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چکيده
تقابل دکارتي و استعالي کانتي ،تفارق ادبیات و فلسفه را که افالطون مبدع آن بود؛
تشديد کرد ،اما ادبیات به هیچ تقابل ،حقیقت يا دانشي آلوده نشد .پژوهش حاضر بر
آن است تا با روش مطالعات بین رشتهاي نشان دهد که چگونه خوريسموس افالطوني،
رابطة متقابل اين دو خواهرخوانده ،يعني فلسفه و ادبیات را تیره و تار کردهاست.
نگارندگان ديدگاه فلسفي جديدي را ذيل عنوان انسان چهارم و سوژة لزج ارائه
مي دهند که در آن ادبیات هرگونه سوژه مندي و کیفیت بازنمايي را رد ميکند .هدف
مقالة حاضر ارائه انساني در سپهر ادبیات با رويکرد اخالقي در فرودينترين اليههاي
جامعه است .در عصر رنسانس است که انسان چهارم با حضور بيوزن خود بهصحنه
ميآيد و با سوژهزدايي يا سوژة لزج اعالم وجود کرده و دوکساي افالطوني را بهايقان
تبديل ميکند .براي اين منظور هملت و تیمبوکتو انتخاب شدهاند تا صیرورت انسان
چهارم از دوران رنسانس بهاين سو بررسي شود.
واژگان کليدی :خوريسموس ،انسان چهارم ،سوژة لزج ،دوکسا ،شناختمان.
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 .1مقدمه
هر يك از شاخههاي علوم بهگونهاي نمايانگر گوشههايي از ناشناختههاي هستياند .ادبیات
تطبیقي ،ميکوشد با تلفیق دانشهاي بشري ،گسترة عظیمتري از دانش بهینزيستي را فراهم
آورند .سوزان باسنت ،ادبیات تطبیقي را اينگونه تعريف ميکند« :مطالعة متون در بین
فرهنگها ...آن( ادبیات تطبیقي) بین رشتهاي ...میلي براي فرا رفتن از مرزهاي موضوعي خاص
است که ممکن است بسیار محدودکننده باشد»(بسنت.)1993: 1 ،
همین کتاب ،ادبیات تطبیقي را بهنقل از هنري رمارک چنین تعريف ميکند ...« :مطالعه
ادبیات وراي مرزهاي يكکشور خاص است و مطالعه روابط بین ادبیات از يكسو و ديگر
گسترههاي دانش ،مانند هنر(نقاشي ،مجسمهسازي ،معماري و موسیقي)  ،فلسفه ،تاريخ ،علوم
اجتماعي(سیاست ،اقتصاد ،جامعهشناسي) ،علوم ،دين و غیره از سوي ديگر است»(همان .) 31 :
جمله فوق مانیفست ادبیات تطبیقي مکتب آمريکايي است که در اين پژوهش مورد استفاده
قرار ميگیرد .در پژوهش حاضر ،فلسفه بههمراه ادبیات بر آن است تا خوانشي نو از متون ادبي
يادشده(هملت و تیمبوکتو) براي بازگفت فلسفه جديدي براي ادبیات ،ذيل عنوان انسان چهارم
و سوژه لزج ارائه دهد.
1

.2خوریسموس( تضایف)
خوريسموس يا جدايي ،داللت بر انفصال عالم محسوسات و تعیني از عالم معقوالت و
ذهني دارد که اين ايراد را ارسطو براي اولینبار در کتاب مابعدالطبيعه خود از افالطون
ميگیرد« :وقتي ارسطو جدايي ( خوريسموس) افالطون را نقادي ميکند ،افالطون را براي عدم
توفیقاش در دريافت اينکه در کنار نوع جنسي وجود ندارد انتقاد کرد»(کاپلستون)1375: 68 ،
است.
در خوريسموس و تفکر افالطوني ،انسان و ساير موجودات در جهانهاي متضايفي زندگي
ميکنند که تحت سیطره سامانة سلسله مراتبي است که از عالم مُثُل بهعنوان کاملترين عوالم
شروع شده ،بهدنیاي دوم ،يعني جهان واقع ميرسد و پس از آن؛ به جهان سوم ،عالم هنر و
ادبیات يا هرگونه بازنمايي ختم ميشود که اين عالم دونمايهترين عوالم است .هرچه از عالم
ايدهها دورتر و بهعالم هنر نزديكتر ،ارزش آن عالم کمتر .بنابراين بین عالم ايدهها و عالم هنر؛
جدالي برپاست که اولويت با عالم ايدههاست.

___________________________________________________________________________
Chorismos

1

ارائه نظریه نوین انسان چهارم و سوژه لزج :هملت و تيمبوکتو در بوته نقد مطالعات بين رشتهای3

پژوهش حاضر ،خوريسموس و سهعالم افالطوني را مورد بحث قرار ميدهد و انسان
چهارم را بهعنوان جايگزين مطرح ميکند .ارزش اين پژوهش بهبازمعرفي انسان چهارم در
ادبیات است ،چون تفکري نو را ارائه ميدهد که بهخوانش ادبیات و فلسفه کمکي ،هرچند
اندک ،ميکند .بنگريم که؛ در طول تاريخ نزاعي سنتي بین فلسفه و ادبیات وجود داشته که هر
کدام طرفداران خاص خود را داشتهاند .افالطون در کتاب پنجم جمهوری راه سعادت را زماني
ميداند که فالسفه يا شاهان با تفکر فلسفي ،زمامدار امور باشند( افالطون.)1991: 203 ،
 .3انسان چهارم :بوطيقای جدید
ضرورت انسان چهارم در اين است که سهعالم مطروحة پیرامون فلسفه ،در خوانش ادبیات
پاسخگوي هستيشناسي متون ادبي نیستند .با حضور انسان چهارم در قالب سوژة لزج ،عالمي
که در ادبیات موجد انساني است اخالقگرا ،اعالم وجود ميکند تا اول؛ ترديد ناشي از تأمالت
پیرامون پديدهها کاسته شود؛ و دوم؛ ضرورت همنهشتي علوم انساني ،بهويژه فلسفه و ادبیات،
جهت تبیین هنر بهتر زيستن را بهوسیله ادبیات ،تشريح کند .دغدغه پژوهشهاي بین رشته اي؛
بهرهگرفتن از تلفیق چند علم است ،تا از اين رهگذر؛ بهمعرفتي عمیقتر نايل شد.
اکثر قريب بهاتفاق فالسفه و نظريهپردازان در رابطه با استیالي يکي از سه عامل ايدهها،
واقعیت ،و هنر از منظر زيباييشناسي بهبحث و گفتوگو پرداختهاند .وجه اشتراک انسان
چهارم با آن گروه از فالسفهاي است که عالم هنري را عالم برتر دانستهاند(فالسفهاي که بهبُعد
عقالني در ادراک بهاي کمتري مي دهند و بعد احساس و عاطفه در انديشه آنان پررنگتر
است)  ،اما وجه ممیز و شاخص آن با اين دسته از فالسفه در اين است که :يکم :انسان چهارم،
آن انسان سومي نیست که بازنمايي انسان دوم(عالم واقعیت) باشد ،بلکه اين انسان در خود
عالم هنري زايیده ميشود که ممکن است در عالم واقع مشابهي داشته يا نداشته باشد .دوم:
انسان چهارم در لفافهها يا اليههاي فرودين نهفته است که بيهیچ ادعايي اليههاي فرازين يا
آريستوکراتیك را از مرحله شك و ترديد( دوکساي افالطوني) بهايقان(شناختمان) ميرساند.
سوم :انسان چهارم بر خالف آنچه در ادبیات چپ يا متعهد به چشم مي خورد ،علیه فرادست

