
 

 ن پناهیهستی شناسی در اشعار حسی
 

 1 پورمعصومه هاشم
 2 یوسف نیکروز

 چکیده
ی متکلمین، عرفا، متشرعین و به خصوص فالسفه وجود دارد و هایی در مورد منشأ آفرینش، هستی، انسان در اندیشهپرسش

اند. پناهی یکی از شاعران معاصر است که با داشتن دردی شاعران نیز از چشم اندازهای گوناگون به این مباحث پرداختهگاه 
دهد که وی شاعری است مآبانه به این مبانی پرداخته است. تأمل در اشعارش نشان میعمیق و حیرتی وسیع و نگرش فیلسوف

های زندگی وی بوده است. سرگردانی و سرگشتگی ناشی از از مهمترین دغدغه اندیشناک که مسائل اعتقادی و هستی شناسانه
های ملموس آفرینش، سرنوشت محتوم انسان و در نهایت مرگ در اشعار حسین پناهی عدم درک بسیاری از حقایق و واقعیت

به عنوان یکی از قوانین طبیعت  بازتاب فراوانی دارد، وی در اندیشیدن به مرگ به این مرحله از آگاهی رسیده است که از آن
که وی به  حاکی از آن استاین جستار توان مشاهده کرد. که حتی در واژگان اشعارش این حالت را میبه طوریکند.یاد می

 داند. اصالت و عظمت حیات و آفرینش اعتقاد داشته و خداوند را آفرینشگر هستی می
   ستی، انسانحسین پناهی، خداوند، هواژگان کلیدی:       

 .مقدمه 1
 . معنی اصطالحی هستی    1-1

فلسفه زندگی و نوع بودن آدمی در عرصه هستی یکی از مهمترین موضوعات در دوران جدید است. یافتن پاسخی 
قاطع در این زمینه، مستلزم آن است که انسان سرشت انسانی خود را بفهمد. رسیدن به درک انسانی، جدا از بررسی 

شود. اگر مرگ نبود زندگی و ارتباط و هماهنگی با فلسفه مرگ و ضرورت مرگ امکان پذیر نمی سطوح مختلف
اندیشیدند. از این رو، مرگ عامل اصلی گرایش انسان به یافتن گاه به فلسفه زیستن در این جهان نمیها هیچانسان

از هستی ارتباط مستقیم دارد. فلسفه حیات است. عدم شناخت و آگاهی نسبت به مرگ با عدم شناخت و معرفت 
ها را در پی دارد. بر این اساس، تفسیر ها و سردرگمیها و نگرانیزیرا ناتوانی و شناخت از فلسفه مرگ اضطراب

هایی ی اخیر تالشکند. بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان در چند دههی هستی، زندگی را معنادار میدرست فلسفه
بحث کردن در باب موضوع وجود، هستی و آفرینش، »اند. هستی و زیستن بشر انجام دادهدر جهت پاسخ به فلسفه 

ی ی شرق به غرب، در فلسفهی یونانی و بعد از آن، در گذر از فلسفهاز مسائل بنیادین تفکر بشری است. در فلسفه
ه فلسفی با تأمل در موجودات، توان مشاهده کرد. در نگاها میها و مشابهتایرانی رد پای آن را با تمام تفاوت

شود که هر موجود و شیئی، دارای چیزی که به آن واقعیت داده و مانع شود که معدوم باشد، و همچنین مشخص می
و آن محدودیت را « وجود»سازد؛ آن چیز را دارای محدودیتی است که او را از موجودات و اشیای دیگر مشخص می

شناسی، های خداشناسی، انسان(. هستی شناسی در اشعار پناهی با مؤلفه281،ص. 2831)نصر، « اندخوانده« ماهیت»
مندی نظام آفرینش شناسانه، هدفگرایی همراه بوده است، در این زمینه تفکرات دینی و مطالعات هستیمرگ و پوچ

 کند.و ... مسیر حیات اجتماعی او را  تعیین می

 . حسین پناهی1-2 
ه.ش، در روستای دژکوه از توابع شهر کوچک سوق به دنیا 2881شهریور6در  هنرمند فرهیختهحسین پناهی شاعر و 
ی گذراند و بعد از فراغت از تحصیل به حوزهی شصت به تحصیل و کارکردن روزگارش را میآمد. وی تا اوایل دهه

                                                            
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج 2
 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج استادیار 1
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نی به زادگاهش برگشت و اهلل گلپایگانی در شهر قم رهسپار شد. پناهی بعد از مدتی در کسوت روحادرس آیت
اش به تهران آمد مدتی را در آنجا به تنظیم امور مذهبی مردم روستا مشغول بود. با شروع جنگ وی همراه با خانواده

ی آناهیتا گذراند تا نوع دیگری از زندگی را تجربه کند. ی هنرجویی بازیگری را در مدرسهی چهارسالهو دوره
یلم گال وارد بازیگری شد، نارونی، تیرباران، در مسیر تندباد و گذرگاه از دیگر با ف 2861حسین پناهی از سال 

چند 2863ها بوده که هر کدام در زمان خود با استقبال خوبی مواجه شدند. او در سال های پناهی در این سالتجربه
ها دو هورترین این نمایشنامهی اول سیما به شکل تله تئاتر تهیه شد. مشی تلویزیونی نوشت که در شبکهنمایشنامه

ای از ی خود پناهی بود. او با خلق آثار ادبی بسیار، رویهنامهمرغابی در مه نام داشت که در واقع به نوعی زندگی
هاست که ی شعر هم اینک هشت دفتر به نام سالشخصیت فکور و هنرمندی خویش را به نمایش گذاشت. در زمینه

ها، سالم، دانمهای روسی، نمیهایی به آنا، به وقت گرینویچ، من و نازی، کابوسری، نامهام، افالطون کنار بخامرده
 خداحافظ از پناهی به یادگار مانده است. 

 روش تحقیق
-های هستیی مؤلفهروش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و واحد آن اشعاری است که دربرگیرنده

های زیر ر مبنای تحلیل محتوایی انجام شده و تالش بر این است که به پرسششناسی است. در این پژوهش که ب
 پاسخ داده شود. 

