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  مقدمه -1
خاطر پيوند و خويشاوندي بـا   به تصاص داشتن به نوع انسان و اساساًادبيات به اعتبار اخ 

 ةاسـت. انكـار و تخطئـ   انديشه، به هيچ عنوان از فلسفه و تفكـرات فلسـفي بركنـار نبـوده    
هاي فلسفي در سنت ادبيات فارسي بـه هـيچ عنـوان بـه معنـاي بيگـانگي گفتمـان         نظام

ام واقع اگـر فلسـفه در معنـاي عـ    سفه در معناي غيرفني آن نيست. درادبيات فارسي با فل
فلسفي مدون و منسجم با قواعد منطقي و اسـتنتاجات   ـ  آن، نه الزاماً يك سيستم فكري

» ستيز و نزاع تاريخي ادبيـات و فلسـفه  « ةبايست در گزار نظر گرفته شود، مي صحيح، در
حقيقت فلسفه در مفهوم عام به معناي حركت ذهن به سمت كشف و كرد. در تجديدنظر

تـوان   ايـن تعريـف مـي    گشايش اسرار هستي و به پرسش گرفتن آن مجموعه است؛ بنابر
مانـده بـا فلسـفه     جـا  هتنيدگي و ارتباط دروني تنگاتنگي ميان كثيري از آثار ادبي ب درهم

معاصر و به صورت اخـص در غـرب    ةمشاهده و كشف كرد. پيوند فلسفه و ادبيات در دور
رسـد و بـه قـول    مـي  تر بـه نظـر   تر و برجسته مدرن، به مراتب از دوران پيشامدرن محكم

در  ).961: 1376(سيدحسـيني،   »گردد فلسفه رهبر معنوي ادبيات قلمداد مي« سيدحسيني:
فيلسوفاني  است. فيلسوفان و شبه تر بوده سهم فيلسوفان وجودي از بقيه برجستهاين ميان 

كافكـا، داستايوفسـكي و... بـا عطـف توجـه ويـژه بـه        كامو،، دوبووار،سارترهمانند هايدگر، 
 بـه كـار   فلسـفي  هـاي  انديشـه  بيـان  ادبيات، آن را به عنوان ابزاري كارآمد جهت ارائـه و 

سياليسم نوعي فلسفه است كه به طور طبيعي در شكل ادبـي  اگزيستان« واقعاند؛ در گرفته
 ).85: 1378(مـاتيوز ،  »دهـد  شود زيرا به امر انضمامي و خاص، معنايي فلسـفي مـي   بيان مي

 هـايي وجودي، سرايت تـم  ةصورت اخص فلسفه طبيعي تلفيق ادبيات و فلسفه و ب ةنتيج
اسـت؛ بـه عبـارتي     متون ادبـي بـوده  به ميدي، دلهره، اندوه و پوچي ااچون تنهايي، انزوا، ن

اسـت. در ايـن    اگزيستانسياليسم ادبيات را به سمت عوالم جديد و بعضاً تراژيك سوق داده
اسـت و بـا    ميان ادبيات فارسي نيز از تمامي اين تغيير و تحوالت بركنار و مصـون نمانـده  

هـاي  رتزماني نه چندان طوالني، مفاهيم فلسفي را با شـدت و ضـعف، و بـه صـو     ةفاصل
  است.   كرده گوناگون در خود تجربه

هـاي وجـودي مركـز ثقـل آنهـا را       بيات معاصر فارسي آثاري كه دغدغهدر گفتمان اد     
گسـترش ايـن آثـار عـالوه بـر سـهم        اسـت. در  دهد، رشد چشمگيري داشـته  تشكيل مي

هـاي اجتمـاعي و فضـاي     توجه ترجمه، عوامل ديگري چون معضالت سياسي، بحران قابل
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نقـش   - بـه بعـد   1320خصوصـاً از شـهريور    -هـا   نسبتاً باز، جهت ايراد اين گونه انديشه
هـاي   به بعد بـا شكسـت و انـزواي جريـان     1332اند. ازكودتاي مردادماه  مهمي ايفا كرده
اسـت.   مذكور در فضاي ادبيات فارسي به اوج خود رسيده ةكارگيري انديش روشنفكري، به

هـا و بسـترهاي    صورت طبيعي با انسان همراه است و بافـت وجودي به  درحقيقت انديشة
يـا ركـود ايـن فرآينـد طبيعـي       توانند در رشـد  سياسي، اجتماعي و اقتصادي متغيير مي

آثاري از  ةادبيات داستاني، هدايت با ترجم ةاثرگذار باشند. از ميان نويسندگان موفق حوز
عمالً  )1321( سگ ولگرديي چون ها سارتر و خلق داستان» ديوار«فيلسوفان وجوي مانند 

صـادق   ).200-201: 1380(نك. ميرعابديني، است خود را به اين انديشه نشان داده تعلق خاطر
آشـنايي بـا    ةبـا توجـه بـه سـابق     )،241(همـان:  اي اجتمـاعي   چوبك نيز به عنوان نويسنده

لـق  داستايوفسكي و چخوف، آثار خود را تحـت تـأثير جريانـات نويسـندگي فرامـرزي خ     
سـي  نويزاده و هدايت و علوي با فضـاي داسـتان   است؛ نويسندگان نسل بعد از جمال كرده

هـاي خـود را   ثير شگردهاي نويسندگان امريكايي داستانآمريكا نيز آشنا شدند و تحت تأ
    ).192: 1380الهي،  ؛621: 1376(ميرصادقي:  نوشتند

ناي فلسفي بسيار زيـادي اسـت   ميان آثار موفق صادق چوبك كه واجد ظرفيت و غ از     
اشاره كـرد. نگـارش ايـن داسـتان بـه      » انتري كه لوتي اش مرده بود«توان به داستان مي

خـورد و در   همراه دو داستان ديگر و يـك نمايشـنامه بـه تشـويق صـادق هـدايت كليـد       
به چاپ رسيد و چنان شهرتي بـراي چوبـك بـه     سخن ةاي به همين نام در مجل مجموعه

. )407: 1380(دسـتغيب،  كه او را در صـف بهتـرين نويسـندگان ايـران قـرار داد      همراه آورد
از اين مجموعه، تحسين منتقدان ادبيات داسـتاني  » اش مرده بود داستان انتري كه لوتي«

صادق هدايت  سگ ولگرد« گويد: مي نويسي قصهاست؛ براهني در كتاب  را به دنبال داشته
. )620:1370( »گيـرد  تـر قـرار مـي    در سـطحي پـايين   بوداش مرده  انتري كه لوتيدر برابر 

هاي ناتوراليسـتي بـه عنـوان پيشـگام      كارگيري برخي از اصول و روش چوبك به اعتبار به
-65: 1377(جمـالي،  است رئاليسم سياه يا ناتوراليسم در ادبيات داستاني ايران شناخته شده

» اش مرده بـود  انتري كه لوتي«ان ها و نقدهايي كه از داست و به همين اعتبار خوانش )64
است، بيشتر مبتنـي بـر نـوعي رئاليسـم اجتمـاعي متمايـل بـه ناتوراليسـم          صورت گرفته

زمـاني بسـيار    ةاست. بدين ترتيب كه داستان را تمثيلي از جامعه ايران در يـك برهـ   بوده
پايـان  دانند و به صورت سمبليك از مرگ لوتي جهان و به تبع آن آزادي انتر،  محدود مي
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كننـد و   و طلـوع رهـايي انسـان ايرانـي را برداشـت مـي       )1320( خودكامگي رضاشاه ةدور
 ةمـرداد و پيـروزي جبهـ    28هاي منتهي به كودتـاي   حوادث سالگرفتاري مجدد او را با 

زاده  حسـن  ؛251: 1380 (ميرعابـديني،  كننـد خواه توجيه مـي  ارتجاع بر نيروهاي نوگرا و آزادي
  ).  265: 1380فوجئي،  ؛144: 1385 باباساالر، ؛415: 1383 ميرعلي،

ساختن اثر به يـك جغرافيـاي   نش صحيح، كه البته به نحوي محدودعالوه بر اين خوا     
توان خوانش ديگري از داستان ارائه داد و  زماني چندساله است، مي ةمشخص در يك بره
جهـاني بررسـي كـرد.    ايران در عصر پهلوي خارج ساخت و در افق  ةآن را از حصار جامع

وجـودي   ةتوانـد در پرتـو فلسـف    اين داستان با پتانسيل بااليي كه بر آن مترتب است مـي 
نظـر از قيـود مكـاني و     توان اين داسـتان را صـرف   حقيقت ميبگيرد. در مورد بررسي قرار

ـ     معاصر قلمداد ةمند دور لهوجودي نوع انسان مسأ ةزماني، دغدغ  ةكـرد كـه پـس از تجرب
و در پـي احيـاي حيثيـت و     هاي خودسـاخته فرورفتـه   رنيته در باتالق بحراندردناك مد

  خود است.   ةرفت موجوديت ازدست
اسـت بـا    سقيمي از مدرنيته غربـي مواجـه بـوده    ةبين مسائل انسان ايراني كه با نسخ     

اسـت طبيعتـاً    هاي انسان غربي كه مدرنيته را به صورت كامل درك كرده مسائل و دغدغه
له بدين معنا نيست كه تبعـات مدرنيتـه   سيار زيادي وجود دارد اما اين مسأفتراق بوجوه ا

هاي مدرنيته تنها نسيمي به شـرق   دامنگير انسان شرقي نشده و يا اينكه از طوفان آسيب
تـوان ادعـا كـرد در    هاي اجتماعي جوامع اخير مـي واقع با مشاهده واقعيتاست؛ در وزيده

مراتـب   است، تبعات آن بـه  ه صورت كامل در آنجا پياده نشدهمدرنيته ب ةجوامعي كه پروژ
انـد. بـر    است كه مدرنيته را به صورت كامل در خويش تجربه كـرده  بيش از جوامعي بوده

هـايي جهـاني هماننـد     تواند از نظر مفهومي در رديف داسـتان  اين اساس اين داستان مي
انسـاني   ةبگيرد و ارجاع آن بـه جامعـ  و... قرار  ناتور دشت، مسخ، جنايت و مكافات، بيگانه

  گردد.   در عصر مدرن قلمداد
اگزيستانسياليسـم و مفـاهيم بنيـادين و     ةدر اين مقاله پس از ارائه تقريـري از فلسـف       

يشمندان وجـودي و بـه   اند داستان مورد نظر با تكيه بر آراء احكام عمومي و مشترك آن،
1372مگي،و  85: 1378 (ماتيوز، »ترين شده اختهمشهورترين و شن«يكي از  صورت اخص آراء 

گيرد. وي با جرح و تعـديل سـه    مورد بررسي قرار مي ،آنها ، ژان پل سارتر فرانسوي) 415:
خـود   ـ ماركسيسم، اگزيستانسياليسم و پديدارشناسي ـ  جريان فكري جاري پس از هگل
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سم مطرح كرد تا جايي كـه  ترين رهبران فكري اگزيستانسيالي عنوان يكي از شاخصه را ب
 »هـاي او قـوت قلـب گرفتنـد     هاي تندروي سراسر دنيا در قرن بيستم از نوشـته  جنبش«

