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 چکیده
دارند  که قصد ای استهای آرمانگرایانهها و قانوننظامنهضتی برای اعتراض به گزیستانسیالیسم مکتب ا

نرر  در هفی تجاوز کرده و توانست به خوبی . این نهضت از یک مفهوم صرفِ فلسیابند سیطره بر انسان

ایرن رویکررد    ةینیرز در سرا   اثر صنع اهلل ابرراهیم  «آگوست ةستار»رمان  و ادبیات جای خود را باز کند.

پرردازد و  که به انسران و مفهروم وجرودی او مری     ای برآمدهگرایی تازهجوی انسان جست ودر  ،فکری

 ق قائر   آزادی مطلر  انتخرا،، اختیرار و   قردرتِ  ،. برای اودانداو مجزا می« وجود»انسان را از « ماهیت»

س دلشوره، هراس و اعث احساب ،گیری برای سرنوشت و آیندهانتخا، و تصمیم ةو همین مسألشود می

 هرا و  دهشرت ایرن داسرتان کره خرود شراهد       ةنگارنرد . شودمی نومیدی در شخصیت اصلی این داستان

ند کوشد رمانی بیافریمی ،مبانی انسانیت بوده است یدنفرو پاشگرایی محض و های ناشی از خردمحنت

  از او منتقرر کدسررت کامرر  و ی یتیو هررو نیافریرردهشخصرریت داسررتان  اقتررداری در هررر دنرردکرره 

 .شودلیت و فاعلیت انسان ارزش قائ  می، در بطن خود برای فعندکنمی
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 مقدمه و طرح مسئله  -1

