون هخامنشــیان ،رومی ،ساسانی ،گوپتا ،یا خو ِد ایده اسالمی
حکومت پیامبر بر مؤمنان ،ســنتی بود که بر حق و قدرت الهی حاکم ،خلیفه یا ســلطان که
همانطور که در بسیاری از سکهها و کتیبهها اعالم شده سایه خدا بر زمین دانسته میشد ،تأکید
میکرد .نشانههای شــاهی در هر آنچه به آیین مربوط میشود ،از لباس گرفته تا کوکبه و بار
عام دیده میشود .افزون بر این در معماری کاخها ،و در چند نمونه معدود چون قاهره یا بغداد،
در خود نقشــه شهر به چشم میخورد .جاهطلبیهای شاهانه در هنر خوشنویسی هم هست و
نمونه بارزش طغراهای خلفای عثمانی ،هرچند در نســخههای شاهانه قرآن هم دیده میشود
که همچون تجلی تسلط شاهانه بر نمایش این کتاب مقدس عمل میکند .اولین گامها در هنر
خوشنویسی ،که یکی از اصیلترین ویژگیهای هنر اسالمی است ،توسط خلفای عباسیان در
بغداد برداشته شد .تنها یکی از شاهانی است که در افسانه یا به حقیقت ،نماد سنت شاهانه در
حمایت اسالمی از هنر شدهاند .اینکه این سنت در سبک و صورت مشهودتر است یا در رفتار،
محل بحث دانشمندان است .اما کمتر تردیدی وجود دارد که جنبه شاهوار فرهنگ عثمانی است
که به کیفیت و منزلت لباسهای خود و تبدیل خزائن شاهی به مجموعهای بیهمتا از آثار هنری
دارای همه نوع اشیا شــگفتانگیز و با شکوه از سراسر جهان کمک کرده است .از این لحاظ
عثمانیان با آگاهی کامل و بس مصممانه از شیوه شناخته شده فاطمیان مصر و به ویژه آغاز دوره
عباسیان بغداد پیروی کردند ،حتی اگر نامی از شاهان افسانهای ایران به میان نیاوریم که گهگاه
شرح ثروتشان در شاهنامه آمده ،و امپراتوران روم که آیینهایشان در مجسمههای به جا مانده
در استانبول و دیگر شهرهای امپراتوری اسالمی به چشم میخورد.
دومین محور تاریخ اسالم را میتوان مرکزگریز یا ملوکالطوایفی دانست .در نتیجه فتوحات
مهاجمان یا بردگانی از قومیتهای گوناگون ـ بیشــتر ترک و بربر و مدتی هم مغول ـ اعالم
استقاللهای محلی ،یا ترکیباتی متنوع از هر دو ،دودمانهای کوچک و بزرگی که تقریب ًا همیشه
عمری کوتاه داشتند در خطههای پیرامونی سر بلند میکردند .از این دست بودند بیلیک ـ بیلیق
ـ16هــای آناتولی در قرن چهاردهم و اوائل قرن پانزدهم و رئیس طایفه17های اســپانیای قرن
یازدهم اسپانیا؛ ضمن اینکه به یاد سپردن نام دودمانهای حاکم بر شهرهای ایران در قرنهای
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دوازدهم و سیزدهم با طول حکومت هر یک بسیار دشوار است .همه این فرمانروایان خودمختار
در پی نمایش اقتدار و مشروعیت حکومت خود بودند .اینان بیشتر از امپراتوران ،آثار هنری را
برای نمایش اهمیت و ثروت خود به کار میگرفتند و اغلب به تقلید هنر شاهانه میپرداختند.
از همین روست که آثارشان پر شمارتر از آثار سنت هنری شاهانه است چرا که شمار بیشتری
از آنان برای قبوالندن خود ،به سرمایهگذاری در هنر میپرداختند .امیران دودمان ارتقی 18شرق
آناتولی و بینالنهرین علیا 19در حدود  1200میالدی ادوات خودکاری به شکل کاخ شاهی بغداد،
بدان صورت که در افسانهها و اساطیر آمده بود میساختند.
بنابراین تشخیص مضامین شاهانه از آنچه برای ملوک طوایف ساخته میشد آسان نیست.
در واقع به راحتی نمیتوان تعیین کرد کدام حکمران شــاهوارتر از دیگران بوده است .ایلخانان
ایران که دوره حکومتشان کوتاه بود و حتی نتوانستند یک قرن در قدرت بمانند بیش از مملوکان
مصر و شام ـ شرق طالع یا سوریه کبری عرب ـ 20که سلیقه اساس ًا فئودالیشان به مدت نزدیک
به دو قرن و نیم طول کشــید و آثار عمده هنر اســامی را تولید کردند ،مضامین شاهانه ایجاد
کرده و به کار بردند .این که کی شــاه بود و کی امیری فئودال ،بهاندازه آگاهی از وجود دو نوع
موقعیت تاریخی که برای بیان مجموعههایی متفاوت از بلندپروازی به استفاده از فرمهای بصری
میپرداخت اهمیت ندارد.
پس ماحصل آنچه گفته شــد این است که عناصر زمان و فضا به آثار هنر اسالمی چندین
نوع ویژگی میدهد .خاستگاههای هنرها از طریق مهارتهای فنی و طیفی از خاطرات رسانده
میشود که گاه به مدتها پیش از ظهور اسالم بر میگردد .از این گذشته هر یک از اشیا یکی
از دو منظور ســاخت اشیا را که با هم مرتبطند میرساند .شئی میتواند اعالمکننده شاهواری
قدرتی بیتا باشــد یا نمایانگر مشروعیت حامی ســاخت یا دارنده شئی .اما به گمان من بحث
مهمتر از شناســایی صرف یک عامل در ساخت و فهم هنر اسالمی است .زیرا وقتی شخص
به تعقیب هزاران برچسب نمایشگاهها و مقدمههای کاتالوگها میپردازد ،حتی با چشمپوشی
از صدها پژوهش عالمانه ،حیرتآور است که جهان فرمانروایان و خاطرات سرزمینها ،حتی
سرزمینهای دور افتاده ،با چه ثباتی چنان به نظر میرسند که گویی همان حامی خاص آفریننده
سلیقه مسلط فرهنگ بصری مسلمین بوده است .دقیق ًا در استانبول است که میتوان یاد گرفت
چگونه این دو روند را از یکدیگر متمایز ســاخت ،زیرا عثمانیــان کار را به صورت یکی از
دودمانهــای ملوک الطوایف ـ فئودال ـ آغاز کرده مبدل به یکی از موفقترین امپراتوریهای
جهان اسالم شدند که بیش از همه به حضور خود ادامه داد و تنها امپراتوری بود که میتوانست
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در جهان اسالم مدعی همان حقوق فراگیری باشد که به جهان خارج مینمود.
بیاییــد از حضور مادی ســرزمینها و رویدادها فاصلــه بگیریم ،هر چند
سازماندهی فکری آنها الزامی است .بگذارید به تصور آنچه میتواند وضعیت
ذهنی طرز تفکر 21مســلمانان در ارتباط با جهان نام میگیرد بپردازیم .به گمانم طرح کلی که
پیشنهاد میکنم در مورد گذشته معتبر است و نه در صحنه امروزی .مسائلی که این اواخر مطرح
شده بیشــتر از مجال ،است .به سه مؤلفه در ترکیب نگرش مسلمانان به هنر خواهم پرداخت:
ماهیت تقلید 22ـ بازنمائی ـ 23مسئله تزیین و عناصر نظریه زیباییشناسی.
آنقدر درباره دیدگاههای مسلمانان نسبت به بازنمایی ـ تقلید ـ طبیعت یا موجودات زنده
نوشــته شده که ارائه جمعبندی از وفاق نســبی میان علم و مؤمنان سنتی تقریب ًا آسان است.
صرفنظر از دالیلی که بدان منجر شــد و اشکال خاص بیانی که به خود گرفت بیشتر جامعه
اسالمی به موضعی رسید که میتوان آن را شمایلگریز 24نام داد.
شــمایلگریزی دو نتیجه دارد .نخست این که تمثالهای جهان
زنده معمو ً
ال به عنوان نشانههای قراردادی یا نمادهای معنادار برای
مؤمنان عمل نمیکنند .از اینرو ،به جز استثناهای گهگاهی ،هیچ
دودمان یا کشور اسالمی به بازنمایی مادی مضامین الهی یا دنیوی در
هنر رسمی خود نپرداخته است .تصویرپردازی موضوعهای مقدس
نادر اســت ،به استثنای مورد مهم آیینهای شهادت امام حسین ـ
علیه السالم ـ نزد شیعیان .وقتی اهمیت این نکته دانسته میشود که
نتیجه عمدهاش را در نظر آریم :اینکه تاریخ مقدس و تاریخ جهانی
که در دسترس مسلمانان قرار داشت از راه تصویر انتقال نمییافت.
شاید دانشمندان یاد گرفته باشند نشانههای جسمانی خاص شاه
عباس ،اکبر یا محمد ـ مهمت ـ فاتح و سلیمان با شکوه را شناسایی
کنند اما سبیلها را یا از راه نقاشیهای غربی میشناسیم ،مثل مورد
فرمانروایان عثمانی ،یا از راه نگارهها ـ مینیاتورهایی ـ که استفاده
از آنها به کاربرانی اندک محدود میشد .این نگارهها برخالف چین
یا مغرب زمین برای نشــان دادن فرمانروا به اتباعش نیست .برای
اطالع از خصوصیات روانی نهایی مسلمانان در ارتباط با هنرهای
تجســمی در هر لحظه از تاریخشان مهم است که این نبود نسبی
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است-
چینیهای
ایزنیک نقش
گلهاییمانند
الله ،سنبل ،انار و وش
دارد -همچنین عالوه بر انسان
نقش حیواناتی از قبیل پرنده ،ماهی،
خرگوش و سگ نیز دیده میشود-
بیشترین رنگهای آنها آبی ،فیروزهای ،سبز و
سرخ است - 31 -اسماء ُحسنی یا نامهای نیکوی
خداوند نامهایی است که در اسالم برای اهلل به کار
رفت ه است -غالب ًا شمار این نامها را  ۹۹دانستهاند
که بیشترشان در قرآن آمده هرچند به باور
ن بیشتر است - 32 -ایگور
برخی شمارشا 
فئودورویچ استراوینسکی (-1971
 ،)1882آهنگساز روس
است که به عقیده بسیاری یکی از تاثیرگذارترین و
مهمترین آهنگسازان قرن بیستم محسوب میشود-
 -33پای ما لنگ است و منزل بس دراز دست ما
کوتاه و خرما بر نخیل؛ شعری از حافظ-
34 - Atomism 35- Patrician 36 - Westernized 37- Amateurs 38 - Colonialism
39- Imperialism 40 - Chalice 41- Ecclesiastical vestment42 - Reliquary
 - 43بـــا اینکـــه بدنـــه ســـفالینه ماجولیـــکا از
ســـفالهای دیگـــر متراکمتـــر اســـت همچـــون
دیگـــر ســـفالینهها متخلخـــل و رنگـــی اســـت-
بدنـــه ایـــن ســـفالینهها بهطـــور کلـــی از رس
ناخالـــص و ســـیلیس و گدازآورهـــای مناســـب
ســـاخته میشـــود -ایـــن بدنههـــا همیشـــه
دارای لعـــاب ســـفید کـــدر قلـــع بـــوده و یـــا در
مـــواردی بـــه وســـیله انگـــوب ســـفید و لعـــاب
شـــفاف پوشـــانده شـــدهاند؛ در حقیقـــت ایـــن دو
عامـــل وجـــه مشـــخصه ایـــن نـــوع فراوردههـــا
هس ــتند -ای ــران زادگاه ای ــن دس ــت س ــفالینهها
و ســـفالگران ایرانـــی اولیـــن ســـازندگان ظـــروف
ماجولیـــکا در جهـــان بودهانـــد -عامـــل اصلـــی
ســـاخت ایـــن محصـــوالت تمایـــل ســـفالگران
ایرانــی بــه تقلیــد از ظــروف چینــی بــود (از حــدود
ق ــرن هش ــتم می ــادی) -س ــفالگران ایران ــی ب ــا
اس ــتفاده از رسه ــای ناخال ــص ـ تنه ــا رسهای ــی
کـــه در آن دوران در دســـترس بـــود ـ قـــادر بـــه
ســـاخت چینـــی و اصـــو ًال فرآوردههـــای ســـفید
نبودنــد -بنابرایــن تنهــا راه چــاره پوشــاندن بدنــه بــا
م ــاده س ــفید رن ــگ ب ــود -ای ــن م ــاده میتوانس ــت
دوغ ــاب س ــفید باش ــد ی ــا لع ــاب ک ــدر س ــفید و از
اینج ــا ب ــود ک ــه اس ــتفاده از قل ــع جه ــت تهی ــه
لع ــاب ک ــدر س ــفید آغ ــاز ش ــد -بدی ــن ترتی ــب
س ــفالگران جه ــان اس ــام آن روز و در رأس آنه ــا
ســـفالگران ایرانـــی لعابهـــای ســـربی کـــدر

تصاویر جا افتاده در حافظه جمعی یا فردی آنهاست در نظر داشته باشیم ،زیرا به احتمال زیاد بر
قضاوتهای مؤمنان در مورد آثار هنری و انتظاراتشان از آنها تأثیر گذارده است .اما شیوههای
تأثیرشان بر قوه نقد و ذوق مسلمانان نیازمند پژوهشهایی است که هنوز صورت نگرفته است.
نتیجه دوم شــمایلگریزی ،خالقتر و احتما ً
ال جالبتر اســت .پرهیز از بازنمایی به معنی
فقدان شناخت نســبت به زیباییها و جاذبههای جهان مادی طبیعت ،جانوران و مردم نبود.
ســختگیرترین فالسفه و الهیون چون احمد غزالی ،بیش از یک بار در نوشتههای خود عالقه
چشمگیری نسبت به آفرینش نشان دادهاند ،همان که بسیاری از عرفا ،چون جالل الدین مولوی
انجام دادهاند .مشکل اساسی یافتن راههای بیان این عالقه و برانگیختن آن در دیگران به دور از
فریب واقعیت مادی است.
زمانها و مکانهای متفاوت راههای خاص خود را برای بیان یافتند ،اما تقریب ًا همه آنها با
آنچه معمو ً
ال تزیین 25نامیده میشود و دومین موضوعی است که مایلم در بحث معنی و موانع
بدان پردازم ارتباط داشتهاند .درباره ماهیت تزیین توافق چندانی وجود ندارد اما همه کسانی که
در این باره نوشتهاند متفقالقولاند که بسیاری از شیوههای هنر اسالمی بسیاری از ارزشهای
تزییــن را مینمایانند .قضاوت درباره این ارزشهای تزیینی در برخی محافل از قرن نوزدهم
تجدد منفی بود .پسامدرنســیم نسبت به تزیین ،مهربانتر بوده و برخی
و به ویژه تحت تأثیر ّ
نویســندگان قدیمیتر چون راسکین 26در آن تجلی گوهرین 27لذتی را میدیدند که هنرمند یا
صنعتگر 28از آفرینش اثر خود میبردند.
حال چگونه میتوان تعریفی از تزیین به دست داد که مددکار درک ما از هنر اسالمی باشد؟
در سطح آغازین میتوان گفت تزیین آن بخش از هر کاری است که شخص انجام میدهد یا
میبیند که به نظر نمیرســد سوای نقش تجسمی که بر روی حامل 29خود ایفا میکند معنای
دیگری داشته باشد .به نظر میرسد تزیین مستقل از هر گونه کارکرد عملی شیئ یا اثر معماری
بوده به هیچ چیز دیگر جز خود یا آن شــیئ که بر رویش یافته میشود اشاره نداشته باشد و
در مورد شیئ تنها به افزایش کیفیت در چشم بیننده میافزاید .در سطح بعدی ،تزیین واسطهای
است میان شیئ و بیننده .اما این وساطت همچون مجموعهای از راهنماها در توضیح چگونه
استفاده کردن از شیئ عمل نکرده بیشتر از چگونه دوست داشتنش میگوید و چگونگی ایجاد
رابطهای مؤثر با شــیئ ،که میتواند رابطه ملکی ـ عالقه به خرید و داشــتن چیزی ـ یا رابطه
کاربردی ـ نوشیدن از جامی خاص یا پای نهادن بر قالیچهای ـ و احتما ً
ال چندین شیوه ارتباط
با آفریدههای بشر باشد .اما این تزیینات نه چون تابلوی نقاشی است که فی نفسه غایتی باشد،
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بلکه صفحات کتاب را ماند که به کتاب به عنوان یک کل ختم میشوند .میتوان با شور فراوان
به شــاخههای بیپایان گل و بوته اسلیمی قالیچه یا بشقاب چینی ازنیک 30نگریست ،اما این
بشقاب یا قالیچه است که عالقه بر میانگیزد نه طرحهای آن.
سطح سومی از تزیین که شاید فنیتر باشد این است که میتواند تقریب ًا از هر فرم یا بنمایهای
تشــکیل شود .درخت ،حیوان ،شخص ،چشمانداز و بنا میتوانند به همان سادگی به تاجی از
گل و برگ و یا طرحهای هندسی تبدیل شوند .چندین راه برای دگرسان کردن نقشمایهها با
ارجاع بارز به تزیین وجود دارد .تنها از یکی یاد خواهم کرد که همانا تکرار است ،زیرا ظهور
پیاپی نقشمایهای واحد ارزش یا معنای ذاتی آن را کاهش داده تبدیل به ســاز و کاری برای
ورود به شیئی میکند .اما برترین و مسحورکنندهترین نقطه ابهام تزیین این است که در حالی که
معنای هر نمونه از درخت یا پرندهای واحد در مجموعهای از درختان و پرندگان مشابه کمتر از
مواقعی است که به تنهایی به کار گرفته شده باشند ،حقیقت تکرار مبدل به نوعی شرکت در فرم
میشود که در صورتی که شخص تن به پیگیریاش دهد بس نیرومند میگردد .نقشمایههای
مکرر دانههای تسبیح را میماند .همه نظیر یکدیگرند اما وقتی دانهای را از انگشتی به انگشت
دیگر میاندازیم مبدل به نود و نه اسم اهلل 31یا در واقع هر چیزی که در فکر استفادهکننده است
میشود .بدین معنا تزیین واسطهای است که هدفش نه با فرمهای تزیین بلکه حسب اراده کاربر
تعیین میشــود .بدین نحو مضایق جهان بسیار بسته فرمها که در نگاه اول بس محدود به نظر
32
میرسد مبدل به منبع شگرف آزادی فردی شده است .بنا به گفتهای منسوب به استراوینسکی
هنر در تنگنا میزید و در آزادی میمیرد .تزیین هنر اســامی ،دست کم در توضیحات نظری
نشان میدهد چگونه آزادی میتواند از دل قید و بند سر بر آرد.
مشکل بغرنج این است که آیا تفسیرهای بینندگان و دانشمندان امروزی از این یا آن خصیصه
هنر اسالمی حسب ارزشهایی که فرهنگ اسالمی درباره خود بیان داشته موجه است یا خیر.
با وجود نزدیک به دویســت سال تالش علمی هنوز جزئیات منابع عظیم فرهنگ اسالمی را
که به زبانهای گوناگون آن فرهنگ نوشــته شده خوب نمیدانیم و منزل بس دراز 33.پیوسته
نکات تازهای یافت میشود و نتیجهگیری با هرگونه اطمینان بیپروایی است .در حال حاضر
و با توجه به منابع مکتوبی که با آنها آشنایی هر چقدر مقدماتی دارم میتوان چندین رویکرد
به زیباییشناسی هنر اسالمی ایجاد کرد .هریک از این رویکردها جنبه تازهای را برای تدوین
نظریه نهایی زیباییشناسی هنر اسالمی پیشنهاد میکند.
رسالههای فنیای از مسلمانان در دست است که با مطالعه آنها ،به خصوص درک هندسه،
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زیر و زبر میشود .این امر تا حدودی مربوط به سطح عملی و چگونگی طراحی است ،اما از این
لحاظ جالبتر است که نشان میدهد هندسه نوعی تسلط بر عالم هنر داشت و ابزار دسترسی به
هنرهایی بود که در دسترس همه ،از زن و مرد گرفته تا همه طبقات اجتماع بود .کتب علمی ،به
خصوص در زمینه نور در دست است که نظریه زیبایی و لذت بر پایه انطباقهای مدرکات شخص
از جهان پیرامون و برگرداندن همین مدرکات را روی مصنوعات در اختیار میگذارد .رساالتی در
نقد ادبی هست که عمده تمرکزشان بر شعر و شاعری است و اغلب در ارائه فهرستهای بیپایان
از تشبیهات و استعارات ردهبندی دارند اما در عین حال به موضوعی اصلی چون رنگ ،گل و
اندامها اشاره دارند که هر یک طیفهایی از معانی را کسب کردهاند .متونی فلسفی وجود دارد که
جنبههای گوناگون زیباییشناسی ارسطویی را گرفته در طرح مسلمین از جهان به کار میبرند.
به عنوان مثال چندین دانشمند پی راههای گوناگون گشتهاند در نظریه ذرهگرایی 34که بر پایه آن
همه مشهودات از ترکیبی از اتمها تشکیل میشود که میتوانند به طرق گوناگون باز ترکیب شوند
بیآنکه خلقت الهی به چالش گرفته شــود و همین توضیحی است برای ترکیبات نامنتظری که
در تزیین اسالمی یافت میشود .سر آخر متون عرفانی هم هست
که تصویرپردازیهای سرشارشــان انتقال مضامین به ترکیبهای
لذتبخش آثار هنری را به راحتی میسر میسازد.
جز در مورد اولین دســته از این منابع که اهمیتشان برای هنر
روشن اســت پژوهش این متون گوناگون هنوز به جایی نرسیده
که بتوان نظریهای واقعی درباره هنر اســامی تدوین کرد هرچند
امکانش هست.
پر واضح است که هنوز زمان مناسب تعریف زیباییشناسی و
حتی زیباییشناسیهای هنر اسالمی فرا نرسیده است .با این همه
میتوان با بررسی شتابزده آثار و متون گفت تجربه بصری جهان
مســلمانان پیوسته از دو پدیده تأثیر میگرفت .در همان نگاه اول
معلوم میشود که یکی پدیده منفی پرهیز از بازنمایی جهان بیرونی
انسان و طبیعت است و دیگری ،این پدیده مثبت که به هر آنچه قابل
نمایش بود یا امکانش وجود داشــت ارزشی یکسان داده میشد.
این دو پدیده در کنار یکدیگر به پرسشهایی نظری و عملی منتهی
میشود که پاسخشــان میتواند در گنجینه عظیم منابع ناپژوهیده
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باشد .اما مشاهده مداوم و ژرفاندیشی در خود آثار میتواند به بهسازی طرق مطرح کردن این
پرسشها کمک کند.
هویتی که هر هنر به خود میگیرد و داوریهایی که درباره نمونه آثارش
میشــود تا حدودی بســتگی به این دارد که درک هنر چگونه بوده یا
ِ
گذرای هر لحظه ،بستگی
هست .در قضاوتهای زیباییشناختی پوشاک هم مد داریم لذت و مد
به چیزهای پیش از خود داشته ،گاه مخالف آنها میشود و گاه به ادامه آنها در مقیاسی متفاوت
میپردازد .این نکته بیشــتر به درک هنر اسالمی برمیگردد زیرا فهم قدر و قیمتش به صورت
وجهی از شیوههای اندیشه و رفتار غربی بوده نه حفظ میراثی بومی .این قاعده کلی چند استثنا
36
داشت ،به ویژه در استانبول و قاهره ،جایی که اشراف پولدا ِر 35محلی که به شدت غربی مآب
شده بودند ،موزهها و مجموعههایی ایجاد کردند و هنر خوشنویسی خود را به صورت تالش
پیوسته خوشنویسان و عالقمندان 37اغلب مستعد این فن تا میانه قرن بیستم کشاند .اما بهطور
کلی در جهان اسالمیِ امروز حضور شاغالن سنتی هنرها یا فیلسوفان زیبایی مشهود نیست،
همانها که وجودشان برای درکی مشابه آنچه همه ما از هنر چینی و ژاپنی داریم تا بدان پایه
مهم است.
میتوان برای نبود این دست سنتها در جهان اسالم چندین توضیح همزمان ارائه کرد .یک
از آن میان میتوان این باشد که پیش از پایان قرن هجدهم در ساختار فکری و کار هنرمندان و
افزارمندان بخش اعظم جهان اسالم گسستی ایجاد شده بود .این گسست درونی را آنچه عموم ًا
تجربه اســتعمار 38و سلطه 39میشناسند عمیقتر ساخته است .ظرف تنها یکی دو نسل شاهد
احیاء عالقه به گذشته بودهایم هر چند فاقد پشتیبانیِ یک مبنای فرهنگی مؤثر بوده است.
کمــی بعد به بحث تبعات این وضع برمیگردم .در این فاصله مایلم به اختصار به تاریخچه
داوریهایی که درباره هنر اســامی شده و طرق تأثیر آنها بر تفسیر زیباییشناختی این هنر
پردازم.
در بخش اعظم قرون وســطی و در واقع تا قرن هجدهم آثار هنری اســامی برای تقریب ًا
همه سنتهای هنری اروپائی اشیایی تجملی بودند .قدیسان مسیحی را پیچیده در ابریشمهای
مسلمانان به خاک میسپردند ،جامهای عشــاء ربانی 40و ُجبّه اسقفان 41را از اشیا دنیوی که
برای فرمانروایان مسلمان ساخته شده بود میساختند ،و تقریب ًا همه محصوالت صنایع شرق
متبرک 42برای ساخت اثری مقدس گردد .بیشتر اطالعاتمان درباره
مسلمان میتوانست شیئ ّ
قالیچههای کهن ،زاده حضورشــان در دهها تابلوی نقاشــی فالمان ،آلمانی یا ایتالیایی دوره
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رنسانس است .سفالینههای لعاب قلعی 43ـ ماجولیکا ـ اسپانیایی ،تجربههای برنارد پالیسی
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در ساخت سفالینههای تزیینی در فرانسه اواخر قرن شانزدهم ،ابریشمهای لوکا 45و فلزکاری
ونیزی تنها چند نمونه صناعات غربی است که شیوههای چند صد ساله هنر اسالمی مستقیم ًا
الهامبخششان شده است .بسا که حتی برخی پیشرفتهای هنر چین ،مثل چینیهای آبی و سفید
ساخت آن سرزمین که پس از مدتی بازگشته بخش بزرگی از هنر سفالسازی جهان اسالم را
زیر سلطه میگیرد ،ملهم از نقشمایهها و ارزشهای هنر اسالمی بوده باشد .یکی از مهمترین
ویژگیهای صادراتی جهان اســام به شــرق و غرب در حروف عربی است که به شکلی در
ی هالههای مریم باکره در هنر ایتالیا اینگونه تقلیدها از خط
میآیند تا شبیه واژه به نطر آیند؛ حت 
عربی را در خود دارد.
تمامی این وامگیریها نمایانگر داوریهای زیباییشناسانه درباره کیفیت آثار هنر اسالمی
است .با اینکه هیچ خبری از سخنان حاکی از داوری درباره این آثار که پیش از قرن هجدهم
ایراد شده باشد ندارم دو نکته نمایان میشود:
یکی کامیابی فنی و آفریدن چیزی شگفتانگیز است که با اعمال مهارتهای عادی روزمره
نمیتوان بدان رسید .سفال را چنان میسازند که چون فلز رخشان میشود و بافتهها را هزار نقش
میگردانند ،زیرا برخی صنعتگران چیرهدست بیگانه میتوانند همچون جادوگران ،شیوههایی را
که همه میدانند احیا کنند .یک جنبه جالب از این نگرش غربی به مورد ابداع لفظ مقرنس در
حدود قرن شــانزدهم یا حتی جلوتر از آن برمیگردد که طرحی پیچیده را تداعی میکرد که
بیش از هر چیز تکیه بر نقشمایههای گیاهی داشت .کیفیاتی که با استفاده از لفظ عربسک ـ
که اصطالحی منحصرا ً غربی اســت ـ و نیز با دیگر نگرشهای گوناگون پیش گفته نسبت به
هنر اسالمی رسانده میشود ،میتواند در عمل به همین خوبی در درون سنت هنری اسالمی نیز
پذیرفته باشد .مصدر عربی عجب به معنی ِش ِگفتن 47به زبانهای فارسی و ترکی هم رفت چرا
که ریشهای است که لذت و هیجان ناشی از اثر هنری را به بهترین وجه نشان میدهد و صفت
عجیب به تمامی زبانهایی که از اسالم تأثیر پذیرفتهاند سر کشیده است .داستانهایی راست یا
افسانهای درباره جستجو و کشف اسرار تولید گفتهاند .اعجابآفرینی همیشه به راز میمانست،
را ِز جادوگر یا سیّاحی از سرزمینهای دور دست.
دومین موضوع تجمل است که بیش از همه در اشیای دارای کاربرد روزانه به کار میرفت،
طوری که جامی برای نوشــیدن ،ردایی برای روز پوشــیدن ،شمعدان ،کفپوش یا دیوارپوش،
جملگی میتوانســت با قدرت وساطت و تأثیرگذار تزیین که شرحش پیشتر گفته آمد جالب
46
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و دگرســان شود .آثار هنر اسالمی اجازه میداد بدون استفاده از مصالح گرانقیمت چون زر و
گوهرهای آبدار ،که گرچه همه میشناختند استطاعتش را نداشتند ،برخورداری از محیط زندگی
زیبا متصور باشــد .حتی میتوان توضیحی اســامی برای این دستاوردها آورد .بهعنوان مثال
میتوان گفت این هنرهای وانمودسازی در هنرهای صناعی 48به کار رساندن این معنا میآمد که
تنها خدا ابدی است و دیگر هیچ 49و اینکه صرف مال بهر مواد گرانبها ناشایست است و تفاوت
فقیر و غنی میبایست ناچیز باشد .به دیگر سخن و بر پایه این استدالل آنچه هنر غربی قرون
وســطی و سدههای میانه در هنر اســامی قدر مینهاد دقیق ًا همان کاری بود که این هنر در پی
انجامش بود ،یعنی زیباییبخشی به هر چیز ،هر چقدر ناچیز ،حتی اگر بیرون از جهان اسالم ـ و
حتی در درون آن ـ تمامی دالئل اخالقی پشت سر چنین آفرینشی درک نمیشد .تا قرن هجدهم
این مضامین شرقی مبدل به تورکواری 50،به معنی بازیهای کوچک با صبغههای نیرومند بیگانه
بهر سرگرمی توانگران شده بود.
در قرن نوزدهم اوضاع فرق کرد .در اوائل قرن مطالب بسیار درباره هنر اسالمی و عربسک
به خامه فیلسوفان و ادیبان 51آلمانی چون هگل و گوته نگاشته شد .با این همه تأمالتشان بس
انتزاعی و بیارتباط با هر گونه اطالع از هنر اســامی بود و عمدت ًا به ادبیات مربوط میشــد،
آن هم در صورت نیاز به مثالهایی برای اثبات نکات فلســفی .کمابیش در همین زمان عالیق
عتیقهشناسانه باال گرفت و آرشیویستها در پاریس و وین و چند پایتخت مهم دیگر شروع به
توصیف آثار هنر اسالمی کردند ،به همان نحو که متخصصان بالینی 52وضع بیمار را در بیمارستانها
ثبت میکنند .به علت حضور اشیا مجبور به رسیدگی به آنها بودند اما نه هیجان خاصی در کار بود
و نه نیازی بدان ،و کسی را پروای چگونگی و زمان ورود این اشیا به مجموعههای غربی نبود.
نیمه دوم قرن نوزدهم شاهد تغییری شگرف شد که تا قرن بیستم ادامه یافت و برخی تأثیرات
آن هنوز به شدت احساس میشود.
سه جنبه از این تغییرات به قصد من
در تعریف نظریههای زیباشناختی
هنر اســامی ارتبــاط دارد .دو
جنبه نخست ارتباطی تنگاتنگ با
یکدیگر دارند .این دو عبارتند از
رشد مجموعههای دولتی و به ویژه
خصوصی و تاراج آثار ،گنجینهها و
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قلـــع را کـــه در  500پیـــش
از میـــاد ـ در اوایـــل دوره
هخامنشـــی ـ بـــه وســـیله
ایرانیـــان باســـتان مـــورد
اســـتفاده قـــرار میگرفـــت
احیــا کردنــد -در قــرون ســوم
ت ــا هش ــتم هج ــری ـ ق ــرن
نه ــم ت ــا دوازده ــم می ــادی
ـ زیباتریـــن نمونههـــای
ماجولیـــکا در ایـــران ســـاخته
میشـــده اســـت -در قـــرن
هشـــتم میـــادی اعـــراب
از تنگـــه جبـــل الطـــارق
گذش ــته دروازهه ــای اس ــپانیا
را گشــودند -ارتبــاط فرهنگــی
عمیق ــی ک ــه ب ــا تس ــخیر اس ــپانیا
بیـــن اروپاییـــان و مســـلمانان پیـــش
آمـــد باعـــث شـــد جهـــان غـــرب بتوانـــد
بس ــیاری از رم ــوز صنع ــت ش ــرق و از جمل ــه
شـــیوههای ســـاخت ظـــروف ماجولیـــکا را
بیام ــوزد -کلم ــه ماجولی ــکا از ن ــام جزی ــره مای ــورکا ـ
ماج ــورکا ـ در اس ــپانیا گرفت ــه ش ــده اس ــت -در ای ــن
جزی ــره مسلماننش ــین در اوای ــل ق ــرن پانزده ــم
ظروف ــی ب ــا لع ــاب ک ــدر قل ــع س ــاخته و ب ــه
دیگـــر نقـــاط جهـــان صـــادر میشـــد-
 44 - Bernard Palissy 45Lucca 46 - Metalwork,
toreutics 47 - To wonder 48 - Industrial arts
ـــن َعلَ ْي َهـــا
ُ « - 49ك ُّل َم ْ
ـان َ -و َي ْب َق ــى َو ْجــ ُه َربِّ ـ َ
ـك
فـ ٍ
ـــرا ِم»-
ُذو الْ َج
ِ
ـــال َواإل ْك َ
الرحمـــن ،آیـــات -26-27
 -50تور ُکــواری ـ turquerie
ـ م ــد و اس ــلوبی ش ــرقی ک ــه
بـــر پایـــه تقلیـــد از مظاهـــر
هنـــر و فرهنـــگ ترکـــی در
اروپـــای غربـــی و در قـــرون
 ۱۶تـــا  ۱۸رواج داشـــت-
ای ــن اس ــلوب تاثی ــر عمیق ــی
بـــر دکوراســـیون ،نقاشـــی
و موســـیقی اپـــرای اروپـــا و

بایگانیهای سراسر عالم اسالمی برای بر آوردن نیازهای موزهداران و مجموعهداران .در اینجا
نه به تبعات اخالقی و سیاسی این تاراج 53بلکه به دالیلی میپردازم که عدهای را در غرب بر آن
داشت با فناوری به مراتب پیشرفتهتر خود و با وجود سیصد سال تحوالت شگرف در هنرهای
نقاشی ،پیکرتراشی و معماری خود ،در آثار اسالمی مزیتی یابد که در جای دیگر یافت نمیشد.
پدیدهای مانند ژاپنگرایی 54ناگهانی که با گشوده شدن درهایش به روی جامعه بینالمللی پیش
آمد .میتوان چند دلیل برای این تحول آورد .از آنجا که بسیاری از مجموعهداران ،به ویژه در
فرانسه جواهرفروشــانی موفق بودند ـ آنری ِو ِور 55،لوئی کارتیه ـ 56یا با خانواده افزارمندان
خویشــاوندی داشتند ،در آثار هنری اسالمی همان ارزشهای استادانه را که در قرون وسطی
دیده شــده بود میدیدند ،هرچند با زاویهای نو .دیگر قضیه از این دست نبود که فنآوری در
غرب وجود نداشت؛ بلکه بیشتر این بود که صنعتی شدن و رشد شتابان به زدودن لذت ایجاد
زمینهای برای جامعه و زندگی میانجامید .زیباگرایان 57که یارای مهار آن تغییر را نداشتند دست
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کم میتوانســتند خود را در خانه در میان صوری از جهانی دیگر بگذارند .ایوان اسچوکین
روس که سرانجام یکی از بزرگترین دانشمندان پهنه نگارگری ایرانی و ترک شد در خانواده
59
ثروتمند یکی از مجموعهداران بزرگ مدرن به دنیا آمد؛ ماتیس نزد آنان رفته در عمارتشان
بزرگترین و تأثیرگذارترین نقاشی مجموعه 60خود را کشید .اما اسچوکین جوان که در آن زمان
تازه بالغی بیش نبود به خاطر میآورد چگونه مجموعهداری پدر او را از نقاشــیهای بزرگ
دور ساخت و تقریب ًا به اجبار به دام عشق به مینیاتورهای ایرانی و تأثیرشان بر هنر عثمانی و
مغوالن هند انداخت.
آنچه در مورد همه این مجموعهســازان مهم و در واقع اساسی است این است که شیفتگی
و گاه عشقشــان به آثار هنر اسالمی نتیجه یک سری ماجراهای روانی شخصی بود و تقریب ًا
هیچگاه عالقه مقدماتی به جهان اسالم سببساز آن نشده بود .دستاورد آنان برای درک ما از
هنر میتواند بهطور کلی در مقوله خبرویت هنری ،به معنای تیزبینی توأم با قدرت یادسپاری
جزئیات قرار گیرد که به کمک یکدیگر به آنان اجازه میدادند اشیا را بر حسب سبک تقسیمبندی
کرده به پیشنهاد ،و گاه حدس شیوه تکامل و اقتباسها پردازند و اغلب چندان در بند تاریخ و
جغرافیا نباشند .اما صحنه کار مجموعهداران موزه بود و تا امروزه اکثریت بزرگی از تمام کسانی
که به هنر اسالمی میپردازند ـ به جز معماری ـ موزهداران بودهاند .بسیاری از آنها مقاالت و
جستارهای تفسیری مهم نوشتهاند که به روشنسازی کل مقولههای اشیا پرداخته یا نمایانگر
شــیفتگی پایانناپذیرشان نسبت به یکی از این مقولههاست ،هرچند رایجترین شکل بیانشان
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ســخن گفتن از زبان گالری موزه یا نمایشگاههای موقت است .این رویکرد در عین تقویت و
حسی با آنها ،اغلب اشیا را از زمینه اصلی
تهذیب ارائه بصری اشیا و امکانات برقراری رابطه ّ
خود خارج کرده مبدل به چیزهایی جدا و منفرد برای شناختن ،حس کردن و دوست داشتن،
بدون اهمیت دادن به خاستگاهشــان میسازد .اشــیا از نظر زیباییشناسی آزاد شدهاند تا در
دسترس هر آنکه از زیبایی لذت میبرد قرار گیرند.
ســومین عاملی که قرن نوزدهم وارد زیباییشناسی هنر اسالمی کرد سفرهای بینالمللی
درجه یک ،نخستین جزء زندگی در مستعمرات ،یا توسعه بیپایان فعلیتهای بازرگانی بود.
کاپیتانهای دریانورد و سرگردهای ارتش با صدها قالیچه که از همه جا خریده بودند به میهن
خویش باز میگشتند و بدین ترتیب قالیچه شرقی مبدل به یکی از لوازم ضروری هر خانه شد.
نقاشــان آمریکایی چون فردریک چرچ ،نقاشان فرانسوی چون دالکروا 61،نویسندگانی چون
گوستاو فلوبر ،پییر لوتی 62و مارک تواین و نسلهایی از فرمانداران انگلیسی در هند ،با اشیایی
بر میگشتند که بیتردید بیشتر ارزش قومنگارانه داشت تا هنری ،هر چند خاطراتی از مردمان
و زمینههای زندگی آنان با خود داشتند .برخی چون مارک تواین به خردهگیری و طعن آنچه
میدیدند میپرداختند ،اما بسیار کسان ،گاه به کمک تصاویر فریبای مشرق زمین ،تجارب خود
را مبدل به رویای محسوسات تجملی میکردند که در آن تک تک اعمال میتوانست ارزشی
بیهمتا یابد و به راستی مییافت .این مسافران مددکار عالقه به امور و اشیا نابومی 63شدند و،
شاید به دالیلی نادرست ،به کشف دوباره آن جنبه از شگفتی پرداخته باشند که چنانکه پیشتر
گفتم بخش عمدهای از نگرش مسلمانان به ارزشهای زیباییشناسی خودشان است.
در بخش بعد به دیگر تبعات این مواض ِع بیرون از خود جهان اسالم نسبت به زیباییشناسی
اسالمی میپردازم .اما در این مرحله و به منظور تمرکز بر اهمیتشان در درک چگونگی احساس
نســبت به هنر اسالمی مایلم بر دو خصیصه این قضاوتهای قرن نوزدهمی تمرکز کنم که اگر
نه جهانشمول ،دست کم هنوز هم رایج است .اولی تقدم شیئ است که تبدیل به اثر هنری شده
و تقریب ًا همسنگ با نقاشیها و پیکرههای سنت بزرگ هنری اروپا قرار میگیرند .نگارهها را
باید همچون نقاشی بررسی کرد و اشیا را همچون آثار پیکرتراشی ،تا جملگی بتوانند هر یک
به شیوه مختص به خود ،در میان ذخایر عظیم لذت بصری جهانشمول ـ غربی ـ جای گیرند.
تأکید ،بیشــتر بر لذت اســت تا خصایص فردی هر یک از اشیا .خصیصه دوم تقریب ًا عکس
اولی اســت زیرا نابومیگرایی 64به معنای تفاوت اســت و به پرورش چیزی بیگانه از طریق
مطلوبسازی چیزها دقیق ًا به خاطر بیگانه بودنشان میپردازد.

