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 مقدمه
شـد، بـاز     یها شـناخته مـ      دانش ۀاد هم یه فلسفه همچون بن   ک ي به روزگار  یعنیاگر به گذشته،    

 گرفتـه تـا اخـالق و هنـر،     استی گوناگون علوم، از سيها  آن را با شاخه یوستگیم، ارتباط و پ   یگرد
هـا، از   ن دانـش یـ گـر از ا ی دیکیز، به عنوان یات نیان، ادبین میرد؛ در اکم ی مشاهده خواهیبه روشن 

ز همچنـان اسـتوار   یـ  نینـون ک در عصر    یه حت ک يوندیم با فلسفه داشته است؛ پ     ک مح يوندیرباز پ ید
ه بتـوان   کـ   آن ي داشت برا  يصورن ت یوفمان بتوان چن  ک چون   یسانکد به مانند    یشا.  مانده است  یباق

ا یـ  شـاعر    یـک د همچون   یشود، با  یف نم یارش تحر که اف ک یلسوفید، ف ی شناخته شده گرد   یلسوفیف
رد تـا  کـ  زبـان اسـتفاده    يها تی ظرف یره دست، بر زبان تسلط داشت و توانست از تمام         ی چ ةسندینو

 چـون افالتـون و      يا فهخ فالسـ  ی بـه گـواه تـار      1 به مخاطب رساند   یده شده را به خوب    یشی اند یمعان
 .2ف شده استیمتر تحرکز یه آثارشان نکده شدند، یاند، نه تنها زودتر فهم ن بودهیه چنکبرگسون 
اد یـ ه از آنـان  کـ  یلسوفانیات، با فیوند آنها با ادبی و پ  يلسوفان وجود ین همه داستان ف   یبا ا 

نوشـتند، امـا     یاستادانه م ار روان و    ی دارد؛ شوپنهاور و برگسون اگرچه بس      ی اساس یم، تفاوت یردک
ز یـ  برگسـون ن يسنده شـناخته نشـدند؛ هـانر     یز به عنوان نو   یچ گاه ن  یرده و ه  ک خلق ن  ی ادب ياثر

در . سـنده هـم بداننـد   ید تـا او را نو     یـ ل نگرد یـ ن دل یرد، اما ا  ک نوبل را از آن خود       ةزیاگرچه جا 
ه شـهرت آنـان   کاند، بل  بودهیسندگان بزرگی مورد نظر ما، نه تنها نو      ي وجود ۀه فالسف ک یصورت
 شـان  یشان بوده است و نـه آثـار دشـوار فلسـف     ی آثار ادبۀز عمدتاً به واسط یشان ن   فلسفه یو حت 

 این فلسفه، از یکسو به خاطر آثار متنوع خود          ةترین چهر  ؛ سارتر شناخته شده   )123 کیبوخنس(
ـ   نوبل ادبیات  می    ةموفق به دریافت جایز    ار فلسـفی کالسـیکی   شود و از سوي دیگر با انتشار آث

همـان  ( »که شرط پیشینِ فهمِ آن، معرفت اساسی به تاریخ فلسـفه اسـت             «هستی و نیستی  مانند  
 قـرن بیسـتم جـایی بـه      ۀاي در تاریخ فلسفه و به خصوص فلسف        به عنوان فیلسوفی حرفه   ) 122

بـووار،  مون دو   ی چون س  يگری د يها توان به نام   یگذشته از سارتر م   . 3کند سزا براي خود باز می    

                                                           
 بـا   انت را کافته است،   یانت و هگل اختصاص     که به گوته،    ک شف ذهن ک دتاب خو کوفمان در جلد اول     کوالتر   -1

، بـه   اسـت ییبای ز ۀستیقت شا یه حق که  ین قض ید بر ا  کیأو با ت  ) 44وفمان  ک(داند   ی بزرگ م  یبتی فضائلش، مص  یتمام
 .داند یلسوف مین دو فیش از ایم او را ب سهانت و هگل داده وکش از ی بیتیگوته اهم

ـ به پـاس عقا «زه را برگسون  ین جا ی ا . نوبل شد  ی ادب ةزی جا ة برند 1927ه در سال    ک، برگسون   عنوان نمونه  به   -2 د ی
 .ندک یافت میدر) 171برندگان نوبل (»  استان آنها داشتهیه در بک يرینظ یب مهارت ز ی و نیمهم و غن

       رده، کـ ات و فلسـفه در نـزد سـارتر را بـازگو     یـ  ادبیدگیـ ونـد و درهـم تن   ین پ یمون دوبووار در خاطراتش ا    یس -3
 سـر بـاز   ،نـد کات جدا یه فلسفه را از ادب کن  ینوزا دوست داشت و از ا     ی اسپ ة انداز استاندال را به    «سارتر   :سدینو یم
 )399: 1ج بووار،( ».زد یم
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ق یـ  دقيلسـوف بـه معنـا   ی چون سارتر فیک  چیه اگر چه هکرد  کز اشاره   یامو و سال بلو ن    کآلبر  
 . اند  برخوردار بودهی در خلق آثار ادبیی باالییند، اما به مانند او از توانایآ یلمه به حساب نمک

التـون،   چـون اف   یلسـوفان یرامون ف یه پ کرسد بر خالف آنچه      ی، به نظر م   يا ن مقدمه یبا چن 
ـ  یات قائل به نوعی و ادبي وجودۀان فلسف ید م یگفته شد، با  ... راسل، برگسون و      ی ارتبـاط درون

م یه در اشـتباه خـواه     کرسد   ین به نظر م   یند و باز چن   ک یر م یزناپذیگر گر یدیکه آنان را از     کبود  
 شـوپنهاور و    ان آثـار  یـ ه مـثالً م   کـ م  ی بـدان  یر را از آن نوع ارتبـاط      یزناپذین ارتباط گر  یبود اگر ا  

ه ک است ی درونیات، ارتباط ی با ادب  يلسوفان وجود یم؛ ارتباط ف  یا  قائل بوده  یبرگسون با زبان ادب   
 . دانست ن فالسفهی اي وجوديها شهید آن را به سبب اندیبا

ده است تـا ابتـدا      ین مقاله تالش گرد   ین ارتباط، در ا   ی روشن ساختن ا   ين رو و برا   یاز هم 
 مرسوم نگارش آثـار     يها لکن فالسفه از ش   ی وجود آنها آثار ا    ۀ به واسط  هک اشاره شود    یلیبه دال 
ن یـ  ا یدگیـ ل درهـم تن   یز از دال  یاند و در ادامه ن     دهیتر گرد  یکات نزد ی خارج شده، به ادب    یفلسف

و ) ي فرانسـو  ي وجـود  ۀژه نزد فالسـف   یبه و (شنامه  یوتاه و نما  ک رمان، داستان    يفلسفه با ژانرها  
 .دیان آیسخن به م) دگری هانیت مارتیبا محور(شعر 

 اتی و ادبي وجودۀفلسف
ن دو قائل   یان ا ید م یات، با ی با ادب  ي وجود ۀ فلسف یدگیل درهم تن  یه به دل  کشتر اشاره شد    یپ

ز بـا  یـ شـه ن ین اندیان با ای از منتقدان و آشناياریه بسک است يا تهکن ن یا.  بود ی درون یبه ارتباط 
 آثار سـارتر    ةه دربار کرد  کوز استناد   ی مات ۀتوان به گفت   یه، م  نمون یکتنها  به عنوان     . اند آن موافق 

 او  ی فلسـف  يهـا  ه نوشته کاند، همانگونه    ی سارتر به شدت فلسف    يها شیها و نما   رمان«: دیگو یم
) 85وز یمات(» .ز استیس نینامه نو  شیس و نما  ین حال رمان نو   یه در ع  ک است   یسکار  کارا  کآش

ه بـه  کـ  یتابک، یستی و نیهست چون يا ینِ فلسفیآثار سنگ درخشان در بطن  یوجود قطعات ادب  
     از آن بـر     يادیـ  بخـش ز   كهـا از پـس خوانـدن و در         سـت یالیستانسی از اگز  یلیتنها قل  «يریتعب

