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  الوقت باش اي رفیقابن
 وگو با سروش دباغزمان و مالل در گفت

  
  26/4/1401سایت زیتون، روز یکشنبه، مورخ: :منبع

  
اید که زمان برایتان با کش و قوس تجربه را داشته سعید دهقانی: شاید شما هم اینـ  زیتون

گذرد و در مواقعی دیگر دچار کنید زمان چقدر زود میاي از مواقع حس میبگذرد. در پاره
زده امروزي کسی مایل به کند آید در جهان شتابشوید. البته به نظر میکنديِ گذر زمان می

تا حدي به ارزش تبدیل شده که » کردن وقت را صرف کاري مفید«گذراندن زمانش نیست. 
ن ها براي انجام دادها مدعی هستند موفقیت در گرو تنظیم دقیق و لحظه به لحظه ثانیهبرخی

شود که آدم باید بتواند از آن استفاده کند کاري مفید است. زمان، همچون ماده خامی پنداشته می
هژمونی تبدیل شده است. برخی از هنرمندان  اش را از آن بسازد. این فهم از زمان به یکو آینده

 زدگی مردم را به آهستگی واند. آنها براي فرار از این شتاباما در برابر این فهم از زمان ایستاده
اند. مثإل در هنر هفتم، یعنی سینما برخی از کارگردانان موفق چشیدن طعم وقت دعوت کرده

 .هستگی را دوباره به ما گوشزد کنندمدرن تقدسِ آاند همچون پیامبرانی پستشده

درمانگر و روان» سروش دباغ«براي درك بهتر ارزش آهستگی در هنر هفتم به سراغ دکتر 
پژوهی پژوهشگر دین و فلسفه رفتم. وي تا کنون هفت عنوان کتاب با موضوعات عرفان و سپهري

از  ايشمه«و » سپهريدر سپهر «، »نبض خیس صبح«توان به نوشته است که از جمله آنها می
اشاره کرد. دکتر دباغ با اذعان به اینکه یکی از کارکردهاي سینماي کیارستمی » شوریدگی شمس

 هاي بلند و ریتم کند فیلم طعم گیإلسبرداشت«گوید و تارکوفسکی فهم درست وقت است می
ا بچش، آن ر آرام باش! کمی از طعم وقت«کند به بشري که معتاد به سرعت است یادآوري می

 در«و زمانی که » گذردبر ما می«او معتقد است باید میان زمانی که » تا آرام شوي! مزه کن مزه
وگویمان حول موضوع مإلل و زمان بود، اما گریزي هم به فرق نهاد. اگر چه گفت» گذردما می

 .آیدوگو در پی میسینما و ادبیات زدیم. متن کامل این گفت

 
ا به بایست مفهوم زمان رمنظومه فکري شما در باب نسبت آهستگی و هنر، می براي فهم بهتر

  اید. چرا؟گذرد فرق نهادهگذرد و زمانی که در ما میدرستی فهمید. شما میان زمانی که بر ما می
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زمان یک مفهوم دوسویه است؛ یعنی نیمی از آن اُبژکتیو و نیمی دیگر سویژکتیو است. بگذارید 
فرض کنید در جایی خلوت منتظر کسی هستید. هیچ ابزاري هم ندارید که سر خودتان مثالی بزنم. 

ذرد. گکنید چقدر زمان دیر میرفته احساس میرا گرم کنید تا شخص مورد نظر شما برسد. رفته
هاي ساعت با همان گذرد وگرنه عقربهاینجاست که زمان در شما، یعنی در روان و جان شما دیر می

واخت نگذرد همیشه یکاند. به عبارت دیگر زمانی که بر آدمی میرخند که همیشه گذشتهچروالی می
جاست گذرد ممکن است تند یا کند شود. ایناست حال آنکه زمانی که در او، یعنی در ذهن او می

یابد. عرفاي ما از دیرباز در پی فهم همین زمان، یعنی زمانی که در ما که زمان ارزش تفسیر می
 .فرق نهاد» گذرددر ما می«و زمانی که » گذردبر ما می«توان میان زمانی که اند. پس میگذرد بودهمی

