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مقایسه تطبیقی اندیشههای "فریدون مشیری" با "آلبر کامو"
سید احمد حسینیكازرونی* ـ مهناز كرمی

**

چکیده
انديشههای انسان و نحوه نگرش او به خود ،خـدا و طبيعـت ،مکتـبهـای
ادبی را ساخته است .با عنايت به اين تأثير عظيم ،بر آن شديم تـا دو عبـارت را
که میتواند چکيده دو نظريه غربی و شرقی باشد ،از منظر مقايسـه بنگـريم .در
اين قياس ،دريافتيم که آلبر کامو با عبارت «عصيان میکنم؛ پس هستيم» ،تنها به
يکی از ارکان آزادی انسان ،يعنی عصـيانگری توجّـه نشـان داده و احوالنـه بـه
انسان نگريسته؛ بنابراين ،به شناختی نـاقص ،نادرسـت و تـکبعـدی از انسـان
دست يافتـه کـه باعـث تبعيـد او از طبيعـت خـويش مـیشـود .حـال آن کـه،
انديشمندانی چون فريدون مشيری ،با پـيش زمينـه مـذهبی و شـناخت بهتـر از
انسان ،او را با رشته "مهر و دوستی" به ساير موجودات پيوند زده و بـه نظريـه
"وحدت در عين کثرت" ،نظر دارد.
كلیدواژگان :آلبر کامو ،فريدون مشيری ،انسان ،عصيان ،مهرورزی.

* .استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،ايران

dr.mkarami56@yahoo.com

** .دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،ايران
تاريخ دريافت1395/12/21 :ش

تاريخ پذيرش1391/1/19 :ش
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مقدمه
انديشمندان علوم انسانی ،سنگبنای تفکّـرات خـويش را بـر تعريـف انسـان
گذاشته و آثار خود را بر بنيان اين شناسايی بنا کردهاند .چگونگی نگرش آنها به
انسان ،مسير انديشهشان را تعيين میکند .در اين گفتار ،دو جمله که چکيده دفتـر
دو فرهنگ است و خطّ سير تفکّر انسان را تعيين میکند ،در قياس قرار گرفتهاند:
«عصيان میکنم؛ پس هستيم» از آلبـر کـامو و«مهـر مـیورزيـم؛ پـس هسـتيم» از
فريدون مشيری به عنوان نماينده فرهنگ شرقی ـ ايرانی ،که در پاسـخ دکـارت و
کامو ارائه شده است .سپس ،به واکاوی تعريف و تفسير اين دو عبارت و برتـری
آنها پرداختهايم.
در ابتدای بحث ،بيان چکيدهای از اصول مورد عالقه هر انديشمند ضروری به
نظر میرسد:
الف) آلبر كامو

1

آلبر کامو ،انديشمند قرن بيستم و از اگزيستانسياليستهای ادبی بیخدايی ،بـا

کتاب معروف "عصيانگر" در 1911م ،يعنی کوتاه زمانی پـس از جنـگ جهـانی
دوم ،با تز "عصيان میکنم؛ پس هستيم" ،خود را مطرح کرد .وی با اين عبـارت،

در برابر متافيزيک و به خصوص خدا با تکيه بر عصيان که نتيجه مجهّـز دانسـتن
آدمی به سالح انديشه است ،ايستاد.
کامو «داستانهای فلسـفی مـینويسـد و درک خـود را از زنـدگی و مـرگ و
هدفهايی که به خاطر آنها میتوان زنده بود ،بيـان مـیکنـد( ».زيـار و شـرکت
مقدّم1317 ،ش )95 :همچنان که در داستان "طاعون" ماجرای کودکی بیگنـاه را

به تصوير میکشد «تا بتواند انديشهها و تفکرات خود را در قبال زندگی ،هستی و
خداوند ،از زبان قهرمان اصلی داستان ،دکتر ريو 2بيـان کنـد و در آخـر ،راه حـلّ
1 .Albert Camus
2 .Dr.Rieux
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خود را برای فايق آمدن بر پوچی دنيا "طغيان" و "شـورش" معرّفـی مـیکنـد».
(زيار و شرکت مقدّم1317 ،ش)92 :
تعريف کامو از انسان اين است :انسان ،حيوان عصيانگر اسـت .او نيـز چـون
دکارت" ،خود فردی" را به عنوان فاعل پنداشته است و عصيانگر را فردی جـدا
از ديگران و تنها میداند .فردی که برای منافع جمعی ،شورش مـیکنـد .حاصـل
انديشه کامو درباره انسان و عصيان به اختصار ،چنين است:
«عصيان يکی از ابعاد وجود آدمی اسـت و واقعيـت تـاريخی ماسـت و بايـد
ارزشهای خود را در آن بجوييم؛ مگـر ايـن کـه از واقعيـت بگريـزيم( ».کـامو،
1317ش« )34 :عصيان ،منبعی است که تحرّک فـراوان و شـور و حـرارت از آن
سرچشمه میگيرد ...ما به آنچه نداريم ،حسادت میکنيم؛ در حالی که عصيانگر از
آنچه هست ،دفاع میکند( ».همان« )29 :عصيان هم بر نفی قاطعانه تحـمّل ناپذ ير