 ۀبه طـور خالصـه آن چـه فلسـف     . ها دارد  یدگین درهم تن  ینشان از ا  ) 279واربرتون  (» آمدند یم
ن سـه عامـل   یـ تـوان در ا  یم ند،ک یر میشنامه ناگزیماوتاه و نک را از قالب رمان، داستان   يوجود

 :ردکخالصه 

 ي وجودۀ فالسفۀدارشناسانیرد پدیکرو: الف
 آنـان  ۀدارشناسـان یرد پدیکـ د در رویـ ن فلسـفه را با یات با ای ادبيل سازگارین دل یتر یاصل
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 يذارگـ  هیر و با آثار ادموند هوسرل پا      یه در قرن اخ   ک است   یافتی ره یدارشناسیپد. ردکجستجو  
 ین عنـوان، روشـ  یهوسرل تحت ا. اند ثر بودهأ از آن مت ن فالسفهیباً غالب ا  یه تقر ک یافتیشد، ره 

. ار گرفتـه شـد    کـ  بـه    ي وجود ۀ فالسف يه از سو  کراث گذاشت   ی به م  ی فلسف يها را در پژوهش  
 ياریرد و سارتر بسـ    ک يزیر هیشه پا ین اند ی بر اساس ا   یراتیی خود را با تغ    ۀدگر فلسف یه ها کچنان

 .ردکل یوأ تی هوسرلةویت را بر اساس شی و مسئولي خود چون آزادی فلسفيها هیاز درونما
انـد    خاص خود را داشته    یدارشناسین فالسفه پد  ی از ا  یکها، هر    يریر پذ ین تاث یبا وجود ا  

فـر  یکن(» . عرضه شده اسـت    یدارشناسیدارشناسان، پد یبه تعداد پد  «ه گفته شده است     ک ییتا جا 
ل ک شـ  یکاش همواره به     ینه در طول عمر فلسف    ین زم یز در ا  ید خود هوسرل ن   ی عقا یحت) 225

بحـران  تابش، کن ی، تا واپسی منطقيها پژوهشنش ، ی او از اثر مهم آغاز     یر فلسف کتف.  نماند یباق
ن مـوارد سـبب     یهمـ .  بـود  یر و دگرگون  یی، دائماً درحال تغ   یی استعال ۀ و فلسف  ییدر علوم اروپا  

ر یـ  غی باشد، دشوار و حتـ  یدارشناسی پد يایه شامل تمام زوا   کگانه  ی یفی تعر ۀشده است تا ارائ   
 ۀرامـون ارتبـاط فلسـف   یبحـث پ (ن مقالـه  یـ ن حال و همسو با موضـوع ا  یبا ا . دین به نظر آ   کمم

 کیـۀ  تیعنـ ین پـژوهش اسـت    یـ ه در ارتباط با ا    کم  یپرداز ی م يا تهکتنها به ن  ) اتی و ادب  يوجود
ـ  ي وجود ۀدارشناسان و فالسف  یپد دارشناسـانه و نـه   ی پدیفیدارها؛ البتـه توصـ  یـ ف پدیر توصـ  ب

 .یتجرب
 مورد اقبال فالسفه و دانشـمندان قـرار گرفتـه           یدارشناسیش از پد  یه پ ک يا یاتب فلسف کم

ه از اسـتنتاج  کـ ن یـ ا ایـ سم بر تجربه و مشاهده استوار بودنـد و  یویتیا به مانند پوزیبودند، غالباً   
ن یـ هوسـرل امـا ا  . ردنـد ک یدانستند، اسـتفاده مـ   یقت میا حقه خود آن رکدن به آنچه   ی رس يبرا

سـم  یویتی پوز ةه دربـار  ک  داشت چنان  ي انتقاد یدانست و نسبت به آنها نگاه      یاتب را ناقص م   کم
م داشته  یتوان یه ما م  ک ییها ان شناخت یه از م  کن است   یند ا ک یسم م یویتیه پوز ک يارک«: گفت یم

ان یدیرشـ (» .گردانـد  یلِ شناخت را تابع آن مـ      کند و   ک ی م  از انواع شناخت را ممتاز     یکیم،  یباش
 یار ناشـدن  کر و ان  یناپذ  مقاومت ي آن به نحو   يها داده«ه  ک متقن بود    یهوسرل خواهان علم  ) 30

 بـه دسـت    …ه از راه مشاهده و استنتاج و        کن  ی نه ا  .)70 يجماد(» ندکل  یحضور خود را تحم   
ها و   ش فرض یدر پرانتز نهادن پ   (ار سازند، از اپوخه     کدارها خود را آش   یه پد کن  ی ا ياو برا . ندیآ

 ينـه بـرا   یدارها زم یـ  در پرانتـز نهـادن پد      یعنـ یار  کن  یرد؛ به اعتقاد هوسرل با ا     کاستفاده   ) …
مانـد جـز     ی نمـ  يارکـ دارشـناس   ی پد يگـر بـرا   یگردد و پس از آن د      یدارها آماده م  یحضور پد 

 .دارهایف و گزارش پدیتوص
قـت همـان    ی مورد توجـه اسـت در حق       یدارشناسیدر روش پد  ه  کف و گزارش    ین توص یا
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ز یـ ات و رمـان ن یـ ه در ادبکـ ژه با رمان است، چـرا  یات و به و ی با ادب  ي وجود ۀوند فلسف ی پ ۀحلق
 .یشگاهی و آزمای تجربةف است و نه استنتاج و مشاهدیشود، توص یده میآنچه د

  ـ در ـ جهانی از انسان چون هستي وجودۀ فالسفیتلّق: ب
هـاي   ژه داستان یا داستان   ی و به و   ین فالسفه از انسان، آنان را به سوي آثار ادب         ی تلقی ا  نوع
اسـت  ) Dasein(و بـه تعبیـر هایـدگر دازایـن          »  جهـان  – در   – یهسـت «انسان  . کشاند کوتاه می 

دگر براي نقد دوآلیسـم ذهـن و جسـم دکـارتی     یاین اصطالحی بود که ها    ) 87 ،1386دگر،یها(
دوآلیسـمِ دکـارتی بسـیار    .  نیـز آن را پذیرفتنـد  ي وجـود ۀر فالسـف ی او سـا رد و پس ازکمطرح  

کرد و البته برتري را نیز از آن  تقسیم می) ذهن(ارت انسان را به جسم و روح        کمعروف است، د  
کشـید   پذیرش این دیدگاه انسان را کم کم از جهان واقعی پیرامونش بیرون می            . دانست ذهن می 

شـد   ه مـی  کـ تا آنجا   . داد اش ارائه می    واقعی زندگی  ۀبیرون از زمین  و از او موجودي تجریدي و       
نقد خرد کاري که کانت در (رد کاي کامالً مستقل اما انتزاعی نیز بحث         این انسان به گونه    ةدربار
دانستند؛ انسان در    ، انسان را بدون جهانش غیر قابل تصور می        ي وجود ۀاما فالسف ) کند  می نابش

ن یـ خت او باید به برخورد او با جهانش توجه کرد، بسیاري از مفـاهیم ا  جهان است و براي شنا    
ت ینام شخص (گوال  یالکشوند؛ به عنوان نمونه      فلسفه نیز در برخورد انسان با جهانش پدیدار می        

رنـد و   یم یهـا مـ    انسـان «ه  کـ قـت   ین حق یـ  بـه ا   یزمان) اموکن نام از    ی به هم  يا نامه شی نما یاصل
 .ردیم یال ،خواهر و معشوقه اش، میه دروزکرسد  یم) 18-9 ،1347 امو،ک(»ستندیخوشبخت ن

ه کـ  اسـت  یقتـ ین آن حقین و بهتریتر گمان معروف یار است، اما ب ین دست نمونه بس   یاز ا 
 در یم اصـل ی از مفـاه یکـی ، »يگرید«مفهوم . ندک ی آن را عرضه م   درِ بسته  ۀنام شیسارتر در نما  

