
 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  206 – 193 ،1395 آذر و دي، پنجم، شمارة همانزدشسال 

  
  

  تحليل و نقد كتاب
  ايراناگزيستانسياليسم و ادبيات معاصر 

  
   *مصطفي گرجي 

  
  چكيده
هاي فلسـفي بـا    هاي جدي در حوزه ارتباط ادبيات معاصر با مكتب از پژوهش يكي

در مقابـل فلسـفه   ) اگزيستانسـيال، هرمنوتيـك و سـاختاري   (اي تاكيد بر فلسفه قاره
اگزيستانسياليسـم و ادبيـات   «كتـاب  ) فلسفه تحليل و فلسفه زبـاني (انگلوساكسون 
اول؛ (همـت انتشـارات علمـي     بـه خاني و  است كه به قلم عيسي امن» معاصر ايران

اين اثر سعي كرده است با توجـه  . صفحه چاپ و منتشر شده است 243در ) 1392
به مباني فكري انديشمندان وجودي، ادبيات معاصر به ويژه شعر فارسي را واكاوي 

البته كتاب يادشده كه پيشـتر در قالـب مقالـه علمـي و پايـان نامـه       .  و بررسي كند
در نوع خود، محاسن زيادي دارد و البته مشكالت جدي نيـز در  تدوين شده است؛ 

بر اين اساس نويسنده اين جسـتار در دو سـاحت نقـد روشـي و     . شود آن ديده مي
صوري از يك سو و نقد محتوايي و بينشي از سويي ديگـر مـتن را بررسـي كـرده     

ايپي و ترين نكاتي كه در بررسي كتاب قابل تامل است اشتباهات مكرر ت مهم. است
اماليي، فقدان ويرايش دقيق و علمي، عدم يكدستي منابع داخل متن با پايـان مـتن،   
عدم ذكر منابع در پايان كتاب، عدم اتخاذ روش ثابت و يكدست در ارجاع دهي از 
يك سو و فقدان روشن بودگي برخي مفاهيم با توجه بـه روشـن نبـودن مخاطبـان     

  . يجه سخن در برخي موارد استاحتمالي اثر، عدم تطابق استدالل با نت
  .ايران، نقد كتاب معاصر ادبيات و ادبيات معاصر، اگزيستانسياليسم :ها كليدواژه
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  مقدمه.1
ارتباط ادبيات به مثابه يك هنر با مباحث فلسفي مساله اي است كه قدمت آن به درازاي 

به عبارت ديگر از وقتي بشر در مقـام موجـود آگـاه و داراي    . انديشه و انديشيدن است
و احساسـي و عـاطفي و هيجـاني بـه     ) معرفتـي  -عقيدتي(ساحت هاي نفساني عقالني 

ه خود را در قالب هنر بيان كرد و بخشي را نيز هستي خود وقوف يافت بخشي از انديش
و فلسـفه  ) شعر(اين مساله يعني نسبت و ربط ادبيات . در قالب فلسفيدن و انديشه ناب

در آثار حكماي يونان به ويژه افالطون و ارسطو به حـدي ظهـور وبـروز يافـت كـه در      
دربـاره  . اشـتند دستگاه فكري برخي نظير افالطون شاعران جايگاهي در مدينه فاضله ند

اين مساله يعني نحوه تعامل فلسفه و ادبيات آثار متعددي تاليف و تدوين شده است كه 
 . اشاره كرد اسكيالساز ميان آنها مي توان به آثاري همچون ادبيات و فلسفه اثر رنه 

درباره ارتباط ادبيات بـا يكـي از پرتـاثيرترين اقسـام فلسـفه معاصـر يعنـي جريـان              
به زبان فارسي در قالب مقاله،گفتارهايي چند عرضه شـده اسـت كـه     12ياليسماگزيستاس

امـا در قالـب يـك كتـاب مـدون و      . عمده اين موارد به قلم همين مولف كتـاب اسـت  
مشخص اثري توليد و منتشر نشده است؛ به گونه اي كه به صورت روشمند به بازتـاب  

البته كتابي نيز بـا عنـوان   . دعناصر و مولفه هاي اين مكتب بر ادبيات معاصر ايران بپرداز
چـاپ شـده اسـت كـه برخـي از       3بهمن ارجمنـد  از» شاملو و اگزيستانسياليسم سارتر«

  . مطالب آن در بررسي اشعار شاملو با كتاب حاضر اشتراك موضوعي دارد
با اين رويكرد در اهميت و ارزش اين كتاب بايد به اين نكته توجه داشـت كـه اوال بـا    

بيات توجه به احصاي نويسنده اين جستار، يكي از نخستين كتاب ها با اين عنوان در اد
ديگر اينكه امتحان ارزيابي را پيشتر پس داده است چـرا كـه تقريبـا تمـام     . معاصر است

سوم . مطالب آن در قالب مقاله هاي علمي در مجالت داخلي عرضه و منتشر شده است
اينكه زبان نسبتا روان و خوانايي دارد و به قلم يكي از محققان جـوان تـدوين و تنطـيم    

هايي از اثر نيز در قالب پايان نامه مولف بوده و پيشتر نيز  ضمن اينكه بخش. شده است
كتـاب شـامل   با اين توصيف اين . در مقام دفاع نيز داوري و ارزيابي علمي شده است

  .يك پيشگفتار و سه فصل و يك تكمله است
است و شامل پنج بخش اصلي اسـت   54الي  15فصل اول با عنوان مقدمات از صفحه  

  .كه هر كدام نيز شامل چند زير مجموعه است
 61فصل دوم با عنوان انديشه وجودي و گريزناپذيري آن از ژانرهاي ادبي از صفحات 