تکيه دارد و هم بر اطمينان مبهم از حقّي مسلّم( ».همذان« )32 :آدمـی در هـر طغيـانی،
همزمان با بيزاری از متجاوز ،بخش خاصی از وجود خود را به طور کامل و آنـی
تأييد میکند( ».همان)24 :
عصيانگر میخواهد "همه" باشد يکسر با خيری که او ناگهـان از بـودنش آگـاه
شده و مايل است که آن را در شخص او ببينند و احترام بگزارند ،يکی شود يـا ايـن
که هيچ باشد يعنی به طور قطع به دست قدرتی که او را به زير سلطه گرفته اسـت،
پست و نابود گردد .در نهايت ،اگر بنا باشد از آن احترام منحصر به فرد کـه او آن را
مــثالً آزادی خواهــد ناميـد ،محــروم شــود ،آخــرين مرحلــه زوال ،يعنـی مــرگ ،را
میپذيرد .ترجيح میدهد ايستاده بميرد تا زانوزده زندگی کند( .همان)23 :
با تغيير دوران و تمدّنها داليلی نيز که انگيزه عصيان است ،تحـوّل مـیيابـد.
کامو معتقد است که« :مسأله عصيان جز در درون جامعـه غربـی معنـی و مفهـوم
ندارد( ».کامو1317 ،ش )33 :او غرب را به دليل عصيانگری ،از شرق قدرتمنـدتر
می داند؛ به زعم وی ،آن که نيرويش افزون است ،همواره حاکم است و ديگـران،
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محکوم و تسليم اويند .کامو آزادی فردی را سنگبنای آزادی جمعی مـیشـمارد.
چرا که در نخستين جمله از عبارت معـروف خـود ،از فاعـل "مـن" بـه عنـوان
عصيانگر نام میبرد و آزادی فردی را برای وجود ديگران الزم میداند .از نگاه او،
همه صاحب يک "من "عصيانگرند و آزادی يعنی حرمت منحصر بـه فـرد .او در
قرن بيستم (قرن اضطراب) ،حرمت انسانی را تضييع شده میبيند؛ بنابراين انگيـزه
عصيان خود را بیحرمتی به انسان و هدف آن را دستيابی به حرمت منحصـر بـه
فرد قرار داده است.
او ابتدا بر "خود" شخصی تأکيد میورزد و آن را در جمـع "مـا" ،مضـمحل
میکند و محو میسازد .او نيز چون دکارت به قدرت انسان توجّه نشان میدهـد؛
امّا ،آن را نخست در "خود" میجويد و سپس در "ديگران" محو میکنـد .شـايد
او خواهان احترام به خويش باشد ،امّا تا آن حد که خود را با جمعی که بـه طـور
طبيعی تشکيل يافته و او خود يکی از آنان است ،همذات بداند .او نيـز جهـان را
مقدّس میشمارد؛ همچنان که شاملو گفته است« :انسان بـه معبـد خـويش فـرود
آمده است( ».شاملو1312 ،ش )154 :کامو برای روان آدمی دو جهان تصوّر کـرده
است :يکی جهان مقدّس (به اصطالح مسيحيان ،جهان غفران) و ديگـری ،جهـان
عصيان .ناپديد شدن يکی برابر با پيدايش ديگری است .در حقيقت عصيانی که او
از آن دم میزند ،عصيان در برابر جهان مقدّسی است کـه مسـيحيان از آن سـخن
میرانند؛ ايستادن در برابر مذهب و خدا.
وی معتقد است همبستگی بشری مبتنی بر عصيان اسـت .بـه عبـارت ديگـر،
انسان بايد برای بودن ،عصيان کند .نکته ديگر در گفتار او ،مسأله "رنج" اسـت.
وی رنج را در تجربه پوچی ،امری فردی میداند که بـا آغـاز عصـيان بـه امـری
جمعی و ماجرايی همگانی مبدّل میشود و «نخستين پيشـرفت ذهنـی کـه تحـت
تأثير غرابت امور ،صورت گرفته ،اين است کـه بپـذيرد در ايـن غرابـت بـا همـه
انسانها شريک است( ».کامو1317 ،ش)33 :
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شهيد مطهّری در تبيين انديشههای غربی و سير اين تفکّرات مـیگويـد« :ايـن
دانشمندان هيچ کدام نمىخواهنـد صـرفاً از ايـن راههـا گونـاگون ،موجوديـت
"من" انسانى در ورا اين امور (انديشه يا استمرار يا عصـيان و غيـره) را اثبـات
کنند ،بلکه برخى به موجوديتى برا انسان غير از اينها قائل نيستند و هـر کـدام
ضمنا مىخواهند جوهر انسانيت و واقعيت وجود انسان را تعريف کننـد .مـثال
دکارت ضمنا مىخواهد بگويد موجوديت "من" مسـاو اسـت بـا موجوديـت
انديشه ،اگر انديشه نباشد" ،من" نيستم( ».مطهّری1395 ،ش)311 :
ب) فریدون مشیری
در انديشه مشيری ،انسان با ويژگی مهرورزی شناخته میشود .او اصل وجـود
انسان را از مهر و محبّت میداند .همچنان که در سابقه ادبی ما خصوصـا در ادب
عرفانی ،اصل هستی برپايه "عشق و محبّت" بنا شده است.
جسم خاک از عشـق بـر افـالک شـد