آنكـه   جويد اما بـي  هاي تحليلي ماركسيسم سود مي سارتر از انديشه ).62: 1379، (استراترن
جدلي را بپذيرد؛ تصوير انسـان را بـه عنـوان موجـودي      ـ يك بينش خداشناسانه و جزمي

شـده   گيـرد، لـيكن خـداي مخفـي     ها و افسرده در جهاني سردرگم از كركگار به وام ميتن
ت و جزميـ فاقـد  بـرد لـيكن   ها و تعبيرات هوسرل سود مـي پذيرد؛ از شيوه كركگار را نمي

هاي سـارتر بـه صـورت پراكنـده در      انديشه ).10: 1353 (مردوك، است الهامات افالطوني او
است؛ تأكيد  تئوريزه شده اگزيستانسياليسم و اصالت بشراب قالب ژانر رمان عرضه و در كت

وليت، وانهـادگي بشـر، آزادي درونـي و    الوجـود، دلهـره و مسـؤ    بر فرديت، حـذف واجـب  
گاه نظـري ايـن مقالـه     سارتر است كه تكيه ةترين مفاهيم مورد تأكيد ويژ گزينش، از مهم

توانـد بـه    آثار داسـتاني مـي  هاي فلسفي  گردد. از طرفي عطف توجه به بنيان محسوب مي
تر معاني آنها كمك كند. براي مثال مفهوم پوچ بـودن   تر و درك صحيح هاي دقيق خوانش

آيـد و تـم كثيـري از آثـار      وجـودي بـه شـمار مـي     ةهستي كه از مفاهيم بنيادين فلسـف 
دهد، بدون توجه دقيـق و   نويسندگان معاصر ايران ازجمله هدايت و چوبك را تشكيل مي

برداشـت، بـه ركـود، خمـودگي، سسـتي،       ه اين مفهوم، ممكن است با نوعي سوءعميق ب
هـا و تبعـات خطرنـاك آن     اي ازين دست تعبير گردد و آسيب نااميدي و مفاهيم منفعالنه

سـت  ا. اين در حالي )200: 1390(نك. عمـادي،  در سطح جامعه روي شوم خود را نشان دهد
گـردد   ليسم به مثابه ابزار و امكاني ارزيابي مياگزيستانسيا ةكه پوچ بودن هستي در فلسف

هـاي جديـد    صورت فعاالنه، به تحقق آزادي انسان و متعاقباً خلـق ارزش ه بايست ب كه مي
پايان يك پروسه به  ةحقيقت مفهوم پوچي از منظر وجوديان به معناي نقطمنتج شود؛ در

رو بـه جلـو    ةخودانگيختاي جهت پويايي و كنش درآمد و مقدمه آيد بلكه پيششمار نمي
  گردد.محسوب مي

  
  تحقيق ةپيشين -2
ـ  )1386( خـاني  پـور آالشـتي و امـن    وجودي، حسـن  ةپيوند ادبيات و فلسفربارة د  ةدر مقال
 هـاي  جريان در سارتر و هايدگر جايگاه و تأثير بررسي به» اگزيستانسياليسم و نقد ادبي«
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انـد. همچنـين مقـاالت     ژانرهـاي ادبـي را بررسـي كـرده     علل پيوند اگزيستانسياليسم بـا 
اسـت كـه از آن    خصوص پيوند اين انديشه با برخي از آثار ادبي نگاشته شدهاي در پراكنده

، )1387 ام:(قـو  »شـاهنامه هـايي از   نگاهي اگزيستانسياليستي بـه بخـش  «توان به  ميان مي
)، 1392، خردمنــد( »البالغــه  نهــجهــاي اگزيســتانس و هــاي مــرزي در فلســفهموقعيــت«
، )1388 موســوي،(، »ســگ ولگــردبســت نوســتالژي در  اگزيستانسياليســم هــدايت و بــن«
ــودرزي لمراســكي( ،»گزيستانسياليســم در شــعر يوســف الخــال ا« ــاره )1392، گ ــرد  اش  .ك

اسـت:   ري در قالـب كتـاب و مقالـه نگـارش يافتـه     مورد نظر نيـز آثـا   ةنويسند درخصوص
بـه  ) 1380( يـاد صـادق چوبـك    مورد زندگي و آثار چوبـك بـا عنـوان   مجموعه مقاالت در

هاي صـادق   نقد و تحليل گزيده داستاناست، كتاب  كوشش علي دهباشي به چاپ رسيده
شناسـي آثـار چوبـك     بـه مقالـه   260تـا  252 ةاز حسن محمودي از صفح )1382( چوبك

 هـاي  با نگاهي بـه انديشـه   ،»فراتر از تمثيل« ) در مقالة1390( قربان صباغاست.  رداختهپ
انتـري كـه لـوتي اش مـرده     «پردازان ماركسيست، به كاركرد ايدئولوژي در داستان  نظريه

قـدرت در نظـام طبقـاتي     انسان بـا صـاحبان   را تمثيلي از رابطة آناست و  پرداخته» بود
 صـورت اخـص داسـتان   ه وجودي و ب ةپيوند آثار چوبك با فلسف دربارة است. معرفي كرده

  است. ، پژوهشي مستقل و مدون مشاهده نشده»اش مرده بود انتري كه لوتي«
  
  اگزيستانسياليسم و اصالت انسان -3
مسائل وجودي است كه عمـري بـه درازي خـود بشـر      ةفلسفه نوعي تفكر بنيادين دربار 

ترين مباحثي اسـت كـه در كـانون توجـه     ترين و اساسي مدارد. انسان و متعلقات او از مه
قـارن بـا نهضـت رنسـانس، قـرار      هاي فلسفي خصوصاً از قـرن پـانزدهم بـه بعـد و م    نظام

از نـوع و ماهيـت انسـان وجـود     متفـاوتي   اسـت. در هـر دوره تلقـي خـاص و گـاه      داشته
كلـي كـه از    است. فلسفه در ساحت كالسيك بيشتر به مفاهيم انتزاعـي و مقـوالت   داشته

هاي عيني  كرد و به واقعيترفت، در رابطه با انسان و هستي بسنده مي حد نظر فراتر نمي
گونـه تفكـرات انتزاعـي نتيجـه و      داد. ايـن  و ملموس دنياي انضـمامي توجـه نشـان نمـي    

هاي عيني و مختصـات وجـودي انسـان    گرفتن از واقعيتدستاوردي جز بيگانگي و فاصله
معاصر به هستي و انسـان از لـوني ديگـر اسـت؛ در      ةابل، نگرش فلسفاست. در مق نداشته

 بـر  جديد فلسفه از آسمان ذهنيت به زمين عينيت فرود آمد، انسان انضـمامي را در  ةدور
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جديد  ةگرفت و او را دركانون توجه خود قرار داد. حتي توصيف جهان و انسان براي فلسف
جديـد، گـذر از    ةمـاركس، رسـالت فلسـف   دوم برخوردار است و به قـول   ةاز اهميت درج

اگزيستانسياليسـم از   نظر و توصيف، و رسـيدن بـه ميـدان كـنش و تغييـر اسـت.       ةمرحل
تغييـر و   ةهـاي عهـود كالسـيك، داعيـ     ست كه با انتقـاد از فلسـفه  اهاي معاصري  فلسفه

 واژةمعنـاي  واقـع ايـن برداشـت از    است. در تجديدنظر در مناسبات انسان با هستي داشته
در زبان التينـي بـه   » Existere« و »Existo«مشخص است؛  گزيستانسياليسم نيز كامالًا

اين اصـطالح معمـوالً متـرادف بـا،     « است.» برآمدن«و » ظاهرشدن«، »خروج از« معناي
هاي اصالت وجود خاص انسـاني و  شود ولي به اصطالح فلسفهبودن و هستي استعمال مي

تواننـد آگـاهي   شود كه مياز واقعيت خاص گفته مي پديدارشناسي فقط به موجودات آگاه
هـاي اگزيسـتانس   خود را از اين واقعيت به موجودات آگاه ديگر نيز انتقال دهند. در فلسفه

   ).17: 1386 (نوالي، »باشدوجود داشتن به معناي تعالي دائمي يعني گذر از وضع موجود مي
هاي مختلف بـه صـورت    ديشمندان دورهاين فلسفه عليرغم اينكه در دستگاه فكري ان     

تـر، بـا سـورن     تر و جدي يافته جديد به صورت سازمان ةدر دور است، پراكنده وجود داشته
 اسـت؛  هگـل مطـرح شـده    ة، فيلسـوف دانمـاركي متـأثر از فلسـف    )1813-1855(كركگارد 

هـاي اگزيستانسـيال انسـان هگـل،      كركگارد منتقد جدي هگل بود و با الهام از دغدغـه «
ــ ــا، »اگزيستانسياليســم را مطــرح ســاخت ةمقول وي انســان را از درون  ).74: 1386 (مرديه
موجوديت منفرد و  ساخته، تعاريف انتزاعي و مفاهيم كلي بيرون آورد و بر هاي پيش قالب

در مردمـان ديگـر   قـانون اعمالشـان را    ،تنها طبايع پسـت « كرد: كيدتشخص فردي او تأ
. )71: 1380،د(كركگار »كنندرا در بيرون از خود جستجو مي جويند و مقدمات اعمالشان مي

بنابراين او با تكيه بر عنصر غيرعقالني وجود انساني تغييرات بنيـاديني در فلسـفه ايجـاد    
رشـد  ). 28: 1379(اسـتراترن،  »گذشـته را واژگـون سـاخت    ةكـل فلسـف  « كرد و به تعبيري

 جهانگير در جنگ دو همچنين وقوع داري صنعتي و تبعات آن در جوامع انساني و سرمايه

هـاي   ها را ناگزير ساخت به تجديد نظـر در آنچـه كـه بنيـان     بيستم، انسان قرن اول نيمة
 هايقاعده اعتبار به دنبال احساس چنين ضرورتي، جهان غرب مدرن را تشكيل داده بود.

