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مقدمه
ماریو بارگاس یوس���ا ،نویس���نده نامدار امریکای التین و برنده نوبل ادبیات  ،2010در کتابی ب ��ا عنوان «چرا ادبیات؟»
یش ��د .او این پرسش را ابلهانه
ینویس���د :بورخس همیش���ه از این پرسش که «فایده ادبیات چیست؟» بر آشفته م 
م 
میشمرد و در پاسخ آن میگفت «هیچ کس نمیپرسد فایده آواز قناری و غروب زیبا چیست» .اگر این چیزهای زیبا
وجود دارند و اگر به ُیمن وجود آنها ،زندگی حتی در یک لحظه کمتر زشت و کمتر اندوهزا میشود ،آیا جستجوی توجیه
عملی برای آنها کوتهفکری نیس���ت؟» (ص .)12 .هر چند یوس ��ا به اختصار پاس ��خ بورخس را نقل کرده و تا حدودی
دالیل دلخوری او را توضیح میدهد ،اما بدیهی است که این تمام ماجرا نیست و نویسنده نامداری همچون خورخه
ً
لوئیس بورخس با آن شهرت جهانی در ادبیات داستانی حتما خیلی حرف در این زمینه داشته است.
حاال به نظر شما چرا بورخس از این پرسش عصبانی
میشده؟ من میتوانم حدسهایی بزنم .زیرا به نظرم طرح
این پرس���ش به تنهایی برای خشم نویسندهای در جایگاه
او کافیس���ت .زیرا اگر کسی اندک آشنایی و همنشینی با
ادبیات داش���ته و حتی یک بار لذت خواندن داس���تان یا
رمانی ناب را چش���یده باش���د بعید اس���ت چنین پرسشی
مط���رح کند .درس���ت مثل این اس���ت که بپرس���یم عش���ق
چه فای���دهای دارد یا مهربانی ،آزادی ،ش���ادی یا هر یک از
ارزش���های ناب زندگی چه سودی دارند .حال تصور کنید
بورخس که عمرش را به پای ادبیات صرف کرده و از جان
برای این بنای ش���کوهمند کوشیده است چطور میتواند
تمام عش���ق و امید خود به ادبیات را در چند جمله کوتاه
به تصویر بکش���د .آن هم برای مخاطبی غریبه با ادبیات!
زی���را در پش���ت همی���ن پرس���ش س���اده چند ف���رض پنهان
ً
نهفته اس���ت .نخس���ت آنکه آن فرد به خیال خ���ود تقریبا
مطمئن اس���ت که ادبیات فای���دهای در خور توجه ندارد و
با طرح این مس���ئله بیشتر میخواهد درستی فرض خود را  

ثاب ��ت کند .اف ��زون بر این با توجه ب ��ه تعریفی که او ممکن
اس ��ت از  معن ��ی و مفهوم «فایده» داش ��ته باش ��د چه بس ��ا
ادبیات فعالیتی بیفایده محس ��وب شود .زیرا با ادبیات
یت ��وان به ث ��روت بادآورده رس ��ید ،نه پس ��ت و مقامی
ن ��ه م 
در انتظار دوس ��تداران ادبیات اس ��ت و ن���ه زندگی در این
عرصه میتواند ش ��هرت ناگهانی به ارمغان آورد .بنابراین،
ً
در دنیایی که ارزش ��هایش معموال بر مدار ثروت ،قدرت و
شهرت تعریف میشود ادبیات نه تنها سودآور نیست که
گاه تاوان س ��نگینی هم دارد .چه بسیارند نویسندگانی که
در طول تاریخ و در گوش ��ه و کن ��ار جهان به خاطر ادبیات
به زندان رفتهاند ،تبعید شدند یا حتی به قتل رسیدهاند.
بنابراین ،سنجش س ��ودمندی ادبیات با متر و معیارهای
مادی راه به جایی نمیبرد.
اکنون ممکن اس ��ت بپرس ��ید س ��رانجام تکلیف این
ً
یش ��ود؟ آی ��ا واقع ��ا ادبیات فای ��دهای دارد؟
پرس ��ش چه م 
اطمینان دارم شما بهتر از من میدانید که ادبیات سرشار
از س ��ود و ثمر اس ��ت .زیرا اگر دل در گرو خواندن ،نوش ��تن
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ه ��ر ابتذالی نمیدهند و برای رس ��یدن ب ��ه مقام و منصب
یش ��وند و به این ترتیب
حاضر ب ��ه انجام هر معاملهای نم 
خود را از بسیاری مهلکهها میرهاند.
