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چکیده
در این مقاله ،رمان پل معلق نوشتۀ محمدرضا بایرامی با رویکرد عاطفی ،تحلیلل پدیدارشلناختی شلدهاسلت.
داستانهای مقاومت از بسترهای مناسب برای بازنمایی كاركردهای عناصر غنایی بهعنوان هنریترین شکل
بروز عواطف انسانی است؛ بنابراین ،میتوان با بررسی عواطف از نظر پدیدارشناسی ،ماهیلت و ویگیلیهلای
احساسات انسانی و جایگاه و ارتباط آن را با رویدادها و تجارب عاطفی شناخت و از رمان و عناصر غنایی آن،
واكاوی زیربنایی و هستیشناختی به دست داد .روش تحقیق ،مبتنلی بلر توصلیف معناشلناختی رفتلارهلا و
عواطف براساس رویآورد و محتوای آنهاست كه عناصر هریک از فرایندها ،استخراج شده و جایگلاه آنهلا
در تقویم معنا ،تحلیل و دستهبندی شدهاسلت .عواطلف در رملان ،در پل بنیلانهلای شلناختی و نگرشلی
شخصیتها ،از دو دیدیاه پدیدارشناسی كالسلیک و نلو تحلیلل شلدهاسلت؛ نخسلت بلا واكلاوی محتلوا و
انگیزه های كنشها و تجارب زیسته ،تشابهات و افتراقات فکری و احساسی آنهلا در قاللب سلوبگكتیویته و
شخصی ،و انترسوبگكتیویته و همدالنه به دست آمده ،و دوم با استفاده از مبانی پدیدارشناسی نو ل كله بنیلاد
علمیتری نسبت به عواطف دارد ل به شیوههای بیان احساسات از نظر انعکاس حالتهای تأثری و نقلش آن
در ایجاد فضاهای عاطفی در رمان و تأثیر بر مخاطب ،پرداخته شدهاست.
واژههای كلیدی :پدیدارشناسی ،هستیشناسی ،عاطفه ،عناصر غنایی ،ادبیات داستانی مقاومت ،پل معلق.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

bseyede@ymail.com
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 .1مقدمه
دو مفهوم «انسان» و «هستی» ،از دیرپاترین مفاهیم انگیزشی برای فیلسوفان و هنرمندان و
دانشللمندان و متفکللران الهیللات و روانشناسللان و اسللرورهشناسللان و ...بللوده و هسللت.
پدیدارشناسی ،در پی حل بحران فلسفه و اینکه جایگاه آن در میان علوم چیست ،پدید آمد
و به تدریج با تعریف فلسفه بهعنوان آنچه زیربنای دانشها دانسته میشود ،سعی در حلل
بحران كرد .از آن زمان ،این مکتب در عرصههای یونلایون پلگوهشهلای بنیلادی قلرار
یرفته و به تازیی در حوزۀ ادبیات نیز راه یافتهاست.
در عرصۀ ادبیات فارسی ،عناصر تفکر فلسفی دربارۀ انسان و هستی ،در شیوۀ فکری و
نگرشی حکیمان و شاعران نامدار بزریی چون موالنا و حافظ هویداست:
دی شیخ با چراغ همییشت یرد شهر

كز دیو و دد ملولم و انسلانم آرزوسلت

یفتند یافت ملی نشلود ،یشلتهایلم ملا

یفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست
(مولوی)499 :1030 ،

به بیان موالنا ،انسان را باید در حقیقتِ انسان یافت و اینْ میسر نیست مگر با رجوع به
اصل آن:
هر كسی كاو دور ماند از اصل خلویش

بللاز جویللد روزیللار وصللل خللویش
(مولوی)19 :1083 ،

و رجوع به اصل ممکن نمیشود مگر با ابزار چشم بصیر و ژرفابین و ذهن پالوده كه خالی
از هر تصور و آالیش های عرضی و ساختگی است؛ چنانکه هگل ملییویلد« :انسلان تنهلا
حیوانی است كه میتواند بداند كه نمیداند ،و چون چنین است ،زندیانی او بلهجلای اینکله م لل
سایر جاندارانْ سیری بر روی دایرۀ مسدود و برخودسکون باشلد [نلوعی بیلرون رفلتن از خلود و
تعللالیجللویی و حركللت] ،بلله سللوی [امللر] ناشللناخته و نامتنللاهی اسللت» (هیپولیللت.)14 :1011 ،

اندیشمندان ما ،به انسان از حیث «ما هو انسلان» ،و بله جهلان از حیلث «متعللق اندیشلۀ
انسان» مینگریستند و او را در تمامیت جسمی و روحیاش خراب میكردنلد و جهلان را
مایۀ دستورزی انسان میدانستند كه به مدد او قوام مییابد و خود نیز در تعاملی پیوسلته
با جهان پیرامون ،به خودسلازی اسلتعالیی ملیرسلد .آنهلا سلازندیان علوالم برترنلد و
بیرونآورندیان آدمی از ورطۀ تقلیل و تنزل ،به واسرۀ آیاهیمحوری و فعلیت حضور:
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بیا تا یل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
(حافظ)134 :1031 ،

در این مقاله ،سعی بر آن است كه یکی از مهمترین عناصلر ادبیلات ل كله احساسلات و
عواطف انسانی است ل كانون توجه پدیدارشناسانه و ماهوی قرار ییرد .با وجود اینکه عناصلر
غنایی ،موضوعی مررح در ادبیات و شعر بوده ،هنوز به شناخت كیفیت و نحوۀ بازتاب آن در
آثار یونایون نظم و ن ر مبادرت نشدهاست .رمان پل معلق به دلیل دارا بودن شاخصلههلای
بینامتنی ،برای این تحلیل مناسب دیده شد؛ بنابراین ،ابتدا بلا دیلدیاه روش فلسلفی ،برخلی
نظریههای پدیدارشناختی در زمینۀ عواطف و نمونههای آن در رمانهای یونایون طرح شده
و سپ

عناصر احساسی و عاطفی در داستان پل معلق تحلیل شدهاست.

