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در نگاه نخستين و برپاية انديشه اي آغازين، مي توان بر 
آن بود كه هيچ پيوندي در ميانة اسطوره و هنر نمي توان 
و  فرهنگي اند  پديده هايي  دو  اين  آنكه  مگر  يافت، 
دستاوردهاي آفرينش ذهني و »مينوي« آدمي. ليك اگر 
بدين دو پديده و دستاورد مينوي و فرهنگي آدمي ژرف 
بنگريم و با نگاهي پديدارشناسانه و گوهرگرايانه، پيوندي 
بنيادين و ساختاري در ميانة آن دو مي توانيم يافت. بر 
هنر  و  اسطوره  پيوستگي  و  پيوند، هم بستگي  اين  پاية 
آن چنان تنگ و ژرف خواهد بود و ناگزير و نهادين كه 
آنها را تنها در نمودها و نشانه هاي بيرونيشان از يكديگر 
گسسته و جدا خواهيم دانست و برآن سر خواهيم افتاد 
كه آن دو در ساختار يكسانند و در سويمندي است كه 

از هم جدايي مي گيرند و مي گسلند. 
پيوند ساختاري و سرشتين اسطوره و هنر باز مي گردد 

به خاستگاه و بنياد آنها كه نهاد يا ناخودآگاهي است.

ناخودآگاهي:خاستگاهاسطورهوهنر

آنچه  همة  يادهاست.  استوداِن1  نهاد،  يا  ناخودآگاهي 
آدمي در روز خودآگاهي و روشنايي ياد آشكارا فرادست 
روية  از  مي آيد،  فراموشي سپرده  به  كه  آنگاه  مي آورد، 
لغزان ياد فرو مي غلتد و در مغاكي ژرف و بُْن ناپديد فرو 
مي ريزد كه شِب ناخودآگاهي و تيرگِي نهاد است. چنين 
است كه آموزه هاي آشكار و دانستة يادين به اندوزه هاي 
نهان و ناخواستة نهادين ديگرگون مي شود. از اين روي، 
آنچه خودآگاهانه و خواسته فرادست آمده است به راستي، 
با فراموشي، از دست نمي رود؛ در آن استودان و مغاك،2 
خفته و فرونهفته مي ماند. تا هر زمان زمينه فراهم شد 
به  ژرفاها  از  و  برخيزد  و  بجنبد  يافت،  امكان  و  توان  و 
رويه ها باز آيد و از شِب نهفتگِي نهاد به روِز آشكارگِي 
ياد. ليك آنچه در اين روند و فراينِد نهفتن و بازشكفتن 
روي مي دهد و اسطوره و هنر از آن مي زايد و بر مي آيد، 
آن است كه اندوخته هاي بازشكفتة ناخودآگاهي و نهاد، 
ديگر، آن آموخته هاي فرونهفتة خودآگاهي و ياد نيست. 
آنچه از ياد به نهاد رفته است، آنگاه كه از نهاد به ياد باز 

مي آيد، هر چند در گوهر و »بود« همان است كه بوده 
است، در گونه و »نمود«، همان نيست. اين ديگْر گشت 
پديده اي است نيْك شگرف و كمابيش يكسره ناشناخته 
ياري  به  او  و  مي دهد  رخ  آدمي  در  تنها  كه  رازآلود  و 
آن جهان برون يا »گيتي«3 خويش را به نهانگاه دل و 
درون مي برد و آن را از آِن خود مي گرداند و »مينوِي« 
خويشتن را از اين گيتي مي سازد. فراتاِب گيتي در ياد، 
دانش و آگاهي را پديد مي آورد و فروتاِب آن در نهاد، 
و  نمودها  بنيادين ترين  و  برترين  كه  را  هنر  و  اسطوره 
در  گيتي  كه  آنگاه  است.  آدمي  ميُنِوي  دستاوردهاي 
آدمي دروني و ناخودآگاهانه و نهادين مي شود، مينوي 
وي را پديد مي آورد؛ نيز آنگاه كه اين مينو، به هر انگيزه 
و خيزاننده اي از خفتگي و خموشي بدر آمد و در َكش و 
كوش و جوش و خروش افتاد و از زير به َزبَر راه جست 
و از فرود به فراز آمد و آشكار و نمودار گرديد، اسطوره و 

هنر را پديد خواهد آورد.

