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انتري که داستان درادبیاگزیستانسیالیسمازردپایی
اثر صادق چوبک ،لوطیش مرده بود

2عسگر صالحی،1ندا نبی زاده اردبیلی

چکیده
مهر ناتورالیستی بر چوبکهاي داستاناگرچه عمدتاً

- هاي او را ناتورالیستی میپیشانی دارد و اغلب، داستان

ثیرپذیري برخی از آثار او از دیگر مکاتب ادبی أولی ت،دانند
انتري بررسی  است. داستان کوتاه ۀمل و شایستأهم قابل ت

به زعم ما اثري کامالً ،که لوطیش مرده بود
وجودگرایان ياگزیستانسیالیستی است که مطابق با آرا

دیدگاه تا نوشته شده است و چوبک در آن کوشیده است 
خود را در مورد وانهادگی، بی هدفی، پوچی و بیچارگی 

صاحب و تنها به ب انتري بیانسان در این جهان، در قال
هدف این پژوهش بررسی عناصر ،رونمایش گذارد. از این

براي این منظور .وجودگرایی در این داستان منتخب است
ابتدا اصول اعتقادي مکتب اگزیستانسیالیسم را با تکیه بر 

هایی بزرگان این مکتب شرح داده شد و سپس نمونهيآرا
شد. نتیجه حاصل برده آوردهبراي آن اصول از داستان نام

آمده از این پژوهش مطابقت این داستان را با اصول 
کند.یید میأاعتقادي وجودگرایان ت

اگزیستانسیالیسم، آزادي، پوچی، ناامیدي، :هاکلیدواژه
داستان کوتاه. 
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Traces of Existentialism Literary in
Monkey who Owns was Dead” By

Sadegh Chubak
N. Nabizadeh ardabili 1, A. Salahi 2

Abstract
Although they are mostly naturalistic
storiesadegh Chubak. But the influence of
some of his works of literary schools is another
consideration. We believe he was dead monkey
who owns is the existentialist story. The story
tried relaxation, aimlessness, emptiness and
misery of people in this world to showcase. An
animal that has lost its owner suddenly
releases. But soon this freedom with a sense of
apprehension or fear and helplessness at the
time. Entre in this story monkey symbolizes
"man"Human reveler left the godless and the
symbol "God" of lost him". In this article we
try to existential elements identified in he was
dead monkey who owns and explain each
separately.To reflect beliefs Agzysty put on
display in this work.The use of descriptive and
analytical approach and with the help For the
first signs of a've described as an existentialist
school Samples were collected from stories we
bring to it.

Key Words: Existentialist, Freedom,
Absurdity, Disappointment, Short Story.
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مقدمه
اصالت وجود، مکتبی اگزیستانسیالیسم یا مکتب 

فلسفی است، مبنی بر اینکه انسان موجودي است که 
انسان «بدین معنا که .وجود او بر ماهیتش تقدم دارد

پیش از اینکه جهان اطراف خود را بشناسد یا حتی 
- پیش از اینکه خود را به دیگران بشناساند وجود می

جهان سر بر گردد و آنگاه دریابد، متوجه خود می
دهد؛ تعریفی که و تعریفی از خود ارائه میکشدمی

پیش از وجود یافتن او و رسیدن به شناسایی، امکان 
)139: 1388همایون، (موسوي و. »آن نیستۀارائ

از نظر سردمداران این مکتب، انسان ماهیت ،بنابراین
ثابت و الیتغیر ندارد. واقعیت و هستی انسان چیز 

هنوز معلوم نیست بکري به نام امکان شدن است که 
که در جریان کدام امکانات قرار گرفته و خود را به 

) این 25: 1379(نوالی،. چه نحوي خواهد ساخت
انسان فاقد ماهیت، باید با انتخاب خود ماهیتش را 

مند بسازد، از همین رو بایستی از آزادي اراده بهره
باشد تا با اعمال و کارهایی که از سر اراده و اعتبار 

زند به زندگی و هستی خود معنا و مفهوم او سر میاز 
اگزیستانسیالیسم، در حقیقت شرح حال «بخشد. پس 

انسانی است که با انتخاب خود در پی اثبات وجودش 
اي او تکلیف اخالقی بر) 76: 1386(مردیها،. »است

شده، معنا ندارد و بشر پیوسته در از پیش تعیین
آن وضعیت، تنها گیرد که دروضعیتی خاص قرار می

و تنها با انتخاب آزادانه و البته مسئوالنه است که 
: 1390مرادي،(احمدي و.زنددست به گزینش می

به اعتقاد سارتر اطالع از این واقعیت که همه )66
چیز بر عهده خود ماست و کسی وجود ندارد که 
مسئولیت را به گردن او بیندازیم ما را دچار دلهره و 

اي کند. همین دلهره است که وقتی چارهاضطراب می

تبدیل به ناامیدي و منتهی به ،شودبراي آن یافت نمی
شود. تا جایی که انسان احساس احساس پوچی می

بار در کند موجودي تنهاست و به طرزي خفتمی
جهانی بیگانه و تنها رها شده است. جهان هستی، 

ت؛ فاقد هرگونه ارزش، حقیقت یا معناي انسانی اس
شود و زندگی انسان گذري است که از هیچ آغاز می

- زده و بیانجامد و انسان موجودي غمبه هیچ می

) 19: 1378(داد،هدف است.
هاي دیگر، طرفدارانی  این مکتب همچون نحله

ثر از اصول آن به خلق آثار خود أیافت که مت
آلبر کامو، ژان پل سارتر، سیمون دوبووآرپرداختند.  

- دگان این مکتب محسوب میمایننبوریس ویانو 

هایی از شوند. ولی در آثار هنرمندان دیگر هم رگه
انتري که لوطیش داستان توان یافت.این مکتب را می

هاست.اثر صادق چوبک از جمله این نمونه،مرده بود
هاي چوبک به سبک ناتورالیستی اگرچه عمده داستان

هاي اند و داستان مذکور هم از نشانهنگاشته شده
ولی به زعم ما گرایش به ،ناتورالیستی خالی نیست

اصول اعتقادي وجودگرایان در خلق این داستان 
-این داستان شرح زندگی انتري است بارزتر است. 

