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امكانهایياريگریدرادبيات
متنگفتار

   اولین وجه شعر، تذکر است 
خود شعر به مِن شاعر می گوید که چه کسی هستم.

شعر همچنین جایگاه ما را در عالم به ما نشان می دهد.

   دومین خاصیت شعر، خاصیت آئینه گی است 
شاعر در انواع شعر -چه کالسیک، چه مدرن، چه ترجمه شده 

از زبان های دیگر- آینه ای در مقابل مخاطب قرار می دهد
که خودش را در آن ببیند. شعر و شاعری لزومًا اطالعات تاریخی، 

جغرافیایی و فلسفی به ما نمی دهد، بلکه می خواهد شما را 
به خودتان نشان دهد و بشناساند.

   وجه سوم شعر این است که به ما می گوید
در این عالم تنها زندگی نمی کنیم؛ به غیر از ما

»دیگری« هم وجود دارد
وجه اصلی یاری گرانه ی شعر توجه نشان دادن به دیگری است؛

اواًل دیگری وجود دارد، ثانیًا شرط انسانیت و کمال تو، دیدن و تعامل با 
دیگری است. دیگری یا شهروند توست که باید با او زندگی کنی، یا

 معشوق/معشوقه ی توست که نیاز به توجه و محبت تو دارد، یا
آسیب خورده ای است که باید برایش مرهمی داشته باشی. 
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   وجه چهارم شعر، که به هالل احمر مرتبط می شود
وجه تسلی و تسکین دهندگی آن است 

ممکن است شعر بعضی از شاعران از زبان و وجود انسان 
پاسداری کند، ولی این ویژگی را نداشته باشد. برای مثال خاقانی 

شاعر فوق العاده ای است؛ اما کسی در هنگام هرمان اشعار خاقانی 
را نمی خواند که تسکین پیدا کند. بر خالف خاقانی، اشعار موالنا 

همیشه جنبه ی تسلی بخشی دارند.

   پنجمین وجه شعر این است:
شعر اصیل شعر افق بين و آینده نگر است

به نظر من مهم ترین وجه یاری گرانه ی شعر، همین وجه است.
از برجسته ترین ویژگی های شعر شیعی همین آینده نگری است

و باید هم این گونه باشد.

   ادبيات چه نقشی در مواجهه با انسان دارد؟
این پرسش دقیقًا پرسشی مدرن است.

عده ای ادبیات را متهم کردند که برای حیات انسانی مفید نیست. 
در این فضا »ادبیات به مثابه مفاهیم مختلف«  شکل گرفت.

می توان ادبیات را به مثابه تسلی بخشی، تسکین دهی و التیام 
مطالعه کرد. از ادبیات می توان برای تسلی انسان های رنج دیده 

کمک گرفت. پس ادبیات می تواند امداد کند و به انسان ها مدد برساند. 
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امکان های یاریگری در ادبيات
مقدمه گفتار

ــروز بحران هــای طبیعــی ماننــد ســیل و زلزلــه اســت. تقریبــًا  کشــور مــا مســتعد ب
هرســال در گوشــه ای از کشــور شــاهد بــروز یکــی از ایــن حــوادث طبیعــی هســتیم. 
عــالوه بــر ایــن، تعــداد زیــادی از هم وطنان مــان در تصادفــات جــاده ای جــان 
خــود را از دســت می دهنــد. از نظــر اجتماعــی و فرهنگــی، ایــن مشــکالت تأثیــر 
زیــادی بــر مــردم می گــذارد. برآنیــم چگونگــی مواجــه بــا ایــن مســائل و بحران هــا را 
به لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی بررســی کنیــم، بــا ایــن هــدف کــه ایــن مشــکالت 
پانــزده ســال اســت در حــوزه ی  مــردم قابل تحمل تــر شــود. مــن حــدود  بــرای 
ادبیــات و فلســفه، به خصــوص رمــان دینــی، مطالعــه می کنــم. در ایــن نشســت 

تأمالتــم را بــا رهیافــت ادبیــات و فلســفه در حــوزه ی امــداد ارائــه می کنــم.
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ادبيات
به چه کارمی آید؟

در آغــاز بایــد ببینیــم جایــگاه امــداد و مســئله ی نجــاِت دیگــری در ادبیــات 
ــاهنامه  ــوی، ش ــد مثن ــی مانن ــا، در متون ــیک م ــات کالس ــا در ادبی ــت؟ آی کجاس
و خمســه ی نظامــی بــه مســئله ی نجــات دیگــری توجــه شــده اســت؟ ایــن 
موضــوع، بحــث بســیار مفصلــی اســت. در آثــار هــر یــک از شــاعران و متفکــران 
ــه انســان، می توانیــم مســئله ی امــداد  ــه خاســتگاه و نگاه شــان ب ــا توجــه ب مــا، ب

را بررســی کنیــم.
مــن ســعی کــردم از ایــن موضــع، یــک قــدم عقب تــر بــروم و بپرســم خــود ادبیــات 
چــه نقشــی در مواجهــه بــا انســان دارد؟ این پرســش دقیقًا پرسشــی مدرن اســت. 
از وقتــی آخریــن گلوله هــای جنــگ جهانــی دوم شــلیک شــد و آخریــن انســان ها 
کشــته شــدند و آخریــن خون هــا ریخته شــد، منتقــدان و روشــنفکران و متفکــران 
در حــوزه ی علــوم انســانی و الهیــات، در ایــن بــاره پرســش هایی مطــرح کردنــد. از 
جملــه اینکــه ادبیــات و الهیــات و علــوم انســانی بــه چــه دردی می خــورد؟ ایــن 
ســؤال بســیار جــدی و اساســی اســت. اگــر الهیــات و علــوم انســانی در زندگــی 
انســان نقــش دارنــد، چــرا نتوانســتند مانــع ایــن دو جنــگ جهانــی شــوند یــا 

دســت کم درصــدی از هفتــاد میلیــون کشــته ی ایــن جنگ هــا را بکاهنــد؟ 
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ایــن پرســش مــدرن، پرسشــی مهــم و جــدی بــود. درنهایــت عــده ای ادبیــات 
ــا ظهــور  ــرای حیــات انســانی مفیــد نیســت. در ایــن دوره ب ــد کــه ب را متهــم کردن
دادائیســت ها و بعــد از آن سورئالیســت ها اعتراضــات زیــادی بــه اصــل ادبیــات 
صــورت گرفــت. بــرای مثــال دادائیســت ها بــرای تهیــه ی شــعر، کلمــات را روی 
بــه  شــکل تصادفــی  کاغذهایــی می نوشــتند، داخــل کیســه ای می ریختنــد، 
تعــدادی کلمــه از کیســه بیــرون می آوردنــد و کنــار هــم می گذاشــتند. معتقــد 
ــغول  ــود مش ــه خ ــط او را ب ــدارد و فق ــان ن ــرای انس ــده ای ب ــا و فای ــعر معن ــد ش بودن
جنــگ  از  قبــل  ادبیــات  بــه  اعتــراض  بــود؛  اعتــراض  آنهــا  هــدف  می کنــد. 