ان تک ،و متالشی شدن دنیای انسانی در جنگ به دنبال تأثیرات بزرگ دو جنگ جهانی

پس از  .عظیمی به انسان وارد آمد و بسیاری از آدا، و رسوم و افکار تازه حاص  آمد

، ن میانتکیه کرد و در آ «جودو»و  «تحیثی»بشر بیشتر بر روی دو اص ِ  آن بود که

بدهد تا بشر  تریمعنا برای یک زندگی و دنیای پرترتیبی  وجودی تالش کرد که ةفلسف

از  در حقیقت این ترسِ دنیای خود پایداری کند. ةدید کننددر برابر مسائ  تهبتواند 

و احتیاجات روحی او  ی وجودی کشاندیگونه شناسارا به سوی این بشر ودی بود کهناب

، موقعیت زمانی و مکانی بطور کلیحوادث آن و  ،تاریخ از این رو .را تجدید بنا کرد

عمیقی در  وص به خود، تأثیرمخص ةبا شیو این فلسفه .این افکار بسیار اهمیت دارد

بتوان گفت که شاید شناسی، ادبیات و هنر داشته است. انسان  ،شناسیعلوم روان

 «شناسایی فاع ِ»اند عق  و زندگی بشر را در یک مجموعه به نام وجودگراها سعی کرده

و عالم  ،عق  را با انسان ةرابط از این طریق اندکوشیده آنها .جمع کنند «شخص خودِ»یا 

و آنها را از  موعه به نام انسان یا وجود ریختهخدا مشخص نمایند و همه را در یک مج

به دلی  سیّال بودن مرزهای این تفکر فلسفی و به دلی  اختالفی که  .این دریچه ببینند

 هایدگرمارتین  ،(G.Marcel) گابری  مارس  ند متفکر اصلی این مکتب یعنید میان

(M.Heidegger)  سارترژان پ  و (J.P.Sartre)  ،یک تعریف بدست دادن وجود دارد

 در بسیاری از این  شود.وجودی به جهات گوناگونی دشوار می ةمشخص از فلسف

ترین اند که از مهمی اساسی اشاره کردههاوجودی به این اختالف ةخود فالسف ،هامتن

به بیان تفاوت  اختصاصاً هایدگر است که در آن« گراییسانان ةای دربارنامه»ها این متن

ی که یاد شد به دلیل از این رو های سارتر اشاره کرده است.های خود با اندیشهاندیشه

ر قالب وجودی د ةموضوع، با اندیش یساز یشانپراز در این مقاله برای جلوگیری 

شویم و دیگر آنکه از میان این اندیشمندان برای تحلی  فلسفی آن مواجه نمی کامالً

 زیرا از یک جهت در میان ،کنیممیبیشتر بر آراء سارتر تکیه  یمن صنع اهلل ابراهرما

نوان یک م به عس، سارتر در عین اینکه در مکتب اگزیستانسیالیگرافیلسوفان وجود

که آثار خود را به تبع  هستتر و اد، و نویسندگی نیز آفیلسوف مشهور است، مرد ت



 25/ اثر صنع اهلل ابراهیم «آگوست ةستار»خوانش اگزیستانسیالیستی رمان  

های سارتر گاهیگر در خوانش این رمان دیدجهت د همین مکتب خلق کرده است و از

 اگزیستانسیالیستی از یک خوانش یدر پ این پژوهش .تا حدّ زیادی قاب  انطباق است

لیستی نهفته در های اگزیستانسیاویژگی است تا  «آگوست ةستار» رمان

قص ه به ده صورت ناین رمان را بیرون بکشد و در پی آن نشان دهد که نویسند

 /تفکر و شیء میان واقعیت/ گسستِ و دگونه کشدمیدالش  را بههژمونی غالب 

 کند. میرا ترسیم مفهوم 

 (Existentialism)مفهوم اگزیستانسیالیسم  -2 

گابریل تشویق استاد خود  نخستین بار به اشاره و ،، نویسنده و فیلسوف فرانسویسارتر

دارای دند مبحث  1زیستانسیالیسماگ .شنا شداگزیستانسیالیسم آ ةبود که با فلسف مارسل

 مسؤولهیچ کس جز خود انسان  -2در انسان همه دیز است. آزادی -1:اصلی است

بشر همان  -4.است انسانیتای از طبیعت و انسان مجموعه -3.سرنوشت خود نیست

بر ای ازلی در روی زمین بیابد تا او را راهتواند آیهبشر نمی -5سازد.است که خود می

آدمی جز  -6کند.ها را کشف و تعبیر میو به دلخواه خود آیه بلکه بشر شخصاً ،شود

گیری و تنهایی است م مخالف گوشهساگزیستانسیالی -7.یک سلسله عم  و اقدام نیست

 . است جا گذاشته مکتب در ذهن دیگران از خود به این برخالف تصوری است که این و

 :مخالفند عبارتند از هابا آنمواردی که وجودگرایان به شدت 

نباید پا از گلیم  -3نباید بر ضد زور جنگید. -2های مستقر مبارزه کرد.نباید با قدرت -1

خیال  ،هر کاری که فراتر از آدا، و سنن کهن صورت گیرد -4خود فراتر گذاشت.

و  که آدمیان همیشه روی به جانب پستی دارند دهد یمتجربه نشان  -5.بافی است

وگرنه کار به  ،دستهای قوی و نیروهای بزرگ برای نگهداری آنان الزم است وجود

 .(23 :1389)سارتر،مرج خواهد کشید هرج و 

                                                

مفهوم  ،وجودی به کار رفته است، منظور ةیا فلسف اگزیستانسیالیسم ةاز این جا به بعد هر بار که واژ  1 .

 .است «ژان پ  سارتر»نزد  -خصوصاً  –این فلسفه 
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ما به امکان انتخاب این است که:  ورزند یمهمواره بر آن اصرار  آنانشعاری که  

 .سارتر بر آزادی است ةپیداست که اساس فلسف از این رو .آزادانه برای بشر معتقدیم

ون کردن آزادی واقعی در دگرگ بلکه ،آزادی انتزاعی نیست آزادی اگزیستانسیالیستی

عم  آزادانه  ةترین نمونلیعم  انقالبی عا تنها واضح است که .وضع موجود است

دی با آزا از همین جالذا  است، نه آزادی آنارشیستی و نه آزادی مبتنی بر اصالت فرد.

