عبدالرحمان حسني

باز شكافي و تعریف هنر
هنر به عنوان یك فعاليت و یا مقوله ،بخشي از زندگي همه انسانها را به خود گرفتهه اسهت .ههر سه بهه
فراخهور زندگي و چگونهگي آن سمهابيش با این پدیده سرو سهار دارد .عده اي به عنوان بيننهده و عهده اي سمتر
در جاي پدید آورنده دل بدان دارند ،ولي سمتر دیده شده است سسي به ماهيهت و یا تعریف دقيق و علمي آن
رویكردي جدي داشته باشد .معموالً بيشتر افراد از هر دو گروه (پدید آورنده و بهره مند) فقط به حاصل آن نظر
داشته و همه ي گفتگوها تنها در پيرامون شكل اجرا و پياده شدن آن بوده است گرچه شهاید جهوهره ي هنربهه
شكل ناخودآگاه توسط عده اي ازپيشروان آن درك شده باشد ولي حداقل آنكه تاسنون به صورت سازمان یافته
و علمي سه مورد پذیرش مراجع دانشگاهي باشد تعریف چارچوب بندي نشده است.
هنر پدیده اي نيست سه تعریف آن دسهت نيافتني و یا پيوسته ي اوهها باشهد .هنرتوسههط انسهان خههلق
شهده و توسط وي نيز در سنار زندگهي جاري است بنابراین مهي توانيم آن را مانند پدیده ههاي دیگرجههان زیر
ذرهبين بازشكافي سنيم .این پدیده برآمده از انسان است و به همين دليل بازشهكافي آن پيوسهته ي بازشهكافي
درون جان انسان خواهدبود .به گزاره اي دیگربدون بازشكافي درون انسان بازشكافي هنر ناممكن خواهد بود.
به روشي سه مي شناسيم ،هنگا بررسي یك پدیده ،نخست تعداد زیادي از آن ها را بهه مهورد ماالعهه قهرار
داده و ویژگي هاي مشترك آن ها را پ از بيرون سشيدن پيش رو گذاشته و سپ به بيان اصلي ترین ویژگي
هاي آن مي پردازیم به گونه اي سه در پایان تعریفي هرسوگير و پيشگيرانه (جامع و مانع) از آن به دست آید .با
هنر نيز به همين روش برخورد مي سنيم  .نخست پدیده هایي را سه به عنوان هنر مي شناسيم نا بهرده و په
آن به آشكار ساختن وجوه مشترك آن روي مي آوریم  .پاره اي از جُستارهاي شناخته تر شده ي هنهري ایهن هها
هستند  :نقاشي ،پيكرتراشي ،پایكوبي (رقص) ،موسيقي و بازیگري
نقاشي
رسم اشيا برروي ساغهَذ است ،رسم یك گل ،یك زن ،یك درخت ،یك رود و دیگر موضوعاتي سهه حهداقل
جاي پایي در واقعيت زندگي انسان دارند .ابتدا به هنر نقاشي رسمي یعني نگاره هایي سهه سششهنده ي آن سهعي
داشته تا حد امكان آنرا بازتاب هرچه نزدیك تري از واقعيت به نمود درآورد ،مي پردازیم.
انسان زماني سه گل راشهناخت همهه ي ویژگهي ههاي آن را (سهه بهاحوان پننگانهه قابهل درك بودنهد) در
حافظهاش ذخيره سرد .وقتي گل را دید رنگ آن ،بوي آن ،شادابي آن همراه بها خرسهندي حاصهل از برخهورد
وجودش با آن ،در حافظه اش جاي گرفت و خاطره اي را درسُنني از بایگاني مغزش تشكيل داد سه مي توانهد بها
انگيزنده هایي خاص زنده شود .
این انگيزنده هاي خاص سه مي توانند یك خهاطره را بهه تمهامي درانسهان زنهده سننهد تكهه ههاي سهوچكي
ازمنموعه همان خهاطره هستند .درایننا شكل گل به تنهایي ميتواند خهاطره گل را در ما زنده سهرده و به یاد
همهه ي ویژگي هاي دیگرِ آن بينهدازد ،بوي گل نيز مي تواند همين سار را به تنههایي بكنهد و رنهگ آن نيهز بهه
همين ترتيب ،هنر نقاشي با بهره گيري از قلم ،ساغذ و رنگ به عنوان ابزار ،و نشان دادن یكهي از ویژگهي ههاي
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یك خاطره ،تما آن خاطره را (سه از پيش به صورت یك بسته در ذهن بایگاني شده است) در فكر آدمي زنده
