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قدمهم
اي از انسانها، زنـدگی  توان چهار رویکرد را از هم تمیز داد. دستهمی» زندگی«در رویارویی با مسألۀ 

زنـدگی چیسـت؟ یـا    پرسند معنـاي گاه از خود نمینمایند، اما هیچکنند و روزها و شبها را سپري میمی
اي دیگر از ما تا زمـانی  ارهپ1دهند.زندگی من چیست؟ قرار نمیخود را در معرض این پرسش که معناي

2کنـیم. ایـم، بـه ایـن دو پرسـش فکـر نمـی      رو نشـده که با درد و رنج، و مسألۀ کشف ناشدنی مرگ روبه

آنکه آدمی به درد و رنج، و مرگ توجه نماید، باید مسألۀ معنا را مورد نظـر  گروهی دیگر نیز معتقدند بی
. گروه دیگر ـ  3دانندن را یکی از امتیازات انسان میقراردهد. در حقیقت این گروه، در جستجوي معنابود

شمارند؛ زیـرا  که عمدتاً از رویکردي دینی برخوردارند ـ توجه به معناي زندگی را مسألۀ دست چندم می 
منـدان  اي از اندیشهاست. درحالی که پارهترین پاسخها را براي این امر بیان کردهمعتقدند شریعت، عمده

واسطه و ملموس کند و آنچه ما به شکلی بیزندگی بیان میه شریعت به عنوان معنايمعتقدند میان آنچ
جــا کــه  ). از آن102: 1390یــابیم، شــکافی وجــود دارد (هیــک،    از زنــدگی روزمــرة خــود مــی   

ها/اضطرابهاي انسان معاصر با انسان پیشین بسیار متفاوت اسـت، و بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از       دغدغه
زنـدگی بـراي انسـان معاصـر از اهمیـت      است، بنابراین توجه بـه معنـاي  » مسألۀ زندگی«مهمترین آنها 

4»شـعر زنـدگی  «زندگی در شـعر معاصـر ـ کـه      فراوانی برخوردار است. از این رو، بررسی مفهوم معناي

گردد.است ـ مهم ارزیابی میاست، و مسائل انسان معاصر در آن بازتاب یافته
در بحـث  » زنـدگی «و » معنـا «پـور از  ن اسـت کـه مـراد قیصـر امـین     مهمترین پرسشهاي مقاله ایـ 

پرسـش مهـم دیگـر ایـن     5اسـت؟ زندگی چیست؟ و قیصر کدام معنـا از زنـدگی را مدنظرداشـته   معناي
زندگی از نوع جعل است یا کشف، چیست؟است که نگرش قیصر دربارة اینکه معنايپژوهش، این بوده

زندگی بیشـتر در پژوهشـهاي فلسـفی مطـرح     د مسألۀ معنايدهنگاهی به پیشینۀ تحقیق نشان می
است. البته یک کتاب و یک مقاله با محـور  نگرفتهاي در حوزة ادبیات، صورتاست؛ اما بحث گستردهشده

یاد شده وجود دارد که اولی مقایسۀ نگاه مولوي و اقبال به معناي زندگی است، و دومی بـه آراي حـافظ   
6است.پرداخته

و چیستی آن در نگاه قیصر» معنا«معناي
زندگی، داراي سه مفهوم هدف، ارزش و کـارکرد اسـت. وقتـی سـخن از     در بحث معناي» معنا«واژة 

هدف زندگی است، به این معنا است که زندگی به چه سمتی در حرکـت اسـت؟ هنگـامی کـه از ارزش     
؟ یعنی در نگرشی کالن آیا سود شود، منظور این است که آیا زندگی کردن بصرفه استزندگی بحث می
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). زمانی که دربارة کارکرد 41: 13911پردازیم (ملکیان،هایی است که براي آن میزندگی بیشتر از هزینه
). بـر  213: 13912اي دارد (ملکیـان، کنیم، منظورمان این است که زیستن چه فایـده زندگی صحبت می

زنـدگی، هـدف دارد؟ هـدف از زنـدگی چیسـت؟ آیـا       آیـا  رو هستیم:این اساس، ما با چهار پرسش روبه
زندگی، ارزش زیستن دارد؟ کارکرد (آثار و نتایج) زیستن چیست؟ 

قیصر از جمله شاعرانی است که به طور جدي به مسألۀ زندگی و معناي آن با تکیه بر نگـرش خـود   
است:است و در ساحتهاي چهارگانۀ یاد شده به آن پرداختهتوجه کرده

در معناي هدف » معنا. «1
بودن یا به زندگی، در زندهدر نگاه قیصر، زندگی داراي هدف است. او با تکیه بر این مسأله که معناي

کند که زندگی در صورتی شود، تلویحاً به این نکته اشاره میسپردن به روزمرّگی خالصه نمیعبارتی تن
7».خارجی«باشد یا » خودبنیاد«تواند ف میباشد؛ حال این هدمعنادار است که هدفی در آن تعبیه شده

پـور،  (امـین » بودن، معنـاي زنـدگی  دربندخویش بودن، معناي عشق نیست/چونان که زنده«گوید: او می
بودن کشد که در برابر زندهوي با تکیه بر همین نگرش، انسانی (خود شاعر) را به تصویر می).36: 1391

).144و143ت تا زندگی را معنا بخشد (همان: ایستد و درپی هدفی براي خویش اسمی

در معناي ارزش» معنا. «2
در زمینۀ اینکه آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا نـه؟ قیصـر دو دیـدگاه متفـاوت دارد. از یـک نگـاه،       
زندگی در نظر وي، ارزش زیستن ندارد، و از منظري دیگر، زندگی به واسـطۀ حضـور امـوري، ارزشـمند     

انـد، بپـذیریم و بخـواهیم    او اگر زندگی را همچنان که هست و آدمیان گرفتار آن شـده گردد. از نظرمی
ارزش است. وي اموري چون شعارزدگی، دوري از حقیقـت، دچـار   کنیم، زندگی بیگذاريروي آن ارزش

دانـد کـه ارزش   هاي مصنوعی، و مرگ را از جمله مسائلی مـی تکرارشدن، سبک نادرست زندگی، ارتباط
ام از آرزوهـا، آرزوهـاي شعاري/شـوق پـرواز مجـازي، بالهـاي       خسـته «انـد:  را دچار ابهـام کـرده  زیستن 

هـاي اداري//آفتـاب زرد و   هاي کاغذي را روز و شب تکرارکردن/خاطرات بایگانی، زندگیاستعاري//لحظه
مهایی هاي رو به پایین/سقفهاي سرد و سنگین، آسمانهاي اجاري//با نگاهی سرشکسته، چشغمگین، پله

هـاي خمیــده، میزهـاي صــف   پینـه بسته/خسـته از درهــاي بسـته، خسـته از چشــم انتظاري//صـندلی     
هـاي  هاي اختیاري//عصر جدولهاي خالی، پارکهـاي ایـن حوالی/پرسـه   پریده، گریههاي لبکشیده/خنده

هـاي  پناهی، جمعـه هاي بیخیالی، نیمکتهاي خماري//رونوشت روزها را روي هم سنجاق کردم:/شنبهبی
ام را با غبار آرزوها/خاك خواهد بست روزي، بـاد خواهـد بـرد، بـاري//روي میـز      قراري//عاقبت پروندهبی
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). همچنـین وي در  187(همـان:  » خالی من، صفحۀ باز حوادث/در ستون تسلیتها، نامی از مـا یادگـاري  
خـدا ابتـدا آب   «کنـد:  ارزشی زیستن را چنـین بیـان مـی   شناسانه، بیجایی دیگر با تکیه بر نگاه هستی

).165(همان: » را/سپس زندگی را از آب آفرید/جهان، نقش بر آب و آن آب بر باد
داند و آن زمانی است که زندگی بـا مسـائل   البته قیصر با رویکردي دیگر، زندگی را داراي ارزش می

