
3503

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

هنر، زیبایی و زندگی

آلـن دوباتـن و جـان آرمسـترانگ در کتـاب هنـر همچـون درمـان1 هدف اصلـى و اصیل 
هنـر را دسـتیابى بـه زندگـى بهتـر مى دانند. هنـر مى توانـد نمونه هاى بهترى از انسـان و 
نسـخه هاى بهتـرى از حیـات را در ایـن جهان پر از رنـج رقم بزند. آن ها هفـت کارکرد را 
بـراى هنـر برمى شـمرند کـه در این جـا بـا نمونه هایـى کـه از ادبیـات برگزیدیم، بـا آن ها 

مى شـویم: همراه 
نخسـتین کارکـرد هنر واکنشـى بنیـادى به پیامدهاى فراموشـى اسـت. هنـر به ما 
کمـک مى کنـد تـا چیزهایى کـه دوستشـان داریم و از دسـت رفته انـد را به یـاد بیاوریم. 
دو هنر نقاشـى و عکاسـى در راسـتاى همین هدف شـکل مى گیرند. همان طور که شـعر 
نیـز از نظـر شـاعران، شـکار لحظه هـاى فّرارى اسـت کـه فقط به یـارى کلمات و سـخن 

مى تـوان آن ها را مانـدگار کرد. 
دومیـن کارکـرد هنـر ایجـاد امیـد و انگیـزه در مخاطب اسـت. زمانـى دراز از تاریخ 
هنـر در راسـتاى آرمانى سـازى آن بوده اسـت. چـون در زندگى عادى به نـدرت مى توان به 
انسـان و جامعـۀ آرمانـى دسـت یافـت، هنر این امـکان را بـه هنرمند مى دهـد که جهان 
و انسـانى یوتوپیایـى بیافرینـد و مخاطبـان رنجـور از زندگـى نامهربـان را بـه زندگـى اى 
آرمانـى امیـدوار سـازد. بـا همـۀ انتقاداتى کـه بر این دسـت آثار هنـرى وارد اسـت، باید 
گفـت اغـراق در مـورد خوبى هـا مى توانـد، در پیـدا کـردن راهـى در میان دشـوارى هاى 
زندگـى سـودمند باشـد. شـعر فریدون مشـیرى در آغـاز بهار همواره حسـى از شـادمانى 
و نویـد زندگـى تـازه را در خواننـدگان آن دمیده اسـت: بـا همیـن دیدگان اشـک آلود/ از 
همیـن روزن گشـوده بـه دود/ بـه پرسـتو بـه گل بـه سـبزه درود.2 و یـا شـعر کوتـاه «به 

بـرگ گل سـرخ» از شـفیعى کدکنى:
بـدان سـان کـه باران/  سـوى آسـمان راه برگشـت هرگـز ندارد/ مـن ایـن راه را تا به 
پایـان پاییـز/ بـه پـاى پُر از زخـم خواهم سـپردن/ به آب و به آیینه سـوگند یـاران! / من 

ایـن حـزن را از رخ کودکان نشـابور/ به برگ گل سـرخ خواهم سـتردن.3
از طـرف دیگـر سرشـِت زندگـى، اندوهبـارِى آن اسـت. هنـر مى توانـد بـا مـا در 
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اندوهگسـارى مان همراهـى کنـد و بـه مـا بیامـوزد کـه چگونـه بـا رنج هـا روبرو شـویم و 
بـا دیگـر کسـان در مصائِب یکسـان سـوگوارى کنیـم. این سـومین کارکرد هنر اسـت. 
شـفیعى کدکنـى در مقالـه اى بـا عنـوان «شـاعرانى کـه بـا آن هـا گریسـته ام»، یکـى از 
ویژگى هـاى شـعر فریـدون مشـیرى را همیـن دردمنـدى و اندوهگسـارى وى مى دانـد.4 
مشـیرى در شـعر «سـوغات یـاد» در فضایـى نوسـتالژیک از روزهـاى کودکـى خـود در 

