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 به آراء پل تيليشهاي بشري با توجه انواع ادبي و اضطراب
*

   

  

  دكتر مصطفي گرجي

  نور   دانشگاه پيام، زبان و ادبيات فارسياستاديار

  

  چكيده

 يك گفتمان و جريان فرهنگي ةي اين است كه غلبر انواع ادب تطوةيكي از نكات مهم در حوز

اگر برخي منتقدان .  داردانكارناپذيريثير أ مشخص در پيدايش نوع ادبي خاص تاي در دوره

 انواع ادبي را مطرح كردند، ة داروين و با توجه به طبيعت موجودات نظريةادبي بر مبناي نظري

هاي روحي انسان در سه ساحت  طرابتوان بر مبناي ديدگاه پل تيليش با توجه به اض مي

ر انواع ادبي  تطوةنظري) معنايي پوچي و بي(و معنوي ) گناه(، اخالقي )مرگ(اضطراب وجودي 

 ةضمن بررسي ديدگاه پل تيليش در حوزمقاله  ةنويسند ،اينبر اساس . را تبيين و تفسير كرد

 سنخ رواني خاص  يك گفتمان فكري و بروزةكند با توجه به غلب  سعي مي،مورد نظر

  . كيفيت ظهور نوع ادبي متجانس با آن گفتمان را تحليل كند، مشخصاي در دوره) اضطراب(

  

  .گفتمان،  انسان معاصر، اضطراب،پل تيليش،  انواع ادبي:هاي كليدي واژه

                                                 
*

 3/9/88: تاريخ پذيرش    4/6/88: تاريخ دريافت 
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  مقدمه

يكي از مسائل مهم در بررسي و نقدِ انواع ادبي، توجه به فرايند و عوامل دگرگوني آن 

كه  چنان. ت مربوط به محتوا و ايماژهاي يك نوع ادبي در طول زمان استو تحوال

ر توليد يك متن را عالوه بر نقش نويسنده، بثر ؤترين داليل م اي از محققان مهم عده

...  اجتماعي و-ساز ادبي ديگر همچون سنت ادبي، اوضاع سياسي عوامل گفتمان

ر انواع ادبي اين  تطوةنكات بديع در حوز يكي از .)32: 1385 پورنامداريان،(اند  دانسته

هاي ديگر   يك گفتمان و جريان اجتماعي و فرهنگي بر گفتمانةاست كه با توجه به غلب

 ةثير اين جريان در پيدايش نوع ادبي خاص در حوزأسو و ت  خاص از يكاي در دوره

حراني تواند مطرح شود كه در فضاي ب  اين فرضيه مي،هنر و ادبيات از سويي ديگر

هاي ديگر تحوالت ادبي قابل  گفتمان/ گفتمانةط و غلبناشي از افول يك گفتمان مسلّ

 گفتمان ادبي مانند اسطوره، عرفان هربراي اينكه  ،اينبر اساس . بررسي و رصد است

 انواع و ،ق آن مستلزم شرايطي است كه با تحقّ،ط تبديل شودبه گفتمان مسلّ... و

 استيال و سرانجام .ن گفتمان بروز و ظهور خواهد كردهاي ادبي همگرا با آ قالب

عنوان  استعالي يك گفتمان مستلزم اين خواهد بود كه گفتمان ديگري خود را به

ها و انواع ادبي  موازات آن قالب آن نشان ندهد تا به) هژمونيك(جايگزين واقعي و برتر 

 ادبي ة اين نكته، در هر دور با توجه به.)560: 1386 عليخاني،(نيز دستخوش تغيير نشوند 

خاصي غالب ) نوع ادبي( گفتمان ، اجتماعي و سياسي وبا توجه به مسائل فرهنگي

كه  چنان. شود شناسي از آن سخن گفته مي هاي تاريخ ادبيات و سبك است كه در كتاب

اي، نوع ادبي و  نوع ادبي و گفتمان غالب بر قرن چهارم و پنجم حماسي و اسطوره

 حاضر رمان ةم بر قرن هفتم و هشتم غنايي و گفتمان حاكم بر دورگفتمان حاك

توان رويكرد حماسه را  هاست كه مي با توجه به اين استيالي گفتمان. است) داستان(

 رهيافتي به زمان -  رمان تاريخياگرچه -  به دوران گذشته و رويكرد رمان راوابسته

ق و وقايع دوران گذشته ديده وح ملي و حقاير در حماسه هميشه زيرا ؛حال دانست

با اين توجه و .  فردي نويسنده سروكار داردةكه رمان بيشتر با تجرب شود، درحالي مي

هاي مسلط يك دوره در  اين فرض كه از لحاظ تاريخي شكل ادبي يك ژانر با ويژگي

ژانري چون رمان با ظهور فردگرايي در و نيز  ، خاص ارتباطي تنگاتنگ دارداي برهه
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يافتن فرد در جامعه متناظر است، در اين   اگزيستانسياليسم و اهميتةو فلسفغرب 

