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ــا«، معنایــی  بی تردیــد، وقتــی از بحــراِن معنــا ســخن می گوییــم مرادمــان از »معن
اونتولوژیــک و وجودشــناختی و ناظــر بــه حقیقتــی استعالیی ســت کــه بــه منزلــه ی 
بنیــاد جهــان، وحدت بخــِش کثــرات و کانــون معنابخــش جهــان، انســان، زندگــی 
ــا نادرســتی شــناخت و  ــوا و مضمــون معرفــت و درســتی ی و تعیین کننــده ی محت
کنــش آدمی ســت. مــا از معنــا همان چیــزی را در نظــر داریــم کــه فیلســوفانی چــون 
نیچــه یــا هایدگــر در بحــث از نیهیلیســم یــا معنــاداری جهــان بــدان نظــر دارنــد. 
بــه بیــان ســاده تر، مــراد از »معنــا«، همــان چیزی ســت کــه از آن بــه »حقیقــت« 
ــه  ــی اســتعالیی ب ــکار وجــود حقیقت ــا«، ان ــر می شــود و مــراد از »بحــران معن تعبی
منزلــه ی کانــون معنا بخــش جهــان، انســان و زندگــی و بــه منزلــه ی معیــار درســتی 
یــا نادرســتی معرفــت و عمــل آدمــی، در جهــان معاصــر کنونی ســت. غلبه یافتــن 
همیــن مواجهــه بــا »مســئله  حقیقــت«، یعنــی انــکار وجــود حقیقتــی اســتعالیی، 
کــه قوام بخــش دوران کنونــی و تعیین کننــد ی عالَــم و نحــوه ی زیســت مــا در 

همــه ی عرصه هــا، از جملــه در حــوزه ی اخــالق و سیاســت اســت.
کــه  کســانی  از  دســته  آن  یعنــی  سیانتیســت ها،  و  پوزیتیویســت ها  یقینــاً 
بــر روش هــای تجربــی، علمــی، پوزیتیویســتی و آمــاری تکیــه دارنــد در مقابــل 
بحــران  وجــود  ادعــای  گفــت  گرفتــه، خواهنــد  موضــع  معنــا  بحــران  از  بحــث 
معنــا در جهــاِن کنونــی بــه دلیــل روشــن نبــودن جامعــه ی مطالعاتــی و گســترده 
بــودن دامنــه ی آمــاری آن قابــل ســنجش تجربــی نبــوده، لــذا از ارزش علمــی 
برخــوردار نیســت. لیکــن، ایــن گــروه بایــد توجــه داشــته باشــند کــه ایــن انتقــاد، 
و  تجربــی  روش هــای  اعتبــار  و  ارزش  مطلق کــردن  و  مفروض گرفتــن  حاصــل 
پوزیتیویستی ای ســت کــه خــود بــر مفروضــات بســیار ســترگ فلســفی دیگــری 
مبتنی ســت و آنــان قبــل از هرچیــز بایــد خــودِ ارزش و اعتبــار روش هــای تجربــی و 
پوزیتیویســتی را مــورد تأمــل قــرار دهنــد. ایــن گــروه هم چنیــن بایــد توجــه داشــته 
باشــند کــه بصیرت هــای فلســفی و تاریخــی امــری نیســت کــه بــا هیــچ روش 

تجربــی، آمــاری و پوزیتیویســتی مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
اصحــاب تئولــوژی نیــز خواهنــد گفــت خداونــد خــود ضامــن وجود حقیقت اســت. 
مــراد از »اصحــاب تئولــوژی« کســانی هســتند کــه شــدیداً بــه باورهــای تئولوژیــک 
و ایدئولوژیــک خویــش دل بســته اند و بیــش از آن کــه دل بســته ی فهــم حقیقــت 
و جهــان باشــند، خواهــان حفــظ نظــام اندیشــگی خویــش هســتند و از بیــان 
هــر اندیشــه ای کــه پایــان عالَمیــت آنــان را اعــالم مــی دارد، در هراســند. در ایــن 
تلقی هــای تئولوژیــک، خداونــد خــود حافــظ دیــن خویــش اســت و زمیــن خداونــد 
هیــچ گاه خالــی از حجــت خویــش نیســت. لــذا بــرای آنــان طــرح مســئله »بحــران 
معنــا«، از بــن بی پایــه اســت، چراکــه خداونــد خــود معنــای جهــان و در همان حــال 
ــن نحــوه ی  ــن جهــان اســت. ای ــی خویــش در ای ــن، یعنــی ظهــور و تجل حافــظ دی
ــرای نافهمی هــا و کاهلی هــای خویــش  نگــرش، باورهــای تئولوژیــک را توجیهــی ب
در عرصــه ی تفکــر در بــاب جهــان معاصــر قــرار داده، از باورهــای تئولوژیــک مأمــن 
ــز و وحشــت انگیز  ــذا رعب انگی ــز از تحــوالت ســریع، شــتابان و ل ــرای گری امنــی ب
دوره ی کنونــی مــا ســاخته اســت. حتــی اگــر بــا اهــل تئولــوژی در ایــن امــر موافــق 
باشــیم کــه معنــای جهــان همــواره حاضــر اســت، لیکــن مــا بایــد بــر ایــن مســئله 
بیندیشــیم پــس چــرا ایــن معنــا، امــروز، در دوران مــا کم تــر بــر اذهــان و قلب هــا 

ــد. حضــور و ظهــور می یاب
کانت مســلکان آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، هم چــون خــود کانــت، بــه وجــود عقلــی 
و  ضــروری  محــض،  کلــی،  مقوالتــی  و  قوانیــن  از  کــه  قائل انــد  غیرتاریخــی 
جهان شــمول برخــوردار اســت. ایــن گــروه، هرگــز نــگاه تاریخــی بــه عقالنیــت را 
درنیافتــه، هرگــز نمی پذیرنــد کــه در هــر دوره تاریخــی عقــل قوانیــن خــاص خــود 
را وضــع کــرده، بــر مبنــای ایــن قوانیــن بــه صــدور حکــم می پــردازد و قوانیــن عقــل 
را هرگــز نمی تــوان امــری محــض، مطلقــاً صــوری، عــام، کلــی و ضــروری بــرای 
ــد کــه  همــه ی دوران هــای تاریخــی تلقــی کــرد. ارسطویی مســلکان نیــز نمی پذیرن
نیهیلیســم و بحــران معنــا حاصــل زیســت جهان مــدرن اســت؛ امــری کــه در 

عوالــم تاریخــی گذشــته کم تــر شــاهد آن بودیــم. 
امــا گروهــی نیــز بــر اســاس نگرشــی تاریخــی، بــا طــرح مســئله بحــران معنــا 
مخالف انــد و معتقدنــد طراحــان مســئله بحــران معنــا بی جهــت شــاخصه های 
ــران،  ــه ای ــی، از جمل ــه دیگــر جوامــع غیرغرب ــی را ب ــی تفکــر در جوامــع غرب اصل
تســری داده، تاریــخ غــرب را بــا تاریــخ بومــی و محلــی جوامــع غیرغربــی یکســان 
دو  در  و جوامــع غیرغربــی   غربــی  کــه جوامــع  ایــن در حالی ســت  می گیرنــد. 
بســتر گوناگــون تاریخــی و در دو دوره ی متفــاوت تاریخــی حرکــت کــرده، هــر 
یــک دارای شــاخصه های خــاص خویش انــد. لــذا، از نظــر ایــن گــروه، تســری 
بحــران معنــا یــا نیهیلیســم غربــی کــه حاصــل شــرایط پســت مدرن در آن جوامــع 
اســت، بــه جوامعــی چــون جامعــه  ی ســنتی ایــران کــه هنــوز دوران مدرنیتــه را 
نیــز بــه تمامــی تجربــه نکــرده، امری ســت کــه بــه هیچ وجــه قابــل دفــاع نیســت. 
در برابــر ایــن گــروه اخیــر از منتقــدان، صرفــاً بایــد گفتــه شــود کــه در دوران مــا، 
بــه دالیــل گوناگــون، از جملــه بســط قــدرت روز افــزون تکنولــوژی و نیــز ظهــور 
»انقــالب صنعتــی دوم«، یعنــی انقــالب در عرصــه ی تکنولــوژی جدیــدِ اطالعــات 
و ارتباطــات، و نتایــج و لــوازم آن، یعنــی تغییــر در معنــا و مفهــوم زمــان و مــکان، 
فروریختــن مرزهــای سیاســی و جغرافیایــی و از بیــن رفتــن همــه ی مرجعیت هــا و 
اتوریته هــای دینــی، سیاســی، فرهنگــی و خانوادگــی و اساســاً فروپاشــی بســیاری 
رفتــن  بیــن  از  و  جهانــی«  »تاریــخ  شــکل گیری  رونــد  هویت بخــش،  عناصــر  از 
لــذا در دوران  تاریخ هــای قومــی، بومــی و ملــی بســیار ســرعت گرفتــه اســت. 
کنونــی، دیگــر بــه ســهولت نمی تــوان از تاریخ هــای مســتقل قومــی، بومــی و ملــی 
ســخن گفــت و مســیر تاریــخ کشــورمان یــا عالــم اســالم را مســتقل از بســط 

نیهیلیســم جهانــی تلقــی کنیــم.  
بــه هــر تقدیــر، دل نگرانــی از بســط نیهیلیســم در همه جــا از جملــه در ایــران، 
می توانــد بــه منزلــه ی زنــگ خطــری تلقــی شــود کــه می کوشــد جهــت حرکــت 
اجتماعــی و تاریخــی مــا را نشــان  دهــد. امــروزه در کشــوری چــون ایــران نیــز 
ــه و  ــه یافت ــوازم و پیامدهــای آن غلب ــی و همــه ی ل ــا و نیهیلیســم غرب بحــران معن
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــا در آین ــوم م ســیطره  ی کامــل نیهیلیســم سرنوشــت محت
خواهــد بــود. در روزگار مــا اندیشــیدن یــا عــدم اندیشــیدن بــه نیهیلیســم و بحــران 
معنــا در جهــان کنونــی معیــار اصیلــی بــرای ســنجش عمــق و اصالــت اندیشــه ها 

خواهــد بــود.