که با از دست دادن -در واقع نماد نوع انسان 
برد. کل صاحبش به حضور آزادانه خود پی می
از آزادي داستان شرح حال این انتر و حوادث بعد 

اوست. با توجه به فرضیه آفرینش داستان بر مبناي 
اصول اعتقادي وجودگرایان، در این پژوهش در پی 

:ها هستیم کهیافتن پاسخ به این پرسش
انتري که چوبک در آفرینش داستان کوتاه .1
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یک از اصول اعتقادي به کدام،لوطیش مرده بود
ها نظر داشته است؟اگزیستانسیالیست

این اصول اعتقادي چگونه در داستان چوبک .2
ظهور و نمود یافته است؟ 

ما در ادامه به بررسی مبانی اعتقادي اگزیستی 
به کار رفته در این داستان خواهیم پرداخت.

پیشینه 
متنوعی هايدر مورد آثار داستانی چوبک، پژوهش

توان صورت گرفته است. از جمله آثار قابل توجه می
سنگ تحلیل و بررسی سبکی به این موارد اشاره کرد: 

اجتماعی با نقد _از منظر فلسفی هاایهسصبور و هم
ونژادذوالفقارياثر،)1395(هیچ انگاري
معتقدند که انقالب نویسندگان .نصراصفهانی

مرداد و 28مشروطه، حکومت رضاشاهی، کودتاي 
ادبیات ۀدر عرص1331... نسلی را که در حدود 

رو حران عظیم معرفتی و اعتقادي روبهبا برابالیدند 
ساخت و منجر به بروز ناامیدي در طیف وسیعی از 

اي از نوشتار را در گونهو روشنفکران ایرانی شد 
- که مبتنی بر دریافتهکرد حوزه ادبیات داستانی ایجاد 

شناسانه و فلسفی از روح انسان و ارتباط اي روانه
مادي و عالم متافیزیک بود. این ساختار او با جهان

- ذهنی جدید که به کشف سویه سیاه روح بشري می

پرداخت با مفاهیمی مانند: مرگ، زندگی، پوچی، 
هاي بخش بزرگی از ادبیات سال،تنهایی و گناه

مذکور را تحت سیطره خود قرار داد و منجر به 
د.شگرا با عنوان ادبیات پوچیپیدایش سبک خاص

هاي ی از درگیريیهاهتا گوشاندندگان کوشیدهنگار
هاي مشترك فکري و سبکی صادق ذهنی و ویژگی

کید بر أچوبک و احمد محمود را با ت

دهند. مل قرار أاثري خاص از هرکدام مورد ت
صادق سنگ صبوررویکردي باختینی به «

از نظر ادراکی.اثر تسلیمی و،)1394(»چوبک
- چوبک از جمله داستان» صبورسنگ«نویسندگان، 

یم. هستهایی است که در آن با فراوانی صداها مواجه
بینی خاص و صداهایی که در وراي هر یک، جهان

منحصر به فردي نهفته شده است. این پژوهش، 
و سپس پرداختهسنگ صبورنخست به معرفی رمان 

کند و در نظریات مهم باختین را تعریف و تشریح می
سنگ یم یادشده از باختین را در داستان ادامه مفاه

داستان ، و در نهایتکندجو میوچوبک جستصبور
کند.میاثري چندصدایی معرفی چوبک را به عنوان 

عدلهاي هاي داستانکرفتارشناسی شخصیت«
نوشته صادق چوبک براساس نظریات دزد قالپاقو 

اثر صحرائی و ،)1394(»شناسی اجتماعیروان
در این مقاله، به روش تحلیل نویسندگان کنجوري. 

ات ـري از مطالعـگیا بهرهـن و بـف متـوصیـو ت
به )شناسی و ادبیاتشناسی، جامعه(روانايبینارشته

و » عدل«ها در دو داستانک رفتارشناسی شخصیت
ثیر حضور أ. براي این کار، تاندپرداخته» دزد قالپاق«

هاي رفتار فرد بررسی و با ارائه نظریهدیگران در 
ها، برخی شناسی شخصیتمختلف، ضمن روان

- و بدیناندیابی شدهریشهرفتارهاي اجتماعیِ آنان 

گونه هنرآفرینی چوبک در ترسیم اوضاع اجتماعی و 
است.نموده شده40و 20هاي فرهنگی دهه

- اساس جامعهتحلیل آثار صادق چوبک بر«

اثر کاسی، طالبیان و ،)1393(»گراشناسی ساخت
اند تا نویسندگان در این اثر کوشیده.پورسیاهی
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هاي چوبک ایدئولوژي و بازتاب آن را در همه داستان
گرا از دیدگاه گلدمن شناسی ساختبا رویکرد جامعه

و لوکاچ بررسی کنند. در این اثر ایدئولوژي در 
و سیاسی، اجتماعی ۀهاي چوبک از سه جنبداستان

مذهبی تحلیل شده است. 
توان ها به آثار دیگر هم میدر کنار این پژوهش

اشاره کرد که براي پرهیز از طوالنی شدن کالم به این 
ها اثري که ها اکتفا شد. ولی در میان این نمونهنمونه

مستقل به بررسی داستان مدّنظر ما پرداخته به طور 
چوبک بررسی ثیر مکتب اگزیستی را در آثار أباشد یا ت

دیده نشد.،کرده باشد

روش پژوهش
روش پژوهش در این مقاله، تحلیلی است و اطالعات 

شود. بعد آوري میاي و اسنادي جمعکتابخانهبه شیوه
آوري اطالعات مرتبط با اصول مکتب از جمع

اگزیستانسیالیسم، این اصول را در داستان مورد  نظر 
گیري خواهیم به نتیجه،بررسی کرده و در نهایت

پرداخت.