هر چند بر ش ��مردن فایدههای ادبیات به مراتب فراتر
از مج ��ال این یادداش ��ت مختصر و توان ناچیز  نویس���نده
است .اما به عنوان یک دوستدار کوچک ادبیات به چند
نکته اش ��اره میکنم .به امید آنکه هر ی ��ک از این مقولهها
زمین� �های ب ��رای جس ��تجوی بیش ��تر در این عرصه باش���د.
بیتردید ادبیان و اس ��تادان ادبیات ب ��ا دیدگاه تخصصی
لت ��ر و دقیقتر از ای ��ن دارند که
خود فهرس ��تی بس ��یار مفص 
مشتاقان میتوانند به آثارشان مراجعه کنند .آنچه من در
اینجا درباره فواید ادبیات نوش ��تهام به پنج مقوله تقس���یم
یش ��ود :تمرین تخی ��ل و پ ��رورش خالقیت ،ی ��ادآوری و
م 
پیکار با فراموش ��ی ،تمرین م ��دارا و تجربه زندگی اخالقی،
آش ��ناییزدایی و تجربه زیباییشناسی ،تجربه زیستن در
اقلیم حضور.
و ادبیات نداش���تید اکن���ون اینجا نبودید .پس ش���ما باید
دوستدار ادبیات باشید که االن مشغول خواندن این متن
در ای���ن مجله هس���تید .اما همانطور ک���ه میدانید جنس
این س���ود با آنچ���ه در ب���ازار و اقتصاد و سیاس���ت ارزیابی
میشود از اساس و بنیاد متفاوت است .بله ما با ادبیات
پولدار نمیش���ویم ،اما از چنگال آزمندی رها میش���ویم و
به بینیازی میرس���یم .کس���ی با ادبیات به مقام و قدرت
نمیرس���د ،اما ادبیات ناچیزی و گذرا بودن پست و مقام
را ب���ه آدم میآم���وزد تا در حس���رتش نباش���د و افسوس���ش را
نخ���ورد .بنابرای���ن ،ادبیات ج���ان آدم را میپرورد نه جیب
آدم را .به قول س���عدی که در باب ششم بوستان میگوید:
خردمن���د مردم هنر پرورن���د ،که تن پ���روران از هنر الغرند و
در ادام���ه میافزای���د :خن���ک نیکبختی که در گوش���های؛
به دس���ت آرد از معرفت توش���های .با همین توشه معرفت
اس���ت که ادبی���ات انس���انهای فرهیخت���ه و فرزانه تربیت
میکن���د .کس���انی که برای رس���یدن به ثروت بیش���تر به هر
کاری دس���ت نمیزنن���د ،ب���رای رس���یدن به ش���هرت تن به
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ادبیات ،تمرین تخیل و پرورش خالقیت
ادبیات قلمرویی گسترده برای تمرین تخیل و پرورش
خالقیت اس ��ت .توانایی برای تخیل از آن جهت اهمیت
ته ��ای تازهای از زیس���تن را
دارد ک ��ه ق ��درت تخیل ظرفی 
در اختی ��ار م ��ا ق ��رار میدهد .تخی ��ل به ما اج ��ازه میدهد
که تس ��لیم آنچه واقعیت مس ��لط و مسلم خوانده می شود
نش ��ویم .البته ما با تخیل واقعیت را ان ��کار نمیکنیم و آن
را نادی ��ده نمیگیریم .بلکه با نزدیک ش ��دن به حقیقت از
واقعیت حاکم عبور میکنیم .حرکت به س ��وی ش���رایطی
که هنوز نیس ��ت اما میتواند باش���د .زیرا ما برای رس���یدن
به ه ��ر وصغ مطلوبی باید ابتدا بتوانی ��م آن را در ذهن خود
ترس ��یم کنیم و ای ��ن کار با تخیل ممکن اس ��ت .اما بدون
ً
تص ��ور وضعی ��ت مطل ��وب اص�ل�ا مقصدی برای رس���یدن
نیست و حرکت ما در مسیر روشنی نخواهد بود.
در نتیجه نویسنده در ذهنش جهانی را خلق میکند
ً
ک ��ه قبال نبوده یا هنوز نیس ��ت اما میتواند باش ��د .گاه این

ً
جهان آرمانی و دوستداش���تنی اس���ت؛ و گاهی کامال بر
عک���س نویس���نده با توجه ب���ه اوض���اع حاکم ب���ر جامعه از
احتمال وق���وع آیندهای هولناک مطلع میش���ود و با خلق
آن در اثرش میکوش���د به ما هش���دار دهد که در آینده چه
چیزی در انتظار ماست اگر امروز کاری نکنیم .نمونههای
آن در ادبی���ات جه���ان بس���یار اس���ت .آثاری که ب���ا عنوان
«پادآرمانشهری» یا «ویرانشهر» شناخته میشوند در این
گروه ق���رار دارند .کتابهایی همچ���ون «مزرعه حیوانات»
و رم���ان  1984هر دو به قلم جورج اورول« ،دنیای قش���نگ
نو» به قلم آلدوس هاکس���لی و «سرگذش���ت ندیمه» به قلم
مارگارت اتوود مثالهایی در این زمینهاند.