1ل .1پرسشهای تحقیق
ل عناصر عاطفی در تحلیل پدیدارشناختی چگونه تعریف میشوند؟ و به لحاظ ماهوی چله
كاركردی دارند؟
ل در روند این تحلیل ،رسیدن به شهود و درک عواطف و احساسلات و فراینلد آن در
داستان ،چگونه امکان میپذیرد؟
هریک از سه عنصرِ شناخت ،عاطفه ،ح  ،چگونه در سیر تحوالت داستانی به شلهود
معنا كمک میكنند و چه سهمی در تکوین ایده و ذهنیت حاكم بر داستان دارند؟
1ل .4پیشینۀ تحقیق
ایللن تحقیللق ،بلله لحللاظ تمركللز بللر عنصللر عاطفلله ( )emotionو اسللتفاده از روش
پدیدارشناختی برای تحلیل فرایندها و چگونگی وحدت آنها با هلم ،در نلوع خلود جدیلد
است و تاكنون پگوهشی روشمند و تخصصی با هدف شناخت عناصر عاطفی و شناختی ،و
كاركرد های آن با تکیه بلر جنبلههلای التفلاتی یلا رویآورنلدیی ( )intentionalityدر
داستاننویسی جنگ ،صورت نگرفتهاست.
1ل .0اهمیت و ارزش تحقیق
در طی دهۀ یذشته ،توجه به احساسات و عواطف و تعریف هستیشناختی و كشف ماهیت
آن ،مورد توجه اندیشمندان پدیدارشناس سراسر دنیا قرار یرفتهاست .ازآنجاكه یافتلههلای
تحقیقات آنان ارتباط تنگاتنگ عواطف را با اندیشه و تجلارب و ادراكلات شلناختی نشلان
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داده ،این امکان فراهم آمده تا پگوهش های ادبیات داستانی مقاومت ،كه از حیث پرداختن
به عاطفه چندان قابل مالحظه نبودهاند ،به وادی نقد و تحلیل پدیدارشناختی كشیده شود.
1ل .2روش تحقیق
در این پگوهش ،سعی شده براساس نظریات یونایون مررحشده درخصوص پدیدارشناسی
عواطف ،به تحلیل توصیفی احساسات در رمان پرداخته شود .آنچله در تحلیلل پلیش رو،
بیشتر منظور بوده ،نحوۀ بیان احساسات و بروز عواطف در رفتار و نیز توصیف این حلاالت
است .هرچه این عواطف به ماهیاتشان نزدیکتر باشند ،قدرت اثریذاری و جذابیت داستانی
بیشتری خواهند داشت .همچنین به واكاوی بنیانهای شناختی عواطف و نتایج حاصلل از
آنها در روند كلی داستان هم اشاره خواهد شد.
 .4پدیدارشناسی عاطفه
نگرش سنتی مدعی است عواطفْ حالت هایی ذهنلی نیسلتند كله در پلی ادراكلاتی پدیلد
می آیند كه باعث تغییرات جسمانی می شوند .دراینباره ،برخی از فیلسلوفان ملدرن ،چلون
ویلیام جیمز ،با نقد این نگرش ،دریافتهاند كه تغییرات جسلمانی در یلک حاللت واكنشلی
خودكار و بی درنگ ،در پی ادراک پدید می آیند و احساس ایلن تغییلرات ،در واقل هملان
عاطفه است (جیملز .)184 :4010 ،از اینجلا برملی آیلد كله احسلاس ( )feelingبلا عاطفله
( )emotionبه لحاظ ماهوی تفاوت دارد« :احساسات بهم ابۀ تجربلۀ مسلتقیم آیلاهی ظلاهر
میشوند ...هرچند احساس موجود در تجربه آنقدر كمرنگ باشد ،كله مشلاهده نشلود» (هِلوي و

دیگران :4014 ،چکیده) .در فرهنگ وبستر ( )208 ،4000ذیل فعل  emoteآملدهاسلت« :بیلان

عاطفه بهویگه بهشکل یا بهم ابۀ كنش» .همچنین ،این فرهنگ ،عاطفه را جنبۀ تأثری آیاهی،
و احساسات را پدیدهای تجربهشده در آیاهی تعریف كردهاست (همان) .پ  ،عاطفهورزی با
تأثر ( )affectingو یاه عملی بیان كننده ( )expressiveهملراه اسلت و بلدین واسلره
احساس را آشکار میسازد.
ازاینرو ،عاطفه دستكم در موارد نوعی خلود ،احساسلات را در نقرله ای از وجلود خلود
داراست .احساسات ،از محوترین تا آشکارترین یونههای خود را در بر ملیییلرد و یلاهی بلا
ادراكات حسی جسمانی همراه است .زمانی انسان ،احساسات چندیانله را تجربله ملیكنلد و
زمانی یک نوع احساس تركیبی از چند نوع متفلاوت را .در واقل  ،احساسلات در صلورت بله
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ظهور رسیدن ،وجود مییابند و وجودی مستقل از زمینۀ ظهور خود ندارد ،اما یاهی شواهدی
همچون رفتارهای فردی ،بروز عواطف را القا میكند .این نمونههای عاطفه ل و نه احساس ل
ما را سوق می دهد به این استنتاج نظری كه احساسات تجربه یر مهارتی است كله در طلول
زمان از راه برهمكنش وقای درونفردی و بینافردی ،تکوین مییابد (همان).
برِنتانو (88 :1410ل )84در مشهورترین كتابش ،روانشناسی از نظریاه تجربی ،مینویسد:
«هر پدیدار ذهنی ،بله چیلزی توصلیف ملیشلود كله فیلسلوفان مدرسلی قلرون وسلری ،آن را
درون وجودی ( )in-existenceالتفاتی یک ابگه می نامیدند و ما می توانیم آن را البتله نله كلامالا
بدون ابهام ارجاع به یک محتوا ،معروف بودن به یک ابگه (كله در اینجلا بله معنلای شلی واقعلی

فهمیده نمیشود) ،یا عینیت حال (درون ذهن) بنامیم» .در میان فیلسوفان شرقی نیز مالصدرا در
این باب می یوید« :هر پدیدار ذهنی ،دربرییرندۀ چیزی به عنوان متعلق خویش است ،هرچنلد در
پدیدار های مختلف به شیوه های یونایون باشد؛ در تصور چیزی تصور میشلود ،در حکلم چیلزی
تصدیق یا تکذیب میشود و در عشق چیزی معشوق و در تنفر چیلزی منفلور و در طللب چیلزی

مرلوب است و الی آخر» (سجادی :1019 ،ذیل «احساس») .صدرالدین شیرازی ( )133/1 :1044نیز
همانطور كه قائل به اتحاد عاقل و معقول است ،قائل به اتحاد مدرِک با مدرَک و ح

