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عقل ورزی ،دمیدن روح و جان تازه در امور کهنه و
فرسوده و عقیم و ابتر ،از یک سو ،و انکشاف میدانها
و عرصههای تازه و بکر از ســوی دیگر است؛ یعنی،
آدمی ،با اندیشــهورزی اثربخش ،چشــمههای کور
شــده زندگی را از نو احیــاء و تجدید میکند و نیز
سر چشمههای نوین در فراخی و میدان زمان ،ایجاد
مینماید .چــرا و چگونه چنین امکانی برای عقل و
انسان مهیا میشود؟
زیرا ،عقل جوهر مجردی است که پیوسته در حال،
احیاء و زنده داری است ،زنده داری و زنده بودن در
ذات عقل اســت ،این مطلب را در مقایسه با حالت
ماده بهتر میتوان فهمید؛ مــاده ،محتاج بیداری و
هوشیاری و فعلیت است تا اثرمند شود و اال بیتعبیر
و بیتأثیــر باقی میماند.اما چگونه انســان با عقل
ورزی ،به کندن چشــمهها موفق میشود و آب تازه
و گوارا ،به پای و ریشههای زندگی میرساند؟ عقل،
همواره ســوار بر مرکب زمان و مکان است ،لیکن،
این مرکب مرتب تغییر میکند و از گذشته به آینده
میرســد ،یعنی ،آینده ،میآیــد و عقل ورزیها در
بستر آن ،تکون پیدا میکنند ،بدین سان ،انسان به
احیاء و زنده کردن حقایق مغفول و مجهول گذشته
میپردازد و حقایق ناشکفته را میشکفد ،بنابراین ،در
وضعیت احیاء ،عقل هم به اکتشاف میپردازد و هم
به اصالح و توسعه و مسأله شناسی و راه حلیابی.
آینده با فرایند احیاء “ ”Revivalچه نسبتی دارد؟
احیاء در معنی دقیق خود ،نوعی اعتبار بخشــیدن
و رونق مجدد دادن به کاری و امری اســت ،اعتبار
چگونه حاصل میشــود؟ اعتبار واقعی امور از کجا
ناشی میشود؟ مثال ،اعتبار وجود انسان به چیست؟
آیا عیار و اعتبار امور به جسم و ماده و شرایط مادی
و جسمانی اســت؟ با دقت و باریک بینی ،میتوان
دریافت ،ماده بماهو ماده اعتباربخش نیســت ،زیرا،
به خود آگاه نیســت و هرگز بــه خودآگاهی نمی
رســد؛ پس ،اعتبار به جان و روح و عقل اســت که
منشــأ و مبدأ آگاهی و خودآگاهی است ،اگر آگاهی
و معرفت را از زندگی حذف کنیم ،همه چیز آش و
الش میشــود ،چون بهصورت کالبد و جسد ظاهر
میگردد .لذا ،اعتبار از آن عقل و جان اســت ،احیا
اعتبار بخشــیدن اســت و زنده نمودن و دوباره به
حرکــت در آوردن.مثل ،احیاء کردن زمینهای بایر
و نــا آباد ،کار عقل دایر و آباد کردن اســت؛ زمینی
که بایر است بیاثر و بیخاصیت افتاده است ،احیای
آن یعنی ،قابل کشت و زرع کردن آن ،این تبدیل و
تحول با آینده و امکان و اندیشه و عمل و اثر ،نسبت
وثیق دارد.زندگی انســان سرشار از زمینهای بایر و
غیر زراعتی اســت ،توجه به نقش احیاگری عقل و
اندیشه ،در واقع ،تفطن به این امکان تحول و تبدل
است.
زندگی آدمیان همواره با رنجها و تلخیها و تگناها،
قرین بوده اســت؛ اما ،مانــدن در حیطه ی رنجها و
عدم اندیشــیدن و کوشیدن به نجاتها و رهاییها،
امکان حیات را از بشــر سلب میکند ،چون ،انسان
و زندگی ،توان محــدود و معین دارند ،تنها عقل و
اندیشه در بیکرانی و بیانتهایی میتواند سیر کند و
عرصههای نو و رهایشهای تازه رصد نماید؛ بنابراین،
عقــل احیاگــر ،در زندگی تنگناهــا را به فراخیها
و گشــایشها ،مبدل میســازد و این کار ضرورت
زندگانی است.کاهش رنجها و کشف درمانها.
بدین سان ،عقل در میدان و وسعت زمان آینده ،و
بلکه زمانها و اوقات آینده ،به احیاگری میپردازد،
یعنــی ،احیان و امــور با عقل دگرگون میشــوند
و مثمــر میگردنــد؛ کار عقل در ایــن خصوص،
مثل ،احیای قلبی و ریوی بشــر توســط پزشکان و
پرستاران است” ”Resuscitationیعنی ،باز گردان
اثــرات حیات در فرد.چه چیزی و چه کســی توان
بازگردانــدن حیات دارد؟ آیا جز خالق و قادر مطلق
در کل هســتی ،و عقل در امور زندگی آدمی ،توان
دیگری ســراغ داریم؟ حق و عقــل ،نیروی تبدیل
حالها و کارها به احســن حال هستند ،پس ،حال
زندگی چگونه خوب میشود؟ حال زندگی و انسان
با نعمتها و امکانها و آبادانیها و نظم و نســقها

