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«نسبت شعر و خرد» در گفتوگو با
دکتر رضا داوری اردکانی ،رئیس فرهنگستان علوم

رسمهمسایگی
شاعروحکیم
مینا نبئی
خبرنگار

دکتر رضا ماحوزی
استاد فلسفه
و هیأت علمی
مؤسسه مطالعات
فرهنگی و اجتماعی

 ëëشعر» و «خرد» در چه نسبت و رابطهای با
هم قرار میگیرند؟
«خـــرد» صورتهـــای متفـــاوت دارد و
بویـــژه خرد زمان جدید را با خرد زمانهای
دیگر نباید یکی دانســـت .میان «شـــعر» و
«خـــرد» ارتبـــاط منطقـــی نمیتواند وجود
داشته باشـــد ،زیرا در این صورت «منطق»
قبل از «شـــعر» قـــرار میگیرد و شـــعر باید
تابـــع منطق و خـــرد زمان باشـــد ،اما به هر
حال میان شعر و خرد تناسبی وجود دارد،
چنانکه شـــعر و خرد و علـــم و تدبیر اگر نه
همیشـــه غالباً با هم بودهاند .این همراهی
و بـــا هم بـــودن را در تاریخ یونـــان و ایران و

اروپای جدیـــد میتوان دید .مهم نیســـت
که «شـــاعران» و «خردمندان» اعم از اهل
حکمت و فلسفه و تدبیر چه روابطی با هم
دارند .مهم این است که میانشان پیوند و
نسبتی درنیافتنی وجود دارد و همه ،مظاهر
زمـــان خویشانـــد ،هر چنـــد کـــه در ظاهر
ممکن است با هم اختالفها داشته باشند.
ایـــن اختـــاف را میتـــوان نظیـــر اختالف
خانوادگی دانست.
در مورد تأثیر ظاهر یکی بر دیگری آنچه
میتوان گفت این اســـت که شـــعر چون به
«زبـــان» نشـــاط میبخشـــد و خـــرد هم در
«زبـــان» تحقـــق مییابـــد مایه قـــوت خرد

باد ما را خواهد برد
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میشـــود هرچند که خرد رســـمی ،شـــعر را
دوست نمیدارد.
 ëëاز دیدگاه یک فیلســـوف ،حال و روز شعر و
شاعری در جامعه امروز ما را چگونه توصیف
میکنید؟
شعر و شاعری همیشه هست اما به یک
حال نیست .اکنون در هیچ جا شعر و شاعری
حـــال و روز خوش نـــدارد ،چنانکه حال و روز
مردمـــان هم خوش نیســـت .نمیدانم این
همبســـتگی میان حال و روز شـــاعر با حال و
روز مردمـــان از کجاســـت .فیلســـوف باید به
این «کجا» بیندیشد .به نظر نمیرسد که این
همبستگی اتفاقی باشد.
«شـــعر» و «خـــرد» و «وجـــود روح امید
در زندگی» معموالً همـــراه و هم عنان اند؛
شـــاید وجه همبستگی شـــعر و خرد با روح
زندگـــی مردمان از آنجا باشـــد که شـــاعر و
حکیم شرط انســـان بودن و راه سکونت در
خانـــه حقیقـــت و دوســـتی را میجویند و با
رســـم کینتوزی و بیـــداد بیگانهانـــد و آن را
زشت میشمارند.