 ي ه مسـئله  کـ ار تعجـب آور اسـت       یبسـ «: وشته بـود   ن یستی و ن  یهستاو در   .  سارتر است  ۀفلسف
امـا  ) 20 ،1353 سـارتر، (» .رده اسـت کـ قت را به خود جلب نیروان حقیهرگز توجه پ  » يگرید«
 و یر انضـمام کـ  تفیه با نـوع ک صرف و محض، بل ۀشی سارتر نه با اند    ياز سو » يگرید«شف  ک

شـف  کن یـ ه اکـ  اسـت  یی همان جـا درِ بسته ۀنام شینما. در ـ جهان ـ بودن حاصل شده است  
 عبارتنـد از    در بسـته  ت داسـتانِ    یسـه شخصـ   . دیـ آ یش در م  ی به نما  ی انضمام یسارتر به صورت  

نس یـ انت به حزب اعدام شـده اسـت، ا        یل خ یه به دل  کرو  یودوژانی اهل ر  يگارسن روزنامه نگار  
 ردنکـ ورانس، بـا بـاز    فلاش، ه معشوقهکآزارد   ی م ياش را به حد    ه معشوقه ک يزن همجنس باز  

شـته  که نـوزاد معشـوقش را       کـ  است   یسکدهد و استل     یان م ی هر دوشان پا   یر گاز به زندگ   یش
. شـوند  یش داده مـ یسـت ـ نمـا   یش نی بیقت اتاقیه در حقک برزخ ـ  ین سه تن در نوعیا. است
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ان و  ی در انتظار آنان است، در پا      ی جسمان يها نجهکردند در برزخ، ش   ک یه در ابتدا گمان م    کآنان  
 جانفرسـا اسـت،     يا نجهکننـد و البتـه شـ      کد تحمل   یه آنان با  ک يا نجهکابند ش ی یر م ج د یبه تدر 

ه کـ  اسـت   یشفک» گرانندیدوزخ د  «یعنینامه   شی نما ۀن جمل یتر معروف.  است »يگرید«حضور  
ه چه بسـا اگـر آنـان در    ک یشفکرسند؛  ی اتاق به آن م  یکنار هم و در     کن سه تن از بودن در       یا

 يا ماندند و تنها به گونـه  ی م ارت در خانهکا دیانت کبودند و مثالً  مانند گر نیدیک اتاق و با   یک
 .1شد یز مطرح نمیشه نین اندیدند، ایشیاند ی میانتزاع

 مـا  يامالَ بـرا کـ ن مسئله را    یسد، ا ینو یا م کافک یسندگیه بر آثار و نوع نو     ک يامو در نقد  ک
 :سدینو یاو م. سازد یروشن م

ر یه بـر مـن تـاث      کـ دانم، اما اشتباه است اگر ادعا شود         ی م ی بزرگ يا را داستانسرا  کافکمن  «
.  خاص آثار اوسـت   یلی تخ ۀند، جنب ک یا دور م  کافک از   یمکنم آنچه مرا    کگمان  ... گذاشته است   

ا کافکند؛ جهان کز را حذف یچ چید هی جهان هنرمند نبا.خـوانم  ین گونه آثار را راحت نمیمن ا 
 )189ن ینقل از اوبرا(» .ندک یا را حذف میباً تمام دنیتقر

  ي وجودۀ فالسفۀشی بودن اندی و عاطفیتغزّل: ج
 چـه در     ی اساس ییها م، متوجه تفاوت  ی را مورد مطالعه قرار ده      ن فالسفه یه آثار ا  ک یهنگام

ن فالسفه، مانند گذشـتگان  یا. میشو یگر می دۀها با آثار فالسف ل و ساختار و چه در لحن آن    کش
خته ی پـاره پـاره و گسـ       یلکآثار آنها شـ   . سندینو ی و منسجم نم   کود، خش لسوف خ یو اسالف ف  

ل کید؛ چند جملـه تشـ  ی رسیرده، به سرانجامکه بتوان از آغاز شروع      کست  ی ن يا دارد و به گونه   
 يا شود، بـه گونـه   یگر آغاز می دیدهد و بالفاصله با شروع بند تازه، موضوع     ی موضوع را م   یک

ن فالسـفه،  یه اک خالصه آن. ستی نیار چندان آسانکن بندها   یان ا ی م ی منطق ی ارتباط يه برقرار ک
 و  یه آثـار خـود را منطقـ       کـ   آن يسـتند بـه جـا     ی آن ن  یکادمک آ ي به معنا  یکستماتی س يا فالسفه
 ی عقلـ  يایام آنهـا بـر قضـا      که اح ک  آن يسند و به جا   ینو ی م ی و عاطف  یسند، تغزل ی بنو یاستدالل

                                                           
 :سدینو ین مسأله را مورد توجه قرار داده، می ارانکروشنفتاب کجانسن در  -1
ـ  ا1930 ۀدر اواخر ده. شنامه بودیق داستان و نما  ی از طر  ی فلسف ییگرا ار سارتر بازتاباندن فعل   کجوهر  « شـه  ین اندی

ا یـ نیرجیمقصـودش دوس پاسـوس، و  ه کـ  ـ  ینـون کسان ی رمان نوۀه همکرد ک یاستدالل م. شه گرفتیدر ذهنش ر
م یهـا مسـتق   شتر آنیه بک را یمی قديها شهید و توماس مان بودند ـ اند ی، ژیسلکس، آلدوس هاینر، جوکوولف، فال

 از ی نوشـتن رمـان  "به ژان پوالن نوشـت ] سارتر. [سازند یس مکشه گرفته، منعیوم ریا هیارت  کم از د  یر مستق یا غ ی
 » .خواهم انجام دهم یه من مک است يارکدگر، یعصر ها
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 .ه دارندکیم، بر احساس و عاطفه تی از فالسفه انتظار داره ماک يزی همان چیعنیاستوار باشد، 
 نوشـتن آثـار معمـول و        ة به آنها اجـاز    ي وجود ۀدن فالسف یشی اند ین وجود، اگر تغزل   یبا ا 

 يه خود را بـه مرزهـا    کدهد   یان را م  کن ام یدهد، در عوض به آنها ا      ی را نم  ی فلسف یکستماتیس
 ییه توانـا  کـ   ن فالسـفه  یم آن دسته از ا    ینک یاهده م ن خاطر مش  یقاً به هم  یدق. نندک یکات نزد یادب
 يه از موهبـت شـاعر   کـ  هـم    ییرونـد و آنهـا     ینامه م  شی رمان و نما   ي دارند، به سو   یسندگینو

درد ا ماننـد    یـ اند و     شعر گونه  ن گفت زرتشت  یچنا مانند   یه  کنند  ک ی خلق م  يبرخوردارند، آثار 
 .اند فهات و فلسیان ادبی می اونامونو حد فاصلیجاودانگ

 یـی  بـا سـنت عقـل گرا    ن فالسـفه ی از برخورد متفاوت ا  ي، جدا یش به خلق آثار ادب    ین گرا یا
ه آثـار  کـ  یسـان ک.  آنهاسـت ۀشـ ی در اند ی انسان ۀ احساسات و عاطف   ةژیگاه و یل جا یجِ اروپا، به دل   یرا

 ياهـ  انـد، در آنهـا رگـه    گـارد را خوانـده     هکـ ری کـی چـه، د اونـامونو و       ین فالسفه و به خصوص ن     یا
 ي وجـود  ۀه فالسـف  کـ ن شبهه به وجود آمده اسـت        یه ا کاند، تا آنجا     دهی د يزیگر  از عقل  يا برجسته

ا یـ ز بـودن و     یسـت  ل بـر عقـل    یـ  دل ییهـا  ن نشـانه  ی چنـ  ةه مشـاهد  کـ ادآور شد   ید  یزند، اما با  یست عقل
ن تـوا  ین بـاره مـ    یـ قـات محققـان در ا     یه از تحق  کست؛ آنگونه   یمال آنها ن  ک بودن تمام و     یاحساسات