راهنمايي  اين فصل عينا در قالب مقاله و بدون هيچ تغيير و به. را شامل مي شود 82تا 
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به چاپ رسيد  1387سال  45دكتر نسرين خطاط در مجله پژوهش زبان خارجي شماره 
  .و البته مولف در اين اثر به اين مساله اشاره اي نكرده است

فصل سوم كه فصل اصلي كتاب است با عنوان راه هاي گوناگوني تاثيرگـذاري انديشـه   
امل مـي شـود و در سـه بخـش     را شـ  208تا  83وجودي بر ادبيات معاصر از صفحات 

البته يادكرد اين نكته در اين مجال الزم است و آن اينكه بـر خـالف   . طراحي شده است
است نه رمـان  ...) خانلري، شفيعي كدكني و(عنوان كتاب و اين فصل بحث درباره شعر 

حال آنكه يكي از مشخصه هاي بارز اين جريان استفاده از داسـتان و  . و ادبيات داستاني
توضـيح خـواهيم داد كـه يكـي از     » پل ادواردز مشـي «ان است كه در ادامه از قول رم

مشخصه هاي بارز اگزيستانسياليسم بهره گيري فراوان از رمان و داستان براي ابالغ پيام 
اين فصل خـود شـامل سـه بخـش تـاثير در حـوزه       ) 69: 4، جلد 1379ملكيان، . (است

ينه سازي بـراي پـذيرش آثـار ايرانـي در غـرب      محتوايي، تاثير در حوزه نقد ادبي و زم
  . مي شود) رباعيات خيام(
  
  بررسي و تحليل صوري و ساختاري.2

قبل از ورود به اين بحث بايد به يك نكتـه اشـاره كـرد كـه محققـان حـوزه پـژوهش،        
طبقـه بنـدي    رسـاله / واحدهاي پژوهشي را به سه قسم اصلي كتاب، مقاله و پايان نامـه 

كه هر كدام از موارد سه گانه ياد شـده از نظـر كميـت و    ) 92: 1390گرجي، (كرده اند 
بـه  . كيفيت و نحوه تدوين و شاكله ويژگي هاي خاص  و منحصر به فـرد خـود را دارد  

گونه اي كه درباره تدوين هر يك از اين سه قالب كتاب هاي خاصي تدوين و منتشر و 
آنچه در اين مجـال گفتنـي   . ن واحد پژوهش برگزار شده استكارگاه هاي منحصر به آ

است اينكه تقرييا تمام بخش هاي اين كتاب قبال در قالب مقالـه چـاپ و منتشـر شـده     
نقدي كه به صورت جدي بر اين اثر وارد است اينكه اوال مولف الزم بود هـم در  . است

اين مقالـه  در كجـا و بـه     مقدمه و هم در آغاز هر بخش به اين امر اشاره مي كردند كه
برخي از مقاله ها نيز به راهنمايي اسـتاد راهنمـاي   (همكاري چه كسي انجام شده است 
پـژوهش اقتضـا مـي كـرد حـداقل در مقالـه       خالق مولف نوشته و منتشر شده است و ا

نتيجه اين امر اين شد كه قالب يـاد شـده   ). مشترك با ديگران به اين نكته اشاره مي شد
) توازن و نظم الزمدر مواردي بدون (عينا و بدون هيچ تغييري در اين كتاب در كنار هم 

م نشد كه در ادامـه  آمده است و حتي ويرايش و پيرايش اوليه بعد از اين فرايند نيز انجا
نكتـه ديگـر از نظـر شـكلي و سـاختاري درهـم       . به جزييات اين امر خواهيم پرداخـت 
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به . است تنيدگي مطالب اين فصل بدون رعايت حد و مرز ميان تيترهاي اصلي و فرعي
هايـدگر و تـاثير فلسـفه هنـر او بـر       :ب«عنوان نمونه در فصل حاضر بخشي با عنـوان  

بـا ايـن   . نداريم» الف«حالي كه در  بخش قبل، بندي با عنوان آمده است در » كشورمان
توجه و جدا از اينكه قالب تدوين و تنظيم مقاله با واحد كتـاب متفـاوت اسـت؛  بايـد     
گفت هر كدام از بخش هاي كتاب پيشتر در قالب مقالـه عرضـه شـده و شايسـته بـود      

به عنوان نمونه بخش . كرداشاره مي ) حداقل در مقاله هاي مشترك(مولف به اين مساله 
در مجله كتاب ماه، » گاردكهدكتر شفيعي كدكني و الهام پذيري او از ترس و لرز كي ير«

افسـانه سـيزيف و   «عينا چاپ و منتشر شده است و يا بخـش  ) 1392، 186ش (ادبيات 
ش (كه قبال در پژوهشنامه علوم انساني » انعكاس آن بر شعر شعر شاعران معاصر ايراني

زمينه سازي براي پذيرش آثـار ايرانـي در   «چاپ شده است و يا بخش ) 1387؛ بهار 57
همچنين . عينا در مجله كاوش نامه دانشگاه يزد چاپ شده است» )رباعيات خيام(غرب 

اگزيستانسياليسـم و نقـد   «قـبال در مقالـه   » تاثير در حوزه نقد ادبي«بايد گفت كل بخش 
و به راهنمايي دكتر حسـن پـور چـاپ شـده     ) 1386، 17ش(در پژوهشهاي ادبي » ادبي
يادكرد اين نكته ضروري است و آن اينكه به نظر برخي از محققان ايـن امـر فـي    . است

