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پس از خواندن این کتاب ممکن است به سفید دیگر مثل قبل نگاه 

این  در  بیابید.  ک تر  تابنا گهان  نا است  سفید  واقعًا  که  را  آنچه  و  نکنید 

صورت می توان گفت که ادراک   شما حساس تر  شده است. هر چه  سفید 

با  را هم  کنید، شدت و ضعف سایه ها  ادراک  با حساسیت بیشتری  را 

حساسیت بیشتری ادراک  خواهید کرد.

پرسش ها را باید در شگردهای ارتباطی ای جست و جو کنم که صرفًا از آِن 

رده شده اند. من نیستند، بلکه در ژاپن و در فرهنگ های دیگر  پرو

( برآمده است.  یکی از این  شگردها از مفهوم »خالی بودن« )اوتسو

سوی  به  یک طرفه  را  اطالعات  می کنند،  برقرار  ارتباط  هم  با  مردم  وقتی 

می کنند.  گوش  یکدیگر  نظرات  به  قاعدتًا  بلکه  نمی کنند،  پرتاب  هم 

ارتباِط موفق به این بستگی دارد که چقدر خوب گوش کنیم، نه به این که 

یخ، به منظور  تار از این رو بشر در طول  کنیم.  را متقاعد  چگونه دیگران 

کرده  است که مانند یک »ظرف   خالی«  ایجاد ارتباط، شگردهایی خلق 

معانی  حاوی  صرفًا  که  نمادهایی  آن  برخالف   ، مثًال می کنند.  عمل 

معّینی هستند، صلیب یا دایرۀ سرخ پرچم ژاپن، با سادگی بی نظیرشان، 

می توانند مانند یک ظرف  خالی و بزرگ، هر تصوری را در خود بگنجانند. 

الیِش  بی آ اتاق های  و  ذن  کوچِک  باغ های  یا  عظیم  کلیساهای  و  مقابر 

ما  با  خالی  شان  فضای  پذیرندگِی  سبب  به  چیز  هر  از  بیش  هم  چای 

ارتباط برقرار می کنند. این بود که اول خواستم چیزی در مورد خالی بودن 

برابرم ظاهر  در  گهان چون سدی  نا که سفید  اما طولی نکشید  یسم،  بنو

واژۀ  که  نگاه  کردم،  دیدم  موضوع  به  که  هم  لغت شناسی  نظر  از  شد. 

کو(،   « )空白-کوها یی(، به عنوان جزئی از واژۀ »خأل »سفید« )白- شیرو

یی فقط با کندوکاو در سفید  یشِی نزدیکی با واژۀ »خالی بودن« دارد؛ گو خو

می شد به کنه خالی بودن رسید. بنابراین تصمیم گرفتم که اول چیزی در 

یسم، سپس به خالی بودن بپردازم. مورد سفید بنو



فصل اول: کشف سفید



سفید يک حس يافت است

است.  حس یافت  یک  فقط  سفید  ندارد.  وجود  سفید  عنوان  به  چیزی 

پس به جای آن که در جست وجوی سفید باشیم باید در پی این باشیم که 

یم  سفید را چه طور ادراک می کنیم. در این مسیر با سفیدی آشنا  می شو

که از آنچه تا کنون تجربه کرده ایم قدری سفیدتر است. سپس درمی یابیم 

ژاپنی  فرهنگ  با  حیرت انگیز  و  مختلف  شکل های  به  سفید  این  که 

درآمیخته است؛ مفاهیمی چون سکوت و فضای خالی را درک می کنیم، 

و معانی مختلفی را که در آن ها نهفته است کشف می کنیم؛ هر چه ارتباط     

ک تر و سایه های  ما با سفید تنگاتنگ تر   می شود، جهان به چشم مان تابنا

آن غلیظ تر خواهد شد.

