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چکیده
از مکاتب فلسفی که امروزه در عالم هنر و ادبیات نقن بسزایی ایفا کرده ،اگزیستانسیالیسم است.
از آنجا که شاعران و نوی سندگان معا صر ،ناگزیر از آ شنایی با مکاتب ادبی ،فکری و هنری ه ستند،
سِِّّهم اندیشِِّّۀ وجودی و مؤلفههای شِِّّاخص آن را در ادبیات معاصِِّّر جهان نمیتوان نادیدهگرفت.
شفیعی کدکنی و أدونیس ،ضمن آگاهی از ادبیات غرب و توجه به نه ضت ترجمه ،کو شیدهاند تا
اندیشِِِّّّه های فلسِِِّّّفی جدید را به شِِِّّّعر درآمیزند .از این روی ،نگارندگان برآنند تا ضِِِّّّمن تبیین
مؤلفههای اگزیستانسیالیسم (وجودگرایی ،انسانمحوری ،آزادی ،اخالق وضعیتی ،زمان وجودی) و
تحلیل آنها در سرودههای این دو شاعر ،هم تأثیر فلسفه را بر شعر شاعران مدْنظر نشان دهند و هم بر
این امر تأکید کنند که درک شِِّّعر معاصِِّّر ،بدون توجه به اندیشِِّّههای فلسِِّّفی به درسِِّّتی میسِِّّر
نمیشِِّّود .در سِِّّرودههای شِِّّفیعی و أدونیس تفاوتهای اسِِّّاسِِّّی نیز در اندیشِِّّۀ وجودی به شِِّّم
میخورد که این امر به گراینهای مختلف (الهی و الحادی) این مکتب مربوط میشود.
واژههای کلیدی :اگزیستانسیالیسم ،شعر معاصر ،فلسفه ،ادبیات تطبیقی ،شفیعی کدکنی ،ادونیس.
 -1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجندashamiyan@birjand.ac.ir :
-2کارشناسارشد ادبیات تطبیقی دانشگاه بیرجند
تاریخ دریافت مقاله1393/7/23 :