درياوجويبار

آدمي هر دم، تا بيدار و هشيار است، از گيتي بهره مي برد 
و اثر مي پذيرد. اين بُرده ها و پذيرفته ها به جويبارهايي 
روانند.  خود آگاهي   و  ياد  بستِر  بر  همواره  كه  مي مانند 
زماني مي رسد كه آنها از اين بستر پر شيب و لغزان، در 
مغاك ژرف و تاريك نهاد و ناخودآگاهي فرو مي ريزند و 
در آنجا به دريايي مي پيوندند و آن را بيش از پيش بر 
مي افزايند و ژرفا و پهناوري مي بخشند كه از هزاران هزار 
جويبار كه در آن بستر روان شده اند و در اين مغاك فرو 
ريخته اند، پديد آمده است. اين دريا، بيش از آن فزون مايه 
و گران سنگ است كه به آساني از هر نسيم و باد نرم خيز 
بيشتر  كه  است  آن  از  بگيرد.  شكنج  و  چين  و  بجنبد 
»سبز«4 و آرام مي ماند و بيگانه با تاب و تب و جان و ُجنب.

اما گاه تندبادي دمان و سهمگين مي توفد و دريا را 
بر مي آشوبد و خيزابه هايي سترگ در آن بر مي انگيزد. 
چگونگي اين خيزابه ها و نيروي كوبش و روبش در آنها 
هم به توان و توفندگي تندباد بازبسته است، هم به ژرفا 
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و پهناوري دريا. هرچه دريا ِمهيْن مايه تر باشد، تندبادي 
كه آن را برمي شورد و بر مي آشوبد، به ناچار توانمندتر و 
توفنده تر مي بايد بود. گاه تندباد آن چنان دمان و بي امان 
است و كوبنده و آشوبنده كه از دريا، به هر پايه فراخ و 
فزون باشد، خيزابه هايي سترگ و ُسْتوار، كالن و كوه وار 
الي ها  و  مي روبد  نيز  را  آن  بستر  حتي  مي انگيزد؛  بر 
بر هم  را كه در آن  ته نشست هاي ساليان و هزاره ها  و 
انباشه و توده شده اند، بر مي خيزاند و در هم مي پيچد 
اليه اليه  كه  الي ها  آن  هنگام،  اين  در  مي افشاند.  بر  و 
بر هم انباشه اند و اندوخته هاي ده ها يا صدها يا هزاران 
سالة نهاد از آموخته هاي يادند، مي گسلند و مي پراكنند 
و دستخوش خيزابه ها، از ژرفاهاي بستر دريا به كرانه هاي 
آن مي رسند؛ خيزابه هايي كه كوبان و روبان، دريا را در 

مي نوردند و تا دوْرجاي بر كرانه  فرا مي روند.
اسطوره و هنر به راستي نشان و يادگاري است كه از 
آن خيزابه ها پس از بازگشتشان از كرانه، بر آن مي ماند. 
چگونگي  را  هنري  و  اسطوره اي  آفريده هاي  چگونگي 
تندباد و دريا رقم مي زند و پايه مي ريزد؛ نيز چگونگي 

پويه و شتاب خيزابه ها بر كرانه.

بستروكرانه

آهنِگ روشنكرِد  به  پندارينه كه  نگارة  و  انگاره  اين  در 
چگونگي  و  هنر  و  اسطوره  خاستگاه  بازنموِد  و  سخن 
دريا  شد،  گرفته  كار  به  دو  آن  پديدآيِي  و  پيدايي 
نماْدگونة  تندباد  و  است  ناخودآگاهي  و  نهاد  نماْدگونة5 
روند  پايه گذار  و  آغازگر  كه  بيروني  كارساز  و  انگيزه 
آفرينش اسطوره اي و هنري است و كرانه نماْدگونة ياد 
مرز  و  پيوند  انگاره،  و  نگاره  اين  پاية  بر  خودآگاهي.  و 
با  را مي توانيم  نهاد  و  ياد  يا  ناخودآگاهي  و  خودآگاهي 
مرز و پيوند كرانه با دريا سنجيد و بَررسيد. هرچه دريا به 
كرانه نزديك تر باشد، ناخودآگاهي و خودآگاهي به همان 
اندازه به يكديگر نزديكند. دورترين بخش دريا از كرانه 
بستر آن است. پيوند كرانه و بستر پيوندي وارونه است: 

كرانه بيروني ترين است و بستر دروني ترين.