کوه در رقـص آمـد و چـاالک شـد
(مولوی1373 ،ش ،دفتر)3 :1

به نظر او مهر و محبّت تنها به انسانهای ديگر نبايد تعلّق يابد؛ بلکه ،پيونـدی
است ميان انسـان و همـه موجـودات؛ بنـابراين ،تمـامی مخلوقـات بايـد طـرف
مهرورزی انسان واقع شوند .چرا که در اين انديشـه کـه زيربنـايی عرفـانی دارد،
تمامی موجودات ،صاحب شعور هستند؛ زيرا همه چيز تسبيح خداوند میگوينـد:
«يسبّح هلل ما فی السموات و ما فـی األرض( ».جمعـه )1 :و چـون همـه چيـز در
هستی ،پرتوی از مهر خداوند نسبت به انسان است ،همه چيز ،اليق عشق اسـت.
زيرا به قول سعدی،
به جهان خرّم از آنم کـه جهـان خـرّم از اوسـت

عاشقم بر همه عالم کـه همـه عـالم از اوسـت
(سعدی1373 ،ش)412 :

همچنان که در نگاه عرفانی سهراب سپهری ،مهرورزی انسان ،سايهگسـتر تمـامی
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موجودات است :من نمیدانم /که چرا می گويند اسب حيـوان نجيبـی اسـت ،کبـوتر
زيباست /و چرا در قفس هيچ کسی کرکس نيست /گل شبدر چه کم از اللـهی قرمـز
دارد( .سپهری1319 ،ش )271 :مشيری به لـزوم تغييـر در نگـرش کسـانی کـه يـک
جانبه نگرند ،توصيه مینمايد و همراه با سهراب ندا در مـیدهـد :چشـم هـا را بايـد
شست /جور ديگر بايد ديد /واژه را بايد شست /واژه بايد خود بـاد ،واژه بايـد خـود
باران باشد( .همان )271 :و میگويد که هرچيزی که متعلّق به انسان است ،از فکر تـا
خاطره و صنعت زدگی را بايد زير بارانی از عشـق قـرار داد تـا از مـادهزدگـی پـاک
شود :چتر را بايد بست /زير باران بايد رفت /فکر را خاطره را زير باران بايد برد /بـا
همه مردم زير باران بايدرفت /دوست را زير باران بايد ديد /عشق را زير بـاران بايـد
جست( .همان 271 :و)295
تبیین اندیشه مهرورزی

عصاره انديشه مشيری و "فلسفه مهر" او در اين بند آمده است :جـام دريـا از

شراب بوسه خورشيد لبريز است /جنگـل شـب تـا سـحر تـن شسـته در بـاران/
خيالانگيز /ما به قدر جام چشمان خود از افسون اين خمخانه /سرمستيم/در مـن
اين احساس / :مهر میورزيم ،پس هستيم( .مشيری1311 ،ش )155 :مهر يا ميتـرا
يعنی «عهد و پيمان و در اوستا از آفريدگان اهورامزدا و ايزد عهد و پيمان است و
از اين رو فرشته فروغ و روشنی است( ».معين1311 ،ش )1533 :و ورزيدن يعنی
«پياپی انجام دادن ،اندوختن( ».همان« )1131 :ورز دادن» يعنی پياپی فشردن برای
تکميل و پختگی .براساس اين تعريـف ،مهرورزيـدن ،حـالتی درونـی و مسـتمر
است که نقطه کمال دوستی و رستگاری انسان است.
نوع نگريستن انسان به جهان ،معانی و تعاريف واژهها را میسازد:
يکی نظر به گل افکند و ديگری بـه گيـاه

ز خوب و زشت چه منظور هرکه را نظـری اسـت
(پروين1371 ،ش)123 :
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در نگرش ايرانی ،که نمونهای از نگرش شرقی است و بر پايه مذهب بنا شـده
است ،احساسات و عواطف در کنار خرد ،ارج و قـرب فـراوان دارنـد .ايـن را از
تعداد فراوان منظومههای غنايی میتوان دريافت .مهرورزی به لحاظ روانشناختی،
احساس آزادی و رهايی درونی از وضعيت موجود آدمی است .شـوق و اشـتياق
فراوان انسان ،برای به دست آوردن چيزی است که هنوز بـه دسـت نيامـده و در
دسترس نيست.
تصويری که مشيری با خورشيد و مهر ساخته است ،تصويری مکرّر است کـه
شاعران فرازمانی ما چون حافظ ارائه نمودهاند .از آن جمله در بيت زير:
کمتر از ذرّه نهای پست مشو مهر بـورز

تا به خلوتگه خورشيد رسی چرخ زنـان
(حافظ1379 ،ش)352 :

