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  مقدمه

هـاي   آثار خود بيش از هـر چيـز بـه دغدغـه    از نويسندگاني است كه در  صادق هدايت
اي  كشد؛ بي آنكـه بتوانـد راه چـاره    پردازد و زندگي او را به چالش مي انسان معاصر مي

دار يافتن فلسفه و هدف آفرينش او در گيرو. عصر خويش بيابد براي انسان سرگردان هم
 "هدف زيست" آور ها و ابهام غم ها و نابساماني گويي رنج... «ه نكانسان گرفتار است چنا
؛ نيـز  154 :1373 ،همايوني(» ...زند  آزارد و بيشتر به زخمش مي هر لحظه درونش را مي

ديگران را به تعجـب و شـگفتي    اين آزار تا جايي است كه ).121 :1381 ،زاده جمال: قس
يك كنجكـاوي بيمارگونـه   «جوي او و كه جست رساند دارد و آنها را به اين باور مي وامي

ل هستي ئمسا). 28 :1372 ،كاتوزيان(» سازد به معني و هدف زندگي را آشكار مينسبت 
رار پاسخ قـ  هايي بي ني او شده و او را در برابر پرسشو آفرينش موجب حيرت و سرگردا

مردگـي  دلپذير نيستند و همين عـدم توجيـه، موجـب     داده است كه در ذهن او توجيه
ازيبايي از زندگي را بـه تصـوير   ن اگرچه هدايت چهرة. )1(گردد اگزيستانسياليستي او مي

نظران چهـرة زنـدگي را بـدين منظـور نقاشـي       كشد، بر خالف نظر برخي از صاحب مي
بلكه زنـدگي را   ،)406 :1336 ،الزار( »ارزد كه نشان داده شود به زيستن  نمي«كند  نمي

ورد پيش چشم خواننـده بـه تصـوير    آ د و رنج آدمي را فراهم ميسباب درچه ابا تمام آن
ارزد تا شايد بتوان راهي  گونه زندگي، به زيستن نميكه اينكشد تا  نشان داده شود  مي

در ميان دو قطب، در نوسان «به همين دليل است كه پيوسته . براي بهتر زيستن يافت
ط نامناسـب جامعـه، در سـايه    ايو بـه دليـل شـر   » يكي سايه و ديگري روشنايي: است
او در  ).جـا همان(» پيوسته دور و كدر است... روشنايي«اي زندگي او و در آثارش ه روشن
. آنكه راهي بيابـد رود، بي ي خويش از يك قطب به قطب ديگر ميها روشن انديشهسايه

يك  كند؛ اما هيچ نها تجربه ميآزمايد و زندگي را تحت لواي آ هاي مختلف را مي انديشه
تواند زندگي را در نظـر او معنـا بخشـد؛ در     هاي انديشگي نمي از مكاتب فكري و جريان

  .گردد تر مي پيوسته به قطب تاريك زندگي نزديكنتيجه، او 
دقت  هدايت در سير انديشگي خود به آنها توجه ويژه دارد و به از جمله مكاتبي كه     

آخرين فريادهاي "هاي سارتر را  او انديشه. اگزيستانسياليسم است كند، آن را دنبال مي
كـم وكاسـت تجربـه     شمارد و اگرچه آن را بي مي )37: 1372فرزانه، ( "خود دور و زمانة

گـاه از آن   گذارد، هـيچ  ، به نمايش ميسگ ولگردثيلي خود، كند و در آخرين اثر تم مي
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ـ   را از انسان گريزان مي او زندگي. يابد راهي به زندگي نمي سـگ  خصـوص در   هدانـد و ب
. كشـد گوري خويش به تصوير ب به تا انسان معاصر را در حال تجربة زندهكوشد  مي ولگرد

را نمـادي از  ، سگ ولگرد، "پات"نهد و  هاي سارتر بنيان مي او اين داستان را بر انديشه
گي در دنيـاي  كند كه از گذشته فاصله گرفته اسـت تـا از زنـد    انسان مدرن معرفي مي

كه از او جز يك اگزيستانسياليست  شود ناگاه با جهاني مواجه مي يد كه بهجديد كام جو
گـذارد و در كنـار ديگـر     گاه او را آسوده نمي در دنياي جديد، نوستالژي هيچ. زدسا نمي

در . دهـد  او را به سمت انزوا و مرگ سـوق مـي  هاي اگزيستانسياليستي، زندگي  انديشه
كنـد، محـور اصـلي داسـتان      رتر از آن اراده مـي معنايي كه سا ، نوستالژي باسگ ولگرد

  .كشاند گوري مي به زنده ةرا در مرز نابودي به تجرب "پات"است و در نهايت، 
 ةكوشد تا وجوه تشابه انديشاين مقاله با تعريف مختصري از اگزيستانسياليسم، مي     

اوت معنـاي  بـا توجـه بـه تفـ      داستان سگ ولگـرد بنمايانـد   محوري سارتر را با انديشة
  .نوستالژي در قاموس سارتر، توجه هدايت را به اين مسأله بازنماياند

  
  اگزيستانسياليسم و اصالت بشر سارتر
كـه انسـان   د، مكتبي فلسفي است، مبني بـر اين اگزيستانسياليسم يا مكتب اصالت وجو
كه ؛ بدين معنا كه انسان پيش از ايناش تقدم دارد موجودي است كه وجود او بر ماهيت

را بـه ديگـران بشناسـاند،     كـه خـود  د را بشناسد و يا حتي پيش از اينجهان اطراف خو
كشد و تعريفي از خـود   گاه در جهان سر برمي گردد و آن يابد، متوجه خود مي وجود مي
به شناسايي، امكان ارائـة آن  دهد؛ تعريفي كه پيش از وجود يافتن او و رسيدن  ارائه مي
  : دارد كه ياين فلسفه بيان م. نيست

. ماهيت اسـت  اگر واجب الوجود نباشد، الاقل يك موجود هست كه در آن وجود مقدم بر«
مفهومي ممكـن باشـد، وجـود دارد؛ و ايـن      موجودي كه پيش از آنكه تعريف آن به وسيلة

  ).23 :1348 ،سارتر(» موجود بشر است يا به تعبير هيدگر، واقعيت بشري
. شـمارد  ادي انسان را مقدم بر ماهيت و جـوهر روح او مـي  اگزيستانسياليسم، وجود م     
خـود   ةاي كه پس از وجود يافتن جسم و ماديت او، سرنوشت و تقديرش به وسـيل  گونهبه

كوشـند تـا از طريـق روش     بـه همـين دليـل پيـروان ايـن مكتـب مـي       . گـردد  تعيين مي
از ديدگاه  ).53 :1367 خدايار،(به شناخت انسان دست يابند ) پديدارشناسي(شناسي پديده
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اسد و پـس از آن بـه   شن برد، خود را مي اين مكتب، فرد انساني ابتدا به وجود خود پي مي
جهان عرصة عمل او قرار . نمايد پردازد و سپس تعريفي از خود ارائه مي شناخت جهان مي