نفسه نقصان محسوب نمي شود و قيد كردن پيشينه مقاله چـاپ شـده در كتـاب، فقـط     
. نشان دهنده صميميت و صداقت علمي اوست و امر الزام آوري محسـوب نمـي شـود   

راه هـاي گونـاگوني تاثيرگـذاري انديشـه     «سوم اينكه با توجه به عنوان فصل سوم  نكته
زمينه سازي بـراي پـذيرش   «؛ بخش سوم  اين فصل با عنوان »ادبيات معاصروجودي بر 

ل مسـتق قابل تامل بوده و شايسته بود به صـورت  » )خيامرباعيات (آثار ايراني در غرب 
عاصر، ادبيات معاصر ايران است و در ايـن جـا   مطرح شود؛ چرا كه مقصود از ادبيات م

بـر ادبيـات معاصـر    ) انديشه، تيره و تفكـر خيـامي  (بيشتر به بازتاب ادبيات كالسيك ما 
ز صـفحه  شاملو و اگزيستانسياليسم اتكمله كتاب نيز با عنوان . غرب پرداخته شده است

بخـش نيـر قـبال در    درباره اين تكمله نيز بايد گفت اين . را شامل مي شود 230تا  209
چاپ شده و البته قبال در همايش انجمن ترويج  1391، 70ش ) ادبيات(مجله كتاب ماه 

گفتني است مولـف البتـه در صـفحه سـيزده ايـن كتـاب را رسـاله        . نيز ارائه شده است
ايشـان در مقطـع كارشناسـي    » پايان نامـه «البته مقصود  مولف،  4تحصيلي خود مي داند
  .امح رساله ذكر شده استارشد است كه به تس

  :ساير نكات در بحث تحليل ساختاري و صوري اثر به قرار ذيل است
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آثار و : ذيل عنوان منابع فالسفه وجودي؛ تيتري با عنوان الف) مقدمات(در فصل اول .1
 . وجود ندارد) ب(آمده است ولي ) 25(انديشه هاي فيلسوفان زندگي 

يسنده گاهي اصل را بر جدانويسي قرار مي دهـد و  رسم الخط نامتوازن؛ در اين اثر نو.2
« فرقگـذاري «،  )27(» يـك پارچـه  «گاهي بر سرهم نويسي كه از اين موارد مي توان به 

  .اشاره كرد كه دو مورد خالف آمد عادت نگارش زبان فارسي است... و) 20(
هنـر بـه   ، )46(، كشـورمانمان  )20(اشتباهات مكرر تايپي و اماليي؛ نظيـر موضـاعات   .3

،  محگـوم  )172 -160 -127(، عالقمنـد  )82(،  خو به جاي خـود  )74(جاي واژه هر 
 ...و) 217(، اونانونو به جاي اونامونو )143(
،  )170(، براي بـراي  )125(، برخي برخي )148(تكرار برخي واژه ها؛ نظير كامو كامو .4

  .كه دليل اين تكرار بر اين جانب نامعلوم است) 172(در در 
» ...به اجمـال  رسالهدر اينجا و به مقتضاي موضوع اين «فقدان ويرايش دقيق و علمي؛ .4
از همـين رو و  «، )108(» بوده است... انديشه هاي  رسالهو آن اينكه مبناي اين « ، )31(

هـدف  «، )64(« ...تالش گرديده اسـت   مقالهبه جهت روشن ساختن اين ارتباط در اين 
تنها ابيات مورد نظر ذكـر مـي    مقالهبه دليل محدويت «،  )211( »... مقالهاز نگارش اين 

، ... )و 87 – 74 -69 -35(، با اين وجـود  )229(» ... مقالهدر پايان اين «) 213(» گردند
نشانه مفعول بعد فعـل و جـدا   » راء«، آوردن ...)و 164 -49 -48 -37-23(اما ... اگرچه

 ... .و) 196(كردن آن از مفعول 
يكي از محاسن كتاب ساده نويسي و رواني اثر است؛ در مواردي نيـز بـه ايـن    اگرچه .5

به عنوان نمونه مي توان به عبارت امكان پذير نبـودن بـه جـاي    . امر رعايت نشده است
: اشـاره كـرد  » مـرگ انديشـي  «به جاي عبـارت  « انديشه به مرگ«، )54(امكان ناپذيري 

در آنهـا   انديشـه بـه مـرگ   راغ گرفت كـه  كمتر كتابي با مفاهيم وجودي را مي توان س«
» در حد اعتدال اسـت  انديشه به مرگدر اشعار آغازين ايشان / نقشي عمده نداشته باشد

)101(  
اشـاره   )les temps modern(مولف در بخش از گفتار خود به مجله اي به زبان فرانسه .6

مي كند كه در صورتي اين نوع نوشتار و ارجـاع دادن درسـت اسـت كـه مولـف زبـان       
مگر بـه  .  و اگر هم استفاده كرده باشد در منابع پاياني نيامده است) 75(فرانسه را بداند 

  .نقل از متن يا منبع ديگر باشد كه در آن صورت بايد منبع اين گفتار ذكر شود
متن با پايان متن؛ كه از جمله آنها مي توان بـه مـوارد ذيـل    عدم يكدستي منابع داخل .7

تـاريخ   43و  38عدم تطابق تاريخ چاپ اثر در متن و منـابع كـه در صـفحه    : اشاره كرد
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يا در صـفحه  . است 1382آمده است حال آنكه در منابع   1383چاپ اثر پدرام در متن 
 66يـا در صـفحه   . ده اسـت آمـ  1378آمده حال آنكه در منابع ) 1381هوركهايمر، ( 56