د. زنانگیزي میدست به کار شگفت» وجوي زمان از دست رفتهدر جست«مارسل پروست در رمان 
. زمانی کندها روایت میاي از خاطرههاي درازي از عمر یک نفر را به شکل مجموعهاو تجربه سال

گذرد آورد و آن را مهمتر از زمانی که بر او میگذرد را به قلم میکه در قهرمان اصلی داستان می
 اي بسیار پیچیده. پروست اهمیتکند. گویی ما با انسانی طرف هستیم از جنس گذشتهروایت می

نی اند که مفهوم زمادهگذرد را به خوبی فهمیده بود. البته هنرمندان دیگري نیز بوزمانی که در ما می
مانند آندري تارکوفسکی را شاهکارِ کم» آینه«اند. فیلم گذرد را به همین خوبی نشان دادهکه در ما می

ط بعدي از زمان نداشته باشیم. زمان فقکنند تا خوانش و فهم تکببینید. چنین آثاري به ما کمک می
 .تواند کام درونی و سوبجکتیو باشدزمان می آن قراردادي نیست که همه بر سرش توافق نظر دارند.

می نیز  انعطاف نبوده است. عارفان یک مفهوم خشک و بی» وقت«در عرفان و حکمت کهن اس
نا وقت یا همان زمان را در دو ساحت می فهمیدند. ساحت مسلمان از جمله ابوسعید ابوالخیر و مو

آن بوده، و ساحت درونی که هر خشص به اقتضاي بیرونی که براي مثال روز و شب شدن مصداقی از 
 . گذارندهحال خود آن را می

  
  یعنی عارفان در پی این بودند که گذر زمان را در وجودشان کنترل کنند؟

د که دانیبله. زمان، در نزد گذشتگان امري مقدس بوده است. اگر با ادبیات عرب آشنا باشید می
نا نیز در ستایش و ب» ابن«وند یکی از کاربردهاي پیش یان حس بندگی نسبت به چیزي است. مو

الوقت باشد اي رفیق/ نیست فردا گفتن از شرط طریق. البته این را هم گوید صوفی ابنثناي زمان می
می نبوده است. در مغرب زمین نیز  اضافه کنم که تقدس وقت فقط محدود به حکمت و عرفان اس

دهد. هالی دي یعنی روز مقدس. روزي که دي تشکیل میهالیمهمترین بخش از فراغت آدمی را 
شود که آدمی دیگر آدمی از امور خود فارغ شده تا با وقت مقدس خود انس و الفت بگیرد. اما چه می

درن زدگی در جهان محواسش معطوف به وقت نیست؟ به نظرم نخستین دلیلش این است که سرعت
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کنند وقت سر خاراندن ندارند. ممکن ها هستند که ادعا میبه یک ارزش تبدیل شده است. خیلی
ها و سمینارهاي موفقیت کسب و کار گویند وقت ندارند. در کارگاهاست لذت هم ببرند که می

تان برنامه داشته باشید. معلوم است که در این ساختار فرهنگی و فکري وقت گویند براي هر لحظهمی
صه میگر تبدیل میبه یک ابزار در خدمت چیزهاي دی توان گفت آهستگی، شود. به عبارت خ

زدایی از زمان پنداشت. اما آیا انسان توان نوعی تقدسدهد. این را میاهمیت خود را به سرعت می
نباید کمی به خود باز گردد و بفهمد چیزي به نام زمان وجود دارد؟ انسانی که مدام در پی کشف 

  ترین عنصر وجود، یعنی زمان ندارد؟است نیاز به فهم بهتر ساده ها و آفرینش فناوريناشناخته
زدگی در ذهن هنرمند کند. سرعتهنر، به ویژه هنر متعالی در برابر این سیل خروشان مقاومت می

اند کارستان! در نهایت اختصار و اقتصار اي که برخی از هنرمندان کاري کردهرنگ باخته، به گونه
خاطبِ کنند. اگر ماز آثار هنري تلویحا یا مستقیما ما را به آهستگی دعوت میبخواهم بگویم، برخی 

  .گویند! چه غنیمتی بهتر از آهستگیآن دسته از هنرمندان هوشمند باشند به دعوتشان لبیک می
 