 ظهور يك صورت و ژانر ادبي با گفتمان حاكم بر روان و ارتباطشود  جستار سعي مي

  .زبان انسان همان دوره واكاوي و بررسي شود

  هاي تحول انواع ادبي بررسي ديدگاه

شناسي، نقد ادبي و يكي از اقسام علوم ادبي  كهايي ازقبيل سب انواع ادبي در رديف نظام

بندي آثار ادبي از نظر ماده و صورت در   ادبيات است و به طبقهةو مباحث نظري

 دربندي موجود از انواع ادبي  ترين طبقه قديم. پردازد هاي مشخص و محدود مي گروه

 ادبي بر براساس همين انديشه، انواع. شود ديده مي پوئتيك ارسطو در كتاب ةنظري

از )  تراژدي ونمايشي چون كمدي(قابل تفكيك بوده و ساير انواع »  انواعةنظري«محور 

را  هر چند او انواع ادبي .)86: 1382كوب،  زرين(وجود آمده است  هدرون نوع حماسي ب

توان فهميد به موضوع و عامل موسيقيايي اثر در اين   است، ميروشني معرفي نكرده به

قبل از ورود به اصل بحث بايد گفت تمام . اي داشته است  ويژهبندي توجه طبقه

ايي كه از انواع ادبي شده، يا مانند ارسطو با توجه و بر اساس وزن اثر يعني ه تعريف

عامل موسيقايي
1

و يا با عنايت به صورت و قالب ) حماسه، درام، تراژدي و كمدي (

بندي پرداخته شده است  ك طبقه تعريف و تحديدها به مالة در هماست؛ بنابراينبوده 

بندي  توان گفت هدف اصلي در طبقه با توجه به اين تحديدها مي .)113 -107 همان،(

انواع ادبي، تحديد بر مبنا و برحسب ساختمان آثار ادبي و مختصات دروني و 

بندي آثار  كه رنه ولك نوع ادبي را گروه چنان .)14: 1378طاهري، ( تاسساختاري آن 

و نيز شكل ) بحر و ساختمان خاص(داند كه از لحاظ نظري بر شكل بيروني  يادبي م

 برخي نيز مانند .)266: 1373  و وارن،،ولك(است مبتني ) نگرش و لحن و مقصود(دروني 

تاريخي وابسته - هاي اجتماعي قدر كه به دگرگوني باختين تكامل ژانرها را همان

 اما آنچه در تمامي .)19: 1378شميسا، (دانند  يق مها نيز متعل به دگرگوني شكل، دانند مي

ر انواع ادبي و تكامل آن  تطوة همگي قاعداين است كه ،ها مشترك است اين توصيف

برخي بر مبناي نظر كه  گونه آن. دانند باور دارند و يكي را خاستگاه ديگري ميرا 

اند و يا  عتقاد يافتهم نوع حماسي بر ساير انواع ا به تقد)86: 1382كوب،  زرين(ارسطو 
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ر طبيعي داروين، ادبيات را اي چون برونتير و ارنست بووه بر اساس قانون تطو عده