ه صـرفاً بـر   ک است يا شهی آن و نه اندیارتکگرا به مفهوم د  عقل يا شهی نه اند  ي وجود ۀد، فلسف یفهم
 ۀفلسـف «. ن دو اسـت یـ ن فلسـفه جمـع ا  یـ ر در اکتف.  استوار باشد ی احساسات و عواطف انسان    یۀپا

ـ      کـ ن معنـا    یست بـد  ی صرف احساس ن   ۀ، فلسف يوجود ـ  کـ ش از آن  یه اعتقـادات آن را ب  یه عقـل پ
ه بـا   کـ م، بل یشو ی خام مواجه نم   ۀن فلسفه، ما با عاطف    یدر ا ... خته است   ی ر یباشد، احساس پ  خته  یر

ه کـ شـود   یق   مـ ین فلسفه تصـد یدر ا...  بوده است یه تابع تدبر طوالنکم  یشو ی مواجه م  يا عاطفه
 ).154، 1377، يوارک کم(» رساند ی میقت فلسفیه ما را به حقک است یز راهیاحساسات ما ن

ردند، تا  ک را به فلسفه باز      ی عواطف انسان  يه پا ک بودند   ي وجود ي ن فالسفه یقت ا یقدر ح 
 یه با گوشت و خونشان مـ      کرد  کش  ی ستا یسانک خود از    ن گفت زرتشت  یچنچه در   یه ن ک ییجا

 .1نوشتند
، عاطفه و تعقل سه      ه اراده کن  ی و اعتقاد به ا    یر صرفاً انتزاع  کز از تف  یه گر ک الم آن کحاصل  

ق یشتر از طرید بیام را بایپ«ه کن باور رساند ی را به ا ي وجود ۀاند، فالسف  یر انسان یز ناپذ ی تما ةقو
 )136 ییایض(» .گران رساندیبه د... نامه و  شیرمان، داستان، نما

                                                           
 :سدینو ی من گفت زرتشتیچن ، در»خواندن و نوشتن «ة در بار چهین -1
» .ه خون جـان اسـت   ک یس تا بدان  یبا خون بنو  . ه با خون خود نوشته باشند     کام    تنها دوستارِ آن   ، همه يها از نوشته «
 )52چه ین(
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  و رماني وجودۀفلسف
نامه  شیا نمای به طور عمده در قالب رمان و       يسندگان وجود ی نو ة شناخته شد  يارهاکشاه

ده شـده  یـ و شعر د) وار اثر سارتری د ۀبه جز مجموع  (وتاه موفق   کمتر داستان   کاز آنان   اند و    بوده
ه کـ سـندگان   ین نو یا. ردک آنان جستجو    ۀشی اند يها هید در درونما  ی را با  ين امر یعلت چن . است

ز یـ ل آثار خـود ن    ک داشتند، در انتخاب ژانر و ش      ی اثر آگاه  ي قالب و محتوا   یکیتکالیبه ارتباط د  
امو در کـ  داشـته باشـد؛     ی آثارشـان همـاهنگ    یـۀ ه بـا درونما   کاند   دهی را برگز  یالکاشرده،  کدقت  

ـ     ی ادب ي شگردها ۀمن شخصاً به هم   « گفته بود    يا مصاحبه  بـه   يچ شـگرد  ی هـ  ی عالقـه دارم، ول
نـد در  کجـاب  یسـم ا یخـواهم بنو  یه مک را ياگر مثالً اثر . ستی من ن  ي  خود مورد عالقه   يخود
بـاً  یز تقر یـ اشـتباه هنـر امـروز ن      . دهـم  ی به خود راه نم    يدیترد... گرد  ا آن ش  ین  ی از ا  يریگ بهره

 ،1384 امو،ک(» .داند یصورت را بر محتوا و شگرد را بر مضمون مقدم م ... ه  کن است   یشه ا یهم
   اثـر خـود دقـت       يان صـورت و محتـوا     یـ  م ۀن حد بـه رابطـ     یسندگان تا بد  ین نو ی ا یوقت) 184

 يار گرفتـه از سـو     کـ  به   ي آثارشان با ژانرها   يها هیان درونما یز م ی ن ید ارتباط یمنطقاً با . اند داشته
 يار گرفته شـده از سـو  ک به  ي آثار آنها با ژانرها    يها هین مقدمه به ارتباط درونما    یبا ا . آنها باشد 

 .مینک یز با رمان آغاز میش از همه نیم و پیپرداز یآنان م
شـه در   ی هم ين شده ندارد، و   ییش تع ی از پ  یتیه انسان ماه  کن باورند   ی بر ا  ي وجود ۀفالسف

ش یت خو ی ماه يه و کهاست   ن انتخاب یند؛ با ا  ی او يش رو یه پ ک است   ییها انکحال انتخاب ام  
 یفـ یال، بـدون تعر   ین و سـ   ی اسـت نـامتع    ين فلسفه انسان موجود   یقت در ا  یدر حق . سازد یرا م 
ه کـ ا دزد باشد، چرا     یستگو  تواند را  یشه، انسان مثالً نم   ین اند یدر ا . ن شده ییش تع ین و از پ   یمتع

     فـرو   ... )راسـتگو، دزد و  (ت یـ  ماهي دارايزیـ ا چیـ ء ی شـ یـک ف انسان را به حـد  ین تعاریا
 .اهدک یم

 در  يپـرداز  تین شده، سازگار با شخصـ     ییش تع ی مشخص و از پ    یتی به ماه  ياعتقاد ین ب یا
ه کـ نامه اسـت چـرا       شیوتاه و نما  ک يها  در داستان  يپرداز تی مقابل شخص  ۀرمان و درست نقط   

... ش چشم خواننده منتظـر  یافته، قوام گرفته است و پ  ین  یوکت قبالً ت  یوتاه، شخص کدر داستان   «
ـ    ۀار محتمالً به اوج و لحظ     که آن   ک است   يارک ان یـ ا در جر  یـ ده  ی خـود رسـ    ی حساس و بحران
 .)222 یرصادقیم( »ده استی خود رسیی نهاۀجیبه نت... افته یه قبالً وقوع ک است يارک

   وتـاه  ک در داسـتان      تی شخصـ  يریـ  و قـوام گ    یافتگیـ ن  یوک از ت  يا  نشان دادن نمونه   يبرا
ت در  یرد؛ صادق هدا  ک آن اشاره    ۀ قوام گرفت  يها تی و شخص  لکداش آ وتاه  کتوان به داستان     یم

راز دوسـت   ی اهل شـ   ۀل را هم  کداش آ «: دینما ی م یمان معرف ین برا یل را چن  کهمان آغاز، داش آ   
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هـا   هـا و بچـه   ار زنکـ  بـه  يارکرد، ک ی را قرق مك سردز ۀه محل ک او در همان حال      داشتند، چه 
ل از  کـ ه داش آ  کـ شـد    یده م یاغلب د ... رد  ک ی رفتار م  یس با مردم به مهربان    که برع کنداشت، بل 
  گرفـت بـار مـردم را بـه خانـه شـان              ینمود و اگر دنگش م     یرد، بخشش م  ک ی م يریمردم دستگ 

 .)21ت یهدا(» ... رساند یم
ه ک است   يا شتر، به گونه  یه ب کشه ،بل ینامه، اگرنه هم   شی در رمان و نما    يپرداز تیاما شخص 

در رمـان، مـا بـا       .  دارد ییهـا  يشـود، هماننـد    ی نشـان داده مـ     ي وجـود  ۀه در فلسـف   ک یبا انسان 
 در حـال      رمـان  يهـا  تیم و شخصـ   یـ ار دار کـ متر سـر و     کد  یاه و سف  یستا و س  ی ا يها تیشخص