آمریـــکا داشـــته بـــه طـــوری
ک ــه در اروپ ــای ق ــرن هجده ــم
پوش ــیدن لب ــاس زنان ــه ترک ــی،
کشـــیدن تنباکـــوی ترکـــی بـــا
پیـــپ ترکـــی و البســـه ترکـــی
رواج داشـــت و همـــراه داشـــتن
ســـاعت تزئیـــن شـــده بـــه
ســـبک ترکـــی نشـــانه تعلـــق
ب ــه طبق ــه اجتماع ــی ب ــاال ب ــود-
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Litterateurs 52 - Clinician
 - 53بــه تــاراج و کشــتن نیازیــم
دســـت کـــه مـــا بینیازیـــم و
یزدانپرســـت -فردوســـی
54 - Japonisme 55 - Henry
Vever 56 - Loouis Cartier 57
- Aesthetes 58 - Ivan Stchoukine
 - 59خانـــه اشـــرافی ســـرگئی اســـچوکین،
بـــازرگان ،هنردوســـت و مجموعـــهدار بـــزرگ
پیشـــا انقـــاب روســـیه - 60 -شـــاهکار نقـــاش و
مجس ــمه س ــاز فرانس ــوی،هان ــری ماتی ــس (۱۹۵۴-۱۸۶۹
میـــادی) اســـت کـــه از آن بـــه عنـــوان نقطـــه عطفـــی
در زندگـــی هنـــری نقـــاش و تکامـــل هنـــر معاصـــر
نـــام بـــرده میشـــود - 61 -فردینانـــد ویکتـــور
اوژن دوالکـــروا ـ Ferdinand-Victor-
 Eugène Delacroixـ ()1798-1863
مهمتریـــن نقـــاش رمانتیسیســـم
فرانســـه اســـت - 62 -پیـــر
لوت ــی ـ  Pierre Lotiـ (-۱۹۲۳
 )۱۸۵۰نویســـنده و جهانگـــرد
فرانس ــوی اس ــت ک ــه در ای ــران
بیشـــتر بـــه خاطـــر کتـــاب بـــه
ســوی اصفهــان مشــهور اســت-
63 - Exotic 64 - Exoticism
65 - Tea-room, tea house
 - 66مارکـــوس ویترویـــوس
پولیـــو ـ Marcus Vitruvius
 Pollioـ متولـــد  80-70پیـــش
از میـــاد ،مـــرگ حـــدوداً بعـــد
از  15پی ــش از می ــاد نویس ــنده،
معمــار و مهندســی کــه در قــرن
یکـــم پیـــش از میـــاد فعالیـــت
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در این طرحها و دیدگاهها دو صدا به گوش نمیرســد .یکی صدای دانشگاه ،یعنی صدای
دانشمندانی که گرچه ممکن است آلوده به رویاهای استعمارگرایی باشد معمو ً
ال خیلی درگیر
دنیای واقعی نیست .تا جنگ جهانی دوم دانشگاه تقریب ًا هیچ کمکی به پژوه هنرهای سرزمینهای
مسلمان ندارد در حالی که سهم آن در پژوهشهای تاریخی یا دین عظیم است .صدای مفقود
دیگر از آن جهان اسالم است.
شاید مجموعهداران غربی عمده گنجینههای هنر اسالمی را ربوده باشند ،به
ویژه در استانبول ،که هنوز هم از هر کجای دیگر جهان غنیتر بود ،جایی
که به مدت یک و نیم قرن ،نســخههای خطی و احتما ً
ال دیگر اشیا به مالکان خصوصی غربی
فروخته میشد .اما این مجموعهداران برای خود کار میکردند ،برای لذت خود و حلقه کوچک
دوســتان و آشــنایان و در بهترین حالت برای ارتقاء معدودی موزه دولتی .اما با رشد ذهنیت
شرقشناسی اتفاقی یکسره متفاوت افتاد .خود اصطالح شرقشناسی یا شرق شناس ،از زمان
انتشار کتابی از ادوارد سعید با همین عنوان در حدود پانزده سال پیش شهرت زیادی یافته است.
بخش اعظم مطالب کتاب به شدت مورد انتقاد قرار گرفته ،هرچند نظراتی متین درباره برخی
مســائلی که مطرح کرده به مراتب بیشتر از این انتقادات بوده و تقریب ًا به همه زبانهای غربی
منتشر شده است .اما معدودند کسانی که این کتابهای دیگر را خواندهاند و به یک طریق و به
دالیلی بس فراتر از سبک نگارش سرزنده نویسنده ،با در نظر گرفتن حذفها و جانبداریها،
نخستین حکم کتاب با واکنش مساعد شمار غیر عادی از خوانندگان روبرو شد.
به باور من دلیل این واکنش تا حدودی در پذیرش این معناســت که دریافت مشترکی که
مسلمان و غیر مسلمان از گذشته و تا حدودی ،حال مسلمانان دارند بیشتر از مواضع ایجاد شده
در غرب شــکل گرفته تا اطالع
دســت اول از تجربه مسلمانان.
حق ًا درست است که سلیقه مراکز
فکری و سیاســی غرب تبدیل به
ســلیقه رهبران فکری و سیاسی
در مستعمرات و دولتهای مدرن
ملی و حتی کشورهای چند ملیتی
شد .اما آن ذوق غربی که در این
امر دخالت داشت همانی نبود که
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توســط مجموعهدارانی با عالیق اندک در جهان اسالم شکل گرفت ،بلکه ساخته و پرداخته
نخبگانی بری از کمترین دلنگرانی برای تمدنهای دیگر و رهبریهای سیاسی بود که دست به
ایجاد برنامههای آموزشی و جز آن در مناطق تحت کنترل خود میزدند .بنابراین ،منظور من از
تأثیر شرقشناسی ،طرقی است که سلیقه هنری غربی به تحمیل یا در بهترین حالت ،القای خود
به مواضع مسلمانان و دیگران نسبت به هنر اسالمی و در نهایت به انواع داوری زیباییشناختی
درباره آن پرداخت.
دو مثال از آنچه روی داد را در اینجا میآورم .یکی از آنها به مســائل عملی و سازمانی بر
میگردد که بر دانش تأثیر میگذارد .در کشورهایی که مستعمره شدند ،مثل کشورهای شمال
آفریقا ،در کشــورهای نیمه مستقل مانند مصر و در کشورهای تحت قیمومت چون سوریه یا
عراق و کشــورهای مســتقلی چون امپراتوری عثمانی که تبدیل به ترکیه شد و همانند ایران،
حفاریهای آثار پیشا اسالمی ـ دوره کالسیک پیرامون دریای مدیترانه ،هیتیها و هخامنشیان
و مصر باستان در جای دیگر ـ در تخصیص اعتبارهای دو امر حفاری و نمایش اولویت یافت.
موزهها برای نمایش آن گذشته از دست رفته ،ساخته شد .تنها در قاهره ساختمانی برای جای
دادن به آنچه در آن زمان هنر عرب نامیده میشــد وجود داشت اما حتی امروز برای بازدید
انبوه گردشــگران در نقشهای دیده نمیشود .هنر اسالمی مبدل به هنر بومیان شد .دسترسی به
آن محدود به شــدت عالقهای میشد که در وجود شخص نسبت به نزدیکی به جهانی بیگانه
وجود داشت یا در او القا میشد ،جهانی با هنری درجه دو ،صرفنظر از مطلوبیتش برای تزیین
قهوهخانه 65.گهگاه زیر پوشش حفاظت در برابر مداخالت غربی ،هنر اسالمی را از آن جاها که
هنرهای عالی عصر یونان و روم و امپراطوریهای پذیرفته شده دوران باستان را مورد مالطفت
قرار میداد خارج میکردند .لطمات فکری که بدین ســان وارد شد چشمگیر بود ،چرا که نو
رسیده نخبگان جهان اسالم را وادار به روگردانی از هنر گذشته زنده خود میکردند؛ و تا آنجا
که من میدانم اولین کتاب که به زبان عربی درباره زیباییشناسی عرب یا اسالمی در سالهای
دهه  1970در سوریه منتشر شد با بحث نظریههای افالطون درباره زیبایی آغاز میشود.
پس از تجویز ،اگر نگوییم تحمیل طرد گذشته هنر اسالمی ،به عنوان پستتر از سنت بزرگ
هنری غرب ،تأثیر شرقشناسی این نتیجه زیانبار را هم داشت که دسترسی به آثار هنر اسالمی
را غربیانی محدود کردند که خود عالقهای به فرهنگهای مولد آن هنر نداشتند .بدین ترتیب به
هنگام استقاللیابی در پی حکمرانی استعمارگرایان ،یا ظهور کشورهای مستقل مانده در صحنه
جهانی ،هیچ یک اندیشمندانی با کفایت در زمینه هنر اسالمی ندارند ،در حالی که تقریب ًا همه
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میکـــرد-
بیشـــتر ین
شـــهرتش از
کتابـــی آســـت
بـــا عنـــوان در
معمـــاری -بـــه
گفت ــه خ ــودش افس ــر
توپخانـــه هـــم بـــوده و
شـــماری خبـــره ایـــن کار
تحـــت فرمانـــش بودهانـــد-
 - 67لئـــون باتیســـتا آلبرتـــی
ـ Leon Battista Alberti
ـ نقـــاش ،هنرمنـــد ،معمـــار و
نویس ــنده ایتالیای ــی اس ــت (-1472
 -)1404گرچـــه نقـــاش و هنرمنـــد و
معمـــار بزرگـــی بـــود امـــا شـــهرتش
بیشـــتر بـــه واســـطه آثـــار ادبـــی اســـت،
از جملـــه بـــه خاطـــر نظریاتـــش دربـــاره
هنـــر و چهـــار کتابـــی کـــه دربـــاره زندگـــی
در فلورانـــس نگاشـــته و آن را دربـــاره خانـــواده
ن ــام نه ــاده اس ــت -آلبرت ــی معم ــار بلن ــدآوازه
دوره رنســـانس بـــود -معمـــار را بـــه
عنـــوان انســـان اندیشـــمند در مقابـــل
معم ــار ق ــرون وس ــطی ک ــه ب ــه مث ــال
صنعتگـــر بـــود تعریـــف میکنـــد -در
اثــر ســترگش ده کتــاب در معمــاری
مینویســـد «معمـــار صنعتگـــر
نیســـت؛ صنعتگـــری تنهـــا
وســـیلهای در دســـتان معمـــار
اس ــت؛ معم ــار کس ــی اس ــت
کـــه فکـــر و انـــرژی خـــود
را بـــه کار میگیـــرد
تـــا شـــکلهایی را
خلقکنـــد کـــه در
ســـاختمان بـــه
دســـت اســـتاد
کار ســـاخته
شـــود»68 -
 جیورجیـــوواســـاری ـ

آنها از نعمت وجود باستانشناسان عالی در زمینه عتیقههای پیشا اسالمی و مورخان ذیصالح
هنر غرب برخوردارند.
این تأثیرات به وضوح بر درک آن هنر اســامی که در دســترس بود و امروز هم به طرق
گوناگون در دســترس اســت تأثیر گذارد .ادراکی که همچنان به مقایسه هنر اسالمی با هنر
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اروپای غربی ادامه میدهد و الگوهایهای ارزشگذاری خود را آثار ویترویوس 66،آلبرتی،
واساری 68،فاکیلون 69یا ولفلین 70میگیرد ،یا آثار را تنها از منظر باستانشناسی مینگرد .بدین
ترتیب ،پژوهش ســفالینههای قدیم اسالمی ،خواه سفالهای ایرانی اوائل قرون وسطی ،خواه
ســفالینههای باشکوه ساخت ازنیک عثمانی ،میان سه قطب در نوسان است :خبرویتی که در
پی شناسایی توالی ســبک بهترین قطعات است ،چنانکه گویی اثر رامبراند بودهاند ،ردهبندی
ِ
ِ
بصری کمابیش اختیاری مرتب میکند و
مقوالت
که برای تســهیل مراجعه ،گروهها را حسب
ِ
ویرانگران آثار و قطعات به جا مانده میگردد تا توالی مراحل ساخت را
باستانشناسی که پی
تعیین کند .هیچ یک از این رویکردها به این پرسشها نمیپردازد که آیا باید این سرامیکها را
اشیایی لذتبخش تلقی کرد و به چه دلیل ،و چرا حامیان و صنعتگران جهان اسالم آن اهمیت
خاص را به صناعت کهن سفالگران دادهاند.
اما نکتهای مهمتر از این هســت که مستقیم ًا بر زیباییشناسی هنر اسالمی تأثیر میگذارد.
اینکه اوضاع و احوال شرقشناســانه ،از توضیحاتی متمایز برای هنری فاقد شناسنامه کام ً
ال
غربی حمایت کرد .خوشنویسی ،اسلیمی 71،هندسه ،خاطرات چادرنشینان از بافتهها ،وحدت
 72زبانی است که طیف عظیمی از تنوع تجارب گرد
در صورت و غایت ،تنها برخی از لقلقههای 
آنها توضیحاتی ساده یافتند و از طریقشان احکامی ثابت اما محدود به کرسی نشست.
مخلص کالم اینکه نتیجه تاســفبار تأثیر شرقشناســانه 73که احتما ً
ال علل سیاســی و
غیرسیاسیاش از میان رفته یا تضعیف شده کاهش محدوده فکری است که در چارچوب آن
عهدهدار پژوهش و درک هنر اسالمی شدند.
مستقیمترین عوامل تأثیرگذار بر قضاوتهای امروزی درباره هنر اسالمی
اوضاع مســلکی ،آموزشی و سیاســی مؤثر بر حضور آن در هر کشور و
دریافتی است که در آن کشور از گذشته اسالمی وجود دارد .مبحث این شرایط بسیار ظریف
اســت زیرا بر عواطف ،اعتقادات و تعصباتی تأثیر میگذارد و از آنها تأثیر میپذیرد که اغلب
خیلی به راحتی پیش کشیده نمیشود و بس حساساند .به دو عامل به نسبت تازه ولی نیرومند
در بحث هنر اسالمی ـ دولتهای ملی و جهانگردی میپردازم.
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ظهور دولتهای ملی در تقریب ًا همه مناطق اســامی جهان پدیدهای اســت قرن بیستمی.
بیهمتایی قومی ،زبانی و فرهنگی هر یک از چهل و چهار و اندی کشور اسالمی تفاوتهایی
چشــمگیر دارد ،اما وجود این کشــورها انکارپذیر نیســت و هر یک از آنها یا شاهد فعل و
انفعالهای مسلکی است که به شناسایی و تهذیب فرهنگیشان میپردازد که به لحاظ تاریخی
منحصر به فرد است یا در گذشته شاهد چنین چیزی بوده است .ادعا میشود وجود آثار هنری
و عتیقهجات و درک آنها به کیفیت هر کشور و سرزمین کمک میکند.
در عمل این آگاهی نتایجی بســیار مثبت داشته از آن لحاظ که منشا همه نوع پروژههای
حفاظت و نگهداری و اعزام هیئتهای باستانشناســی و کشفیات تازه شده است .هیتیها در
آناتولی ،آرامیان در سوریه ،نبطیان اردن ،سومریان عراق ،هخامنشیان و ساسانیان ایران ،مصریان
باســتان دره نیل ،سغدیان ازبکستان و بسیاری دیگر از تمدنهای پیشا اسالمی بخش بزرگی
از آوازه خود را وامدار نقششــان در شکل دادن به نوعی احساس ریشهداری در سرزمینهای
دولتهای مدرناند که اغلب بیپروای پیشــینه تاریخیشان شکل گرفته است .مدتها هنر
اسالمی نقشی ناچیز در این خودآگاهی افراد بازی میکرد و به عنوان مثال این امپراتوریهای
پیشا اسالمی بودند که بیشتر احیا و در معماری رسمی و خصوصی تقلید و در تمبرها بدانها
اشاره میشد و گهگاه با نامهایی که بر کودکان میگذاردند به یادها میآمد .بناهای تاریخی هنر
اســامی یا زمینههای زنده و فعال برای زندگی بود که هنوز به چنان فاصلهای نرسیده بود که
اجازه دهد آثار هنری تلقی شوند یا نمایانگر گذشتهای چنان چسبیده به زمان حال که اجازه
رشد و پیشرفت را نمیدادند .مدرنیسم 74و تجدد 75غربی بود و بینالمللی و ریشههای قدیمیتر
از کهنهپرستی 76واقعی یا ادعایی نهادها و زهد اسالمی .معمو ً
ال رستاخیز را بازگشت به لحظات
کمابیش اساطیری عظمت باستان در ارتباط با قلمرو هر کشور تازه میدیدند و ندرت ًا به ساکنان
امروزی آنها ارتباط مییافت.
بــه طرق و دالیلی که هنوز نیازمند پژوهشاند زمانی در دهههای  1960و  1970تغییری
عمده با به رسمیت شناختن ارزشهای ملی میراث اسالمی صورت گرفت .این تغییر بر نامهای
کودکان و دستوراتی که به معماران داده میشد تأثیر گذارد .معماران آغاز سخنشان از گذشته
بصری اســامی بود که میبایست به عنوان الگو یا الهامبخش ساخت بناهای تازه به کار رود.
شیوههای خاص استفاده از این گذشته کشور به کشور ،دستکم با وضعیت امروزی اطالعات،
تفاوتهای بس بزرگی داشت و رسیدن به نتیجهگیریهای کلی برای سراسر جهان اسالم شدنی
نیست .گرچه میتوان گفت اشیا و مصنوعات گذشته اسالمی ارزش یافت ،زیرا به ناگاه به آن
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تجربه زیباییشناسی تعلق یافتند که بر اشتراک عمودی با ادوار پیشا اسالمی و تفاوت با دیگر
تجارب ،به عنوان مثال ،تجربه غربی که ادعای جهانشمولی داشت و تجربههای مهاجمان پیشین
تأکید داشت.
این تحول به لحاظ فکری و اخالقی مسئلهای جالب پیش میآورد .به عنوان مثال میتوان به
راحتی استدالل کرد که زدن برچسبهای ملی امروزی به هنرهای قرن دهم ،دوازدهم یا هفدهم
از لحاظ معنایی که این اشیا به هنگام ساخت داشتند درست نیست .هرچند این هم درست است
که عالقهای که نسبت به این اشیا پیدا شده ،دقتی که در حفاظت و نمایششان میشود ،افتخار
مالکیت انفرادیشــان در مجموعههای خصوصی یا مالکیت جمعی در موزهها و مؤسسات
دولتی ،جملگی برخاسته از آرزوها ،دلبستگیها و نیازهای دولتهای ملی بوده است .یکایک
این کشــورها عالقمندند اصول زیباییشناسی تدوین کنند که روشنگر خصوصیات ویژه آثار
هنری باشد که در قلمروشان یافته یا ساخته شده است ،و با جستجوی تاریخ توضیحی برای
دلبستگیهای عاطفی و بصری که به دالیلی امروزی برایشان ایجاد کردهاند بیابند .در دهههای
آتی میتوان انتظار تکمیل مداوم بسیاری از این دست زیباییشناسیها را داشت که میکوشند
هنر اسالمی را در پرتوی تازه توضیح داده و تعریف کنند .بیتردید به تدریج به راههای نمایش
و شــناخت هنر اسالمی شکل خواهند داد .شاید هم تا حدودی به درستی ،سرانجام ایده هنر
اسالمی را بزدایند و یا استفاده از این لفظ را به اقالم دارای ارتباط مستقیم با دینورزی اسالمی
محدود کنند .بدین ترتیب محراب قرن ســیزدهمی دوره عثمانی ،هنر اســامی ترکیه از دوره
سلجوقیان آناتولی توصیف میشود در حالی که در توصیف نسخه خطی مصور انجیلی از همان
دوران لفظ اســامی را حذف میکنند و به جای اســامی ترک از ترکیب مسیحی یونانی ـ یا
سریانی ـ استفاده میکنند .احتما ً
ال بسیاری از این دست تمایزها به جاست اما با وجود درست
بودنشان در مورد گذشته اغلب برای حال زحمت زایند و استفاده از سادهسازی امروزی برای
گذشته خطاست.
میتوانم آخرین مولفه تعریف خود از زیباییشناسی هنر اسالمی را کوتاه کنم .جهانگردی
در بیشتر کشورها مبدل به صنعتی خدماتی شده و دسترسی به آثار هنری یکی از جاذبههای
ســرزمینهای گوناگون و گاه راه مهم اعالم بزرگی خویش اســت .در نتیجه آنچه میتوان
زیباییشناسی جهانگردان نامید شــکل گرفته که معنایش این انتظار است که آثاری که دیده
میشــود نوعی کیفیت خارجی بودن و تفاوت با آنچه در میهن در دسترس است داشته باشد.
رنگ ،پیچیدگی تولید فنی ،تقلید زندگی تجملآمیز ،عواطف و احساسهایی است که توریست
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انتظارش را دارد و همین انتظارات مبدل به نمایشگاههایی برای نشان دادن اصل و فروش بدل
اشیا میشود .عالیق جهانگرد خارجی ،با هر درجه از دانش و فرهیختگی ،در کنار نیازهای
ارضاء غرور ملی ،تعیین میکند از میان گنجینههای گذشته کدامها در معرض نمایش قرار داده
شود .تاریخچه و هویت آنچه دیده میشود در برابر تأثیراتی که میگذارند نقشی درجه دو به
خود میگیرند .به یک معنا انتظارات قرون وسطایی غربیان نسبت به یافتن شگفتی و تجمل در
آثار شرقی چندان تفاوتی نکرده است .تفاوت تنها در این است که امروزه جهانگرد خارجی
به کشور دارنده آثار هنری آمده دنبال برآوردن آرزوهایی است که در جای دیگر شکل گرفته
است .انتظاری به کلی ناتاریخی 77و نافرهنگی 78دست باال دارد ،زیرا ارضای حواس به جای
ارضای غرور و یادگیری ،مهمترین خواسته و محرک موزهها و گالریها میگردد.
این مالحظات درباره عوامل مؤثر بر بررســی زیباییشناسی هنر اسالمی به چهار نتیجه
میانجامد.
یکی این نتیجه نوع ًا علمی که نه کار کافی درباره منابع صورت
گرفته و نه بحثهای کافی صفحات مجالت علمی و مردمپسند
را در شرح کامل نظریه زیباییشناســی قابل استفاده برای هنر
اســامی ،پر کرده است .آن تالشهایی هم که صورت گرفته ،یا
نسبت به این و آن نظریه ،گرایشی جانبدارانه دارد یا ابتداییتر از
آن است که سودمند باشد.
نتیجه دوم که آن هم تا حدودی علمی است ولی تبعاتش بسی
فراتر از دنیای بسته اساتید میرود ،این است که درک و ارجگذاری
هنر اسالمی در عصر ما تابع دو مجموعه فشار است .یکی فشار
تاریخ ،عوامل پیچیدهای که هر مورخ هنر به خوبی با آن آشنایی
دارد ،همان عوامل که ســاخت و استفاده آغازین از هر چیز در
میان آنها صورت میگیرد .فشار دیگر خمیره 79مسلکی و فکری
یا عاطفی کاربر و تماشاگر امروزی است .رهایی از تنش میان این
دو مجموعه تقریب ًا به محال میزند زیرا الزامات فرهنگ معاصر و
سیاست امروزی را تاریخ به ندرت موجه میداند ،حتی در مواقعی
که برای ارائه شــاهد دســت به دامن آن شویم .مصرفکنندگان
امروزینِ آثار هنری هرگز نمیتوانند کاربران دیروزین آن باشند و
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در بهترین حالت میتوانند حدس زنند پیشینیان به هنگام استفاده از آثار هنری خود احتما ً
ال چه
میکردهاند .اما بیشتر تحت تأثیر نیازهای خود ،زمینه فکری و زیباییشناختی خود قرار داشته
پاسخ پرسشهای امروزی را در گذشته میجویند .ممکن است ناچار به تصدیق این معنا شویم
که چه بسا باید درباره هر اثر هنری دو مجموعه از احکام و و شرح زیباییشناختی داده شود.
دیگران ناچار به پیشنهاد یک نظریه زیباییشناسی معاصر درباره هنر خواهند بود .سومین
نتیجهگیری من این اســت که در درون سنت هنری اسالمی در هر گونه تشخیص یک یا چند
نظریه زیباییشناختی کالسیک چندین عامل در هم تنیده شدهاند :زمان و مکان ساخت؛ سطح
اجتماعی شئ؛ ترکیب عقاید و اعتقادات که مستقیم و غیر مستقیم ملهم از وحی اسالمی است و
در زمان آفرینش اثر وجود داشت و احتما ً
ال بیهمتایی یا شاخصیت هرگونه آثار هنری .تأثیر
و تأثر این عناصر باید موضوع بحثهای جاندار آینده باشد.
تشخص تاریخی و داوریهای معاصر ،ارزشهای
با این حال مایلم نکتهای را که به نظرم از ّ
جهانشــمول ،یا ممیزات قومی فراتر میرود ،یعنی زهد اســامی و تجمل شاهانه را آخرین
نتیجهگیری خود قرار دهم .این نتیجهگیری این است که تقریب ًا تمام آثار هنر اسالمی نه برای
تماشای صرف ،که بهر استفاده ساخته شدهاند؛ جملگی وارد زندگی کسانی شدند که در تماس
بــا آنها قرار گرفتند .با این حال باید توضیح داد صرفنظر از این که بحثهای عالمانه به چه
مالحظاتی بیانجامد همان جاذبه حسی انجام کاری با اشیائی که در مسجد و مدرسه یا خزانه
کاخها یافت میشد ،امروز هم همچون قرنهای گذشته همچنان موجود است.
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دانش ــگاه یی ــل تدری ــس ک ــرد -او ک ــه ش ــاعر ،گراورس ــاز و مدرس ــی بیهمت ــا ب ــود چن ــد نس ــل از مورخ ــان هن ــر تربی ــت
کــرد کــه جــورج کولبــر یکــی از آنهاســت-70 -هاینریــش ولفلیــن ـ  Heinrich Wolflinـ ( -)1864-1945منتقــد
هن ــر بلن ــدآوازه سویس ــی ک ــه اص ــول طبقهبن ــدی عین ـیاش نقاش ــانه در براب ــر خط ــی و ج ــز آن تأثی ــر مهم ــی ب ــر
تحلیــل شــکل ـ  formal analysisـ در تاریــخ هنــر قــرن بیســتم داشــت -در میــان نســلی کــه تاریــخ هنــر
آلم ــان را ب ــه برت ــری رس ــاند در ب ــال ،برلی ــن و مونی ــخ تدری ــس ک ــرد -س ــه اث ــر بزرگ ــش ،رنس ــانس
و بـــاروک ( ،)1888هنـــر کالســـیک ( )1889و اصـــول تاریـــخ هنـــر ( )1915هنـــوز هـــم در
ی ی ــا عربان ــه ،ب ــه عرب ــی توریق ــی و
ش ــمار مراج ــع ای ــن مباحثان ــد - 71 -اس ــلیم 
ب ــه التی ــن فارس ــی ش ــده عربس ــک ـ  arabesqueـ نوع ــی از نق ــش و
ن ــگار اس ــت ش ــامل خطه ــای پیچی ــده و منحنیه ــا و
قوسهـــای دورانـــی مختلـــف
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کـــه
در تزئینـــات
و کتیبههـــا و
بعضـــی دیگـــر از کارهـــای
نقاش ــی ترس ــیم میکنن ــد -اس ــلیمی
گاهـــی بـــه صـــورت نقـــش اصلـــی و زمانـــی همـــراه بـــا دیگـــر طرحهـــا ،در معمـــاری کتابآرایـــی
و هنره ــای صناع ــی ب ـهکار رفت ــه اس ــت -لف ــظ اس ــلیمی منس ــوب ب ــه ا ِْس ــلیم ،ش ــکل دیگ ــری از واژه
اس ــام اس ــت و ب ــه ای ــن جه ــت گاه ــی آن را اس ــامی نی ــز خواندهان ــد -اس ــلیمی یک ــی از هف ــت
نق ــش اصل ــی در نگارگ ــری س ــنتی ای ــران اس ــت -اس ــلیمی نم ــودار تجری ــدی درخ ــت زندگ ــی و ی ــا
ص ــورت ع ــام درخ ــت ب ــه وی ــژه درخ ــت ت ــاک اس ــت ک ــه ب ــا گردشه ــا و پیچشه ــای پیدرپ ــی
و هماهنـــگ شـــاخههای آراســـته بـــه برگهـــا و نیـــم برگهـــا و گرههـــای آن از پایـــهای کـــه
بنـــد اســـلیمی خوانـــده میشـــود ،میرویـــد و بـــا نظمـــی خـــاص و شـــکلی چشـــمنواز کـــه میـــان
اج ــزاء آن وج ــود دارد ،طرح ــی وی ــژه از درخ ــت را ارائ ــه میده ــد -تم ــام منحنیه ــای اس ــلیمی جهت ــی
بـــه درون و جهتـــی بـــه بیـــرون دارنـــد کـــه جـــزء ذات اســـلیمی اســـت کـــه ایـــن گرایـــش بـــه بینهایـــت دارد
و نش ــانی از جاودانگ ــی در اس ــلیمی ب ــه ش ــمار مــیرود -اس ــلیمی طرح ــی اس ــت متش ــکل از قوسه ــای دوران ــی زیب ــا
کـــه بـــا چنگهـــا ،ماهیچههـــا ،ســـرچنگها ،گرههـــا و انشـــعابهای مناســـب کامـــل میشـــود و زیبایـــی و شـــکوه خاصـــی
را درب ــر میگی ــرد -برخ ــی پژوهش ــگران ،ریش ــه ای ــن ط ــرح را برگرفت ــه از نق ــش درخ ــت زندگ ــی ک ــه در هن ــر ای ــران س ــابقه که ــن
دارد ،میپندارن ــد -ام ــا در ه ــر ح ــال اس ــلیمی نام ــی جدی ــد اس ــت ب ــرای طرح ــی که ــن ک ــه ب ــا ش ــیوههای گوناگ ــون و تن ــوع
بســـیار از روزگار باســـتان تاکنـــون کاربـــردی گســـترده در هنرهـــای تزیینـــی ایـــران بـــه ویـــژه نگارگـــری ایرانـــی دارد-
باستانشناس ــان و پژوهش ــگران غرب ــی ب ــه هن ــگام بررس ــی هن ــر اس ــامی ،چ ــون ب ــا نق ــش اس ــلیمی نخس ــتین
ب ــار در س ــرزمینهای غرب ــی اس ــامی چ ــون فلس ــطین روب ـهرو ش ــدند ،ای ــن نق ــوش را عرب ــی پنداش ــته،
آن را أربس ــک = عربان ــه خواندن ــد -در حال ــی ک ــه پ ــس از مدت ــی دریافتن ــد ک ــه ای ــن طرحه ــا هی ــچ
گون ــه ارتباط ــی ب ــا ع ــرب نداش ــته ،و سرچش ــمه گرفت ــه از هن ــر دیگ ــر مل ــل و از هم ــه بیش ــتر متأث ــر
از هن ــر ساس ــانی ،هلن ــی و بیزان ــس اس ــت ام ــا ب ــه ه ــر ح ــال ،اس ــلیمی نقوش ــی اس ــت ک ــه در دوره
اس ــامی ب ــه کم ــال رس ــیده اس ــت -طرح ــی ک ــه ام ــروز ب ــه ن ــام اس ــلیمی در هن ــر ای ــران ش ــناخته
میشـــود ،طرحـــی تجریـــدی و انتزاعـــی و تکامـــل یافتـــه از نقـــش مایههایـــی اســـت کـــه در چنـــد
ه ــزار س ــال کارب ــرد ،دگرگونیه ــای بس ــیار ب ــه خ ــود دی ــده ،ت ــا ب ــه ص ــورت کنون ــی درآم ــدهاس ــت-
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ب ـه اص تحلی ـ نظریــ فراتــ جوانــ پنـ ج ،مه ـدو قـرآن حدیـث مهدویــ بــا تو چک
ی
ـ
الهـی ال ـت ل درب ه ر ر از ب نظ ش ـش ی در و عت مذهـ ت د جــه ب ده
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ـن م امیـ ایــ
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ـ
و
خ
ـ
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جد نــ
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سـ
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دی اسـ
ّ ال .ی  ،بک
ت .ن ـی ت؛ ه ـد ک ـه یــد ی و دی
شــیوههای نقد در هر کشور معمو ً
ال از حوزههای آکادمیک ظهور میکند و بر حسب
سلیقه خاصی تعریف نمیشود اما در ادبیات کنونی کشور ما به چندین شیوه ،نقد صورت
میگیرد و در این میان بعد از گذشــت سالها از انقالب اسالمی و تحوالت فرهنگی ـ ادبی در
کشور ،هنوز هم شیوه نامهای برای نقد آثار دینی پدید نیامده است .محیط دانشگاهی که اص ً
ال در
نقد ادبی ـ دینی ،داعیهای ندارد و محیط حوزوی هم به شیوه رایج ،آثار را نقد میکند که خود
آن ،نمیتواند به شــکل اساسی مورد استفاده قرار گیرد؛ چون دارای تعریف جامعی از نقد دینی
نیست.
نقد ادبیات دینی به خصوص آثار ممدوحین اهلبیت ـ علیهمالسالم ـ معمو ً
ال بسیار دشوارتر
از دیگر نقدهاســت؛ چون آثار دینی و مدایح معصومین ،برگرفته از وقایع حقیقی تاریخ است و
توصیف حقایق نیاز به مستندات مکتوب دارد و با معیارهای ادبیات شفاهی قابل نقد نیست.
آنچه در این مقاله خواهد آمد ،نقدی نظری و درباره آثار مهدوی سبک عراقی است .سبکی که
از قرن ششم تا نهم در اوج فعالیت خود بود و با ظهور سبک هندی ـ اصفهانی ـ وسعت فعالیتش
محدود شد .تنها به آثار شاعرانی اکتفا خواهد شد که در زمینه مهدویت سرودهای دارند؛ شاعرانی
که مربوط به قرون پنجم ،ششم و هفتم هجری شمسی هستند.

مهدویت در ســبک
عراقی
سید علیاصغر موسوی
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بخش اول :مفهومشناسی نقد شعر مهدوی
نقد در تقسیمبندیهای رایج به دو شیوه مورد استفاده است :نقد نظری یا ذوقی ،نقد کاربردی
و فنی البته به شیوههای دیگر هم تقسیم میشود :نقد اخالقی ،اجتماعی ،روانشناختی ،که جزو
نقدهای نوین به شمار میآیند و در بین قدما نیز نقدهای لفظ و معنی مطرح بوده است اما در نقد
شعر مهدوی آنچه برای منتقد مهم میباشد محتوای اثر است که به موازات نقد ساختاری مطرح
میشــود .در نقد ساختاری آثار ،کیفیت سرودن مدنظر است؛ کیفیتی که درصورت رعایت ،به
یک اثر هنری برتری میدهد و معمو ً
ال کمتر از نوع نقد ذوقی استفاده میشود .در نقد ساختاری،
به دلیل اســتفاده از معیارهای فنی همچون عروض و قافیه ،انسجام ،موسیقی و تصویر ،اشعار
تخیلآمیز بیشتر مورد توجه بودهاند تا اشعاری که از محتوای برتر برخوردارند .در بسیاری از
نقدهای روشنفکری ،محتوا ،اندیشه و پیام در شعر و انتقال مفاهیم محتوایی به مخاطب ،بیاهمیت
و غیرضروری قلمداد شده است .در صورتی که شعر فارسی در طول هزاران سال ،همیشه دارای
مضمون فاخر بوده و برای رساندن این پیام ،از تمام هنرهای موجود
رساتر عمل کرده است.
آنچه در نقد شعر دینی مهم است و اولویت دارد همان اندیشه و
پیام شعر است ،چون شعر دینی وامدار هدایت قرآن و کالم حضرات
إن ِم َن
معصومین(ع) به خصوص رسول خدا(ص) است که فرمودَّ :
ِ
إن ِم َن البَیان لِسحراً؛ همانا بعضی از اشعار حکمت
الشعر لحکم ًه َو َّ
1
است و برخی از سخنان همانند سحر اثر میگذارند.
پیامبر از تمام شــاعرانی که برای ترویج اسالم شعر میسرودند
به اشکال مختلف تمجید میکرد و در اغلب کتبی که درباره ادبیات
دینی نوشته شده ،این نکات آمده است.
در مقال های دیگر که در تحلیل شعر آیینی و مکتب شعر دینی در
ایران به نظریه محاکات ارسطویی پرداخته و آن را نقد کرده بودم ،به
جهت این که خاستگاه شعر دینی و اسالمی و منبع الهامیاش قرآن
و کلمات آسمانی وحی است .در صورتی که شعر مغرب زمین منابع
الهامی خود را از طبیعت و موجودات طبیعی گرفته است و دچار
تخیالت مکتب هلنیسم یونان است.
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اگر اندیشه را در شعر دینی اساس و شالوده سرودن میدانم به خاطر حکمی و عقالنی بودن
شعر دینی است .در اغلب آثار شاعران ایران از قدما تا معاصرین ،این پیام و اندیشه شعر است
که مرزها را درنوردیده است ،نه دستهبندی غیرعلمیای که آثار اندیشمندان توحیدی ـ عرفانی
و یا والیی ـ حکمی را در ردیف آثار غنایی یا آموزشی میگذارد!
به دلیل فقدان نظریهپردازی در حوزه شعر دینی ـ آیینی و نقد ادبیات دینی ،منتقدان آثار دینی
مجبورند که با روشهای غیربومی به تحلیل و نقد اشعار بپردازد .در حالی که محتوا و اندیشه
شــعر موعود را با هیچ یک از شیوههای نقد جاری نمیتوان مورد پژوهش و تحلیل قرار داد
ـ به خصوص در حوزه نقد کاربردی ـ چرا که ذات شــعر موعود با تخیّلگرایی و احساسات
ناخودآگاه ،تضاد دارد و نصوص مذهبی ما تأکید بر حقیقت جریان مهدویت دارد و اغلب آثار
حدیثی و رواییاش مستند است و اغلب شــاعرانی که به حقیقت ظهور موعود عقیده دارند؛
صفاتی را برای ایشان به زبان شعر برشمردهاند که جزو حقایق مکتب شیعه است و این مناقب
حتی بر منابر مساجد و تکایاها خوانده میشود .پس شاعران مهدوی نمیتوانند فقط به تخیالت،
احساســات و وهمیّات خود و واردات قلبی و الهامی خود بســنده کنند ،بدون توجه به اصل
مهدویت و ظهور حضرت ولیعصر ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ در منابع روایی و حدیث تشــیع
و نصوص قرآن و عترت .حال به خوبی میتوانیم به چیســتی شعر موعود و نقد آن بپردازیم؛
نقــدی که تمام جوانب نظریههای نقد نظری و نقد علمی و کاربردی را درنظر میگیرد و ضمن
احترام به تمام شیوههای رایج نقد ،به عملکردی فراتر از آنها میاندیشد و استداللهای خود را
در اولویت قرار میدهد .نقد اینگونه شــعر به شیوههایی پایبند است که در نقدهای گذشته نیز
بدانها پرداختهام از جمله رعایت شأن ممدوح؛ نظریهای که مخالف نظر برخی از نوگرایان درباره
اصالت شعر است که میگویند شعر هیچ رسالتی ندارد ،در صورتی که شعر دینی ما در انواع خود
ـ که البته عقیدهای به انواعپروری آن ندارم ـ دارای رسالت الهی است و چون منابع الهامیاش
غیرنفسانی و گاه حتی رحمانی است؛ تنها نمونه از شعر ماورایی حقیقی در جهان است.
 .1شعر مهدوی در سبک عراقی
شــالوده شعر مهدوی در سبک عراقی ،در حقیقت دارای قوت بیشتری نسبت به سبکهای
دیگر است و آن ممزوج شدن با عرفان اسالمی است؛ چون عرفان دربرگیرنده مضامینی همچون
سلوک ،راهرو ،راهبر ،ولی ،پیر ،مرشد ،منجی ،مهدی ،هادی ،شریعت و طریقت و حقیقت ،عصر،
زمان و مکان میباشد که تقریب ًا نزدیک به موضوعات اصلی و حقیقی مهدویت است؛ در سبک
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عراقی دامنه موضوع گستردهتر میشود.
در ســبک خراسانی به دلیل صراحت شعر و عدم استفاده از لفافهگوییهای مستمر ،تنها به
اشعار مهدوی حقیقی و مجازی بسنده شده است .در سبک خراسانی و سبک هندی معمو ً
ال به
دو دســته اشعار میرسیم که یا درباره حضرت ولیعصر ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ و مناقب و
مدایح و موضوع ظهور ایشان است؛ یا دیگر ممدوحان را به ایشان تشبیه کردهاند؛ البته به جز
آثار حکیم ناصرخســرو قبادیانی که از پیروان مذهب اسماعیلیه بود و موضوعات مهدوی در
آثار ایشان مغایر با مهدویت مذهب جعفری است .در سبک هندی هم به دلیل وسعت حکومت
شــیعی در دوره صفویه و حاکمیت سالطین با مذهب امامیه ،اغلب اشعار در مدح و مناقب و
موضوع انتظار و ظهور میباشد و کمتر استعاری یا در لفافه قرار گرفته است اما در سبک عراقی
کام ً
ال موضوع تغییر میکند و شناسایی اشعار مهدوی ،تسلط کامل منتقدان و پژوهشگران ادبیات
دینی را میطلبد.
تفاوتهایی در دیدگاه و مکتب هر کدام از شــاعران این سبک وجود دارد .عدهای از آنها
دارای مضامین عرفانیاند ،برخی دارای مضامین فلسفی و حکمی و بعضی نیز به صورت شاعران
عادی ،تنها به مضامین رایج شعر پرداختهاند .درحقیقت کلمه مهدی در آثار شاعران به سه شیوه
پرداخته شده و در معنای متفاوت از دیگری به کار رفته است .لذا برای تحلیل هر کدام نیاز به
واژهشناسی و نگاه کاربردی آن در موضوع مهدویت است .متأسفانه در شیوههای گزینشی ،تنها
به موضوعمحور بودن واژهها پرداخته شده است و اغلب ابیات گزینشی با اصل و نص مهدویت
تفاوت داشته ،حتی مغایر هستند .اشعار تنها با موضوعیت خاص ،رساننده پیام خاص نیستند و
نمیتوان با مالک قرار دادن کلمهای ،به اندیشه و مرام و خواست شاعر و سراینده رسید.
 .2انواع شعر مهدوی در سبک عراقی
الف) مهدویت خاص ـ حقیقی ـ در اشعاری که مربوط به مهدویت حقیقی هستند ،به حقایق
اصلی در ظهور و قیام حضرت میپردازند و معمو ً
ال نشــاندهنده عقیده سراینده است؛ چرا که
سراینده و مادح مهدی از ایشان به عنوان یک امام ،منجی و عدالتگستر کفرستیز ،نام میبرد و
به مدح مناقب ایشان میپردازد .در آثار اصلی مهدوی ،سراینده خطی را دنبال میکند که طبق
نصوص والیی مکتب و مذهب امامیه است و هر کلیدواژهای را که موضوع مهدویت را برساند؛
برای معرفی دوازدهمین امام غایب شیعه استفاده میکند .اصالت واژگان در این نوع شعر حقیقی
و رســالت سراینده آن ،نشر مهدویت است .میتوان گفت این نوع شعر در گردآوری ،مصداق
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اشعار اصلی مهدوی و انواع دیگر از اشعار فرعی به شمار میآیند.
ب) مهدویت عام ـ نوعی ـ این نوع شعر که معمو ً
ال در آثار پیروان فرقه اسماعیلیه و برخی
از صوفیه دیده میشود و در آثار عرفای مشهور هم دیده شده است .دلیل اطالق شعر مهدوی
نوعی این است که برخی از عرفا ،مهدویت را هم مثل والیت ،نوعی میدانند و عقیده دارند که
هر کس میتواند به مقام مهدی و ولی برسد و والیت و مهدویت را جزیی از هدایت عام میدانند.
همچنین درباره کلیدواژه قائم و منجی نیز همین عقیده را دارند .به دلیل عدم اعتقاد برخی از فِ َرق
اسالمی به موضوع مهدویت و ظهور ،روایات و احادیث نبوی درباره مهدی را نیز خاص ائمه
معصومین ـ علیهم السالم ـ نمیدانند و آن را هم مثل خالفت و والیت مخصوص ائمه ندانسته و
عام میپندارند .تفاوت مصداقی و مفهومی این شعر با دیگر اشعار مهدوی در نوع نگرش شاعر
و ســراینده به موضوع مهدویت و ظهور و والیت منجی است .استعاری بودن واژگان و فقدان
قداســت ماورایی در آثاری از این دست و تعلق خاطر سرایندگان به ممدوحین گاه غیر دینی
و اقطاب صوفیه ،از ویژگیهای این نوع شــعر است که به مصداقهای آن در اشعار برخی از
شاعران قرن هفتم خواهیم پرداخت.
ج) مهدویت تمثیلی ـ مجازی ـ در این نوع شعر درحقیقت هیچ نوع مهدویتی چه خاص و
چه حقیقی ،چه عام و نوعی وجود ندارد .تنها کلیدواژه مهدی است که به شکل تمثیلی ـ تشبیهی
دیده میشود و هیچ ارتباطی با اصل موضوع مهدویت ندارد .بیشترین مورد استفاده از مشخصه
مهدی در اشعاری است که برای مدح سالطین ،امیران ،حکمرانان و ممدوحین غیردینی به کار
رفته اســت و اغلب در قالب قصیده دیده میشــود؛ هر چند در غزلها نیز به ندرت مهدویت
تشبیهی ـ تمثیلی وجود دارد.
در اکثر آثار گردآوری شده برای موضوع شعر مهدوی از این نوع اشعار استفاده شده است و
دلیل آن موضوع محور بودن منابع پژوهشی ماست .نقصانی که در پژوهش به جای مفید به فایده
مضر است! چرا که لفظ تنها ظاهر و ساختار
بودن ،خود بسیار برای مطالب مفهومی و محتوایی ّ
ظاهری شعر را نشان میدهد و از پیام دینی شعر و محتوای ادبی آن غافل میماند .اشعاری که
برای موضوع خاص ،افراد خاص ،عقیده خاص و مذهب خاص سروده میشود ،رسالت تبلیغی
و رســانهای دارند و نمیشود در جایی غیر عنوان خودش مصرف شود؛ چرا که باعث میشود
اندیشه و پیام شعر ،نارسا و مخدوش شود .البته منظور ما از مطرح کردن این بحث ،جلوگیری
از بیان مطالب به شــکل تلمیح نبود بلکه تعبیر و تفسیر غیرواقع از شعر و استفاده از تشبیهات
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و تمثیلهای غیرواقعی از واقعیتی مطلق ،باعث از بین رفتن رسالت شعر و اصالت پیام اندیشه
میشود .اگر ضربالمثل از زندگی انبیاء یا اولیای الهی ساخته شده است و معمو ً
ال جنبه عرفانی
یا حکمی دارد و برای تشریح و تلمیح و تنبیه به کار میرود ،با موضوع نقد ما و این بحث اص ً
ال
ارتباطی ندارد .موضوع اصلی این مطالب کنکاش در اشعاری است که از نام مهدی و موضوع
مهدویت برای مقاصد دیگر اســتفاده کردهاند و به ندرت موضوع مهدویت را به بهانه تلمیح یا
توصیف به نظم کشیدهاند.
بخش دوم :نقد آثار شاعران سبک عراقی
در این قسمت به نقد و تحلیل اشعاری از شاعران قرن پنجم و ششم هجری میپردازیم که در
موضوع مهدی و مهدویت ـ به هر شکل و نوعی ـ ابیاتی را سرودهاند و در کتابهای گردآوری
شده ،مشهور به موضوع نقد هستند.
از شــاعران قرن پنجم و ششم هجری اســت که در قصیدهای برای ممدوح خود
سیفالدوله محمود ،چنین سروده است:
فتح و ظفر و نصرت و فیروزی و اقبال با عــز خداوند ،قرین بودند امســال
مشــهور شــد از رایت او ،آیت مهدی منسوخ شــد از هیبت او ،فتنه دجال
2
شاهیست که عزم َحشماش دود برآورد از دوده فرعونــان ،وز مجمع اضالل
در بیت دوم به خوبی آشــکار است که از نوع اشعار تمثیلی ـ تشبیهی استفاده کرده است و
ممدوح خود چنان میستاید که از پرچم لشکر او ،آیت ـ نشان ظهور ـ مهدی میآید و از هیبت
ســپاهیان او واقعه فتنه دجال منسوخ میشود .در این بیت نوع تمثیلی شعر مهدوی به خوبی
آشکار است؛ چون از کلمه مهدی
تنها به عنوان یک ظرفیت قدرت
غلو در حشمت و قدرت
و نهایت ّ
استفاده کرده است که نماد حشمت
و جالل و قدرت و عدالتگستری
دجالستیزی است.
و ّ
در ایــن بیت نیــز از کلماتی
همچــون :رایت ،آیــت ،مهدی،
دجال برای
هیبت ،منسوخ ،فتنهّ ،
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آرایش بیت مورد نظر استفاده شده است که در ظاهر یک معنا دارد و در باطن مفهومی مغایر با
مهدویت حقیقی دارند.
از شــاعران بزرگ قرن پنجم و ششم هجری ،بنیانگذار مضامین
عرفانی در شعر و مبدع تغزلهای عارفانه است .سنایی از معدود
شاعران مکتب شعر دینی ایران است که درباره واقعه غدیر و حادثه کربال و عاشورای حسینی،
ســرودههایی شگفتانگیز دارد و چنان آشکار و معتقد درباره غدیر و کربال و موضوع تولّی و
تبری سروده است ،که در آن روزگار بحرانزا و تسلط حکام ناصبی مذهب و سلطه بنیالعباس
ّ
بر بالد اسالمی ،باعث تعجب میشود .ایشان درباره حضرت مهدی ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ و
موضوع مهدویت نیز اشعاری دارند که به فراخور ابیات مورد نظر تحلیل آن را بیان خواهم کرد:
ایمسلمانان!خالیق،حالدیگرکردهاند از سر بیحرمتی معروف ،منکر کردهاند
3
کار و جاه َسروران شرع ،در پای اوفتاد زانکهاهلفسقازهرگوشهسربرکردهاند...
در این چکامه که نوعی اعتراض به وضعیت آن روزگار است ،شعر با آه و حسرت از سالوس
و ریای مردمان چنین ادامه مییابد:
درمناسکازگدایی،حاجیانحجفروش خیمههایظالمانرا،رکنومشعرکردهاند
4
دج ِ
العالمسوز،سربرکردهاند
ای دریغا ،مهدی ای ،کامروز از هر گوشه یکجهان ّ
در این چکامه ـ که نمونه اولیه از قالب غزل میباشد ـ به یک بیت شعر در موضوع مهدویت
حقیقی و ناب برمیخوریم که از ســرآغاز چکامه تا پایان آن نسبت به توضیح وضعیت اسف
بار روزگار ،در نهایت افســوس و دریغ ،آرزومند یک مهدی هدایتگر و منجی است که با یک
دجال به مبارزه برخیزد .ابیات پسین و پیشین این بیت نشان از حقایقی دارند که مصداق
جهان ّ
روزگاران پرفتنهای است که باعث ظهور و خروج و قیام حضرت خواهد شد.
در انواع شــعر مهدوی ،این شــعر را میتوان از معدود اشعار حقیقی به شمار آورد که طبق
نصوص تشیع سروده شده است.
در دو چکامه دیگری نیز حکیم ســنایی به مذمت روزگار و مردمان سالوس زشتکردار
میپردازد و منجی و مهدی را از آسمان طلب میکند تا به داد روزگار برسد:
ای خداونــد مــال ،اَالعتبــار االعتبار!
پیشازاینکاین ِ
جانعذرآور،فرومیردزنطق

ای خدا خوانان قــال ،اَالعتبار االعتبار!
پیشازآنکاینچش ِمعبرتبینفروماندزکار
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پند گیرید ،ای سیاهیتان گرفته جای پند عذر آرید ،ای سپیدیتان دمیده بر عذار ...
***
دجال ،یک ره سر برآر
گرمخالفخواهیایمهدی،درآازآسمان! ور موافق خواهی ای ّ
در ایــن قصیده نیز همانند بیت قبلی ضمن نکوهــش روزگار و مردمان هم عصر خویش
میگوید:
5

باز یک چندی به رغبت بود و منت بود کار زین پس اندر عصر ما ،نه پود میماند ،نه تار
6
دج ِ
ال گمره ،سر برآر!
گرمنازعخواهیایمهدی،فرودآیازحصار! گر متابع خواهی ای ّ
در هــر دو چکامه نیز منظور ،مهدی حقیقی و منجی آخرالزمان میباشــد و کلیدواژههای
دجال ـ ویرانگر ـ هر دو به شــکل حقیقی آورده شــده و از
معروف مهدی ـ نجاتبخش ـ و ّ
انســانی مقدس و ماورایی سخن میگویند که آســمانی است .در قصیده دیگری نیز عالوه بر
ِ
منتظران ایشان را به خوبی همراه نیت حقیقی خود بیان میدارد ،البته
موضوع مهدویت و انتظار
صراحت بیانی قصاید قبلی را ندارد و قابل تأمل است:
نظر همــی کنــم ،اَر چند مختصــر نظرم
ز رازخانــه عصمت نشــان مجــو از من
همیشــه منتظــرم ،هدیــه هدایــت را
عنایــت ازلــی ،همعنــان عزمــم بــاد!