مي سند.
پيكرتراشي
این هنر ،شبيه سازي هندسي اجسا و یا انسان به سمك مواد است ،این ویژگي نيز در بازسازي خهاطره بها
هنر نقاشي مشترك است .پيكرتراش یكي از ویژگي هاي چيزهایي را سه وجود داشته است بازسازي مي سند .در
هنر نقاشي از ميان ویژگي هاي گوناگون یك پدیده ،روي رنگ و نقشه ي دو بُعدي آن انگشهت گذاشهته شهده
است ولي درپيكرتراشي ،رنگ اهميت نقش خود در نقاشي را از دست داده و نقشه هندسي سه بعدي موضهو
بازسازي ميشود .ایننا نيز مانند نقاشي ،بازسازي سه بُعدي پدیده مي تواند دربيرون سشيدن و زنده سردن همه
ي ویژگي هاي آن (سه در ذهن به صورت بسته اي درآمده و نا خاطره بر خود دارد) نقش خود را بازي سند تها
در نهایت احسان وابسته به آن را در جان انسان زنده سازد .نكته ي قابل تاسيدي آن است سه در ران همهه ي
ویژگي هاي یك خاطره ،یك خرسندي (و یا ناخرسندي) وجود دارد سه بهه آن رنگهي از احسهان انسهاني مهي
بخشد ،به این معني سه خوش یا ناخوش بودن آن خاطره بستگي مستقيم به خرسندي شهخص از آن موضهو
دارد ،و هنر روشي است سه با بازسازي یكي از ویژگي هاي پدیده ،آن خرسندي (و یا ناخرسندي) را زنهده مهي
سازد تا شادي الها گرفته ازآن را فراهم آورد.
پایكوبي (رقص) :به جنبش در آوردن اعضاي بدن از روي آهنگ.
این هنر نيز مانند هنرهاي پيشين یكي از ویژگي هاي یك خاطره را منسم مي سازد تها سهل خهاطره و بهه
دنبالش ،خرسندي وابسته به آن را در انسان زنده سند .پایكوبي ها عمومهاً ،بازسهازي صهننه ههاي خهوش و یها
خوشپایان زندگي هستند .اصلي ترین انگيزه پيدایش پایكوبي شاید ریشه درفراینهد جفهت یهابي انسهان داشهته
باشد .حرساتي سه نشاط ،تخدیر ،از خود بيخود شدن براي بناي آوردن این نياز طبيعي را زنده مي سند تا اگهر
شرایط رسيدن به آن مهيا نباشد حداقل شادي وابسته به آن در ذهن زنده شود ولي به درستي نمي توان گفت
این تنها انگيزه ي پيدایش پایكوبي بوده است ،بازسازي حرساتي سه گویاي فعاليت هاي خرسهندسننده ي روزانهه
هستند نيز مي تواند خميرمایه حرسات خاص هر پایكوبي باشد .بسياري از پایكوبيهها گویهاي اعمهالي از قبيهل
دشروسردن ،شكارسردن ،جنگيدن ،نان پختن و  ...هستند سه انسان با یادآوري آن ها خود را خرسند مي یابد چهرا
سه بازیافت سننده ي احسان شادي و موفقييت وي در سشاسش سار و فعالييت سراسر زندگي است .درایننا باز
هم همان ویژگي مشترك دیده مي شود .بازسازي یكي از ویژگي هاي زندگي براي زنده سردن همه ي آن خاطره
و دریافت خرسندي هاي وابسته به آن.
موسيقي  :ایناد صدا هاي پذیراي گوش با سمك حننره و یا ابزار
هنر موسيقي نيز همان ویژگي مشترك هنرهاي پيش گفته را دارد ولي با سمي تفاوت .در هنرِ نگهارگري و
پيكر تراشي و پایكوبي ،احسان از طریق چشم به دریافت سننده ي آن منتقل مي شود ولهي در موسهيقي ابهزار
دریافت اثر ،گوش است ولي جوهره ي سار همان باز سازيِ خاطره ها است .صدا در زندگي انسان به لناظ عامل
ارتباط وي با منيط ،بعد از نور و تصویر قرار دارد اما اصلي ترین جنبه تاثير صدا بهر انسهان ،صهداي حاصهل از
گفتگوي ميان آن ها است .تقریباً در همه ي انسان ها سلفتي و نازسي نسبي صدا در بيان ،تابعي از وضعيت رواني