و احیاگریها ،بهتر میشود و بهبودی پیدا میکند.
نکته مهم این اســت که ،اگر زمان فراخ و موســع
آینده نبود ،عقل و اندیشه میدان و مجال الزم برای
پــرواز و احیاگری نداشــتند ،گویی ،جنس آینده با
جنس عقل و اندیشه ســازگاری دارد؛ بدین جهت،
آینده ،زمان احیاء و تجدید و تمدید اســت ،احیای
مردگیهای امور گذشته زندگی و احیای قابلیتها
و استعدادهای خفته و نهفته زندگانی انسانی؛ عقل
انسان این ویژگی را از حق سبحان آموخته است»:
و اهلل الذی ارســل الریاح فتشیر سحابا فسقناه الی
بلد میــت فاحییناه به االرض بعــد موتها کذلک
النشور»ســوره فاطر،آیه "۹،این قاعده زندگی است،
مرتب امور زنده میشوند ،یعنی ،اثربخش میگردند و
به حیات انسانی خیر میرسانند و تازگی میآفرینند.
جان و جوهر این جریان و فرایند احیاگری ،همانا،
اثرگذاری و مؤثریت یک نیرو و قدرت برتر اســت،
چون ،احیاء برگرداندن و تعمیــر و اصالح کردن و
تجدید” ”Restoingاســت ،در تغییر این وضعیت،
تازه شدن و نو گشــتن مطرح است و در هر تازگی
یک نیرو نهفته و کارساز است؛ معالوصف ،عقلها و
اندیشهها نیاز به بازاندیشــی و بازسازی دارند تا در
کارها و اثرها تازگی ایجاد کنند و به قالبها و جسمها
و جامدات ،روح و جان بدمند.و آنها را بیدار ســازند.
راســتی ،مگر احیاگری جز بیدارسازی و هوشیاری
است؟ مگر احیاکردن ،تزریق هوش و آگاهی و درک
نیست؟ مگر زنده داری جز با هوشداری و جانمندی
امــکان پذیر اســت؟ شــاید ،احیاء واقعــی همان
بیداری” ”Awakeو یقظه و برخاستن از خواب غفلت
جاندار شدن باشــد؟ اگر چنین است ،عقل و علم و
عمل و اثر در کانون و مرکز این احیاگری قرار دارد،
زیرا ،این حقایق و معانی از جنس بیداری هســتند.
چه کسی بیدار اســت؟ و چه کسی در خواب؟ چه
اموری در کتم عدم هستند؟ و چه توانها و قابلیتها
در نهان گاه واقع هســتند؟ این ســؤاالت با آینده و
احیاء و عقل و زندگی ارتباط دارند ،بدون عقل و اثر
زندگی ممکن نیست؛ از این حیث ،عقل محیی است