ها و انواع در حال تكامل است  اند كه چونان تغيير گونه همچون اندام طبيعي دانسته

   .)174: 1381انوشه، (

به نقش و  در بررسي انواع ادبي، ضمن توجه بيشتر اغلبدر ادبيات فارسي نيز 

كه  چنان. مايه، به صورت و قالب ادبي نيز توجه شده است اهميت موضوع و دورن

دانند كه در عين حال   ميموضوعات ادبيكساني چون فرشيدورد انواع ادبي را 

 موضوعاتي و يا رزمجو آن را مشتمل بر )43: 1358(خاصي نيز دارد ) قالب(ساختمان 

ي و قواعدي خاص به صورت شعر و  اختصاصات فنّهاي ويژه و با داند كه در قالب مي

 با در نظر ،در بررسي انواع ادبي به ساختاربنابراين  .)11: 1370(شود  يا نثر بيان مي

االتي كه در ؤ يكي از س، اين رويكردبراساس.  توجه شده است،گرفتن مضمون و معنا

در طول تاريخ ثابت شود اين است كه آيا انواع ادبي  ر انواع ادبي مطرح ميبحث تطو

 كه نظر بيشتر محققان مباحث ادبي است معيارها بر اثر پيدايش گونه آنمانند يا  مي

 ،برخي نظير بوالو. شوند شاهكارهاي جديد ادبي در ادوار مختلف دستخوش تغيير مي

كنند  گاه تغيير نمي  و هيچثابت هستندند انواع ادبي ا  برآن،اديب قرن هفدهم فرانسه

 اين بر) بووهبرونتير و (چون ولك و وارن نيز  برخي ،در مقابل .)15: 1378شمسيا، (

شود و حتي اعتقاد بر   ثابت براي نويسنده تجويز نمية در انواع ادبي هيچ نسخباورند

 ،همان(وجود آورند  بهرا توانند با هم درآميزند و انواع جديدي  اين است كه انواع مي

ر اثر ب كه انواع ادبي پيوسته در حركت است و ور استنيز بر اين باغنيمي هالل  .)16

ها نسبت به قرون و اعصار  ي آناي از اصول و ضوابط فنّ  پاره،تداوم و استمرار حركت

    .)173-171: 1373 غنيمي هالل،(شود  و نسبت به مكاتب ادبي دگرگون مي

 كه در هر شود ميال مطرح ؤ اين س، هر كدام از اين دو باور را بپذيريم،هر روي به

هاي ديگر چه نوع   گفتمان فرهنگي و اجتماعي بر گفتمانة و با توجه به غلباي دوره

 مرگ ؟ادبي رواج بيشتري خواهد داشت و ميزان دوام نوع ادبي خاص، چه ميزان است

 مطابق اين  است؟  اقوام وجود داشتهة انواع ادبي نزد همةآن چه زماني است و آيا هم

 ةشود كه در آن از پيدايش و تاريخچ  انواع مطرح ميپيدايشِپرسش است كه بحث 

 -هاي ادبي ر قالبخّأم و ت پيدايش غزل در بحث تقدةمانند تاريخچ  به–انواع ادبي 
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 برخي مانند ارنست بووه نوع غنايي را به دوران جواني ة نمونبراي. شود سخن گفته مي

  مربوط را به دوران پيري جوامع و نوع درام، مردية نوع حماسي را به دور،فكر بشر

 ياكوبسن در قالب فرماليستي، شعر غنايي را سخن اول .)29: 1378 شميسا،(دانند  مي

داند  شخص مفرد در زمان حال و حماسه را سخن سوم شخص در زمان گذشته مي

 كساني چون هابز.)29 ،همان(
2

 دربار، شهر و روستا اصليجهان را به سه قسم نيز  

او نوع .  و براي هر كدام از اين مناطق نوع خاصي از شعر قائل استندك ميتقسيم 

 كمدي و طنز را شهري و پاستورال را روستايي ،را درباري) حماسه و تراژدي( پهلواني

االسو .)262: 1373 وارن، و ، ولك؛ذيل انواع ادبي: 1381انوشه، (نامد  مي
3

 ، منتقد انگليسي،

هاي نمايش مربوط به زمان حال با دوم شخص، حماسه  ستهآثار ادبي را بر اين مبنا به د

كند  بندي مي مربوط به گذشته با سوم شخص و غنايي زمان مضارع با اول شخص طبقه

 الفاظ نمايش، أوپ فراي بر آن است كه از منشر در اين ميان نورت.)309: 1371داد، (

 ساده است و نسبت بهآيد كه اصل اساسي نوع ادبي  حماسه و شعر غنايي چنين برمي

توان  يعني الفاظ را مي. استوار است» ارائه«چنين پيداست كه بنيان انواع ادبي بر اصل 

 يا براي ، يا به آواز خواند، يا در برابر  مخاطب به زبان آورد،در برابر تماشاگر اجرا كرد

   .)295: 1377 فراي،(خواننده به قلم آورد 

 نيز برخيو  )15: 1378شميسا، ( به ثبوت انواع اي چون بوالو  بحث اينكه عدهنتيجة

 )295: 1373  و وارن،،ولك(به تحول انواع اعتقاد يافتند    تحول انواع داروين ةبر مبناي نظري

