
عرفان

كتاب »زنوارگي در انديشه ابن عربي« نوشته نزهه براضه، 
اثري جذاب و وافي به مقصود اس��ت. يعن��ي اين كتاب 
بالش��ك دس��ت در دامن تامل خواننده مي زن��د و آن را 
برمي انگيزد و هدف كتاب چيست جز برانگيختن تفكر؟ 
از اين حيث »زنوارگي در انديشه ابن عربي« را بايد كتابي 
موفق قلمداد كرد؛ حتي اگر با شرح نزهه براضه يا با آراي 
ابن عربي مخالف باشيم. نزهه براضه در هشت فصل سنت 
فك��ري ابن عربي با مونث و مذك��ر را بيان مي كند. فصل 
نخست كتاب زنوارگي در انديشه ابن عربي با نام مردوارگي 
و زنوارگي از راز آلودگ��ي، گنج پنهان، فعل ميان فاعل و 
منفعل و ازدواج}هس��تي تجديدشونده{ تشكيل شده 
است. زنوارگي به عنوان يكي از اركان انديشه ابن عربي او 
را در زمان خود تبديل به يك فمينيست عالي مقام كرده 
بود. نزد ابن عربي فعاليت عش��ق اساسي است كه عوامل 
مختلف را به هم پيوند مي دهد. بنابرين مفاهيمي چون 
تجلي، في��ض و ظهور را به كار مي گيرد تا آنجا كه هانري 
كربن نقش زنوارگي در خيال و نسبت هاي آن را در تفكر 
ابن عربي بررسي مي كند. موضوعي كه در اين كتاب جالب 
توجه است فروست كتاب است كه عرفان فمينيستي نام 
نهاده شده. بايد گفت ابن عربي از يك سو گرايش به تصوف 
داشته است و با سمت و سوي عرفاني به مساله زنوارگي 
نگاه مي كند و از س��ويي ديگر فمينيسم از خروجي هاي 
عصر جديد است. اما فمينيسم و عرفان در نگاه ابن عربي 
به تالقي و وحدت مي رسد و از اين رو فروست اين كتاب 
در رده خاصي تعريف شده است كه تاكنون سابقه نداشته 
است. ديدگاه هاي ابن عربي قدري پيچيده است و معاني 
پنه��ان و رازآلود در آثارش باعث مي ش��ود پژوهش��گر، 
مردوارگي و زنوارگي را بيرون از قلمرو حكمي كاوش كند 
و گوشه چشمي به فرويد داشته باشد، اما در واقع مقوالت 
ابن عربي بيرون از نفي و اثبات اس��ت و ب��ر دايره حيرت 
مي افزايد. مردوارگي و زنوارگي به عنوان اموري طبيعي 
و به عنوان دو صفت وارد جهان انس��اني ش��ده اند. آنچه 
باعث نفي موضوع است اشتراك اين صفات عالي با امور 
حيواني و طبيعي است. مساله، نسبت آراي ابن عربي با نياز 
مخاطب است. مردوارگي و زنوارگي رابطه اي دوجانبه با 
يكديگر ندارند.در فصل دوم صورت بندي هاي اومانيستي 
ابن عربي در راستاي فلسفه و عرفان است. كمال انساني 
در وحدت، انس��ان كامل، مقام زوجيت، خليفه يا حفظ 
زنوارگي، تكوين و تواضع عرفاني و تانيث طريق صوفيانه 
مباحث اين فصل هستندنزهه براضه در رابطه با يگانگي 
انس��ان با خويش و مبناي دوگانگي فردي در صفحه 79 

