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پیشگفتار
وایبسایب زیبایی چیزهای نا کامل ،ناپایدار و ناتمام است.
زیبایی چیزهای افتاده و فروتن است.
زیبایی چیزهای نامتعارف است.

زوال یک ز یبایی .محرک اولیۀ تألیف این کتاب برگزاری یک
مراسم چای در ژاپن بود که برایش فراوان تبلیغ کرده بودند.
ژاپنی وایبسایب از دیرباز با مراسم چای مالزم
ز یباییشناسی ِ
بوده است ،و آن رو یداد نو ید میداد که با یک تجربۀ عمیق

از وایبسایب روبهرو خواهیم بود .ایهموتو 1هیروشی تشیگاهارا،
استادبزرگ پیشکسوت مدرسۀ گلآرایی سوگتسو ،سه تن از
معروفتر ین و مطرحتر ین معماران ژاپن را گماشته بود تا به
دیزاین و ساخت تصورات خود از محیطهای چاینوشی سنتی
بپردازند .عالوه بر این ،خود تشیگاهارا هم قرار بود بهعنوان نفر
بعد بیش از سه ساعت قطار
چهارم دست به طراحی بزندِ ]1[.

و اتوبوسسواری از ادارهام در توکیو ،به محل مراسم رسیدم __

زمینهای یک اقامتگاه تابستانی سلطنتی و قدیمی .برخالف
انتظارم ،با جشنی پر زرق و برق ،باشکوه و مجلل روبهرو شدم
براق
که بهسختی نشانی از وایبسایب در آن میدیدی :یک کلبۀ ِ
چای و بهظاهر کاغذی که حسوحال یک چتر بزرگ سفید از
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جنس پالستیک را القا میکرد .در کنار آن ،بنایی از شیشه ،فوالد
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بیانی ممکن است .اگر بخواهیم وایبسایب را به قواعد و
ِ
صورت ِ

و چوب بود که حس ساختمانهای بلند اداری را از آن میگرفتی.

اصول تقلیل دهیم ،جانمایۀ آن از دست میرود .به این ترتیب،

با مشاهدۀ دقیقتر ،تنها چایخانهای که به کیفیات وایبسایب

نجات وایبسایب به مسئولیتی خطیر مبدل شده است.

موردانتظار من نزدیک بود نیز با تزئینات بیوجه پستمدرن
آراسته شده بود .ناگهان ،برای اولین بار ،از ذهنم گذشت که

زیبایی آرمانگرایانه .من هم مانند بسیاری از همعصرانم،

وایبسایب ،که زمانی سرآمد ز یباییشناسی ژاپنی در حوزۀ فرهنگ

در جر یان جستوجوهای معنوی دوران جوانیام در اواخر

واال بود و نگین تکر یمشدۀ سنت چای ،دارد به گونهای در معرض

دهۀ  ،1960برای نخستین بار در مورد وایبسایب اطالع پیدا

انقراض مبدل میشود __ یا شاید هم منقرض شده است]2[ .

کردم .در آنزمان ،فرهنگ سنتی ژاپن گو یی بر «پاسخها»یی

ً
مسلما ز یبایی وایبسایب مورد عالقۀ همگان نیست ،اما من

عمیق به دشوارتر ین پرسشهای زندگی اشارت میکرد .به

بر این باورم بهنفع همه است که از نابودیاش جلوگیری کنیم.