 بـين  از دادنـد مـي  تشكيل را غرب مدرن تمدن شالودة كه اساس و اياجتماعي و اخالقي

 و سـنتي  هـاي ارزش بـه  توجهيرفت و برآيند اين وضعيت، ورود دنياي غرب به عصر بي
زندگي بود. اين  بودن هستي و تهي احساس و خويش نارضايتي انسان از متعاقباً و متعارف



١٨٦  

 

  

  
 

فرامرز خجسته و جعفر فسائي
  

   1394،   زمستان 34  شمارة     

ــد زمينــي حاصــلخيز انديشــه  دورة ــارور ســاخت و  همانن هــاي اگزيستانسياليســتي را ب
 وضعيت جويي براي چاره رو و هاي پيش رفت از چالشاي برونانديشمندان اين حوزه را بر

آشـفته،   ةمعاصر در كنار هم قـرارداد. در ايـن دور   ةشكست انسان شكننده در دنياي درهم
مارسـل،   انديشمندان بزرگي چون مارتين هايدگر، ژان پل سارتر، سيمون دبووار، گابريـل 

گويي به مسائل اساسي بشـر   نبال پاسخاونامونو و ديگران، به دموريس مرلوپونتي، ميگل د
اليـه   باب هستي، ارزش، اخالق و معناي زندگي، جريان اگزيستانسياليسم را به منتهـي در

پـردازان اصـالت    گسترده در ميـان نظريـه   رغم وجود اختالفات نضج و پختگي رساندند. به
شـگاني آنهـا   اي از مفاهيم عمومي و اصول مشترك در سيستم اندي توان به پاره وجود، مي

اشاره كرد؛ توجه ويژه به فرديت انسان، امكان ناضرور هسـتي و اعتقـاد بـه گـزاف بـودن      
پديدارشناسـانه و   و اختيـار، مسـئوليت وگـزينش، رويكـرد     آزادي دروني جهان، تأكيد بر

كـه   آيـد  ترين وجوه اشتراك وجوديان بـه شـمار مـي    تأكيد بر وجود اصيل انساني از مهم
هـاي   هـا و بحـث   درآمد تمـامي انديشـه   واقع زمينه و پيشموارد كه درايضاح برخي ازين 

  نمايد:  هاي سارتر است، ضروري ميوجودي خصوصاً انديشه

  امكان ناضرور هستي -3-1
هسـتندگان  « آيـد.  ترين مسائل اگزيستانسياليسم به شمار مي پرسش از هستي از بنيادي

وجود بر عدم چيست؟ اينهـا سـؤاالتي    ةيا ضرورت غلب» جاي اينكه نباشندهچرا هستند ب
گـويي بـه آن    در پي پاسخ هستي و نيستيو سارتر در  هستي و زمانست كه هايدگر در ا

شـناختي   بودند. پاسخ يك گفتمان توحيدي به اين پرسش مبتني بر يك برهـان كيهـان  
امـا فيلسـوفان اگزيستانسياليسـت، پيـدايش     ». چون خداونـد وجـود دارد  «معروف است: 

دانند. هايدگر معتقـد بـود    و هستندگان را به صورت تصادفي و ناضرور و ممكن ميجهان 
وان پاسخي متقن و مقنـع  ت اساساً در ارتباط با اصلِ بودن و كيفيت بودن هستندگان نمي

اصطالح  كند و به گونه ضرورتي بودن آنها را توجيه و پشتيباني نمي يافت و درحقيقت هيچ
كنـد كـه مـا     هـيچ ضـرورتي ايجـاب نمـي    « ي اينكـه هسـتند.  جـا  توانستند نباشند به مي

ـ   شويم، در اصـل مـا مـي    مي گونه افرادي بشويم كه سرانجام و عمالً همان  ةتوانسـتيم گون
اين عالم واجـب   چيز در . به باور مرلوپونتي نيز هيچ)26: 1381(باتلر، »ديگري از افراد باشيم

نشـده، مـبهم، و     چيز تبيـين  همه شود تا و ضروري نيست و همين عدم ضرورت باعث مي
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هدف بودن  له به صورت طبيعي به بياين مسأ .)22: 1385 تبار، (علوي نتيجه شگفت باشددر
 »معني است دنياي وجود، دنيايي پوچ يا بي« شودو به عبارتي پوچ بودن هستي منتج مي

آگـاه را در  هدف بودن و پوچ بودن هستي، انسـان حسـاس و    بي ةل. مسأ)94: 1378 (ماتيوز،
برد و به صورت طبيعـي بـر حيـرت، اضـطراب و      ميهاي فكري و فلسفي عميق فرو بحران

سـاختن رنـج   له و همواربا پذيرفتن ايـن مسـأ   زيستانسياليسمزند. اما اگترس او دامن مي
حقيقت از منظر پندارد؛ در دلهره و وحشت بر خويشتن، آن را امري مطلوب و ضروري مي

يسم واجد دو معناي مثبت و منفي با كاركردهاي متفـاوت اسـت؛   فيلسوف وجودي، نيهيل
انسـان بـر فـراز     - گـردد  كه ابرمرد نيچه مصداق صريح آن قلمداد مي -در معناي مثبت 

آگاهي از پوچي جهان، با تكيه بر انديشه و كنش انسـاني و بـدون اسـتمداد از نيروهـاي     
كند. اما در معنـاي   را تعيين ميزند و سعادت و شقاوت خويش  ماورايي به زندگي پل مي

گونـه افـق    رود و هـيچ  مـي دگي، ركود، انفعال و نااميـدي فرو منفي، انسان در باتالق خمو
هـا بـا ايـن     حقيقـت اگزيستانسياليسـت  كنـد. در  روشني در پيش روي خود مشاهده نمي

ة از پـيش  استدالل كه تصادفي بودن هسـتي بـه معنـاي عـدم پيـروي آن از يـك برنامـ       
كننـد و معتقدنـد    گزاف بودن هستي را توجيه مـي  ةاي است، گزار ده و بخشنامهش تعيين

سـاختن  ريخمند بودن جهان به معنـاي محدود شده و نيز تا از پيش تعيين ةهرگونه نسخ
  .)25-50: 1391و سارتر،  20-25: 1385 (نك: نيچه،ها خواهد بود اختيار و آزادي انسان

  تقدم وجود بر ماهيت -3-2
اند. بر اين مبنا، انسـان   شده اصالت ماهيت بنا ةهاي فلسفي كالسيك بر شالود اماساساً نظ 

شـده، بـه    اي است كه به صورت معهود و مشخص و با اطالعاتي كاناليزه ساخته طرح پيش
وجـودي ايـن بنـاي     ةشود. امـا در فلسـف   سمت هدف و غايتي مشخص به پيش رانده مي

گردد. بر اين اسـاس   بيني نويني بنا مي شه و جهانآن، اندي ةشود و برخراب فكري ويران مي
كنـد و ماهيـت خـويش را     انسان تنها كسي است كه مظروف وجودي خود را تعيين مـي 

هاي بعدي ايـن مكتـب بـه حسـاب     بناي تمام تئوريسازد. حكم مشهور سارتر كه زير مي
 .)25: 1391 (سـارتر،  »وجود انسان بر ماهيت او مقدم اسـت « آيد، بدين صورت است كه مي
تعـين   ةآنها اسـت و وجـود در نحـو    ةيافت حقيقت در غير انسان اصالت در ماهيت تعيندر

 ةانديشدر « گويد آنها دخالتي ندارد؛ كاپلستون درخصوص حكم تقدم وجود بر ماهيت مي
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سارتر معني اين جمله اين است كه ماهيات يا جواهر پايداري كه به عنوان مفاهيم در ذهن 
.  بر اين مبنا انسان )164:1361 (كاپلسـتون،  »و بر هستي مقدم باشند وجود ندارند خدا باشند

كنـد. هايـدگر در    نيافته كه ماهيت خود را بنا مي عبارت است از يك سلسله امكانات تحقق
، )555: 1381 (احمدي، اي طبيعي تعريف موجودات غير از انسان، كه نه فعليت است و نه ابژه

سـنگ  « بـرد:  درمورد انسان به كـار مـي   را صرفاً» وجود«كند و  ده مياستفا  »1هستي«از 
: 1381(بيمـل،   »هست، حيوان هست، فرشته هست، خدا هست، اما انسان تنهـا وجـود دارد  

هـا و   شـدن  ، بـه اعتبـار قـدرت بـرون    »Project« . درحقيقت انسان يا به تعبير سـارتر: )53
  شود. قرار دارد به اين لفظ ناميده مي فعال كه تنها در اختيار او ةها و اراد گزينش

  
 آزادي دروني و گزينش   -3-3

 كند مي اعالم آزاد را انسان كه است اين انساني اگزيستانسياليسم و علمي ارزش ترين بزرگ«

در  ).26: 1357 (شـريعتي،  »گويـد مـي  پاسـخ  امـروز  بيچارة انسان نياز مكتبي به هر از فراتر و
تحقق انسان بـه   ةزمين حرك زندگي انسان و درحقيقت پيشوجودي آزادي عنصر م ةفلسف

: 1390 (ياسـپرس،  تواند جايگزين آزادي شود مي 2آيد. از نظر ياسپرس، اگزيستنس شمار مي
 آزادي ةانسان در ساي ).40: 1391 (سارتر،داند و سارتر نيز انسان را محكوم به آزادي مي )233

حقيقت، طـرح اصـل تقـدم     ادانه گزينش كند. درد، آزمختار است كه از ميان امكانات متعد
افكنـدن ماهيـت خـويش     وجود به اين خاطر است كه به آزادي انسان و گزينش او در پـي 

-گردد. انسان ناگزير به گزينش و انتخاب است و حتي در زماني كه انتخاب نمـي  منتج مي

ي با توجه به اينكه طرف است. از زده» انتخابِ انتخاب نكردن«كند باز هم به نحوي دست به 
ول بال خويش و هم در قبال ديگران مسـؤ دهد هم در ق هايي كه انجام مي انسان با انتخاب

هاي  است، وجود او همواره قرين نوعي دلهره و ترس خواهد بود. برخي از اگزيستانسياليست
الحادي از قبيل مرلوپونتي و سارتر حتي وجـود خداونـد را مـانع تحقـق      ةمتمايل به شاخ

را انتخاب و  بايست يكي دانند و معتقدند بين آزادي و خداوند، ميآزادي و اختيار انسان مي
كند زيرا حضور  از نظر مرلوپونتي وجود خدا آزادي انسان را سلب مي«از ديگري عبور كرد؛ 

كاهد و جايي بـراي فعاليـت    موجود قادر مطلق و عالم مطلق، انسان را به يك شيء فرو مي
  .)21: 1385 تبار، (علوي »گذارد قي نميخالق او با

                                                 
1. Bing  
2. Existence 
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    1اوضاع و احوال حدي -3-4
هـا   هـا و روزمرگـي   هـا، يكنـواختي   اي از كليشه زندگي انسان در حالت معمولي با مجموعه 

هاي وجودي خود  مواجه است. براي اينكه انسان به مرحله خودآگاهي و شناخت از ظرفيت
گردد. كركگار وضعيت استثنايي را غمي مـرتبط  بايست با اوضاع حدي مواجه  نائل آيد، مي

دانست و هايدگر نيز به اين غم اذعان داشت اما آن را اقتضاي جهان  مي» گناه نخستين«با 
كرد و سارتر نيز عدم آگاهي انسان از آينـده را منشـأ ايـن غـم معرفـي       يا هستي تلقي مي

يابـد   وجودي خود اشراف ميواقع انسان در اوضاع حدي يا استثنايي بر حقيقت كرد. در مي
و  4، رنج كشـيدن 3، گناه2هاي مشرف به مرگ ياسپرس نيز، از حالت). 13-14: 1375 (ملكيان،

  ).102-103: 1391(خندان، كند هاي حدي ياد مي به عنوان موقعيت  5كشمكش
  
 »اش مرده بود انتري كه لوتي«هاي اگزيستانسياليسم در داستان مؤلفه -4

  ها ن در كليتبحران ذوب شد -4-1
معاصـر را، ذوب شـدن در    ةهـاي انسـان دور   ترين بحـران  اگزيستانسياليسم يكي از بزرگ