اين طور عنوان مي كند: »چيزي در انسان هست كه وي 
را به سوي اُنس و الفت با حضور ديگري متوجه مي سازد. 
اين ديدگاه را مي توان چنين تفسير كرد كه انسان بر اساس 
ريشه زباني اُنس استوار است. نويسنده فتوحات مكيه به 
وجود رابطه اي استوار ميان انس و انسان باور دارد كه هنگام 
ظهور انسان اين رابطه پديدار شده است.«دغدغه ابن عربي 
انديش��ه مرد و زن نسبت به يكديگر نيست. به طور قطع 
نگاه عرفاني ابن عربي به اصل همانندي دوصورت تذكير 
و تانيث باعث ش��ده اصالت وجود در نظر گرفته شود و تا 
حدودي كالم او رنگ و بوي اگزيستانسياليستي به خود 
بگيرد. زنوارگي و مردوارگي به عنوان دو اصل وجودي از 
مولفه هاي صوفيانه ابن عربي محس��وب مي شود. همزاد 
بودن زنان و مردان، عشق و ظهور موجودات در فلسفه و 
كالم او بيشتر متبلور است. مكانيسم روايت او به گونه اي 
است كه مرد از مردوارگي و فاعليت خود با حضور زن آگاه 
مي شود و زن اين مجال را به مرد مي دهد تا فاعليت خود 
را كامل كند و از زنوارگي متمايز ش��ود. برعكس اين نيز 
از س��مت زنوارگي صادق است و بشريت در ميان اين دو 
كامل مي شود. در فصل سوم عنوان مي شود كه مردانگي 
و زنانگي دو مقام روح هستند. كمال ذاتي انسان بيرون از 
صفت رجوليت است زيرا اين صفت عرفي و غيرذاتي است. 
اگر كمال انساني را در نظر بگيريم خروج از صفت مد نظر 
ابن عربي است. دال و مدلول هايي كه باعث شده زنان در 
تاخير باشند و هويت هاي زباني و اتصاالت زيباشناختي 
در مثلث ذات و مظهر و تجلي نيز تفس��ير ش��ده اس��ت. 
خط مشي ابن عربي باعث شده در فصل چهارم به تانيث 
در زبان، دور سازي زن و شي وارگي بپردازد. او حتي براي 
به كار گيري واژه نفس داليل اومانيس��تي دارد. به نظر او 
نفس براي نشان دادن اسم انسان و بهتر از واژگان مرد و زن 
است چون اجازه نمي دهد مردوارگي بر انديشه غالب شود: 
»به يكي از صوفيان گفته شد ابدال چند نفرند؟ گفته است 
چهل نفس. گفته شد: چرا نمي گويي چهل مرد؟ گفت: گاه 

در ميان آنان زناني نيز وجود دارند«
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نقدادبي

نگاهي به رمان »مغازه خودكشي«

خودكشيجمعيسياستمدارانفاسدوبيكفايت

گاهي كه سرم گيج مي رود با خودم 
فكر مي كنم فرمان دنيا دست چه 
كسي افتاده؟ چرا اينگونه چرخانده 
كه چي��زي س��رجايش نمانده و 
همه چيز در هم گره  كور خورده ؟ 
دس��ت كودك نيم  وجبي كه تازه 
روي پا ايس��تاده؟ او كه بلندترين 
نقطه ديدش تا كمر مادرش هم نرس��يده؟ آيا جهان را از 
روي بام زانوي پدر ديده كه اينگونه چرخانده؟ يا دس��ت 
مرد بلند قدي كه خود را همسان نوك قله ديده و آدم ها 
را مردمك هاي مورچه اي؟ كه با نوك انگشت اشاره بي هوا 
چرخانده؟ يا زني كه با پاشنه هاي بلند، جلوي آينه ايستاده 
و همه چيز را برعكس ديده؟ فكركرده فرمان مثل استوانه 
جلوي آينه است كه بچرخاند و سرخي اش را پخش دنيا 
كند تا زيباتر ش��ود؟ فرمان دنيا دست كيست و داريم به 
كجا مي رسيم؟ دنيا مي توانست جاي قشنگ تري باشد 
اگر...؟ سوال هاي بي جوابي كه بعد از خواندن رمان »مغازه 