صفحه 2

مروری بر تاریخچه شکل گیری مکتب فکری نهیلیسم؛

وقتی از »هیچ« حرف می زنیم،
دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟



»داریــوش کمپــل« خواننــده و بازیگــر اســکاتلندی کــه در برنامــه اســتعدادیابی »پاپ آیــدل« بــه شــهرت رســید، در ســن ۴۱ ســالگی 
درگذشــت.

جسد او در یازدهم اوت در آپارتمانش واقع در ایالت »مینه سوتا« پیدا شد. علت درگذشت او هنوز مشخص نیست.
اداره پلیــس محلــی در آمریــکا اعــالم کــرده اســت هیــچ شــواهد مشــکوکی را کشــف نکــرده اســت و بــا اینکــه بررســی   های پزشــکی ادامــه 

دارد، در ایــن مرحلــه هنــوز علــت مــرگ ناگهانــی »کمپــل« نامشــخص اعالم شــده اســت.

جسد خواننده ایرانی تبار در منزلش پیدا شد

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و نهم/ نیمه دوم مرداد  2۱۴۰۱
نگــــاه ویژه

بــه کرانه هــای معنــی نرســد ســخن، چه گویم؟
کــه نگفتــه بــا دل ســایه چــه در میــان نهادی! 

بــه  یــا  معنــا  یافتــن  بــرای  انســان  کوشــش  و  ممارســت 
بــه  مفهوم بخشــی  بــاب  در  وی  جســت وجوی  عبارتــی 
ــدازه ی عمــر خــودآگاه آدمــی  ــه ان ــودن و زیســتن خــود ب ب
اســت  مبرهــن  دارد.  قدمــت  زیســتن  و  بــودن  درِک  در 
ــا  ــت ی ــت طبیعــی شــکل گیری پرســش از هــر ماهی ــه عل ک
هنگامی کــه  بشــر،  و  بــوده  شــناخت  تحصیــل  چیســتی؛ 
از  کــرد؛  درک  را  خویــش  خویشــتِن  وجودیــِت  و  خــود 
خــود پرســید کــه: »آغــاز و انجــام ایــن بــودن چیســت؟« 
عالــم خاکــی چــه  ایــن  در  »مــن  رویــه ی عامیانــه:  یــا در 
از  پرســش هایی  یــا  پرســش  ایــن  نوعــی،  بــه  می کنــم؟«. 
ایــن قبیــل بــه مثابــه ی موتــور محــرِک کنجــکاوی وی بــرای 
تفحــص در مــورد معنــای زیســتن از ابتــدا تــا هنــوز عمــل 
گونه گــون  پیشــرفت های  کمــاکان هم پــای  و  اســت  کــرده 
نــوع بشــر پیــش مــی رود. عمــوم مباحثــات مطروحــه بیــن 
روان شناســی،  مابعدالطبیعــه،  مضامیــن  در  غــور  اهــل 
و  بــودن  بــر چرایــِی  الهیاتــی محمــول  و  فلســفی، علمــی 
بی شــماری  پرســش های  البتــه؛  و  بوده انــد  وجــود  علــت 
آثــار مختلــف رویــت کــرد. ایــن قبیــل را می تــوان در  از 

پاســخ  چگونگــی  از  تــا  برآنیــم  یادداشــت  ایــن  در  حــال 
گفتــن بــه ایــن پرســِش هستی ســاز، کــه چطــور می شــود 
زندگــی معنــای درخــوری بخشــید؛ شــرح مختصــری  بــه 
به همــراه تاریخچــه ای ُخــرد از ســوال مذبــور ارائــه دهیــم. 

اندیشــه های  زندگــی،  بی معنایــی  آینــده،  بــه  بدبینــی 
ســایه  بشــر  عقایــد  بــر  نیهیلیســتی  تفکــر  و  پوچ گرایــی 
ســنت  میــان  تحیــر  در  معاصــر  انســاِن  اســت.  گســترده 
مــدرن،  عصــر  نابســامانی های  و  بحران  هــا  و  گذشــتگان 
پدیــد  و  خردگرایــی  هماننــد  راهکارهایــش  و  بازمانــده 
نابســامانی ها  ایــن  بنیان کنــی  بــرای  نوپــا  مکاتــب  آوردن 
ــی بخشــیده  ــاده ای نکــرده، بلکــه آن هــا را فزون ــا اف ــه تنه ن
و بشــر بیش تــر گرفتــار بی هویتــی و پوچــی شــده اســت. 
ایــن خطــر جوامــع اســالمی را نیــز تهدیــد می کنــد و عــدم 
مقابلــه بــا آن، ســقوط در پرتــگاه یــأس، بدبینــی بــه دنیــا و 
نیســت انگاری را بــرای آنــان نیــز در پــی خواهــد داشــت. 
ــا شــناخت  ــا ایــن خطــر می بایســت ب ــل ب بنابرایــن، در تقاب
زندگــی  معنــاداری  بــرای  نیهیلیســم،  و  زندگــی  معنــای 
راهبــردی  راهکارهایــی  نیهیلیســم  منجــالب  از  عبــور  و 
درافکنــد و بــه ایــن پرســش ها پاســخی داد کــه آیــا زندگــی 
ــا تــداوم حیــات و  ــا خیــر؟ آی ارزشــمند و هدفمنــد اســت، ی

زندگــی ضــروری دارد، یــا خیــر؟
تعریف شناســی

نیســتی،  هیــچ،  بــه  گرایــش  معنــای  بــه  نیهیلیســم  واژه 
التیــن  ریشــه ی  از  و  اســت  خــال  و  پــوچ  و  هیــچ  نفــی، 
»نیهیــل« و »اکــس نیهیلــو« بــه معنــای »هیــچ« و »از هیــچ« 
کاربــرد  بــه  نیهیلیســم  ریشــه  یــک  اســت.  شــده  گرفتــه 
مســیحی آن برمی گــردد و یــک ریشــه بــه کاربــرد یونانــی 
آن. کاربــرد مســیحی مشــهور آن، برگرفتــه از ایــن جملــه 
اســت کــه خداونــد همه چیــز را از هیــچ خلــق کــرده اســت و 
کاربــرد یونانــی آن بــر می گــردد بــه عبــارت »از هيــچ، هيــچ 
احتمــاال  کــه  برمی خیــزد«  عــدم  عــدم،  »از  یــا  برمی آیــد« 
مدرســی  فلســفه  در  و  بــوده  پارمنیــدس  گفتــه  اصــل  در 
اســتفاده می شــده و دکارت نیــز از آن بهــره گرفتــه اســت. 

نفــی در نــگاه نهیلیســم
اثبــات و اســتدالل و نشــان دادن  بــه دنبــال  اگــر فلســفه 
اســت، پوچ گرایــی دربــاره رد، ابطــال و نفی کــردن اســت؛ 
نگــرش  یــک  پوچ گرایــی  گفــت  بایــد  آیــا  این حســاب،  بــا 
می گیــرد؟  قــرار  فلســفه  مقابــل  در  یــا  فلسفی ســت، 
بــا  نیــز  و  نداشــتن  بــاور  بــا  و  می کنــد  نفــی  پوچ گرایــی 
پوچ گرایــی  می تــوان  پــس  اســت.  متفــاوت  الادری گــری 
را  اندیشــه ای  می تــوان  امــا  دانســت،  فلســفه  مقابــل  را 
خــود  از  بخشــی  قــرار می گیــرد،  فلســفه  مقابــل  کــه  هــم 
گفــت  می تــوان  معنــا  ایــن  در  کــرد:  قلمــداد  فلســفه 
انــكار بعضــی یــا همــه  یــا  »پوچ گرایــی فلســفی، نفــی، رد 
)-Crosby,1998  ( زندگی ســت«  یــا  اندیشــه  جنبه هــای 
گیــرد  تعلــق  اندیشــه  جنبــه  یــک  بــه  نفــی  هنگامی کــه 

را  آن  می تــوان  باشــد،  ریشــه کن  و  بنیادیــن  نفــی ای  و 
پوچ گرایــی شــناختی« نامیــد )مثــال پوچ گــری متافیزیکــی( 
یــک جنبــه ی خــود زندگــی  و زمانــی کــه نفــی، مســتقیماً 
ارزشــی  پوچ گرایــی  را  آن  می تــوان  دهــد،  قــرار  هــدف  را 
کــه  اســت  روشــن  اخالقــی(،  پوچ گرایــی  )مثــال  نامیــد 
و  نیســتند  تفکیک شــدنی  معیــن  به طــور  حــوزه  دو  ایــن 
ــا ارزشــی،  ــن، شناختی ســت ی ــک نفــی بنیادی ــا ی ــه آی این ک
بــه شــیوه نگــرش فیلســوف و بــه نحــوه نفــی آن موضــوع 

دارد. بســتگی 
یــا  حقیقــت  بــه  نداشــتن  بــاور  پوچ گرایــی،  حقیقــت؛  در 
حقیقــت  نفی کــردن  بلکــه  نیســت،  ارزش  یــا  معرفــت 
گفــت  بتــوان  شــاید  پــس  اســت.  ارزش  و  معرفــت  و 
نفــی  آن چــه  بــه  پیشــاپیش  صــوری  لحــاظ  از  پوچ گرایــی 
کــه  انــگار  چیــزی.  بــه  یعنــی  اســت؛  وابســته  می کنــد، 
کــه  گویــی  نــدارد.  معنــا  نفی کــردن  نباشــد،  چیــزی  اگــر 
چیزی ســت  آن،  خــام  مــاده  کــه  دستگاهی ســت  نفــی، 
نــه  کارش  کــه  دســتگاهی  مثــل  »هیــچ«؛  آن  محصــول  و 
ســاخت، بلکــه نابــود کــردن اســت. بیهــوده نیســت کــه در 
معنــای نیهیــل، تخریب کــردن نهفتــه اســت و نیهیلیشــن 
پیچیده تــر  این هــا  از  نفــی  ماجــرای  امــا  نابــودی؛  یعنــی 