مشـهد و از مـادرش در حـرم امـام رضـا(ع) یـاد مى کنـد:
«در غروبـى ارغوانـى رنـگ/ بـا نشـانى هاى گنـگ و دور/ آمـدم تـا هفـت سـال از 
سرگذشـتم را/ بشـنوم شـاید/ از اشـارت هاى یـک در/ از نـگاه سـاکت یـک پنجـره یـک 
شیشـه یـک دیـوار/ در حـرم، در کوچـه، در بـازار!/ آمـدم خـود را مگـر پیدا کنـم:/ کیِف 
زرد کوچکـى بـر پشـت/ نیـزه اى از آن قلم هـاى نیـى در مشـت/ گوش هـا از سـوز سـرما 
سـرخ/ رهگـذر بر سـنگفرش راه ناهمـوار!/ آمدم شـاید/ ناگهان در پیچ یک کوچه/ چشـم 
در چشـمان مـادر واکنـم!/ هـاى هـاِى اشـتیاِق سـال ها را/ سـردهیم/ وانچـه در جـان و 
جگـر یـک عمـر پنهـان کرده ایـم/ سـر در آغـوش هـم آریم و بـه یکدیگـر دهیـم/ هیچ!/ 
در میـان ازدحـام زائـران/ پـاى تـا سـر گـوش/ شـاید از او نالـه اى در گیـر و دار این همه 
فریـاد/ مانـده باشـد در فضـا/ هرچنـد نامفهوم/ در رواِق سـرِد سـاکت/ مى دویـدم در نگاه 
صـد هـزار آیینـۀ کوچک/ شـاید از سـیماى او در بازتاب جـاودان این همـه تصویر/ مانده 
باشـد سـایه اى/ هـر چنـد نامعلوم/ هیـچ!/ هیچ غیـر از بغض تاریـک ضریح!/ هیـچ غیر از 
شـمع ها و قصـۀ پـر پـر زدن در اشـک/ هیچ غیـر از بهت محـراب، آه!/ هیچ غیـر از انتظار 

کفش کـن!/ بازمى گشـتم/ زخـم کارى خـورده اى تا جـاودان دلتنـگ...»5
چهارمیـن کارکـرد هنر ایجـاد تعادل و تـوازن در وجود اسـت. هنر مـا را از تنش ها 
و ناهنجارى هـا دور مـى دارد و حسـى از نظـم و تعـادل اعطـا مى کنـد. آثـار هنـرى کمک 
مى کننـد، بخش هـاى از دسـت رفتـۀ شـخصیت مان به مـا بازگردنـد. «ما مشـتاق هنرى 
هسـتیم کـه جبرانى باشـد بـراى آسـیب پذیرى هاى درونى مـان و کمکى براى دسـتیابى 
بـه تعادلـى مانـدگار» (باتـن، 1397، ص. 38). هرچـه زندگـى پیچیده تـر و مصنوعى تـر 
شـود، میـل بـه سـادگى طبیعى بیشـتر مى شـود. هنـر مى توانـد، از طریـق یادآورى هاى 
شـهودى در مـورد تعـادل و خوبـى و زیبایـى، زندگـى مـا را نجـات دهد. شـاید منظومۀ 
«عقـاب» خانلـرى نمونـۀ خوبـى بـراى ایـن کارکرد هنرى باشـد. مقایسـۀ زندگـى عقاب 
و زاغ در ایـن شـعر بلنـد، نوعـى تعـادل و تـوازن روحى را براى خوانندة شـعر بـه ارمغان 
مـى آورد کـه همـراه بـا حالتـى انسـانى و اخالقى اسـت. عقـاب زندگـى کوتاه با شـرافت 
و جوانمـردى و آزادى را بـر زندگـى در پلشـتى ترجیـح مى دهـد: یـادش آمـد کـه بر آن 
اوج سـپهر/ هسـت پیـروزى و زیبایـى و مهـر/ فـّر و آزادى و فتـح و ظفرسـت/ نفس خّرم 

باد سحرسـت.
پنجمیـن کارکـرد هنـر کمـک بـه خودشناسـى افـراد اسـت. گاهـى در میـان آثـار 
هنـرى ویژگى هایـى را مى یابیـم کـه مـا را تعریـف مى کننـد و مـا بـا آن هـا خودمـان را 
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هنر، زیبایى و زندگى

مى شناسـیم و بـه دیگـران نیـز اجـازه مى دهیـم، دربارة مـا بیشـتر بدانند(باتـن، 1397، 
ص. 54). بـه نظـر نمى رسـد هیچ یـک از انـواع هنرهـا بـه انـدازة رمان هـاى بـزرگ قرون 
اخیـر، در معرفـى شـخصیت ها و افـراد گوناگـون موفـق بـوده باشـند. در میـان صدهـا 
شـخصیت موجـود در رمـان جنـگ و صلـح تولسـتوى و یا کلیـدر محمود دولـت آبادى، 
شـخصیت هایى شـبیه مـا موجـود اسـت. افـرادى کـه دوستشـان داریـم و مى توانیـم بـا 
آن هـا همذات پندارى داشـته باشـیم. شـخصیت «هسـتى» در رمـان جزیره سـرگردانى، 
چهـرة آشـناى بسـیارى از زنـان ایرانـى اسـت که اکنـون دهۀ پنجاه عمرشـان را سـپرى 