» ود اگـر عشـق نبـود   تر از نقطۀ موهومی بـود/این دایـرة کبـ   رنگبی«یابد؛ اموري مانند عشق: زیر پیوند
تمام حجم قفس را شناختیم بس است/بیا به تجربه بـه در آسـمان پـري    «طلبی: )، شهادت308(همان: 

بزنیم//به اشک خویش بشوییم آسمانها را/ز خون به روي زمین رنگ دیگري بزنیم//اگرچـه نیـت خـوبی    
باید دم تمامی درهـا  «اط: ) و ارتب406(همان: » است زیستن اما/خوشا که دست به تصمیم بهتري بزنیم

» شود اینجا/نفس کشـید را دید/باید هواي پنجره را داشت/زیرا بدون رابطه/با این هوا/یک لحظه هم نمی
رسد در نگاه قیصر، زندگی داراي ارزش ذاتی نیست.). بر این اساس به نظر می283(همان: 

در معناي کارکرد» معنا. «3
ن شد ـ آثار و نتایج زیستن است؛ اینکـه زنـدگی ـ در آغـاز، میانـه و       که بیامنظور از کارکرد ـ چنان 

آورد. کارکرد زندگی در اشعار قیصر، اموري چون پایان ـ چه آثار و نتایجی براي آدمی دارد/به ارمغان می 
میلـی، رابطه/پیونـد، راز، رویـدادها/حوادث، پرسشـهاي     و درد، بـازي، میـل، بـی   حرکت/تکاپو/رفتن، رنج

خ، سفرکوتاه، هبوط/زندان/تبعیدگاه/غربت، اجبار، انتظار/ترس/تردید/سرگشتگی، دلبستن به فـردا  پاسبی
نیز تعبیر کرد.» ایماژهاي زندگی«توان از آنها به باشد. که میمی

ایماژهاي زندگی در حقیقت، تصویر/کارکردي است که هـر انسـانی بـا تکیـه بـر تجربیـات خـود از        
تـوان ذیـل   دهد. به عبارت دیگر، تلقی انسان نسبت به جهان و زندگی را میمیرویارویی با زندگی ارائه 

این مقوله جاي داد. ایماژهاي زندگی، زیر مجموعۀ مسألۀ معناي زندگی است؛ زیـرا ایماژهـایی کـه مـا     
کند یابیم، معین مییابیم یا نمیبریم، معنایی که در زندگی میگفتن دربارة زندگی به کارمیبراي سخن

(Solmon, 2006: رود کـه  .  بررسی مسألۀ ایماژهاي زندگی از این نظر بـا اهمیـت بـه شـمار مـی     (50
سازد. به این معنا که اگر کارکرد زندگی فردي، اجبار باشـد ـ یعنـی    کیفیت زندگی آدمی را مشخص می

، »روزهاکردنسپري«معتقد باشد که زندگی اجبار است ـ کیفیت زندگی چنین انسانی، بر اموري چون  
گردد. رابرت ساالمون در استوار می» بودنهايبردن از لحظهتالش براي لذت«، »تفاوتاعتراض و بیبی«

کنـد. ایماژهـایی   مـی ایماژ زنـدگی اشـاره  16) به THE BIG QUESTIONS» (مسائل بزرگ«کتاب 
دوستی، شـرافت،  ی، نوعمیلچون بازي، داستان، غمنامه، کمدي، مأموریت، هنر، ماجرا، بیماري، میل، بی
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اي از این ایماژهـا در اشـعار   ). پارهibn:51-62گذاري و ارتباط از این قبیل است (یادگیري، رنج، سرمایه
شـود کـه مبتنـی بـر     است. البته کارکردها/ایماژهاي دیگري در اشعار او یافت میقیصر نیز انعکاس یافته

است.  ساالمون معرفی نشدهتجربیات شخصی خود شاعر از زندگی است و در کتاب 

حرکت/تکاپو/رفتن .1
کند، کارکرد/ایماژ حرکت است. از نگـاه وي، مسـألۀ   یکی از کارکردهایی که قیصر از زندگی ارائه می

دانـد:  حرکت/تکاپو/رفتن به خودي خود ارزشمند است و از همین منظـر، رفـتن را نـوعی رسـیدن مـی     
: 1391پـور،  (امـین » اي است، رفتن رسـیدن اسـت  ل بهانهموجیم و وصل ما از خود بریدن است/ساح«

جا که حرکت در بطن جهان هستی حضور دارد، قیصر معتقد است اگر زندگی آدمی نیز بـا  ). از آن352
ا همیشـه/از   «شود: معنا میاین امر درنیامیزد، بی هرگز/دلم نخواست بگویم/هرگز/مرگ از طنین هرگز/امـ

). قیصر 60) نیز (147(همان: » یشه رفتن/حتی همیشه در نرسیدن/رفتنآید/رفتن/همریشۀ همیشه می
کنـد کـه   زندگی، زندگی را به قطاري تشـبیه مـی  براي بیان بهتر این ایماژ و نقش مهم آن در معنایافتن

هـاي  لحظـه «شـود و گـاهی دور:   هدفش رفتن است و در این مسیر گاهی به غایت هستی نزدیـک مـی  
بور/ایستگاه این قطار/بین تاریکی و نور/گاه در راهی سیاه/گاه روي خط نور/گاه زندگی/چون قطاري در ع

شود کـه  ). در جایی دیگر، زندگی به چشمه/رودي تشبیه می466(همان: » نزدیک خدا/گاه از او دور دور
هـاي زنـدگی/مثل چشـمه مثـل رود/گـاه      لحظـه «هدفش رفتن است. رفتن در مسیري که انتها نـدارد:  

هـا/روي  ها چون نقطهزند/موج شط زندگی/لحظهخواند سرود/سر به ساحل میسنگ/گاه میجوشد زمی
). 465(همـان:  » انتهـا اي بـی ها/ مقصد این کاروان/جادهرود هردم به پیش/کاروان لحظهخط زندگی/می

سـت  قیصر معتقد است پس از تکاپو و نهایتاً رسیدن به هدف زندگی، پاسداشت آن از اهمیت برخوردار ا
).67(همان: 

. رنج و درد 2
شمارد و در این زمینـه بـه افسـانۀ    می(Suffering)رابرت ساالمون یکی از ایماژهاي زندگی را رنج

بود که سـنگی را  . سیزیف توسط خدایان محکوم شده(Solomom , 2006 :60)کند سیزیف اشاره می
). در حقیقـت، ایـن   193: 1382افتاد (کـامو،  سنگ، پیوسته به پایین میتا قلۀ کوهی بغلتاند و آن تخته

تـر از کـار   تنبیهی دهشتناك«رنج ناشی از کارهاي مکرري است که هیچ غایتی ندارد. به تعبیر آلبرکامو 
). در نظر قیصر، یکی از کارکردهاي زنـدگی، درد و رنـج اسـت. از    193(همان: » امید نیستبیهوده و بی

) و تا لحظۀ مـرگ  243: 1391پور، ر حقیقت جزء سرشت اوست (امینشود و دابتدا با انسان آفریده می
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هنوز/دامنه دارد/هنوز هم که هنوز است/درد/دامنه دارد/شروع شـاخۀ ادراك/طنـین نـام    «با آدمی است: 
نخستین/تکان شانۀ خاك/و طعم میوة ممنوع/که تا تنفس سنگ/ادامه خواهد داشت/و درد/هنـوز دامنـه   

اي دل همه رفتند و تو ماندي در راه/کارت همه ناله بود و بارت همه آه//کوتـاه  : «). یا286(همان: » دارد
از روي یکرنگی شـب و  «). یا: 283(همان: » کنم قصه که این راه دراز/از چاه به چاله بود، از چاله به چاه

).61(همان: » روزم یکی شد/همرنگ بختم تیره، رخت سوگ و سورم

. بازي3
شمارد. او معتقد است اگـر زنـدگی را   برمی(Game)از ایماژهاي زندگی را بازيساالمون یکی دیگر 