  خواند؟چگونه هنر، براي مثال هنرِ سینما انسان را به آهستگی فرا می
گزینی سهراب آورد. مث واژهاست که محتواي آن را پدید میبیش از هر چیز فُرم یک اثر هنري 

گر ها در شعر او، ترسیمکند اما چینش واژهسپهري در اشعارش، مستقیما ما را به آهستگی دعوت نمی
یک فضاي همبسته است که شجر و حجر داراي آگاهی هستند. سهراب به شکلی غیرمستقیم آدم را 

اي ممکن است بعد اي دیگر نگاه کند. هر چیز سادهبرش از زاویه کند به چیزهاي دور ودعوت می
ه به فواره ست کجاي کبوترهایی«شود بامی که بام در شعر او میدیگري نیز داشته باشد. مث پشت

توان آن را اجسام، نباتات و همه چیز در شعر او بعدي دیگر دارند که می» نگرند.هوش بشري می
ه بِکر با همه چیز مواجه شویم و نه با نگاه تاریخی. نگاه تاریخی به دنیا یعنی فهمید. به شرط اینک

زده و شتابان. اما اگر بِکر با محیط پیرامونمان ها به شکلی سرعتها و اندوختهاستفاده از تجربه
در  ایم.دقت از سر گذراندهزده و بیشویم که چقدر همه چیز را شتاببرخورد کنیم، تازه متوجه می

انید تویابد. در هنرهاي تجسمی، موسیقی و سینما نیز میاین شرایط است که آهستگی ارزش می
ظر نیز گري است از این مندرمانمصادیق مشابهی پیدا کنید. البته با توجه به اینکه تخصص من روان

 .دهمپرسش را پاسخ می

ه ها باست. بسیاري از اضطراب رهیافتی براي حضور پویا در زمان Mindfullness آگاهی یاتوجه
وگو هستید همزمان ذهنتان دلیل سیال بودن ذهن است، ممکن است شما که در حال انجام این گفت

اي مربوط به ده سال پیش پرتاب شود. ممکن است توجهتان معطوف به آینده باشد. بسیاري به خاطره
هکارهایی که متخصصان علوم شناختی ها به دلیل حاضر نبودن در زمان است. یکی از رااز اضطراب

» ابن الوقت«وگو به کار رفت آگاهی یا حضور در زمان، یا به تعبیري که در این گفتبراي کسب توجه
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رب زده و مضطهایی دارند که انسان شتابدرمانی است. برخی از آثار سینمایی ویژگیبودن، فیلم
ر آندره اث» استاکر«اریخ سینماي شوروي یعنی فیلم هاي مهم تکنند. یکی از فیلمامروزي را درمان می

را  هایی باشد که مخاطبزنم. اشاره کردم که فُرم اثر هنري باید داراي ویژگیتارکوفسکی را مثال می
زدگی دست بکشد و طعم وقت را مزه مزه کند. در این فیلم نیز پیش از همه قانع کند تا از سرعت

هاي بلند و دوربین آرام تارکوفسکی چشم تماشگر را کند. برداشتمیچیز فُرم و ساختار این کار را 
دارد که براي همه آشنا هستند. مث در جایی از فیلم، راهنمایی که همراه خیره به چیزهایی نگه می

ا زند. موسیقی متن فیلم در اینجاي متروکه به یک سگ زل میآن نویسنده و دانشمند است در منطقه
بخشد، چنانکه مخاطب ممکن است با هاي عاطفی مخاطب را غنا میالیزور واکنشهمانند یک کات

اي بیفتد. این در العادهاي راز دارد یا قرار است اتفاق خارقخودش بگوید این سگ حتما یک هاله
افتد. کلید جادوي تارکوفسکی در این است که حالی است که در ادامه آن سکانس هیچ اتفاقی نمی

گوید بیا و ببین، همه چیز یک رويِ دیگر نیز ا با آهستگی زمان جادو کرده است. او میاو مخاطب ر
برد. زده عمل نکنی. تماشاگر هم از این آهستگی تذوق و التذاذ کافی را میدارد، به شرط اینکه شتاب