و خواب و غفلت عقلها و عملها ،ممیت میشود؛
این حی و میت امور زندگی ،ریشــه در قدرت خالق
دارد که واســطه این قدرت عقل و خرد و عمل و اثر
انسانهاســت ،به تعبیر دیگر ،اگر عقل و اندیشه در
خواب باشد ،قدرت مطلق نیز بر وی پوشیده میآید؛
پس عقل ،محرک و محی امور اســت در حد خود؛
احیاگری عقل از اینجا ناشی میشود.
در فرایند احیاگری ،عقل امور وحشــی و چموش
را ،آرام و اهلی میکنــد” ”reclaimکردن یعنی به
فرمان عقل در آوردن؛ به فرمان عقل در آوردن ،عین
احیاکردن است و سامان و نشاط انسان و اجتماع وی
با چنین وضعیتی بستگی دارد.
احیاگری عقل ،با آینده و امکان در ساحت و سپهر
زندگی انســان ،حداقل به ســه صورت خود را نشان
میدهــد -۱:بهصورت ایجاد و آفرینش اندیشــهها و
اثرهای جدیــد -۲.تکمیل امور ناقــص و ناتمام-۳.
بازسازی عقالنی امور گذشته با حفظ جوهره.عقل در
احیاگری با تجدید و تمدید سر و کار دارد؛ یعنی ،هم
در میدان زمان فعال است و هم اعتباردهی و اثربخشی
میکند.از این لحاظ ،احیاگری ،ترقی خواهی اســت،
چون پیوســته رو به جلو دارد و در صدد””Improve
و بهبودی و پیشــرفت است ،ریشه آبادانی زندگی به
همین ترقی خواهی و بهتری طلبی میرسد.
پــس بنابراین ،احیاگری عقل مختص به ســطح
و ســاحت خاصی از زندگانی نیست ،یعنی ،هم در
مرتبه عالقهها و انگیزهها و هم در مرحله استعدادها
و آمادگیهــا و هم در میــدان فعالیتها و فعلها و
هم پهنه ی عملها و اثرها ،محقق شــدنی اســت.
مثال ،آینــده میدان انگیزش و عطف توجه و عالقه
بــه هنر و ادبیات و فلســفه و صنعــت و نظایر آن
میباشد ،این عطف توجه شــرط احیاگری است.و
تبار نوآوریهــا” ”Innovationبه همین توجهها و
نوخواهیها میرسد؛ نوخواهی و نوکردن امور و اثرها،
همان احیا نمودن اســت.زندگی در تمام سطوح و
مراتب خود»مادی و معنوی» به احیاگری و نوشدگی
نیاز دارد ،مثل ،نظام تعلیم و تربیت و بازاندیشی در
اندیشهها و عملها و باورها و چگونگی کارها.