یتی که در آن انسان انقالبی با فرا رفتن از موقع بد ویادگرگونی )انقال،( پیوند می

فلسفه، برای از همین رو است که این  .(19: 1388 ،)سارتر شودقرار دارد تعریف می

تواند در آن محیط مؤثر شناسد و نمیانسانی که از محیط خود آگاهی ندارد و آن را نمی

  .شودوجودی قائ  نمی واقع شود، اساساً

 کلی رمان اگزیستانسیالیستی  هایویژگی-3

 .گرا به طور عمده در قالب رمان بوده اسرت نویسندگان وجود ةشاهکارهای شناخته شد

 انرد  سرندگان و ژانرهرایی کره اتخراذ کررده     نوی یرن آثرار ا  ةباید میان درونمای القاعدهعلی

و نعکراس  ها توانایی اگونهداستان بیش از سایر ةواقع گون در ی وجود داشته باشد.ارابطه

تقابر  و همگرایری    ،روایرت  هرای  یوهدر شتنوع  دارد. مین وجودی رامضا و بسط شرح

سیاسری   ،فرهنگی ،ایجاد فضای مناسب برای طرح مسائ  اجتماعی ،ی مختلفرویدادها

گرایران  های ادبری مرورد توجره وجود   گونه یراز سا تا داستان بیش باعث شده ،یو فکر

هرا  و رمران  ها نامه یشنماتأکیدش بر امر انضمامی در   وجودی به دلی ةفلسف .یردقرار بگ

برخی از پیشوایان این مکتب از ایرن امرر    .های فلسفیآید تا در رسالهگویاتر به بیان می

انرد کره در   خرالق همران قردر مبرردز شرده      ةند و در کسوت نویسنداهبی آگاه بودبه خو

های این امرر در ادبیرات   نمونه شاید از بارزترین ر و مارسلسارت ،کاموکسوت فیلسوف. 

نرویس وجرودی از خرالل    . در حقیقت یرک رمران  (265 :1377، )مک کرواری جهان باشند. 

ای کنرد کره شراید هرگرز رسراله     یم این فلسفه را به مردمری نقر  مری   آفرینش خود، تعال

رمران اگزیستانسیالیسرتی    شک زمانی که خواننده با یرک بی اند.فلسفی نخوانده منحصراً

اگر از خواننده سؤال شود که  .بیندد را در برابر یک رمان متفاوت میخو ،شوده میمواج
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بیند، ممکن است پاسخ دهرد کره ایرن    ای متفاوت میبر ده اساسی این رمان را به گونه

ی یرمانی است فلسفی که درگیر مسائ  متافیزیکی شده و آن مسائ  را در یک قالب روا

 از ادبیات و فلسفه است.   ریخته است و این رمان ترکیبی

آمیرز  گزیستانسیالیستی یک برخورد مسخرهرسد که رمان اونه به نظر میگدر بدو امر این

ها در پی آننرد کره از انسران    اما در حقیقت این رمان ،آمیزی با انسان داردتوهین و بعضاً

بترذل  ای مد که این تصویر یا در قالب جامعهدهن بدستیک تصویری واقعی و ملموس 

همین معمرولی برودن    ةیار بسیار معمولی است و از پوستای بسیا در داردو، خانواده

بره ایرن ترتیرب     کشرد. هرا و نرواقص را از درون او بیررون مری    زشرتی  ،امیال و آرزوها

درک روز افزون غربت و گرم   .شرح دهندگان رنج و غربت کیهانی انسانند ،هاوجودگرا

اختی، دانی هسرتی شرن  دید، حس گمگشرتگی و سررگر  تنهایی ش احساس ،بودن در عالم

شرود ایرن دسرته از    مری  تصرور  امرر  بدو در ها هستند. لذااین رمان همگی مفاهیم مصرد

 خیرری   ،معاصرر  در جهران تواننرد  نویسرندگان بردبینی هسرتند کره نمری      ،ها یسنو رمان

 احساس کنند.  

 کلی دارند:  اند دند ویژگیهایی که تحت تأثیر این مکتب نگاشته شدهرمان

 ند.کقهرمان خود به هرگونه جمعیتی خودداری میرمان از وارد کردن  -1

 محسوس است. دلهره و نوعی وانهادگی در سراسر رمان کامالً -2

 .شودها بر خواننده غالب میی و مالل در خوانش اغلب این رماننوعی خستگ -3

 یکك فکرد   حرول محرور    محردود بروده و رمران اساسراً     ی رمران کرامالً  هاشخصیت -4