بنابراين، قسـمتي از  . زند مطلوب خويش، به تغيير آن دست مي گيرد و براساس غايت مي
. كند تا امكان طرح حقيقتي را كه مطلوب اوست به وجود آورد چه را كه هست نفي مينآ

. آورد چه هسـت و نيـز بـا فـرارفتن از آن بـه وجـود مـي       آن ةوسيل حقيقت را براساس و به
عملِ انسـاني  امكان دگرگوني انسان و جهان بنا شده است كه با  ةدرنتيجه حقيقت بر پاي
 ،كـوروز  و169 :1354 ،بـارت : ؛ قـس 46 - 45 :1380، سـارتر ( دآيـ  مـي  جهت يافته و به وجود

1379: 148 - 149 .(  
به اصالت بشر شد و قايل بار، سارتر  هاي فرانسوي، نخستين از ميان اگزيستانسياليست     

) حقيقت مطلـق (او با تأكيد بر اصالت بشر، وجود واجب . انسان را در رأس وجود قرار داد
تمام جهـان را در  . ر سازدول و به عمل وادارا در برابر خويش مسئد، تا انسان كنرا رد مي

به نظر من نويسنده با سخن گفتن بـه تمـامي   «: كنديابد و اظهار ميا انسان درمي ارتباط 
سـخن، بـه دو    او با ايـن ). 18 :1354 ،سارتر(» از خود بايد از جهان به تمامي سخن  گويد

وليت بزرگ او؛ و ديگري توجه به ؤانسان و مس يكي اهميت: كند مقصود خويش اشاره مي
جهان واقع و سخن گفتن از تمامي وجوه آن به عنوان يك واقعيت موجود كه انسان را از 

آورتـر و   انسـان كـه هرچـه هـراس     واقعيتـي بيـرون از وجـود   . آن گريز و گزيري نيسـت 
بـه آشـفتگي و   دهـد و   گردد، درون انسان را نيز تحت تأثير خود قـرار مـي   تر مي هولناك

ن بـه ذهنيـات درون   تـوان از آ  و نمـي  "هسـت "زند؛ اما اين جهان  دلهرة او نيز دامن مي
 ،غيـب  دست: قس(رو شد و آن را درك كرد  بافي پناه برد؛ بايد با آن روبه خويش و به خيال

1354: 73.(  
ت اين جهان قايـل اسـ   -در هايي ها و خصيصه زيستانسياليسم براي انسان ويژگياگ     

بـراي انسـان در ايـن جهـان     كند و سارتر موقعيتي را  كه از آنها به امكانات بشر ياد مي
  . كشد به تصوير مي سگ ولگردكند كه هدايت آن را تمام و كمال در  ترسيم مي

  
   يي اگزيستانسياليستي در سگ ولگردگرا شر و پوچاصالت ب

هـا و   هـا، نگرانـي   تا انديشـه كوشد  پردازد و مي اني كه هدايت به شرح زندگي او ميانس
مشكالت او را در آثارش به نمايش بگذارد، روزي در هيأت راوي بـوف كـور، از تمـامي    



  ... و بن بست » هدايت«اگزيستانسياليسمِ    

 

١٤١  

  
 

 1388 زمستان،  10شمارة         

ه پـيش از ايـن مـورد    چه را كـ نيد و با راهنمايي نيچه تمامي آنتاريخ انديشه روي گردا
گـاه بـه    نـه، تاريـك و دور مـدفون سـاخت و آن    داد، در قبرستاني كه پرستش قرار مي

همـان انسـان، پـس از     ).86-62 :1386 ،كهـدويي و ديگـران  (مه و دود گريخت  سوي آن
پات پس از . شود ، ظاهر  ميسگ ولگردهيأت پات،  سوي مه و دود و در چندي، در اين

اگاه، از طبيعت خود نيز ن به طبيعت و غرايز وجودي خود، به گريختن از صاحب خويش
ند و او را بـراي  گرد اندن او از غرايزش ميموجب دور م عواملي ناشناخته. شود رانده مي

پـات تـازه متوجـه      يـن محروميـت،  پس از ا. سازند هايش محروم مي هميشه از خواسته
اسـت و نـه تـواني بـراي      گردد كه ديگر نه راهي به عشق و طبيعت بـرايش مانـده   مي

و براي بازگشـت بـه زنـدگي پيشـين     جوهاي او جست. بازگشت به گذشتة خويش دارد
يابد كه هيچ راهي براي رسيدن دوبـاره بـه صـاحبش وجـود      ماند و درمي يجه مينت بي

 )16 :ب1342 ،هـدايت (كند  و وحشت گوارايي در خود احساس ميناگاه اضطراب . ندارد
پس از اين در . و اين اضطراب و وحشت گوارا، آغازي براي گرايش به اصالت بشر است

ان پيش چشم او شود و تمام جه سان واقع ميارجاع و ارتباطي ان نگاه او، حد نهايي هر
ـ   آنگسترده است، بي ر او تسـلط داشـته باشـد؛ بـه ايـن      كه نيروي ديگري جـز خـود، ب

د بخشـيد و وجـود او،   خواهد تحقـق خواهـ   نه كه ميگوانديشد كه جهانِ خود را آن مي
بـا   هد توانست همـه چيـز را   از اين پس او خوا. وجود نيروهاي ديگر نيست ديگر دنبالة

ديگر اجبـاري از بيـرون بـر او    . هاي خود را به ظهور رساند ارادة خود سنجيده، توانايي
گيـرد و   ركز هستي قرار ميانسان در م). 60 -59 :1379 ،قس كوروز(  حاكم نخواهد بود

با آن همراه  اين مركزيت يافتن براي او گواراست؛ اما در عين حال، اضطراب و وحشتي
اگـر لـذت اختيـار و آزادي بـراي او شـيرين      . گيرد اش را فرامي است كه سراسر زندگي

گردد كـه از ايـن پـس     اين نگراني همراه است و موجب مي است، در مقابل، هميشه با
تعريف انسـان در قالـب آزادي و سـرگرداني، احسـاس وانهـادگي و تنهـايي و دلهـره،        

هـاي اصـلي    بنيـان   كه سارتر -اين مسايل را  بيچارگي و غم نوستالژي صورت گيرد و
اين . زدة او قرار دهد در برابر چشمان حيرت -خواند  يك اگزيستانسياليست مي ةانديش

بـه تفكيـك    جـا لي است كه در اينئ، مساردسگ ولگها در ها و چگونگي نمود آن انديشه
  :اند مورد بررسي قرار گرفته
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  آزادي و سرگرداني  -1
و ) حقيقـت مطلـق  (الوجـود ز حذف واجـب اگزيستانسياليستي هدايت، پس ا در انديشة

بيند، آزادي است  ن امكاني كه فرد در برابر خود مينمودهاي آن از زندگي بشر، نخستي
يابد كه هرگونه مانع از سـر راه او   عوامانه آن را به اين صورت درمي كه ابتدا با برداشتي

مـل مقاومـت   برداشته شده است؛ هيچ منع قانوني يـا اخالقـي در برابـر خواسـت او تح    
. ي خود مجاز خواهد ديدنخواهد داشت و او آزادانه، هرگونه رفتار و خلق و خويي را برا