به ای���ن ترتیب م���ا با خواندن رمان ،داس���تان و س���ایر
گونهه���ای ادبی میتوانیم خ���ود را در زمان و مکان دیگری
تصویر کنیم و این س���فر معنوی افقهای تازهای پیش روی
ً
م���ا خواهد گش���ود .ضمن���ا الزم اس���ت بر این نکت���ه تاکید
کن���م که تخی���ل با خیالباف���ی ف���رق دارد .خیالبافی گریز
از واقعی���ت اس���ت .اما تخی���ل تصور واقعیت به ش���یوهای
تازهای است .تصور آنچه که هنوز نیست و یک ذهن ماهر
در تخیل میتواند آن را خلق کند .به همین دلیل توانایی
در تخیل نخس���تین گام برای خالقیت اس���ت .متاسفانه
خالقیت از جمله مفاهیمی است که گرفتار کلیشه شده
اس���ت .بس���یاری گمان میکنند خالقیت یعن���ی اختراع
دستگاهی تازه .در حالی که خالقیت مفهومی به مراتب
فراتر از آن اس���ت .رولو ِمی  -روانشناس مشهور امریکایی
ی متدوال
«ش���جاعت خالقیت» تلق 
 در کتابی با عنوانِ
از این مفهوم را به چالش میکش���د .به باور او خالقیت نه
ً
محصول محرومیت؛
الزاما نیازمند نبوغ است و نه همیشه
ِ
بلک���ه مس���تلزم ش���جاعت و محصول مواجهۀ ش���جاعانۀ
انس���ان با جهان است .خالقیت یعنی تس���لیم نشدن در
برابر روزمرگی و در انداختن طرحی نو برای ساختن زندگی
بهتر و ادبیات در پرورش این روحیه موثر است.
در نهای���ت ،ادبیات میتواند م���ا را از مرداب روزمرگی
بی���رون آورد .زی���را ب���ه م���ا فرص���ت میده���د جه���ان را از

چش� �ماندازی باالتر از امور جاری روزانه تماشا کنیم و این
دس ��تاورد بزرگی است .دیدگاه زندهیاد عباس کیارستمی
در این زمینه بسیار خواندنی است« :یک بار از من سئوال
کردند که آیا پایه و اس ��اس هنر ایران ش ��عر است .گفتم به
نظرم میرس ��د اس ��اس تمامی هنرها شعر باشد .هنر یعنی
کشف و شهود ،هویدا کردن دادههای جدید .شعر ما را به
تعالی میرساند .به ما کمک میکند از روزمرگی بگریزیم.
و این گریز همان هنر اس ��ت .بیان هنری ،جهانی را پیش
رو م� �یآورد ک ��ه از چش ��م انس ��ان پنهان اس ��ت .فراس ��وی
واقعی ��ت می رود و ب ��ه حقیقت نفوذ میکند .ب ��ه ما اجازه
میده ��د ه ��زاران فرس ��نگ از زمین فاصله بگیر ی ��م و از آن
بلن ��دا به جهان ن ��گاه کنیم .ش ��عر بهجز این نیس ��ت .فقر
یعنی جهانی بدون هنر و بدون شعر( ».ص)44.
ادبیات ،یادآوری و پیکار با فراموشی
ادبیات در پیکار مداوم با فراموش���ی است .فراموشی
مهربانی ،آزادی ،آزادگی و همه ارزش ��هایی که در روزگاران
ٔ
شماره 119

15

سرد و س���خت در خطرند .ادبیات به شیوههای گوناگون
با فراموش���ی میجنگد و ش���گردهای خاص خودش را در
ً
این عرصه دارد .مثال رمانهای تاریخی یکی از شیوههای
پیکار با فراموشی تاریخی است .زیرا ادبیات رخدادهای
تاریخ���ی را از قال���ب گ���زارش س���اده وقایع فرات���ر میبرد .به
عن���وان نمون���ه رم���ان «جنگ و صل���ح» تولس���توی در کنار
ارزش ادب���ی خ���ود روایتی از تاریخ روس���یه در ق���رن نوزدهم
است .مثال آن در ادبیات فارسی رمان «سووشون» به قلم
سیمین دانشور است .این اثر گرانقدر روایتی از پیامدهای
فاجعهبار جنگ جهانی دوم بر زندگی مردم ایران و روایت
مب���ارزه آن���ان با س���لطه و اس���تعمار انگلس���تان در آن دوره
تاریخی است.