بازي دانستیم، مهم است که بدانیم چه نوع بازي است. آیا صرفاً  سرگرمی  اسـت؟ آیـا بـازیی اسـت بـه      
آور منظور برتري یافتن؟ آیا فرصتی است براي وقت کشی؟ آیـا خصـلتی اجتمـاعی دارد؟ آیـا اضـطراب     

در طول بازي زندگی باید به حریف/حریفان خویش،آسیب برسانیم؟ آیا در بازي زنـدگی بایـد   است؟ آیا 
داند: . قیصر نیز یکی از کارکردهاي زندگی را بازي می(Solomon, 2006: 51)به دیگران یاري رساند؟ 

به ایـن  واقع اودر ). 239: 1391پور، (امین» ما را/ فردا؟امروز او/به بازي گرفتیم/ما زندگی را/دیروز/«
.(Solomon, 2006: 51)زندگی در حال نزاع و درگیري استنکته اشاره دارد که آدمی پیوسته با

. میل4
آنکه پایانی براي آن این ایماژ زندگی عبارت است از میل مدام، خواستن چیزي از پس چیز دیگر بی

:Solomon, 2006)متصور باشد کار جهان جز بر مدار آرزو نیسـت/با  «گوید: قیصر نیز چنین می.(57
). 72: 1391پور، (امین» این همه دلهاي ناکام رسیدن

میلی. بی5
دانـد  هیچ اضطراب یا میـل و خواسـتن مـی   این ایماژ، هدف زندگی را رسیدن به شرایطی آسوده بی

(solomon , 2006 : 58)ار عشق نـدارم/من  نه/کاري به ک«گوید: . قیصر نیز با توجه به همین ایماژ می
هیچ چیز و هیچ کسی را/دیگـر در ایـن زمانـه دوسـت نـدارم/انگار/این روزگـار چشـم نـدارد مـن و تـو           

مالل ببیند/زیرا/هرچیز و هرکسی را/که دوست بـداري/ حتـی اگـر یـک نـخ سـیگار/یا       را/خوشحال و بی
ا روزگار، دیگر/کاري به من کند/پس من با همه وجود/خود را زدم به مردن/ تزهرمار باشد/از تو دریغ می

» گذارم/تا روزگار بو نبرد/گفتم که/کاري به کار عشـق نـدارم  نداشته باشد/این شعر تازه را هم/ناگفته می
).14و13: 1391پور، (امین
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. رابطه/پیوند 6
. (Solomon, 2006: 62)یابـد  دهد که زندگی در روابط بـا دیگـران معنـا مـی    این ایماژ، نشان می

چه غربتی است عزیزان من کجـا  «نامد: ارتباط را غربتکده میبر اساس همین ایماژ، زندگی بیقیصر نیز
گیري پیوند، عنصر گفتگـو  ). او براي شکل60: 1391پور، (امین» رفتند/تمام دور و برم پر ز جاي خالیها

ا در ایجاد یک ارتباط گیري ارتباط اولیه است؛ زیرکند. این مسأله یکی از ارکان شکلرا مهم ارزیابی می
عمـر انـدك و   «نمایـد:  چه گفتن، چگونه گفتن و خود گفتن مهم است. قیصر بر عنصر سوم تأکیـد مـی  

).450(همان: » فرصت خموشی بسیار/تلخ است سکوت، گفتگویی بکنیم

. راز7
یـا  از دیگر ایماژها، رازآمیز بودن زندگی است. بر اساس این ایمـاژ، زنـدگی قابـل شناسـایی نیسـت     

گـل بـه خنـده گفت/زنـدگی     «دهـد:  کم هرکس بر اساس بینش خویش، تفسیري از آن ارائه مـی دست
» اسـت کنم/گل بـه راز زنـدگی اشـاره کـرده    شکفتن است/با زبان سبز/راز گفتن است/.../من که فکر می

ــان:  ــهادت  506و505(هم ــدگی ش ــر زن ــی  ). قیص ــز م ــه را رازآمی ــد: طلبان ــات او  «دان ــس راز حی ک
تن/بایست زبان به کام خود بنهفتن//هرچند میان خـون خـود خفـت ولی/سـوگند کـه خـون او       نداندگف

).431(همان: » نخواهد خفتن

. رویدادها/حوادث 8
بالها/حوادث اگر پیوسته بر انسانی هجمه بیاورند، آنگاه کارکرد زندگی بـراي چنـین فـردي، حادثـه     

مو به مو حادثه بارید به هربنـدم/تیر  «طراب است: شود. زندگی چنین انسانی همواره قرین شور و اضمی
» باران بال را به که بایدگفت//هرنفس، آهی و هرآینه اشکی شد/وضع این آب و هـوا را بـه کـه بایـدگفت    

). داشتن چنین تصویري از زندگی از یک طرف باعث لب بـه اعتـراض گشـودن    229) نیز (225(همان: 
ین همه خـط خطـا را بـه کـه بایدگفت//شـکوه از هرچـه و       آي خط خوردگی صفحۀ پیشانی/ا«شود: می

). و از طـرف دیگـر، فـرد    226و225(همـان:  » هرکس به خدا کردم/گله از کار خدا را بـه کـه بایـدگفت   
این روزهـا کـه   «هاست تا مبادا به دام حوادث پبیشتر بیفتد: کردن لحظههمواره درپی به سرعت سپري

).24(همان: » گذردگذرد/این روزها/شادم/که می/شادم/که میگذردگذرد/شادم/این روزها که میمی

پاسخ هاي بی.پرسش9
پاسـخ اسـت. بـر    اي از پرسشهاي بزرگ بیاز دیگر آثار و نتایج زندگی، این است که زندگی مجموعه
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ن و چرا همیشه همین است آسما«این اساس، باید از زندگی پرسید، اما لزوماً نباید به دنبال جواب بود: 
پرسـم/چرا همیشـه   پاسخی است مـی زمین/زمان هماره همان و زمین همیشه همین//اگرچه پرسش بی

مهرنـد/زمان زمانـۀ قهـر و زمـین زمینـۀ      امـان و بـی  چنان و چرا همیشه چنین//چرا زمین و زمـان بـی  
کین//اگرکه چون و چرا بـا خـدا خطاسـت چرا/چـرا سـوال و جـواب اسـت روز بازپسـین//چرا در آخـر          

).218) نیز (53و52(همان:» اي به کمینگویم/تو اي نشانۀ پرسش نشستهاي که میجملههر

. سفرکوتاه10
کند که زندگی مثل یک سفر، کوتاه است و باید بـه نیکـی از ایـن    این تصویر از زندگی، یادآوري می

» بـود چشم تا بازکنم فرصت دیدار گذشت/همۀ طول سفر یک چمدان بستن«لحظۀ اندك بهره جست: 
).229(همان: 

. هبوط/زندان/تبعیدگاه/غربت11
یابـد؛  زندگی، هبوط است. این ایماژ به لحاظ مفهومی با سه واژة زندان، تبعیدگاه و غربت پیوند مـی 

اي، تبعید شد که براي وي حکم زنـدان را داشـت.   زیرا انسان به دنبال نافرمانی که انجام داد به غربتکده
یـن  اداند، و در این راستا معتقد است که شدن و دیگري دانایی میا یکی عاشققیصر علت هبوط آدمی ر

رفت دل/یـک  سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می«است: مسأله باعث تبعید و زندانی شدن وي شده
نظر روي تو را دید و حواسش پرت شد//بر زمین افتاد چون اشـکی ز چشـم آسـمان/ناگهان ایـن اتفـاق      

» ، فرد شد//بعد هم تبعید و زندان ابد شد در کویر/عین مجنون از پـی لیلـی بیابـانگرد شـد    افتاد، زوجی
). از 229(همـان:  »/که هبوط ابدم از پی دانستن بـود دانستمکاش از روز ازل هیچ نمی«). یا: 49(همان: 

بایـد  ،شدن است، براي کاستن از رنج هبوط و جدایی از دامـان مـادر  جا که علت هبوط آدمی، عاشقآن
عالم همه هرچنـد کـه   «). تعبیر دیگر وي از زندگی، زندان است: 54(همان: باشیمعاشقانه داشتهزیستی