هوش مصنوعی با دانشــگاههای جهان و دانشگاههای ما چه خواهد کرد؟
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حـــدود ده مـــاه از ورود کرونـــا بـــه ایـــران
میگـــذرد و تحـــت تأثیـــر کرونـــا در حوزه
«آمـــوزش» در ایـــران اتفاقـــی در جریان
اســـت .از اســـفند گذشـــته که مـــدارس و
دانشگاهها تعطیل شد و بعد از تعطیالت
عیـــد بهصـــورت مجـــازی و نیمبنـــد بـــا
توپا شکســـته گشوده شد،
وضعیتی دســـ 
میشـــد حدس زد امیدها برای بازگشـــت
به ســـبک آموزشـــی قدیم بیمورد است
و خـــواه کرونـــا بمانـــد -که طبق شـــواهد
میماند -و خـــواه نماند ،از ایـــن به بعد،
آموزش دیجیتال بخش انکارناپذیر مراکز
آموزشـــی و آکادمیک مـــا خواهد بود .این
حـــدس نه بر پایـــه صدفه و اتفـــاق ،که بر
رویه تغییرات دیجیتـــال جوامع صنعتی
و پیشـــرفته و برنامههای ده ساله و بیست
ســـاله آنها مبتنی است .اتفاقی که افتاده،
تبدیل این موضوع قبالً فرعی و حاشیهای
برای مدیران مـــا به موضوعی اصلی و در
مرکز ماجرا اســـت .کرونا با استفاده از هنر
اجبـــار ،این جابهجایـــی و توجه را میســـر
ســـاخت و وزارت ارتباطات را بیش از قبل
بـــه متـــن توجهـــات سیاســـتگذارانه برای
آینده ایـــران قرار داد؛ آیندهای براســـاس
هـــوش مصنوعـــی و ورود بـــه انقـــاب
صنعتی چهارم.
در این ســـالی که گذشـــت ،بســـیاری از
کشـــورها و دانشـــگاههای معتبـــر جهـــان
میـــوه نهالهایی کـــه در عرصـــه «هوش
مصنوعـــی» و «اینترنـــت اشـــیا» کاشـــته
بودند ،برداشـــت کردند و گونههایی بدیل
و پیشـــرفته از دانشـــگاهها و آموزش عالی
مبتنی بر هوش مصنوعی ( )AIرا به اجرا
درآوردهاند .این موضوعی است که طبق
پیشبینیهای انجام شـــده تا سال 2030
تقریبـــاً تمام آموزش عالی دنیا خواســـته
یا ناخواســـته بدان تن خواهنـــد داد .کرونا

اهتمام بـــه این مقوله را برای کشـــورهای
حاشـــیهای و بـــرای ما که از علـــوم و فنون
پیشـــرفته معموالً از نیم قدمی تا بیســـت
قدمی عقبتریم ده سال جلو انداخت.
اما هـــوش مصنوعی با دانشـــگاههای
جهـــان و با دانشـــگاههای ما چـــ ه خواهد
کرد؟ درســـت اســـت که بزرگتریـــن مرکز
توســـعه دانش و فناوری در عرصه هوش
مصنوعی خود دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی هســـتند اما دانشـــگاهها در ســـاختار
و عمـــل خـــود نیـــز از این پدیـــده جدید و
نـــوآوری خیرهکننـــده متأثـــر خواهند بود.
بطورکلی میتـــوان تأثیر هوش مصنوعی
بـــر آینـــده دانشـــگاهها را در پنج ســـاحت
شناسایی کرد:
یادگیری شـــخصی :هوش مصنوعی
قالبهای کالسیک آموزش همگانی
را بـــه هـــم میزنـــد و براســـاس
شخصیت و نیازها و تواناییهای تشخیص
داده شـــده هـــر فرد ،آموزشـــی ویـــژه وی
عرضه میکنـــد .این اتفـــاق بهطور جدی
مرگ کالسهـــای درس انبوه و یکفرم و
یکسان پیشـــین را محقق خواهد ساخت.
به ایـــن معنا ،آموزشهای ارائه شـــده در
دانشـــگاههای آینـــده تحـــت تأثیر هوش
مصنوعی ،آموزشهایی بشـــدت متکثر و
متنـــوع و مبتنـــی بـــر واقعیـــت وجـــودی
انســـانها خواهـــد بـــود و نـــه براســـاس
نظریههای یادگیری کالســـیک پیشـــین یا
ایدههـــای ســـنتی و مـــدرن قبلـــی کـــه بر
روایتهای کالن ابتنا دارند .بنابراین ایده
«یک -مدل -برای -همـــه» جای خود را
به «هر -نفر -یک -مدل» خواهد داد.
گـــذر از کالس درس :هـــوش
مصنوعـــی ،دانشـــجویان مراکـــز
آمـــوزش عالـــی را قـــادر خواهـــد
ســـاخت هـــر کجـــا ،هر وقـــت و هـــر آنچه
بخواهنـــد را یـــاد بگیرنـــد و مطالعه کنند.
وجود ساختمانهای هوشمند ،تبلتهای
هوشـــمند دایـــرهای سرتاســـری در
کالسهـــای درس ،تابلوهـــای آمـــوزش
هوشـــمند و فـــوق هوشـــمند و غیـــره،
دانشـــجویان را قـــادر میســـازد بـــه نحـــو
گســـترده در زمانهـــا و مکانهای متعدد
ارتبـــاط آکادمیک چهره بـــه چهره آنالین
برقرار کنند.