مم این جان  .اي بلند با از عناوین آثار هنري را برشمرد که چنین خاصیتی دارندتوان سیاههمی ک
ش براي فهم آنها درمانگر است که این دست از آثار را می توان همانند دارویی دانست که صرف ت

  .هاي خسته و ملول استروح
 

گفتارهایتان دستاوردهاي فرهنگی و فکري را با نگاه ها و درسشما همواره در کتاب
گر دانید و از سوي دیسائل را مهم میکنید. از یک سو بعد روانشناسانه ماي بررسی میرشتهمیان

 کنم عإلقه شما نسبت بهپردازید. احساس میهاي فلسفی و وجودشناختی آن نیز میبه جنبه
کند. شما هم هاي تارکوفسکی از این جهت است که شما را از چند نظر درگیر میساخته
د. به کنییز تنفس میدرمانگر هستید و هم پژوهشگر فلسفه. در ساحت عرفان و الهیات نروان

کند. ها را سیراب میهایی دارند که عطش شما به همه این حکمتنظرم آثار تارکوفسکی ویژگی
 درست است؟

ریس«یا » استاکر«، »آندره روبلوف«هایی مانند بله. در زمانی که فیلم  ساخته شدند، دین و» سو
هایی پر راز و رمز بودند. از فضاي فرهنگی و فکري حاکم بر اتحاد جماهیر شوروري کلیسا پدیده

بود.  ریبا صفرزیست تقگویم. نقش کلیسا در ساختار سیاسی جایی که تارکوفسکی میسابق سخن می
اما فقط نهاد دین نبود که به پستوي اجتماع رانده شده بود. فردیت هم در تقابل با جمعیت رنگ 

ل و روزمرگی را بیش از باخته بود. افرادي که در یک نظام کمونیستی زندگی می کردند رخوت و م
ی زدایان تقدسهاي پیرامون انسروح بود و گویی از انگارهکردند. همه چیز بیدیگر جوامع حس می
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ا کرد. امزیستی معطوف میهاي آن دیار را حداکثر به جامعه و همشده بود. نظام اشتراکی توجه آدم
زاد حریم درونی و خصوصی ندارد؟ آیا انسان نیاز ندارد گاهی در درون خودش غور کند؟ مگر آدمی

ریان فسکی نماینده یک جها پاسخ دهد. به نظر من سینماي تارکوتارکوفسکی آمد تا به این پرسش
می نیز در هاي علکرد. البته یافتهفکري بود که دیگران را به سفر به دنیاي ناشناخته درون دعوت می

ها و افکار شخصی اوست. همان زمان ثابت کرده بودند که بخش مهمی از وجود آدمی، اندیشه
ه پر راز و رمز درونِ بشر را ب شناسی و به طور کلی علم نیز به تارکوفسکی کمک کرد تا جهانروان

ن نخستین فیلم آینه، شخصی هاي او میتصویر درآورد. براي شما مثالی از یکی از فیلم زنم. در پ
خواهد خودش را معرفی کند. او با لکنت زبان نام و نام پزشک است از نوجوانی میکه گویا روان

داول آن زمان توجه او(یوري) را به درون هاي متگوید. روانپزشک، با تکنیکاش را میخانوادگی
اره خواهد دوبشود. روانپزشک از او میکند. گویی هیپنوتیزم شده. سپس بیدار میخودش جلب می

از کند و تیتراژ ابتدایی فیلم آغخودش را معرفی کند. این بار بدون لکنت زبان خودش را معرفی می
کنید؟ او در همان ابتدا به مخاطب دقت می شود. به هوشمندي تارکوفسکی در آفرینش هنرمی
کاوي گوید قرار است با تماشاي فیلم به کاوش درونیات بپردازد. دنیاي تارکوفسکی دنیاي خویشتنمی

هاي جامعه نیاز دارد براي آرامش و تسلی به خودش، به درونیاتش، است. انسانِ مستغرق در شلوغی
شناسانه بسیار برایم جالب است. البته سفر به درونِ خود از نهایش پناه ببرد. این بعد روابه خاطره

 من عرَف«نظر دینی و عرفانی نیز اهمیت دارد. در نزد حکیمان و عارفانِ مسلمان نیز این حدیث که 
  .هر کس خود را بشناسد خداي خود را هم شناخته» نَفسه فَقَد عرف ربّه.