). وي با تکیه بر مسألۀ هبوط، زندگی 55(همان: » زندان من و توست/از این همه آزادم و زندانی خویشم
مهمتـرین شـاخص زنـدگی    اسـاس، این). بر 70داند(همان: معشوق را زندگی یک انسان تبعیدي میبی

هرچند در این جهان غـریبیم همـه/خود   «تبعیدي، یکی غربت و دیگري تنهایی و درخودفرورفتن است: 
).56) نیز (505) نیز (70) نیز (197) نیز (436(همان: » از سر غربت آشنایی ما راست

. اجبار 12
شـود  ی همین است. آنچه باعث میآمیزترین تصویر از زندگترین و یأسزندگی، اجبار است. بدبینانه
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گویـد:  باشد، گرفتار تکرار شدن است. قیصر در ایـن زمینـه مـی   که آدمی چنین تلقیی از زندگی داشته
). همـین  169(همان: » شمارهامضاء/انتظار/صف/فردا دوباره/امضا/شماره/امضاء/صف/انتظار/صف/«

تپـد پیشـانی   پشت شیشه می«رساند: قیصر مدد میگیري اینکه زندگی جبري است بهامر نیز در شکل
آهنگ شعرهایت تیـره/ اما چرا/«). یا: 357(همان: » یک مرد/در تب دردي که مثل زندگی جبري است

نزدیـک  با پاي خـود بـه مسـلخ تقـدیر نـاگزیر/     آرام و سر به زیر/اي/وقتی که برهتلخ است/و رنگشان/
یک سطر در زیرا/شادم/گذرد/این روزها که می«). یا: 22(همان: »اش چه آهنگی داردشود/ زنگولهمی

» کجا که دلم خواسـت/ جـوالن دهـم/ ـ در بـین ایـن دو خـط ـ        طور و هرهرتوانم/و میآزادم/میان/
).25(همان: 

. انتظار/ترس/تردید/سرگشتگی13
دچار تـرس اسـت کـه چـه      زندگی سراسر انتظار است. بر اساس این تصویر از زندگی، آدمی همواره 

اي در انتظار اوست. گرفتار تردید است کـه چـه راهـی را بـرود، و میـوة تـرس و تریـد، حیـرت و         حادثه
که زندگی، نوعی انتظار اسـت، ایماژهـاي دیگـري چـون تـرس،      سرگشتگی است. در حقیقت باور به این

رود/تـو  قطـار مـی  «دانـد:  مـی آورد. قیصـر، زنـدگی را انتظارکشـیدن   تردید و سرگشتگی را به همراه می
ام/که سالهاي سال/در انتظـار تو/کنـار ایـن قطـار رفتـه      رود/و من چه قدر سادهروي/تمام ایستگاه میمی

). بر این اساس، تـرس  298) نیز (7(همان: » امهاي ایستگاه رفته/تکیه دادهام/و همچنان/به نردهایستاده
شدم تردامن از دیروز و امروز/ندارم خفتن از «گیرد: ا فرامیسراسر زندگی دیروز و امروز و فرداي آدمی ر

). انسـانی کـه   453(همـان:  » ترسم من از دیروز و امروزدیروز و امروز//همه ترسند از فردا شگفتا/که می
از ازل تا به ابد پرسـش آدم ایـن است/دسـت بـر     «شود: اش، ترس است، گرفتار تردید میتصویر زندگی

(همـان:  » نزنم//دست بر دست، همه عمر در این تردیدم/بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟میوة حوا بزنم یا
مـا/در عصـر   «هـاي بشـر در دوران معاصـر اسـت:     ). به طوري که این مقوله، یکی از اضطراب202و201

بینی وضع هوا/از هرطرف که باد بیاد/در عصـر  بریم/در عصر شک و شاید/در عصر پیشاحتمال به سر می
). 277(همـان:  » قاطعیت تردید/عصر جدید/عصري که هـیچ اصـلی/جز اصـل احتمـال، یقینـی نیسـت      

هـاي  جامه راه راه/پاي جامه راه راه/میله«آفریند: اضطراب شک و تردید، ایماژ سرگشتگی و حیرت را می
ها/النـۀ کوچـک   یانهها/آشـ ها/راه راه تازیانـه رو به رو/راه راه/پشت سایه روشن مژه، نگاه/راه راه/ روي شانه

هاي تلخ گاه گاه/راه راه/در میان این جهـان راه راه/ایـن   هاي شور و خندهسیاه/بی پر و پرنده راه راه/گریه
).61) نیز (159و158(همان: » هزار راه/راه/راه/کو/کجاست راه
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. دلبستن به فردا 14
ترین نگاه بـه زنـدگی   امیدبخشزندگی، دلبستن است. دلبستن به فرداي ناپیدا. این کارکرد زندگی، 

اي کاش مـرا چشـم تماشـا بادا/یـک     «افتد: آنکه بدانی یا بخواهی بدانی که فردا چه اتفاقی میاست؛ بی
).183(همان: » گویم/امروز نبود، کاش فردا بادارود به خود میلحظه زمانه با دل ما بادا//هرروز که می

فصول سال . 15
توان در اشعار قیصر یافت، این است که زندگی مانند چهار فصل سـال  آخرین کارکرد زندگی که می

گونه که درنظرگرفتن هریک از فصـول سـال   است؛ یعنی باید زندگی را در سطحی کالن نگریست. همان
هاي غمنـاك زنـدگی،   به تنهایی درست نیست و اندوه و مالل به دنبال دارد، پیش چشم قراردادن لحظه

هــا پشــت ســرهم در کتـاب چــار فصــل زندگی/صــفحه «دهــد: اقص جلــوه مــیمعنــا و نــزنـدگی را بــی 
روند/زندگی ترکیب شادي با غم ها با شادي و غم میاند/لحظهها، یک لحظهروند/هریک از این صفحهمی

).515و514(همان: » دارم من این پیوند رااست/دوست می
اسـت. علـت ایـن    د زنـدگی، منفـی   هایی که بیان شد، نگرش قیصر نسبت به کـارکر بر اساس نمونه

سـه سـبک برجسـته ازهـم متمـایز      «توان در ادوار زندگی وي جستجو کرد.  در شـعر وي  مسأله را می
اسـت. در ایـن سـه سـبک،     1386تـا  1357شود که مولود سه مرحله از حیات شعري او از سالهاي می

) سـبک سـرخ بـا    1دهـد ...:  مـی شاعر سه واکنش متفاوت و گاه متقابل نسبت به جامعه و جهان نشان 
) ســبک 2): عملگرایــی انقالبــی، آرمــانگرایی ایــدئولوژیک 1367ـ 1357صــداي فعــال و دینامیــک (
رنـگ بـا صـداي    ) سبک بـی 3): انفعال و واخوردگی آرمانی 1376ـ 1367خاکستري با صداي منفعل (

هـاي  بیشـترین نمونـه  ).10: 1387(فتـوحی،  » ): درونگرایی و شهود شخصـی 1386ـ 1376انعکاسی (
است، مربوط به دورة دوم و سوم است. در حقیقت گفتمان شعري که در بخش کارکرد زندگی بیان شده

بـودن آدمـی بـه    گرایی است. مسائلی که بنیان خوشبینغالب در این دو دوره یأس، سرخوردگی و درون
کند.     مسائل و محیط را متزلزل می

نگاه قیصرو چیستی آن در» زندگی«معناي 
اي از تجارب، افکـار، اعمـال،   شبکه«زندگی داراي دو مفهوم عام و خاص است. در سطح عام، زندگی 

). در سطح خـاص،  311: 1382(آدامز، » بینیها، روابط و مناسبات اجتماعی استخاطرات، طرحها، پیش
). 312اسـت (همـان:   زندگی عبارت است از آنچه مورد نظر یک تذکره نویس یا مورخ یا هرکس دیگري 
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هـاي  جلـوه «بر اساس آنچه دربارة معناي عام زندگی بیان شد، شاید بتوان ایـن مقولـه را بـه دو عنـوان     
تفکیک کرد.» مسائل زندگی«و » زندگی

گیـرد، و مسـائل   هاي زندگی در حقیقت، روند طبیعی زندگی انسانها از تولد تا مرگ را دربرمیجلوه
یابد؛ اموري مانند درد و رنـج،  شود که به نوعی با نگرش فلسفی پیوند میزندگی بیشتر شامل اموري می

تکرار، عشق، تناهی، مسألۀ شرور و آفات.