احساس آزادي موجـب  . گيرد هاي او قرار مي تساماني در راستاي خواسسرو هرگونه بي
ت گونـه كـه پـا    قيدوبند و دور از همة اجبارها دريابد؛ همان گردد كه بشر خود را بي مي

  :كند را رهايي از هرگونه قيد و بند و مسؤوليت فرض مي برداشتن قالده
 ةكه هممثل اين! چه احساس راحتي كرد. او را باز كرد با دو دستش قالدة... آن شخص«

 :ب1342 ،هـدايت (» ...ها را از گردن پـات برداشـتند ولـي    ها، قيدها و وظيفه مسؤوليت
17.(  

شود كه  ورد و پات بالفاصله متوجه ميآ اي بيش دوام نمي اما اين برداشت از آزادي لحظه
ه پسندانه است كـه دوام آن بـه لحظـ    لوحانه و عوام ر او، تنها يك تصور بچگانه، سادهتصو

بالفاصله پس از آن احساس راحتي و تنها به خاطر يك حركت كوچـك،  . كشد هم  نمي
  : سازد خورد كه او را با ناله از اين خوشي آني دور مي چنان لگدي به پهلويش  مي

لگد محكمي به كه دوباره دمش را تكان داد و نزديك صاحب دكان رفت،  ولي همين... «
  ).جاهمان(» كنان دور شد پهلويش خورد و ناله

مكـانِ  ا(وجودي خود  ةبا اين وصف او در برابر آزادي است كه به نخستين خصيص      
دن، صرفاً بودنِ در مكان شود كه در جهان بو متوجه مي. يابد آگاهي مي) بودن در جهان

اي كـه   رابطـه . آورد يا ظرف خاصي نيست؛ بلكه بودن، سخن از يك رابطه به ميان مـي 
سازد و به واسـطة آن توجـه خـود را بـه اشـيا و       هان پيرامون خود برقرار ميانسان با ج

او حتي براي شناخت خويش نـاگزير از  . سازد هرآنچه در جهان وجود دارد، معطوف مي
رد گيـ  ت او تنها بر همين رابطه قرار ميپايه و اساس شناخ. توجه خواهد بود اين عطف

تـوان خـود را از جهـان     برد كه ديگـر نمـي   پي مي. بيند و انسان را به جهان وابسته مي
دهد و با  هنيت محض مفهوم خود را از دست ميآزادي به صورت يك ذ. منتزع ساخت

-41 :1379 ،قـس كـوروز  (آن حل و هضم شود  كه درآنسازد؛ بي عينيت رابطه برقرار مي
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سازد كه او موجودي اسـت كـه وجـودش ميـداني از      اين شناخت او را متوجه مي ).42
كوشـد تـا بـا اسـتفاده از      بـه ايـن ترتيـب مـي    . ر او قرار داردامكانات است كه در اختيا

 ،بـارت ( ها بهره جويـد گر امكانات خويش بپردازد و از آنآزادي، به شناسايي دي خصيصة
يابد كه بشر، اين وجود تصادفي اجباري، از امكانـاتي سـاخته شـده     درمي). 144 :1354

ك الـزام هميشـگي بـا وجـود او     يـ ها نيست و بـه صـورت   يري از آناست كه گريز و گز
امات است كه به صورت يك تحميل دائمـي، او را  ند و آزادي تنها يكي از اين الزا همراه

اي جـز تنظـيم ايـن     كند، چـاره  ر ميان الزامات زندگي مياگرچه د او. كند همراهي مي
سامان دادن به او براي سرو. داردالزامات به صورتي جديد و متناسب با زندگي خويش ن

ها با شـرايط  را در جهت قبول شرايط و تطبيق آنزندگي خويش، ناچار بايد آزادي خود 
يابـد   وضوح درمي به. ردخويش و نظم و نظام بخشيدن به آنها به كار گي شخصي زندگي

كه آزادي همانند سرنوشتي محتوم بر زندگي او سـايه انداختـه اسـت و بـر او حـاكم و      
خواسته و با اراده و دانش خـود حضـورش   گويا هيچ انساني به صورت خود. ستمسلط ا

خبـر بـوده اسـت؛ امـا      ر ضمن، از حضور اين آزادي نيز بـي را در دنيا انتخاب نكرده و د
ـ    اكنون، به ه ه اسـتفاده از  ر حال، همگي چون او، در اين دنيا گرفتـار شـده و مجبـور ب

روزي كـه او از صـاحبش جـدا    ). 132 -129 :1379 ،كـوروز (انـد   امكانات زندگي خويش
ان نداشـت و همـين   اش در ايـن جهـ   ، هيچ آگاهي از محصور مانـدن هميشـگي  شد مي

  .رسدشد تا پات از آزادي خود راضي به نظر ب ندانستن موجب مي
له ممكن است در دريافت معناي آزادي ابهامي ايجاد نمايد و تعريف آزادي أاين مس     

اين نكته توجه داشت  براي رفع اين ابهام، بايد به. نما نشان دهد اي متناقض را تا  اندازه
ل مكتب فكري سارتر نيز آزادي است كه تنها در رد هرگونـه  كه يكي از مهمترين مسائ

در نگاه سـارتر، آزادي امكـاني اسـت    . آورد نا و مفهوم خود را به دست ميي معجبرگراي
هـاي فـردي و    بنـابراين، آزادي . بشـر خواهـد بـود    افـراد  و شامل همـة  براي نوع انسان

. ديگـري را محـدود نكـرده باشـند    گيرند كـه آزادي   نيز تا جايي نام آزادي ميشخصي 
زادي ديگران نيست؛ حتي اگر ظـاهر  كس و در هيچ شرايطي قادر به نابود كردن آ هيچ

، اگرچه پـات از جانـب ديگـران آزار و    سگ ولگرددر داستان . گونه به نظر برسدامر اين
در نگاه . اش نفي نشده است بيند، آزادي ذاتي او به عنوان امكان زيستيمياذيت بسيار 
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 گذار نكـرده گونه فروسارتر، حتي اگر آن كه بر ديگري تسلط دارد در آزار رساندن هيچ
آن كه مورد ستم قرار گرفته بر حق خـود و آزادي خـود    جويانة باشد، باز هم نگاه تظلم

د و در اين نگرش، بـا كشـتن فـرد ممكـن اسـت آزادي او را محـدو      . تأكيد خواهد كرد
گـز وجـود   توان شرايطي فراهم آورد كـه گـويي او هر   محصور و متوقف ساخت؛ اما نمي

گاه نتوانسته است آزادي ديگري را در آزادي خود چنان  يچهيچ انساني ه .نداشته است
گـاه از خـود اراده و تصـميم و آزادي نداشـته اسـت       د كـه گـويي هـيچ   حل و هضم كن

گونه باشد، در هرحال، او يك  حتي اگر ظاهر امر هم اين ؛)231-230: 1354 ،غيب دست(
آزادي از او . دارد انسان است و انسان بودن در نفـس خـود آزاد بـودن را نيـز بـا خـود      