شاعرانی چون حافظ ،جهان درونی و تالطمهای روحی خويش را به تصـوير
کشيده و بارها با برآمدن آفتاب ،جان خود را فدای خورشـيد عشـق يـا معشـوق
نمودهاند .اين گونه جان دادن عاشق ،جای حسرت ندارد .بنـابراين" ،بـودن" بـا
چنين مهرورزی حاصل میشود.
اينک به بازخوانی شعر فريدون مشيری که مصراع انتهايی آن ،حامـل سلسـله
انديشه درونی و نيروی عشق ايرانيان ،نسبت به تمامی هستی است ،میپردازيم:
دراين شعر ،ارتباط درونی برخی ازواژهها قابل تأمّل است .وی بـا توسّـل بـه
معنای سه گانه "مهر" ،بدون حصر در قافيه و با دستی بازتر ،از تصوير تکـراری
طلوع خورشيد ،تصويری نو ارائه میکند و آن را با صميميتی که در پيمان دوستی
ايجاد میشود ،گره میزند و البتّه در اين پيوند ،گوشه چشمی نيز به کالم دکارت
(میانديشم؛ پس هستم) و کامو (عصيان مـیکـنم؛ پـس هسـتيم) دارد و ايـن دو
سخن را در سرصفحه شعر خويش آورده است.
اين شعر ،حاوی چند تصوير است که همـه بـا رشـته "مهـر" بـه هـم پيونـد
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خوردهاند .نخست ،شباهت ظاهری جام شراب با شکل ظاهری قلـب کـه محـلّ
احساس است و رنگ قرمز شراب ،که در خورشيد با سرخی افق هماهنگ است،
با خونی که در دل پمپاژ میشود و غذا را به ساير نقاط بدن میرساند .اين خون،
حامل احساس دوستی است که سوار بر گلبولها به تمام بخشهای ريز و درشت
پيکر انسان جاری است .بهترين نمونه توصيف بزم شراب که همراه با جـام مـی،
عشق را به لب و جان عاشق میرساند ،در بيت نخستين ديوان حافظ آمده است:
که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلهـا
أال يا أيهـا السّـاقی أدر کأسـاً و ناولهـا
(حافظ1379 ،ش)1 :
ديدن سراب و خيال ناشی از سرمستی ،بيان کننده خيالی بـودن مهـرورزی در
زمان شاعر است .در روزگاری که شب وحشت و استبداد دامن گسـترده ،شـاعر،
چراغ مهر را برمیافروزد تا دل را نورانی و اميدوار نگاه دارد و با مهـر ،انسـان را
که از طبيعت انسانی خود جدا افتاده ،دوباره بـه دامـان مـام خـويش بازگردانـد.
همچنان که لبخند خورشيد بـر طبيعـت ،بـرای شـاعر ،خنـده و تبسّـم ناشـی از
مهرورزی بين انسانها را تداعی میکند .لبخندی که در آن روزگار ،خيـالی بـيش
نبوده است :چشم نخورد آب از اين عمر پرشکست /اين خانه را تمامی پی روی
آب بود ... /ليکن کسی ز راه مددکاری /دستم اگـر گرفـت ،فريـب سـراب بـود.
(سپهری1319 ،ش)23 :
شاعر به خوبی دريافته است که آنچه درد و رنج ناشی از رهاشدگی ،غربت و
بیکسی انسان را در عالم زيست کاهش میدهد ،محبّت و دوستی اسـت؛ اظهـار
مهر به کسی که بتوان انعکاسی از او دريافـت کـرد .چنـان کـه در ميـان عارفـان
کالسيک (چون موالنا) و عارفان امروز (چون سهراب) ،اين دريافت وجـود دارد
که مهر ،باعث پربار شدن هستی و قوام بخشـيدن بـه زنـدگی انسـانی مـیشـود؛
برخالف صفات ناپسند و غيرانسانی که عـالوه بـر ايجـاد آشـفتگی و اضـطراب
روانی و عدم امنيت محيطی ،موجب کاهش توانايی انسان و زايلشدن آرامـش و
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رضايت انسانی است .مشيری در مقابل خشـم و کينـه ،شـهوت ،غضـب ،تـرس،
وحشت و تلخی که در انديشه بدون احساس و بدون حضـور ديگـران و نيـز در
عصيان عليه مذهب ،که خود منبع آرامش است ،دريافت میشـود ،دايـره حيـات
فکری و زيستی عالم را ايجاد کرده است .دايرهای به وسعت دل که جايگاه اصلی
عشق است.
او طبيعت را آينهای میبيند که مظـاهر خـوبی و مهـر را بـه انسـانهـا هديـه
میدهد؛ کنش و پاسخ محيط زندگی و دايرهی حياتی با انسانها« .انسان ،جامع و
مظهر ذات و اسماء و صفات الهی است که به واقع عالم خلق و آفـرينش ،مظهـر
آنهاست و از اين نظر آينه حـق اسـت( ».محمـودی و ممـتحن1319 ،ش)133 :
مهرورزی انسان نسبت به اشيا و موجودات بیجان و زنده ،خردورزانـه اسـت و
نشانگر ميل به دوست داشتن و دوست داشته شدن" .تبسّم" و "خنده" صـبح،
نشانه مهر عناصر جهان به يکديگر است .تبسّمی که به جهت مهرورزيدن متقابل،
بر چهره "ما" به صورت مشترک مینشيند و در "لب" دريـا در نتيجـه اتّصـال و
نزديکی با خورشيد تجلّی میيابد.
فرايند ادبی در اين شعر اين گونه رقم میخورد :نخست پيوند ذهنی شاعر بـا
آيين باستانی مهرپرستی که در شکل خورشيد و در پرچم قديم ايـران ،جلـوهگـر
بود و بيانگر نور ايزدی و نيروی ايرانيان در مقابـل دشـمنان؛ نيرويـی متّکـی بـر
يزدان .تصويری طبيعی که ارائه شده ،تصوير برآمدن خورشيد از درون درياسـت
که يادآور شروع روز ،پايان سياهی شب و فراگيری نور اميـد و بهـروزی اسـت؛
تصـويری مکـرّر در ادب فارسـی .بـا پيونــد ايـن تصـوير بــا بوسـه و محبّــت و
مهرورزيدن ،به پيروزی نهايی عشق بر ظلمت جهان تأکيد شده است.
شاعر ،در اين شعر" ،مهر"را اساس بودن انسان میدانـد کـه او را بـه پيـروز
شدن و يافتن قدرتی مضاعف میرساند .قدرتی که در واژه "ما" نهفته است؛ چـه
حاصل «جمع پراکنده  ... /آن تنهاها» (مشيری1373 ،ش)123 :ی پريشان روزگار
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و انسانهای معاصر باشد و چه ،جمع انسـان بـا خلقـت و آفـرينش کـه از ديـد
عرفانی ،همه ،عشق را درک میکنند.
تصوير ديگری که ارائه شده ،تصوير جام شراب است و مستی ناشی از آن که
هم صداقت در آن نهفته است (در ارتباط با مثل :مستی و راسـتی) و هـم قـدرت
دور شدن از خودپرستی که آغاز پيوند با ديگران است .جمع بين "من"ها که بـه
يمن وجود کيميای مهر به "ما" بدل شده است؛ چرا که« :دست خدا با جماعـت
است» و انسان با کمند ظريف و در عين حال ،استوار عشق میتواند با ديگـران و
سپس با خالق خويش پيوندی در جهت تعالی ايجاد کند .چـرا کـه عشـق ،عمـق
هستی بشری را تعيين مینمايد« :زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ  /پرشـی
دارد اندازه عشق( ».سپهری1319 ،ش)273 :
تصوير ديگر ،تصوير طلوع سحر همزمان با رخت بربستن شب است .فريدون
مشيری در زمانهای مـیزيسـت کـه معاصـرانش ،آن را در نمادهـای "شـب" و
"زمستان" نماياندهاند و اينک خود او نيز شب استبداد و تبـاهی و زوال انسـانيت
را در قدوم مبارک خورشيد مهر ،نابودشده ،میبيند.
اين شعر ،نمايش قدرت عشق است که با تصوير طلوع روز با نـور پرقـدرت
خورشيد در طبيعت و سرزدن خورشيد مهـر در دل انسـانهـا ،آنهـا را صـاحب
قدرتی دوچندان و صدچندان کند .قدرتی که در نتيجه آن ،انسان ،همه چيز را در
تسخير خود میداند و خود را با جهان و جزيـی از آن :هـر کجـا هسـتم باشـم /
آسمان مال من است  /پنجره ،فکر ،هوا ،عشق ،زمين مال من است( ».همان)271 :
تأثير پرتو نور محبّت در شب وجود عاشق نيز مورد عنايت شاعر است که تصوير
تکراری ديگری در شعر فارسی است:
چون شبنم اوفتاده بـدم پـيش آفتـاب

مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شـدم
(سعدی1373 ،ش)179 :

که تعالی وجود آدمی ،در نتيجه مهرورزی حاصـل مـیشـود .قـدرتی کـه در
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جماعت "ما" وجود دارد و نيرويی که عشق و همدلی به انسانهـا مـیدهـد ،در
هيچ پيوند ديگری وجود ندارد و اين پيوند معنوی زيبـا ،قـدرت مـادّه را کـاهش
میدهد و خلق را به خالق و محدود را به نامحدد میپيوندد.
در مصراع پايانی ،مهر ،در صدر نشسته و با جمـع "بودهـا" (هسـتيم) آمـده
است .يعنـی محـو شـدن "مـن" کـه نمـاد هـر نـوع خـودبينی ،خودخـواهی و
خودپرستی است در "ما" و در سايه خورشيد مهر .در اين جمله بر خالف جمله
«میانديشم ،پس هستم» و «عصيان مـیکـنم؛ پـس هسـتيم» ،اليناسـيون (از خـود
بيگانگی) حس نمیشود؛ بلکه احساس نزديکی ،يکی شدن و همدلی است کـه از
همزبانی بسی با ارزشتر است.
آرامش ،اين مرواريد گمشده انسان معاصر ،در نتيجه تنها نبودن انسان حاصـل
میشود که در شعر مشيری ،که در صورت شناسه پايـانی فعـل "هسـتيم" ظهـور
يافته ،حس میشود؛ چرا که به قول سهراب :در هوای دوگانگی ،تازگی چهرههـا
پژمرد /...نزديک ما شب بیدردی است ،دوری کنيم /...بر خود خيمه زنيم ،سايبان
آرامش ما ،ماييم( .سپهری1319 ،ش)132 :
نکته قابل تأمّل ديگر ،حضور مستقيم شاعر در شعر است که در کنار تصويری
حامل مهر و محبّت و پيوند با طبيعـت و در کنـار ديگـران درک مـیشـود .ايـن
حضور ،در سراسر بيت با نمود آوايی همسان ضمير "يم" در کنار ديگران پديدار
شده است.
تقابل عصیان و مهرورزی در اندیشه كامو و مشیری
دو تفکّر در دو جمله به نمايش درآمده اسـت :کـامو :عصـيان مـیکـنم؛ پـس
هستيم و مشيری :مهر میورزيم؛ پس هستيم.
رمبو پس از دکارت و با پيشرفت مسأله از خـود بيگـانگی گفـت« :مـن کـس
ديگری هستم و در توضيح آن میگفت :هدفش اين است که خود ،يکتا بايستد و