اوبـراين،  ( 69يـا در صـفحه   . آمده است 1385آمده است اما در منابع ) 1386جمادي، (
 1377كه در منبع )  1384آيدي، (  80يا در صفحه . است 1356آمده ولي منابع ) 1386
خاقاني، ( 94در صفحه . آمده است 1362در منابع ) 1379بووار، (  81در صفحه . است
آمده حـال آنكـه   ) 1382كاپلستون، ( 119يا در صفحه . است 1372در منابع  كه) 1373

آمـده اسـت و در   ) 1369ژيد، ( 201يا در صفحه. است 1375و  1384و 1383در منابع 
 . است 1355منابع 

در : عدم ذكر منابع در پايان كتاب؛ كه از اين موارد مي توان به موارد ذيل اشـاره كـرد  .8
، در صـفحه  )30: 1382رشـيديان،  ( 66، در صـفحه  )279: 1386واربرتون، ( 65صفحه 

كـامو،  ( 67، در صـفحه  )15: 1384هايـدگر،  ( 80، در صـفحه  )87: 1386هايدگر، ( 66
 185و   77،  در صــفحه )81: 1386گلــن گــري، ( 79و    74،  در صــحفه )18: 1347

 81در صـفحه   ،)89: 1/1381هايدگر، (  77، در صفحه )16: 1384يانگ، ) (38: يانگ(
ــان، ( ــدنلو، (  94، در صــفحه )44: 1385كوفم ــفر، ( 185، در صــفحه )59: 1382آي ش

آمده است كه يا در منابع اصال نيامده انـد و يـا در منـابع چنـين تـاريخي      ) 342: 1385
  . وجود ندارد

عـدم   41عدم اتخاذ روش ثابت و يكدست در ارجاع دهي؛ به عنوان نمونه در صفحه .9
شمس لنگرودي، ( 96، يا در صفحه )20-19: هاشمي(شار اثر در داخل متن ذكر سال انت

نيچـه،  ( 218يا در صـفحه  . آمده ولي در متن ذيل لنگرودي ثبت شده است) 20: 1381
  .آمده است ولي در منابع چنين تاريخي نداريم) 66: 1382

  
  تحليل محتوايي .3

بـه ويـژه عالقـه منـدان ادبيـات      نويسنده اين نوشتار ضمن اينكه متن را براي مخاطبان 
معاصر مفيد و ارزشمند مي داند؛ به پاره اي از نكات بينشي و محتوايي متن اشـاره مـي   

به هر روي بـه  . كند كه شايد عمده اين مباحث جنبه استحساني و پيشنهادي داشته باشد
مصداق آن اصل كه وظيفه ناقد كشف نشان دادن محاسن و معايب و كاسـتي هـاي اثـر    

، ضمن اذعان به مطلوب دانستن كليت كار، به برخي كاستي هـاي اثـر اشـاره مـي     است
  . كند
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بـه  . عدم تعريف روشن برخي مفاهيم با توجه به روشن نبودن مخاطبان احتمـالي اثـر  .1
تعريـف روشـني از انضـمامي بـودن     ) 29(» انضمامي بودن وجـود انسـان  «عنوان نمونه 

است كـه ايـن عـدم    ) 94 -92صص(» اضطراب«از اين موارد واژه .  عرضه نشده است
 اضـطراب در شـعر خـانلري   «: روشن بودگي موجب سوء تفاهم مخاطبان اثر مي شـود 

هـيچ  ) عطـار و خاقـاني  (سراپاي پرندگان را فرا گرفته است ولي درآن دو منظومه ديگر 
غلب آثاري كـه سـيمرغ را   اگر ما در منطق الطيرها و در ا«يا » .نيست اضطرابنشاني از 

را در چهره پرندگان مشاهده نمي كنيم به اين خاطر است كه  اضطرابيدر آنها مي بينيم 
گفتنـي اسـت   . »سيمرغ در فرهنگ و اساطير ما غالبا پرنده اي راهنما و چاره گـر اسـت  

و  55: 1390يـالوم،  (مفهوم اضطراب و ترديد يكي از مفاهيم بنيـادي در روان شناسـي   
به ويژه دستگاه فكـري  )  8: 1382مارسل، (و فلسفه اگزيستانسياليسم ) 22: 1386، يالوم

است و آن غير از ترس و ) 76: 1384تيليش، (و پل تيليش ) 1383(سورن كي ير كگور 
الزم بود مولف به تفاوت اين دو عاطفه در روان شناسـي اگزيستانسـيال   . وحشت است
آمـده  » The Emotion«سيال به ويـژه در كتـاب   در روان شناسي اگزيستان. توجه مي كرد

اوال اينكـه اضـطراب بـرخالف    . با تـرس دو تفـاوت دارد  ) anxiety(است كه اضطراب 
ترس خاستگاه نامعلوم دارد و ديگر اينكه چون منشا آن روشن نيست زوال ناپذير است 

 بـا ايـن توضـيح   ) Roberts،:2003: 198. (و فقط مي توان از حدت و شدت آن كاسـت 
كوتاه بايد گفت در آثار كالسيكي همچون منطق الطير اگرچه عاطفه اضطراب در گفتـار  
و رفتار پرندگان ديده نمي شود اضطراب در معناي روان شناسي اگزيستانسيال آن است 

 .هم پهلو است» ترس«نه در معناي عام آن كه با واژه 
: اين عبارت آغاز مي شـود  با» آثار و انديشه هاي فيلسوفان زندگي«در فصل اول ذيل .2
را در كـانون   مفهوم زنـدگاني ويژگي برجسته ي اين فالسفه آن است كه آنان عنصر و «