 الف( فلسفه زندگی و نوع زیستن انسان در اشعار حسین پناهی چه جایگاهی دارد؟ 
 های هستی چیست؟ب( دیدگاه شاعر در مورد مؤلفه

 است؟  های بشری نزدیکج( دیدگاه فکری پناهی به کدام یک از مکتب

 پیشینه تحقیق
های گوناگون به ی اندیشه و شعر پناهی نوشته شده است و از جنبهها، مقاالت بسیاری در زمینهکه کتاببا آن

های هستی در آثارش اند، اما اثری که به صورت  کامل و مستقیم به هستی شناسی و مؤلفهواکاوی آثار او پرداخته
ای گذرا به موضوعاتی همچون خداشناسی، مرگ در آثار پناهی شده آثار اشاره مربوط باشد، یافت نشد. در برخی از

اند. برای نمونه:  قادر الهوتی در تحلیل شعر استان است؛ ولی هیچ کدام تحلیل با موضوع مورد بحث ما ارائه نکرده
ام من حسین»نامه یانشعری و فکری او را بیان کرده است. مراقب در پا کهکیلویه و بویر احمد برخی از ویژگی

های زبانی شاعر را تحلیل نموده است. نصراهلل حکت به پژوهشی در شعر و اندیشه پناهی پرداخته و ویژگی» امپناهی
روز در کند. یوسف نیکنمود، یاد میاز پناهی به عنوان متفکر و فیلسوفی که دیوانه می« فیلسوف دیوانه»در کتاب 

 ها اشاره کرده است.به حسرت پناهی نسبت به از دست رفتن ارزش« ین پناهینوستالژی در شعر حس»مقاله 

 . بحث2
 . فلسفه هستی از نگاه حسین پناهی2-1
ترین مبانی فکری پناهی است. وی در اشعار خود در جستجوی پاسخی در شدهاندیشیدن پیرامون هستی از شناخته 

ار خود همه مشکالت، مجهوالت و معماها را با زبانی ساده کند در اشعخور در مورد  فلسفه هستی است و سعی می
ها ها و امیدها، نگاه مشترک میلیونها، یأسها، اضطرابها، دشواریو همه فهم بیان کند. نگاه وی در باب نگرانی

بحث کردن در باب موضوع وجود، هستی و آفرینش، از مسائل بنیادین »انسان در طی قرون و اعصار تاریخ است. 
ی ایرانی رد پای آن ی شرق به غرب، در فلسفهی یونانی و بعد از آن، در گذر از فلسفهتفکر بشری است. در فلسفه

شود که هر توان مشاهده کرد. در نگاه فلسفی با تأمل در موجودات مشخص میها میها و مشاهبترا با تمام تفاوت
انع شود که معدوم باشد، و همچنین دارای محدودیتی است موجود و شیئی، دارای چیزی که به آن واقعیت داده و م
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« اندخوانده« ماهیت»و آن محدودیت را « وجود»سازد؛ آن چیز را که او را از موجودات و اشیای دیگر مشخص می
 (. 281، ص.2831)نصر، 

سوفی که پناهی هیچ وقت فیلسوف به معنای خاص آن نیست و به هیچ وجه قصد نداریم او را به عنوان فیل
های این ها دارد، معرفی کنیم. بنابراین اصطالح فیلسوف مآبانه متناسب با افکار و اندیشهخاص به همه پدیده نگاهی

توانست در پناهی از جهتی فیلسوف و از جهتی دیوانه است. فیلسوف بودنش از آن جهت است که نمی»شاعر است. 
سرکشی در برابر  زار خود را گرفتار سازد. ناگزیر به عصیان وی کوچه و باجهت قراردادهای اجتماعی وضع شده

خواست خواست فقط زنده بماند، بلکه میی زنده ماندن است به ستوه آمده و نمیعقل معاش اندیش بود که الزمه
 (. 39، ص. 2831)الهوتی، « زندگی کند

تالش برای کشف معمای جهان هستی  ی اندیشمند است که هموارهی موجودات تنها آفریدهانسان در میان همه
هایی در زندگی خود مواجهه است. مربوط به اینکه آیا زندگی هدف دارد یا نه؟ آیا زندگی را دارد . بنابراین با سؤال

انسان »ارزشمند است یا نه؟ و آیا مردم مستقل از شرایط و عالیق خاص خود، دلیلی برای زندگی دارند یا نه؟ 
ز پرسش باز ایستد. او چون سایر موجودات نیست که بر احکام غریزه تسلیم و قانع باشد. هر چه تواند امتعالی نمی

شناسد، شود. او خواص ماده را میتر میهای او عمیق و گستردهتر باشد، پرسشی شناخت و دانش او گستردهحوزه
نباید آن را بر کفر و ناسپاسی و یا  شود ولیکن از حقیقت آن آگاه نیست. حال اگر پرسید، از شأن او کاسته نمی

ی فهم و ادراک و دلیل عجز او از انحراف از مسیر دیانت و اعتقاد دینی حمل کرد، بلکه برعکس باید آن را نماینده
خواهد چون سایر های فلسفی مبین مراتب واالی آگاهی اوست که نمیدریافت حقیقت هستی دانست و این پرسش

(. پناهی با 19، ص. 2831)ماحوزی، « ی الیتغیر بر او تحمیل کرده استباشد که  غریزهموجودات محکوم طبایعی 
ی او بیش از آنکه از یک بینش ی خود با چنین مباحثی در ذهن خود درگیر بوده است. اندیشهمآبانهنگرش فیلسوف 

 های او از زندگی است. فلسفی برخوردار باشد، مبتنی بر احساسات و دغدغه
ی آمد دو چشم باز شد،/ باز تکرار همان تکرارها! / چند و چون و کی، کجا آغاز شد، / پرسش صدباره آفتاب»

دانم کجایم، کیستم ! / آتش حیرت به جانم ریختی! / من خلیل ها ! / دیدگانم پر ولی دستم تهی، / من نمیصدباره
زندگی افسانه بود! / خاطری از خاطراتی مانده جا،  –آری!  –آزمونت نیستم! ... روزها رفتند و رفتیم و گذشت! / آه! 

 (. 226، ص. 2838/ تار مویی در کنار شانه بود! )پناهی، 
دانیم از کجا نماید که ما نمیبنابر دیدگاه پناهی، فکر بشر برای درک هستی محدود است و چنین استدالل می

های اوست. درد شناخت جهان و رسیدن ترین اندیشهایم و به کجا خواهیم رفت. این پرسش در واقع از محوریآمده
-نمی»به کنه و راز و رمز هستی تمام وجود شاعر را درگیر کرده است. او با به کار بردن کلمات و جمالت پرسشی 

د درد انسان فراُفتاده در بستر زمین، معبر زمان و خاکدان تاریخ را به زبان خو...« کی، کجا و »، «کیستم»، «دانم کجایم
گونه وی توانسته است درد زنده بودن را با این جمالت عمیق تسکین دهد. از نگاه این شاعر پاسخ داده است. بدین

کند، فریبی بیش نیست. وی در تعداد قابل ها تالش میهایی که انسان به خاطر آنها و سرگرمیبسیاری از دلخوشی
کند که راز هستی دهد و بر این مسئله پافشاری میادامه می توجهی از اشعار خود این رویکرد را با نگاه عمیق تر