خود نميشورد ،بلکه بهياري او نیز ميشتابد تا بهزعم ريچارد رورتي  1در کتاب پیش آمد،
بازي ،همبستگي  2امید اجتماعي و همبستگي را تقويت کند .چهارم :اين انسان چهارم که
___________________________________________________________________________
Richard Rorty
Contingency, Irony, Solidarity
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نگارنده بهآن سوژه لزج هم اطالق ميکند ،از هرگونه سوژهمندي و دوآلیته تفکر غربي تبري
مي جويد و سوژهاي تن  -آگاه است که نه به دنبال حقیقت بلکه بهزعم موريس مرلوپونتي  1در
کتاب پدیدارشناسی ادراک  2به دنبال ادراک هستي است .پنجم :صیرورت انسان چهارم فقط
مختص بهعالم انساني نیست ،بلکه بهعالم جانوران(مستر بونز ،سگ ويلي در رمان تيمبوکتو)
نیز تسري مييابد.
اولین بارقههاي حضور انسان چهارم در عصر رنسانس است که جماعت از دولت به جامعه
در دولت  -ملت تغییر شکل ميدهد(تونیس .)2001: 48 ،با اجازة تنفس طبقات فرودين جامعه
در عرصههاي سیاسي ،فرهنگي و اجتماعي ،انسان چهارم در ادبیات ،در نمايشنامة هملت تحت
عنوان بازيگران دورهگرد بينام و نشان ،پا بهمنصة ظهور ميگذارد تا شاهزاده هملت را از
مالیخولیاي ترديد(دوکسا  )3بهايقان در بارة قتل پدرش رهنمون شود .صیرورت انسان چهارم در
اواخر قرن بیستم و اوايل قرن بیستويکم ،با افول سوژة دکارتي(کوگیتو  )4در قالب سگي
متجلي ميشود که هم خود و هم صاحباش ،ويلي جي کريسمس محتضر ،را
بهتیمبوکتو(وادي ايمن ايقان  )5ميبرد.
انسان چهارم ،انسان "هنر در هنر" نیست .انسان "هنر بر هنر" است ،يا بهعبارت ديگر
انسان برتري هنري  -فرودستي ،بر هنري  -فرادستي است .اگر خود اثر هنري ،بهعنوان اثر
هنري ،يا متعلق بهشناخت فاعل شناساي هنر در افشاي هنر بخل ميورزد؛ اگر نسخة واقعي يا
ابژة عیني موجود در طبیعت يا واقعیت که بوطیقاي کالسیك افالطوني و ارسطويي عنوان
ميکند نیز از آشکارگي و نامکنوني حقیقت سر باز ميزند؛ اگر ايدة مثالي آرمان افالطوني واقع
در ناکجاآباد ،از ايضاح حقیقت مکنون و مکتوم روي برميتابد؛ ابژة هنر بر هنر ،يا هنر زير هنر،
يا هنر روي هنر؛ بهمثابه اليههاي تحتاني /فوقاني يکديگر ،در نهايت دست و دلبازي ،وارد
بازي هنرمندانه و افشاگرانهاي از بازسازي واقعیت پنهان شده است.
اليهاي که انسان چهارم در آن زيست ميکند ،اليهاي است که از نگاه نافذ فالسفه مغفول
مانده است .اين اليه ،با حرکتي زير پوستي ،هماره از چشمان عقابگون گريخته و خود را در
پوسته و لفافة ابژه هنري پنهان کرده است .در اين کیهان  -شناخت اليه  -محور که زيرينترين
___________________________________________________________________________
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الية ناشناختهترين است ،شناختمان و معرفت ايقاني ،بهجاي توسل بهشك  -روشي دکارتي و
فروکاست جهان بهسوبژهاي من  -انگار و من  -باور مصادره بهمطلوب واقعیت ملموس و
مشهود و تفويض تاج پادشاهي دانش و معرفت بشري بهانسان دوم که وجود هر چیز و هر
کسي غیر از من را انکار ميکند تا بهيقین برسد ،رسالتي ايجابي را در پیش ميگیرد ،رسالتي
اثباتکننده که وجود ناملموس و نامحسوس معرفت يقیني را تأيید و تصويب ميکند .در اين
گسترة اليهمند ،قرار نیست میان نسخة ذهني فاعل شناسا ،همتاي عیني آن ،يعني متعلق
شناسايي ،مطابقت مطابَقي و مطابِقي صورت گیرد ،تا بهباور صادق موجهي برسد که مد نظر
افالطون است.
انسان چهارم ،گمشده در تاريخ تفکر و تمدن غرب ،قهرماني است که در پشت صحنة هنر
و ادبیات نمايشي در صحنه عصر الیزابت يا رنسانس؛ ناخود  -نمايي ميکند .اين هنر ،بخشي از
يكنمايش نیست که قشر زحمتکش ،پشت صحنة آن باشد ،بلکه خود نمايشي است که در
اليه زير پوست نمايش پیش  -صحنه ،در تکاپو و تالطم است و پايگان صیرورت شك بهيقین
را در وجود قهرمان نمايش پیش  -صحنه ،يعني انسان سوم ،براي ارائه سرويسي يقین  -آور
براي انسان دوم پيريزي ميکند .وجود اين اليه ،يا نسخه چهارم از عالم چهارم ،فرايند رسیدن
بهيقین از وادي شك را موکول و متوقف بهفاصله گرفتن از جايگاه سوژهمند فاعل شناسا
مي داند؛ هرچه آن فاصله بیشتر ،بهيقین نزديكتر.
اين فرايند در واقع هرچه بتواند از سوژه دکارتي فاصله ميگیرد و در سرحدات ممکنه
بهاليههاي دورتر و پنهانتر از ابژة هنري نیل ميکند .بنابراين هم سوژهگريز است و هم
ابژهگريز؛ نه ابژه است و نه سوژه و نه ماهیت بینابیني؛ يعني سوبژه  -ابژهمند دارد بلکه ساحتي
انزواطلب و انعزال خواه دارد که با دست يازيدن به حقیقت ايقاني ،بهجاي محاکات يا بازنمايي
افالطوني و ارسطويي ،دست بهبازسازي آنچه که هماينك نیست ميزند .پا نهادن انسان چهارم
بهعرصه نمايش ،آفرينشي تمام عیار از آنچه موجبات ترديد و شك دوکسايي مبتني بر رأي
درست را فراهم ميکند و سپهري ايقاني را براي بهتصوير کشیدن حقیقت مکتوم  -از پیش -
نامتعین و نامتشخص ميآفريند .بنابراين ،انسان چهارم؛ انسان محو ،موهوم و مهآلودي است که
با گیرانداختن انسان دوم و سوم در چنبرة عالم فرو  -هنري خود ،و انداختن وسوسهاي
جنونآمیز در جان آدمها ،خورة شك و ترديد را از جان انسانهاي سردرگم عوالم واقع و ابژه
هنري گرفته و يقیني اجتنابناپذير بهآنها تقديم مينمايد.
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 .4سوژه لزج