اسـت  » مفهوم زنـدگاني «نكته اول درباره عبارت » آثار و انديشه هاي خود قرار داده اند
است مساله اي نبوده و نيسـت  ) subjective(كه بايد گفت مفهوم زندگي كه امري ذهني 

في نفسه مورد توجه اين دسته از فالسفه باشد آنان نه به مفهوم زندگي كه به مسائل  كه
زنـدگي شخصـي و   (زندگي كه دانستن آن در زنـدگي انسـان تحـول ايجـاد مـي كنـد       

objective(    بـه  ... توجه داشته اند لذا به مسائلي همچون آزادي، نااميـدي و اضـطراب و
ندگي عملـي و اذهـان و نفـوس انسـان تاثيرگـذار      اين دليل توجه مي كرده اند كه در ز

 . است
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نكته ديگر اينكه در اين بخش از پنج فيلسوف نام برده شده است كه شامل شوپنهاور، .3
درباره اينكه چرا بحـث را بـا شـوپنهاور    . نيچه، برگسون، هوسرل و كه يركه گور است

اينكه چرا اين تعداد انتخاب اما . مولف توضيح داده اند) به دليل تقدم زماني(آغاز كرده 
و بحث شده  و از ديگر متفكـران تاثيرگـذار اگزيستانسـيال همچـون كـارل پاسـپرس،       
دوبوار، داستايوفسكي، كافكا، اونامانو و پل تيليش ياد نشده؛ نكته اي در اين بخش گفته 

ن نكته سوم اينكه مولف از آرتور شوپنهاور به دليل تقدم زماني و رتبي سخ. نشده است
به ميان مي آورد، به نظرم يا نبايد وارد اين مقوله هـا مـي شـد يـا الاقـل از آثـار خـود        

كـه بـه فارسـي هـم     ... جهان و تامالت فيلسوف، فلسفه و معنـاي زنـدگي و  (شوپنهاور 
 .نيز استفاده مي كرد) موجود است

مولـف  » برخي اشتراكات موجود در ميـان انديشـمندان وجـودي   «ذيل  19در صفحه .4
) فلسفه معاصر اروپايي اثر بوخنسكي(همه از يك منبع ر مورد اشاره كرده است كه چها

تكيه بـر  . بآغاز انديشه از يك تجربه شخصي، . الف:  است كه شامل موارد ذيل است
بـه  . مخالفت با شناخت عقالنـي . ثدر جهان بودن،  .، پوجود انساني در برابر ماهيت

نظر مي رسد يا نبايد وارد اين بحث مي شد يا اينكه از منابع ديگر به احصا و رصد اين 
به عنوان نمونه در جلد ششم كتاب دائره المعارف فلسفي اثـر  . موارد همت مي گماشت

ده به صورت منظم به شش اصل از اصول بنيادين اين مكتب اشاره كر 5پل ادواردز مشي
به صرافت طبع خود عمـل  (مهم ترين اين موارد در نگاه مشي مساله تفرد انساني . است
، آزادي )حاصل وهم و اينكه دنيا چنان است كه ما مي پنداريم(، درون ماندگاري )كردن

، گزاف )هر دم در حال انتخاب و گزينش هستيم و حتي ترك فعل هم خود فعل است(
اينكه هر كس دو سوال را بي پاسخ گـذارد بـه گـزاف     پوچ و بي معنايي و(بودن جهان 

نخست اينكه چرا جهان هستي هست و ديگر اينكه چرا . بودن جهان باور خواهد داشت
وضعيتي (، اوضاع و احوال مرزي )اين گونه است و گزاف بودن موجب دلهره مي شود

مقابـل   كه انسان در آن خود را خوب بشناسد و در مرگ انديشي حاصل خواهد شد در
نحـوه ارتبـاط و ابـالغ پيـام     ) زندگي عادي كه همرنگي با جماعت و خود فريبي اسـت 

كـه بـه نظـر مـي رسـد مـوارد       ) 44 -34: 1379ملكيـان،  () توجه به داسـتان و تمثيـل  (
چهارگانه برشمرده شده در اين كتاب به نسبت موارد ششـگانه فـوق اولويـت كمتـري     

كـه ربـط و   ) داستان بـراي بيـان مفـاهيم وجـودي     استفاده از(به ويژه مولفه ششم . دارد
بررسـي ادبيـات معاصـر بـه ويـژه ادبيـات       . (نسبت نزديكي با هدف تاليف اين اثر دارد

آغاز انديشه از يـك تجربـه شخصـي،    (با عنايت به چهار نكته مد نظر مولف ). داستاني
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بـه  ) عقالنـي در جهان بودن، مخالفت با شناخت  ،تكيه بر وجود انساني در برابر ماهيت
عنوان عناصر و مولفه هاي اگزيستانسياليستي؛ بايد گفت پـاره اي از ايـن مولفـه هـا در     

ديـده مـي شـود    ) نظيـر اشـعار خـانلري   (ساخت كلي شعر معاصر و بافت و فضاي آن 
مخاطب (ساير موارد صرفا براساس قرائت مولف از اشعار بوده است ) مولفه هاي متني(

همنچنـين  ). نظير خوانش اشـعار شـفيعي كـدكني   (ده اند كه برجسته سازي ش) محوري
بايد گفت غالب كساني كه مولف به عنوان نمايندگان جريان اگزيستانسياليسـم نـام مـي    

گزينشي و نـاقص  (اساسا قرائتي ايراني و بومي ...)  شريعتي و فرديد و آل احمد و(برد 
صورت همه جانبـه و فراگيـر     از اين جريان فلسفي ارائه كرده اند و اين جريان به..) و 

 . در آثارشان نهادينه نشده است
مولف در تبيين نقش و جايگاه سارتر و هايدگر اين گونه سـخن مـي    157در صفحه .5