 کند. ای خودنمایی میچنین اندیشه« دست خالی»گشودنی نیست. در شعر 
هر صدف نا گشوده، مرواریدی در دل نهان دارد! / هر صدف ناگشوده مروارید ... آری! / زین روست که ما »

 (.   13، ص. 2833)پناهی، « گردیم! بر می ها به خانههنوز و هر روز دست خالی از ساحل
های های ذهن خود را بیابد. وی سؤالکشد که پاسخ چراییپناهی در زندگی و شعرش روزی را انتظار می

ها را در بسترهای گوناگونی عرضه کرده های گوناگون در آثار خویش بازگو و آنی خود را به شکلشناسانههستی
و چرایی  ی گیجی رسانده است. تا زمانی که انسان دغدغهجود شاعر را درگیر و به مرحلهی واست. افکاری که همه

 کند.  زیستن در ذهن دارد هستی او معنا پیدا می
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کنم شبُ روزی که گلیم دو رنگ زندگی ما از تارُ داند! / فکر مییک سؤال مشکل که هیچ کس جوابش را نمی» 
رود! / و این حق را به تو هم شوند! / رنگ، ختم، گلیم، جواب! / سرم گیج میمی جواب ختمپودند، به یک سؤالِ بی

 (. 12، ص. 2833)پناهی، « دهم که سرت گیج برود! می
خبر « شوند!جواب ختم میکه گلیم دو رنگ زندگی ما را تارُ پودند، به یک سؤالِ بی»در این شعر جمالتی چون 

دهد که در زبان و تصویرهای این شعر تجلی یافته است. پناهی با ی میحاصل از شناخت هستای بیاز تجربه
خواسته است با آوردن آفرینش این تصاویر در صدد آن نبوده است که جمالت معقول و سنجیده بسازد؛ بلکه می

شناسی ی مک هیل در هستی کلمات نامرتبط کنار هم، زندگی امروز بشر را توصیف کند. جمله اخیر در برابر نظریه
تواند هر عالم را توصیف هر هستی شناسی توصیف یک عالم است و نه تعریف عالم به طور معین، یعنی می»است 

 (.39، ص.2831)مک هیل، « کند و بالقوه هم توانایی چندین عالم را دارد
یابد، یهای خود نمشود و پاسخی در خور برای پرسشهنگامی که پناهی از درنگ در بنیان هستی خرسند نمی

آورد. پناهی در این شعر به دنبال شنیدن پاسخ نیست آشوبد و فریاد او را بر میگزا وجودش را بر میحسرتی جان
خواهد بگوید در پس این سؤاالت رازی نهفته خواهد بدین شیوه، شگفت زدگی خود را بازگوید. او میبلکه می

 داند.  است که کسی جوابش را نمی
رفتی و گفتی: کی؟ کجا؟ / چشم از دیوار گرفتم و گفتم کی؟ کجا؟ / غروب با چشمان خیس از چشم از دیوار گ»

، 2833)پناهی، « دانستند، به راستی، کی؟ کجا؟هم جدا شدیم و گُم شدیم در شهری که هیچ یک از ساکنانش نمی
 (. 61ص. 

دارد، پناهی همواره از ناشناخته می ی هستی و چگونگی آفرینش هر انسانی را به تفکر واپرسش یا تفکر درباره
ی زندگی و نوع آفرینش های بسیاری از اشعارش، پرسش دربارهگوید و بن مایهبودن زندگی و هستی سخن می

از ناآگاهی خود نسبت به چگونگی آفرینشش به حالتی شبیه به خواب یاد کرده » نامهزندگی»است، وی در شعر 
ی خود به کار برده کلماتی مانند خواب، خلوت، فارغ، آب، باد، نامهیف زندگیهایی که شاعر در توصاست. واژه

خاک، بهت، سراب، و ... است که همگی بیانگر حیرت و ناشناخته بودن زندگی از نگاه شاعر است. این نوع نگرش 
 دبیات کشور سایهی وجودی است که که در دوران معاصر و بعد از جنگ جهانی دوم بر ابه آفرینش متأثر از فلسفه

ترین سؤال در فلسفه است و بخصوص در مکتب اگزیستانسیالیسم، چه از این جهت که هستی اصلی»انداخته است. 
که  -و چه در معنای ملموس و اجتماعی آن -پردازدکه بر اصل هستی و چونی آن می -در معنای عمیق فلسفی آن

، ص. 2838)حیدری، « هستی اصلی و مرکزی است. -دهدقرار میی بودن انسان را به طور خاصّ مورد مطالعه نحوه
82.) 

خواب بودم من خلوت، خواب خواب! / فارغ از افسونِ آبُ بادُ خاکُ آفتاب! / ماده ببری آمدُ بر هر دو چشمم »
م در چشمِ ای از دور بانگ هیس زد! / ایستادم چشلیس زد! / من دویدم رو به صحرا، تا بپرسم راز خوابم را ... الله

 (.11، ص. 2833)پناهی، « سراب ... خاک با بهت نگاهم طرح یک تندیس زد!

 . مرگ اندیشی پناهی2-2 
ها به مرگ ها در دوران حیات خود ساعتای به قدمت حیات آدمی دارد و تقریباْ تمامی انسانمرگ اندیشی سابقه

تر است، آنان در این نگاه احساس و تفکر خود مرگ متفاوتاند. در این میان، دیدگاه فیلسوفان و شاعران به اندشیده
نگاه به مرگ تا حد زیادی متأثر از نگاه به زندگی است. بسیاری از افراد از »اند. را در پیوند مرگ و زندگی بیان کرده

شوند و یا از دست کشمکش عاطفی خویش به هستی خویش رضایت ندارند، از زندگی روزمره خود ارضا نمی
پندارندکه با وقوع مرگ آرامش همیشگی فرا خواهد رسید، اما این پذیرش ظاهری مرگ، اغلب اند، میوه آمدهست

ی تفکر وی دانست که توان نمودار شیوه(. اشعار پناهی را می86، ص.  2831)معتمدی، « ساختگی و مصنوعی است.
ار شونده در اشعار پناهی مرگ اندیشی است. دهد. یکی از مضامین تکرهای ذهنی این شاعر را بازتاب میدغدغه
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گرایانه غرق نشده است که در نتیجه، زندگی را نامفهوم و عبث ببیند بنابر گواهی اشعار، وی در تفکرات فلسفی پوچ
 و تن به مرگ بسپارد. 