نظر من چنین میرسید که وایبسایب الگوی ز یباییشناسی

تنوع بومشناسی فرهنگی وضعیت مطلوبی است ،بهو یژه برخالف

طبیعتمبنایی است که معیاری از سالمت عقل و تناسب

جر یان شتابان دیجیتالسازی یکپارچ ۀ تمام تجربیات حسی ،که

را به هنر زندگی بازگردانده است .وایبسایب پاسخی بود برای

در آن «خوانشگری» 2الکترونیکی حائل میشود میان تجربه و

این تنگنای هنری من که چگونه میتوانم ،فارغ از درگیر شدن
ً
در مادهگرایی دلسردکنندهای که غالبا با فعالیتهای خالقانه

مشاهده ،و تمام نمودها بهیکسان رمزگذاری میشوند.
با این حال در ژاپن ،برخالف ارو پا و بهمیزان کمتری

عجین است ،چیزهای ز یبا خلق کنم .وایبسایب __ عمیق،

کوچک باارزش حفظ شدهاند.
در امر یکا ،آثار فرهنگ
ِ
از این رو ،در ژاپن امروز ،نجات جهانی از ز یبایی از ّ
شر انقراض
ِ
نهتنها بهمعنای حفظ اشیا یا بناهایی خاص ،که بهمعنای

بهعقیدۀ من ،جامعۀ امر یکایی را از احساس خالی میکرد .از

زنده نگه داشتن یک ایدئولوژی ز یباییشناختی آسیبپذیر به هر

آنزمان بر این باور بودهام که وایبسایب با بسیاری از جنبشهای

چندبعدی ،گر یزان __ به نظر بهتر ین پادزهر بود برای سبک
ز یبایی پر زرق و برق ،سانتیمانتال و یکپارچۀ متداولی که،
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پانک ،گرانج ،و هر آنچه بعدها خواهد آمد __ که همواره از ضمیر

ً
گرفته شدهاند (جمالت آغاز ین این پیشگفتار) تقر یبا همواره
ً
یکساناند .ضمنا ،اصطالح وایبسایب را منتقدان خارجی و

جوان ،مدرن و خالق سرچشمه میگیرند.

داخلی در مقام اختصار هجوآمیزی برای استهزای کارهای تفننی

مؤکدتری در ارتباط است __ همچون بیت،

ضدز یباییشناختی

احیای کتاب چای .نخستی 
ن بار در کتاب چای ،اثر ماندگار کاکوزو
ُ
ا کاکورا (معروف به تنشین) که در  1906منتشر شد ،در مورد
ُ
وایبسایب مطالبی خواندم .ا کاکورا دربارۀ بسیاری از جنبههای

و غیرحرفهای بعضی مر یدان هنرهای سنتی ژاپن به کار میبرند.
شاید اکنون لحظۀ فرهنگی فرخندهای باشد برای گذر از
تعار یف مرسوم و اندکی غوطهور شدن در ژرفناهای تیرهتر.
به همین سبب ،به جستوجوی پارههای مختلف وایبسایب

وایبسایب سخن گفته بود ،اما از به کار بردن این کلمه پرهیز کرده
ً
بود .احتماال نمیخواسته خوانندگان را با کلمات خارجی سردرگم

__ و کوشیدهام آنها را در قالب نظام معناداری در کنار یکدیگر

کند :واژههایی که ضرورتی در بحث نو یسنده دربارۀ مفاهیم

قرار دهم .تا جایی پیش رفتهام که مفسران ،تار یخنگاران و

ز یباییشناسی و فرهنگی نداشتند (کتاب بهانگلیسی برای مخاطب

متخصصان فرهنگی راستین وایبسایب بدان مبادرت ورز یده

غیرژاپنی نوشته شده بود) .همچنین ممکن است وی از اشارۀ

بودند ،و سپس اندکی پا فراتر گذاشتهام ،بدین معنا که با تالش

مستقیم به وایبسایب به این دلیل پرهیز کرده باشد که این مفهوم با

برای یافتن معانی پنهان ،مقایسۀ نیت آفر ینندۀ اثر با آنچه در واقع

موضوعات مشکلساز متعددی برای سنت فکری ژاپنی همراه بوده.
ُ
درهرحال ،نزدیک به یک قرن پس از کتاب ا کاکورا ،ترکیب

از آب درآمده ،کوشیدهام کلیت و تمامیت وایبسایب را درک کنم

ب و مجلهای که به بحث
«وایبسایب» سهلانگارانه در هر کتا 

پرداختم __ هرچند شاید مخدوش ،تکهتکه و تخر یبشده باشند

و مفهومش را

در یابم]3[ .