، هـيچ  كنـد  هاي خود اظهار نمـي  تاگر او خود اعتراضي به محدودي. ناپذير است جدايي
اسـت  هرلحظه ممكـن  . آزادي همراه او و در اوست. شود تغييري در وضعيت ايجاد نمي
اگـر امـروز پـات تصـميم بـه      . اي ديگر ظهـور يابـد   گونه با انتخاب و تصميمي جديد، به

او  رفتـه اسـت و فـردا ممكـن اسـت ارادة     مقابـل حـدود موجـود گ    سكوت و تحمل در
آزادي شخص در هر صورت، وجود دارد؛ خـواه در سـكوت و خـواه در    . ديگرگون گردد

سـارتر  ... «. انتخـاب كـرده اسـت    ستيز؛ مهم اين است كه فـرد يكـي از ايـن دو راه را   
بـا يكـديگر بـودن بـه      تجربـة ... اي توخالي اسـت  ويد احترام به آزادي ديگران واژهگ مي

موجـود نيسـت يـا بايـد بـر       معناي يگانگي نيست و براي فرار از تناقض دو راه بيشـتر 
چگونگي رابطه با ديگران، با يكـديگر  . ديگري چيره شد يا چيرگي را بر خود روا شمرد

آزادي پات، مصداق عينـي و   ).232 :همان(  »بودن نيست بلكه كشمكش و ستيزه است
ي تنها عاملي كه مانع يگانگي پات با ديگـران اسـت، آزاد  . رتر استروشن اين سخن سا

شود تا پات در راستاي سود و زيان ديگـران قـرار نگيـرد و در     آزادي موجب مي. اوست
ديگر قالده به گردنش نبود براي ... «نتيجه، از نوازش و توجه آنها محروم گردد؛ چراكه 

  ).20 :همان( »...كه او را نوازش بكنند اين
  
  وانهادگي، تنهايي و دلهره -2

شـديد در جهـاني    يشود، احسـاس وانهـادگ   رو مي ه با آن روبهناگا آنچه كه امروز پات به
 ؛در جهان انداخته شده اسـت  پناه يابد كه بي باره خود را موجودي مي او يك. غريب است

تـرين   آنكـه كوچـك  بودن خود داشته باشد و يـا بـي   ترين اختياري براي كه كوچكآنبي
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باره در جهاني كـه   يك گويي به. اطالعي از چرايي و چگونگي وجود خويش به خاطر آورد
  .گونه سنخيتي با او ندارد پرتاب شده است هيچ

يـن مـردم عايـدش    جز لگد، قلبه سنگ و ضرب چماق چيز ديگـري از ا آن روز پات به«
» !بردنـد  و كيـف مـي  دشمن خوني او بودند و از شكنجة ا هامثل اينكه همة آن. نشده بود

  ).18 :همان(
رهاشـدگي بـه   . و به حال خود رها شده است او دريافته است كه در اين دنيا پرتاب     

. ت و همـواره بـا او خواهـد بـود    اي براي آن نيسـ  حال خود، خصيصة ذاتي اوست و چاره
 :1379 ،قس كوروز(كس و هيچ نيرويي قادر به از ميان برداشتن اين وضعيت نيست  هيچ
دانسـت؛ امـا    ايي خويش را موقت و گذرا ميپيش از اين، وانهادگي و تنهپـات  ).  83 -81

كسـي و   شـدي از ايـن بـي    ه او ثابت كـرده اسـت كـه راه بيـرون    جوهاي مداوم، بو جست
  .وانهادگي براي او نيست

بـي   صـاحب،   توانست بـي  چطور پات مي. و وحشت گوارايي كرداحساس اضطراب ... «
كند، چون صاحبش براي او حكم يك خدا را داشت، اما در عين حال خدايش زندگي ب

باالخره شب خسته و مانـده  ... جوي او خواهد آمد و مطمئن بود كه صاحبش به جست
  ).16 :ب1342 ،هدايت(» ...به ميدان برگشت، هيچ اثري از صاحبش نبود 

اه جهان انداخته و بـه  كه دانسته يا خواسته باشد، در چآنگردد كه بي تازه متوجه مي     
. نها نداردي افتاده است كه هيچ سنخيتي با آدر ميان موجودات. حال خود رها شده است

راهي . ها مطابقت بخشدود را با شرايط جديد و نيز با آنتواند خ نه از نوع آنهاست و نه مي
 دانـد كـه چـه كسـي، كـي و چـرا او را در ايـن        حتي نمي. يرون از جهان خود نداردبه ب

رومندي نيـز دسترسـي   در ضمن، به هيچ عامل خارجي ني. موقعيت گرفتار ساخته است
مي را براي او ئاي دا لهرهتنهايي ناشي از وانهادگي، د. گير او باشد گر و دست ندارد تا ياري

وليتي است كـه انسـان   ؤاين دلهرة صرفاً دنيوي، برخاسته از مس). 44: همان(زند  رقم مي
اي كه  شود؛ دلهره عمل وادار مي گردد و به انتخاب و رو مي با آن روبهدر مواجهة با خود، 

رط الزم دلهره ش). 32 :1348 ،سارتر(باشد  در رويارويي با انتخاب و عمل مي منشأ آن نيز
تواند بدون آن  گردد؛ تا آنجا كه فرد نمي كنندة زندگي بشر مي انسانيت واقع شده، تعيين

كـاري آن را   ا بـا فريـب  خود سرپوشي بگذارد و يـ  بر دلهرةيابد و تنها ممكن است  وجود
دلهره متعلق و مخصوص زندگي  ).28 :1379 ،استراترن: ؛ نيز قس32-29 :همان( انكار كند
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اي  بشر به جهان و زندگي خويش رابطه دنيوي و مختص اين جهان است كه با دلبستگي
بـه   ؛)52 - 50: 1354 ،بـارت (سـازد   او را از ديگر موجـودات متمـايز مـي   مستقيم دارد و 

 ةألهمان عاملي است كه به عنوان مهمترين مسـ  زند و تنهايي س تنهايي دامن مياحسا
  :مورد تأكيد است سگ ولگردزندگي، در داستان 

دانسـت و نـه    د وارد دنياي جديدي شده كه نه آنجا را از خودش مـي كر پات حس مي«
  ).18 :ب1342 ،هدايت(» ...برد  مي كسي به احساسات و عوالم او پي

گونـه   گونه پشتوانة اجتمـاعي و نيـز بـدون هـيچ     و موجودي است تنها و بدون هيچا     
. گشاي معماي او باشـند  توانند راه يك از موجودات نمي هيچ. الگوي آزموده و برتر انساني

يچ هـ . ديگـري از او در آفـرينش نيسـت    نمونة. خصوص به خود و يگانه استوجودش م
اي  آسمان و موجودات از جنس جداگانه زمين و. شود ي پرسش او شنيده نميپاسخي برا