-و اندیشه هامنظور از مرگ اندیشی این است که پناهی تا چه اندازه در اشعار خود از مرگ سخن گفته و دیدگاه

مرگ را در تصاویر و « امهاست که مردهسال»های خود را در مورد مرگ بیان کرده است. پناهی در مجموعه شعری 
پذیرد و با به کار بردن مرگ را به عنوان یکی از قوانین طبیعت می« آستانه»دهد. وی در شعر ابعاد گوناگون نشان می

سفید، سیب سرخ، تلخی و سردی مرگ را در کالمش شاعرانه و مالیم به واژگانی همچون: آشنا، عطر زندگی، دیوار 
 ای که تصویر سقوط انسان با افتادن سیب سرخ برابر است.کشد، به گونهتصویر می

آید و / چشم در چشم مرگ، چون آشنایی/ که به بوی هزار عطر زندگی آغشته است،/ از دیوار سفید بیرون می»
افتد! / آری! برای حمل بار اظافه، باید به وجودمان واگن سرخ از دست کودک به زمین میایستد .../ سیب کودک می

 (. 19، ص. 2838)پناهی، « اظافه نصب کنیم! ... 
دهد. نگاه احساسی وی به نگرد و از مرگ خود نومیدانه ناله سر میتر به مرگ و زندگی میپناهی گاه شخصی

انگیز مرگ خود را به تصویر کشیده است. به هایی غمزیرا که او با عبارت مرگ خود در این شعر کامالْ گویاست،
 ی مرگ و نیستی انسان باشد. رسد عامل این درد و رنج و اندوه شاعرانه همین پدیدهنظر می

چکانم و / زمان را انصافی ست، پشت بر من و جهان خوابیدن! / یک روز، دو روز، سه روز ... / ماشه را میبی» 
کنم، / تا فراموشم شود که پشتم را با مرگ تعویض خواهم کرد،/ مرگ تو، یا مرگ خودم ... ر مچ دستم تکه تکه میب

 (. 281، ص. 2838)پناهی، « ست، پشت بر من و جهان خوابیدن ... انصافی، / بی
نگی و بقای زندگی قرار ی زندگی یا همان میل به جاودای زیست شناختی در برابر انگیزهی مرگ در جنبهانگیزه»
ی والدت، بیشتر به شکل ناخودآگاه بر چنین تقابلی استوار است، زیرا در گیرد؛ جنین یا نوزاد در نخستین هفتهمی

ی اصول زیست شناختی ی زمانی، نوزاد معادل )خودِ طبیعی( آفرینه است، یعنی کارکرد آن صرفاً بر پایهاین برهه
کند و ی مرگ هراسی به طور تدریجی در طول زندگی در ذهن او رسوخ میاندیشهشناختی، است و در بعد روان

ی روان شود که در جنبهگردد. بدین ترتیب معلوم میی بسیاری از رفتارهای او میترس از مرگ تعیین کننده
ه این امر در بسیاری دهد، کتر با مرگ هراسی به حیات ادامه میی زندگی یا به عبارت سادهشناختی، انسان با انگیزه

(. از 13، ص. 2839ای تنگاتنگ داشته باشد. )صنعتی، از ابعاد ممکن است با فرهنگ و باورهای فرهنگی نیز، رابطه
در پی « انصافی، مرگ، ماشه، تکه تکه کردن زمان و ... بی»ی سرد و خشن همین روست که شاعر با ذکر این سازه
ی عصیان روح بشری در برابر هر آن چیزی است که انسان از آن به ستوه نمودار ساختن بازتاب و پژواک سرکش

 آمده است. 
کند که هر چند که از زندگی رنجیده شده باشد، بازهم آن را دوست دارد و بر مرگ بیان می« مینار»وی در شعر 

کی از تالش شاعر دهد. تصویر همزمان مرگ هراسی و میل به زندگی که بقای بشر را در پی دارد، حاترجیح می
برای نشان دادن لحظات زودگذر زندگی است. وی در اندشیدن به مرگ به این مرحله از آگاهی رسیده است که باید 

خواند. گویا با این شیوه، به نبرد با این گیری از آن فرا میها را به زندگی و بهرهدم را غنیمت شمرد و مدام انسان
ای گذرا آید ترجیح زندگی بر مرگ به عنوان اندیشهپردازد. به نظر میذیر آدمی میناپی پایانهراس دیرپا و دغدغه

ی دست یافته باشد. از نگاه این شاعر، نفس زندگی، در زندگی پناهی مطرح نبوده است که بعد از آن به چنین تجربه
تواند تنها حاصل شناخت از تواند داشته باشد و این عقیده میگاه نمیحیات و زیستن است، خاصیتی که مرگ هیج

شود که به زندگی اعتماد کند و در بدترین شرایط آن را مرگ و زندگی به دست آید. تشخیص این ماهیت سبب می
 بر مرگ ترجیح دهد.  

« ارزند ... تر میتر،/ در زندگی لحظاتی هست/ که به صد مرگ سختبه صد مرگ سخت، به صد مرگ سخت»
 .   (211، ص. 2838)پناهی، 
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کند که مرگ همچون چرخه خلقت همواره در تداوم و استمرار اندیشه مرگ در پناهی او را به جایی رهنمون می
گاه متوقف حال اجراست. اندیشه شاعر قائل به سیر چرخه حیات است که در هستی جریان دارد و این روند هیچ

توان تصویر کشیده است. با توجه به این موضوع می این اندیشه و نظر را به« مسکن همه دردهایم»شود. در شعر نمی
 گفت که حرکت و تحول هستی الزمه بقا و جاودانگی است. 

های بلوط!/ شود به جذب ریشهی کالغ! / عقابی در چنگال شیر!/ شیری شیره میعقابی شیرجه زنان بر الشه»
نین شد سفر ما / از هییتی به هییت دیگر،/ در صاعقه به آتش کشید بلوط را و گم شد در افق صاعقه ... / پس این چ
-16، صص. 2833هایی به آنا، )پناهی، نامه«. دوران دگردیسی ... و ما زاده شدیم!/ ترکیبی از بشرُ درختُ صاعقه! 