ـ  -سارتر و هايدگر را با تمام انكارهـا و نارضـايتي شـان   «: گويد ن دو فيلسـوف و بـه   اي
 -ه شـدن نداشـتند  خصوص هايدگر تمـايلي بـراي فيلسـوف اگزيستانسياليسـت ناميـد     

اوال منبـع و مرجـع ايـن ادعـا روشـن      » ...انديشمندان اصلي اگزيستانسياليسم دانسته اند
نشده است دوم اينكه در كتاب تاريخ فلسفه غرب آمده است كه تنهـا سـارتر بـود كـه     
عنوان اگزيستانسيال را دائما براي خود به كار مي برد و اين در تعارض با ادعاي مولف 

فيلسوفاني كه ما آنها را اگزيستانسيال مي خوانيم اين چنين نيست كـه آنهـا   همه «: است
در ميان همه اينها تنها فيلسوف نامـداري كـه ايـن    . هم اين لقب را بر خودشان بپذيرند

، 1379ملكيـان،  (» عنوان را نه فقط پذيرفته كه دائما به كار مي برد ژان پل سارتر اسـت 
 )29: 4ج
از «. عي نيز چند نكته آمده است كه نيـاز بـه تامـل بيشـتر دارد    ذيل بحث از دكتر شفي.6

معناي پوچي انسان يا جهان استنباط نمـي   هرگزشعر چرخ چاه يا سيزيف ايراني ايشان 
شود سيزيف ايراني ايشان مانند شعر كتيبه ي اخـوان ثالـث نمـادي اسـت از بيهـودگي      

» بار فلسفي ندارد اصالد تالش هاي اجتماعي جامعه ايران و برخالف سرمشق هاي خو
مي توان گفت بار نقد اجتماعي آن پررنگ تر است؛ نه آنكه اساسـا تهـي از بـار    ) 100(

تغييـر فضـاي   اما پس از سالهاي انقالب و با «: يا در فقره ديگر آمده است. فلسفي باشد
به فلسفه  و سرودن خود را از دست داده است فلسفه بودنشاعر كه اكنون ديگر  كشور
ودي خويش و به دليل بودن خود مي انديشـد و گويـا همـين انديشـيدن بـه دليـل       وج

وجودي و هستي شاعر در كنار رسيدن به سال هاي پيري است كه سبب گرديده اسـت  
به نظر مي رسد بيش ) 101(» تا مجموعه هاي پاياني او از مفاهيم وجودي پربارتر باشند
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يك شـاعر نقـش داشـته باشـد عوامـل       از آنكه تغيير فضاي سياسي در وجودي دانستن
در ادامه تحليل اشعار شفيعي مبنـي بـر   . دروني و روان شناختي ديگري نيز مطرح است

وجودي انگاشتن شاعر در زمينه فلسفه اگزيستانسيال نكاتي مطرح مي  شود كه نياز بـه  
. اسـت » خطابـه اي در حضـور مـرگ   «از جمله اين موارد تحليل شـعر  . بازخواني دارد

يح اين نكته ضروري است و آن اينكه مرگ به عنوان يكي از شرايط و حاالتي كـه  توض
تعبير مي شـود نـه   ) 43: 1379ملكيان، به نقل از مشي، (» موقعيت هاي مرزي«از آن به 

بـه كـرات و بـه    ...) اخالقـي، عرفـاني و  (در متون اگزيستانسياليستي كه در متون ديگـر  
ان هر فقره را با ذهنيت اينكه ايـن مـتن الزامـا    صورت مختلف تكرار مي شود و نمي تو

را ذكـر  » خطابه در حضـور مـرگ  «مولف در ادامه شعر . اگزيستانسيال است؛ تفسير كرد
مي كند و آن را به اين دليل كه وجود را همراه با مـرگ بـه كـار بـرده اسـت در زمينـه       

در ايـن شـعر    به نظرم اگرچه تقابل مـرگ و زنـدگي  . اگزيستانسياليستي بررسي مي كند
وجود دارد؛ بيشتر رنگ و بوي عرفاني دارد و برخالف فالسفه وجودي الحادي كـه بـه   
انكار متافيزيك مي رسد اين شعر اين گونه نيست و لذا اين فـراز نمونـه خـوبي بـراي     

نـيم در  «: در اين شعر شاعر مي گويـد . شفيعي نيست) اگزيستانسيال(وجودي انگاشتن 
ز / كزين تنگنـا مـي رهـاني مـرا    / يقين/ليك دانم / ندانم كجا.. / .هراس از تو اي ناگزير
بـه  . اين گونه و زمينه آن بيشتر رنـگ و بـوي عرفـاني دارد   » ... .سنگيني كوله بار وجود

» كروكوديـل «عبارت ديگر اگر ايـن فـراز بـه داسـتان كوتـاه داستايوفسـكي بـا عنـوان         
است مقايسه شود بر مي آيـد كـه   كه درباره ترس از مرگ ) 157: 1386، داستايوفسكي(

خوف شخصيت اصلي در اين است كه از وجود به ظن خود به دنياي ناشناخته و بلكـه  
اما در اينجا شاعر يقين دارد كه مرگ او را از ايـن تنگنـا مـي رهانـد و      ؛معدوم مي رود

چنانكـه  . واژه يقين نشان مي دهد كه اين فقره نمونه خوبي بـراي تحليـل نبـوده اسـت    
و ايـن سـوي بـي    » بري سوي بي سوي خويشم نهان«: ر در ادامه به مرگ مي گويدشاع
مولف در ادامـه در تحليـل   .  در شعر شاعران عارف به كرات تكرار مي شود) خدا(سو 