 و شدن یان در حال تحول، دگرگون ی رمان، از آغاز تا پا     یت اصل یا شخص یهرمان  اند؛ ق  یدگرگون
 .ي وجودۀ به انسان در فلسفیک است نزديزین چیاست و ا

 فرانسـوا  یسـ یه سارتر در آن به نقـد داسـتان نو  ک يا توان در مقاله ین بحث را می ا ةدکیچ
ده یـ  آفريهـا  تیشخصـ . ردکه پردازد مشاهد ی، مي فرانسوۀسندگان برجست ی از نو  یکی ، كایمور
ش از نوشته شدن داستان از یت آنان پیه از نظر سارتر، ماهک بودند   ییها تی، شخص كای مور ةشد
 يپرداز تی نادرست در شخصيا وهین مطلب در نظر سارتر ش   یاند و ا   ل گرفته کسنده ش ی نو يسو

    او نقـل  ۀان بـا فلسـف  ی از آشـنا یکـی  ۀ از انتقاد سـارتر را از نوشـت        ینجا ما تنها بخش   یدر ا . است
 :مینک یم

 در كایـ ه مورکـ ن اسـت   یـ اعتـراض او ا   .  گرفته است  كای هم به مور   يگریراد د یسارتر ا «
ن یت قائل شده اسـت و فـرضِ چنـ         یشتن مقام الوه  ی خو ي خود برا  يها وصف اشخاص داستان  

 ه ناقـل  کـ  نیاول ا :  است یسی بزرگ در فن و صناعت داستان نو       ي، متضمن دو خطا   یعلم مطلق 
. سـازد  یند، وارد م  ک یه آنها را وصف م    ک یگر و دور از اعمال     شهی اند ییت را به عنوان راو    یاکح

ه کـ  نیـ ات اشـخاص داسـتان قبـل از ا   ین خصوصـ ییسنده را به تعی ـ نو كایدوم ـ در مورد مور 
 فقط واجـد    ین اشخاص به اصطالح فلسف    یا. دارد یر در آورد، وا م    ی تحر ۀوصف آنها را به رشت    

 .)52-3رنستن ک(» یقی حقیمعلوم و مقدرند و فاقد وجود و هست» تیماه«

 نامه شیوتاه و نماک، داستان ي وجودۀفلسف
 ۀه فالسـف  کـ  به همان اندازه     یت انسان یه اعتقاد به تقدم وجود بر ماه      کد  یشتر اشاره گرد  یپ
ه کنامه ـ   شیوتاه و نماکز آنها را از داستان یرد، به همان اندازه نک ی میک را به رمان نزديوجود

ن یـ سـازد، امـا ا   ین شده است ـ دور مـ  ییش تعیت افراد از پی ماهيریت و به تعبیدر آنها شخص
ا یاند و    وتاه ننوشته کا داستان   ینامه   شین گروه از فالسفه، نما    یه ا کرد  کر  ین تعب ید چن یگفته را نبا  
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 از آثـار  ياریه بسـ کـ ، چـرا  1 وجود دارد ی درون ين ژانرها تضاد  ی و ا  ي وجود ۀان فلسف یه م ک نیا
ا یـ وتـاه انـد و   کا داسـتان   یـ  گوالیالکو  درِ بسته   ،  واریدن فالسفه مانند    ی ا ةمشهور و شناخته شد   

ن فالسـفه را    ی ا یت انسان یه اگر اعتقاد به تقدم وجود بر ماه       کن  یآنچه مسلم است ا   . نامه شینما
 آن در يدیـ لکگـاه  یجاو » تیوضـع «ند، در مقابـل مفهـوم   ک ی ژانر رمان ميریارگکر از به   یناگز
 يارینامه است؛ در واقع بسـ  شیوتاه و نماکن فلسفه با داستان     ی ا ةوند دهند یز پ ی ن ي وجود ۀفلسف

 نگاشـته شـده اسـت،       يسـندگانِ وجـود   یه بـه قلـم نو     ک ییها نامه شیوتاه و نما  ک يها از داستان 
 .... و يد چون مرگ، آزايا ي وجوديها تیل انسان در وضعیه و تحلی تجزي است برایوششک

توانند آزادانـه عمـل      یرند، م یگ ی خاص قرار م   یتیه در وضع  ک یبه باور سارتر مردم هنگام    
مـثالً  .  وجـود دارد   ی مشخصـ  يهـا  نـه یاز به گز  ی ن یتی انتخاب در هر وضع    يه برا کنند، چرا   ک یم

بـه   دارد، يش روی پي فرانسویکه ک ییها نهی انتخاب دارد، با گزي برایرانی ا یکه  ک ییها نهیگز
    رنـد، انسـان    ی ناپذ یی جـدا  یت انسـان  یه از وضـع   کـ هـا    نـه ین گز یاما بدون ا  .  متفاوت است  یلک

ن یـ  ا يه از سـو   کـ ز  ی ن یوتاهک يها داستان. ندک ي داشته باشد و احساس آزاد     یتواند انتخاب  ینم
 . هاست تین وضعی از همیکیدن یشکر ی به تصوياند، غالباً برا فالسفه نوشته شده

 آن بـه    يه فـردا  کـ  یر را در شـب    یه سارتر در آن سه اسـ      ک است   یوتاهکداستان   واریً د مثال
 ی تمام شـب بـه موضـوع   ین سه زندانیا. شدک یر میها اعدام خواهند شد، به تصو      یدست آلمان 

 ین سـه زنـدان    یگر، ا ی د یبه عبارت . اند توجه بوده  یشان به آن ب    یه در طول زندگان   کنند  ک یر م کف
 داسـتان     ي و راو يت محـور  یشخصـ . انـد  ه هرگـز در آن نبـوده      کاند   ه قرار گرفت  ي ا یتیدر وضع 
فتـاده بـودم،   یر نکـ ن فیـ چ وقت بـه ا یر مرگ دشوار بود، تا حاال ه      ک من ف  يبرا«د  یگو ی،پابلو، م 

 .)14 ،1381سارتر،(» رده بودکجاب نیت ایه وضعکچون 
 يراو. نتخاب بزنندد دست به ایش رو بای پيها نهیت و در مقابل گز    ین وضع یان در ا  یزندان

ان لـو  یـ اش ـ انتخـاب م   ه با انتخاب آزادانهکشود  یده میشکر ی به تصویتیداستان خود در موقع

                                                           
ده ینار هم د  کغالباً در   » تیوضع«و  » تید بر ماه  اعتقاد به تقدم وجو    «ی فلسف یۀ دو درونما  ي وجود يها در رمان  -1
ه همچـون   کـ  است   یت انسان ین مفهومِ اعتقاد به تقدم وجود بر ماه       یه در رمان، ا   کد در نظر داشت     یشوند، اما با   یم

ـ  دارد؛ قهرمـان ا یرده، نقـش اساسـ  کـ گر متصـل  یدیکـ ها را به    تی وضع يریزنج هـا بـا قـرار گـرفتن در          ن رمـان ی
وتـاه و  که داسـتان    کـ  یسازد در صـورت    یش را م  یت خو یش رو ماه  ی پ ينه ها یاگون و انتخاب گز    گون يها تیوضع

 يا رهیـ ت و نـه زنج یا دو وضعی یکتوانند نشانگر  یره بوده، تنها م ین زنج یش فاقد ا  ی خو یوتاهکل  یشنامه به دل  ینما
. تیـ عتقاد به تثدم وجود بـر ماه    هاست و نه ا    تیت دارد، نقش وضع   ین دو ژانر محور   یپس آنچه در ا   . از آنها باشند  

 .)505، 1384،ياحمد( اند دانسته» ها تیش وضعینما«وتاه سارتر را ک يها نامه و داستان شیه نماک چنان
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ش گـور  یا خـود بـا دسـتان خـو    یـ تواند خود را زنده نگه دارد  یا لو ندادن او ـ م یدادن همرزم 
 آزادانـه   يد، و نکانت ن یقش خ یرد به رف  یگ یم م یت پابلو تصم  ین وضع یدر ا . ندکش را آماده    یخو