خودكشي« مدام از خودم مي پرسم.
رم��ان »مغازه خودكش��ي« ب��ا ترجمه خوب احس��ان 
كرم ويسي، به بيست زبان در دنيا ترجمه شده است. رمان 
طنز سياه و تلخي است كه نويسنده فرانسوي، ژان تولي با 
خلق جهاني فانتزي، مسائل و مشكالت جدي اما تاريك 
زندگي امروز را همچون افسردگي، خودكشي، اشتياق به 
مرگ و تنهايي، در قالب رماني جذاب مورد انتقاد قرار داده 
اس��ت.  او بي پروا و آزادانه با طنز گفتاري و ايجاد موقعيت 
خاص كه يك مغازه فروش لوازم خودكش��ي است، رمان 
را نوشته است. رماني كه نه مختص موقعيت جغرافيايي 
اوس��ت نه زمان خاصي. چه بسا كه براي من خواننده هم 
در موقعيت زماني و مكاني امروز دور از ذهن نيس��ت و در 
مواردي در اين ژانر ترسناك در حال دست و پا زدن هستم. 
ژان تولي با ذهني خالق، حقايقي را بيان كرده كه قطعا بيان 
آنها در هر دوره اي جسارت مي خواسته و حتي اگر از بحث 
جسارتش هم بگذريم، پرداختِن جدي به آنها شايد اينقدر 
تكان دهنده و تاثيرگذار نمي ش��د گرچه حجم صفحات 
رمان »مغازه خودكشي« كم است اما با همين حجم كم 
144 صفحه اي از ابتدا خواننده را درگير زشتي هاي جهان 
امروز مي كند و به فكر فرو مي برد؛ كاري كه شايد كمتر رمان 

چندجلدي بتواند انجام دهد. 
»در بسته بود و ميشيما پش��ت پنجره، توي اتاق خواب 
ايس��تاده بود. پرده را با يك دس��ت كنار زده بود و غروب 
خون آلود آفتاب را تماشا مي كرد. فلسفه زندگي اش پشت 
برج هاي بلند شهر در حال گم شدن بود. آينده، پادرهوا و 
بسيار خراب مي نمود و روياي انسان ها نابود شده بود. آقاي 
تواچ، مغازه داري زرد و بي حال شده، با بازتاب رنگ غروب در 
چشم هايش، احساس بيهودگي، خواري، نجاست، فالكت، 
فرتوتي، نفرت و جنون مي كرد. حتي به اين باور نزديك 
ش��ده بود كه لوكريس هم او را درك نمي كند. همه چيز 
در حال فروپاشي بود، حتي عشق و زيبايي هم در آستانه 
فراموشي ابدي ايستاده بودند. دوست داشت مست كند 
ولي الكل گران بود. فكر و خيال در س��رش مي چرخيد و 
هياهو مي كرد. ديگر فصلي وجود نداشت، نه رنگين كماني، 
نه حتي برفي. پشت برج هاي مجتمع مذاهب ازيادرفته 
اولين تپه هاي بزرگ شني بودند كه با وزش باد، دانه هاي 
ريزشان گاه تا خيابان برگووي و حتي تا زير در ورودي مغازه 
خودكشي مي رسيد. اين ريزدانه هاي غريب روي زمين 
مي چرخيدند و از البه الي مردم و كاج هاي بلند و آسمان 
گرفته شهر حركت مي كردند. پرندگاني كه راه گم كرده 
بودند يا خفه مي شدند و يا از حمله قلبي مي مردند. صبح ها، 

زنان پرهاي آنها را از روي زمين بر مي داشتند و به كاله شان 
مي زدند و در خأل به راه شان ادامه مي دادند.

اين همان زماني بود كه فرياد جمعيت از ورزش��گاه بلند 
مي ش��د. اين همان زماني بود كه، جايي، كسي با هجوم 
كابوس هايش در خواب غلت مي زد. افس��وس! همه چيز 
تباه شده بود- اعمال، اميال، آرزوها- و ميشيما پشت پرده 
وزش ب��اد را از زير پنجره احس��اس مي كرد و مو بر تنش 
سيخ شده بود. در اتاق باز شد و لوكريس گفت »ميشيما، 