دانـد. بـه طـور     مـي » ها رسته«و » ها توده«هاي كلي و قرارگرفتن در ميان مفاهيم و قالب
هـاي عهـود كالسـيك كـه بـه مفـاهيم و احكـام كلـي          كلي اين فلسفه بـرخالف فلسـفه  

علـم  «انـد كـه   يونـان تصـريح كـرده    ةشخصي توجه دارد. فالسـف  پرداختند به مسائل مي
علمي خود را از  ةو چنانچه به مقوالت شخصي و جزئي بپردازد وجه» اي كلي است مقوله

هاي فلسفي عهـود كالسـيك، خداونـد در يـك تعريـف كلـي        دهد. مطابق نظام دست مي
گيرنـد و در تعريـف    مي الوجود قرارموجودات ذيل عنوان ممكن ةالوجود است و بقيواجب

 انـد؛ بـر   انسان نيز با توجه به اشتراكات نوعي و خواص عمومي، او را حيوان نـاطق ناميـده  
گيرند و فرديـت و  نوعان او را به هيچ عنوان در نظر نمي اين مبنا، تمايز انسان از ديگر هم

هـاي  ههاي اساسي فلسـف شناسند. اين مسأله يكي از دغدغه تشخص او را به رسميت نمي
شود. در اين انديشه، اگزيستانس است. در اين فلسفه احكام كلي به هيچ عنوان يافت نمي

                                                 
1. Ultimate situations 
2. Death 
3. Guilt 
4. Suffering 
5. Struggling 
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هاي انساني كه فرديت او را در جمع مستهلك  ها و توده انسان از قرار گرفتن در ميان رمه
آورد.  كنند گريزان است و خويش را موجودي متمايز از ساير موجودات بـه شـمار مـي    مي

هـاي   ي تأكيد اين فلسفه بر فرديت انسان اسـت بـه همـين اعتبـار نظـام     درحقيقت تمام
اه فاقـد ارزش و اعتبـار هسـتند؛    همـه از ايـن نظرگـ    ،اخالقي و ارزشي و قوانين عمـومي 

به وجـوه مشـترك، عمـومي و معمـول انسـان       - و ناگزير -ها يكسره  حقيقت اين نظامدر
  پردازند نه فرديت و يگانگي و تمايز وي.   مي
كـردن   هاي حقوقي و سياسـي توتـاليتر، كـه بـا جـاري     اگزيستانسياليسم نظام ةفلسف     

گيرند به باد انتقاد  نظر نمي هاي انساني، فرديت انسان را در احكام كلي خود در ميان رمه
داند و به همين اعتبـار، احسـاس   ها ميگيرد و انسان معاصر را مقهور چنبره اين نظاممي

كنــد. در آثــار ادبــي  نســان معاصــر را امــري طبيعــي تلقــي مــي پنــاهي اتنهــايي و بــي
است و قهرمان داستان معموالً شخصي تنها،  ها، اين نكته برجسته شده اگزيستانسياليست

، مسـخ ، تهـوع ، بيگانـه هايي چـون   هاي داستان پناه است؛ نگاهي به شخصيت منزوي و بي
ت. شـايد در داوري نخسـتين   و ... تأييدي بر ايـن امـر اسـ    سگ ولگرد، جنايت و مكافات

انداز روشـن و خـالي از   گونه چشمشود كه اين فلسفه، مكتبي فاقد هرگونه حكم داده  اين
كننـد؛ سـارتر    شـدت رد مـي   اميد است. اما فيلسوفان وجودي ايـن گـزاره را بـه    ةهر روزن

كيـد بـر   داند و با تكيـه و تأ اگزيستانسياليسم را به هيچ عنوان مكتب انزوا و نااميدي نمي
اسـت،   )178: 1377 (مـك كـواري،   »تصميم، تفكر و شوري درونـي « كنش فعاالنه كه نوعي

گيري دانست زيـرا  اي مبني بر انزواطلبي و گوشهتوان فلسفهاين فلسفه را نمي« گويد:مي
كند. اگزيستانسياليسم توصيفي بدبينانه از سنجد و تعريف ميآدمي را با مقياس عمل مي

 توان يافت زيـرا عقيـده  تر از آن نميبيناي خوشسان فلسفه دهد. بدينيبشر به دست نم
  .  )55: 1391 (سارتر، »دارد كه سرنوشت انسان در دست خود اوست

راسـكول  «و  مسـخ در » گرگور«، سگ ولگرددر  »پات«عرض  انتر در اين داستان هم     
ن جديد است كه به دنيـاي  قرار دارد و نمادي از انسان دورا جنايت و مكافاتدر » نيكوف

جـاي   است. دنياي مدرن و دستاوردهاي تكنيك انسـان را بـه   صنعت و ماشين پرتاب شده
انـد و  محبـوس كـرده  » قفس آهنين«صارهاي فلزي و به تعبير وبر در بهشت موعود در ح

ها براي بشـر امـروزي رفـاه و آسـايش نسـبي، منهـاي آرامـش        گونه پيشرفت رهاورد اين
داري  هاي طبقاتي هولناك همزمان با رشد سـرمايه  هاي اجتماعي، شكاف راناست. بح بوده
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كشـتار   اي، مشكالت زيست محيطي، ازخودبيگـانگي،  هاي جهاني و منطقه صنعتي، جنگ
تـرين دوران حيـات جهـان از نظـر تكنولولـوژي و صـنعت،        ها در پيشرفته پايان انسان بي

هسـتند. در ابتـداي    معاصـر  ةشكسـت  مهـ موارد گوياي حال جهان آشفته و درتمامي اين 
كـت و   لوتي جهان تو كندة« است گونه ترسيم شده داستان، فضاي ماشيني و صنعتي اين

كلفت بلوط خوابيده بود اما هرچه خسته هم كه باشد، نبايد تـا ايـن وقـت روز از جـايش     
همـه داد و   گذشـت و آن همـه كـاميون كـه از جـاده مـي      صداي آن جنب نخورد و از سرو

هـا را  هـايي كـه افتـاده بودنـد تـوي دشـت و پشـت سـر هـم بلـوط          كش ريادهاي زغالف
در همين راستا در توصـيف  ). 68: 1352 (چوبك، »كردند بيدار شودسوزاندند و زغال مي مي

جاده دراز و باريكي مثل كرم كدو دشت را «گويد: گذرد مياي كه از وسط دشت ميجاده
شـد، تـو   هايي كه زغال مـي هاي دود بلوطف دشت ستونبود و از هر طر به دو نيم كرده
اين توصيفات، ماشينيسـم و عصـر    ).70(همان: »رفتجنبش بامداد باال ميهواي آرام و بي

دهد. در اين فضا انسان با وجـود اينكـه در ميـان    خوبي نشان مي آهن و دود را به ةسيطر
مكـاني داراي اشـتراكات    كنـد و از نظـر زمـاني و    همنوعان و همجنسان خود زندگي مـي 

فراواني با آنها است اما خود به مثابه عالمي متمايز و مشخص و با احكامي معين است كه 
هاد يا مرجعي كه بتوانـد او  گونه اصطكاك معناداري با عوالم ديگر ندارد و هيچ فرد، ن هيچ
واند در وجود ت يابد. درحقيقت اين احساس مييابد و زبان حال او را ادراك كند، نميرا در

هـا حتـي عصـر اسـطوره نيـز حضـور        انسان پيشامدرن و به طوركلي انسان تمامي دوران
مدرن كه به سطوح بااليي از  ةداشته باشد اما در اين ميان چنين مسائلي براي انسان دور
است قاعدتاً موضوعيت بيشـتري   خودآگاهي و بينش مبتني بر عقالنيت جديد دست يافته

كـس از جـنس او نيسـت     هـيچ « هاسـت:  ل نمادي ازين دسته انسـان خواهد داشت. مخم
هنگامي كه لوتي جهان مخمل را به باد كتك  .)89 (همان: »فهميدكس زبان او را نمي هيچ
ببـرد. گـويي تمـامي    كس به عمق تنهـايي و بـي پنـاهي مخمـل پـي نمـي       گيرد هيچمي

ـ   ها، بي انسان پايـان ايـن موجـود    هـاي بـي  جتفاوت و بركنار، چشمان خود را بـر آالم و رن
اند. در جايي كه او نيازمند ياري و شنيدن صداي موافق است، تنهـا صـداي   مفلوك بسته

 كنـد:  پايـان او را تشـديد مـي   هاي بـي رسد كه دردها و رنجها به گوشش ميانسان ةخند
 خنديدند و بـه او فهميد، همه ميكس زبان او را نمي رسيد. هيچكس به دادش نمي هيچ«

گرفـت و تـوي خـاك و خـل غلـت      پراندند. گاهي از زور درد، خودش را گاز ميسنگ مي
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شـد و زبـان   شد و ته حلقش پيـدا مـي  كشيد و دهنش چون گاله باز ميزد و نعره ميمي
  .  )89:همان( »خنديدندكردند و ميجويد. و مردم ذوق ميخودش را مي

هـا را و زنـدگي آنهـا را    اسـت؛ آدم  گرفته ا خوها زيسته و با آنهمخمل از ابتدا با انسان     
مخمـل نيـز هماننـد    حقيقـت  ورود به دنياي آنهـا را نـدارد. در  شناسد اما مجوز خوب مي

ست ااي بزرگ حلول كرده بود، انساني  كه در قالب و كالبد حشره مسخداستان » گرگور«
انسان جديد را بـه   كسي است تا عمق تنهايي و نهايت بي كه به قالب يك بوزينه وارد شده

 كـه  دوتـا  ايـن  ميان بود موجودي ميمون. ميمون نه و بود آدم آدم نه او« نمايش بگذارد:
 آنهـا  دنيـاي  در اما بود شده آنها از هاآدم با نشست و برخاست بسياري از بود. شده مسخ
ز هـا نيـ  ها و دنيـاي آنهـا بيگانـه اسـت و آدم    . مخمل براي انسان)108 (همان: »نداشت راه

هـا بـرايش حالـت لولـو داشـتند.      آدم« آورهستند: متقابالً براي او موجوداتي بيگانه ودلهره
بـود.   پايان از آنها در دلش مانـده ترسيد يك وحشت ازلي و بيازشان بيزار بود. ازشان مي
حجـم زيـادي از    ).100(همـان:  »كـرد توانست از آنها پنهـان مـي  حاال هم خودش را تا مي

گونه احساس بيگانگي مخمل با افراد و  تيرگي و رنگ و بوي اندوه در داستان، منتج از اين
  هاي جهان داستان است.شخصيت

 
  الوجودحذف واجب -4-2

مطـرح اسـت و   » قائم به ذات«الوجود و  هاي توحيدي خداوند به عنوان واجب در گفتمان
اي قـديمي و   الوجود ايدهاست اوست. حذف واجبموجودات در گرو اراده و خو ةوجود بقي

اسـرائيل بـه نـام سـامري در غيـاب       يكي از سـران بنـي   قرآندار است. مطابق آيات  ريشه
سازد تا به جاي خداي يگانـه مـورد پرسـتش    اي زرين را به عنوان خدا ميموسي، گوساله