11 .) 
دهد، که بسیار ساده و قابل لمس است. وی در این شعر رنگ کامالْ پناهی تصویر دیگری از مرگ ارائه می

گوید که برای همگان قابل فهم است. های خصوصی سخن میدهد و در واقع از تجربهپدیده مرگ می خصوصی به
رسد آنچه را که  پناهی مرگ نامیده تنها مرگ جسم و قطع رشته تنفس نیست، بلکه مرگ، نداشتن عشق به نظر می

د عشق به زندگی را نشان دهد. از است. وی در بسیاری از اشعارش سعی دارد تأثیر مخرب و خطرناک ناامیدی و نبو
نگاه شاعر، عشق چنان شوری برای زندگی است که نبود آن با مرگ برابر است. وی به واسطه نبودن عشق ـ نماد 

 کشد. گذارد و مردگانی متحرک را به تصویر میباری دیگر به دنیای مردگان پا می -زندگی
رفتند، / ام که راه میشماری را دیده! / من مردگان بیو مرگ مردن نیست: / و مرگ تنها نفس کشیدن نیست»

-خواندند، میکردند، / شعر میکشیدند و خیس از باران، / انتظارُ تنهایی را درک میزدند، سیگار میحرف می

 (. 18، ص. 2838)پناهی، «. کردند ... خندیدند و گریه میگرفتند، میدادند، قرض میگریستند، قرض می
کاو و نگرد و با نگاهی ژرفه پناهی درد و مرگ و نیستی نوع بشر را با چشمان تیزبین خود میهنگامی ک

آورد که با وجود قدرت و توانایی کند. با حسرتی دردناک عظمت بزرگانی را به یاد میجستجوگر به گذشته سفر می
خود را آرام کند و نیز آیندگان را  ایاند. در واقع پناهی به دنبال راهی است تا لحظهاسیر مرگ و نیستی شده

 بیدارباش داده باشد.  
هاست! / ی لوییتراز با همهپای چپم پنج انگشت دارد، مثلِ پای چپِ ناپلئون و راندمان عمل کردِ دماغم، هم»... 

ر در کنم که مرگِ شاعران دهای داریوش کبیر! / در حال حاضر به این نکته فکر میچرخد! / مثل چشمچشمم می
 (.31، ص. 2833)پناهی، « آید! / فریبا و مه آلود! هیأتِ فلسفه می

شود، نمونه پناهی دیده می نکته قابل توجه این است که در پرداختن به مرگ نگاه متضاد و متناقضی در اندیشه
با توجه به آنچه  خورد.از مجموعه شعر من و نازی به چشم می« اگر نبودیم»بارز این نگرش دوگانه به مرگ در شعر 

خورد. این تناقضی که در افکار در مباحث مربوط به مرگ گفته شده است، با این وجود از نبود مرگ حسرت می
دهد که نوع ی شعری پناهی نشان میشود، ممکن است ناشی از تحوالت زندگی باشد. لیکن مجموعهشاعر دیده می

 صورت منسجم مطرح شده است. ی فکری به نگاه وی به مرگ و زندگی در  مجموعه
داشتی / و تو با ی بهشت نقش تیر شکسته و دل ای وای! اگر چونان فرشتگان لذت رنج را از ما دریغ می»

گذشت و این کوره راه داشت / ای وای اگر راه بهشت از دل جهنم نمیخونچکان را از ما بر سینه به یادگار نمی
ها مرده بودیم و همچون رساند. / ... ای وای اگر چون مردهخواستیم نمیمیآتشین از بهشت ما را به هر جهنمی که 

 -291، صص.2836)پناهی، « شدیم،آیند و نخواهند آمد از نعمت هزار مرگ محروم میآنانی که نیامدند و نمی
298 .) 

به همین دلیل از مرگ بیند. نگرد و حضور آن را پیرامون انسان الزم میپناهی به مرگ بسیار ساده و صمیمی می
تر باشد، به اندیشیاد مرگ نشان رشد عقالنی و ظرفیت روحی فراخ آدمی است. هر چه آدمی مرگ»کند. استقبال می

 (.218، ص. 2833)احمدزاده، « ترتر است و به عبارت دیگر انسانعالم راستین انسانی نزدیک
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 . مفهوم خدا در اندیشه پناهی 2-9
ی بشری، همواره محور اش به عنوان یکی از مسائل مهم و مطرح اندیشهتفاوت و ناشناختهوجود خدا و ماهیت م

ی خاصی بدان نگریسته و  به فراخور های بسیاری بوده است. امَا هریک از اندیشمندان از زاویهمباحث و پژوهش
نواز لطف ی روحتواند رایحهمی کشد کهاند. پناهی خدایی را به تصویر میاندیشه و شناخت خود او را معرفی کرده

از کتاب « بعثت»های زندگی را در شعر و رحمت و فضل او را استشمام کند. احساس حضور چنین خدایی در لحظه
دهد که بندگی و سر سپردگی به خدا در های پناهی، نشان میبینیم. اشعاری از این دست در میان سرودهافالطون، می

 تواند با خدای خویش چایی بنوشد.شود که میای از نزدیکی منجر میدرجه ارتباط عاشقانه با وی به
و رسالت من این خواهد بود تا دوتا استکان چای داغ را،/ از میان دویست جنگ خونین به سالمت بگذرانم!/ تا »

 (. 11، ص 2833)پناهی، « ها را با خدای خویش چشم در چشم هم، نوش کنیم!در شبی بارانی، آن
گر عفو و رحمت خدایی است که درهای کرم الهی را به روی بندگان گشوده جلوه« برای اعظم»هی در شعر پنا

 توان صفت بخشندگی خداوند را احساس کرد. ی پناهی است و به راحتی میاست. این شعر نقطه عطف اندیشه
ایستم / و همه گناهان خود را ه میی کهنهای روییده بر دیوارهروم! رو در روب علفبرای اعتراف به کلیسا می»

، ص. 2838)پناهی، « زنند ... واسطه با خدا حرف میها بیکنم! بخشیده خواهم شد به یقین / زیرا علفاعتراف می
291 .) 

ها تأکید پناهی بر صفت رحمانیت خداوند است. وبه همین دلیل از بخشش گناهان  صحبت ظاهراً در این سروده
کنم، گناهان خود را اعتراف می همه»ی رسد جملهدهد خداوند به طور یقین وجود دارد. به نظر می کند، تا نشانمی

کند خدای رنگی از ایمان دارد و نشان از خالقی شنوا و مهربان است که پناهی سعی می« بخشیده خواهم شد به یقین
رسد ود خداست. در ابتدا این گونه به نظر میخود را به تصویر بکشد. این اشعار مؤید خداپرستی و ایمان او به وج

دانیم او مدتی به که میاند، به ویژه آنهای دینی پناهی داشتههای دینی سهم ناچیزی در شکل گیری اندیشهکه انگیزه
شعر پناهی دارای چنان »کند. کشد که درس حوزه را رها میپیوندد و طولی نمیی روحانیت میعنوان طلبه به جامعه

اعتقاد بوده؛ ساختار یفیتی نیست که یک موضوع مذهبی را پیش بکشد. نه به این معنا که شاعر به دین و مذهب بیک
 (. 282، ص. 2831دهد. )مراقب، ای است که کمتر مجال پرداختن به این موضوعات را میی اشعار به گونهو زمینه