اســت.
بــه تعبیــری، در نفــی، نوعــی اثبــات و ایجــاب نهفتــه اســت 
یــا حداقــل نمی تــوان بــدون ایجــاب آن را درک کــرد. فــرض 
کنیــد مــن از بیــرون می آیــم و بــه شــما می گویــم: »بــاران 
نمی بــارد«. شــما بــه نزدیــک پنجــره می رویــد و می بینیــد 
می کنیــد  تأییــد  مــرا  حــرف  صحــت  و  اســت  صــاف  هــوا 
نمی بــارد«.  بــاران  گفتــم  کــه  »مــن  می گویــم:  مــن  و 
کــه  ســخنی  می گویــم؛  ایجایــی  ســخنی  دارم  مــن  انــگار 
یعنــی  کــرد.  تأییــد  را  آن  می تــوان  پنجــره  کنــار  رفتــن  بــا 
اســت«،  صــاف  »هــوا  نوعــی  نمی بــارد«  »بــاران  در  گویــی 
کــه  اســت  معتقــد  راســل  ماننــد  فیلســوفی  دارد.  وجــود 
باشــد.  داشــته  وجــود  می توانــد  حتــی  نمی بــارد«  »بــاران 
بــه  منطقــی  لحــاظ  از  نمی بــارد،  بــاران  می گویــد  او 
»بــاران  کــه  باشــد  داشــته  وجــود  می توانــد  همان انــدازه 
ــارد«. چیــزی کــه او بــه آن می گویــد امــر واقــع ســالبه  می ب

.)۵۹  :۱۳۸۸  ، )راســل 
چگونــه دربــاره هیچــی حــرف بزنیم؟

ــه  ــا چگون ــم؛ ام ــزی« حــرف می زنی ــاره »چی ــا همیشــه درب م
خصــوص  بــه  بزنیــم؟  حــرف  »هیچــی«  دربــاره  می شــود 

»چیــزی«  کــه  می گوینــد  مــا  بــه  فالســفه  بعضــی  وقتــی 
مثــال  شــود؛  درک  »هیچــی«  براســاس  می توانــد  فقــط 
امیــل چــوران، فیلســوف رومانیایــی می گویــد: »همه چیــز 
این جملــه  کــه  هربــار  و  معناســت  از  خالــی  و  بی اســاس 
)ســیوران،  می کنــم«  خوشــبختی  احســاس  می گویــم  را 
۱۳۹۷: 62(. هــگل می گویــد: »وجــود، امــر ضروری ســت، 
در واقــع هیــچ اســت و هیــچ فرقــی بــا عــدم نــدارد« )59 
گمــان  ایــن  بــه  جدیــد  فیزیــک  حتــی   ،)Hegel ,  2010:
کوانتومــی  افت و خیــز  عالــم،  شــاید  کــه  اســت  رســیده 
عظیمــی باشــد کــه انــرژی مجــازی كل آن خیلــی نزدیــک 
بــه صفــر اســت و در نتیجــه همه چیــز از هیــچ پدیــد آمــده 
و عالــم ممکــن اســت از خــط ســر بــرآورده باشــد )کلــوس، 
می گوینــد  چالش انگیــز  بیانــی  بــا  بعضــی   .)۱۹۷  :۱۳۹۷
کــه  چیزی ســت  عنــوان  بــه  هیچــی  منطــق  »پوچ گرایــی، 
 ,Cunningham  &  105-( هســت«  »نیســتیُ«  می گویــد 

.)108  :2002
ــرد  ــزی بحــث ک ــاره چی ــه می شــود درب ــا به راســتی چگون ام

کــه ادعــا می شــود نیســت؟
می تــوان  پوچ گرایــان،  مختلــف  رویکردهــای  بــه  باتوجــه 
گفــت پوچ گرایــی در اصــل، نــه مدعایــی دربــاره »نیســت«، 
پــس  اســت.  »هســت«  دربــاره  مدعایــی  بــه  پاســخ  بلکــه 
انــکار  اســت؛  انــکار  نوعــی  یک معنــا  بــه  پوچ گرایــی 
نهایی تریــن  در  و  ارزش،  یــا  شــناخت  از  قلمرویــی  هــر 
در  کــه  اســت  همین حیــث  از  هســت.  انــکارِ  آن،  شــکل 
۱. در مقابــل  بنابرایــن  قــرار می گیــرد؛  مقابــل متافیزیــک 
هــر  مقابــل  در  و  گرفتــه  قــرار  پوچ گرایــی  متافیزیــک، 
فقــط  پوچ گرایــی   .۲ فلســفه  آن  پوچ گرایــِی  فلســفه ای، 
بــرای  روشــی  بلکــه  نیســت؛  مســتقل  فکــر  یــک  طــرز 
یــک نظریــه  اســت.  و فلســفه دیگــر  آزمــودن متافیزیــک 
فالن طــور  عدالــت  بگویــد:  می توانــد  زمانــی  سیاســی 
برقــرار می شــود کــه بــه ایــن ادعــا پاســخ دهــد کــه »عدالــت 
ــا رســیدن  ــی ب ــه اخالق ــرار نمی شــود«. یــک نظری ــز برق هرگ
نمی شــود،  کامــل  کنیــم«  عمــل  »این طــور  نتیجــه ی  بــه 
ــه مدعــای »مطلقــا مهــم نیســت چطــور عمــل  ــد ب بلکــه بای

باشــد. داده  قانع کننــده  پاســخی  هــم  کنیــم« 
تاریخ شناســی

و  قبــل  بــه  تاریــخ،  اســاس  بــر  می تــوان  را  پوچ گرایــی 
منفعــل،  و  فعــال  بــه  رویکــرد  اســاس  بــر  نیچــه،  از  بعــد 
اســاس  بــر  و  اجتماعــی،  و  فــردی  بــه  وســعت  براســاس 

در  کــرد.  تقســیم  ارزشــی  و  شــناختی  بــه  بحــث  زمینــه 
اســت؛  نفی کننــده  پوچ گرایــی  تقســیمات،  ایــن  همــه 
دربــاره  هســتند  توصیفاتــی  هــم  تعریف هایــش  پــس 
همــه  نه گفتــن«.  چه چیــزی  »بــه  یــا  نه گفتــن«  »چگونــه 
نظریه هایــی کــه تفکــرات پیشــین خــود را از ریشــه نفــی 
عیــن  در  و  پوچ گرایانــه هســتند  نســبی  به طــور  کرده انــد، 
متأخــر  اندیشــه های  بــه  نســبت  اســت«  »ممکــن  حــال 
بدیهی بــودِن  پوچ گرایــی  شــوند.  تلقــی  ایجابــی  خــود، 
خــود فلســفه را هــم بــه پرســش می کشــد؛ این کــه بــرای 
ــد پاســخی وجــود داشــته  ــن ســواالت ذهــن مــا بای کلی تری

می کشــد. پرســش  بــه  را  پرســش  یعنــی  باشــد؛ 
می شــود  روشــن  متنــوع،  داللت هــای  ایــن  بــه  نظــر  بــا 
نیســت.  اندیشــه  تاریــخ  پوچ گــرای  نخســتین  نیچــه  کــه 
تــا پســامدرنیته همــواره  باســتان  یونــان  از  فلســفه غــرب 
را  خــود  اندیشــه  بســاط  کــه  بــوده  اندیشــمندانی  شــاهد 
آن  معانــی مختلــف  در  را  وجــود  و  نهاده انــد  نیســتی  بــر 
انــكار کرده انــد. فیلســوفان یونــان بــا ایــن بــاور اســاطیری 
می کردنــد.  مخالفــت  آمــده،  پدیــد  هیــچ  از  جهــان  کــه 
وجــود  بــه  ناچیــز  از  نمی توانــد  »عالــم  می گفــت:  تالــس 
از  »طبیعــت  بودنــد  معتقــد  ارســطوییان  و  باشــد«  آمــده 

.)6 کــو   :۱۳۹۷ )کلــوس،  بيــزار اســت«  خــأ 
بــه  معرفــت  گرگیــاس،  ماننــد  فیلســوفي  ایــن،  باوجــود 
وجــود  منکــر  حتــی  و  می دانســتند  ناممکــن  را  حقیقــت 
اســطوره  ســیلنوس،  دیــدگاه  بودنــد.  موجــودات  واقعــی 
همــواره  زندگــی  بــر  مــرگ  ارجحیــت  دربــاره  یونانــی 
تأثیــر  تحــت  نیــز  را  نیچــه  و  بــوده  پوچ گرایــان  سرمشــق 

اســت. داده  قــرار 
نیــز  چوبــک  و  هدایــت  هم چــون  ایرانــی  نويســندگان 
زمــره  در  بیش تــر  اندیشــه هایی،  چنیــن  تأثیــر  تحــت 
معناباختــگان بــه حســاب می آینــد و نــه این کــه بــه معنــای 
بی هدفــی  درد  هدایــت،  :درد  باشــند  پوچ گــرا  فلســفی، 
نمی توانــد  کــه  موجودی ســت  درد  بی آرمانی ســت،  و 
موقعیــت خــود را در هســتی توجیــه کنــد )نصــری بــه نقــل 

.)1392 نیــا،  واســماعیلی  طاهــری  از 

بع منا
گرایــی  پــوچ  پور،احمد؛حســینی،مالک)1399(.  ابراهیمــی   )1
کــه  حقیقــت  ایــن  حتــی  نــدارد  وجــود  حقیقتــی  پســامدرن: 

سال16،شــماره63  نــدارد.  وجــود  حقیقتــی 
حــرف  هیچــی  دربــاره  پور،احمد.)1400(.چگونــه  ابراهیمــی   )2
گرایــی  پــوچ  هــای  بنــدی  وتقســیم  پذیــری  بزنیم:تعریــف 

متافیزیک،سال13،شــماره31 علمــی  فلسفی،نشــریه 
نهیلیســم  زندگــی  منفرد،بهروز)1387(.معنــای  محمــدی   )3

هفتــم شــماره  ســوم،  مهدویت.ســال  واندیشــه 

به عنــوان غایــت مطلــوب معرفــی کــرده کــه زندگــی، خــود، 
فرصتــی بــرای دســت یازیدن بــه آن غایــت اســت. 