تاریخ پَیرش1394/10/14 :
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 -1مقدمه
تأثیر مکاتب ادبی ،هنری و فکری جدید در آثار ادبی جهان ،بهحدی است که محققان برای
درک و دریافت معنای صِِِّّّحیا اشِِِّّّعار و متون ادبی ناگزیر از شِِِّّّناخت این مکاتب و آرا و
همصنین ،تأثیر هرههای مربوط به آناند که خود پژوهشِِّّی مسِِّّتقل را در این زمینه میطلبد .در
این بین ،نفوذ آموزههای جدید فلسفی در ادبیات فارسی و عربی انکارناپَیر است .پیوند ادبیات
و فلسفه ،از دیرباز وجود داشته و امروزه این تعامل را بین از پین میتوان در آثار ادبی مشاهده
کرد .شعر معا صر در برخورد با مکاتب ادبی و هنری جدید ،گاه به سوی فل سفه گراین یافته و
این امر ابهام و پیصیدگی دو ندانی را در درک و دریافت اندیشۀ شاعران به وجود آوردهاست.
 -1-1بیان مسئله
از جملۀ مکاتب فلسِِّّفی تأثیرگَار در جریانهای ادبی نو (شِِّّعر و داسِِّّتان) ،وجودگرایی یا
اگزیستانسیالیسم است که خود جایگاهی بس فاخر و درخور توجه دارد .ادبای عصر ،این مکتب
فلسِِّّفی را بیشِِّّتر با آثار و افکار سِِّّارتر میشِِّّناسِِّّند و البته از اندیشِِّّههای نیصه و کامو هم غافل
نی ستند .شاعران و نوی سندگان معا صر جهان در پی آ شنایی با افکار این فال سفه و نق شی که در
تولید آثار ادبی داشِِّّتهاند ،ادبیات و فلسِِّّفه را به هم درآمیختهاند .شِِّّفیعی کدکنی و ادونیس در
زمرۀ همین شِِّّاعران به شِِّّمار میروندکه بدون آشِِّّنایی با زمینههای فکری و خالقیت هنری این
دو ،نمیتوان به درک درستی از شعرشان دست یافت .این دو شاعر ،عالوه بر انعکاس تفکرات
فل سفی ،ولو ناخودآگاه ،در مجموعههای شعری خود ،به این م سأله علم کافی نیز دا شتهاند و از
این منظر ،شعرشان نیاز به بررسی و واکاوی دارد.
 -2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
فلسِِّّفه به منزلۀ دانن اندیشِِّّیدن و اندیشِِّّهها ،زیربنای علوم انسِِّّانی را شِِّّکل دادهاس ِّت .در
شاهکارهای ادبی جهان نیز گاه بیانیه های فل سفی خا صی از سوی شاعران و نوی سندگان مطرح
می شود .وا ضا ا ست که آ شناییندا شتن با بنیانهای فل سفی نو ،مخاطب را به مق صود ا صلی
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مؤلفان و شِِِّّّناخت صِِِّّّحیا آثارشِِِّّّان رهنمون نمیشِِِّّّود .همصنین ،اگر به مباحر و مضِِِّّّامین
مطرح شده در شعر و ادبیات امروز توجه کنیم ،درمییابیم که مقوالت مهمی ون هستی ،انسان
و اجتماع ،در محور اصلی گفتمان شاعران و نویسندگان قرار دارد و بی شک در این میان ،نقن
فلسفۀ وجودی پررنگ به نظر میرسد« .اگزیستانسیالیسم ،نوعی شعور اجتماعی ایجاد میکند و
همراه آن اعتقادی بهوجودمیآورد مبنی بر اینکه هنرهای زیبا و دسِِّّتْکم ادبیات ،باید از لحاظ
سیاسی و اجتماعی متعهد باشد( ».فلین )29:1391،از این روی ،هدف این پژوهن ،آن است که
گوشِِّّههایی از تعامالت بین دو حوزۀ ادبیات و فلسِِّّفه ،بویژه وجودگرایی ،بررسِِّّی شِِّّود تا به
درک در ستی از افکار جاری در شعر معا صر بر سیم و نیز بر پیو ستگی داننها در ع صر جدید
تأکید ورزیم.
 -3-1روش تحقیق
پژوهن های تطبیقی غالباَ به پژوهشِِِّّّی اطالق میشِِِّّّود که به «تالقی ادبیات در زبان های
مختلف ،یافتن پیوندهای پیصیده و متعدد ادب در گَشِِّّته تا حاَ و بهطورکلی ،ارائۀ نقشِِّّی که
پیوندهای تاریخی در تأثیر و تأثر داشتهاست ،ه از جنبههای اصوَ فنی در انواع مکاتب ادبی و
ه از دیدگاه جریانهای فکری» (غنیمی هالَ ،)32:1373،توجه دارد .بررسی ادبیات ملل جهان
و شناخت ت شابهات و تمایزات آنها ،در دو مکتب م شهور (فران سوی و آمریکایی) از شاخههای
مهم تحقیقات تطبیقی ا ست امّا روش این مقاله ،بنا بر مکتب آمریکایی نهاده شدها ست« :مطابق
ا صوَ این مکتب و دیدگاه منتقد م شهور ،هنری رماک ،منتقدان میتوانند به تحلیل ادبیات ملل
جهان ،فارت از معیار اختالف زبان و خارج از مرزهای قومی و نژادی بپردازند .همصنین ،میتوان
به مطالعۀ تطبیقی ادبیات با سِِّّایر حوزههای علوم انسِِّّانی و زمینهها و تعابیر مشِِّّترک آنها اقدام
کرد( ».الخطیب )50 :1999 ،آنصه در این پژوهن بر آن تکیه می شود ،تأثیر و تأثرات دو شاعر
معاصر فارسی و عربی و ارتباط آنها نیست بلکه درک جلوههای فلسفۀ وجودی در شعر شفیعی
و ادونیس و نحوۀ برخورد دو شِِِّّّاعر با آن ،مدْنظر اسِِِّّّت .از این بررسِِِّّّی میتوان زمینه های
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مشترک و بینرشتهای ادبیات و فلسفه را در ادبیات فارسی و عربی به دست داد .بی شک ،یافتن
مشِِِّّّابهت ها بدون درنظرگرفتن مالک های قومی ،زمانی و مکانی ،میدان را برای جوالندادن
مرکب نقد در حوزۀ ادبیات ملل دستیافتنیتر میکند.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
با وجود اینکه همگان به این امر اذعان میکنند که بررسِِِّّّی مناسِِِّّّبات بین فلسِِِّّّفه و ادبیات
خ صو ص نا در ع صر حا ضر ضروری ا ست ،با اندکی ج ستوجو متوجه کمکاری در این زمینه
میشِّویم تا جایی که حتی در تألیفات ادبای معاصِّر ایران به یز برجسِّتهای نمیرسِّیم .اگر ه
کسانی ون موحد ،آشوری ،امینخانی و دیگران ،دغدغۀ خوین را در این باب نشان دادهاند،
ادبیات عرصهای بسیار وسیع است و پرداختن به تمام وجوه آن کاری طاقتفرسا است .با توجه
به گسِِّّتردهتر بودن جهان عرب ،دسِِّّتکم ادبیات عربی میباید در زمینۀ نقد مبانی فلسِِّّفی در
ادبیات پربارتر با شد امّا به نظر میر سد که آنان نیز تالش خود را معطوف به نقد و نظریات ادبی
کردهاند .با این حاَ ،عادَ ضِِّّاهر ،متفکر مصِِّّری ،در اثرش با عنوان «دراسِِّّهالوجود فی شِِّّعر
أدونیس» ،به مسئلۀ فلسفۀ وجودی در شعر أدونیس پرداختهاست .مطالب کتاب وی ،بسیار کلی
ا ست و بی شتر از اینکه م شخ ص نا به شعر پرداخته شود ،به بیان کلیاتی دربارۀ اندی شههای فل سفی
ادونیس پرداخته شدهاست.
 -2بحث
بازتاب اندیشههای فلسفی در آثار ادبی معاصر و از جمله شعر فارسی و عربی ،پیصیدگیهای
مفهومی بسِِّّیاری را بهوجودآورده و از آن میان ،درک سِِّّرودههای ادونیس و تا حدی شِِّّفیعی
کدکنی ،به تأثیر از اندی شههای وجودگرایانه د شوار شدها ست .نگارندگان در برر سی م ستوفای
خود در مقالۀ حاضِِّّر ،کوشِِّّن کردهاند تا عمدهترین مفاهیم وجودگرایی را در اشِِّّعار این دو
شاعر بیابند و تحلیل کنند .برای درک مفاهیم اصلی در فلسفۀ وجودی ،نخست باید در خصوص
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یستی وجودگرایی و اصوَ بنیادین این مکتب فلسفی توضیحاتی داد و بر مبنای آن ،به تحلیل
اندیشههای وجودی در سرودههای شفیعی و ادونیس پرداخت.
 -2ا-گزیستانسیالیسم و نحلههای آن
در پی تحوَ فکر و پس از بحرانهایی که در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیسِِّّتم به وجود آمد،
پر سن از ان سان در کانون مباحر فکری و فل سفی قرارگرفت .وجود ،نمونهای از کو شنهای
گوناگون برای فهم انسان معاصر و امکانات وی است .قطعان از جملۀ علل توجه گسترده به انسان،
بحرانهای اجتماعی و به خصِِّّوص تبعات ناگوار و نامتناسِِّّب تکنولوژی در قرن بیسِِّّتم اسِِّّت».
(مصلا )18:1387،مهمترین دستاورد تأمل در فیلسوفان اگزیستانس ،این است که با تلقی انسان
معا صر از خوی شتن بی شتر آ شنا می شویم امّا «آن بخن از اگزی ستان سیالی سم که میگوید ان سان،
مدام در حاَ شِِّّدن اسِِّّت و باید خود را بسِِّّازد در عرفان اسِِّّالمی هم هسِِّّت .صِِّّوفی از وجود
متعارف خارج میشِِّّود تا زادۀ ثانی شِِّّود :الصِِّّوفی غیر المخلوق .منتها صِِّّوفی مسِِّّئلۀ مرگ را
فنافیالوجود می داند .حاَ آنکه اگزیسِِِّّّتانسِِِّّّیالیسِِِّّّت ،مرگ را یک پایان پوچ میشِِِّّّمارد».
(شمیسا)191:1390،
اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّم از عقلگرایی محی گریزان اسِِّّت و بر این باور اسِِّّت که انسِِّّان اراده،
غضِِّّب ،شِِّّهوت ،احسِِّّاس و  ...نیز دارد؛ لَا ،اندیشِِّّیدن انسِِّّان نه از عقل صِِّّرف که از تمام
وجودش سِِِّّّر شِِِّّّمِّه میگیرد .بِّا توجِّه بِّه همین اصِِِِّّّّل اسِِِِّّّّت کِّه «وارنوک» ،ازتفکر
اگزی ستان سیالی ستی با تعبیر  Concrete Imaginationیعنی «تخیل امتزاجیافته» یاد میکند.
)(Warnock, 1970:133این درآمیختگی ع قل و احسِِِِّّّّاس و دیگر اجزای آدمی به هن گام
ا ندیشِِِّّّ یدن ،می توا ند در های ج هان ادب یات را به روی فلسِِِّّّ فه بگشِِِِّّّّا ید .در فلسِِِّّّ فه های
اگزیسِِّّتانس ِّیالیسِِّّتی ،وجودداشِِّّتن ،به معنای تعالی دائمی ،یعنی گَر از وضِِّّع موجود اسِِّّت و
اگزیسِِّّتانس ،موجودی اسِِّّت که هر لحظه نو میشِِّّود و به صِِّّورت دیگری ظاهر میگردد؛ به
همین خاطر ،اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّتها و مخصِِّّوصِِّّان سِِّّارتر ( ) Jean-Paul Sartreمیگوید که
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وجود انسِِّّان ،بر ماهیتن مقدم اسِِّّت زیرا بین وجودداشِِّّتن و انتخابکردن ،برای انسِِّّان فرقی
نیست؛ یعنی وجودش وجود انتخابگر است؛  Existenceیعنی نحوۀ خاص وجودی انسان که
یک موجود آزاد گزیننگر و آگاه ا ست .اگزی ستان سیالی ستها ادعا میکنند که میخواهند به
مشِِّّکالت ملموس و روزمرۀ زندگی انسِِّّانها ،پاسِِّّخی کاربردی و رهگشِِّّا بدهند .اگر نین
مدعایی درسِِِّّّت باشِِِّّّد« ،سِِِّّّابقۀ این نگرش در تفکر قدیم غرب ،به سِِِّّّقراط میرسِِِّّّد»
(فلین )13:1391،ا مّا از آن جا که محتو یات این مک تب را «کییر ک گارد » ()Kierkegaard
صِِِّّّریحان تبیین نموده ،او را بنیانگَار این مکتب می نامند .آنها برای آزادی انسِِِّّّان نیز ارجی
بی مانند قا ئلا ند و معتقدند که ماهیت انسِِِّّّان در اثر انتخاب آزاد و آگاه او تحقق می یابد.
اگزیسِِِّّّتانس ،به معنی زندگی فرد و حداکثر وجود اوسِِِّّّت ولی نه وجودی که شِِِّّّامل ه مۀ
موجودات شود .حتی اگزی ستان سیالی ستهای مَهبی نیز که به وجود خداوند معتقد ه ستند ،به
نوعی شِِِّّّکاف بین وجود انسِِِّّّان و وجود خداوند قائلاند .به هر حاَ ،این مکتب پس از جنگ
جهانی دوم ،در میان انسِِِّّّان هایی که د ار یأس شِِِّّّده بودند ،نضِِِّّّج گرفت .میتوان گفت
کاملترین ایدهای که برای گریز از نیهیلیسم ارائه شد ،اگزیستانسیالیسم بود.
اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّم دارای دو گراین متفاوت اسِِّّت :الف)اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّم الحادی که
مشِِّّخص ِّان از فردریچ نیصه ( )Friedrich Nietzscheآغاز میشِِّّود و با تعبیر «شِِّّامگاه بتان»
توجه خاص به ان سان و آزادی ب شر را برای پیروانن به ارمغان میآورد؛ ب) اگزی ستان سیالی سم
غیرالحادی که گاهی از آن به اگزی ستان سیالی سم دینی نیز تعبیر می شود .کییرکگارد ،داعیهدار
این گراین اسِِِّّّت .الحاد در فلسِِِّّّفۀ اگزیسِِِّّّتانسِِِّّّیالیسِِِّّّم ،مفهومی که قصِِِّّّد انکار آفریننده،
واجب الوجود ،را در برگرفته ،ندارد بلکه بدین معنی اسِِِّّّت که به فرض وجود واجب الوجود،
یزی تغییر نمیکند .وجودداشِِّّتن یا نداشِِّّتن واجبالوجود برای اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّتها مطرح
نی ست .آنها همه یز را به خود ب شر می سپارند« .ان سان باید خودش را دریابد ،با خوی شتن آ شنا
گردد و یقین بداند که هیچ یز قادر نیست بین او و هستی فاصله بیفکند( ».سارتر)20 :1361،
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 -2-2مؤلفههای اگزیستانسیالیسم در شعر شفیعی کدکنی و أدونیس
شفیعی کدکنی و أدونیس ،جایگاهی درخور در ادبیات و فرهنگ خوین دارند و اشعارشان
به خوبی تعهد شان را ن سبت به ان سان ن شان میدهد .در برر سی تطبیقی شعر شفیعی و أدونیس،
نباید از نظر دور داشِِّّت که آنان در کلیاتْ تفکر اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّتی مشِِّّترکاند امّا وقتی پای
مؤلفهها به میان میآید ،هرکدام یک سوی این مکتب قرارمیگیرند .مجموعۀ دوم اشعار شفیعی
کدکنی ،با نام هزارۀ دوم آهوی کوهی ،بهخصِِِّّّوص دفتر «سِِِّّّتارۀ دنبالهدار» نسِِِّّّبت به اشِِِّّّعار
قبلیاش ،نگرشهای فلسِِّّفی بیشِِّّتری دارد امّا ادونیس که تحصِِّّیالت فلسِِّّفی داشِِّّته ،در غالب
اشِِِّّّعارش ،مفاهیم فلسِِِّّّفی را درآمیختهاسِِِّّّت ،بویژه در دفتر «أغانی مهیار دمشِِِّّّقی» ،تفکرات
اگزیستانسیالیستی پررنگتر است« :مهیار دمشقی ،در واقع نماد شخصیتی است که اندیشههای
فل سفی و دَم شغولیهای نف سانی وی [ شاعر] را بیان میکند؛ اندی شههایی که قرار ا ست آیندۀ
بهتری را برای بشِِِّّّر به ارمغان بیاورد(».عرب )88:1383،هرکدام از مؤلفههای فلسِِِّّّفۀ وجودی،
ممکن اسِِّّت نزد یکی از فیلسِِّّوفان اگزیسِِّّتانس حاضِِّّر باشِِّّد؛ مثل آزادی نزد سِِّّارتر ،زمان نزد
هایدگر ،و نیسِِّّتگرایی در نظر نیصه .برای مطالعه درسِِّّت اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّم ،باید دیدگاههای
تمام هرههای برجسِِّّتۀ این مکتب را بررسِِّّی کرد .در واقع ،اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّم متعلق به فرد یا
زمان معین نیست.
 -1-2-2وجودگرایی
ی ستی آدمی ،نتیجۀ انتخاب های او ست نه بالعکس .ماهیت ،سرنو شت نی ست .ان سان ،همان
یزی ا ست که از خود می سازد .ا صالت ،یکی از ویژگیهای فرد اگزی ستان سیالی ست ا ست .در
واقع ،فردیت وجودی و اصالت ظاهر نا مستلزم یکدیگرند؛ یعنی ،به تعبیر فلسفۀ اگزیستانسیالیسم،
انسِِّّان به همان نسِِّّبت که فرد متولد میشِِّّود اصِِّّیل نیز زادهمیشِِّّود .بر اسِِّّاس این دیدگاه،
غیراصِِِّّّ یل بودن ،یعنی گریختن از ف نا پَیری خوین از طریق ت بد یل آن به واق عهای که برای
همگان رخ میدهد.
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آیینه دیدار و بیدار جهان بودن /آن سِِِّّّوی سِِِّّّوی خود نهانبودن /اکنون از دیروز و از فردا
گسستنها /از خواستها برخاستن ،در خود نشستنها (شفیعی کدکنی)242:1376،
شِِّّفیعی با بیان رسِِّّالت شِِّّاعرانۀ خوین و بلکه تمام شِِّّاعران ،ضِِّّرورت وجودی را یادآور
میشود؛ به راستی ،شاعر کسی است که آیینۀ دیدار و بیدار جهان باشد .أدونیس هم در قطعهای
خود را با هستی یگانه میداند:
()1