او در اين ميـان تنهـاي تنهاسـت    . هيچ گوشي توانايي شنيدن نجواي او را ندارد. هستند
  :شود و از ديگران جز آزار چيزي عايدش نمي )36 :1348 ،سارتر: قس(

پراند، اگر  ي شاگردش به او سنگ ميزد، جلو قصاب جلو دكان نانوايي پادو او را كتك مي...«
كـرد و   دار شـوفر از او پـذيرايي مـي   برد، لگد سنگين كفش ميخ اتومبيل پناه مي ةزير ساي

 شيربرنج فروش لذت مخصوصي از شـكنجة شدند، بچه  زماني كه همه از آزار او خسته مي
د و صـداي  خـور  سنگ به كمرش مـي  كشيد يك پاره مي اي كه در مقابل هر ناله. برد او مي
آنهـاي  ة كه هممثل اين! ب صاحابسبد م: گفت شد مي سگ بلند مي ةبچه پشت نال ةقهقه

كردنـد،   زيركـاه از او تشـويق مـي    طـور موذيانـه و آب   ديگر هم با او هم دست بودنـد و بـه  
  ). 11- 10 :ب1342 ،هدايت( »زدند زير خنده مي

اي از  انهتـرين آشـنايي يـا نشـ    موآمـد دارنـد ك   يك از كساني كه در ميدان رفت هيچ     
هاي طوالني زندگي بـا صـاحبش، اينـك     تنها اوست كه پس از مدت. ندارند صاحب پات

ـ  . تنها و آواره در اين جهان رها شده است ه كارهـاي روزمـره و تكـراري خـود     ديگـران ب
  .ي تنهاستپات در دنياي خود وانهاده و تنهاپردازند و  مي
  

  بيچارگي  -3
ه ها، بحث پـوچي و بيهـودگي زنـدگي اسـت كـ      ليستحث اگزيستانسياترين مبااز مهم

روزي نيچه، به زعم خود، مرگ خدا را بـه  . گردد احساس بيچارگي شديد را موجب مي
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قدرتمنـدي   ا بـه ارمغـان آورد و آن را  مايـة   ه بشارت، مژده و نويدي براي انسان عنوان
د را در زندگي از دسـت داده،  انسان دانست؛ اما پس از اين ادعا، انسان مدرن هدف خو

زندگي مـدرن معنـا و   . خوبي و بدي رنگ باخت. به پوچي و بيهودگي آن معتقد گرديد
اين پوچي . يك شوخي پوچ تنزل يافت دست داد و در نتيجه، تا اندازة مفهوم خود را از

هـا بـا حـذف حقيقـت     آن. ها نمود خاصـي يافـت   بيهودگي در ميان اگزيستانسياليستو 
مطلق، انسان را به يك امكان، اتفاق، تصادف يا احتمال تعريف كردند و وجـود او را بـه   

از اين منظر، انسـان  . عنوان موجودي كه وجودش چندان ضروري نيست، فرض نمودند
اي  كننـده  وجودش به دنبـال دليـل قـانع    توان براي دي اتفاقي است كه ديگر نميموجو

دن او، بـو . شده در دنيايي كه متعلق به او و از سنخ او نيسترها گشت؛ پيشامدي است
شـود   ثر نبـودن او چيـزي از عـالم كـم نمـي     افزايد و در ا به معناي هستي و جهان نمي

ــه نهايــت  له احســاأو ايــن مســ )50 -44 :1379 ،اســتراترن( ــرد ب س بيچــارگي را در ف
  .)2(رساند مي
اياند كه انسان با قرار گرفتن در موقعيت پـات،  نم نيز اين مسأله را بازمي گ ولگردس     

درك كند،  يسم با عنوان وضعيت بشري از آنها ياد ميتمامي حدودي را كه اگزيستانسيال
ت وضعيت بشري مجموعه جبرهايي اسـ . يابد نگرد و درمي كرده، خود را از اين منظر مي

ها اصول بديهي و ماقبل  امها و الز كنند، و اين محدوديت كه بشر را از بدو امر محدود مي
لزوم زاده شدن و مردن، لزوم متناهي بودن، لزوم وجود در جهان، : تجربي حيات هستند

مجموعه وجـود بشـر را در    اين). 30-29: 1345 ،سارتر(لزوم بودن در ميان ديگر مردمان 
احساسـي كـه يكـي از    . گرداننـد  و احساس بيچارگي او را مضـاعف مـي   فشارند خود مي
  .است سگ ولگرداي اصلي پردازش داستان محوره

راوي يابيم كه پات پيش از اين نيز و البتـه در هيـأت    با مروري بر آثار هدايت درمي     
خـوبي   خود و در مسير رسيدن به امروز، ايـن حـدود را بـه    ، در زندگي گذشتةبوف كور

هاي ديگران  تبراي رهايي از دست قضاو بوف كوردر تمام مدتي كه راوي . دريافته است
-43 :الـف 1356 ،هـدايت (كرات به اين حدود برخورده است  كوشد به هاي آنان مي و سنت

 ،هـدايت (له اسـت  أ، ميـرزا احمـد خـان گرفتـار همـين مسـ      نيز سه قطره خوندر  ).50
نيز او اسـير حـدودي اسـت كـه حتـي در       گور به زندهو پيش از آن در  )21-14: ب1356



١٤٨   
  

  
 

  مايونسيدكاظم موسوي و فاطمه ه دكتر                
  
 1388، زمستان 10شمارة             

يت زنـدگي او  وضـع  ).23-22: الـف 1342 ،هـدايت (ي ناپذيرنـد  پرتگاه مرگ نيز از او جداي
هاي دور تا به امروز در قالـب سرنوشـت بـر زنـدگي او غالـب و       همين است و از گذشته

ـ   . حاكم بوده است ودن در موقعيـت تعريـف و تعبيـر    اگر اگزيستانسياليسم بشـر را بـه ب
كشد كـه انسـان    صوير مياين جنبه از آن را به ت دسگ ولگر، )36 :1345 ،سارتر(كند  مي

عوامـل محيطـي خـود قـرار دارد؛     در هر زمان، مكان و شرايطي كه باشـد، تحـت تـأثير    
آشكار شدن موقعيـت او   تيجةهاي پات ن ها و رنج ها، ضعف گونه كه تمام سرگرداني همان

. حركـت خـالف جريـان آب اسـت     در جامعه است؛ منشأ بزرگ احساس بيچارگي پـات 
او در همه با . ماع حاكم است جز آن است كه پات انتظار آن را دارداي كه بر اجت انديشه

ورد؛ در دكان نـانوايي، در قصـابي،   خ جا آشكارا به چشم مي ستيزند و اين ستيزه در همه
را كه پات او شيري . خصوص در رفتار اين پسربچه به... رفتار پسربچة شيربرنج فروشدر 

چه مورد پسند خود بوده، آميختـه و  د ديگر، با آنكرده است، با موا روزي از آن تغذيه مي
. زنـد  ن عمـل خـود بيچـارگي پـات را رقـم مـي      به معرض فروش گذاشته است و با همي