آنان است .بسامد صوت خارج شده از گلو براي بيان یك واژه اي معين در زمان خوشي و خشم با هم فرق دارد.
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وقتي با یك سودك سخن مي گویيم بسامد صدا با وقتي همان سخن ها را به یك جوان مي گویيم فرق دارد .و
نيز هنگامي سه همان واژه را با خشم و دستور بيان مي سنيم با حالتي سه صهميمي اسهت فهرق مهي سنهد .لهذا
هنگا ذخيره شدن یك واقعه سيماآوایي در مغز ،ویژگي هاي همه جانبه ي وابسته به آن نيز در سنارش ضهبط
خواهد شد .براي نمونه وقتي صداي سشيده را مي شنویم نوعي نااميدي به یادمان آورده مي شهود و زمهاني سهه
آواي سم بسامد (یعني صداي سلفت) و منقاع به گوشمان مي رسد یاد تنكم و حمله و خشم برایمان زنده مي
شود .بنيان هنر موسيقي بر این بازیافت ها و بازتاب ها نهاده شده است .در این هنر منموعه اي همساز از نواهها،
حالت هایي از وجوه زندگي را با سمك گرفتن از ابزار صدا در انسان زنده مي سازد سه هنرهاي دیگهر از راه ههاي
دیگر مي سنند ،و از این دیدگاه است سه موسيقي نيز در گروه هنرها جاي مي گيرد .موسيقي هم مانند هنرهاي
دیگر از زندگي روزانه و از تاریخ مرد سه پيشامد هایش روي ژن تاریخي آنان داغ گذاشته است الها مي گيرد.
بازیگري (نمایش) :رفتار و گفتارهایي به تقليد از شخصييت هاي اجتماعي
این سارِ هنري نيز داراي همان ویژگي هایي است سه هنرهاي دیگر دارند ولي با بياني بسيار رُك تهر .بها تَهن
پوش اي و گفتار اي و رفتار اي سمابيش همبر (منابق) با موضو سعي مي سنند احساسي تما عيار از پدیهده
را (سه در این جا انسان است) در بيننده ایناد سنند و یا به گزاره اي دیگر ،اداي انسان هاي واقعي را در آورند تا
خرسندي تماشاگر (و یا خود) را فراهم سازند .در این نو بازسهازيِ واقعيهت (یعنهي هنهر نمهایش) بهه لنهاظ
منوریتهي سه انسان اجتماعهي در جایگهاه آن دارد (بدین معنها سه به جاي بازتاب چهره هاي گوناگون طبيعت
چهره ي روابط اجتماعي ميان انسان ها را باز مي تاباند) گاهي سار از مرز هنر فراتر رفته و پا بهه ميهدان تعهار
مي نهد سه سبب مي شود به آن سار بردي فراتر از ساربُرد هنرهاي دیگر داده شود.
تعار اجتماعي را شاید بتوان تا حدي در نگارگري پيدا سرد و از آن بيشتر مي توان در موسيقي (به ویهژه
در سال آن) یافت اما این ویژگي در بازیگري ،برجستگي بيشتري مي یابد و به همين دليل است سه وقتي یهك
اثر نمایشي متعار به دليل پيشباز مرد بارها و بارها بازپخش مي شهود آرا آرا ابزارههاي شهبيه سهازيِ آن
سوتاه تر و بریده تر شده تا هزینه ابراز تعار آن نيز هرچه بيشتر سم شود تا جایي سهه در اوج خهود بهه دليهل
آشنایي مرد با موضو  ،ابزار زیادي براي بيان آن باقي نمي ماند .نمونه اي گواه بر ایهن گهزاره ،دسهتي سهاخته
شده از فلز نصب شده بر باالي منابع آب است سه نماد پيشامد عاشوراست و یا ناميدن بازیگر به نا "مبهارك"
است سه گویاي برده هاي آفریقایي است سه در خانه هاي برخي مرفه هاي سنتي سار مي سرده انهد .همهين نمهاد
هاي سوتاه در هنرهاي سنتي براي شرو سار سافي است ،دیگر مي ماند سال آغشته به تعار آن .این نمادهها
به همراه سال هاي وابسته به آن ،همان ابزارهایي است سه از آن براي یاد آوري خاطره ها و خرسندي هایشهان
استفاده مي شود و بدین ترتيب اصلي ترین مشخصه ي تعریف شده ي هنر را به همان گونهه اي سهه در هنرههاي