ــی. ــه انســان قبــل از جنــگ جهان ــا ب ــی، ی جهان
تئــودور آدورنــو معتقــد اســت »شــعر، بعــد از آشــوویتس معنــا نــدارد«. بعــد از 
کشــته شــدن ایــن همــه انســان در ایــن اردوگاه هــا و تبدیــل جنازه هــای آنهــا بــه 
ــر ســاموئل  ــون، چطــور می خواهیــد شــعر بگوییــد؟ اشــخاص دیگــری نظی صاب
بکــت و اوژن یونســکو بــا اعتقــاد بــه ایــن بی معنایــی ادبیــات، در نهایــت بــه 
ادبیــات ابــزورد یــا معنــا باختــه روی آوردنــد. پشــت ایــن اعتراضــات، ایــن نکتــه 
ــه  ــن هم ــِو ای ــا جل ــرده ت ــان نک ــه انس ــی ب ــچ کمک ــات هی ــه ادبی ــود ک ــده می ش دی

جنایــت را بگیــرد. 
در حــوزه ی الهیــات هــم ایــن اعتراض هــا مطــرح بــود. متفکــران ایــن حــوزه شــروع 
ــا کلیســا می توانســت بــرای کمــک بــه انســان  کردنــد بــه طــرح ایــن مفهــوم کــه آی
کاری بکنــد؟ حتــی یهودی هــا -کــه نســبت بــه دین شــان متعصــب هســتند و 
ــد شــدند.  ــه آنهــا دارد- دچــار شــک و تردی ــژه ای ب ــد خــدا توجــه وی معتقــد بودن
لــوی« - شــیمی دان و نویســنده ی یهــودی ایتالیایــی کــه بازمانــده ی  »پریمــو 
آشــوویتس بــود- کتابــی بــه نــام »اگــر ایــن نیــز انســان اســت« نوشــت. در ایــن 
خاطره نــگاری از خاخامــی صحبــت شــده کــه در مقابــل آن همــه درد و رنــج، 
صبــر و تحملــش تمــام می شــود و فریــاد می زنــد »خــدا کجاســت؟ بایــد بیایــد 
و پــای مــن را ببوســد.« »جورجیــو آگامبــن« در تحلیــل ایــن کتــاب می نویســد: 
چــون  می کشــند.  رنــج  کشته شــدگانش  از  بیشــتر  آشــوویتس  »بازمانده هــای 
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این هــا شــاهد هســتند و متهم انــد کــه چــرا زنــده ماندنــد؟«
بلنــد می شــود و می گویــد  نفــر  یــک  ایــن فضــا،  ایــن اعتراضــات و در  در اوج 
در  ســارتر  پــل  ژان  چیســت؟«  »ادبیــات  کتــاب  چیســت؟  ادبیــات  تعریــف 
ســال 19۴7 منتشــر می شــود. ســارتر در ایــن کتــاب بــرای اولیــن بــار ایــن پرســش 
جــدی را مطــرح می کنــد کــه ادبیــات چیســت؟ تــا امــروز کــه فایــده ای نداشــته، 
از حــاال به بعــد چگونــه بایــد باشــد؟ بعــد از ســارتر فیلســوفان و منتقــدان حــوزه ی 
پرســیدند  مکــرر  بلــوم  هارولــد  و  ایگلتــون  تــری  بــارت،  روالن  نظیــر  ادبیــات 
»ادبیــات چیســت؟« پیشــتازتر از همــه ی این هــا متفکــران جریــان مارکسیســم، 
ــد.  ــرح کردن ــؤال را مط ــن س ــود، ای ــم را گرفته ب ــی از عال ــه نیم ــی ک ــوان جریان به عن

ــد.  ــر بودن ــرای یافتــن پاســخ مصرت ایــن گــروه ب
در ایــن فضــا »ادبیــات به مثابــه مفاهیــم مختلــف«  شــکل گرفــت. به عنــوان 
ــز  ــط یک چی ــات فق ــرد ادبی ــد کارک ــد بودن ــت معتق ــندگان مارکسیس ــال نویس مث
تبلیــغ  به منظــور  را  کتاب هایشــان  آنهــا  تبلیــغ.  به مثابــه  ادبیــات  اســت: 
بــرای  ایدئولــوژی مارکسیســتی می نوشــتند. ماکســیم گورکــی رمــان »مــادر« را 
ــت  ــا کمونیس ــد ت ــادر را می خوانن ــان م ــران رم ــد و دیگ ــم می نویس ــغ کمونیس تبلی
ــح و تفنــن  ــرد ادبیــات را تفری ــه کارک ــد ک ــرادی بودن ــل، اف ــی بشــوند. در مقاب خوب
از  بســیاری  مــا.  امــروز در کشــور  ادبیــات  ماننــد جریــان غالــب  می دانســتند؛ 
شــاعران و نویســندگان مــا بــه ادبیــات غیرجــدی روی آورده انــد و ادبیــات را تفنن 
ــرای  می داننــد. بســیاری از نویســندگان حــوزوی هــم بعــد از تفنــن، ادبیــات را ب
تبلیــغ دیــن اســالم بــه کار می برنــد. نویســندگانی ماننــد محمدرضــا حکیمــی 
معتقدنــد ادبیــات به مثابــه بیــداری اســت. ادبیــات بایــد انســان را بیــدار کنــد. 
او روی شــاعرانی کــه در زمــان ائمــه بودنــد ماننــد »حســان بــن ثابــت« کار می کنــد 
و معتقــد اســت ایــن شــاعران به واســطه ی ادبیــات، مــردم را بیــدار می کردنــد. بــا 
ایــن نــگاه ادبیــات ایدئولوژیــک شــکل می گیــرد. و انــواع دیگــری ماننــد ادبیــات 
به مثابــه رســانه، ادبیــات به مثابــه نهــاد یــا امــری بــرای مبــارزه ی سیاســی. در 
میــان روشــنفکران مــا از دهــه ی چهــل بــه بعــد، ادبیــات به مثابــه وســیله ای بــرای 
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ــان  ــتر رم ــات، بیش ــور از ادبی ــا منظ ــوده. اینج ــی ب ــارزه ی سیاس ــامان دادن مب س
و داســتان اســت. ادبیــات به مثابــه وســیله ی مبــارزه ی سیاســی یــا دســت کم 
وســیله ای بــرای یــک نیــش زدن یــا نقــد کــردن. االن هــم داریــم از همیــن موضــوع 
رنــج می بریــم. ادبیــات روشــنفکری می خواهــد بگویــد آزادی و عدالــت نیســت، 
ــل کــه ادبیــات رســمی کشــور اســت می خواهــد ایــن گــروه را  ادبیــات گــروه مقاب
ــا حکومــت.  ــا ب ــد ی ــر حکومت ان ــا ب خودفروختــه و وابســته نشــان دهــد. یعنــی ی
یــا  از هــر دو طیــف روشــنفکر  و  البتــه طبیعتــًا دســته ی ســومی هــم هســتند 
ســنتی معــدود افــرادی در ایــن دســته قــرار می گیرنــد و متفــاوت فکــر می کننــد. 

ــاره ی ایــن دســته ی ســوم اســت.  صحبــت مــن درب

تسلی بخشی های
ادبيات

آموزه هــای  »بازتــاب  موضــوع  بــا  نوشــتم  پایان نامــه ای   1387 ســال  در  مــن 
هندوییســم و بوداییســم در شــعر بیــدل و ســهراب ســپهری«. وقتــی روی اشــعار 
ســهراب مطالعــه می کــردم متوجــه شــدم کــه اشــعارش از دهــه ی چهــل بــه بعــد 
منتشــر شــده اند، و در دهه هــای شــصت و هفتــاد از اشــعار او اســتقبال می شــود. 
در تلویزیــون، رادیــو و رســانه ها بــه اشــعار او می پردازنــد و هشــت کتــاب او مــدام 
تجدیــد چــاپ می شــود. برایــم ایــن پرســش مطــرح بــود کــه چــرا بــه ســهراب 
ســپهری اقبــال عمومــی شــده؟ شــاعری کــه تمــام جریان هــای ادبــی علیــه او 
هســتند؛ شــاعرانی ماننــد رضــا براهنــی، منوچهــر آتشــی معتقدنــد ســهراب 
ــد، هشــت کتاب او  ــادی دارن ــه او اقبــال زی ــا ایــن حــال مــردم ب شــاعر نیســت. ب
مــدام منتشــر می شــود و دربــاره اش حــرف زده می شــود. ســؤال ایــن بــود کــه چــرا 

چنیــن اتفاقــی می افتــد؟
دومیــن ســؤال وقتــی برایــم پیــش آمــد کــه اشــعار خاقانــی را مطالعــه می کردیــم. 
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ــر  ــای آن، تفک ــان آوری و غن ــرایی، زب ــی، داستان س ــات غن ــن ادبی ــا ای ــی ب خاقان
عالــی در قصیده ســرایی و توجــه کالمــی و فکــری کــه در اشــعارش دیــده می شــود، 
چــرا این قــدر بی اقبــال اســت؟ از اشــعار خاقانــی اســتقبال چندانــی نمی شــود. 
در دانشــگاه یکــی دو واحــد بــه اشــعار خاقانــی اختصــاص داده می شــود، ولــی 
توســط مــردم خوانــده نمی شــد. در مقابــل اشــعار حافــظ و موالنــا مــدام خوانــده  