يرد و گرسنه و دردكشيده به كنج دهد چيزي از دست او نگ مياي كه پات ترجيح  گونه به
  ).11 :ب1342 ،هدايت(اي بگريزد  كوچه
زار تاريك اين جهـان را   هاي لجن سرگردان، زيرا شتك است بيچاره وپات موجودي      

بينند، همين آثار دويدن در  ها چيزي كه ديگران در وجود او ميتن. با خود به همراه دارد
انديشـه و پيـام    ترين آثار حضور در دنيـاي تـاريكي كـه در آن بـه    از مهم. ستزار ا لجن

شود و حدود جهان بر  گرفته ميو آگاهي انساني ناديده  شود و هوش انساني توجهي نمي
  :انسان تسلط دارد، درد و زجر و سرگرداني و بيچارگي است

مثـل  دودي و به پاهايش خال سياه داشت،  ين يك سگ اسكاتلندي بود كه پوزة كاها« 
هاي بلبلـه، دم بـراغ، موهـاي     گوش. زار دويده و به او شتك زده بود اين بود كه در لجن

در تـه  . درخشـيد  آلود او مـي  پشم ةچشم باهوش آدمي در پوزدار چرك داشت و دو  تاب
شبي كـه زنـدگي او را فراگرفتـه بـود      در نيم. شد هاي او يك روح انساني ديده مي چشم

شـد آن را   پيامي با خود داشت كـه نمـي  زد و  هايش موج مي پايان در چشم بي يك چيز
و نه رنگ بود، يك چيز  يآن نه روشناي. ني چشم او گير كرده بود دريافت ولي پشت ني

نـه  شود بـود،   ي كه در چشمان آهوي زخمي ديده مينكردني مثل همان چيزديگر باور
داشـت بلكـه يـك نـوع تسـاوي ديـده        هاي او و انسان وجـود  تنها يك تشابه بين چشم
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يك سگ سـرگردان   كه فقط در پوزة دو چشم ميشي پر از درد و زجر و انتظار -شد مي
دناك پـر از التمـاس او را كسـي    هاي در آمد نگاه ولي به نظر مي .ممكن است ديده شود

  ).10 :همان(» ! فهميد نمي
  

ي و مناسـبات آن  كه در برابر عناصر طبيعت تنهاست و با جهان هسـت او عالوه بر اين     
يـز تنهاسـت و يـك غريـب گرفتـار      آيد، در ميان نوع خود، نوع بشـر، ن  بيگانه به نظر مي

سـازد   تـر مـي   تر و دهشـتناك  واقعيت احساس بيچارگي او را عميقاين عيار است و  تمام
ديگران، همه با مذهبي قشري و سطحي، بدون تعمـق و   ).36پاورقي  :1348 ،قس سارتر(

توجـه بـه    اند و بـي  ت به زندگي و مناسبات آن خو كردهانديشه و تنها از پي تكرار و عاد
گار نيسـت بـه نـابودگري و    هـا سـاز  ت روزانة آنهاي نو و تنها به دليل آنكه با عادا انديشه

  : پردازند ستيزه مي
زدند و به نظرشـان خيلـي طبيعـي بـود سـگ       را مي] پات [ مه محض رضاي خدا اوه«

 ،هـدايت (» نجسي را كه مذهب نفـرين كـرده و هفتـا جـان دارد بـراي ثـواب بچزاننـد       
  ).11 :ب1342

مي درهاي ديگـر را نيـز   سو تمااز ديگرطبيعتش دور نگاه داشته و از سويي پات را از     
  :اند بر او بسته
جا سـگ مـاده بـود، ولـي     عاقبت رفت دم راه آبي كه آن. زد چند دور ديگر در آبادي... «

پات با حرارت مخصوصي زمين را با دستش كند . جلو راه آب را سنگ چين كرده بودند
مـأيوس شـد، در همانجـا     بعـد از آنكـه  . د بتواند داخل باغ بشود، اما غيرممكن بـود شاي

  ).16 :همان(»زدن شد مشغول چرت
  

ائمـي  د كه او جز تحمل ايـن عـذاب و شـكنجة   ديگر دليل بيچارگي پات اين است      
ـ . تدريج جزئـي از خاكروبـة كنـار گـذر شـده اسـت       اي ندارد و به چاره ي از همـان  جزئ

او از همان روز كـه بـه    درواقع،. ها ندارداي جز خوكردن به آن ها و چاره ها و زبيل آشغال
. چنين پيدا كـرده بـود  ين دنياي جديد نهاد، سرنوشتي اينصاحبش پشت كرد و پا در ا

اي  آن كه خالف عرف رفتار نمايـد چـاره  جايي كه حقيقت از ميان مردم رخت بربندد، 
كـه احتياجـاتي دارد كـه شـبيه     يك زندگي كثيـف نخواهـد داشـت؛ چرا    جز عادت به

ي او با بيچارگي بايد براي رفع نيازها. دهد و او را با آنها پيوند مييازهاي ديگران است ن
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تـرين نمـود    له بـزرگ أاين مس. ايدكند، مراجعه نم خود به محيطي كه در آن زيست مي
  :بيچارگي پات است

الوه سـر پـيچ   عـ بـه . كم عادت كـرد  ولي بعد كم. را به سختي گذرانيد چند روز اول... «
د و كردن كرده بود كه آشغال و زبيل در آنجا خالي مي سراغ را كوچه، دست راست جايي

ي روز را جلـو قصـابي و   شـد و بعـد هـم بـاق     پيدا مي... ها خوراك... در ميان زبيل بعضي
  ).18 :همان( »گذرانيد نانوايي مي

ر نهايت بيچارگي به انزوا ناچار، د ات در حالي كه جايگاهي در جامعة خود ندارد، بهپ     
  .دهد الب نوستالژي بيش از پيش نشان ميورد؛ انزوايي كه خود را در قآ روي مي

  
  نوستالژي -4
چيزهاي  چيز، معني درد سوزان دوري از وطن و اشتياق برايبيش از هر ،نوستالژي ةواژ

رت يـا اشـتياق   كند، اما در آثار سارتر غالباً به معنـي در حسـ   از دست رفته را تداعي مي
هدايت به عنوان  سگ ولگردو همين معنا، در ) 1386: مجيدي( رود هيچ بودن به كار مي

  .محوري داستان، بسط داده شده است انديشة
وضعيت موجود و نارضايتي پـات، او را بـه يـك نوسـتالژي عميـق و منـزوي سـوق             
يوسـته بـه يادبودهـاي گذشـته     او براي گريز از رنج حاصل از زندگي خويش، پ. دهد مي

آرامش به خاطراتي مـبهم  براي يافتن . كند جو ميو ها جسترا در آن آورد و خود روي مي
  : كند مراجعه مي

از زندگي گذشته فقط يك مشت حاالت مبهم و محو و بعضـي بوهـا بـرايش بـاقي     ... «
يك نـوع  خود  گذشت، در اين بهشت گمشدة بود و  هروقت به او خيلي سخت ميمانده 

» شـد  يار خاطرات آن زمان جلـوش مجسـم مـي   تاخ كرد و بي تسليت و راه فرار پيدا مي
  ).18 :ب1342،هدايت(
  