تمنای کارســـازی و مددکاری نباید داشت،
زیرا شأنشان از مددکاری باالتر است.
با تفکر اعم از «شعر» (هنر) و «حکمت»
و «فلســـفه» راهی گشوده و آغاز میشود که
ممکن اســـت به بنیاد کـــردن نظمی دیگر
یا تحکیم و تضعیف نظـــم موجود منتهی
شود .شـــاعران قرون شـــانزدهم و هفدهم
و هجدهم اروپا هرچند که از دشـــواریهای
راه و خطرهای پایـــان آن غافل نبودهاند در
استوار کردن جهان جدید سهیم بودهاند.
در قیـــاس میان «شـــعر» و «فلســـفه»
به آینده شعر بیشـــتر میتوان امیدوار بود
گرچه چراغ شعر هم در زمان ما کم فروغ
شده است.
 ëëبه قول شـــما «ادعـــای خردمندی شـــاید
اکنون از همیشـــه بیشتر باشـــد اما «مدعیان
خرد» سخنان آرزویی و ســـودایی میگویند
اما رفتـــار و گفتـــار بیخردی دنیای مـــا را فرا
گرفته اســـت» .آیا در چنین زمانـــهای برای
شاعر مسئولیت اجتماعیای قائل هستید؟
شـــاعران بـــا «مدعیـــان خـــرد» و «روزگار

بیخـــردی» چگونه مواجهـــهای میتوانند
داشتهباشند؟
شاعر هیچ مســـئولیتی ندارد .چه خوب
است که بتوانیم این ســـودا را از خاطر خود
بزداییم که شاعر را مســـئول زشتکاریهای
ســـتمگران و تبهـــکاران غالـــب بـــر جهـــان
بدانیم ،اگر جهان پر آشـــوب و زشـــت شده
اســـت مســـئولش شـــاعران و فیلســـوفان
نیســـتند؛ شـــاید در ادبیات که بیشتر مرجع
روشـــنفکران است بتوان ســـخن از «تعهد»
گفت ولی شاعر آزاد است و اگر متعهد شود
دیگر شاعر نیست.
البتـــه شـــاعر میتوانـــد اهـــل سیاســـت
باشـــد،اما چون «تعهد سیاســـی» با «عهد
شـــاعری اش» نمیسازد زندگی بر او دشوار
میشـــود؛ چنانکه مثالً برای مایاکوفســـکی،
شـــاعر روس که طرفدار انقـــاب اکتبر بود،
این دشواری پیش آمد .شعر «یافت» است
و بـــرای مصلحت و ســـود و زیـــان این یا آن
گروه به زبان نمیآید و در خدمت هیچ چیز
و هیچ کس قرار نمیگیرد.
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 ëëجنـــاب دکتـــر داوری ،شـــما در یکـــی
از گفتارهایتـــان ،هـــر شـــاعر حقیقـــی را
«لســـانالغیب» توصیف کردهایـــد و تأکید
داشتهاید «در زبان شاعر ،گاهی چیزی ظاهر
میشود که «محیط» بر وقایع است و وقایع
به نحوی بـــا آن «تعین» پیدا میکند ».حال
میخواهیم از شـــما بشـــنویم بین «شعر» و
«حقیقت» چه نسبتی بر قرار است که شما
چنین نگرشی به شاعران دارید؟
متقدمان «شعر» را کالم موزون و مخیل
دانســـتهاند ،البته هر سخن موزون و مخیل
شـــعر نیســـت و چه بسیار ســـخنها که نام
شعر دارد اما شبه شعر است .من این شبه
شعرها را زبان غیب ندانستهام ،شعری که
زبان غیب باشد اندک است .شاعران بزرگ
هم هر چه گفتهاند سخن غیب نیست.
اما در مورد نســـبت میـــان «حقیقت» و
«شعر» بسته به این است که از «حقیقت»
چه مـــراد کرده باشـــید ،اگـــر حقایق علمی
و ادبـــی و احـــکام مطابق با واقـــع را در نظر
دارید ،شعر با آن نسبتی ندارد یا اگر داشته