 هرا گرادتانسیالیسم در تطابق است؛ وجویسترین آراء اگزی از مهمدرخد، و این با یکمی

 .آنیا  اوند و نه مربوط به ندامیمن ای مربوط به وجود را فلسفه ةفلسف

شود که نویسنده برخی از رویدادهای روزمره و ها احساس میدر غالب این رمان -5

 دهد. میآمیز جلوه بسیار مضحک و تمسخر زندگی بشر رامعمولی 

زبون و سست عنصر و گاهی شریر  یهابه توصیف شخصیت ها معموالًاین رمان -6

شخص خود » مهم از جانب نویسنده است که: ةازند؛ این در ضمن ابراز یک نکتپردمی

 .«مسؤول زبونی خویش است
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 توصریف اشرخاصِ  ار ادبی خود به که در آث گیرندکسانی به ما ایراد می :نویسد یسارتر م

 شرریر   خون، زبرون و سسرت عنصرر و حتری گراهی بره توصریف اشرخاص کراماًل         بی

، ونزبر  ،خرون بری  ،آثار ادبی ما نیست که اشخاصِ این ایراد تنها بدین سبب .پردازیممی

معتقد بودیم که اشرخاص   زوالزیرا ما اگر مانند  ،اندیا شریر تصویر شده و سست عنصر

راثت و یا به علت تأثیر محیط و تأثیر جامعه یا به سبب جبر جسمی و روحی به سبب و

مرا همینریم کره     .همرین اسرت  »گفتند: شدند و مین قانع میاآنگاه معترض ،دنین هستند

. امرا هنگرامی کره    «ای سراخته نیسرت  کس در ایرن براره کراری و دراره    از هیچ ،هستیم

مسرؤول   ،گوید که این شخصازد میپردزبونی می انسیالیسم به توصیف شخصِاگزیست

دل و  گوید که این شخص بدین سبب زبون نشده کره صراحبِ  می .خویش است زبونیِ

بلکره   ،گوید وی به علت وضع روحی خاصری دنرین نشرده   می ،زبون بوده ،ریه و مغز

 .(53: 1389سارتر، )خویشتن را زبون ساخته است  ،زیرا با اعمال خود ؛زبون است

هرای  مشرغله  اگزیستانسیالیستی برا همرین   نویسانِاگر بگوییم تمام رمانشاید خطا باشد 

نرد. ولری بره    اهها خلرق کررد  ین ویژگیاثر خود را به ا ،های فلسفیولیذهنی و دل مشغ

انسران در  اختیرار ذهرن   های بیسئله که عالم هستی در برابر کوششاین م ،صورت کلی

معنرا  » بره یرک مفهروم    ،آیرد ا گرفتار میهایی که آدمی در آنهتفسیر رویدادها و مخمصه

و در پی آن است که وضع موجود را بشکند و بر فکر و رأی عام شالق  ،شودمی« باخته

این است دهد. ای اگزیستانسیالیستی را تشکی  میهبخش بزرگی از داستان ةشالود ،بزند

 .دهرد نمری اگزیستانسیالیسم توصریفی بدبینانره از بشرر بره دسرت      »: نویسدمیکه سارتر 

سرنوشکت بشکر در   زیررا عقیرده دارد کره     ،توان یافرت تر از آن نمیبینای خوشفلسفه

 .(55)همان: « دست خود اوست

   «آگوست ةستار»رمان خوانش اگزیستانسیالیستی -4

 ساختِ طرح عظیمِ «آگوست ةستار»نویس مصری با رمان خود رمان صنع اهلل ابراهیم

)در این رمان  ةع اصلی رمان برگزید. وی در مقدمن موضورا در مصر به عنوا« سد بلند»

نویسد که فکر نگارش این کتا، زمانی به ذهن وی خطور کرد که در می (2003داپ 
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ه دگونه یک رژیم از خود پرسید ک ساختن این سدّ ملی را شنید. آنجازندان بود و خبر 

خود در آورده و  ةسیطررزمین را با زور و ظلم تحت ها مردم این ساستبدادی که سال

گران است، اکنون به فکر یک طرح ملدی افتاده است؟ دون و درای استعمار مطیع بی

های صنع اهلل ابراهیم رمان درخد.همین سؤال می تمامی جریان این رمان حول محور

. نوشته است ..و «» ،«» ،«بیروت»، «» ،«الذات»دیگری با عنوان 

سلب اختیار و آزادی اجتماعی  ةمسئل ،ای مخصوص به خودهر کدام به شیوه تقریباً هک

در اعتراض به رژیم حسنی  2003وی در سال  .تقرار داده اساصلی و انسانی را محور 

بهترین رمان  ةای عالی فرهنگی مصر به عنوان نویسندشور ةاز گرفتن جایزمبارک 

 سرباز زد. 