وسـته خـاطرات   او به عنوان موجودي غريب كه در اين جهان گرفتار آمده اسـت، پي      
ورد كه با آرامش خاطر و كند زماني را به خاطر آ سعي مي. جويد وطن مألوف خود را مي

در  ن كـه بـه درد غربـت گرفتـار و    تالش او بر اين است كه اكنو. زيسته است آسوده مي
جو كند كـه  و خود روزهايي را جست كم در گذشتة سرنوشت خود سرگردان است، دست
  :در آن امنيت و آرامش داشته است
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كـرد،   بويي كه بيش از همـه او را گـيج مـي   رسيد،  در ميان بوهايي كه به مشامش مي«
شـبيه شـير مـادرش بـود و     آن قدر اين مايع سفيد كه  -بوي شيربرنج جلو پسربچه بود

ناگهان يك حالـت كرختـي بـه او دسـت      -كرد هاي بچگي را در خاطرش مجسم ميياد
يـد  مك ان مادرش آن مايع گرم مغذي را ميداد، به نظرش آمد وقتي كه بچه بود از پست

ش و بوي تندي كه آغـوش مـادر  . كرد ليسيد و پاك مي و زبان نرم محكم او تنش را مي
اش  و سنگين مادرش و شير او در بيني بوي تند -كرد استشمام ميدر مجاورت برادرش 

  ).13: همان( »...جان گرفت
  

پيـامي كـه در پشـت    . جـا نيسـت  اش اين د كه وطن اصلي و حقيقـي او اطمينان دار     
همـه غربـت    اين. آورد همين است ه و نگاه آهوي زخمي را به ياد ميچشمان او گير كرد

نـوازش و پرسـتش،   او  شـدة  در بهشـت گـم  . ود داشته باشددمي وجتواند در وطن آ نمي
او براي احسـاس  . ستكس از نوع او ني نواخت؛ در حالي كه اينجا هيچ احساسات او را مي
هـان گرفتـار غربـت نگـردد، بـه يـك       كه در اين جمندي و نيز براي اين آرامش و رضايت

توانـد روح او را نـوازش    يتنها چيزي كه م. ني نيازمند استنوع و تعامل و تفاهم انسا هم
 او بـه . بخشد، اين است كه اطمينان حاصل كند كه وجود او براي ديگري ارزشمند است

بـه دنبـال   . وجود خويش و محبت و نوازش ناشي از آن است شدة دنبال يافتن ارزش گم
  : ارتباطي ميان ازليت و زندگي امروزين خويش است

اي  او مثل بچه. ياج او به نوازش بودداد احت كه بيشتر از همه پات را شكنجه ميچيزي «
سري خورده و فحش شنيده، اما احساسـات رقـيقش هنـوز خـاموش     اش تو بود كه همه

ز پيش احتيـاج بـه نـوازش    مخصوصاً با اين زندگي جديد پر از درد و زجر بيش ا. نشده
در . كرد و حاضر بود جان خودش را بدهـد  هاي او اين نوازش را گدايي مي چشم. داشت

:   همـان (» صورتي كه يك نفر به او اظهار محبت بكنـد و يـا دسـت روي سـرش بكشـد     
18-19.(  

دنياي پـر  در اين . او در برابر اين احساس نياز به نوازش، به ابراز محبت نيز نياز دارد     
گردد كه مبناي زندگي را فهم، انديشـه و تعامـل و تفـاهم بـه      از رنج به دنبال كسي مي

هـيچ كينـه و    در اين صورت، خواهد توانست با فداكاري و مهرباني تمام و بي. شمار آورد
شرارتي با اطرافيان خود ارتباط برقرار نمايد و حس پرستشي را كه در درون او سركوب 

  :شده بود، احيا نمايد
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. او احتياج داشت كه مهرباني خودش را به كسي ابراز بكند، برايش فـداكاري بنمايـد  «
  ).19:همان( »...وفاداري خود را به كسي نشان بدهدحس پرستش و 

  
ها بـه كـار    را براي جلب توجه و محبت اين آدمدر حالي كه اكنون تمام تالش خود      

هـاي اطـراف او    انسان. اي جز خشم و غضب و كينة آنها نديده است نتيجه گرفته است و
. خـود را در نظـر دارنـد   طلبـي   برايشان اهميت داشته باشد، منفعتكه محبت بيش از آن

اي بر گردن او انداخته باشند و او را مقيد به  نوازش تنها در صورتي امكان دارد كه قالده
آزادي و محبت دو اصـل جـدا از   . )20:همان(اطاعت و تسليم در برابر خود ساخته باشند 

، اگر طلبي نيز قيد و بدون منفعت هايي بي محبت. با يكديگر جمع نخواهند شد اند كه هم
ه انسان را بيهـوده  كوتاه، گذرا و فريبنده ك ؛وجود داشته باشند، جز سرابي بيش نيستند

امـا انسـان بـه دنبـال     . شوند او منجر ميكشانند و در نهايت به نابودي  به سمت خود مي
خويش پيوسته بـه دنبـال    وجوي بهشت گمشدة يافتن خاطرات ازلي خويش و در جست

كند كـه گـويي مقصـود خـويش را يافتـه       به دويدن ميمحبت كوچك چنان شروع يك 
  :است

ايـن  . مردي از اتومبيل پياده شد، به طرف پات رفت دستي روي سـر حيـوان كشـيد   «
د و با ترديد به آن مرد پات دمش را جنباني... پات گول نخورده بود. احب او نبودمرد ص

دنبالش افتاد و تعجب پات . آن مرد برگشت دوباره دستي روي سر او كشيد... نگاه كرد
ها از  شناخت و بوي خوراك مرد داخل اتاقي شد كه او خوب مي او بيشتر شد، چون آن

كـرد و جلـو او    هـاي نـان را بـه ماسـت آلـوده مـي       مـرد تكـه   آن... آمد آنجا بيرون مي
آيا ممكن بود يك صاحب جديد پيدا كرده باشد؟ با وجود گرما، آن مـرد  ... انداخت مي

. بادي خـارج شـد  كه از آپات هم به دنبالش تا اين. ...برجدر همان كوچه بلند شد رفت 
 ...آن مـرد . راه ديگـر ميـدان برگشـتند   ديوار انتظار او را كشيد بعد از  پات كنار ساية...