1

نزد پیشاسقراطيها ،عقل و احساس(آپولو و ديونیزوس) در کنار هم حکمتي را ميساختند
که نگرش مردم يونان را شکل مي داد و تقابل سوژه و ابژه با جمهوري افالطون شکل گرفت.
از افالطون تا تقريباً نیچه ،اس تیالي عقل و سوژهمندي فلسفه ،بعد احساس و بدنمندي ادراک
را بهحاشیه رانده و فلسفه را بر برج عاج علوم انساني نشانده بود .با فروکاست ثقل سوژه،
بارديگر؛ نوستالژي بازگشت بهيونان باستان در متفکرين قرن  19و  20به چشم مي خورد که در
اين میان ميتوان به نیچه(پیدايش تراژدي)  ،هايدگر ،ويلیام باتلر يیتس و  ...اشاره کرد .علت
اين میل بهبازگشت را ميتوان در ناکارامدي سوژهمندي کانتي  -دکارتي  -هگلي در پرداختن
بهمعناي اکمل حیات جستوجو کرد .از سويي ،حذف کامل سوژه سبب سلب امر اخالقي و
مسئولیتپذيري اجتماعي ميشد و بههمین دلیل اوالً فلسفه از شکل انتزاعي خود در قالب يك
ابر روايت؛ بهشکلي انضمامي و ملموس در قالب مطالعات فرهنگي ،مطالعات بین رشتهاي و ...
در آمد؛ و ثانیاً نقش ادراک و احساس در نظريات فلسفي معاصر پررنگتر شد و بههمین دلیل
شايد نیچه و هايدگر نهايت فلسفیدن را در ادبیات مي جستند(هايدگر شعر هولدرلین را فلسفة
ناب ميدانست).
متفکران پساهايدگري چون اسالووي ژيژک  2سوژه را در حالت تقلیليافتة آن(سوژه
قلقلکي  )3براي مناسبتهاي اجتماعي  -سیاسي برميگزيدند .در اين مطالعه برانیم تا نشان دهیم
که ادبیات ،پیشگام پرورشگري  (4اصطالحي که رورتي  5براي غايت تفلسف انتخاب ميکند)  ،و
اساساً از سوژه مندي گريزان است .نگارنده براي اين منظور واژة سوژة لزج را ابداع کرده است
که داراي ويژگيهاي زير است:
.1سوژه در صیرورت  :6سوژة لزج در هنر و ادبیات؛ برونداد رخداد (آلن بديو ) و
7

8

پیشامد (9ريچارد رورتي) است .يعني اين سوژة شناور ،ناايستا و از هر ماهیت تعريف  -محوري
گريزان است .سوژه لزج از طريق تأثیراتش شناخته ميشود ،نه ماهیتش .بر خالف سوژه
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فلسفي ،سوژة لزج سرکوبشده است و هرگز تعیني نیست .جولیا کريستیوا  1ميگويد« :اين
سوژه ،سوژة ايستا و سوژة هوشیاري نیست .پديدهاي ايستا بهشکلي خیالي يا هر شکل ديگري
نیست؛ اين سوژه ناگفتني و سرکوبشده است و تنها از طريق تأثیراتش قابل شناخت
است»(لچت.)1994: 142 ،
 .2سوژه در هنر :سه عالم در فلسفة غربي وجود دارد که براي هر کدام سوژهاي در نظر
گرفته شد :عالم مثل افالطوني(سوژه استعاليي)  ،عالم واقعیت(سوژه دکارتي)  ،و سوژه
هنري(سوژه ارسطوييها) .عالم دوم و سوم رونوشتهاي بيکیفیتي از عالم مثل اند ،اما سوژه
لزج متعلق بههیچ يك از اين عوالم نیست ،بلکه اين سوژه؛ در هنر زايیده ميشود و ممکن
است هیچ مابه ازايي در عالم بیرون از هنر نداشته باشد .بر خالف آثار هنري که زايیدة ذهن
مؤلف اند ،سوژه لزج بههمان اندازه که زايیدة مؤلف است ،آفرينندة مؤلف نیز هست« :فراوردة
هنري بههمان اندازه که زايیدة سوژه است ،خود ،آفرينندة سوژه نیز ميباشد»(همان).

 .3ضد تعین ماهیتي  :2افالطون معتقد است فلسفه " درباره" آنچه که واقعاً هست است.

هوسرل  3با اتکا به " درباره"  ،فلسفه پديدارشناسياش را بنا نهاد اما بر خالف افالطون و
هوسرل ،آلن بديو معتقد است فلسفه دربارة آنچه که وجود ندارد و بعداً در قالب يك رخداد
اتفاق خواهد افتاد ،ميباشد  .بنابراين فلسفه بديو بي جوهر است و حقیقت را پسا رخدادي
ميبیند .از سوي ديگر ،سوژه لزج سوژه رخداد و پیشامد است که هیچگونه جوهري را
نميتوان بهآن نسبت داد .بنابراين به دنبال شناخت ايقاني است که متفاوت از تمام متفکران
پسامدرني است که به حقیقت و تعین باور ندارند .بهواسطة خاصیت اليهمندش در بین
هژمونيهاي مختلف مي خزد ،تا رخداد منتهي به حقیقت ناب را خلق کند .براي اين منظور از
هر تعريف پیش دادهاي ميگريزد و از همه مهمتر رو بهسوي آينده دارد ،نه مباني ثابت علوم
سوژه محور .بهزعم موريس بالنشو « :4ماهیت ادبیات از هرگونه تعین جوهري ميگريزد :هرگز