ا نهضت اومانيسم بـه  غرب، اين انديشه مقارن ب ة. در گفتمان فلسف)85-98(طه/  قرار گيرد
صــورت جــدي مطــرح شــد و پــس از آن در قــرن نــوزدهم فــردريش نيچــه بــه عنــوان 

كتـاب   125پرداز ايـن وادي خـود را مطـرح سـاخت؛ نيچـه در بنـد       ترين نظريه برجسته
نمـايي كـه در روز روشـن بـا چـراغ در      از زبـان ديوانـه   (دانـش طربنـاك)   حكمت شادان

اسـت.  اينك به شما خواهم گفت خدا كجا رفته هممن « گويدجستجوي خداوند است مي
كننـد  هـا را كـه خـدا را دفـن مـي     من و شما يعني ما او را كشـتيم. آيـا صـداي گـوركن    

شنويم؟... خدا مرد. ما او را كشتيم و ما، قاتل قاتالن، چگونه خـواهيم خـود را تسـلي     نمي
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همـين امـروز داشـت     ترين و مقتدرترين چيزي را كه دنيا تادهيم؟ كارد ما خون مقدس
نيچـه   ).192-193: 1377 (نيچـه،  »ريخت چه كسي اين خون را از دستان ما خواهـد زدود؟ 

ايـن  « گويد: انگاري چيست مي در پاسخ به پرسش نيست ارادة معطوف به قدرتدر كتاب 
دهنـد. هـدفي در كـار نيسـت يـا       ها، ارزش خويش را از دست مي است كه برترين ارزش

. وي در جايي ديگر بحران معنا را حاصل مرگ )64: 1387 (نيچه، »يسترا پاسخي ن» چرا«
ميـان رفـتن ديـدگاه اخـالق      مراد نيچه از مـرگ خـدا از  « داند.خدا و ظهور نهيليسم مي

نيچـه بعـد از نفـي خداونـد،      ).72: 1390 (عبـدالكريمي،  »مسيحي در فرهنـگ غـرب اسـت   
آن  ةدربـار  چنـين گفـت زرتشـت   تاب كند و در كرا مطرح مي» ابرانسان«مفهومي به نام 

آموزانم. ابرانسان معنـاي زمـين اسـت بـادا كـه       هان من به شما ابرانسان را مي« گويد: مي
شما بگويد ابرانسان معناي زمين باد به راستي انسان رودي اسـت آلـوده. دريـا بايـد      ةاراد

ر اوست كـه خـواري   اوست اين دريا. د بود تا رودي آلوده را پذيرا شد و ناپاكي نپذيرفت...
سارتر نيز همانند نيچه وجود خداونـد را   ).22-23: 1385 (نيچـه،  »بزرگتان فرو تواند نشست

دهد كه بعد از خـدا بـه زنـدگي خـود ادامـه      كند و نسل پس از خود را تسلي مي نفي مي
هـاي   از زبـان شخصـيت   شـيطان و خـدا   ة. سـارتر در نمايشـنام  )85: 1380 (بـوبر،  دهدمي

اي يادت بدهم، خدا وجود نـدارد.  خواهم شوخي طرفههاينريش، مي« گويد:مي نمايشنامه
سارتر در ادامه  ).255-258: 1345 (سارتر، »ديگر دوزخ نيست... خدا مرد ديگر بهشت نيست

انسان داده بود، از انسان خودانگيختـه كـه آزادانـه در پـي     ة ظهور ابرهمانند نيچه كه مژد
فقـط مـن   « گويـد هاي مستقل است سـخن مـي   ايجاد ارزش قرار گرفتن در جايگاه عامل

 كـردم... بودم. كشيش، حق با توست فقط خود من بودم. من براي يك اشاره استغاثه مـي 
خبر اسـت مـن   آمد. آسمان حتي از نام من بيفرستادم. اما جوابي نميبه آسمان پيام مي

دانـم  ال جـوابش را مـي  پرسيدم كه آيا من در چشم خدا چيستم. حاهرلحظه از خودم مي
شناسد. اين خـأل را كـه   شنود خدا مرا نميبيند خدا صداي مرا نميچيز خدا مرا نمي هيچ

بيني؟ اين خداست... خـدا تنهـايي انسـان اسـت ، فقـط مـن وجـود        باالي سر ماست مي
تنهايي خوبي را اختراع كردم، منم كـه   تنهايي تصميم به بدي گرفتم من به داشتم. من به

توانم خودم را تبرئه كنم. مـن، انسـان. اگـر    كنم. تنها منم كه ميخودم را متهم مي امروز
. درحقيقت هدف سارتر از اين حـذف و بـه حاشـيه    (همانجا) »خدا هست انسان عدم است

انسـان   ةالوجود به اين دليل است كه خالقيتي كه در شأن الهي است به عهدراندن واجب
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شود و انسان نـاگزير  هاي موجود در علم باري حذف ميدر اين حالت ارزش« محول سازد
شود. بـه نظـر وي چـون خـداي مفهـومي وجـود نـدارد پـس         هاي تازه ميبه خلق ارزش

هاي ماتقدم نيز موجود نخواهند بود بدين صورت است كه انسان مجبـور بـه خلـق     ارزش
  ).  225:1386 (نوالي، »ها خواهد بودارزش
وتي جهان مالك و خداوندگار مخمل، از ابتدا كه مخمل خـود  در داستان مورد نظر، ل     

است. درحقيقت هويـت مخمـل را وابسـتگي     وار قرين و همراه او بوده را شناخته بود سايه
است. لوتي برايش همزادي بود كـه بـي او    چون و چراي او به ارباب مقتدر تشكيل دادهبي

 (چوبك، بود جهان كرده و اشاره لوتيوجودش ناقص بود و هر كاري كه كرده بود به فرمان 
گـردن در   بـه  گونـه اختيـاري، مطيـع و قـالده     . مخمل در زندگي بدون هيچ)78-77: 1352

كننده و بيش از حـد    جشدت منفعالنه توأم با ترسي فلهاست؛ اسارتي ب خدمت ارباب بوده
چـه  هر ترسـيد... كـس مـي   از او بيش از همه ،لرزانداش پشتش را مينگاه لوتي«از ارباب: 

خـورد مجبـور بـود. زنجيـري     ديد مجبور بود و هرچـه مـي  كرد مجبور بود، هرچه مي مي
كشـيدش.  خواست مـي داشت كه سرش به دست كس ديگر بود و هرجا كه زنجيردار مي

. يادآوري اين خـاطرات  )81(همان: »هيچ دست خودش نبود. تمام عمرش كشيده شده بود
ازد؛ او به دنبال عصـيان و طغيـاني عليـه عـادت و تكـرار و      س تلخ روح مخمل را آزرده مي

مجموعه اوضاع و احوال تصنعي بود كه بر او مسلط شده بود. از نظر سارتر هر عملي خود 
بـدين ترتيـب   « كنـد بيانگر وجود يك نقص است و اين نقص انسان را به حركت وادار مي

بينـد. ميـل   ي در شناخت مـي پردازد بدين جهت است كه نواقصاگر انسان به تحصيل مي
اسـت بـه   به تحصيل از ديدگاه فرد يك امكان قابل درخواست است كه هنوز تحقق نيافته

خواند. كسي كه فاقد كمال است از عدم كمـال رنـج   را الوجود مي همين جهت سارتر آن
ش ين آزردگي و ناخشنودي از شرايط، فكر تغيير اوضاع و تال). ا228: 1386 (نـوالي،  »بردمي

كند و همانند موتـور محـرك،   براي دستيابي به مطلوب هاي ممكن را در ذهن احضار مي
دارد. اي براي تغييرات و اصـالحات ضـروري وامـي   انسان را به انديشيدن و طراحي برنامه

كه با ايـده   است ها قرار گرفته ها و ناماليمت ها، ناكامي مخمل در پس بن بستي از شكست
اش دل پري داشت زيرا هيچ كـاري  مخمل از دست لوتي« :اصله داردآلهاي او فرسنگها ف

را از مخمل بخواهد جهان در آن وقـت كـه از دسـت همكـاران و     تهديد آننبود كه او بي
آورد و با خيزران و چـك  مياش را سر مخمل درشد تالفياش برزخ ميخرمگسان معركه
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گفـت و مخمـل هـم    آمد ميهنش ميچه ناسزا به دزد و هرو لگد و زنجير او را كتك مي
 (چوبـك،  »شناخت و آهنگ تهديدآميز آنها به گوشش آشنا بـود اش را ميهاي لوتيفحش
 ،يابـد جان و سرد مياي، بي درخت مرده ةجهان را در كند . او پس از اينكه لوتي)88: 1352

اي گيرد. بـدين ترتيـب نخسـتين تقالهـ    انگيزه و فكر تغيير و حركت در ذهنش قوت مي
بـه سـاحت   واقع ضرورت نگـاه  دهد دربار انجام مي خود را جهت رهايي از وضعيت فالكت

ها و مـوانعي كـه يـك عمـر او را     است و او اكنون به محروميت آينده در مخمل بيدار شده
ناگهان چشمش به زنجيرش افتاد. آن را ديد. تا آن زمـان  « برد:احاطه كرده بودند پي مي

خـورده و سـنگين بـود.     جو به آن ننگريسته بود خشـن و زنـگ  نهگونه پرشگفت و كي اين
ماري دور او چنبره زده بود.  طور بود و تا خودش را شناخته بود مانند كفچه هميشه همان

هم او را كشيده بود و هم او را در ميان گرفته بود و هم راه فرار بر او بسته بود. تا خودش 
ود. ماننـد يكـي از اعضـاي تـنش بـود. آن را خـوب       را ديده بود اين بار گران به گردنش ب

كنـد و  بار موجود كوشـش مـي   مخمل براي رهايي از وضع فالكت ).82(همان: »شناخت مي
جهـان   هاي بسيار نخستين گـام بـه سـمت آزادي و رهـايي از دسـت لـوتي      پس از تالش

شده آن را  خواست هرطورحاال مي«كشد:خود را از زمين بيرون مي ةطويل دارد و ميخ برمي
دستي چسبيد و با خشم آن را تكان داد. نيرويي كـه او بـراي   طويله را دو  ميخ ةبكند. حلق

كندن ميخ طويله به كار انداخته بود خيلي زيادتر از آن بـود كـه الزم بـود. بـا هرچـه زور      
  ).84-85 (همان: »طويله را تكان داد و سرانجام آن را از توي خاك بيرون كشيد  داشت ميخ

  
  وانهادگي و دلهره -4-3

رين شرط تحقق بشـر اسـت. آنهـا بـا     ت الوجود مهمها حذف واجباز نظر اگزيستانسيالست
حضـور خـدايي كـه بـراي     » وجود انسان بر ماهيت او مقدم اسـت «كيد بر اين نكته كه تأ

راستي  اگر به« دانند:سازي كند، فاقد ضرورت و موضوعيت مي سازي و ارزش انسان ماهيت
تـوان بـا توسـل بـه طبيعـت      گـاه نمـي   يم كه وجود مقدم بر ماهيت است ديگر هيچبپذير