می شــود؛ همــه شــعر ایــن شــاعران را می خواننــد.
ــهراب،  ــعر س ــون ش ــود: چ ــه می ش ــه خالص ــک جمل ــؤال در ی ــن دو س ــواب ای ج
التیام آوراســت. مخاطــب، در هــر  شــعر موالنــا و شــعر حافــظ تســلی بخش و 
ســاحتی کــه باشــد، سراغ شــان مــی رود. ولــی اشــعار خاقانــی و نیمــا یوشــیج 
به مثابــه  را  ادبیــات  می تــوان  پــس  نیســت.  التیام بخــش  بزرگــی  آن همــه  بــا 
تسلی بخشــی، تســکین دهی و التیــام مطالعــه کــرد. از ادبیــات می تــوان بــرای 
ــد امــداد  تســلی انســان های رنج دیــده کمــک گرفــت. بنابرایــن ادبیــات می توان

کنــد و بــه انســان ها مــدد برســاند. 
بعــد از شــعر ســراغ حــوزه ی رمــان رفتــم. در حــوزه ی رمــان، ایــن موضــوع غوغــا 
می کنــد. ادبیــات تــا چــه حــد می توانــد بــه انســانی کــه در مدینــه زندگــی می کنــد 
مــدد برســاند تــا آرام زندگــی کنــد، تــا بــاری از دوشــش بــردارد، تــا زندگــی برایــش 
قابــل تحمل تــر شــود. بــرای مثــال بــا مطالعــه ی رمان هایــی نظیــر »جنایــت و 
مکافــات« اثــر فئــودور داستایوفســکی یــا  »بیگانــه« اثــر آلبرکامــو یــا »بینوایــان« 
اثــر ویکتــور هوگــو و همــه ی رمان هــای شــاخص دنیــا، بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
کــه می شــود ادبیــات را بــا ایــن نــگاه مطالعــه کــرد: ادبیــات می توانــد بــه انســان 
امــداد برســاند. اینکــه ایــن اتفــاق چطــور ممکــن می شــود، اصــل بحــث مــن 
ــه انســان کمــک کنــد،  ــد ب ــا چــه مکانیســمی می توان اســت. ادبیــات چطــور و ب

تســلی دهــد و زندگــی کــردن و مــردن را یادمــان بدهــد. 
ــه  ــه ادبیــات برمی گــردد. ب ــگاه مــا ب ــه ن نکتــه ی بعــدی یــک تبصــره اســت کــه ب
ــوده  اســت.  ــرای بشــر جــدی ب ــه ادبیــات. ادبیــات همیشــه ب ــا ب ــگاه تفننــی م ن
ــا عنــوان »فلســفه چیســت؟« ادعــای اصلــی ایــن کتــاب  هایدگــر کتابــی دارد ب
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ایــن اســت کــه »تفکــر بــا تفلســف متفــاوت اســت«. تفکــر صورت هــا و اشــکالی 
دارد کــه تفلســف یکــی از آنهاســت. او چهــار صــورت بــرای تفکــر برمی شــمارد. 
اولیــن صــورت تفکــر را شــعر می دانــد. البتــه منظــورش از شــعر، همــان تعریــف 
شــعر در یونــان باســتان اســت. دومیــن صــورت تفکــر، دیــن اســت. دیــن، ربطــی 
ســومین  باشــد.  داشــته  بده بســتان  باهــم  می تواننــد  امــا  نــدارد  تفلســف  بــه 
صــورت تفکــر، فلســفه و چهارمیــن صــورت آن حکمــت و سیاســت اســت. 
مــن بــا ایــن ســه صــورت کاری نــدارم و بــه شــعر می پــردازم. درواقــع صــورِت 
مدرن شــده ی شــعر، رمــان، داســتان کوتــاه و نمایشــنامه اســت. پــس بــرای آنهــا 
شــعر، یــک صــورت از تفکــر بــوده، ولــی مــا از آن غافــل هســتیم. بــرای مــا هنــوز هــم 
ــاره اش  ــدان درب ــد و منتق ــد بخوانن ــاعران بای ــعر را ش ــم ش ــت. می گویی ــن اس تفن
نظــر بدهنــد. خیلــی کــم پیــش می آیــد کــه یــک منتقــد اجتماعــی دربــاره ی شــعر 
و رمــان حــرف بزنــد. می گوینــد در ورودی آکادمــی افالطــون نوشــته بودنــد هرکــس 
ــر ایــن فرضیــه  ریاضــی بلــد نیســت، وارد نشــود. به نظــر می رســد ایــن موضــوع ب
ــا شــعر آشــنایی دارنــد و  داللــت تضّمنــی داشــته باشــد کــه آدم هــا پیشــاپیش ب
ادبیــات را بلدنــد، امــا ریاضیــات را بایــد بیاموزنــد. متفکــران امــروز جامعــه ی 
مــا از شــعر و ادبیــات و رمــان غافــل شــده اند. تعــداد کمــی بــه ایــن موضــوع 
می اندیشــند. اگــر بخواهیــم در ســاحت های جــدی اندیشــه های اجتماعــی 

ــاه برویــم. وارد شــویم حتمــًا بایــد ســراغ رمــان، شــعر و داســتان کوت

آینه ای
در برابر ما

ایــن دو نکتــه را گفتــم کــه برویــم ســراغ بحــث اصلــی. بحــث ایــن اســت کــه 
ادبیــات چگونــه می توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا دیگــری را دریابیــم. یــا ادبیــات 

چگونــه »به مثابــه امــداد« مطالعــه و قرائــت می شــود؟
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ــات  ــه ادبی ــت ک ــن اس ــی ای ــن ویژگ ــت دارد. اولی ــت کم دو خاصی ــات، دس ادبی
لزومــًا قــرار نیســت بــه کســی اطالعــات بدهــد. وقتــی رمانــی می خوانیــم، قــرار 
نیســت اطالعــات تاریخــی و اجتماعــی بگیریــم. البتــه وقتــی یــک رمــان تاریخی 
بــا حــوادث اجتماعــی و سیاســی آن دوران خــاص  تــا حــدودی  می خوانیــم 
آشــنا می شــویم امــا لزومــًا بنــا نیســت اطالعــات بدهــد. اطالعــات فرهنگــی، 

الهیاتــی، تاریخــی، اجتماعــی و غیــره.
در واقــع خاصیــت ادبیــات، تذکــر اســت. خاصیت ادبیات، خاصیــت آیینه بودن 

اســت. آیینــه ای در مقابــل مخاطــب می گــذارد و می گویــد خــودت را ببین.
بنویســد،  داعــش  دربــاره ی  پژوهشــی  یــا  تاریخــی  کتــاب  یــک  کســی  اگــر   
اطالعــات کامــل و جزئیاتــی از زمــان و مــکان شــکل گیری ایــن گــروه، بالیــدن 
تاریــخ و چگونگــی  قــدرت و حکومــت،  افزایــش  و  آنهــا، مراحــل عضوگیــری 
ســقوط آن و درنهایــت وضعیــت امــروز داعــش در جهــان بــه مخاطــب می دهــد. 
یعنــی اطالعــات می دهــد و تحلیــل می کنــد. امــا اگــر یــک رمان نویــس بخواهــد 
اجتماعــی،  تاریخــی،  تحلیل هــای  انتظــار  نبایــد  بنویســد،  داعــش  دربــاره ی 
ابوبکــر بغــدادی  ایــن دســت، مثــاًل دربــاره ی زندگــی  از  فلســفی و اطالعاتــی 
ــن  ــا اولی ــود. ام ــائل بش ــن مس ــه ای ــم ب ــاراتی ه ــت اش ــن اس ــیم. ممک ــته  باش داش
حــرف رمــان ایــن اســت کــه »ای تویــی کــه داری ایــن رمــان را می خوانــی! ایــن 
یــک آیینــه اســت! ببیــن. شــاید خــودت داعــش هســتی. شــاید خــودت ابوبکــر 
بغــدادی هســتی.« بــه همیــن خاطــر، خاصیــت ذکرگویــی یــا آیینگــی رمــان یــا 

ادبیــات مــدام مخاطــب را بــه تذکــر وا مــی دارد کــه خــود را بشناســد.
کتاب هــای غیرداســتانی ماننــد کتاب هــای تاریخــی و مســتندنگاری ها چنیــن 
خاصیتــی ندارنــد. اگــر داشــته باشــند، نزدیــک می شــوند بــه خاصیــت تذکــر و 
آیینگــی ادبیــات. بــا مطالعــه ی ادبیــات، انســان از خــود ســؤال هایی می کنــد. 
بــا زمــان و مــکان چیســت؟ تاریخــم کجاســت؟  مــن کیســتم؟ نســبت مــن 
می خواهــم بــه کجــا بــروم؟ و مهم تــر از همــه، درد و رنج هــای مــن چــه هســتند؟ 
حــدود مــن چقــدر اســت؟ اســتعداد مــن چقــدر اســت؟ بــاز هــم تأکیــد می کنــم: 
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بــه انســان اطالعــات نمی دهــد، بلکــه آیینــه ای پیــش روی انســان  ادبیــات 
می گــذارد تــا حــواس او فعال تــر شــود؛ ذهن تــان را بازتــر، گوش تــان را شــنواتر و 
چشــم تان را بیناتــر می کنــد تــا خودتــان را بهتــر ببینیــد. در نتیجــه رمانــی کــه 
خاصیــت التیام بخشــی دارد بــه شــما کمــک می کنــد کــه رنــج کمتــری بکشــید. 