پيشين یافتيم در این هنر نيز مي یابيم.
بسيار روشن است هر هنر در سنار ستون اصلي خود شاخ و برگ هاي فراوان دارد سه مربوط به جنبه ههاي
فني و ویژگي هاي فردي هرسدا از آن ها بوده و باز شكافي بيشتر در باره ي آن ها به عهده ي سارشناسان همان
رشته ي هنري است ولي در این نگاشته ،آهنگ این بوده است سه هنر تعریف شود تا بتوان فعاليت هاي هنري
را از غير آن جدا سرد .بدین ترتيب مي توانيم با رویكرد به آنچه تاسنون آمد تعریف زیر را از هنر ارایه دهيم.
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هنر فعاليتي است سه با باز سازي بخشي از خاطره ي یك پدیده ،تمامي آن خاطره را در یاد باز مي سهازد تها
خرسندي وابسته به آن خاطره را در انسان زنده سند.
روشن است سه در این تعریهف منظور از خهاطره یك خاطره ي عمومهي است نه یهك خههاطره ي فهردي و
خصوصي .و به همين دليل هنر یك فعاليت اجتماعي منسوب شده و باز شكافي آن نيز گویاي حال و روز بهره
گيران و پيشباز سنندگان آن خواهد بود.
هنر وقتي در بين مرد نهادینه شد گاهي به صورت بخشي از زبان اجتماعي درمي آید  .بسيار مي شود سه با
دیدن آرایه هاي ظاهري سسي ،به درون او و گروه اندیشه ي اجتماعيش راه مي یابيم .حالت آرایهش مهو ،شهكل
سبيل ،وضعيت پوشش و حتي راه رفتن و تكان هاي بدن ،مي تواند درون سسان را آشكار سند .ایهن زبهان مهي
تواند حتي گروه هاي اجتماعي را نيز در بر گيرد .گاهي مي شود با آرایه هایي سه پيرامون یك همنشيني گروهي
دیده مي شود به اندیشه هاي اجتماعي و یا راه سياسي آنان پي برد.
از دیگر ویژگيهاي هنر ،استقالل نسبي آن است .هنرهایي هستند سه بدون آنكه نمایندگي زنده سردن یك
خاطره را به عهده داشته باشند خود یك خاطره مي شوند .براي نمونه ،یك آرایش موي خاص شاید زنده سننده
ي یك خاطره ي شاد در زندگي نباشد بلكه تنها زنده سننده ي ابعاد شخصيتي یك بازیگر سينما باشد سه او نيز
خود به دليل زنده سردن شخصيت یك قهرمانِ (تاریخي یا اجتماعي) مورد توجه واقع شده باشد .در ایننها آن
بازیگر به دليل جایگاهي سه در زنده سردن یك شخصيت دیگر بدست آورده خودش یك شخصيت معتبر شده
است و این یعني استقالل هنر .و آن جوان مقلد با آراستن خود به گونه ي بازیگر یاد شده فقط مي خواهد مرد
را با نمایاندن چهره خود به یاد بازیگر سينما بياندازد و نه به یادش سارهاي شخصيت اجتماعي تهاریخي اوليهه .در
این صورت مي بينيم سه مي توان هنر را به دو گروه بخش سرد یكي هنر اي ،سه زنده سننهده ي خهاطره ایسهت
سازگار با ساختار انساني ،مانند یك پرده نقاشي از یك جنگل سرسبز (زیرا سه جنگل سرسبز با ساختار جسمي
انسان سازگاري دارد و به او آرامش مي بخشد) و دیگر هنري سه زنده سننده ي حالتي است سه به طور مستقيم
با ساختار جسم انسان راباه اي ندارد مانند لبان ها و لواز آرایش روزآمد سه هر روزش بها روز دیگهر متفهاوت
است بدون آن سه تغييري در واقعيت هاي فيزیك یا ژني زندگي انسان به وجود آمهده باشهد .بهدین ترتيهب دو
گونه هنر در برابر چشم خود نمایي مي سند یكي هنري سه بي واساه ریشه در واقعيت هاي زندگي انسان (چهه
به لناظ دروني و چه به لناظ بيروني وي) دارد ،و دیگر هنري سه مستقيم ریشه در زندگي و جوهره ي انسهان