و

احساس با محسوس است .در ادامه ،دو نظریۀ مهم پدیدارشناسی دربارۀ احساسات ،شلرح
داده میشود.
4ل .1پدیدارشناسی جدید احساس و حیات جسمانی
در این نظریه ،كه به كیفیت هستی احساسات میپردازد ،چند مفهوم اساسی مررح است:
4ل1ل .1بدن احساسیر
بدن احساسیر ،مفهومی اساسی و اصلی سازماندهیشده از سیستم پدیدارشناسلی جدیلد
احساسات است .این بدن ،چرخههای تحریکات هیجلانی و حركلات و روشهلای درییلر
شدن مداوم در مبادلهای كلیرایانه از نیروهای محرك جسمانی ،و هملاهنگی پرشلور بلا
محیط معنیدار را دارد .به بیان حافظ:
به روز واقعه تابوت ما ز سلرو كنیلد

كلله م ل رویللم بلله داغ بلنللدباالیی
(حافظ)480 :1031 ،

در اینجا بح ی از روح به میان نیامدهاست ،بلکه بیشترْ جسمیت و بلدن مرلرح و برجسلته
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شدهاست .سرو در جایگاه یک شی فیزیکی ،نماد بدن جسمانی معشوق است كه با بلدن
اما همچنان احساسگر عاطفی ،در تماس قرار میییرد و از راه ایلن ارتبلاط بلا

بدون ح

محیط مادی و درییری انفعالی است كه به ادراک میرسد.
مولوی ( )411 :1083نیز دربارۀ پیوندیافتگی بنیادی روح با بدن و ضرورت وجودی آنها
مییوید:
روح بلللیقاللللب نتانلللد كلللار كلللرد

قالللب بللیجللان بللود بللیكللار و سللرد

قالب بیجان كم از خاک است دوست

روح چون مغز است و قالب همچو پوست

ازهمینرو ،این بدن میتواند جایگاه سوییری سوبگكتیو باشد؛ زیرا آیاهی از طریق آن
عمل میكند .در رمان كلبۀ عموتُم ،این ویگیی سوبگكتیو ،برجسته شدهاست:
تُم از شدت درد به خودش میپیچید .این فشار ظالمانه پشتش را خم كرده بود .با این
حال ،از این پرسش ،برق شادی در روحش درخشید .با همۀ قد برخاسلت ،بلا شلور و
هیجانی شرافتمندانه آسمان را نگاه كرد و درحالیكه اشک روی صورتش جاری بلود،
یفت :نه! نه! ارباب! روح من متعلق به شما نیست .شما آن را نخریدهاید (بیچلر اسلتو،
.)931 :1044

پ

بدن احساسگر ،بدنی عاطفی (دریافتی) است ،كه حالت وجودیاش چیزی جدای از

آشکارییاش در برابر سوژۀ آیاه در انواع خاصی از دریافت (عاطفله) جسلمانی نیسلت .4در
رمان جنگ و صلح نیز در صحنهای این كاركرد سوبگكتیو بدن احساسی را كه فراتر از یک
كنش صرفاا جسمانی است ،میتوان دریافت:
پی یر در جواب این سخنان چیزی نگفت و فقط تعظیم كرد و بار دیگر لبخند خلود را
به همه نشان داد و اما از لبخندش این مرلب استنباط میشد كه :هر ك

عقیلدهای

دارد ولی شما میبینید كه من چه جوان مهربان و خوشطینتی هستم؛ چنانكله ایلن
مفهوم را ،هم آنا پاولونا و هم دیگران بیاختیار درک كردند (تالستوی.)01 :1084 ،
4ل1ل .4نیروی محرک حیاتی ()vital drive

مفهوم اصلی دیگر« ،نیروی محرك حیاتی» با یرایش های دویانۀ «انبسلاط» و «انقبلا »
2. It is important not to reify the feeling body and dualistically oppose it to the
“material body”. It’s mode of existence cannot be separated from its becoming
manifest to the conscious subject in specific kinds of corporeal feeling” (Smithz,
2011: 250).
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است .احساسات جسمانی پراكنده ،در بیشتر مواق  ،بله شلکل چرخلۀ ضلرباندار در بلدن
احساسیر عمل میكند كه دائماا بین انبساط و انقبا

جسمانی (به طلور ملنظم در نفل

كشیدن) نوسان دارد .معموالا انبساط و انقبا  ،فعاالنه با هم ارتباط دارند؛ م الا شرمساری
فرایندی است كه از صراحت (صداقت) جسمانی در قبال محیط اجتماعی با افلراد مختللف
(غلبۀ انبساط) آغاز می شود و به انقبا

خود در حركتی غلبهپذیر برای پنهان شدن از نگاه

بیرحمانلۀ افلراد پیرامللونش (غلبلۀ انقبللا ) پلیش مللیرود (اسلمیتز .)294 :4011 ،در حالللت
عصبانیت ،یرایش متضاد ،آشکارا عملل ملیكنلد :انگیلزهای انبسلاطپلذیر كله در مركلز
منقبضشدۀ بدن احساسیر آغاز میشود ،و هنگام تنبیه یا فریاد زدن ،به صورت كنش یا
انگیزۀ حركتی قوی نسبت به افرادی خاص ،به سمت بیرون رانده میشود .چنین انقباضی
در حالت شوك و ترس و وحشت یا هنگام تمركز زیاد هم به وجود میآید.
4ل1ل .0درییری انفعالی یا عاطفی ،و خودانتسابی (موض التفاتی)
مفهوم مهم دیگر در مقوللۀ احساسلات ،درییلری علاطفی ()affective involvement

است :درییری و تأثیرپذیری مداوم سلوژۀ آیلاه در قبلال آنچله در حلال رخ دادن اسلت.
درییری عاطفی ،خودآیاهی بیواسره و پیش از تأمل و مفصلبندی شدن است ل «زندیی
در حضور اولیه» ل كه شکلی از آیاهی است و پنج بُعد وجودی بنیادی (اینجا ،اكنون ،وجود،