هاي زندگی. جلوه1
)، دوران کودکی (همان: 142: 1391پور، توان شامل اموري چون تولد (امینمیهاي زندگی را جلوه

)، اشـتغال،  260و149سـالی و پیـري (همـان:    )، میـان 105ـ 100)، نوجوانی و جوانی (همان: 124و18
) و مـرگ و شـهادت   282و281)، همسر و فرزند (412و411و371محیط روستایی و شهري، و اجتماع (

هـایش در  شود، زندگی از ابتدا تا انتها بـا تمـام جلـوه   نست. چنان که مالحظه می) دا271و150(همان: 
اسـت. شـعري کـه    شعر قیصر حضور دارد و همین امر است که شعر معاصر را به شعر زندگی بدل کـرده 

سازد.  رو میآدمی را به شکلی مستقیم با ساختار، معنا، تصویر و رویکرد شاعر به زندگی روبه

ندگی. مسائل ز2
شـود.  پرسشهاي زندگی، دربرگیرندة اموري است که بیشتر با بینش فلسفی بـه آنهـا نگریسـته مـی    

پرسش دربارة علت درد و رنج، تکرار، عشق، تناهی، تنهایی، مسألۀ شرور و آفات و ... . از منظـري دیگـر   
است.ائل زندگی شدههاي زندگی از دریچۀ فلسفی بیاندیشد؛ باز وارد مساگر شاعر نسبت به مقولۀ جلوه

اسـت/پس  است/درد هم شـنفته زند ورق/شعر تازة مرا/درد گفتهدفتر مرا/دست درد می: «درد و رنج
زنم/درد، حرف نیست/درد، نام دیگر مـن اسـت/من چگونـه خـویش را     در این میانه، من/از چه حرف می

).244و243(همان: » صدا کنم
دوباره/صف/انتظار/شماره/اي کـاش بـاد/این کـاش بـاد/اي     صف/انتظار/صف/امضا/شماره/فردا : «تکرار

این روزهـا کـه   «).یا: 170و169(همان:» برد/اي کاش باد/یا/یک ذره اعتمادکاش باد این همه کاغذ را/می
).  24(همان: 8»گذردگذرد/این روزها/شادم که میگذرد/شادم/که میگذرد/شادم/این روزها که میمی

ی و هرآینه اشکی شد/ وضع این آب و هـوا را بـه کـه بایـدگفت//هردمی     هرنفس آه: «شرور و آفات
ها را به که بایدگفت//چه کنم این همه اما و اگرها را/این همـه  دردي و هرثانیه سالی بود/ شرح این ثانیه

» چون و چرا را به که بایدگفت//شکوه از هرچه و هرکس به خدا کردم/گله از کار خدا را به که بایـدگفت 
).226و225ان: (هم
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سـازد و  : حس پایان پذیرفتن همواره یکی از مسائلی است که انسان را به خـود مشـغول مـی   تناهی
زیسـتن نیـز   کند. این مسأله که تحـت عنـوان غریـزة جاودانـه    معنایی میگاهی وي را دچار پوچی و بی

ه فرزندآوري یا خلق یک اثـر  شود، خودآگاه یا ناخودآگاه در همۀ انسانها بروز دارد. شاید میل بمطرح می
ام را بـا غبـار   عاقبت پرونده«نگرد: گونه میهنري از تجلیات این امر باشد. قیصر نیز به مسألۀ تناهی، این

زیستن براي او بـه  ). و مسألۀ جاودانه188(همان: » آرزوها/خاك خواهد بست روزي، باد خواهد برد باري
).144(همان: » هاي درد جاودانگیپس کجاست/یادداشت«است: شدهدرد تبدیل
).197همان: »(کسی بس/از این امن تر برج عاجی ندیدممرا قصرتنهایی و بی: «تنهایی

زندگی در نگاه قیصرمسألۀ کشف/جعل معناي
األمر، داراي معنایی ... است. مثـل آنکـه کسـی    این است که زندگی فی نفس«مقصود از کشف معنا 

ا  225: 13922(ملکیـان،  » بی وجود دارد فقط باید بگردید تا آن را پیدا کنیدبگوید در این بیابان، آ امـ .(
براي زندگی، معنایی وجود ندارد، بلکه هرکس خود باید معنایی بـه زنـدگی   «گوید: نظریۀ جعل معنا می

زنـدگی، ذیـل نظریـۀ جعـل     رسـد نگـرش قیصـر بـه مسـألۀ معنـاي      (همان). به نظر مـی » خود ببخشد
تواند کشف کنـد. او آدمیـان را   اش نمی»بودگیغرق«د. او بر این باور است که انسان به دلیل گیرقرارمی

پرسند. در نتیجه آدمی از اساس تـوان کشـف نـدارد:    داند که غرق آبند، ولی از آب میمانند ماهیانی می
). و 70: 1391، پـور (امـین » وار/باز هم نام و نشان تـو ز هـم پرسـیدند   غرق دریاي تو بودند، ولی ماهی«

آفرینمت/چونان که التهاب حتی اگر نباشی می«زند: میچون توان کشف ندارد، خود به جعل معنا دست
).217(همان: » بیابان، سراب را

بنـدي  گـرا طبقـه  گـرا و طبیعـت  آن گروه که به جعل معنا باورمندنـد، ذیـل دو دیـدگاه فراطبیعـت    
محور است. ذیل نظریۀ خـدامحور، سـه   نظریۀ خدامحور و روحگرا، داراي دوشوند. دیدگاه فراطبیعتمی

محـور نیـز داراي دو اسـتدالل    گیـرد. نظریـۀ روح  گرایـی قرارمـی  الهی و کمالالهی، عشقاستدالل هدف
شـود. در  گرا تفکیک میگرا و عینگرا نیز به دو شقّ شخصجاودانگی و نتیجۀنهایی است. نظریۀ طبیعت

بخشد نسبت به افراد مختلف، متفاوت است؛ لذا نسبی خواهد زندگی معنا میگرا آنچه بهدیدگاه شخص
گرا، مسألۀ خالقیت و درگیر چیز ارزشمند بودن، معنابخش زندگی است.بود و در دیدگاه عین

گرایی. فراطبیعت1
زندگی یک فرد تنها در صورتی معنادار اسـت کـه او ربـط و نسـبت     «گرا، نظریۀ فراطبیعتبر اساس 

رسد این دیـدگاه بـا نظریـۀ    ). به نظر می268: 1382(متز، » باشداصی با قلمروي صرفاً روحانی داشتهخ
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یابد. او بر این باور بود که ایمان، وجود محدود انسان را به معنایی نامتنـاهی  تالستوي پیوند می» ایمان«
). 39و38: 1390(آزاده، ودشـ و مرگ نـابود نمـی  کند. معنایی که در اثر درد و رنج و محرومیت وصل می

).17: 1390(متز، شودمحور تفکیک میخدامحور و روحگرایی، خود به دو نظریۀ فراطبیعت

. خدامحور1-1
گویـد  گونه که نسبت خـداباوري مـی  ربط و نسبت خاص با خداوند، آن«این دیدگاه معتقد است که 

). مدافعان این نظریه، در اینکه این ربط 269: 1382(متز، » شرط الزم و کافی براي زندگی با معنا است
الهـی، برخـی   اي، نظریـۀ هـدف  تواند باشد، اختالف نظر دارنـد. پـاره  و نسبت با خداوند چه چیزهایی می