نداشته و تنها عاملي است تا هنرهاي نو اول (یعني هنرهاي ریشه یي) در ذهن انسان زنده شود .براي جدایش
این دو نو هنر از هم مي توانيم آن ها را به ترتيب «هنر ریشه یي» و «هنر ميانني» بناميم.
از اصلي ترین ویژگي هنرهاي «ریشه اي» پایداري و هنر «ميانني» سوتاهي عمر آن ها است .براي آنكهه بهه
دریافت این دو تعریف را آسان تر سرده باشيم به نا بردن جلوه هایي از این دو هنر بسنده مهي سنهيم .هنرههاي
ریشهیي مانند نقاشي سالسيك ،تئاترهاي سم سنایه و رُك ،نواهایي سه گویاي بدون واساه لنظههههاي خهوش
زندگي باشد مانند ترانهها ي در رساي معشوق و فرزند و طبيعت ،منسهمه بزرگهاني سهه بهه نهوعي بهراي بشهر
خوشبختي فراهم سرده اند و نمونه هنرهاي ميانني مانند همه مُدهاي روز در پوشش و آرایش و پيهرایش مهو،
سه بكار بَرندهاش هيچگاه نمي تواند بگوید چرا از این شكل پوشش و یا آرایش خوشهش مهيآیهد .اصهلي تهرین
ویژگي هنرهاي ریشهیي داشتن عمري به بلنداي عمر زندگي آدميان است ،ليكن عمر هنرهاي ميهانني دمهي
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چند بيش نيست ،است زود برآید و دیري نپاید .گرچه این مقوله جایگاه بزرگي براي باز شكافي و سخن گویي
دارد ولي به دليل پهنه ي مندود مقاله اسنون از سخن گویي بيشتر در باره ي آن در مي گذریم.
درآميزي هنر با صنعت
از چالش هایي سه هنر و یا شاید بهتر بگویيم سارهاي هنري به آن دچار مي شود آميختگي بخش هاي هنري
و غيرهنري در یك سارواره هنري است سه به دليل تهي بودن جایگاه تعریف هنر پدید مي آید .در پيش گفتيم
هنر فعاليتي است سه از طریق مشابه سازي یكي از جنبههاي یك خاطره ،همه ي آن خاطره را در ذهن به نمود
در مي آورد تا باعث خرسندي و شادي گردد ولي گاهي این خرسندي و شادي  -نه بهه سمهك فعاليهت هنهري
بلكه  -با استفاده از خلق اثري همساز با ساختار انسان در او ایناد مي شود .براي نمونه در برخورد انسان با یك
فرش دستباف دو جنبه ي ستایش بر انگيز وجود دارد ،یكي نقش گل هاي فرش سه زنده سننده ي یاد شهادابي
باغ و بوستانند و دیگر ظرافت بافت ،نرمي و استنكا خود فرش سه ریشه در مهارت فرشباف دارد .در ایننا گل
ها و نقش فرش یك اثر هنري است ولي ریز بافي و ظرافت آن یك اثر هنري نيست زیرا سه مربوط به سهاربري
آن در زندگي روزانه است و جسم انسان از همكناري با آن خرسندتر مي شود ولي آن مرغوبيت را نيز به چشهم
هنر نگریسته و گفته اند "دستان هنرمند" یعني صنعت و هنر ایننا به هم آميختهه انهد سهه بلنهاظ مفههومي
پسندیده نيست .در موسيقي نيز چنين آميختگي وجود دارد .ساختار مغز انسان به گونه اي است سه با شنيدن
تپآهنگ (ضربات منضم و تكراري) متاثر مي شود و همچنين نسبت بين بسامدها را در گها درك مهي سنهد بهه
نوعي سه هرگاه تپآهنگ و یا نسبت بين بسامد ها آنگونه سه مغز مي پذیرد ،حفظ نشود باعهث روان پریشهب او
خواهد شد بنابراین بكارگيري تپآهنگ هاي معين و یا بسامدهایي با نسبت هاي تعریهف شهده در موسهيقي ،بهه
هيچ روي جنبه ي هنري نداشته و فقط زیر تاثير پذیرش مغز ،بدین گونه شكل گرفته و قانون مند شهده اسهت
(مگر در زمان هایي سه این تپآهنگ خود بازتاب دهنده ي خاطره اي ثبت شده در مغز باشد) ولي بنا بهر عهادت،
پرداختن به این قانون هاي تپاهنگ (ریتم) ها نه یك ویژه گري (تخصص) بلكه نوعي هنر آفریني دانسته شهده