بنابراین ،حاصل این تالش ،یعنی این کتاب مختصر،

در مورد مراسم چای یا سایر موضوعات اسرارآمیز ژاپنی میپردازند

نخستین گام شخصی و تجربی برای نجات یا «حفظ» آن چیزی

ظاهر میشود .نکتۀ جالبتوجه آن است که دو یا سه جملهای

است که خود زمانی عالم ز یباییشناختی جامع و بهوضوح

که در این دست انتشارات برای توضیح وایبسایب به کار

متمایزی بوده است.

مالحظات تاریخی

پیشینۀابهامافکنی

اکثر ژاپنیها در پاسخ به این سؤال که «وایبسایب چیست؟»
نو ِمنکنان عذر میخواهند که دشوار
سرشان را تکان میدهند و ِم 
ً
است توضیح دادن این مفهوم __ هرچند تقریبا تمام ژاپنیها
مدعیاند حسوحال آن را درک میکنند ،چون هرچه باشد ،بنا به
فرض ،وایبسایب یکی از مفاهیم اصلی فرهنگ ژاپنی است .با این
حال ،عدۀ قلیلی میتوانند این حسوحال را وصف کنند.
دلیل چیست؟ آیا همانطورکه برخی از میهنپرستان متعصب
ژاپنی شرح میدهند دلیل این مسئله آن است که شخص باید از
زمینۀ ژنتیکی مناسب برخوردار باشد؟ بعید است .آیا به این خاطر
است که زبان ژاپنی ،یا قواعد کاربرد آن ،در انتقال لطافتهای
احساسی ،ابهام و منطق درونیات موفق است ولی به کار توضیح
امور بهشیوۀ عقالنی نمیآید؟ شاید تا اندازهای .با اینهمه ،علت
اصلی آن است که اغلب ژاپنیها در مورد وایبسایب هرگز در قالب
اصطالحات منطقی و عقلی چیزی نیاموختهاند ،چراکه هیچ
کتاب یا ُمدرسی نیست که از او یاد بگیرند.
این مسئله اتفاقی نیست .در طول تار یخ ،از درک منطقی
وایبسایب بهعمد جلوگیری شده است.
ً
ذن بودایی .وایبسایب ،تقر یبا از زمان ظهورش بهعنوان یک
ِ
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اسلوب ز یباییشناختی متمایز ،همواره بهنوعی با ذن بودایی

دارند .رئیس خانواده در هر ْ
گروه ایهموتو خوانده

مرتبط بوده است .وایبسایب را ،بهدالیل مختلفی ،حتی میتوان

منابع مکتوب اولیه ،آثار و سایر اطالعاتی که برای پژوهش

فلسفی
«ذن چیزها» 3خواند ،چراکه بسیاری از اصول معنوی و
ِ
ذن را متمثل میکند ]4[ .نخستین ژاپنیهایی که به وایبسایب

علمی مورد نیاز است اغلب از سوی ایهموتوی خانوادهها کنترل
میشود و ،همانند آنچه در ذن بودایی مرسوم است ،ایهموتوها

پرداختند __ استادان چای ،روحانیان و راهبان __ همگی به ذن

نیز بر این باورند که چنین اطالعات بنیادینی تنها میتواند

ممارست داشتند و در ذهنیت ذن پرورش یافته بودند .یکی از

با افرادی که برگز یدۀ ایشاناند به اشتراک نهاده شود .مفهوم

بنمایههای اصلی ذن ضدخردگرایی سفت و سختش است.