اما اين دو وارونة ناساز، در يك ويژگي بنيادين، با يكديگر 
هنبازند و دمساز؛ آن استواري و پايداري است. بستر و 
كرانه بخش هايي از دريايند كه ديرتر و كمتر ديگرگون 
مي شوند و از رنگ و ريخت و روي هميشگي خويش وا 
مي گردند. دريا، راستي را، پهنه اي است لغزان و ناپايدار 
در ميانة اين دو كه دم به دم ريخت و پيكره مي گرداند 
و ديگرسان مي شود؛ حتي درياي »سبز« و آرام نيز، هر 
دم، ريخت و رويي ديگرگون مي يابد و به خود مي پذيرد.

گونههايناخودآگاهي

بر پاية همان انگاره و نگاره، اگر كرانة دريا را خودآگاهي 
اليه هاي  در  ويژه  به  دريا،  بستر  بشماريم،  و  بپنداريم 
ژرف تر و دروني تِر آن، استوارترين و ماندگارترين گونة 
ناخودآگاهي خواهد بود كه آن را ناخودآگاهي جهاني6 
يا جمعي مي ناميم. چيستي آدمي بر اين ناخودآگاهي 
ناخودآگاهي  اين  اندوخته هاي  است.  گرفته  بنياد 
و  »گونه اي« ترين  ساختاري ترين،  و  سرشتين ترين 
گوهرين ترين اندوخته هاي اوست كه پيراسته از رنگ و 
نژاد و فرهنگ و هر آنچه آدميان را از يكديگر مي گسلد 
و باز مي شناساند و يافته ها و دستاوردهاي تبار آدميان 
است، در آن گرد آمده است و نهفته. اين ناخودآگاهي 
اندوختگاه چوني هاي آدمي است و دورترين و  انباره و 

پيراسته ترين از چندي هاي7 او.
اين  آمد،  كرده  ياد  پيش  اين  از  كه  سان  بدان 
به  است،  نهادين ترين  و  ژرف ترين  كه  ناخودآگاهي 
شيوه اي ناسازوارانه8 در فراگيري و همه سويگي و همه 
رويگي، با خودآگاهي كه در رُويه ترين است و يادين ترين 

سنجيدني است.
آنچه در خودآگاهي مي گذرد: دانستگي و آموختگي 
ياري آموخته ها و  به  فراگير و همگاني  است و آدميان 

دانسته هايشان، با يكديگر پيوند مي گيرند.
را  آن  من  كه  ناخودآگاهي  از  ديگر  گونه اي  قلمرو 
ناخودآگاهي تباري مي نامم،  در نزديك ترين جاي از دريا 
به بستر آن مي تواند بود؛ در آنجا كه آب هاي دريا رُوية 
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بستر را مي سايند و گاه اليه اي تنك از خاك و ماسة آن 
را بر مي گيرند و مي افشانند. 

آنهاست  ناخودآگاهي  اين  انباشته هاي  و  اندوخته ها 
كه تباري از آدميان در درازناي زندگاني خويش فرادست 
آورده است. خواست من از تبار، مردماني است كه ديري 
در سرزميني يگانه زيسته اند و تاريخ و فرهنگ و پيشينه اي 
يگانه يافته اند و بيشتر، به زباني يگانه نيز سخن مي گويند.
فرازين  بخش  ناخودآگاهي  گونه  سومين  قلمرو 
درياست و پاره اي از بخش ميانين آن. اين قلمرو، وارونة 
بستر دريا، نزديك ترين است به روية دريا و كرانة آن؛ 
بخش فرازين آن همواره با كرانه در پيوند است و در داد 
و ستد؛ به هنگاِم برآمد، پاره اي از كرانه را فرو مي پوشد و 
ماسه هاي آن را مي روبد و به درون خويش در مي كشد.