ی ساخت سد نی  ری است که برای ثبت و ضبط رویدادهانگا روزنامه ربارةدرمان این 

رفته تا از نزدیک شاهد وقایع آن باشد و با حضور خود در آن  «اسوان»العالی( به  السدّ)

شد. شخصیت اصلی ای اعالم نمیی خبر دهد که هرگز به صورت رسانهمکان از امور

اند بر عکس آنچه که که در آنجا حضور داشته کارگرانی ةکند که همداستان مشاهده می

همگی از کار خود رضایت نداشته و اغلب آنها به اجبار به آن کار  شایع شده بود،

گمارده شده بودند، به ویژه آنکه اغلب این کارگران در پی یک بیماری ناشناخته در 

ندگان روس در آنجا جان خود را از دست دادند و این در حالی بود که هیچ یک از نمای

 آن منطقه آسیبی ندیدند. 

 ای و یم تناقض موجود میان اخبار رسانهقالب کلی داستان به طور خالصه ترس

 و «جمال عبدالناصر»وه تشابهی را به طور ضمنی میان های موجود است و وجواقعیت

   .کندابوسمب  را ساخته بود، نمایان میکه معبد « رامسس دوم»

ختگی و تضاد گسی ةنویسی که بر پایدر این رمان به ساختاری از رمان صنع اهلل ابراهیم

به شک  دو صدا یا دو ماهیت در شود و دوگانه می« من» آورد.بنا شده بود، روی می

 ،و جمعی از نویسندگان ) شودنگی به صورت افقی در متن ظاهر میآید و این دوگامی

1391 :128).  
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 ورشخصیت و فضای مالل آالف(

درونمایه و حال  ،پیرنگ ،: شخصیتواجد دهار عنصر اساسی است ،استانهر رمان یا د

 .فضای عاطفی یا حس و حال حاکم بر آن است ،و هوا. مقصود از حال و هوای داستان

کند که مخصوص حال و هوایی را تنفس می ،ای در بدو ورود به دنیای رمانهر خواننده

 .(18 :1392 ،)پایندهرمانِ خاص است  های آنویژگیهمان رمان بوده و بر آمده از 

اولین گام را در خلق حال و هوای  ،نویسنده با انتخا، شخصیت اصلی داستان

 گریاشته است. زمانی که شخصیت اصلی، نظارهبرد ،مخصوص به داستان خود

 حوادث در روند ،آفرین باشدتأثیر گذار و نقشرعکس است، یا بانگیزه  سرد و بیخون

را  ییفضا هان شخصیتگذارد و در حقیقت هر یک از ایتأثیر اولیه را می ،داستان

 .با فضایی که شخصیت دیگر بوجود آورده است متفاوت است کامالًآورد که بوجود می

جمعی در تفکر و  هایالگو عموماً ،گراهای وجودب رمانهای اصلی در غالشخصیت

گردانی از ورزند. رویخود اصرار می ةستیزانتابند و بر منش عرف رفتار را بر نمی

به  ،به رسمیت شناختن تنهایی و تک افتادگی انسان اجتماعی و ةای تأیید شدهارزش

 های رمان است.شخصیتآفرینی آن در زندگی واقعیتی در زندگی و باز ةمنزل

 ،خود ةاگزیستانسیالیستی به سبب فردگرایی منزوی کنند هایهای اصلی رمانشخصیت

اعضای جامعه نداشته و به دلی  سرخوردگی که در این ای با سایر دندان مراوده

 شوند. شود دندان مورد ستایش واقع نمیها احساس میشخصیت

مرگی مبتال به روز ،خالصه در یک جمله نیز«» شخصیت اصلی رمان 

گونه شود، هیچاحساس نمی ای در اعمال این شخصیت مطلقاًهیجان و انگیزه .است

احساس رضایتی از خود و از موقعیت خود ندارد و به ماللی که زندگی او را فرا گرفته 

ازین این ها از این ویژگی ساختاری را در صفحات آغنخستین نشانه .ددار شده است

بیند که دندان دلپسند را با شخصیتی مواجه می خوده خوانند توان یافت.رمان می

قگی در رفتار و گفتار او موج عالمبهم و تعریف نشده  که بی مالًشخصیتی کا نیست.