کند، گویی نشناختن خداوند ابراز نگرانی می« ردهایممسکن همه سرد»پناهی از فرایند تغییر مفهوم خدا در شعر 
هایش تبدیل شده است. وی در راستای همین اندیشه، از آن به عنوان یکی از عوامل اختالف به عنوان یکی از دغدغه

-و درگیری میان بشریت یاد کرده است. او به حقیقت خداوند اذعان دارد و در تمام سطور این بند برای آن دلیل می

کند: عرفا از ی دیگر از ادب عرفانی را احیا میکه پناهی با تامل در اختالف میان بشریت، لطیفهی دیگر آنورد. نکتهآ
 اند. دیرباز در برابر اختالف ادیان همواره از وجود خدای واحد سخن گفته

ای از ه که شیطان بود! / کلمهو اینچنین آغاز شد تراژدی تخریب انسانُ خدا! / از شیطان که کلمه بود / و از کلم»
شد / و انسان بنای همه چیز را بر کلمه نهاد / و خدا را با کلمه تعریف کرد / و تا این لحظه ای زاده میپس کلمه

هرگز نیندیشید که کلمه نیاز ما بود / و خدا نیاز نبود و خدا کلمه نبود / خدا، خدا بود و هرگز کسی به این حقیقت 
 (. 16، ص. 2833هی، )پنا« نیندیشید

 . حقیقت انسان از نگاه پناهی2-7
های علمی و سطح موضوع  حقیقت خلقت انسان و سرانجام او، همواره اذهان را به خود جذب کرده است. پیشرفت

ی پیشین و معاصر، پیشوایان اخالق و فالسفه»دانش بشر هنوز نتوانسته جواب قانع کننده و کاملی به آن بدهد. 
جتماع، بالخره در قرن نوزدهم و بیستم روانشناسان و جامعه شناسان همه به این موجود درهم و مرموز مصلحان ا

اند. به هم پیچیدگی و سر به مهری انسان تا آنجاست که یکی از اند و به کند و کاو در آن پرداختهچشم دوخته
نام نهاده است. اصالت « ان موجود ناشناختهانس»ی انسان دانشمندان معروف معاصر الکسیس کارل، کتاب خود درباره
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سبب نیست که بی« فلسفه یعنی خود انسان»گوید: های فلسفی به حدی است که ارنست رنان میانسان در بحث
ی معاصر مانند: برگسن، یاسپرس، هایدیگر، ژان پل سارتر، گابریل مارسل، بیش از هر چیز به انسان و مسائل فالسفه

 (.31، ص. 2833)خوانساری، « د.اندیشنانسانی می
شود. در ی هستی محسوب میی هستی شناسی است، زیرا انسان زیر زیر مجموعهانسان شناسی زیر مجموعه

های گردد. اشعار پناهی مبین این امر است که وی به انسان و ویژگیاین شاخه از ماهیت و شخصیت انسان بحث می
ی انسان شناسی باشد. وی از دو زاویه به ند گویای دیدگاه او نسبت به مقولهتوااو اشاراتی داشته، که مجموعاً می

نگرد، یکی از لحاظ اینکه انسان چیست و دارای چه ماهیتی است؟ و دیگر از لحاظ آنکه چه باید باشد. بر انسان می
موجود طبیعی، با  بیند، یعنی انسان عینی خارجی را به صورتاساس دیدگاه نخست ماهیت انسان را اینگونه می

دهد. وی طبیعت آدمی را بسیار تیره، های حیوانیش نشان میها و خویی ضعفظاهر و پوششی عجیب و با همه
دهد ها را نشان میی ابعاد و جوانب انسان توجه دارد، همچنان که پلیدیبیند و به همهگر و متجاوز میپرخاش

 شیده است. انگیز انسانی را نیز به تصویر کی دلچهره
شد به فوت علم / و تر میبعد از آن شب بود، که انسان را همه دیدند با بادکنک سرش که بزرگُ بزرگ»

شود هزار اسبُ االغ را به هزار آخورِ پُر از کاهُ علوفه ی بزرگ میزدند که در این استوانهتماشاچیان تاجر، تخمین می
تقاد به سپیدارها را از انگشتِ خود بیرون کشید!... / با کالهی از یالِ بست / و همه دیدند که آن شب او انگشترِ اع

-یی از پوستِ وال، شلواری از چرمِ کرگدن، کفشی از پوستِ گاومیش، موهایی از یالِ بلندِ اسب، دندانشیر، بارانی

یی بود! کندوی نوساختههایی همه از طالی ناب / و قلبش ... تنها قلبش قلبِ خود او هایی از عاجِ فیل و استخوان
 (. 23-23، صص. 2833)پناهی، « های سرخُ زرد! که زنبورانش در دفترِ شعرِ شاعری، همه سوخته بودند به آتشِ گل

از نگاه این شاعر فیلسوف مآبانه برای داشتن دریافت صحیح از انسان و شناختن ماهیت و حقیقت او، توجه به 
ید که چه مراحلی را پشت سر نهاده که اکنون به عنوان انسان شناخته شده گذشته و آفرینشش ضروری است. باید د

 است. 
-ای که از مرکز کاینات گریخت و بر خالف محورش به چرخش درآمد، سرِ من بود! / من اولین قابلهاولین نقطه»

کوتُ سنگُ سکسکه، ای هستم که نافِ شیری را بریده است! / اولین آواز را من خواندم، برای زنی که در هراسِ س
 (.21-26، صص.2833)پناهی، « تنها نارگیل شامم را قاپیدُ بُرد! ... 

دومین دیدگاه که انسان چگونه باید باشد، نخست مستلزم آن است که ماهیت انسان آنچنان که هست، به خوبی 
ی ر است. پناهی همهی مستقیمی بین چگونه بودن و حقیقت و ماهیت انسان برقراشناخته شود. در حقیقت رابطه

ها و نگری خود را در شناخت ماهیت و چیستی آدمی و سرگذشت و سرنوشت او معطوف کرده و ویژگیژرف
 صفات گوناگونی را برای آدمی در نظر گرفته است تا چگونه بودن انسان را نشان دهد.