دانند.گرایی را عوامل معنابخش زندگی میاي کمالالهی به مخلوقات، و عدهدیدگاه عشق

الهیالف) نظریۀ هدف
داند که معناي زنـدگی مـا از راه تحقـق    ندگی را در این مطلب منحصر میزالهی، معناينظریۀ هدف

). بر ایـن اسـاس،   270آید (همان: میاست، به دستبخشیدن به هدفی که خداوند براي انسان مقررکرده
هـا از  زندگی فرصتی است که آدمی باید در راستاي تحقق مأموریتها/اهداف الهی بکوشد. مهمترین ایـن 

زیستن است.شدن و عاشقانهیابی به آگاهی عمیق و عاشقتنظر قیصر، دس
بینـی، و  نگري و رسیدن به ژرفرسیدن به آگاهی عمیق، داراي دو جنبه است؛ یکی عبور از سطحی

هـاي تار/بـا   باري/چه سـنگین اسـت/با سـایه   «گوید: بودگی. قیصر در زمینۀ اول میدیگري رهایی از گم
هـاي ســادة سـطحی/از عمــق اقیـانوس/از ارتفــاع آفتــاب و    /با ســایههــاي پـیش پــا افتـادة بســیار  سـایه 

). و 146: 1391پـور،  (امـین » هاي خویشتن/این اسـت آسمان/گفتن/تکلیف من با من/تکلیف من/با سایه
ام و دوبـاره پیـدا   ام/ گـم بـوده  از خـواب چهـل سـالۀ خـود پاشـده     «گویـد:  دربارة زمینۀ دوم چنین می

).  85همان: »(امگین و شگفت/امروز چه قدر با تو زیبا شدهام//اي حس شکوهمند غمشده
زیستن) بایدگفت قیصر عشـق را  شدن و عاشقانهدربارة دیگر مأموریت/هدف آدمی در زندگی (عاشق

هاي گریز/بـا روزهـاي ریختـه/در پـاي باد/بـا      هاي یکریز/یکریز/مثل ثانیهبا گریه«انگارد: اتفاقی ساده می
اي لهاي سوخته/به سالهاي سخت/رفتیم و/سوختیم و/فروریختیم/با اعتمـاد خـاطره  هاي رفته/با فصهفته

نهادن در این راه باید مقـدماتی  ). او معتقد است براي گام136(همان: » نیفتاد9در باد/اما/آن اتفاق ساده
اسـت:  ناپذیر آدمـی ). از نظر وي، عشق جزء جدایی46کرد و آن، دربندخودنبودن است (همان: را فراهم

ما گنهکاریم آري، جرم ما هم عاشقی است/آري اما آنکه آدم هست و عاشـق نیسـت، کیست؟//عشـق،    «
). با همین 54(همان:» آب و هوا یک عمر زیستتوان اي دوست بیعین آب ماهی یا هواي آدم است/می
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همـان   عشـق اگـر باشـد،    زنـدگی بـی  «کندن، سقوط و جهنم نیسـت:  عشق، جز جانرویکرد، زندگی بی
عشق اگر باشـد، لبـی   کندن اي دل، کار دشواري است، نیست//زندگی بیکندن است/دم به دم جانجان

عشـق اگـر باشـد، هبـوطی دائـم      خنده باید جاي خندیـدن گریسـت//زندگی بـی   خنده است/برلب بیبی
هـایی از  ورزي را ر(همان). قیصر نتایج عشـق » است/آنکه عاشق نیست، هم اینجا، هم آنجا دوزخی است

داند؛ دو عنصري که به شـکلی اثرگـذار، زنـدگی آدمـی را در دنیـاي      بالتکلیفی و رهاشدن از خویش می
همـان:  »(از دست تو در این همه سرگردانی/تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود«بخشد: معاصر، معنی می

). 214(همان: » ورمکنم از خویش/تو قاف قرار من و من عین عباي عشق به شوق تو گذر می«). و 308

الهی به مخلوقاتب) نظریۀعشق
). ایـن  274: 1382(متـز،  10گیردشالودة این نظریه از عشق خداوند به همۀ مخلوقات سرچشمه می

به خوبی مشـاهده کـرد. قیصـر    » به قول پرستو«در مجموعۀ » هاپیش از این«توان در شعر نظریه را می
کشد: خداي مخوف و خداي رئوف؛ خدایی که عشـق بـراي   تصویر میدر این شعر، دو تصور از خدا را به 

کـردم  پـیش از اینهـا فکـر مـی    «ورزد: هـاي خـود، عشـق مـی    او معنایی ندارد و خدایی کـه بـه آفریـده   
اش در آسمان، دور از زمین//در دل او رحم بود و خشمگین/خانهاي دارد کنار ابرها//آن خدا بیخدا/خانه

بانی هیچ معنـایی نداشـت//...تازه فهمیـدم خـدایم ایـن خداسـت/این خـداي        دوستی جایی نداشت/مهر
تـوان بـا او   ریـا//می توانم بعد از این با این خدا/دوست باشـم، دوسـت پـاك و بـی    مهربان و آشناست//می

). نکتۀ قابل تأمل در ایـن  546ـ 539: 1391پور، (امین» صمیمی حرف زد/ مثل یاران قدیمی حرف زد
ت که تنها در پرتو این دیدگاه که خـدا مهربـان اسـت و عاشـق همـۀ مخلوقـات، زنـدگی        زمینه، آن اس

یابد.معنایی عمیق و زیبا می

گراییج) کمال
زندگی هرچه بیشتر با شدت و قطعیت متوجه برترین سرشت ممکـن باشـد،   «بر اساس این دیدگاه 

را » رسیدن«و » رفتن«هایی مثل اژهتوان در شعر قیصر، و). می274: 1382(متز، » بیشتر معنادار است
ــان   «گرایــی دانســت: معــادل مســألۀ کمــال ــه پای ــتن ب ــراي رســیدن چــه راهــی بریــدم/در آغــاز رف ب

گذشتن از «داند: یابی به کمال را خیالی خام می). قیصر، دست72) نیز (200: 1391پور، امین»(رسیدم
). اما معتقد است باید 149(همان: » تماماي/زهی خیال خام/چهل/رسیدن و کمال/چه فکر کال کودکانه

موجیم و وصل ما از خود بریدن است/ساحل، بهانـه اسـت،   «زیرا خود این رفتن، ارزشمند است: » رفت«
دانـد؛  یابی به کمال را در پرتو دو مسأله محقـق مـی  ). البته وي دست352(همان: » رفتن رسیدن است
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بیا مـرا ببـر اي عشـق بـا خـودت بـه       «گوید: ۀ اول میطلبی. قیصر در زمینیکی عشق و دیگري شهادت
لحظۀ پیش از سفر/مرا ز خویش بگیر و مرا ز خویش ببر//مرا به حیطۀ محض حریق، دعوت کن/به لحظه

کـالیم  «سـراید:  یافتن به کمال چنین می). و دربارة پیوند شهادت و دست192(همان: » شروع خاکستر
).73) نیز (352) نیز (219(همان: » ثۀ سرخ رسیدن نرسیدیمکه سرسبز دل از شاخه بریدیم/تا حاد

محور . روح1ـ 2
زندگی هرشخص، وابسته به قرارگرفتن روح معناي«محور، مبتنی بر این تحلیل است که دیدگاه روح

تواند در زمـان مجسـم   او در حالت خاص است. روح، اینجا به معناي جوهري معنوي نامیرا است که می
گویـد بـراي معنایـافتن    ). ایـن نظریـه مـی   275: 1382(متـز،  » زمان باشدون بدن در عالم بیشود یا بد

گیرند.زندگی، روح الزم است. دو نظریۀ جاودانگی و نتیجۀنهایی، ذیل این دیدگاه قرار می

الف) نظریۀجاودانگی
» ا و حدود استمعنا در زندگی مربوط به گذرکردن از مرزه«این نظریه، متکی بر این اصل است که 