هاي مختلف  كه در موقعيتاست اي  و بر آن شدند كه انواع ادبي چون موجود زنده

 انواع ادبي، تحوالت  در اين ميان و در تحول؛گيرد خود مي اشكال گوناگوني به

مانند كمال و استيالي آثار عرفاني در . (ثيرگذارتر استأاجتماعي و سياسي بسيار ت

اي انواع ادبي   همچنين عده.)ششمو پنجم س مردم ايران در قرن أ سرخوردگي و يةدور

اي ديگر نيز  آن را با توجه به موضوع و عدهبرخي چيز تصور كرده و  را با قالب، يك

نيز با خدشه واردكردن به مجموعه كساني  .اند بندي كرده  به هر دو طبقهبا توجه

نوع ( در يك طبقه يا گروه خاص  مجموعه قطعات ادبي را دقيقاً،بندي ارسطويي طبقه

 اي عنوان گونه  بهاهاي عاميانه كه آشكار كه تصنيف چنان. دانند قابل گنجايش نمي) ادبي

 . شعر غنايي و نمايش هم قرار گيرندةودتوانند در محد  مي،اند روايي مطرح
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توان موضوع واحدي مثل ناتواني انسان در برابر سرنوشت را هم در  كه ميطور همان

 ناتواني انسان در برابر سرنوشت ؛ براي مثال هم در غنايي و هم در تراژدي،حماسه ديد

آيد و  ش درمينماي  هم در تراژدي به،شود تني اسفنديار روايت مي هم در داستان رويين

له با سه نوع ئبا اين توجه، اين مس. دشو  اي عاطفي بيان مي در شعر غنايي با شيوههم 

 پل تيليش در بحث وجود سه اضطراب در يك دوره و غلبه يك نوع بر انواع اضطراب

 به آناست كه و انطباق هاي بشري قابل جمع  ديگر در عين وجود ساير اضطراب

له از ماهيت ذاتي ادبيات نيز سرچشمه ئايد گفت اين مسالبته ب. خواهيم پرداخت

 ةي چون هانس روبرت ياس به نظريا عدهاين بر اساس  .)258: 1370 ويلفرد،(گيرد  مي

» عدم تعيين انواع ادبي «ةو بندتو كروچه به نظري )699: 1372 احمدي،(» عدم تعيين ژانر«

  .)121: 1344 كروچه،(اعتقاد داشتند 

  اني و انواع ادبيهاي انس اضطراب

بندي انواع مختلف ادبي بايد گفت بيشترين توجه در  با توجه به نكات يادشده در طبقه

 انوشه، مايه در كنار صورت اثر ادبي بوده است بندي انواع بر مبناي مضمون و درون طبقه

اثر نيز توجه شده دهندة  تشكيل سازة ضمن اينكه به ساختار و ؛)ذيل انواع ادبي: 1381

بيشتر به ...) مثنوي، غزل و(هاي ادبي  بندي قالب  اگر در طبقه،عبارت ديگر به. ستا

بندي انواع ادبي بيشتر به جريان محتوايي حاكم بر   در طبقه،صورت اثر توجه شده است

 كشف داليل ،يكي از نكات مهم در بررسي محتوايي انواع ادبي. شود متن توجه مي

ها در ادواري  وجه به روحيات و احوال دروني انسانظهور و كمال نوع ادبي خاص با ت

روشن . گنجد  نقد تكويني ميةله در حيطئاست كه آن ژانر غالب است كه البته اين مس

م نوع حماسي بر ساير انواع سخن گفته شده است  تقدةاست كه از ادوار پيشين دربار

گر با توجه به فرهنگ و م يك نوع بر انواع دي تقدة اما دربار؛)86: 1382 كوب، زرين(

 ،اي كه آن نوع ادبي خاص حاكم است هاي دوره گفتمان برتر و سنخ و تيپولوژي انسان

 اگرچه جمع انواع مختلف ادبي در يك زمان و ، ديگربيان به.  بحث نشده استآشكارا

سو و وجود سيري يكسان در ظهور انواع ادبي در چند فرهنگ  مكان خاص از يك

بندي ارسطو   طبقه براساس كه آياشود ميال مطرح ؤندارد؛ اين سمحال عقلي وجود 
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بعد از افول نوع حماسي است ضرورت بهم دارد و آيا نوع حماسي بر ساير انواع تقد 

 به شعر فارسي دري در طول بيش از هزار فراگير نگاه ؟شود كه انواع ديگر ظاهر مي

هد ادبيات حماسي بر نوع غنايي د  هنري و روند ظهور انواع ادبي نشان ميةسال تجرب

 مجالي آن كه بررسي داليل )176-174: 1381 انوشه،(م زماني دارد تقد) تعليمي و عرفاني(

نويسي   داستان،دليل آشنايي و نزديكي با ادبيات غرب  اخير نيز بهةدر سد. طلبد ديگر مي