ت تحقیقضرورت و اهمی
ذهنی و باور شخصی به ۀهر هنرمندي با یک زمین
- پردازد. آگاهی از این زمینهآفرینش اثر یا آثار خود می

ثر خواهد ؤتردید در فهم بهتر آن اثر، مهاي فکري بی
ایم زمینه ذهنی بود. ما نیز در این پژوهش کوشیده

ستان را نشان دهیم و از این طریق پرده آفرینش این دا
اي که به از درون پرآشوب چوبک برداریم. نویسنده

س أاش به وادي پوچی و یباورهاي دینیسبب ضعف 
رسیده است. بررسی این داستان به خوبی طرز اندیشه 

چوبک را در مورد جایگاه بشر در عالم هستی عیان 
سازد.می

بحث
»سماگزیستانسیالی«شناسی کلمه ریشه. 1
(وبستر، کادن و...)هاي اتیمولوژيدر فرهنگ«

existenceرا مرکب از پیشوندex بیرون«به معنی «
اند که روي گرفته» استادن«به معنی sisteneو فعل 

(شمیسا) دهد. به نظر منمعنی می» بیرون استادن«هم 
به معنی istبه عالوه exبهتر است آن را مرکب از 

» بیرون از بودن و استن«بگیریم و روي هم » تناس«
در » وجود حصولی«معنی کنیم. فراتر از بودن یعنی 

».که وجود حضوري است» بودن«مقابل 
)180: 1390(شمیسا،

سرآغاز فلسفه اگزیستانسیالیسم. 2
، بعد از به عنوان مکتبی فلسفی» انسیالیسماگزیست«

سر بر آورده و به تدریج جنگ جهانی دوم در آلمان 
به فرانسه، ایتالیا و آراي این مکتبسپس.رواج یافت

افل ادبی و مطبوعات و در محهسایر نقاط جهان رسید
اگزیستانسیالیسم از چه ۀاینکه فلسف.تأثیر گذاشت

.نظر محققان استتاریخی شروع شده، مورد اختالف
» گوریرکهکی«هاي را از اندیشهبرخی آغاز آن

،»کانت«معتقدند که تا اي دیگر اما عدهدانند، می
و حتی عهد عتیق » سنت آگوستین«و » پاسکال«

این مکتب را يهایی از آراتوان پیش رفت و رگهمی
طور اما به)27: 1375(انصاري،. در آنها سراغ گرفت

هاي مارتین اگزیستانسیالیسم از اندیشهۀرسمی فلسف
ارل گو و کیرکههایدگر، کی
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یاسپرس نشأت گرفت و توسط ژان پل سارتر، سیمون 
(داد،یافت.بیان ادبیدوبوار و تا حدي آلبرکامو

1378 :48(
ها باید در اینجا یادآور شد که اگزیستانسیالیست

دسته «شوند: از لحاظ اعتقادي به دو دسته تقسیم می
هاي مسیحی که یاسپرس و اول اگزیستانسیالیست

از زمره -پیرو مذهب کاتولیک -گابریل مارسل 
هاي غیرمذهبی اگزیستانسیالیستهاست. دسته دومآن

هاي فرانسوي و یعنی هایدگر و اگزیستانسیالیست
خود سارتر. وجه مشترك این دو گروه تنها این است 

(سارتر،. »که همه معتقدند وجود مقدم بر ماهیت است
) سردسته وجوداندیشان یا وجودگرایان25: 1386

جدید سارتر است و اصولی که ما در اینجا به بررسی 
اصول اعتقادي پیروان او یعنی ،پردازیمآن می

هاي غیرمذهبی است.اگزیستانسیالیست

اگزیستانسیالیسم ادبی. 3
اگرچه مکتب اگزیستانسیالیسم از ابتدا یک نحله 

ۀباورهاي این مکتب به عرص، ولی به مرورفلسفی بود
ادبیات کشیده شد و در حقیقت، فالسفه، ادبیات را 

علت روي آوردن وسیله بیان افکار خود  قرار دادند. 
اگزیستانسیالیسم به ادبیات را باید در تمایل این 

و گرایش به امور انتزاعیمورفیلسوفان در دوري از ا
وجو کرد. این نویسندگان، ملموس و محسوس جست

نویسان یونان باستان، به مایشنامهنهمچون شاعران و 
محاکات ادبی ۀهاي فلسفی خود جامدیدگاه

ند. روي آوردن فیلسوف اگزیستانسیالیسم دپوشانمی
ها، دیگر پس از قرنموجب آن شد که بار،به بیان ادبی

.مرز این دو از بین برودت درهم آمیزد وفلسفه با ادبیا
)49:1378(داد،

پرداختن مضامین فلسفی در قالب ادبیات باعث
مردم به این مکتب فلسفی شد. براي جلب توجه عامه

ادبیات، هاي این فلسفه به حوزهراه پیدا کردن دیدگاه
ژان پل سارتر، سیمون دوبوار، آلبرکامو، داستایوسکی 

با نوشتن آنها.مارسل نقش به سزایی داشتندو گابریل 
داستان و نمایشنامه و بیان عقاید فلسفی خود در 

مفاهیم هاي داستانی و نمایشی، عمالًقالب شخصیت
اي از ادبیات کردند و دورهفلسفی را وارد حوزه

رقم زدند. ژان پل سارتر یختارادبیات فلسفی را در
ادبیات اگزیستانسیالیستی ةترین نمایندعنوان مطرحبه

ةخانواد،دیوار، تهوعاست که با نوشتن آثاري مثل
تفکرات فلسفی خود را در قالب و...خوشبخت 

اثر آلبرکامو نیز رمانی بیگانهداستان بیان کرده است. 
است که با تفکرات اگزیستانسیالیستی نوشته شده 

.است
فلسفی بعد از دوره-هر چند این مکتب ادبی

ولی تأثیر خود را بر تئاتر و ،از بین رفتکوتاهی
جاي ه نویسندگانی مثل ساموئل بکت و ژان ژید ب

ۀهاي نیهلستی داستایوسکی نمونگذاشت. داستان
گرایی اگزیستانسیالیستیالقاي تفکر پوچخوبی براي