بستر  جهاني،  فراگير  اسطورة  اسطوره،  خاستگاه 
اين  از  آنچه  و جمعي.  ناخودآگاهي جهاني  يا  درياست 
ناخودآگاهي بر مي تراود و بر مي آيد، نشان از ژرف ترين 
است  همان  و  دارد  آدمي  آزمون هاي  سرشتين ترين  و 
كه يونگ آن را »كهن نمونه«9 ناميده است. تراويده ها 
بُنْ مايه هاي  و  نمادها  تباري  ناخودآگاهي  برآمده هاي  و 
اسطورة تباري را پديد مي آورد. اين نمادها تنها در قلمرو 
ناخودآگاهي  از  گونة سومين  دارد.  معنا  و  كاركرد  تبار 
همان است كه ناخودآگاهي فردي ناميده مي شود. قلمرو 
اين ناخودآگاهي را، بدان سان كه از اين پيش نوشته ام، 
به دو بخش مي توانيم كرد: بخش ميانين و بخش فرازين. 
اليه هاي زيريِن بستر فرودين ترين بخش مغاك و ژرفاي 
فردي  ناخودآگاهي  از  دومين  بخش  و  مي سازند  را  آن 
اين  از  ميانين  بخش  را.  مغاك  رُوية  و  را  فرازين ترين 

ناخودآگاهي خاستگاه رؤياست، رؤياي فردي.
آنچه به هنگام روز و در بيداري و هشياري بر آدمي 
پديد  در  بشود  كارسازي  و  انگيزه  مي تواند  مي گذرد، 
خواب  در  و  هنگام  شب  كه  رؤيايي  در  نمادها،  آمدن 
مي بيند. اگر آزمون هاي روزانه به بسندگي كارا و كاونده 
بايسته، مي توانند  از كاْرماية عاطفي  برخوردار  باشند و 
به  را  دريا  و  ببرند  راه  ناخودآگاهي  از  بخش  بدين  تا 
گونه اي بجنبانند كه خيزابه هايي از آن بر كرانه بيفتد. 

اين خيزابه هايند كه رؤياهاي فردي را پديد مي آورند و 
نمادهاي آنها را. از آن است كه رؤياي هر كس تنها از 
نمي توانند  را  يكسان  رؤيايي  تن  دو  و هرگز  اوست  آِن 
ديد. حتي بسيار كم مي افتد و پيش مي آيد كه كسي 
رؤيايي را به يكسان دو يا چند بار ببيند.10 اين نايكساني، 
از يك سوي، از آنجاست كه خاستگاه رؤيا ناخودآگاهي 
و  مي پذيرد  تفاوت  ديگري  به  يكي  از  كه  است  فردي 
ديگران در آن با وي هنباز نيستند و از ديگر سوي، از 
آنجاست كه نمادهاي آن از آزمون هاي روزانه و هشيارانه 
و خودآگاهانة هركس مايه مي گيرد كه هر روز مي تواند 
به گونه اي ديگر باشد. آنچه در هر روز بر كسي مي گذرد، 
اگر بنويسندش و گزارشي از آن به دست بدهند، تاريخ 
آن روز آن كس مي تواند بود و بازتاب آن در ناخودآگاهي 

فردي و در رؤياي شبانة او، اسطورة فردي وي.
تبار  آن  زندگاني  درازناي  در  تباري  بر  آنچه  نيز 
مي گذرد، تاريخ آن را مي سازد و رخدادها و چهره ها و 
سرزمين هايي كه بيشترين و پايدارترين كاركرد را در اين 
تاريخ داشته اند، از كاْرمايه اي آن چنان نيرومند و ژرف كاو 
برخوردار مي توانند بود كه راه به بخش هاي فروتر نهاد 
در  آن چنان  را،  دريا  و  تباري  ناخودآگاهي  به  و  ببرند 
آن ژرفا بياشوبند كه خيزابه هايي از آن بر كرانه بيفتد 
و  وابستگان  از  يكي  رؤياي  در  را  تباري  نمادهاي  و 
هموندان آن تبار برانگيزد. همين نمادهاي تباري است 
كه خواب گزاري را پديد آورده است.11 خواب گزار كسي 
است كه راز اين نمادها را مي داند و بر پاية آنها، رؤيا را 

راز مي گشايد و باز مي نمايد.
و  تاريخ  در  و  باشند  جهاني  و  فراگير  آزمون ها  اگر 
سرگذشت آدمي روي بدهند و كاْرمايه و نيرويي شگرف 
و هنگفت داشته باشند و از رُويه ها به ژرفاها برسند و 
ناخودآگاهي جهاني و جمعي را بكاوند و توفاني سترگ 
كه  برآشوبند  آن چنان  را  دريا  و  برانگيزند  سهمگين  و 
بستر آن نيز تا اليه هاي فرودين سفته و شكافته شود و 
خيزابه ها الي ها و ته نشست هاي باستاتي را برآورند و به 
كرانه درافكنند، »كهن نمونه« ها در رؤياي هر كس از هر 