  .  استچيره شدهها و انواع  بر ساير قالب) داستان كوتاه و رمان(

 فراگير به تحول انواع ادبي در ايران و ادبيات كشورهاي اروپايي بايد ي نگاهدر

 اما در ادامه برخالف ؛گفت ادبيات غرب نيز مانند ادبيات فارسي با حماسه آغاز كرد

روي ) تراژدي(نامه  جاي ورود به ادبيات غنايي و عرفاني به نمايش ادبيات ايران، به

كه برخي منتقدان ادبي  چنان. اعي و انتقادي بوده است كه ابزار بيان مسائل اجتمآورد

نويسي را نماد  نامه  و نمايشاند اشاره كردهايران همچون رضا براهني به اين نكته 

جاي آنكه از   كه شعر فارسي بهها بر اين باورند آن .دانند ساالري مي دموكراسي و مردم

 به - پردازد ميبه مسائل اجتماعي كه  - منظوم و منثور برود ةنام سوي نمايش حماسه به

ه استذهنيتي عارفانه گرايش يافت
4

 اخير نوع ادبي ةدر چند سد. )38-30: 1363براهني، ( 

 ادبيات غرب با رمان شروع كرد و به داستان كوتاه .استبوده غالب، ادبيات داستاني 

  . كه در ايران از داستان كوتاه به رمان رسيده است رسيد، درحالي

دليل ارتباط  بندي آن به هاي طبقه ر انواع ادبي و مالك قانون تطو،نويسندهنظر  به

با مالحظات اجتماعي و ...) حماسي، غنايي، تعليمي، داستاني و(نزديك انواع ادبي  

هاي   خاص و گفتمانةها در دور  سنخ و تيپولوژي رواني انسان،شناختي حاكم روان

سو و محتواي حاكم بر متن از سويي  كفرهنگي و اجتماعي غالب بر آن عصر از ي

 در بررسي و تحليل داليل ،عبارت ديگر به. ديگر قابل بررسي، تفسير و رصد است

هاي بعد و يا مرگ  ظهور و بروز يك نوع ادبي در يك سده و امكان بقاي آن در سده

 مالحظات بايد به تحليل  سايرتدريجي آن و تولد نوع ادبي ديگر، عالوه بر

  . هاي همان دوره پرداخت ختي و كشف گفتمان غالب بر روحيه و روان انسانشنا روان

ر انواع تواند به بررسي و تحليل تطو در اين ميان يكي از متفكراني كه ديدگاه او مي

 انديشمند معاصر آلماني پل تيليش،ادبي كمك كند
5

او در كنار . است) م1965 - 1886 (
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كارل بارت
6

 و رودلف بولتمان
7

گذار الهيات معاصر پروتستان است   سه بنيان يكي از

دليل توجه فراوان  هاي تيليش به  بررسي ديدگاه، مقالهةگمان نويسند  به.)9: 1384تيليش، (

 نيزثير انكارناپذير نقش انسان در جهان خارج و أ اگزيستانسياليستي و تةاو به انديش

تواند به   مي،)قي و معنويوجودي، اخال(هاي انساني  رر او به انواع اضطرابتوجه مكّ

رشد ادبيات، هنر و فرهنگ و المحاله فهم داليل تحوالت /  ارتقاجعلِ عواملِ/ كشف

/  اصلي اين است كه چيستي و چراييِ تولد ةلئ مس،بنابراين. ادبي و هنري كمك كند

شناختي و گفتمان  با توجه به مجموعه عوامل اجتماعي، روان) نوع ادبي(مرگ يك ژانر 

اهميت ديدگاه تيليش در اين .  مشخص قابل بررسي و رصد استةب در يك دورغال

است كه بعد از سورن كركگور
8

 به بررسي مفهوم اضطراب ، فيلسوف معروف دانمارك،

همچنين اهميت بررسي و تحليل . ها پرداخته است و داليل آن در احوال و روان انسان

 ها در ادوار ت روحي و رواني انسانهاي انساني در اين است كه وضعي  اضطرابمسئلة

ابژكتيو(سوي مكتب خاص  ها به  زيباشناسي انسانمختلف، در ظهور و گرايش حس/ 

  . ثير مستقيم داردأت...) سوررئال بودن و/ بروني بودن، واقعگرا/  دروني،سوبژكتيو بودن