.است
به مضامینی در ادبیات اگزیستانسیالیستی معموالً 

چون تنهایی، انزوا، نومیدي و یأس، تشویش و دلهره، 
ناشی گناهحزن و اندوه و پوچی و بدبینی و احساس

همچنان که در شود. پرداخته میاز مسئولیت انتخاب 
ها ملموس داستان مورد نظر ما نیز تک تک این ویژگی

و محسوس است. 
توان گفت که ادبیات کلی میطوربه

اگزیستانسیالیستی، ادبیات تراژیک و غمناك است که 
انسانشاید این احساس اندوه و غم ناشی از هراس

.از افتادن در دام مرگ و نیستی باشد
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اصول مکتب اگزیستانسیالیسم. 4
م وجود بر ماهیتتقدّ .1-4

ترین ویژگی اعتقادي این مکتب، بارزترین و مهم
تقدم وجود انسان بر ماهیت اوست. ویژگی ةعقید
ها جداها و نحلهاز تمامی مکتباي که آن را عمده

گوید: باره میاینست. سارتر دراکند همین اعتقادمی
معنی تقدم وجود بر ماهیت چیست؟ این عبارت بدان «

یابد، متوجه خود معنی است که بشر، ابتدا وجود می
- کشد و سپس خود را میشود، در جهان سر برمیمی

. »دهدت میـه دسـود بـاساند؛ یعنی تعریفی از خـشن
وجود مقدم هاستیالیستانسیبه نظر اگز)28(همان:
و سپس به یابدوجود میاول فرد است.تیبر ماه

یدهد و خود را به نحو خاصیخود شکل میهست
.ابدییتحقق متیاول وجود هست پس ماه«.سازدیم
انسان .شودیم»دهـشانسان«بهلیتبد»بودهانسان«

ه خود را خودش بتیو ماهندارديفطرصهیخص
وجود مدام در حال آنانر. از نظآوردیوجود م

مطالب فقط درمورد نیو شدن است. اما ارورتیص
به عبارت موجودات.رینه سا،کندیانسان صدق م

تی(ماهاست که وضع اويانسان تنها موجود،گرید
خود را تیماه،او خودرایزست؛ینینبیشیاو) قابل پ

موجودات از قبل ریساتیحال آنکه ماهسازدیم
)  179: 1390سا،ی(شم. »مشخص است

اعتقاد به آزادي انسان.2-4
ترین اصل اگزیستانسیالیسم است. از آزادي مهم

آنجا که بشر باید وجود خودش را بسازد پس باید 
» هستی و نیستی«آزاد باشد. سارتر در رساله فلسفی

کند و تنها بر متعارف را نفی میهاي تمام ارزش
) و معناي 191(همان:ورزدآزادي بشر تاکید می

ها از موقعیتی که به آنها انسان«آزادي این است که 
شان اند موجودیتکنند و مایلتحمیل شده فرار می

را خودشان تعریف کنند و در کمال آزادي، آن هویتی 
- نها نمیاند. آباشند که با حرکتی خودساخته خواسته

خواهند برده و تابع آن وضعیتی باشند که طبیعت و 
:1386(مردیها، . »اجتماع به ایشان تحمیل کرده است

78(
بشر در انتخاب سرنوشت خود آزاد است، 

اش، ماهیت انسان از کیفیت برخورداري او از آزادي
گیرد. او محکوم به آزادي است، یعنی سرچشمه می

نظر و عملی نداشته جهان باشد وتواند درنمی
ادي، ـب اعتقـن مکتـر ایـان از نظـد. انسـباش

الوجود است و اساس هستی او در امکان ممکن
تفاوتی قرار دارد و هیچ چیزي برایش خاص و بی

انسان با نظر و انتخاب و ،بنابراین.ضروري نیست
ها معنی بدهد تفاوتیتواند به آن بیهاي خود مینیت

ل و فکر خود تغییر دهد، همین حالت و آنها را به می
مبین آزادي اوست.

قدرت انتخاب بین دو امر یا چند امر، زمینه 
)42-43:1379،ی(نوال. انسان استهستی

وانهادگی و رهاشدگی. 3-4
به نظر ،يسارتردگاهیمسلم دخدایییا توجه به بب

ا ـد تـاند که افراد به خود واگذاشته شدهـرسمی
هیچ نظام «هاي خاص خویش را بیافرینند؛ زیرا ارزش

اخالقی در عالم وجود نداشته که آنها به یاري 
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.»هاي خویش را هدایت کنندآن بتوانند اعمال و کنش
سارتر در کتاب)71-72: 1391(فلین،

نیچندانهیناامو اصالت بشرسمیالیستانسیاگز
که يزیبدون دستاوم،ییما تنها«:کندیاعتراف م

همان است که من با یمعننیاعذرخواه ما باشد.
. »کنمیمانیب» استيبشر محکوم به آزاد«جمله

ةاعتقاد به آزادي قرین عقید)1386:40(سارتر،
اي منتج از وانهادگی و رهاشدگی در عالم و به گونه

آن است و هر دو حاصل انکار وجود خداوند. 
در جهان -بشر–او «گوید: که هایدگر میهمچنان

است. این رهاشدگی هیچ اساسی جز » رها شده«
آزادي ندارد. انسان، بدون اینکه جهتی از قبل براي 

تواند با او تعیین شود، در جهان حضور دارد و می
،ی(نوال. »قصد خود وجهی براي امور پیدا کند

ر حال انسان هم در گرو اعمال ـههـب)43:1379
- ز خودش هیچ تکیهخود و هم مسئول آنهاست، او ج

ی، هیبت، در یگاهی ندارد، از این جهت او قرین تنها
جهان انداختگی و پشیمانی است. آگاهی او، خود را 

ها، تمایالت و عادات خویش تصدیق با نفی گرایش
اس هیبتی که از قدرت ـن احسـکند و در ضممی

گیرد، از خود قید و شرط او سرچشمه میتصمیم بی
قائل شدن به وانهادگی یعنی انکار شود. اینآگاه می