ــه کاســتن از رنــج شــما.  امــداد می کنــد ب
پــس خاصیــت ادبیــات آیینگــی و توجــه بــه دیگــری اســت. مثــاًل بــه ایــن فکــر 
بــرای دیگــری می بینیــم، و همچنیــن از مــرگ  کنیــم کــه مــا همیشــه مــرگ را 
می ترســیم. گاهــی ایــن تــرس تبدیــل می شــود بــه وحشــت و ایــن وحشــت منجــر 
می شــود بــه رنجــی مــدام. ایــن رنــج می توانــد بــه بیمــاری و افســردگی منتهــی 
شــود. از نمونــه رمان هایــی بــا درونمایــه ی »مــرگ« کــه خاصیــت آیینگــی دارنــد، 
رمــان کوتــاه »مــرگ ایــوان ایلیــچ« اثــر تولســتوی اســت. شــخصیت اصلــی و راوی 
ایــن رمــان کارمنــدی به نــام ایــوان ایلیــچ اســت کــه مــرگ بــه ســراغش آمــده و 
ــن، در قالــب راوی مــرده، چگونگــِی مــردن خــود را تعریــف می کنــد.  بعــد از دف
بــا مطالعــه ی ایــن رمــان، مخاطــب درک می کنــد کــه مــرگ فقــط بــرای دیگــری 
نیســت، بلکــه بــرای مــن هــم هســت و مــن بایــد بــا آن مواجــه شــوم. وقتــی فرآینــد 
مــردن خــودت را در آینــه ی ایــن کتــاب می بینــی، وحشــتت از مــرگ بیرونــی کــم 
ــار  می شــود و به تعبیــری مــرگ را درون خــودت حــس می کنــی. ایــن احســاس آث
اخالقــی مثبتــی به همــراه خواهــد داشــت. مثــاًل بــا خــودت فکــر می کنــی کــه کار 
نــاروا انجــام ندهــی. ایــن نوعــی از ادبیــات اســت کــه می توانــد بــه مــن، به عنــوان 
مخاطــب ادبیــات، و از طریــق آیینگــی و ذکرگونگــی ادبیــات در رســیدن بــه ایــن 

درک کمــک کنــد. 
دومیــن رمانــی کــه می خواهــم دربــاره ی آن صحبــت کنــم، »بیگانــه« اثــر آلبرکامــو 
اســت. داســتان کارمنــدی کــه بعــد از شــنیدن خبــر مــرگ مــادرش، بــا لبخنــدی 
در تشــییع جنــازه شــرکت می کنــد. بعــد معشــوقه اش از او در مــورد عشــق ســؤال 
ــس از  ــدارد. پ ــم ن ــی برای ــه، معنای ــی چ ــق یعن ــد عش ــواب می گوی ــد، در ج می کن
آن کنــار دریــا شــخصی را بــه قتــل می رســاند. بازپــرس علتــش را می پرســد. 
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در جــواب می گویــد چــون هــوا گــرم بــود. در پایــان از کشیشــی کــه در لحظــات 
آخــر قبــل از اعــدام می خواهــد کنــار او باشــد، می خواهــد او را تنهــا بگــذارد. 
همه چیــز بــرای ایــن شــخص علی الســویه اســت. کامــو به عنــوان نویســنده ی 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم، آیینــه ای جلــو »مــن« می گــذارد. انســان مــدرن را 
درگیــر نوعــی بیگانگــی و بی معنایــی می دانــد. هشــدار می دهــد کــه »ببیــن! 
بیگانــه خــود تویــی. تویــی کــه ایــن رمــان را می خوانــی، کــه در ایــن دنیــای مــدرن 
متولــد شــده ای، بیگانــه هســتی و حاصــل ایــن بیگانگــی، بی معنایــی اســت.« 
ــکی،  ــودور داستایوفس ــر فئ ــات« اث ــت و مکاف ــوان »جنای ــا عن ــری ب ــان دیگ در رم
ــوع متفــاوت را مشــاهده کــرد. داستایوفســکی در  ــوان امدادگــری از چنــد ن می ت
ایــن رمــان متذکــر می شــود راســکولنیکف خــود تــو هســتی. یــا همــان انســان 
روس کــه »نیســت انگاری« وجــودش را فــرا گرفتــه، در وجــود همــه ی مــا نیــز رســوخ 
ــه »مــن« کــه  کرده اســت. پــس ایــن یکــی از خاصیت هــای ادبیــات اســت کــه ب
رمــان را می خوانــم، کمــک می کنــد کــه اول از همــه خــودم را بشناســم، مســائلم 
را بشناســم، تاریخــم را بشناســم، موقــف خــودم را بشناســم، و از همــه مهم تــر 
ــا را  ــن رنج ه ــناختم، ای ــا را ش ــه این ه ــد از اینک ــم. بع ــودم را بشناس ــای خ رنج ه

کمــی تســلی بدهــم. 
امــا یــک ماجــرای دیگــر هــم در ادبیــات رخ می دهــد؛ ادبیــات جــز آیینگــی، 
مــدام از »تــو« حــرف می زنــد و »مــن« را مقابــل »تــو« قــرار می دهــد تــا »دیگــری« را 
تعریــف کنــد. مســئله ای کــه ادبیــات بــا آن مواجــه اســت، ایــن اســت کــه تــو در 
ــا  ایــن عالــم تنهــا زندگــی نمی کنــی. همیشــه »دیگــری« هســت. اتفاقــًا تقدیــر ب
ــو مــدام  ــو مهــم جلــوه می دهــد و ت ــرای ت »دیگــری« رقــم می خــورد؛ »دیگــری« را ب

ــا ایــن »دیگــری« گفت وگــو کنــی.  ــد ب بای
ایــن »دیگــری« در تعریــف ادبیــات، زمانــی معنــا پیــدا می کنــد کــه »مدینه« شــکل 
گرفتــه باشــد. ادبیــات همیشــه بــا »تمــدن« گــره خــورده  اســت. اگــر مدینــه ای 
شــکل نگیــرد، ادبیاتــی خلــق نمی شــود و اگــر ادبیاتــی وجــود نداشــته باشــد، 
مدینــه ای نمی توانــد شــکل بگیــرد. چــون در مدینــه فقــط تقدیــر و سرنوشــت 
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»مــن« مهــم نیســت؛ تقدیــر »مــن« زمانــی معنــا پیــدا می کنــد کــه »دیگــری« هــم 
وجــود داشــته باشــد و بــه رســمیت شــناخته شــود. از ایــن رهگــذر اســت کــه 
ادبیــات بــه مــن کمــک می کنــد همــواره خــودم را در چشــم دیگــری ببینــم و از ایــن 
طریــق »دیگــری« را بخشــی از وجــود خــودم بــه حســاب بیــاورم. در ایــن وضعیــت 