بنیان هــای  حیــات  تجدیــد  و  رنســانس  هنــگام  تــا 
کلیســا  ارزش هــای  حاکمیــت  اروپــا،  در  وجودشــناختی 
دریافتــن  چگونگــی  از  انســان  ازلــی  پرســش  بــرای 
داشــت  معقــول  پاســخی  آن،  وجــود  یــا  زندگــی  معنــای 
را  آدمــی  زندگــی  گونه گــون  ابعــاد  دینــی،  ســنت های  و 
ارزش هــای  منقضی شــدن  بــا  امــا  می دادنــد.  پوشــش 
دولت هــای  فروپاشــی  بالتبــع  و  مســیحیت  کلیســای 
ســنتی و مطرح شــدن اندیشــه های حقوقــی اومانیســتی، 
ســنن دینــی از شــالوده ی فلســفه ی غــرب رخــت بربســت. 
ایــن، خــود نماینــده ی ارتقــاء زیســت فلســفی و اجتماعــی 
بشــر و شــاخه های دیگــر آن هم چــون سیاســت و حقــوق 
از ذهــن راهبــران  به شــمار می رفــت؛ لیکــن نکتــه ای کــه 
هــر  بــا  کــه  بــود  ایــن  مانــد  مغفــول  تجدیــد حیــات  ایــن 
کامل تــر  و  نــو  مولفــه ای  و  مــی رود  مولفــه ای  تجدیــدی، 
بــر  مختومــه ای  مهــر  رنســانس  می گیــرد.  را  آن  جــای 
ســنن دیرینــه ی معرفی شــده از ســوی دیــن مســیحیت بــه 
ــن ارزش هــا  ــا حذف شــدن ای شــمار می رفــت، امــا این کــه ب
و ســنن چــه مجموعــه قواعــد بهتــر یــا کامل تــری نســبت 
بــه ارزش هــای پیشــین بــه بشــریت عرضــه خواهــد شــد؛ 
جــای تحقیــق بیش تــری داشــت. به عبارتــی هــدف ســلبی 
در  امــا  بــود،  معلــوم  و  راهبرانــش مشــخص  و  رنســانس 
هــدف ایجابــی خــود ســرگردان بودنــد. ایــن ســرگردانی، 
انــواع  به صــورت  بازپســین  اعصــار  طــول  در  بعدهــا 

بالشــائبه ی  وظیفــه ی  چرایــی،  یافتــن  کــه  حیــث  آن  از 
فلســفه بــه شــمار می آیــد؛ رســیدن بــه علــت وجــود هــم 
بهتــر اســت کــه از همیــن دریچــه بررســی شــود. در اوان 
آشــنایی انســان بــا مفهــوم وجــود و پیــدا کــردن خــود در 
ایــن عالــم، کــه هنــوز بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش دیرینــه 
افالطــون،  ســقراط،  هم چــون  خردپیشــگانی  بــود؛  نوپــا 
امثالهــم کــه ســرآمد  اپیکــور، دکارت و کانــت و  ارســطو، 
افــراد دوران خودشــان بودنــد، تــالش خــود را بــرای یافتــن 
انســان  فاصلــه ی  تــا  بســتند  بــه کار  پرســش  ایــن  پاســخ 
آن روز را به قــدر وســع بــا خویشــتن وجودشــان بکاهنــد. 
ــه درخــور توجــه، درصــورت پیگیــری رویکــرد فلســفی  نکت
ایــن اســت کــه بــه مــوازات تعــدد و  بــه معنــای زندگــی، 
ایــن حــوزه در  پاگرفتــه در  تطویــل گفتمان هــا و مکاتــِب 
معناهــای  آدمــی  زیســت  بــرای  می تــوان  تاریــخ،  طــول 
این وجــود، هســته ی  بــا  قائــل شــد.  از یک دیگــر  متمایــز 
متیقــن  فــرض  آن هــا  قریب به اتفــاق  اکثریــت  مشــترک 
یــا همــان »معنــا« اســت. آن هــا معنــا را از  یــک »علــت« 
زندگــی ســلب نمی کننــد و بعضــاً بــا تصــور معنــا بــه مثابــه 
کــه در حیــن  زندگــی می نگرنــد؛ بدین صــورت  بــه  هــدف 
تصویــر مفهــوم بــرای زندگــی، آن را بــه یــک ایــده آِل آرمانــی 
بــرای بشــر مبــدل می ســازند کــه افــراد را اخالقــاً موظــف 
بــرای  می کنــد.  آرمــان  آن  بــه  حداکثــری  دســت یابِی  بــه 
مثــال عمــوم مذاهــب و ادیــان چنیــن رویکــردی نســبت 
پیروان شــان  بــرای  زندگــی  معنــای  تبییــن  و  تفســیر  بــه 
دارنــد؛ عــالوه بــر ترســیم معنــا بــرای زندگــی آدمــی، آن  را 

بحــران  معنــا،  بحــران  معرفت شــناختی،  بحران هــای 
هویــت و بحــران اخالقــی در فلســفه ی غــرب نمــود یافــت؛ 
در  را  مدرنیزه شــده  انســان  و  شــد  پدیــدار  پوچ انــگاری 
جریــان شــناخت خــود و یافتــن معنــای زیســتش گــم کــرد.
و  تفســیری  جامعه شناســی  اصــول  بــر  بنــا  کــه  هرچنــد 
انتقــادی، می بایســت بــه هــر فرهنــگ و نظــام فرهنگــی ای 
شــکل گرفته  درونــی  آرمان هــای  و  ارزش هــا  بــا  متناســب 
در بســتر خــودِ آن فرهنــگ نگریســت و بــا خــودِ آن قیــاس 
مختلــف  ســطوح  از  متلــون  فرهنگ هــای  گــذار  نمــود؛ 
گاهــی به دلیــل وقایــع هم ســان، مشــابه   هــم می شــود کــه 
نیســت؛  جوامــع  بــه  تک خطــی  رویکــرد  به معنــای  البتــه 
فراهــم  را  نســبی  قیاســی،  موجبــات  امــر  ایــن  بلکــه 
پاگیــری  بــه  مطلــب  ایــن  بهتــر  تفهیــم  بــرای  مــی آورد. 
جنبــش مشــروطه و تبییــن چکیــده ی نظریــات آن به طــور 
مختصــر رجــوع می کنیــم کــه ســرآغاز مدرنیتــه در ایــران 
قــراردادی  و  حقوقــی  اندیشــه های  می رفــت.  شــمار  بــه 
کــه بــرای »انســان« و »بشــر« ســهم بیش تــری را در یــک 
جامعــه ی مدنــی پویــا در نظــر می گرفــت، امــا در نهایــت 
تعــدادی  چراکــه  انجامیــد؛  ناکامــی  و  دودســتگی  بــه 
مســلمان  جامعــه ی  از  عرف زدایــی  نیــت  بــه  باورمنــد 
توســط  اومانیســتی  و  غرب زدگــی  دریچه هــای  از  ایــران، 

شــدند.   روشــن فکران  و  راهبــران 
در پایــان، شــایان ذکــر اســت کــه یافتــن معنــای زندگــی 
ــه  ــوده ک ــه ای ب ــر از جامع ــادی متاث ــا حــد زی ــرد ت توســط ف
را  ثانویــه ی اجتماعــی خــود  و  اولیــه  فــرد در آن زیســت 
می بایســت  جامعــه  کــه  صــورت  بدیــن  اســت؛  آغازیــده 
مســیر بلــوغ و پویایــی خــود را در گــذار از مراحــل تحــوالت 
آن؛  در  رخ داده  تغییــرات  مــوازات  بــه  و  یافتــه  فرهنگــی 
تشــکیل دهنده ی  اجــزای  به عنــوان  را  جامعــه  فــرد  فــرد 

یــک کل بــه ســوی کمــال رهنمــود ســازد. 

بردیا محبی صمیمی 
کارشناسی علوم سیاسی 1400

زهرا کاظمی
کارشناسی علوم تربیتی 98

ایده آلی به قدمت انسان

وقتی از »هیچ« حرف می زنیم،
دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟

معنای زندگی؛

مروری بر تاریخچه شکل گیری مکتب فکری نهیلیسم؛



نتیجــه تحقیــق بلندمدتــی کــه توســط »گالــری ملــی هنــر« در »واشــنگتن دی ســی« انجــام شــده اســت، نشــان می دهــد تابلــو نقاشــی 
»دختــری بــا کاله قرمــز« کــه در ســال ۱۶۶۶ میــالدی خلــق شــده اســت، قطعــا یکــی از آثــار »یوهانــس ورمیــر« خالــق نقاشــی مشــهور 

»دختــری بــا گوشــواره مرواریــد« اســت.
تاکنــون کمتــر از ۴۰ تابلــو نقاشــی رنــگ روغــن بــه طــور قطعــی بــه عنــوان آثــار بــه جــای مانــده از »ورمیــر« شناســایی شــده اســت و اکنــون 

»دختــری بــا کاله قرمــز« هــم یکــی از آثــار ایــن هنرمنــد بــه شــمار مــی رود.