به چشــم مختصــر ،انــدر نهــاد ُمحتضرم
ِ
بــرون َدرم
کــه حلقهوار و مــن آن خانه را،
ولیــک مهــدی در مهــد نیســت منتظرم
7
کــه از عنــا برهاند به َحشــر ،در حشــرم

همچنین در ادامه نعت رســول خدا ـ صلی اهلل علیه و آله ـ در حدیقه الحقیقه ابیات زیر را
آورده است که در ادامه مناقب حضرت علی ـ علیه السالم ـ و صفات حمیده آن بزرگوار است:
او مدینه نی علوم و باب علی
نطق او هر چه در عقول نهاد
ُخلــق او آمد از نکو عهدی
چون در آمد صدف گشای ازل

او خدا را نبی ،علیاش ولی
روح بــر دیده قبــول نهاد
روح عیســی و قالب مهدی
8
پر گهر شد دهان علم و عمل

البته در این قســمت مثنوی گرچه به بیان مناقب پیامبر پرداخته است اما در بیت مورد نظر
که واژه مهدی را به کار برده ،به اصالت مهدویت و ذات امامت که برگرفته از رســالت اســت
میپردازد .میگوید روح حضرت عیســی ـ علیه السالم ـ و قالب وجودی حضرت مهدی ـ
عجل اهلل تعالی فرجه ـ از ُخلق نیکوی ایشان و نور محمدی پدید آمدهاند و تقریبا مفهوم لوالک
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لما خلقت االفالک را میرساند .اگر کلمه ُخلق را َخلق یعنی خلقت هم بخوانیم باز درست در
میآید اما اولویت با ُخلق است چون در بیت بعدی میگوید:

یافتــه دیــن حــق بــدو تعظیم ُخلق او را خــدای خوانده عظیم
موضوع اصالت مهدویت ،از نصوص والیی و باورهای مسلمانان حقیقی و شیعیان است و
نخستین منتظر و مهدیباور ،خود وجود مبارک پیامبر میباشد که در آیات و روایات و احادیث،
ظهور ایشان به مسلمانان بشارت داده شده است.
همانطور که نوشته شد حکیم سنایی در اشعار خود موضوع مهدویت را به صورت اعتقادی
و خاص به کاربرده اســت ،نه به شکل مهدویت نوعی و نه به شیوه تمثیلی ـ تشبیهی که کسی
یا کسانی را به مهدی مثال بزند و یا تشبیه کند .البته در کتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه به
ابیاتی برمیخوریم که برخی از آنها از نوع تمثیلی ـ تشبیهی هستند و مربوط به ممدوحان دیگر
حکیم سنایی غزنوی .این ابیات را با هم مرور میکنیم:
عــرش اگــر بــارگاه را زیبد شــاه بهرامشــاه را زیبــد
ســیرت انبیاست ،ســیرت او حبذا ،اســیرت و ســریرت او
10
مهدی وقت و عیسی حال است روز و شب در جدال دجال است
این مثنوی را حکیم سنایی در مدح بهرامشاه بن مسعود ،یکی از ممدوحین خود سروده است
دجال و بدکاران است.
که روز و شب در جدال با ّ
مثنوی در وصف و فضیلت بهرامشاه است و پر از مضامین اغراقآمیز در وصف یک موجود
ناسوتی و غیرمقدس ،که در شعر لباس تقدس و اهورایی به او پوشانیدهاند و همچنین مورد دیگر
از همین نوع شعر تمثیلی که درباره عدل پادشاه و صفت آن است اگرچه مضامین این مثنوی
درباره عدل و مزایای عدالتگستری است و موافق نصوص تشیع ،اما ارتباطی با مهدویت حقیقی
ندارد و تنها مثالی نمادین برای عدل حکام و دادگری آنان است:
9

طالب شــاه عادل است جهان تو ِ
نیت خوب کن ،جهان بستان!
هر کــه دارد به داد و دین عالم بــه خدا ،اَر بُــود ز مهدی کم!
کو نه مهدی ،به سست عهدی شد او به دین و به داد ،مهدی شــد
11
تو بری شو ،ز جور و بد عهدی کافرم ،گــر نخوانمت مهدی!
صفت وفای به عهد ،که روزی تحقق خواهد یافت از مرامهای حضرت موعود ـ عج اهلل تعالی
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فرجه ـ است و دادگستری و دینداری صفات دیگری هستند که از اوصاف حضرت است .در
این ابیات مهدیشدن را که نماد هدایت و عدل است میستاید و مهدی را که به مرتبه مهدویت
رسیده ،شاه عادل جهان مینامد.
این نوع برخورد با موضوع مهدویت در شــعر ،هرچند مدح و توصیف حقیقی و مهدویت
خاص نیست اما از مقوله مهدیستایی هم دور نشده است و این ویژگی اشعار حکیم و عارف
بزرگی همچون سنایی غزنوی است .به نمونه دیگری از اشعار حکیم توجه میکنیم که همانند
ابیات قبلی به عدالتگستری حکام توجه نشان داده است:
عالــم عامــل و شــه عادل ملکودینراستایندلوآنظل
شــاه با صدق آشــنا باشــد صــدر او صفــه صفا باشــد
تــا اولواالمر الیقــش گردد کار خافــی حقایقــش گردد
عادل و کم طمع به ملک سزاست طامع و ظالم از خدای جداست
ملکوم ّلتچوپودوچونتارست آن بدین این بدان سزاوارست
ملک بیم ّلت آشنای غم است شاهدینداروملکجویکماست
دجــال بــر کــن از عالم
ای به دم جفت عیســی مریم دام ّ
اندریــن روزگار بدعهــدی چیست جز عدل هدیه مهدی
12
خشک شد بیخ دین و شاخ صواب دست بگشای اینت فتح الباب
در تمامی ابیات مورد بررسی در آثار حکیم سنایی غزنوی میتوان گفت موضوع مهدویت
به شــکل اعتقادی مطرح شده است و به حقیقت وجودی حضرت موعود پرداخته و به غیبت
ماورایی او اذعان کرده است .به همین دلیل پژوهندگان در مقاالت و نوشتارهای خود سعی در
تشخیص مذهب حکیم سنایی کردهاند که نکته قابل تأملی است.
از مختاری نیز یک بیت در کتاب جلوههای والیت در شعر فارسی آورده
شده است که از نوع اشعار تمثیلی ـ تشبیهی در موضوع مهدویت است:
عیسی لوای سلطان ،بستاند از رسول مهدیبهعهدشاه،برونآیدازحجاب
در این بیت هم شاعر نسبت به ممدوح خود چنان اعتبار قائل شده است که حضرت عیسی
ـ علیه السالم ـ را پرچمدار سلطان ـ ممدوح شاعر ـ به شمار میآورد و میگوید :عیسی پرچم
ســلطان را از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه و آله ـ خواهد گرفت و از شدت دادگریاش حتی
حضرت موعود نیز از حجاب غیبت برون خواهد آمد که البته مصرع دوم در عین مدح ،ذم نیز
13
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شر و شرارت جهان را خواهد گرفت ظهور خواهند کرد
میباشد؛ چون حضرت در زمانی که ّ
و عهد چنان شاهی ،چه خواهد بود که مهدی ظهور کند!
اشــرف الشــعراء امیر بدرالدین قوامی رازی 14،شاعر شیعی و مناقبسرای
اهلبیت است که در ری زندگی میکرده است .او در مدح و منقبت اهلبیت
و به خصوص حضرت علی ـ علیه السالم ـ اشعار بیشماری سروده است که این نشاندهنده
مذهب اوست .به تعدادی از ابیات دینی ـ آیینی ایشان در منقبت و مدح امام علی بن ابیطالب
ـ علیه السالم ـ توجه میکنیم:
15
من نگویم مرتضــی را تو نمیدانی امام کاین زیادت بر تو بستن ،علم را نقصان دهد
***
16
هرکهمنبرجزعلیرا،سازداوباشدچوآنـ کس که مصحف را به دست کودک نادان دهد
***
17
به علم و عصمت و مردی ،سوالها کردیم علی! همــی جواب آمــد از در و دیوار
عبدالجلیل قزوینی رازی در کتاب النقض و قاضی نوراهلل شوشتری در مجالس المؤمنین به
شیعه بودن ایشان اشاره کردهاند .میشود گفت که اهالی ری و شاعرانش در طول تاریخ اغلب
شیعه مذهب بودهاند و در آثار هر شاعر از آن دیار این ارادت و باور را به خوبی میتوان دید.
قوامی در ابیاتی که برای مدح و منقبت حضرت علی ســروده است ،به صراحت از امامت و
والیت بیشائبه ایشــان سخن میگوید .متأسفانه در اغلب آثار ادبی ـ پژوهشی که در زمینه
مناقب اهلبیت گردآوری شــدهاند جای اشعار ایشان خالی است و این موضوع نشان از عدم
اهتمام پژوهندگان در زمینه آثار کام ً
ال شیعی است .جای بسی تأسف است که شاعران شیعی
را فراموش کرده ،ســراغ شاعران قصیدهسرایی برویم که حتی مناقب اهلبیت ـ علیه السالم ـ
را صرف احتشــام پوشالی حکام عصر خود کردهاند و ما از آنها مصادیق دینی ـ آیینی بیرون
کشیدهایم! به هر حال نویسنده و گردآورنده کتاب جلوههای والیت در شعر فارسی ،چهار بیت
گزینشی از قوامی آورده که از لحاظ اندیشه والیی و نزدیکیاش به نصوص شیعه امامیه جالب
است:
چونآیدآنامام،کهامروزغایباست بنمایدت که قبله ،به عکس کلیساست
18
چون بانگ دولتش بنوازند بر فلک بیرون جهد دلی که در اشکنجه عنایت
در بیت اول به صراحت تمام از دو کلمه امام و غایب استفاده شده است که با کلمه آید تکمیل
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شده و امام غایب ،خود بارزترین ترکیب در نصوص ادبی شیعه امامیه است که هرگونه شک و
شبههای را از بین میبرد .در مصرع دوم هم سخن از نتایج ظهور امام است که قبلهنمای حقیقی
و قبله اهل ایمان اســت .در بیت دوم هم به بشارت آمدن ایشان و سرور و شادمانی منتظران
اشاره میکند که اگر بانگ ـ البته کلمه دیگری بود که با بانگ تعویض شد ـ ظهور را بر فلک
بنوازند ،دلهای مشتاق مومنان از شکنجه روزگار خالص خواهد شد.
در این دو بیت از یک قصیده دقیق ًا به نوع شعر و مهدویت حقیقی در آنها پی میبریم که از
نوع اشعار مهدوی خاص هستند.
تا جهان را گاه عدل ،آرایش بُستان دهد
هرزمانگوییبه ُسخره،مهدیاتراگوبیا!
19
مردچونیعقوبکو،تایوسفاشهجراندهد
معتقد باید که حال مهدیاش باور کند
در بیت نخست ،شاعر خود طعنه شماتتگران را مطرح میکند و در جواب به آسیبشناسی
منتظران و دشمنان میپردازد .این دو بیت نشان میدهد که موضوع مهدویت و استمرار حکومت
عدل و امامت در زمین ،همیشه با چالشهایی روبهرو بوده است و مختص دورهای خاص از
تاریخ نیست و این سخنوران شیعی هستند که با تکیه بر نصوص والیی باید از آرمان مهدویت
خاص حضرت ،دفاع کنند و حکیم قوامی رازی یکی از همان شاعران توانمند متعهد است.
همچنان میتوان گفت ایشان در این دو بیت ،به تعریض نکوهشکنندگان پاسخ میدهد که
اگرچه ما را به نیامدن امام غایب شماتت میکنید اما :این معتقد ـ منتظر ـ است که باید منتَ َظر
را باور کند! و با تلمیحی زیبا به صبر حضرت یعقوب ـ علیه السالم ـ در فراق حضرت یوسف
ـ علیه الســام ـ اشاره میکند که اشارهای زیباست؛ چرا که حضرت مهدی ـ عجل اهلل تعالی
فرجه ـ را به یوسف آل طه یا یوسف فاطمه ـ سالم اهلل علیها ـ تشبیه میکند ،و این دو بیت هم
به صراحت شیعی بودن و صراحت شعر ایشان در مورد موضوع مهدویت است.
از شــاعران ری و ایران مرکزی که اغلب از شیعیان بودند ،کمتر آثاری باقی مانده و آثار
اکثر آنها به دلیل مذهب تشیع مورد تاراج قرار گرفته است .بارها توسط حکام دست نشانده
بنیالعباس ،کتب عقلی و نقلی شیعیان از جمله کتب شعر ،سوزانده شده است ،اندک آثار باقی
مانده هم به دلیل خیانت تاریخ و پژوهندگان ســکوالر به فرهنگ نامهها راه نیافته و گمنام
ماندهاند ،همانطور که امروزه به دلیل عدم دسترســی برخی شاعران به منابع نشر ،کارشان و
آثارشان سترون مانده است.
انوری نیز از شاعرانی است که در موضوع مهدویت بیتی دارد؛ آن هم از نوع
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اشــعار مهدوی تمثیلی ـ تشــبیهی که فقط مثالی از بدعهدی مردمان روزگار را آورده است،
میگوید:
پسدرآخرزمان،کهصرفزمان حامی کفر و خص ِم ایمان گشت
شاه اسالم چون ز بلخ برفت حال ُس ّکان او بتر ز آن گشت
20
سدیأجوج،حبسانسانگشت
دجال ،شــمع مهدی شد
ّ
ُد ّم ّ
دجال ،تشبیهی نامناسب برای شمع مهدی است ،یعنی وارونگی روزگار چنان شد که مردم
ُدم ّ
دجال را چراغ هدایت پنداشــتند ،اگر از مهدی ،منظور معنای عام هم باشد ،هر دو به یک
دم ّ
شکل مفهوم پیدا میکند.
بیلقانی نیز بیتی دارد که در آن کلمات منظور نظر ما به خوبی دیده میشود
و بیت به حالت تک بیتی مفهوم مهدویت حقیقی را داراست ولیک باید دید
که قصیده را به چه منظوری سروده است.
دادارازتوشادمان،بیدادگسترسوخته
ایمهدیآخرالزمان،ایمانزعدالتدرامان
کلمات تشکیلدهنده این بیت به تنهایی دارای تمام مفاهیم شعر مهدوی هستند مثل :مهدی
آخرالزمان ،مهدی ،آخرالزمان ،ایمان ،عدل ،امان ،شادمانی دادار ،بیدادگستر .مجموع این واژهها،
یکی از نصوص مهدویت در علل و دالیل ظهور حضرت است.
حسان العجم ،با نظامی
خاقانی از شاعران سرشناس ایرانی و معروف است به ّ
گنجوی و عبدالرزاق اصفهانی و انوری مرافقت و دوستی داشته و هم عصر
میباشد ،دارای سبک خاص در شعر است و سبک شعریاش تلفیقی از دو سبک خراسانی و
عراقی است .در مدح ممدوحان خود از هر مستمسکی در اشعار استفاده کرده و ممدوحان خود
را به هر فرد مقدسی از اولیا و انبیای الهی تشبیه کرده است .قصاید مطول محکم و پر از اشاره
و غمز دارد که پر از اغراق در وصف ممدوحان خویش است .به موضوع مهدویت در اشعارش
هم پرداخته است که متأسفانه بسیاری از آنها همان اشعار نوع سوم تمثیلی ـ تشبیهی مجازی
هستند.
21

هادی مهــدی غالم ،ا ُ ّمی صادق کالم خسرو هشتم بهشت ،شحنه چهارم کتاب
باج ســتان ملــوک ،تــاج ده انبیاء کز در او یافت عقل ،خط امان از عقاب
22
احمد مرسل که کرد از تپش و زخم تیغ تخت سالطین زگالُ ،گرده شیران کباب
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قبل از نقد بیت اول ،از معنی زگال بنویسیم که همان زغال و چوب سوخته است؛ یعنی تپش
و جریان دین ،نور هدایت ،تخت ســاطین را زغال کرد و زخم شمشیرش دین ُگرده شیران را
شکافت و سوزانید.
این قصیده که معروف به قصیده منطق الطیر است ،در نعت خانه کعبه و مدح پیامبر ـ صلی اهلل
علیه و آله ـ میباشد وهادی مهدی غالم ،ترکیب زیبایی است که به مدیحت پیامبر گفته است و
کلمه مهدی در اینجا به معنای مهدویت عام و متعلق به مقام تمام انبیاء صاحب شریعت و جمیع
ائمه معصوم ـ علیهم الســام ـ میباشد ،جز در این بیت که واژه مهدی حالت تقدس ممدوح را
میرساند در باقی اشعار خاقانی متأسفانه به ابیاتی برمیخوریم که درحقیقت تنزل تقدس در برابر
تسلط است و به اندازهای اغراق در پردازش ابیات به کار رفته که مقام ممدوحان خاقانی حتی از
اولیای الهی هم فراتر رفته است:
فرمانده ســاطین ،سلطان محمد آمد
مهدی صفت شهنشــه ،امت پناه داور

جبریل جان محمد ،عیسی خصال حیدر
23
جانبخشچونملکشه،کشورستانچوسنجر

که این ابیات بخشی از قصیدهای است که در مدح محمد بن ملکشاه سلجوقی سروده شده است
و خاقانی برای خوشآمد ممدوح آسمان و زمین را به هم دوخته است.
و نیز در بیتی که ممدوحش المستضئی باهلل یکی از خلفای عباسی است ،او را مهدی آخرالزمان
مینامد:
خاک درگاهش ،بهشت َعدن عدنان آمده
ابر انعمامش ،زوال قحط قحطان آمده
24
ٌ
جاعلفیاألرض»،درشأنآمده
ِس ّر«إنی

مهدی آخرالزمان المستضئی باهلل که هست
آفتاب گوهر عباس ،امام الحق ،که هست
همخلیفهاستازمحمد،همزحق،چونآدمش
در این نوع دیدگاه مهدوی به اشعار نوع دوم در مهدویت ،که مهدویت نوعی است میرسیم و
آن قائل شدن مقام مهدویت خاص به شخصی غیر از وجود مبارک مهدی موعود ،امام دوازدهمین
از ائمه شیعه است .بحثی که در بخش نقد شعر مهدوی در سبک خراسانی در شماره قبلی نشریه
مطرح شــد و در نقد آثار حکیم ناصرخســرو قبادیانی ،بهطور مبسوط درباره مهدویت نوعی
نگارش یافت و در بخش اشعار مهدوی موالنا نیز به آن خواهیم پرداخت.
در این قسمت به ابیاتی از اشعار خاقانی خواهیم پرداخت که از نوع تمثیلی ـ تشبیهی استفاده
کرده و ممدوحان خود را بسیار بسیار اغراقآمیز مقام تقدس و مهدویت داده است:
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مبشرمهدی،زماناوست!
بلقیس بانوان و ،سلیمان شه ،اخستان
کزعدلودین ّ
***
26
از بوقبیس حلم ،خود ارکان تازه کرد
مانا کــه بهر تاختــن َمرکبان عقل
***
قــدر خان نماید
ســپهدار اســام ،منصــور اتابک
کــه کمتر غالمشَ ،
27
دجال طغیــان نماید!
به تأیید مهــدی خصالی که تیغش
روان ســوز ّ
***
تیــغ عدلــش ســ ِر شــر انــدازد
شه قزل ارســان ،که در صف شرع
28
عــور انــدازد
خنجــر او ،چو حربه مهدی اســت
کــه بــه ّ
دجــال ا َ َ
***
29
درفرضه:روضجنّت،درروضه:حوضکوثر!
در قبّه :مه ِد مهدی ،در قبله :عهد عیسی!
***
30
عورش
مهدی است شاه و عید سالطین ز فتح او
خضم ،از غالمی آمده ّ
دجال ا َ َ
***
31
وانمهدجایمهدیچترفلکظاللش
گفتم :بدیدی آخر رایات کهف ّامت
***
آدم موســی بنان ،موسیِ احمد قدم!
خسر ِو مهدی نیت ،مهدی آدم صفت!
32
ِ
موسیِ دریا شکاف ،احمد جبریل َدم!
دجالکش ،آدم شیطانشکن!
مهدی ّ
***
33
دجال را به توده خاکســتری ندارم!
مهدی که بیند آتش شمشیر شاه ،گوید:
ّ
***
34
ِّ
دجال صفاهان به خراسان یابم!
مهدی زمان ،کز قلمش
هادی ّامت و
قَمع ّ
***
35
مهدی آخر زمان! داور روی زمین!
سرور دیهیمبخش
خسرو اقلیم گیرَ ،
***
ِ
مهدی آخــر زمــان میخواندش!
َمفخر ّاول بشــر خوانــش ،که دهر
36
آد ِم مهــدی مــکان میخواندش!
دجالافکن است
زان که شیطان سوز و ّ
25
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نظامی از شــاعران بزرگ و مشــهور ایران که دارای کلیات و دیوان
مشهوری اســت که محتوی منظومهها و بخشهای معروفی همچون:
مخزناالسرار ،خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،هفت پیکر ،اسکندرنامه
و اقبال نامه است .ابیات توحیدی حکیم نظامی بسیار دلانگیز و در نوع خود بینظیر است و در
ادبیات داستانی منظوم ،آثارش بیبدیل و منحصر به فرد است .حکیم نظامی بنیانگذار مکتب
شعری آذربایجانی است که مکتب اصفهانی از آن پدید آمده است .در موضوع مهدویت ،ایشان
دو بیت شعر در کلیات خود با عنوان کلیدواژه مهدی دارد که از نوع تمثیلی ـ تشبیهی است و
آنها را در مدح یکی از ممدوحان خود شــاه مظفرالدین قزل ارسالن ،سروده است و در بخش
دیباچه منظومه خسرو و شیرین قرار دارد:
همان.17همان.18

جلوههــای
والیــت،
ص 240؛
دیــوان ،ص75
 .19جلوههــای والیــت،
ص240؛ دیوان ،ص .20 112سیمای
مهدی موعــود ،ص66؛ دیــوان انوری،
ص 1045ـ  .21 1043جلوههــای والیــت،
ص240؛دیــوان،ص.22183دیوانشــروانی
خاقانی ،به کوشــش :دکتر ضیاءالدین سجادی،
ص .23 44همــان ،ص .24 193همان ،ص373
.25سیمایمهدیموعود،ص67؛دیوانشروانی
خاقانی ،ج ،2ص 78ـ  .26 77ســیمای مهدی
موعود ،ص67؛ دیوان شــروانی خاقانی ،ج،2
ص .27 111سیمای مهدی موعود ،ص67
 .28ســیمای مهدی موعــود ،ص68؛
دیوان شــروانی خاقانی ،ج ،2ص138
 .29سیمای مهدی موعود ،ص68؛
دیــوان شــروانی خاقانی ،ج،2
ص 191ـ .30 157ســیمای
مهدی موعود ،ص68؛
دیــوان شــروانی

قزل شه که افسرش باالی ماه است
شه مشرق که مغرب را پناه است
37
گذشت از سرحد مشرق ،تیاقش
چو مهدی گرچه شد مغرب وثاقش
فلک را حلقــه در دروازه گیرد
گر از نعلش هــال اندازه گیرد
38
بدینمهدی،توانرستنازاینمهد
از آن عهده که در سر دارد این عهد
متأسفانه در این ابیات هم اغراق در مدح و ستایش ممدوحان سلطهگر را به جای اولیای خدا
میبینیم .حکیم نظامی ممدوح خود را پادشاه شرق و غرب عالم میداند ،البته اگر معنای مغرب
را تنها یمن و مکه نگیریم که در بیت دوم که دارای کلیدواژه مهدی است نیز میگوید :همانند
مهدی اگرچه مکه و یمن ـ بیشتر منظور مکه است ـ اقامتگاه و خانه او شد ،ولی قدرت سلطه
و نگاهبانی است از سرحد مشرق گذشت که مشرق هم سوی دیگر بالد اسالمی را میگفتهاند.
در بیت سوم که اغراقش دیگر جای بحث ندارد .در بیت چهارم مهد و مهدی در شعر ،زیبایی
و لطفی به این بیت بخشیده است.
عطار از عرفای مشهور در عرفان نظری است و دارای مجموعه و منظومههای
عرفانی بسیاری است که عالوه بر غزلیات عرفانی ،مثنویهای منظومههایش
دارای ابعاد کام ً
ال عرفانی هســتند؛ منظومههایی همچون منطق الطیر ،الهینامه ،اســرارنامه،
مصیبتنامه و دیوان غزلیات که تنها در اسرارنامه به موضوع مهدویت پرداخته شده است:
نهآنیکبیشازانی،نهاینازآنکم
بــود در یک نفس مهدی و آدم
آنچه درباره عطار میتوان گفت این اســت که او نیز به مهدویت نوعی قائل است؛ چون در
نتیجه منطق الطیر ابیاتی دارد که مشــخصکننده تفاوت سی مرغ با سیمرغ است .به ابیاتی که
39
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منظور نظر است توجه میکنیم:
چهره ســیمرغ دیدنــد از جهان
هم ز عکس روی سیمرغ جهان
بیشک این سی مرغ آن سیمرغ بود
چون نگه کردند آن سی مرغ زود
بــاز از نوعی دگر حیران شــدند
در تحیّر جمله سرگردان شدند
40
بود خود سیمرغ ،سی مرغ مدام...
خویش را دیدند سیمرغ تمام
پژوهندگان میتوانند منظور این ســطور را در مثنــوی منطق الطیر دنبال کنند اما موضوع
مهدویت در آثار عرفای صوفیمســلک به خوبی آشکار است و موضوعیت جزء و کل و یا
وحدت و کثرت مقولهای دیگر است اما وقتی به راهبر و راهنمایی مقدس راه نمیبرد و در بحث
کثرتگرایی پیرو سنت و جماعت هستند؛ آثارشان بیکم و کاست مبین افکار والیت نوعی و
مهدویت نوعی است .چه بیتی که میگوید« :بود در یک مهدی و آدم» و چه آثاری که در آن
فقط و فقط به مقوله سلوک میپردازد ،به شخصیتی که دارای والیت خاص و یا مهدویت خاص
میباشد ،نمیپردازد.
اصفهانی فرزند جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی شــاعر مشهور ،از
قصیدهسرایان مشهور قرن هفتم هجری است .یک بیت از او نقل شده است که
در آثار مهدوی پژوهان کمتر دیدهام به جز کتاب جلوههای والیت در شعر فارسی اثر مرحوم احمد
احمدی بیرجندی که چنین آورده است:
41
پیوسته باد چشم تو روشن به بخت آن ِکش عقل ،نام مهدی آخر زمان نهاد
این بیت با اینکه مزین به نام مبارک مهدی آخر زمان میباشــد اما از نوع اشعار تشبیهی ـ
تمثیلی و یا بهتر بگویم مجازی است؛ چون ممدوح شاعر را به مدد عقل ،مقام عدالتگستری
داده و به مهدی تشبیه میکند .البته شعر از نظر فنی بسیار جالب توجه است؛ چون در این یک
بیت به اندازه یک قصیده صنعت نهفته است .در مصرع اول میگوید :پیوسته باد چشم تو روشن.
این پیوستگی گویای زمان غیبت و طول آن است و مفهوم روشن شدن چشم هم به پایان انتظار
و روشن شدن چشم به جمال یار است که از مفاهیم همیشگی مهدویت هستند .در مصرع دوم،
دو کلمه مهدی و آخرزمان ویژه مهدویت حقیقی هستند ،هرچند به آن مفهوم حتی نزدیک هم
نشوند ولی ایهامی را برای خواننده بیت پدید میآورند که میان شک و یقین بماند .چشم روشنی،
بخت ،عقل ،مهدی آخر زمان ،واژگان زیبایی هستند که به خوبی در یک بیت سروده شده و در
کنار هم قرار گرفتهاند.
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مولوی شاعر حنفی مذهب ،از بزرگترین شــاعران و عارفان به نام و
مشهور ایرانی است .ســبک عراقی اگر به اوج شهرت و شکوه در طول
تاریخ رسید از قبل امثال مولوی و عطار و سعدی و به خصوص خواجه شیراز حافظ است؛ چرا
که آن شاعران عارف چنان در اوج تفکر و ادراک شعری قرار گرفتند که امروزه تفکر اسالمی
در هند را با اشعار آنان مورد بررسی قرار میدهند.
موضوع مهدویت در آثار مولوی به خصوص مثنوی معنوی ـ که به مقوله عرفان و سلوک
میپردازد ـ و همانطور که قبال نوشــته شــد ،نوع نگاه مولوی به موضوع مهدویت؛ نگاه به
مهدویت نوعی است و آن عالوه بر واژه مهدی به عنوان هدایت شده مقدس ،افرادی را که در
حد و اندازه معصومین ـ علیهم السالم ـ هم نیستند و در صوفیه و فقه اهلسنت به آنان امام یا
ّ
قطب یا ولی گفته میشود؛ به عنوان هادی و مهدی معرفی میکند.
در دفتــر دوم مثنوی معنوی ابیاتی دارد که نه تنها نفی مهدویت امام زمان ـ عجل اهلل تعالی
فرجه ـ است؛ بلکه آن را مختص ائمه معصومین هم نمیداند و صراحت قائم بودن حضرت را
که در روایات و احادیث نبوی وجود دارد؛ زیر ســوال میبرد! که مغایر حضرت پیامبر درباره
قیام و ظهور مهدی میباشد .اینک ابیات مورد نظر را با هم مرور میکنیم:
ولی قائم اســت تــا قیامــت آزمایش دائم اســت
پس بهــر دوری ّ
هر که را خوی نکو باشــد ،بِرست هر کسی کو شیشه دل باشد ،شکست
حی قائم ،آن ولیســت خواه از نسل عمر ،خواه از علیست
پس امام ّ
ی است ،ای راه جو هم نهــان و هم نشســته پیش رو
مهدی وهادی و 
ولــی کــم ازو ،قندیل اوســت
او چو نورست و خرد جبریل اوست آن
ّ
آنک زین قندیل کم ،مشکات ماست نــور را در مرتبــه ترتیبهاســت
ز آنک هفتصد پرده دارد نور حق پردههــای نــور دان چندین طبق
از پس هــر پرده قومــی را مقام صف صفاند این پردههاشان تا امام
42
اهل صف آخرین از ضعف خویش چشمشان طاقت ندارد نور پیش
گفتار فوق و بیت مورد نظر را اگر مالک عقیدتی برای موالنا درنظر بگیریم ،اصال با مشرب
عقیدتی ایشــان نمیخواند و هیچ قرابتی با باطنیه یا اســماعیلیه ندارد؛ چون نوعی مهدویت
شخصی و فردی است ،البته اگر آن را به مفهوم مهدویت بگیریم ،اما اگر ولی قائم ـ اولیاالمر
ـ منظور قیامکننده به حق باشد که مطلب اص ً
ال چیز دیگری است و ما در طول تاریخ غیبت به

87
افرادی برمیخوریم که برای اصالح جامعه قیام کردهاند و نسبت اص ً
ال در آن مطرح نبوده است.
 43آن را در نظر بگیریم ،علمای شــیعه اگر ایرادی میگیرند حق دارند و
اما اگر به معنای خاص 
ایراد اساسی به اعتقاد شیعی ـ البته اثنی عشری ـ موالنا وارد میشود و سروده وی حکایت از
مهدویت نوعی دارد و از نظر تشیع اثنی عشری ،مردود است.
***
در اســماعیلیه هم انتظار و ظهور قائم وجود دارد اما معمو ً
ال هر چند ســال یک بار ظهور
میکنند!! منجی جهانی دارای ویژگیهایی است که یکی از اساسیترین موار ِد وجودی ایشان،
نسبت شأن به خاندان نبوت ـ صلوات اهلل علیهم ـ است و اینکه از فرزندان حضرت زهرا ـ سالم
اهلل علیها ـ و امام حســین ـ علیه السالم ـ است و در زمانی مشخص ظهور میکند ،نه هر وقت
که شد و علم او اکتسابی نیست و لدنّی است .از لحاظ اطالق لغت مهدی و هادی و ولی ،به تمام
ائمه شیعه ،ما این لقبها را میدهیم اما جالب اینجاست که مولوی حتی عقاید باطنیه را هم باطل
کرده است و با عقاید اهل تسنن هم مخالف است؛ چون آنان هم در فقه خود چیزی به نام قائم
و ولی قائم ندارند.
حی قائم ،آن ولی ست ،خواه از نسل عمر ،خواه از
در سومین بیت ،مولوی میگوید :پس امام ّ
علی ست ،اینگونه انحصار مهدویت عام و خاص حضرت ولیعصر را نفی میکند و کام ً
ال مغایر
با نصوص روایات پیامبر میباشد.
ولی ،قائم اســت ،تا
حتی اگر به مفاهیم بیت اول هم توجه کنیم ،میگوید :پس به هر دوریّ ،
خاص عرفای متصوف اهل تسنن است؛ چون برای
قیامت آزمایش دائم اســت ،این تفکر تنها
ّ
ولی ای میآید
هر دوری ،قطبی یا ّ
و میرود .درحالــی که حضرت
شــخصیتی معین دارد که نه کسی
شــبیه به اوســت و نه او شبیه به
کسی است ،والیت و مسئولیتاش
مخصوص اســت و هر کسی جز
ایشان ،ادعایی کندّ ،
کذاب است.
مولوی در این ابیات ،هرمی را
ایجاد میکند که قطب یا ولی یا امام
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در مرحلهای قرار دارد که دیگران هم میتوانند به آن مقام برسند و کسان پایینتر از آنان را به
مراتب پلهای و به مفهوم قندیل مثال میزند.
در طی ســه بیت ،مولوی موضــوع قائم ،مهدی ،ولی ،و امــام را در مرتبهای قرار میدهد
که جایگاه و عظمتشــان اکتسابی است و مخصوص فرد حقیقی خاصی نیست ،موضوعیّت و
مهدویّت عام و نوعی دارد حتی علت خاص و ویژگی محکمی برای شــخص قائم یا مهدی و
امام ،درنظر نمیگیرد و میگوید« :هر که را خوی نکو باشــد» و یا میگوید« :از پس هر پرده
قومی را مقام ،صف صفاند این پردههاشــان تا امام» .در هرمی که مراتب معرفتی به آن قائل
است هیچ جایگاهی به نام منجی و صاحب الزمان و یا کلیدهایی که در فقه تشیع دیده میشود،
وجود ندارد.
با مطالعه این ابیات مشــخص میشــود که مولوی اعتقاد به والیت و مهدویت نوعی دارد؛
درصورتی که والیت و مهدویت حضرت ،والیت کلیه مطلقه است که طبق نصوص اسالمی از
جانب حضرت حق ـ ّ
جل جالله ـ به عنوان امام برگزیده شــدهاند؛ نه اینکه خود به مقام امام
نائل شده باشند .صراحت اعتقادی مولوی در این سه بیت کام ً
ال آشکار است که حتی با آوردن
کلمه نهان کنایهاش به فقه تشیع را به خوبی میتوان دید .مهدویت نوعی در اشعار مهدوی ـ به
خصوص در سبک عراقی و اشعار عرفانی ـ برای افراد غیرحرفهای و ناآگاه به عرفان اسالمی،
حتی خطرناک به نظر میرسد؛ چرا که باعث اعتقادزدایی مهدویت حقیقی میشود و عدم دخالت
افراد آگاه دینی ،در گزینش موضوعی آثار مهدوی ،باعث خسارات جبرانناپذیر به ادبیات آیینی
ما خواهد شد؛ چرا که در این نوع مهدویت ،معمو ً
ال افراد مقدس را شبیهسازی کرده و استحاله
افکار و اعتقادات ،کمکم باعث نابودی اندیشه و ریشه آن اعتقاد میشود.
به هر حال نقد و تحلیل آثار مولوی علیرغم حساسیتهای جهانی درباره ایشان ،همیشه با
بحث و جدل همراه است که امیدواریم در نقد مقوله شعر مهدوی درباره اشعار مولوی از عهده
برآمده باشیم.
شــیخ فخرالدین عراقی از عرفای نامآشــنای متصوف است که دارای
غزلیات شورانگیزی اســت و برخی از غزلهای عرفانیاش ورد زبان
همگان قرار گرفته است .موضوع مهدویت در آثار عراقی را هر چه بیشتر
کاویدیم کمتر به نتیجه رسیدیم جز بیتی از قصایدش که در آن چنین سروده است:
ناشر علم الیقین ،کاشف عین الیقین

واجد حق الیقین ،هادی مهدی خطاب
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که در مدح شــیخ بهاءالدین زکریا ملتانی سروده شده است ،بیت قبل از بیت مورد نظر نشان
دهنده جایگاه بهاءالدین زکریا نزد شیخ عراقی است که میگوید:
شیخ شیوخ جهان ،قطب زمین و زمان غوث 45همه انس و جان ،معتق 46مالک رقاب
در این قصیده مشخص میشود که عراقی برای یکی از اقطاب صوفیه چنین مدحی را سروده
غلو و
است و ضمن اغراقآمیز بودن ،به والیت نوعی او نیز میپردازد و در ادامه با ابیاتی پر از ّ
اغراق ـ متأسفانه ـ چنین میگوید:
47

انی 22 ،دی نی دی ج69 ،2؛ ای ج ،2وان دی  .40 .39 49ت  : 23 .42به رت ت.
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ا
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و
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 .ســ 69؛  .32شــرو هد  ،2ن شر موع  341یخاق ن ،اسر 2 .41 18؛ دی خهنی  34ص ا تعال  .45ی ـده
ص
م
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 ، 31ص 32وان مای ی ،ج دیوا هدی ص روان  .دیوا 241؛ ـ  7ص 41سنس ق ،ت خا ل اهلل ص 68د شـ .48
عود  ،دیــ سی اقان 69؛ ی م ج ،2نش ی 38ص  188ی ،سا ــ صف عج ی ،ه آزا ردم
مو ی ،ج 2ص69؛  .33 26انی خ د ،ص سیما قانی6 ،؛دیوا بانــ الیت ،ص ســ ی،برا ر عش نده ،ـان ـ اقــ  .46بند ـار م ی،
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قان
ی
خ
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پرسی اگر در جهان کیست امام االمام؟ نشنوی از آســمان ،جز زکریا جواب!
نیستی اَر مستحیل از پس آل رسول آمدی از حق یقین ،وحی بدو صد کتاب!
48
در نظــر همتش ،هر دو جهان نیم ُجو درکفدریاوششهفتفلک،یک ُحباب
امروز هر نوع مدح و توســل و توکل از جماعت شیعه را اهالی سنت و جماعت ،شرک و
غلو میپندارند! متاسفانه برای شبیهسازی و تقدسزدایی از اولیای واقعی الهی ،جماعت صوفی
والیت نوعی و مهدویت نوعی را اندک اندک وارد تفکر اسالمی کردند و این طرز تفکر چنان با
عرفای اسالمی عجین شد که مشایخ صوفیه حتی در طی طریق و سلوک از پیامبران هم فراتر
رفتند .مجال تجزیه و تحلیل ابیات نیست که باید گفت :اگر در خانه باشد کس ،یک نکته او را
بس!
نکته قابل توجه برای نتیجهگیری از نقد و تحلیل مهدویت در ســبک عراقی ،فقط میتواند
تکیه بر حکمت و عقالنیت در اشعار باشد؛ چون اشعاری که برای مدح و خوشایند ممدوحین
غیر مقدس ،مثل حکام و سالطین ساخته شده و فاقد اندیشه است؛ تنها برای کتب زندگینامهها
و فرهنگنامهها مفید است .در مقوله اشعار دینی آنچه مهم است ،حکمت و عقالنیت در اشعار
است ـ چون با معیارهای شعر اسالمی همخوانی دارد ـ نه انتزاع و تخیلگرایی و یا فرمگرایی
و تعهدگریزی.
در شعر مهدی همانطور که گفته شد ،سه روش برای تشخیص وجود دارد:
 .1اینکــه حقیقت ًا برای حضرت مهدی ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ و موضوع حقیقی مهدویت
سروده شده یا مجازی و تمثیلی است.
 .2اینکه مهدویت نوعی را دنبال میکند و یا سعی در انتشار مهدویت طریقتی دارد.
 .3صرف ًا یک موضوع انتزاعی برای ســرودن است؛ یا دستمایهای برای تخیل در تاریخ و
موضوع مهدی در ادبیات دینی و غیردینی.
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باتوجه به روشهای تشخیص سره از ناســره در آثار دینی و آیینی ،متأسفانه طبق سنت
معمول در ادبیات فارســی و موضوعمحور بودن واژگان و عدم توجه به کاربرد واژه در شعر،
اغلب تحلیلها و نقدها و گردآوریها ،غیرکاربردی و بدون فایده هســتند .مهمترین تأثیر در
ادبیات مهدوی ،در بخش اشعار اندیشهگراست؛ چرا که اشعار فاقد حکمت و عرفان و اندیشه،
تنها واژگان سرگرمکننده هستند ،نه انتقالدهنده مفاهیم دینی و نه دارای پیامهای مهدوی .به دلیل
برخی مستندگوییها در عرصه شعر و استناد محققین به آن ،ما در متون دینی خود بسیاری از
آرایههای ادبی را به عنوان شاهد مثال میآوریم ،مثل موضوع غدیر ،موضوع عاشورا ،موضوع
انقالب که صداقت شــعری برخی از سرایندگان ،در ردیف برترین احادیث و روایات موثق و
صحیح قرار میگیرد .در این نقد هم ســعی شد کنکاشی محتواگرایانه در موضوع مهدویت در
ســبک عراقی داشته باشیم؛ تا در قالب نقد نظری که نگاهی هم به نقد کاربردی دارد ،ابیات به
ظاهر مهدوی را به دست نقد بسپاریم؛ نقدی که بتواند حقیقت اشعار دینی را به نمایش بگذارد.
حقیقتی که اشــعاری را در مسیر والیت و ادبیات والیی و مکتب شعر دینی به فعالیت
ادبی ـ هنری میپردازد و از نوشــتار صواب خود ،انتظار ثواب از درگاه خداوند
دارد .اصل شــعر دینی ـ مهدوی ـ برای خدا و فرع آن برای اولی االمر
است .مخاطبان اشعار دینی ،نخست باید با مبانی شعر دینی آشنا
شود ســپس با معیارها و محکهای آن دست به سرودن
برده و یا درباره ســروده شاعران تاریخ اظهارنظر
نمایند .آنچه مدنظر این نقد و مقاله تحلیلی
بود ،جداسازی اشعار مهدوی حقیقی
از مجازی ـ تشبیهی و نشان
دادن حقیقت حقیقی
و مجازی آن
بود.
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تخ ّیل ادبی