سرزمين و نژاد و تبار، آشكار مي تواند شد.
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در  كاونده تر،  و  كاراتر  نيرويي  با  ساز،  و  كار  همين 
همين  از  و  است  كار  در  اسطوره اي  نمادهاي  پيدايي 
روست كه پيچيدگي و رازناكي اين نمادها از نمادهاي 
آنها  از  نمادها  اين  كه  مازهايي  و  است  افزون تر  رؤيا 
و  پرشمارتر  آيند،  باز  ُرويه ها  به  ژرفاها  از  تا  مي گذرند 
تودرتوي ترند. آنچه اسطوره را از رؤيا جدا مي دارد، آن 
و  ناخودآگاهي جهاني  تنها  اسطوره   كه خاستگاه  است 
تباري است و ناخودآگاهي فردي تنها خاستگاه رؤياست. 
نيز هم از اين روست كه اسطوره سويمندي و كاركردي 
فراگير دارد، در قلمرو جهان يا تبار و پديد آور گونه اي 

فرهنگ و جهان بيني است.
از بخش فرازين در ناخودآگاهي فردي بر  اما آنچه 
بر مي آيد چيست؟ پاسخ من بدين پرسش  مي تراود و 
چنين است: هنر. خاستگاه هنر آن بخش از درياست كه 
همواره با كرانه در پيوند است و در داد و ستد؛ هم بر 
كرانه اثر مي نهد، هم از آن اثر مي پذيرد. بخشي است كه 
نه به نابي و يكسره، درياست؛ نه يكسره و به نابي، كرانه. 
قلمروي ميانين و مرزي در ميانة ناخودآگاهي فردي و 
خودآگاهي. بر اين پايه كاروساز و روند آفرينش هنري، 
روند و كاروسازي است كه هم ناخودآگاهي در آن هنباز 

است هم خودآگاهي.
به سخني روشن تر، اين روند در ناخودآگاهي پديد 
مي آيد و آغاز مي گيرد؛ اما مانند اسطوره و رؤيا، همواره 
در دام و بند ناخودآگاهي نمي ماند؛ به ناچار، مي بايد به 
خودآگاهي برسد و نيك با آن درآميزد. خيزابه هايي كه 
از ميانه و ژرفاي دريا مي توفند و فرا مي آيند، چندان از 
را  دريا  رُوية  كه  خيزابه هايي  اما  نمي پذيرند؛  اثر  كرانه 
چين و شكن مي دهند، هنگامي كه به كرانه مي رسند، تا 
بدان پايه با كرانه در مي آميزند كه رنگ و روي كرانه را 
به خود در مي پذيرند. راستي را، آنچه در پي انگيزه هاي 
كارساز بيروني در ناخودآگاهي هنرمند پديد مي آيد، تا 
خودآگاهانه نشود، هنر نيست. خاستگاه هنر ناخودآگاهي 
فردي است؛ اما سويمندي و كاركرد آن، به يك بارگي، 
همگاني و جمعي است. كاروساز آفرينش هنري چنان 
پايان  نيز،  او  در  و  بگيرد  آغاز  هنرمند  در  كه  نيست 