کشفی جدید درباره »دختری با کاله قرمز«

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و نهم/ نیمه دوم مرداد  3۱۴۰۱
نگــــاه ویژه

افشــا  داگویــل  فیلــم  از  جزئیاتــی  یادداشــت  ایــن  در  هشــدار: 
 . د می شــو

ــا آرمان هــا و اهدافــش  ــه زندگــی و ســلوک آدمــی ب ــگام ک در آن هن
در تقابــل باهــم قــرار گیرنــد و او تماشــاگر غرق شــدن ارزش هایــش 
در  پوچــی  رفته رفتــه  باشــد،  بی قیــدی  و  توحــش  منجــالب  در 
درونــش ریشــه می دوانــد و زندگــی را برایــش تبدیــل بــه جبــری 
تنفــرآور می کنــد؛ همان گونــه کــه شــخصیت اصلــی فیلــم مینیمــال 

و تئاترگونــه ی داگویــل، »گریــس«، آن را تجربــه می کنــد.
روایت گــر  فون تریــه،  الرنــس  اثــر  داگویــل  فرمالیســتی  فیلــم 
داســتان دختــری بــه نــام گریــس اســت کــه در حــال فــرار از گروهــی 
مافیایــی بــه دهکــده ای کوهســتانی، کوچــک و کم جمعیــت بــه نــام 
داگویــل پنــاه می بــرد. مــردم دهکــده ابتــدا بــه دیــده ی شــک بــه 
او نــگاه می کننــد و چــون اطالعــی در مــورد گذشــته و علــت فــرار 
او ندارنــد، رضایــت چندانــی نســبت بــه مانــدن او در دهکــده از 
خــود نشــان نمی دهنــد؛ امــا »تــام«، نویســنده و فیلســوف دهکــده 
کــه از همــان ابتــدا مجــذوب ایــن تــازه وارد زیبــا شــده، اهالــی را 
ــا خــود را  ــد ت ــه گریــس فرصــت بدهن ــه ب ــد کــه دوهفت ــع می کن قان

ــه آن هــا ثابــت کنــد. ب
گریــس مشــغول کمــک بــه اهالــی دهکــده می شــود، بــه بچه هــا 
درس می دهــد، بــه افــراد ناتــوان و نابینــا کمــک می کنــد و باالخــره 
ســاکنان داگویــل کــه افــرادی درســت کار، معتقــد و مهربــان بــه نظــر 
می رســند، بــا خوش رویــی او را در دهکــده می پذیرنــد؛ تــا این کــه 
یــک روز مــردی بــا لبــاس پلیــس وارد دهکــده می شــود و عکــس 

کــه  می خواهیــم  فقــط  »مــا  می گوینــد:  معمــوالً  مادرهــا  و  پــدر 
گوش مــان  بــه  جملــه  ایــن  و  شــود«.  خوشــبخت  کودک مــان 
زندگــی کودک مــان معنــادار  »فقــط می خواهیــم  کــه  نمی  خــورد 
باشــد«، در صورتــی کــه اکثــر مــا دنبــال همیــن معنــای زندگــی 
»نهلیســتی بودن«  نگــران  می ترســیم.  پوچــی  از  مــا  هســتیم. 
معنــای  زمانی کــه  هســتیم.  فرهنگ مــان  مختلــف  جنبه هــای 
اصــالً  امــا  می شــویم.  افســرده  می دهیــم،  دســت  از  را  زندگــی 
چــرا  و  چیســت؟  می گوییــم  »معنــا«  آن  بــه  کــه  چیــزی  ایــن 

آن قــدر بــه آن نیــاز داریــم؟
بــا پرســش دوم شــروع می کنیــم. مــا همیشــه فــرد خوشــبخت 
را بــا فــردی کــه زندگــِی معنــاداری دارد اشــتباه می گیریــم. بــرای 
زندگــی  در  معنایــی  بایــد  کنیــم  خوشــبختی  احســاس  این کــه 
ناکافی ســت.  حــال  عیــن  در  و  الزامــی  کــه شــرطی  کنیــم  پیــدا 
ابــزاری  اســتفاده ی  معنــا  از  فقــط  مــردم  بــود،  این طــور  اگــر 
می کردنــد تــا در جــاده ی خوشــبختی قــدم بردارنــد و در نهایــت 
دلیلــی  آیــا  کــه  می آیــد  پیــش  ســوال  بــاز  امــا  برســند.  آن  بــه 
ــای زندگــی  ــال معن ــه دنب ــا ب ــه خاطــر خــودِ معن ــاً ب دارد کــه صرف
باشــیم؟ و اگــر چنیــن دلیلــی وجــود نــدارد، پــس چــرا بعضــی 
احســاس  کم تــر  امــا  دارنــد،  معنــاداری  زندگی هــای  مــردم 

می کننــد؟  خوشــبختی 
مــن و همکارانــم، کــه در حوزه ی روان شناســی اجتماعی مشــغول 
موضوعــش  کــه  دادیــم  انجــام  پژوهشــی  هســتیم،  تحقیــق 
 400 حــدود  زندگی ســت.  معنــادارِی  و  خوشــبختی  تفــاوت 
پرســش نامه  ســال   78 تــا   18 ســنین  بیــن  آمریکایــی  شــهروند 
مــا را پــر کردنــد. در پرســش نامه از شــرکت کنندگان پرســیدیم 
دوم  و  می کننــد  خوشــبختی  احســاس  چه حــد  تــا  اوالً  کــه 
این کــه فکــر می کننــد چه قــدر زندگی شــان معنــادار اســت. مــا 
نکردیــم،  تعریــف  برای شــان  را  معنــادار  زندگــی  و  خوشــبختی 
بنابرایــن شــرکت کنندگان بــر اســاس درک خودشــان از ایــن دو 
مفهــوم بــه پرســش ها پاســخ دادنــد. نتیجــه ایــن شــد کــه چهــار 
احســاس خوشــبختی  کــه  کســی  بیــن  اساســی  تفــاوت  دســته 

پیــدا کردیــم.  دارد،  زندگــی معنــاداری  کــه  و کســی  می کنــد 
اولیــن تفــاوت دربــاره ی خواســته ها و نیازهــا بــود. همان طــور کــه 
انتظــار داشــتیم، احســاس رضایــت یکــی از ریشــه های اصلــی 
هرچــه  نــدارد.  جایــی  این جــا  معنــاداری  امــا  خوشبختی ســت، 
احســاس  بیش تــر  باشــند،  داشــته  راحت تــری  زندگــی   افــراد 
می گوینــد  معمــوالً  خوشــبخت  افــراد  می کننــد.  خوشــبختی 
را  می خواهنــد  کــه  چیزهایــی  هــم  تــا  دارنــد  کافــی  پــول  کــه 
ــد. به عــالوه کــه  ــاز دارن ــه آن هــا نی ــی کــه ب ــد و هــم چیزهای بخرن
امــا ربطــی  از فاکتورهــای خوشبختی ســت،  نیــز یکــی  ســالمتی 

گریــس را به عنــوان تبهــکار بــه مــردم آن جــا نشــان می دهــد و از 
ــا خبــر کننــد. ــد، او را ب آن هــا می خواهــد کــه اگــر دختــر را دیدن

و  می کنــد  آشــکار  را  خــود  حقیقــت  داگویــل  کــه  این جاســت  و 
دندان هــای تیــزش را بــه گریــس نشــان می دهــد. مــردم داگویــل 
ــج خــود  ــان خــارج می شــوند و به تدری ــد آدم هــای مهرب حــاال از جل

واقعــی و منزجرکننــده ی خــود را بــه نمایــش می گذارنــد.
بــر گردنــش  و  وزنــه  گریــس  پــای  بــه  داگویــل  اهالــی  نهایــت  در 
قــالده زنگولــه دار می بندنــد تــا نتوانــد از آن جــا فــرار کنــد و روزهــا و 

می دهنــد. آزارش  و  می کشــند  بیــگاری  او  از  شــب ها 
بازتعریــف  گریــس  بــرای  بخشــش  واژه ی  کــه  این جاســت  در 
را  تغییــر  کــه  کســانی  بــا  بخشــش  کــه  درمی یابــد  و  می شــود 
آن هــا  بــر  هــم  تأثیــری  بلکــه  نــدارد  ارتباطــی  نه تنهــا  نخواهنــد، 
بخشــندگی-  -به معنــای  نامــش  هم چــون  گریــس  نمی گــذارد. 
بنــد  در  را  نــور  آن هــا  امــا  تابیــد،  بــر دهکــده  نــور  پرتــوی  ماننــد 

کشــاند. پوچــی  بــه  را  او  شــرایط  ایــن  و  کشــیدند 
ــود و ایــن خودتخریبــی بیان گــر  گریــس بنــد و زنجیــر را پذیرفتــه ب
مــرِگ امیــدِ درونــش بــود؛ در واقــع رفتــار گریــس بــا اهالــی داگویــل 
راســت گونــه ات  به طــرف  »اگــر کســی  بــا ســخن مســیح  مطابــق 
ســیلی زد طــرف چــپ آن را هــم در اختیــارش بگــذار« بــود امــا ایــن 

بخشــندگی راه را بــر خــوی حیوانــی آن هــا هموارتــر کــرد.
کــه  بــود  زمانــی  گریــس  درونــی  فروپاشــی  اوج  نقطــه ی  امــا  و 
کار  بــا  کــه  هفــت مجســمه ای  شــدن  خــرد  شــاهد  شــد  مجبــور 
بــود،  خریــده  دهکــده  مغــازه ی  تنهــا  از  گــزاف  به بهایــی  و  زیــاد 

از  افــراد ســالم خوشــحال تر  نــدارد. قطعــاً  بــه زندگــی معنــادار 
امــا بیمــاران هــم می تواننــد زندگــی معنــاداری  افــراد بیمارنــد، 

باشــند. داشــته 

اســت.  زمــان  چارچــوب  دربــاره ی  تفاوت هــا  دســته ی  دومیــن 
زندگــی  بــودن  معنــادار  و  زمــان، خوشــبختی  حیــث  از  ظاهــراً، 
اســت،  حــال  زمــان  در  خوشــبختی  اســت.  متفــاوت  مــا  بــرای 
اگــر دقیق تــر  یــا  بــر می گیــرد  در  را  آینــده  در صورتی کــه معنــا 
می دهــد.  پیونــد  هــم  بــه  را  آینــده  و  حــال  گذشــته،  بگوییــم، 
بیندیشــند،  یــا گذشــته  آینــده  دربــاره ی  بیش تــر  مــردم هرچــه 
زندگی شــان معنادارتــر اســت، امــا کم تــر احســاس خوشــبختی 
حــال  دربــاره ی  بیش تــر  مــردم  اگــر  صورتی کــه  در  می کننــد، 
اگــر  خوشــبخت ترند.  بیندیشــند،  فعلی شــان  مــکان  و  حاضــر 
بــه  فقــط  می کنیــم  پیشــنهاد  باشــید،  خوشــبخت  می خواهیــد 
از  می توانیــد  اگــر  به ویــژه  کنیــد،  توجــه  کنونی تــان  لحظــه ی 
دســت یابی  امــا  بر آییــد؛  هــم  نیازهای تــان  برآورده کــردن  پــس 
بــه معنــا نیازمنــد ترکیــب گذشــته، حــال و آینــده و تبدیــل آن 