وحادَ بی الکونُ فأجفانَه /تلبسل أجفانی /وحادَ بی الکونُ ،بحلریاتی (أدونیس)70:1957،

پس ب شر ،م سئوَ وجود خوین ا ست .بدینگونه ،نخ ستین کو شن اگزی ستان سیالی سم ،آن
است که فرد بشری را مالک و صاحب اختیار آنصه هست قرار دهد و مسئولیت کامل وجود او
را بر خود او م ستقر کند .همصنین ،وقتی میگوییم ب شر م سئوَ وجود خوین ا ست ،منظور این
نیست که آدمی تنها مسئوَ فردیت خاص خود است بلکه هر فردی مسئوَ تمام افراد بشر است.
منها همه یکی است وگر ه لشگری است /اما /در این میانه /یکی من /من شگفت /آن من
که میسراید ،مانا که دیگری است (شفیعی کدکنی)411:1376،
من شگفت ،همان آیینۀ بیدار جهان است که به تعبیر اگزیستانسیالیسم ،مسئوَ وجود بشر نیز
هسِِّّت .به تعبیر مارسِِّّل( ،)Gabriel Marcelاین همان درک درونی حضِِّّور از طریق عشِِّّق
اسِِّّت که از همۀ اثباتهای ممکن بینهایت فراتر میرود؛ آنجا که أدونیس میگوید :لس ِّتل دال
()2

نهران /حاضنان لؤلؤُه الشعرُ /و دلّا حللما ن(أدونیس)241:1988،

و شفیعی کدکنی ،این راه پرفرازونشیب را با «شعر» برای خود هموار کردهاست:
راسِِّّتی زندانسِِّّرایی بود آفاق وجود /گر رات شِِّّعر روشِِّّن ،در شِِّّب تارم نبود (شِِّّفیعی
کدکنی)396:1376،
نگاه شفیعی به ه ستی ،از شماندازی نظاممند ا ست .جهاننگری وی ،حا صل ایمانی ا ست
که ا ساس آن بر «ان سان به منزلۀ شالوده ه ستی» ا ستوار ا ست« .در نظرگاه شاعر ما ،ه ستی بدون
وجود آدمی معنا نمی یابد؛ هسِِِّّّتی ونان جوی زاللی ،از ازَ تا ابد جاری اسِِِّّّت و تنها پر کاه
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وجود آدمی است که بر سر این آب زالَ مینشیند و حرکت و سریان جهان را نشان میدهد».
(فتوحی )221:1387،با وجود این نظرگاه ،شفیعی سخنی غیر این را که حاصل تناقضات درونی
شاعر متفکر است ،هم بر زبان میراند:
لیک هیچکس به ما نگفت /مرجع ضمیر زندگی کجاست (شفیعی)403:1376،
أدونیس نیز پر سنهای فل سفی و متناقی را در شعرش مطرح میکند و میگوید« :آیا واقعان
هسِِِّّّتی وجود دارد آیا این من پرسِِِّّّنده وجود دارد ! حاَ اگر وجود دارد گونه از وجودش
مطمئن باشم » دلهره و اضطراب در همین برزخها و تناقیهاست که رخ مینماید:
س ألفناه ،رَضِِِّّّینا به
یَئسِِِّّّلنا من النور /یئسِِِّّّلنا من غ ٍد مقبلٍ /موعدلنا موت ،وشِِِّّّطآننا /یأ ل
()3