این ،من) را به هم جوش میدهد؛ بدون حضور اولیه ،خودانتسابی ( )self-ascriptionما
در تجربۀ بیبنیاد خواهد بود .همۀ آنچه میتوانیم در غیاب آن انجام دهلیم ،خودتوصلیفی
زبانی بدون توانایی در درك آن چیزی است كه توصیف میكنیم (همان.)491 :
خودانتسابی (حقیقت سوبگكتیو) ،اینهمانی چیزی با كسی است با كمک سوژۀ آیاه ،و از
تکامل اینهمانی مرلق فرد بهعنوان نمونهای از یک نوع (انسانها) ناشی میشلود؛ یعنلی
نسبتی كه فرد با افراد دیگر در نوع خود مییابد؛ این ،شکل اصلی خویشاندیشی انسان و
روبهرو شدن با دنیا (و كنترل آن) است .این ویگیی ،انسلان را از حیلوان برتلر ملیسلازد و
حقیقت سوبگكتیو از حقیقت خن ی غنیتر است .0این اشاره ،در تحلیلهای غنلایی ،عنصلر
مهمی است؛ در رمان پل معلق ،نادر صدیف در تفکلر و تلأمالت خلود ،نمونلۀ بلارز ایلن
3. The subjective fact is the richer than the neutral one. This different deose not
concern the propositional content, but the factuality (Smithz, 2011: 251).
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حقیقت است و در واق رمان براساس حیث التفاتی او بله امکلان هلای موجلود زنلدیی و
انتخاب و آزادی انسان بنا شدهاست.
4ل .4نظریۀ خودبنیاد ( )Sui Generisعاطفه
پدیدارشناسی ،عاطفه را تجربۀ آیاهانه می داند؛ یعنی حالتی احساسی كله عنصلر التفلاتی
ویگهای را درییر میكند (عناصر شناختی و امیال ،یا تركیبی از آنها) .حضور ،همان عنصلری
است كه به عاطفه ،حی یتی التفاتی میبخشد .رابرت سالمون (299 :1411ل )233در پگوهشی
با عنوان «منرق عاطفه» ،نظریۀ اختصاص داوری به عواطف را اینیونله بیلان ملیكنلد:
«برایند این نظریه ،انهدام كلی تمایزات كهن بلین عاطفله و عقلل و احسلاس و منرلق اسلت...
عواطف ،اكتسابی و هوشمند و منرقیاند ...ایر عواطف داوری میكننلد ،هماننلد هلر داور دیگلر،

پیشفر هایی دارند و روابط ایجابی با تعداد پرشماری از باورها برقرار میكنند» .بلرای توضلیح
این حقیقت ،بهتر است به مفهوم محتوا پرداخت؛ یعن «نحوۀ به نظر رسیدن چیزها بلرای
سوژه» كه در این نظریه ،ویگیی تأثری یا ارزشیذارانه م ل خوب و بد را نیلز در بلر دارد.
محتوای عاطفی تا حدودی به وض قالببندی امور بستگی دارد؛ م الا یزارههای «او آنقدر
جنگید تا كشته شد» در مقایسه با «نتیجۀ جنگیدن در نهایت بلرای او چیلزی جلز كشلته
شدن نبود» ،از لحاظ نتیجۀ منرقی یکسان است ،ولی به لحاظ حساسیت داللتی فرق دارد؛
چراكه پاسخ های عاطفی متفاوتی را به یک وض خاص ایجلاد ملیكنلد (نلک :مونتلا،،
.)81 :4004

4ل4ل .1تقسیمبندی كلی احساسات براساس محتوای شناختی ( افکار ،عقاید ،باورها ،امیال)

به منظور سامان دهی به محتوای عواطف و مشلخ سلازی حیرله و یسلترۀ هریلک از
عوامل حسی یا عاطفی یا شناختی كه به نحوی بروز عواطف خاص را موجب میشوند ،به
جداسازی و دستهبندی این عوامل در پنج قالب شناختهشده پرداختیم .ایلن تقسلیمبنلدی
براساس یافتههای كنونی است و امکان دارد تعدیل یا تغییرهایی دربارۀ آن نیاز باشد:
4ل4ل1ل .1احساسات زیستی :مادی (ناشی از نیاز به خوراک ،پوشاک ،بهداشت) ،معنوی (ناشی از
نیاز به ارتباط ،تعلق ،دوستی)

این نوع احساسات در واق احساس نیستند ،بلکه جنبشهای جسمانی هستند و مربوط بله
بدن و تن فیزیکی بدون درییری عاطفی؛ اما ازآنجاكه غیرمستقیمْ حالتهلای رفتلاری را
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تحت تأثیر قرار میدهند ،در رمانهای جنگ اهمیت دارد .اوضاع محیرلی از قبیلل دملا،
صدا ،رنگ ،آبوهوا ،یرسنگی و تشنگی ،بهداشت ،حمایتهای جمعی و فردی ،بلر وضل
جسمانی و در نتیجه احساسات درونی فرد تأثیر مییذارد .در رمان پل معلق ،سردی هلوا،
برف ،مجروحیت نادر ،بیماری نیلوفر و ...موجد احساسات متنوع شدهاند.
4ل4ل1ل .4احساسات اخالقی :خودخواهانه ،دیگرخواهانه ،خداخواهانه
در این نوع احساسات ،نیات درونی برای بروز رفتلار خلاص و رجحلانهلا ملالک اسلت.
نگاههای پرسشیر مردم به «نادر» و «خواهرش» كه در آسلتانۀ ملر ،بلود ،از نظلر نلادر
غیراخالقی و نفرتانگیز است ،اما نادر با آنکه در ذهنش حلرفهلا دارد ،بله آنلان چیلزی
نمییوید و فقط تالش میكند از تیررس نگاهشان بگریزد .همچنین در انتهلای داسلتان،
وقتی وارد روستا میشود ،به دنبال صاحب كاله لگدمالشده مییردد كه هملان پسلربچه
روستایی است و بازیشت ح

پیوند و نوع دوستی را القا میكند.

4ل4ل1ل .0احساسات متافیزیکی :هستیشناختی ،انسانشناختی ،خداشناختی
در احساساتی از این دست ،بیشتر ،امر شناختی و پرسشهای متأمالنه دربارۀ امکلانهلای
حاضر و غایب ،موجد اعمال و حركاتی در فرد میشوند .این امکانها ،انتخابهای خاصی
را بر پایۀ احساس فعلی فرد و نگرش او در نسبتی كله بلا جهلان و خلدا و انسلان برقلرار
میكند ،موجب میشود ،یا صرفاا شیوۀ اندیشیدنی خاص را در او پدید میآورد؛ پرسشی كه
در سرتاسر رمان ،ذهن نادر را عرصۀ تاختوتاز خود قرار داده بلود .اینکله چلرا واقعله بله
یونهای دیگر رقم نخورد ،احساس تردید و تنش عجیبی را در او ایجاد كرده بود كه موجب
بازیشت او به خط مقدم برای یافتن حقیقت شد.
4ل4ل1ل .2احساسات انگیزشی :مقاومتجو ،سازشیرا ،تهاجمی
انگیزش ها در نتیجۀ بروز نوعی از احساسات ناشی از تغییر محتوای شناختی و فکری فلرد
ایجاد میشود .تغییر نگرش توأم با احساس است و رفتارْ تاب آن؛ بنابراین ،بسته به جهلت
آن ،پ

از تغییر ،یکی از حالتهای سهیانه در هریک از اقدامها و اعمال فرد بروز میكند.