 . ندیگز یمرگ خود را بر م
ه بـه  ک است يتا به حد)  مثال خود سارتر يبرا (ي وجود ۀت، در نظر فالسف   یت وضع یاهم

ه در آن   کـ گـر   ی را از افـراد د     ي تواند فـرد   ی م ییها تین وضع ین چن یباور آنان قرار گرفتن در ا     
ـ  «ه سـارتر    کـ ند؛ تا آنجا    کز  یستند، متما یت ن یوضع   اسـطوره نوشـت تعـارض        سـاختن  ۀدر مقال

سـت، بـل    ی از اختالف نظرها و خلق و خوها ن        ی است، ناش  ي محور ۀتکش ن یه در نما  کها   انسان
 ،ياحمـد (» هاسـت  نش آدم کـ  يهـا  وهی و شـ   ی به زنـدگ   يردهایکها، رو  تی تعارض وضع  ۀجینت

  بـر ین مسـئله بـه خـوب     یـ شتر بدان اشاره شد ما بـا ا       یه پ ک وارید در همان داستان     .)507 ،1384
ن مسـئله را  یـ ر، این سـه اسـ  ی به زندانِ ا یکی بلژ ک پزش یکردن  کسارتر با وارد    . مینک یخورد م 

. امالً فـرق دارد   ک با آنها    کن پزش یه ا کابند  ی ی در م  یان پس از مدت   یدهد؛ زندان  ی ما نشان م   يبرا
تش ستاده و بـر عضـال  یاش ا  دهی خم ي پا يه رو کردم  ک ی نگاه م  یکیبه بلژ «د  یگو ی از آنها م   یکی

   ما ... م  یردک یخون به او نگاه م     ی ب یۀما مثل سه سا   ... ر فردا باشد    کتوانست به ف   یمسلط بود و م   
 .)24 ،1381 سارتر،(» میستی مثل او نییها آدم

  و شعري وجودۀفلسف
د یشـا «ه کـ نـد  ک ین جملـه آغـاز مـ   یرا با ا» رانکشاعران و متف  « خود   ۀ مقال يگر جان گلن 

ات یـ  ادبیۀ صورت نوعيبه معنا(افتن شعر ی نهفته در باز  ي را روز  يد وجو ۀ فالسف ةت عمد یاهم
م کـ ن ح یـ هنـر چنـد ا    ) 81 يگـر  گلـن (» .نندی فلسفه بب  ي برا ی موضوع ي به منزله ) لیو هنر مخ  

ار دارد، اما ی بسي اما و اگرهايان داشته است، جا   ید آن را ب   یز با ترد  یه خودِ مولف ن   کگونه   همان
اگـر چـه   .  داردی آلمـان ی، به خصوص در سنت فلسـف ي وجودۀفت شعر نزد فالس  ینشانگر اهم 

ن یـ  ا ي فرانسو ۀه جزء شاخ  ک نگاشته شد    یسانکن فالسفه، به قلم     ید آمده توسط ا   ی پد یآثار ادب 
ل رمـان،   کن آثار عموماً به ش    یه ا کد در نظر داشت     ین وجود با  یآمدند، با ا   یشه به حساب م   یاند

ـ    یـ  فراوان آنها به شعر و شاعران، ا       ۀ رغم عالق  یاند و عل   نامه شیوتاه و نما  کداستان    ین ژانـر ادب
انون توجـه  کـ ه شـعر در  کـ  یدر صـورت . دا مانده استیر ژانرها محو و ناپی سا یۀر سا یهمواره ز 

 ۀ فهم رابطـ   ين خاطر و برا   یبه هم . دگر قرار داشت  یشه و به خصوص ها    ین اند ی ا ی آلمان ۀشاخ
م و بحـث   یش قرار ده  یانون توجه خو  کدگر را در    یاد ه یر با یز ناگز ی، ما ن  ي وجود ۀشعر و فلسف  

 .مینکان ی بودن شعر در نزد او به اجمال بيا هیل حاشیدگاه سارتر را به دلیرامون دیپ
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 سارتر و شعر
 هـا آن را انتشـار    ه سـارتر سـال  ک يا مجله)  les temps modern(تان مدرن  هر چند در له

 سـارتر بـه شـعر قلمـداد         یعالقگـ  یل ب یتواند دل  یمن امر ن  یشد اما ا   یمتر شعر چاپ م   ک داد، یم
رامـون  یه او پک ییها تابکن  یاه، و همچن  ی س ۀن فرانسه ،اورف  کاهان سا ی او بر شعر س    ۀگردد؛ مقدم 

. لسوف بـه شـعر اسـت      ین ف ی ا ۀ عالق يای چون بودلر و ماالرمه نوشت، همه و همه گو         یشاعران
ن عالقـه   یـ ن حـال ا   یبا ا . دیورز یز عشق م  ی ن یقیه به موس  ک سارتر به شعر عالقه داشت همچنان     

 ی اصـل  ۀه مشغل کرند تا آنجا    یانون توجه او قرار بگ    ک در   یقیه شعر و موس   کد  یهرگز سبب نگرد  
 یرامـون ی پینامه بود و شعر نقشـ  شیان عمر همواره نوشتن آثار در قالب رمان و نما     یسارتر تا پا  

 ؟د نپرداختیه باکاما چرا سارتر به شعر آنگونه . داشت
 را  یدگاه ادب یتوان سه د   یه م کرد تا آنجا    ک یشیاش باز اند   ی ادب يها دگاهیسارتر بارها در د   

 اهی سـ ۀارفـ  و سرانجام در مقدمه ست؟یات چیادب سپس در تهوعافت؛ ابتدا در رمان    یدر آثارش   
د عصـاره و  یـ  اوسـت ـ با  يهـا  دگاهیـ ن دی آخـر يه حاوک ـ  اهی سۀارفرسد  یه به نظر مکن یبا ا

ـ   یه بـه عنـوان مان     کـ  اوسـت    ستِ؟یات چ یادبن  ی سارتر باشد اما ا    ییشت نها بردا اش  یفسـت ادب
 نوشـت و    یستیسک مار يها شهیاش به اند   یه سارتر آن را هنگام دلبستگ     ک يشود؛ اثر  یشناخته م 

 سارتر به شـعر بـوده       يمهر ی ب یل اصل ی از دال  یکی ین دلبستگ یه هم کرسد   ین به نظر م   یباز چن 
خواست و   یغ و مبارزه م   ی تبل ي برا يا لهیات را همچون وس   یست ادب یسکرترِ مار ه سا ک چرا   1باشد

ن مقصـود  یـ ل بـه ا یـ  نيه نسبت به زبان نثر عمدتاً ناشفاف و چند پهلو اسـت، بـرا     کزبان شعر   
 بـه   يه به زود  کرد  ک یتابک شروع به نگارش     یش فرض ین پ یسارتر با چن  .  نداشت ییاراکچندان  

 .ل شدیات متعهد تبدیفست ادبیمان
) نوشتن چیست، نوشتن براي چیست و نوشتن براي کیست        (سارتر کتابش را به سه فصل       

     تقسیم کرده، در فصل آغازین آن به فـرق گـذاري میـان برخـورد شـاعر و نویسـنده بـا کلمـه                        
سـارتر معتقـد اسـت کـه     .  کـاربرد کلمـات اسـت     ةویپردازد؛ فرق گذاري که برخاسته از شـ        می

 رساند برد در حالی که شاعر به آن بهره می یهره منویسنده از کلمه ب
     نویسـد و شـاعر هـم        چه نسبتی میان این دو هست؟ درست اسـت کـه نثـر نـویس مـی                «

نویسد، اما میان این دو عمل نوشتن وجه مشترکی نیست، جزء حرکت دست که حـروف را                  می
                                                           

نجـا  ی داشت و اگـر در ا      یوستگی با نثر پ   کیودکم، سارتر از    یردکمون دوبووار نقل    یز از قول س   یشتر ن یه پ ک چنان -1
ـ ه اکن خاطر است ی سارتر نام برده شده است، به ای توجهی عامل ب او به عنوانیستیسکد ماریاز عقا  ـ ن عقای د در ی