گریه کردند، آرزو داشتند، تالش  که به دنیا آمدند، خندیدند، –کند چند نفر نام ببرم، زن یا مرد فرقی نمی» 
کند ـ که کردند، عاشق شدند، بیمار ماندند، ترسیدند، خوش حال شدند ...؟ چند نفر نام ببرم ـ زن یا مرد فرقی نمی

اند ... اند، خیسِ باران شدهاند، در مرگ دیگران گریستهها را بو کردهاند، گُلاند، سفر رفتهشناختهها را میبودند، رنگ
 (.  31-38، صص.2833پناهی، )

های اخالقی و عاطفی قوم ایرانی و نموداری از آرزوهای متعالی ملتی است که انسان آرمانی مظهری از ارزش»
ای متناسب با قدرت بالندگی اجتماعی و فرهنگی خود، نقش حیاتی همیشه در تکاپوی حقیقت بوده و در هر دوره

آل، انسانی است که خودآگاهی و ر مقوالت فکری پناهی انسان ایده(. د86، ص. 2863)رزمجو، « داشته است
تواند سرنوشتش را بسازد. این انسان آنچنان فعال و متحرک است اش میخودباوری کامل رسیده و با قدرت و اراده

ند کترسد. شاعر بر اصالت فردیت و شخصیت و بازگشت انسان به خویش تأکید میو از هیچ موجودی جز خدا نمی
 خواند که به سوی خود بازگشت نماید و خودی خویش را کشف کند. و انسان را فرا می
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ها استخرِ شنای نیاکان من بودند و کند! ... اقیانوسدارِ هزار توهایم! / تنها موجودی که آب را تجزیه میمن چراغ»
قط آتش است و سکوت برای من فقط گانم خواهند ماند! آتش برای من فی نوادههای حیاطِ خانهستارگان فانوس

ی بلوط! / به جز ی یونجه! / و بارور چون خوشهسکوت! / انسانم! ساکت، چون درختِ سیب! گسترده، چون مزرعه
 (. 11-16، ص.2833)پناهی، « ی پرستش من خواهد بود؟خداوند، چه کسی شایسته

 .  پوچ گرایی در اندیشه پناهی 2-7
نیهیلیسم یا نیست انگاری که »شود؛ های تفکرات اگزیستانسیالیستی محسوب میمایهنپوچ گرایی و نهیلیسم از ب

های انسان در برابر ها و شکستها، ناکامیهای فکری انسان بوده ریشه در فجایع، مصیبتهمواره یکی از دغدغه
ر آن معنای زندگی و دهد که دشناختی انسان را نشان میشناختی و معرفتحیات دارد. نیهیلیسم وضعیت روان

(. 3، ص.2831)منصورنیا، « شودآور بر انسان حاکم میرود و شرایطی اضطراب آفرین و ترسهستی از دست می
-پناهی در اشعار خود به طور مکرر نااُمیدی و یأس را به تصویر کشیده است، زیرا ذهن و خیال شاعر بازتاب اندیشه

دارد و به بیان ها پرده برمیها، بدبینیها، رنجبه طور مستقیم از ناامیدیالی اشعارش گاهی هایش است. او در البه
الی آثارش جای ای را در البهگرایانههای پوچپردازد و گاهی به صورت غیر مستقیم اندیشهاش میهای فکریدغدغه

ای به انسان از ناشناخته کند که حقیقت دیدنی نیست، چرا کههای روسی بیان میدهد. برای نمونه او در کابوسمی
ی نگاه از زاویه»رود، های نیهیلیسمی به شمار میرود. این شعر بازتابی از اندیشهای دیگر میناشناخته

ای تنگاتنگ دارد. در واقع اندیشیدن به مرگ به ی مرگ، نیستی با نیهیلیسم و پوچی رابطهاگزیستانسیالیستی، بن مایه
شود، احساسی از پوچی و نیست ها و تکاپوهای بشری در آن خاموش میام تالشعنوان آخرین منزلگاه که تم

 (.39، ص. 2831)سرانجام، « انگاری در پی دارد
هزار و صد و چهل بار! / بیدارشدن و خوابیدن و دوباره بیدار شدن و باز خوابیدن، روی یک زمین  حدود سیزده»

تحملش به طاقتی فوق انسانی احتیاج دارد! / به هر شکل که  آور است کهو زیر یک آسمان! / این رقمی سرسام
حساب کنی، به خودت حق خواهی داد که بعد از این همه ... به حقیقت رسیده باشی! / به جوابی؟ به دلیلی؟ به 

ی ههای اوزون برون، محکوم به ماهی تابزنم! ما ماهیتابی ناشکرانه غُر نمیای؟ ... هیچ گاه به وقتِ بیانگیزه
 (.  13-19، صص. 2831)پناهی، « واقعیتیم!

در « بیدار شدن و ... » در این شعر مضمون پوچ بودن زندگی بشر آشکارا بیان نشده است؛ اما با ساختار جمالت 
کنند که موضوعات شود. گویی ساختار جمالت آشکارا بیان میابتدای شعر، این مضمون به جدّ به مخاطب القا می

نظر شاعر بی اهمیت است. در این اشعار با تمسک به این استدالل، انسان ناگزیر از روبرو شدن با مورد بحث در 
 واقعیت مرگ است.

شود. چنان که مضمون مکرر بهره تر از این هم القا میدر برخی از اشعار مضمون پوچی حتی به نحوی ظریف 
ی این دعوت شود. امّا باید توجه کرد که پس زمینهبیان می« دم را غنیمت شمردن»بردن از زندگی یا به تعبیری دیگر 

-ای نهیلیستی است. بدین معنا که مسائلی همچون ناپایداری زمان، مرگ، بیآشکار به بهره از زندگی، اغلب ته مایه

اشعار  عنوان یکی دیگر از« خالل»ارزش بودن زندگی و ناپایداری و ... شاعر را به نگرش نهیلیستی سوق داده است. 
ی کشد. دیدن عنوان این شعر ذهن خواننده را به فلسفهپناهی است که زندگی پوچ و ناپایدار بشر را به تصویر می

 کشاند و طبعاْ انتظار بر این است که سخن از پوچی و نیستی بشر باشد. پناهی زودگذری و اجتنابوجودی می
 دهد. نشان می« ای سفال به جای کالهکاسه»را در تصویر  ناپذیری زمان و کوتاهی زندگی را بیان و این اندیشه

بندُ و های پا / بیای بر پینهای سفال به جای کاله، / آذینِ زنی نازا و پوتین کهنهی برهنه! / جز کاسهبرهنه» 
لی گذشته بود و ای سفال که هزار بار، از کنار دیگ پُر خاها / از انسان کسی نمانده بود ... جز کاسهعاصی به دایره

رساند! ... برگشت، بی خودخواهِ خود او را از شعاعِ آشنایی، به شعاعِ آشناتری میپوتینی کهنه که از هزار راه بی
 (.19، ص. 2833پناهی، «)
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بینی ناپذیری و در برخی اشعار پناهی از بازگشت ناپذیری و به طور تلویحی پوچی لحظات گذشته و پیش
ای ویران ینده، آشکارا یا به اشاره سخن رفته است. دلمشغولی به زمان به ویژه به عنوان پدیدهمطمئن نبودن لحظات آ

ای جز تمسک به کننده کامالْ مشهود است. شاعر به نیست بودن گذشته و مبهم بودن آینده دست یافته است و چاره
 ت.  بیند. در حقیقت هدف پناهی تأکید بر غنیمت شمردن زندگی اسزمان حال نمی