پی���کار ادبیات ب���ا فراموش���ی در واقع نب���ردی بیوقفه
ب���رای پاس���داری از ارزش���های در مع���رض خط���ر اس���ت.
ً
مثال فراموش���ی همیش���ه آغاز ناامیدی اس���ت؛ اما ادبیات
میتوان���د امیدهای ت���ازه خلق کند .ادبی���ات و امیدواری
خود مقوله مفصلی اس���ت .به قول آلب���ر کامو که میگوید:

«وقتی هیچ امیدی نیست این وظیفه ماست که خلقش
کنی ��م» .1افزون بر این ارزشهای ادبیات نیز خود همیش���ه
در معرض خطر فراموش ��ی هستند .زیرا در هجوم روزمرگی
ممکن اس ��ت برخی جایگاه ادبی ��ات را از یاد ببرند .بویژه
زمان ��ی که برخی میکوش ��ند ضرورت وج ��ود ادبیات را در
ً
زندگی انکار کنند .آنان معم ��وال از مغالطههای متداولی
ً
به ��ره میگیرند .مثال میگویند مردم غم ن ��ان دارند و دیگر
مجال ��ی ب ��رای ادبی ��ات نیس ��ت؛ ی ��ا میگوین ��د در دنیای
پرآشوبی که آ کنده از  بحران است سخن گفتن از ادبیات
حوصل ��ه و دل خوش میخواهد .اما ادعای آنان به دالیل
متعدد نادرس ��ت است .نخست آنکه اگر قرار بود ادبیات
متعل ��ق به آدمهای مرفه باش ��د آنگاه پولداره ��ا که غم نان
ندارن ��د باید از بام ��داد تا ش ��امگاه رم ��ان میخواندند! اما
همه میدانیم که این گونه نیس���ت .درباره ادعای دوم نیز
یادآوری دو نکته مهم است .نخست آنکه تاریخ بشر هرگز
عاری از بحران نبوده اس ��ت .اما ادبی���ات خود راهی برای
بحرانزدایی و خش ��ونتزدایی از جامعه اس ��ت .ادبیات
یش ��ود آد مه ��ا در ب ��اره بیعدالتی ،س ��تم و همه
باع ��ث م 
مصائب بش ��ری بیش ��تر فکر کنند و راههای ��ی برای مقابله
با آن بیابند .ادبیات روح رنجور آدمی را تس���لی میدهد و
به او توان ��ی دوباره برای مهربانی ،نوع دوس���تی و مهرورزی
میبخشد.
ادبیات ،تمرین مدارا و تجربه زندگی اخالقی
ادبی ��ات ظرفی ��ت روح ��ی آدم را تقو ی ��ت میکن���د ت���ا
ماهیت خیلی چیزها را بهتر بشناس ��د .در نتیجه کسانی
ک ��ه با ادبیات آش ��نا و همنش ��ین هس ��تند میتوانن���د افراد
بهت ��ری باش ��ند و ب ��رای خودش ��ان و  جامعهای ک ��ه در آن
زندگ ��ی میکنن ��د منش ��ا خیر و برکت ش ��وند .ای ��ن یکی از
دس ��تاوردهای ادبیات اس ��ت ک ��ه نمیتوان ب ��ر آن قیمت
گذاش ��ت ی ��ا رف ��ت و از ب ��ازار خرید .آنچ ��ه ادبی ��ات به ما
جنس
جنس «داشتن» باشد از
میبخشد بیش از آنکه از
ِ
ِ
1. Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it. Albert Camus
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«ش���دن و بودن» اس���ت .ما ب���ا ادبیات ممکن اس���ت چیز
زیادی  -از جنس آنچه در روزگار ما سودمند تلقی میشود
– به دس���ت نیاوریم ،اما با کیمیای ادبیات میتوانیم به
آدمهایی شکیباتر ،ش���جاعتر و شایستهتر تبدیل شویم  و
برخ���ورداری از هر یک از این ویژگیها س���رمایهای گرانقدر
است.