ِ حروف نیست، بلکه فقط در تقابل با  ݫ سیاهِی حروف چاپی از خودݫ

ِک دایرۀ پرچم ژاپن  سفیدی کاغذ است که پدیدار می شود. سرخِی تابنا

ز می یابد. در  مورد آبی یا بژ   هم فقط در تقابل با سفیدی اطرافش امکان برو
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به  رنگ  سازوکار  مدرن،  یِک  فیز ردهای  دستاو پی  در  زه،  امرو

دقت  به  ُاستوالد  یا  مانِسل  رنگِی  نظام  چون  معتبری  نظام های  یاری 

مشخص شده و نظم یافته است. این نظام ها رنگ ها را بر اساس »فام«، 

»درخشندگی« و »اشباع«، یعنی بر حسِب میزاِن وضوح و روشنایی، در 

کنار هم، در قالب نمودارهای دایره ای و سه بعدی ترسیم می کنند، و به 

یکی،  این ترتیب به ما امکان می دهند تا رنگ ها را، به عنوان یک پدیدۀ فیز

به آسانی در ذهن خود مجسم کنیم. اما تکیه بر چنین نمودارهایی برای 

پاسخ دادن به این سؤال که ما رنگ ها را چگونه احساس می کنیم مطلقًا 

می زند،  بیرون  شکسته  تخم مرغی  از  که  درخشنده ای  زرِد  نیست.  کافی 

نمی توان  است  کرده  ُپر  را  فنجان  که  چای  آن  سبزِ   نیست؛  رنگ  فقط 

، از طریق بو و  فقط رنگ دانست. ما این  رنگ ها را، در سطحی عمیق تر

بافت و طعم شان، ادراک می کنیم. و این مؤلفه ها، مجموعًا، در کیفیت 

احساس ما نسبت به یک رنگ تأثیر  گذارند. بنابراین ما رنگ را نه فقط 

نظام های  اما  می کنیم.  ادراک  خود  حواس   تمام  با  که  بینایی،  طریق  از 

یکِی بصری آن تقلیل می دهند و  یژگی های فیز رنگِی یادشده رنگ را به و

یف می کنند. سازوکار این پدیدۀ جامع را صرفًا بر همین اساس تعر

و  یا محصوالت چاپی  برای منسوجات  رنگ  ها  انتخاب  در  زه  امرو

صنعتی از رنگ نامه ها استفاده می کنیم. محتوای این رنگ نامه ها غالبًا 

تنظیم  استوالد  و  مانسل  رنگِی  نظام های  معیارهای  مبنای  بر  و  مشابه 

شده است؛ به همین دلیل استفاده از آن ها واقعًا سودمند است. عینیت 

هم، مادامی که بر  زمینۀ سفید نشسته  باشند، همین طور است. نیستی 

وجود  به  بودنی  حِس  گاهی  نیستی  رو  این  از  است؛  هستی  طلب  در 

رد که از خوِد هستی نیرومندتر است. از آن جا که سفید هم زود چرک  می آو

یبایی اش عمیقًا در  ک نگه داشتنش بسیار دشوار است، ز می شود و هم پا

گاهیم. ما تأثیر می کند چرا که به طرز تأثر برانگیزی از بی دوامی   آن آ

از جمله معماری و دیزایِن  فضا،  ژاپنی،  از فرهنگ  وجوه درخشانی 

ارتباط  که  گاهی،  آ فراینِد  همین  نتیجۀ  در  باغ آرایی،  و  کتاب آرایی 

جونیچیرو  پیش تر  آمده اند.  پدید  دارد،  سفید  مفهوم  با  تنگاتنگی 

کتاب در ستایش سایه ها  یسندۀ ژاپنی، در  تانیزاکی )1886- 1۹6۵(، نو

کرده و توانسته به  یبایی شناسی ژاپنی را از منظر سایه تفسیر  )1۹۳۳(، ز

یر جامعی را که برای پرداختن به این  یزِ تصو یاری سایه ها یکی از نقاط گر

موضوع ترسیم کرده است مشخص کند. کار تانیزاکی از این جهت واقعًا 

که روشنایی به اوج  ، در آن جایی  یر آیا در این تصو درخشان است. ولی 

یزِ  دیگری وجود ندارد؟ می رسد، نقطۀ گر

رنگ چیست؟

حال  عین  در  اما  است،  شبه رنگ  سفید  است؟  رنگ  یک  سفید  آیا 

می توان آن را یک نا_ رنگ هم دانست. پس رنگ اساسًا چیست؟