ــت دارد. ــن« کرام ــدازه ی »م ــن« و به ان ــل »م ــت مث ــی اس ــری« کس »دیگ
بخــش اعظــم موضوعــی کــه دربــاره ی آن صحبــت می کنیــم، تمــدن اســت. 
ــا افالطــون  ــا دولت شــهری کــه ب مــا به ســمت ســاختن تمــدن مي رویــم. تمــدن ی
اســالم  دنیــای  وارد  فاضلــه  مدینــه ی  نــام  بــه  فارابــی،  بــا  و  می گیــرد  شــکل 
می شــود. تصــور مــن ایــن اســت کــه ادبیــات مــا دقیقــًا در فضــای مدینــه ی 
فاضلــه ی فارابــی قــرار می گیــرد. فاصلــه ی موالنــا بــا فارابــی ســیصد ســال اســت. 
ــا شــاهنامه هــم حــدود صد وپنجــاه ســال فاصلــه دارد. امــا شــاهنامه  ــی ب فاراب
دقیقــًا در فضایــی شــکل می گیــرد کــه مدینــه ی فاضلــه ارائــه شــده  اســت و 
آدم هــا دنبــال ســعادت هســتند. در ایــن فضــا اســت کــه فردوســی در شــاهنامه 
می گویــد اگــر ســعادت می خواهــی، بایــد کشــور ایــران و مرزهایــش حفــظ شــود. 
به همیــن  دلیــل آرش کمانگیــر به خاطــر اینکــه »دیگــری« در ایــن مدینــه راحــت 
زندگــی کنــد و مــرزش توســعه داشــته باشــد، جانــش را در تیــر می گــذارد و تیــرش 
بــه آن طــرف افغانســتان می رســد. در فضــای مدینــه ی فاضلــه اســت کــه اجنبی 
هرکــس کــه باشــد، بایــد کشــته شــود؛ حتــی اگــر ســهراب پســر رســتم باشــد. 
مــا بــرای مــرگ ســهراب گریــه می کنیــم. فردوســی می خواهــد تعــادل را حفــظ 
کنــد و مــا قصــه را دنبــال کنیــم تــا تصفیــه شــویم و التیــام پیــدا کنیــم؛ به همیــن 
 دلیــل کشــته شــدن ســهراب را ناجوانمردانــه می دانــد. امــا در مدینــه ی فاضلــه 
ــد به دســت  ــل اجنبــی حفــظ شــوند، ســهراب بای ــد در مقاب ــراد مدینــه بای کــه اف
رســتم کشــته شــود، چــون در محیطــی خــارج از ایــن مدینــه رشــد کــرده و در دربــار 

افراســیاب تربیــت شــده اســت. 
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دومیــن ویژگــی ادبیــات توجــه بــه »دیگــری« اســت، و شــما بــا »توجــه بــه دیگــری« 
سرنوشــت خــود را شــکل می دهــی، از ایــن رو همــواره بایــد کمــک کنــی. همــواره 
بایــد دســت دیگــری را بگیــری و آالم او را همــواره آالم خــودت بدانــی. به ایــن 
ترتیــب می تــوان گفــت ادبیــات بــه مــِن خواننــده کمــک می کنــد کــه سرنوشــت 
دیگــری را مهــم بدانــم؛ چــون در یــک مدینــه  زندگــی می کنیــم. در ایــن حــوزه 
ارجاعــات فراوانــی در ادبیــات وجــود دارد: از خمســه ی نظامــی و شــاهنامه ی 
از  کــه  می کنــد  کمــک  به مــا  ادبیــات  امــروز  معاصــر.  ادبیــات  تــا  فردوســی 
خودخواهی هــا دســت برداریــم و بــه کمــک دیگــری بشــتابیم. طبیعتــًا در چنیــن 

مدینــه ای راحت تــر زندگــی خواهیــم کــرد.
نکتــه ی دیگــر اینکــه گفتیــم ادبیــات به مثابــه امــداِد کریمانــه. »امــداد« را در 
دو حــوزه بررســی کردیــم: خاصیــت ذکرگونــه و آیینگــی ادبیــات و همچنیــن 
به رســمیت شــناختن »دیگــری« به عنــوان عضــوی از مدینــه کــه سرنوشــتش 
بــا سرنوشــت »مــن« یکــی اســت. اینکــه مــن بــه دیگــری کمــک می کنــم، از 
چــه جنســی اســت؟ پرســش اینجاســت: در فراینــد امــداد آیــا مســئله ی عــزت 
ــه دیگــری  ــا مــن به خاطــر نفــع خــودم ب ــا منفعــت؟ آی ــا کرامــت ی مطــرح اســت ی
کمــک می کنــم؟ آیــا می خواهــم حــس انسان دوســتی خــودم را ارضــا کنــم؟ و 
ســؤا ل هایی از ایــن دســت. می توانیــم بگوییــم مجموعــه ای از ایــن مــوارد دیــده 
مســئله ی  اســت،  مطــرح  اصیــل  ادبیــات  در  آنچــه  مــن  به نظــر  امــا  می شــود 
کرامــت اســت. وقتــی در قســم اول، آیینــه را جلــو خــودت گذاشــتی و خــود را 
شــناختی، کرامــت خــودت را در آن می بینــی؛ پــس دیگــری را هــم مثــل خــودت 
می بینــی. ایــن انســان در هــر ســاحتی بــه دیگــری احتــرام می گــذارد. در چنیــن 
ــان  ــه انس ــل ک ــن  دلی ــه  ای ــط ب ــاند، فق ــداد می رس ــری ام ــه دیگ ــان ب ــرایطی انس ش
ــم و محتــرم اســت. به نظــر مــن ادبیــات در  ــه همیــن دلیــل مــورد تکری اســت و ب
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ایــن ســاحت امدادرســانی می کنــد؛ بــه انســان از ایــن حیــث کــه انســان اســت 
موضــوع  ایــن  دیگــر.  مســائل  و  مذهــب  و  ظاهــر  حیــث  از  نــه  می کنــد  توجــه 
پشــتوانه ی دینــی هــم دارد. خداونــد در آیــه ی 70 ســوره ی اســراء می فرمایــد: » 
ْمَنــا َبِنــي آَدَم« یعنــی )مــا فرزنــدان آدم را بســیار گرامــی داشــتیم(. بنــی آدم  َقــْد َکَرّ

َ
ل

از ایــن ایــن حیــث کــه بنــی آدم هســتند کرامــت دارنــد. در روایــات مــا نیــز بــه ایــن 
موضــوع اشــاره شــده  اســت. امــام علــی)ع( بــه مالــک اشــتر می فرمایــد: »آنهــا یــا 
هم دیــن و هم مســلک شــما هســتند یــا مثــل انســان های دیگــر. در هرصــورت 

ــد احتــرام آنهــا حفــظ گــردد.« بای
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 متِن گفتاِر ابراهیم اکبری دیزگاه
از سلسله نشست های »امداد و اخالق«
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ــئله ی  ــه مس ــر ب ــالل احم ــی ه ــت فرهنگ ــگاه معاون ــاره ی ن ــم درب ــروز می خواه ام
شــعر و شــاعری و فرهنــگ بحــث کنــم. پیــش از ایــن جلســه ای در معاونــت 
کریمانــه«.  امــداد  مثابــه  بــه  »ادبیــات  عنــوان  بــا  داشــتیم  ســازمان  فرهنگــی 
می توانیــم بحــث آن جلســه را به عنــوان مقدمــه ی ســخنرانی امــروز در اختیــار 
وجــوه  و  امکان هــا  بــه  را  موضــوع  آن  می خواهیــم  امــروز  بگذاریــم.  دوســتان 

تعمیــم دهیــم. در شــعر  یاری گرانــه 
هــرگاه دربــاره ی شــعر صحبــت می شــود می گوینــد شــعر چــه فایــده ای دارد؟ بــه 
نظــر مــن ایــن ســوال ســوال درســتی نیســت؛ مثــل ایــن اســت کــه از آدم بپرســند 
ــد. اگــر شــعر هــم نباشــد  ــده ای دارد؟ اگــر هــوا نباشــد همــه می میرن هــوا چــه فای
چنیــن  در  نیســت.  انســان  دیگــر  انســان  بمیــرد  زبــان  وقتــی  می میــرد.  زبــان 
شــرایطی انســان حتــی نمی توانــد بمیــرد؛ چــون انســان زمانــی می میــرد کــه فکــر و 
زبــان و نطــق داشــته باشــد. موجــودی کــه نطــق و تفکــر نداشــته باشــد، نمی میــرد 
بلکــه تلــف می شــود. شــما را ارجــاع می دهــم بــه کتــاب »زبــان و مــرگ« نوشــتهی 
»جورجــو آگامبــن« کــه از شــاگردان هایدگــر بــوده اســت. آگامبــن خــودش شــاعر 