باشـــد نســـبتی عرضی اســـت ،مثالً ابونصر
فراهـــی و ابـــن مالـــک و حاجی مـــا هادی
سبزواری کتابهای درسی مقدماتی و عالی
را بـــه نظـــم آوردهاند و بزرگانی مثل شـــیخ
محمود شبستری مطالب عرفانی را منظوم
کردهاند و. ...
در ســـخنی کـــه از مـــن نقـــل کردهایـــد
«حقیقت» به معنی ظهور و جلوه هســـتی
تاریخی در زبان اســـت که شـــعر هـــم با آن
پدیـــد میآیـــد .ایـــن نســـبت بیـــان کردنی
نیست؛ آزمودنی و دریافتنی است.
 ëëجایـــی از شـــما خواندم که «هنـــر بیش از
فلســـفه میتواند به بشـــر امروز کمک کند».
با توجه به اینکه شـــما «شـــعر» را هنر ممتاز
میشـــمارید ،میخواهیم بدانیم چرا چنین
شأنی برای شعر و هنر قائل هستید؟
لفـــظ «کمـــک» در ایـــن قبیـــل مباحث
باید مســـامحه باشـــد .ما به شـــعر و فلسفه
نیاز داریـــم ،ولی باید بدانیـــم که به صرف
آموختـــن آنهـــا گشـــایش در کار ایجـــاد
نمیشـــود؛ یعنی از شعر و فلســـفه توقع و

 ëëشاید وجه همبستگی «شـــعر» و «خرد» با روح زندگی مردمان از آنجا باشد
که «شـــاعر» و «حکیم» شرط انســـان بودن و راه ســـکونت در خانه حقیقت و
دوستی را میجویند و با رسم کینتوزی و بیداد بیگانهاند.
 ëëدر قیاس میان «شعر» و «فلسفه» به آینده شعر بیشتر میتوان امیدوار بود،
گرچه چراغ شعر هم در زمان ما کم فروغ شده است.
 ëëشـــعر چون به «زبان» نشاط میبخشـــد و خرد هم در «زبان» تحقق مییابد
مایه قوت خرد میشود هر چند که خرد رسمی ،شعر را دوست نمیدارد.
ëëما به شـــعر و فلســـفه نیاز داریم ،ولی باید بدانیم که به صـــرف آموختن آنها
گشایش در کار ایجاد نمیشـــود؛ یعنی از شعر و فلسفه توقع و تمنای کارسازی و
مددکاری نباید داشت ،زیرا شأنشان از مددکاری باالتر است.
ëëبا تفکر اعم از «شـــعر» (هنر) و «حکمت» و «فلســـفه» راهی گشـــوده و آغاز
میشود که ممکن اســـت به بنیاد کردن نظمی دیگر یا تحکیم و تضعیف نظم
موجود منتهی شود.
ëëشـــعر «یافت» است و برای مصلحت و ســـود و زیان این یا آن گروه به زبان
نمیآید و در خدمت هیچ چیز و هیچ کس قرار نمیگیرد،البته شـــاعر میتواند
اهل سیاست باشد اما چون «تعهد سیاسی» با «عهد شاعری اش» نمیسازد
زندگی بر او دشوار میشود.

نیم نگاه

«شـــاعر راســـتین» تا به خود اســـت ،آفرینشـــی نمیتوانـــد داشـــت .ســـاز و کاِر حقیقت با
«بیخویشتنی» شاعر آغاز میشـــود و حقیقت از ضمیر چنین شاعرانی ،که انباره عشقاند،
ســـر برمی آورد .این چنین شـــعری نه بایسته است که موزون باشـــد و مقفا ،نه الزامی دارد به
قواعد رویه و قشـــر ،پایبند باشد که این کار ناظمان اســـت؛ نه هنر شاعران و تنها اشعاری که از
ایـــن تبارند ،میتوانند حرف و گفت و صوت را بر هم زنند تا بیاین هر ســـه و بیهیچ واســـطه
با معشـــوق جانها دم زنند .این گونه شعر ،با سنجه سنجشـــگران ،سنجیدنی نیست و دکتر
رضا داوری اردکانی ،استاد برجسته فلسفه و رئیس فرهنگستان علوم ،چنین شعری را «شعر
حقیقی» و چنین شـــاعری را «لسانالغیب» میداند و در نســـبت شعر و حقیقت میگوید:
«حقیقت به معنی ظهور و جلوه هستی تاریخی در زبان است که شعر هم با آن پدید میآید.
این نسبت بیانکردنی نیست .آزمودنی و دریافتنی است ».جالب اینکه این فیلسوف ایرانی
به آینده «شعر» بیش از «فلسفه» امیدوار است!
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تولـــد مجتمعهـــای (کمپسهای)
دانشگاهی هوشمند :اینترنت اشیا
در دانشگاههای آینده این امکان را
فراهـــم میآورد تـــا فرآینـــد کار و یادگیری
معطـــوف بـــه مهـــارت و کار ،حرفهایتر و
هوشمندتر شـــود .اینجا هوش مصنوعی و
نرمافزارهـــای اینترنتـــی اســـت کـــه بـــه ما
میگوینـــد بهترین راه و ایـــده و طرح کدام
است .همین نرمافزارها تجربیات مهارتی
و کاری فوقالذکر را به کالسهای هوشمند
دانشـــجویی نیز منتقـــل کرده و آنهـــا را در
جریان فرآیند تولید دانـــش و فناوری قرار
میدهـــد .بنابراین مانیتور کـــردن اتفاقات
عرصه فنـــاوری در کالسهای آموزشـــی و
اســـتفاده از ایدههـــای عرضـــه شـــده در
کالسهای درسی که فراتر از مکان و زمانی