م الا دخترک روستایی كه از نادر در لباس نظامی نمیترسد و شجاعانه نگاه سركشی به او
میاندازد ،نوعی احساس انگیزشی مقاومتجو را نشان میدهد.
هریک از این سازه ها ،در شعاع روی آورد تأثری كه عنصر كانونی پدیدارشناسی عاطفه اسلت،
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ارزیابی میشود و پ

از این مرحلۀ صورتبندی است كه عاطفه تحلیل و بازنموده میشود.

 .0تحلیل عواطف در رمان
این رمان ،زندیی یک سرباز یکسالخدمت پدافند نیروی هوایی در سالهای میانی جنگ
عراق برضد ایران را در بر دارد كه تمامش بازتاب تلأمالت پدیدارشلناختی راوی و سلرباز
دربارۀ بمباران شهر خود است و اینکه چرا در هنگام حملۀ جنگندهها ،پشت آتشبار نبوده و

فرصت شلیک نداشته و ایر فرصت داشت ،آیا باز همان واقعه رخ میداد؟ هماننلد اوللی
جیمز جوی

كه هجده روز از زندیی یک كارمند دولت ایرلند جنوبی را در شهر دوبلین به

مرور جهان عین و ذهن وامیدارد ،در اینجا نیز عواطف براساس محتوای شناختی و بازتاب
ماهوی آنها تحلیل میشود.
0ل .1اندوه ناشی از ح

مسئولیت

در این رمان ،الیههای مفاهیم در ذهن آیاه سرباز ،نلادر صلدیف ،بلرای خواننلده روایلت
میشود كه رویکرد درونیرایانه و دغدغهمندی و اضرراب و تکیه بلر «ملن» و «هسلتی»
خود را دارد .او به اصرالحِ هایدیر ،جریان خودآیاهی است كه در هلی كجلا غفللت بلر
شخصیت خود روا نمی دارد .مفهلوم «آزادی و مسلئولیت» را بله تملامی در زنلدیی خلود
بازیشایی می كند و از هر نوع پریویی یا رمزیویی دوری میجوید .نلادر صلدیف هملواره
میاندیشد كه چرا از میان امکانهای یونایون یک وض خاص كه میشد آدمی را به كام
مر ،نکشد و شکست و مصیبت به بار نیاورد ،امکانی رخ داده كله عکل

خواسلتههلای

درونی آدمی بوده و حرمان و حسرت در پی آوردهاست .آیا ایر امکلانهلای دیگلری روی
میداد ،باز هم وقای به همان نتیجه ختم میشد؟ یا سرنوشتی متفاوت رقم میخورد؟ طرح
داستان تراژیک پیرمرد و پیرزنی كه به امید دیدار فرزند ،پ

از سالها سلفر ملیرونلد و

تصادفی مرتکب قتل او میشوند و داستان «رستم و سهراب» نیز در همین راستاست.
0ل .4پوچی و ناامیدی
محتوای احساس پوچی در نخستین جمله بیان میشود« :منشی آتشبار یفت :الزم نیست از

كسی بپرسی .اونجا آخر خره .خودت متوجه میشی» (بایرامی .)4 :1084 ،اندیشلۀ پایلانپلذیری
همهجا حاكم است« :میشد یفت همه اش همین است و فقط به انتظلار خلواهرم نیللوفر نبلود.
دیگران را هم همانقدر میتواند غافلگیر كند .پ

زندیی همهاش كشک است .هی است .پلو

پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق 141/

است» (هملان .)1 ،نلادر صلدیف ،خلواهری بله نلام نیللوفر دارد كله بلهرغلم برازنلدیی و
باهوشیاش ،در همان جوانی ،پ از نامزد شدن با پسرخالهاش ،مهران ،متوجه ملیشلود
سرطان به شکل خررناكی در وجودش ریشه دوانده و عمل جراحی هم بهبود خاصلی بله
وجود نیاوردهاست .همین امر ،ناامیدی از ادامۀ زیستن را در او پدید میآورد .همچنین نادر
صدیف در سرتاسر رمان آنچنان غرق و اسیر در چنبرۀ این اندیشۀ هستی خلویش اسلت
كه در كوچکترین پدیدههای هستی ،تصویر نیستی را در ذهن نقش میكند:
چیزی از شیب كوه پایین میآمد .بی صدا اما سری  ،نگاه كرد .خار غلتانی بود كله تلا
نزدیک خط رفت و از حركت افتاد ،و با خود یفت :تو همین خاری؟ همین خاری كله
باد هر جا بخواهد میبرد؟ ولشده و آواره ،ریشهكنشده و نلاتوان! نله جلایی قلراری
میییری ،نه میدونی كه چه باید بکنی .كاش اقالا میدونستی كه برای چه زنلدهای
(همان.)20 :

0ل .0تنش نگاههای كنجکاو (تجربۀ بدن احساسی و نیروی محرک)

شرایط جنگ شهرها ،خانوادۀ نادر (نیلوفر و پدر و مادرش) و «خاله زیور» را كله پسلرش بلا
نیلوفر نامزده شده ،در معر تهدید قرار دادهاست:
پیچیدند به خیابانی دیگر ...یهگاه نگلاه سلنگین رهگلذران را روی خودشلان حل
میكرد؛ از آن نگاه های كمی تحقیرآمیز ،كملی پرسلا و كملی مشلکوک م لل نگلاه
پاسبانها .دلش میخواست برود جلو ،یقۀ تکتکشان را بگیرد و داد بزند« :بله شلما
چه مربوط است بیشرفها؟ خواهرم است ...من هی میپرسم یا فکر میكنم كله در
كلههای پو شما چه مییذرد یا از كجا میآیید یا به كجا میروید؟ (همان.)10 :