همدلی :امروز  13فوریه 44 ،روز از ســال 2019میالدی
گذشــت 24 .بهمن 294 ،روز از سال  97گذشت و 37روز به
سال جدید شمسی باقی مانده است.

امروز با اوحدی

ور نشانه میپرسی ،رشته سر گمست اینجا

که نامش بر پیشانی آفتاب میگذرد

عادل جهانآرای -روزنامه نگار 52 :سال پیش در چنین روزی24 -
بهمن  ،1345فروغ فرخزاد شاعر نوپرداز ایرانی بر اثر تصادف اتومبیل ،در
سن  32سالگی درگذشت .نوشتن از فروغ فرخزاد بیتردید خیلی راحت
و سهل نیست .شاعره جوانی که در اوج تبلور شعر نوی ایران شجاعانه در
میانه فضای مردســاالر ادبی و فرهنگی عصر خود ،جسورانهترین شعرها
را ســرود و یک تنه بار مسئولیت شعر اجتماعی زنانه را به دوش کشید.
اغراق نیســت که بگوییم این بار همچنان روی دوش او قرار دارد .گرچه
بعد از او زنان بیشتری جرأت کردند که ساختارهای مرسوم شعر ایران را
درنوردنــد و جای محکم و قابل اعتنایی برای زنان در تاریخ ادبیات ایران
و خصوصا شعر تدارک ببینند .یقینا زندهیاد سیمین بهبهانی یکی از آنان
اســت .اما فروغ به قول زندهیاد «یــزدان بخش قهرمان» «از هر مخنثی
سخنان ناسزا شنفت» با این حال راه خود را رفت و باکی از سخن سخیفی
که از اندیشههای نحیف سرچشــمه میگرفت ،نداشت .جالب است که
زندهیاد یزدانبخش قهرمان این شــعر را درســت روزی که فروغ را دفن
کردند 26-بهمن  -1345بر ســر مزارش خواند .فضای شعر قهرمان به
گونهای اســت که میتوان رنجهایی را که بر فروغ گذشت دید و فهمید.
قهرمان در آن سوگسرودش نوشت«:در این خرابهناک گرانمایه گنج بود/
رنجی که دلگداخته بر روی خاک زیســت/گنجی که ناشناخته در زیر
خاک رفت /او ،نور بود و روشــنی جاودانه بود  /پر شــعله از تمنی و شور
زنانه بود  /.اما ،زنی که هرچه دلش خواست ،کرد و گفت /وز هر مخ ّنثی
ِ
شجاعت او بود اندکی/در مردهای ما /یا
ســخن ناسزا شنفت/.ای کاش از
داشــتند ذرهای از کوه درد او /بی دردهای /ما ای بسا /ل ّکاتههای به ظاهر
شــکوهمند /کوه فساد و ننگ /کز بهر حفظ ظاهر /بُد با فروغشان /چون
«بوف کور» جنگ ».زبان قهرمان گرچه حماسی و سراسر احساس است،
اما کلیدواژههای شــعر را میتوان به روشنی دید ،مثل «شور زنانه»«،ای
کاش از شجاعت او بود اندکی»«،کوه درد او» یا «گنجی که ناشناخته در
زیر خاک رفت ».این حرفهای قهرمان سخنی صریح است که اشاره به
ویژگیهای اجتماعی زمانه فروغ دارد .خود قهرمان در آن عصر زیست و به
راحتی با فضای شعر و شاعری آن روزگار آشنا بود .دردهای فروغ را لمس
میکرد .یا وقتی میگوید از هر مخنثی ســخن ناسزا شنفت ،به راحتی
میتوان بار این سخن دردناک را احساس کرد که فروغ به دلیل زبان تیز
وبرنده و در عین حال آزادیخواهش حتما باعث آزار سنتگرایانی میشد
که به هیچ کس و هیچ نحلهای در زمان فروغ اجازه رشد و نمو نمیدادند.
البته این رنج فروغ را پیش از او نیما یوشیج هم کشیده بود و شالق انگها
و ننگهــا تن نازک پیرمرد یوش را هم زخمی کرد .با این حال این گذر
تاریخ است که امروز بعد از گذشت 6دهه نام فروغ و نیما یوشیج همچنان
بر تارک شعر معاصر ایران و تاریخ ادبیات کشور میدرخشد .اما رنج فروغ و
شالقی که بر او مینواختند کمی جنسش با شالقی که نیما به آن عادت