و غبار به راه افتاد،  يك مرتبه اتومبيل ميان گرد ...نشست ...ها رفت در يكي از اتومبيل
خواسـت ايـن مـرد را از     نمـي ... يل شروع به دويدن كـرد دنبال اتومبدرنگ  پات هم بي
  ). 21-20:همان( »...دست بدهد

  
خود را مقصر پات . گيرد س گناه انسان صورت ميها به دنبال احسا تمامي اين تالش     

ست؛ ملكي كـه از  داند كه ناخواسته او را به ملك ديگران كشانيده ا و آلوده به گناهي مي
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حتـي از  . نه حس مالكيت و يا حتي احسـاس تعلـق بـه آن نـدارد    گو آن او نيست و هيچ
كند؛ امـا از سـويي نيـز بـه دليـل       هان نيز احساس شرمساري و گناه ميبودن در اين ج

او بـه  ). 17 :همـان (نيازهاي طبيعي خود، ناچار، بايد راهي براي مانـدن در اينجـا بيابـد    
. يابـد  اطرات مـبهم بچگـي نمـي   ن پناهي جز خـ ترين راه ممكن است؛ بنابراي دنبال ساده

نيرويـي قـوي او را بـه سـوي     . راهي جز پناه جستن در دامان ازليت باقي نمانـده اسـت  
شـود تـا    دود كه از آبادي خـارج مـي   قدر در پي آن مي كند و آن ذب ميخاطرات ازلي ج

ش     هاي هرچه او بيشتر در پي خواست. يابد بادي توان خود را پايان يافته ميكه دور از آاين
در نهايـت، او نـاتوان و شكسـته، دور از    . گيرنـد  ها بيشتر از او فاصله مي دود، خواست مي

  .برد پي مي آبادي به اشتباه خويش
و بـا وجـود   زد  لـه مـي   لـه . واست اين مرد را از دست بدهـد خ او اين دفعه ديگر نمي... «

داشـت و   مـي مـام قـوا دنبـال اتومبيـل شـلنگ بر     كرد با ت دردي كه در بدنش حس مي
ت و خيزهـايي از روي  تمام قواي خودش را جمع كرده بـود و جسـ  ... دويد سرعت مي به

او اشتباه كرده بود عالوه بر اينكه  -رفت اتومبيل از او تندتر ميداشت؛ اما  نااميدي برمي
    ).21 :همان(» ...رسيد، ناتوان و شكسته شده بود به اتومبيل نمي

هاي خود را بيهوده        تمام كوشش. رسد گرايي مي ه نهايت پوچبا درك اشتباه خود ب او     
ل زندگي بشر در دلي. داند آن هيچ نمييابد كه در  يند و خود را گرفتار سرانجامي ميب مي

يابد كه از ايـن زنـدگي هـيچ هـدف آشـكار و       تازه درمي. ماند پاسخ مي نظر او مبهم و بي
خـود را بـراي بـه دسـت آوردن     وار  ديوانـه  حتي دليل اين دويـدن . است روشني نداشته

رد هـاي او بـراي يـافتن     يابد كه تمامي تـالش  يابد و اطمينان مي گذشتة خويش درنمي
  :هايي براي يافتن هيچ بوده است پايي از ازليت، درواقع، تالش

رود،  دانست به كجا مي دانست چرا دويده، نمي اصالً نمي. م كوشش او بيهوده بودتما... «
جلو . از دهنش بيرون آمده بودزد، زبان  له مي ايستاد، له. س داشت و نه راه پيشاه پنه ر

ه كشـيد و  زحمت خودش را از كنـار جـاد   ا سر خميده، بهب. هايش تاريك شده بود چشم
ذاشت و بـا ميـل   داغ و نمناك گ رفت در يك جوي كنار كشتزار، شكمش را روي ماسة

تواند تكـان   د حس كرد كه ديگر از اينجا نميخور وقت گول نمي غريزي خودش كه هيچ
درد شـديدي در   .رفت، افكار و احساساتش محو و تيره شده بـود  سرش گيج مي. بخورد

در ميان تشنج و . درخشيد هايش روشنايي ناخوشي مي كرد و در چشم شكمش حس مي
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شـد، عـرق سـردي تمـام تـنش را       حـس مـي   كم بـي  ها و پاهايش كم پيچ و تاب، دست
  ).22- 21 :همان(» فت، يك خنكي ماليم و مكيفي بودگرفرا
  

بيند كه ديگر براي او نه راه پـس مانـده    بستي مي نتهاي تالش و زندگي خود را در بنا     
سرافكنده از تـالش خـود در   شود و  زندگي پيش چشمش تيره و تار مي .است نه راه پيش

گر نه تـوان  دي. خوردن را نيز ندارد حال او حتي توان تكان. گيرد حاشية راه زندگي قرار مي
بخـش   انتظار خنكـي لـذت  در . آيد بيند و نه مرگ به سراغ او مي زندگي كردن در خود مي

رسد و او، تنها و در آسـتانة مـرگ،    ا را پايان بخشد؛ اما مرگ فرانميه مرگ است تا سختي
گـر انديشـه و    كه نماياناند تا نگاهش را،  بيند كه به انتظار مرگ او نشسته هايي را مي كالغ
او، در انتظار مـرگش   چون خوديابد كه ديگران نيز، هم درمي. ر او بودند، از ميان بردارندفك

نوسـتالژي انسـان را بـه پـوچي     در نظـر او، در غربـت ايـن جهـان،      ).22 :همان( اند نشسته
سـد؛ گويـا   ر آدمي، هيچ پيامي از هيچ جايي نمـي رغم انتظار مداوم  سازد و به تر مي نزديك

دلـداري  تـرين   كوچك. كاري ندارد و كس  تاده و وانهاده در اين جهان، هيچافبشر بيچارة فرو
زنـدگي افتـاده    و تنها همچون سگي ولگرد بـر گوشـة جـادة   كس  براي او وجود ندارد و بي

  . است تا روزي مرگ او فرارسد
  

  گيري نتيجه
كوشد تـا پاسـخي    است و ميگرفتار مسائل انديشگي دنياي مدرن  سگ ولگردداستان 

نـاي زنـدگي   عآن بتـوان بـه م   في ذهن انسان بيابد تا به واسـطة هاي فلس براي پرسش
سـان را بـه   اين داستان متوجه مكتب فكري سارتر اسـت و بـه تبـع آن، ان   . دست يافت

هاي وجودي خويش از سويي و  كه گرفتار در محدوديتكند  عنوان موجودي معرفي مي
موجودي كـه بـراي رهـايي از    . هاي اين جهاني از ديگر سو استمحدود به حد و حصر

 ها، پيوسته به دنبال يافتن مفري در خاطرات ازلي خـويش  رنج ناشي از اين محدوديت
اين داسـتان امكانـات و   . ستخويش كوشيده ا شدة بوده و براي يافتن مجدد بهشت گم

ندگي پات، شوند، در ز ل ميها براي وجود بشر قاي هايي را كه اگزيستانسياليست واقعيت
از كوشد تـا رنـج و بيچـارگي ناشـي      گذارد و در كنار آن مي سگ ولگرد، به نمايش مي

گونه كه سارتر  همان. عامل نابودي او تعريف كند ترينوابستگي نوستالژيك پات را مهم
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و بـا ايـن توصـيف، نوسـتالژي را     دانـد   ژي را كوششي در جهت يافتن هـيچ مـي  نوستال
بخش آنكه در مكتب سـارتر پاسـخي اميـد   شمارد و بي گرايش ذهني بشر مي ترين پوچ

معنـا معرفـي    بيابد، زنـدگي انسـان را پـوچ و بـي     هاي هميشگي ذهن بشر براي پرسش
  .كند مي
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