. سارتر معتقـد اسـت از   )40: 1391، (سارتر »انساني خداداد و متحجر، مسائل را توجيه كرد
آزادي و خدا بايد تنها يكي را برگزيـد و در ايـن بـين، آزادي بـراي انسـان       ةميان دوگزين

وم به آزادي است. محكوم است چون خود را نيافريده و در بشر محك« ناپذير است: اجتناب
كارهـايي اسـت كـه     ةول همؤعين حال آزاد است زيرا همين كه پا به جهان گذاشت مس
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بخشـيدن بـه ماهيـت     حقيقت انساني كـه بـه دنبـال تعـين    . در)40: همان( »دهدانجام مي
دت وي وضـع  الوجـود جهـت سـعا   هـا و الگوهـايي كـه واجـب     خويش است، تمام برنامـه 

 كنـد:  سر تحقق خويشـتن تلقـي مـي    گيرد و آن را به مثابه مانعي بر است ناديده مي كرده
يابد بايد گفت كـه  انسان وانهاده است زيرا نه در خود و نه بيرون از خود امكان اتكا نمي«

وليت ؤيابد تـا مسـ  اي نمييابد، وسيلهبشر از همان گام اول براي كارهاي خود عذري نمي
. اين آزادي و وانهـادگي بـا وجـود اينكـه امكانـات      )40: همان( خود را بر آن بار كند وجود

آور نـوعي  دهد تا سرنوشت خود را رقم بزنـد بـراي او پيـام   زيادي پيش پاي بشر قرار مي
: 1384 (كلنبـرگ،  »آزادي اسـت  ةاضـطراب، سـرگيج  « ترس و دلهره نيز هست؛ به تعبيري

بينـد و   هستي تنها و بدون پشتوانه و حامي مـي  ةدر عرصدرواقع انسان خويشتن را  ).31
دهد و هر لحظه بر دلهره و تـرس   ها و عوالم دردناكي سوق مي له او را به موقعيتاين مسأ

  زند.   او دامن مي
اي است كه آشـوب  هايدگر بر اين باور بود كه سرشت انسان و سرشت هستي به گونه     

بشر «سارتر با صراحت اعالم كرد كه  ).330:1386، هايـدگر ( انگيزددروني و اضطراب را برمي
دلهره متعلق و مخصوص زنـدگي دنيـوي و مخـتص ايـن     ).  34:1391(سارتر،  »يعني دلهره

اي مسـتقيم دارد و او را  جهان است كه با دلبستگي بشر به جهان و زندگي خويش رابطه
هاي فنا عد از اينكه مخمل نشانهب ).50-52: 1354 ،(بـارت  سازداز ديگر موجودات متمايز مي

ها آزاد  بار خود را از تمام قيود و محدوديت بيند، براي نخستيناش ميو نيستي را در لوتي
صبحگاه كه مخمل چشمانش را باز كرد از تو هواي فلفل نمكي بامداد « كند:احساس مي

شـمانش  يـدا كـرده و خشـكش زده و چ   بلـوط را پ  ةاش حالت همان كنددانست كه لوتي
 (چوبـك،  »دهد و با او كاري ندارد و او تنهاست و آزاد اسـت نور است و به او فرمان نمي بي

اش را از خـاك  طويلـه   . مخمل از آزادي خود خشنود است و از زماني كه مـيخ )77: 1352
. كـنش مخمـل در   )85 (همـان:  يابـد اسـت خـود را فـاتحي قدرتمنـد مـي      بيرون كشـيده 

اسـت،   سگ ولگـرد  مقايسه با آزادي پات در داستان ه از زمين قابلطويل  آوردن ميخ بيرون
شـود و بـدون    در جريان جدا شدن از ارباب، در مقام كنشگر ظـاهر نمـي   ،»پات«در آنجا 

امـا در ايـن    ).17: 1342 (هـدايت،  گـردد ارباب در شهر رها مي ةبه وسيل گونه اختياري هيچ
زند. مخمل يله است كه آزادي او را رقم ميطو  آوردن ميخ داستان تقالي مخمل در بيرون

كند كه ميان سعادتمندي و وجود ارباب نسبت تضاد برقراراست و ايـن دو  ابتدا گمان مي
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هـا را از چشـم    هـا و رنـج  جا قابل جمع نيستند. او كه تمامي ناماليمـت  با يكديگر در يك
درخـت   ةوح در تنـ رهـا، سـرد و بـي   روزيديد اكنون كه ايـن منبـع تيـره   جهان مي لوتي

است و  كند آفتاب نخستين كاميابي اش طلوع كردهخشكيده، خشكش زده بود، گمان مي
جـا  قيـدي نداشـت هر  « بايست در مسير كشف و درك دنيايي بدون ارباب قدم گذارد: مي
كشـيد. از  رفت. كسي نبود زنجيرش را بكشد. خودش زنجير خودش را ميخواست ميمي

دانسـت  رفـت كـه نمـي   كه آزاد باشد. به سوي دنياي ديگري مـي  اش فرار كرده بودلوتي
 ).93 :1352چوبـك،  ( »باشد آزاد اسـت قدر كه لوتي نداشته كرد همينكجاست اما حس مي

شـدن تـاريكي و دميـدن     جهـان و زائـل   آزادي مخمل به صورت نمـادين بـا مـرگ لـوتي    
  .  )92 (همان:روشنايي مقارن است 

جهـان   شايند مخمل كه ارمغان آزادي و رهايي از دست لوتيدر اين ميان احساس خو     
رسد؛ او ناگهان احساس وانهادگي و تنهايي عظيمي در خويش  بود، بسيار زود به پايان مي

به ناگهان وحشـت تنهـايي   « گردد:اش قرين دلهره و نگراني مي يكند و هستاحساس مي
خبر شـد كـه او در آن   شستش با اي درونش را گازگرفت. تنهايي را حس كرد...شكنجهپر

هـايي كـه   بعـد ايسـتاد و بـه آدم    شناسـد... كسي را نمـي  گشاد تنهاست و هيچو دشت گل
وقـت  آن ،رفت در تكـاپو بودنـد نگـاه كـرد    دورادور دشت پاي دودهايي كه به آسمان مي

جهان رقـم   مخمل به دست لوتي ترين روزهاي زندگي. سياه)73-74 (همان: »بيشتر ترسيد
اي توأم با احساس تنفر از او در دل داشـت بـا ايـن وجـود بـاز      بود و خوف كشنده دهخور

اي با وجود لوتي گـره خـورده بـود كـه     حقيقت وجود او به گونهدربدون لوتي ناقص بود. 
اش آنجـا بـرايش   ديگر لوتي« كرد:اش ايجاد مي فقدان آن مناسبت، خأل بزرگي در هستي

لـوتي نديـده بـود. لـوتي     ر كند. هيچ وقت خـودش را بـي  كاهدانست چنداشت. نمي وجود
برايش همزادي بود كه بي او وجودش ناقص بود. مثل اين بود كه نيمي از مغـزش نـاقص   

  .  )77-78 (همان: »كردبود و كار نمي
نشـان دادن الـزام و اجبـاري    «هـا  شدگي و وانهادگي در نظر اگزيستانسياليسـت ترك     

آن بايد تصميم بگيرد و كيفيت هستي خود را در جهـان انتخـاب   است كه انسان در برابر 
مخمل از پذيرفتن واقعيت مرگ لـوتي  ). 328: 1386، (نـوالي » نموده و ماهيت خود را بسازد

چند بار « اي جز پذيرفتن امر واقع ندارد:نهايت چارهكند اما درزند و آن را انكار ميمي تن
خواسـت  جسـت. مـي  ا كشيد. ازش يـاري مـي  پاچگي دامن شوالي جهان ر از روي دست
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اش پشت كرد و رو به دشـت بـه   بيدارش كند. سپس با نااميدي از جايش پاشد و به لوتي
اسـت، بـدون هـيچ     »وانهـاده «حقيقت مخمل در جهـان  . در)92: 1352 (چوبك، »راه افتاد

رود بايست به سمت ساختن بناي سرنوشت خويش به پيش پناهگاه و ياوري او اكنون مي
وجودي نوميدي مانند نيروي محركـي   ةو دفتر آينده را به دست خود ورق بزند. در فلسف

اصطالح نااميدي همواره قرين و توأم بـا   دارد و به نسان را به كنش و خودانگيختگي واميا
تن مسـلط  جاي تسلط بر جهان بايد بر خويش گويد بههنگامي كه دكارت مي« عمل است

آنكه به اميـد متكـي    همين معني را بيان كند؛ يعني عمل كنيم بيخواهد  شد، درواقع مي
  ).48: 1391 (سارتر، »باشيم

  
  هاي نو   شورش به مثابه خلق ارزش -4-4

سارتر انسان محكوم به آزادي  ةبه گفتبنا .از نظر مكتب اگزيستانسياليسم انسان آزاد است
 حقيقت اين آزاديدر شود؛و تحقق اراده در غيبت آزادي ميسر نمي» شدن«امكان  است.

هـاي جديـد بپـردازد.    آورد كه مختار و رها، بـه خلـق ارزش  مكاني براي انسان فراهم ميا
له داراي مفهـومي  اين مسأ« گويد:ها است ميارزش ةسارتر در توضيح اينكه بشر آفرينند

 اي ندارد. پيش از اينكه شـما زنـدگي كنيـد   بوده اين نيست كه زندگي مفهوم از پيش جز
شماسـت كـه بـه زنـدگي معنـايي ببخشـيد.        ةخود هيچ است اما به عهد خودي زندگي به

از ). 77-76: 1391 (سـارتر،  »گزينيـد ارزش چيزي نيست جز معنايي كه شما براي آن برمي
گـرفتن اسـت. او   (دازاين) فعليت نيست بلكـه همـواره در حـال شـكل     نظر هايدگر انسان

رسد و همواره توانمند است. نادرست ز به آخر نميكند. هرگهمواره خودش را طراحي مي
تر از  مورد انسان بارها مهمدر» امكان«طبيعي فروكاهيم زيرا  ةاست كه او را تا حد يك ابژ

بـردن بـه مـأمن     جهان در پـي پنـاه   مخمل پس از لوتي ).555: 1381 (احمدي، فعليت است
شود رو ميهبار با چوپاني روب اين توانست زنده بماندديگري بود. گويي كه بدون ارباب نمي

) 100: 1352 (چوبـك،  دانست ها را لولو ميكند. مخمل كه آدمكه اعتماد مخمل را جلب مي
كنـد در ايـن   شـود و احسـاس مـي   چوپان نزديك مـي  ةبار به بچ و از آنها گريزان بود اين

اي  دهد. او از گذشتههايش پايان  تواند به سرگرداني و رنجتنهايي و وانهادگي، وجود او مي
چوپـان   ةبـار از بچـ   قيد و شرط و رام در اختيار يك انسان بود، فاصله داشـت. ايـن  كه بي
زد.  اعتنايي نپذيرفت و دست او را پـس  ناني كه او به سمتش انداخت با بي ترسيد، تكهنمي
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بوسـي  هايي كه يك عمـر هماننـد كا  يابد تا در برابر انسانبار فرصت مي مخمل براي اولين
دهـد. او آزاد بـود و آزادي ايـن فرصـت را در      بودند، واكـنش نشـان  دهشتناك او را آزرده