نگاههای كنجکاو كه بیش از تهدیدكنندییشان ،برای فرد تنش میآفرینند؛ واقعاا چله
تفاوت هایی با دیگران دارند كه اینیونه كانون نظر ممتد آنها قلرار یرفتنلد و چلرا خلود
بودن ل خواه ناخواه ل از منظر آنان پذیرفتنی نیست .در این صحنه ،جریان انقباضی نیروی
محرک احساسی ،واضح است ،و فضایی از تنش فکری را بلرای نلادر و خلواهرش نشلان
می دهد كه سعی دارند به یونهای از آن رها شوند؛ احساس فشار و سنگینی نگاه دیگلران
كه به تدریج به خشم در نتیجۀ انباشت این نیرو منتهی میشود.
0ل .2دلهرۀ مر،
بر این رمان نیز همچون غالب رمانهای مقاومت ،آیاهی از مر ،و ترس از آن بهعنلوان
مهمترین محور پدیدارشناسی ایزیستانسیالیست ،مستولی است:
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دیگر نمی توانستند همدیگر را یول بزنند و ملی دانسلتند كله در تملام لحظلاتی كله
خیابانها را یز میكردهاند یا در جاهای مختلف ملیایسلتادهانلد یلا ملینشسلتهانلد،
لحظهای نتوانسته بوده اند اندیشۀ مر ،را از ذهن خود دور كنند .ملر ،فراتلر از هلر
چیزی كه بتوان فکرش را كرد ،خود را یوشزد كرده بود؛ و همین نبود كه نایهلان او
را از پا انداخت؟ (همان.)11 :

اضرراب در پدیدهشناسی ،به مراتب سختتر از مر ،محسوب میشلود ،كله خلود از
ترس ناشی میشود .هایدیر ( )28:1084مییوید« :هستی می تواند تا بدانجا پوشیده شلود كله

فراموش شود و پرسش از آن و فضای آن در میان نمانلد» .اضلرراب ملر ،در نلادر صلدیف
جریانی بیوقفه دارد .در رمانِ در جبهۀ غرب خبری نیست هم بله یونلهای برجسلته ،بله
عنصر آیاهی در هر مرحله از روایت اشاره میشود؛ م الا در بیشتر توصیفات كه توجه سوژه
به ابگه را میطلبد ،این توجه و احسلاس حاصلل از آن بله م ابلۀ پاسلخی پدیدارشلناختی
توضیح داده شدهاست« :در همۀ ما احساسی دایمی و قدرتمند وجود دارد؛ هر كسلی از آن آیلاه
است ،نیازی نیست كه دائماا دربارۀ آن صحبت شود ...به همین دلیل هم همهچیز برایمان تلازه و
لذتبخش است :شقایقهای سرخ و غذای خوشمزه ،سیگار و نسیم تابستانی» (رمارک.)14 :1089 ،

این حیث ،حتی زمانی كه موضوعی رقتانگیز در میان اسلت ،روشلنی و وضلوح دارد.
«بِل» ( )Belسعی میكند با تغییر دادن جهتییری فکری ،احساس او را علو

كنلد و از

اینکه یک پایش قر شده ،اینقدر احساس اندوه و رنج نکند ،اما «كِمریش» ()Kemrich

كه در حال احتضار است و خود به این موضوع واقف است ،آیاهی خود را از این پدیده بلا
دو بار سؤال كردن كه «این طور تصور میكنلی؟» نشان میدهد .از نظر وی ،واقعیت هملان
است كه هست ،و تمام اینها تصورات شخصی بیش نیست .همین آیاهی او از وضلعش،
تأثر شدید عاطفی در وی ایجاد میكند و بدون اینکه حرفی بزند ،فقط اشک میریزد .چند
لحظه بیشتر طول نمیكشد كه جان میدهد.
0ل .9خواری و ذلت
خاله زیور معتقد است كه «زندیی همه را خوار میكند املا بله نوبلت» و در ایلن چرخله و در
جریان بمباران شهرها ،پدر و مادر و نیلوفر زیر آوار میمانند .شوهر زیور پیشتر در تصادف
خیابانی از بین رفته بود و نلادر صلدیف در آخلر خلط «پاسلگاه تللهزنلگ» در ملأموریتی
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تبعیدیونه ،سرانجام با این دلمشغولی كه ماه ها پیش نتوانسته ،جنگندۀ دشلمن را بزنلد و
مجروح شده بود ،به انتظار انتقام یرفتن میماند؛ وال سفیدی كه «ناخدا اَیهَلب» ()Ayhab

در نهنگ سفید تا آخر عمر با آن ملیجنگلد .شلکار جنگنلده ،پایلان زنلدیی پردغدغله و
اضرراب برای نادر است؛ چنانکه برای «یروهبان یکم پورحیدری» است تا بتواند درجهاش
را بگیرد.
همچنین ،صحنهای از پیش از انقالب توصیف میشود كله چرلور حکوملت پهللوی،
زندانی های سیاسی را در دریاچۀ نمک قم از بین میبردهاست« :صدای سوت قر شلد .آیلا
پشیمان شده بود؟ چشم دوخت به بیرون ،بیابانی لخت و عور با زمینهای شورهبسته و خلارهلای
پراكنده .اینجا و آنجا دریاچۀ نمک ...چهقدر طول میكشید تا جسدی در آن حل بشود؛ آنقدر كه
حتی استخوانی هم بر جا نماند!» (بایرامی.)31 :1084 ،
به هر حال ،جایجای رمان پل معلق پر است از كابوس «اندیشیدن به عاقبت مذلتبلار»

آدمی .انسانها به انواع سو تفاهمها یرفتارند و كسی را خوشبخت نمیبینی .انسانی كه در
پدیدهشناسی مد نظر است ،كسی است كه دغدغلۀ هسلتی دارد و ملر ،را نقرلۀ پایلان
میپندارد« :مسئله همین است .یاهی انسان فراموش میكند كه عابر است و پلل موقلت ...چلرا
نباید فکر كرد همۀ پلها روزی ویران میشوند؟ ...اصالا چرا باید تکیه داد؟ بهتر است همان خلار
باشی و بگذری» (همان.)13 :

0ل .3رنج و پناهجویی به خدا
نادر در لحظات اوج تردید و تنهایی ،درحالیكه در مقابل پل ویرانشده ایستادهاست ،احساس
درماندیی میكند و با ناتوانی از یریستن ،برای تخلیۀ اندیشههلای مهللک و عجلزآورش از
پای میافتد و خود را در وضعی مییابد كه جز توسل به خدا ،راه دیگلری نملییابلد؛ بلرای
رهایی از رنجی كه از دیرباز آدمی به واسرۀ یناه خود محکوم بدان شلدهاسلت« :دیلد دیگلر
طاقتش را ندارد .دید دارد از پا درمیآید .نشست رو زمین .یفت :خدایا! نه ملن مسلیحم و نله اینجلا