را در زمينه اگزيستاسياليستي تفسير مي كند و آن را با انديشه هاي » سه نهان ازلي«شعر 
همان انديشه هايي كـه هايـدگر در كتـاب هسـتي و     . هايدگر مشابه و هم پهلو مي داند
هايدگر در هستي و زمان يكي از داليـل پنهـان بـودن    «: زمان خويش مطرح كرده است

هستي را آشكار بودگي آن دانسته است همچنان كه شفيعي كدكني ميـز از پنهـان بـودن    
از پـرده اي  / چيست خدا و هنر و زنـدگي : هستي از فرط آشكارگي آن سخن مي گويد

// آن دگران محو شـوند از ميـان  / روزي اگر زين سه يكي شد عيان// آن سوي دانندگي
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نكتـه در ايـن   )  103(» اين سه نهانند ز فـرط حضـور  / ليك چو هستي و چو ديدار نور
است خواننده اين نوع نگاه به هستي در شعر شفيعي آيا به ياد انديشه هايدگر مي افتـد  

يشه و آثار شفيعي دارد يا به ياد خاستگاه عرفان اسالمي با شناختي كه از شخصيت و اند
و ايراني و مكتب خسرواني و خراسان قديم كه بارها در شعر شاعران كالسـيك تكـرار   

و مواردي از اين دست » الظاهر الباطن في ظهوره/ يا من اختفي لفرط نوره«شده بود كه 
به ... . و) شيخ محمود(» در بيابانبه نور شمع جويد / زهي نادان كه او خورشيد تابان«يا 

نظرم مولف در تفسير اشعار ياد شده به دليل تعلق يا حداقل الف و انس گرفتن بيش از 
حد  با مولفه هاي اگزيستانسيال در تفسير اين اشعار و نسبت دادن آن با انديشه هايدگر 

گادامر و ريكور و  البته تاويل وتفسير  مي تواند با توجه به نگره هاي. افراط كرده است
اگرچـه مولـف در   . بارت  باز و گسترده باشد و دسـت مـوول از ايـن نظـر بـاز اسـت      

به نقل از گفتاري از شفيعي ) ملكوت زمين(يادداشت ديگر ذيل شعر ديگري از شفيعي 
به اين نكته توجه دارد كه به نظر مي رسـد شـفيعي عليـرغم آشـنايي بـا انديشـه هـاي        

گسترده و عميق خود با عرفان اسالمي در اين شـعر بيشـتر بـه    وجودي به دليل آشنايي 
» سـه نهـان ازلـي   «اما درباره شعر ) 152(انديشه و آثار عارفان ايراني چشم داشته است؛ 

نيز » ملكوت زمين«البته اين اشكال را درباره فهم شعر . چنين برداشتي ارائه نكرده است
در اين فقره چه ربطي به مفهـوم  » آزادي« مي توان وارد دانست كه استفاده شاعر از واژه

چنـان كـه ابـر گـره     «: آزادي در نگاه سارتر دارد و بيشتر از نوع اشتراك لفظي تواند بود
چنـان كـه هسـتي    // چنان كه گل همه عمرش مسخر شادي است/ خورده با گريستنش

اگرچـه مولـف   ) 104(» تمام پويه انسان به سوي آزادي است/ آتش اسير سوختن است
در ادامه نظر خود را تعديل مي كند و احتمال مي دهد كـه شـفيعي مسـتقال خـود ايـن      

لذا پشنهاد مي شود مولف در چينش مطالـب تجديـد   ) 105(مفاهيم را لمس كرده باشد 
 . نظر كند و اين مطلب را در آغاز يادآور شود

انتزاعـي و   حاصل كالم آنكه گريز از تفكر صرفا«عدم تطابق استدالل با نتيجه سخن؛ .7
اعتقاد به اين كه اراده، عاطفه و تعقـل سـه قـوه تمـايز ناپـذير انسـاني هسـتند فالسـفه         

پيام را بايد بيشتر از طريق رمان، داستان و نمايش نامه «وجودي را به اين باور رساند كه 
نكته در اين جاست كه آن بخـش از  ) 70(» )136: 1384ضيايي، (» به ديگران رساند... و

ايي كه به عنوان نتيجه سخن آمده با مقدمه سخن از مولـف همخـواني چنـداني    ادعا ضي
ندارد و خواننده منتقد مي تواند در مقام پرسشگر اين نكته را مطرح سازد كه اينكه سـه  
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ساحت نفساني تعقل و عاطفه و اراده از هم تفكيك ناپذيرند چه نسـبتي بـا ايـن قضـيه     
 .ه ديگران منتقل گردددارد كه پيام بايد از طريق داستان ب

در بررسي آثار ادبي معاصر كه به منظور يـافتن درنمايـه   «آمده است كه  86در صفحه .8
هاي وجودي صورت گرفت دريافتيم كه برخالف اروپا، در ايران انديشه هاي وجـودي  

كه به نظر مي رسـد  » نه در آثار منثور و داستاني كه در شعر شاعران انعكاس يافته است
به عبـارت  . تامل دارد چرا كه بايد تفكيك تاريخي و زماني اين مساله توجه كرد نياز به

ديگر در دوره هاي اخير اين مساله در قالب رمان بازتاب پررنگ تري دارد كـه  از ايـن   
اين وصله ها بـه مـن مـي    «سارا ساالر و » هست يا نيست«جمله مي توان به رمان هاي 

 . اشاره كرد... احمد غالمي و» چسبد
عالقه و توجه ايرانيان «اين جمله به عنوان اولين عبارت آمده است كه  211در صفحه .9