اف���زون بر این ،در ادبیات ناب رقابت معنی ندارد .نه
اینکه در عمل وجود ندارد .بله رقابت هس���ت .اما هر چه
این رقابت بیشتر میشود کسانی که درگیر آن هستند از روح
ِ
ادبیات دورتر میشوند .زیرا ادبیات اصیل میدان مسابقه
نیس���ت که برنده و بازنده داشته باشد .ادبیات عرصهای
است برای جستجوی حقیقت ،بازتاب زیبایی ،ستایش
آزادی و پاس���داری از همه ارزشهای نیک انسانی است.
هر چه نویسندهای بیشتر به این ارزشها پایند باشد ،اقبال
بیشتری برای ماندگاری در تاریخ دارد .آثاری که کالسیک
ش���دهاند از همین ویژگی برخوردارند .اگر به آثار کالسیک
جهان بنگرید موضوع روش���ن خواهد ش���د .هیچ اثر ادبی
مان���دگاری در دنیا برای رقابت با آثار دیگر نوش���ته نش���ده
اس���ت؛ و هیچ یک مان���دگاری خود را مدی���ون پیروزی در
ً
میدان رقابت نیس���ت .مثال اگر آثار نویسندگانی همچون
داستایفس���کی ،تولس���توی یا چخوف – که هموطن و هم
عص���ر بودند  -در ادبی���ات جهان جاودانه ش���دند فقط به
دلیل محتوای ارزشمند آثارش���ان است نه اینکه هر کدام
میخواس���تند بر دیگری س���بقت بگیرن���د .در مثالی دیگر
حافظ در دیوان خود از مضامین و سبک شاعران پیشین
بهره گرفته است .رد پای جهانبینی خیام ،داستانهای
ش���اهنامه و تاثیر س���بک غزلس���رایی خواج���وی کرمانی و
س���عدی بر غزلهای حافظ آشکار است .اما رقابتی میان
آنان نیس���ت .زیرا هر یک به س���هم خود کوشیدهاند راوی
حقایق زندگی باشند.
عالوه بر این ،رقابت در عرصه ادبیات بیهوده است.
زیرا در نهایت سرنوشت آثار ادبی را خوانندگان تعیین می
کنن���د .هر اثر ادبی که متولد میش���ود سرنوش���تی متفاوت

دارد و این سرنوشت بیش از هر چیز در دست خوانندگان
اس ��ت .تا روزی ک ��ه مردم اثری را میخوانن ��د آن متن زنده
ً
اس ��ت .مثال آثار فردوس ��ی ،خیام ،عطار ،موالنا ،سعدی،
حافظ و همه س ��تارگان آس ��مان ادبیات ای ��ران بعد از قرن
ها هنوز زندهاند .چون م ��ردم این آثار را انتخاب کردهاند.
اما نام و نشانی از شاعران دربار سالطین در میان نیست.
در حال ��ی که ش ��اعران درباری مورد تایی ��د حکومت زمان
خود بودند .اما تاریخ نش ��ان داده که هیچ اثری با حمایت
حاکمان ماندگار نشده است .ادبیات همیشه متعلق به
مردم بوده و هس ��ت .حاکمان جبار در طول تاریخ بس ��یار
کوش ��یدهاند که ب ��ا آزار و تبعید و حتی قتل نویس ��ندگان و
ش ��اعران وفادار به حقیقت صدای آنان را خاموش کنند.
غافل از اینکه اگر نویس ��ندهای یا ش ��اعری حرفی از جنس
یت ��وان آن س ��خن را از صحیفه
حقیقت نوش ��ته باش ��د نم 
هس ��تی زدود .ب ��ه قول حافظ :هرگز نمی ��رد آنکه دلش زنده
شد به عشق؛ ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
ادبیات ،آشناییزدایی و تجربه زیباییشناسی
ٔ
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ادبیات به ما امکان میده���د که زیباییهای جهان
را بهت���ر ببینیم و بیش���تر بشناس���یم .زیرا زیبایی همیش ��ه
آش���کار نیس���ت .چش���می زیباییش���ناس باید زیبایی را
در مت���ن زندگی کش���ف کند .یافت���ن و بازنمای���ی زیبایی
هنری اس���ت که باید ب���ه تدریج آموخت .باید س���ر کالس
هنرمن���دی همچ���ون عباس کیارس���تمی نشس���ت و از او
الفبای زیباییشناس���ی را آموخت ک���ه چگونه میتوان در
جریان آرام و آش���نای زندگی این همه ش���گفتی یافت .به
همین دلیل ادبیات عرصهای برای یادگیری مهارتهای
زیباییشناس���ی اس���ت .در نتیج���ه ادبی���ات ریش���ه همه
ً
هنرهاس���ت .مثال یک فیلم خوب بی���ش از هر چیز به یک
فیلنام���ه خوب نیاز دارد .بیتردی���د همه عوامل تولید یک
فیلم س���ینمایی در تولید آن مش���ارکت دارند .از کارگردان
ت���ا فیلمب���ردار و طراح لب���اس و صحن���ه و غی���ره .اما همه
چی���ز حول محور فیلمنامه میچرخ���د .تا فیلمنامه خوبی
در کار نباش���د هم���ه این ابزار و تکنیکها بیفایده اس���ت.