یک زندگی معنادار، به نحوي همیشگی است. این زندگی موجب فـراق  «گوید: ). نوزیک می277(همان: 
شود ... یک سره محوشـدن، و همـۀ آثـار وجـودي را از دسـت دادن، بـه نـابود شـدن         ابدي در عالم می

). قیصـر  277: 1382؛ به نقـل از متـز،   582و 595: 1381(نوزیک، » زندگی بسیار نزدیک استمعناي
اسـت:  تبـدیل شـده  » درد«جا برایش با اهمیت است کـه بـه   نیز به دنبال جاودانگی است و مسأله تا آن

). او براي دستیابی به درد جـاودانگی،  144: 1391پور، امین»(پس کجاست/یادداشتهاي درد جاودانگی«
). همچنـین  484داند (همان: آن میکند و رسیدن به حیات جاودان را در گرو نظریۀ شهادت را بیان می

هرجا که سـرزدم همـه   «داند: می» ترین طرز بودنجاودانه«را » مرگ سرخ«قیصر در جایی دیگر طلب 
ام/پروانۀ عبور من از وار بال و پر گر گرفتهاي که فراتر ز بودن است//پروانهدر مرز بودن است/کو مرز تازه

شکار است، قیصر نیز همانند نوزیک، زندگی را نوعی فـراق و  ). چنان که آ395(همان: » مرز بودن است
داند.نابودي می

ب) نتیجۀ نهایی
باشـد ...  زندگی اگر بناست معنادار باشد، باید ارزش زیستن داشـته «مبناي این نظریه، این است که 

ی سـزاوار  این حیات محدود، داراي ارزش کافی براي اینکه زیستن در آن معقول باشد، نیست. یک زندگ
). بـر همـین اسـاس،    275: 1382(متـز،  » باشـد طلبد که مضمون و محتواي نامحدود داشتهگزینش می
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کنـد. از  داند و پرکشیدن به آسمان را به انسان توصـیه مـی  قیصر، این دنیا را همچون قفس، محدود می
شـهادت یـا همـان    یافتن به زیستنی نامحدود، تنهـا از طریـق   نظر وي، ترك این دنیاي محدود و دست

تمام حجـم قفـس را   «یابد: امکان پذیر است و از پرتو آن است که زندگی انسان معنا می» تصمیم بهتر«
شناختیم بس است/بیا به تجربه به در آسمان پري بزنیم//اگرچه نیت خوبی است زیستن اما/خوشـا کـه   

).406: 1391پور،(امین» دست به تصمیم بهتري بزنیم

گرا. طبیعت2
اگـر هـیچ قلمـرو روحـانیی     «گـرا ـ معتقـد اسـت     گرا ـ بر خالف نظریـۀ فراطبیعـت   دیدگاه طبیعت

). این دیدگاه نیـز خـود بـه دو نظریـۀ     23: 1390(متز، » باشد، معنا در زندگی ممکن استنداشتهوجود
).250و280: 1382شود (متز، گرا طبقه بندي میگرا و عینشخص

گرا. شخص1-2
مـالك ثـابتی بـراي    «گرا نیز مشهور است، مبتنی بر این نکته است که ه نظریۀ ذهناین نظریه که ب

معنا وجود ندارد؛ زیرا معنا براي ذهن، نسبی است؛ یعنی مبتنی بر پیش تلقیهایی چون امیال، اهـداف و  
ت انتخابها است ... بر اساس این دیدگاه، معنا در زندگی از شخصی به شخص دیگر متغیر است و به حاال

). یکی از اموري که می تـوان ذیـل ایـن نظریـه     23: 1390(متز، » ذهنی متغیر هرشخصی بستگی دارد
. قیصـر  (Solomon, 2006: 46)بخشنداست؛ یعنی فرزندان به زندگی آدمی معنا می»فرزند«قرارداد، 

و » ندگی کودکانهز«). شاید بتوان مسألۀ داشتن 202: 1391پور، نماید (امیننیز به این مسأله اشاره می
). از دیگـر  298زدن در حال و هواي دوران کودکی را جزء امور معنابخش زندگی دانسـت (همـان:   پرسه

گرا و معنابخش زندگی به حسـاب آورد، مسـألۀ توجـه و میـل بـه      توان جزء نظریۀ شخصاموري که می
).532و531است(همان: »طبیعت«

گرا. عین2-2
: 1390شـود (متـز،   معنا توسط امور فیزیکی مستقل از ذهن ساخته مـی این نظریه معتقد است که 

یک زندگی معنادار بایـد دو معیـار را کـه بـه هـم مرتبطنـد       «). در همین زمینه، ولف بر آن بود که 23
برآورد. اول باید به صورتی فعال درگیر چیزي باشـد و دوم اینکـه ایـن درگیـري، مربـوط بـه طرحهـاي        

). با تکیه بر این دیـدگاه از نظـر قیصـر،    285: 1382؛ به نقل از متز، 211: 1997(ولف،» ارزشمند باشد
ارزشمندترین چیزي که در این عالم هست و آدمی باید درگیر آن شـود، عشـق اسـت. از نظـر وي اگـر      
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). به دنبـال ایـن مسـأله، درگیـر     308: 1391پور، یافت. (امینعشق نبود، هیچ چیز معنا و مفهومی نمی
یابـد (همـان:   معشـوق، زنـدگی معنـا و مفهـومی نمـی     و وصال او شدن نیز ارزشمند است و بـی معشوق 

است. این حس، در » حس تأثیرگذاري«). یکی از مهمترین نتایج این نظریه، رسیدن به 60و71و70و62
اینکه انسان، زندگی خود را معنادار بیابد، بسیار سهیم است. قیصر معتقد است حس بیهودگی، آدمی را

). هرچند عکس این مسأله نیز ممکن است محقق شـود. وي نسـبت   392رساند (همان: به روزمرّگی می
پیشـینیان بـا ما/درکـار ایـن دنیـا چـه       «نمایـد:  گونه تشـریح مـی  تأثیرگذاري و معنایافتن زندگی را این

ا را/گفتـیم بایـد   گفتند/گفتند: باید سوخت/گفتند: باید ساخت/گفتیم: باید سوخت/اما نه با دنیا/کـه دنیـ  
). در حقیقـت قیصـر، دو نگـرش انسـان گذشـته و انسـان       110(همان: » ساخت/اما نه با دنیا/که دنیا را

است یا از او کردهکند. انسان گذشته، حس تأثیرگذاربودن را از خود سلبمعاصر را در این شعر، بیان می
کوشـد تـا   کنـد. او مـی  ري را مهم ارزیابی میاند، ولی انسان معاصر براي خود، مسألۀ تأثیرگذاکردهسلب

خواهد از درون آن بیرون بیاورد.دنیا را بسوزاند تا آنچه خود می
گرا و هاي فراطبیعتسازد که اوالً نطریهمباحثی که تاکنون بیان شد، این تلقی را به ذهن متبادر می

در تعارض هسـتند. ثانیـاً چگونـه    گرا ـ که ذیل مسألۀ جعل معنا براي زندگی مطرح شد ـ با هم  طبیعت
ممکن است فردي از هردو دیدگاه در تحلیل معناي زندگی استفاده کند.