کندال والتون
مترجم :محمود حقیقت کاشانی

افسانه متضمن تظاهر  -pretending-غير فريبکارانه فرد در قبال خویشتن ،یا [به
عبارت دیگر] وانمود سازی  -make-believe-است.
عکس العمل ما نسبت به موجودات و رویدادهای افسانهای به مثابه عکس العمل نسبت
به موجودات و رويدادهای وانمود شــده است .موجودات و رویدادهای وانمود شده تخیّلی
هســتند؛ [بدین معنی که] هم در خلق آنها و هم در فهم  -apprehension-آنها تخیّالت
 -imaginationsمــا به کار میرودّ .اما تخیّل  -imagination-به فعاليتهای بســیارتســری مییابد .در واقع ،ما در بخش عمــدهای از زندگی خود ،از کودکی تا
دیگری نیز
ّ
مرگ به نوعی درگیر تخیّل هستیم .به سختی میتوان جنبه دیگری از حیات ذهنی انسان را
یافت که گستردهتر از تخیّل باشد .ما میخواهیم بتوانیم [به این سؤال] پاسخ دهیم که تخیّل
چیست؟ چه ماهیتی و چه دامنهای دارد؟ و نقش ویژه آن در ادبیات چیست؟ مفهوم وانمود
ســازی ،روشنگرترین مفهومی است که در قالب آن میتوان [مفهوم] تخیّل را تبيین کردّ .اما
تخیّل مفهومی متغیّر [و دارای صور متعدد] اســت و مفهوم وانمود سازی به تنهایی نمیتواند
صور گوناگون آن را تبیین کند.
تنوع [و گوناگونی] آغاز کنیم .برخی از
اجازه دهید بحث را با توجه به این ّ
موارد تخیّل در حقیقت مواردی از گمان بردن  ،-supposing-حدس زدن
 ،-assumingیا تمایل به باور داشــتن است .زمانی که «تیم»  -Tim-در پاسخ به اینپرســش که «آیا «لیال»  -Leila-هنوز در خانه است؟» ،پاسخ میدهد« ،خب تا نیم دقیقه
پیش در خانه بود ،خیال میکنم هنوز هم باشــد»« ,خیال» را به این مفهوم به کار میبرد .و
خیال او [در حقیقت] موردی از گمان بردن [و تصور کردن] ,فرض کردن ,یا باوری محتاطانه
اســت .نسخ دیگری از تخیّل عبارت است از داشتن باوری نادرست یا وهم .-delusion-
اگر «جک»  -Jack-دیوانه شــود و «جیل»  -Jill-به دکتر بگوید که« ،او خیال میکند
ناپلئون است» ،داشتن باوری نادرست یا وهم 1را به وی نسبت داده است .زمانی که «جیل»
به «جک» ،که اکنون به تو ّهم مبتالســت ،میگوید «قزاقهایی که میبینی خیالی هستند»،
همین مفهوم خیال پردازی را به ذهن متبادر میکند .هر چند این نســخهای تخیّل با تخیّل
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ذی مدخل در ادبیات مرتبط اند ّاما فی نفســه جز در موارد بیمار گونه  -morbid-از نسخ
تخیّل به کار رفته در ادبیات نیستند.
نســخی که [به نسخ ادبی] نزدیکتر اســت ,آن نوع از تخیّل است که به هنگام «تصور»
امری به معنایی متفاوت از آنچه هم اکنون ذکر آن رفت ,صورت میگیرد .اگر من از شــما
تصور کنید بینی کلئوپاترا به قدر نیم اینچ بزرگتر بوده اســت[ ،در واقع] از شــما
بخواهم ّ
نخواســتهام فرض کنید بینی او نیم اینچ بزرگتر بوده اســت ,یا با قید احتیاط این امر را به
عنوان یک باور بپذیرد ،بلکه از شــما خواستهام پیش خود وانمود کنید که چنین بوده است.
حال فکر کنید از شما خواسته شود تصور کنید اگر بینی کلئوپاترا تنها نیم اینچ بزرگتر بود،
تاریخ دنیا چه تغییری میکرد .این نسخ از تخیّل عبارت است از اندیشیدن به نتایج محتمل
گزارهای  -Proposition-که مفروض ًا صحیح متصور (متخیّل) شده است (امری که به طور
ضمنی نشان میدهد لزوم ًا تخیّل در تقابل با تع ّقل  -reason-قرار نمیگیرد:
تخیّل اغلب نوعی از تعقل است .این فعالیت [ذهنی] از آن جهت تخیّلی به شمار میرود
که گرچه فــرد متع ّقل باور ندارد که پی آمدهای مورد نظــر روی داده اندّ ,اما بر این باور
اســت که این پی آمدها در صورت صدق قضیّه مطروحه ,روی میداده اند .یا احتمال روی
دادنشان وجود داشته است.
در مرحل] بعد گروهی از فعالیتها و [طبایع و] گرایشها [ی فردی] -dispositions-
قرار دارند که نســخی از تخیّل را تشــکیل میدهند که در حال حاضر عمدت ًا مورد توجه
ماست.
تجســم [ذهنی] یک صحنــه («کارول» -Carole-
اینها فعالیتهایی هســتند نظیر ّ
تجســم میکند) ،شنیدن نوایی در ذهن (مایکل
«لورنس»  -Laorence-را در دفتر کارش ّ
هر گاه به ســی دی جدید خود فکر میکند ،ســونات «مهتاب» را ذهن میشــنود) ،خیال
بافی [یا به عبارت دیگر رؤیای بیداری  ]-daydreaming-یا وانمود ســازی -believe-
«( -makeاریک» -Eric -با جریانی از افکار خوشــایند در مورد «کارول» ,-Carol-
به خواب مــیرود؛ روپرت  -Rupert-و «هالی»  ،-Holly-دزد و پلیس بازی میکنند؛
«جو»  -Joe-وانمود میکند که گوئی برنده جایزه فیزیک نوبل شــده است) و [یا] صرف ًا
خواب دیدن «( -dreaming-کالین»  -Colin-خواب میبیند که در حال ســقوط است).
این فعالیتها [ی ذهنی] میتوانند کم و بیش پیچیده ،منسجم ،زنده و مسحور کننده ،هیجان
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انگیز یا ناراحت کننده ،غمگین کننده یا ســرگرم کننده [و خنده آور] باشند .برخی از آنها
ممکن اســت برای مدتی طوالنی ادامه یابند ،متوقف شــده و دوباره از ســر گرفته شوند،
در زمانی که مشــغول انجام کار دیگری هســتیم (قدم زدن ،تمیز کردن پنجره ،رانندگی تا
محــل کار) رخ دهند ،و کمابیش عمدی و اختیاری باشــند .به عالوه این فعالیتها ممکن
اســت دربرگیرنده تجربههای عملی انسان باشــند ،مثل زمانی که به هنگام خواندن کلمات
«تولســتوی»[ ،آنجا که میگوید« ]:به ســرعت و سبک بال از پلههایی که مخزن آب را به
خطوط راه آهن متصل میکرد پایین آمد و نزدیک قطار در حال عبور ایســتاد» ،عم ً
ال «آنا
کارنینا»  -Anna Karenina-را پیش چشــم متصور میشویم ،یا دربرگیرنده [طبایع و]
گرایشها [ -dispositions-ی انسان] باشند (نظیر داشتن نگرشی همدالنه نسبت به «آنا»
حتی در زمانی که عم ً
ال ،نه او ،بلکه ورونســکی -Vronsky- 2را در ذهن متصور شدهایم
کــه «مانند جانوری در قفس ،باال و پایین میرود») .بخش عمده تخیّالت ســاختار یافته
و پیچیده ای ،که در خواندن داســتان و مشــاهده تئاتر یا فیلم دخیل هستند ،به این گروه
تع ّلق دارند .کمی بعد دقیقتر به این گروه میپردازیم ّاما پیش از آن باید به بررسی این امر
بپردازیم که آیا رگهای مشترک میان تمامی این صور تخیّلی وجود دارد؟
یک نکته که میتوان بی درنگ به آن اشــاره کرد این اســت که به رغم ریشه
شناسی واژه تخیل ( -imago-به معنی تصویر ،عکس) تخیل (صرفنظر از این
که آن را موکول به چه امری دانسته باشیم) لزوم ًا متضمن داشتن تصاویر ذهنی نیست .تاریخ
دانی که [در ذهنش] متصور میشود ،در صورت بزرگتر بودن بینی «کلئوپاترا» به قدر نیم
اینچ ،تاریخ جهان دســتخوش چه تغییر احتمالیای میشد ،و کودکانی که [به هنگام بازی]
وانمود میکنند دزد و پلیس هستند ،لزومی ندارد ،به شکلی جزیی یا ک ّلی ،تصاویر ذهنیای
از زمان مرتبط با تصورات خود داشــته باشند ،هر چند که منعی بر این امر وجود ندارد ،و
برای تاریــخ دان و کودکان نیز احتما ً
ال ،در مواقعی ،یک چنیــن تصاویر ذهنیای حاصل
میشود.
«راجر اســکروتن»  -Roger Scruton-مدعی اســت که عنصر مشــترک یا یکی از
متضمن فکری است که تصریح
عناصر مشــترک در تمامی صور تخیّل این است که« ،تخیّل
ّ
 -assertionنشده است»؛ بدین معنی که تخیّل کردن عبارت است از اندیشیدن به قضایابدون آنکه آنها را تصریح کرده باشیم.
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هم زمان با این امر [اســکروتن معتقد اســت] تخیّل به معنی مناسب [و در خور] تل ّقی
کردن این قضایا نیز هســت .بدین وصف متصور شــدن رئیس هیأت مدیره [در تخیّل] به
مثابه یک فیل بدین معنی اســت که به این قضیه که او یک فیل اســت ،بدون اینکه آن را
عم ً
ال تصریح کرده باشــیم ،بیاندیشــیم ،و نیز این توصیف را در مورد وی امری مناسب [و
در خور] بدانیم .اسکروتن در توصیف خود اشکال متنوعی از تخیّل ،نظیر اعتقاد توهمآمیز
 -delvded beliefرا ،که به وضوح متضمن تفکر «تصریح نشده»  -unasserted-نیست،در نظر نمیگیرد .وقتی «جک» را ،که در وهم خود ،خویشــتن را ناپلئون میانگارد ،مورد
پرســش قرار دهیم ،بر این قضیه [و حکم] که ناپلئون است تصریح خواهد کرد .از این رو،
عنصر مشــترک مورد ادعا [ی اسکروتن] در همه صور تخیّل یافت نمیشودّ .اما این نظریه
صحت ندارد که صور غیر
حتی براساس مفروضات خود نیز به نظر اشتباه میرسد .این امر ّ
متضمن تفکری تصریح نشده باشد ،لزوم ًا مستلزم اندیشیدن
وهمآمیز تخیّل ،حتّی اگر تخیّل
ّ
به قضیهای بهمثابه قضیهای در خور [و مناســب] نیز باشند .این امکان وجود دارد که امری
را به شــکل خاصی در تخیّل خود متصور شــویم بدون اینکه فکر کنیم توصیف مزبور از
آن مناســب است .اگر از من بخواهند رئیس هیأت مدیره را در تخیّلم به صورت یک فیلم
متصور شــوم ممکن اســت در این کار موفق گردم ،و او را «مقابل چشم هایم ببینم» که با
صدای بلند دستور میدهد و در همان حال خرطومش را روی میز این سو و آن سو میبرد.
ّاما به عنوان منشی وفادار او ممکن است این توصیف را کام ً
ال نامناسب بدانم .آنچه در چنین
مواردی انجام میدهم این نیست که فکر میکنم قضیه مربوطه مناسب است ،بلکه صرفنظر از
اینکه قضیه مزبور به نظر من مناسب باشد یا نباشد« ،وانمود میکنم» صحت دارد.
طرح اسکروتن کمکی به ما نمیکندّ .اما ویژگی دیگری در تمام مظاهر تخیل ،که ذکر آن
رفت ،دیده میشــود .ابتدا این ویژگی را به شکلی بسیار مبهم بیان میکنم :تقابل با واقعیت.
این تقابل ممکن اســت در کمترین حد باشد؛ همانند زمانی که در مثال ّاول «تیم» میگوید
خیال میکند لیال هنوز در خانه باشــد؛ او با به کار بردن واژه «خیال کردن» به نوعی عدم
پایبندی  -lack of commitment-اشاره دارد؛ در او شاید تمایلی به باور داشتن ،یا همان
اما باوری که او با به کار بردن واژه «خیال کردن» ،اذعانباور توأم با احتیاط وجود دارد ّ
میکند ممکن اســت صحت نداشته باشــد ،و با واقعیت منطبق نباشد .به بیان دیگر« ،تیم»
اذعان میکند که نمیداند ،و مطمئن نیســت« ،لیال» هنوز در خانه باشد .باورها ممکن است
قوی یا ضعیف باشند .وقتی [بیان] آنها را با عبارت خیال [یا تصور] میکنم آغاز میکنیم،
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به طور ضمنی ضعف این باورها و احتمال تطابق نداشــتن آنها را با واقعیت بیان داشــته
ایم .البته تقابل با واقعیت ،در مورد باور نادرســت یا وهم امری آشکار است .وقتی «جیل»
میگوید «جک» خیال میکند «ناپلئون» اســت ،یا خیال میکند قزاقها در باغ هستند ،به
این نکته اشاره دارد که باورهای جک نادرستند ،قزاقها خیالی اند؛ یعنی ،واقعی نیستند.
وقتی به تخیّل تاریخی متفاوت برای جهان بپردازیم ،مســئله تقابل [با واقعیت] ،به شکل
متصور میشود
خود ،به همین اندازه مشــهود اســت .آنچه را تاریخ دان در تخیّل خویش
ّ
صحت
اموری نیستند که به باور او حقیقت ًا روی داده باشند -قضایائی [هستند] که به اعتقاد او ّ
ندارند .تجسم [یا بصری سازی] ذهنی  ،-visualisiag-رویای بیداری -daydreaming-
و وانمود ســازی  ،-make-believe-همگی متضمن شکلی از یک تقابل فراگیر واحد [با
متصور میشود
واقعیت] هستند .اگر «مایکل» بدون این که به وهمی دچار باشد در تخیّلش
ّ
که در حال گوش دادن به «ســونات مهتاب» است ،باورش این نیست که واقع ًا بدان گوش
میدهد ،و اگر هالی وانمود میکند روپرت دزد اســت ،اعتقادش
این نیست که روپرت واقعا چنین است.
البته نحوه بروز این رگه تقابل با واقعیت در زمینههای مختلف
با یکدیگــر متفاوتند؛ ّاما آن ها ،با این وجــود ،به همان میزان
جلوههای یک رگه واحد به شــمار میروند که مظاهر گوناگون
یک رودخانه در اینجا و آنجا مظهر همان رودخانه به شــمار
میروند .این جلوههای گوناگون ،اگر خواسته باشیم از نظریهای
که پیشتر ذکر آن رفت مدد بگیریم« ،شباهتی خانوادگی» دارند.
بگذارید اکنون صورت بنــدی  -formulation-دقیق تری
برای این مفهوم بالنســبه مبهم تقابل با واقعیت به دســت دهیم.
بیائید موقعــی مفهوم تقابل با واقعیت را بــه کار بریم که فردی
امری را متصور شــود در حالی که )1( :یــا امر مزبور هر چند
مدنظر فرد مورد نظر صحت دارد[ ،عم ً
ال] حقیقتی نداشــته باشد
(وهم ،رؤیا ،باور نادرســت) )2( ،یا فــرد مزبور کام ً
ال به صحت
آن باور نداشــته باشد (در مورد آن مطمئن نباشد) «-تیم» خیال
میکند «لیال» هنوز در خانه باشــد )3( -یا فــرد مورد نظر به
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متصور میشود که به «سونات
تصور خود اعتقادی نداشته باشد (مایکل در تخیّلش
ّ
ّ
صحت ّ
مهتاب» گوش میدهد) .به همین دلیل اســت که چنانچه «کارول» معتقد باشــد هم اکنون
«لورنــس» را در حال امضای نامهای در دفتر کارش نظاره میکند ،دیگر نمیتواند خود را
در حال نظاره امضای یک نامه توســط «لورنس» در دفتر کارش تجسم کند ([یا به عبارت
متصور شــود) .مانع موجود در برابر این امر ،مانع معناشناختی است ،نه
دیگر در تخیّلش]
ّ
روانشــناختی .مسئله این نیست که کارول فاقد استعدادی ذهنی یا ویژگیای نظیر آن است
بلکه مســئله این است که اگر کســی معتقد باشد چیزی را عم ً
ال مشاهده میکند ،ما او را به
تجسم باید «در تقابل با» اعتقاد
تجسم میکند محسوب نمیکنیمّ .
عنوان کسی که آن چیز را ّ
به این که شــما در حال مشــاهده [چیزی] هستید قرار گیرد ،نه در پیوند با آن .بنابراین ،به
همین دلیل ما کســی را که معتقد است برنده جایزه نوبل شده است ،به عنوان شخصی که به
تظاهر نمایشی 3پرداخته ،یا وانمود میکند برنده این جایزه است محسوب نمیکنیم
به نظر میرسد تقابل با واقعیت در تمام صور تخیّل وجود دارد ،هر چند این تقابل همیشه
تقابلی یکسان نیست .توجه داشــته باشید ما نگفتیم تنها وقتی شخصی ارادی عمل میکند
صحت یا واقعیّت آنچه تخیّل میکند باور ندارد.
(وانمود ســازی ،یا تظاهر نمایشــی) ،به ّ
درســت است ،در دو موردی که پیشتر ذکر کردیم نیز ،یعنی در مورد فردی که در رؤیایش
خود را در حال ســقوط میبیند و شخصی که دچار تو ّهم است و تصور میکند ق ّزاقها در
باغ هستند کنش مورد بحث ارادی نیست و این دو فرد به ترتیب ،به سقوط خود و حضور
قزاقها در باغ بی اعتقاد نیستندّ .اما این بدان معنی نیست که تنها اگر تخیّل ما ارادی باشد،
صحت یا واقعیّت آنچه تخیّل میکنیم بی اعتقاد باشیم .این نکته مهمی است که
میتوانیم به ّ
به زودی بدان باز خواهیم گشت.
متضمن تقابل با واقعیت است ،متکی بر تحلیل کاربردهای واژه
این نتیجه گیری ،که تخیّل
ّ
«تخیّل» و واژههای هم ریشه آن است .بدین ترتیب این تحلیل نهایت ًا بر شهود زبانشناختی
انگلیســی زبانان مسلط بر این زبان (و زبانهایی که انگلیسی میتواند بدانها ترجمه شود)
مبتنی است .هم چنین این نتیجه گیری است که برخی نظریه پردازان منکر آن شده اند .برای
نمونه «کندال والتون»  -Kendal Walton-اظهار میکند« :این که بگوئیم شخصی تخیّل
کرده است که چنین و چنین گاهی «به طور ضمنی به این معنی است» یا «اشاره به این معنی
صحت برخوردار نیست یا فرد تخیّل کننده بدان باور ندارد به هر
دارد» که موضوع تخیّل از ّ
حال امری را در تخیّل خود متصور شدن کام ً
صحت آن آگاه بودن سازگار است در
ال با بر ّ
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مثالی که والتون برای این سازگاری مورد ادعایش میآورد کفاشی را متصور میشود که در
رؤیای بیداری [یا به عبارتی در خیالبافی هایش] تصور میکند برنده یک بخت آزمایی شده
اســت و دوران بازنشستگی اش را در جنوب فرانسه میگذراند .والتون مدعی است «بیشتر
تخیالت فرد»  -Fred-ناردســت است ،و خود او هم میداند آنها نادرست اندّ .اما او هم
چنین این را هم تخیّل میکند که نامش «فرد» اســت ...فرانســه در اروپا است ،و بسیاری
موارد دیگر که او میداند صحت دارند.
این [تل ّقی] یک اشــتباه اســت .در بحث حاضر این که بگوئیم شخصی چیزی را تخیّل
میکند بدین معنی نیســت که به طور ضمنی یا بر ســبیل اشاره گفته باشیم فرد تخیّل کننده
معتقد است آنچه را که تخیّل میکند چنین است در واقع امر چنین نیست ،بلکه این معنی را
تا حدودی به صراحت بیان داشته ایم .این امر[ ،قب ً
ال] گفتم ،ویژگی معناشناختی واژه [تخیّل]
و واژههای هم ریشه با آن بوده است.
درســت همان طور که بسیاری جمالت در یک اثر داســتانی میتوانند گزارههایی غیر
داستانی راجع به امور واقع باشند ،بسیاری از ویژگیهای یک رؤیای بیداری [یا به عبارت
دیگر خیالبافی] هم میتوانند ویژگیهای غیر تخیّلی رؤیا محســوب شــوند .وقتی «کانن
دایل»  -Conan Dayle-در [داســتانهای پلیسی] شرلوک هلمز -Sherlock Holmes-
مینویســد که شــرلوک هلمز در خیابان «بیکر»  -Baker-زندگی میکرد ،این نه خیابان
«بیکر» بلکه شــرلوک هلمز و زندگی اش در آنجاســت که در داستان مزبور جنبه افسانه
دارند .وقتی «فرد» در تخیّلش متصور میشود بخت آزمایی را برده و برای بازنشستگی به
جنوب فرانسه رفته اســت ،او خود و جنوب فرانسه را تخیّل نمیکند ،بلکه موضوع تخیّل
او بردن بخت آزمایی و رفتن به جنوب فرانســه برای بازنشســتگی است .این امر نباید ما
را متعجب کند؛ «فرد» برای خود داســتانی تعریــف میکند ،در حالیکه «کانن دایل» برای
دیگران داستانی تعریف میکند؛ از این لحاظ ،این تنها تفاوت معنی دار بین آن دو است.
آثار داســتانی ،آثار مبتنی بر وانمودسازی هســتند ،و زمانی که ما آنها را
میخوانیم یا مشاهده میکنیم چنین وانمود میکنیم که رویدادها و شخصیتهای
داســتانی که درباره آنها میخوانیم و بازیگران و تصاویری که تماشا میکنیم رویدادها و
شخصیتهای واقعی هستند .یا در حالی که اشخاص تصویر شده ،اشخاصی واقعی هستند،
نه داســتانی ،وانمود میکنیم آنچه را در داستان بدانها نسبت دادهاند به خود پذیرفتهاند ،و
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تــا آنجا که به نمایش مربوط اســت ،بازیگــران تصویر کننده آن شــخصیتها خود آن
شــخصیّتها هستند .نویســندگان (و کارگردانان ،عکاســان ،طراحان صحنه و بازیگران)
برانگیزنــده و تا حدود زیادی کنترل کننده فعالیتهای تخیّلی مخاطبین خود میباشــند ،و
مخاطبین نیز به سهم خود با آنها هم کاری میکنند .ما «آنا» را به لحاظ ظاهر ،گفتار ،طرز
فکر یا عمل اینطور یا آنطور در تخیّلمان متصور میشــویم چون «تولستوی» او را بدین
نحو به ما معرفی میکند؟
دقیقتر بگوئیم ،این چیزی اســت که کلمات او در آن واحد به ما توصیه میکنند و نوع ًا
متصور شــویم .در رؤیای بیداری ،بیشتر وانمودسازی ما
موجب میشــوند در تخیّل خود
ّ
تنها تحت کنترل خودمان اســت .در رؤیاهای هنگام خواب ،ما به هیچ وجه وانمودسازی
نمیکنیم -ما ناچاریم [به آنچه در رؤیای خود میبینیم] باور داشــته باشیم ،و (حداقل به
شکل آگاهانه) هیچ اختیاری در مورد سیر تخیّل خود نداریم.
در درک آثار داستانی ما جایی بین این دو [طیف] قرار داریم .تخیّالت ما معلول و مستفاد
از دیگران اســت ،با این وجود عرصهای برای دخل و تصرفهای خود ما نیز وجود دارد.
شــاید بشــود گفت دو خواننده [رمان آنا کارنینا] را نتوان یافت که «آنا» را در تخیّل خود
متصور شده باشندّ .اما آنها آزاد نیستند او را الل ،مجرد ،یا ساکن [شاهزاده نشین]
یکسان
ّ
موناکو تصور کنند .کلمات «تولســتوی» این احتماالت را منتفــی میکند .اگر خوانندگان
متصور شوند ،داستان آنا کارنینا را بد تعبیر کردهاند ،یا
«آنا» را بدین شــکل در تخیّل خود
ّ
از دایره وانمودســازی داستانی که تولســتوی تألیف کرده است قدم بیرون نهادهاندّ .اما این
تخیّلی که به خواننده توصیه میشود ،و کلمات مؤلف و ،در داستانهای نمایشی ،نوع ًا طراح
صحنه ،فیلم برداران [یا متصدیان
دوربیــن] ،کارگردان و بازیگران
موجب میشــوند تا خواننده [یا
تماشاگر] تجربه کند چیست؟
تخیّــل ارادی بــا تظاهر یا
وانمودســازی آغاز میشــود،
تخیّل غیر ارادی چنین نیســت.
تخیّلهای ارادی و غیر ارادی چه
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هستند؟ تخیّلهای ارادی لزوم ًا با قصد و نیّت صورت نمیگیرند ّاما بدین مفهوم تحت کنترل
ما هســتند که این ما هســتیم که چگونگی آنها را تعیین میکنیم« .اریک» به هنگام فکر
کردن در مورد «کارول» ،ممکن است در رؤیای بیداریای در مورد او فرو رود .او این کار
را با قصد و نیّت نمیکندّ ،اما اگر ســیر و محتوای رؤیای بیداری او را انتخابهای آگاهانه
خودش تعیین کند ،تخیّل او ارادی محســوب میشود .به هر حال اگر او کتاب داستانی را
باز کند ،ضمن اینکه ممکن است این کار را با قصد و نیت انجام دهد ،سیر اصلی و محتوای
تخیّالتش را ،نــه خود او ،بلکه مؤلف کتاب تعیین خواهد کرد .بدین مفهوم تخیّالت او غیر
ارادی هســتند .وقتی ما به شکل ارادی تخیّل میکنیم ،مثل هنگام رؤیای بیداری[ ،در واقع]
به تظاهر نمایشــی میپردازیم ،یا وانمود میســازیم که مشغول انجام امری هستیم که باور
نداریم مشغول انجام آن هستیم؟ ما این تو ّهم را در خود بر میانگیزیم که مشغول انجام آنیم.
وقتی ما به شکل غیر ارادی تخیّل میکنیم (به مفهومی که هم اکنون تعریف شد) ،ممکن است
تو ّهم مزبور برایمان حاصل شــود بدون اینکه خودمان آن را برانگیخته باشیم .در ادبیات،
ع ّلت [موجبه این تو ّهم] ،مؤلف (کارگردان ،بازیگران ،مســئولین صحنه و دوربینها و غیره)
هســتند که به طور کلی با توافق خود ما ،این توهــم را در ما بر میانگیزند که ما در حال
انجام کاری هستیم یا امری بر ما میگذرد در حالی که در واقع باورمان این است بدان کار
مشغول نیستیم و آن را بر ما نمیگذرد .حال زمان آن است که به اظهارنظر پیشین من (ص
 4)62توجه شــود ،بدین معنی که ما ممکن است دچار یک تو ّهم شویم ،و غالب ًا هم اینطور
اســت ،در حالی که در تمام مدت همواره میدانستهایم این یک توهم است .زیرا تشخیص
این حقیقت کلید درک این نوع تخیّل است.
وانمودســازی یا تظاهر نمایشــی چیست؟ ما میتوانیم این پرســش را به شکل بسیار
ســادهتری از طریق طرح یک سؤال مقدماتیتر پاســخ دهیم :تظاهر کردن چیست؟ بیائید
در آغاز تظاهر به انجام کنشــی آشکار (یعنی قابل مشاهده برای عموم) را در نظر بگیریم.
چنین کنشی با این هدف صورت میگیرد که به نظر رسد فرد در حال انجام عملی است که
در واقع امــر آن را انجام نمیدهد ،و این منظور از طریق انجام برخیّ ،اما نه همه ،حرکات
عمل مورد نظر صورت میگیرد .اگر «چه» [ -Chad-بخواهد] تظاهر کند که با «جویس»
 -Jayceصحبت میکند ،نوع ًا دهانش را باز و بسته میکند ،و شاید هم اصواتی تولید کند،بدون اینکه کلماتی ادا کرده باشد.
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اگر «جیل» [ -Jill-بخواهد] تظاهر کند به «جک» ســیلی میزند ،نوع ًا دســتش را به
ســوی او پرتاب میکند ،بدون اینکه به او ضربهای بزنــد .در هر یک از این دو مورد فرد
تظاهر کننده برخی از حرکات بدنیای را که اجرای کنش مربوطه را شــکل میدهند ،اجرا
میکند ،بدون اینکه همه آنها را اجرا کرده باشد.
هیچ صوت کالمیای از دهان «چه» خارج نمیشود ،و دست «جیل» هیچ تماس دردناکی
بــا گونه «جک» پیدا نمیکند( .اگر خطایی پیش آید) و «چه» تصادف ًا کلماتی را ادا کند ،یا
دست جیل تصادف ًا تماس دردناکی با گونه «جک» داشته باشد آنها تصادف ًا عملی را انجام
دادهاند که قصد داشــتهاند به انجام آن تظاهر کنند این کنش تصادفی است چون هیچ نیّتی
برای انجام آن وجود نداشته است .در واقع ،نیّتی برای عدم اجرای آن وجود داشته است.
در وهلــه دوم ،اگر حاالت روحــی و عواطف [و احساســات] را موردنظر قرار دهیم،
میتوانیم شرح مشــابهی ارائه دهیم .اگر شــخصی [بخواهد] تظاهر کند در حالت عاطفی
خاصی است ،حرکاتی را که مشــخصه و بیانگر آن حالتند ،بدون اینکه احساسات مربوط
بدان حالت را داشــته باشــد ،انجام خواهد داد .اگر «اریک» [بخواهد] تظاهر کند عصبانی
است ،فریاد میزند ،روی میز میکوبد ،یا اعمال دیگری را از مجموعه رفتارهای بیان کننده
عصبانیت انجام میدهد ،بدون اینکه واقع ًا برآشــفته باشد .اگر «لورنس» [بخواهد] تظاهر
کند برای «چه» متأسف است چهرهاش را در هم میکشد ،و حتی خودش را به گریه کردن
میزندّ ،اما هیچ احســاس تأســف و اندوهی ندارد (یا به هر حال هیچ تأسفی برای «چه»
حس نمیکند)
این دو ،نســخهایی از تظاهرند که در آنها آنچــه را ما بدان تظاهر میکنیم عبارت از،
یا متضمن حرکات بدنی اســت .تظاهر عبارت اســت از اینکه موجب شویم به نظر آید در
حال انجام عملی هســتیم یا احساس خاصی به ما دست داده است ،و بدین منظور حرکات
مناســبی را بدون اینکه احساسا مرتبط به آنها به ما دست داده باشد ،اجرا کنیمّ .اما صرف ًا
تخیّل اینکه شــخص در حال انجام عملی اســت یا احساس خاصی به او دست داده است
بالضروره متضمن حرکتی بدنی نیســت؛ ایــن امر را با توجه به تظاهر چگونه
به هیچ وجه ّ
متصور شود که در حال گوش کردن به مارک است
توضیح میدهیم؟ اگر «آلن» در تخیّلش
ّ
به چنین کانتونی  -Cantonese-صحبت میکند ،در صورتی که در این زبان تجربه درخور
جزء یا ک ً
ال ،نیاز نخواهد داشت.
و مناســبی نداشــته باشــد ،مطلق ًا به اجرای هیچ حرکتیً ،
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برای نمونه ،نیاز نخواهد داشــت .برای نمونه الزم نخواهد بود [به عالمت سعی در شنیدن]
دســتهایش را پشت گوشهایش بگذارد یا چهرهاش را چنانکه گویی در حالتی از تمرکز
دردناک اســت در هم بکشد .وقتی «مایکل» آهنگی را در ذهنش «میشنود» رفتار آشکار
او میتواند همان رفتاری باشد که اگر اص ً
ال صدایی را نمیشنید از او سر میزد .در نگاه ّاول
به نظر میرســد که گویی مفهوم تظاهر در اینجا ذیربط نیست؛ این مفهوم احتما ً
ال چگونه
میتواند آنچه را که در مورد تخیّل روی میدهد روشن سازد؟
پاسخ این است که در این نوع تخیّل تظاهر ما ،تظاهر در قبال دیگران pretending to-
 -othersنیســت ،بلکه در اینجا ما به وانمودسازی و تظاهر در قبال خود pretending-
[ -to ourselvesیا به عبارت دیگر به تظاهر نمایشی] 5میپردازیم.
متصور میشود
«آلن» با تظاهر نمایشــی [یعنی تظاهر در قبال خود] ،یا وانمودســازی
ّ
کــه در حال گوش کردن به صحبتهای «مارک» به چینی کانتونی اســت ،و «مایکل» هم
متصور
با وانمودســازی ،یا تظاهر نمایشی [تظاهر در قبال خود]
ّ
میشود آهنگی را میشنود .تظاهر نمایشی [تظاهر در قبال خود]
طیفی از صرف ًا گمان بردن و حدس زدن تا تحقق این امر را در بر
میگیرد که فرد به نظرش آید ،و این توهم برایش حاصل شــود،
که در حال انجام کاری اســت یا وضعیّت خاصی برایش حاصل
شده اســت در حالیکه در تمامی این مدت بر این باور باشد که
در واقع آن کار را انجام نمیدهد و وضعیتی برایش حاصل نشده
است« .مایکل» در تحقق این امر به خود میاندیشد که در حال
گوش کردن به یک آهنگ است به طوری که به نظرش میآید که
ال در حال انجام این عمل است ،هر چند اعتقاد ندارد که عم ً
عم ً
ال
این کار را انجام میدهد و در عمل باورش بر این اســت که این
کار را انجام نمیدهد« .آلن» در تح ّقق این امر به خود میاندیشد
کــه در حال گوش کردن صحبتهای «مارک» به چینی کانتونی
است ،به طوری که به نظرش میآید که عم ً
ال در حال گوش کردن
صحبتهای مارک به چینی کانتونی است ،هر چند عم ً
ال باورش
بر این است که این کا را نمیکند.
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این امر ممکن است موجب تعجب شــود که چگونه شخصی ممکن است دچار تو ّهمی
باشد و همزمان اعتقاد داشته باشد این یک توهم است.
(این نکتهای اســت که من (پیشــتر) گفتم کلید فهم این نســخ از تخیّل است) .البته اگر
«توهم» را به یکی از مفاهیم خاص آن مراد کرده باشــیم این امر امکان پذیر نیست -یعنی
آن مفهومی که توهم را عبارت از داشتن باوری نادرست میداند« .جک» را زمانی که مبتال
به اوهام و خیاالت باطل میشــود میتوان دســتخوش تو ّهم بدین مفهوم دانست .به همین
ترتیــب میتوان در مورد «اریک» و رؤیائی کــه در خواب میبیند ،صحبت کردّ .اما تو ّهم
مفهوم احتما ً
ال دقیقتر دیگری دارد که بر مبنای آن کام ً
ال امکان دارد فرد دچار تو ّهم باشــد
و همزمان معتقد باشــد این یک توهم اســت ،و آنچه که به نظر میآید تجربه میکند این
چنین نیســت[ .برای درک این مفهوم] مسئله دیدن سراب و نقاشیهایی که موجب خطای
باصره میشوند را در نظر بگیرید .به مثال قدیمی [شکست نور در آزمایش] فرو بردن چوب
مستقیمی تا نیمه در لیوان آب ،یا نمودار مولر -الیر 6توجه کنید:
در همه این موارد آشــنای تو ّهم ما ممکن اســت ،و عموم ًا هم اینطور است ،بدانیم که
اما با این توجه به نظر [اینگونه]مســائل در واقع امر آنطور نیســتند که به نظر میآیند ّ
میآیند .چوبی که ما اعتقاد داریم مستقیم است در لیوان آب به نظر خمیده میآید؛ خطوطی
که معتقدیم هم اندازهاند به نظر نابرابر میرسند؛ آنچه را که معتقدیم تنها یک بخار درخشنده
در انتهای افق است ،به نظرمان به مانند یک آبادی میرسد؛ آنچه که باورمان این است تنها
چهرههایی نقاشی شدهاند ،همچون افرادی واقعی به نظر میرسند.
بدین ترتیب ما در اینجا با تصویر کردن ،مجســم کردن و نسخهای مشابه تخیّل سرکار
داریــم .تفاوت اینجاســت که در تخیّل ارادی ما خود ،به وســیله افکار و کنش هایمان
موجبــات توهم را فراهــم میآوریم ،در حالیکه در موارد مربوط بــه تخیّل غیر ارادی و
توهمهایی که هم اینک ذکرشــان رفت ،هر چند ممکن است با رضایت خود را تسلیم آنها
کنیمّ ،اما خود تو ّهم ناشــی از افکار و کنشهای ما نیستّ .اما این تفاوت در اینجا تفاوتی
را به همراه نمیآورد.
پیشتر گفتم که تخیّل صرف مستلزم حرکت بدنی نیستّ .اما به هر حال تشخیص این امر
حائز اهمیّت است که تخیّل میتواند متضمن حرکات بدنی باشد و اغلب نیز چنین است .در
واقع بیشــتر تخیّل ،وانمودسازی یا تظاهر نمایشی ما [و به عبارت دیگر تظاهرمان در قبال
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خود] متضمن حرکات بدنی آشکار است.
احتمال نمیرود فردی که در تخیّلش متصور میشــود ،طی بحثی ،در حال دادن پاسخی
کوبنده به خصم مورد نفرتش است ،صرف ًا تا اینجا پیش برود که به نظرش آید در حال ادا
کردن کلمات اســت .و خصم خود را مینگرد که دست و پایش [در برابر حمالت لفظی او]
جمع میکند .او احتما ً
ال کلماتی را نیز پیش خود زمزمه خواهد کرد تا بیانگر پوزخند نفرت
آلودی باشــد که ،در تخیّل فرد ،بر چهره اش نقش بسته است .وقتی «مایکل» آهنگی را در
ذهنش «میشــنود» ممکن است با دستهای خود ضرب بگیرد یا حتی با صدای نیمه بلند
بخواند .در این موارد ،وانمودسازی یا تظاهر نمایشی [تظاهر در قبال خود] به تظاهر در قبال
دیگران شــباهت دارد .تظاهر کننده برخی از حرکاتی را انجام میدهد که اگر میخواســت
واقع ًا پاسخی بدهد یا به آهنگی گوش دهد ممکن بود انجام دهد.
تظاهر نمایشــی [تظاهر در قبال خود] به لحاظ دیگری نیز شبیه تظاهر در قبال دیگران
اســت .زمانی که «جیل» [در برابر دیگران] تظاهر میکند به صورت «جک» سیلی میزند،
این امر متضمن اجرای پاره ایّ ،اما نه همه ،حرکاتی اســت که یک سیلی واقعی به صورت
او را تشــکیل میدهند .همین طور وقتی «جیل» بخواهد (به شکلی زنده) به تظاهر نمایشی
زدن سیلی به صورت «جک» مبادرت کند [به عبارت دیگر به زدن سیلی به صورت جک
«در قبــال خود» تظاهر کند] ،این امر متضمــن برانگیختن پاره ایّ ،اما نه همه ،ویژگیهای
مشــخصه ذهنی حاضر به هنگام زدن ســیلی به صورت یک فرد در عالم واقع اســت[ .با
برانگیخته شــدن این ویژگیهای شاخص] جیل [در عالم تخیّل] احساس میکند دستش را
[به ســوی صورت «جک»] پرتاب میکند[ ،تماس و] برخورد دردناک [دستش با صورت
جک] را حس میکند ،صدای رضایت بخش برخورد کف دســت [خود] با گونه [جک] را
میشــنودّ ،اما [با این وجود] «جیل» «باور» ندارد ،همان طور که ممکن بود در عالم واقع
به هنگام سیلی زدن به «جک» عمل کند ،واقع ًا دارد دستش را [به سوی او] پرتاب میکند،
برخورد [دستش با صورت جک] را حس میکند ،صدای رضایت بخش سیلی را میشنود
اینها ویژگیهای ذهنیای هســتند که حضور ندارند .هر چه تخیّل «جیل» زندهتر باشد،هر چه او در تظاهر نمایشی خود [یا در تظاهرش در قبال خود] موفقتر باشد ،بیشتر ،و به
شــکلی کاملتر ویژگیهای ذهنی مرتبط با سیلی واقعی حضور خواهند یافت؛ ّاما در مورد
باور [و اعتقاد] ،البته -تا زمانیکه «جیل» هنوز تنها به تظاهر نمایشــی [یا تظاهر در قبال
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خود] بسنده کرده باشد[ -این مؤلفه] همیشه غائب خواهد بود.
برای تخیّل و واژههای هم خانــواده با آن معانی وجود دارد که در ادبیات ذیربط
محســوب میشــوند ّاما ما هنوز آنها را بررســی نکردهایم .دانشمند یا بازیگر
شــطرنجی که دارای قدرت تخیّلی قوی است کسی است که کار او فوق العاده اصالت دارد،
کســی که نظریههای م ّهم جدیدی را ابداع میکند یا حرکتهای جدیدی را در شطرنج وارد
و معرفی مینماید .داســتان اغلب به همین دلیل به عنوان ادبیات تخیّلی وصف شــده است
شخصیتها و رویدادها را ابداع میکند .استفاده مبتنی
مؤلف از اصالت برخوردار است ،اوّ
بر قدرت تخیّل نویســنده از زبان به آن کاربردی از زبان اطالق میشود که خالق سبکها،
مفاهیم و آراء جدید و عمده باشــد( .تقابل با واقعیّت که قب ً
ال بدان اشاره کردیم بار دیگر در
این مفاهیم نیز ،البته به شــکلی ضعیف ،به ذهن متبادر میشود :دانشمند ،بازیگر شطرنج یا
نویســندهای که دارای تخیّلی قوی اســت نظریهها یا حرکات ،یا افکار جدیدی را ابداع یا
طرح میکند که پیشتر وجود نداشتهاند -جزو مؤلفههای واقعیّت نبودهاندّ .اما من جز اشاره
به وجود این نوع تخیّل چیزی برای گفتن درباره آن ندارم ،زیرا به نظر نمیرسد چیز مفیدی
برای گفتن وجود داشــته باشــد .تقریب ًا همــه ما تا اندازهای از ظرفیت ابداع بدین شــیوه
برخورداریم و افراد با استعداد (برای یک بار هم شده ،این صفت دقیق به کار رفته است) از
ایــن ظرفیت به میزان باالیی برخوردارند .از ایــن ظرفیت در تألیف آثار ادبی ،و اغلب آن
بخشی که مورد تحسین ما قرار میگیرد ،استفاده میشودّ .اما به طور معمول از این ظرفیت
به میزان باالیی در فهم آثار ادبی استفاده نمیشود .نقش تخیّل در فهم روزمره ما از ادبیات
به ویژه ادبیات تخیّلی -مطلبی اســت که میخواهم آن را به تفصیل بیشــتر در این بخشمورد بررسی قرار دهم.
به هر حال ،باید به خاطر داشته باشیم که تخیّل ما تنها در فهم داستان ذی مدخل نیست.
خواندن یا شنیدن هر روایتی نیز ،چه داستانی باشد چه نباشد (یک گزارش خبری روزنامه
برای مثال) اغلب متضمن تخیّل است .جمالتی را که ما میشنویم یا میخوانیم صرف ًا قضایا
[یا احکامی] را به ما منتقل نمیکنند؛ [بلکه] هم چنین باعث میشوند تا بیشتر آن چیزهایی
که در این جمالت توصیف شــده اند را به شیوهخاص خودمان «تصویر کنیم»« ،بشنویم»
و «احســاس کنیم» .یک داســتان از احکام و قضایائی برای ما ســخن میگوید که ما با
وانمودسازی و تظاهر نمایشی [تظاهر در قبال خود] آنها را به مثابه وصف اعمال ،مصائب،
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یا گفتههای افراد واقعی متصو میشــویم ،و [در واقع] جمالت مؤلف اغلب موجب میشوند
تا ما رویدادها و شــخصيّتهایی که در داستان به ما معرفی شدهاند را [در ذهن خود] تخیّل
([یعنی] تصویر) کنیم.
ّاما همین جمالت ،اگر جمالت یک داستان نباشند بلکه گزارههای اخباری -assertions-
حاکی از امری واقع باشند میتوانند موجب شوند تا ما دقیق ًا به همان شکل تصویری ذهنی
داشته باشیم («ببینیم»« ،بشنویم»« ،احساس کنیم»).
از این لحاظ ،تفاوت بین اثر داســتانی و اثر غیر داستانی در این است که یکی از مقاصد
عمده داستان فراهم آوردن موجبات این تخیّل است ،بدون اینکه این امر موجب ایجاد باور
اعتقادی به واقعیت موضوع تخیّل شــود .در حالیکه در اثر غیر داستانی مقصد عمده ایجاد
باور و اعتقاد اســت ،صرفنظر از اینکه تخیّل مذکور را هم به همراه داشته باشد یا نداشته
باشد.
برای نمونه ،قطعه زیر را مورد توجه قرار دهید:
بعــد ناگهان چیز غریبی اتفاق افتاد .پرتو نورافکن بــاالی برج منبع آب با نور دیگری
تصادم کرد ،شعاع زرد رنگ نورافکن دشمن.
فوارههای نور خود را به ســوی یکدیگر نشانه رفتند ،گوئی هر کدام
دو المپ قدرتمند ّ
تالش داشت دیگری را تا سرحد مرگ مبهوت کند.
در روبرو ،کوهها با اشــکال پراکنده خود به چشــم میآمدند که یک روشــنایی قرمز-
ارغوانی بر آنها تابیده بود.
دو پرتو نور در یک گالویزی خشــم آلود به هم گره خورده بودند ،ســعی داشــتند در
چشــمان یکدیگر رخنه کنند ،با تلخی و سرسختی ،همانند خنجرهای آماده برای کشتن یا
همانند عاشقان مست.
اگر جمالت نویســنده [بتواند] تخیّل ما را درگیر سازد ،امری که البته تا اندازهای عالوه
بر عالئق و ظرفیّتهای نویسنده به عالئق و ظرفیّتهای خود ما بر میگردد ،آنگاه ممکن
اســت ما چیزهای گوناگونی را در تخیّل خود ،به مفهوم «تصویر کردن» یا «تجسم کردن»
متصور شــویم .ما ممکن اســت پرتوهای درخشــانی از نور را که در هم گره خورده اند،
ّ
سایههای نامنظم کوههای تاریک ،چشمان غضب آلود و خشمناک ،خنجرهای بیرون کشیده
شــده و هدف گرفته شده ،و حمله ور شــدن ،و چهرههای افرادی مست را [در ذهن خود]
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تصویر کنیم.
و این تصویر کردنها معلول کلمات نویســنده است ،هر چند که هر خوانندهای به شیوه
خود به تصویر کردن میپردازد (اینجاســت که ما همگی بدون اینکه ادعایی داشته باشیم
صاحب اصالت میشویم)؛ کلمات نویسنده دقیق ًا تعیین کننده آنچه ما تصویر میکنیم نیستند
بلکه زیربنای آنچه را ما عم ً
ال تصویر میکنیم ،تعیین میکنند .این امر در هر صورت چه این
قطعه را افسانه محســوب کنیم و چه واقعیّت ،صدق میکند .این قطعه را میتوان به شکلی
برابــر برگرفته از یک دفتر خاطرات یا برگرفته از یک داســتان فرض کردّ ،اما به هر حال
تصویــری که در ذهن خواننده بر میانگیزد میتواند در هر دو حال یک ؟؟؟ باشــد .تمایز
بین حقیقت و افســانه لزوم ًا بر سلسله تخیّالتی که همچون ر ّد درخشان باقی مانده از عبور
کشتی بر روی آب خواندن یا شنیدن ما را همراهی میکنند ،تأثیری نداردّ ،اما البته از اثرات
دیگری برخوردار اســت .اگر ما بپذیریم که این قطعه برگرفته از یک دفتر خاطرات است،
اعتقادمان بر این قرار میگیرد مؤلف آن بدین وســیله بــه تصریح مجموعهای از قضایا [و
احکام] در مورد جهان واقع پرداخته اســت .اگر آن را افسانه بدانیم ،در تخیّل خود متصور
میشویم (در قبال خود تظاهر میکنیم به این) که مؤلف همین کار را انجام میدهد ،هر چند
باور نداریم که او چنین میکند.
مشاهده میکنیم که وقتی به فهم آثار ادبی بپردازیم تخیّل ما در سه سطح عمل میکند .در
وهله ّاول ،در مورد افسانه ،تخیّل ما در چارچوب وانمودسازی ک ّلی عمل میکند بدین معنی
که هر چه میخوانیم یا میشــنویم ،از اظهارات ،سؤاالت ،شکایات ،دستورات ،و نظایرشان
متصور میشــویم .این درگیری است مداوم در تبانی با مؤلف در
را در تخیّل خود حقیقی
ّ
چارچوب فعالیّت وانمودســازی
کــه مؤلف ما را بــدان دعوت و
دوم
وسوســه میکند .در وهله ّ
کلمات مؤلف ،و نظائر آن موجب
میشوند تا ما آنچه را به وسیله
واژهها وصف شدهاند[ ،در تخیّل
خود] تصویر کنیم .در وهله سوم،
در مــورد نمایشهــا و فیلمها،
بازیگران (مســئولین پشتیبانی،
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مسئولین دوربینها ،طراحان و غیره) موجب میشوند تا به نظرمان آید که افراد ،مکانها و
سایر مواردی را که مشاهده میکنیم واقعی هستند و حسن نکنیم که با بازیگران گریم شده،
دکورهای رنگ آمیزی شــده ،توالی تصاویر عکس برداری شده و نمایش داده شد بر روی
پردهها و صفحات نمایش ،یا الگواهیی از خطوط و نقاط که به کمک وســایل الکترونیک
ارسال شدهاند ،روبرو هستیم .در حالیکه در سطح ّاول ،تخیّل ما به طور معمول ارادی است،
در سطوح دیگر به طور معمول غیر ارادی است .در واقع ما با مقداری تالش میتوانیم دست
7
به انتخاب بزنیم و شــخصی را که پیش روی خود مشــاهده میکنیم به عنوان «گیل گود»
ببینیم نه به عنوان «پراسپرو» ،8و با تالشــی بیشتر ،میتوانیم موفق شویم طرحهایی را که
روی پرده یا صفحه نمایش مشاهده میکنیم صرف ًا به مثابه طرح و نقاشی ببینیم نه به عنوان
دانیاسورها9؛ ّاما ما نمیتوانیم به انتخاب خود ،همان موقع ،در حالیکه «گیل گود» در حال
اجرای نقش «پراسپرو» اســت به او به عنوان «فال استاف» 01بنگریمع یا همان موقعی که
طرح و نقش مربوط به دایناسورها را روی صفحه یا پرده نمایش مشاهده میکنیم ،به همان
طرحها به عنــوان میکی ماوس بنگریم .مهارت مؤلف ،کارگــردان ،بازیگران ،طراحان ،و
نظایرشان در این توانایی است که میتوانند ،معمو ً
ال با همکاری خود ما ،موجبات توهمی را
در [ذهن] ما فراهم آورند ،که از همان ابتدا بر توهم بودنش واقفیم ،این [تو ّهم] که اموری در
حال روی که در واقع امر در حال روی دادن نیســتند .توجه داشته باشید ،در این دو سطح،
سوم تخیّل ،همان طور که برخی مواقع اشاره شده است« ،خویشتن» -self-
سطوح ّ
دوم و ّ
همیشه حضور دارد .وقتی «آنا کارنینا» را در تخیّلمان متصور میشویم که قدم برداشتن او
به سوی قطار را نظاره میکنیم .وقتی بازیگر [تئاتر] سرجان گیل گود را در حال اجرای این
قطعه که« ،من عصای جادوگرییم را خواهیم شکست »...نظاره میکنیم« ،پراسپرو» قهرمان
نمایشــنامه توفان  -The Tempest-شکســپیر در تخیّلمان زنده میشود که اعالم میکند
متصور میشویم که
عصای جادوگرییش را خواهد شکســت ،و در تخیّلمان «خویشتن» را
ّ
بر پراســپرو در حال اعالم این مطلب مینگریم (و این امر حتی ،برای مثال ،در رؤیا که در
آن به نظر میرســد ما خویشتن را از بیرون مشاهده میکنیم ،صدق میکند -یعنی این «ما»
هستیم که ظاهرا ً خودمان را مشاهده میکنیم).
بیشتر فالسفه این جنبه تخیّل را مغفول گذاشته اند .آنها به نقشی که توهم در فهم ما از
آثار داستانی بازی میکند ،اذعان ندارند .برای نمونه «کندال والتون» -Kendall Walton-
تنها مدعی اســت که آثار داستانی «تکیه گاههایی» برای تخیّالت ما هستند .بدین معنی که
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مؤلف یک [یا داســتان بلند] جمالتی را به نگارش در میآورد که آنچه را ما قرار اســت
تخیّل کنیم تجویز میکنند ،و بازیگران یک نمایشنامه ،به همراه نویسنده آن «حکم میکنند»
که مخاطب چه چیزی را تخیّل کندّ .اما به نظر میرســد «کندال» عقیده دارد که آنها ع ّلت
تخیّالت ما نیستند و هم چنین به نظر میرسد «کندال» بدین امر اذعان نداشته باشد که ما به
هنگام فهم یک اثر داستانی ،ممکن است دچار این توهم خودآگاهانه -aware illusion-
 -Selfشویم که [به طور مثال] در حال مشاهده پراسپرو و یا نظاره آخرین لحظات زندگی
«آنا کارنینا» هســتیم .به نظر میرسد ،براساس دیدگاه او ،وانمودسازی ما هیچگاه متضمن
توهم نیست ،هر چند که این توهمی باشد که ما بدانیم توهم است.
شکل در اینجا این است که چیزی از قلم افتاده است .
صحــت دارد ،و ما این تل ّقی را
ایــن که مؤلف آنچه را ما تخیّل میکنیم تجویز میکند ّ
در توصیفــی که هم اینک از تخیل کــردن ارائه دادیم ملحوظ کردیم .به یقین افرادی که در
تصور کنند «آنا کارنینا» شهروند «موناکو» بوده است نتوانسته اند مطابق توصیه
تخیّل خود ّ
«تولســتوی» وانمودســازی کنند ،و قواعد بازی را نقض کرده اند .آنها را به همان اندازه
در اشتباه هستند که کســی مدعی شطرنج بازی کردن باشد و مهره رخ را به صورت اریب
روی صفحــه حرکت دهــدّ .اما اثر مؤلف از چیزی به مراتب بیشــتر از صرف ًا وضع قواعد
بازی برخوردار است ،و این آن چیزی است که از توصیف والتون جا افتاده است .وقتی ما
[نمایشنامه توفان [شکسپیر]را تماشا میکنیم ،البته ،درک میکنیم که باید مردی پیر[ ،یعنی]
«پراسپرو» ،دختر جوان او «میراندا»  -Miranda-غولی به نام «کلیبن»  ،-Caliban-و
متصور شویم ...ما درک میکنیم که باید در
روحی به نام «آریل»  -Ariel-را در تخیّلمان
ّ
متصور شویم که جایی در نمایشنامه «میراندا» اعالم میکند« ،آه این جهان جدید
تخیّلمان
ّ
11
چه شکوهمند است ،جهانی که این چنین مردمانی در آن میزیبند»
ّاما وانمودسازی ما به مراتب از این فراتر میرود .شکسپیر ،کارگردان ،بازیگران و طراحان
صحنه همگی در تبانی با ما موجب میشــوند تــا آنچه در واقع امر یک صحنه [نمایش] و
تعدادی قطعات متحرک است به نظرمان همچون یک جزیره و شخصی که گریم شده و لباس
خاصی بر او پوشانده شده و کلماتی را بازخوانی میکند در نظرمان همچون «پراسپرو» ،یا
«آریل» یا «میراندا» جلوه گر شــود .ما دستخوش این تو ّهم میشویم که موارد مذکور این
چنین هســتند [ -در واقع] این مؤلف ،کارگردان ،طراحان صحنه ،و بازیگران هستند که ،با
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همکاری خود ما ،این توهم را به وجود میآورند که آنها چنین هســتند .ما به یک بازیگر
همچون «پراســپرو» مینگریم ،به یک بازیگر زن همچون «میراندا» مینگریم ،و به بازیگر
دیگری همچون کلیبن مینگریم ،درست همان طور که چوب راست فرو رفته در لیوان آب
را خمیده میبینیم .ما میدانیم که این یک تو ّهم است.
آنچه موجب شــده است تا فالســفه این امر را در نظر نگیرند میتواند این تصور غلط
باشــد که کسی که دستخوش تو ّهم اســت بر این باور باطل نیز هستکه مسائل در واقع امر
بدان گونه جریان دارند که در توهم او عنوان میشــوند .از اینجا به آسانی میتوان نتیجه
گرفت که مخاطبین یک نمایشــنامه یا یک اثر داستانی دیگر را نمیتوان دستخوش توهم
دانســت (حداقل تا آنجا که این مخاطبین [قادر باشند] تشخیص بدهند اثر موردنظر یک
افسانه است) .زیرا آنها به خطار بر این باور نیستند که شاهد رفتار افرادی واقعی به نامهای
«پراســپرو»« ،میراندا»« ،آریل» ،و کلیبن میباشندّ .اما فرض و مقدمه این استدالل ،همان
گونه که قب ً
ال دیدیم ،اشتباه است .بسیار پیش میآید که دستخوش توهمی میشویم در حالی
که بر توهم بودن آن واقفیم ،و در این مورد هم همین گونه است .ما با تظاهر نمایشی [تظاهر
در قبال خود] دختر جوانی را که روی صحنه به بازخوانی اشعار [نمایشنامه توفان] مشغول
است به مثابه «میراندا» در جزیره سحرآمیز متصور میشویم 21.در اینجا تظاهر نمایشی ما
تصور دیدن
میتواند ،و در صورت موفقیّت آمیز بودنش در غالب موارد ،مشــتمل باشد بر ّ
جزیرهای جادویی،یک جادوگر ،دختر او و یک غول ،هر چند که این تصورات باور به این
که این چیزی است که ما واقع ًا میبینیم را نیز شامل نمیشود.
نظریه پردازان به دلیل عدم توانایی شــان در تشخیص این امر نقش مؤلف را از آشپز به
نگارنده دستورالعمل آشپزی تقلیل داده اند.
این مالحظات گامی به سوی یک نظریه تخیّل محسوب میشوندّ ،اما خود
تشــکیل دهنده چنین نظریهای نیستندّ .اما به هر حال این مالحظات برخی
ویژگیهــای مفهوم غامض تخیّل را با توجه به مفهوم روشــنتر وانمودســازی ،یا تظاهر
نمایشــی [تظاهر در قبال خود] ،و تو ّهم فریبنده و غیر فریبنده 31روشن میسازند .یک پی
آمد رضایت بخش این روشن سازی ،البته محدود و نسبی ،این است که ما اکنون میتوانیم
ببینیم که چگونه داســتان [و افسانه] ،واکنشهای روانشــناختی ما به داستان [و افسانه] و
اغلب صرف ًا فهم ما از کلمات گفته شده یا نوشته شده متضمن تخیّل است .ما هم چنین پیشتر
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در فصل  3دیدیم که یکــی از کلیدهای درک تخیّل (تظاهر غیر فریبنده nondeceptive-
 -pretenceبرخی از رموز طنز را نیز خواهد گشود .در فصل بعد خواهیم دید که این کلید
در اســتعاره را هم خواهد گشــود .به بیان دیگر ما میتوانیم به تدریج تشخیص دهیم که
مشخصههای یک نظریه واحد کدامند.
 -1در این ترجمه hallucination ,delusion
به ترتیب با واژه های وهم و تو َهم به فارســی
برگردانده شــده اند -2 .کنت «ورونسکی»
نام معشــوق «آنا» در داستان ذکر شده است.
 -3واژه تظاهر نمایشی در برابر واژه انگلیسی
« »pretend to oneselfآمــده اســت که در
زبان مزبور به این معنی اســت که امری را با
هدف اجــرای یک نمایش ،انجام یک بازی و
غیره ،به مثابه واقعیت تخیّل کنیم .واژه تظاهر
به تنهایی چنین معنایی ندارد و واژه دیگری هم
در فارســی معادل آن نداریم 4 .منظور صفحه
کتاب اصلی است]pretend to ourselves[ 5 .
همان واژه ای است که پیشتر و همان طور که
در کروشه آمده است با واژه تظاهر نمایشی به
فارسی برگردانده شده است و در اینجا استثناء
از ســر وضوح مطلب و روشن بودن ربط واژه
ها و کلمات در متن اصلی [انگلیسی] به شکل
تحت اللفظی ترجمه شــده است .به هر حال
منظور از تظاهر در قبال خود یا تظاهر نمایشی
که مثال بــارز آن بازیهای کودکان نظیر دزد
و پلیس اســت به نوعی از تخیّلی اشاره دارد
که در آن ذهن متخیّل گویی ســعی در مجاب
خود نیز دارد.
6- MUller- Lyer.
 )1904-2000( John Gielgud -7بازیگر،
کارگردان ،و تهیه کننده انگلیســی است که به
خاطر بیــان گرم و گیرایــش در اجرای آثار
شکسپیر شهرت فراوان دارد-Prospero -8 .
پراســپرو قهرمــان یکی از نمایشــنامههایی
شکســپیر به نام توفان  -Tempest-اســت.
پراسپرو دوک [فرمانروای] به حق میالن است
کــه با دختر نوزاد خود میراندا بر قایقی در هم
شکسته ،به دســت برادرش آنتونیو به دست