است .در نقاشي و نگارگري نيز لغزش هایي از این دست دیده مي شود .گاهي یك نقاشي به درسهتي ،یهك اثهر
هنري بوده و تما ویژگي هاي هنر را در خود آشكار مي سازد ولي گاهي نيز در هم آميختگي و سنار هم چيني
رنگ ها به گونه اي است سه به هيچ روي گویاي یك اثر هنري نبوده و علهت پهذیرا شهدنش ،جهوهره ي درونهي
انسان است .مي دانيم سه رنگ ها اثر متفاوتي روي اعصاب انسان دارد ،رنگ سرخ تنریك سننهده اسهت و رنهگ
سبز و آبي آرامش بخش .بنابراین اگر در یك منيط سار و یا روي بدنه ي یهك ماشهين رنگهي بكهار رفهت سهه
آرامش بخش و یا سار ساز بود این یك ویژه گري (تخصص) "روان شناسي رنگ" است نه یهك اثهر هنهري ،در
ایننا نيز باید مراقب بود تا در دا چنين لغزش هایي نيفتيم و جنبه ي هنري را از وجه ناهنري آن بهه درسهتي
جدا سنيم.
خاستگاه هنر
با توجه به تمایل انسان ها براي مشاهدي اثر هنري و نيز با ریزبيني در سویگيري هنر سازان چنين به نظر
مي رسد سه تنها هدف هنر ،ایناد خرسندي در بهرهگيران آن است ولي در مراحل پيچيده تر این فرایند ،خمش
هایي سه گویاي ایناد ناخرسندي نيز باشد دیده مي شود .براي نمونهه در نمهایش زنهده و یها سهينمایي گهاهي
نهایت سوشش سارگردان و بازیگر را در ارایه نقاه اوج بدي در روابط انساني مي بينيم سه نمي توان جنبه هنري
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بودن آن را نفي سرد ولي بناي خرسندي ،ناخرسندي و خشم در انسان بر مي خيزد اما با تداو باز شكافي وجه
اصلي سار آشكار شده ،و آرا آرا دانسته مي شود سه همه ي آن ناخرسهند سهازي هها بهراي شهيرین تهر سهردن
خرسنديِ پایان سار بوده است و نه چيز دیگر .و اگر غير از این باشد (یعني وجه غالب هنر پيوسته ناخرسهندي
را در وجود انسان بارور سازد) از آننا سه تداو چنين هنري نشانه ي پيشباز (استقبال) مرد از آن هنهر اسهت
مي توان بي گمان بود سه روان آن مرد به گونه اي بيماريِ اجتماعي دچار است سه باید درمان شود .
هنر پيشرفته
هنر امروز به ویژه بخش پيشرفته ي آن داراي ویژگي هایي است سه اناباق آن را با آنچه بهه عنهوان تعریهف
هنر آمد ،دچار چالش مي سند ولي با ریزبيني بيشتر دیده مي شود سه این هنرها نيز از آن ویژگهي ههاي پهيش
گفته در باره ي هنر برسنار نبوده و تنها تفاوت در پيچيده تر بودن آن ها است .این هنرها نيز وظيفه شهان زنهده
ساختن خاطرات است با این ویژگي سه گاهي خاطره (اجتماعي) را به طور غير مستقيم و در واقع نهارُك (غيهر
رُك ،غير مستقيم) بيان مي سنند سه فهم آن براي مرد عادي آسان نيست و تنها آنان سه همكنهاري بيشهتري
با این شكل سار دارند آن را آسان تر مي فهمند .اصلي ترین مشخصه این دست هنرها بهره گرفتن آنان از نمهاد
ها است .نماد هایي سه نه نماینده ي تنها یك معنا ،سه در برگيرنده ي گستره اي از معنا هاي نشسته در یك گروه
است .براي نمونه بكار گيري رنگ سپيد در آسمان ،و در پوششي دراز بازتاب دهنده ي چند مفهو است .مفهو
پاسي ،مفهو صلح ،مفهو لاافت سپيده ي سنري ،مفهو بي ریایي و سادگي و بي آالیشي و ...و نيز شكلي سهه
با چند خط رنگين یا سفيد ،سه حالت سبوتر و جاده و سفر و و گذر زمان و تهاریخ و ...را در ذههن انسهان مهي