ا ظهور ها ب  و با توجه به اصل ارتباط وضعيت رواني انسانانديشمنددر مقام تيليش 

سوي جريان خاص، به بررسي اوضاع و احوال جوامع با توجه به   زيباشناسي بهحس

 ةلئكيد بر مسأروحيات ملل و اقوام و مسائل اجتماعي، سياسي و رواني جامعه با ت

مرگ، (اضطراب در نگاه او حاصل رويارويي انسان با تهديد عدم .  پرداختاضطراب

/ است كه در آن حالت امكان دارد بهترين...)  ومعنايي سرنوشت، گناه، تنهايي، بي

 او در بررسي انواع و داليل اضطراب .)11 همان،(بدترين حالت و وضع ممكن رخ دهد 

كند و باعث اضطراب  ها بر آن بود كه عدم از چند جهت وجود را تهديد مي انسان

  : ني بين اين سه نوع وجود نداردروششود و البته مرز  مي

آن را ل سرنوشت كه بر اساس نفس وجودي انسان است و مرگ اضطراب حاص - 

  .دكن تهديد مي

آن را اضطراب حاصل محكوميت كه بر اساس نفس اخالقي انسان است و گناه  - 

  . دكن تهديد مي
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  آن رامعنايي كه بر اساس نفس معنوي انسان است و پوچي اضطراب حاصل بي - 

  .)84-78 همان،(د كن تهديد مي

ترين نوع اضطراب  بنيادي) مرگ و سرنوشت( اضطراب نخست ،شدر نگاه تيلي

. فايده است است كه از آن چاره نبوده و هر كوششي براي دفع آن از طريق استدالل بي

يابد و  افزوني ميفردگرايي  ، هر گاه اين نوع اضطراب بر جامعه حاكم باشدبنابراين

 .)81 ،همان( راب خواهند بودگرا كمتر در معرض اين اضط هاي جمعي مردمان در فرهنگ

راه رهايي از اين اضطراب در حالت افراطي، در ديدگاه برخي از متفكران چون 

اضطراب ) گناه و محكوميت(اضطراب ديگر  .)92 ،همان(خودكشي است  ،رواقيون

اخالقي به اين معنا كه انسان در .  اخالقي استةاخالقي و تهديدآميز بودن عدم از جنب

 راه گريز از اين نوع ،نظر او  به.)88، همان(ول است ئ مس،ه او داده شدهمقابل آنچه ب

رسيده به  كمال اضطراب، سرپيچي از احكام و فرامين اخالقي است كه در آن فرد به

) معنايي پوچي و بي(اضطراب نوع سوم  .)جا همان(هيچ دستور اخالقي پايبند نيست 

 فقدان يك معناست كه ة درباراضطراب از دست دادن يك مسئله غايي و تشويش

 چرا كه آنچه ؛برد معنايي مي اين اضطراب ما را به سمت بي.  معاني استةبخش همامعن

   .)84-78 همان،( تام است كند شك زندگي معنوي را تهديد مي

 زمان و ادوار ةلئ اين سه اضطراب با توجه به مسة مجموعبندي طبقه ،نظر تيليش به

بيشتر به تمدن ) مرگ و سرنوشت( اضطراب نوع اول :چنين استمختلف تاريخي 

 اضطراب نوع  است؛مربوط اسطوره بر تاريخ ةهاي پيشين و عصر غلب باستان و انسان

 و اضطراب نوع ، اسكوالستيكةبه پايان قرون وسطي و غلب) گناه و محكوميت(دوم 

 اين بر اساس .)95، همان(  استمتعلقبيشتر به پايان عصر جديد ) پوچي و معنايي(سوم 

معنايي است و آدمي   شك و بي، اضطرابي كه در عصر كنوني غالب است،قول تيليش به

 هستي خود را از دست دهد وحشت دارد كه اگزيستانسياليست ادبي معناياز اينكه 

 بر آن است اگر  تيليش،اين اصلبرابر با  .)217، همان(معاصر بيان اين وضعيت است 

 شد، بر چيرهبا شجاعتِ حكمت سقراطي ) سرنوشت(ع اول توان بر اضطراب نو مي

اما در اضطراب نوع . توان غلبه كرد با شجاعت پروتستان مي) گناه(اضطراب نوع دوم 

 بر آن براي انسان معاصر وجود ندارد چيرگي امكان عمالً) معنايي و شك بي(سوم 
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ست كه يكي از داليل  اضطراب نوع اول او بر آن اة دربار،سببهمين  به .)218، همان(