كشـيدن از   اختيار او قرار داده بود كه خود انتخاب كند و نشان دهد كـه خـواري و ذلـت   
سـاخته و   توان ايـن قالـب پـيش   شود و ميارباب در هر سطحي كه باشد ارزش تلقي نمي

بار شوريدن بر پسر چوپـان و   اي خلق كرد. اينهاي تازهو ارزشپوسيده را در هم شكست 
قـدرت آنهـا قـرار داشـت،      ةين در چنبر هايي كه پيش از به طور كلي طغيان عليه انسان

آزاري مخمل شـير  پسرك از خونسردي و بي« آيد:براي مخمل ارزشي جديد به شمار مي
مخمل. مخمل هـم يكهـو    توي كلة گهان قرص خواباندشد. دوباره چوبش را بلند كرد و نا

هـايش را گذاشـت    چوپان و دسـت  ةخيزك جمع كرد و پريد به بچ خودش را مانند پاچه
ـ روي شانه پسـرك گرفـت و تكـه     ةهاي او و در يك چشم بر هم زدن گاز محكمي از گون

زده به زمين افتاد و خون شفاف سنگيني از  گوشتش رو صورتش انداخت. پسرك وحشت
گاه فرصت نيافته بود كـه آدميـزادي را چنـان     زد... مخمل تا آن روز هيچصورتش بيرون 

  ).98-99 (چوبك: »بيازارد
  
 بحران نوستالژي   -4-5

 اگزيستانسياليسم بشر موجودي است رو به جلو كه هر لحظه بايد از نو سـاخته  ةدر فلسف
عبارتيم از يك ما « هاي تازه باشدهاي جديد خلق كند و به دنبال يافتن افقشود و ارزش

است يعني موجودي كـه بـه    1چيز يك طرحنيافته. بشر بيش از هر مجموعه امكان تحقق
-29:1391(سـارتر،  »خواهد از خويش پيشتر باشدكند و پيوسته ميسمت آينده جهش مي

اسـت بايـد از امكانـات و    آزادي كـه بـراي او فـراهم شـده     ةدرحقيقت انسان در ساي). 28
مند گردد و همواره در پي تعالي يعنـي گذشـتن از آنچـه    مده بهرهوجود آه هاي بظرفيت

هست و حركت به سوي آنچه كه فعالً نيست باشد. سـارتر در جـايي ديگـر انسـان را بـه      
 (همـان:  اش يكسان اسـت  كه آسودگي او با عدم و نيستي كند به جلو تشبيه مي موجي رو

خواهد جزئي از كل قلمداد گـردد  ي. انسان اگر به دنبال اثبات تفرد خويش است و نم)30
 ةشود، ناچـار اسـت پروسـ   هاي متمايز او توجه نميها و ويژگيكه در آن كليت به خصلت

گـردد.  درواقع فرديت هركس نيز به كيفيت تعالي او منوط مي .گيردگذر و تعالي را پيش
                                                 
1. Project 



٢٠٠  

 

  

  
 

فرامرز خجسته و جعفر فسائي
  

   1394،   زمستان 34  شمارة     

. توقف كندتازه و هويت جديدي براي خود خلق مي ةدر اين مرحله انسان هر لحظه چهر
رو، با معناي وجودي انسان در تضـاد اسـت. و    هاي پيش در زمان حال و عدم توجه به افق

  در اين ميان، ميل به گذشته به معناي ميل به عدم و نيستي است.  
 هرچيـز،  از بـيش  نوستالژي تمايل به گذشته را توضيح مي دهـد؛ نوسـتالژي،   ةمقول     

 آثـار  در امـا  اسـت،  رفتـه چيزهاي ازدست براي اشتياق و وطن از دوري سوزان درد معني

و  1386(نـك: مجيـدي،   رود مـي  كـار  به بودن اشتياق هيچ يا حسرت در معني به غالباً سارتر
واقـع واكنشـي اسـت در مقابـل     رهاورد بازگشت بـه گذشـته كـه در    .)150: 1388 موسوي،

گيـز مخمـل،   انبست شكست چيزي نيست. در دنياي غم وضعيت بغرنج زمان حال، جز بن
از مهر و عاطفه معمول خبري نيست و او با كليه مظاهر عيني حيات بيگانـه اسـت. او در   

روزي و دهـد و تيـره  بافت زيربنايي آن را تشـكيل مـي  » اندوه«كند كه دنيايي زندگي مي
اي كه بر او تاريك است و قالده ةاست. گذشتفالكت در تمام طول و عرض آن تنيده شده

اوست. او تالش كرده بود از گذشته خـود   هايروزي ز يادگاري از همان تيرهگردن دارد ني
جهان ابتدا به بچة  كند؛ پس از مرگ لوتيفاصله بگيرد و براي خود سرنوشت ديگري خلق

او مواجه شده بود، سپس در پي پاسـخ بـه    ةرحمان بود اما با خشونت بيچوپان پناه آورده
حقيقـت  ن تيزپروازي برخـورد كـرده بـود در   يز شاهيهاي تهاي طبيعي، به پنجهخواهش

آسايش او بـه هـم خـورده    « .مخمل مصداق كامل و صريح سرخوردگي و وانهادگي است
ديـد  ترين نشان ياري و همدردي در اطراف خود نمـي  بود باز هم تهديد شده بود كوچك

ه بودند يـك  جا روي زمين سوزن كاشت كننده بود مثل اينكه همه چيز بيگانه و تهديد همه
سوزاند و به فـرار ناچـارش   اي پايش را ميگداخته ةشد درنگ كرد. زمين مثل تابآن نمي

در ايـن   ).106: 1352، (چوبـك  »خـورده و غمگـين راه افتـاد    كرد خسته و درمانده و بيممي
شـود. اينكـه آيـا گذشـته بـا تمـام تيرگـي و        مرحله مخمل دچار نوعي تناقض دروني مي

بازد؟ آيا همان لجنزار تحقيـر  ها، رنگ نمي رابر اين حجم گسترده ناماليمتها، در بفالكت
هـاي   هـايي بـود كـه واقعيـت    و ادبار گذشته بر حال كنوني او ترجيح ندارد؟ اينها پرسش

هـا و  ها و خشونتعيني به آنها پاسخ داده بودند. مخمل ناگزير گذشته را باتمام ناماليمت
ه اميد يـافتن آزادي  دهد و از همان راهي كه برجيح مياش تتحقيرهايش بر وضع كنوني

ورش را وگشـاد دور و   دانست چه كنـد يـك دشـت گَـل    هيچ نمي« .گردد آمده بود بازمي
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دانست نه خوراك داشت نه دود داشت گرفته بود كه در آن گم شده بود راه و چاه را نمي
ه نرم كند. گوشـت تـنش   نه سالح كاملي كه بتواند با آن با محيط خودش دست و پنج و

هـايش را  . گـوش مقاومت و ازبين رونده بودرسان، زبون و بي در برابر محيط زمخت آسيب
هراسيد و خورد ميها تكان ميترين سوسكي كه تو سبزه تيز كرده بود و از صداي كوچك

شد. هرچـه دور و ورش بـود پيشـش دشـمني سـتمگر و جـان سـخت جلـوه         نگران مي
  .)100 (همان: »نمود مي

اسـت كـه متـرادف بـا نـوعي       جهان حالتي نوستالژيك براي مخمل يافته واقع لوتي در     
گرايي و ميل به نيستي است. ايـن نوسـتالژي تراژيـك هماننـد ميـداني مغناطيسـي،        پوچ

 ةكشاند. مخمـل بـا ديـدن الشـ    مخمل را با رضايت و خواستي پرشوق به سمت خود مي
 گردد و اين اوج تراژيـك بـودن نوسـتالژي اوسـت    مي خود خشنود ةدشمن ديرينه و كهن

جايش بود هنوز به درخت لم داده بود مخمل او را كه ديـد   نخورده سر لوتي دست ةالش«
. نوسـتالژي  )100: (همـان  »گل كرده بود. دلش قرص شـد  ش به اوا خوشحال شد. دوستي

شود. اپذير منتج مينمخمل به سرگرداني و نااميدي و درنهايت برخورد با سدي نفوذبراي 
شود. اين جالب در پايان داستان قالده و زنجيري است كه باعث گرفتاري مخمل مي ةنكت

آن مخمـل را بـه دنبـال خـود      ةجهان به گـردن او بسـته بـود و بـه وسـيل      قالده را لوتي
ك و خستگي عمـر  تاري ةكشانيد. اين زنجير و قالده كه همزادش بود، نمادي از گذشت مي

شود كـه  گرد مخمل باعث مينهايت، عقباو بود. دري از تن و وجود واقع جزئرمخمل و د
درختـي گيركنـد و    ةشـوند زنجيـرش در ميـان شـاخ    زماني كه تبردارها به او نزديك مي

كشـش و سـنگيني زنجيـر    «بحراني جديد و دهشـتناك قـرار دهـد؛     ةمخمل را در آستان
اش طويلـه   مـيخ  ةيخكوبش كرد. حلقاش را گرفت و با نهيب مرگباري سر جايش منيروي

وار خـم شـد و   شـد. ديوانـه  استخواني سمج بلوط گيركرده بود و كنـده نمـي   ةپشت ريش
كرد هاي آن زير دندانش صدا ميخشم تلخي جويد. حلقه زنجيرش را گازگرفت و آن را با

وار  وانـه هـا را از يـاد بـرده بـود و زنجيـر را دي     كـرد. درد آرواره هايش را خرد مـي و دندان
هاي دندان از دهنش با كف بيـرون زده بـود. از همـه جـاي دشـت      جويد. خون و ريزه مي

خورشـيد   تبرشـان تـو   ةشـدند و تيغـ  رفت و تبردارها نزديك مـي هاي دود باال ميستون
  ).110-111 (همان: »خنديدنددرخشيد و بلندبلند مي مي
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  گيرينتيجه -5
انتري كـه  «هاي كوتاه صادق چوبك، تحت عنوان  انترين داست در اين نوشتار يكي از موفق

هـاي ژان پـل    آراء و انديشـه  و با تكيه بر 1اصالت وجود از منظر فلسفة» اش مرده بود لوتي
مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از دريافـت و تشـريح ايـن اثـر      )،1905-1980( سارتر

 ةستانسياليسـم در شـاخ  اگزي ةشـدت تحـت تـأثير فلسـف     حاكي از آن است كه داستان به
الحادي قرار دارد. در اين داستان مخمل نماد انسان رهاشده و منزوي در دنياي مدرن است 

يابد. در اين داستان مطابق  اي فرديت خود را مستهلك شده مي اي توده كه در بستر جامعه
مخمـل  زندگي ار از صحنة تي سارتر و پيروان او عنصر ارزشگذهاي اگزيستانسياليس انديشه
گيـرد. از نظـر    مـي اي جانكـاه فرا  شود و به اين ترتيب هسـتي او را تـرس و دلهـره    جدا مي

آيد و امكـاني   الوجود نوعي آزادي به شمار مي وجوديان متمايل به الحاد، جداشدن از واجب
سازد تا با خودانگيختگي، اراده و كنش آزاد انساني به گزينش بپردازد  براي انسان فراهم مي