(أدونیس)304:2002،

شاید مهمترین ک سی که دو امر پاردوک سیکاَ و دو محاَ را در تفکرات فل سفیاش مطرح
میکند و آن را مقومم امر مَهبی میداند ،کییرکگارد باشِِِّّّد .وی معتقد اسِِِّّّت که «ایمان»،
محصِِِّّّوَ این پارادوکس اسِِِّّّت که درونبود برتر از برونبود اسِِِّّّت« :اگر درون ،برتر از برون
نباشِِّّد،ابراهیم خاسِِّّر اسِِّّت( ».کگارد )12:1391،او در اثرش ،ترس و لرز ،ابراهیم(ع) را قهرمان
سپهر ایمانیاش میخواند« :آنگاه که به ابراهیم میاندیشم ،گویی نابود می شوم .اندیشهام با همۀ
شِِّّور و شِِّّوقن ،حتی به اندازۀ سِِّّر سِِّّوزنی به این پارادوکس عظیم نفوذ نمیکند .روح من با
کماَ خضوع اطمینان دارد که آن قهرمان برای من نیز جنگیدهاست( ».همان)57 :
این مب حر ،نظر یۀ «میا ندیشِِِّّّم ،پس هسِِِّّّتم» د کارت را به یاد میآورد؛ تفکری که
اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّتها تقریبان در برابر آن جبهه میگیرند .آنان معتقدند که این اندیشِِّّه ،تنها از
آستانۀ اعتبار عینی محافظت میکند و عرصۀ وجودی را زیر سؤاَ میبرد .مارسل میگوید :این
امر با سرشت غیرمتعین «من» ثابت می شود .من هستم ،بیان جامعی است که تجزیۀ آن به اجزای
شکل دهندهاش ،محاَ است( .مارسل )58:1387،به هر حاَ ،اثبات تفاوتها در اندرون وجودی
که میاندیشد و میکوشد تا در باب خودش فکر کند ،جایز است:
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درختی ا ست در گوشهگوشۀ بات سبزی /که کس انتهاین ندیده /یکی زین درختان همانا/
جهان نهان تو ،آنجاک /ز یک سِِِّّّوی میریزدش برگ /در درۀ مرگ /و از دیگران سِِِّّّوش،
رویان /ز پسِِّّتی به باال /ز باال به پسِِّّتی /درختی اسِِّّت هسِِّّتی /درختی اسِِّّت هسِِّّتی (شِِّّفیعی
کدکنی.)405:1376،
حقیقتی که شِِّّفیعی در این شِِّّعر بدان رسِِّّیده ،باالترین حقیقتْ دسِِّّتیافتنی برای یک فرد
وجودگرا ا ست؛ یعنی ،عدمقطعیتی عینی که در ک شفی و شهودی حا صل از پر شورترین حالت
درونی به دسِِِّّّت میآید و به تعبیر خودش« ،آنصه جاودانهتر ،جادوانهتر /و آنصه جادوانهتر،
جاودانهتر. »...
و أدونیس هم در قطعۀ «مزمور» میگوید :ال مکانُ لی بینَ الموتی /الحیاۀُ ضِِّّحیۀٌ و ال أعرفل
()4

أن أموت /...دنّنی عجوٌَ و الموتل یتبعلنی (أدونیس)168:1996،

یکی از تفاوت های بارز بین تفکر وجودی أدونیس و شِِِّّّفیعی ،اینجاسِِِّّّت که شِِِّّّفیعی ،به
سِِّّرنوشِِّّت محتوم بشِِّّر به دیدۀ اعتقاد و احترام مینگرد ،حاَ آنکه أدونیس ،تمام سِِّّعی خود را
برای کتمان آن میکند .حتی آنجا که ادونیس زبان به تسِِّّلیم میگشِِّّاید ،باز هم وجودش را به
خودش تسلیم میکند نه به دیگری:
أسِِِّّّلمتل أیّامی لهاویۀ /تعلو و تهبلُ تحت مرکَبتی /و حفَرتل فی عینی مقبرتی /أنا سِّ ِّیّدل
()5

األشباح (أدونیس)192:1996،
 -2-2-2انسانمحوری

انسان جسمی دارد که با آن ،در زمرۀ وجودهای فینفسه قرار میگیرد .وجود فینفسه همان
تجربۀ وجود خارجی است ولی در برابر آن ،موجودی آزاد و آگاه و منشأ اعماَ خوین است؛
یعنی ،دارای وجود لْنفسه است .این جنبه از وجود انسان ،اصل اوست و در واقع ،ماهیتی ندارد و
قابل تعریف نی ست .تقدم وجود ان سان بر ماهیتن ،در همین نکته ا ست .ان سان همواره در جریان
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و در حاَ ساختن خوین است وبه تعبیری ،انسان رو به آینده دارد و دایم در حاَ طرح افکندن
است .شفیعی نیز همین را میخواهد و نین میسراید:
عوض میکنم ه ستی خوین را با /هرآن یز از زمرۀ زندگانی /هرآن یز با مرگ د شمن/
هر آن یز روشن /هر آن یز جز من (شفیعی.)391:1376،
درک أدونیس نیز نین اسِِِّّّت ،با این تفاوت که او خوین را باالتر از تمام تعیّنات ممکن
میداند تا جایی که تنها خود را در رأس هسِِِّّّتی مییابد و میفهمد که باید خود ،آفرینندۀ معنا
باشِِِّّّد :یحلَمل أن یَرقصَ فی الهاویۀ /یحلمل أن یجهلَ أیّامَهل اآلکلهل األشِِِّّّیاِْ /أیّامَهل الخالقۀُ األشِِِّّّیاِ/
ل األسِِِّّّرار /مبتدْئ نا سِِِّّّماَِه فی آخْر السِِِّّّماِْ.
یحلمل أن ینهیَ أن ینهارَ /کَالبحر -أن یسِِِّّّتعج َ
(أدونیس)157:1996،

()6

اگزیستانسیالیسم ،دو گراین الحادی و غیرالحادی دارد که پیشرو اولی ،نیصه و سارتر و دومی،
کییر کگارد است .شعار معروف نیصه« ،خدای مرده» ،شگفتانگیز به نظر میرسد .بنیادىترین
مسئلهاى که نیصه جهان غرب را در روزگار خود با آن مواجه مىدید ،بحران عمیق فرهنگى بود
که او کیدۀ آن را درعبارت «مرگ خدا» و ظهور نیهیلیسِِّّم یا هیچ انگارى بیان کردهاسِِّّت .به
باور نیصه ،تفکر دینى و متافیزیکى از اعتبار افتاده و خناى برجاى گَاشِِِّّّته که علم جدید قادر
به پرکردن آن نیسِِّّت و از این روی ،باید بهجای دیدگاههاى دینى و فلسِِّّفى گَشِِّّته ،جانشِِّّینى
مناسب پیدا کرد .أدونیس متأثر از همین اندیشه ،انسان را خالق و ناظم جهان میداند:
رافعان بیرقَ األفوَ /هادمان کلَّ دارٍ /هوذان یرفیل اإلمامۀ /تارکان یأ سله عالمۀَ /فوقَ وجهْ الف صوَ
()7

(أدونیس)158:1996،

سِِِّّّارتر نیز معتقد اسِِِّّّت که تا وقتی در زندگی روزمره غوطهوریم ،در آرامشِِِّّّی کاذب
بهسرمیبریم امّا اگر یقظهای واقعی اتفاق بیفتد و ناگهان از این غفلت برخیزیم (همانطور که در
رمان تهوع نشِِِّّّان میدهد) و با خود و با جهان نانکه هسِِِّّّت مواجه شِِِّّّویم ،رنج واقعی آغاز
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میشِِّّود .این همان مفهومی اسِِّّت که در اشِِّّعار أدونیس بسِِّّیار برجسِِّّته اسِِّّت و شِِّّاعر با تعبیر
«هاویه» از آن سخن میگوید:
أحملُ «هاویتی» و أمشِِِّّّی /و سِِِّّّادتی الهاویۀُ و الخرائبل شِِِّّّفیعتی /دنّنی حجّۀُ ضِِّّدم العصِِِّّّر
()8

(أدونیس)168:1996،

کییرکگارد ،همه یز را عطف به خدا میداند و سِِّّارتر و نیصه ،در پی جایگزینی انسِِّّان در
مقام خداوندیاند زیرا ان سان به خود وانهاده شدها ست .این مطلب ،ا سا سیترین یزی ا ست که
اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّم را به دو گراین الحادی و غیرالحادی تقسِِّّیم میکند .أدونیس بارها مفهوم
«خدای مرده» را به شعر درمیآورد:
ماتَ دلهٌ کانَ مْن هناک /یهبلُ مْن جمجمۀ السِِّّماَِ /لرُبّما فی الََعر والهالک /فی الیأس فی
م
ی اإلل ِّ ٌه  /ل ُر بّمِِّّا ،فِِّّاألرض لی سِِِِّّّّر ی ٌر و زوج ِّۀٌ /وا لعِِّّا َل ل
ا ل مَتِِّّاه /یصِِِِّّّّع ِّ لد مْن أ عم ِّ ا ق َ
()9