امواج دریا ســپرده می شــوند ،با این نیّت که
بدین ترتیب از میان بروند .پراســپرو و میراندا
جان به در می برند و در جزیره کوچکی سکنا
می کنند .پراسپرو از رموز جادوگری آگاه است
و از آن برای حمایت از میراندا و کنترل ســایر
شخصیت های نمایشنامه استفاده می کند .نقش
پراســپرویکی از نقش هایی است که توسط
«گیل گود» اجرا شده است.
 -9اشاره نویسنده به طرح های نقاشی متحرک
اســت -Sir John Falstaff- -10 .ســر
جان فان استاف یک شــخصیت داستانی در
سه نمایشنامه شکسپیر است -11 .این جمله
«میراندا» به لحاظ نقد ادبی مورد بحث است.
در این مجال کوتاه همین اندازه بسنده کنم که
معمو ً
ال گفته می شــود چون «میراندا» از سه
ســالگی انســانی غیر از پدر را ندیده است با
مشاهده چهره های جدید (آنتونیو ،سباستیان،
و آلونسو) به وجد می آید و این گونه سخن می
گوید ،وگرنه این چهره فی نفسه شایسته چنین
تحسینی نیستند -12 .ترجمه تحت اللفظی این
جمله بدین قرار است« :ما در قبال (یا در برابر)
خود تظاهر می کنیم به این که دختر جوانی که
روی صحنه به بازخوانی اشــعار مشغول است
«میراندا»ســت این توضیح بدین لحاظ داده
شــد که نویسنده در این نوشته بین دو واژه هم
خانــواده ( pretendتظاهر کردن) و pretend
( to oneselfتظاهر نمایشی یا تظاهر در قبال
خود) ابتدا تفکیک قائل شده و سپس از شباهت
ظاهر و معنایی آن ها سود برده است و توجه
به این شــیوه عمل درک نظرات او را آسانتر
میکند».
13-deceptive and nondeceptive
illusion.
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كــي ببينــم چهــره زيبــاي دوســت؟
كــي ببويــم لعــل شــكرخاي دوســت؟
كــي درآويــزم بــه دام زلــف يــار؟
كي نهــم يك لحظه ســر بر پاي دوســت؟
كــي برافشــانم بــه روي دوســت ،جان؟
كــي بگيــرم زلف مشكآســاي دوســت؟
ايــن چنين پيــدا ز مــا ،پنهان چراســت؟
طلعــت خــوب جهــانآراي دوســت؟
همچو چشــم دوســت بيمارم ،كجاســت؟
ش ِـ ّكـــري ،زان لعــل جانافزاي دوســت؟
در دل تنگــم ،نميگنجــد جهــان
خود نگنجــد دشــمنان در جاي دوســت
دشــمن مگويــد كــه تــرك دوســت گير
من بــه َرغــم دشــمنان جوياي دوســت
چــون عراقــي ،والــه و شــيدا شــدي
دشــمن ار ديــدي رخ زيبــاي دوســت
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بــه زيــر تيــغ نداريــم مدعــا جــز تو
شــهيد عشــق ترا نيســت خونبها جز تو
به جــز وصال تــو هيچ از خدا نخواســتهام
که حاجتي نتوان خواســت از خــدا جز تو
خــداي مــن نپذيــرد دعــاي قومــي را
کــه مدعــا طلبيدنــد از دعــا جــز تــو
مريض عشــق ترا حاجتي به عيســي نيست
که کــس نميکنــد ايــن درد را دوا جز تو
کجــا شــکايت بيمهــريات توانــم برد
که هيچ کــس ننهادهســت اين بنــا جز تو
فغــان اگــر ندهــي داد مــا گدايــان را
کــه پادشــاه نباشــد به شــهر ما جــز تو
مرنــج اگــر بــر بيگانــه داوري ببــرم
کــه آشــنا نخــورد خون آشــنا جــز تو
دال هــزار بــا در والي او ديــدي
کســي صبــور نديــدم دريــن بال جــز تو
فروغــي از رخ آن مــه گرت فــروغ دهند
بــه آفتــاب نبخشــد کســي ضيا جــز تو
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چه شود به چهره ی زرد من ،نظری ز بهر خدا کنی
که اگر کنی همه درد من ،به یکی اشــاره دوا کنی
تو شهی و کشور جان ترا ،تو مهی و جان جهان ترا
ز ره کرم چــه زیان ترا ،که نظر به حال گدا کنی
ز تو گر تفقد و گر ستم ،ب ُ َود آن عنایت و این کرم
همهازتوخوشب ُ َودایصنم،چهجفاکنیچهوفاکنی
همه جا کشی می الله گون ،ز ایاغ مدعیان دون
شکنی پیاله ی ما ،که خون به دل شکسته ی ما کنی
تو کمان کشیده و در کمین ،که زنی به تیرم ومن غمین
همه ی غمم ب ُ َود از همین ،که خدا نکرده خطا کنی
توکه«هاتف»ازبرشاینزمان،رویازمالمتبیکران
قدمی نرفته ز کوی وی ،نظر از چه سوی قفا کنی؟
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بیابان در بیابان ،طرح اقیانوس در دست است
ویکصحراپرازگلهاینامحسوسدردستاست
صدای پای نسلی در طلوع صبح پیچیده است
که او را آخرین آیینه مأنوس در دســت است
چه نزدیک است جنگلهای الهوتی! نمیبینی
تجلیهایدورازدستآنطاووسدردستاست؟
من از این ســمت میبینم سواری را و اسبی را
افقها سبز در سبزند و او فانوس در دست است
دو دســتت را برآور رو به بارانها که میدانم
تو را انگشتری از جنس اقیانوس در دست است
شــبی در خواب دیدم میرسد مردی به بالینم
که میگویند او را دست جالینوس در دست است
ســحر از گریههای روشن همســایه فهمیدم
قدوس در دست است
که کاری تازه در مضمون یا ّ
در این اسرار آنسویی ،خیالانگیز و کشفآمیز
ِ
مشرب مأنوس در دست است
نخستین شرح ما بر
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خــدا کند کــه بهــار رســیدنش برســد
شــب تولــد چشــمان روشــنش برســد
چو گرد بر سر راهش نشســتهام شبو روز
بــه این امیــد که دســتم به دامنش برســد
هزار دست پر از خواهشاند و گوش به زنگ
کــه آن انارتریــن روز چیدنــش برســد
چه ســالها که در این دشــت منتظر ماندم
که دســت خالی شــوقم به خرمنش برســد
بر این مشام و بر این جان چه میشود یا رب
نســیمی از چمنــش ،بویی از تنش برســد
خــدای من ،دل چشــم انتظار مــن تا چند
به دوردســت فلک بانگ شــیونش برسد؟
چقدر بــر لــب این جــاده منتظــر ماندن
خداکنــد کــه از آن دور توســنش برســد
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بیزارم از آن عشــق که عادت شــده باشــد
یــا آن کــه گدایــی محبت شــده باشــد
دلگیــرم از آن دل کــه در آن حــس تملک
تبدیــل به غوغای حســادت شــده باشــد
دل در تــب و طوفان تنوع طلبی چیســت؟
باغی ســت که آلوده به آفت شــده باشــد
خودبینی و خودخواهی اگر معنی عشق است
بگــذار کــه آیینــه نفــرت شــده باشــد!
از وهــن خیانــت بــه امانت چــه بگویم
آنجــا کــه خیانت به خیانت شــده باشــد!
شــرمنده عشــقیم و دل منجمــد مــا
جــا دارد اگــر غرق خجالت شــده باشــد
مقصود من از عشق نه این حس مجازی ست
ای عشــق مبادا که جســارت شــده باشد
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یوســف ،ای گمشده در بی ســر و سامانیها
ایــن غزلخوانیهـــــا ،معرکهگردانیهــا
ســر بازار شــلوغ اســت ،تو تنهــا ماندی
همــه جمعند ،چه شــهری چــه بیابانیها !
چیزی از ســوره یوســف به عزیزی نرسید
بسکــه در حــق تــو کردند مســلمانیها
همــه در دســت ترنجی و از ایــن میرنجی
کــه به نــام تــو گرفتنــد چــه مهمانیها
پیرهنچاک و غزلخوان و صراحی در دست
خوش بــه حال تــو و نیمهشــب زندانیها
خــواب دیدم که زلیخایم و عاشــق شــدهام
ای کــه تعبیــر تــو پایــان پریشــانیها
عشــق را عاقبــت کار پشــیمانی نیســت
این چه عشــقی اســت که آورده پشیمانیها
این چه شمعی است که عالم همه پروانه اوست
این چه پروانه که کرده اســت پرافشــانیها
یوســف گمشــده دنباله این قصه کجاســت
بشــنو از نــی کــه غریباند نیســتانیها
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ای نگاه آرزوها
توسن سپید رؤیا
َ
آیه آیة تماشا
ِ
آس آسمان دنیا
بر پَ ِر سروش حک است
جمعههای عصر یلدا
با تو رؤیا
آرزوی پیر پایا
فصل خوشههای زایا
بیتو یلدا
عصر یخبندان دنیا
کوچ ماهیهای دریا.
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شکـــــفتن ،آرزو ،لبخنــــد ،جمعـــــه
جهــان را گرچــه آکندنــد ،جمعــه
گذشــت و بــاز هــم بــاران نباریــد
تحمــل تــا بــه کــی ،تاچنــد جمعــه؟
***
دلــی ســبز و تنــاور داشــت گلــدان
نگاهــی خیــره بــر در داشــت گلــدان
دو رکعــت ندبــه خوانــد و منتظــر شــد
نباریــدی ،تــرک برداشــت گلــدان
***
دلــم میخواســت بــاران بیشــتر بــود
حضــور تــو ،حضــوری مســتمر بــود
میـــــان جملـــــه آن مــــــرد آمــد
بــرای تــو ضمیــری مســتتر بــود
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پاییــز رخنــه کــرده بــه ذوق بهــا ریام
آوازُ ،مــرده در قفــس بــی قنــاریام
سرگشــته پــا گذاشــتهام بــر ســر خودم
ســیلم کــه از وجود خــودم هم فــراریام
جانــم به لب رســیده از ایــن روزهای تلخ
لبریــز شــوکران شــده جــام خمــاریام
باران شــدم ،ولــی در باغی کــه غنچههاش
لبخنــد میزننــد بــه ایــن ســوگواریام
بیدم که پا به خاک سپردهســت و ســر به باد
پا بند یک ســکونَ ،ســر َســر بیقراریام
***
بــی تــو فــرار میکنــد از من غــرور من
بغضــی شکســته میمانــد یــادگاریام
ی تــو حثیّتــم را ربوده اســت
دنیــای بــ 
در معــرض تهاجــم بیاعتبــاریام
بایــد دگــر به این مــنِ خســته کمک کنی
هرگــز کســی بهجز تــو نیامد به یــاریام
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تقویــم  ،شرمســار هــزاران نیامــدن
یــک بــار آمــدن َو پــس از آن نیامــدن
ایــن قصه مــال توســت بیــا مهربانترین!
کاری بکــن چقــدر بــه میــدان نیامدن؟
این خانــه ی پــر از گلِ پژمــرده هم هنوز
عــادت نکرده اســت بــه مهمــان نیامدن
ِ
بــدون آمدنش نیســت بــی گمان
بــاران
مــرگ اســت در تصــور بــاران  ،نیامدن
امــا تــو بــا نیامدنــت نیــز حاضــری
کم نیســت از تو چیزی ازین ســان نیامدن
ِ
تاریک رفتــن اند:
اشــیاء خانه جملــه ی
آیینه  ،عکــس  ،پنجره  ،گلــدان  ،نیامدن...
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دوباره فصــل شــکفتن ،دوباره شــبنم ماه
دوبــاره خاطــرهای از طراوتــی دلخــواه
پُر از نشــانه شــوق است کهکشــان خیال
پــر از صدای تماشاســت کوچههــای نگاه
گذشــت یازده ،امشــب شــب دوازده است
کــه عکس مــاه بیفتد میــان برکــه و چاه
ِ
شــال گیسوی شــب شد ســپید از مهتاب
رســید پیک ســحر ،بــر دمید صبــح پگاه
کجاســت ماه تمامی که عین خورشید است
ِ
جــان جــانآگاه
ســروربخش به نــاگاه
جوانــه زد دل آیین ،شــکفت شــاخه دین
بهــار بــاور مردم ،ســپید ،ســرخ ،ســیاه
معدلَــت گســتر
کــه آن ســاله خوبــان َ
رســد بــه داد دل مــردم عدالتخــواه
بیا که دســت امید اســت و دامــن تو عزیز
بیــا کــه منتظــران تواَند چشــم بــه راه
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هــا نــگاه تــو بــاران تریــن بارانهــا
ببــار بــردل تبــدار ایــن بیابانهــا
بگو کــه پنجــره بــر دوش تا کجــا آخر
ســکوت وصبرتــو وپرســش خیابانهــا
کنــار جاده دلم ســوخت مثل یــک فانوس
در انتظارتــو ای تــک ســوارمیدانها
ســکوت ســاحلی ایــن قبیله را بشــکن
هال عبــور تــو طوفــان تریــن طوفانها
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صندلیها نماد شرايط غمبار زندگی انساني ،نمايش عدم امكان تفهیم خود به وسيله زبان و
همچنين نمادي است از لزوم اميد و انتظار براي نوع بشر.
واژههاي كليدي
انتظار ،اميد ،امپراتور ،فردسانهاي نامریی ،صندلیها.
علیرغم پیروزی ما ّدهگرایان و ظواهر پوچی ،انسان تنها با تنور شكم تافتن زندگی
نمیکند و همواره با سؤاالتی در قلمرو ماوراءالطبیعه درگیر است .انسان قادر نیست
زندگــی کند اگر هيچ چيز از انتظار ماورائــیاش كه به طریقی ملموس با عمق طبیعتش
مطابقت دارد برآورده نشود .شايد از آنجا بود که انسان قرن بيستم برای پر کردن خالیی که
تمایالتش به وجود ميآورد ،خدا را از پيش ـ صحنۀ تاریخ معاصر دور ميکرد 2و به آنجا
رسيده بود که شخصیت های تاریخی را به مقام الوهیت ميرساند.
این خأل یا پوچی ،احساســي که بر تمامی دورۀ بعد از جنگ جهانی سایه گسترده بود،
خصوصیتی است که اغلب به تئاتر یونسکو نسبت دادهاند .بعضی هم تا آنجا پیش رفتهاند که
تئاتر او را در حد تئاتر يأس تنزل دهند ،عنواني كه يونسكو هرگز قبول نداشت .اگر او در

انتظار در نمایشنامۀ صندلیها ،اثر اوژن يو
1
احمد کامیابی مسک ،دكتر دتا
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سال  1970در فرهنگستان فرانسه پذیرفته شد به این سبب بود که اعتقاد داشت و بسياري
از انديشمندان باور داشتند كه تئاترش بهطور تحسینآمیزی ترجمان شیفتگیها ،اضطرابها
و دلمشغوليهاي اغلب افراد بشر است.
تنزل تئاتر یونسکو به تئاتر يأس و آبزورد سوءتعبیري بيش نيست زیرا هر چند یونسکو
سعی کرده است به خوبی ناامیدی مردم عصرش را مجسم کند اما خواسته است دریچهای هم
به سوی امید باز نماید .این تنزل مغرضانه از حد بیرون است به خصوص هنگامی که مسئلۀ
انتظار را ،که در بســياري از نمایشنامههایش به روشنی مطرح است ،در نظر گیریم .به قول
«پل ورنوآ» استاد دانشگاه استراسبورگ و متخصص آثار يونسكو« :انتظار به امید وابسته
است .عدم انتظار ناامیدی است[ ]...و یونسکو بین انتظار ،چیزی مثبت ،هنگامی که در حالت
شر قرار میگیرد ،بهطوری که
خوشبختی و خوشبینی است ،و ناامیدی ،وقتی در برابر مسئلۀ ّ
در یک حالت ،انتظار چیزی بارورکننده به نظرش میرسد و در حالتی دیگر چیزی که برایش
3
بیهودگی به بار میآورد ،در نوسان است».
همین (نوسان) و به خصوص چند وجهی بودن آثار یونسکو است که بسیار جذاب است.
تمسخر و برخی بیهودهگوییها در تئاترش در اولین نگاه میتواند ما را به اشتباه اندازد .در
واقع جهان شــگفتآورش اغلب خوانش دیگری را طلب میکند تا دریابیم که عموم ًا امید
ناچیزی ،در این جهان عمیق ًا ناامیدی وجود دارد .به خصوص با این که تئاتر غنیاش گاهي
تاریک به نظر ميآید باید توجه داشــت که معمو ً
ال یک فردسان هست که مقاومت میکند،
مانند برانژه ثابت قدم که در تك گويي پایانی کرگدنها اعالم میدارد« :من تسلیم نمیشوم».
البته این مقاومت همیشــه موجب جان سالم به در بردن فردسانهایش نمیشود اما اجازه
میدهد همواره نور کمی از امید در البهالی گفتار و رفتار آنها ببینیم ،یک درب باز میماند.
همانطور که یونسکو در یکی از گفتگوهايش اظهار ميدارد« :در آثار من هم ناامیدی وجود
5
دارد و هم به قول شارل پگی 4غنچهای از امید».
این اطمینان که یونســکو در عمق وجودش ناامیدی را دوست ندارد ،با شهادت بسیار با
معنای ژاک موکلر تقویت میشود .ژاک موکلر در طي مصاحبهای میگويد« :در جریان یکی
از تمرینهای قاتل بیمزد در لحظهای از تمرین صحنۀ پایانی ،که برانژه بدون اسلحه در مقابل
قاتل که او را با يک کارد تهدید میکند ،ایستاده بود ،یونسکو به هنگام حرکت بازیگر ـ قاتل
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ـ فریــاد زد (نه! نباید بازیگر کارد را پایین بیاورد! باید کارد همانطور بماند ).آن وقت من
به او تذکر دادم( :به هر حال او برانژه را خواهد کشــت ).اما یونسکو گفت( :هنوز یک امید
وجود دارد ،ببینید ،همیشه یک روزنۀ امید وجود دارد .شما میخواهید که کام ً
ال این امید از
6
بین برود!)»
در باب اهمیت موضوع انتظار در آثارش ،وقتی از او ســؤال شد نظرش دربارۀ تعریف
انسان که حیوانی است منتظر ،چیست ،جواب داد« :بلی ،انسان حیوانی است که امید دارد،
كه چشم به راه است و تردید دارد .انسان تردید میکند ،در حالی که حیوان تردید نمیکند،
غریزه ،او را مستقیم ًا به سوی هدفش رهبری مینماید ،اما انسان ،برای انتخاب بین چیزهای
مختلف و متفاوت تردید میکند .یعنی بعد از تفكرات گاهي طوالني ،تأمل و تردید انتخاب
میکند .انسان چشم براه است اما ،من میدانم چشم براه چيست ،هرچند كه خودش نداند.
انســان همچنین ،به گفتۀ پل موراند :حیوانی است شتابزده و عجول كه همواره عجله دارد،
برای رفتن به کجا؟ به سوی چه هدفی؟ این هدف ،او آنان را بهطور عقالني نمیشناسد ،اما
7
این هدف ،در همه جا يكي است :رسيدن به خدا».
این انتظار رستگاری و رهایی ،چه برآید و چه برنیاید ،بر جهان درونی یونسکو اثر گذاشته
است .در صندلیها بهطور خاصی این انتظار نیمه ماورایی موج میزند .دلیل موفقیت جهانی
این نمایشنامه هم ،پیام نهایی آن است؛ پیام انتظاری که در تقابل با پوچگرایی است .یونسکو
خودش تأیید کرده است که انتظار ،در تئاترش دلیلی برای زیستن است.
اما یونسکو در پایان زندگیش در آخرین دیداری که با او داشتم ،به علت ضعف و دردهای
شدیدی که تحمل میکرد انتظار دنیویاش بسر رسیده بود و در جواب آخرین سؤالی که از
او پرســیدم ،اگر چیز دیگری در مورد انتظار دارید بگویید ،گفت« :نه ،به جز این که بگويم
سن و سال من ،انتظار مرگ است و با کمال تواضع
خودم در حال انتظار به سر ميبرم[ ]...در ّ
8
امیدوارم که این مرگ ،زندگی به دنبال خواهد داشت».
در بیشتر نمایشنامههای یونسکو ،مسئله انتظار یا بهتر بگوییم امید ،حضور دارد :در
صندلیها ،انتظار منجی به وسیلۀ ســالخوردگان؛ در کرگدنها ،برانژه که در بین
کرگدنها محصور شده است ،در انتظار معجزهایست که وضعیت را به حال عادی برگرداند،
در پادشــاه میمیرد ،انتظار مرگ پادشاه ،در پیاده در هوا ،انتظار رسیدن به یک ماورأ و در
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تشنگی و گشنگی ،انتظار رستاخیز آزادکننده.
در اینجا به بررسی مسئله انتظار در صندلیها میپردازیم چون وقتي نظر يونسكو را در
باب انتظار در آثارش پرسيدم ،بالفاصله به اين نمايشنامه اشاره كرد.
صندلیها كه به نظر بسیاری از متخصصان ،يكي از شاهکار هاي یونسکو شناخته میشود،
داســتان یک زوج سالخورده است که برجی محصور در میان آبها را نگهداری میکنند و
منتظر یک ســخنران و جمعیت زیادی برای گوش دادن به او هستند .مرد و زن سالخورده
تنها ساکنان این جزیره هستند .آنها گذشــتهای واقعی و خیالی دارند ،خاطرات ،رؤیاها و
حسرتهایی را پشت سر گذاشتهاند .در تمامی طول زندگیشان ،با شکیبایی و آرامش منتظر
امپراتوری بودهاند که به دیدار آنها بیاید ،چیزی که شاید بتواند به آنها کمک کند تا پیامشان
را برای نجات انسانیت ،به گوش همه برسانند.
در شروع نمایش ،وقتی پرده باال میرود ،انتظار با آرامش همراه است و در طول نمایش
بیش از بیش هیجانآمیز میشود .دو سالخورده که در ابتدا تقریب ًا
بیحرکت هستند ،به تدریج که صداهای زنگ در بیشتر میشود،
فعالتر میشوند .مهمانهای نامریي میآیند ،و آنها در دو طرف
صحنه برای خوشامد گفتن و آوردن صندلی و راهنمایی مهمانها
حرکت میکنند .حرکت آنها تند و تندتر میشود و در نهایت به
مبدل میگردد تا لحظهای که انتظارشان با ورود
نوعی بالۀ منقطع ّ
امپراتور برآورده شود.
عنوان اوليه نمايشنامه ،سخنران بوده است و به
هنگام تمرين براي اولين اجرا ،يونســكو نام
صندلیها را بر آن نهاده است .او در مصاحبهای با کلود بن فوآ
در ســال  ،1966درباره چگونگی نوشــتن صندلیها چنين
ميگويد:
«[ ]...گفته ام ،وقتی مینویسم ،میگذارم تصویرها تا آن جا
که ممکن است پدیدار شوند ]...[ .هنگامی که نگارش صندلیها
را آغاز كردم ،ابتدا تصویر صندلیها را در ذهن داشــتم ،سپس
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یک شخص آنها را با سرعت زیاد روی صحنۀ خالی ميآورد ،من ابتدا این تصویر اولیه را
در ذهن داشــتم ،اما به هیچ وجه نمیدانستم چه معنایی دارد ،بعد فهمیدم .البته که من کمی
قبل از مفســران فهمیدم .مفسران گفتهاند( :این نمایشنامه ،داستان دو شخص ناموفق است.
زندگی آنها ،زندگی یک شکست است ،پوچ است .این دو شخص سالخورده که آنجا هستند،
که هرگز موفق نشــدهاند در زندگی کاری انجام دهند ،کــه تصور میکنند مردم را دعوت
کردهاند ،خیال میکنند که وجود دارند ،میکوشند روشنبین شوند و خود را متقاعد کنند که
باالخره چیزی برای گفتن دارند ).خالصه ،مفسران ،تماشاگران ،موضوع نمایشنامه را تعریف
ال آنچه هست ،نبود ،کام ً
میکنند .نمایشنامه اص ً
ال چیز دیگری بود .اول خود صندلیها بودند
و معنایشان همان صندلیها بود .خوب ،من سعی کردم همانطور که رؤیاها و خوابها را
تعبیر میکنند ،آن را بفهمم .به خود گفتم :یافتم .این غیبت است ،این خالء است ،نیستی است.
صندلیهــا خالی ماندهاند چون هیچ کس وجود ندارد .و در پایان پرده میافتد در حالی که
همهمۀ جمعیت به گوش میرسد ولی روی صحنه جز صندلیهای خالی چیزی نیست و فقط
پردهها را باد تکان میدهد و غیره .موضوع نمایشنامه نیستی بوده است نه شکست .غیبت
کامل بود :صندلیها بدون هیچ کس.
کلود بُن فوآ :آیا نوشتار نمایشنامه مبتنی بر روشن کردن این تصویر صندلی خالی نیست؟
اوژن یونسکو :من میتوانم نمایشــنامهای دیگر دربارۀ این نمایشنامه بنویسم اما خود
نمایشــنامه عبارت بوده است از صندلیهای خالی و ورود آنها ،چرخیدن صندلیهایی که
میآورند و تمامی فضای صحنه را اشــغال میکنند مثل این که میتوانم بگویم ،یک خالء
محکم و انبوه که همه چیز را در بر ميگيرد و مستقر میشود.
کلود بن فوآ :افزایش و تکثیر صندلیها.
اوژن یونسکو :هم افزایش و غیبت ،هم تکثیر تصاعدی و هیچ بود.
کلود بن فوآ :با تکثیر تصاعدی صندلیها ،شــما غیبت را بر تمامی فضای صحنهای که
نمادی از تمامی فضای جهان است ،گسترده اید.
9
اوژن یونسکو :بر تمامی فضای جهان ،بلی ،اینطور است».
قبل از هر گونه خصوصیت ،صندلیها شــامل پرحرفیهايی بین دو
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سالخورده اســت که انتظار یک منجی را میکشند و در گفتارشان خیاالت را با واقعیتها،
حقیقت را با دروغ مخلوط میکنند و همچنین با مخاطبان نامریی سخن میگویند .پرحرفیهایی
براي فراموش كردن تنهایيشان كه در پایان نمایشنامه مانند یک بازتاب به آنها برمیگردد و
ما را به یاد آوازهای چوپانهایی میاندازد که در کوهستانها و صحراهای دورافتاده میخوانند.
پرحرفیهایی دربارۀ عدم موفقیتها و شکستهایی که سعی میکنند آنها را مخفي كنند ،یک
سخنرانی طوالنی دربارۀ دو زندگی متوسط ،گفتگوهايي كه زمان را به پيش ميبرد و انتظار را
قابل تحمل ميكند .وقتي انتظار آنها با ورود نوري كه به عبارتی نشــانه خداســت به پايان
ميرسد ،خوشبختاند و ميخواهند به آخرين آرزويشان جامه عمل بپوشانند و پيامي براي
بشريت بفرستند كه اين مهم را به عهده سخنران ميگذارند و به زندگي بدون انتظار و اميدشان
خاتمه ميدهند.
صندلیها ترجمان اهميت اميد و نماد موقعیت خاص شــرایط انســانی است .رؤیاهای
خودبزرگبینانۀ زوج سالخورده چیزی جز برجسته نماياندن این اهميت نیست .صندلیها،
نمایش ناتواني در برقرار كردن ارتباط و عدم امکان تفهیم خود به وســیلۀ زبان هم هست.
پیامی برای انتقال نیست ،کسی هم که پیام را به او برسانند وجود ندارد چون صندلیها خالی
هستند ،فردسانهایی که میبایست آنها را اشغال کنند از ابتدا تا پایان نمایشنامه نامریی هستند.
دکور ،ابتدا سالني كامال عریان با دیوارهای مدور را نشان میدهد كه در برجی محصور
در آب ،روی یک جزیره قرار گرفته اســت .مانند اغلب نمایشــنامههای یونسکو،
فردسانها در مکانی بسته محصورند .در آغاز ،یک اتاق نگهبانی است که به یک سالن بزرگ
پر از المپهای روشن تبدیل میشود« .با كمك نور ،اتاقك کوچک زوج پیر باید اين تصور
را پيش آورد كه مانند داخل یک کلیسای بزرگ بسيار وسیع است 10».بعد از رفتن پیرها نورها
حذف میشوند و دوباره اتاق کوچک نگهبانی تاریک را باز مییابیم .دو پنجره ،محل فرار و
ارتباط ـ مثل همیشه در آثار یونسکو ـ و در اینجا البته ،فراری که منجر به مرگ ،يعني آزادي
و رهايي نهايي میشود ،در دو طرف سالن تعبيه شده است.
ده در ،که دوتای آنها در فرورفتگی انتهای صحنه ،تقریب ًا از نظر تماشاگر نامریی هستند،
برای ورود فردســانهای نامریی به کار میآيند .در دو لنگهای که از دو طرف باز و بســته
میشود و در عمق صحنه قرار دارد ،دری که یونسکو آن را «در تشریفات» مینامد برای ورود
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امپراتور تعبیه شــده است که او هم نامریي است .این درها و صداهای متناوب زنگها ،به
بازی حرکات و بازی زبانی پیرها که به استقبال فردسانهای نامریي و پذیرش آنها میروند،
کمک میکنند.
وقتی پرده باال میرود ،روی پیش ـ صحنه فقط دو صندلی پهلوی هم
گذاشته شده است ،سپس به تعداد آنها افزوده میگردد؛ صندلیها روی
صحنه چیده میشــوند و تمامي صحنه پر میشود .پیرها برای آوردن بیش از پیش سریع
صندلیها ،یک سمفونی واقعی انجام میدهند تا جایی که به نظر میرسد صندلیها به خودی
خود وارد صحنه میشــوند .یونسکو در شرح صحنه مینویسد« :تعداد صندلیهاي روي
صحنه ،الاقل بايد چهل تايي باشد و در صورت امکان بیشتر 11».در مورد ورود بیش از بیش
سریع آنها ،یونسکو تأکید میکند« :صحنه را صندلیها ،این تودۀ غایب ِ
های حاضر ،به سرعت
تسخير كردهاند 12».صندلیهای خالی ،اشغال شده به وسیلۀ اشخاص نامریی ،نماد غياب ـ
حضور مخاطبان و مشخصکنندۀ جنبۀ سخرهآمیز انتظاري رسمی است.
به جز صندلیها ،عناصر دیگری نظیر دو چهارپایه که برای نگاه کردن از پنجرهها مورد
استفادۀ پیرها قرار میگیرد ،یک چراغ گازی که به سقف آویزان است و همچنین یک تخته
سکو که در پایان نمایش مورد استفادۀ سخنران قرار ميگيرد ّ
سیاه و یک ّ
(سکو مورد استفادۀ
پیرمرد هم قرار میگیرد تا بتواند همه مدعوین نامریي را ببیند ).در صحنه ديده ميشود.
صحنه در آغاز نمایش ،در نیمه تاریکی غرق اســت ،تماشاگر احساس میکند در
مقابل یک اتاق کوچک نگهبانی قرار گرفته است .سپس پیرزن چراغ گازی را روشن
میکند :نور سبز است و کمفروغ .تراکم صندلیها و ورود مدعوین ،نور را متغیر میکند« :نور
اکنون بسیار قوی است و به تدریج که مدعوین نامریي وارد میشوند نور بیش از بیش قویتر
13
میشود».
به کمک نور باید منظر فضای تشریح شده در آغاز نمایشنامه کام ً
ال عوض شود« :با كمك
14
نور ،اتاقك کوچک زوج پیر باید اين تصور را پيش آورد كه بسيار وسیع است[».]...
در هنگام ورود امپراتور ،نور شــدید میشود و به حد نهایی خود میرسد« :نوری كه از
15
طرف درب گشوده و پنجرهها ميتابد ،به نهايت شدت ميرسد».
اما باید متذکر شد که این نور« ،به نهایت تشدید شده از طرف درب باز انتهاي صحنه و
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پنجرهها» ،نوری آرامبخش نیست .یونسکو تأکید میکند كه این نور سرد و خالی است .بدون
شک نشاندهنده فاصلهگذاری تحمیل شده به واسطۀ اهمیت کسی است که وارد میشود .این
نور سرد در لحظه پایاني خداحافظی پیرها تغییر خواهدکرد و به ـ نور شدید ،مانند نور مراسم
آتشبازی ـ نوعی تمجید ســخرهآمیز برای زوج پیر ،تبدیل خواهد شد .اما این روشنایی
شاديبخش ،ناگهان در لحظۀ خودکشی دوگانه قطع میشود« :دیگر نور آتش بازی وجود
ندارد[ ]...نوری که از طرف در بزرگ و پنجرهها میآمد محو میشود ،فقط نور ضعیف آغاز
16
نمایش باقی میماند».
اتاق سرايدار در پایان نمایش ،بدون نور دیده میشود« :پنجرهها ،سیاه ،کام ً
ال باز میمانند».
17
و بعد از خروج سخنران« ،درب انتهای صحنه به سوی تاریکی ،کام ً
ال باز است».
در نمايشنامه صندلیها ،سه فردسان مریی و جمعیتي نامریی با خصوصيات مبهم
حضور دارند.
الف) فردسانهای مریی
 .1پیرمرد ،نود و پنج سال دارد و بین دو نهایت زندگی ،كودكي و پيري ،در نوسان است،
رفتارش از رفتار پیرمرد به رفتار کودک گریان تبدیل میشود .در شرح صحنه آمده است:
«پیرمرد با قدم های كوتاه مردد پیرمردانه یا کودکانه به دور پیرزن میچرخد ».در یک لحظه
«بهطور كام ً
ال طبیعی ـ مثل كودكان ـ روی زانوهای پیرزن مینشیند ».یا «با دهان باز ،مثل
یک کودک شیرخوار هق هق میزند 18».و در لحظاتی دیگر به عکس ،به زحمت کمرش را
خم میکند ،گویی تمام بدنش درد میکند .و صدایش بسیار لرزان است.
پیرمرد ،با ناله در میان بازوان پیرزن ،نقش یک یتیم را بازی میکند و مانند یک کودک
شیرخوار بزرگ ،محبت و نوازش مادرانه پیرزن را میطلبد .اما کافیست که پیرزن از پیامش
با او صحبت کند تا ناگهان آرام شود ،از روی زانوانش پایین بیاید و یک مرد ،یک سرباز،
یک مارشــال ...سرايدار شــود« .من یک پیام دارم ،یک رسالت ،من چیزی در ذهن دارم،
19
پیامي برای انتقال به همه انسانها ،پيامي براي بشریت ،تمامي بشریت.»...
پیرمرد هرگز غم عشق نافرجام جوانیاش را برای زنی که «زیبا» مینامد فراموش نکرده
است .نام «زیبا» داستان زیبا و حیوان 20اثر ژان کوکتو را تداعی میکند و گفتار عاشقانهاش
فضای قصه تریستان و ایزو 21،نماد عالی عشق جاودانه و ناممکن را به خاطر میآورد .پیرمرد
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شــکایتآمیز میگوید« :می توانستیم با هم در زیبایی و جاودانگي ...در جاودانگي شريك
باشــيم ،لذت ببريم ...چرا جرأت نکردیم؟» 22و گفتار احساساتیاش به «زیبا» با توصیف
بیرحمانهای که از وضعیت جسمی زنی که در جوانیاش شناخته و اکنون برف اجتنابناپذیر
پیری بر ســرش نشسته ،در تضاد است .اما در گزارش زندگیاش برای امپراتور ،بدبختیها،
تداوم ناکامیها و شکنجهها و تحقیرهایی که متحمل شده است را بر ميشمارد.
گفتگوی دو نفرۀ زن ـ شــوهر به ارتباط مادر ـ فرزند تغییر میيابد .به نظر میرسد تنها
وسيله ارتباطي که آنها را متحد میکند ،قبل از هر چیز از مقولۀ زبانی است ،مقولۀ دنیایی است
که جشن یادبود آن را میگیرند ،دنیایی که دوباره با يادآوري خاطرات میآفرينند.
آنها فقط امیال و پشیمانیهایشــان را زندگی کردهاند .از دنیا بریدهاند و از هفتاد و پنج
سال پیش تاکنون ،بهطور روزمره تنها بازی فنجان چای ،قصۀ آن وقت ،خندیدیم ...توصیف
پاریس «شــهر نور ،که از چهارصد هزار سال پیش خاموش شده است 23».را درمی آورند.
بــازی خندهداری که براي همديگر اجرا میکنند جــز در لحظاتی که رؤیا ،به هذیان تبدیل
میشود ،و یا لحظاتی که تنهاییشان را با حضور خيالي مدعوين پر میکنند ،گول زننده نيست.
حوصلۀ پیرمرد ،از اینکه همواره یک چیز را بیهوده تکرار کند ،سر آمده است .با وجود این به
اصرارهای پیرزن تن در میدهد زیرا وظیفۀ سخنگویی ،درباره قصۀ مشترکشان را پذيرفته
است« :خوب ،زود باش ،قصهات را تعریف کن ...قصۀ من هم هست ،هر چيزي كه مال توست
24
مال من هم هست».
زندگی یکنواختشــان ،به تدريج که برای مدعوين نامریی بازگو میکنند ،بهطور پیش
رونــدهای متفاوت میشــود .از
ده ســال پیش زندگــی آنها در
یکنواختی ،ابتدا آرام بوده است،
سپس با گوش دادن به رادیو ،صید
ماهی ،نظارۀ کشتیهایی که عبور
میکنند ،دیدار خانواده و دوستان،
«زمستان ،یک کتاب خوب ،کنار
بخاري نشستن و خاطرات یک
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عمر 25»...تعریفی که یادآور زندگی آرام آنهاست ،تغییر مییابد« :یک زندگی ساده ولي پر
از خاطره ».پیرزن تأکید میکند ،مشغولیات دیگري هم که همه چیز را تغيير میدهد وجود
26
دارد« :شوهرم دو ساعت در روز براي آماده كردن پیامش کار میکند».
سپس پیرمرد به تعریف اهمیت زندگی روحانی میپردازد« :این دقیق ًا همان چیزی است که
زندگی مرا نجات میدهد ،زندگی درونی ،درون آرام ،با همۀ سختیهای پژوهشهای علمی،
27
فلسفی و به خصوص پیام شخصی من».
او که میخواهد مردم جهان را نجات دهد و با انتقال پیامش جاودانه شــود ،میداند که
ناتوان است و به عنوان سرايدار هیچ کس به او گوش نخواهد داد .به قول پل ورنوآ« ،زوج
ســالمند از روی ناچاری به سخنران مراجعه ميكنند زيرا نه خود و نه دیگران قادر نيستند
منظور و پیامشان را بیان کنند ]...[.آنها یقین دارند که این آخرین راه چاره است .این انتظار،
28
آخرین راه چاره است».
در اعــام نهایی تغییر شــکل زندگیشــان ،پیرمرد حالت
تحسینآمیزی پیدا میکند« :بعد از سالهای طوالنی کار دشوار
برای پیشــرفت انسانیت که ما سربازان به حق آن بودیم ،چیزی
دیگر برای ما نمانده است جز اینکه در این لحظه کنارهگیری کنیم
تا ایثار نهایی را انجام داده باشیم!» 29هیجان تحسینآمیز و به حق
که باید این پرواز روحاني به دنبال بیاورد ،ناگهان با تصریح بعدی
سخنش« :ایثار نهایی و مهمي که هیچ کسي از ما نخواسته و ما به
هر حال انجام خواهیم داد »...تنزل میيابد.
این نفی توجیه زندگیشان بســیار قویتر خواهد بود وقتی
پیرمرد اعالم میکند« :وجود ما میتواند در این تحسین و تمجید
به پایانش برسد ...سپاس خدای را که این همه سالهای طوالنی
آن همه آرامش و آسودگی به ما عطا کرده است ...زندگی ما كام ً
ال
سرشار بوده است .مأموریت من به انجام رسیده است .من بیهوده
30
زندگی نکردهام زیرا پیامم به گوش جهانيان خواهد رسيد.»...
 .2پیرزن ،نود و چهار ساله ،به عکس همسرش که در نمایشنامه،
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بینام است با یک نام افسانهای پرافتخار ،یعنی نام سمیرامیس ،ملکۀ قدرتمند باستان ،آفرینندۀ
باغهای معلق بابیلون ،هویت یافته است .تضاد بین مخروبۀ انسانی( ،پیرزن در نمایشنامه این
چنين نامیده میشود) ،با نام استعاری محبتآمیزی که شوهرش به او میدهد :سمیرامیس،
پشگل من به نهایت تعجبانگیز است .لباس پيرزن كهنه و نازيبا « ...از چندین دامن ،دامن
کوتاه ســوراخ شده ،جورابهای ضخیم قرمز» تشكيل شده است .او دردهای فراوانش را
برای عکاس که به جای پزشک گرفته است ،برمیشــمارد« :حالت تهوع دارم ،نفخ دارم،
قلبم درد میکند ،همۀ بدنم درد میکند ،پاهایم را حس نمیکنم ،چشمانم سردند ،انگشتانم
یخ زدهاند ،از درد کبد رنج میبرم 31».از طرفی او میلنگد ،پاهایش از سرمازدگی ورم کرده
است و غُر میزند.
پیرزن چندین وظیفه به عهده دارد :او ً
ال به عنوان زن وابسته به شوهرش معرفی شده است،
ثانی ًا نقش مادر حامی کودکی که نقش پیرمرد را بازی میکند به عهده دارد .این نقش مادر
بودن را برای مدعوین تعریف میکند که واقع ًا میتوانست یک پسربچه با پیرمرد داشته باشد!
این ادعا مخالف گفته های پیرمرد اســت که همزمان تعریف میکند که آنها نتوانستهاند بچه
داشته باشند و در همان حال با حالتي ترحمانگيز تأسف میخورد «سمیرامیس بیچارۀ من،
او که اینقدر احساسات مادرانه دارد».
و اما نقشــی که به نظر میرسد کام ً
ال در تقابل با ظاهر جسمیاش باشد ،نقش پیرزن به
عنوان عشوهگر مضحک است .او که به شدت شيفته زیبایی رفتار عکاس نامریی است با او
گفتگوی عاشقانۀ بسیار رقیقی برقرار میکند ،اما او خیلی زود با گفتن« :من هرگز به شوهرم
خیانت نکردهام» از ادامۀ این رفتار خودداری میکند و به موضوع دغدغۀ همیشگیاش باز
میگردد« :شما فکر میکنید که میتوان در هر سنی بچه داشت؟»
در پایان ،در جریان کنفرانس که سخنران بایستی پیام پیرمرد را به مخاطبان منتقل کند،
پیرزن نقش دربازکن سالن تئاتر را بازی میکند!...
 .3سخنران :فردسانی حقیقی 45 ،تا  50ساله که به صحنه میآید ،تا به جای پیرمرد سخن
گوید و پیام او را توضیح دهد« .ظاهرش شبیه يك نقاش یا شاعر قرن نوزده فرانسه است:
یک کاله لبه پهن نمدی ،نیم ریش و سبیل ،با حالتی ساختگی و از خودراضی 32».روی ّ
سکو
میرود و از آنجا به مخاطبان نامریی ،یعنی صندلیها نگاه میکند و حالتی پر طمطراق و با
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شــکوه به خود میگیرد .در سکوت و بدون توجه به درخواستكنندگان ،به تعداد زیادی از
آنها امضا میدهد .پس از لحظاتي ،درخواســتهاي امضا را رد میکند ،بیتفاوت و بیحرکت
میایستد حتی در لحظۀ خودکشی زوج پیر ،به جمعیت نامریی میفهماند که کر و الل است .از
عالئم زبان کر و اللها استفاده میکند :کوششي نومیدانه برای اینکه خود را به دیگران بفهماند.
سپس فریادهای اعتراضآمیز میکشد ،ناله میکند و صدای اللها را درمی آورد ،از ناتوانی،
بازوهایش از دو طرف بدنش میافتند .ناگهان چهرهاش روشــن میشود .فکری به ذهنش
رســیده است .به طرف تخته سیاه میرود ،گچی از جیبش درمی آورد و با حروف بزرگ و
جدا مینویسد« :آن ـ ژ ب آ ز ن» .سپس ناراضی ،با حرکت های تند و ناگهانی حروف را
پاک میکند و به جای آنها عالئم دیگری مینویسد که میتوان در میان آنها« :آدیو آدیو آـ ب
ـ آ» را تشخیص داد 33.به طرف حاضران نامریی برمیگردد ،مغرورانه با رضایت نسبی ،لبخند
میزنــد ،حالتي دارد که گويي منظور او را درک كردهاند ...لحظهاي بعد ،در برابر عدم وجود
عکسالعمل مطلوب ،لبخندش محو و چهرهاش در هم میشود با
بدخلقی سالم میدهد ،از ّ
سکو پایین میآید ،بسيار آرام و سبك
به طرف در بزرگ میرود و در سیاهی محو میشود .او كه مأمور
بود پیام زوج را به مردم برساند ،موفق نمیشود در حالیکه توجیه
وجود و آرزوي آنها ،انتقال پیامشان بوده است.
ب) فردسان های نامریی
پیرمرد ،برای اینکه پیامش شــنیده شــود ،جمعیتي نامریی
مركب از :مالکان و دانشــمندان ،نگهبانان و اسقف ها ،صاحبان
مسافرخانهها و بانکداران ،کارگران و کارمندان ،از خودبیگانگان
و پیروان آنها ...همه و همه ،زیرا در واقع همه دانشمند و مالکاند،
دعوت کرده است تا پيامش را به گوش آنها برساند .صدای عبور
یک قایق بر روی آب شنیده میشود ،سپس صداي زنگ در .دو
پیر ،یک خانم نامریی را وارد میکنند ،به او خوشامد میگويند و
او را به طرف صندلي محل نشستنش راهنمايي میكنند ،با او به
گفتگو میپردازند .سپس یک سرهنگ با سینهای پر از مدال ،آنگاه
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خانمی به نام زيبا ،همراه شوهرش كه عکاس است ،سپس دیگران و دیگران .زوج سالخورده
مدعوين را میپذیرند ،به يكدیگر معرفی میکنند ،میروند دربها را باز میکنند صندلیها
را میآورند .با مدعوين جديد صحبت میکنند.
پیرمرد ،خاطرات عشــق گذشتهاش را به زیبا یادآوری میکند ،پیرزن به عکاس اجازه
چاپلوسی و خودشیرینی میدهد .صداهاي زنگ سریعتر میشوند ،مهمانان نامریی ازدحام
میکنند ،صندلیها ،مریی و واقعی که به وســیلۀ پیرمرد و پیرزن ،بیش از بیش سریعتر ،تا
حدی که در پایان به تنهایی ميآيند ،روی صحنه ردیف میشوند.
این جمعیت غایب ،شبکه تار عنکبوتي میسازند که دو پیر را از هم جدا ساخته هر یک
از آنها را در يك طرف صحنه زندانی میکند.
سرانجام با شروع موسیقی و آتشبازی ،امپراتور نامریی وارد میشود .پیرمرد به نهایت
هیجان زده ،خوشحال و مغرور هق هقزنان با نداهای تحسینآمیز و اخالص در فداکاری،
تحقیرهایش ،شکســتهایش را تعریف میکند .او داد میخواهد و پیرزن واژههای پایانی
جمالتش را مانند بازتابی مضحک باز میگويد .در لحظهای که ســخنران با سکوت وارد
میشود ،پیرمرد از امپراتور و جمعیت سپاسگزاری میکند« :عالیجناب ،زنم و شخص من،
دیگر هیچ چیزی از زندگی نمیخواهیم .زندگی ما میتواند در این تمجید و تحسین به پایان
رسد ...بله ،بله ،در اوج افتخار بمیریم ...بميريم تا در افسانهها از ما ياد كنند ...حداقل نام ما
34
را بر خياباني خواهند نهاد »...هر دو پیر ،فریاد میزنند« :زنده باد امپراتور!»
فردسانهای نامریی از نيستي خارج نمیشوند مگر با موج پرگوییها ـ سر و صداهایی
که معمو ً
ال تماشاگران در پایان یک نمایش به راه میاندازند ـ بعد از مرگ زوج پیر ،گویی
این ســر و صداها وجود آنها را ثابت میکند .یونسکو با انتخاب یک سخنران کر و الل که
یک جمعیت غایب یا بهتر بگوییم غايب ـ حاضر ،را مخاطب قرار میدهد ،عدم ارتباط بین
موجودات انساني را به نمايش ميگذارد.
گفتگوهای پیرها مسلسلوار به دنبال همدیگر میآیند و زبان به قلمروهای واژهای،
تقسیمات زمانی ،اعضاي بدن ،مشاغل و بیماریها ،کاهش مییابد:
«خيس خیس شــده بودیم ،تا مغز استخوان یخ زده بودیم ،از ساعتها پیش ،از روزها،
شبها ،هفتهها...
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 ...در باران ...گوشها ،پاها ،زانوها ،بینیها و دندانهامان به هم خوردند. ...
هر از گاهی ،سلســله نامهاي کنایهای تشکیل میشود و واژههایی از نوع دیگر به دنبال
میآورد:
«نگهبانان؟ اســقفها؟ شــیمیدانان؟ مســگرها؟ ویولننوازها؟ نمایندگان؟ پاسبانان؟
36
فروشندگان؟ ساختمانها؟ قلمدانها؟ کروموزمها؟»
گاهی جمله ،فقط یک بازی صوتی است:
«برای تهیۀ یک شیرمال شینی :یک لیوان شیر شتر ،سه سیر شیرۀ شکم ،شش کرور کره»...
لیست طوالنی فردسانهای مدعو ،از روشهای زبانی :تکرارها ،کلیشهها ،بازی با واژهها،
سلسله و کششهای حرفی ،استفاده ميكنند.
در این باب کلود ،بن فوآ از يونسكو ميپرسد:
«در نمایشــنامههای شما اغلب شمارشهای طوالنی ،کام ً
ال میتوانند منطقی باشند اگر
بهطور ناگهانی یک یا دو کلمه ،که هیچ ارتباطی با آنها ندارند ،وارد نشوند و معنای آنها را
قطع ننمایند و این واژههای بیگانه هستند که مکانیسم زبانی شمارش را آشکار میسازند و
به مجموعه ،آهنگ یک نت موسیقی هزلآمیز میدهد .برای مثال در صندلیها هنگامی که
سمیرامیس نامهای مدعوین که به زودی خواهند آمد برمیشمارد ،مالکان ،نظامیان ،اسقفها
و ...ناگهان قلمدان و کروموزم را در این لیســت وارد میکند .آيا به این طریق نميخواهيد
نشان دهيد که همۀ فردسانهای نامبرده خیالیاند که برشمردن نام آنها بیهوده و بیمعناست؟»
یونسکو« :روشن است که در درجۀ اول در اینجا یک هماهنگی و تسلسل آوايي وجود
دارد .یک بازی با واژهها و آواهاست .واژهها میآیند و به آزادی تسلسل مییابند .البته نوعی
بیمعنایی و عدم تعهد در آنها هست ...واقع ًا این بیتعهدی چه معنایی دارد؟ البته که میخواهد
37
چیزی بگوید».
گفتار پیرمرد فقط مجموعۀ حرفهای احمقانه دربارۀ موضوعات بیمعناست« :آن وقت
ریسه رفتیم ،دلمان درد گرفت ،قصه آنقدر خندهدار بود ،خنده با شکم بر زمین از راه رسید،
شکم لخت خندهداری شکم داشت ...او با یک خیک خندان پر از برنج از راه رسید ،برنجها
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روی زمین پخش شد»...
این واژههای به دنبال هم برشــمرده ،مضحک و هزلآمیزند .سرعت مکانیکی این سیل
گفتار بیفایده به دنبال افزایش تدریجی احساساتی که بهطور ناگهانی قطع میشوند ،میآید.
باالخره فریادهای «زنده باد امپراتور!» و سپس همۀ صداها قطع میشود .صداهای نامفهوم
که به زحمت شنیده میشوند ،تقریب ًا ناله کردنهای سخنران کر و الل هستند .همۀ این موج
گفتار و این کنش نهایی ،به نیستی ختم میشود زیرا سخنران نمیتواند پیام آنها را منتقل کند.
او فقط موفق میشــود صداهای غیرقابل فهم ادا کند .حتی نوشتار هم نمیتواند به او کمک
نماید زیرا فقط موفق میشود روی تخته سیاه پشت سرش ،حروف بزرگی مانندA A DIE :
 U ADIEU A PAبنويســد که اگر همه را پشت سر هم تلفظ کنیم فقط یک جمله درست
میشود و آن « ADIEUبه خدا سپردم» ،است.
اين پايان ،به پايان كتاب كريتياس 39اثر افالطون كه ميتوان موقعيتي مشابه در آن يافت،
شباهت دارد .افالطون تعريف ميكند چگونه خداي خدايان ،زئوس ميخواسته است ّشر را
در جهان از بين ببرد« .همه خدايان را در زيباترين جايگاهشــان كه در مركز جهان است،
جايي كه همه نســلها را ميبيند ،گرد هم ميآورد و به آنها چنيــن ميگويد ... :و هرگز
ننوشتهاند و ندانستهاند كه چرا افالطون دنباله اين گفتار را در اثرش به پايان نبرده است .اما
40
ميتوان تصور كرد كه براي او اين بهترين و تنها پايان ممكن بوده است».
زبان ،انتظار را برآورده نمیکند :سخنران کر و الل است و شنونده نامریی است ،بنابراین
هر گونه ارتباطی غیرممکن است و جمعیت نامریی ،جوابي براي انتظارش دریافت نمیدارد و
بین زمزمه های تمسخرآمیز که به تدریج محو میشوند ،بیتفاوت میماند .واژهها هیچ پیامی
را منتقل نمیکنند ،فقط بادبادکهایی هستند که در خأل پرتاپ میشوند.
تمامی وقایع داستان در شب میگذرد ،زیرا پیرزن از همان ابتدا چراغ گاز را روشن
میکند و بدون شــک در زمستان است زيرا پیرمرد میگويد« :ساعت شش بعد از
ظهر است ...از حاال شب است».
برای درك زمان تاريخي نمایشنامه ،تنها شرح زمان اجتماعی« :پاریس ،شهر نور که از
چهارصد هزار سال پیش خاموش شــده است ».این سؤال را پیش میآورد که تا چه حد
این اطالع قابل قبول میتواند باشــد! آيا میتوان با ارتباط دادن شهر بابیلون که نام پیرزن،
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ســمیرامیس را به ذهن میآورد ،از خود پرسید يونســكو به عمد قصد ندارد به شکنندگی
تمدنهای فناپذیر اشاره کند؟
مجسم شده است تقریب ًا یک قرن ،آنها از هفتاد و پنج سال پیش
زمان با
ّ
ســن زوج پیر ّ
ازدواج کردهاند و هر شــب همان مراسم را انجام میدهند ،حرکاتی را تکرار میکنند و همان
قصه را بیان میدارند...
موضوع زمان ،که فرساينده و تضعیف و تباهكننده است و شیارهایی بر پوست حك میکند
به خصوص با تشــریح به تحلیل رفتن جسمی زیبا که از سالها پيش پیرمرد او را دوست
میداشته و با او میتوانسته است نه تنها شادی و زیبایی ،بلکه جاودانگی را زندگی کند ،مجسم
شده است.
این زمان که برای هر دو پیر بهطور یکنواخت ،همچون یکنواختی مکانیسم یک ساعت که
آنها به منزلۀ خودکار آن ميتوانند باشند ،قبل از هر چیز انتظار بوده است ،انتظار انتقال پیامشان،
که با آمدن امپراتور تحقق یافته و افتخار اینکه نامشان بر خياباني نهاده شود ،نصيبشان خواهد
شد.
سر و صداها به چند دسته تقسیم میشوند :شديدترین آنها صداهای زنگ در که
شــدت و فرکانس آنها متفاوتاند .صداهاي ديگر عبارتند از :باز و بسته شدن
درها ،صدای باز شدن در انتهای صحنه به هنگام ورود امپراتور ،صدای كشيده شدن صندلیها
به وسیلۀ تازه واردین .آنگاه سر و صداهای مربوط به آب كه عبارتند از :چلپ چلوپ امواج،
حرکت ُسرندۀ قایقها در سطح آب و برخورد آنها با ساحل نزدیک ،صدای افتادن جسم های
دو فردســان پیر در آب وقتی که
خودشان را از پنجرهها به داخل آن
پرت میکنند.
موســیقی ،از طرفی با صداي
آرام ترومپت ،با اجراي چند نت از
سالم بر سرهنگ به هنگام ورود
اولین مدعــو و از طرف دیگر با
موسیقی شاد جشن فانفار به هنگام
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ورود باشکوه امپراتور اجرا میشود .در هر دو صورت موسیقی شاد و چاالک است.
آخرین دستۀ سر و صدا ،صداهای انسانی از جمعیت نامریی است که برای اولین بار بعد از
عدم موفقیت سخنران ،وقتی که پیرها خودکشی میکنند ،به گوش ميرسد« :خندههاي مقطع،
41
همهمه ،زمزمه ،چند هيس ،سرفههای مصنوعی تمسخرآمیز»...
بعضی واژههای همآوای پیرها و صوتهای گنگبازی سخنران الل نيز میتوانند جزو سر
و صدا محســوب شوند .همۀ این صداها ،به هنگام انتظار پیرها و همچنين در هنگام پخش
موسيقي فانفار که ورود امپراتور را خوشآمد میگوید بیش از بیش هیجانآمیز میشود و به
نهایت اوج خود میرسد.
صندلیها ،همان طور که یونســکو در زیر عنوان آن نوشته است ،يك فارث
تراژیک 42اســت که به گفته كلود آباستادو« :در دو نهايت خنده و وحشت با
43
تكنيك و سبك خاصش اعجابآور است».
فارث است چون پرگوییهای زوج سالخورده تكرار تعارفات و جمالت تملقآمیز عاميانه
و خيالي است که آدمهاي كم دانش و متوسط جامعه به يكدیگر ابراز میدارند.
تراژیک است زیرا نشاندهندۀ تنهایی دو انسان نزديك به پايان زندگي است كه در برجي
در جزيرهاي محصورند و گفتگوهايشان آنها را مانند فردسانهاي اغلب نمايشنامهنويسان قرن
بيستم ،به سوي تعالي رهنمون نميشود.
كاپيتان ادگار و همسرش در قلعهشان ،در رقص مرگ 44،نوشته استرينبرگ ،هام و كلوو در
46
پايان بازي 45از بكت و فردسانهاي درهاي بسته ،اثر سارتر. ...
دو انسان سالخورده میکوشند تنهاييشان را درانتظار برآورده شدن دو آرزو ،با يادآوري
خاطرات گذشته پر کنند .آنها هم مانند دو زوج بازنشسته نمايشنامه خانم آوازخوان كله تاس
سعي ميكنند با بحث و گفتگو بر سر هر واژه ،بيمعنا و با معنا ،لحظات پاياني زندگيشان را از
خأل نجات دهند .تفاوت دو پير سالخورده با زوجهاي بازنشسته در آن است كه آنها دريافتهاند
با داشتن هدف و اميد ،بهتر ميتوان زندگي كرد ،بنابراين هدفشان را ديدار امپراتور و اميدشان
را رساندن پيام به آيندگان قرار ميدهند .اما چه پيامي؟ آيا خواستهاند تجربيات يك زندگي
نود و چهار ـ پنج ساله را منتقل كنند؟ آنها آدمهاي متوسطي هستند كه در برج خود محصور
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بودهاند و تجربيات علمي و اجتماعي ندارند و تجربه
آنها فقط دردها ،رنجها و تحمل تحقيرهاست.
برای یونســکو ،صندلیها ،انتظــاری برآورده
شده اســت ،پیرها كه زندگي سخت و ماللت باري
را گذراندهاند با تحقق انتظارشــان ،و اينكه تصور
ميكنند ،پيامشان به وسيله يك سخنران به بشريت
انتقال خواهد يافت زندگیشــان را كامل و خود را
خوشــبخت ميدانند .برای ســالخوردگان بیش از
نود ســال که مدتها از لذات جسمانی برخوردار
نبودهاند ،ميكوشند با خاطرات گذشته به زندگیشان
معنايي بدهند .آنها نه بلندپروازی دارند نه برنامهای
براي آينده .تنها آرزوي آنها ديدار امپراتور اســت
كه برآورده ميشود ،يونسكو اين نظر را در جريان
گفتگويي كه با او داشتيم تأييد كرد و گفت« :دیگر
انتظاري وجود نــدارد .آنها تصــور میکردند که
وظايفشان را انجام دادهاند و زندگیشان را كردهاند.
افراد جامعهاي كه آنها را نفي ميكردند ،به خانهشان
آمدهاند و آنها را پذيرفتهاند .شخص امپراتور ،یعنی
خدا ،آمده است :ديگر انتظاري ندارند ،خوشنودند...
و ناپديد میشوند» 47،يا بهتر بگوييم میمیرند به اين
اميد كه پروژه آنها يعني پيامرســاني انجام شود و با
داشتن نامشان بر خياباني ،جاودانه شوند .صندلیها
نماد شرايط غمبار زندگی انساني ،نمايش عدم امكان
تفهیم خود به وسيله زبان و همچنين نمادي است از
لزوم اميد و انتظار براي نوع بشر.
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مضامین آخرالزمانی 1مدتهای مدیدی اســت که بخشی از فرهنگ عامه در غرب و
شرق نزدیک و الهامبخش ادبیات ،موسیقی ،هنر و سایر اشکال فرهنگی بودهاند .لذا
جای تعجب نیست که میبینیم تصاویر و پیامهای آخرالزمانی به فیلمها نیز راه یافتهاند .در واقع
فیلم از جهات بسیار بهترین رسانه برای ارائه مکاشفهها و ویدئوگرافیک [پردازی]های 2ذهنی
شگرفی است که اغلب با گونه هنری 3آخرالزمانی همراه است .جلوههای شنیداری 4که فیلمسازان
معاصر بدان دسترسی دارند ،پای غرابتها و شگفتیها 5را به ارائه واقعگرایانه اثر باز کرده است.
چنین واقع گراییای ،ارائههای آخرالزمانی در قالب فیلم را از تأثیری برخوردار میکند که بالقوه
قدرتمندتر از ارائههای ادبی یا سایر ارائههای بصری از همان مضامین است.