بيا شام بخور.«
»گرسنه نيستم.«

زنده بودن زمان مي برد. از همه چيز بريدن هم زمان مي برد.
»مي خوام بخوابم.«

مساله اين است كه فردا دوباره بايد به زندگي ادامه بدهد.«
جادوي كلمات نويس��نده به مانند يك ماش��ين زمان، 
خواننده را سوار مي كند و به زمان و مكان نامشخصي در 
دوره اي آخرالزماني در يك ناكجاآباد مي برد كه انسان ها 
بسياري از منابع طبيعي را نابود كرده اند. زماني كه ديگر 
گلي نيست و هوا بسيار آلوده است. تشعشعات هسته اي 
پخش در هوا هستند. كش��ورها به دست سياستمداران 
ديوانه اي افتاده اند كه به ش��دت فاسدند و به بي كفايتي 
خودشان پي برده اند و قرار است در پخش زنده تلويزيون، 
خودكشي دسته جمعي بكنند. شهري كه در مدرسه اش 
معلم وقتي از ش��اگردش پرسيده چه كساني خودكشي 
مي كنند و ش��اگرد جواب داده آدم هاي ش��اكي، شاگرد 
جريمه شده. خودكشي در اين ناكجاآباد عادي و شادي 
غيرعادي است. لحن ش��خصيت ها عصبي و تند است. 
لباس ها رنگ  رو رفته و تيره. مردم افسرده و تنها با چشماني 

غمگين و مرده وار براي پايان دادن به عذاب زندگي شان به 
مغازه خودكشي مي روند تا با مشاوره صاحبان مغازه بهترين 

راه را براي خودكشي انتخاب كنند.
مغازه خودكش��ي، مغازه كوچكي در اين ناكجاآباد است 
كه نور آفتاب درون آن نمي تابد و تنها پنجره اش با كاغذ و 
مقوا پوشيده شده و فقط يك نور مهتابي در آن مي تابد كه 
گاهي هم خاموش است. جايي كه قبل از اينكه مغازه باشد 
معبد بوده و در انبارش كه ظرف و ظروف كليسا را نگهداري 
مي كردند حاال سم هاي خانگي درست مي كنند و جايي 
كه راهب ها ذكر مي گفتن��د حاال اتاق خواب و غذاخوري 

صاحبان مغازه شده؛ خانواده تواچ.
تواچ ها تمام تالش ش��ان را صرف 
خدمتگزاري به مش��تريان خود 
مي كنند. براي هر طبع و س��ليقه 
يك راه خالصي مشاوره مي دهند؛ 
از طناب هاي دار، انواع س��م براي 
خانم ها، گياهان كشنده و تيغ هاي 
آلوده به كزاز  يا وسايل هاراگيري 
براي آنها ك��ه روش اصيل، مردانه 
و اش��رافي مي خواهند ي��ا نايلون 

پالستيكي براي فقرا.
مي گفتند: »شما فقط يك بار مي ميريد، پس كاري كنيد 
كه اون لحظه فراموش نشدني باشه.« اما در مورد پيشنهاد 
استفاده از محصوالت طبيعي و حيات وحش مثل افعي، 

عنكبوت سياه و قورباغه هاي طاليي مشكل داشتند: 
»مردم به قدري تنهان كه حتي وقتي اين موجودات زهردار 
رو هم به اون ها مي فروشيم، باز جذب شون مي شن. عجيب 

اينكه اين موجودات هم همون حس رو دارند و نيش شون 
نمي زنند. يه بار، يادت مي آد لوكريس؟ يه مش��تري زن 
كه از اي��ن عنكبوت هاي قاتل خريده بود، بعد از مدتي به 
مغازه برگشت. خيلي تعجب كرده بودم. ازم پرسيد سوزن 
هم مي فروش��يم يا نه. فكركردم مي خواد با سوزن چشم 
خودش رو دربياره، ولي اين طور نبود. سوزن رو واسه بافتن 
چكمه هاي كوچولو براي عنكبوتش مي خواست! تازه اسم 
هم واسش گذاشته بود: دنسي. با هم دوست شده بودند 
و اون رو توي كيفش گذاشته  بود. بعد در كيف را باز كرد و 
عنكبوت روي دستش ورجه وورجه مي كرد. بهش گفتم: 
خطرناكه، برش دار. بعد خنديد و 
گفت دنسي بهم ش��وق دوباره به 

زندگي بخشيده.«
در مغازه خودكشي براي پايان دادن 
به زندگي، همه چيز پيدا مي شود؛ 
تجارتي كه سودش در مرگ مردم 
است. هرچه آدم ها افسرده ، تنها و 
نااميدتر باشند خانواده تواچ درآمد 
بيشتري خواهد داشت. آنها با شعار 
»آيا در زندگي شكست خورده ايد؟ 
الاقل در مرگ تان موفق باشيد.«  
يا »ما خودكشي را تضمين مي كنيم اگر نمرديد پول تان 
را پس مي دهيم.« به كار شان كه روز به روز پر رونق تر هم 