اســت.  منجســم  داســتانی  بــه 
معنــا  بــه  این قــدر  چــرا  کــه  بگویــد  مــا  بــه  می توانــد  همیــن 
کاری  کــه  باشــد  ایــن  اصلــی  هــدف  شــاید  می دهیــم.  اهمیــت 
کنیــم تــا همیشــه خوشــبخت باشــیم. بــا این حــال، خوشــبختی 
تــا  معنــا  حالی کــه  در  می رســد،  نظــر  بــه  فــرّار  و  لحظــه ای 
ثبــات  بــر می گیــرد و ظاهــراً  ادامــه دارد، گذشــته را در  آینــده 

دارد.  بیش تــری 
کــه  بــود  تفاوت هایــی  از  دســته  ســومین  اجتماعــی  زندگــی 
روابــط  داشــتیم،  انتظــار  کــه  همان طــور  کردیــم.  کار  آن  روی 
و  خوشــبختی  بــرای  هــم  مهمــی،  عامــل  دیگــر  انســان های  بــا 
باشــیم،  تنهــا  جهــان  در  اگــر  زندگی ســت.  معنــای  بــرای  هــم 
معنــای  زندگی مــان  و  می کنیــم  خوشــبختی  احســاس  کم تــر 
چندانــی نــدارد. بــا این حــال، ایــن ویژگــی خــاص رابطــه هــر فــرد 

داگویــل  و  او  میــان  پیونــد  رشــته ی  آخریــن  اتفــاق  ایــن  و  باشــد 
این جــا می گویــد: »خــرد شــدن آن  از هــم گسســت. راوی در  را 
مجســمه های چینــی بــر روی زمیــن، گویــی متالشی شــدن وجــود 

ــود؛ مجســمه هایی کــه حاصــل  انســان ب
ارتبــاط مــردم شــهر و او بودنــد. 

ایــن  نشــان دهنده  آن هــا 
رنج هایــش  کــه  بودنــد 

اســت«. نبــوده  بیهــوده 
در نهایــت مافیایــی کــه 
بــه دنبــال گریــس بــود، 
می آیــد  داگویــل  بــه 
بــا  دهکــده  اهالــی  و 
در  گریــِس  خوشــحالی 

ازای  در  را  کشــیده  بنــد 
پــاداش بــه آن هــا تحویــل 

می دهنــد، امــا غافــل از 
ــا،  ایــن کــه رئیــس مافی
اســت  گریــس  پــدر 
پیداکــردن  بــرای  کــه 

داگویــل  بــه  دختــرش 
اســت! آمــده 

رفتــار  این جــا  در 
ســخن  بــا  مطابــق  گریــس 

بــا دیگــران بــود کــه میــزان خوشــبختی یــا معنــاداری زندگــی اش 
تعامــل  از  را  معنــا  مــا  بگوییــم،  ســاده تر  می کــرد.  تعییــن  را 
ــا دیگــران می گیریــم، در صورتی کــه خوشــبختی را از  خودمــان ب
تعامــل دیگــران بــا خــود دریافــت می کنیــم. ایــن جملــه برخــالف 
بــا کمــک  کــه  تصــور معمــول اســت؛ بســیاری تصــور می کننــد 
حالی کــه  در  کــرد،  احســاس خوشــبختی خواهنــد  دیگــران  بــه 
ــه سراغ شــان  ــر هــم احســاس خوشــبختی ب این طــور نیســت. اگ
احســاس  و  زندگــی  معنــای  هم پوشــانِی  به دلیــل  بیایــد، 
بــا  مســتقیمی  نســبت  دیگــران  بــه  کمــک  خوشبختی ســت؛ 
امــا  دارد  خوشــبختی،  از  مســتقل  زندگــی،  بــودن  معنــادار 
خوشــبختی  احســاس  می توانــد  کــه  ایــن  بــر  مبنــی  نتیجــه ای 
را مســتقل از القــای معنــا بــه زندگــی افزایــش دهــد، به دســت 
نیامــد. در هرحــال، نتیجــه خــالف تصــور عامــه مــردم بــود؛ اگــر 
تاثیــر ایــن عمــل را روی معنــای زندگــی بپذیریــم، دیگــر کمــک 
خوشــبختی  احســاس  بــروز  بــرای  مهمــی  عامــل  دیگــران  بــه 

بــود.  نخواهــد 

چهارمیــن دســته از تفاوت هــا دربــاره ی دغدغه هــا، مشــکالت، 
ایــن   کلــی،  به طــور  بــود.  قبیــل  ایــن  از  عواملــی  و  نگرانی هــا 
مــوارد باعــث کاهــش احســاس خوشــبختی و معنادارتــر کــردن 
چنــد  اخیــراً  کــه  پرســیدیم  مــردم  از  مــا  می شــوند.  زندگــی 
اســت؛  داده  رخ  برای شــان  زندگــی   در  منفــی  و  مثبــت  اتفــاق 
داده  رخ  بــرای شــخصی  اتفاقــات خوبــی  اگــر  کــه  دریافتیــم  و 
باشــد، او هــم احســاس خوشــبختی می کنــد و هــم زندگــی اش 
را معنــادار می دانــد. ایــن کــه جــای تعجبــی نــدارد. امــا در مــورد 
زندگی شــان  کــه  افــرادی  می کــرد؛  فــرق  قضیــه  بــد  اتفاقــات 
گذاشــته  ســر  پشــت  را  زیــادی  ناگــوار  اتفاقــات  بــود،  پرمعنــا 
آ ن هــا  خوشــبختی  احســاس  از  همین هــا  طبیعتــاً  کــه  بودنــد 
کاســته بــود. قطعــا نگرانــی و اتفاقــات ناگــوار زندگــی، برخــالف 
دارنــد،  زندگــی  بــه  معنــا بخشــیدن  روی  کــه  تأثیــر مســتقیمی 
کــه  شــدیم  متوجــه  کم کــم  خوشــبختی اند.  متضــاد  عامــل  دو 
چگونــه  نیســت  آن  در  معنایــی  کــه  خوشــبختی  فــردِ  زندگــی 

ــاس خــود را بفروشــید و شمشــیری  ــر اســت لب دیگــر مســیح »بهت
بخریــد« تغییــر می کنــد، امــا بــاز هــم نــه از ســر خودخواهــی؛ بلکــه 
ــد.  ــر ســر دیگــری هــم نیای ــد ب ــر ســر او آم ــه آن چــه ب ــن ک ــرای ای ب
انســان  توحــش  توســط  را  انســانی  توحــش  مــرگ  او  واقــع  در 
بکشــند  آتــش  بــه  را  دهکــده  می دهــد  دســتور  و  برمی گزینــد 
پیــش  مجســمه اش  هفــت  جــواب  در  را  »وِرا«  هفت کــودک  و 

.  ... برســانند  قتــل  بــه  چشــمانش 
فــون تریــه در ایــن اثــر تمــام دیوارهــا و درهــا را از میــان برمــی دارد 
و تماشــاگر را به جــای خداونــد و قاضــی می نشــاند و مــرگ 
ماننــد دیالــوگ  نمایــش می کشــد؛  بــه  را  انســانیت 
ازت  دارم  فقــط  »مــن  می گویــد:  کــه  گریــس 
انســان  واقعــاً  این کــه  از  می پرســم؛ چقــدر 

باشــی، ترســیدی؟«

مقابلــه  بحث وجــدل،  نگرانــی،  مشــکل،  اســترس،  اســت. 
كامــال  افــراد  زندگــی  در  یــا  همگــی  دغدغه هــا  و  چالش هــا  بــا 
خوشــبخت وجــود نداشــتند یــا مقدارشــان بســیار ناچیــز بــود، 
امــا از آن ســو، ایــن افــراد بــه شــدت از یــک زندگــی معنــادار و 

بودنــد.  دور  هدفمنــد 
چگونــه  زندگــی  معنــای  مفهــوم  كــه  می توانیــم  بینیــم  حــاال 
دهــد.  قــرار  هــم  کنــار  را  متفــاوت  کامــال  عامــل  دو  می توانــد 
مفهومــی  معنــا  شیمیایی ســت.  و  فیزیکــی  فراینــدی  زندگــی 
و  تمثیل هــا  از  شــبکه ای  در  کــه  عاملــی  غیرفیزیکی ســت؛ 
فیزیکــی  کامــال  کــه  آن جــا  از  و  دارد  قــرار  متفــاوت  بســترهای 
بــرود و زمــان و  بــه مســافت های دوردســت  نیســت، می توانــد 
مــکان را در بــر بگیــرد. خوشــبختی امــا می توانــد بــه واقعیــِت 
همین جــا  را  آن  همــواره  زیــرا  باشــد؛  نزدیــک  زندگــی  فیزیکــِی 
و در حــال حاضــر حــس می کنیــم. نکتــه  ی مهــم این جــا اســت 
زندگــی  معنــای  درگیــر  این کــه  بــدون  می تواننــد  حیوانــات  کــه 
آینــده  و  حــال  گذشــته،  معنــا  امــا  باشــند.  شــوند، خوشــبخت 
اتصــاالت  از  فراتــر  کــه چیــزی  پیونــد می زنــد  به هــم  طــوری  را 
عیــد  یهودیــان  هنگامی کــه  مثــال  مــی آورد.  پدیــد  را  فیزیکــی 
فصــح را جشــن می گیرنــد یــا وقتــی مســیحیان در عشــای ربانــی 
ــه مســیح ادای  ــان ب ــا نوشــیدن ســمبولیک شــراب و خــوردن ن ب
کــه  اتفاقاتی ســت  از  برگرفتــه  آن هــا  اعمــال  می کننــد،  احتــرام 
در گذشــته ای بســیار دور رخ داده اســت )اگرچــه قطعــاً صحــت 
وقــوع آن هــا جــای بحــث دارد(. پیونــد گذشــته بــه حــال، مثــل 
بلکــه  نیســت،  فیزیکــی  پیونــدی  هــم،  روی  دومینوهــا  افتــادن 