بــود و بعدهــا بــه فلســفه هــم گرایــش پیــدا کــرد.
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از آن جائی کــه شــعر و ادب شــرط انســان بــودن اســت، می توانیــم وجوهــی از 
آن را کشــف و آشــکار کنیــم کــه می توانــد هم افــق باشــد بــا امــر یاری گــری؛ کــه 
یکــی از تجلی هــا و نمادهایــش در کشــور مــا ســازمان هــالل احمــر اســت. بــه 
ــرای شــعر در نظــر گرفــت کــه در آن  ــوان پنــج وجــه ب عقیــده ی مــن حداقــل می ت
ــروز دارد. اولیــن وجــه ایــن اســت کــه شــعر تذکــر اســت.  امــر یاری گــری نمــود و ب
تذکــر بــه ایــن معنــا کــه خــود شــعر بــه مــِن شــاعر می گویــد کــه چــه کســی هســتم. 
ــه مــا نشــان می دهــد. شــعری کــه ایــن  ــم ب شــعر همچنیــن جایــگاه مــا را در عال
تذکرهــا را بــه انســان ندهــد یــا شــعر نیســت یــا شــعر ضعیفــی اســت. وقتــی شــعر 
شــاعران اصیــل را )چــه در گذشــته، چــه در حــال( می خوانیــم، مــدام بــه مــا تذکــر 

ــتاده ایم. ــتی ایس ــای هس ــتیم و در کج ــی هس ــه کس ــه چ ــد ک می ده
ــا محوریــت موضــوع  ــور یــک مجموعــه رباعــی دارد ب ــرای مثــال میــالد عرفان پ ب
ــه  ــر را ب ــدم مــدام ایــن حــس تذک ــه ایــن مجموعــه شــعر را خوان »مــرگ«. زمانی ک
مــن مــی داد کــه: »عالمــی کــه در آن زندگــی می کنــی یــک عالــم فانــی اســت و در 
نهایــت تــو بــا مــرگ مواجــه خواهــی شــد.« مجموعــه شــعری هــم از علــی داوودی 
خوانــدم بــا عنــوان »چــاپ بیــروت« کــه شــاعر در آن مــدام بــه انســان معاصــر تذکــر 
می دهــد کــه در کجــای تاریــخ ایستاده اســت. پــس اولیــن خاصیــت شــعر ایــن 

اســت کــه بــه مــا متذکــر می شــود کــه چــه کســی هســتیم و در کجــا قــرار داریــم. 
اســت،  اول  ویژگــی  زیرمجموعــه ی  نوعــی  بــه  کــه  شــعر  خاصیــت  دومیــن 
»شــعر  گفتــه:  صراحــت  بــا  عین القضــات  اســت.  شــعر  آئینه گــی  خاصیــت 
ــه  ــه ترجم ــدرن، چ ــه م ــیک، چ ــه کالس ــعر -چ ــواع ش ــاعر در ان ــت.« ش ــه اس آئین
شــده از زبان هــای دیگــر- آینــه ای در مقابــل مخاطــب قــرار می دهــد کــه خــودش 
را در آن ببینــد. شــعر و شــاعری لزومــًا اطالعــات تاریخــی، جغرافیایــی و فلســفی 
بــه مــا نمی دهــد، بلکــه می خواهــد مــا را بــه خودمــان نشــان دهــد و بشناســاند.
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وجــه ســوم شــعر ایــن اســت کــه شــعر بــه مــا توجــه می دهــد؛ توجــه بــه ایــن موضــوع 
کــه مــا در ایــن عالــم تنهــا زندگــی نمی کنیــم. بــه غیــر از تــو، دیگــری هــم هســت. 
در واقــع وجــه اصلــی یاری گرانــه ی شــعر توجــه نشــان دادن بــه دیگــری اســت؛ اواًل 
دیگــری وجــود دارد، ثانیــًا شــرط انســانیت و کمــال تــو، دیــدن و تعامــل بــا دیگــری 
اســت. هــر شــاعری کــه شــعر اصیــل می گویــد، توجــه اش بــه دیگــری اســت؛ 
ایــن دیگــری را بایــد درک کــرد. دیگــری یــا شــهروند توســت کــه بایــد بــا او زندگــی 
ــا  ــو دارد، ی ــه توجــه و محبــت ت ــاز ب ــه نی ــا معشوق/معشــوقه ی توســت ک کنــی، ی
آســیب خورده ای اســت کــه بایــد برایــش مرهمــی داشــته باشــی. از ایــن رهگــذر، 
شــعر مــدام بــه مخاطــب گوشــزد می کنــد کــه عــالوه بــر اینکــه بایــد خــودت را در 

آینــه ببینــی، حتمــًا بایــد دیگــری را هــم دریابــی.
مســئله ی »توجــه بــه دیگــری« در شــعر موالنــا خیلــی پررنــگ اســت. موالنــا معتقد 
اســت بایــد بــرای دیگــری زمینــه ای فراهــم کنــی کــه بــه ســعادت برســد؛ و زمانــی 
می توانــد ایــن ســعادت را دریابــد کــه عاشــق خــدا شــود. به همیــن خاطــر پــروژه ی 
اول و آخــر موالنــا در »مثنــوی« و »کلیــات شــمس« ایــن اســت کــه ایــن دیگــری )کــه 

در وجــود خــود مــا نهفتــه( بایــد عاشــق خــدا شــود تــا بــه ســعادت برســد.
در اشــعار فردوســی نیــز ایــن توجــه بــه دیگــری را بــه وضــوح می بینیــم: اراده ی 
اســت.  دیگــری  دادن  نجــات  در  شــاهنامه  اســطوره های  و  قهرمان هــا  تمــام 
ــا وطــن« اســت. قهرمانــی ماننــد رســتم  ــرای فردوســی، دیگــری »کشــور ایــران ی ب
ــه  ــران صــرف می کنــد. خــود فردوســی ک تمــام وجــود خــودش را در راه حفــظ ای
در قــرن چهــارم زندگــی می کنــد، خــود را در یــک برهــه ی تاریخــی می یابــد کــه 
در آن انســان ایرانــی دچــار مشــکل هویتــی شــده اســت. بــه همیــن خاطــر ســی 
ســال رنــج می بــرد تــا بــا جمــع آوری، آفرینــش و ســرایش اســطوره ها بــه انســان 
ایرانــی -کــه از نظــر او همــان دیگــری اســت- شناســنامه و هویــت بدهــد. پشــت 
تمــام ابیــات شــاهنامه ایــن تفکــر وجــود دارد کــه بعــد از تمــام اتفاق هایــی کــه در 
ایــن چهــار قــرن بــرای انســان ایرانــی رخ داده، حــاال نیازمنــد شناســنامه و هویــت 
اســت. نــگاه یاری گرانــه ی فردوســی بــه انســان ایرانــی بــه منظــور احیــای هویــت 
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و شناســنامه دار کــردن اوســت.
را  بــه دیگــری  توجــه  ویژگــی  بــارزی چنیــن  بــه شــکل  نیــز  اشــعار ســعدی  در 
ــه ایــران حملــه  ــه ای کــه ســعدی زندگــی می کنــد مغــول ب ــوان دیــد. در زمان می ت
کــرده، شــرق ایــران را تصــرف کــرده و انســان ایرانــی را دچــار هرمــان کــرده اســت. 
ســعدی در شــیراز کــه از ایــن وقایــع فاصلــه دارد، بــا زبــان فارســی کاری می کنــد 
ــه وســیله ی آن انســان هرمــان زده ی ایرانــی وجــود خــودش را بازشناســی و  کــه ب

بازســازی کنــد.
اگــر هفــت هــزار ســال قبــل از اســالم، شناســنامه ی انســاِن ایرانــِی قبــل از اســالم 
را در اشــعار فردوســی متجلــی بدانیــم، در هفتصــد ســاِل بعــد از اســالم، انســان 
را  خــود  شــده ی  اســالمی  شناســنامه ی  حافــظ  اشــعار  واســطه ی  بــه  ایرانــی 