اغل���ب ش���اهکارهای تاری���خ س���ینما نی���ز اقتب���اس از آثار
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ادبی هس ��تند .حتی فیلمهایی که بر اس ��اس واقعیتهای
تاریخی س ��اخته شدهاند نیاز به فیلمنامه قوی و منسجم
دارن ��د که بتواند آن رخ ��داد تاریخی را ب���ه روایتی دیدنی و
ش ��نیدنی تبدیل کند .آیا کارگردان میتواند بر اساس یک
س ��ند تاریخی ی ��ا منابع روزنامهنگاری یا اس ��ناد آرش���یوی
فیلم بس ��ازد؟ اما ادبیات از امور ع ��ادی و معمولی زندگی
آش ��نایی زدایی میکند و به زندگ ��ی معمولی رنگی از هنر
و زیبای ��ی می بخش ��د .ز ی ��را ادبی ��ات میتوان ��د از زندگی
«آش ��ناییزدایی» کند .آش ��ناییزدایی یعنی دوباره دیدن
دنیای آشنای پیرامون از منظری تازه و از دیدگاهی نو برای
کشف حقایق پنهان در آن.
ویکت ��ور بوریس ��ویچ شکلوفس ��کی ()۱۹۸۴ - ۱۸۹۳
نویس ��نده و منتقد نامدار روس از جمله متفکرانی اس���ت
ک ��ه در این زمینه اندیش� �ههایی خواندنی دارد .بر اس���اس
نظر ی ��ات او آش ��ناییزدایی در ادبیات در س ��ه س ��طح رخ
میده ��د :ز ب ��ان ،مفهوم و اش ��کال ادبی .گام نخس���ت در
قلمرو زبان است .به این معنا که نویسنده با بهره گرفتن از
ظرفیتهای زبان امور عادی زندگی را به شکلی ویژه بیان
ً
میکند .مثال وقتی س ��هراب س ��پهری میگوید« :به س���راغ
من اگر میآیید ،نرم و آهس ��ته بیایید ،مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من» او حس تنهایی خود را به چینی
نازکی تشبیه میکند که بس ��یار ظریف و شکننده است.
در نتیجه این اس ��تعاره به تجربه تنهایی ماهیتی شاعرانه
میبخشد و از آن آشناییزدایی میکند.
س ��طح دوم آش ��ناییزدایی در س ��طح مفه���وم رخ
میده ��د .به این معنا ک ��ه اثر ادبی جایگاه ��ی برای تولید
ً
یش ��ود .مثال آثار س ��هراب س ��پهری سرشار
مفاهیم تازه م 
از این مفاهیم بدیع و ش ��گرف اس ��ت که هر یک از تجربه
عادی زندگی آش ��ناییزدایی میکند .مفاهیمی همچون
حجم س ��بز ،جیغ بنفش ،م ��رگ رنگ ،آوار آفت ��اب ،قانون
چم ��ن ،جنگ خونین انار و دندان ،س ��فر م ��اه به حوض،
صدای نف ��س باغچه و دهه ��ا مفهوم زیبای دیگ���ر در آثار
س ��پهری همگی مصادی ��ق موفقی برای آش ��ناییزدایی از

زندگی اطراف ماس���ت .سومین سطح آش���ناییزدایی در
قالب اش���کال ادبی ظاهر میش���ود .هر ژانر ادبی قلمرویی
ب���رای خالقی���ت اس���ت .به عن���وان نمون���ه زمانی ک���ه نیما
یوش���یج س���اختمان ش���عر نو را بنا ک���رد افقی تازه در ش���عر
کهن فارس���ی گش���ود و ماهرانه از ظرفیتهای زبان فارسی
در ای���ن قلم���رو پ���رده برداش���ت .در مدتی بس���یار کوتاه نیز
ش���اعرانی همچ���ون اخوان ثال���ث ،فروغ فرخزاد ،س���هراب
سپهری ،احمد شاملو ،هوشنگ ابتهاج ،فریدون مشیری
و بسیاری دیگر این قلمروی تازه را به اوج رساندند.