می جهــد.  جدیــد  قرنی به قرنــی  از  کــه  ذهنی ســت  پیونــدی 
شــامل  زندگــی ای  چنیــن  دارد.  قســم  چهــار  معنــادار  زندگــی 
بــه ســمت  اهدافی ســت کــه اعمــال فــرد را از حــال و گذشــته 
هم چنیــن  می دهــد.  نشــان  فــرد  بــه  را  مســیر  و  ســوق  آینــده 
را  بــد  و  خــوب  آن هــا  بــا  می تــوان  کــه  ارزش هایی ســت  دارای 
تشــخیص داد؛ مخصوصــاً بــه فــرد ایــن امــکان را می دهنــد کــه 
اعمــال و تالش هایــش را توجیــه کنــد و آن هــا را خــوب بدانــد. 
نشــانه ی آن هــم سودمندی ســت، کــه بــه فــرد نشــان می دهــد 
آیــا اعمالــش او را بــه هدفــش رســانده و ارزش  هایــش را در حیــن 
معنــادار  زندگــی  نهایــت،  در  و  نــه.  یــا  اســت  کــرده  حفــظ  راه 
بســتری فراهــم مــی آورد تــا فــرد دیــد مثبتــی بــه خــودش داشــته 
باشــد و خــود را انســانی خــوب و قابــل اطمینــان تلقــی کنــد. 

گویــی  کــه  چیســت  زندگــی  معنــای  می پرســند  طــوری  مــردم 
تنهــا یــک پاســخ بــه ایــن پرســش وجــود دارد. امــا حقیقــت ایــن 
اســت کــه هیــچ پاســخ مطلقــی در میــان نیســت. هــزاران پاســخ 
اســت  معنــادار  فــردی  زندگــِی  دارد.  وجــود  دنیــا  در  متفــاوت 
کــه بتوانــد بــه چهــار پرســش هــدف، ارزش، ســودمندی و عــزت 
پاســخ ها، هســتند  نــه  و  پرســش ها،  ایــن  بدهــد.  پاســخ  نفــس 

و حیاتی انــد.  کــه جاودانــه  
از  می توانیــد  را  یادداشــت  ایــن  کامــِل  متــِن 
طریــق اســکِن کیــوآر کــدِ درج شــده بخوانیــد.

مهشاد دادوند
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ۹۷

امیرحسین ظهوریان
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توحش در امتداد پوچی

خوشبختی همان معناداری ست؟

مروری بر فیلم »داگویل«؛

پیرامونِ یک پرسشِ متداول؛

 The بــا عنــوان Roy F Baumeister ایــن یادداشــت، بــه قلــم
Meanings of Life در وب ســایت Aeon منتشــر شــده است.

را  خوشــبخت  فــرد  همیشــه  مــا 
بــا فــردی کــه زندگــیِ معنــاداری 
بــرای  می گیریــم.  اشــتباه  دارد 
خوشــبختی  احســاس  این کــه 
زندگــی  در  معنایــی  بایــد  کنیــم 
پیــدا کنیــم کــه شــرطی الزامــی و 

ناکافی ســت. حــال  عیــن  در 

افــرادی کــه زندگی شــان پرمعنــا 
بــود، اتفاقــات ناگــوار زیــادی را 
کــه  بودنــد  گذاشــته   ســر  پشــت 
احســاس  از  همین هــا  طبیعتــاً 
بــود. خوشــبختی آن هــا کاســته 
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گــوش  بــه  ابتهــاج  امیرهوشــنگ  نــام  مــرداد،   19 از  قبــل 
ــا اشــعارش حشــر  ــود. اهالــی شــعر و ادب ب بســیاری آشــنا ب
و نشــر داشــتند و بخــش مهمــی از جریــان شــعر فارســی در 
ــن یادداشــت  ــود. در ای ــن پیرمــرد سپیدمحاســن ب مشــت ای
رفتارشناســی  به دنبــال  ادبــی،  یــک ضایعــه ی  بهانــه ی  بــه 

مــردم هســتیم.
ســایه ســال ها می ســرود. اولین اشــعارش را دبیرســتانی بوده 
کــه چــاپ کــرده؛ ســال 25 شمســی؛ حســاب کنیــد، هفتــاد و 
شــش ســال پیــش. ایــن یعنــی وقتــی ادعــا می کنیــم بخــش 
بــوده، گزافــه نیســت.  از ادب پارســی در مشــتش  مهمــی 
هفتادواندی ســال اگــر یک دانــه را در معمولی تریــن شــرایط 
هــم بکاریــم، گذشــت زمــان درختــی تنومنــدش می کنــد، چــه 
بــه کلمــات کــه خاصیــت ذاتی شــان پخته شــدن در  رســد 
تنــور زمــان اســت. برخــی اشــعارش بســیار معــروف اســت. 
ارغوانــم را می خواهــم، نشــود فــاش کســی آن چــه میــان مــن 
و توســت، و آن کــه از همــه معروف تــر اســت و حتمــا همــه 
مــا اثــری از آن را حداقــل در پیام هــای روزمــره در فضــای 
ــم، دریچــه  ــگاه می کن ــه در ن ــم: نشســته ام، ب مجــازی دیده ای

آه می کشــد، تــو از کــدام راه می رســی... .
اول، آیا سایه خالصه شده در همین اشعار بود؟

نغمه هــا«  »نخســتین  دارد؛  چاپــی  کتــاب  یــازده  ســایه 
از  »ســراب«  بعــد  پنج ســال  و  کــرده  چــاپ   25 ســال  را 
ــان اشــعار  ــه دســت مــردم رســیده. می دست نوشــته هایش ب
یــک ترجمــه شــعر را هــم بــا کمــک برخــی از کار درآورده و 
در »حافــظ بــه ســعی ســایه« خواجــه شــیرازی را بــه بازخوانــی 

نشســته. 
یک جلــد از ایــن یــازده تــا هــم اختصــاص دارد بــه شــعر نــو؛ 
یعنــی همــان اشــعاری کــه بــه گــوش مــا خیلــی بیش تــر از 
اشــعار کالســیک و نوکالســیِک ســایه آشناســت. درواقــع مــا 
تنهــا بــه قطــره ای از دریــای ادِب ابتهــاج توجــه کردیــم و بــا 
همــان شــناختیم و بــا همــان از او حــرف زدیــم و بــا همــان بعــد 
از فوتــش ســوگ واری کردیــم. دریــا را بــه شــن های ســاحل 

ــد. ــا طعنــه می زن ــه عظمــت دری شــناختن، فقــط ب
رابطــه ی  نیمــا  بــا  بــود.  شــهریار  نزدیــک  رفیــِق  ابتهــاج 
استاد-شــاگردی داشــت. شــعر نــوی او در ســایه ی نیمــا 
هویــت مســتقل کســب نکــرد؛ وگرنــه آن چــه او می گفــت 
و می ســرود، نوعــی همســایگی بــا غــزل دارد کــه همیــن 
آخــرش،  کتــاب  شــعرهای  شنیده شــدن  و  جذابیــت  راز 

اســت. »تاســیان« 
همــه ی ایــن شــناخت نســبی را مقدمــه در نظــر بگیریــد 
بــرای آن چــه بایــد از دریاهــا بدانیــم و در عــوض شــن بازی 

می کنیــم.
دوم  و  اول  نســل  نویســندگان  بــرای  پیــش  ســال ها 
»جوان مــرگ«  را  آنــان  کــه  شــد  بــاب  اصطالحــی 
می خواندنــد؛ یعنــی نهایتــاً عمــر اهــل ادب در ایــران 
چهل ســال بــود. حــاال یــا از نگرانــی و حــرص و 
زمــان  اجتماعــِی  دغدغه هــای  جــوش 
کائنــات  یــا  می کردنــد،  دق 
مــردمِ  می کــرد  حــس 
ایــن  از  بیــش  زمانــه 
حضــور  لیاقــت 
ادیــب  یــک 
ندارنــد.  را 

هرچقــدر می خواهــم خــود را قانــع کنــم کــه بــرای ابتهــاج 
ســوگ نامه ای بنویســم، ذهنــم و قلمــم قــدرت نــگارش را بــه 
مــن نمی دهنــد. اصــال مگــر می شــود مــرگ را بــرای ســایه، 
حافــظ ثانــی، نوشــت و تصــور کــرد. مــرگ هــم در برابــرش 
گریســت، امــا چــه کنیــم کــه فلــک بــد کــردار اســت و »جهانــا 

ــد خــو جهانــی«. چــه ب
شــاعران هیــچ گاه نمی میرنــد؛ یعنــی نــه این کــه نمیرنــد، بلکــه 
روح شــان نامیــرا اســت، زنــده می ماننــد بــه مانــدگاری اشــعار 

و آثارشــان.
ســایه  دربــاره ی  تخصصــی  و  فلســفی  زیــاد  نمی خواهــم 
ــم. دوســت دارم خــود را فقــط جــای شــنونده و  ســخن بگوی
ــه ای اگــر  مخاطــب یکــی از اشــعارش بگــذارم و برایــش مرثی
بتوانــم و اشــک مجالــم دهــد بســرایم. هــرگاه غزلیــات ســایه 
ــا بوطیقایــی ســنتی ســر و  را خوانــدم هیــچ گاه فکــر نکــردم ب
کار دارم. بــدن غــزل تــازه شــده بــود و بــا زبانــی امــروزی بــا مــا 

ســخن می گفــت.
شــاعران زیــادی کوشــیده اند کــه تکــرارِ حافظــی دیگــر باشــند، 
امــا بــدون اغــراق هیچ کــس ســایه نشــده اســت. هیچ کــس در 
دلــش نــوای لبیــک نگفتــه اســت و دمــادم بــا غزلیــات او غــزل 

نســروده اســت.
بــا این کــه ســال های دور از هــم زیســته اند، امــا گویــا ســر 
بــا  و  رســیده اند  توافــق  بــه  حتــی  تک بیت هــا  نــگارش 
برنــده؛  بــدون  مشــاعره ای  داشــته اند.  مشــاعره  یک دیگــر 
معادلــه ای دو ســر بــرد. اگــر کســی بــا حافــظ زندگــی کــرده 

می فهمــد. خــوب  را  ایــن  باشــد، 
عالوه بــر دوســتی دیرینــه ای کــه بــا حافــظ داشــت، شــهریار را 
هــم به خوبــی می شــناخت و در حلقــه ی دوســتان و اســتادان 

خــود قــرار مــی داد:
 صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را 

 ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم 

در مصاحبــه ای ایــن بیــت را خوانــد و گفــت: »اصــال شــما 
مثــل ایــن بیــت را نمی توانیــد پیــدا کنیــد«.