جلجتا! به عظمتت ،یا جانم را بگیر یا راهی به كارم بگشا» (همان .)104 :ایلن اسلتغاثه بله خلدا در
حالت اقرار به ناتوانی ،نشاندهندۀ بُعد الوهی هستی آدمی در روند تجارب زیستهای است كه
امکان انتخاب تا حدودی برای او محدود اسلت .املا نتیجلهای كله در پایلان از آن حاصلل
میشود ،یویای اهمیت خواست درونی انسان در جلب توفیق خداوند است.
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0ل .1نشاط و امید
كاریرانی كه بیوقفه به ساختن پل در كنار پل ویرانشده مشغولاند ،جریان پیوستۀ رود و
رفت وبریشت مداوم قرار ،و پیاده و سوار شدن مسافران ،در نظر نادر ،نمایلانگر پلویش و
جوشش عمیقی در هستی است .همان توجه متأمالنه به دنیای پیرامون ،اینجا نیز در نلادر
كاركرد متفاوتی دارد:
به خود یفت ،نه! چرا باید اینطوری فکر كرد؟ حتماا اینها هم مشکلی دارنلد ،حتلی
این سرپرست پیر؛ اما چیزی هم كه زندییشان را ل هرچند اندكی ل معنا ببخشد یا از
فکر آن یکی بیاورد بیرون ،هست؛ م الا كاری وجود دارد كه باید تملامش كنلی و تلا
وقتی درییرش هستی ،میتوانی مشلکل خلودت را ل و بلکله خلود خلودت را هلم ل
فراموش كنی یا ...و آن یعنی قدم یذاشتن بر جایی یا رسیدن به لحظهای یا آرزویلی
یا افتخاری (همان103 :ل.)104

0ل .8نجات پل و رهایی از تردید
نادر پ

از اینکه سرانجام توانست به خواست خود برسد و حملۀ دشمن را دف كنلد ،وارد

لحظاتی از ناباوری و حیرت میشود ،اما كمكم خستگی شدیدی در خود احساس میكند و
خود را در مقابل پلی كه ویران نشده بود ،تنها مییابد .در آن لحظه ،یویی به دنیای عینی
بازمییردد و از تردیدی كه رهایش نمیكرد ،آزاد میشود« :چقدر خوشحال بود كه میدیلد،
یعنی میفهمید كه همه رفتهاند سمت كوه ...و چقدر خوشحال بود كه سرانجام میتوانست یریله

كند» (همان .)144 :یریستن در اینجا به معنای رسیدن به انبساط و رهلایی از رنلج و فشلار
افکار تردیدآمیز است .عاطفهای كه در بروز آن در این رمان ،بار ارزشی و محتوای انفعالی
م بت دخالت دارد.
0ل .4عشق
حضور دختری با چشمان شبیه به نیلوفر ،تصلویریر عشلقی اسلت كله در انتهلای رملان
نمایانده میشود؛ درست در لحظات نهایی قوام افکار نادر ،و در قالب نوعی انرژی پشتیبان
برای باورمندسازی ،این فرایند عمل میكند؛ عشقی كه نادر را در بیلرون آملدن از تعلیلق
یاری می رساند تلا در مواجهله بلا واقعیلت ،هوشلیارانه تلر عملل كنلد و درحقیقلت ،او را
آشتی جویانه به دنیای طبیعی بازمی یرداند تا در جریان عادی و دور از تعلیق زنلدیی قلرار
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ییرد« :آن چشمها ،چشمهایی كه باالی كوه دیده بود ،چشمهایی عمیلق ...فکلر كلرد خلون در
ر،هایش میدود و فکر كرد بتواند دوباره بریردد به سراغ دفترچهای كه مدتی اسلت( »...هملان:

 .)101سرانجام ،جریان انقباضی داستان ،وارد مرحللۀ انبسلاط ملیشلود و خواننلده از بلار
سنگین احساسات منفی رهایی مییابد و به واقعیت حال میرسد.
به منظور خودداری از درازیویی ،عواطف در قالب جدولی از مراحلل آغلازین و تحلول
آنها تا مراحل پسین در داستان و براساس محتوای شناختی و با دستهبندی دویانۀ ارزشی
تنظیم شدهاست.
جدول شمارۀ  .1نمایش عواطف با رویآورد تأثری و بار ارزشی منفی بنا بر محتوای شناختی (وضعیتهای آغازین
عاطفی)

عواطف با رویآورد تأثری
منفی

صورتبندی محتوا

نوع كلی محتوا

تردید و ابهام
ترس از مر،
انتظار مر،
نفرت و بیزاری
سرسپردیی
پوچی و برالن
دوری جستن و فراموشی
سرخوردیی و ناامیدی
تنهایی و انزوایزینی
سردی و سختی

هی چیز قرعی وجود ندارد و نتیجه آشکار نیست
مر ،پایان همهچیز است و آدمی را فنا میكند
مر ،،امری حتمی است و دیر یا زود فرامیرسد
اشیا ،رفتارها ،نگاهها ماللآور و نفرتانگیزند
سرنوشت بدون شک بر همهچیز حاكم مرلق است
زندیی ،سراسر دور باطل و بیمعنا و بیهدف است
باید از یذشتۀ تلخ فرار كرد و از آن دوری جست
دنیا در آخر خط خود است و امکان دیگری نیست
دیگران اهمیتی ندارند و وجودشان بیهوده است
برف و سرما در كوه ،كه بیماری را تشدید میكند

متافیزیکی :انسانشناختی
متافیزیکی :هستیشناختی
متافیزیکی :انسانشناختی
اخالقی :خودخواهانه
متافیزیکی :انسانشناختی
متافیزیکی :هستیشناختی
انگیزشی :مقاومتجو
متافیزیکی :هستیشناختی
اخالقی :خودخواهانه
زیستی :مادی

جدول شمارۀ  .4نمایش عواطف با رویآورد تأثری و بار ارزشی م بت بنا بر محتوای شناختی (وضعیتهای پسین
عاطفی)

عواطف با رویآورد
تأثری م بت
خداجویی
تخلیۀ درونی و آرامش
امید و افتخار
شگفتی
شجاعت
تعادل

صورتبندی محتوا

نوع كلی محتوا

خدا هست و یاریكننده است
خوشحال است از اینکه سرانجام میتواند یریه كند
چیزی كه زندییشان را معنا ببخشد ،هست (كاریران)
پلی آنچنان خراب ،ناباورانه و با سرعت ساخته میشود
دختر از نادر در لباس نظامی نمیترسد
نادر سرانجام به خودش توجه میكند و سراغ دفترچۀ
خاطرات و وسایل رهاشدۀ شخصیاش میرود