مى کننـد.
یکـى از عوامـل رشـد هـر فـردى آشـنایى بـا دیگـر آرا و عقایـد و احتـرام گذاشـتن 
بـه دیگرانـى اسـت کـه در نظـر مـا عجیـب، غریبـه و یـا دیگـرى به نظـر مى آینـد. هنر 
بـه مـا مى آمـوزد کـه جهـان سرشـار از تفاوت ها اسـت و هـر یک از افـراد انسـانى در آن 
بـا یکدیگـر متفاوتنـد. مـا مى توانیـم بـا شـناخت هنـر و هنرمنـدى کـه بـراى ما ناآشـنا 
مى نمایـد، دنیـاى خـود را گسـترش دهیم و این ششـمین کارکـرد هنر اسـت. خواندن 
رمان هایـى دربـارة زندگـى مردمان از شـهرها و سـرزمین هاى دیگـر و از طبقات مختلف، 
همـواره نظـر مخاطبـان را بـه خود جلب کرده اسـت. ما امروز بـا خواندن رمـان دلبند اثر 
تونـى موریسـون و یـا کلبـۀ عمـو تم اثر هریـت بیچر بـا زندگـى سیاه پوسـتان آمریکا در 
دورة میانـى جنگ هـاى شـمال و جنـوب آشـنا مى شـویم. کافـکا در کرانه اثـر موراکامى 
مـا را بـا خـود بـه شـرقى ترین سـرزمین هاى عالـم مى بـرد و با عـادات و اخـالق مردمان 

ایـن سـرزمین ها و زیسـت جهان شـان آشـنا مى سـازد.        
هفتمیـن ارزش کاربـردى هنـر کـه دوباتـن و آرمسـترانگ از آن یـاد مى کنند، این 
اسـت کـه هنـر دنیـاى عادتـى و خسـته کنندة پیرامـون را تـازه و خوشـایند مى سـازد. 
هنـر بـا عـادت مى سـتیزد و نـگاه مـا بـه امـور عادتـى را تغییـر مى دهـد. هنـر چشـم ما 
را بـه زیبایى هـاى زندگـى اى کـه در آن هسـتیم، مى گشـاید و بـه دنیایـى کـه تا کنـون 
بـه نظرمـان تکـرارى و ناخوشـایند مى آمـد، جلـوه اى دوباره مى بخشـد. گلچیـن گیالنى 
در شـعر «بـاران»، روایتـى تـازه از روزى بارانـى در جنگل هـاى گیـالن براى مـا دارد که 
همـواره بـا شـنیدن صـداى قطـرات بـاران بـر بـام خانه مـان آن را بـه یـاد مى آوریـم: باز 
بـاران/ بـا ترانـه/ با گهرهـاى فراوان/ مى خـورد بر بام خانـه.../ یادم آرد روز بـاران/ گردش 
یـک روز دیریـن/ خـوب و شـیرین/ تـوى جنگل هـاى گیـالن... و یـا روایتـى تـازه از نماز 
کـه از زبان سـهراب سـپهرى مى شـنویم: من مسـلمانم!/ قبلـه ام یک گل سـرخ/ جانمازم 
چشـمه. مـن وضـو بـا تپـش پنجره هـا مى گیـرم...و تعریـف تـازة شـاملو در شـعر «در 

آسـتانه» از انسـان و هویـت او:
 مـن بـه هیـأِت «مـا» زاده شـدم/ بـه هیـأِت پُرشـکوِه انسـان/ تـا در بهـاِر گیـاه بـه 
تماشـاى رنگین کمـاِن پروانـه بنشـینم/ غـروِر کـوه را دریابـم و هیبـِت دریا را بشـنوم/ تا 
شـریطۀ خـود را بشناسـم و جهـان را بـه قـدِر همـت و فرصـِت خویـش معنـا دهـم/ که 
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کارسـتانى از این دسـت/ از تـواِن درخـت و پرنـده و صخره و آبشـار/ بیرون اسـت. انسـان 
زاده شـدن تجّسـِد وظیفه بود:/ تواِن دوست داشـتن و دوست داشته شـدن/ تواِن شـنفتن/ 
تـواِن دیـدن و گفتـن/ تـواِن اندوهگین و شـادمان  شـدن/ تـواِن خندیدن به وسـعِت دل، 
تـواِن گریسـتن از ُسـویداى جان/ تـواِن گردن بـه غرور برافراشـتن در ارتفاِع شـکوهناِك 
فروتنـى/ تـواِن جلیـِل بـه دوش بردِن بـاِر امانت/ و تواِن غمنـاِك تحمِل تنهایـى/ تنهایى/ 

تنهایـى/ تنهایـى عریان.6
نیچـه معتقـد اسـت، آنچـه زندگـى را ممکـن و قابل تحمـل مى سـازد، نگاهى هنرى 
بـه جهـان اسـت. اگر جهـان را از منظر زیباشناسـانه بنگریم، زیبا و قابل زیسـتن اسـت و 
زندگـى بـا همـۀ رنج هـا و مشـقت هایش تنها در ایـن صورت قابـل تحمل خواهـد بود. او 
مى گویـد، اگـر هنـر نبـود، حقیقـت مـا را نابـود مى کرد. مـا به هنـر نیازمندیم، زیـرا هنر 

بزرگتریـن انگیـزة زندگـى اسـت. هنر ابـزار مهمى براى ممکن سـاختن زندگى اسـت.7 
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