از پیش مو جود نیست و همیشه بايد آن را پیدا و از نو ابداع کرد»(همان.)208 :
 .4هرمنوتیك معکوس  :5دو نوع رويکرد اساسي در فلسفه قابل مشاهده است:
معرفتشناسي و هستيشناسي .معرفتشناسي با نگرشهاي عقالني مبتني بر علم سر و کار
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دارد که يكگزاره را اثبات و واکاوي ميکنند .هستيشناسي بهرويارويي با يكرخداد ،بر حسب
پیشامد ،ميپردازد و قواعد شناور آن هنگام وقوع رخداد شکل ميگیرند« :هستيشناسي ،علمي
غیر قابل حصول است که هماهنگ با پیشرفتهاي اساسي در علمي که آن را گسترش ميدهد،
بهتکامل ميرسد»( میاسو .)2011: 2 ،رورتي بهدو نوع علم باور دارد :متعارف و غیر متعارف.
علم متعارف ،علم مبتني بر معرفتشناسي است و شناخت ،ثمرة آن است .اما کلمات بيمعني
يا انقالبهاي فکري ،يا هر موضوع غیرقابل پیشبیني يا خالقیت در زمرة علم غیر متعارف
قرار ميگیرد که رورتي آن را هرمنوتیك مينامد( .)1979 : 433رورتي معتقد است که اگر مرز
میان معرفتشناسي و هرمنوتیك طبق نظر او تنظیم شود؛ اين دو رويکرد بهجاي تنازع باهم
همکاري خواهند داشت .سوژه لزج حلقة مفقوده انديشه ريچارد رورتي است ،چراکه با امتزاج
شاخههاي مختلف علوم انساني در صدد است تا شك و ترديد را بهايقان تبديل کند ،يعني از
ادبیات براي حل مسائل فلسفي استعانت جويد .اين هرمنوتیك معکوس است.
.5سوژة سرگیجه :در اگزيستانسیالیسم ،چون مرکز قادر مطلق مسئولیت ،خدا يا هر
نیروي برتر ،از قدرت ساقط شده ،سوژه مضطرب ميشود ،در نتیجه انسان اگزيستانسیال،
ناگزير؛ مسئولیت عواقب اعمال خود را بر عهده ميگیرد .اين احساس اضطراب ،حالتي بهنام
سرگیجه يا تهوع(نام شاهکاري از ژان پل سارتر) را بهوجود ميآورد .سوژة لزج نیز
مسئولیتپذير و مضطرب است ،اما تفاوت آن با سوژة اگزيستانسیال در اين است که داوطلبانه
مسئولیت خود و ديگران را بر عهده ميگیرد .بنابراين سوژة لزج سوژة پست اگزيستانسیالي
است که رخداد و پیامدهاي آن را با آغوش باز ميپذيرد .بهسخن ديگر؛ با متافیزيك حضورِ

1

مرکز  -زدوده سر و کار دارد« .رخداد فضا و زمان سرگیجه را باز ميکند ،يعني بهمحتوا يا
محیط ادراکي وابسته نیست .اين عدم پیوستار يا شناوري ،با اضطراب همراه است»(همان:
.)135
 .6دونمايگي  :همانند نظريه ژرژ باتاي و میخايیل باختین سوژة لزج هم متمايل
به دونمايگي است ،يعني ضد روشنفکري است .باتاي باور دارد که درخشش بیش از حد
2

3

4

___________________________________________________________________________
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روشنفکري ،سبب کتمان حقیقت شده است« .کوري عنصري اساسي در دانش است»(همان:
.)100
 .7سوژة جنون :نیچه در « چنین گفت زرتشت» باور دارد که مردم کوچه و بازار که
بهگفتمان شادي و سود خو گرفتهاند ،زبان ابرانسان را که در پي دلیلي براي کشف و آوري
است ،نميفهمند و بههمین دلیل وي را ديوانه مي خوانند .زبان سوژة لزج نیز براي عوام مفهوم
نیست و ديوانه خوانده ميشود ،از سوي ديگر؛ زبان ابرانسان و سوژة لزج؛ هر دو شاعرانه
است(همان .)219 :اما دو تفاوت ريشهاي با ابرانسان نیچه دارد.1 :سوژة لزج ،ابرانسان نیست
که از فراز کوه با مردم سخن بگويد بلکه در فرودينترين اليهها است.2 .سوژة لزج ،در نهايت
سخاوت و دست و دلبازي شرايطي را فراهم ميکند که انسان در بند ترديد به حقیقت ايقاني
برسد.
 .5هملت :بازیگران دورهگرد یا شاهان بیتاج و تخت
در اين نمايشنامه سترگ و بينظیر ،جهان چهارمي در عالم شعر و هنر متولد ميشود که
مسکن و مأواي انساني بهنام انسان چهارم است .اين انسان چهارم ،نه آرماني است ،نه واقعي و
نه هنري ،بلکه از نوع و جنس ديگري است؛ ناديده و ناانگاشته .اين انسان که تا زمانة
حضورش در هملت شکسپیر ،گمنام و ناشناخته باقي مانده ،هنگامي ظهور و بروز ميکند که
عالم ،عالم انسان اشرافي و فرادست درباري و وابسته بهمراکز قدرت و ثروت و مکنت است.
انسان چهارم انسان بيقدر و ارزش ،بيمقدار و منزلت است ،انسان دورهگرد ،انسان شبههنرمند
درجه چندم ،انساني که قرار است ولیعهد زمانه خود باشد ،براي پي بردن و يافتن حقیقت
رخداد يا واقعه منتهي بهمرگ پدرش و براي گريختن از هول و والي تعلیق و ترديد  1رواني -
عاطفي که از آن رنج ميبرد و باعث سردرگمي و سرگیجهاش شده ،در يكکالم براي گريز از
دوکسا ،و گريز بهشناختمان ،دست بهدامان وي ميشود .هملت اشرافي و فرادست بهانساني نا -
اشرافي و فرودست متوسل ميشود.
انسان چهارم با فراستي کارآگاهانه ،بدون صدور حکم مجازات و کیفردهي براي کسي ،فرد
خاطي را محکوم و مجازات ميکند ،بهنحوي که کالديوس(متهم) ديگر نهتنها قدرت حضور
در خود صحنه ابژه هنري ،يعني نمايشنامه نوشتهشده بهقلم شکسپیر را ندارد ،بلکه در خود
فرو  -نمايش هم صحنه را ترک ميکند .اين ترک صحنه بهمثابة عقبنشیني و انزواطلبي
___________________________________________________________________________
hesitation
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موجوديت فرو  -هنري ،ميتواند طبیعت گريزان نهفتار را بهتصوير بکشاند ،بدينمعنا که
حقیقت تا آنجا که ميتواند خود را فرو مي خورد تا براي همگان خود را بازننماياند .اين
واقعیت ،ماهیت بازننماياي هنر را نشان ميدهد ،چراکه هنر بهروايت افالطون يا ارسطو تقلید يا
بازنمايي کسي يا چیزي نیست؛ هنر بدين گونه بازنماياي کسي يا چیزي است که نیست ،يا گم
شده و گريخته ،يا منزوي شده ،يا خجالت ميکشد خود را بنماياند .معرفتشناسي انسان
چهارم مبین و مؤيد آن چیزي است که نیست.