متافیزیکی :خداشناختی
زیستی :معنوی
متافیزیکی :هستیشناختی
زیستی :معنوی
انگیزشی :مقاومتجو ،تهاجمی
زیستی :مادی ،معنوی
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عواطف با رویآورد
تأثری م بت
پیوستگی و اشتیاق
عشق
پذیرش مر،
نشاط و سرزندیی

صورتبندی محتوا
نادر با عبور از پل نوساخته ،وارد روستا میشود و
نشانهای از یمشده را میجوید
چشمان دختر در یادآوری نیلوفر ،نادر را جذب میكند
زندیی ،نیلوفر را كه در آستانۀ رفتن است ،خوار نمیكند
فضای دلنشین روستا و چشمۀ جوشان ،با دختركان در
اطراف آن كه مشغول صحبتاند

نوع كلی محتوا
اخالقی :دیگرخواهانه
زیستی :معنوی
انگیزشی :سازشیرا
زیستی :مادی ،معنوی

 .2نتیجهییری
عواطف را میتوان در تعریف كلی ،نحوۀ بروز احساسات در بلدن و رفتلار آدملی دانسلت.
دربارۀ ماهیت عواطف و بنیانهلای آن ،براسلاس نظریلههلای پدیدارشلناختی یونلایون،
میتوان ادعا كرد كه احساسات و عواطف در ارتباطی كلیرایانه با بدنِ جسمانی و روحانی
قرار دارند .بُعد جسمانی از طریق ادراک حسی با محیط مرتبط میشلود و بُعلد روحلانی از
طریق محتوای شناختی و فکری با عقل و منرق مرتبط میشود .تعبیر بدن احساسگر ،در
واق همان بدنی است كه آیاهی به واسرۀ آن عمل میكند .سه مفهومِ بدن احساسگر ،و
نیروی محرک (انقبا

و انبساط) ،و خودانتسابی (حیث التفاتی یلا آیلاهی از فراینلد علاطفی)،

نقش اساسی در احساسات دارند.
شناخت ماهیت عواطف در نحوۀ بازتاب آنهلا در رملان و داسلتان تلأثیر دارد .هرچله
عواطف به شیوۀ واقعیتری بیان شوند و جزئیلات بیشلتری را در فراینلد احساسلی در بلر
ییرند ،تأثیر بیشتری در القای احساسات خواهند داشت .عواطف بلر ایلن اسلاس ،نلهتنهلا
درییری انفعالی را موجب میشوند ،بلکه بیانگر زیربناهای فکری و منرقی افراد هستند و
در درک اندیشهها و بیان آنها ،كاركرد اساسی دارند.
در چند مورد نیز به عواطلف مجلازی در نسلبتهلای اسلتعاری بله غیرانسلان اشلاره
شده است؛ م ل شلرمگینیِ پلل ویلران شلده ،حاللت ناامیدانله و ملتمسلانهاش بله سلمت
ستون های سیمانی ،و نیز خروش و غرور هملراه بلا خشلونت رود كله همگلی در فراینلد
داستان و بازنمایی عواطف اصلی ،نقش داشتهاند.
پل معلق به لحاظ سیر تحولی اندیشه و به موازات آن ،احساسات ،قابل توجه است .در
این داستان ،روند تحولی عواطف به موازات شکل ییری معنا اتفاق می افتد .زیربنای اصلی
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عواطف منفی ،تردید و ابهام است كه خود سرمنشأ بروز عواطف دیگری با بار ارزشی منفی
شدهاست .بنیان شناختی این عواطف بر پایۀ باور ها و افکاری فلسفی است و بیشلتر جنبلۀ
متافیزیکی و نگاه هستیشناختی و انسانشناختی خاص دارد كه موجد این حاالت روانی و
عاطفی خاص شده است .تحول ذهنی نادر در بیرون شد از تنها یلی و خلدا را هملراه خلود
دیدن ،نتیجۀ خوشبینانهای را رقم زدهاست.
در سیر داستان ،كمكم با ساخته شدن پل ،و دیدار دخترک روستایی ،بنیان شلناختی و
بار ارزشی منفی آن دیریون میشود و به سمت حاالت طبیعی و نیز ارزشلمندانه ملیرود.
این دیریونی ،سرانجام با نجات پل نوساخته در حملۀ فوری دشمن ،كامل می شلود .بلا از
بین رفتن تردید و افکار تنش زای هستیشناختی ،احساسات متافیزیکی جلای خلود را بله
احساسات طبیعی میدهد .در مجموع ،میتوان یفت ایلن داسلتان یکلی از واقعیلتهلای
زندیی روزمرۀ انسانها را در قالب یک رخداد جنگی نشان میدهد و از نظر توجه فلسلفی
به دغدغههای بشر كنونی ،حائز اهمیت است.
مناب
بایرامی ،محمدرضا ( ،)1084پل معلق ،چاپ پنجم ،تهران ،افق.
بیچر استو ،هریت ( ،)1044كلبۀ عموتُم ،ترجمۀ منیر جزنی ،چاپ بیستم ،تهران ،امیركبیر.
تالستوی ،لئون ( ،)1084جنگ و صلح ،ترجمۀ كاظم انصاری ،تهران ،امیركبیر.
حافظ ،شم الدین محمد( ،)1031دیوان حافظ ،به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی ،تهران ،زوار.
رمارک ،اریش ماریا ( ،)1089در جبهۀ غرب خبری نیست ،بریردان رضا جوالیی ،تهران ،جویا.
سجادی ،سید جعفر ( ،)1019فرهنگ اصرالحات علوم فلسفی و كالمی ،تهران ،امیركبیر.
صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( ،)1044اسفار اربعه ،بریردان محمد خواجوی ،تهران ،مولی.
مولوی ،جاللالدین رومی ( ،)1030كلیات شم تبریزی ،تهران ،امیركبیر.
لللل ( ،)1083شرح جام م نوی معنوی ،به كوشش كریم زمانی ،چاپ ششم ،جلد سوم ،تهران ،اطالعات.
هایدیر ،مارتین ( ،)1084شعر ،زبان و اندیشۀ رهایی ،بریردان عباس منوچهری ،تهران ،مولی.
هیپولیت ،ژان ( ،)1011پدیدارشناسی روح برحسب نظر هگلل ،بریلردان و اقتبلاس از كلریم مجتهلدی،
تهران ،علمی و فرهنگی.
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