 .اند  سارتر بودهی اصلۀست؟ دغدغیات چیهنگام نگارش ادب
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: کـنم   گونه تعریف مـی   اینمن نثر نویس را   . غرض از نثر ذاتاً سود جویی است      ... کند   نقش می 
 .)37 ،1363 سارتر(» ...کند  کسی که از کلمات استفاده می

کنـد، تعهـد را بـه حسـاب          که حساب شاعر و نویسنده را از هم جدا می          سارتر پس از آن   
حدیث «ه ک نیان ایپردازد و با ب    یسندگان م یگر تنها به نثر و نو     یگذارد و پس از آن د      نویسنده می 

حـاق فراموشـ   یکشعر و شاعران را    ) 41 همان(» حدیث دیگري است  ] شاعران[آنان   یباره بـه م 
تِ شعر  یه توجهش به شعر   ک ش از آن  یسد، ب ینو ی شاعران م  ةه دربار ک آنجا   یسارتر حت . سپارد یم

ـ     ...  لمات و   ک يریارگک شاعر در به     ییا توانا یو    اثبـات   ي بـرا  ییهـا   نمونـه  ۀباشد به دنبـال ارائ
 ياوکـ د تـا از راه روان     یوشـ ک« بـودلر نوشـت      ةه دربـار  کـ  يه در اثر  ک نانش است چ  ی خو ۀفلسف

 يدادهایـ ا رو ی یرونی ب یش زندگ ی نما ي و  هدف. ابدی شاعر ب  ی درون ی را به زندگ   ی راه يوجود
ن ی ا ۀ آزادان يها نشیدام گز که  کند  کشف  کخواست   ی نامتعارف بودلر نبود، بل م     یمشهور زندگ 

 .)580 ،1384، ياحمد( »ار است، ساخته اندک معلوم و آشيرایه امروز بر بسک را چنان یزندگ
ن یـ ماً سخن گفت، ایمتر از شعر مستقکگرش ی و نه در آثار دست؟یات چیادبسارتر نه در  

 نثـر  ةان آراء او دربـار یـ رامـون شـعر از م  ی او را پيهـا  دگاهید دیه باکعدم صراحت تا آنجاست   
 ممتـاز در    یگـاه یه شـعر جا   کـ ستاده بـود    یدگر ا ی مقابل او ها   ۀ در نقط  ید، در صورت  یشکرون  یب

نـه بـا او     ین زم یـ  در ا  ي وجـود  ۀ از فالسف  یکچ  ین ه یقیاش داشت و به قطع و        یفلسفه و زندگ  
 .ستندیاس نیقابل ق

 دگر و شعریها
 را به شعر از خود نشان داد؛ دوسـتان          ین دلبستگ یشتریدگر ب ی، ها ي وجود ۀان فالسف یدر م 

بارهـا  . سـتود  ین را مـ   ی چـون هولـدرل    یداشت و شـعر شـاعران     ل  ک چون رنه شار و ترا     يشاعر
 ینفرانسـ ک سـخن گفـت و   یوند شاعران با هستی پة را به آنان اختصاص داد و دربار    ییها نوشته

ه کـ ن اسـت    یـ  خطابـه ا   يزک مر ۀتکن«رد  کن و گوهر شعر ارائه      ی با عنوان هولدرل   1936در سال   
وشـش دارد تـا در      کو شـاعر    . عر اسـت  ان شدن گـوهر شـ     ین توجه به نما   ی شعر هولدرل  یژگیو

، ياحمـد (»  اسـت  ی زبـان بـا هسـت      ۀند، گوهر شعر هم رابطـ     کش گوهر شعر را مطرح      یشعرها
1382، 75(. 

 ۀشـ یگاه شـعر در اند    ید گفت فهم جا   یه با ک است   يدگر تا حد  ی ها ۀشیت شعر در اند   یاهم
ن ی او است به همـ     یسفشه و هدف فل   یگر تنها منوط به فهم اند     یدیکن دو با    یدگر و ارتباط ا   یها
ف ین ارتباط به اختصار به تعر     یان ا یش از ب  یدگر از شعر، پ   یف خاص ها  یل و با توجه به تعر     یدل
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 .ردکم ی او اشاره خواهۀدگر و هدف فلسفیشعر از نظر ها
 هنرهـا بـه عنـوان       ۀهمـ «گرفـت؛ در نـزد او        یار م ک گسترده به    ییدگر شعر را در معنا    یها

داد یـ ع خـود معـادلِ رو     ی وسـ  يشعر در معنا  ] دگریدر نزد ها  ... [د  قت، شعر هستن  ینان حق کفراف
بـه بـاور او   . دانـد  ی را شعر نم یالم موزون و مقف   کدگر تنها   ی پس ها  .)38انگ  ی( »قت است یحق
ـ   یـ ها. تواند شـعر باشـد     یز م ی نثر ن  یحت  چـون   یسـندگان ی آثـار نو   ةدربـار » زبـان  «ۀدگر در مقال

سـل  کنثـر خـالص هرگـز      . سـت یا نثر در تضاد با شعر ن      ام«: سدینو ی م ي و تولستو  کیفسیداستا
 .)89 ،1381 دگر،یها(» ه همانند شعر شاعرانه و نادر استکست، بلیننده نک

ن فلسفه بوده، اما از زمـان       یادیه به گمان او پرسش بن     ک را   یدگر اصرار داشت تا پرسش    یها
 در ی پرسـش از هسـت  . سپرده شده است، دوباره مطرح سـازد      یافالتون به بعد به دست فراموش     

دگر یـ  افالتون ـ به نظر ها يداریه با پدک یدگر، همان پرسش فراموش شده بود، پرسشینظر ها
 پرسـش  یعنیگر داد، ی دی خود را به پرسشي غرب با افالتون شروع شده است ـ جا  یکزیمتاف

 ۀسـف ر فل یدگر اعتقـاد داشـت در مسـ       یه ها ک بود   ی، انحراف ییجا  به  ن جا یا . "ست؟یهستنده چ "
اش خـارج    یقی و حق  یر اصل یها فلسفه را از مس     ه نه تنها قرن   ک یغرب اتفاق افتاده است، انحراف    

 از یکیدگر ـ حداقل  ی هایهدف اصل. ده استیز گردی نیه سبب مستور گشتن هستکساخته، بل
 از یرون آوردن هسـت یـ  خـود و ب یقیر حقیز بازگرداندن فلسفه به مسی او ـ ن  ۀاهداف مهم فلسف

ن امـر   یـ ز بـه ا   یـ دگر ن یـ شد؛ ها  ی نم ی عمل یه به سادگ  ک بود   يارکن  یاما ا . اش بود  ی بودگ پنهان
ه از زمـان  کـ  داشـت  ي سوژه باورۀندن با فلسفکاز به پنجه در اف    یار ن کن  یا.  داشت یامالً آگاه ک

 و یارتکــ دة آن ـ ســوژ ي و دســتاوردهای ســنتیــکزیمتاف. افالتــون در غــرب قــدمت داشــت
 یدادند تا هسـت    یه اجازه نم  کن هدف قرار داشتند     ی بزرگ بر سر راه ا     یگـ چونان سن   ينولوژکت

با خواندن خود به    ) سوژه( غرب   یکزیسو انسان ساخته شده در متاف     یکاز  . ار سازد کخود را آش  
 بر آن   ي سرور يز ساخته، ادعا  یها متما  خود را از جهان ابژه    ... وان ناطق و    ی آگاه، ح  ةعنوان سوژ 

 غـرب ـ بـا    یـک زیدگر فرزنـد نـاخلف متاف  یـ  ـ از نظـر ها  ينولوژکگر تی ديرا داشت و از سو
ار ک، خود را آشـ یند، مانع از آن بود تا هست   ک ی م یه انسان در آن زندگ    ک ی ساختن جهان  كمملو