تاباند .و نيز دستاني باز و سوي جلو سه مي توان از آن ها مفهو هاي تمنا ،دوستي ،خوشامد ،دعوت ،بي نيازي،
و حتي بيزاري را برداشت سرد .در ایننا هنرمند نقاش و یا پيكرتراش بهراي بيهان اندیشهه و احسهان خهود ،از
نمادها بهره گرفته است .این سار را براي آن سرده است سه براي دمي و یا زمان هایي بيننده را به تفكر وادارد و
یا با یك اثر ،چندین معنا را در ذههن بيافریند تا هر س از ظهن خود یارش شود .و یا بخهواهد چيههزي را بهه
دیكتاتوري به گونه اي بگوید سه هم مردمان صدایش را بشنوند و هم بهانه اي دسهت منتسهب ندههد .در نهيم
پارهي "گویا به خواب شيرین فرهاد رفته باشد" واژه ي شيرین گویاي دو معناي شيرین -به معناي شكرین -و
دیگري شيرین یعني معشوقه ي فرهاد است .و یا تندیسي در سنار بوستان الله ي تهران هست سه هم سر یهك
گاو است و هم مانند یك پهلوان رونده با دستهایي سماني در دو سو .و یا تصویر سبوتر و شاخه زیتون در شرق،
سه بيان راباه ي بين آن و مقوله صلح خيلي آسان نيست .این ها نمونه هایي از هنر پيشهرفته هسهتند سهه در
دنياي هنر مندان هنگامي سه خيلي در سار خود مي تنند به پيدایي مي رسد.
هنر در ادبيات
ادبيات در تعریف یعني آنكه سسي در سخن گفتن و یا نوشتن ،همواره استدالل و متانت و رعایت آیينهاي
دستوري زبان و دوري از توهين و همكناري با ادب را پيشه سند .ادبيات گرچه یك ابزار است ليكن مانند همه
ابزارهاي دیگرِ ساخت انسان از تاثير و داغ احسان انساني تهي نيست .ادبيات نيز در سنار سارِ اصلي خود یعني
ثبت مفاهيم گفتگویي در جریان آفرینش ،شكل هنري به خود گيرد .شعر برجسته ترین وجه بازتهاب هنهر در
ادبيات است و بعد از آن چهرههاي گونهگون نثر .در ادبيات ،نيز هنر در همهي شكل هایش ،خود را مينمایاند.
در طنز ،در نامه نگاري ،در بيان زیبایيها در بنرطویل ،در شعر نو ،در شعر رسمي ،در رزمنامه و ...این بازتهاب
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گاهي مانند هنر ریشهیي بي ميانني و واساه سار خود را ميسند ماننهد وجهه عمهدهي گلسهتان و بوسهتان و
شاهنامه و خمسه نظامي و خيا و شكل پيشرفتهي آن سه بناي بهرهگيري از جُسهتارههاي بهيواسهاه بهراي
پيشكش زیبایيها استفاده از واژگان نمادي را پيشه سردهاند مانند شعرهاي حهافظ و مولهوي .در ایهن بهاره بهه
بازشكافي بيشتري ميپردازیم .در شعرهاي سعدي براي نمونه شعر
سه یاران فراموش سردند عشق
چنان قنط سالي شد اندر دمشق
سه لب تر نكردند زر و نخيل
چنان آسمان بر زمين شهد بخيل
نماند آي جز آب چشهم یتيم
بخشكيد سرچشمهه هاي قدیهم
در این شعرها معناي یاران و عشق و آسمان و زمين و سرچشمه و آب و چشم و یتيم دقيقا همان معناهاي
است سه ميتوانيم در ستابهاي فرهنگ واژگان پيدا سنيم و اگر اختالفي در معناي این واژگان در شعر سعدي
با معناي آن در فرهنگ دیده شود بسيار اندك و قابل چشم پوشي خواهد بود .در این شعر وقتي سعدي مي
گوید بخشكيد سرچشمه هاي قدیم منظورش سامال روشن است یعني چشمه هایي سه از قدیم آب داشتند بي
آب شدند .به همين سادگي ،شعر هاي دیگرش نيز به همين سادگي و روشني است و اگر ابهامي در آن باشد
مربوط به معناي واژه هاي بكار رفته است .ولي در شعرهاي حافظ سبك سار و چهره داستاني دیگر دارد .براي
بازشكافي بيشتر یكي از اشعار حافظ را مي آوریم
اي نسيهم سنهر آرامگهه یهار سنهاست