شعر کهن

گر تو طالب عشقی ،غم دمادمست اینجا

به مناسبت سالروز درگذشت فروغ فرخزاد

چون درین مقام آیی گوش کن که در راهت

ز آب چشم مظلومان چاه زمزمست اینجا
چیســت جرم ما؟ گویی کز حریف ناهمتا
کرده بود ،فرق داشت .زن بودن و سخن زنانه گفتن و آن هم در فضایی که
شعر زنان چندان محل اعتنا نبود .اساسا تاریخ ادبیات ایران با وجود داشتن
خورشیدهایی چون فردوسی و حافظ و سعدی و موالنا و دهها و دهها نام
سنگین و وزین دیگر ،اما کمتر نشانی از شاعران زن دارد .هر چه شاعران
مرد تعداد پرشماری دارند ،شاعران زن اندکشمارند .وقتی که فروغ در آن
برهه از ادبیات ایران میدرخشــد ،نور شعرهایش چشم خیلیها را خیره
کرده بود و حتی گویا سوزانده بود ،به همین دلیل «از هر مخنثی» سخن
ناسزا میشنید .اما فروغ نگذاشت که شعلههای تخیل و احساس شعر او را
دیگران خاموش کنند .اگر آن روز شوم نبود و اگر چهارچرخ مدنیت پایش
را بــه ایران باز نمیکرد یا حداقل فروغ آن روز آن ارابه مرگ را نمیراند،
شک نباید کرد که کتاب ادبیات ایران با شعرهای بیشتر و بهتر و پربارتر
فروغ قطورتر میشــد .اما تقدیر روزگار ،یا شاید سهلانگاری و بیدقتی
انسانی ،این شــانس و بخت را از ادبیات ما گرفت تا شاهد دلبری بیشتر
فروغ شعر ایران باشد.
بعد از مرگ او شاعران دیگری سوختند و در رثایش شعرهای بسیاری
سرودند که عالوه بر شعر بلند یزدانبخش قهرمان ،میتوان به شعر قابل
اعتنای زندهیاد احمد شاملو اشاره کرد .مرثیه شاملو برای فروغ ،با حس و
حال متفاوتتر از شعر قهرمان سروده شد که بار معنایی خاصی هم دارد.
در شعر شاملو هم زبان رمزی به صورتی است که به تمرکز بیشتری برای
دریافت آن نیاز است .شاملو این شعر را با عنوان مرثیه منتشر کرده است
و میگوید« :به جســت و جوي تو/بر درگاه كوه ميگريم/در آستانه دريا
و علف /به جســتوجوي تو/در معبر بادها مي گريم/در چار راه فصول/در
چارچوب شكسته پنجرهیي /كه آسمان ابرآلوده را /قابي كهنه مي گيرد/به
انتظار تصوير تو/اين دفتر خالي/تاچند/تا چند/ورق خواهد زد؟
جريان باد را پذيرفتن/و عشق را/كه خواهر مرگ است/و جاودانگي/رازش
را/با تو درميان نهاد/پس به هيئت گنجي در آمدي/بايسته وآزانگيز/گنجي
از آن دست/كه تملك خاك را و دياران را/از اينسان/دلپذير كرده است
نامت سپيده دمي است كه بر پيشاني آفتاب مي گذرد/متبرك باد نام
تو/و ما همچنان/دوره مي كنيم /شب را و روز را و هنوز را»
بیتردید آسمان ابرآلودهای که فروغ در آن درخشید باعث شده بود که
این آسمان نه کمی که بسیار زیاد ترک بردارد .در حقیقت ،فروغ دستش را
به سوی آسمانی دراز کرد که با رنگهای تیرهاش امکان کمتری به جنس
فروغ و جنس ســخنان فروغ میداد .او سعی کرد که سقف این آسمان را
بشــکافد و طرحی نو دراندازد .اتفاقا این طرح همچنان خود را بر آسمان
عصر فروغ تحمیل کرده و با گذشت زمان هر چه بیشتر نقش و تأثیر خود
را تثبیت میکند .قهرمان در آن مرثیه رسایش تأکید میکند که «او جز
بر آســتان دل و روح خویشتن /پیشانی گرامی بر درگهی نسود /یا خود،
فر و شــکوه را /در دیدگاه دانش او ،ارزشی نبود/او جز به
جالل و قدرت و ّ
«خانهی ســیه» خلق تیرهبخت/در هیــچ کاخ با عظمت پا نمینهاد» در
حقیقت قهرمان سعی کرد به جای سخنرانی غرا و ایجاد اعتبار و حیثیت
دوباره برای فروغ ،با زبان شــعر جایگاه او و رنجهایش را به صورتی تصویر
کند که حتی اگر نسل امروز ،آن روزگار «ابرآلوده» را درک نکرد ،ولی با این
تصویرسازیها ،به روزگار فروغ نزدیک شود .به هر حال از فروغ نوشتن واقعا
سهل نیست ،سخت است .حال چه بخواهیم و چه نخواهیم فروغ ستارهای
بود که در آسمان شعر ایران درخشید و هر چه که عمر معنوی او میگذرد
این ستاره پرفروغتر میشود به صورتی که نمیتوان به آسمان ادبیات ایران
نگاه کرد ،اما چشم از درخشش کارهای پرفروغ فروغ برداشت.