-مقصود از وانهادگی «مستقیم خالق، صانع و خدا. 
این است که واجب -اصطالح  خاص هایدگر

ه ـالوجود نبـالوجودي نیست. مقصود وي از واج
بلکه هر چیزي است که بشر آن را براي ،تنها خدا

کارهاي خود بتواند عذري بسازد و بدان اتکا داشته 
ا ـک یـت نیـباشد چون شیطان، ارزش اخالقی، سرش

)85: 1387زاده،وام و واعظـ(ق. ...»د و ـب

لهره و ترسد.4-4

هاي اگزیستانسیالیستی،دلهره در مصطلحات فلسفه
پناهی خود در ابر بی حالتی است که انسان در بر

کند، انسانی که در جهان انداخته شده جهان پیدا می
تا خود  را اداره کند، و سرنوشت خود را بسازد و 

هاي خود را  بر عهده بگیرد. چنین مسئولیت فعالیت
شود، به دلیل اینکه در انسانی بالطبع دچار دلهره می

ا شخصیت خود روضعی محتوم قرار گرفته تا الزاماً
،هاي خود را عملی کند. همچنینبسازد و هدف

انسان در برابر عدم، مرگ و فنا دچار هیبت و ترس 
شود. ترس از آن وجودي است که تصمیم به می

وجود داشتن به نحو خاصی دارد، یعنی موجودي که 
در حال عمل است و به عنوان وجودي ممکن، 

،کند و در عین حالقسمتی از وجود خود را نفی می
ۀخواهد غیر از خودش باشد. از نظر هایدگر، همنمی

د. او ـرس هستنـره و تـت دلهـار حالـها دچانسان
انسانی که در معرض دلهره نیست، در واقع «گوید: می

(نوالی،. »سازددلهره خود را از خودش مخفی می
هنگامی که آدمی خود را ،) عالوه بر این322:1379

وي نه تنها همان است مستلزم ساخت و دریافت که
که موجودیت خود و راه و روش زندگی خود را 

- کند، بلکه اضافه بر آن قانونتعیین و انتخاب می

گذاري است که با انتخاب شخص خود، جامعه 
کند. چنین فردي نخواهد بشري را نیز انتخاب می

. توانست از احساس مسئولیت تمام و عمیق بگریزد
پس این دلهره صرفاً)79:1387زاده،(قوام و واعظ

در ولیتی است که انسان ئدنیوي، برخاسته از مس
گردد و به انتخاب رو میهـمواجهه با خود با آن روب

آن أاي که منشرهـشود، دلهیـو عمل وادار م
رویارویی با انتخاب و عمل 
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- است. دلهره شرط الزم انسانیت واقع شده، تعیین

تواند تا آنجا که فرد نمیشود کننده زندگی بشر می
بدون آن وجود یابد و تنها ممکن است بر دلهره خود 

کاري آن را انکار کند. سرپوشی بگذارد یا به فریب
مختص دلهره متعلق و مخصوص زندگی دنیوي و

این جهان است که با دلبستگی بشر به جهان و زندگی 
مستقیم دارد و او را  از دیگر موجودات خویش رابطه

)1388:146(موسوي و همایون، . کندمایز میمت
انسان در دل «برحسب نظر پیروان اصالت وجود، 

- اي چون غرقامکانات انداخته شده و در فاجعه

شدگی قرار گرفته است؛ اگر تالشی براي نجات خود 
نکند و راهی پیدا نکند به احتمال قوي وجود خود 

انگیز لهرهاما آنچه که بسیار د،را از دست خواهد داد
است این است که انسان در این جهان، معیار 
مشخص و ثابتی هم در اختیار ندارد، اگر 

هاي کلی هم موجود باشند باز هم انطباق دستورالعمل
آنها با موارد جزئی و احتمالی، با نگرش خود انسان 

این بالتکلیفی نیز )41: 1379،ی(نوال. »گیردشکل می
و اضطراب انسان رهاشده در عاملی دیگر براي دلهره 

عالم هستی است. 

سأناامیدي و ی.5-4
وقتی انسان براي خود، خدایی را متصور نباشد بیش

از پیش به محدودیت ذاتی و ناتوانی خود که فاقد 
گوید: که سارتر میبرد. چنانپی می،گاه استتکیه

توانم ها قرار دارم، اما تا جایی میمن در دایره امکان«
ها ها امیدوار باشم که به طور دقیق، این امکانبه امکان

اي که در حیطه عمل من قرار گیرند. ولی از لحظه
هایی که در برابر من قرار دارند، به مسلم شود امکان

تمامی در حیطه عمل من نیستند باید از آنها قطع امید 
تواند جهان کنم؛ زیرا هیچ خدایی و هیچ قدرتی نمی

(سارتر،»ي جهان را با اراده من منطبق کندهاو امکان
1386:48(

هی بودن از معنا و رسیدن به پوچیت. 6-4
انسان را به آگاهی» پوچی«و» تهوع«، »زیادي بودن«

آدمی در دنیاي پوچ کند.از آزادي خویش رهبري می
است که نه قرار و قانونی اي افکنده شدهو بیهوده

: 1385(حسینی،. شودمیدارد و نه به هدفی منتهی
نفسه، اگر وجود دارد، وجهی ندارد، ) وجود فی965

بلکه داراي واقعیتی در امکان خاص است، نه 
ضرورت دارد و نه دلیلی براي وجود داشتن دارد، 

» مطلق«خالی از معنی است، سارتر همین حالت را 
نامد که وجودي خالی از معنی است و قبل از می

باشد. یعنی هنوز جزو ري زائد میالتفات انسان ام
ید یا مخالف هدف وي قرار نگرفته است ؤعوامل م

نسبت به هدف آگاهانه او امري زیادي است. بدین و
نفسه و مطلق انسان در برابر تاریکی امر فی،ترتیب

ان قرار دارد که هنوز همه چیز در آن پوچ و ـامک
رسیم زندگی خود را تۀمعنی است. انسان باید نقشبی