وایبسایب بهعنوان بخش حیاتی از دارایی معنوی اختصاصی

دانش بنیادین در طر یقت ذن نه از طر یق نوشتار یا گفتار ،بلکه

ایهموتو (بهو یژه در دنیای چای) جز در ازای پول یا لطفی دیگر

تنها میتواند از ذهنی به ذهن دیگر منتقل شود« .کسانی که

افشا یا توضیح داده نمیشود .مفاهیم مرموز و «غر یبی» چون

میدانند نمیگو یند؛ کسانی که میگو یند نمیدانند ».در عمل،

وایبسایب که بهشکل ماهرانهای پنهان شدهاند طعمۀ خوبیاند

این آموزه بدین منظور طرح شده است تا از میزان سوءتعبیرهای

ضمن تطمیع
برای بازار یابی .مبهم ساختن معنای وایبسایب در
ِ

میشود]5[ .

حاصل از مضامینی که بهراحتی میتوانند باعث کجفهمی شوند

مشتری با نمایان ساختن گوشههایی از ارزش آن از مؤثرتر ین

کاسته شود .در نتیجه ،از ارائۀ تعر یف مشخص و واضحی از

ابزارهای کسبوکار سبک ایهموتو بوده است.

وایبسایب ،برای هر قصد و منظوری ،با جدیت پرهیز شده است.

ابهامگرایی زیباییشناختی .روشنگرتر ین نکتهای که میتوان در

نظام ایهموتو .از قرن هجدهم ،سازماندهی و تجارت اطالعات

مورد معنای وایبسایب به آن اشاره کرد مسئلۀ پر و بال دادن به

فرهنگی در ژاپن در مورد «هنرها»یی همچون مراسم چای،

افسانۀ درکناپذیری وایبسایب بهدالیل ز یباییشناختی است.

گلآرایی ،خطاطی ،آواز و رقص در انحصار افرادی بوده است

برخی منتقدان ژاپنی بر این باورند که وایبسایب باید کیفیات رازآمیز

که در اصل گروههایی هستند که به تجارت خانوادگی اشتغال

و گر یزان بودن خو یش را حفظ کند __ تعر یف آن دشوار باشد
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ْ
ناپذیری بخشی از منحصربهفرد بودن آن است.
__ چراکه وصف
بهباور آنها ،وایبسایب معیاری غایتشناختی است __ هدفی
فینفسه __ که هرگز نمیتواند بهطور کامل درک شود .از این منظر،
ً
دانش ناکافی یا شرحناپذیر صرفا جنبۀ دیگری از «ناکامل بودن»
ذاتی وایبسایب است .از آنجا که وضوح ایدئولوژ یک یا شفافیت
از و یژگیهای اساسی وایبسایب محسوب نمیشود ،توضیح کامل
مفهوم آن شاید در عمل منجر به نقصانش شود.
شاید حق با این منتقدان باشد .در حوزۀ ز یباییشناسی،
عقل همواره تابع ادراک است .شمشیرسازان ژاپنی و ارز یابها
بهطور سنتی در مورد «روح» هالهگون شمشیر تنها به مبهمتر ین
و رمزآمیزتر ین صورت ممکن صحبت کردهاند ،هرچند امروزه
شمشیرسازان جوانتر ،بر اثر تحصیل ،در مورد دمای دقیق کوره،
ترکیبات فلز و مواد شیمیایی ،و زمانیکه «ذات» __ انعطافپذیری،
استحکام ،سختی و مانند اینها __ یا «روح» شمشیر خلق میشود
ً
نظرگاهی کامال علمی و غیراحساسی پیدا کردهاند .باوجود این،
ْ
نوظهور کیفیت ایدئال و مرموز چیزی را که
شاید این صراحت
بهتر بود به قوۀ خیال سپرده شود از میان می َبرد .با این حال ،اگر

بخواهیم امکان خلق ز یباییرا حفظ کنیم ،باید رهنمودهایی برای
نسلهای آینده به جا بگذار یم.