گویــا عشــق بــه آلمــا را هــم از روی دســت شــهریار تقلیــد 
کــرده بــود؛ در تقدیــم کتــاب »حافــظ بــه ســعی ســایه« بــه 

هویداســت! همســرش 
ابتهــاج روحــی بــود بــرای شــهریار؛ شــهریاری کــه در اواخــر 
عمــر تنهــا اســکلتی از او باقــی مانــده بــود، نوایــی بــود کــه 
در لحظــات آخــر نــای او، او را صــدا مــی زد، ســایه، امــا بــرای 

همیشــه در ســایه مانــد و نیامــد!
»ســخن  می گویــد:  او  دربــاره ی  به درســتی  آذر  اســماعیل 
گفتــن دربــاره ی ابتهــاج هــم ســهل اســت و هــم ممتنــع«. 
البتــه بزرگ تریــن امتیــاز ابتهــاج ایــن اســت کــه او یــک شــاعر 
اســت؛ نــه کــم و نــه زیــاد بــا جانــش می ســراید، نــه بــا قلمــش و 

خیلــی زود شــعرش در میــان قلــوب رســوخ می کنــد. 
اصــال چــرا آن قــدر ابیــات او مشــهور اســت 

دارنــد  زبــان  بــر  را  آن  همــگان  و 
و  می ســتایند  را  ســراینده اش  و 

می پندارنــد؟ اســطوره ای 
ــا یــک  ــه این ســوال تنه ــرای پاســخ ب ب
مســیر وجــود دارد و آن هــم شــناخت 
باطــن اشــعار اوســت. از آن جایــی کــه 
می گویــد »در ایــن ســرای بی کســی، 
کســی بــه در نمی زنــد«؛ تــا آن جایــی 
فــاش  »نشــود  اســت  گفتــه  کــه 
کســی آن چــه میــان مــن و توســت، 
و  مــن  نامه رســان  نظــر  اشــارات  تــا 

توســت«.
کــه  نگویــم  پرنیان اندیــش«  »پیــر  از 
اســتاد،  اســت.  ســایه  وجــود  کُلّهُــم 
تنهــا شــمایلی از خــود ارائــه نمی کنــد، 
هــم  را  شــمایل  از  بســیاری  بلکــه 
مــی  دارد  و ســعی  ســرنگون می کنــد 
واقع بینانــه  ســاحت  یــک  در  کــه 
آن چــه را کــه ابــداع کــرده، بیــان کنــد. 
از اشــعارش در عیــن  البتــه بعضــی 
کوتاهــی بســیار عمیق انــد. اشــعاری 
کــه شــهریار، از همــه  آن هــا را بیش تــر 

را  نکتــه  همیــن  شــاعران،  و  نویســندگان  ســال مرگ های 
انگشت شــمار: محمدعلــی  تاییــد می کننــد، مگــر چندنفــرِ 
جمــال زاده، بــزرگ علــوی، صــادق چوبــک، ابراهیــم گلســتان 
و محمــود دولت آبــادی. نام بــردگان هرکــدام بــاالی 90ســال 
ســن داشــته و دارنــد. ابتهــاِج 94ســاله را هــم بایــد بــرد در 
ــا ذکــر یــک نکتــه: ســن ادبــی را از زمــان  همیــن فهرســت، ب
قلمــش  کــه  آخرین بــار  تــا  ادبــی  فعالیــت  رســمی  شــروع 
ایــن تعریــف، بعضــی از  بــا  بــه کاغــذ رســیده می شــمرند. 
خــط  فهرســت  از  بردیــم،  نــام  باالتــر  کــه  کهن ســاالنی  آن 
پیــش  نیم قــرن  کــه  گلســتان  ابراهیــم  مثــل  می خورنــد. 
آخرین خطــش را نوشــته و قلمــش دیگــر از روی میــز بلنــد 
ــا این کــه بهــرام صادقــی کال بیســت و چند داســتان  نشــده. ی
کوتــاه نوشــته و یــک داســتان بلنــد کــه اوایــل، همــه در یــک 

هــم. از  جــدا  کتــاب  دو  شــده  بعــداً  و  بــوده  کتــاب 
ارزش کار ادبــی ســایه را وقتــی می فهمیــم کــه بدانیــم او، 
حتــی همیــن اواخــر هــم از نوشــتن دســت نکشــیده و از نــوک 
قلمــش کلمــه تــراوش می شــده. یعنــی از نخســتین نغمه های 
ســال 25 تــا مــرداد 1401. ایــن دریــای مغفــول ســایه اســت؛ نــه 
تصویــر کتاب به دســِت او درحالی کــه در یــک زمینــه ســیاه 

ــه در نــگاه می کــرده و آه دریچــه می شــنود. نشســته و ب
بــا این اوصــاف می رســیم بــه واکنــش مــردم؛ 19 مــرداد ایــن 
قابلیــت را دارد کــه در تقویــم بــه روز ســایه نام گــذاری شــود. 
آن روز از همان صبــح پیام رســاِن ســایه گرفــت و کار بــه حــدی 
بــاال گرفــت کــه تــا روز بعــد چیــزی جــز ســایه در صفحــات 

ــده نمی شــد. ــده و خوان مجــازی دی
ایــن یعنــی مــا مــردم، خــدا را ســپاس، هنــوز بــرای شــعر، 
یعنــی  کنــارش،  در  و  قائل ایــم؛  ارزش  فرهنــگ  و  ادبیــات 
اکثــرا، فقــط وقتــی ارزش قائل ایــم کــه مرگــی در کار باشــد 
و خاموشــِی ســتاره ای. یعنــی بایــد منتظــر باشــیم یکی یکــی 
آدم هــا و فرصت هــا از دســت برونــد تــا یادمــان بیفتــد مــا 
چیــزی و کســی را داشــتیم کــه ارزشــمند بــود؛ یعنــی مــا اهــِل 
نشســتن ایم.  دســت رفته  از  ســوِگ  بــه   و  دســت دادن  از 
یادداشــت ها  ایــن  امثــال  و  گفت و شــنودها  مناســبت ها، 
زیــر  از  را  بهانه انــد کــه روزی، دقایقــی و لحظاتــی ســرمان 
بــرِف روزمرگــی دربیاوریــم و نگاهــی بــه اطــراف بی اندازیــم. 
شــاید در حاشــیه ی ایــن نگاه هــا بعضی مــوارد قبــل این کــه از 

دســت برونــد، شــناخته شــوند.

آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت
در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد
تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت

دل تنگش سر گل چیدن از این باغ نداشت
قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفت

چه هوایی به سرش بود که با دست تهی
پشت پا بر هوس دولت دنیا زد و رفت

بس که اوضاع جهان در هم و ناموزون دید
قلم نسخ براین خط چلیپا زد و رفت

امیرهوشنگ ابتهاج

دوســت داشــت. اشــعار گاه غمگیــن و گاه طــرب انگیــزش.
حافــظ  می تــوان  چشم داشــتی  هیــچ  بــدون  مــن  نظــر  در 
شــیرازی و ســایه را روی بــه روی هــم قــرار داد؛ تقابلــی نــه از 
نظــر نقــد و خرده گیــری، تقابلــی از جنــس عشــق و دوســتی، 
و  هــم می رســند  بــه  از ســال ها  پــس  کــه  یــاری  دو  ماننــد 
جــز خبــر ســالمتی گرفتــن و نگریســتن هیــچ بــر زبان شــان 
جــاری نمی شــود. آنــان در عوالــم معنــا پرســش و پاســخی 
شــاعرانه بــا هــم داشــته اند، پرســش و پاســخی کــه گــوش 

نمی خواهــد. ســر 
چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات

برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند 
پس بیاییم بشنویم آن جا که حافظ می گوید:

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد 
ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست!

و ابتهاج در پاسخ می سراید:
عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد 

ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست 

یافــت.  می تــوان  را  گفت وگــو  ایــن  از  زیباتــر  دنیــا  کجــای 
ــان ســخنانم  ــم و روح غــزل در می ــچ نگوی ــد دیگــر هی بگذاری
قضــاوت کنــد. ایــن ســخن را از زبــان دختــری بــرای پــدر، یلــدا 
ابتهــاج، نوشــته و قلــم خــود را بــه نشــانه ی مرثیه ســرایی بــه 

ســکوت وا مــی دارم.
» مــن نتوانســتم ســایه را از پــدر جــدا کنــم و همــواره بــه مــن 
بــا تعصــب زیــادی دربــاره ی پــدر حــرف می زنــم.  گفته انــد 
بــرای مــن پــدر و ســایه یکــی هســتند. خیلــی دوســتش دارم 
و همه چیــزم را از او می دانــم. ســایه در ســکوت کار خــودش 
را کــرده و راه خــودش را رفتــه اســت. مــردم ایــران شــعرهایش 
را بســیار دوســت دارنــد. امــا بــه اعتقــاد مــن، ســایه خــودش 

از شــعرش بهتــر اســت«.
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سایه به سعی مردم مرید حلقه  اغیار
او را چگونه شناختیم؟مرثیه ای برای »سایه«؛