نماید و در میان جبر علمی، نظري درباره خود داشته 
ها و نیات خود از نفسه را با هدفباشد و امر فی 

)44:1379،ی(نوال. اش خارج سازدگونهحالت عدم
شود سارتر که سر دسته وجوداندیشان محسوب می

چ حقیقت و ارزش و معناي ـهی«معتقد است که: 
وجود ندارد. انسان (موروثی) در زندگی انسانفطري

رسد و این دو شود و به هیچ میاز هیچ شروع می
)191: 1390(شمیسا،. »پوچ و دردناك است

حال که اصول اعتقادي این مکتب را مرور کردیم 
اکنون به بررسی این اصول اعتقادي در داستان چوبک 

پردازیم.می
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انتري که بررسی عناصر اگزیستانسیالیستی داستان .5
مرده بودلوطیش

آموز ، روایت میمونی دستانتري که لوطیش مرده بود
است که به طور ناگهانی صاحب خود را از دست داده 

شود. او ابتدا این تنهایی و آزادي را باور و تنها می
ندارد ولی با دیدن صورت مرده صاحبش به تنهایی و 

یابد. او که سرخوش از این آزاد شدنش اطمینان می
کند و شروع زنجیر خود را از زمین می،آزادي است

کند. او در به گشت و گذار در محیط پیرامون خود می
- پی لذت بردن از آزادي خویش است ولی دیري نمی

شود این آزادي براي او، حاصلی گذرد که متوجه می
- زیرا به هرطرف که می،جز تنهایی و وحشت ندارد

تعرض و ها و جانوران دیگر موردرود از سوي انسان
گیرد. او با از دست دادن صاحب خود آزار قرار می

اوري است که هر لحظه ـیموجود وانهاده و بیعلناً 
کند.خطري او را تهدید می

اندازد که با این تنهایی او را به یاد ایامی می
کرد؛ هر چند که با او هم ایام صاحب خود سپري می

او خوشی نداشت ولی به هرحال آن موقعیت براي
اش بهتر بوده است. انتر رها شده بسی از آزادي کنونی

بیند دوباره و ترسان که محیط را براي خود ناایمن می
گردد. ولی این صاحب به سوي جسد صاحبش برمی

دیگر مرده و حضوري ندارد تا او را تحت حمایت 
خویش بگیرد و این بازگشت از یک طرف موجب 

و از سوي دیگر شود س مطلق او میأناامیدي و ی
گردد.موجب اسارت او می

تحلیل داستان
،  داستانی به سبک انتري که لوطیش مرده بود

وجودگرایانه است که در آن چوبک کوشیده است 
خدا را در هاي بیافکار و عقاید اگزیستانسیالیست

» انتر«قالب داستان به نمایش گذارد. در این داستان 
ست.»خدا«نمود » لوطی«و » نوع انسان«نماد 

ترین اصلی که وجودگرایان به آن معتقدند و مهم
شود، داستان نیز با تکیه بر همین اعتقاد شروع می

آزادي بشر در عالم هستی است. آزادي از نظر 
سردسته -وجودگرایان تا آنجا اهمیت دارد که سارتر 

ها تنها بر از میان تمام ارزش-خداوجودگرایان بی
کند. این مضمون در داستان با کید میأر تآزادي بش

مردن لوطی انتر (لوطی جهان) نمود یافته است. اما 
اي بلکه به گونه،جانبه نیستاین آزادي، رهایی همه

تر به نام جهان هستی گرفتار شدن در حصاري بزرگ
است. این گرفتاري در عالم هستی به شکل زنجیري 

بر گردن انتر نمود یافته است.
را لوطیش زیر درخت بن بزرگی بسته بود.او«

تو خاك چمن پوشیده میخ طویله بلند و زمختش
اي بود که او را به و مرکز دایرهنمناك دفن شده بود 
)1385:85(چوبک،.»زمین وصله کرده بود

با هر چه زور داشت میخ طویله را تکان داد و «
سرانجام آن را از تو خاك بیرون کشید. خیلی ذوق 

. ی خودش شاد شدیرجه کرد. از رهاود. ورجه وکر
و آن هم رفت. اما زنجیر هم به دنبالش راه افتادراه می

کرد. کرد. آن هم با او شادي میرجه میوبا او ورجه و
دو به هم بسته بودند و آن هم رها شده بود. اما هر

ی بر آور و تنهایاین دفعه هم زنجیر با صداي چندش
راه افتاده بود. مخمل پکر شد. برزخ هم زنش دنبال او 

)92(همان:.»شد. اما چاره نداشت
شود که زنجیر آویخته از گردن چنین تصور می

بشر «انتر رها شده، ترسیم جمله معروف سارتر یعنی 
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باشد. او از قید اسارت رها » محکوم به آزادي است
پس آزاد است اما همواره نمادي از ،شده است

محکومیت و اسارت که زنجیر باشد قرین اوست.
دومین اصل وجودگرایانه، وانهادگی است که آن 

- هم محصول آزادي است. این اصل هم به شکل بی

سرپرستی انتر در داستان منعکس شده است. تنها 
لوطی جهان بود که در آغاز ،سرپرستی که انتر داشت

گ او نشان داده شده است. بعد از او هم داستان مر
شود که از انتر موجود دیگري در داستان ظاهر نمی

حمایت کند. او با از دست دادن لوطی جهان کامالً 
- شود و هیچ پشتیبانی براي خود نمیوانهاده و تنها می

شده است و این حاصل آزادي بیند. او وانهاده و ترك
دانه دست به انتخاب اوست. او باید آزاد باشد و آزا

گیري بزند تا بتواند وجود خود را بسازد. یعنی شکل
ماهیت پس از وجود یافتن. 

کشید وخمیده اش زنجیرش را میهیکل گنده«
- خواست میا میـدي نداشت، هرجـرفت. قییـراه م

کسی نبود زنجیرش را بکشد. خودش زنجیر رفت. 
که آزاد . از لوطیش فرار کرده بود کشیدخود را می

- رفت که نمیوي دنیاي دیگري میـه سـاشد. بـب

کرد همین قدر که لوطی دانست کجاست؛ اما حس می
- دانست کجا میهیچ نمی.نداشته باشد آزاد است....