 ةعـت را دارد، اجـاز  یال و غلبه بر طب   ی است ۀشیه  اند  ک یدگر اعتقاد داشت انسان تا زمان     یسازد؛ ها 
هـا   ه انسـان کـ شـود   یار  مـ   ک آش یزها زمان ی چ یه هست کدهد، چرا    ی نم یار شدن را به هست    کآش

 باشـد  يتواند شاهد  یزهاست م یه مخاطب چ  ک ی آن؛ انسان تا زمان    کمخاطب آن باشند و نه مال     
     ز پنهـان  یـ  نید هسـت یـ ان آیـ زهـا بـه م    یال بـر چ   ی سلطه و است   ۀشی آنها اما هرگاه اند    یارگکبر آش 

 . گردند یم
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 یر اصـل یدگر بازگرداندن فلسفه به مس   ی ها ۀه رسالت فلسف  کگفت  توان   یبه طور خالصه م   
 از  یکـی ز بـه بـاور او       یـ اش بـود و شـعر ن       ی از پنهـان بـودگ     ی هسـت  یارگک به آش  کمکخود و   

شـف  کر منکـ  متفۀفـ یدگر وظیاز نظر ها« را داشت؛    ی هست یارگک آش ییه توانا ک بود   یموضوعات
ـ  ۀلی را فقـط بـه وسـ       فـه ین وظ یا] و باز از نظر او    ... [ بود   یردن هست ک      يرکـ  و ف  ي شـعر  ۀ تجرب
 .1)86 يگر گلن(» توان انجام داد یم

 یاره نمـودن هسـت  که آشـ کاش ـ    محقق ساختن هدف فلسفهيدگر جدا از شعر و برایها
 : ها عبارتند از ن آنیه مهمترکار گرفته بود کز به یگر را نیافت دین رهیبود ـ چند

  غربيمبارزه با سوژه باور
 غـرب بـه مخالفـت       يو بـا سـوژه محـور      کـ شـل فو  ی چون م  یشمندانیش از اند  یدگر پ یها

 يه تنها در جهان معنا دارد، از سـوژه بـاور          ک ي موجود )Dasein(ن  ی دازا یبرخاست و با طراح   
ه کـ او اعتقاد داشـت     . ردکرد، انتقاد   ک یم بر آن تصور م    کرون از جهان و حا    یه انسان را ب   کغرب  

 او Daseinه کـ  یشود، در صـورت  یامالَ خصمانه با جهان روبرو م ک يا انسانِ سوژه شده به گونه    
 انسـان   ۀونت شـاعران  کدگر تنهـا بـا سـ      یبه باور ها  . دیگز ی م ینکن جهان س  ی شاعرانه در ا   امالًک

 .رساند ی میارگک خود را به آشیه هستکاست 

 ينولوژکبه پرسش گرفتنِ ت
ه در آن از    کـ دگر اسـت    یـ ان مقـاالت ه   یتـر   از معروف  یکیعنوان  » ينولوژکپرسش از ت  «

آورد و آن    یان مـ  یـ سخن به م  )  غرب ۀانیگرا  سلطه ۀشی اند ۀ    دنبال    ي به مثابه  (ينولوژکت ت یماه
ن خـاطر بـه     یـ د را بـه ا    یـ  جد ينولـوژ کدگر ت یها. داند ی در جهان م   یل پنهان ماندن هست   یرا دل 

از . نـد ک یشـف مـ   ک من ي جهان را چونان منبعِ انرژ     ينولوژکه اعتقاد داشت ت   کگرفت   یپرسش م 
عـت را در    یه طب کـ  ی تعرض اسـت؛ تعرضـ     ید نوع ی جد ينولوژکم در ت  کشاف حا کان «ينظر و 
ث یـ  را از آن ح   ي باشد تا بتوان انـرژ     ي انرژ ةنندکن  یه تام کدهد   یجا قرار م   ین انتظارِ   ب    یبرابر ا 

 يدگر بـرا یـ  ها.)15 ،1384، دگریـ ها(» ردکـ ره یـ عت استخراج و ذخ   ی است، از دل طب    يه انرژ ک
                                                           

دگر به شعر   ی ها ی دلبستگ يز برا ی ن يگریل د یدگر نوشته شده است، دال    ی ها ةه دربار ک ییها تابکن حال در    یبا ا  -1
ـ  هایی روسـتا یدگر ـ با در نظـر داشـتن زنـدگ    یمترجم معروف آثار ها ـ  يوارک که مک ر شده است چنانکذ دگر ی

شناسـد، بـه    ی قدر شعر را نمیسکه ک يا ه در زمانه کت او بوده است     ی ترب یی روستا ۀنین زم ید هم یشا«: نوشته است 
 .)14، 1376، يوارک کم(»  رسانده استياریاو در حفظ عالقه به شعر 
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 Poesiseه خـود آن را  کـ نـد  ک ی را مطرح مـ یباشناختی زي امرينولوژک ت يها تیجبران محدود 
د، یـ آ یدگرِ متـاخر بـه شـمار مـ    یـ  غالـب آثـار ها  ۀه مشخصکPoesise به ] يو[توجه «. نامد یم

 .)45 يدیآ(» ردیگ ی سرچشمه مينولوژکنش او به تکماَ از وایمستق

 جهینت
 شـد  ییهـا  باَ مصادف با سـال ی آن در اروپا تقر يریگ لکه ش ک بود   يا  فلسفه ي وجود ۀفلسف

  ه از دل جنـگ برخاسـت و در         کـ  يا سـوخت؛ فلسـفه    ی اول مـ   یه اروپا در آتش جنگ جهـان      ک
 ياری از بسـ ی فلسفۀن نحلیا. دیز به اوج گسترش خود رس ی دوم ن  ی پس از جنگ جهان    يها سال

 از تصـور    ي، دور یارتکسم د یوآلن داشت؛ نقد د   یادی بن ییها  غرب تفاوت  یجهات با سنت فلسف   
ه گوشـت و خـون دارد و        کـ  يف آن چـون موجـود     ی و توصـ   ی انتزاع يانسان همچون موجود  

وجـود  . هـا بودنـد   ن تفـاوت ی اۀت او از جملی بر ماه یمهمتر از همه اعتقاد به تقدم وجود انسان       
 نیـ  منحصـر بـه فـرد در درون ا       يهـا  صـه ی از خص  ی برخ يریل گ کز سبب ش  یها ن  ن تفاوت یهم
 يات و ژانرهـا یشه با ادبین اندی ایکار نزدیوند بسیتوان به پ یها م ن آنیه از مهمترکشه شد   یاند
 .دی اشاره گردیادب

ن یـی ف اسـت تـا تب  ی بر توصکیه متک يردیک ـ رو ي وجودۀ فالسفۀدارشناسانیرد پدیکرو
ـ   ی و تصور انسان چون هستیکستماتیر سی و غی تغزلۀشی ـ اند یعقالن ه عنـوان   ـ در ـ جهان ب

ال ک از اشـ   يریـ گ ر از فاصـله   ین فالسـفه را نـاگز     ی، ا ی فلسف ۀن نحل ی ا يها هین درونما ی تر یاصل
ن یهمچنـ . ردکـ  یک نزد ی ادب يات و ژانرها  یرده، آثار آنان را به ادب     ک یمرسوم نگارش آثار فلسف   

 يریـ گ لک در شـ   ی انسان يها تیننده وضع کن  یی، نقش تع  یت انسان یاعتقاد به تقدم وجود بر ماه     
شـنامه  یوتـاه و نما ک چـون رمـان، داسـتان      ییشه با ژانرهـا   ین اند یوند ا یت انسان ها سبب پ    یماه

و اعتقـاد بـه     ) مینـ یب ی مـ  يسندگان فرانسـو  یشمندان و نو  یشتر در نزد اند   یوند را ب  ین پ یا(د  یگرد
 .  دادی مین فلسفه آشتیه شعر را با اک بود یز عاملی نیار نمودن هستک شعر در آشییتوانا

 یاب شناستک
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