 1-5بررسی پراتيک هملت
ويلیام شکسپیر در شخصیت پردازي دراماتیك نمايشنامهاش  ،1هملت  ،همگي بازيگران را
بهنام و اسم و رسم مطلوب و مخصوصشان ،عنوان ميکند ،اما هنگامي که نوبت بهبازيگران
دورهگرد «تله موش  »2ميرسد ،آنها را چنین مطرح ميکند« :بازيگران ،سه يا چهار تن که در
جايگاه مقدمه ،بازيگر نقش شاه و بازيگر نقش ملکه ميباشند»(شکسپیر.)4 :1385 ،
حتي خود شکسپیر هم براي اين بازيگران دورهگرد جايگاه چندان رفیع و سترگي قائل
نميشود ،آنها را ويژه نمي انگارد ،از آنها باعنوان کلي بازيگران ياد ميکند و ميگويد سه يا
چهار بازيگر که در نقش پادشاه و ملکه بازي ميکنند ،در حالي که چارچوب و شاکلة
نمايشنامه بدون وجود آنها  -اين بازيگران گمنام ،اما سرشناس و تمجید شده  -شکل نخواهد
يافت .اين در حالي است که حتي گیلدن -سترن ،دوست صمیمي هملت هم ،آنها را چنین
بههملت معرفي ميکند« :بازيگران دارند ميآيند»(همان.)136 :
مقصود آن است که اين شخصیتهاي کلیدي نمايشنامه ،با همة اهمیتي که در جايگاه
بازگشودگي گره ترديد و التهاب هملت دارند؛ و در نهايت ميتوانند هملت را از وضعیت
ناگوار دوکسا بهوضعیت گواراي شناساي پايدار  3ببرند ،سرانجام ذيل عنوان نقشهاي پادشاه و
ملکه يا در موقعیت ثانويه ،پس از واژههاي پادشاه و ملکه قرار ميگیرند که خائنترين افراد
بهآب و خاک و تاج و تخت دانمارک محسوب ميشوند ،اين در حالي است که هملت در
حال درد دل کردن با گیلدسترن ،رفیق شفیقاش ،بهناداني خودش معترف است و حتي
بهناتوانياش در دانستن آن چه ميتواند وي را از آن وضعیت تعلیق و سردرگمي رهايي
بخشد ،اذعان دارد:
___________________________________________________________________________
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«من از چندي پیش ،ولي از چه روي ،نمي دانم؛ هرگونه شادي خود را از دست نهادهام،
هرگونه آيین ورزش و سرگرمي را کنار گذاشته ام؛ و بهراستي چنان سرشت روحيام
سنگین شده که اين سامانه بزرگ :اين زمین ،در نگاه من يكدماغه سترون(بهدرون
جاودانگي) مينمايد ،اين سراپرده بسیار شکوهمند ،هوا ،مي بیند شما ،اين سايبان زيباي
آسمان بر فراز ما ،اين بام همايون مهست که با افروزههاي زرين آراسته شده ،آري ،همانا
در نگاه من چیزي پديدار نميشود جز يك گردهمايش /کوده پلید و طاعون زده از
بخارها(»..همان.)132 :
به اعتبار متن فوق ،هملت در وضعیتي از نادانستگي ،سردرگمي ،گمکردگي،گمگشتگي،
ابهام و پرسشهاي بيپاسخي همچون چیستي انسان و  ...گرفتار آمده است که به جز يكسري
حدس و ظن و گمانه يا دوکسا چیزي در بارة آنها نمي داند ،و ناگزير بايد دست بهدامان
بازيگران شود .و بدين ترتیب روزنگراتر ،ديگر يار غار هملت ،اين بازيگران بينام و نشان را
به حضور شاهزاده هملت معرفي مينمايد« :واي که چه پذيرايي خشك و روزهدار مانندي
بازيگران از سوي شما دريافت خواهند کرد .ما در راه از ايشان پیشي گرفتیم ،و دارند بهاينجا
ميآيند ايشان ،تا در خدمت شما باشند»(شکسپیر 132 :1385 ،و .)133
و بدين قرار بازيگران ميآيند تا خادم و خدمتگزار شاهزاده دانمارک ،هملت ،باشند و اين
سامانه اليهاي و سلسله مراتبي از ايدة افالتوني و واقع ارسطويي و هنر محاکاتي يا بازنمايانه از
ايده و واقع ،که در نظام کالسیك و نوکالسیك يونان و رنسانس انگلستان ،در خود نمايشنامه
هملت ،گروه بازيگران را يكاليه پايینتر قرار مي دهد؛ يعني پايینتر از خود شخصیتهاي
نمايشنامه هملت ،نه بهنويسندگي و کارگرداني شکسپیر ،بلکه بهمديريت و کارگرداني هملت
در «نمايش در نمايش  »1يا همان تله موشي که خود هملت ميگويد:
«شاه :نمايش را چه مينامید؟
هملت :تله موش  -به اسپنت مريم ،چگونه؟ بهنشانگري مجازي و استعاري /گیر انداختي!
اين نمايشنامه نگاشت يك کُشت است که در وين[ اوربینو ] انجام گرفته است -
گنزاگو[لويیجي گنزاگا] نام دوک /شاه است ،همسر او باپتیستا»(شکسپیر.)200 :1385 ،
و هملت در صحنه اين تله موش؛ هم بازيگران را کارگرداني ميکند و هم روي ذهن ديگر
شخصیتهاي خود نمايشنامه(هملت شکسپیر) کار ميکند و بهعبارتي در حال مديريت صحنة
___________________________________________________________________________
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خود نمايشنامه و ساير بستر ذهني  1شخصیتهاست ،و در عین حال حواس وي متوجه
واکنشهاي ملکه گرترود(مادرش) و کلوديوس(عمويش) ميباشد.
بنابراين هملت بهنوعي در اين نمايشنامه همهکاره است و کلیديترين شخصیت نمايشنامه
است که بهعبارتي ميتواند جانماية اثر محسوب شود؛ که بخشي از آن بهعنوان نمونه نقل
ميشود:
«فراگويید آن سخنراني را ،خواهش ميکنم ،چنانکه من براي شما دکالمهاش کردم ،روان و
غلتان روي زبان؛ ولي اگر بهفربود و فرياد در دهان بگردانید ،چنانکه بسیاري از بازيگران
اين روزها چنین ميکنند ،من خوشتر خواهم داشت که جارچي شهر؛ سطرهاي(پیش نهادي )
مرا فراگويد»(شکسپیر.)180 :1385 ،
هملت سخن خود را در دهان بازيگران ميگذارد ،حتي حاالت روحي و رواني و عاطفي
آنها را هم بههنگام بازي کارگرداني و مديريت ميکند و فراتر از همة اينها ،هملت اگر
فیلسوف نباشد «اگر فلسفه از آن سر در بیاورد» (2شکسپیر ، )2011: 47 ،کمینه ،نظريهپرداز ادبي
است ،زيرا با اشرافي مثالزدني ،نظريه ادبیات کهن و نوکالسیك را در قالب عبارت «آيینهاي
تمامنما از طبیعت  »3خالصه ميکند و بر اين باور است که هر اجرايي ،از هر نمايشنامهاي با
اندکي گزافه ،از گذشته تا کنون ،هدفش آيینة تمامنماي طبیعي بودن است(صرف نظر از ديگر