واژۀ [یونانی]  Apokalypsisـ به معنی رازگشایی ،آشکارسازی ـ واژهای است که متن مشهور
مکاشــفات یوحنا 6که پایانبخش انجیل متعارف 7است ،با آن آغاز میشود .این کتاب است که
بیش از هر متن دیگری به درک مضامین و مقولههای آخرالزمانی به مثابه گونهای ادبی ،گونهای
که به ســایر عرصههای فرهنگ و دیگر رسانهها نیز تسری یافته است ،شکل میدهد .ادبیات
آخرالزمانی در چارچوب ادبیات یهودی و مســیحی ،مابین سالهای  200قبل از میالد تا 200
8
بعد از میالد شــکل گرفت و متحول شد و مشهورترین محملهای تجلی آن کتب دانیال نبی،
حرقیال نبی 9و کتاب مکاشــفات 10یوحنای رسول است .آثار آخرالزمانی را به عنوان گونهای
ادبی در ســنتهای یهودی و مســیحی ،میتوان با چند ویژگی متمایز کرد .مشخصههای آثار
آخرالزمانی رؤیاها ،بینشها و نمادهایی هســتند که از رویدادهای مرتبط با پایان و ســرانجام
جهان پرده بر میگیرند .منتهای تاریخ همراه اســت با نبردهایی بین نیکی و پلیدی ،که سرآغاز
جاری شــدن حکم ملکوتی پروردگار 11در زمین خواهد بود و به نابودی و مجازات اهریمن و
اعتالی پرهیزکاران به مقام حقه خواهد انجامید .شــالوده این انقالب ثنویتگرا 12تصریح بر و
قول به حاکمیت غایی و نهایی خداوند است و این مداخلۀ الهی در واقعه آخرالزمان است که به
پایان تاریخ معنا و مفهوم میبخشد .بینشی در خصوص پایان جهان که در آن از وجود حقیقتی
صاحب اقتدار فراتر از جهان مادی اثری نباشــد ،به پوچیگرایی خواهد انجامید و این نتیجهای

فیلمهایآخرالزمانی
کنراد استوالت
ترجمه محمود حقیقت کاشانی
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است که در واقعۀ آخرالزمان از آن اجتناب میشود .در واقع بیشتر ادبیات آخرالزمانی برخاسته
از وضعیتهای متزلزل سیاسی ،هستی شناختی و یا روانشناختی است و با گرایش به راهحلها
یا نتیجهگیریهای پوچگرایانه در ستیز است.
بررسی سریعی از این مضامین به راحتی نشان میدهد که بسیاری از فیلمهای معاصر حاوی
مشخصههای گونه ادبی آخرالزمانی است .فیلمهای وسترن و علمی ـ تخیلی اغلب ثنویتگرا
هســتند و مرزهایی بین خیر و شر قائل میشوند؛ در نمایشهای روانشناختی ممکن است به
مضمون مکاشفه پرداخته شود؛ در داستانها و نمایشهای پلیسی ممکن است بر نمادها تکیه
شود؛ فیلمهای فاجعهای 13ممکن است بر طرح داستانیای مبتنی باشند که پایان جهان یا حداقل
احتمال آن را دربر داشته باشد .به هر حال گنجاندن یا تکیه بر یک یا چند مشخصه از این دست،
یک فیلم را به مفهوم سنتی کلمه به فیلم آخرالزمانی تبدیل نمیکند .عنصر اساسیای که به لحاظ
14
فنی به یک نمایش ،صفت آخرالزمانی میبخشد این است که [در نمایش آخرالزمانی] ثنویت
ـ خیر و شــر ـ مکاشفهها ،نمادها و حتی سرانجام حوادث ،به ارادۀ الهی کنترل میشود نه به
وسیله تقدیر ،دخالت بشر یا اتفاق؛ بلکه برای همه اینها طرحی وجود دارد .سرانجام امور امری
اســت منحصر به ارادۀ الهی و این عامل مانع از بینشهای پوچگرایانه و تقدیرگرایانه 15است.
بدین شکل فیلمنامههای سنتی آخرالزمانی عمیق ًا در بینشی مبنی بر عدالت الهی ریشه دارند و در
بحث معادشناسی غایت امور را در قالب فرجام عادالنه تاریخ و آغاز عادالنه عصری نو تبیین
میکنند .به لحاظ فنی بسیاری از فیلمهایی که در آنها فیلم نامههایی مبنی بر پایان جهان و حتی
زبان بیانی آخرالزمانی به کار رفته است ،در زمرۀ فیلمهای آخرالزمانی محسوب نمیشوند زیرا
فاقد این عنصر یعنی حاکمیت و عدالت الهی هستند .برای مثال در فیلم آرما ِگدون16ـ 1998ـ که
عنوان آن مأخوذ از [محل وقوع] جنگ مشهوری است که در کتاب مکاشفات بدان اشاره شده
است و در آن رویارویی نهایی بین حق و باطل روی میدهد ،از تصویرپردازیهای ذهنی و زبان
بیان آخرالزمانی استفاده شده است و طرح داستان مبتنی است بر احتمال بروز فاجعهای که به
پایان جهان خواهد انجامید چون شهابسنگی عظیم با سرعت به سمت زمین در مسیر برخورد
با آن در حرکت است .با این وجود اگر درک سنتی از آخرالزمان را مالک قرار دهیم ،آرماگدون
یک فیلم آخرالزمانی محسوب نمیشود زیرا در این فیلم عامل الهی در کنترل رویدادها دخیل
نیست و سرانجام کار به آغاز عصری جدید و مبتنی بر عدالت در سایه حاکمیت ملکوتی الهی
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ختم نمیشود .به نحوی مشــابه اما در جهتی عکس ،بسیاری از فیلمهای معاصر مشتمل بر
بینشهایی در خصوص زندگی پس از مرگ هســتند و حتی در آنها زندگی پس از مرگ بر
اعمال عدالت الهی مبتنی اســت .هرچند این فیلمها نگاهی آن جهانی دارند و عدالتمحورند،
مع ذلک آخرالزمانی محسوب نمیشــوند ،چون در فیلمنامهای حاکی از پایان جهان و آغاز
جاری شــدن حکم ملکوتی پروردگار 17بر روی زمین ،ریشه ندارند .در این فیلمها سازمان
ثنویتگرایانه حاکم بر جهان هستی همچنان ادامه مییابد ،زندگی روی زمین به روال معمول
ادامه مییابد و کانون توجه در فیلم ،زندگی پس از مرگ و پیآمدها و استلزامهای آن است ،نه
نظم و غایتی نوین .همانگونه که کریستوفر دیسی 18در اثر خود در مورد آخرتشناسی 19و فیلم
روشن ساخته است ،اینگونه فیلمها سرشار از فرهنگ عامهاند .او اشاره میکند که فیلمهایی
22
نظیر چه رویاهایی که میکردند 20ـ  1998ـ از زندگیات دفاع کن 21ـ 1991ـ و حتی روح
ـ 1990ـ مملو از مضامین مرتبط با زندگی پس از مرگ و عدالت هستند و اغلب تداومبخش
بینشی ثنویتگرایانه در مورد عدالت جهانی میباشند .با وجود این ،چنین فیلمهایی آخرالزمانی
محسوب نمیشــوند ،زیرا سرانجا ِم غایی و مکاشفه و سایر ویژگیهای مرتبط با گونه هنری
آخرالزمانی در آنها یافت نمیشود.
یکی از هدفهای این مقاله کمک به تمایز بین فیلمهای به لحاظ سنتی آخرالزمانی معاصر
ـ یعنی آن فیلمهایی که از مشــخصههای برقراری اقتدار و حاکمیت و عدالت الهی در زمین
برخوردارند ـ و دو گروه از فیلمها است؛ یکی آن فیلمهایی که ممکن است طرح داستانشان
مشــتمل بر فاجعهای مصیبتبار و پایانبخش جهان باشــد اما در آنها وعدهای به عزم نهایی
پروردگار دیده نمیشــود و گروه دوم آن فیلمهایی که ممکن است وعده عدالت الهی یا سایر
مشخصههای آخرالزمانی را دربر داشته باشــند ،اما در آنها به سرانجام غایی تاریخ اشارهای
نشده است .در فرهنگ عامه و در تحقیقات معاصر در زمینه آخرتشناسی و فیلم ،گاهی بین
فیلمهایی که به صورتبندی آخرالزمانی وفادار بودهاند و فیلمهایی که وامدار این صورتبندی
بودهاند و آن را حتی به شکلی نامحسوس ،مورد تجدید نظر قرار دادهاند ،تمایزی قائل نمیشود.
به عنوان روشی برای پرداختن به این مسائل ،بر چهار روند غالب در تحقیق یا دریافت عامه
از فیلمهای معاصری که دارای مضامینی در خصوص پایان جهاناند ،تکیه کردهام و پس از آن
مثالهایی از آخرین رویکرد که به باور من در هدایت صاحبنظران در زمینه برآورد نقادانه از
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این فیلمها بیش از همه مفید بوده است ،ارائه نمودهام.

روند تحقیقات معاصر و نقد آخرالزمانگرایی در حوزه فیلم ،تنوع نقدها و کثرت تحقیقات
در زمینۀ دین و فیلم طی یک دهه و نیم گذشته شاهد رشد عظیمی بوده است و شمار فیلمهایی
نیز که آخرالزمانی محســوب میشوند چندین برابر شده است .در اینجا نیت این نیست که در
یک بررسی از رویکردهای نقادانه یا حتی فیلمهایی که ممکن است آخرالزمانی محسوب شوند
جامعیت امر را لحاظ کنم .برعکس امیدوارم بتوانم روندهای موجود را خالصه و مشخص کنم
و چارچوبی را برای پرداختن به مسائل مرتبط با دین و سینما فراهم سازم .با توجه به اهداف
این چارچوب ،به چهار روند اساسی در مطالعه دین و سینمای آخرالزمانی دست یافتهام .این
روندها به شکل متقابل مانعۀ الجمع نیستند و اغلب همپوشانی دارند ،اما بررسی نحوه برخورد با
فیلمهای آخرالزمانی از این چشماندازها ،هرچه نباشد ،به عنوان ابزاری کمکی در مطالعه مفید
واقع میشود .زیرا
او ً
ال در برخــی از نقدهــا فیلمها صرف ًا به ایــن خاطر به مثابه
آخرالزمانی مقولهبندی میشوند که دارای مضامین آخرتشناختی
یا پایان جهانی هستند.
ثانیــ ًا نتیجه ثانویه رویکرد نخســت ،این اســت که فیلمها به
مثابه آخرالزمانی مقولهبندی میشــوند حتی اگر در آنها محتوای
مکاشفهای 23یا جنبۀ عاملیت الهی 24مغفول مانده باشد .در رویکرد
چهــارم این نکته را عنوان خواهم کرد که فیلمهای فاقد نظام ع ّلی
مکاشفهای یا الهی 25تنها در صورتی میتوانند آخرالزمانی محسوب
شــوند که تبیین معاصر و غیر مذهبیای از ســنت آخرالزمانی را
پذیرفته باشیم.
ثالث ًا یک گرایش دانشگاهی در زمینه تحقیقات اینگونه فیلمها،
گرایش به طبقهبندی و مقولهبندی بوده اســت .یک بار دیگر ،این
گونه تالشها ما را از درک سنتی مسائل مرتبط با آخرالزمان فراتر
میبرد.
رابع ًا اینکه دالئل خود را در دفاع از این فهم مقولههای آخرالزمانی
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در تحقیقات مربوط به فیلمها میباید از دو منظر زیر صورت گیرد ،ارائه خواهم کرد( :الف)
فیلم آخرالزمانی سنتی نشأت گرفته از دو مبتنی بر گونۀ هنری سنتی یهودی ـ مسیحی؛ (ب)
فیلم آخرالزمانی غیر مذهبی.
مضامین پایان جهانی که به مثابه آخرالزمانی طبقهبندی شدهاند.

یکی از برجســتهترین روندها در نقد معاصر فیلمهای آخرالزمانی ،طبقهبندی به کلی غیر
نقادانۀ فیلمها بر مبنای مضامین آنها به جای شکل یا گونه هنری است .برخی از نقدهای فیلم
تالش میکنند مضامین آخرالزمانی را در فیلمها بیابند و مورد تأکید قرار دهند و فیلمهای مزبور
را بالفاصله به عنوان آخرالزمانی طبقهبندی کنند .این نقدها در اغلب موارد به عنوان پیش شرط
اصلی یا حتی تنها پیش شــرط برای طبقهبندی داستانهای آخرالزمانی توجه خود را معطوف
فیلمنامههایی با مضمون پایان زمان و جهان میکنند .در واقع ،در این رویکردها ضرورتی ندارد
که پایان زمان صورت تحقق به خود بگیرد بلکه صرف ًا تهدید آن کفایت میکند .این به بخشی از
اصطالحات رایج ما تبدیل شده است که هر فیلمنامه هولناکی را که در آن بشریت مورد تهدید
قرار گرفته باشد ،آخرالزمانی بخوانیم تا آنجا که در مورد سالحهای هستهای ،بیماریها ،جنگ
و نظایــر آنها هم از فیلمنامه آخرالزمانی صحبت به میان میآوریم .هرچند همه این فیلمنامهها
مصیبتبار و وحشتآور هستند ،به ندرت به سطح یک فیلمنامه آخرالزمانی میرسند زیرا تنها
بــه پایان تمدن یا تهدید ،به چنین پایانی میپردازند .در حالی که ســایر جنبههای گونه هنری
آخرالزمانی در آنها مغفول مانده اســت .ممکن است این گرایش نقادانه به تالش بسیار آشنایی
تشیبه شود که در ادبیات و فیلم برای یافتن چهرههای مشابه حضرت مسیح (ع) صورت گرفته
است .نقد ادبی مدتهای مدیدی مبتال به این گرایش بود که در داستانها هر شخصیت ایثارگری
را به مسیح و ایثارگری او تشبیه کنند .بدین ترتیب منتقدان همه جا به جستجوی چهرههای مشابه
مسیح پرداختند و با یافتن آنها داستان را به داستان مسیح یا فیلم مسیح ملقب کردند .البته این
گرایش در نقد ادبی و نقد فیلم کاهشگرایانه 26اســت و همین گرایش را در نقدی که در مورد
به اصطالح فیلمهای آخرالزمانی صورت میگیرد نیز میتوان یافت .صرف ًا اینکه در فیلمی یک
شخصیت ایثارگر حضور دارد ضرورت ًا بدان معنی نیست که شخصیت مزبور چهرهای مسیحگونه
است و صرف ًا اینکه فیلمی از یک فیلمنامه پایان جهانی برخوردار است ،موجب نمیگردد تا آن
فیلم به یک فیلم آخرالزمانی تبدیل شود .در این مقطع است که مطالعات مذهبی و الهیات میتوانند
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به دریافت عمومی رایج از گونه هنری آخرالزمانی شکل دهند.

یک نمونۀ این کاهشگرایی فیلم آرماگدون است که به سال  1998به نمایش درآمد 27.در این
فیلم زمین در خطر نابودی توســط شهابسنگ عظیمی است که بدان نزدیک میشود .زمانی که
روشن میشود اگر اقدامی صورت نگیرد ،شهابسنگ به زمین برخورد خواهد کرد و حیات در
روی زمین نابود خواهد شد ،گروهی چند ملیتی تشکیل میشود و مأموریتی را با قرار دادن بمبی
هستهای در داخل خود شهابسنگ برای نابودی آن آغاز میکنند .قهرمانی که کسی انتظارش را
ندارد رهبری این مأموریت را بر عهده میگیرد؛ او زندگی خود را فدا میکند تا زمین را نجات دهد؛
شهابسنگ نابود میشود و زمین نجات پیدا میکند؛ با وجود اینکه طرح داستان قابل پیشبینی
است ،توجه به این نکته جالب است که نابودی بالقوه زمین [در داستان] کافی است تا اشارات
آخرالزمانی نیز در آن گنجانده شــود .با وجودی که این فیلم در واقع ارتباط اندکی با خداوند
یا مفهوم الهی و کالمی آخرالزمان دارد ،اشارات مذهبی و مرتبط با کتاب مقدس در آن فراوان
است .در حالی که در داستان فیلم سرنوشت ،موجبات تهدید را فراهم میآورد و علم و دالوری
انسانی موجبات موفقیت را فراهم میسازد ،سازندگان فیلم از پوششی مذهبی گریز ندارند .در
حالی که فیلم براساس تعاریف سنتی آخرالزمانی نیست ،تهدید نابودی جهان کافی است تا آن
را در فرهنگ عامه با اشارات آخرالزمانی بیاراید.
عنوان آرماگدون مســتقیم ًا از کتاب مکاشفات گرفته شده است .آرماگدون به عنوان محل
نبرد نهایی بین خیر و شر یاد شده است که سرآغاز عصر آخرالزمان خواهد بود و به شکست
نهایی و قطعی شیطان توسط خداوند متعال خواهد انجامید و راه را برای برقراری حکم ملکوتی
پروردگار هموار خواهد کرد .به لحاظ کالمی ،ارجاع به کلمه آرماگدون دارای غنای الزم هست
و به همه موارد باال در واقعه آخرالزمان اشاره دارد .با این وجود ،با پیش رفتن فیلم ،بیننده به
سرعت در مییابد که در واقع ارتباط بسیار اندکی بین فیلم و این مرجع در کتاب مقدس وجود
دارد .حتی اگر انسان تعریف بسیار عام و کلیای از آرماگدون به مثابه نبردی نهایی و تعیینکننده
را پذیرفته باشد تخیل ،ذهن را به آنجا میبرد که منفجر ساختن شهابسنگ در حال حرکت به
سوی زمین را به مثابه یک نبرد ببیند نه یک چالش تکنولوژیکی .اما در فیلم هیچ مبارزهای با
شیطان صورت نمیگیرد ،از نیروهای پلید صحبتی در میان نیست ،به پیروزی نهایی خیر و نیکی
ـ هر چند که از خودگذشتگی صحبت میشود ـ اشارهای نشده است ،از برقراری حکم ملکوتی
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پروردگار صحبتی نیست و حتی در مورد پایان جهان سخنی به میان نمیآید چون قهرمانان فیلم
زمین را نجات میدهند .عنوان فیلم ناظر به نبردها و نابودی آخرالزمان اســت و طرح داستان
تلویح ًا پایان جهــان را در بردارد ،اما در نهایت بیننده تنها با یک دالوری و قهرمانگرایی پر
احساس مواجه میشود .معذلک این فیلم ،به دلیل آن که در فیلمنامهاش به پایان بالقوهای برای
جهان پرداخته شده است ،عموم ًا به عنوان یک فیلم آخرالزمانی طبقهبندی یا شناخته شده است.
این کاهشگرایی از آنجا ناشی میشود که به جای شکل یا محتوای عملی فیلم ،براساس عنوان
و فیلمنامهای پایان جهانی محتوایی آخرالزمانی را برای فیلم فرض بگیریم.
گرایش دوم از دل گرایش رایج اول بیرون میآید اما در کاهشگرایی به شکل
وارونه عمل میکند .گرایش دوم ،به جای یافتن مضامین آخرالزمانی در فیلمها و
نامیدن فیلمی که دارای چنین مضامینی است به عنوان فیلم آخرالزمانی ،یک مضمون آخرالزمانی
بسیار مهم را نادیده میگیرد و فیلمها را در هر صورت آخرالزماانی میخواند ،مضمون بسیار
مهمی که بدان اشاره دارم مربوط به رازگشایی ـ یا وحی ـ و علیت الهی 28است.
اصطالح یونانی  apokalysisفی نفسه به معنی رازگشایی و آشکارسازی است و در سنتی
که منشأ و شکلدهندۀ به اندیشه آخرالزمان بود ،مراد از آن رازگشایی و آشکار ساختن واقعیت
حاکمیت کامل و مطلقۀ پروردگار است .معادشناسی تنها جنبهای از این روند به شمار میآید،
اما شــرط عمدۀ آن رازگشایی الهی از هدایت همه چیز من جمله زمان ،فضا و استقرار حق و
عدالت به دست پروردگار متعال است.

برخی مفسران به این ویژگی
سنت مزبور توجه نداشتهاند یا با
دست کم گرفتن آن ،به فیلمهایی
که احیانــ ًا به ســایر مضامین
آخرالزمانــی ـ عدالــت ،پایان
جهان ،خیر در برابر شر و غیره ـ
پرداختهاند ،حتی در نبود عنصر
رازگشایی الهی در این فیلمها،
به عنوان فیلمهای آخرالزمانی
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شاید در نظر نگرفتن این جنبۀ واقعۀ آخرالزمانی نتیجۀ روند طوالنی مذهبزدایی در فرهنگ
غرب باشــد و امر دور از انتظاری به شمار نیاید .اما اگر انسان بخواهد صادقانه به این سنت
بپردازد ،باید حداقل اذعان کند که فیلمهای فاقد عنصر رازگشــایی الهی ،نسخۀ غیر مذهبی
یا تقدسزدایی شــدهای از واقعۀ آخرالزمان هســتند و به شکلی عمده از این واقعۀ در شکل
سنتیاش دور افتادهاند .بدین ترتیب فیلمهایی که در آنها هیچ ارجاعی به رازگشایی و حاکمیت
الهی صورت نگرفته است یا نیازی بدان حس نمیشود ،در بهترین حالت فیلمهای آخرالزمان
غیرمذهبی به شمار میروند و از جهات عمدهای از فیلمهای آخرالزمانی سنتی فاصله میگیرند.
در واقع ،در بررسی چهارمین و آخرین گرایش در نقد فیلمهای آخرالزمانی معاصر ،این دیدگاه
ن گونه هنری را در فیلمهای معاصری که دارای داستانی مبنی بر پایان
را مطرح خواهم کرد که ای 
جهان هستند ،میتوان یافت.

ـ نادیده گرفتن الزام ناشی از امر الهی ـ در فرهنگ و مطالعات ،منحصر به
فیلم نبوده است .فرهنگ عامه معمو ً
ال مفهوم آخرالزمانی را با هر آنچه که در
برگیرندۀ رنج و مصیبتی غیرقابل تصور یا حداقل به ســختی قابل تصور ،همسان میشمارد.
مناطق جنگی را بدان متصف کردهاند؛ فیلمنامههای پسامدرن اغلب با این صفت توصیف شدهاند؛
به انقالبهای سیاسی به لحاظ میلشان به براندازی نظم قدیمی و خلق دنیایی جدید ،به مثابه
آخرالزمانی نگریسته شده است؛ به مناظر طبیعت ویران شده به مثابه بحران آخرالزمانی نگریسته
شده است و شاید در مواردی علم ،تکنولوژی و داستانهای علمی تخیلی وعدۀ فراهم آوردن،
اگر نگوییم بهشــتی جدید ،کرۀ زمینی جدید را میدهند .در یکی از شــمارههای اخیر نشریه
فرهنگستان ادیان آمریکا 29رابرت گراچی 30مقالهای به چاپ رسانده است تحت عنوان ،هوش
مصنوعی آخرالزمانی :دین و وعدۀ هوش مصنوعی .در این مقاله به بررسی گونهای پرداخته است
که آن را هوش مصنوعی آخرالزمانی میخواند؛ در این گونه هنری دانشمندان و روباتشناسها
بر مبنای مواعید علم و فنآوری هوش مصنوعی به نگارش آثار ادبی آرمانگرایانه میپردازند.
گراچی بر آن است که برخی از امیدها و مشخصههای ادبیات آخرالزمانی یهودی و مسیحی ـ
یعنی آرزوی [انســان برای] بهشتی نو و ابدان تطهیر شدهای که از خود بیگانگی بشر سر برون
خواهنــد آورد ـ در [چارچوب گونه هنری] هوش مصنوعــی آخرالزمانی از روایتی عملی
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برخوردار میشوند .این امید مبتنی بر علم بر آن است که خودآگاهی فردی میتواند در ترکیب
با فنآوری ماشینی خالق جاودانگی باشد .در [گونه هنری] هوش مصنوعی آخرالزمانی ،تعامل
در جایگاه خدا مینشیند و فنآوری وعدۀ تأمین شرایط فرا رسیدن حکم ملکوتی و جاودانگیای
را میدهد که به شکلی نو متصور شــدهاند 31.با استنباط از مقاله گراچی انسان میتواند کنار
گذاشتن عنصر فراطبیعی را از واقعه آخرالزمان ،نتیجۀ طبیعی دینزدایی بداند و در واقع به ظاهر
این معنی در سایر عرصههای زندگی نیز صدق میکند.