سير ) حماسه( افالطون به اسطوره اين بود كه اسطوره همچون پيشين ةتوجه فالسف

 بهتر ة پيشينشدگي وجودي او و سپس بازگشت از آن به مرحل وجود آدمي را به بيگانه

  ).170، همان(دهد  تر نشان مي و دقيق

راب وجودي  اضط،مرگ و سرنوشتاز  اضطراب حاصل ،با اين توجه بايد گفت

تواند به دوران تمدن  شمارد مي است كه با توجه به مجموعه شواهدي كه تيليش برمي

باشد و نوع ادبي مرتبط با اين دوره نيز در ادبيات جهان و ايران، مربوط باستان 

 كه نوع ادبي اي اين است يند چنين فرضيها بر، بنابراين.تواند حماسه و اسطوره باشد مي

هاي   كه اضطراباي اختصاص دارد؛ دوره زندگي بشر ة اوليةبه دوراسطوره و حماسه 

بودن و نبودن تالشي براي تبيين و توضيح ( وجودي بوده و مرگ نوعبشر بيشتر از 

 ة اولية اصلي بشر نخستين و دغدغ مسئلة، يكي از وجوه تراژيك زندگيةمنزل به) جهان

توجه به بسامد عنصر انسان و  و مسئلهبا توجه به اين . انسان آن دوره بوده است

 ، گفتمان حماسي در قرون چهارم و پنجمةغلبنيز سرنوشت او در نوع حماسي و 

  . توان اين نوع اضطراب را در اين دوره بيشتر مشاهده كرد مي

گناه و محكوميت، اضطراب اخالقي است كه به پايان قرون از اما اضطراب حاصل 

 نوع ادبي مرتبط با .استمربوط ري در ايران وسطي در غرب و بعد از قرون هفتم هج

 عرفان و تصوف و ادبيات غنايي و در ادبيات جهان درام ايراناين دوره در ادبيات 

 انسان در ةلئدليل جنس و جوهر وجودي آن به مس  چرا كه نوع ادبي يادشده به؛است

هاي  جپاسخگوي درد و رندر نتيجه تعامل با خود و جهان متافيزيك توجه دارد و 

  .است) گناه و اضطراب اخالقي(جدايي انسان از خود و خداي خود 

 اضطراب معنوي،معنايي اما اضطراب پوچي و بي
9

  مربوط است كه به عصر جديد

نوع ادبي غالب بر گفتمان ادبي اين عصر و مرتبط با اين دوره، رمان و داستان . است

تواند  ه به رمان و داستان مياين مبنا، اضطراب اخير در عصر جديد و پنا بر. است

اگرچه اضطراب مرگ و گناه نيز .  شودپنداشتهسوي معنايابي انسان معاصر  اي به دريچه

س را أجوي معنا و يو  رخدادي كه بنيان جست،طور ضمني مطرح است در اين دوره به

 اين با توجه به. معنايي بود  بيحاصلِ) خداوند(كردن معنا  در قرن بيستم پديد آورد، گم
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گفتمان غالب، بسياري از متفكران چون سورن كركگور، نيكوس كازانتزاكوس
10