اي قدرتمند  هاي جديد مبادرت ورزد. اما بريدن از خداوند به عنوان پشتوانه لق ارزشو به خ
با احساس وانهادگي توأم خواهد بود. احساس وانهاده بـودن و انـزوا، بـراي مخمـل بسـيار      

رسـاندن بـه ايـن      ست براي به چالش كشيدن و آزار و اذيـت ا ناگواراست و هستي ميداني
لژيك او كـه بـه صـورت نمـادين     احسـاس نوسـتا   مخمـل و نهايت عقـب گـرد   موجود. در

-بـن « هاي گذشته است او را به سمت نوعي بازگشت به سمت تباهي و تيرگي ةكنندبازگو

  دهد. هاي سهمگين و ناگوار قرار ميبحران ةكشاند و در آستانمي» بست فلسفي
اف اسـت و  بـه نويسـندگان و شـاعران ايرانـي، ادعـايي گـز      » فيلسوف«اطالق عنوان      

نگارندگان نيز به هيچ عنوان در پي اثبات فيلسوف بودن صادق چوبك در معناي فني آن 
نـد كـه   ا اند اما بـرآن  چنين خوانشي از داستان نبوده و اصرار بر يگانه و نهايي انگاشتن اين

چوبك وجود دارد كه در قالـب   ةوجودي در انديش ةهايي برجسته و مشخص از فلسفرگه
دادن پتانسـيل   است. درحقيقت هدف نگارندگان عالوه بر نشان وبي بيان شدهخ داستان به
هاي فلسفي، نمايش ارتبـاط و   اي از ادبيات داستاني معاصر در راستاي خوانش باالي نمونه

اسـت كـه صـحت ايـن      هاي مشابه جهاني بـوده  شنود ادبيات داستاني ايران با نمونهو گفت
  ابل درك است.روشني ق مدعا در زيرساخت مقاله به

                                                 
1. Existentialism 
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  منابع
  ، تهران: رشيدي.ايالهي قمشه ةترجم ،)1375( كريمقرآن

  تهران: مركز. ،هايدگر و تاريخ هستي ،)1381( احمدي، بابك
  تهران: مركز.آين، زهرا  ةترجم آشنايي باسارتر، ،)1379( استراترن، پل

 ةيادنامـ  هباشـي، ، علـي د »چوبـك  ةاز خاطرات ادبي خـانلري دربـار  «، )1380( الهي، صدرالدين
  تهران: ثالث. ،چوبكصادق 

ادبيـات و علـوم    ةدانشـكد  ةمجلـ ، »صادق چوبك و نقـد آثـار وي  «، )1385( اصغر باباساالر، علي
  .  133-151، صص 177 ة، شمارانساني

  خشايار ديهيمي، تهران: ماهي. ةترجم ژان پل سارتر، ،)1381( باتلر، جوديت
  پوش، تهران: آگاه. منصور مشكين ةترجم سم چيست؟،اگزيستانسيالي ،)1354( بارت، ويليام
  تهران: البرز. ،نويسي قصه ،)1370( براهني، رضا
بـاس كاشـف و   ة عترجم ،دين و فلسفه ةكسوف خدا: مطالعاتي درباب رابط، )1380بوبر، مارتين(

  فروزان. ابوتراب سهراب، تهران:
 تهـران:  بيژن عبـدالكريمي،  ةترجم ،هايدگر هايانديشه ةروشنگران بررسي، )1381( بيمل، والتر

  سروش.  
كيهـان  ، »نويسـي فارسـي   صادق چوبك، مظهر ناتوراليستي در داستان«، )1377( جمالي، حيدر
    .63-65صص  ،145 ةشمار ،فرهنگي

هـاي لـك لـك، وابسـته بـه       تهران:كتـاب  ،اش مرده بـود  انتري كه لوتي ،)1352( چوبك، صادق
  جاويدان.

 ،»اگزيستانسياليسـم و نقـد ادبـي   « ،)1386( خـاني، عيسـي   امـن  و آالشـتي، حسـين   پـور  حسن
  .9-34صص ، 17 ةشمار ،4سال ،هاي ادبي پژوهش

نويسـان   داستان ةتحليل انتقادي ناتوراليسم در آثار برجست« ،)1383( زاده ميرعلي، عبداهللا حسن
كتري زبان و د ةرسال، »معاصر ايران با تأكيد بر آثار هدايت، چوبك، صادقي، ساعدي، دانشور

  دانشگاه تربيت مدرس. :تهرانارسي، ف ادبيات
هاي زبـان  پژوهش ،»وجودي ةادبيات و فلسف« ،)1387( خاني، عيسي امن و دخت خطاط، نسرين

  .47-64، صص 45 ةشمار ،خارجي
هـاي اگزيسـتانس و   هـاي مـرزي در فلسـفه   موقعيت«)، 1392خردمند، مريم و نظرنژاد، نرگس(

  .51-74، صص5 ةدوم، شمار ة، دورحكمت آفاق، »البالغه نهج
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 هاي پژوهش ةفصلنام دو ،»عليت به وجودي نگاه و ياسپرس كارل« ، )1391( اصغر خندان، علي

  .95-117 صص 2ة شمار اول، سال ،شناختي هستي
صـادق   ةيادنامـ علـي دهباشـي،    ،»نويسي صـادق چوبـك   داستان« ،)1380( دستغيب، عبدالعلي

  تهران: ثالث. چوبك،
  ثالث. تهران:، ياد صادق چوبك)، 1380( اشي، عليدهب

  ترجمة ابوالحسن نجفي، تهران: نيل. شيطان و خدا،)، 1345سارتر، ژان پل (
  ، ترجمة صادق هدايت، تهران: آزادمهرديوار)، 1382ـ (ـــــــــــــــ

  : نيلوفر.مصطفي رحيمي، تهرانة ترجم اگزيستانسياليسم و اصالت بشر، ،)1391(ــــــــــــــــ 
  تهران: نگاه. هاي ادبي،مكتب ،)1376سيدحسيني، رضا (

 قم: عمار.اگزيستانسياليسم، علم و اسكوالستيك جديد،  ،)1357( شريعتي، علي

  ، تهران: علم.اگزيستانسياليسم، دين، اخالق ،)1390( عبدالكريمي، بيژن
فلسـفي،   ةنامـ ، »نتي و نقد آنهاي خدا از ديدگاه مرلوپوناسازگاري« ،)1385( تبار، هدايت علوي

  .  21-32دوم، صص ةشمار
  .195-200نهم، صص  ةشمار، فرهنگ عمومي، »صادق چوبك ةدربار«، )1391( روزبه عمادي،

صـادق   ةيادنامـ ، علي دهباشي، »اش مرده بود ارزشيابي انتري كه لوتي« ،)1380( فوجئي، موريو
  تهران: ثالث.، چوبك

اش  انتري كه لوتي فراتراز تمثيل: بررسي مفهوم ايدئولوژي در«، )1390( قربان صباغ، محمودرضا
  .2-14چهارم، صص ة، شمارمطالعات زبان و ترجمه ةفصلنام، »مرده بود

هـايي از   نگـاهي اگزيستانسياليسـتي بـه بخـش    «)، 1387( عبـاس  ،زاده قوام، ابوالقاسـم و واعـظ  
 ة، سال پنجم، شـمار مي مشهدتخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسال ةفصلنام، »شاهنامه

  .73-94 صص، 18
 هـايي در پوزيتيويسـم منطقـي و   بررسـي  معاصـر:  ةفلسـف  ،)1361( كاپلستون، فردريـك چـارلز  

  اصغر حلبي، تهران: زوار. علي ةترجم اگزيستانسياليسم،
  ، برگردان عبدالكريم رشيديان، تهران: ني.ترس و لرز ،)1380( كركگارد، سورن

  تهران: نگاه. راب سهراب و الهام عطاردي،ابوت ة، ترجمكركگور و نيچه ،)1384( جيمز كلنبرگ،
ة ، دورادب عربـي ، »گزيستانسياليسم در شعر يوسف الخـال ا«)، 1392گودرزي لمراسكي، حسن(

  .175-191، صص2 ةپنجم، شمار
  محسن حكيمي. تهران: ققنوس. ةترجم ،فلسفه فرانسه در قرن بيستم ،)1378( ماتيوز، اريك
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 ،955 شـمارة  ، نسـخة ابتكـار  روزنامـة ، »نوسـتالژي  بـراي  ايهپروند«)، 1386( رضاعلي دي،مجي
  .16-15صص 

  ، تهران: نشر روزگار.هاي صادق چوبك نقد و تحليل گزيده داستان)، 1382محمودي، حسن(
پـور   ح. عبـاس  م. ة، ترجمـ هـاي ژان پـل سـارتر    نقـد و بررسـي رمـان    ،)1353( مردوك، آيريس
  ران: مرواريد.ته تميجاني،

، پـنجم  سـال  مطالعـات زنـان،   ،»اگزيستانسياليسم ةفمينيسم و فلسف«، )1386( مرديها، مرتضي
  .73-87 ، صص2 شمارة

  تهران: هرمس. محمدسعيد حنايي كاشاني، ةترجم وجودي، ةفلسف ،)1377( مك كواري، جان
  خوارزمي. اهللا فوالدوند، تهران: برگردان عزت بزرگ، ةفالسف ،)1372( مگي، بريان

كوشـش   بـه  :قـم  ،شـورش  و عصـيان  ةفلسـف  اگزيستانسياليسـم،  ،)1375( مصـطفي  ملكيـان، 
  كرماني. غياثي سيدمحمدرضا

اگزيستانسياليسم هدايت و بن بست نوسـتالژي  «، )1388( موسوي، سيدكاظم و همايون، فاطمه
  .137 -156، شماره دهم، صصادب پژوهي، »در سگ ولگرد
  فرهنگي ماهور.   تهران: مؤسسة ادبيات داستاني، ،)1376( ميرصادقي، جمال
  ، تهران: چشمه.ج2، نويسي در ايران صدسال داستان ،)1380( ميرعابديني، حسن

تبريـز: دانشـگاه    هاي اگزيسـتانس و اگزيستانسياليسـم تطبيقـي،   فلسفه ،)1386( نوالي، محمود
  تبريز.

سعيد كامران و حامد فوالدونـد،   احمد، جمال آل ةترجم ،حكمت شادان ،)1377( نيچه، فردريش
  جامي. تهران:
  تهران: آگاه. داريوش آشوري، ةترجمچنين گفت زرتشت،  ،)1385(ـ ـــــــــــــــ
  تهران: فرزان. ،محمدباقر هوشيار ة، ترجممعطوف به قدرت ةاراد ،)1387(ـ ـــــــــــــــ

 علـوم  تحقيقـاتي  بريـز: مؤسسـة  ت نوالي، محمود ترجمة ،زمان و وجود، )1386( مارتين هايدگر،

  دانشگاه. اسالمي انساني
  تهران: اميركبير.سگ ولگرد،  ،)1342( هدايت، صادق

 تهران: هرمس. فوالدوند، اهللاعزت ترجمة من، فلسفي ةزندگينام ،)1390( كارل ياسپرس،