 / 18مطالعات ادبيات تطبيقی ،سال ششم ،شماره  ،23پاييز 1391

شکلگيری انديشهاش را تماشا کند و آن را بشنود .میگفت :مـن شـاهد شـکوفا
شدن فکرم هستم ،نگاهش میکنم؛ به آن گوش میدهم( ».ثروت1311 ،ش)197 :
وی میگفت« :گفتن اين که میانديشم نادرست است؛ بايد گفت :مـن انديشـيده
میشوم( ».همان )247 :اين ،نشانهی از خودبيگانگی انسان است .آلبر کامو هم بـا
عبارت «عصيان میکنم؛ پس هسـتيم» ،موجوديـت انسـان را بـه عصـيان وابسـته
میداند که اگر نباشد ،گويی انسانی نيست .وی با بزرگنمايی و سـتودن شـيطان،
سرکشی در برابر خدا را تجربه میکند.
در برتری انديشه مشيری نسبت به کامو بايد گفت:
در زندگی سه حقيقت مقدّس وجود دارد« :رنج ،فهـم و شـعور و تـوان حـلّ
بحران و حقيقت عشق .حقيقت اوّل ،رنج است که البتّه رنجها دو قسمانـد :يکـی
رنجهای تحميلی که روزگار برما میريزد و دوم رنجهايی کـه خودمـان انتخـاب
میکنيم و رنج کشيدن دو حکمت دارد :يکی رسيدن به قدرت و يکی دستيابی به
لذّت .حقيقت دوم ،فهم و شعور و قدرت حـلّ بحـران و حقيقـت سـوم ،عشـق
است .عشق يعنی همه برای هم بودن ،خود را برای محبوب خواستن نه محبـوب
را برای خود خواستن( ».اسماعيلی1314 ،ش)135 :
نيازهای روانی در نظر هورنی به سه دسته تقسيم شده اسـت« :نيـاز رفـتن بـه
سوی مردم که خود شامل چند نوع ،از جمله نياز به محبّـت اسـت؛ نيـاز بـه دور
شدن از مردم مانند ميل به استقالل؛ نياز به مخالفت با مردم مانند نياز به قـدرت».
(شاملو1311 ،ش)91 :
انسان در يک مثلّث ارتباطی قرار دارد :ارتباط با خدا ،خود ،طبيعت و اجتمـاع
انسانی و هر سه نوع ارتباط ،با مهر و محبّـت برقـرار مـیگـردد .محبّـت ،رشـته
ظريف و نامرئی و در عين حال استوار و مستحکمی است که انسان را بـه دنيـای
پيرامون خود میپيوندد .در آسيبشناسی مکاتب مادی بايد گفت که اين مکاتب،
انسان را جزيره ای دورافتاده میدانند کـه بـا فرديـت ،قـدرت مـیيابـد و آزاد و
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مستقل است .حال آن که انسان ،اجتماعی ـ فردی است و بدون پيوند با اجتمـاع،
نمیتواند زندگی آرامی داشته باشد .او قطرهای از دريا و عضوی از پيکره اجتماع
است .استقالل فکری دارد ،امّا ،نمیتواند جـدای از ديگـران حيـات يابـد .حتّـی
دستيابی به آمال و آرزوهای مادی و جسمی او نيز بدون اين پيوند ،بسيار دشـوار
مینمايد .بهترين اجتماع هم ،آن است که بر اساس مهر و محبّت اداره شود .زيـرا
آيينهای الهی از راه دل ،رهبران خود را با مردم مرتبط میدانند.
اثر ديگر مهرورزی ،ايجاد اقتصاد روانی است .انسـان در رنـج آفريـده شـده:

لَقَدَخَلَقنَاَاإلنسانََيفَکَبَد (بلد )4 :و نيرويی که در اثر تحمّل آالم و رنجهـای
فروان ،تحليل رفته است ،با برقراری پيونـد مهـر ،دوبـاره بـه جـای خـويش بـاز
میگردد و گاهی آن را مضاعف مینمايد .به همين دليل ،اساس دين مبين اسـالم
بر مهرورزی است و بدين وسيله ،امنيت روانی فرد و اجتماع تأمين مـیگـردد .از
طرفی ،مهمترين ارتباطها ،ارتباط ميان خدا و انسان است که بنای آن نيز بر عشق
است و اگر خداوند بندهای را دوست داشته باشد ،او را عاشق خـويش مـیکنـد.
انسان و جهان ،مرهون مهرورزی خداست که بدون رحمت ،نه مخلوقی بود و نه
خلقتی به وقوع میپيوست .کانون مهـرورزی ،خداونـد اسـت و جلـوههـای آن،
رحمت ،رأفت ،محبّت ،مزاح ،گذشت ،مساوات ،مشورت و تواضع.
از طرفی ،مهرورزی با خرد پيوند دارد و احساس را در کنار عقل مینشـاند و
در زندگی انسان ،تعادل برقـرار مـینمايـد .بـه فرمـوده امـام موسـی کـاظم(ع)،
مهرورزی و دوستی با مردم ،نصف عقل است .بنابراين ،بخشی از نيازهای روانـی
انسان را تأمين مینمايد.
انسان با مهرورزی ،احساس میکند در زندگی مأموريتی دارد کـه بايـد انجـام
دهد؛ به خود و ديگران احترام میگذارد؛ اعتماد بين آنها حاکم میشود؛ مهربـان
است و وجودی سرشار از عشق و محبّت نسبت بـه حقيقـت و مـردم و رشـد و
شکوفايی جامعه دارد .به دنبال عشق است و چنين عشقی بـه او انـرژی شـگرفی
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عطا میکند .چنين انسانی خود را جزيی از عالم میداند و سقوط برگی از درخت
و مرگ پروانهای ،مـیتوانـد او را پريشـان کنـد .بنـابراين گرفتـار غـرور کـاذب
نمیگردد و از بيگانگی با ديگران و از خودبيگـانگی دور مـیشـود و يگـانگی و
وحدت در عين کثرت را درک میکند.
مهر و محبّت از منبع نور صادر میشود و خود ،نـوری اسـت کـه تـاريکی و
ظلمت دلها را میزدايد .عاشق بودن ،دوست داشتن و مهرورزيدن از عالیتـرين
صفات انسانی ذ الهی است .زندگی چگونه میشود اگر از پدر ،عشق به خانواده و
از مادر ،مهر مادری ،از دوست محبّت به دوست را باز ستانند؟ آيا جز اين اسـت
که تاريکی يأس بر زندگی سايه میگستراند؟
ادبيات حادثه ديده و درد کشيده ما که پا به پای انسان زجرکشيده ،گريسـته و
خنديده ،سرشار از ترانههای شـورانگيز دوسـت داشـتن اسـت و شـاعران مـا از
صدای سخن عشق ،يادگاری خوشتر نديـدهانـد کـه در ايـن گنبـد دوّار مانـده و
نوايش طنينافکن گوش تاريخ شده باشد .اين سخن جاودانی و بيتهايی از ايـن
دست ،صدای هاتف غيبی است که به جان و دل ،چنگ میزند.
مهر و دوستی چونان خورشيد ،گرمابخش دل پاکـان اسـت و هرچـه انسـان،
سالمتر باشد ،قلبش در عشق به خالق و مخلوق ،بيشتر میتپد .جهان بدون عشـق
و محبّت يعنی دوزخی تاريک و سرد که در آن ،دلها افسرده میشود و میميـرد
و ستايش از زيبايی و مهرورزی به مخلوقات ،که پرتوی از زيبـايی و مهـرورزی
الهی است ،در حقيقت تکريم خداوند است.
مهر و محبّت ،سرمايه و موهبت الهی است از خداوند به قلبی که خانه اوست
و محلّ احساس همدلی؛ پل ارتباطی انسان فانی با خدای بـاقی اسـت و دريچـه
ارتباط محدود با نامحدود .قلبی که تمام شأن و ارزش انسـان بـه آن اسـت و بـه
قول پيامبر اکرم(ص) ،قلبها ،ظرفهای خدا در زمين است و محبـوبتـرين آن
ظرفها در نزد خداوند ،مهربانترين ،صافترين و سختترين آنهاست.
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امـام صــادق (ع) ابـراز محبّــت را موجـب پايـداری دوسـتی و پيـامبر اکــرم،
مهرورزی و دوستی با مردم را بعـد از ايمـان ،اسـاس عقـل مـیشـمارد .ارتبـاط
صميمی ،کينهها را از دل میزدايد و دلها را به هم پيوند میزند .آن کـه مهـرورز
باشد ،در شادیها و غمها با ديگران شـريک اسـت کـه باعـث کـاهش دردهـا و
افزايش شادمانی و اميد میگردد.
مهرورزی ،تنها ،مسأله ای شخصی نيست؛ بلکه اجتماعی نيـز هسـت .اجـرای
عدالت عمومی هم به مهرورزی به کلّ اقشار جامعه مربوط میشود .حاکمان اگـر
به حال اجتماع مهر نورزند ،هيچ گاه در پی عدالت برنمیآيند .مشيری در زمـانی
زندگی میکند که قاضيان و حاکمانش با ديدن برق سکّهها ،از خود بيخود شده و
عدالت را در مقابل آن قربانی میکنند.
نتیجهگیری
شباهتها و تفاوتهای ميان اين دو انديشه را میتوان در موارد زير دانست:
الف) شباهتها