، ويليام 

دانند كه در اين ميان  مي) پوچي(عصر جديد را عصر اضطراب ... جيمز، پل تيليش و

هاي مرگ   اضطرابدر مقايسه بامعنايي فراگيرتر بوده و   حاصل بياضطرابِ

كه  چنان .الب هنر و ادبيات عصر جديد استگفتمان غ) محكوميت(و گناه ) سرنوشت(

انديش و خردمند  هاي ژرف ويژه انسان هاي انسان مدرن به ويليام جيمز يكي از ويژگي

  هستي مبتال ومعنايي عالم، آدم داند كه يا به احساس بي دنياي امروز را در اين مي

رفتار  فراگير يا احساس شديد گناهكاري شخصي گ و يا به احساس شرّشوند مي

 بر آن است كه در جهان امروز بسياري ،رو ؛ از اين)89 و 37: 1387تيلور، (خواهند شد 

كنند در جهان  هاي سنتي معنا احساس مي  خاستگاهة دانستن همپذيردليل ترديد به

در اين ميان نوع ادبي كه با انسان  .)جا همان(  وجود ندارد،چيزي كه ضامن معنا باشد

ويژه رمان مدرن و   ادبيات داستاني و رمان به،تري داردچنيني سنخيت بيش اين

له و هويت ئمدرن با مس هاي مدرن و پست ويژه رمان  رمان به؛ زيرامدرن است پست

هاي  گسيختگي و تداعي هايي چون چندگانگي شخصيت، ازهم  ويژگيانسان مدرن با 

 و عدم مركزيت، عدم قطعيت، پراكندگي ها،  نامنسجم انديشه، پارانويا بودن شخصيت

هاي دوجنسيتي، آشفتگي زمان و در مجموع با هويت انسان  ها و شخصيت تناقض

اند كه  اي زايش رمان را زماني دانسته كه عده چنان. مضطرب نسبت تنگاتنگ دارد

نظم جهان كه تا آن زمان مشروعيتي بر ها رو به سستي نهاد و  گروهي از ارزش

  .)41: 1385فكوهي، (  شدي وارد، ترديد جداستعاليي داشت

هاي  صورت كالسيك در كتاب بايد گفت انواع ادبي كه به با توجه به اين نكات

شمارد  نوعي با سه نوع اضطرابي كه تيليش برمي  به،شود بررسي انواع ادبي مطرح مي

 با ،سخن از مرگ و زندگي پهلوانان و قهرمانان استدر آن  كه حماسه : استمنطبق

 نوع غنايي ؛ب يعني اضطراب مرگ و سرنوشت سنخيت بيشتري داردنوع اول اضطرا

 در آنهم كه ) وجوه تراژيك يا كميك زندگي در غرب(و ادبيات نمايشي ) در ايران(

 با اضطراب گناه و محكوميت ،شود سخن گفته مياز رابطه و تعامل انسان با ديگران 

با اضطراب نيز تاني مدرن  رمان و ادبيات داس،نويسي داستان؛  بيشتر داردهمخواني

 بيشتري دارد تناسبمعنايي پوچي و بي
11

 .م زماني بروز و ظهور حماسه با توجه به تقد
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م زماني اضطراب سرنوشت سو و تقد  تمدن باستان در بحث انواع ادبي از يكةدر دور

طول زمان از سويي ديگر، هاي انساني در  و مرگ در نگاه تيليش در بحث اضطراب

ع ادبي حماسه و مشتقات آن را اضطراب وجودي انسان عصر باستان با توجه بايد نو

لم اسطوره و حماسه  عا به پناه بردنيند چنين فراينديا بر.به ديدگاه تيليش دانست

در (خر نوع ادبي نمايش أهمچنين با توجه به ت.  سرگشتگي خود استبراي جبران خأل

سو و   حماسه در بحث انواع ادبي از يكدر مقايسه با) در ايران(و نوع غنايي ) غرب

مربوط به (هاي انساني  ر زماني اضطراب گناه و محكوميت در بحث انواع اضطرابخّأت

اضطراب وجودي، بايد نوع ادبي نسبت  به) دوران قرون وسطي و پايان آن

را اضطراب اخالقي ) در ايران(و ادبيات غنايي و عرفاني ) در غرب(نويسي  نامه نمايش

يند چنين فرايندي، ا بر؛گشتگي انسان آن دوره دانست ان عصر قرون وسطي و گمانس

همان  به .معنايي بوده است  خود و بي سرگشتگيجبران خألبه عرفان براي  بردن پناه

آن دو نوع در عصر در مقايسه با ر نوع ادبي داستان و رمان خّأ با توجه به ت،نسبت

معنايي در  اضطراب پوچي و بيخر زماني أتسو و  جديد در بحث انواع ادبي از يك

هاي انساني، بايد نوع ادبي رمان و ادبيات داستاني را اضطراب معنوي  بحث اضطراب

پناه بردن به رمان براي جبران خأل   چنين فرايندي نيزة نتيج؛انسان عصر جديد دانست

  .معنايي بوده است سرگشتگي و بي

  ها نوشت پي

 ةو نوع درام را به اعتبار شيو) ليريك= همراه با نواختن لير ( انشاد آن ةس شيواو نوع غنايي را براسا. 1

: 1382كوب،  زرين(تقسيم كرده است ) متني كه براي اجراي بر روي صحنه نوشته شده(اجراي آن 

107- 113(.  

2. Hobbes 
3. Wallace 

نماد ) تراژدي(نامه  در داليل اين نوع تحول و حركت از حماسه به عرفان بايد گفت نمايش. 4

  .)38-30: 1363براهني، ( ساالري است دموكراسي و مردم

5. Paul Tillich 
6. Karl Barth 
7. Rudolf Bultman 
8. Soren Kierkegard 
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  .   است بيستمهاي قرن  اگزيستانسياليتةمعنايي مسئله هم كه بي چنان. 9

10. Nikos Kazantzakis  

) در اروپا(گاه نوع نمايشي   و آنز نوع ادبي حماسه ابتدا ظهور كرد نيبندي براهني بر اساس تقسيم. 11

  . آمدوجود  و سپس نوع ادبي داستان و رمان به) در ايران(و عرفان 
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