دنحناِ(أدونیس)173:1996،
 -3-2-2نیستانگاری

أدونیس بهخاطر خالِ وجودی خود ،میخواهد بر عدمی که ریشه در جانن دارد ،غلبه کند
و این همان دریافت ان سان از خوی شتن ا ست .موجودی که میخواهد خالِ خود را جبران کند،
به حالتی میر سد که وجدان و آزادیاش از او سلب می شود و این امری ناخو شایند برای فرد
آزاداندین ا ست .پس ،در صدد برمیآید که ساحتی خدایی بیابد ولی این خوا ستی ناممکن و
رنجی است که انسان متفکر را رها نمیکند:
ماذا ،دذن تَهدمل وجهَ األرض  /تر سْم ُوجها آخَران سْواه؛ /ماذا دذن لیس لک اختیارٌ /غیرَ طریق
النّار /غیرَ جحیم الرَّفی/-حین تکونَ األرضَ /مقصلۀن خرساِ أو دله (أدونیس)240:1996،

()10

تفسِِّّیر دیگری نیز برای آنصه اغلب بدبینی وی برشِِّّمردهمیشِِّّود ،هسِِّّت و آن ریشِِّّه در
اتفاقات ناگواری دارد که برای او پین آمدهاند .شِِّّاید او /انسِِّّان« ،دیگر نمیتوانسِِّّته به طریق
گَشته در مقابل آن اتفاقات واکنن نشان دهد؛ یعنی به طریق زمانی که شاید نسبت به راههایی
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که سِِّّرنوشِِّّت پین پاین قرار میداده ،مثبتاندینتر بودهاسِِّّت )Leaman,2004:79( ».امّا
شفیعی کدکنی ،به هیچوجه نیستانگار نیست؛ وی آن هنگام که در شعرش از خامشی نردبانی
میسِِّّازد برای برشِِّّدن بر بام راز ،آنصه را مییابد ،در قالب ترس و لرز ناشِِّّی از شِِّّگفتی بیان
میکند:
سِِّّهم خود را یافتم /لحظهای از جاودان /.وه ه وحشِِّّتناک بود /،ایسِِّّتادن ناگهان /بر کران
بیکران! (شفیعی کدکنی)435:1376،
شِِِّّّفیعی در کشِِِّّّاکن دو مفهوم یأس و امید ،ابهام و تحیر را انتخاب میکند« .تم یأس و
سِِِّّّیِِّّاه بینی ،بین از همِِّّه در شِِِّّّعر «پِِّّل» از دفتر «شِِِِّّّّبخوانی» نمود پیِِّّداکردهاسِِِِّّّّت».
(بشِِّّردوسِِّّت .)175:1376،شِِّّاعر ،پلی را توصِِّّیف میکند که بهسِِّّان آدمی در رؤیا فرورفته امّا
برای خواب وی ،تعبیری وجودندارد و قرار نیست یزی تغییر کند:
بر فراز پل با ریزش تندر /ابر میبارد و میبارد /پل به رؤیایی ژرف /قطرۀ باران را /ضربههای
سم ا سبان نبرد /پین خود پندارد /شیون تندر را  /شیهۀ ا سبان میانگارد /جاودانه غرقه بماناد به
خواب /زان که خوابن را تعبیری نیست( .شفیعی کدکنی)138:1379،
البته ،شفیعی گاه تحت تأثیر ا شخاص حقیقی یا ا سطورهای خاص ،همصون خیام و سیزیف
قرارگرفته و نغمههایی از سِِّّر پو ی سِِّّاز میکند .بهترین گواه بر این مدعا ،شِِّّعر « رخ اه» از
دفتر «مرثیههای سرو کاشمر» است:
تاریخ سِِّّطل تجربهای تلخ و تیره اسِِّّت /تا آسِِّّتان روشِِّّنی روز آمدن /پیمودن آن مسِِّّافت
دشوار با امید /وانگه دوباره در دَ ظلمت رهاشدن( .شفیعی کدکنی)37:1376،
امّاأدونیس ،مکرران به افسِِِّّّانۀ سِِِّّّیزیف اشِِِّّّاره میکند و حتی قطعاتی با همین عنوان دارد؛ برای
نمونه ،قطعۀ «دلی سیزیف» از دفتر «أغانی مهیار الدمشقی» شایان ذکر است که در آن ،شاعر در
تحمل رنجهای خود ،با سیزیف همزادپنداری میکند:
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()11

أقسَِِِّّّمتل أن أحملَ مع سِِِّّّیزیلفَ /صِِِّّّخرتَهل الصِِِّّّمّاَِ /أقسَِِِّّّمتل أن أظلَّ مع سِِِّّّیزیلف...
(أدونیس)236:1996،

یکی از مف سران آرای سارتر میگوید« :آنان که لحظهای از ح ضور الهی را درک کردهاند،
میدانند که طرح سؤاَ از معنای وجود ،بدون احساس این حضور نیز ممکن است ،حتی اگر به
صورت غیبت خدا اح ساس شود( ».کرن ستون )91:1354،سارتر که با خدایی نهفته در ضمیرش
در مبارزه ا ست ،با انکار وجود خداوند ،همۀ صفات خدایی را به ان سان ن سبت میدهد و تالش
ان سان را در جهت خدا شدن می داند .به تعبیر او ،اگزی ستان سیالی سم ،نتیجۀ تفکر نی ستی خدا ست.
تازه با این ک شف بنیادین ا ست که راه فهم در ست ان سان از خوین گ شودهمی شود .ا صل اوَ
اگزی ستان سیالی سم ،از همین دریافت اخَ می شود :ب شر هیچ نی ست ،مگر آنصه از خود می سازد.
نخستین کوشن اگزیستانسیالیسم ،آن است که فرد بشری را مالک و صاحباختیار آنصه هست،
قرار دهد و مسِِّّئولیت کامل وجود او را بر خود او مسِِّّتقر کند .بشِِّّر محکوم اسِِّّت که در هر
لحظه ،ب شریت را ب سازد .بر همین ا ساس ا ست که أدونیس ،قاطعانه وجود خدایی را که از«آنجا
فرود میآ مد» ردمیکند و خودش(بشِِِّّّر) را آفر ید گار میخوا ند؛ آفر ید گاری که زمین ،در
برابرش کرنن میکند:
ماتَ دلهٌ کانَ مْن هناک /یهبلُ مْن جمجمۀ السِِّّماَِ /لرُبّما فی الََعر والهالک /فی الیأس فی
المَتِِّّاه /یصِِِّّّع ِّدل مْن أعمِِّّاقیَ اإلل ِّهٌ  /لرُبّمِِّّا ،فِِّّاألرض لی سِِِّّّریرٌ و زوج ِّۀٌ /والعِِّّالَمل دنحنِِّّاِ
(أدونیس)173:1996،