اوال » به آراء انديشمندان غرب در عصر حاضر تقريبا با انقالب مشـروطه آغـاز گرديـده   
جمله فاقد فعل است  و ثانيا ريشه اين توجه و عالقه نه منحصر به اين دوره كه مطـابق  

 .بر مي گردد) 1207(دوره  هاي پيشتر نظير جنگ ايران و روس بسياري از آثار به 
مولف در تحليل انديشه احمد شاملو و مقايسه او با هايدگر مقاله خويش را اين .10

اگر شاملو «: گونه به اتمام مي رساند كه به نظر مي رسد نياز به تامل بيشتر دارد
برخالف روشنفكران عصرش آل احمد، احمد فرديد، شريعتي نامي ازهايدگر نمي برد 

مي دهد به دليل تفاوت در رويكرد هاي او با يا دلبستگي به او و كارهايش نشان ن
او شاعري است كه دل در گرو انديشه هاي مدرن بسته درحالي . انديشه هايدگر است

به نظر مي رسد مولف در ) 230(» كه هايدگر فيلسوفي است مخالف با سنت غرب
مي  -شايد به دليل دور شدن از رسالت تاليف اين كتاب –پردازش انديشه هايدگر 

يست به كتاب هاي موثق در تاريخ فلسفه غرب رجوع مي كرد كه در آن صورت مي با
توانست كه ادله هاي محكم تري از عدم توجه شاملو به هايدگر مي پرداخت و آن غير 

مصطفي . از دل بستن شاملو به انديشه غرب و مخالفت هايدگر با سنت غرب است
كه مناديان انديشه او در (فه هايدگر ملكيان در كتاب تاريخ فلسفه غرب در تقابل فلس

و فلسفه و طرز ) هستند...ايران كساني چه فرديد، آشوري، داوري و  عليمراد داودي و
به انديشه سروش ) كه منادي انديشه او در ايران عبدالكريم سروش است(تفكر پوپري 

 در نوشته هاي سروش معموال مي آيد كه«: در اين زمينه مي پردازد و مي گويد
اگزيستانسياليسم نهايتا به هايدگر و تملق گويي هيتلر مي انجامد تعريضي است بر 
بطالن راه هايدگر چون هايدگر پس از روي كار آمدن هيتلريان در آلمان شخصيتي بود 
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كه نه تنها  بركنار نشد بلكه رئيس دانشگاه فرانكفورت آلمان شد و مدافع هيتلر هم بود 
جوان توصيه مي كرد كه رهبري معنوي هيتلر را بپذيرند و  و در سخنراني خود به نسل

اين نماينده اگزيستانسياليست كه در نهايت درباري . نداي او را نداب ملت غرب بدانند
شد و آنهم يكي از بزرگترين جابران تاريخ و سفاكترين انسانها سرانجام فلسفه بافي 

هايدگر طرفدار استبداد ( حال چنين شخصيتي) 128: 4، جلد1379مليكان، (» .است
از نظر مرام و فلسفه زندگي چگونه مي توانست در انديشه و روان شخصيت ...) و

جايگاه  -با شناختي كه تاريخ زندگي او به ما نشان مي دهد –احمد شاملو  6انقالبي
اين نكته از ديد من مي تواند به عنوان يك فرضيه مطرح باشد و پاسخ . داشته باشد
لذا يادكرد اين مساله خالي از فائده . م به عدم اقبال شاملو به هايدگر نباشدوافي و تما

نخواهد بود و آن اينكه فرض را بر اين گذاشته ايم كه شاملو با انديشه هايدگر آشنا 
ضمن اينكه بايد اعتراف كرد . بوده است و با وجود اين آشنايي نامي از وي نبرده است

  .ز سنت غرب است نه تاريخ و تبار تمام سنت غربخود هايدگر نيز منتقد بخشي ا
 
  گيري نتيجه.4

نشان مي  تكمله است؛ يك و فصل سه و پيشگفتار يك بررسي كتاب حاضر كه شامل
كتاب نياز به بازبيني اساسي دارد ...) صوري، نگارشي و (دهد از نظر شكل و ساختار 

مهمترين پيشنهادهاي حاصل  .كه در متن مقاله به مهم ترين اين موارد اشاره شده است
نقد كتاب اين است كه بخش هايي از كتاب كه قبال با نام مشترك مولف و همكاران او 

كتاب  الخط چاپ شده است در پي نوشت به اين همكاري اشاره و رسم...) راهنما و (
 و دقيق اماليي اصالح و ويرايش و تايپي مكرر اشتباهات. يكدست و متوازن شود

همچنين منابع داخل متن و پايان يكدست و شيوه ارجاع دهي نيز . شود علمي انجام
و نيك است، اگرچه   مطلوب در حوزه محتوا نيز بايد تاكيد كرد كليت كتاب. ثابت شود

 معلوم به توجه با مفاهيم حاصل سخن اينكه برخي از. كاستي هايي نيز ديده مي شود
همچنين منبع . نياز به تبيين بيشتر دارد اثر روشن نشده است و احتمالي مخاطبان نبودن

برخي از تحليل ها و تفسيرها از شعر . و مرجع برخي از ادعاها روشن نشده است
شاعران معاصر نياز به تامل دارد و حداقل وجودي دانستن شاعراني كه شعرشان تحليل 

استدالل نكته ديگر اينكه در برخي از موارد براهين و . شده است خالي از اشكال نيست
نتيجه و برداشت نهايي، تطابق منطقي چندان ندارد و البته  با هايي كه عرضه مي شود

  .الزم است در چاپ هاي بعد اصالح شود
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