بپذيرد. آغاز اين آفرينش در هنرمند است و با هنرمند؛ 
ليك پايان آن در وي و با وي نيست؛ كاروساز و روند 
آفرينش هنري زماني به سامان و سرانجام مي رسد كه از 
هنرمند درگذرد و به هنردوست بيانجامد و راه ببرد. اين 
كاروساز، سازوكاري است پويا و دو سويه كه هنردوست 
نيز در آن هنباز و هم بهره است. اگر هنْردوست نتواند 
آفريدة هنري را دريابد و با آن پيوند بگيرد و به گونه اي 
با آنچه در هنرمند رخ داده است، دمساز نشود و آزمون 
در  هنر،  نيست.  هنري  آفريده  آن  نيازمايد،  باز  را  وي 
سرشت و ساختار، به گونه اي است كه همواره در ميانة 
آموزه،  و  انگيزه  ياد،  و  نهاد  و خودآگاهي،  ناخودآگاهي 
نباشد،  كار  در  دو  اين  از  يكي  اگر  َدْرواست.12  و  لغزان 
آفرينش هنري انجام نخواهد گرفت. هنرمند تنها كسي 
فردي  مِن  خويش،  هنر  جادوي  با  مي تواند  كه  است 
هنرمند  آنچه  سازد.  ديگرگون  جمعي  مِن  به  را  خود 
او  هنري  آفريدة  در  و  مي آزمايد  و  مي يابد  خويش  در 
به  را دارد كه  توانِش آن  و  نمود مي آيد، شايستگي  به 
يافته و آزموده اي همگاني ديگرگون شود. هنرمنْد اوست 
كه مي تواند خويشتن را در ديگران بگسترد و در زمان 
فردي  مِن  تنگناي  در  كه  زماني  تا  هنرمند،  زمين.  و 
خويش مي ماند و به انگيزه و شور درون بسنده مي كند، 
بايستة  شوريدگي  و  انگيختگي  نيست.  هنرمند  هنوز 
هنرمند است؛ اما او را بسنده نيست. آنگاه كه او انگيزه 
جمعي  كه  داد  آموزه اي  كاركردي  است،  فردي  كه  را 
نيز  را  ديگران  درون خويش  با شور  او  كه  آنگاه  است؛ 
برشوراند، هنرمند است. هنر، به راستي، پيوندگر و پلي 
است كه نهاد و ناخودآگاهي هنرمند را با ناخودآگاهي 
و نهاد هنردوست مي پيوندد و به شيوه اي زنده و پويا، 
به  است،  داده  رخ  يك  آن  در  را  آنچه  َدم«  »در  حتي 
از ديگر آفرينش ها  اما آنچه هنر را  اين يك مي رساند؛ 
و پديد آورده هاي ناخودآگاهي جدا مي دارد، آن است كه 
اين پيوند و هم بستگي راست و يك باره انجام نمي گيرد؛ 
خودآگاهي نيز در آن هنباز و هم بهره است و تا به ميانة 
كار در نيايد، هنرمند و هنْردوست با يكديگر نمي توانند 
پيوست. به سخني ديگر، در هنر، انگيزه، به ياري آموزه، 
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از يكي به ديگري مي بايد رسيد. آموزه، بي انگيزه، در اين 
و جادوانة  قلمرو شگفت  به  هنوز  و  سوِي هنر مي ماند 
هنر در نيامده است؛ انگيزه نيز، بي آموزه، خام و رها و 
َدْرواست و در آن سوِي هنر و بيرون از قلمرو و كاركرد 
آن. با اين همه، نقش و كاركرد انگيزه و آموزه، در كاروساز 
هنر، در همة هنرها يكسان نيست. پاره اي از هنرها بيش 
به آموزه گرايانند و پاره اي ديگر بيش به انگيزه. بر اين 
را مي توانيم هنرهاي ديداري  آموزه اي ترين هنرها  پايه 
و پيكرينه بدانيم كه »بيروني« ترين هنرهايند. از ديگر 
و  ُخنيا  مي شناسيم،  كه  هنري  انگيزه اي ترين  سوي، 
و  كاركرد  و  است  دروني ترين  هنر  اين  است.  موسيقي 
نقش آموزه در آن كمترين. هم از آن است كه جادوي 
زير و بم و تب و تاِب تَناتََننانا13 به گونه اي است كه نه 
نيز  گياهان  و  جانوران  بر  مي اَْفسايد،14  را  آدميان  تنها 
كارساز مي افتد. در هنرهاي پيكرينه و ديداري، آفرينش 
هنري در سنگ و رنگ و از اين گونه به انجام مي رسد و 
در خنيا و آهنگ، در آوا. همان جدايي و دوري دراز و 
بفرسنگ كه در ميانة سنگ و رنگ با آوا و آهنگ هست 
از ديِد بيروني و دروني بودن، هنرهايي چون نگارگري 
به دور  و  مي گسلد  موسيقي  و  از خنيا  را  پيكرتراشي  و 
كه  است  هنري  نيز  وَسْرواد15  سرود  و  سخن  مي دارد. 
همانند خنيا در آوا رخ مي دهد و پديد مي آيد؛ ليك آنچه 
اين دو را از يكديگر جدا مي سازد، آن است كه آواها در 
خنيا، به نابي، انگيزه اي اند و هيچ آموزه يا معنايي در آنها 
نيست؛ اما آواهاي زبان كه مايه و »َوْرْزگاِه«16 شعرند، به 
ناچار آموزه اي اند. آواهاي زباني، تا با هم نپيوندند و واژه را 
پديد نياورند، بيهوده و بي كاركرد هستند. هرچند، با اين 
همه، گماني در آن نيست كه بخشي از فسون و فسانة 
شعر به كاركرد شگرف و رازآلود آواها در آن باز مي گردد. 
اين بخش، به راستي، بخش خنيايي و موسيقايي شعر 
است و شگرد و ترفندي است نغز و نازك كه هنوز در 
و  كاويده  مي سزد،  كه  سان  بدان  سخن،  زيباشناسي 
و سخن  روي، سرود  هر  به  اما،  است.  نيامده  بررسيده 
را واژگان مي سازند و هيچ سروده اي نيست كه تنها بر 
بنياد آواها پديد آيد. بر اين پايه، شعر را مي توانيم هنري 