منزل آن مه عاشق سش عيار سناست

شب تهار است و ره وادي ایمن در پيش

آتهش طهور سنا موعهد دیدار سناست

هر سه آمد به جههان نقش خهرابي دارد

در خهرابات بگویيهد سه هشيار سناست

است اهل بشارت سه اشارت داند

نكتهها هست بسي منر اسرار سناست

ههر سر موي مهرا با تو ههزاران سار اسهت

مها سنایيم و مالمت گر بيسار سناست

آن س

بازپرسيهد ز گيسهوي شكهن در شكهنش

ساین دل غمزده سرگشته گرفتار سناست

عقل دیوانه شهد آن سلسله مشكين سهو

دل ز ما گوشه گرفت ابروي دلدار سناست

ساقي و مارب و مي جمله مهياست ولي

عيهش بي یار مهيها نشهود یهار سناست

فكهر معقول بفرمها گل بي خار سناست
حهافظ از باد خزان در چمن دهر مهرنج
در این شعر حافظ مي گوید «اي نسيم سنر آرامگه یار سناست  ---منزل آن مه عاشق سش عيار سناست»
ایننا نسيم سنر با توجه به معناي واژه اي آن روشن است ،باد مالیمي سه در سنرگاه مي وزد ليكن مگر این
باد سنري مي تواند بشنود و درك سند و پاسخ بدهد؟ باد سنري چگونه مي تواند نشاني خانه عاشق سُش را
به ما یا حافظ بدهد؟ روشن است سه اینها نه استعاره ،سه از آن چند رتبه باالتر است .استعارههایي سه هر س
به فراخور ژرف زندگي و تنربه اش خود را مناز ميداند آن را منظور شعر حافظ بداند و از آن خرسندي سرده
و یا گاهي از «سشفي» سه در باره معناي آن شعر سرده بر خود ببالد .خواننده غزلهاي حافظ همواره بداننا مي
افتد سه (برخالف شعر سعدي) نباید بدون رنگي در اندیشه تامل ،آن از بگذرد ،درست از نو تاملي سه
بينندهي یك اثر هنري پيشرفته (براي نمونه نقاشيِ پيشرفته) دچارش مي شود یعني تصویري را نگاه ميسند
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و نميتواند با دل استواري بگوید این شكلِ پيشِ روي ،یك سبوتر است یا یك مادر یا یك آرامش صبنگاهي و
یا عرون در حال پرواز به آسمان و یا هنگامهاي اجتماعي سه چندي پيش رخ داده است .حتي اگر خود
نگارنده هم آننا باشد به شما چيزي نخواهد گفت .او هرگونه تفسير را به عهده خود شما خواهد گذاشت ،این
اصلي ترین ویژگي هنرهاي پيشرفته است .حافظ هم به همين ترتيب رفتار سرده است .شعري با مصالني از
نمادها ساخته و پرداخته ،ليكن معنا و تفسير آن را به عهدهي خواننده نهاده است .بر این پایه ميتوان گفت
حافظ در هنر ادبي ،از راهكارهاي هنر پيشرفته استفاده سرده و به همين سبب ساربُردش شعرش در پهنهاي به
گستردگي زندگيِ اجتماعي و سياسي و عشقي ،در اندیشه مردمان پروانهي حضور گرفته است .همانگونه سه
آمد هنر پيشرفته بيش از آنكه برآمده از روزگار امروز باشد حاصل شرایط اجتماعي و تسلط خودسامگان تهي
مغز و تهاجم و مبارزه مرد در برابر خودسامگي آنان است سه بيگمان شرایط اجتماعي روزگار حافظ از چنين
شرایاي دور نبوده است .امروز هم در هرمنيط اجتماعي ،هنر پيشرفته و نمادین با مضمون انتقاد ،در ميان
مرد برآمد سند بيگمان نشانه حضور خودسامگان در آن منيط اجتماعي است.
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