()12

همانطور که مالحظه میشِِّّود ،اشِِّّعار أدونیس با آرای سِِّّارتر و نیصه ،همخوانی بیشِِّّتری
دارد .متقابالن در شِِّّعر شِِّّفیعی ،تمایل به فلسِِّّفۀ کییر کگارد نمایان اسِِّّت .شِِّّفیعی خود را از
شناخت آنکه در آن سوی هستی ،انتظارش را میکشد عاجز میداند ،نان که در شعر «خطابۀ
بدرود» میگوید:
ون بمیرم – ای نمیدانم که  -باران کن مرا! (شفیعی)493:1376،
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امّا این باعر نمی شود که شاعر ایمانن را از دست بدهد زیرا «ایمان ،یک شور است و در عین
حاَ ،یک معجزه است ،مضطرب است اما پیروز است .دائمان مضطرب است ،دائمان پیروز است».
(کگور )18:1391،این ،همان امر پارادوک سیکاَ معروف کگارد ا ست؛ پارادوک سی فل سفی که
به سِِّّخن مارسِِّّل ،آن را «تفکر از فاصِِّّله» باید نامید .همین تناقی درونی را در شِِّّعر «درخت
هستی» شفیعی میتوان مالحظه کرد:
شم برهم مینهم ،ه ستی دو سو دارد /:نیمی از آن در من ا ست و نیمی از آن بر من /نیمه در
من بهارانی پر از بات اسِِّّت و /آفاقی پر از باران /نیمه بر من زبان اک اک خاک و /شِِّّمان
کویر کور تبداران /شِِّّم بر هم مینهم هسِِّّتی راغانی اسِِّّت /روشِِّّن اندر روشِِّّن و آفاق در
اشراق /میگشایم شم ،میبینم ه زهرآگین و ظلمانی است (شفیعی)430:1376،
-4-2-2آزادی و مسئولیت
اگزی ستان سیالی سم ،فل سفۀ آزادی ا ست ،نانکه حتی سارتر میگوید« :ما محکوم به آزادی
ه ستیم( ».فلین )112:1391،این آزادی ،معناین آن ا ست که ما میتوانیم از زندگی خود فا صله
بگیریم و در مورد آنصه انجام میدهیم بیاندیشیم .از این روی ،ما همیشه بیشتر از خودمان هستیم.
شفیعی در قطعۀ «ملکوت زمین» ،دغدغۀ اساسی انسان را آزادی معرفی میکند:
نانکه ابر ،گره خورده با گریستنن /نان که گل ،همه عمرش مسخّر شادی ا ست /نان
که هستی آتن اسیر سوختن است /تمام پویۀ انسان به سوی آزادی است (شفیعی)423:1376،
أدونیس نیز هسِِّّتی و هسِِّّتبودن را مشِِّّروط به آزادی میداند و نین میسِِّّراید« :هسِِّّتی
زنگاری ا ست که جز به آزادی جال نمییابد( ».ادونیس )13()35 :1378 ،امّا ان سان به همان اندازه
که آزاد است ،مسئوَ نیز هست؛ یعنی ،آزادی بشر بیقیدوشرط نیست .انسان به دنیا میآید تا
تجربه کند ،انتخاب کند و مسِِّّئوَ خود و همنوعانن در برابر هسِِّّتی باشِِّّد .او ناگزیر به تحمل
دلهرهای دائم است و این دلهرۀ بهتربودن ،گونهزیستن و مسائل مربوطبههستی است،که مدام
بار مسِِّّئولیتن را بیشِِّّتر میکند .با توجه به این محدودیت ،او همواره میکوشِِّّد تا بهترینها را
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برگزیند و این ،یعنی ان سان به دنباَ ف ضایل و نیکوییها ست و آنصه او را به سعادت میر ساند،
همین فضایل و اخالق است.
 -5-2-2تعهد
اگزی ستان سیالی سم ،نوعی شعور اجتماعی ایجادمیکند و همراه آن ،اعتقادی بهوجودمیآورد
مبنی بر اینکه هنرهای زیبا و دسِِّّتْکم ادبیات ،باید از لحاظ سِِّّیاسِِّّی و اجتماعی متعهد باشِِّّد.
(فلین )29:1391،شِِّّفیعی و أدونیس ،هردو از این لحاظ شِِّّاعرانی متعهد هسِِّّتند زیرا شِِّّعرشِِّّان،
سِِّّیاسِِّّی و اجتماعی اسِِّّت .یکی از برجسِِّّتهترین قطعاتی که میتوان از تعهد شِِّّفیعی نسِِّّبت به
جامعه ،خصوصان نسل آینده ،مثاَ زد« ،شب خیام» از دفتر «در ستاین کبوترها»ست:
ما ،بیآنکه شِِّّمع مجمع اصِِّّحاب گردیم /یا خود ،محیل دانن و آداب /با شِِّّمع واژههامان/
یک نسل را به نسل دیگر پیوستیم /بیآنکه قصهای بسراییم بهر خواب /آیندگان! /بدانید اینجا/
مقصود از کالم /تدبیر حمل مشعلهای بود ،در ظالم( .شفیعی کدکنی)325:1376،
شفیعی رسالت خوین را در این ند بیت به انجام میرساند .وی اگر واژهای بر زبان آورده،
برای پیوستن نسلها بودهاست .این رسالت واژگانی ،نوری است در تاریکیهای قرن حاضر که
با رساندن آن به آیندگان ،شاعر تعهد و مسئولیت خوین را در قباَ مردم ،کالم و شعر به انجام
رساندهاست.
«تعهد ،رویکرد کسِِّّی اسِِّّت که از مسِِّّئولیت خود آگاه شِِّّدهاسِِّّت و وضِِّّعیت خود را در
موقعیت تاریخی و اجتماعی درک میکند و میخواهد دست به کنن بزند تا از آنصه آزادیاش
را در این وضِِِّّّعیت محدود میکند ،بکاهد .ما در کنن هایمان ،مدام متعه ْد مخاطب خوین
قرارمیگیریم و این تعهد ،جبر اخالقی را به ما تحمیل میکند( ».فرجی )107:1389،کسِِِّّّی که
در برابر ستم خاموش میماند ،به ستمگر متعهد می شود و این جبر اخالقی نا شی از تعهد ا ست.
باید انسانیت راستین و ارزشهای بنیادین انسانی را خلق کرد؛ یعنی ،همان هدف راستینی که هر
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انسان ارزشمحوری در پی آن است .شفیعی در شعر «خروس» از دفتر «ستارۀ دنبالهدار» کنایهوار
اخالقیات به قهقهرارفتۀ بشر را زیرسؤاَ میبرد:
بیدارباش قافلۀ زندگانی اسِِّّت /ور خود به اه هاویه باشِِّّد نشِِّّیمنن /مرد عقیده اسِِّّت و
گرفتار عقده نیست /پروا ندارد از خطر حق و گفتنن! (شفیعی.)449:1376،
و أدونیس ،دلمرده از نین فضایی که نتیجۀ مدرنیته است ،از کسی سخن میگوید که رنجها را
بهجان میخرد ولی وجودش را آلودۀ پلیدی نمیکند:
ت
ل کیف یمو ل
ت و تَجه ُ
ن یجوعل ،جبی َنهل /و یَمو ل
باسِِِّّّم تاری خْه فی بال ْد الوحوَ /یأکلُ ،حی َ
ن فی قرار الحیاۀ
ف هَا القناع الطویل /مْن األغنیات /دنّه البَر ُۀ األمینۀُ /دنّه سِِِّّّاک ُ
الفصِِِّّّوَُ /خل َ
()14

(أدونیس)152:1996،

 -6-2-2دلهره و اضطراب
سارتر دربارۀ آزادی میگوید« :هیچکس نمیتواند آزادی را از کسی سلب کند .انسان آگاه
بر این امر واقف اسِِِّّّت که عالم خارج و مافیها هسِِِّّّتند تا انتخاب ها و امکانات وی را تحقق
بخشند؛ بنابراین ،انسان محور همه یز می شود( ».ر.ک :سارتر )73:1389،أدونیس در اشعارش،
با گسِِّّتاخی بر این تفکر محوری تأکید میکند و خود را صِِّّاحب اختیارات تام میداند .وی در
شِِّّعر «نوح جدید» به مثابه پیامبری اسِِّّت که فرمان آفریدگارش را نشِِّّنیده میگیرد و کاری را
انجام میدهد که خود میخواهد:
و خفا اإلله /یقوَُ لی یا نوحل أنقَْ لنا األحیاَِ /لَم أحفَل بقوَ اإلله / ...موعدلنا موتٌ /...نَمضِِّّی و
()15