فیلمهــای ماتریکس 32ـ 1999ـ و تماس 33ـ 1997ـ نمونههای خوبی هســتند .از اینکه
چگونه در فیلمهایی که ممکن اســت آخرالزمانی به شمار آیند ،عنصر فراطبیعی مغفول مانده
است .در فیلم تماس بشــریت اولین رودررویی خود با موجودات هوشمند فضایی را تجربه
میکند ،در حالی که برخی از شخصیتهای فیلم به این رویارویی ،اگر نگوییم با بهتی معنوی،
حداقل با کنجکاویای علمی مینگرند ،واکنش سایرین هراسی سیاسی از نابودی توسط تمدنی
فرا زمینی است.

اهریمنســازی از موجودات فضایی ویژگی آخرالزمانی نمایش را عیان میســازد .با این
وجــود ،در این فیلم علم مقدم بر هر چیز اســت و ظاهری معقــول دارد ،در حالی که دین،
اگر نگوییم خطرناک ،ســادهانگارانه تصویر شده است .فیلم تماس آخرالزمان را از حوزۀ دین
خارج میکند و آن را درست در برابر دین در عرصۀ دانش قرار میدهد ،چنانکه گویی شیوۀ
علمی ،مناسبترین روش برای برخورد با تهدید آخرالزمانی است .این فیلم موجودات فضایی
را جایگزیــن آن دیگری ـ خداوند ـ 34و علــم را جایگزین دین میکند ،یعنی در مورد خطر
نابودی بشریت به یک دینزدایی کامل دست میزند 35.در فیلم ماتریکس پویایی دیگری شکل
میگیرد اما اینجا نیز بار دیگر فیلم نمایانگر حذف عامل فراطبیعی از ماجرای آخرالزمان است.
در ماتریکــس یک جهان آخرالزمانی در پس نقاب واقعیتی جایگزین و مجازی که ســاخته
و پرداخته کامپیوترها و ماشینهاســت پنهان شده اســت .قهرمان داستان ،نئو 36،بر این توهم
واقف میشــود و موفق میگردد تا این جهان مجازی را به دیگران «آشــکار سازد» یا «راز
آن را بگشــاید» 37.در ماتریکس عنصر مکاشفهای این آشکارسازی حفظ شده است اما آنکه
این مکاشفه برایش حاصل میشود و حقیقت را آشکار میسازد عامل فراطبیعی نیست بلکه
قهرمانی انسانی ،یعنی نئو است .در این فیلم ماشینهای محاسبه و توهم جای حاکمیت الهی را
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گرفتهاند ،در حالی که قهرمان داســتان ویژگیهای مسیحایی اما بشری دارد ـ [در واقع در این
فیلم] ماشین و انسان جایگزین خداوند شده است.

گرایش ســوم و عمدهای که در برخورد با فیلمهای به اصطالح آخرالزمانی
وجود دارد بر تقسیمبندی فیلمها به مقولهها و زیر مقولهها تحت عنوان گسترده
آخرالزمان اســتوار است .در این نظام طبقهبندی به مدد مطالعات رسمی و نقدهای غیر رسمی
تالش شده است تا برخورد با فیلمهایی که ممکن است در مقوله گسترده آخرالزمان بگنجد ،از
شمول بیشتری برخوردار شود.

بار دیگر ،این تالش ،در حالی که به جهت اهداف مرتبط با سازماندهی مفید است ،اغلب به
نادیده گرفتن عناصر کالمی یا دینی ماجرای آخرالزمان به سود تسهیل شناسایی فیلمها منتهی
شده است .در وهلۀ اول این گرایش را در تالش غیر نقادانه برای طبقهبندی بینش آخرالزمانی
در فیلمهای معاصر مشــاهده میکنیم که معمو ً
ال از طریق زدن برچسب آخرالزمان به هر آنچه
مرمــوز یا آن جهانی و تهدید آمیز باشــد صورت میگیرد .برای
مثال در شبکه اینترنت وب سایتهایی وجود دارد که به فیلمهای
به اصطالح آخرالزمانی یا رســتاخیزی مثل سپیدهدم مردگان 38ـ
2004ـ و ســیاره میمونها 39ـ 1968ـ اختصاص دارند .گرایش
فرهنگی به تلقی از چنین فیلمهایی به مثابه بخشی از گونه هنری
آخرالزمانی مبتنی بر قبول یک نظام طبقهبندی غیر نقادانه است.
تقریب ًا هر فیلمی که دارای مؤلفههای مزبور فراطبیعی یا مضامین
پایان جهانی باشد در زمرۀ آخرالزمانی گنجانده میشوند هر چند
که شاید بهتر باشد تا به مثابه زیر گونهای از فیلمهای تخیلی علمی
یا ترسناک مقولهبندی شود .انسان میتواند تالشهای گوناگونی را
در جهت مقولهبندی فیلمها مشاهده کند .برخی ماجرای آخرالزمان
را به فرایند آخرالزمان یا اسباب و علل پایان تمدن آخرالزمان یعنی
شرایط ما بعد پایان تمدن بدانگونه که ما آن را میشناسیم ،تقسیم
میکنند .ســایرین تقریب ًا هر فیلم رستاخیزی یا فیلمی با مضمون
فاجعــهای مصیبتبار را کــه در آن در نهایت کار از فنا و نابودی
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اجتناب شــده باشــد در این زمره گنجانند .این کار مقولهبندی را گسترده میکند بهطوری که
فیلمهای تخیلی علمی ،ترسناک ،جنگی و حتی فیلمهایی با مضمون محیط زیست را در زمرۀ
مقولۀ آخرالزمانی میگنجاند .این مقولهبندی گسترده از آخرالزمان فیلمهایی در مورد مردگان
متحرک 40و موجودات فضایی 41را نیز در بر میگیرد و در آن هیچ تالشی در جهت تمیز قائل
شدن بین این گونهها و داستانهای آخرالزمانی سنتیتر صورت نمیگیرد ،مگر شاید به استثنای
تمیز بین اینکه چه کسی عامل وحشت و چه کسی عامل نجات و رهایی است .یکی از وبالگها
در شبکه اینترنتی حتی به تعبیه یک مقیاس اندازهگیری آخرالزمان 42اقدام نمود تا سطح تهدیدی
را که بشــریت در کره ارض با آن روبروست اندازه بگیرد .در حالی که این مقیاس اندازهگیری
برای مقولهبندی مفروضات معاصر در خصوص تهدیدهای متوجه حیات بشری تقریب ًا خوب
عمل میکند ،با این وجود به مفروضات اساســی گونه هنری آخرالزمانی بی توجه است .این
44
مقیاس که از صفر تا هفت ،درجهبندی شده است دامنهای از فاجعه منطقهای 43تا خزان بشریت،
نابودی تمدن 45،نابودی ـ طراحی شده یا طبیعی ـ بشریت 46،نابودی زیست کره 47،نابودی منظومه
50
شمســی 48و انهدام منظومه شمسی 49را دربر میگیرد .این مقیاس که توسط تارنمای دیزستر
عنوان شده است ســطحی از درجهبندی فاجعههای مطرح در فیلمهای سینمایی را به دست
میدهد و بدین لحاظ مفید است اما در آن بر عاملیت الهی تکیه نشده است و حتی عاملیت الهی
به شــکل ضمنی هم در آن لحاظ نگردیده است .این امر نشاندهنده آن است که تا چه میزان
مفاهیم آخرالزمانی در فرهنگ عامه دستکم گرفته شدهاند .این مقیاس در حالی که ممکن است
در طبقهبندی فیلمهای فاجعه مضمون مفید بیافتد ،از چشمانداز علوم الهی یا مطالعات نقادانه
دینی چندان مفید نیست زیرا اهمیت یا جوهره و پیچیدگی جهانبینی سنتی آخرالزمانی ،یعنی
جهانبینی مقدس حاکمیت الهی 51را دست کم میگیرد یا حتی به حساب نمیآورد.

در برخی از مطالعات شکلیای 52که در خصوص فیلمهای آخرالزمانی صورت گرفتهاند به
تالش نقادانهتری در زمینه طبقهبندی و مقولهبندی 53بر میخوریم که میتواند در پرداختن به
مسائل اساسی در آثار آخرالزمانی سودمند واقع گردد .بهطور کلی وقتی طبقهبندی بر تحلیل
نقادانه با ارجاع به الهیات یا مطالعات دینی متکی باشد ،مقولهبندی حاصل به تمیز بین فیلمهایی
که به لحاظ سنتی آخرالزمانی به شمار میروند و فیلمهایی که از این گونه هنری خارجاند ،کمک
خواهد کرد .اشاره به دو کتاب در توضیح این نکته کفایت میکند .کتاب چارلز میچل 54به نام
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راهنمای سینمای آخرالزمانی 55ـ 2001ـ پیچیدگی تالش برای ارائه یک نظام طبقهبندی جهت
این گونه هنری را نمایان میسازد.

قبل از هر چیز تعریف او از فیلم آخرالزمانی منحصر است به طرح داستانی که تهدیدی در
جهت نابودی بشریت را در بر داشته باشد .سپس او به طبقهبندی فیلمهای آخرالزمانی براساس
منشأ آن تهدیدها میپردازد .مقوالتی که با تکیه بر این پیش فرض حاصل میشوند عبارتند
از دین و عامل فراطبیعی( 56رویکرد سنتی) ،برخورد اجرام آسمانی ،اختالل خورشیدی ،جنگ
اتمــی ،بیماری ،تجاوز موجودات فضایی و علل علمی .در کتاب دوم از جان مارتینز 57به نام
پایــان جهان :تخیل آخرالزمانی در فیلم و تلویزیون 58ـ 2003ـ مقوالتی همچون فاجعههای
آخرالزمانی ســنتی 59،فاجعههای آخرالزمانی مرتبط با موجــودات فضایی 60،ناکجاآبادهای
پساآخرالزمانی 61و فاجعههای آخرالزمانی مرتبط با تکنولوژی 62،به کار گرفته شدهاند .او بدین
ترتیب بین آخرالزمان مذهبی سنتی و سایر نسخههای آخرالزمان تمیز قائل میشود و تحلیل
کالمی 63را حتی در برخورد با مقوالت غیر سنتی به کار میگیرد .در هر دو طرح طبقهبندی
ی شود.
باال کثرت مقوالت میتواند موجب سردرگم 

نکتهای را که مایلم در خصوص این رویکرد سوم به فهم فیلمهای آخرالزمانی عنوان کنم
این است که مقوالت متعددی را میتوان بدون ارجاع یا با ارجاع به معیارهای سنتی این گونه
هنری عنوان نمود .این امر میتواند سودمند افتد اما همچنین میتواند غیر نقادانه و گیجکننده
باشد .لذا در حالی که هر سه رویکرد مطرح در اینجا هر کدام به شیوۀ خود مطالعۀ دین و فیلم
را به ساحت خودآگاه فرهنگ عامه کشاندهاند و بدین لحاظ سودمند واقع شدهاند ،هیچ کدام
از دشواریهای خاص خود خالی نبودهاند .در آنچه زین پس میآید تالش خواهم کرد به این
دشواریها بپردازم و بدین منظور نسخ دیگری از طبقهبندی را پیشنهاد خواهم کرد که در آن
از مشکالت مقولهبندی بیش از حد پیچیده یا گسترده رویکرد سوم تمایل به جستجو و تعیین
مضامینی که ظاهرا ً آخرالزمانیاند اما ممکن اســت لزوم ًا به فیلمی آخرالزمانی منجر نشوند ـ
رویکرد اول ـ و گرایش به نادیده گرفتن مسئله دینزدایی از اندیشۀ آخرالزمان ـ رویکرد دوم
ـ اجتناب شده است .سنخشناسی :دو سنخ فیلم آخرالزمانی
رویکرد چهارمی که در جایی دیگر آن را عنوان کردهام و اینجا آن را تکرار میکنم ،ممکن
اســت به مثابه نظام طبقهبندی دیگری تلقی شود .به هر حال تنها دو مقوله را فرض کردهام؛
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دلیل طرح این مطلب نیز که دو ســنخ فیلم آخرالزماانی در بین فیلمهای رایج یافت میشود
صرف ًا طبقهبندی فیلمها نیست بلکه اشاره به تفاوتی است بنیادی که به لحاظ جهانبینی بین
دیدگاه آخرالزمانی ســنتی و آنچه میشود آن را نگاهی دینزدایی شده به آثار تخیلی پایان
جهانی64دانســت ،وجود دارد .در کتب و مقاالتم سعی کردهام نشان دهم که در فرهنگ عامه
تخیل آخرالزمانی پدید آمده است که ضمن اینکه مبتنی بر الگوهای سنتی یهودی و مسیحی
است به صور قابل مالحظهای از گونۀ سنتی فاصله گرفته است.

در حالی که فیلمهای معاصر برخوردار از کانون توجهی معادشناختی «برخی تصاویر ذهنی
و نمدهای یهودی و مســیحی در خصوص ماجراهای آخرالزمان را در بر دارند ،بیشترشان
فی نفسه بدان معنا که وقایع آخرالزمان در یهودیت و مسیحیت از حاکمیت الهی (رازگشایی)
میکنند و آن را [بر همگان] آشــکار میسازند ،آخرالزمانی محسوب نمیشوند» 65به منظور
مطالعه فیلمهای آخرالزمانی پیشنهاد من این است که طبقهبندی فیلمها به عنوان آخرالزمانی
را محدود به فیلمهایی کنیم کــه در یکی از دو گروه زیر قرار بگیرند .1 :فیلمها آخرالزمانی
محسوب میشوند اگر از شکل یا الگوی سنتی گونۀ مذهبی آخرالزمانی ـ متون آخرالزمانی ـ
تبعیت کنند یا بدان واکنش نشان دهند؛  .2فیلمها به مفهومی دیگر آخرالزمانی محسوب میشوند
اگر قسمت اعظم شکل سنتی حفظ شود اما محتوای مقدس را در بر نداشته باشند یا در آنها
به عاملیت قدسی اشارهای نشود ـ بدین نحو شکل سنتی آخرالزمان ،دین زدایی شده است ـ
با این مقولهبندی ،فیلم برجا مانده 66ـ 2000ـ یک فیلم آخرالزمانی سنتی است در حالی که
فیلم ماتریکس 67یک فیلم آخرالزمانی غیردینی به شمار میرود .در ادامۀ مقاله این دو سنخ از
فیلمهای آخرالزمانی در سینمای
معاصــر تبییــن میشــوند و
مثالهایی برای تشریح آنها ارائه
میشود .فیلم آخرالزمانی سنتی
به لحــاظ محتوا فیلمی مذهبی
اســت و بر گونۀ آخرالزمانی
یهــودی و مســیحی بــا همۀ
خصوصیاتش مبتنی است.
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داســتان آخرالزمانی ســنتی چندین ویژگی را حفظ میکند که پیشتر ذکر آنها رفت :از
ویژگیهای این آثار ،رویاها ،مکاشفات و نمادهایی است که پرده از رویدادهای مرتبط با پایان
جهان بر میدارند .این رازگشــایی ماهیتی فراطبیعی دارد و حاکمیت یک ذات الهی را به بشر
مینمایاند .غایت تاریخ همراه است با نبردهایی بین نیکی و اهریمن که حکم ملکوتی پروردگار
را به دنبال میآورد و به نابودی یا مجازات اهریمن و رسیدن نیکان به حقوق حقهشان میانجامد.

حاکمیت عدالت الهی مؤلفه عمدۀ ماجرای آخرالزمان است .شالودۀ این انقالب تأکید و وعدۀ
حاکمیت غایی و نهایی خداوند است و این دخالت الهی در ماجرای آخرالزمان است که پایان
تاریخ را معنیدار و عادالنه میسازد .بینشی که بر مبنای آن جهان بدون وجود حقیقتی مطلق
و فراتر از دنیای مادی به پایان رســد ،به پوچیگرایی یا شاید جهانی تحت سلطۀ تصادف و
احتمال خواهد انجامید و این نتیجهای اســت که در ماجرای آخرالزمان از آن پرهیز میشود.
در واقع قسمت اعظم ادبیات آخرالزمانی از شرایط ناپایدار مخاطرهآمیزی سخن میگوید که بر
مبنای اعتقاد به وجود ذاتی مطلق که حامی پرهیزکاران است از معنا آکنده میشوند .باید توجه
داشت ضمن اینکه فیلمهای موسوم به آخرالزمانی سنتی در بر دارندۀ این ویژگیها هستند ،اما
لزوم ًا به معنای تحت اللفظی ممکن است رویدادهای کتاب مکاشفات یا سایر متون آخرالزمانی
سنتی را به تصویر بکشد اما در عین حال در داستانپردازی این رویدادها به صوری عمل کند
که رویدادهای مزبور برای بیننده قابل فهم شوند .فیلمهای نشانه هفتم 68ـ 1988ـ و عروج 69ـ
1991ـ نمونههای خوبی از این دست هستند.
فیلــم آخرالزمانی غیردینی ،از چند جنبۀ کلیدی تفاوت دارد .آنچه در پی میآید مبتنی بر
تحقیقی است که من در خصوص این موضوع در جایی دیگر انجام دادهام 70.در وهلۀ اول فیلم
آخرالزمانی غیردینی تصاویر ذهنی ،مضامین یا نمادهایش را از منابع آخرالزمانی سنتی میگیرد
اما در آن مفهوم آشکارســازی فراطبیعی و حاکمیتی فراطبیعی مغفول مانده است .دوم اینکه
ماجراهای آخرالزمانی غیردینی اغلب به مدد گونۀ علمی تخیلی به عنصر شــرور و اهریمنی
نمایش ،صورتی امروزی میدهند بهطوری که منابــع بالقوه تخریب و ویرانی برای مخاطب
امروزی منابعی آشــنا به شمار میروند .سالحهای اتمی ،افزایش دمای کره زمین ،ویروسها
و موجودات فضایی نه تنها به عنوان دشمنان شرور بشریت عمل میکنند بلکه همچنین جای
خدا را به عنوان عامل نابودی میگیرند .در حالیکه در آخرالزمان سنتی این خداوند است که
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اهریمن را در فرایند پایان گرفتن تاریخ از میان بر میدارد ،در آخرالزمان غیردینی این اغلب
اهریمن اســت که جهان را تهدید به نابودی میکند .قائل شدن هویتی طبیعی برای اهریمن به
جای هویت فراطبیعی ،فقدان مبارزهای فراطبیعی [بین خیر و شر] و لحاظ کردن نقش بازنگری
شــدهای برای اهریمن ،موارد عمدۀ جدایی آخرالزمان غیردینی از سنتی است .سوم آن که در
آخرالزمان غیردینی از پایان تمدن و بشریت اجتناب میشود یا حداقل تالش در جهت اجتناب
از نابودی کامل اغلب بر طرح داســتان حاکم است .قهرمانی برمیخیزد و جهان یا بخشی از
آن را نجات میدهد .در این مورد نیز ،در آخرالزمان ســنتی ،پایان جهان اجتنابناپذیر است
و ربوبیتی حماسهســاز آغازگر آن است .آخرالزمان غیردینی مظهر واژگونگی کامل پذیرش
تقدیرگرایانه پایان جهان به دلیل ایجاب 71فراطبیعی در [روایت] آخرالزمان سنتی است .نهایت ًا،
72
آنچه که پیشتر به شکل تلویحی عنوان شد ،آخرالزمان غیردینی همچنین آخرالزمانی انسانگرا
یا انسانمحور 73است .جای خداوند را تالش انسان گرفته است.
در این طبقهبندی تأکید آن قدرها هم بر علل پایان گرفتن جهان یا چگونگی حادث شدن
این انهدام نیست بلکه بیشتر بر تقدسزدایی از ماجرای آخرالزمان در نسخۀ غیردینی آن تأکید
میشود .آخرالزمان سنتی دربر دارندۀ «رازگشایی» از عاملیت الهی است در حالی که آخرالزمان
غیردینی پرده برداشتن از تفوق و دالوری انسان را جایگزین آن میکند .شاید تمایزهای یافت
شده بین این دو گرایش در فیلمهای آخرالزمانی ،بیش از هر چیز دیگری ،یافتههای جدیدتری
را در خصوص فه م از خویشتن و جایگاهمان در تاریخ ،در اختیارمان بگذارد.

آخرالزمان ســنتی در گونههای مختلفی عرضه میشود اما همگی آنها در یک
شکل و محتوای خاص سهیم هســتند .شاید بشود گفت فیلم وسیلهای است
ارتباطی که با توجه به خصلت چند رسانهای بودنش و ترکیب عناصر حسی در آن به شکلی
کامل مناسب پرداختن به موضوعی نظیر داستانهای آخرالزمانی است .فیلم میتواند با جلوههای
ویژه چشــمگیر و محرکهای شنیداری 74مؤثر که به نمایش قدرت تأثیر میبخشند ماجرای
آخرالزمان را زنده کند .برخی از این فیلمهای آخرالزمانی ســنتی به نحوی طراحی شدهاند که
همانند فیلمهای علمی تخیلی و ترسناک بیننده را هیجانزده و سرگرم سازند .هدف از طراحی
بقیه این بوده است که عالوه بر این یک پیام صریح الهی و معمو ً
ال یک بینش معادشناختی برآمده
از تعالیم مسیحی انجیل را منتقل سازند .در ادامه نمونههایی از فیلمهای تقریب ًا متفاوتی ارائه شده
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است که در توصیف کلی از فیلم آخرالزمان سنتی میگنجد .نشانه هفتم «این فیلم به لحاظ تالشش
در جهت ترکیب تصویرپردازیهای ذهنی آخرالزمانی یهودی و مسیحی با سنتهای رایج در بین
عامه مردم ـ نظیر به کار گرفتن افسانه یهودی سرگردان ـ در قالب روایت خالقی از رویدادهای
حول و حوش پایان گرفتن جهان ،نماینده سینمای آخرالزمانی به شمار میآید 75».فیلم به رغم
اینکه در انتها تصویرگر تالش انســان در جهت ممانعت از طرح الهی برای پایان دادن به جهان
اســت ،بسیاری از ویژگیهای ســنتیگونه آخرالزمانی را در بر دارد :تعدادی از این ویژگیها
عبارتند از :نشانههای پایان گرفتن جهان ،اشاره و ارجاع به متون آخرالزمانی نظیر کتاب یوئیل
نبی 76و کتاب مکاشــفات یوحنا 77،تحقیق رویدادهای پیشگویانه مندرج در متون آخرالزمانی،
وجود ثنویتی قوی ،عاملیت فراطبیعی و وجود نجات بخشی مسیحایی .هر چند در فیلم از پایان
گرفتن جهان اجتناب میشود ،اما این امر با به کار گرفتن نداهایی فراطبیعی صورت میگیرد ـ
عنصر فراطبیعی از آغاز تا به انتها در فیلم حضور دارد و خصلت آخرالزمانی سنتی آن را حفظ
78
میکند.
عروج ـ این فیلم نیز عنوان خود را از ســنت آخرالزمانی مسیحی
گرفته است و پیوند خود با این سنت را حفظ میکند .عروج مفهومی
است که بهطور کلی با مشیتباوری ادوارگر 79،پیوند دارد .براساس
نظرات داربی مجموعهای از رویدادهای مقــدر 80یا ادوار 81وجود
دارند که ارتباط پروردگار با تاریخ را مشــخص میســازند .آغاز
حکم ملکوتی پرورگار و حکومت هزار سالۀ مسیح (ع) 82بر روی
زمیــن اوج این ادوار خواهند بود .طبق برخی از دیدگاههای مکتب
مشیتباوری ادوارگر مسیحیان مؤمن پیش از دورۀ نزول بال 83عروج
خواهند کرد و از زمین به آسمان برده خواهند شد 84.مکتب بهطور
کلی به بســط و تفسیر رساله اول پولس رســول ،باب چهارم ،آیۀ
هفدهم 85میپردازد؛ مکتب مورد اشاره در حالی که بین بسیاری از
مسیحیان پروتستان انجیلی رایج میباشد در بین محققان مرتبط با
کتاب مقدس 86بحثآفرین بوده است 87.رویداد عروج در فیلم برجا
مانده نیز به تصویر کشیده شده است؛ فیلم مزبور بر مبنای داستان پر
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فروشی با همین نام ساخته شده است.

در فیلم بر جا مانده زمانی که عروج حادث میشود ،مردم به شکلی آنی ناپدید میشوند و با
سرعت گرفتن وقوع حوادث در جهت پایان گرفتن جهان ،بدانگونه که در کتاب مکاشفات پیش
بینی شــده است ،هرج و مرج حاکم میشود در فیلم عروج این اصطالح آخرالزمانی در سنت
مسیحی را به ذهن متبادر میکند ،اما این بار اصطالح مزبور میتواند احساس کلیتری از خلسۀ
مذهبی و روحانی را نیز القا کند ،خلسهای که ناشی از جنون است یا بدان منتهی میشود .این
فیلم آخرالزمان را به تصویر نمیکشد بلکه پیامدهای پذیرش وسواسآمیز دیدگاه آخرالزمانی
را ترسیم مینماید.

صحنۀ آغازین فیلم «عروج» مشــخصۀ خاصی ندارد؛ فضای اتاقــک دفتری و اداری و
بیرنگ و رو اســت که قهرمان فیلم ـ شــارون ـ 88در آن نشسته و به تلفنها پاسخ میدهد
تا آنکه ســاعت کارش به پایان میرسد .کار خستهکننده و بیمعنای شارون را سبک زندگی
پر تحرکی توازن میبخشد که در آن او و دوستش ،به گشتزنی در میکدهها میپردازند.

شارون به شکل مشهودی در پی یافتن معنایی در زندگی خود است و در یکی از لحظاتی
که در وضعیت آســیبپذیر به سر میبرد ،بحثی مذهبی را بین همکارانش میشنود و مبلغانی
مذهبی با او مالقات میکنند و به او اعالم مینمایند که باید از گناهان پاک و جزو نجاتیافتگان
شود 89.چون جهان آخرین روزهای خود را سپری میکند .شارون شیفتۀ نقش خالکوبی شدهای
میشــود .او متوجه میشود که نقش خالکوبی شده مزبور تصویرگر رؤیایی در خصوص یک
مروارید اســت و رؤیای مزبور را با همکارانش در میان میگذارد .به تدریج از تمامی تجارب
زندگی خود و ناکامیهایش به این جمعبندی میرســد که بــه یاری خداوند و نوعی معنای
روحانی میتواند بر خأل موجود در زندگی خود فائق آید .جستجوی شارون او را به گروهی از
اهل مکاشفه رهنمون میشود که به پیشگوییهای آخرالزمانی پسری نوجوان گوش میدهند .در
ادامه فیلم شارون ازدواج میکند ،صاحب فرزندی میشود و به شکل فزایندهای دلمشغول ایمان
آخرالزمانی آن جهانی خود میشود .وقتی شوهرش به قتل میرسد ،خود را با ایمان به ظهور
مجدد مسیح 90و عروج [مسیحیان مؤمن] تسلی میدهد و دخترش را نیز متقاعد میکند که بار
دیگر به پدرش خواهد پیوست .شارون همچنان بیشتر در دلمشغولی آخرالزمانیاش فرو میرود
و به همراه دخترش راه صحرا را در پیش میگیرد تا ظهور مجدد مسیح و پیوستن به همسرش را
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انتظار بکشد .ادامه انتظار و ناامیدی فزاینده او را وا میدارد تا دخترش را بکشد به این امید که به
پدرش بپیوندد .فیلم با مجموعهای از تصاویر ذهنی آخرالزمانی از جمله دمیده شدن در شیپورها،
اسبسواران واقعه آخرالزمان و سایر تصاویر و نمادهای آخرالزمانی به پایان میرسد .به شارون
بدین دلیل که مکاشفات خود را برنمیتابد اجازۀ ورود به بهشت داده نمیشود .این فیلم به خطر
شخصیتی وسواســی در خصوص کتاب مکاشفات که دستخوش تثبیت عاطفی 91شده باشد،
اشاره میکند .این فیلم عمیق ًا مضطربکننده که تصویری نابهنجار از مسیحیت آخرالزمان محور
ترسیم میکند ،تالش دارد دیدگاه آخرالزمانی و پیامدهای نهایی پذیرش چنین دیدگاهی را به
تصویر بکشد .این فیلم یک فیلم آخرالزمانی سنتی به شمار میآید زیرا دیدگاه قهرمان آن بر
ژانر آخرالزمان مسیحی مبتنی است .ضمن اینکه به ژانر مزبور وفادار مانده است به ضعف یک
دیدگاه غیرنقادانه ،آن جهانی و آخرالزمانی اشاره دارد.
از اواخر دهۀ  1990مجموعهای از فیلمها عرضه شــدهاند کــه از جهاتی بر دیدگاههای
مشیتباور ادوارگرایانه کلیسای پروتستان انجیلی در خصوص مسائل معادشناختی مبتنی است.

فیلمهایی نظیر رمز امگا ـ 1999ـ 92مگید :رمز امگا  2ـ 2000ـ 93و بر جا مانده ـ ،2000
2005ـ فیلمهایی هســتند که تالش دارند متون آخرالزمانی کتاب مقدس را با قرار دادن آنها
در زمینــهای معاصر به نمایش درآورند ،اســتراتژیای که هدفش ایجاد پیوند بین یک بینش
معادشناختی خاص و مخاطب امروزی است .فیلمسازان این ژانر سینمایی آزادی عمل خالقانه
را قبول دارند اما همچنین مدعی وفادار بودن به متون کتاب مقدس نیز هستند 94.همچنین این
احســاس نیز وجود دارد که این فیلمها به عنوان شیوهای برای منتقل کردن پیامهای مسیحی
ساخته میشوند ،نسخۀ خاصی از پیامهای مسیحی ،اما به هر حال پیامی که مسیحی است 95.بر
جا مانده از قدرت فیلم برای به نمایش درآوردن آخرالزمان به شیوهای معاصر سود جستهاند.

بــر جا مانده :جهان در جنگ ـ 2005ـ فیلم ســومی اســت از این مجموعۀ که بر مبنای
داستانهای بر جا مانده ساخته شدهاند .این داستانها بر مفهوم رایج در فیلمنامههای آخرالزمانی
که میسحیان حقیقی پیش از پایان گرفتن جهان از زمین به آسمان عروج داده خواهند شد ،مبتنی
هستند .این رویدادها مبتنی بر شیوۀ خاصی از قرائت متون آخرالزمانی کتاب مقدس میباشند و
در زمرۀ آنها میتوان از نزول بالهایی برای باقیماندگان پس از عروج ،به قدرت رسیدن مسیح
کاذب 96ـ دجال ـ نبرد نهایی بین خیر و شر یا آرماگدون اشاره کرد .در فیلمهای مجموعه بر
جا مانده ،به منظور خلق نمایشــی مجذوبکننده ،تفسیری معاصر از کتاب مکاشفات و سایر
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متون آخرالزمانی ارائه میشود .این فیلمها را به عنوان آخرالزمانی سنتی مقولهبندی میکنم ،نه
به این دلیل که آنها را برآمده از کتاب مقدس بدانم چون سعی داشتهاند متون کتاب مقدس را در
چارچوب زمینههای معاصر عرضه کنند ،بلکه بدین خاطر که ویژگیهای مختلف مورد بررسی
در بحث پیشین راجع به گونه آخرالزمانی سنتی ،از جمله لحاظ کردن سیر حوادث آخرالزمانی
به مثابه بخشی از یک طرح الهی با علت و معلولهای فراطبیعی را در بردارند .فیلم بر جا مانده:
جهان در جنگ نظیر فیلمهای رمز اُمگا و بر جا مانده ،با استفاده از نمایش آخرالزمانی به تقویت
و حمایت از ارزشها و آموزههای کلیسای پروتستان انجیلی میپردازد.
بر جا مانده :جهان در جنگ با اشاره به واقعۀ عروج ،که پیشتر به وقوع پیوسته و به شکلی
چشمگیر جهان را تغییر داده اســت ،آغاز میشود .در ماههای بعد آن رویداد ،مردی به قدرت
رسیده است و حکومتی با عنوان جامعۀ جهانی 97را تشکیل داده است .نیکوله کارپاثیا 98جهان را
به صلح رهنمون شده و هر کشوری را به نوبت متقاعد میکند که از حاکمیت خود دست بکشد
و به جامعه جهانی بپیوندد.
رئیس جمهور ایاالت متحده هم به یکی از بسیار افرادی میپیوندد که تحت تأثیر جذبه رهبری
و آرمان گرایی کارپاثیا قرار میگیرد .آغاز فیلم زمانی را نمایش میدهد که جامعه جهانی جهانی
جهنمی را برای مسیحیان به وجود آورده است که در آن کلیسا غیرقانونی اعالم شده و به فعالیت
زیرزمینی پناه برده اســت .در این جهان انجیل را ادبیات مروج تنفر و مسیحیان را تروریست
میدانند .کارپاثیا به تولید سالحهای بیولوژیکی پرداخته و به شکل مخفیانه از عوامل بیولوژیکی
برای مسموم کردن انجیلها و از این طریق میسحیان استفاده میکند .در همین حال نقشههایی
دارد تا با ســاحهایی که به نام
صالح جمع کرده است به ایاالت
متحده حمله کند .کارپاثیا در این
فیلم مظهر اهریمن و همان مسیح
کاذب یا دجال است.
رئیس جمهور پس از تولدی
دوباره ،اکنون به عنوان کسی که
از ســوی خدا مأموریت دارد،
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مصمم است مانع کارپاثیا شود .نبرد بین خیر و شر ،در حالی که این دو با هم رویارو میشوند،
فرار میرسد و رئیس جمهور میتواند دستور حملهای هوایی به مرکز فرماندهی او را صادر کند.
هر چند کارپاثیا کشته نمیشود ولی نقشههای او به تأخیر میافتند و از فیلم این گونه استنباط
میشــود که در نهایت قدرت خداوند بر اهریمن فائق خواهــد آمد .فیلم با این صحنه پایان
میگیرد که کارپاثیا از میان آتشی که از ستاد فرماندهیاش زبانه میکشد ،بدون اینکه صدمهای
دیده باشد ،ظاهر میشود و هر چند جامعه جهانی او دستخوش آشفتگی و از هم پاشیده است،
احســاس بیننده این است که به زودی یک رویارویی نهایی صورت خواهد گرفت .فیلم برجا
مانده :جهان در جنگ با نبرد نهایی به پایان نمیرسد ،اما زمینۀ این نبرد در آن فراهم میآید و
بسیاری که با این نسخۀ خاص از ماجرای آخرالزمان آشنایی دارند غایتی را که در پیش است
تشخیص میدهند ،غایتی که بر پایۀ دیدگاههای مقدس انجیل و داستانهای کتاب مقدس مبتنی
است .اما اگر این دیدگاه مقدس مقبول طبع بینندگان نیفتد چه؟ در این حالت برای آنها ،آنچه بر
جا مانده است ،آخرالزمان غیردینی است.

آخرالزمان غیردینی نیز در سینما به صور گوناگونی عرضه میشود و اغلب
تالشهایی برای مقولهبندی آن صورت میگیرد .آخرالزمانهای غیردینی
عموم ًا بدین لحاظ با آخرالزمانهای ســنتی تفاوت دارند که عنصر فراطبیعی را به مثابه عامل
پایان جهان از مالحظات خود حذف میکنند .در نبود عاملیتی الهی که بتوان بر آن تکیه کرد،
داســتانهای مربوط به پایان جهان به ســوی مجموعه متنوعی از وسایلی که به این هدف
میانجامند متوجه میشوند :موجودات فضایی ،بیماریها ،احتماالت ،فاجعههای طبیعی و نظایر
آنها .آنچه بهطور معمول در این فیلمهایی با مضمون فاجعه روی میدهد این است که بشریت
در ماجرای آخرالزمان جای خدا را میگیرد ،حال به این جهت که یا مسئول نابودی زمین است
یا نجات دهندۀ آن است یا هر دو .این عنصر انسان محوری ویژگی کلیدی نمایش آخرالزمانی
غیردینی است ،اما با این وجود بیشتر تالشهای نقادانه صورت گرفته در جهت این بوده است
که کانون مقولهبندی را بر منشأ تهدیدهای متوجه جهان یا وضعیت پس از نابودی متمرکز کنند.
در اینجا به جای تنوع عوامل منجر به وقوع فاجعه ،به اشتراک فیلمهای این ژانر هنری از نظر
لحاظ کردن عامل کنترل و قدرت انســان توجه دارم .بســیاری از فیلمها از این الگو پیروی
کردهاند.
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من اسطوره هســتم 99و پرتو خورشید 100،برای نمونه ،فیلمهای اخیری هستند که در سال
 2007عرضه شدهاند و نمونۀ فیلم آخرالزمانی غیردینی به شمار میآیند .در فیلم من اسطوره
هستم بیماری عامل وقوع فاجعه آخرالزمان است ـ در این فیلم بشریت ،هر چند نابود نمیشود،
اما با یک ویروس جهش یافته که توسط یک دانشمند برای درمان سرطان به وجود آمده ،مورد
تهدید قرار میگیرد .این فیلم با همان روح حاکم بر فیلم دوازده میمون 101روی این فرض دور
میزند که بشریت خود ممکن است با تالش در جهت بازی کردن نقش خداوند و جایگاهی که
از امتیازات ویژه الهی است موجبات وقوع آخرالزمان ،یا چیزی مشابه آن را فراهم آورد .در
فیلم پرتو خورشید یک علت طبیعی از وقوع آخرالزمان خبر میدهد :خورشیدی رو به مرگ؛
به هر حال اقدام انسان مانع از غایت آخرالزمان میشود.
در نمونۀ دیگر ،یعنی در فیلم جهان آبی 102ـ 1995ـ نیز به عاملیت انســان به عنوان علت
اصلی بروز تهدیدهای آخرالزمانی متوجه جهان نگاه شده است ،چرا که یک معلول کنترل نشده
ناشــی از تأثیرات گلخانهای گرم شدن زمین ،زندگی در این
ســیاره را دگرگون کرده و ادامه حیات در آن را مورد تهدید
قرار میدهد .در آخرالزمان غیردینی این موجود انسانی است
که نهایت امر را در اختیار دارد نه ارادۀ انسانی.

خورشــید که طی اعصــار گوناگون مورد
پرستش بسیاری از مردمان بوده است زندگی
را به شکلی که میشناسیم برای ما میسر ساخته است .شاید
بشود گفت پیوندهای ما با خورشید به صورتی است که بهطور
کامل متوجه قدر و ارزش آن نمیشویم .دوست من یک بار
داســتان دانش آموزی را نقل میکرد که بعد از مطلع شدن از
چرخۀ حیاتی ســتارگان و مرگ نهایی آنها به ویژه در مورد
خورشید ،در سر کالس ،دچار وحشت فلسفی هستی شناختی
شــده بود .هر چند این رویداد بر آن دانــش آموز تأثیری
نمیگذاردِ ،صرف تصور نابودی بشریت موجبات وحشت را
فراهم میآورد .مرگ خورشید و نابودی حیات بر روی زمین
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کانون توجه در فیلم پرتو خورشید است .ماجرای فیلم در فضای سال  2057روی میدهد و
خورشید منظومه شمسی رو به مرگ است .زمین اسیر زمستانی بسیار سرد شده است و با مرگ
خورشید نابودی همۀ صور حیات حتمی است .اما طرحی وجود دارد که یک گروه متشکل از
فضانوردان و دانشــمندان عازم مسافرتی برای نجات خورشید شدهاند؛ آنها میخواهند بمبی
هستهای را در خورشید منفجر سازند که به لحاظ نظری خورشید را از نو زنده میکند و مانع از
مرگ آن میشود یا آن را به تأخیر میاندازد .بهطور کلی فیلم مزبور فیلم قانعکنندهای نیست؛
طرح داســتان قابل پیشبینی است اما پیچ و تابهای داستان آن را آشفته کرده است و مبنای
علمی ای که طرح داســتان بر آن متکی است باورپذیر نیست .با این وجود این فیلم به لحاظ
دیداری لذتبخش اســت و صحنهها با کنتراستهای چشمگیر نور و رنگ ،دامنه و چشمانداز
فیلمبرداری شدهاند .اما به رغم شکستها و موفقیتهای فیلم ،از نقطه نظر برخورد ما با فیلمهای
آخرالزمانی این فیلم بهتر از بیشتر فیلمها مبانی آخرالزمان غیردینی را تصویر میکند.
در این فیلم پایان جهان به ظاهر قطعی اســت ،اما عنصر فراطبیعی چه به مثابه عامل پایان
جهان و چه به عنوان راهحلی برای بقا در فیلم حضور ندارد .در عوض پایان جهان نتیجه و پیامد
تحول طبیعی منظومۀ شمسی است .به هر حال نبوغ و دالوری بشری و امیدی که تکنولوژی
فراهم میآورد به قبول چالشی فوق تصور میانجامد ،یعنی خلق یک بیگ بنگ 103مصنوعی
و یک خورشید جدید .به بیان دیگر ،این آخرالزمان غیردینی به علم و بشریت نقش خالق را
میدهد و بدین ترتیب در نظام جهان ،جای خداوند را میگیرد .در اینجا بشریت تالش میکند
با وارد کردن خلقت جدیدی در نظم موجود مانع تحقق آخرالزمان شود.

بشــریت جای خدایان را گرفته است و این داستان در جایی که پای زمان ،فضا ،خلقت و
آخرالزمان پیش میآید معرف یک تقدسزدایی کامل از حاکمیت الهی است .در حالی که کشتی
فضایی ایکاروس  2104به خورشید نزدیک میشود و درست در زمانی که علم نوید میدهد تا
با فاش کردن اسرار بیگ بنگ ما را به سرچشمه حیات نزدیکتر کند؛ بیننده نیز حس میکند به
سرچشمه حیات نزدیکتر میشود.
فیلم از صورتبندی آخرالزمان غیردینی دقیق ًا پیروی کرده است و قهرمانان کشتی فضایی
ایکاروس با اســتفاده از تکنولوژی و ایثار ،بشــریت را نجات میدهند .این قهرمانان با مهار
کردن قدرت آفرینش و نابود سازی در مناطق دور از تصور عمق فضا به خالقینی الهی تبدیل
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میشــوند .آنها به شکلی فزاینده در معرض تابش نور خورشید قرار میگیرند و این امر بر آنها
عمیق ًا تأثیر میگذارد و موجب میشود تا یا به نوعی روشن ضمیری 105یا نوعی شهود نسبت به
واقعیتی متعالیتر نائل شوند یا دچار دیوانگی گردند .شاید خود آن روشنی ضمیر است که منجر
به دیوانگی میشود ،چیزی که به نظر میرسد سرنوشت مأموریت ایکاروس اصلی بوده است.
کارکنــان ایکاروس  2در مییابند که کارکنان ایکاروس اولیه مهمات خود را منفجر نکردهاند و
همچنین به شواهدی دست مییابند مبنی بر اینکه کارکنان ایکاروس اولیه در مأموریت خودشان
کارشکنی کردهاند .فرمانده اولیه ایکاروس ـ پین ب َ ِکر ـ 106که در کار اولین مأموریت کارشکنی
کرده است و به شکلی به حیات خود در فضا ادامه داده ،به ایکاروس  2راه پیدا میکند و مصمم
است دقیق ًا مانع کار این کشتی فضایی شود ،ظاهرا ً به این دلیل که معتقد است مأموریت نجات
خورشید مغایر اراده خداوند بر پایان گرفتن جهان است .او معتقد است خداوند میخواهد جهان
نابود شــود .چون پین بکر دیوانه اســت ،عقیده او نیز که خداوند خواهان نابودی جهان است
عقیدهای جنونآمیز تلقی میشود .در پایان ،پین بکر شکست میخورد ،مأموریت ایکاروس2
به موفقیت میانجامد ـ هر چند همۀ کارکنان ایکاروس میمیرند ـ و آخرالزمان غیردینی جهان
جدیدی را خلق میکند ،خورشید جدیدی را میآفریند .و اگر انسان بخواهد آخرالزمان غیردینی
این فیلم را تا نتیجهگیری منطقیاش دنبال کند ،نتیجه میگیرد که اراده بشری بر اراده الهی پیروز
میشود .خورشید به خاطر اراده بشر طلوع میکند و به آسمان و زمینی جدید همراه با آن ظاهر
میشوند.
در فیلم جهان آبی به جای خورشیدی که جهان را با سرد شدن خود و نهایت ًا بلعیدن
زمین تهدید میکند ،جهانی تصویر میشــود که در آن افزایش گرمای زمین به آب
شــدن یخهای قطبی ،باال آمدن سطح دریاها و از دست رفتن سرزمینهای خشک منجر شده
است -جهانی که در آن سرزمین خشک چیزی جز یک خاطره اسطورهای نیست.
در این فلیم ،بخشی از جامعه بشری توانسته است از این طوفان نوح نوین ،جان به در برد و
خود را با جهان جدید ،یعنی زندگی روی آب منطبق ساخته است .این بینش از جهانی جدید،
بینشی پسا آخرالزمانی است زیرا فاجعه پیشتر روی داده و بیشتر زمین را نابود کرده است .جهان
آبی به خوبی معرف و نشاندهندۀ آخرالزمان غیردینی است زیرا این فعالیتهای بشر است که
منجر به نابودی جهان شــده است ،اما باز این همان بشر است که به رغم پایان جهان به حیات
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خود ادامه میدهد .در این جهان زیر آب رفتۀ آینده ،زمین جدید مظهر مکان و زمان آزمایش
و بالیی است که اقدام بشر موجبات آن را فراهم آورده است .اما آنچه داستان را به پیش میبرد
آن قدرها مسئلۀ بقا در جهان جدید نیست بلکه مسئله جستجو و یافتن بهشتی آن سوی جهان
آبهاست ـ بهشتی جدید ،سرزمین خشک ـ در سراسر فیلم روشن نیست که آیا زمین خشک
وجود دارد یا تنها یک اسطوره است .با این وجود وقتی سرزمین خشک یافت میشود انسانها
خود را در این بهشــت و زمین جدید ،در باقی مانده آنچه انسانها تقریب ًا نابودش کردهاند در
خانه خویش حس میکنند.
در خصوص عنوان این فیلم الزم اســت
توضیح دهم که واژه انگلیسیMegiddo
ـ با تلفظ مِگید ـ واژهای است دارای ریشه
عبــریوتوراتــیودرعربیدربرابرآناز
عباراتتلالمتســلمیاالمجدواســتفاده
میشــودوبهتپهایاشــارهدارددرشمال
فلســطیناشــغالیحدود 30کیلومتری
جنوب شــرقی بندر حیفا در نزدیکی یک
کیبوتز اســرائیلی به همین نام و به خاطر
اهمیت تاریخی ،جغرافیایی و مذهبیاش
به ویژه با نام یونانیاش آرماگدون شهرت
دارد .این همان نامی است که پیشتر بدان
اشــارهشــدوازنظربسیاریازمسیحیان
براساس اشاراتی از کتاب مکاشفات محل
نبردورویاروییخیروشردرآخرالزماناست.
اینمحلدردورانباستاندارایسکنهبوده
و محل دول شهر مهمی به شمار میآمده
است.بهدلیلموقعیتجغرافیاییعالوهبر
اینکه محل ارتباط سوریه و بینالنهرین با
دره اردن و مصر به شــمار میرفته صحنۀ
نبردهای زیادی نیز بوده اســت .در تاریخ
جدید این محل صحنۀ شکست نیروهای
ترکیه عثمانی از ژنرال آلبنی انگلیسی در
 1918بوده اســت و در ســال 1964پاپ
پل ششــم در سفرش به سرزمین مقدس
در همیــن محل با رئیــس جمهور رژیم
اشغالگر قدس زالمان شازار و نخستوزیر
آن لوی اشکول مالقات کرد .94 .نلسون
 .95 .353 :2001نلســون .314 :2001
96. Antichrist 97. Global Community 98. Nicolae Carpathia
99. I Am Legend 100. Sunshine
101. 12 Monkeys 102. Waterworld 103. Big Bang 104.
Icarus 2 105. enlightenment
106. Pinbacker 107. Enola
 .108اســتوالت .177 -80 :2003

فیلــم جهان آبی به عنوان یک فیلم آخرالزمانی غیردینی ،ماجرای آخرالزمانی را در غالب
عبارات و اصطالحات غیر مقدس و به شیوههایی بیان میکند که به وضوح برای جامعه معاصر
قابل فهم اســت .نه نابودی جهان معلول ارادۀ الهی اســت و نه نجات و راه یافتن به بهشت.
آخرالزمان نتیجۀ مستقیم فعالیتهای خود بشر است؛ آخرالزمان در واقع یک خود ـ نابودسازی
اســت .اما نجات از این خود ـ نابودسازی نیز ظاهرا ً در دست خود بشر است .در این مورد،
دختر کوچکی به نام اِنوال 107دیگران را در بازیافت سرزمین خشک ،یا بهشت و شروعی جدید
رهنمون میشود 108.آخرالزمان غیردینی در این فیلم بشر را به سطح خدا میرساند یعنی به او
اجازه میدهد آغازگر ماجرای آخرالزمان باشد ،به جای بهشت آن جهانی بازیافت زمین را به
عنوان بهشت جدید مینشاند و برای بشر نقشی اصلی در فراهم آوردن این بهشت قائل میشود.
همۀ عناصر آخرالزمان مقدس سنتی در آخرالزمان غیردینی ،انسانی و تقدسزدایی شدهاند.
پایان گرفتن زمان و مکان ،پایان گرفتن حیات کره زمین ،پایان گرفتن حیات
بشــریت ـ اینها همه مضامین رایج در فیلمهای سینمایی معاصر و مقبول عامه
اســت .اغلب در نقدها ،چه نقدهای صوری و چــه نقدهای غیر صوری از این مضامین برای
طبقهبندی فیلمها به عنوان آخرالزمانی اســتفاده شده است .تهیه و ارائه رهنمودهای نقادانهای
جهت درک پیچیدگی بسیاری از فیلمهایی که به این مضامین میپردازند ،نیازی است که حس
میشود .شمار رو به افزایشی از فیلمها هستند که هر چند به گونههای مختلفی تعلق دارند ،ولی
به لحاظ برخی از خصوصیاتی که در فرهنگ عامه به عنوان آخرالزمانی شــناخته شده است،
دارای وجه اشتراکاند .تالش من این بوده است تا طرحی کلی از شیوههای پرداختن منتقدان به
این دســته فیلمها ارائه کنم .در اینجا شــیوهای را برای ســاده کردن پیچیدگی رو به افزایش
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مقولهبندی در برخورد با فیلمهای آخرالزمانی پیشنهاد دادم و در این جهت عنوان کردم که بیشتر
این فیلمها را میتوان یا به عنوان آخرالزمان سنتی یا به عنوان آخرالزمان غیردینی تلقی کرد.
این امر نه تنها نظامی را برای طبقهبندی فراهم میآورد ،بلکه مهمتر از آن این نظام طبقهبندی به
ما امکان میدهد تا به درکی از چگونگی تفاوت جهان بینی غیردینی معاصر با جهان بینی مقدس
باستان نائل شویم .با تشخیص اختالف بین دیدگاههای باستان و امروزی و همچنین اختالف
بین مذهبیون ســنتی و غیر مذهبیهای معاصر به لحاظ چگونگی تصورشان از پایان گرفتن
جهان ،این امکان برای ما حاصل میشــود که از خطاهای ناشی از رویکردهای غیر نقادانه به
تماشای فیلمهایی که به عنوان آخرالزمانی مقولهبندی شدهاند اجتناب کنیم .درکهای نقادانه از
هر دو دیدگاه و رویکرد به ارزشهای سنتی و غیردینی مجال میدهد تا زیادهروی هر یک از
دو دیدگاه در حالت انفراد را تعدیل کنند .دیدگاه سنتی ممکن است محیط زیست و جهان را
تکیه بر حکوم آســمانی بیارزش انگارد در حالی که دیدگاه مذهبی ممکن است برای تالش
انســان و علم بیش از اندازه ارزش قائل شــود .اما اگر ما اجازه دهیم تا دیدگاههای سنتی و
غیردینی وارد گفتمان با یکدیگر شوند به روشنی بیشتری خواهیم دید برای چه ارزش قائلیم و
چگونه میتوانیم آنچه را برایش ارزش قائلیم حفظ کنیم .با درک تفاوت بین آخرالزمان سنتی
و آخرالزمان غیردینی ،همچنین میتوانیم درک کنیم از چه چیز ـ فراطبیعی باشد یا طبیعی ـ
وحشت داریم و به چه ـ خدا باشد یا تکنولوژی ـ ایمان داریم .شاید سینما بتواند ما را
در این جستجو یاری دهد.