مشخص برگزار میشـــوند ،نوآوران را توانا
میســـازد تا در طرحهای پیشـــنهادی خود
بهترین گزینه را انتخاب کنند .این کمپس
(مجموعـــه) به هـــم پیوســـته بخشهای
آموزشـــی و پژوهشی و تولیدی ،به دانشگاه
این اجازه را میدهد تا خیلی بهتر از گذشته
میـــان بخشهـــای خـــود زمینه ارتبـــاط را
فراهم سازد.
خدمـــات بـــه مشـــتریان :هـــوش
مصنوعی به دانشگاهها کمک میکند
تا فرآیند دریافت سفارشات و تحویل
خدمات به مشـــتریان بیرون دانشـــگاهی را
کوتاه ،هدفمند و تقویت کند .پاسخ روشن و
سریع به پرســـشهای مخاطبان آنگونه که
مثالً در دانشـــگاه دیکن ( )Deakinاسترالیا
انجـــام میگیـــرد یکـــی از جلوههـــای ایـــن
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ســـرویسها اســـت .در ایـــن دانشـــگاه بـــا
بهرهگیری از  90سرور و شش میلیون قاعده
و قانون منطقی و نرمافزاری ،بانک بزرگی از
دادههای معتبر علمی بـــرای رفع نیازهای
مخاطبان بیرونی تهیه شده است.
مانیتور کـ ــردن اقدامات و فعالیتها:
باال بردن فعالیتهای آکادمیک اعم
از آموزشـــی و پژوهشی و رفتاری یکی
دیگر از فواید هوش مصنوعی در دانشگاهها و
تحوالت ناشی از ورود این تکنولوژی در قلمرو
آمـــوزش عالـــی اســـت .تعریـــف راههـــا و
اســـتانداردهای بـــاالی پژوهشـــی بـــرای
پژوهشگران میتواند تضمینکننده بخشی از
هـــدف و آرمـــان آکادمیهـــا بـــرای ارائـــه
پژوهشهای اصیل و اثرگذار در سطح جامعه
باشد.
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بهطـــور کلـــی آینـــده آمـــوزش عالـــی
کشـــورها در ده ســـال آینـــده ،آینـــدهای
متکثـــر ،هوشـــمند ،فردگـــرا ،مطابـــق بـــا
اســـتانداردهای زیســـتی و در یـــک کالم
اســـتانداردتر خواهد بـــود .کرونا که باید از
کثرت عواقب شـــوم آن گالیهها سر داد و
ســـخنها گفت ،الاقل مـــا را بهطور جدی
بـــا تحوالتی کـــه ده ســـالی اســـت در دنیا
رخ داده و در چشـــماندازی نزدیک تمام
شـــئون اقتصـــادی و خدماتـــی و اداری و
اجتماعی و سیاســـی و آموزشی ما را در بر
خواهد گرفت ،روبهرو کرده است تا مبادا
در شرایطی که سیل خانه و کاشانههایمان
را به ویرانـــی تهدید میکنـــد ،مبهوت در
اندیشـــه نقش ایوان بمانیم و ندانیم چه
بر سر ما میرود.

هوش مصنوعی قالبهای
کالسیک آموزش همگانی
را به هم میزند و براساس
شخصیت و نیازها و
تواناییهای تشخیص داده
شده هر فرد ،آموزشی
ویژه وی عرضه میکند.
این اتفاق بهطور جدی
مرگ کالسهای درس
انبوه و یکفرم و یکسان
پیشین را محقق خواهد
ساخت .به این معنا،
آموزشهای ارائه شده در
دانشگاههای آینده تحت
تأثیر هوش مصنوعی،
شهایی بشدت
آموز 
متکثر و متنوع و مبتنی
بر واقعیت وجودی
انسانها خواهد بود و
نه براساس نظریههای
یادگیری کالسیک پیشین
یا ایدههای سنتی و مدرن
قبلی که بر روایتهای
کالن ابتنا دارند .بنابراین
ایده «یک -مدل -برای-
همه» جای خود را به
«هر -نفر -یک -مدل»
خواهد داد