اهدافش ،همانند نماياندن فضیلت و  )...و در پايان اين مطلب ،از بازيگران مي خواهد بهترين
باشند ،و چنین نیز ميشود و آنها با اجراي نمايشنامهاي ايتالیايي  -با گرته برداري خط بهخط
از  -يا تناظر يكبهيك از آنچه دقیقاً از زندگي پدرش ،مادرش و عمويش روي داده ،نیز هملت
را بههدف ميرساندند:
«پولونیوس :بیايید ،آقايان.
هملت :در پي او برويد ،دوستان .ما فردا نمايشي خواهیم ديد[ .هملت بازيگر نخستین را
نگه مي دارد ،هم بدانگاه که پولونیوس و ديگر بازيگران بازپس ميکشند؛ او در کنار ،با
بازيگر نخستین سخن ميگويد ]:آيا تو بهمن گوش فرامي دهي ،دوست پارين؟ آيا شما
ميتوانید کُشت گنزاگو را بازي کنید؟»(شکسپیر)150 :1385 ،
پس اتفاقي رخ ميدهد که بیم وقوع آن ميرود:
[ميريزد زهر را در گوش مرد خفته].
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هملت :او بهمرد خفته زهر ميدهد در باغ براي تصاحب پادشاهياش .نام مرد خفته
گنزاگوست .اين داستان برجاست و به ايتالیايي بسیار فصیح نوشته شده است .شما در
همیندم خواهید ديد که چگونه کُشنده عشق ،همسر گنزاگو را مي الفنجد.
اوفیلیا :شاه از جا برمي خیزد»(شکسپیر.)202 :1385 ،
و اينجا لحظة وقوع شناساست و لحظهاي که دوکساي هملت بهمعرفت ايقاني مبدل
ميشود و بیگمان؛ بدون بازي آزاد بازيگران ،سه الية تضايف افالتوني  -ارستويي -
رنسانسي(شکسپیري) نميتوانند هملت را از حدس و ظن و گمان و ترديد و دوکسا بهمعرفت
برسانند .نظريه ادبي ساخته و پرداختة شکسپیر و جاي دادن آن در دهان و زبان هملت در
نمايشنامه و به دنبال آن ،نهادن جمالت هملت در دهان و زبان بازيگران  ،آسمان و زمین ،هنر و
 sub- artرا بههم پیوند ميزند و از اين دوختمان معرفت خطاناپذير  1يقیني هملت نسبت
بهزناي با محارم  2مادرش ،و قتل ولينعمت توسط عموي هملت بهوقوع ميپیوندد(و اگر
بهروايت يا تقرير پوپري علم سنجه بشود( ابطال پذير باشد) و هر چند باري که تکرر يابد ،باز
هم بههمان نتیجه يکسان منجر شود)  ،اين رويداد براي هملت ،پس از بازي بازيگران و
برخاستن کالديوس ،ديگر امري ابطال ناپذير نیست ،بلکه بر عکس؛ براي هملت ،امري مسجل
و محتوم ،محسوب ميشود و بيدرنگ پس از وقوع شناسا براي هملت ،گزارة منفي
«نميدانم» (3شکسپیر )2011: 46 ،هملت بهگزارة مثبت «راهم را ميدانم» (4همان )65 :تبديل
ميشود ،و همة اين رويدادها مثبت و رفع و ارجاي ترس و ترديدهاي هملت و اطرافیانش
همانند هوراشیو بهگناهکار بودن کلوديوس و ملکه بهواسطة کم اهمیتترين و پستترين طبقه
اجتماعي بهتصوير کشیده در نمايشنامه بازيگران اتفاق مي افتد و بههمین انگیزهست که حتي
خود هملت هم پس از اطمینان خاطر يافتن از دستیابي به حقیقت يا واقعیت يقینآور ،از آنها
بهعنوان « دوستان خوب» و « اربابان»  5ياد ميکند « :خوش آمديد ،اربابان .خوش آمديد ،همگي.
 شادم تو را سرحال ميبینم - .خوش آمديد ،دوستان خوب - .آه ،دوست ديرين ،به ،چهره اتريشهدار شده است»(شکسپیر.)142 :1385 ،
و چقدر هملت هنگام حضور بازيگران آرامش دارد و احساس امنیت ميکند ،چرا؟! زيرا
روزنکراتز و گیلدنسترن در ظاهر دوستان هملت اند ،و هملت احساس مراودت و دوستي
___________________________________________________________________________
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چنداني بهآنها ندارد و حتي ميتوان گفت بهآنها اطمینان ندارد ،اما هملت به بازيگران اعتماد
و نزديکي عاطفي بیشتري ميکند تا روزنکراتز و گیلدنسترن .هملت بازيگران را « دوستان
خوب» و « اربابان» صدا ميزند ،در حالي که دوستان قديمياش(روزنکراتز و گیلدنسترن) را
در پايان نمايشنامه بهعلت خیانت نسبت به خود ،بهقتل ميرساند) .چرا؟ زيرا هملت بهعلم
بهمعناي واقعي و اصیل آن دست يافتهست و افزون بر آن ،آنقدر احساس جسارت و شهامت
ميکند که ميتواند با الرتس ،برادر اوفلیا ،مبارزه کند و حتي کشته ميشود و اين همه از آنجا
سرچشمه ميگیرد که نمايش هملت شکسپیر هر چند بار از هر سويي و توسط هر کسي که
خوانده شود ،معرفت يقیني هملت نسبت به خیانت مادر و عمويش عوض نميشود ،و اين
ادبیات است که علم ميآورد نه علم پوپري ؛ و ادبیات بدين اعتبار؛ هرگز ابطال نميپذيرد ،و
الزم نیست همانند دکارت همة جهان و جهانیان در هالة شك روشي قرار دهد تا بهاين يقین
برسد که هست ،هملت در واقع با بها دادن بهوجود و حضور انسان چهارم است که ميتواند
بهمعرفتي ابطال ناپذير( خطاناپذير) دست يابد و با آشتي و دوستي و ارج و منزلت دادن
بهبازيگران( انسان چهارم  )1است که ميتواند معماي واقعي را دريابد .اينجاست که نخستین
بارقههاي ريختگیري مفهوم ملت در کنار مفهوم حکومت يا دولت در ادبیات روي ميدهد ،نه
در فلسفة سیاسي يا علوم اجتماعي که اين خود يکيديگر از نشانههاي اولويت ادبیات نسبت
بهفلسفه و ديگر شاخههاي علوم انساني است؛ چرا -فرضاً  -روانشناسي بهمثابه يكعلم،
وامدار ادبیات است ،اينجا ،دقیقاً در اين رويداد ادبي نمايشنامهاي زير و روي هنر قابل مشاهده
و بررسي است :خالي از لطف نیست اگر توجه اندکي بهاين بخش از نمايشنامه هملت شود:
«آي ،ايدون ،خدا بههمراهتان – .سرانجام من تنهايم.
واي که چه فرومايه و بردة زمخت و ناهجاري هستم من!
با اينهمه من،
يك بدنهاد منگ و زنگارگرفته در روح ،افسرده
مانند يك آدم خوابگرد ،بيتفاوتم نسبت بهامر خويش،
و نميتوانم هیچ بگويم  -ني ،نه حتّا از بهر يك شاه»(شکسپیر)156 - 152 :1385 ،
و چقدر استادانه هملت با حضور و در حضور و در غیاب بازيگران( بيدرنگ پس از