ادبیات ،تجربه زیستن در اقلیم حضور
ادبی���ات همچ���ون قلمرویی ف���را زمینی اس���ت که در
آن جن���س زم���ان و مکان با آنچه ما میشناس���یم متفاوت
است .در اقلیم ادبیات زمان و مکان ماهیتی سیال و غیر
خطی دارد .در نتیجه اهالی س���رزمین ادبیات همیشه به
تمامیت آن دسترس���ی دارند .دی���روز و امروز و فردا در آنجا
بیمعناس���ت .همانطور که دور و نزدی���ک معنای معمول
ً
خود را از دس���ت می دهد .مثال برای دوس���تداران ادبیات
فارس���ی فردوس���ی که هزار س���ال پیش از ما زیسته متعلق
به گذش���ته نیس���ت .چون هر آنچه او در ش���اهنامه سروده
روایت���ی از زندگی امروز ماس���ت .ما با همه مفاهیمی که او
در داس���تانهای ش���اهنامه معرفی میکند سر و کار داریم
و نمونهه���ای آن را در دنی���ای معاصر میبینیم .هر کدام از
ش���خصیتهای اس���طورهای شاهنامه نش���انه و نمادی از  
مفاهیم و مصادیقی محس���وب میش���وتد که همیش���ه در
جامعه انسانی بوده و هستند .بنابراین ،سادگی سیامک،
هوش���مندی هوش���نگ ،غرور جمش���ید ،ظل���م ضحاک،
ش���جاعت کاوه ،عدالت فریدون ،حس���ادت س���لم و تور،
آزادگی ایرج  ،س���تمکاری افراس���یاب ،بالهت کیکاوس،
مظلومیت س���یاوش ،صالبت سام ،ذکاوت زال ،رشادت
رستم ،شرارت ش���غاد و همه شخصیت-های نیک و بد
دیگر شاهنامه امروز در سراسر جهان وجود دارند.
هن���وز گرس���یوز در حال بدگویی از س���یاوش اس���ت و

پیران و اغریرث میکوش ��ند افراس ��یاب را نصیحت کنند
تا از س ��تمگری دس ��ت بردارد .هنوز بیژن دل در گرو عشق
منی ��ژه دارد و زال دلباخته رودابه اس���ت .هنوز کیکاووس
مش ��غول خیالبافی و اس ��یر غرور است و با نابخردی خود
دیگ ��ران را به دردس ��ر میان ��دازد .هنوز اس ��فندیار در میانه
دو راه ��ی پی ��روی از پدری س ��تمکار همچون گشتاس ��ب
و مب ��ارزه ب ��ا دالور یگان� �های همچ ��ون رس ��تم تردی ��د دارد.
نن ��واز و براهام خس ��یس در ش ��هرها و
هن ��وز لنب ��ک مهما 
روس ��تاهای دنیا زندگی میکنند .اما کسانی که شاهنامه
را خواندهاند از سرگذش ��ت آنان خبر دارند و از سرنوش���ت
آنان پند میگیرند و همین دوراندیش���ی دستاوردی است
ک ��ه ادبیات به ایش ��ان هدیه میکند .در نتیجه ش ��اهنامه
متعلق به گذش ��ته نیس ��ت .ش ��اهنامه اثری ب ��رای امروز و
هنوز است.
ز ی ��را آثار کالس ��یک ادب ��ی جه ��ان به سرش ��ت آدمی
میپردازند و به همین دلیل به ظرف زمان و مکان محدود
یش ��وند .داریوش ش ��ایگان از اس ��تعاره «اقلیم حضور»
نم 
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برای این مفهوم استفاده میکند و در  بیان تاثیر  پنج شاعر
ب���زرگ ایران (فردوس���ی ،خیام ،مولوی ،س���عدی و حافظ)
در کتاب «پنج اقلیم حضور» مینویس���د :این پنج ش ��اعر
در کن���ار یکدیگر منظومه-ای را به وج���ود میآورند که نزد
ه���ر ایرانی اهل ادب زنده و ّ
حی و حاضر اس���ت .به همین
جه���ت ای���ن ش���اعران در نظر ف���رد ایرانی ،بزرگان���ی متعلق
به روزگاران گذش���ته نیس���تند ،بلک���ه مخاطبانی دائمی و
همیشه حاضرند( ».ص.)15-14 .