مي شد، ادامه مي دادند. 
ميشيما مادر خانواده؛ زني پنجاه ساله كه گاه لباس سرخ 
خوني مي پوش��يد و لوريس پدر خانواده ت��واچ به همراه 
ونسان پسر بزرگ تر و مرلين دخترشان كه هردو غمگين و 

محزون بودند، مغازه را مي چرخاندند. ونسان هميشه بيشتر 
از خواهرش مورد توجه خانواده بود. وقتي در حال كشف 
و ساخت وسايل جديد و مدرن براي خودكشي و طراحي 
ماكت ش��هربازي مرگ باري بود با بانداژ سفيد سرش را 
مي بست و ناخن مي جويد. ميشيما به مادرش مي گفت: 
»ونسان تنها كسي است كه زندگي را درك كرده. ممكنه 
پسر بدبخت و بي اشتهايي به نظر بياد كه ميگرن داره و خيال 
مي كنه بدون بانداژ سرش جمجمه ش منفجر مي شود، 
ولي اون بي شك هنرمند خانواده ست و ون گوگ ماست و 

خودكشي در خونش است... يك تواچ واقعي.«
اما در مورد دخترش مرلين چاق با شانه هاي افتاد، چنين 
نظري نداشت. هرشب برايش قصه خودكشي كلئوپاترا را 
تعريف مي كرد تا از فكر رفتن به كنسرتي كه آرزويش بود، 
بيرون بيايد. در آخر هم بعد از پايان قصه برايش آرزو مي كرد 

شب بدي داشته باشد و كابوس ببيند.
تواچ ها از درآمد و كاري كه  مي كردند بسيار راضي بودند. 
هر وقت بحث خودكشي خودشان يا اعضاي خانواده شان 
مي شد، مي گفتند: »پس چه كس��ي مغازه را اداره كند و 
سرويس بدهد« تا اينكه آلن فرزند سوم به دنيا مي آيد و 

همه چيز تغيير مي كند.
آلن برعكس خانواده و اهالي شهر پر از اميد و شادي است. 
او با موهايي طاليي كه نشان تابش خورشيد است، عاشق 
خنديدن و خنداندن ديگران است. از آفتاب پاييزي لذت 
مي برد و دنبال باد مي دود و با ابرها حرف مي زند. وقتي هنوز 
كودكي بيش نبود و در مهدكودك نقاشي مي كشيد كه 
آسمانش آبي و خورشيد وسط آسمان آبي مي درخشيد 
مادرش با عصبانيت مي گفت: »اين چه جور نقاشي ايه كه از 

مهدكودك آوردي خونه؟ ... جاده اي كه به يه خونه مي رسه، 
با يه در و پنجره هاي باز زير آسمون آبي، يه خورشيد گنده 
هم اون باال داره مي تابه! حاال بگو ببينم، چرا هيچ آلودگي يا 
ابر گرفته اي توي اين آسمون آبي نيست؟ پرنده هاي مهاجر 
كه رو سر ما خرابكاري مي كنند و ويروس آنفلوآنزا پخش 
مي كنند، كجا هستند؟ تشعشعات هسته اي كو؟ انفجار 

تروريستي كجاست؟ نقاشي تو واقع گرايانه نيست...«
آلن هرچ��ه بزرگ تر مي ش��ود نظم و قوانين غ��م زده  و 
پرده س��ياه بيني مغازه، مدرسه و شهر را برهم مي زند. به 
مش��تري ها صبح بخير مي گويد جاي اينكه مثل پدر و 
مادرش به مشتري ها بگويد »چه روز گندي مادام«. كم كم 
موفق مي ش��ود با روش هاي ساده خانواده و مردم شهر را 