ال نَصغی لَاک اإلله /تَقنا دلی ربٍّ جدیدٍ سواه (أدونیس.)304:1996،

أدونیس دقیقان به یزی ا شاره میکند که سارتر ،آن را مرزی برای آزادی ب شر میداند؛ مرگ.
زیرا زیستن در دورۀ زمانی مشخص از تاریخ ،محدودیتی برای انسان بهدنباَدارد که او را وادار
می کند تا از میان امکاناتن ،بهترین ومطلوبترین را برگزیند .آگاهبودن به مرگ ،فرد یت و
تنهایی را افزاین میدهد و نیسِِّّتی را آشِِّّکار میکند« .انسِِّّان همواره گَشِِّّته را میکاود و در
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رؤیای آینده بهسرمیبرد .اندیشیدن به زمان ،دلهره و اضطراب را نیز ایجاد میکند زیرا اندیشیدن
به کسِِِّّّب موفقیت ،دلهرۀ شِِِّّّکسِِِّّّت را نیز به همراه دارد .انسِِِّّّان ،دلهرۀ هسِِِّّّتی را دارد».
(فرجی )72:1389،این آگاهی و دلهرۀ ناشی از آن ،در شعر شفیعی اینگونه بیان میشود:
می رخد این تسِِِّّّبیا و عمر ما /پایان پَیرد /عاقبت /اما /...اما رها کن ،جای ا مّا نیسِِِّّّت/
می رخد این تسبیا و دستی ،هیچ پیدا نیست (شفیعی.)440:1376،
شِِِّّّفیعی در قطعۀ ترس و لرز ،با الهام از اثر معروف کگارد ،در پی القای همین اضِِِّّّطراب
است؛ اضطرابی که میتواند بارها تکرار شود:
هر ند سِِّّاَ یکبار /جاروی ذوذنب /این آسِِّّمان پر ز دریغ و دروت را /میروبد و مسِِّّیر
م سیحای دیگری را /از هر شیار و شبهه و شک پاک میکند /و باز بار دیگر /گرد و غبار دیگر
و باز اضطرابها /بیداریی ،پریشان ،همرنگ خوابها (شفیعی.)458:1376،
شاید بیان جسورانۀ أدونیس نیز نقابی برای پوشاندن همین وحشت باشد:
یَکفیکَ أن تعینَ فی المتاهْ /منهزمان أخرسَ کالم سمار /لن تلمَا اهللُ علی الجباهل؛ /یکفیکَ یا
مهیارل /أن تَکتمَ السرَّ الََّی محاهل (أدونیس.)200:1996 ،

()16

 -7-2-2اخالق وضعیتی
اگزی ستان سیالی ستها ،نظامهایی را که عقل برای سامان زندگی اخالقی می یند و می سازد،
به سِِِّّّخره میگیرند و بین از هر یز ،بر «اخالق موقعیت» انگشِِِّّّت می گَارند .فیلسِِِّّّوفان
اگزیستانسیالیسم ،هر عملی را امری ویژه و منحصر به فرد میدانند که فاعل فعل ،خویشتن را در
آن موقعیت مییابد و او باید فراتر از قوانین جزمی و ق شری که از منابع گوناگون معرفتی ن شئت
میگیرد ،گزینن کند و عاقبتْ تبعات و مسِِِّّّئولیت های ع مل خوین را آزادا نه و متعهدا نه
بپَیرد؛ همانطور که أدونیس خود را فاعل فعل خویشِِِّّّتن میداند :طَرفل رایتْی ال تُؤاخی و ال
تَتَالقی /طَرفل أغنیاتی /و أحبُّ و أَحیا و أو لَدل فْی کَلَماتی( .أدونیس179:1996،الف)( )17از این
رو ،در مکتب اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّم ،آدمی نمیتواند انتظار داشِِّّتهباشِِّّد که باید و نبایدی بشِِّّنود و
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وظیفه و تکلیفی مشخص شود .تنها بایدی که میتوان از آن سرات گرفت ،این است که خود را
بشِِّّناس .شِِّّفیعی در شِِّّعر «آن من که میسِِّّراید» تجربهاش را با خواننده در میان میگَارد و از
آزمودههایی که به دنباَ خود حقیقیاش بوده تا آنجا که سِِِّّّرانجام به من سِِِّّّراینگر ،مانا که
دیگری است ،رسیده ،سخن میگوید:
بسِِّّیار آزمودم و /دیدم /در آینه /منها همه یکی اسِِّّت و گر ه لشِِّّگری اسِِّّت /اما /در این
م یا نه /یکی من /من شِِِّّّگ فت /آن من که میسِِِّّّرا ید ،ما نا که دیگری اسِِِِّّّّت (شِِِّّّفیعی
کدکنی.)411:1376،
پیداسِِّّت که این شِِّّعار ،بین و پین از آنکه الزامی باشِِّّد و تعیین تکلیفی کند ،گسِِّّترهای
وسِِِّّّیع از تعالیم و آموزه ها و کنن ها را که گاه با هم در تعارضا ند دربرمیگیرد .فیلسِِِّّّوفان
اگزی ستانس ،به ف صل م شترک همۀ موقعیتهایی میاندی شند که ان سانها در همۀ زمانها و همۀ
مکانها با آنها مواجه هسِِّّتند .در این مسِِّّیر آنها بر مفاهیمی ون اضِِّّطراب و دلهره ،تصِِّّمیم و
انتخاب ،امید و بیم ،بهعنوان ویژگیهای مشترکی که همه در مواجهه با موقعیتهای گوناگون با
آن روبرو هستند و از آن گزیر و گریزی ندارند ،نام میبرند.
 -8-2-2زمان وجودی
گویا بین تمام موارد ذکر شده ،حلقۀ اتصالی وجوددارد که در سراسر اصوَ اگزیستانسیالیسم
جاری اسِِّّت و آن ،مسِِّّئلۀ زمان اسِِّّت .زمان نان اهمیتی دارد که هایدگر در اثر برجسِِّّتهاش،
هسِِِّّّتی و زمان ،هسِِِّّّتی را در توجه کامل به زمان تقریر میکند .سِِِّّّپهرهای مطرح از سِِِّّّوی
کییرکگارد نیز در تحلیل اگزیستانسیالیستی ،نسبت خاص خود را با زمانمندی آشکار میکنند
(کگارد سه سپهر یا سه مرحله را به منظور پیجویی فرآیند تبدیل شدن به فرد تبیین میکند که
عبارتند از :سپهر حسی ،سپهر اخالقی و سپهر ایمانی ).بهطور خالصه ،تمام فیلسوفان وجودی ،از
آن جهت که به مرگ توجه ویژه دارند ،از توجه به زمان ناگزیرند« .تنها یزی که بشِِِّّّر را از
ناامیدی دور میکند ،انسِِّّانبودن و آگاهی اسِِّّت .این آگاهی ،زمانمند اسِِّّت و در قالب زمان

نشریۀ ادبیات تطبیقی ،ساَ  ،7شمارۀ  ،13پاییز و زمستان 1394

142

واقع میشِِّّود؛ یعنی ،آگاهی رو به سِِّّوی آینده دارد و این آینده ،همان یزی اسِِّّت که تحقق
خواهدیافت و با آن انسان ،امکانات پین روین را برمیگزیند؛ بنابراین ،زمان یکی از جنبههای
و جود ان سان ا ست .البته ،صرف زمانمند بودن ،ان سان را ان سان نمیکند ...بلکه این اندی شیدن به
زمان است که او را زمانمند میکند( ».فرجی)72:1389،
أدونیس به سیالیت زمان ،آگاه و در پی کشف آن سرگردان است :زَمَنُ یَجری ،زَمَنُ یَهربل
مْثلُ الماِْ /و أنا أَجری(...أدونیس)62:1988،

()18

آن زمانمندیای که مرگآگاهی را درپی دارد ،انسان را به فهم عمیق زمان و تاریخ رهنمون
میکند .هایدگر در کتاب «هستی و زمان» ،به این مسئله پرداختهاست( .ن.ک :هایدگر)425:13،
سِِّّه سِِّّاحت حاَ ،گَشِِّّته و آینده ،ظهورات مختلف «دازاین» ( )Daseinهایدگر محسِِّّوب
می شوند .آینده ،عین پروا و مباالت ا ست ون ان سان همواره خود را به سوی امکانات شای ستۀ
خود میافکند .همین برون فکنی ،مقوّم آینده اسِِِّّّت .آینده جز با آنصه باید شِِِّّّد ،معنا ندارد و
همین توجه به آینده ،ان سان را متوجه گَ شته نیز میکند .ان سان در حرکت به سوی د ستیابی به
امکاناتن ،اصل و منشأ خود را نیز کشف میکند و این را به عنوان آنصه بوده تلقی میکند .حد
فاصل بین این دو ساحت که گَشته را به آینده پیوند میزند ،حاَ است.
شِِِّّّفیعی در یکی از قطعاتن با نام «زمان وجودی» ،این زمان جاری را با درنظرگرفتن سِِِّّّه
ساحت مَکور که در برابر وجود آشکارگی دارند ،تصویر میکند:
می رود این جوی ،جوی جاری جویان /سِِِّّّوی ابد از ازَ ،شِِِّّّتاب نهانن /گر پر کاه
وجود ما ننشستی /بر سر این آب /هیچکس آگه نمیشد از جریانن( .شفیعی)455:1378،
أدونیس در شعر «سدها» ،زندگی را نتیجۀ تکرارهای زمان میداند:
ض
دا ئْم ِّان یل قرأ الضِِِّّّّحی و یلعِِّّاد /...دائم ِّ نا هَِِّّه التکِِّّایِِّّا /...دائم ِّ نا فی عروق ِّْک اإلجهِِّّا ل
()19