ها یکی اسـت؛ یعنـی درپـی جعـل     در خصوص اشکال اول باید توجه داشت که اوالً منشأ این نظریه
گرایی) درپی یافتن گرایی و طبیعتمعنا بودن. همه با اتکا به این دیدگاه، اما با تفاوت نگرش (فراطبیعت

انـد. ثانیـاً   معنایی براي زندگی هستند. در حقیقت همه به یک موضـوع از منظرهـاي مختلـف نگریسـته    
یـک نـاقض دیگـري نیسـت. قیصـر گـاهی از منظـر        آمـد، هـیچ  دسـت هـا بـه  نتایجی که از ایـن نظریـه  

شـدن و  اشـق یـابی بـه آگـاهی عمیـق، ع    نگـرد و امـوري چـون دسـت    گرایانه به زنـدگی مـی  فراطبیعت
طلبی را ـ به عنوان زیستی جاودانه ـ معنابخش زندگی   زیستن، عشق خدا به مخلوقات و شهادتعاشقانه

زدن در آن حوالی، کودکانه و پرسهگرایانه، داشتن فرزند، داشتن زندگیداند. و گاهی از منظر طبیعتمی
داند.تأثیرگذاري را معنابخش میبردن از طبیعت، درگیر امور ارزشمند شدن (عشق) و داشتن حسلذت

توان یافت کـه در   هیچ انسانی را نمیکه ضروري است نیز نکته ایندر خصوص اشکال دوم توجه به 
باشـد، و تحـت تـأثیر    هایش نسبت به موضوعات مختلـف ثابـت مانـده   طول زندگی افکار، باورها و نگرش

دگی خویش تحوالت اجتماعی بزرگـی را پشـت   باشد. قیصر در زنتحوالت روانی و اجتماعی تغییر نکرده
گیري انقالب، جنگ و تحوالت عمیق اجتماعی و سیاسی پـس از جنـگ را تـا    است. او شکلسر گذاشته

.11استاست و این مسائل بر تفاوت نوع نگرش وي تأثیرداشتهبا تمام وجود درك کرده1386سال 
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نتیجه
است. ا با پرسش معناي زندگی چیست؟ مواجه ساختهپور از جمله افرادي است که خود رقیصر امین

او معتقد است هدف از زندگی نباید زیستن صرف باشد. از نظر وي زندگی ارزش ذاتـی نـدارد، بلکـه بـه     
یابد. کـارکرد زنـدگی   طلبی ارزش میوسیلۀ پیوندیافتن با اموري چون عشق، ارتباط با دیگران و شهادت

میلـی، رابطه/پیونـد، راز،   و درد، بـازي، میـل، بـی   پو/رفتن، رنـج از دید قیصـر امـوري چـون حرکت/تکـا    
پاســـخ، ســـفرکوتاه، هبوط/زندان/تبعیـــدگاه/غربت، اجبـــار،    رویـــدادها/حوادث، پرسشـــهاي بـــی  

انتظار/ترس/تردید/سرگشتگی، دلبستن به فردا است. زندگی در شـعر قیصـر، دوگونـه جلـوه دارد؛ یکـی      
هاي زندگی شامل جریان زندگی از تولد تا مرگ اسـت و  . جلوههاي زندگی و دیگري مسائل زندگیجلوه

مسائل زندگی اشاره به مباحثی چون درد و رنج، تنهایی، تناهی، شرور و آفات است. اموري که به نـوعی  
با نگرش و تحلیل فلسفی همراه است. قیصر معتقد به جعل معنا براي زندگی است؛ یعنـی آدمـی خـود    

نگـرد و امـوري چـون    گرایانـه بـه زنـدگی مـی    د. وي گاهی از منظر فراطبیعتیاببراي زندگیش معنا می
طلبی را ـ بـه   زیستن، عشق خدا به مخلوقات و شهادتشدن و عاشقانهیابی به آگاهی عمیق، عاشقدست

گرایانه داشتن فرزند، داشتن داند. و گاهی از منظر طبیعتعنوان زیستی جاودانه ـ معنابخش زندگی می 
بردن از طبیعت، درگیر امـور ارزشـمند شـدن (عشـق) و     زدن در آن حوالی، لذتدکانه و پرسهکوزندگی

داند.داشتن حس تأثیرگذاري را معنابخش می
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هایادداشت
. هسـتند متفـاوت کامالًگریکدیباست؟یچمنیزندگيمعناوست؟یچیزندگيمعناپرسشدو.1

ازیکـ یهـدف ازپرسـش دوم،پرسـش واست،دهیدپکیهدفازپرسشاول،پرسشکهمعنانیابه
).219: 13912ان،یملک(دهیپدکیقیمصاد
وآالمبـا یآدمـ کـه شـود یمـ مطـرح یزمـان یزنـدگ يمعنامسألۀدانشمندان،ازياریبسنظربه.2

کـه بودندمعتقدزینيتالستووشوپنهاور). 235: همان(شودمواجهیزندگدرهیتوجقابلریغيرنجها
: 1382ولـف، (انجامـد یممرگبهیآدمیزندگکهشودیممطرحلیدلنیابهیزندگيمعناازپرسش

ازپرسـش طرفبهراآنهاوشدهبرجستهمرگودردمسألۀانسانها،ازياپارهنظردراساس،نیابر). 3
توجـه یزندگيمعنابه،یزندگخودکردنبرجستهباياپارهان،یمنیادر. دهدیمسوقیزندگيمعنا

).150(زین) 254: 1391پور،نیام(دانستگروهنیاازتوانیمراصریق. اندنموده
معنـا فکـر بهدیبايوجودتکانۀکیجادیاازشیباستمعتقدـیحیمسدانیالهـکونگهانس.3
شـمارد یمـ انسـان اتازیـ امتازیکـ یرابـودن معنادنبالبهفرانکل،کتوریو). 112: 1391کونگ،(بود

).163و162: 1391فرانکل،(
شـاملو، (داندیمیزندگبهتوجهراگذشتهشعربامعاصرشعرعمدةيتفاوتهاازیکیشاملواحمد.4

).142ـ140: 1389
دالیـل بـه اسـالمی انقـالب ازپـس شـاعران میـان درقیصرکهاستاینپرسش،اینفرضپیش.5

.استداشتهزندگیمعنايمسألۀبهدقیقیوعمیقهتوجاجتماعی،ومعرفتی
مقالـۀ و. ماکـان ییبقـا محمـد ترجمۀصر؛یقرینذاثراقبالوموالنانگاهازیزندگيمعنایبررس.6

مجلـۀ درکهاستامنشیفرمسعوداثر) حافظشۀیاندوشعردریزندگيمعنایبررس(»مقصودنقش«
.استدهیرسچاپبه85تا56ۀصفحاز44و43شمارةنظرونقد
آنبـه لیـ دلنیهمـ بهواستارادهوعلميداراشخصدروندرکهاستیهدفاد،یخودبنهدف.7

اسـت نیایخارجهدفازمنظوراما. استموجودخوددرادشیبنکهیهدفیعنیند؛یگویمادیخودبن
).210: 13912ان،یملک(استاشتهدیهدفچهآن،ساختنازاستساختهراموجودنیاکهیکسکه

ذهـن بـه وسـته یپرةیـ داحالـت رد،یقرارگیابیارزموردنمونهدونیاانه،یساختارگراینگاهبااگر.8
یطرفـ از. گرددیمختمنیآغازنقطۀهمانبهوشودیمشروعنقطهکیازکهيارهیدا. شودیممتبادر
.استرساندهياریشعر،یکليفضايالقابهزینواژگانتکرار
).99(زین) 105: 1391پور،نیام(استعشقهمانساده،اتفاقازمنظور.9
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. اسـت قرارگرفتهتوجهمورد،یفارسادبیعرفانمتوندرۀینظرنیاکهاستنیاتأملقابلنکتۀ. 10
جملـۀ بـر محبـت راروحکـه اسـت نیقیو: «دیگویمنیچنمرصادالعبادکتابدريرازنجمجملهاز

حبونـه، یبرينبودسابقحبهمیاگر. بودحبهمیفیتشرجۀینتمحبت،راروحکهرایزآمدسابقصفات،
نـت یاازشیپـ : «دیـ گویمزینحافظ). 44: 1386،يراز(»يزدمحبتالفکهینداشتزهرهکسچیه
).207: 1385حافظ،(»بودآفاقشهرةماباتويمهرورز/بودعشاقشۀیاندنیاازشیب

دکترنوشتۀپورنیصرامیقشعردرسبکسهرنگ،سهصدا،سهمقالۀبهبارهنیادرمطالعهيبرا.11
.شودمراجعه30ـ9صص،1387پنجم،شمارةالن،یگیپژوهادبمجلۀ،یفتوحمحمود
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