مسخ خودش كند. 
آلن مهم ترين شخصيت كتاب كه نقش ناجي را دارد اميد 
و شور را بين مردم دلمرده پخش مي كند. اولين قدمي كه 
برداشت لبخند زدن زير آسمان گرفته و عبوس شهر بود 
چيزي كه مردمان همه فراموش كرده بودند و لبخند را مثل 
يك گناه كبيره مي دانستند. از زيبايي هاي آدم ها حتي به 
اندازه يك پر كاه كوه مي ساخت و زنگوله وار به گردن شان 
مي انداخت. مشتري هايي را كه به مغازه مي آمدند از خريد 
منصرف مي كرد. براي بچه هايي كه قرار بود بمب انتحاري 
ش��وند جوك تعريف مي كرد تا از خنده ريس��ه بروند و 

طناب هاي انفجاري دور شكم شان خودبه خود باز شود.
رمان »مغازه خودكشي« با پايان تكان دهنده اش خواننده 
را به فكر فرو مي برد كه قطعا يكي از اهداف نويسنده همين 
بوده كه فكر آدم امروزي را به سمت تالشي گروهي براي 

ساختن اميد در زندگي هدايت كند.
در خانواده تواچ، نام ها نش��ان افراد سرشناسي در تاريخ 
هستند. ميشيما يادآور يوكيو ميشيماست؛ نويسنده و 
شاعر سرشناس ژاپني كه سه بار نامزد جايزه نوبل ادبيات 
شده بود و به روش سنتي هاراگيري خودكشي كرد. ونسان 
از نام ون گوگ اس��ت؛ نقاش مشهور هلندي كه به قلب 
خودش شليك كرد. مرلين يادآور نام مرلين مونرو، بازيگر 
معروف امريكايي است كه در 36 سالگي بر اثر مصرف بيش 
از حد داروهاي خواب آور و آرام بخش به خواب ابدي رفت. 
آلن تداعي كننده نام آلن تورينگ، دانشمند و رياضي دان 
نابغه انگليس��ي اس��ت. تورينگ در اواخر عمر به داليلي 
افسرده شد و جسد بي جان او را روي تخت خواب يافتند 
و كنار تختش، سيبي گاز زده آغشته به سيانور افتاده بود. 

دو موضوع مرگ و خودكشي اگرچه در قالب طنز و شوخي 
در طول رمان پررنگ اس��ت اما ماهيت افشاگر بر رفتار و 
واكنش هاي مخفي آدم ها دارند كه خود يكي از مولفه هاي 
طنز سياه است كه رفتارهاي ديده نشده از مردم را نسبت 

به واقعيتي نامطلوب آشكار مي كند.
ژان تول��ي در كل كتاب وضعيت تلخ انس��ان نااميد را در 
فضايي تاريك نقل مي كند كه بي ش��باهت به داس��تان 
زندگي امروز ما نيست. شخصيت ها و ديالوگ ها آشنا به 
نظر مي آيند؛ مثل آدم هاي دور و برمان، شايد هم خودمان 
كه به دنبال شادي نداشته مي گرديم. گاهي آنقدر نااميد، 
سرخورده و عصبي مي ش��ويم كه از كنارش بي توجه رد 
مي شويم و نمي بينيمش. به اشتباه در شهر اسباب بازي ها 
دنبالش مي گرديم. ش��ادي را پيدا نكرده پينوكيووار سر 
خط برمي گرديم. نااميدتر. سرگردان تر و شايد منتظر آلن 
موطاليي كه بيايد و پرده هاي سياه را كنار بزند. هرچند 
آلن، درون ما زندگي مي كند. كافي است دستش را بگيريم 
تا از غروب درون طلوع كند. آن وقت است كه زير آسمان 
گرفته هر شهري مي شود، لبخند پخش كرد و قطره آخر 

ليوان را پر ديد.