. همیشه لوطیش مانند سایه بغل دست او راه رفته رود
بود؛ زنجیرش همزادش بود. حاال خودش بود و 

تر شده بود و نگینزنجیرش و زنجیرش از همیشه س
اش گرفت و صداي آزاردهندهتوي دست و پایش می

)97: 1385(چوبک،.»شکستیش را مییتنها
شاید این اصل اگزیستانسیالیستی بهترین شرح 

من «.هاي آغازین داستان باشدبراي وصف قسمت
بردن به توانم در سطح موجود شناختی، براي پیمی

اب بزنم، یک شرط امکاناتم آزادانه دست به انتخ

وجودشناسانه نحوه بودن اصیل من، احساس بیگانگی 
کردن در جهان، جهان را گم کردن و از آن جدا شدن 

)108: 1390(احمدي و مرادي،. »است
وار به هر آواره،او که مقصد و مقصودي ندارد

- هاي ناآشنایی میکشد و وارد محیطسویی سرك می

گیرد و این د آزار قرار میها مورشود که در آن محیط
دیدگی از موجودات هدفی از یک سو و آسیببی

محیط پیرامون از سوي دیگر موجب وحشت، ترس 
- گاهی براي خود نمیچون تکیه.شودره او میـو دله

بیند و از این طریق اصل دیگر وجودگرایی یعنی ترس 
شود.و دلهره در داستان، نمایش داده می

. اما پی درپی  دور و نداشتبه کسی کاري «
. زدترس تو تنش وول میید. پایورخودش را می

)97(همان:
یک دشت گل وگشاد دور وورش را گرفته بود «

. نه دانستراه و چاره را نمیکه درآن گم شده بود. 
خوراك داشت، نه دود داشت و نه سالح کاملی که 
بتواند با آن با محیط خودش دست و پنجه نرم کند. 

رسان، برابر محیط زمخت و آسیبوشت تنش درگ
هایش را . گوشمقاومت و از بین رونده بودزبون و بی

که تو ترین سوسکیاز صداي کوچکتیزکرده بود. 
شد. هر هراسید و نگران میمیخوردسبزه ها تکان می

ان ـجگر وـی ستمـچه دور و ورش بود پیشش دشمن
)100(همان:. »نمودیـوه مـت جلـسخ

کوهی به تندي از باالي سرش گذشت وشاهین «
و به همان تندي که از ترس و تهدید برسر او ریخت

آنجا یله شده بود اوج گرفت.... از آنجا هم سرخورد 
باز م خورده بود ه. آسایش او بههم جاي زیستن نبود

ترین نشان یاري و هم تهدید شده بود. کوچک
)103(همان:».دیدهمدردي در اطراف خود نمی
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این دلهره و ترس و دلزدگی از محیط، او را به 
کند به سوي سازد و وادارش میگذشته معطوف می

دازاین (به معنی نحوه «صاحب خود برگردد. چون 
و به نحو ضروري هستی انسان از نظر هایدگر) ذاتاً 

ریشه در جهان دارد. بدون جهان، دازاینی هم نخواهد 
کند که توسط خود ی زندگی میبود. دازاین در جهان

او طراحی شده است؛ هرگاه که دازاین نسبت خود را 
خانمان گشته؛ نحوه بودن او با جهان فراموش کند بی

دازاین براي اینکه بتواند ،گردد. بنابراینغیراصیل می
بودن اصیل خود را بازیابد باید به موطن و خانه خود 

خود » ادريسرزمین م«بازگردد و آن را به عنوان 
)108: 1390،يو مرادي(احمد.»بپذیرد
- از همان راهی که فرار پیروزمندانه و در جست«

ی او را  به ی. نیروجوي آزادي ازآن شده بود برگشتو
چشمش روشنایی روز پیش الشه، تنها موجودي که تا 

کشانید. شناخته بود، میدیده بود او را
- و به سوي کهنهخواستن پرشوقی رفتبا رضایت و

ترین دشمنی که پس از مرگ نیز او را به دنبال خود 
رفت. کشانید و میکشانید. زنجیرش را به دنبال میمی

.»کشانیدولی این زنجیر بود که او را می
الشه لوطی دست نخورده سر جایش بود. هنوز «

به درخت لم داده بود. مخمل او را که دید خوشحال 
شد. دوستیش به او گل کرده بود. دلش قرص شد. 

اب بازي ـالشه مانند یک اسبیش برهم خورد. یتنها
. از فرار کشانیدزد و به خودش میبدیع او را گول می

هم سرخورده بود. فرار هم وجود نداشت. درگیر و 
)104(همان:.»شددار فرار هم تهدید می

هم کاري براي او ولی از این صاحب مرده
صاحبی براي او وجود ندارد. زیرا عمالً،ساخته نیست

خواندن صاحب انتر به دروغ »بازياسباب«چوبک با
کید کرده است. این وانهادگی در نهایت أبودن آن ت

این نماد انسان -س و ناامیدي مطلق انترأسبب ی
شود. که همان نتیجه نهایی می-اگزیستانسیالیستی

در جهان است.رهاشدگی 
مرگ لوطی به او آزادي نداده بود فرار هم نکرده «

او در بود. تنها فشار و وزن زنجیر زیادتر شده بود. 
دانست از کجاي که نمیخورداي چرخ میدایره

محیطش شروع کرده و چند بار از جایگاه شروع 
همیشه سر جاي خودش و در یک نقطه در گذشته. 