دانست در ميانة هنرهاي ديگر و خنيا نيز نزديك ترين 
آنها بدين هنر.

انگیختاريوآموختاري

»نمونه اي« ترين شاهكار ادبي كه من مي شناسم و در 
آن، ساختار و سرشت هنري برترين و برآيين ترين نمود 
استوار،  و  روشن  گونه اي  به  آموزه،  و  انگيزه  و  دارد  را 
بهره و كاركرد خويش را در كاروساز پيدايي و آفرينش 
اثري هنري نشان مي دهند، رازنامة سترگ موالنا مثنوي 
هم  دوگانه:  ساختاري  با  است  شاهكاري  مثنوي  است. 
به  را  مثنوي  موالنا  انگيختاري.  هم  است  آموختاري 
خواست شاگردانش، چونان كتابي آموختاري، مي سرايد 
و بر آن است كه رازها و راي ها و آموزه ها و رفتارهاي 
فراپيش  و  بازنمايد  آن  در  را  درويشانه  و  نهان گرايانه 
درون  شورش هاي  اما  بنهد.  آنها  از  آگاهي  خواستاران 
و  ريخت  از  را  بي همانند  و  ورجاوند  رازنامة  اين  موالنا 
چگونگي آموختاري آن وا مي گسلد و وامي گرداند و آن 
را به كتابي انگيختاري ديگرگون مي سازد. از آن است كه 
مثنوي با هيچ كتابي ديگر آموختاري سنجيدني نيست. 
ناله هاي ني، آغاز مي گيرد و به  با  ناكجا،  ناگاه و در  به 
همان سان، در ناكجا و به ناگاه، پايان مي پذيرد. مثنوي 
دريايي است زنده و تپنده كه خيزابه هاي معنا و انديشه، 
دستاورد  مثنوي  مي غلتند.  هم  بر  آن  در  پي درپي، 
انديشه ها  آزاد  و  بندگسل  و  شگرف  همخواني  گونه اي 
و انگيزه هاست، گونه اي »تداعي غول آسا«؛ با اين همه، 
مثنوي همواره سويمند و سامانَْور مي ماند و هرگز دچار 
تنها شاهكاري  مثنوي  نمي شود.  بي ساماني  و  آشفتگي 
ادبي و آفريده  اي هنري است كه در آن، آموزه و انگيزه 
پيوسته همدوش و همراه مي مانند و يكي دراْزدست و 

فزونجوي ديگري را نمي راند و نمي تاراند.