معرفي آنان بهيکديگر) خود را روانکاوانه ميکاود و حتي خود را « برده» مينامد و روان و
روان درمانگر اين روان درمانجو(هملت) کسي نیست مگر بازيگران .چقدر زيبا بازيگران
___________________________________________________________________________
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قدرت ،درک و ايجاد ارتباط عاطفي با هملت را ميدانند که هملت خود را برايشان بهگشودگي
ميبرد و نامستور ميسازد و بيدرنگ پس از اين ،روند درماني هملت آغاز ميشود و او کم کم
احساس خودباوري و امنیت ميکند« :من روال کار خود را خواهم دانست  ...من وجدان شاه
را بهدام خواهم افکند»(شکسپیر )156 :1385 ،و اينك خیال هملت راحت ميشود.
 .6تيمبوکتو :دین و شعر بهمثابة امر اخالقی
از ديدگاه ريچارد رورتي در کتاب اخالق برای زندگی امروز ،شعر و دين دو نمونه از
کارکردهاي زندگي بشريند که هم معصومند و هم آسیبي بهانسان و زندگي انساني نميرسانند .
«شعر و دين عبارتند از آفرينشهاي انساني و هیچکس از آن آسیب نميبیند»(رورتي:1397 ،
 .)79از نظر اسپینوزا بهنقل از اُرول اي .هريس در کتاب طرح اجمالی فلسفه اسپينوزا دين و
شعر «هیچ آسیبي نهتنها به خود ما ،بلکه به ديگران هم نميرسانند» و بدين ترتیب هم شعر و هم
دين بهواسطة معصومیتشان اموري اخالقي محسوب ميشوند ،زيرا اسپینوزا امر اخالقي را
امري مي داند که در آن کسي نه به خود و نه به ديگران آسیبي نرساند؛ و از منظر جان استیوارت
میل و جرمي بنتهام( استاد وي و پدرش)  ،امر اخالقي آن است که کمترين آسیب و زيان را
بهکمترين افراد و بیشترين منافع و مزايا را به بیشترين افراد برساند .بدين شیوه امر اخالقي امري
محسوب ميشود که بتواند دامنة خدمترساني به ديگران را به بیشینه افراد برساند .بهنظر رورتي
اصطالحاً بتواند دايرة غیر  -ما( )Non-Usرا به ما( )Usنزديكتر کند و غیر  -ما را هرچه
بیشتر بهما تبديل کند .اين امر بهناچار مستلزم التزام اخالقي بهعواطفي همانند همدلي،
همدردي و همبستگي است و اين همبستگي ،همدردي و همدلي تنها منحصر بهگسترة جوامع
انساني نیست ،بلکه گسترة آن ميتواند بهعرصة جوامع غیر انساني يا حتي حیوانات(همانند
سگها) اشاعه يابد .الزمه وقوع اين امر ،تخیل است و رويداد تخیلي در دو کارکرد ويژه بشري
يعني شعر و دين نقش شايان توجهي دارد .بهروايت ريچارد رورتي ،انسان معاصر سرمايهاي
بهجز تخیلاش ندارد .در بشر اين تخیل بیکران است که بهواسطة آن انسان ميتواند
بههمبستگي ،همدردي و همدلي حتي با حیوانات برسد ،و شايد نتوان ايمنتر و امینتر از شعر
و دين براي وقوع اين رويداد پیدا کرد .همبستگي ،همدردي و همدلي با جانوران در عرصه
تخیل ميتواند از رموز بقاي انسان و ابقاي پايندگي و جاودانگیش پس از مرگ باشد بهنحوي
که « دازاين  -نه  -اکنون  -دازاين» يا « دازاين  -نه  -ديگر  -دازاين» بتواند پس از مرگ دازاين در
وجود بازمانده يا بازماندگاني از آن استمرار بیابد.
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در داستان تیمبوکتوي پل آستر ،ويلي جي کريسمس شاعر است و در آستانة مرگ میان
مرگ و زندگي(هنگامه رفتن و معرکه ماندن) در تعلیق و هول و وال است ،و تمام تالشاش
بهاتفاق تنها يارش مستر بونز(سگ ويلي) آن است که سرودههايش را بهمعلم دوران تحصیلش
برساند .ويلي بهعلت استفاده از مواد مخدر شیزو شده است و عقل يا سوژهاش همانند دن
کیشوت ،شیرينعقل  1و طرفه آنکه نامش تداعي کنند ة مسیح و دين مسیح است و در آن
تلويحا اراده معطوف بهمسیح و مسیحیت نهفته است  2و وجود ويلي سرشار از دو کارکرد
بنیادي زندگي بشري بهنام علم و دين است.
فوکو نیز در کتاب تاریخ جنون ميگويد که منشأ جنون مرحمت الهي است« :اما رابطه
مسیحیت با جنون عمیقتر از اين است؛ خواست حضرت مسیح صرفاً اين نبود که انسانهاي
روحاني بيثبات در گرد وي باشند؛ مي خواست خود در چشم همگان ديوانه بنمايد،
مي خواست در حین حلول و تجسد خود ،همة رنجهاي هبوط بشري را از سر بگذراند .بدين
ترتیب جنون صورت غايي و درجه نهايي خداي تجسميافته در انسان بود ،پیش از آنکه سفر
زمیني وي پايان پذيرد و با مصلوب شدن بهرهايي رسد»(فوکو1388 ،ش .)95 :رسالتي در پیش
است که ويلي و بونز بايد بهانجام برسانند و اين رسالت رفتن و رسیدن بهتیمبوکتو است،
«جايي که جهان بهپايان ميرسد ،تیمبوکتو آغاز ميشود»  ،ويلي ميمیرد و يا بهعبارتي death-
 wishاو را بهتیمبوکتو مي برد ،و جناب بونز هنوز زنده است و دازاين  -هنوز دازاين ويلي در
وجود سگياش استمرار دارد .يا اگر بخواهیم بهتر بگويیم دازاين  -نه  -ديگر  -دازاين جناب
بونز به دازاين  -هنوز دازاين تبديل ميشود و امتداد مييابد .حالتي( اسپینوزايي) ميشود از بودن
و هستبودن ويلي در وجود جناب بونز .يعني انسان در حیوان استمرار مييابد(اليبنیتزي) و
تعريف ارسطويي انسان تحت عنوان حیوان ناطق به حیوان شاعر در وجود جناب بونز ادامه
مييابد و جاي  noble savageبا  savage nobleعوض ميشود .همه موارد فوق بدين
علت است که اراده معطوف بهتیمبوکتوي شخصیت شبه مسیح ويلي در قالب يا حالت يا
وجود جناب بونز بازتنيابي نه بهمعناي تناسخ(رسخ و فسخ و نسخ) بلکه بهمعناي امتداد
حیات متخیله  3اسپینوزايي نه مبتني بر تخیل معمولي جاري ميشود .زيرا طبق رمان قرار است
که جناب بونز پس از طي يك سري از سیر و سلوکهاي تخیلي راهي تیمبوکتو شود و در
واقع شايستگي و آمادگي ورود و حضور در تیمبوکتو را بیابد ،چون پیشتر ،طبق گفته ويلي،
___________________________________________________________________________

