
 بار هستی
 

 

 

"راستی، ادبیات را با فلسفه چه کار؟ آیا ادبیات حتما باید خودش را 

 با مفاهیم فلسفی مشغول کند؟"

سئوالی تامل برانگیز که دوستی در یکی از جلسات آگورا مطرح کرد و مرا مدتی به فکر فرو برد. حقیقت این است که  

دغدغه ای بس بزرگ در به نمایش در آوردن سئوالهای اساسی زندگی رمان نویس لزوما فیلسوف نیست اما رمان نویس 

انسان دارد.  آیا میتوان سئوالهای بنیادین زندگی انسان را مطرح کرد بی آنکه خود را وارد بحثی فلسفی کرده باشیم؟ 

گ...صحبت زندگی یک مجموعه است. چگونه میتوان از زندگی، تولد، اخالق، عدالت، سکس، عشق، نفرت، شفقت،  مر

کرد و فلسفی نبود؟... خالصه اینکه آنجا که زندگی موضوع مورد بحث انسانهاست، ورود به تفکر فلسفی اجتناب ناپذیر 

 است و رمان نویس هم از این قاعده مستثنی نیست.

ت که زندگی در این میانه آنچه را که میالن کوندرا در رمان "بار هستی" به عنوان دغدغه  زندگی مطرح میکند این اس 

هیچ تکراری ندارد، زندگی تجربه ای یکباره است... و در انتهای راه، نیستی در انتظارمان است. نتیجه منطقی چنین 

تفکری میبایستی این باشد که  ما بار هستی خود را بر دوش نکشیم، سبک باشیم، بی هیچ احساس مسئولیتی و بی سنگینی 

نیست که همه چیز در نیستی محوشود؟ اگر نیستی انتهای راه ماست پس دیگر چه  هیچ باری بر شانه هایمان...مگر قرار

فرق میکند که ما در دوران "هست بودنمان" چگونه زندگی کرده باشیم؟ اما چرا ما انسانها در عمل اینگونه زندگی 



ت؟ کوندرا خودش )از دید نمیکنیم؟ چرا سبک بودن "بار هستی" برای بسیاری از ما انسانها اینقدر غیر قابل تحمل اس

 توماس، شخصیت اول داستان( مسئله را بدینگونه مطرح میکند:

های گذشته توان آنرا با زندگیآدمی هرگز از آنچه باید بخواهد، آگاهی ندارد، زیرا زندگی یکبار بیش نیست و نمی"...

ست وجود ندارد، زیرا هیچ مقایسه ای مقایسه کرد و یا در آینده تصحیح نمود. هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم در

کنیم. مانند هنرپیشه ای که بدون تمرین وارد صحنه پذیر نیست. در زندگی با همه چیز برای نخستین بار برخورد میامکان

توان قائل شد؟ این است که زندگی شود. اما اگر اولین تمرین زندگی خود زندگی باشد، پس برای زندگی چه ارزشی می

یک طرح شباهت دارد. اما حتی طرح هم کلمه درستی نیست، زیرا طرح همیشه زمینه سازی برای آماده کردن  همیشه به

.یک تصویر است، اما طرحی که زندگی ماست طرح هیچ چیز نیست، طرحی بدون تصویر است   

فاقد وزن است و از هم اکنون شود و باز نخواهد گشت، شباهت به سایه دارد، زندگی که به یکباره و برای همیشه تمام می
آن را باید پایان یافته دانست و هر چند موحش، هر چند زیبا، و هر چند باشکوه باشد، این زیبایی، این دهشت و شکوه هیچ 

"...معنایی ندارد  

ه میتواند و دراین میانه توماس با اعتقاد به غیر قابل تکرار بودن زندگی، و پایان پذیر بودن آن، دوست دارد تا آنجا ک
"سبکبار" زندگی کند. سبکبار بی هیچ احساس مسئولیتی...سبکبار بودن در راه زندگی و حتی در رابطه اش با جنس 

مخالف: عشق بازیهای بیشمار بی هیچ احساس عشقی... چرا که عشق بار سنگینیست که انسان را به زمین پیوند میدهد و 
هد( بار سنگین عشق را بر دوش بکشد....انسان "سبکبار" نمیتواند )ویا شاید نمیخوا  

اما جالب اینجاست که حتی توماس هم در عمل نمیتواند سبکبار زندگی کند، حتی او هم بعد از مدتی بار غریب و سنگین 
عشق را بر شانه هایش احساس میکند...حتی او هم بعد از مدتی در کشاکش جریانهای اجتماعی و تحوالت سیاسی در 

گین مسئولیت اجتماعیش را، حتی بیشتر از دیگران، بر شانه هایش حس میکند و با قیمتی گزاف آنرا بر آنزمان بار سن
 دوش میکشد. 

خالصه اینکه بار هستی بر شانه هر "جان شیفته"ای سنگینی میکند. انتخاب بین سبکبار بودن و بار هستیمان را بر دوش 
انی( با بیانی بسیار ساده و شاعرانه در این باره میگوید:کشیدن، انتخاب خود ماست. مارگوت بیکل )شاعر آلم  

سگی ولگرد ساده است نوازش  
دیدن که چگونه زیر غلتکی می رود   

 و گفتن که سگ من نبود
 

 ساده است ستایش گلی
 چیدنش واز یاد بردن

 که گلدان را آب باید داد
 

 ساده است بهره جویی از انسانی
 دوست داشتن بی احساس عشقی

به خود وانهادن و گفتن که دیگر نمیشناسمش او را  
 

 ساده است لغزش های خود را شناختن
 با دیگران زیستن به حساب ایشان

 و گفتن که من این چنینم
 

 ساده است
 که چگونه می زیم

 
 باری زیستن



 سخت ساده است
 ...و پیچیده نیز هم

د؟نه هایمان سنگینی میکن...آخر این "بار هستی" چیست که در "طرح بی تصویر زندگی" بر شا  

 

 >> کورش کمانگیر <<

 

 
Links: 

Odipus and morality: 

https://www.youtube.com/watch?v=sdDAsFe9GyM 

Lightness of being: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rx96mUrVtlI 

Novel: 

http://farhang-press.com/index/wp-content/uploads/2019/01/bar-hasti.pdf 
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