پرسمانهنرنو

بر پاية آنچه نوشته آمد، ساختار هنر ساختاري دوگانه 
و دو سويه و ناساْزوارانه است كه در آن، به ناچار نهاد و 
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ياد، ناخودآگاهي و خودآگاهي، انگيزه و آموزه هر دو در 
كارند و نمي توان يكي از آن دو را به كناري نهاد؛ اگر 
از دو  يكي  بشود، هنر  نهاده  به كناري  اين دو  از  يكي 
بهانة بُِوش17 خويش را از دست خواهد داد و در پِي آن، 
چيستي خود را. هنر، بي انگيزه، آموزه اي خشك و دژم 
خواهد شد و يكسره بي بهره از شور و شرار، از شادابي و 
شكفتگي، از شگرفي و شگفتي. بي آموزه نيز، سْر ريز خام 
و بي لگام انگيزش هاي درون خواهد بود و ياوه اي به دور از 
هر پيوند و پيام. پرسمان هنر، در روزگار ما، آن است كه 
در پِي نوگرايِي برگزاف و بندگسل و فردي و دروني ُشدِن 
مرزشكنان در آفرينش هنري، هنر چيستي راستينش را 
از دست داده است و تا به مرز تراويده هاي خام و آشفتة 
ناخودآگاهي فرو افتاده است. پرسمان در هنر آن است 
و  بازي ها  فرومانده در خويش، دستخوش  نوگرايان  كه 
نمودهاي بي سامان و هوسناكانة ناخودآگاهي فرديشان، 
هنر را با رؤيا در آميخته اند و يكي شمرده اند؛ رؤيايي كه 

خواب گزار مي بايدش رازگشود و باز نمود.

پينوشت

1. استودان به معني استخواندان است و گورگاه زرتشتيان كه الشه هاي 
مردگانشان را در آن مي ريخته اند و در گودال آن، سرانجام، استخوان ها 

بر يكديگر توده و انباشته مي شده است.
2.  َمغاك گودال ژرف است.

3. گيتي در كاربرد و معناي كهن و نژادة آن به كار رفته است كه 
و  انديشه  جهان  كه  مينو  برابر  در  است،  اَْستومند  و  پيكرينه  جهان 

منش است.
شاهنامه  در  را،  نمونه  آرام.  درياي  از  ايماست  كناية  سبز  درياي   .4

آمده است:
چو درياي سبز اندر آيد ز جاي

ندارد دم آتش تيز پاي
5. نماْدگونه را من در معني نمادهاي ادبي به كار مي برم كه پايگاه 
دبستان نمادگرايي اند، تا با نمادهاي باستاني و اسطوره اي در نيآميزند 
و يكسان پنداشته نشوند. در اين باره، بنگريد به پرنيان پندار، جستار 

»نمادگرايي در ادب« نوشتة ميرجالل الدين كزازي، نشر روزنه.
6. دربارة اين ناخودآگاهي، نيز ناخودآگاهي تباري و فردي، بنگريد به 

رؤيا حماسه اسطوره، نوشته مير جالل الدين كزازي، نشر مركز.
7. چوني برابر پارسي كيفيت است و چندي كميت. اين دو واژة زيبا 
و رسا را پورسينا در دانشنامة عاليي كه آن را به پارسي نوشته است، 

به كار برده است.
8.  ناساْزوارانه را من به جاي lacixodarap به كار مي برم.

به كار مي برم. آن را به   epytehcra 9. كهن نمونه را من به جاي

»كهن الگو« نيز برگردانيده اند.
از  را  نشانه هايي  مي شوند،  ديده  بار  چندين  كه  رؤياهايي   .10
و  رخدادها  داشت؛  مي توانند  خود  در  رؤيابين  گذشتة  زندگاني هاي 
آزمون هاي بزرگ و نيْك درد انگيز در زندگاني هاي پيشين بخشي از 
اندوخته هاي ناخودآگاهي مي توانند بود و در رؤياهاي پي درپي، پديدار 

مي توانند شد.
11.  دربارة ناخودآگاهي تباري و خواب گزاري، بنگريد به رؤيا حماسه 

اسطوره.
12. دروا: معلّق؛ آويخته در هوا. توانِش: قوه؛ پتانسيل.

13.  تناتننانا الفباي كهن موسيقي )= نت( در موسيقي ايراني است و 
كنايه از آن. نمونه را، خاقاني گفته است:

انگشت ارغنون زن رومي، به زخمه بر
تب لرزة تناتننانا بر افكند

14. افسودن: افسون كردن، سحر كردن.
چون  واژه هايي  كه  ستاكي  از  و  است  ايراني  كهن  واژة  سرواد   .15
سرودن و سروش از آن برآمده است و برابر پارسي »شعر« كه واژه اي 

تازي است.
16. ورزگاه: جايي كه در آن كاري انجام مي شود و چيزي به كردار در 

مي آيد و تحقق مي يابد.
17. بهانة بُِوش: علت وجودي.
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