1

lunatic
T he will to Christianity
3
imaginato
2
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سگها را بهتیمبوکتو راه نميدهند و حال که اين امر امکانپذير شده است ،جناب بونز،
بهعنوان تجسم بازتنيابي شده ،تعین يا تشخص گوشت مسیح در قالب يا حالت استخوان -
بنیاد جناب بونز بهنماد و آيین کارکردي ديني و شاعرانه انسان در عصر فرا سکوالر هابرماسي -
رورتیايي مبدل ميشود و اين تجلي در واقع بروز ديگري از انسان چهارم است که در عصر
رنسانس در ستونهاي کلیسايي بهتنديس تمام عیار يا تمام پیکر مسیح ،و در دوران معاصر قرن
بیست و يکم به مسیح  -سگ مبدل ميشود.
بنابراين انسان چهارم دورهگرد هملت( بازيگران دورهگرد) عصر رنسانس ،با مظلومیت و
معصومیت تمام در دنیاي امروز سگي ميشود که پس از شیزويي شدني شاعرانه و دينمدارانه،
از دنیاي ديوانه انگارانة معاصرش در سیر و سلوکي شیرينعقالنه بر بالهاي تخیل روانه
تیمبوکتو ميشود .اينك ،انسان چهارم سگ است؛ استخوان است؛ مسیح است؛ گوشت مسیح
نیست؛ استخوان مسیح است .سوژهاي استخواني  1است .اگر مسیح مسیحیت گوشت و پوست
و خون(نان و شراب) است و سوژ ه آن سوژ ه روحمند ،سوژه انسان چهارم «تیمبوکتو»
رستگاري را نه بهشیوة جان بانیان  2بلکه در  Mr. Bones' Progressبه و در تیمبوکتو
مي جويد .بدينگونه ميتوان گفت همانطور که رورتي با ارجاع به جیاني واتیمو در « اخالقي
براي زندگي امروز»(يافتن مبنايي مشترک میان فلسفه و دين) عنوان ميکند« :با کمال تعجب،
رورتي با صدايي که طنین مذهبي دارد ،بر راهکار واتیمو تحشیه ميزند؛ [در رويکر واتیمو ]
تنيافتگي بهآن معناست که خداوند تمام قدرت و مرجعیت خود را و همچنین تمام غیريت
خود را قرباني ميکند .تنيافتگي عمل الوهیتزدايي بود ،عملي که با آن خداوند همه چیز را
بهانسانها تفويض کرد .اين امر بهواتیمو امکان ميدهد که درخشانترين و مهمترين مدعاي
خويش را بیان کند :اينکه(سکوالريزاسیون خصلت قوامبخش تجربه اصیل ديني است»(رورتي،
 )60 :1394و نیز در ادامه ميگويد« :پسر خدا به انسان ،بهمسیح ،تبديل ميشود ،خود را تسلیم
خواست پدر ميسازد .اما واتیمو در تنيافتگي ،پايان متافیزيك را نیز مي بیند .خدا بهانسان
تبديل ميشود ،در ذات باري رخنه بهوجود ميآيد و در اندرباشي غرقه ميشود ،و متافیزيك
میان خدا و انسانیت از میان ميرود»(همان.)69 :

___________________________________________________________________________
Bony or Osseous Subject
Pilgrim’s Progress

1
2
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 .7نتيجه
انسان چهارم را ميتوان تجلي تعريف جديدي از امر اخالقي دانست .شکلي از آن که
اخالق را از حالت منفعل و سازشگر خارج کرده و بهآن ويژگيهاي تازهاي ميبخشد .در مقاله
حاضر ،اين مؤلفههاي جديد در قالب شخصیتهاي دو اثر بیان شدهاند :نخست ،در هملت که
بازيگران دورهگرد تجلي اولین ويژگي انسان چهارم يعني اخالق بهمثابة عمل در ياري رساندن
بهفرد براي خروج از ترديدند .دوم در «تیمبوکتو» که سگ بهعنوان راوي و يکي از دو
شخصیت اصلي داستان اين نظام ارزشي که حیوان از انسان پايینتر است را بهمريخته و
اينگونه بیان ميکند که سگ هم(بهعنوان حیوان) ميتواند بههمان آرمان انساني دست يابد .نکتة
مهم ديگر اين است که انسان چهارم ،اخالقي عملگرا ارائه ميدهد البته عملگرايهاي که
کمترين ضرر را براي کمترين اشخاص داشته باشد :در هملت  ،بازيگران دورهگرد حقیقت را
بهجاي بیان آشکار در قالب سخن ،در قالب عمل( اجراي دراماتیك) بهمخاطب ميرسانند؛ در
اين انتخاب زيرکياي هست که سبب ميشود هم ويژگي تهور آشکار شود و هم از نتايج منفي
و زيانبار آن تا حد ممکن کاسته شود .در تيمبوکتو نیز اين امر بیان ميشود که دين و شعر اگر
عملگرا شوند ،ميتوانند انسان را از همة مراحل سخت زندگي عبور داده و در پايان بهبهشت
زمیني(تیمبوکتو) برسانند .انسان چهارم اخالق را بهمثابه شیوهاي از زندگي مطرح ميکند که
فرودينترين اليههاي جامعه  -همان پادشاهان بيتاج و تخت  -مسئولیت اصلي در اشاعه آن را
بهعهده دارند.
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