شناسانه و هم از بعد فلسفی برایم جذاب هم از نظر روانچنینی هم از حیث عرفانی، هاي اینفیلم
هایم ام و ندارم. یک نکته دیگر را هم باید به گفتههستند. من از نیت و خواست سازنده خبر نداشته

افزون کنم. ببینید، آنچه که در مورد فضاي فرهنگی حاکم بر شوروي سابق گفتم فقط یک طرف 
سینماي او تأثیرگذار بوده، به ویژه آثار مارسل پروست و اشعار  قضیه است. ادبیات و شعر نیز بر

پوشکین. به هر حال مراد من از گفتن این موارد این نیست که چه چیزهایی در آفرینش این آثار 
کنم. عرض من این است که غور کردن در اند. من از کارکردهاي چنین هنرهایی دفاع میدخیل بوده

بازارِ بخش باشد، به ویژه در شلوغتواند تعالییی در هر زمان و هر مکان میاتمسفر معنوي چنین هنرها
  .جهان امروزین

 
. اند که مإلل را بر پرده سینما بیاورندآید برخی از سینماگران در تإلش بودهالبته به نظر می

رد رد کمثإل در همین ایران خودمان، سهراب شهید ثالث موجی از رئالیسم را به سینماي ایران وا
کند. در سینماي غرب هم زده میهاي بسیار بلند و ریتم کند اتفاقا مخاطب را مإللکه پإلن
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، آورم هنگام فیلم تانگوي شیطاناند. به خاطر میسینماگرانی مانند بإل تار چنین کارهایی کرده
ارگردان ک داد. به نظرمآهنگ کند فیلم حس خستگی به من میو ضرب هاي فیلمبلند بودن پإلن

یه اي تصویري علخواسته بیانیهبه هدفش رسیده بود. بإل تار در مجارستان آن روز شاید می
 طورطور. به نظر شما اینرخوت نظام سیاسی حاکم صادر کند، شهید ثالث هم در ایران همین

 اند؟شمردهنواختی مذموم میاي از یکنیست که برخی از هنرمندان آهستگی را به مثابه نشانه

اگزیستانسیال -دهم، مسأله را با عینک فلسفیمن منتقد سینما نیستم و اگر به این پرسش پاسخ می
کسی  یا دیگر آثار شهید ثالث» جانطبیعت بی«هایی مانند ام. به نظرم اگر آهستگی در فیلمخودم دیده

له. من م بوده است. بکند به این دلیل نیست که مفهوم آهستگی براي مؤلف آن اثر مذمورا خسته می
هم با شما همدل و همداستان هستم که درونمایه برخی از آثار آهستگی نوعی اعتراض است. انگار 
همه چیز کرخت شده. من این را قبول دارم اما ادعایم این است که آهستگی در ذات خود ارزشمند 

می براي مفهومی دیگر است. ممکن است در جایی هم ببینید که از این مفهوم به عنوان ماده خا
استفاده شده است. هیچ اشکالی ندارد. مثالی میزنم. در رمان مسخ اثر کافکا، گذر زمان براي شخصیت 

مسا آور است، سازدگی است. آهستگی براي او رنجاصلی یعنی گریگوري سامسا پر از رنج و فلک
یابد. این نکته مهمی زمان می دیده خود را در زندانشده و رنجخود در رنج است و این موجود مسخ

ل است. انسان رنجور از آهستگی گریزان است. خواننده این داستان در می یابد که سامسا دچار م
برد. اما باید این نکته را درك کرد که او رنجور بوده و در رنج است است، از آهستگی زمان رنج می

آنچه که هست دست نیافته. او حضور  که گذر زمان برایش دشوار است. او هیچ گاه به پذیرش
داند که زمان پویایی در زمان ندارد، او مسخ شده است. او اص حواسش به زمان نیست، فقط می

گوییم مرادمان این است که شخص واقف گذرد. ما اگر در ستایش زیستن در لحظه سخن میکند می
وان مثال تهاي دیگري را نیز میسیال نمونهخواهد از زمان لذت ببرد. در ادبیات اگزیستانباشد که می