(أدونیس)195:1996،
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در قطعه شعری دیگر ،أدونیس ،ت صویری را از زمان که احاطهاش کردها ست ،ن شان میدهد که
در آن با تکیه بر حاَ ،میخواهد گَشته را ویران کند تا آینده را بسازد:
هدمتل مملکتی /هدمتل عرشِِّّی /...ورحتل أبحرُ محموالن علی رئتی /...و أکتبل الزمنَ اآلتی
علی شَِِِّّّفتی /والیومل لی لغتی /و لی أرضِِِّّّی و لی سِِِّّّْمَتی و لی شُِِِّّّعوبی تغ َِّّینی بحیرتْهِِّّا
(أدونیس)206:1996،

()20

 -3نتیجهگیری
شفیعی کدکنی و أدونیس ،هردو در اشعارشان ایدئولوژی و دیدگاه فلسفی بارزی دارند که
همین امر ،آنان را از معاصرانشان متمایز میکند .توجه به اگزیستانسیالیسم ،از آنجا که نمایانگر
اجتماعیبودن و دغدغهمندبودن دربارۀ هسِِِّّّتی و انسِِِّّّان در اندیشِِِّّّۀ دو شِِِّّّاعر اسِِِّّّت ،جایگاه
ویژهتری دارد؛ ضمن اینکه دلبستگی به این فلسفه ،مسئولیت متعهدبودن را نیز برایشان به ارمغان
میآورد .شِِّّفیعی از آن روی که پایبند اعتقادات و فرهنگ خوین اسِِّّت ،دغدغههای خود را
در آرای کییرکگارد میجوید .او در نهایت ،عشِِِّّّق به خدا را ارج مینهد امّا أدونیس ،همواره
در کار شِِّّکسِِّّتن قیود و وابسِِّّتگیهاسِِّّت ،ولو اینکه این تعلق ،وجود خودش باشِِّّد .اگر وی
تکم پیرو آنان است .او بشر را در مقام خویشتن ،آفریدگار
ستایشگر نیصه و سارتر نباشد ،دس ْ
خود و سازندۀ سرنوشتن میداند .دقت در اشعار دو شاعر مَکور ،نشان میدهد که شفیعی در
مقام شاعری متفکر از اگزی ستان سیالی سم بهره میبرد و خود را به د ست امواج متالطم فل سفه یا
الاقل فل سفهای خاص نمی سپارد .البته ،پیصیدگی و د شواری مجموعۀ دوم ا شعار او ،هزاره دوم
آهوی کوهی ،بویژه در دفتر « ستارۀ دنبالهدار» ،نسبت به اشعار قبلیاش ،گواه تکامل فکر فلسفی
شِِّّاعر اسِِّّت امّا أدونیس را میتوان در زمرۀ اگزیسِِّّتانسِِّّیالیسِِّّتها قرارداد زیرا او از راه شِِّّعر،
فلسِِّّفهورزی میکند .باور او به انسِِّّان و اصِِّّالتن ،همانقدر واقعی اسِِّّت که به وجود خودش
عقیده دارد .با توجه به اینکه وی داننآموختۀ رشِِِّّّتۀ فلسِِِّّّفه اسِِِّّّت ،رهیافتهای فلسِِِّّّفی در
اشعارش اصلی بنیادین و تکرارشونده است.
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یادداشتها
 -1هستی بامن یگانه شده آنگاه که پلکهاین /پلکهای مرا میپوشاند /هستی با من ،با آزادیام یگانه
شده است.
 -2نیستم بین از رودخانه ای ناپَیرا /پیصان و شعله ور /و فشارندۀ مروارید پنهان شعر.
 -3ما از نور دلسرد شدیم ،از فردا نومید ،موعد ما جنگ و مرگ است ،نومیدی را یافتیم و به آن بسنده
کردیم. ...
 -4مرا در میان مردگان جایی نیست .زندگی قربانی من است و مردن نمیدانم. ..من شتابکارم و مرگ به
دن بالم میدود .روز هایم را به هاو یهای سِِِّّّپرده ام /در فراز و فرود به زیر گردو نه من /و گورم را در
شمهایم کندهام /سرور اشباح منم.
 -5در رویای رقص در هاویه است /در رؤیای بیگانگی با روزهای خوین /که همه یز را میبلعند /که
همه یز را می آفرینند /در رؤیای آن اسِِِّّّت که برخیزد و فروریزد /دریاوار بر رازها پیشِِِّّّی جوید /و
آسمان خود را آغاز کند /در انتهای آسمان.
 -6رایت افوَ را برداشِِِّّّته /خانه ها را همه ویران کردهاسِِِّّّت /اینک از امامت تن میزند /و از نومیدی
خوین تیرک راهنمایی /بر هرۀ فصلها مینشاند.
 -7هاویهام را برمیدارم و به راه میافتم /بال شم هاویه ا ست و ویرانهها شفاعتگرم /من دلیلی ه ستم بر
محکومیت این عصر.
 -8مردهاست خدایی که از آنجا فرودمیآمد /ازجمجمه آسمان /پس در هراس ونابودی است شاید /در
یأس  /در هزار تو /که خدایی در من از اعماق برمیآید /شِِِّّّاید؛ /ورنه زمین بسِِِّّّتر و جفت من اسِِِّّّت/
وجهان کرنشی (برگنیسی)101:1377،
 -9بنابراین ،سِِّّطا زمین را ویران می کنی تا شِِّّکلی دیگر غیر از آن ترسِِّّیم کنی؛ پس اره ای غیر از
برگزیدن راه آتن ،غیر از جهنم اعتراض نداری تا زمانی که زمین ،گیوتینی بیاحساس یا خدایی باشد.
 -10سِِّّوگند میخورم که همراه سِِّّیزیف حمل کنم /صِِّّخره سِِّّخت را /عهد میبندم که با او زندگی
کنم.
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 -11مردهاسِِّّت خدایی که از آنجا فرودمیآمد /از جمجمۀ انسِِّّان /پس در هراس و نابودی و ابهام  /در
یأس /در هزارتوست /که خدایی در من از اعماق برمیآید /شاید /ورنه زمین بستر و جفت من است /و
جهان کرنشی.
 -12دسترسی به اصل متن اوراق فی أعماَ ریا میسر نشد .ترجمۀ فارسی از متن کتاب کارنامۀ باد نقل
شد.
 -13به نام تاریخ خوین در سِِِّّّرزمین لجن /جبین خوین را به گاه گرسِِِّّّنگی میخورد /و میمیرد،
بیآنکه فصلها بدانند ه سان /پشت این نقاب بلند ترانه /او یگانه بَر وفاداری است /که در دَ زندگی
آرام گرفتهاست.
 -14و خدا به شِِِّّّتاب به من می گ فت /ز ند گان را برای ما نجات بده ای نوح /کالمن را به یزی
نمیگرفتم /می عاد ما مرگ اسِِِِّّّّت /پین میرویم و گوش بر آن خدا میب ندیم /خدای تازهای را
آرزومندیم.
 -15زی ستن در وادی حیرت ،تو را کفایت میکند /مغلوب و الَ به سان میخ /تو را همین بس مهیار که
کتمان کنی /رازی را که او محو کردهاست.
 -16پر م تکروی و ناهم سازیَم یک سو /ترانه هایم یک سو /و (این در حالی ا ست که) در واژههایم
عشق میورزم و میزیَم و زادهمیشوم.
 -17زمان جریان دارد ،زمانی که مثل آب میدود و میگریزد و من نیز به دنبالن میدوم. ...
 -18همیشه روزها را میخوانند و تکرار میکنند /همیشه همین تکایا /همیشه در رگان تو جریان ناکامی
است.
 -19کشِِِّّّورم را ویران کردم /و تختم را /و مصِِِّّّمم به جسِِِّّّتوجو پرداختم /و زمان آینده را بر لبانم
می نوی سم /و امروز زبان خود را دارم /و سرزمینم را /و ن شانم را /و ملتهایم را که با حیرت خوین مرا

میپروراندند.
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