شرارهشريعتزاده

آشپزي

جالل الدين بلخي در ديوان شمس مي گويد: »من سر 
نخورم كه سر گران است/ پاچه نخورم كه استخوان است// 
بريان نخورم كه هم زيان است/ من نور خورم كه قوت جان 
است«! اين ابيات نشان مي دهد كه در قونيه قرن هفتم 
هجري هم م��ردم كله پاچه مي خوردند و بريان )همان 
برياني است؟!( و موالنا كه كم خوراك بود و بي توجه به 
تن، عالقه اي به اين اطعمه چرب و »گران« )سنگين( و 
»زيان«بار نداشت. اصوال تا پيش از دوران جديد، سخن 
گفتن پر آب و تاب از خوردني ها و نوشيدني ها، از سوي 
فرهيختگان و ب��زرگان علم و فرهن��گ، امري چندان 
شايسته و ممدوح نبود و با لذت از خورد و خوراك گفتن 
و شنيدن، ذيل عنوان شكم پروري و پرخوري، مذموم و 
ناپسند تلقي مي شد. البته گذشته از اينكه همين واكنش 
منفي، نشان دهنده اهميت كيفيت خوراك و نوشاك در 
زندگي انسان بوده و هست، از ديرباز در جوامع مختلف، 
بوده و هس��تند، اهل ذوق و ذائقه اي كه بي توجه به اين 
انذارها، در مدح اغذيه داد سخن سر داده اند، نمونه اش در 
فرهنگ ما، ابواسحاق اطعمه، شاعر پنبه زن شيرازي نيمه 
قرن هشتم و قرن نهم هجري است كه »چنان كه از نامش 
پيداست، از اطعمه و اغذيه سروده و حتي با شعر شاعران 

ديگر پارودي هايي با مضمون خوراك سروده است«.
در روزگار م��ا اما، وضعيت از لوني ديگر اس��ت. همه ما 
روزانه در ش��بكه هاي اجتماعي با ده ه��ا و بلكه صدها 
»پست« و »اس��توري« از آدم هاي متفاوت از هر سن و 
سال و خرده فرهنگي مواجه مي شويم، كه موضوع شان 
طعامي است كه قرار است نوش جان كنند يا شرح هاي 
دلكشي مي خوانيم با عكس و تفصيالت، از رستوران ها و 
غذاخوري هاي رنگارنگ. گويي ديگر پرداختن به شكم 
و سخن راندن از كيفيت خورد و خوراك، نه تنها امري 
ناشايسته نيست، بلكه افتخارآميز تلقي مي شود. به تعبير 
روشن تر افراد با همان ذوق و شوقي كه درباره كتابي كه 
خوانده اند يا فيلمي كه ديده اند يا س��فري كه رفته اند، 
سخن سرايي مي كنند، غذايي كه خورده اند يا قرار است 
بخورند را وصف مي كنند. خورد و خوراك، در اجماعي 
ناگفته و نانوشته، شأن و مقامي به مراتب باالتر از وسيله اي 
براي سد جوع و رفع گرسنگي و تشنگي يافته و به جايگاه 
واالي اثر هنري ارتقا يافته اس��ت. كافي است در كوي و 
برزن از هر آدمي متعلق به هر خرده فرهنگ و طبقه اي 
برخورديد، بپرسيد كه آيا به نظر شما آشپزي هنر است؟ 

شك نكنيد كه قريب به اتفاق پاسخ گويان در بادي نظر به 
اين سوال پاسخ مثبت مي دهند. بنابراين بي وجه نيست 
اگر از زيبايي شناسي خورد و خوراك حرف بزنيم و از غذا 
به مثابه هنر سخن به ميان آوريم. البته وقتي از همين 
آدم ها بپرس��يد كه منظورشان از »هنر« چيست و چه 
چيز به اطعمه و اشربه ارزش زيبايي شناختي مي دهد، 

مشكل آغاز مي شود. 
كتاب تازه منتشر شده زيبايي شناسي خوردوخوراك، 
يكي از معدود آثار به زبان فارس��ي است كه مي كوشد 
پاسخي فيلسوف پسند و انديشيده به اين پرسش دهد. 
اين اثر شامل مجموعه مقاالتي است با ترجمه و تاليف 
كاوه بهبهاني، پژوهش��گر و مترجم آثار فلسفي كه در 
آنها مي كوشد به گوشه اي از مباحث درازدامني كه در 
عصر جديد درباره خورد و خوراك مطرح ش��ده است، 
اش��اره كند. مقدمه مفصل اين كتاب به قلم بهبهاني، 
با عنوان »ذائقه در كش��اكش جدال زيبايي شناسي و 
خوراك شناسي« درآمدي راهگشا و آموزنده درباره سابقه 
بحث هاي مربوط به زيبايي شناسي ذائقه است. نويسنده 
بحث را با اشاره به دوتايي  مشهور جسم و روح، در فلسفه 