  .زد. در سینما نیز به همین منوال
دهد. آگاهی است که به آهستگی ارزش میغرض از بیان این نکات این است که آگاه بودن از توجه

  .بهاي آهستگی در این است که انسان هشیار باشد و از چشیدن طعم وقت لذت ببرد
 

برد، گذر زمان را با دشواري و گفتید انسانی که از چیزي رنج می به مفهوم رنج اشاره کردید
ی دانند که در برخاند و میکند و از آهستگی گریزان است. بله. همه آدمها رنج کشیدهسپري می

تر از مواقع، گذر زمان یعنی استمرار رنج. این بدیهی است. به نظرم فهم شما از رنج بسیار پیچیده
 است. درك شما از رنج و نسبت آن با مإلل چیست؟ از این جمله بدیهی
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هایی است هاي و دشواريکنم. رنج رهزن مرارتها را به رنج رهزن و رنج رهگشا تقسیم میرنج
شود، همانند رنج سوگ. کسی که عزیزش را از دست داده که از جانب بیرون بر آدمی تحمیل می

د. در مقابل اما رنج رهگشا را داریم که رنجی است آورکامی از بیرون به او هجوم میباشد یک تلخ
من  وگويشود. بهترین مثال براي رنج رهگشا موضوع گفتکه در دورن انسان ساخته و پرورده می

ل از جنس رنج رهگشا است؛ چرا که انسان با خویشتنِ خود درگیر  ل. م و شماست، یعنی م
  .بیندبلکه خود را تحمیل شده به جهان میشود، شود. چیزي از بیرون بر او تحمیل نمیمی

 
وگو بارها به آن اشاره شد، هنر واپسین پرسشم از شما درباره موضوعی است که در این گفت

زدایی از طریق هنر در و نقش آن در بهبود فهم ما از زمان. هر شخصی براي شروع پروژه مإلل
 زندگی خودش باید چه کار کند؟

وگو به این موضوع مهم ختم شد چرا که امروزه هنردرمانی یان این گفتخوشحال هستم که نقطه پا
 گیرد اما با توجه به اینکهاي را در بر میکارامدتر شده است. جامعه هدف پرسش شما طیف گسترده

ل بود، نوعی از هنردرمانی را پیشنهاد میگفت دهم که چاره درد وگوي ما پیرامون موضوع م
ل باشد وگو عرض کردم که برخی از آثار سینمایی باعث ایجاد . در آغاز این گفتروزمرگی و م

س ساخته کیارستمی را تماشا میآگاهی در فرد میتوجه کند با شوند. مث شخصی که فیلم طعم گی
ترین چیزهاي زندگی مثل طعم چند دانه توت را با عمق شود که کوچکاین پیشنهاد مواجه می
د همین بتواند به زندگی معنا ببخشد. البته هنردرمانی به غیر از قاب تصویر بیشتري درك کند. شای

یا  Bibliotherapy ابزارهاي دیگري نیز دارد. در علوم شناختی، ما مفهومی داریم تحت عنوان
  .درمانی. هنرهاي تجسمی و موسیقی نیز دیگر شؤونات هنردرمانی هستندکتاب

آگاهی در فرد ه باشد که هدف از هنردرمانی ایجاد توجهشاید یادآوري این واقعیت ارزش داشت
آگاهی نیز به این معنا است که فرد حضور پویا در لحظه داشته باشد. هر تمهیدي که است. توجه

بتواند به این هدف کمک کند، اگر در دایره هنر بگنجد نوعی هنردرمانی است، خواه خیره شدن به 
  .وجوي زمان از دست رفته پروستاه مطالعه رمان در جسترقص باله یک دختر نوجوان باشد، خو

 
وگوي ما از سینماگران، شاعران و نویسندگانی و آثاري نام برده شد که هر کدامشان در گفت

وانم ام با شما بتوگوهاي بعدينامه مفصل هستند. امیدوارم در گفتبه تنهایی موضوع یک جدل
 .م. از وقتی که به من دادید متشکرمبا ژرفاي بیشتري به این مسائل بپرداز

 