می یابــد و مجــددًا شــکوفا می شــود.
و  تســلی  وجــه  می شــود،  مرتبــط  احمــر  هــالل  بــه  کــه  شــعر،  چهــارم  وجــه 
تســکین دهندگی آن اســت. ممکــن اســت شــعر بعضــی از شــاعران از زبــان 
ــرای مثــال  ــی ایــن ویژگــی را نداشــته باشــد. ب و وجــود انســان پاســداری کنــد ول
اشــعار  هرمــان  هنــگام  در  کســی  امــا  اســت؛  فوق العــاده ای  شــاعر  خاقانــی 
خاقانــی را نمی خوانــد کــه تســکین پیــدا کنــد. بــر خــالف خاقانــی، اشــعار موالنــا 

دارنــد.  تسلی بخشــی  جنبــه ی  همیشــه 
از شــاعران معاصــری کــه شعرشــان خاصیــت تسلی بخشــی دارد می تــوان بــه 
ســهراب ســپهری اشــاره کــرد. موضــوع پایان نامــه ی مــن »بازتــاب آموزه هــای 
بــود. زمانــی کــه دربــاره ی ایــن پایان نامــه  بودایــی و هنــدو در شــعر ســهراب« 
ایــن ســوال پیــش می آمــد کــه چــرا در دهــه ی  برایــم  تحقیــق می کــردم مــدام 
تمــام  تقریبــًا  حالی کــه  در  می شــد،  خوانــده  ســهراب  شــعر  این قــدر   70 و   60
روشــنفکران آن زمــان علیــه ســهراب موضــع گرفتــه بودنــد و معتقــد بودنــد کــه 
اواًل ســهراب یــک نقــاش اســت و شــاعر خوبــی نیســت. دومــًا مســئله ی تعهــد 
نیســت؛  مــردم  ســهراب  دغدغــه ی  می گفتنــد  و  می کردنــد  مطــرح  را  هنــری 
بلکــه اشــراف زاده ای اســت بــا افــکار بودائــی کــه دربــاره ی زیبایی هــا و لطافــت 
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طبیعــت شــعر می گویــد؛ در حالیکــه شــعر دهــه ی 40 و 50 بایــد متعهــد باشــد و 
ــه تحــوالت جامعــه و انقــالب بپــردازد. ســهراب هیــچ گاه جــواب منتقدانــش  ب
ــه یکــی از دوســتانش گفــت: »اگــر  ــار در محفلــی خصوصــی ب را نــداد ولــی یک ب
کســی بتوانــد گل ســرخ را درک کنــد قــادر نخواهــد بــود بــه انســان اهانــت کنــد.« 
بــا ایــن حــال شــعر ســهراب در دهــه ی 60 و 70 پناهــگاه انســان ایرانــی می شــود.
می خواهــم بگویــم اگــر شــعر ســهراب در ایــن دوران خوانــده می شــد بــه ایــن 
خاطــر بــود کــه در دوران ســخت جنــگ و ســختی، شــعر او تســلی بخش انســان 
ایرانــی بــود. انســان ایرانــی در اشــعار ســهراب مأمنــی پیــدا می کنــد و در آنجــا 
علــی  اشــعار  بــه  می توانــم  معاصــر  شــاعران  اشــعار  در  می رســد.  آرامــش  بــه 
کــه  اشــاره کنــم، مثــاًل مجموعــه شــعر »مرده هــای حرفــه ای«  مــؤدب  محمــد 
همیشــه تسلی بخشی شــان بــه مــن منتقــل می شــود. برعکــس یکــی از شــاعران 
موردعالقــه ی مــن »مهــدی اخــوان ثالــث« اســت که هــرگاه اشــعارش را می خوانم 
ــی  ــد ول ــگاه می کن ــق ن ــه اف ــاعر ب ــن ش ــرد. ای ــیاهی می گی ــودم را س ــی از وج بخش
ــه  ــگار جــز ناامیــدی و ســیاهی چیــزی در آینــده ی انســان ایرانــی نمی بینــد. ب ان
همیــن خاطــر علی رغــم قــدرت شــاعری، فرهیختگــی، فصاحــت، بالغــت و 
زبــان آوری ایشــان اشــعارش زیــاد خوانــده نمی شــود. ایــن شــاعر فقــط موجودیــت 

و ســیاهی های زمــان شــاه را می بینــد. 
بــه نظــر مــن مهم تریــن وجــه یاری گرانــه ی شــعر  امــا پنجمیــن وجــه شــعر، کــه 
اســت، ایــن اســت: شــعر اصیــل شــعر افق بیــن و آینده نگــر اســت. از برجســته ترین 
ــه باشــد.  ــد هــم این گون ویژگی هــای شــعر شــیعی همیــن آینده نگــری اســت و بای
توجــه انســان از ایــن ســه حالــت خــارج نیســت: گذشــته- حــال - آینــده. کســی 
کــه چشــمش را از آینــده برمــی دارد مجبــور اســت یــا بــه زیــر پــای خــودش نــگاه 
ــه زیــر  ــه پشــت ســرش )گذشــته( رجــوع کنــد. کســی کــه ب ــا ب کنــد )زمــان حــال( ی
پــای خــودش نــگاه می کنــد -در هــر جــا و هــر موقعیتــی کــه باشــد- دچــار یــأس و 
پوچــی می شــود. کســی هــم کــه نگاهــش در گذشــته مانــده، مجبــور اســت مــدام 
از گذشــته ی بــد خــود گالیــه کنــد یــا بــا حــس نوســتالژی حســرت گذشــته های از 
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دســت رفته ی خــوب خــود را بخــورد. اصیل تریــن ویژگــی شــاعر ایــن اســت کــه بــه 
افــق خیــره شــود، آینــده را ببینــد و در اشــعارش بــه مخاطــب نشــان دهــد. شــاعری 
کــه هــم چشــمش بــه آینــده اســت هــم شــاعر شــیعی اســت، همیشــه امیــدوار 

ــه لحــاظ اعتقــادی در آینــده، ظهــور، قیامــت و رجعــت دارد.  اســت؛ چــون ب
و  گالیــه  بــه  آورده انــد  روی  مــا  شــاعران  از  بعضــی  می بینیــم  اینکــه  علــت 
ســیاه نمایی، ایــن اســت کــه آنهــا چشــم آینده بیــن خودشــان را کــور کرده انــد. 
شــعر ایــن شــاعران نمی توانــد بــرای انســان ایرانــی یــا انســان معاصــر مرهمــی 
ــاعر  ــر ش ــس اگ ــند. پ ــی باش ــان ایران ــر انس ــد یاری گ ــا نمی توانن ــد. آنه ــته باش داش
بخواهــد، شــاعر اصیلــی باشــد بایــد چشــم وجودبیــن خــود را بــاز کنــد، بــه افــق 
خیــره شــود و آینــده را گــزارش کنــد. شــاعر شــیعی همیشــه امیــدوار اســت؛ حتــی 
زمانــی کــه بیــن همــه ی مشــکالت و ســیاهی ها غــرق شــود، چــون چشــمش بــه 
افــق اســت، از طریــق تزریــق امیــد مخاطــب خــود را یــاری می دهــد. مــن ایــن 

امیــد را در شــاعران معاصــر »شهرســتان ادب« می بینــم.
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته    
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   صورت هــای مختلــف تفکــر کــه هایدگــر بــه اشــکال چهارگانــه  تعریــف 

کــرد )شــعر، فلســفه، دیــن و حکمــت و سیاســت(. آیــا بازگشــت و همــه ی این هــا 
بــه خودشناســی اســت؟ در روایــات داریــم: »اگــر می خواهیــد پروردگارتــان را 
بشناســید، اول خودتــان را بشناســید.« ســیر انفســی در قــرآن، بحــث وجــود 
در فلســفه و ســؤال ابدی ازلــی »از کجــا آمــده ام و بــه کجــا خواهــم رفــت«، بــه 
اهمیــت خودشناســی اشــاره می کننــد. اگــر ادبیــات را هــم بــه هــدف نهایــی 
خودشناســی نزدیــک کنیــم، می توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه بازگشــت تمــام انــواع 
تفکــر بــه خودشناســی اســت؟ و نتیجــه ی ایــن خودشناســی در وهلــه ی اول 

نجــات خویشــتن و در ادامــه امــداد و نجــات انســان ها اســت؟

    دیــزگاه: بلــه، از دیــدگاه هایدگــر صورت هــای تفکــر ایــن چهــار گــروه بودنــد. 
ولــی الزمــه ی هــر فکــری، ذکــر و تذکــر اســت. زمانی کــه دربــاره ی موضوعــات 
مختلــف فکــر می کنــم در واقــع دارم بــه خــودم فکــر می کنــم؛ یکــی بــه رنج هــای 
خــودش فکــر می کنــد، یکــی بــه موقــف تاریخــی خــود، یکــی آینــده ی خــود را در 

ذهنــش می ســازد و یکــی دربــاره ی وجــود قدســی خــود تفکــر می کنــد.