هر کجا که بنشــینی گو کژدمست اینجا

جــو فروش مفتــی را از نمــاز و از روزه
رنگ چهره کاهی بهر گندمســت اینجا

گر حریــف مایی تو ،مــا و کنج میخانه

ور زعشق میپرسی ،عشق در خمست اینجا
چونکه بنده فرمانــی ،پیش حاکم مطلق

سربنه ،که هر ساعت صدتحکمست اینجا
همچو دیو بگریزی،چون زمردت پرســم

گر تو مردمی،باهلل،خود چه مردمست اینجا
هم بســوزدت روزی ،گرچه نیک خامی تو
کین تنور چون پرشد سنگ هیزمست اینجا

اوحدی ،ترا از چه نان نمیفروشــد کس؟

گرنه نام بوبکری با تــو در قمت اینجاش

با زهرا شیرازی

شعر معاصر

تــب و تابــی ســت در موســيقی آب
كجا پنهان شــده ســت اين روح بی تاب
فرازش ،شــوق هســتی ،شــور پــرواز،

فرودش :غم؛ ســكوتش  :مــرگ ومرداب !
ســپردم ســينه را بــر ســينه كــوه
غريــق بهــت جنــگل هــای انبــوه

غــروب بيشــه زارانــم در افكنــد
بــه جنــگل های بــی پايــان انــدوه !
لــب دريــا ،گل خورشــيد پرپــر!
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اندر حکایت شبی که ما شاخ در آوردیم

مازیار سوادکوهی-طنزنگار :باور بفرمایید که ما دیشب خوابی دیدیم
که خودمان هم داریم از دیدن آن خواب شــاخ در میآوریم .یعنی از شما
چه پنهان که از همان وقتی کــه خواب دیدیم ،ناگهان توی همان خواب
احســاس کردیم که دارد شاخ از ســر ما بیرون میزند .این بود که ناگهان
از خواب پریدیم تا مانع بیرون آمدن شــاخ شویم .خوشبختانه این سعی و
کوشــش ما کارگر افتاد و نشد که شاخ روی سر ما در بیاید ،چون شانس
که نداریم .وقتی مردم شــاخ را روی ســر ما میدیدند شک نکنید که در
اولین نگاه ما را به نیروهای امنیتی معرفی میکردند و کال شاخ ما را از بیخ
و بن میکندند .این میشد که ما شاید در خالل شاخبرداری ناگهان دچار
خونریزی شدیدی شویم و خدایناکرده جان عزیزمان را در این وانفسای
گرانی گوشــت قرمز و زرد و آبی و سیاه و ســفید از دست بدهیم و کلی
هم هزینه روی دســت خانواده گرامی بگذاریم .شاید شما فکر کنید که ما
بیشتر به فکر خودمان هســتیم و جانمان را خیلی دوست داریم و داریم

ادا در میآوریم ،ولی باور بفرمایید که اصال اینجوری نیست .شما خودتان
حســاب کنید که اگر خدایناکرده ما سرمان را گذاشته باشیم روی تخت
بیمارستان و ناگهان چشممان را باز نکنیم ،واقعا توی گرانی همین سر را روی
تخت گذاشتن خرج بر نمیدارد؟ خب ،حتما خرج دارد .آن هم چه خرجی!
بگذریم .اما خواب ما چی بود که سخن را به اینجا کشاند .خواب دیدیم که
یکی از همســایهها آمد در خانه ما را زد و گفت« :من خواب دیدم که شما
شاخ در آوردی! تازه ،شاخ روی سر شما نه شبیه شاخ گاو بود نه شبیه شاخ
بز .ما هر چه فکر کردیم شاخت شبیه چیه متوجه نشدیم .این بود که رفتیم
به خوابگزار محله موضوع را گفتیم و طرف گفت که این کسی که شاخ در
آورده ،عمرش به زمین زیاده و قراره تا صدها سال دیگر زندگی کنه .اومدیم
ازت مژدهگانی بگیریم ».باور بفرمایید وقتی این خواب را دیدیم ،داشتیم از
شادی شاخ در میآوردیم که همانگونه که گفتیم ،خوشبختانه بیدار شدیم.
راستی تعبیر شاخ چیه؟

بــه هر موجــی ،پــری خونين شــناور !
بــه كام خويــش پيچاندنــد و بردنــد،

مــرا گــرداب هــای ســرد بــاور!