173

روایت رازآلود
قصه هم
ماجرا و خاطره خودنوشت یا به تعبیر قدیمی حسب حال به صورت رمان و ّ
در ادبیات ایران و هم در ادب جهان پیشه درازی دارد و به عنوان نمونه از سه اثر عمده
در این زمینه نام میتوان برد :نجات از گمراهی محمد غزالی ،اعترافات ســن اگوستین و
اعترافات ژان ژاک روسو .این آثار نه فقط به دلیل ویژگیهای ادبی بلکه به ویژه به سبب
صمیمیتی که نویســندگان آنها در گزارش زیر و بمهای زندگانی خود به دســت دادهاند
توجهاند و حتی در دنیای امروز طالبان بســیار دارند .اساس ًا گزارش ماجرای
در خور ّ
زندگانی و پرده برداشتن از زوایای مخفی آن ،کار خاطره آمیزی است؛ چرا که آدمی را
« اسرار»ی است که حتی خودش نیز از آن چندان با خبر نیست و اگر با خبر هم باشد
افشای آنها به اصطالح دل شیر میخواهد .افزوده بر آن گزارشگر « زندگینامه شخصی»
باید از استعداد عظیم هنری برخوردار بوده باشد تا از تنگنای سخن به آسانی بیرون آید
و بــر دل و جان خواننده اثر بگــذارد ،در جز این صورت گزارش او به صورت روایتی
عادی در میآید و بازار گرمی پیدا نمیکند.
کار از ایــن مرز البته در میگذرد زمانی که نویســنده میخواهــد ماجرای زندگانی
شــخص خود را با رویداد ظهور نجات بخش گره بزنــد ،با موضوعی که در همه ادیان
به ویژه در مذهب تشــیّع نه فقط اهمیّت فوقالعاده دارد بلکه مسئلهای کانونی و کلیدی
اســت .اما چنین کاری بیگمان با مشکلهای کالمی ،فقهی و اعتقادی عظیمی رویاروی
میشود که رفع و ّ
حل آنها بسیار دشوار است و بیان آنها در قالب رمان – که با بازیهای
تخیّل سرو کار دارد – بر دشواریهای کار میافزاید .اگر در اینجا ما بتوانیم و بخواهیم
چکیده سادهای از روایت ظهور (که در آیندهای نامعلوم روی خواهد داد) به دست دهیم،
صورت کار از این قرار است:
« حضرت مهدی رهبر نجات بخشی از خاندان پیامبر پیش از پایان یافتن عالم ،ظهور
خواهند کــرد و قبل از اعالم بعثت اخروی (قیامت) مــدت کوتاهی بر جهان حکومت
خواهنــد کرد تــا صلح و آرامش را به جهــان باز گردانند ...به دیگر ســخن امام در

نقد رمان خودنوشت نوشته مصطفی

عبدالعلیدستغیب
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آخرالزمان ظهور خواهند کرد تا جهان را که پر از ظلم و بیعدالتی شــده ،از عدل و داد
سرشار کنند» .

بعضی پژوهندگان گفتهاند که « :اندیشــه ظهور نجاتبخش به صور گوناگون در بین
شــیعیان به تدریج نشو و نما یافت .تا اینکه در بین شیعیان دوازده امامی به ایجاد تفکر
درباره " امام غائب " که در پایان زمان ظهور خواهند کرد انجامید» .
مجدد حضرت مهدی و کارکرد آن در ّ
تفکر
اما باید دانســت که فلسفه غیبت و ظهور ّ
شــیعی و اسالمی و اشــارات و داللتهایی که از شــخص پیامبر خدا و امامان معصوم
درباره آن رســیده موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت .البته موضوع
بازگشــت رهبران دینی در آخرالزمان به تقریب به اتفــاق در همه ادیان وجود دارد و
مجدد حضرت مهدی مطلبی نیست که
همچنین مســئله اعتقاد به تولّد و غیبت و ظهور ّ
اختصاص به مکتب تشــیّع داشته و اهل تســنّن آن را از زبان حدیث رسول خدا بیان
نکرده باشند.
رمان خود نوشت ( ،)1387نوشته مصطفی جمشیدی مانند کتاب دیگر او وقت نیایش
ماهیها ( ،)1386از مسئله انتظار باورمندان دلسوخته سخن میگوید .شخصیت داستانی
مجدد امام اســت .او شــخصی است
اثر ،در پی ارائه حقانیّت باور خود و حقیقت ظهور ّ
حقیقتجو و دارای قریحه ادبی و حال او را کسانی در مییابند که خود زمانی در وادی
عشــق سلوک کرده باشند و این نکته را از ســویدای دل به مکاشفه دریافته باشند که «
عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها »  .راوی داستان در سیر و سلوک خود  -در
زمانها و مکانهای متفاوت با دو موجود خیالی به نامهای « احســان » و « رشــید »
رویاروی میشود و زمانی با آنها به سفر زیارتی از داخل ایران میپردازد .خود او کارمند
مجدد
بانک و مجرد است و اوقات او در خیاالت عجیب میگذرد اما عشق وی به ظهور ّ
امام و ســوختن و شکیباییاش در این زمینه و پرداخت دلبستگی و رنج منتظرانی که در
عوالم معنوی سیر میکنند ،در داستانی که روایت می-کند متبلور شدهاست.

خود نوشــت همچنان که باید ،رمان ســادهای نیست .روایت داســتان را گرچه اول
شــخص مفرد بیان میکند ،تکصدایی نیست .در داستان گاهی اشخاص دیگر به روی
صحنه میآیند و ســخن میگویند .مکان اصلی داستان در سطحی از سطوح روایت در

175
مشــهد است ( محل زیســت و کار راوی اصلی ) اما در سطوح دیگر در مدینه ،حلب،
بصره و حوزههای جغرافیایی دیگر اســت .روایت آغازین از بیست سال پیش از انقالب
اســامی ( )1357آغاز میشود و ادامه مییابد سپس به عرصه زمانهایگذشته ،دوره
خلفای عباسی و عصر غیبت کوچک و غیبت بزرگ میرسد و طبع ًا در این زمینهها طرز
نگارش و لحن بیان عوض میشــود و رنگ قدیمی (آرکائیک) به خود میگیرد .به این
نمونه توجه کنید:
« ما – من ،رشــید و احســان داخل کاروانی هستیم که از ایران عازم سفر زیارتی
هستیم .قرار است اموال مربوط به ســهماالمام را به نماینده حضرت برسانیم .در داخل
کاروان ما دو نفر تاجر معروف قمی هستند که به نمایندگی از سایر شیعیان سرکارواندار
هستند .احســان و رشید الغر شدهاند ...یکیشــان از ترس راهزنان هرچه پول داشته
زیر شکم بز ســفید گری پنهان کرده است .از ترس راهزنها سرکارواندارها یک دسته
خرمدشت تا اسپندان و
گوسفند همراه کردهاند و ماها را به هیئت چوپان درآوردهاند .از ّ
اهواز و همه بالد را همینطور آبادی به آبادی آمدهایم» .

میبینیم که گزارش ساده و با اســلوب قدیمی است اما روایت همیشه به همین حال
نمیماند و شاعرانه میشود:
« آری .این ماهیان دریای نیاز مناند که بر پای حضرتش بوســه میزنند .آن شــیر
حارث و نگهبان موالیمان اســت .آنگاه که شــعیب رنگها را بیــاورد ،دریایی از آن
رنگها اینجا  -در این قســمت  -خواهم انداخت [ .راوی شخصی است به نام بشیر
مصعی میســازد ]  .این ماهیان نیاز مناند بر پای حضرتش بوســه
بن حصین که منبر ّ
زنان نماز شکر خواهند زد.

در کتاب نیز البته تعابیر و صحنههای خندســتانی (کمیک) دیده میشــود .راوی به
گفته خودش اهل شــعر و شاعری و طنز و استهزاء نیز هست .حرفهایش اگر طنزگونه
هست ،ایرادی ندارد چرا که دلخوشــی و سرخوشی تنها میراث آدم مؤمن است .او نیز
این خصیصه را دارد.
« میگوئید این « آقای بزاز» شــعرهایش را سوار ماشین « قیاس» [شخصیّت دیگر
داســتان اهل کشمیر] کرده قاطی زهبند و باربند و پشتبند این ماشین زیارتی که پاکیها
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و کشمیریها هزار زلم زیمبو آویزانش میکنند و هزار بزک و دوزک رفیق و همراهش».

همینطور که داســتان پیش میرود ،روایتها نیز گونهگون میشود :خاطره میآید،
مجالس وعظ میآید ،نمایشنامه جایی پیدا میکند .سفر به سرزمین عجایب و جدا شدن
روح از جســم نیز در کار است ،از جمله راوی و دیگران در ســفر به عبادان (آبادان)
از میان شــبه جزیرههایی میگذرند .کمانســاز مرموز و عجیبی با آنها همراه میشود.
پارههایی از چرم به تن دارد ،تا ساق پاهایش لخت است ،شال سیاهی دور کمرش بسته
است ،مسافران را از « میلچه » ،تب سیاهی که از نیش پشهای گزنده میآید میهراساند.
مقصر
چند تن از مســافران به علت گرفتن میلچه میمیرند ،راوی ،کماندار کمانساز را ّ
میداند که راهنمای خوبی نبوده است .کماندار میچرخد و چیزهای عجیبی ،باشندگانی
نادیدنی را با حصیر کنار میزند و میگوید « :باد موافق شــط اگر بلند شــود میلچهها
میروند .ملیچهها از بوی ُزهم دریا خوششان میآید» .
راوی در این ســفر به مکانهایی میرسد که پر از مرداب و
مانداب است .در اینجا جز ماهی ،اردک ،حواصیل و پرندگان
فصلی دیده نمیشود .گاومیشها میمیرند؛ چرا که دوایی برای
درمان بیماری آنها موجود نیست .آدمهای بدوی این سرزمین
تمســاح پرورش می-دهند .از چربی و پوست آن ،که بهترین
پوستهاست بهرهگیری میکنند .پوست عالی این تمساحها در
صناعت ایجاد ســپرهای جنگی گرانبها به کار میرود .سپس
پای شــیر هم به میان میآید .شــیرها در زمین گودی که به
چالهای بزرگ مانند اســت خوابیدهاند .شیرهای خفته با دوا و
درمان مرد کمان دار از خواب بیدار میشوند تا دوباره به خواب
عمیق دیگری فرو بروند .اینها دیگر شیر نیستند ،شماری گاو
فربهاند که چاالکی شــیرواره خود را از یاد بردهاند  .البته در
موقع خود به واســطه گرسنگی چاالک و درندهخو میشوند.
زمان فروش ســالیانه ...کماندار راهنما سپس مسافران را رها
میکند که از اینجا به بعد خود باید به ســفر ادامه دهید ...راهها
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دورند و راوی در مییابد شــیرها در پی او هســتند « ،و تا بر میگردد مانند سگهای
نگهبان پوزه بر زمین میگذارند و بدون آزار رساندن در چشمهایش خیره میشوند».

در رؤیا یا « واقعه»ای دیگر ،راوی ،رشــید و احسان در بازار بغدادند .مردم بر ضد
حاکم بغداد شورش کردهاند ،قرامطه برای بدنام کردن شیعیان در کسوت رافضی و شیعی
به غارت کاروانی دســت زدهاند .میگویند ابن فرات حاکم بغداد و پسران او با قرمطیها
مماشات می-کنند .حسین بن روح نوبختی سفیر امام زمان از این کارها آگاه است و این
بزرگ پس از این واقعه اســت که پنج ســال در زندان جور به سر میبرد .در بازار برده
فروشان غوغاست .زن رومی آوازهخوانی به بردگی فروخته میشود .کارگزاران قرمطیان
میخواهند این زن را بخرند .رشــید و احسان « ابوعامر قرمطی» که زن رومی را به
بهای گران خریداری کرده تعقیب میکنند تا ر ّدی از سر کرده قرمطیها بیابند .زن رومی
در راه از دســت بنیعامر میگریزد و احسان با ضربه شمشیر بنیعامر را که سر در پی
زن گذاشته میکشد .در همین بخش از داستان کنیزک پیش از فرار به « بنی عامر» ناسزا
میگوید و صندلهایش را در آب میاندازد .صندلها به سوی راوی ،احسان و رشید در
جوی آب گردان است .احسان و رشید مسحور صندلها میشوند و میدوند تا زیر نور
ماه صندلها را از آب بگیرند .راوی آنها را نصیحت میکند:

«مگر دیوانه شدهاید؟ کنیزک میخواهد شما را سحر کند .دیوانهها ،این زنهای آوازه
خــوان هوش از کلههایتان میربایند .مگر نمی-بینید ّ
کل حکومت جابران را در رقص
انگشتهایشان گرفتهاند؟»

رمان حاوی اشــعار فولکلوریک ،نمایشنامه ،روایتهایی درباره خلیفههای عباسی،
خاندان نوبختی ،مبارزههای پنهان و آشکار شیعیان ،سوانح زندگانی امروز ،جنگ ایران
و عراق ،نحوه کار راوی داســتان ،جعفر ب ّزاز نوبختی در بانک ،ســرقت دستهای برات
وصولی و متهم شدن راوی ،آشنایی او با « قیاس» و دوستی این دو ،پیدا شدن براتهای
وصولی ،وصف دوران تجرد ،و نحوه زیســت خواهر و شــوهر راوی و وصف برخی از
وقایع دوره جنگ و پس از جنگ است و این همه به صورت معجونی از وقایع پیچیدهای
درآمده است که یافتن ســرنخ علت و معلولی آنها آسان نیست و البته این شیوه کار نیز
مشوش
دالیلی دارد و نویســنده میخواهد رمان « خالف آمدی» عرضه کند تا اوضاع ّ
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جهان دوره انتظار ظهور امام را به صورت داســتانی نو – که از صناعتهای داستانهای
کالسیک ،فاصله گرفته است  -به نمایش درآورد.

چهل و پنج ساله است و بیش از دو سوم مرخصی سالیانهاش را از اداره طلبکار است
و تا به این زمان به زندگانی مجردیاش خو گرفته .آدمی اســت که به رشید و احسان و
زندگانی مالیخولیایی خود بیشتر انس دارد تا به عکسی که از او چاپ کردهاند و در قاب
تمبرهای هفته بزرگداشــت بازگشت آزادگان گذاشتهاند .عالم او به دو بخش تقسیم
شده  .بخشی از آن در حوزه شعر و شاعری میگذرد و بخش دیگر آن در عالم انتظار
ظهور و جســتوجوی آن وقایعی که به ظهور امام غائب میانجامد .رنجنامه او حکایتی
است از این دست:

« زمان کوتاه است  /کاش هر قرنی را دوبار زیسته بودم  /قرنی برای انتظار کشیدن
و قرنی را برای گریستن /نیک میدانی  /این هر دو با هم ناممکن است» .

راوی در همان اوایل کتاب خوابهای عجیب میبیند .در خواب نخســت در کاروان
و رهســپار شهر حجاز است که گاهی همین شهر می-شود شهر حلب .در بازار است و
گزمهای به او مشکوک میشود .بعد در واحه و بیابان است ،زنی در کجاوه است ،شنیده
میشــود که حکومت جابر ،حســین بن روح نوبختی نیای بزرگوار راوی را به زندان
انداخته ،همه در خواب غفلت به ســر میبرند .در طریق سفر «راحله» شاهزاده خانمی،
در خیل محافظان و در کجاوه به حلب و قصر سلطان میرود .بعد راوی ،رشید ،احسان
با راحله وارد قصر سلطان میشوند.

راوی در خواب دوم در مدینه اســت .شیعیان دور هم گرد آمدهاند و نماینده نوبختی
توقیعاتی از امام برای آنها میخواند .همه در ســوگ درگذشــت ســفیر دوم حضرت
ســوگوارند .راوی در گوشهای دراز کشــیده .ناگهان مردی نورانی به سویش میآید و
عصایش را به پیشانی او نزدیک میکند .راوی سراسیمه از خواب بیدار میشود.
ســوم در حلب و در مجلس ضیافت سلطان است .سلطان راحله را
راوی در خواب
ّ
به عقد خود درآورده .افرادی از مذاهب و ممالک گوناگون ،شــعبدهبازان رومی ،چند
اسقف ،کنیزکان و خادمان بسیار در میهمانی حاضرند .رشید و احسان رانهای تیهو و
بوقلمون می-خورند و ریش و سیبیلشــان از زیرالیههای روغن زیتون میدرخشد .در

179
خواب چهارم راوی میبیند همه جا سیاه است .تشیع جنازه نوبختی است .حتی احسان
و رشید بسیار تکیده و غمزدهاند.
در خــواب پنجم راوی وصف کودکی را میخوانیم که تازه به دنیا آمده اســت .خانه
مح ّقر اســت .راوی در حیاط خانه ریسمان اسب یا قاطری را در دست دارد .پوست آن
حیوان زیر نور گرما و عرق میدرخشد .راوی نگران آمدن کسی است .در انتظار به سر
میبرد و حسین بن روح میآید و وارد اتاق میشود و عروس خود را که در بستر دراز
کشیده نوازش میکند.

راوی در خواب ششــم همراه رشید و احســان با راهزنان میجنگد .راحله در پشت
کوهان شتر در کجاوه نشسته و از وحشت پرده کجاوه را به خود پیچیده .راوی به سمت
شتر میرود و به اشاره رشید کجاوه و شتر را به سوی تپه رملها میبرد.

راوی در اسارت و در عراق است و خواب هفتم به سراغش میآید .در خواب میبیند
که در « رباط » اســت .از میان زنهای باحجاب و بیحجاب میگذرد و از میان راسته
پارچه فروشها ،زرگرها ،کویهای مخروبه و بعد به سمت کویهای شیعهنشین میرود،
به خانه-ای که در قدیمی دارد داخل میشود .چاهی در وسط حیاط است و این حیاط
بزرگ قدیمی مانند گوشهای است از تاریخی دست نخورده ،چارقها ،کالههای خرمایی
تیره ،حنایی ســرخآبی مردها و پارچهها و چادر چاقچور زنها یادآور محیط اجتماعی
ترکیه است در حالی که راوی اساس ًا به این کشور سفر نکرده .در خانه مجلس وعظ برپا
داشتهاند ،واعظ از حسین بن
روح نوبختی ،از راستی ،امانت
و توقیعات مربــوط به امام و
زمانه آن سفیر سخن میگوید.
در کتاب از بسیاری مسائل
مربــوط بــه دوران غیبت در
زمانهای قدیم و جدید سخن
به میان میآیــد .صحنهها در
شــهرهای متفاوت ،در بیابان،
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در واحهها ،در خیابانها ،ادارهها ،مســاجد ،در آرامگاههای بزرگان دین قرار داده شده.
اشــخاص هم گونهگونند .برخی اشیاء و عمارتها و وسایل نقلیه دیروزی است (شتر و
کجاوه) و برخی امروزی (بانک ،اتومبیل) .در بین اشــخاص داستانی افزوده بر مسلمان
عدهای بودایی از فرقه بوداییهای
شــیعی و سنی ،مسیحی و بودایی نیز دیده میشــودّ .
تبّتاند که باور دارند در آخرالزمان که زمین به پایان سرنوشت خود میرسد ،نجاتبخشی
ظهور خواهد کرد .دیگری پطرس مسیحی است که در جوانی میگسار و اهل کتابهای
فلسفی بوده .روزی در حال مستی در انگورستانی گشت وگذار میکند .جایی مثل برزخ،
بهشت یا عالمی دیگر .مردی سالخورده در پی االغی با بار میوه و شالگردنی سبز دور
کمر بســته ،با کالهی سفید به سر ...میگذرد .مرغهایی شبیه به مرغهای دریایی از فراز
سر پطرس در آسمان پرواز میکنند .پیرمردی هلوی شیرین و آبداری به پطرس می دهد
ولی شرم دارد به رخساره پطرس مست بنگرد و فقط به او میگوید :بشر است دیگر! تا
چند در غفلت ،و ناپدید میشود .جوان مست خود را تنها مییابد .در جویباری میافتد
و هوشیار میشــود .در کتابها یا از این و آن درباره « خضر» چیزها شنیده است .آیا
پیرمرد نجاتبخش و زنده کنندهای نبوده است؟ بعدها پطرس از سوی همدینهایش متهم
میشود که به موعود آخرالزمانی مسلمانها عالقهمند شدهاست.

در رمان ،مکانها ،زمانها و آدمها اعم از قدیم و جدید به قســمی درگیر مســئله «
انتظارند» و صبغهای از حال بحرانی دارند .البته جعفر ب ّزاز نوبختی بیش از دیگران درگیر
اســت .او حتی در زمان کار روزانه در بانک در عالم رؤیا و « مکاشــفه» است .شعر و
رمان مینویسد و به مســئله « ظهور» میاندیشد .دیگران به ویژه « ذوالفقار» مستخدم
بانک او را دســت میاندازند ،و از کارهای او شگفتزدهاند .اوراق اشعارش را دستبه
دســت میکنند و میخندند .اما او به راه خود میرود و گاهی شاد و سرخوش و زمانی
محزون و غمگین است.
صرف نظر از محتوای کتاب باید دید متن رمان خود نوشت چگونه متنی است .کتاب
از نظر نوع رمان جدید است و چنانکه میدانیم رمان جدید از رمانهای آخرالزمانی و
مکاشــفهای هستند ،به عنوان نمونه میتوان از رمان مورفی ( )1938ساموئل بکت ،نام
برد .در این رمان عناصر شــک مذهبی ،دروننگری ژرف ،آزمون فنی و شکل داستانی،
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بازیگریهای دانستنی ،نوآوریهای زبانی ،نومیدی خودمحورانه ،مردمگریزی آغشته به
طنز و کنایه ،نظریه ،نظریه پردازی فلسفی ...همه و همه دیده میشود:
« زیر آفتاب – که چارهای جز تابیدن نداشــت ،هیــچ چیز تازه نبود .مورخی انگار
آزاد باشــد ،در محله کوچکی در« وســت برامتن » بیرون آفتاب  -مینشست .در این
جا احتما ً
ال شــش ماهی میشــد که در آلونک متوسطی ...مشــرف بر منظره ناشکسته
آلونکهای متوسط خورده و نوشیده و خوابیده و پوشیده و کنده بود .به زودی میبایست
فکر دیگری بکند .زیرا محله از رده خارج شده بود»...

در اینجا منظره از دیده خودمحورانه مشــاهده میشود .راوی درخور اعتماد نیست،
عوامل روانشــناختی و زبانی باز میگردد ،زبان دچار وســواس و آشفتگی میشود.
اعتمادی به کاروبار جهان و امیدی به آینده نیســت .طنزی که در رمان آمده طنز ســیاه
اســت .نویسنده به تبیینهای دینی جهان و مســائلی از این دست توجه دارد که با خدا
یا بیخدا بودن انســان به چه معناست .جمله اول رمان به ما
یادآور میشــود که زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیســت؛ (کتاب
جامعه )1:9 ،و اشــاره دارد به این باور که« اراده آزادی» در
جهان وجود ندارد .خورشــید ارادهای که آزاد باشــد ،واجد
نیست و ناچار است بتابد.
برخی از ویژگیهای یاد شده در رمان خود نوشت نیز دیده
میشود ولی این تفاوت بنیادی بین رمان نویسندهای ایرلندی و
نویسنده مسلمان ایرانی وجود که اولی بر بنیاد شکاکیّت ساخته
شــده و دومی بر اساس باور .نویسنده رمان خود نوشت با دو
عینک به جهان و جامعه جهان و جامعه انســانی مینگرد .در
منظر نخست جهان ویران جای هولناکی است ،مردم در خواب
غفلتاند و در« لهو و لعب» غوطهور شدهاند ،از دادگری خبری
نیســت و ظلم جامعه انسانی را به ســوی نابسامانی و فساد
بیشــتری میبرد اما در منظر دوم جهــان و مردم آن میتوانند
در انتظار ظهور نجاتبخش بمانند و آماده باشند از موکب آن
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خجســتهگام استقبال کنند .در اینجا ایقان دینی حاکم است .درست است که امروز جهان
را تیرگی فراگرفته و دنیا مانند موی زنگی درهم آویخته اما این پایان کار نیست .افزوده
بر این حیات دیگری در پیش است .حیاتی جاودان ،زیبا و معنوی یا به تعبیر موالنا:
آزمودم مرگم از این زندگیســت چون رهم زین زندگی پایندگی است

البته برحســب گزارش برخی از روایتها ،شرط فرارسیدن امام موعود ،نابسامان شدن
بیشتر دنیاست .به این دلیل که مصلح پی خجسته زمانی به روی صحنه میآید که کاروبار
جهانی از خرک خود در رفته باشد ،اگر نظم دنیا به سامان و دادگرانه بود دیگر چه نیازی
به نجاتبخش داشت؟ نویسنده کتاب خود نوشت نیز از همین منظر به دنیا مینگرد:

«یاران حضرت سیصد و سیزده نفرند .هر کدامشان قویتر از کوه .بلندتر و ثقیلتر از
کوه .هر کدام اســتاد یک فن جهان در تسخیر حکمت و قدرت و تدبیر اینها قرار خواهد
گرفته .مگر نمیبینی که زمین التهاب نیامدن ایشــان را گرفته .هر روز یک گوشــهاش
خراب می-شــود و در آشوبی زلزلهای ،ســیلی فرو میریزد و گموگور میشود .مثل
گرســنهای ،راه گم کردهای ،در زمین میچرخد و ناله میکند .التهاب آمدن و نداشتناش
را دارد».
اما از ســوی دیگــر منتظران باایمــان میدانند دنیا به همین حــال نمیماند .روزی
نجاتبخش گام پیش مینهد و جامعه انســانی که از بیدادگری ،زد و خورد ،آشوب در
رنج است را نجات میدهد .در این زمینه هم روایتها و هم گزارشنویسنده رمان خود
نوشــت در مرز بهبود یافتن جوامع انســانی متوقف نمیمانند و ابعادی فراتر از ساحت
زیست بشــری به دســت میدهند .ظهور نجاتبخش بُعد جهانی پیدا میکند ،چنانکه
«خورشید هر روز در هر فصلی از سال به امید دیدن « خورشید والیت » از سر کوه بال
میگشاید ،و دریاها به هنجار و حیات آن بزرگ به ساحل موج میکشند».

درباره دوره « پایان زمان » در بســیاری از متنهای دینی از جمله در اوپانیشادها،
متأخر ،عهد جدید و قدیم ،مکاشفات یوحنّا و ...مطالبی گزارش شده است
آثار زرتشتی ّ
و در آنها به نوعی از این بشارت بزرگ سخنهایی در میان آمده است .در گزارشهای
اســامی نیز موضوع یاد شده روایتها و تفسیرهای گوناگونی دارد که اگر چه نویسنده
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از آنها نام میبرد ،پیداســت که از منابع اســتنادی او غالب ًا خارج بوده است و تکیه او
عالمه مجلسی است .اگر نویسنده ،گزارشهای ادیان هند ،زرتشتی ،یهودی
بیشتر بر آثار ّ
و مســیحی را میدید و گزارشهای متفاوت اسالمی را نیز گرد میآورد البته داستانش
جامعتر از آب در میآمد .نویســنده از اوپانیشــاد یا متنهای مسیحی در مثل سخن به
میان میآورد ولی از ساختار رمان خود نوشت بر میآید که نویسنده از آنها آگاهی کافی
ندارد؛ چنانکه در مثل مینویسد:
« همه متنهای سانسکریت ،بودائی ،اناجیل عهد عتیق و جدید به ظهور نجات بخش
اشاره دارند» .

جمله عجیبی اســت زیرا « سانسکریت » زبان است و نه متن و همچنین متنهایی به
زبان سانسکریت وجود دارد که حکایت از

نظرگاهی ماتریالیســتی دارد و با افکار دینی در معارضه است .از سوی دیگر کتاب
مقدس بیشتر اروپاییها و آمریکاییها مشتمل بر دو کتاب است :عهد قدیم (که پذیرفته
یهودیها و مسیحیهاســت) و عهد جدید (حاوی انجیلها و نامههای پولس رســول و
مکاشفات یوحنّا و پذیرفته مسیحیان ) .بنابراین تعبیر « اناجیل عهد عتیق و عهد جدید»
غلط آشکار است و بی دقتی نویسنده را میرساند.

در زمینه گزارشهای اســامی نیز آگاهی نویســنده محدود است و از متن رمان او
بر میآید که در کار خود پژوهش بســنده نکرده است ،مهمتر از همه این که تفسیرهای
عقالنی را درباره ظهور نجات بخش از نظر دور داشته به گواهی کارشناس صاحب نظر
فلسفهء اســامی ،دکتر ابراهیم دینانی و متنهای قدیمی موجود ،تفسیرهای دیگری در
این زمینه وجود دارد .در مثل ابویعقوب سجســتانی که به روش تأویل در علوم باطنی
کاوش کرده است میکوشــد به باطن قضایا رسوخ کند و مینویسد « :شریعتها چون
کالبد اســت کلمه خدای را و کلمه خدای چون روح اســت همه شــریعتها را .قیامت
نزدیک فرود آمدن عیســی بود یعنی فرود آمدن کلمه خدا تا بدان شریعت زنده گردد و
آنچه در شــریعتها پنهان است آشکار گردد»  .از این نظرگاه «کلمه» خدا همانا عیسی
مســیح ـ علیه السالم ـ است و قیامت آشکار شــدن باطن کارها .فرود آمدن عیسی به
منزله آشکار شدن باطن شریعت است.
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سجســتانی میافزاید « :با ظهور مهدی دور کشف فرا میرسد و همه آنچه در حجاب
بوده ظاهر میگردد .مهدی آن اســت که مردمان را راه نماید .همه پیامبران مردم را راه
نمودند به خدای اما سخنهای ایشان پوشیده بود و علمهای آنها در حجاب بود (وجوب
زمانی) .پس چون کار به غایت رســید برداشــتن حجابها و دور کشف آشکار شود:
راهنمایی بیحجاب و بیمرز ،آشکار کردن رمزها و حکمتها .همه معاندان به دین خدا
درآینــد به اختیار و رغبت .با آمدن مهدی ،گرگ و گوســفند به یک جای آب خورند.
معنی گرگ « ضد» است یعنی دشواری برای اولیای خدا .گوسفند به معنای ایمنی یافتن
و امید نیکی داشتن اســت« .آب خوردن» موافقت باشد میان ایشان در علم ،حکمت و
کشف حقایق» .
در رمان خودنوشــت اشارههایی درباره خاندان نوبختی آمده است که بیشتر گزارشی
باورمندانه اســت تا پژوهشی .به هر حال نوبختیها از خاندانهای بانفوذ ایرانی بودند و
در آغاز مســند روحانی دین زرتشت را به عهده داشتند و بعد اسالم آوردند .از بزرگان
این خاندان ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی (همزمان با غیبت کوچک) ،مقام علمی و
دیوانی مهمی داشــت .او از بزرگان تشیّع و علم کالم امامیه بود و مقامی نزدیک به مقام
وزارت (در دوره خالفت) داشــت ،مسائل نظری امامیه را تدوین کرد و در این زمینه به
دو نوآوری دست زد:
الف) پیروی از اصول اعتزال در تقریر مسائل کالمی بر حسب عقیده امامیه.

ب) در مســئله امامت پیش از او از دالیل ســمعی و نقلی بهره میبردند .ابوســهل
نوبختی از نخستین کسانی است
که هماهنگ با ابوعیســی وراق
و ابنراونــدی در اثبات وجود
امامت دالیل عقلی ارائه کرد.
ابوسهل نوبختی در دوره غیبت
کوچک و بروز بحران و اختالف
امامیه ،ریاســت این فرقه را به
عهده گرفت و به علل سیاسی با

185
حامد بن العباس وزیر خالفت رفق و مدارا میکرد و این کار بر اساس مصلحتاندیشی
بود و در ماجرای کشته شدن منصور حالج با این وزیر موافقت داشت؛ زیرا با نظر ح ّ
الج
در باب مســئله امامت مخالف بود و آن را با اصول نظری امامیه ناسازگار میدید .او در
 74ســالگی در سال  311هـ  .ق درگذشت و پنجاه و یک سال از ایام عمرش در دوره
غیبت کوچک صرف شــد .درگذشــت او در دوره نیابت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح
نوبختی (نایب سوم امام) روی داد .این دو نوبختی از یک خاندان بودهاند.

نویســنده درباره برخی از رویدادهای دهههای پنجاه به بعد یا آگاهی دقیقی ندارد یا
از ارائه آنها خودداری میکند ،یا از آنها در پرده و به اجمال ســخن میگوید و این کار
به بافت و ســاختار رمان او آسیب رسانده اســت؛ چرا که در دوره غیبت بزرگ و در
عصر ما ســوانح دردناکی به وقوع پیوسته و میپیوندد که یادکرد آن میتواند تالطمهای
آخرالزمانی را بهتر و گویاتر مجسم سازد.
از نظر ساختار ،رمان خود نوشت ،نوعی مرقّع کاری (کوالژ) است .مجموعهای است
از گزارشهای اداری ،تاریخی ،حب حال ،روابط مالی و سیاسی ،شعر ،رؤیا ،نمایشنامه،
جدی و شوخی ،اندوه و شادی ،سیر درون و بیرون ،خواب و تعبیر خواب .افزوده بر این
ّ
در کتاب « بیآنکه سمبولیک باشــد» نماد و رمزهایی آمده است که به معانی پنهانی و
رمزی اشارت دارد و از این قسم است تعابیر شهر کوران (ص ،)10دنیای سایهها (،)10
نور ماه (ص ،)38رنگهای یاقوتی ،سبز ،آبی (ص ،)32مرد نورانی (ص ،)86عدد هفت
(خوابهای هفت-گانه،ص 31به بعد) ،هفت نفر دسته روشن ،ص ،140تصاویر ماهی،
مرصع( ،ص ،)98هفت یا نه اسب سفید (ص .)106نویسنده
دریا ،موج ،شــیر روی منبر ّ
در کار خود از سمبولیسم رنگها به خوبی بهرهگیری میکند:
« جایی در پای منبر نقشهای زیبای گل و بته و حتی [نقش برخی جانوران] مانند
شــیر به چشــم میخورد ،این طرف دریایی بود .جایی کنار آن ساحل ماهیان زیادی
بودند ...از نقش آب که ســبز تیره بود ،خوشــش آمد و رنــگ پولک ماهیها حتی با
جزئیات آن معلوم بود ».
در برخی از بخشهای داستان اشعار و ترانههای عامیانه آمده:

«گلدستهها قد خدا شاد شدن
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یخبندونها تو کوچه آب شدن».

در جای دیگر وصف ســرقت براتهای بانکی یا وصف جدا شــدن روح از جسم یا
گزارش اداری درباره چاپ کتاب اســت یا عرضه دو گزارش از تحقیقهایی که نیروی
انتظامی درباره پطرس مناسبتیان و شــخصی که براتها را از بانک دزدیده ،انجام داده
اســت .پطرس در ســاعت یک بعد از نیمه شــب در باغ وکیل در مشهد اشعار حافظ
میخوانده و مأموران به او بدگمان میشوند.
گزارش دیگر مربوط به حضور دو باشنده فرامحسوس (رشید و احسان) در آپارتمان
م.الف ،سارق براتهاســت و بازگرداندن براتها به بانک در حالی که سارق خود ،پیش
ازآمدن آن دو باشنده و شنیدن تهدید آنها از گناه خود توبه کرده بوده و میخواسته است
اموال ســرقتی را به بانک برساند .از نظرگاه رماننویسان کالسیک این قسم مرقّعکاری،
انحرافی اســت از هنجارهای داستاننویسی اما در شــاخهای از شاخههای هنر داستان
مدرن ،این کار پایه صناعت قصهنویسی جدید است .سامرست موام میگوید «:نویسنده
رمــان جدید ملغمهای آشــفته از ماجراها و وصف رویدادها و رمز و نمادها به دســت
خواننده میدهد و بعد از او میخواهد رشــتههای از هم گســیخته آنها را مجموع کند
و در دانســتگی خود به نظم در آورد و باز ســازد»؛ البته این دقیق ًا همان کاری اســت
که نویســنده رمان جدید میکند چرا که بر آن اســت ماجراهای نامتعارف را به عرصه
داســتان بیاورد و به واژگان فنی «آشــنازداییکند» .ویکتورشکلوسکی میگوید :هدف
هنر رساندن احساس شــیئی به مرحلهای است بدانگونه که ادراک میشوند نه آنطور
که شناخته میشوند .کار اصلی قصه نویس« ناآشنا ساختن» درونمایهها و چیزهاست و
دشوار کردن فورم (شکل) و وسعت دادن ادراک .هنر از جهتی« تجربه فریبندگی» اشیاء
اســت ،خود شیئی چیزی به حســاب نمیآید .آنچه ما مکرر تجربه کرده و شناختهایم،
مهمی گفت .هنر به شیوههایی ،اشیاء و
دیگر دیده نمیشــود و نمیشود درباره آن مطلب ّ
افراد را از خودکاری شناخت متمایز میکند .حتی رماننویس کالسیکی مانند تالستوی
اشیاء آشنا را ناآشنا میساخت آن نیز از طریق نه – نامیدنشان .او هر ابژهای را طوری
وصف میکرد آنطور که گویی آن را نخستین بار است که میبیند و رویدادی را آنسان
که گویی نخســتین بار روی داده .در مثل راوی داســتان یک اسب ( )Kholstomerاو،
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یک اسب است و این زاویه دید اسب است نه زاویه دید شخص ،که درونمایه داستان را
ناآشنا میسازد.
نویســنده کتاب خودنوشت احتما ً
ال به پیروی از همین صناعت در برخی از صحنهها
یا اوصاف اشــخاص از جمله خودش ،کار و بارهای عادی را وارونه میکند و بر اساس
آنچــه « ضدگویی» [منطق معکوس] مینامد ،داســتان میپردازد .البته منطق باژگونه و
ضدگویی با « نقیضهپردازی» تفاوت دارد .نقیضهپردازی شــعر یا قصه یا مقالهای است
که در آن مشــخصه اثری ادبی یا ادیبی به طور استهزایی باز نمایش داده میشود یا در
آن باز نمایش دهنده به قصد عیبجویی شــعر یا قصهای را تقلید میکند مانند «اشعار»
شــیخ اطعمه که غزل-های حافظ و دیگران را با همان وزن و قافیه میگیرد و به شیوه
خندهآوری بــه جای وصف رخ و زلف یار به وصف خوراکیهــا میپردازد .اما منطق
واژگون ،باور یا کار قاعدهمندی را پا برجای میکند آن نیز از طریق تصنیف شعر ،مقاله،
یا قصهای که به طرزی ضعیف یا مغلوط با آن باور و کار ضدیت ورزیده است .نویسنده
کتاب این قســم « ضدگویــی» را که به قصد اثبات باورهای معنوی عرضه میشــود،
اینطور بیان میکند:
زوار میچرخد به
« از ضد تعریف خودم شــروع میکنم .آدم یک القبایی که البالی ّ
قصد آزار و چریدن نگاه .پیکان مســافرکش کهنهای دارد .گاه با آن ماشــین زن تنهای
بیپناهی را سوار میکند .سر کار خودش مشتریها را میتاراند .سر پیرزن نیمه خواب
نیمه هشیاری را کاله میگذارد و به همه اعیاد دینی بدبین است»...

این قســم ضدگویی – که خالی از استهزاء و رندانگی هم نیست  -چند صفحه ادامه
مییابد ولی بعد قطع میشود و نویسنده دنباله کار خود را میگیرد .گمان میرود که اگر
نویسنده این قسم بیان را بیشتر طول و تفصیل داده بود ،جذابیّت بیشتری را برای نوشته
خود فراهم میآورد گرچه در صفحههای بعد نیز گهگاه اینگونه ضدگویی خودی نشان
میدهد و هرجا که خوب پرداخته شده باشد ،فضای صحنه را فرحناک ساخته است.
شــوخی ،استهزاء ،جامعهستیزی و دستانداختن دیگران نیز در رمان دیده میشود به
ویژه در وصف شاهکرسی و ذوالفقار آبدارچی (رئیس و مستخدم شعبه بانک ،مشتریها،
پطروس ،راهزنان ،زنان آوازخوان ،بعضی از دوســتان و حتی خودش) .از این شیوه کار
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یکی دو نمونه میآوریم [ :کسی که براتهای وصولی را کش میرود ] موهای جوگندمی
و کله گردی داشــت با ریش نسبت ًا بلندی که کام ً
ال شــبیه موهایش بود .آنقدر زلف آقا
تصور کرد انگار کاله نمدی جوگندمی سفارشی به سفارش شخص
پرپشت بود که میشد ّ
ایشان بر روی کلهاش چسباندهاند.

مشــتری اول صبحام مثل همیشــه خانم ضرابی بود .پیرزن شصت و سه سالهای که
هر روز صبح با دفترچه پساندازش میآمد تا مطمئن شــود ،پولها را دزدها شب قبل
ندزدیده باشند.
و همچنین اشعاری به تقلید از ترانههای کودکان :

سر به سرگالبی!

تو باغ نور آبی

دستهای سرد تبدار

پشتک تو خواب گلدار . . .

جدی میشــود .سخن بر ســر دو باشنده مرموز :رشید و احسان است.
متن البته گاه ّ
به زعم نویســنده اگر این دو ،موجودات خیالی هستند چطور است که یکیشان گاه مرا
چنان میچالند که نفســم از جایش در نمیآید؟ بعد میافزاید عالم غیب معجزهای است
که ما به آن عادت نداریم و البته طبیعت معجزهای است که به آن عادت کردهایم .این راز
ماجراست .

اگر این داوری را به ســطح هنر ببریم به همان نتیجهای میرسیم که فورمالیستهایی
مانند یاکوبسون رسیده است .پدید آوردن قصه یا شعری که برخالف عادتهای فکری،
ذوقی و زبانی ما میشــورد .در اینجا دو گونه تصویر آفرینی استعاره و مجاز به شیوه
های متفاوت با زبان بازی میکنند.
قصه نویســی نیز مانند دیگر هنرها چیــزی را از ناپنهانی در میآورد که در خودش
ماندگار بوده و عادتهای ما موجب شدهاست آن را نبینیم .هنر ما را وا میدارد اشیاء،
رویدادها و ناپنهانیها را احساس کنیم .چشمهای را جوشنده ،با طراوت و زالل و سنگی
را ســنگین ،توپر و جامد ببینیم .رمان خودنوشت برآن است از راه منطق معکوس یا به
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شــیوه مرقّعکاری یا به سبک آشنازدایی ،آن معنویتی را که در حالت انتظار ظهور پنهان
مجسم کند و باید گفت که نویسنده در برخی از صحنههای داستان
است نشــان بدهد و ّ
خود در این کار توفیق یافته است
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