اَم،/  منُ تو وُ مامانُ لیال ایم و برای رسیدن به آن زندگی موعودِ ذهنیپندارم این بود که ما هنوز به زندگی نرسیده»
رفتیم و کسی نبود که به ما بگوید: هی! عمو! زندگی همین است! همین ی زمان به پیش میوُ مینا، سوار بر سورتمه

های موروثی! ... آری! کسی نبود که به ما بگوید! تا ما همیشه ندانیم، همین میگرنتلویزیونِ آر.تی.آیِ سیاهُ و سفید! 
 (. 11، ص. 2833)پناهی، «.  همین کلکِ زمان است تا بگذردُ بگذری! و این چنین شد که گذشتُ گذشتیم

تأمل و شک و تردید از موضوعات دیگری است که در بررسی شعر پناهی قابل توجه است. شاعر که از بسیاری 
« شَک»یاید. او این اندیشه را در شعر ی هستی دچار تردید شده و در برابر معمای هستی پاسخی نمیاندیشه در باره

اند که با هر گونه تعریف در فلسفه نیست انگاری را به معنای شک مطلق دانسته»به صورت آگاهانه نشان داده است. 
یت بدبینی باور دارد که در دنیا هیچ حقیقتی وجود ندارد و اگر هم از حقیقت در ستیز است و نیست انگار در نها

 (.33، ص. 1186)داگوبرت، « باشد قابل فهم و اثبات نیست
به تعبیرُ و تفسیرِ این زندگی، بیایید با هم همه شک بکنیم! خطا بوده شاید تعابیر ما، نگاهی به تعبیرِ جلبک »
 (. 63، ص. 2833)پناهی، « کنیم!

  . نتیجه9 
های هستی دارد. ای به خدا، انسان، جهان هستی، مرگ و دیگر مؤلفهحسین پناهی شاعری است که توجه ویژه

گردد. وی به اصالت و عظمت حیات و آفرینش اعتقاد بازتاب مضامین یادشده به چگونگی درک او از هستی بر می
کند که وجود خداوند احتیاج این اصل فلسفی تأکید می داند. به صراحت برداشته و خداوند را آفرینشگر هستی می

زده ترسیم کرده است و زیادی تصویر زندگی را غم پناهی تا  حد. بیندبه علت ندارد و جهان را سرشار از هستی می
نماید. مرگ در نگاه پناهی متغیر است طبیعی است وقتی زندگی ناخوشایند است، اندیشیدن به مرگ بیشتر جلوه می

این تغییر به دلیل چندگانگی مفهوم مرگ در نظر اوست. مفهوم پوچی در تفکر پناهی با زودگذر بودن زندگی و  و
های فکری در تفکر نهیلیستی باعث شده که پناهی باور خود به تأکید بر اغتنام فرصت همراه است. تغییر بنیان

توان دریافت که ماهیت انسان پناهی در مورد انسان میبسیاری از مفاهیم اعتقادی را از دست بدهد. با تحلیل دیدگاه 
 شناسی پناهی است. چیست؟ و انسان چگونه باید باشد؟ مبنای تفکرات انسان

 فهرست منابع 
 (، شهود حسن )مولوی و تجربه زیبانگری(، تهران: خانه کتاب.2833احمدزاده هروی، مژده، ) -
 مدی بر مرگ شناسی(، تهران: مرکز. (، انسان و مرگ )درآ2831حسین، )معتمدی، غالم -

 (، مجموعه اشعار حسین پناهی، )هفت دفتر از مجموعه چشم چپ سگ(، تهران: داریوش. 2863پناهی، حسین، ) -
 هایی به آنا، چاپ سوم، تهران: نیل.(، نامه2833ــــــــــــــ، ) -
 (، چاپ سوم، تهران: داریوش.  2833ــــــــــــــ ، به وقت گرینویچ، ) -
 (، تهران: انتشارات الهام.2836ــــــــــــــ ، من و نازی، ) -
-های فلسفی، ترجمه احمد اردوبادی، چاپ دوم، شیراز: کتاب(، فرهنگ مکتب1186رونس و دیگران، ) -داگوبرت، د -

 فروشی معرفت. 
 (، انسان آرمانی و کامل، چاپ اول، تهران: انتشارات امیر کبیر. 2863رزمجو، حسین، ) -
 (، انسان و مرگ )درآمدی بر مرگ شناسی(، تهران: مرکز. 2831حسین، )دی، غالممعتم -
 ی حسین پناهی(، تهران: انتشارات الهام.(، )پژوهشی در شعر و اندیشه2831ام، )ام، پناهیمراقب، علی، من حسین -



 479/      ن پناهیهستی شناسی در اشعار حسی 

 (، داستان پسامدرنیستی، ترجمه علی معصومی، تهران: ققنوس.2831مک هیل، برایان، ) -
(، جاودان خرد )مجموعه مقاالت دکتر سید حسین نصر(، به اهتمام سید حسن حسینی، جلد 2831سید حسین، ) نصر، -

 اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.
ی علمی و تخصصی در ، فصلنامه«تأمالت هستی و هستی شناسانه در شعر مهدی اخوان ثالث»(، 2838حیدری، رسول، ) -

 . 13-11دهم، دری، سال چهارم، شماره دواز
 . 38-211، فصلنامه انجمن، شماره سی و یک، «انسان شناسی مولنا در مثنوی»(، 2833خوانساری، محمد،) -
، مجله مطالعاتی ایران، سال پانزدهم، «اگزیستانسیالیسم در رباعیات خیام»(،2831سرانجام، امین، محتشم محمدی، ) -

 .32-33ام، شماره سی

شعر و تاریخ ادبی استان کهکیلویه و بویر احمد با تأکید بر چند شاعر )میرزا شوقی،  (، تحلیل2831الهوتی، قادر، ) -
 .63-31، شماره سی و نهم، «پژوهش زبان و ادب فارسی»حسین پناهی و ...(، فصلنامه علمی و پژوهشی 

ژوهشی زبان و ادب ، فصلنامه علمی و پ«گراییگرایی یا پوچارنست همینگوی شارح هستی»(،2831منصورنیا، علیرضا، ) -
 .2-19فارسی، سال پنجم، شماره هفدهم، 

، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، «های متوازن و مقبول األصالهتبیین اندیشه خیام از خالل رباعی»(، 2831ماحوزی، مهدی، ) -
 .2-86سال اول، شماره یک، ، 

، 13و 13، نامه پارسی، شماره «ی مولویی کیهان شناسهمگرایی انسان با جهان هستی در نظریه»(، 2833نوین، حسین، ) -
88-1.
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