خسته و مانده بود از همه الً . اکنون دیگر کامزدجا می
)104(همان:. »جا ناامید بود

زیرا هیچ سنخیتی بین خود و محیط پیرامونش 
بیند.نمی

او نه آدم آدم بود و نه میمون میمون. موجودي «
بود میان این دوتا که مسخ شده بود. از بسیاري نشست 

ها از آنها شده بود. اما در دنیاي آنها و برخاست با آدم
)105(همان:. »ه نداشترا

او با محیط پیرامونش ةتنها عامل پیونددهند
صاحبش بوده که مرده است و او موجود سرگردانی 

است که نه آغازي شناخته شده دارد و نه انجامی.
اندوه کرد. نشست و سرگردان به او نگاه می«

. اما کنددانست چکارسرتا پایش را گرفته بود. نمی
- ا پهلوي لوطیش باشد و نمیـجهمانه ـود کـده بـآم

و لوطیش که به جاي خواست از پهلوي او برود 
. »زبانش بود و پیوند او با دنیاي دیگر بود مرده بود

).106(همان:
نه راه پس دارد و نه راه پیش و همه پس علناً 
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چیز براي او پوچ اندر پوچ است. 
اي از وارهچوبک در نگارش این داستان طرح

اگزیستانسیالیستی را پیش رو داشته است و به اصول 
ترتیب براساس این اصول، داستان خویش را جلو برده 
است. آزادي، وانهادگی و تنهایی، ترس و دلهره، 

س و در نهایت رسیدن به پوچی مطلق به أناامیدي و ی
ترتیب احساساتی است که انتر داستان با آنها مواجه 

قاد چوبک را به شود تا اصول مکتب مورد اعتمی
تصویر کشد.

گیرينتیجهبحث و 
یا وجودگرایی که به عنوان مکتبی » اگزیستانسیالیسم«

،سر بر آوردجنگ جهانی دوم در آلمان فلسفی، بعد از 
نیز فرانسه، ایتالیا و سایر نقاط جهان به تدریج در

. و در محافل ادبی و مطبوعات تأثیر گذاشتمنتشر شد
اندیشه وجودگرایی را حتی به شخص اگرچه آغاز 

ۀطور رسمی فلسفاما به،دهندسقراط هم نسبت می
هاي مارتین هایدگر، اگزیستانسیالیسم از اندیشه

گو و کارل یاسپرس نشأت گرفت و توسط یرکهکی
به ژان پل سارتر، سیمون دوبوار و تا حدي آلبرکامو

چون عالم ادبیات راه یافته است. بعدها هنرمندانی هم
مفاهیم فرانتس کافکاو فئودور داستایوسکی

مایه قرار اگزیستانسیالیستی را در آثار ادبی خود دست
دادند و به این طریق اگزیستانسیالیسم ادبی را رونق 
بخشیدند. این طرز فکر به تدریج طرفدارانی براي 

به آفرینش آثار ادبی روي خود یافت که طبق اصول آن 
توان به چوبک در ایران از جمله این افراد می.آوردند

او اش مرده بودانتري که لوطیداستان اشاره کرد.
گري است ولی هایی از ناتورالیستیاگرچه داراي رگه

در اصل بر اساس آراي وجودگرایان نگاشته شده 

،استاست. داستانی که چوبک در آن کوشیده
وانهادگی بشر در عالم هستی را به نمایش گذارد. باید 

داستان چوبک عصاره عقاید وجودگرایان که گفت 
س آنها سارتر قرار دارد. انتر أخداست که در ربی

مقصد و مقصود و لوطی او، نمود داستان، نماد بشر بی
-داستانةالبته به زعم نویسند-اش است خداي خیالی

اي مرده ظاهر ز به صورت الشهخدایی که از همان آغا
بازي بیش از پیش به شود و با تشبیه آن به اسبابمی

شود. کید میأبودنش تدروغ
نخستین اصلی که وجودگرایان به آن معتقدند 

است. در داستان چوبک هم بارزترین » آزادي«اصل 
اي که به انتر نسبت داده شده است و در ویژگی

،شودآغاز میحقیقت داستان با همین مضمون
اي که با مرگ لوطی و رها شدن است. آزادي» آزادي«

انتر از بند اسارت او نمود یافته است. البته آزادي 
یکی مقید شدن :مدّنظر وجودگرایان دو حاصل دارد

در حصار جهان هستی است که به شکل زنجیري بر 
گردن انتر نشان داده شده است و دیگري وانهادگی 

ین اصل اساسی وجودگرایی. این اصل یعنی دوم؛است
مقصود هاي بیهم در داستان چوبک به شکل پرسه

انتر نمود یافته است. او که صاحب خود را از دست 
بدون آنکه هدفی داشته باشد به همه جا ،داده است
آید که کشد و در پی شناخت محیطی برمیسرك می

ل برد. اصاست. اما راه به جایی نمیدر آن رها شده
س در موجود أدیگر اگزیستی، احساس دلهره و ی

کشد از صاحب که به همه جا سرك میاست. انتر بی
گیرد و این سوي جانوران دیگر مورد تعرض قرار می

ه ـاي کرهـشود. دلهیـامر مایه ترس و اضطراب او م
ادگی و ـاشی از وانهـن
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سرپرستی در جهان است. دو اصل دیگر بی
معنایی است. در داستان میدي و بیوجودگرایی هم ناا

منتخب، انتر وقتی از محیط ناآشنایی که در آن قرار 
کند با شود سعی میگرفته است دچار دلهره می

،مین کندأبازگشت به سوي صاحب خود، امنیتش را ت
- س میأامیدش تبدیل به ی» لوطی«ولی با دیدن جسد 

رشته شود. او که همواره در کنار لوطی به سر برده و 
د ـی جسـوقت،اش در دستان او بوده استزندگی

ایی و ـمعنکلی به بیه کند بی را مشاهده میـلوط
معنایی رسد و از این طریق اصل بیی میـپوچ

شود. م در این داستان محقق میـوجودگرایان ه
این داستان را چه تجلی اعتقادات شخصی 

تقلیدي از مبانی چوبک بدانیم و چه آن را صرفاً 
به نظر ما داستانی فاعتقادي یک مکتب قلمداد کنیم

در نگارش آن بیش از هر مکتب است که نویسنده
دیگر به مکتب اگزیستانسیالیسم نظر داشته و عناصر 

جاي داستانش به کار و اصول این مکتب را در جاي
.استبرده 
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