ــات،  ــداد در ادبی ــه ام ــری« به مثاب ــه دیگ ــه ب ــت »توج ــن از خاصی ــر م    به نظ

ســه برداشــت می تــوان کــرد: اول، »دیگــری« لزومــًا نــگاه انســان محور نیســت. 
مثــاًل در قصــه ی رســتم و ســهراب، دیگــری بــرای رســتم علیــه و دشــمن اوســت، 
هرچنــد فرزنــدش اســت. دوم، نــگاه انســان محور بــه »دیگــری« و ســوم، اولویــت 
فــرد اصــالح خــودش اســت یــا نــگاه بــه دیگــری؟ نکتــه ی دیگــر معنــای کرامــت 
اســت کــه آقــای اکبــری آن را توجــه بــه انســان به مثابــه خــود انســان تعریــف 

کردنــد. مــن متوجــه دلیــل ایــن تعریــف نشــدم.
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بدهــم:  توضیحاتــی  کرامــت  مســئله ی  دربــاره ی  اســت  الزم  دیــزگاه:    

ــودش  ــان خ ــه انس ــرد. زمانی ک ــرار می گی ــتی ق ــی پس ــت یعن ــر لئام ــت در براب کرام
را در آینــه ی ادبیــات می بینــد، متوجــه می شــود کــه هــم می توانــد پســت باشــد 
ســاحت ها  تمــام  در  را  لئامــت  و  می ســتاید  را  کرامــت  ادبیــات  کریــم.  هــم 
افشــا کــرده و بــه انســان نشــان می دهــد. ســتیزه ی ادبیــات بــا دئانــت، افشــا 
ــود.  ــه خواهــد ب ــا دیگــری، هرکــه باشــد، کریمان ــذا برخــورد مــن ب کــردن اســت. ل
ایــن موضــوع را در ادبیــات اصیــل می بینیــم. مثــاًل زمانــی کــه داستایوفســکی 
می نویســد،  مخاطــب  بــرای  جزئیــات  ذکــر  بــا  را  راســکولنیکوف  آدمکشــی 
می خواهــد میــزان لئامــت او را نشــان دهــد، آینــه ای مقابــل مخاطــب می گــذارد 
تــو هــم ماننــد  بــه چنیــن کاری زده،  لئامــت دســت  از  ایــن  او می گویــد  بــه  و 

راســکولنیکوف هســتی یــا نــه؟

تأمــل  اکبــری  آقــای  صحبت هــای  پایانــی  بخــش  روی  بایــد  به نظــرم     

بیشــتری داشــت؛ مــن مســئله ی آیینگــی و توجــه بــه دیگــری را به وفــور در آثــار 
موالنــا دیــده ام. امــا چطــور بــرای حفــظ مدینــه ی فاضلــه رســتم مجــاز اســت 
ســهراب را بکشــد؟ درحالی کــه به نظــر می رســد ایــن موضــوع بــا کرامــت انســانی 
تناقــض دارد. همچنیــن مســئله ی مهاجــرت و تــرک مدینــه بــه مــرور زمــان بــا ایــن 

نظریــه تناقــض پیــدا می کنــد.

    دیــزگاه: از دیــدگاه فیلســوفی بــه نــام مارتیــن بوبــر، »دیگــری« همــان »مــن 
و تــو« اســت، درحالی کــه ســارتر بعــد از جنگ هــای جهانــی، همیشــه »دیگــری« 
را »دوزخ« می دانــد. او از »دیگــری« فــرار می کنــد، حتــی در زندگــی شــخصی. 
زمانی کــه از مدینــه ی فاضلــه ی فارابــی حــرف می زنیــم بایــد بــه مســئله ی »نبــی« 
هــم توجــه کنیــم؛ کســانی کــه بــا نبــی رابطــه دارنــد، اهــل مدینه انــد و کســانی 
کــه بــا نبــی رابطــه ندارنــد »دیگــری« محســوب می شــوند. البتــه منظــور مــن از 
ــه آن تجــاوز و تعــدی می کنــد. در  »دیگــری« کســی اســت کــه از خــارج مدینــه ب
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ــاع می کننــد و ایــن »دیگــری« متجــاوز  ایــن صــورت همــه از مرزهــای مدینــه دف
می کشــند. را 

ــا طــوری در مدینــه  بحــث مــن ایــن اســت کــه ادبیــات بــه  مــن کمــک می کنــد ت
در  کــه  دیگری هایــی  مدینــه،  آن  اهالــی  همــه ی  سرنوشــت  کــه  کنــم  زندگــی 
آن مدینــه هســتند، برایــم مهــم باشــد. چــون سرنوشــت اهالــی مدینــه بــا مــن 
ــر  ــوند. اگ ــته می ش ــه کش ــی مدین ــه ی اهال ــد هم ــی بیندازن ــر بمب ــت. اگ ــی اس یک
بــه مرزهــای مدینــه تجــاوز شــد بــه نامــوس و مــال و جــان همــه ی اهالــی مدینــه 
تجــاوز می شــود. به هرحــال اگــر کســی بــه مدینــه تجــاوز کــرد بایــد او را کشــت. 
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا بایــد ایــن متجــاوز را کریمانــه کشــت یــا لئیمانــه؟ تمــام 
کشــتاری کــه در جنگ هــا توســط امــام علــی )ع( انجــام شــد، کریمانــه بــود. 
موالنــا می گویــد: »زمانی کــه امــام علــی )ع( می خواهــد »عمــرو بــن عبــدود« را 
بکشــد، او را کریمانــه می کشــد. از روی خشــمش او را نمی کشــد. به خاطــر خــدا 

می کشــد.« ادبیــات می گویــد: »کشــتن بایــد کریمانــه باشــد نــه لئیمانــه.«



برای دسترسی به 
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زمان اندیشه ورزی است
درنگ کنیم و نیک بنگریم ...

 امداد و یاری گری قبل از هر اقدامی به تفکر و تأمل نیاز دارد.
چیســتی، چرایــی و چگونگــی آنچــه در میــدان عمــل بــرای کمــک بــه نــوع بشــر 
انجــام داده ایــم یــا می خواهیــم انجــام دهیــم پرســش های مهمــی هســتند کــه 
بایــد بــا دقت به آنها بیاندیشــیم. درنگ در مســائل انســان، نیازهــا و رفتارهای 
او و نیــک نگریســتن بــه آنچــه در قالــب خدمــات داوطلبانــه بشردوســتانه 
مشــغول آن هســتیم مســیر تحقــق اندیشــه ورزی در بــاب یاری گــری اســت 

بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن چیســتی ها، چراهــا و چگونه هــا.
امروز بیش از پیش ضرورت اندیشه ورزی نمایان شده است.

احمــری  هــالل  فعالیت هــای  مخاطــب  و  موضــوع  عنــوان  بــه  انســان، 
موجــودی اســت پیچیــده و حــوزه علــوم انســانی بــا زیرشــاخه های متنــوع اش  

دانــش مطالعــه ایــن پیچیدگی هــای انســانی در بافــت جامعــه اســت.
معاونــت فرهنگــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه پــس از مطالعه و بررســی روندهای 
جــاری جمعیــت، ژرف اندیشــِی انسان شناســانه از دریچــه علــوم انســانی را یکــی 

از مســائل مهــم امــروز جمعیــت می دانــد کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت.
بــرای  کــه  برگــزاری نشســت های علمی-تخصصــی، گام نخســت اســت 
تحقــق ایــن هــدف بــه همــت همــکاران جمعیــت و مشــارکت اندیشــمندان 

ــت. ــده اس ــته ش ــف برداش ــای مختل حوزه ه
مجموعه درنگ، متن سخنرانی های این نشست ها در قالب درس گفتار است.