هر دو:
زندگی را انگيزه رفتار انسان دانستهاند و گاهی آن را بر پايه عصيان و گاه بـر
مبنای مهرورزی استوار میبينند .امّا کدام پايه ،محکمتر است؟
بر قدرت انسان تأکيد دارند .چرا که هردو پايه ،قدرتآفريناند :هم عصـيان و
هم عشق و محبّت .ولی چه بسيار کارهای ناممکن که با عشق ،ممکن میشود!
به انسان به عنوان موضوع ،انديشـيدهانـد .عصـيان ،ويژگـی خـاص انسـان و
مهرورزی ،نيز ،مختصّ اوست .امّا مهرورزی میتواند انسان را به طبيعت نزديـک
کند؛ او را به ساير مخلوقات پيوند دهد و همراه با آنها به سوی تکامـل حرکـت
کند .چنان که هرچيزی حتّی مولکولهای آب با مهر و محبّت ،زيباتر مـیشـود و
آبی که بدان نگاه میکنيم« ،پيـام عشـق را بـه روح و روان مـردم سراسـر جهـان
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میرساند( ».ايموتو1317 ،ش )139 :زيرا با محبّت ،راحتتر مـیتـوان بـر دلهـا
مسلّط شد.
ب) تفاوتها

آلبر کامو ،نويسنده کتاب "عصيانگر" ،درباره تفاوت انديشه خويش بـا تفکّـر
دکارت میگويد« :رنج در تجربه پوچی ،امری فردی اسـت .بـا آغـاز عصـيان بـه
امری جمعی و ماجرايی همگانی مبدّل میشود .نخستين پيشرفت ذهنی که تحت
تأثير غرابت امور قرار گرفته ،اين است که بپذيرد در اين غرابت با همه انسـانهـا
شريک است و اذعان کند که فاصله موجود ميان واقعيت بشری و جهان ،در کل،
به اين واقعيت لطمه میزند .بيماری که تنها يک فرد را مبتال میکرد ،بـه طـاعونی
جمعی مبدّل میشود .در عذاب روزانهای که بدان دچاريم ،عصيان همـان نقشـی را
بر عهده دارد که "میانديشم پس هستم" .در نظام انديشه ،ايـن ،نخسـتين قطعيـت
است .امّا اين قطعيت ،فرد را از تنهايیاش بيرون مـیکشـد و بنيـان نخسـتين ارزش
خود را بر وجود همه افراد استوار میسازد .من عصيان مـیکـنم؛ پـس مـا هسـتيم».
(کامو1317 ،ش 33 :ـ )31
محبّت و عشق بايد موجبات يگانگی عاشق و معشوق و نيـز مخلوقـات را بـا
هم فراهم آورد و نتايج زير را داشته باشد« :سيراب کننده باشد؛ آرام بخش باشـد
و به خوش خلقی و اطاعـت بينجامـد( ».پشـتدار1395 ،ش )17 :نـه عصـيان و
سرکشی در برابر معشوق ازلی .اگر انسان امروز ،آرامش را گم کرده ،به اين دليـل
است که پيوند عشق ميان خود و خالق خـويش را قطـع کـرده و مشـيری ،آن را
دريافته است.
کامو تنها به بعد آتشين وجود انسان تأکيد کرده است .حال آن کـه ،بـه تعبيـر
شهيد مطهّری ،آزادی انسان دارای دو رکن است :عصيان و تمرّد ،تسليم و انقيـاد.
کامو با باال رفـتن از نردبـان بـديهی دکـارت و بـه تبعيـت از شـيطان ،انسـان را
عصيانگر در برابر خدا میداند .در حالی که در نگرش دينی ،انسان برای عبادت و
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بندگی خدا خلق شده و بندگی جز با مهر و تسليم در برابر معشوق ازلی ،متجلّی
نمیشود .پس ،بهتر است :با ستمکاری نادانی ،اين گونه مدارا نکنيم /آستينهـا را
باال بزنيم /دست در دست هم از پهنه آفاق برانيمش /مهربانی را  /دانـايی را  /بـر
بلندای جهان  /بنشانيمش!( .مشيری1311 ،ش)121 :
آلبر کامو با تأکيد بر جنبه عصيانگری انسان ،او را صاحب قدرتی میداند کـه
قادر به عصيان در برابر همه چيز و همه کس هست و با اين انديشه ،رابطه بندگی
انسان با خدا را مختل مینمايد و حال آن که مشيری بر جنبه عشق تکيه دارد کـه
در برابر هر کس سر تعظيم فرود نمیآورد ،مگرمنبع نور و وجود و مهـر و بـدين
ترتيب ،انسان را با خدا مرتبط میداند و هيچگاه از او جدا تصوّر نمیکند.
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