كالسيك و خوارداش��ت بدن در تفكر قدما و در نتيجه 
شأن دون حس چشايي و ذائقه نزد ايشان آغاز مي كند و 
در ادامه به تغيير نگرش انديشمندان در عصر روشنگري 
در اين زمينه به اشاره مي پردازد؛ وقتي كه ديويد هيوم، 
فيلسوف اسكاتلندي، از »شباهت چشمگير ميان ذوق 
ذهني و تنانه« سخن گفت و »فيلوزوف هاي« فرانسوي 
از ذائقه در مقام اس��تعاره مي گفتند. موضوع خواندني 
پيشگفتار اما، بحث مفصل درباره نقد ايمانوئل كانت، 
فيلسوف شهير آلماني قرن هجدهمي به استعاره ذائقه و 
پاسخ منتقداني چون بريا ساوارين، وكيل، سياستمدار و 
سرآشپز فرانسوي قرن نوزدهمي به اوست. نويسنده در 
اين بحث نشان مي دهد كه بر خالف انتقادهاي كانت، 
ذائقه ارزش زيبايي ش��ناختي دارد و غذا مي تواند اثري 

هنري تلقي شود. 
بحث اخير، در مقاله اليزابت تفلر استاد فلسفه دانشگاه 
گالسكو با عنوان »غذا در مقام هنر« پيگيري مي شود. 
نويسنده در اين مقاله غذا را به عنوان هنر در نظر مي گيرد، 
منتها هنري جنبي يا مينور، زيرا مصرف مي شود و ناپايدار 
است. البته مترجم در مقدمه با ارايه شواهدي از هنرهاي 

پيش��امدي و خود-ويران گر به او نقد مي كند و حتي از 
معناداري غذا، هم در مقام بازنمايي و هم از حيث بيان گري 
دفاع مي كند. »شعف آور، خوشمزه، منزجركننده« ديگر 
مقاله كتاب نوش��ته كرولين كورس��مير استاد فلسفه 
دانشگاه بوفالو است كه در آن به تقابل ميان امر خوشمزه 
يا لذيذ با امر منزجركننده و چندش آور در خوراكي جات 
مي پردازد. ديويد منرو اس��تاد فلس��فه كاربردي كالج 
سنت پيترزبورگ در فلوريدا و ويراستار كتاب غذا و فلسفه 
)انتشارات بلكول( در مقاله »غذا مي تواند هنر باشد؟ معضل 
مصرف« به رد اين ديدگاه مي پردازد كه مصرف شدن غذا، 
مانع از هنر تلقي شدن آن مي شود. كوين سويني استاد 
فلسفه دانشگاه تامپا در فلوريدا نيز در مقاله »آيا ممكن 
است يك س��وپ زيبا باشد؟ پيدايش خوراك شناسي و 
زيبايي شناسي غذا« به نقد ديدگاه هاي كانت در زمينه 
بيرون راندن ذائقه از حوزه زيبايي شناس��ي مي پردازد و 
در اين زمينه از ديدگاه هاي ژان- آنتلم بريا ساوارين مدد 
مي گيرد. »فتيش هاي غذايي و زيبايي شناس��ي گناه: 
پروفسور ديويي لطفا من را از دست خودم نجات بده!« 
عنوان مقاله طنزآميز كلن كيون، »آشپز-فيلسوف« است 
كه با كمك گرفتن از ديدگاه  هاي جان ديويي، فيلسوف 
برجس��ته امريكايي، به نقد ش��ركت هاي كنترل رژيم 
غذايي مي پردازد و از س��ورچراني و لذت از خوردن دفاع 
مي كند. اين مقاله با دستور پخت يك جور كيك پنير به 
پايان مي رسد. مقاله پاياني، »ديويي، تن زيبايي شناسي 
و پرورش ذائقه )چشايي( « نوش��ته راسل پرايبا استاد 
دانشگاه آريزوناي شمالي نام دارد. نويسنده در اين مقاله با 
استفاده از انديشه هاي جان ديويي و ريچارد شوسترمن 
از زيبايي شناسي خورد وخوراك دفاع مي كند. او غذا را 
محملي براي مراوده ميان فرهنگ ها مي داند و آشپزي را 

مبدل امر طبيعي به امر فرهنگي مي خواند.
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