م���کان هم در قلمرو ادبیات معنای دیگری دارد .زیرا
ادبیات س���رزمین بی مرز اس���ت .مال کهایی نظیر ملیت،
مذه���ب ،زبان ،نژاد نیز اهالی دنیای ادبیات را از هم جدا
ً
نمیکنند .مثال وقتی من رمان «کافکا در کرانه» را میخوانم
ً
دیگر برایم مهم نیست که هاروکی موراکامی اصالتا ژاپنی
است ،در انگلستان بزرگ شده و این رمان را به انگلیسی
نوشته اس���ت .من ترجمه سلیس و روان مهدی غبرایی را
میخوانی���م و از محتوای ارزش���مند کتاب لذت می بریم.
در مثال���ی دیگر من حافظ را دوس���ت دارم نه به این خاطر
که با من هموطن اس���ت یا به فارس���ی سخن گفته است.
بلک���ه حافظ را برای آنچ���ه گفته دوس���ت دارم .برای نگاه
زیبای���ش به زندگی ،ب���رای بازتاب حقیقت در ش���عری که
س���روده و به خاط���ر همه مفاهیم گرانق���در و عمیقی که در
اشعار شکوهمند او وجود دارد.

س ��خن میگوید .به ما کمک میکند ک ��ه آنچه را در خطر
غبار فراموشی است به یاد آوریم .قصه آدمهای گذشته را
روایت میکند تا با آنان همذاتپنداری کنیم و خویشتن
خویش را در آیینه سرگذش ��ت آن ��ان ببینیم .افزون بر این،
ادبیات از امور جاری و روزمره آش���ناییزدایی میکند و به
آن رنگ و روشنی میبخشد.
کسانی که تجربه همزیستی با ادبیات را دارند ،از این
تجربهها بس ��یار بهره بردهاند و بینیاز از تشریح فایدههای
آن از سرچش ��مه زالل آث ��ار ادب ��ی ن ��اب جرع هه ��ای زالل
معرفت مینوشند .خوشبختانه آثار ادبی هم بسیار متنوع
و گوناگون هستند .شعر ،رمان ،داستان کوتاه ،قصههای
عامیانه ،افس ��انه ،نمایشنامه ،زندگینامه ،سفرنامه ،ترانه،
طنز و سایر گونههای ادبی مجموعهای عظیم فراهم کرده
اس ��ت که در نهایت هر کسی با هر س ��لیقهای میتواند اثر
دلخ ��واه خود را در این گنجین ��ه جهانی بیابد .این متن را
با نقل قولی از زندهیاد عباس کیارس ��تمی به پایان میبرم:
«نمیدان ��م «هن ��ر واال» چیس ��ت .فق ��ط فیلمها و اش���عار،
نقاش ��ی و ادبیات ��ی را س ��راغ دارم ک ��ه در مقاط ��ع مختلف
زندگیام به من چیزهایی آموختهاند و ما را به جهتهای
تازه-ای کش ��اندهاند .و در آنها زیبایی بوده است» (ص.
 .)117درود بر دوستداران ادبیات و زنده باد ادبیات!
منابع

سخن پایانی
م���ا به ادبی���ات نیاز داریم زی���را زندگی ب���دون ادبیات
خیل���ی چیزها ک���م دارد .زندگ���ی در غیاب ش���عر ،رمان و
داس���تان کس���التبار و ماللآور اس���ت .وقتی از روزمرگی
خس���ته و ملول میش���ویم ،ادبی���ات از راه میرس���د و به ما
ش���ور و ش���وقی تازه میبخش���د .وقتی ناامی���دی در کمین
نشس���ته ،امی���دی ت���ازه ب���ه ارمغان م���یآورد .وقت���ی پوچی
پدی���دار میش���ود و بیهودگی زندگ���ی را به رخ می-کش ��د،
معناهای ت���ازه میآفریند .ادبی���ات در اوج تنهایی میآید
و در کنارمان مینش���یند و برایم���ان از مهرورزی و مهربانی
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شایگان ،داریوش .)1393( .پنج اقلیم حضور :بحثی درباره
شاعرانگی ایرانیان .تهران :فرهنگ معاصر.
کرونی ��ن ،پ ��ال .)1394( .س ��ر کالس ب���ا کیارس���تمی .ترجم���ه
سهراب مهدوی .تهران :چاپ و نشر نظر.
منصور ی ��ان ،ی ��زدان .)1396( .آن���ان ک���ه ش���ورمندانه ب���ا عدم
گالویز میشوند .سخن هفته لیزناhttps://www.lisna.ir .
م ��ی ،رول ��و .)1392( .ش ��جاعت خالقی���ت .ترجم���ه حس���ین
کیانی ،تهران :نشر دانژه.
یوس���ا ،ماریو بارگاس .)1394( .چ���را ادبیات؟ ترجمه عبداهلل
کوثری .تهران :انتشارات لوح فکر.