اعتراضی  از هیچ دیز شود،عصبانی و غضبناک نمی بیندده که میاز آن زند. هرگزمی

 افتد.اهی به حیرت میآورد و فقط گبه زبان نمی
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خته فردی است که میلی در او برانگی -به مفهوم بازیگر اصلی -در یک داستان ،قهرمان

نی  بدان در سر دارد. ای برای انجام کار و هدفی برای شده است و بدین ترتیب انگیزه

عشق یا قدرت  ةبه طور مثال مسئل ،های متفاوتی داشته باشدتواند جنبهها میاین انگیزه

شود که احساس می ن،اما نزد شخصیت اصلی این داستا .(32: 1389 ،)میش  مطرح باشد

کاری که مسؤولیت عام  را در قبال  کند،به انجام کاری دعوت نمیکی او را هیچ محر

 نتایج حاص  از اعمالش به دنبال داشته باشد.

در ورودی یک بالکن  ،آور بود. دیدم که کمدهوای اتاق خفقان تخت نشستم. ةبر لب»

محمود دای به دست  آن را به سختی باز کردم. کودک قرار داده شده. بلند شدم و درِ

سپس  برق را خاموش کردم و بر  ،. دای را به آرامی نوشیدم. سیگاری روشن کردمآمد

 شدن یدارباحساس کهنه از بی رغبتی از دراز کشیدم. صبح در حالی که یک  تختخوا،

. صندل هن و شلواری به تن کردمابا من بود، از خوا، بیدار شدم. دوش گرفتم و پیر

در  «آنژ یکلم»ذاشتم و هت  را در حالی که کتا، گ بر سرای به پا کرده و کالهی پارده

   . (18: 1980،ابراهیم)« ترک کردم ،دستم بود

کاری این قسمت را به طور قاب  توجهی برای مخاطب  راوی پس از پایان هر روزِ

 کند:میتکرار 

ها را پراندم و اتاق را مگس بی درنگ به سمت اتاقم رفتم.م. به استراحتگاه رسید»

 «ردم. کولر را به سمت خودم درخاندم و دو قاشق دای در فالکس ریختم....تاریک ک

 .(74)همان: 

توصیف کوتاه فوق  تان توسط حرکاتش امکان پذیر است.شخصیت داس ةبازنمایی دهر

 خصیت داستان را به عنوان فردی ش ةخواننده بی هیچ تردیدی روحی کافی است تا

 سم کند. کننده تج یکنواخت و خسته ،انگیزهبی

نیست، دون ابهام را در  ابهام متن ،های اگزیستانسیالیستیرمان ةمشک  خواننددر واقع 

توان رفع کرد و به این ترتیب از وجود آن در اثر هنری احساس لذت کرد، نهایت می

 گیرد.می متن را مصرانه فرا ت که سراسراس حد و گاهی حتی مبتذل از بلکه سادگی بیش

در خواندن متن جدّیت بیشتری به خرج دهد تا بتواند از البه الی  هر قدر خواننده
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هر رمانی » .شودبیشتر سرخورده می ،دریابد را مفهوم یا معنایی از این روزمرگی ،سطور

نویسی این است که خواننده  ی هر رمانیآفریند و هدف نهامی دنیای خیالی خود را بر

: 1392،)پاینده «ا از نزدیک بکاودتمای  پیدا کند وارد این دنیای بر آفریده شود و آن ر

باز در ابتدا  ،را بخوانیم رانه قسمت اول رمان . اما هر قدر صبو(17

توان فهمید قصد راوی از روایت روزمرگی و توصیف اشیاء و حاالتی که برای نمی

 شود، دیست.و موجب پیشروی روند داستان نمی خواننده جذابیتی نداشته

روش نگارش صنع اهلل ابراهیم در مورد دنین شخصیت و دنین فضایی آنقدر غیرعادی 

افتد که آیا می شک برد. مخاطب بهمی است که خواننده را به فکر فرو و یا حداق  متمایز

حوادث آن بدهد یا از ورای شخصیت رمان و  پختگی الزم را به است نویسنده نتوانسته

 ،در حقیقتدهنده، غرضی داشته است.  کننده و حتی گاهی آزاراین یکنواختی خسته

 ماللی که شخصیت .ددرخزدگی می های وجودگرا بر همین ماللمحور اصلی داستان

 ی آننویسنده در پ .کندله به مخاطب سرایت میفاصاصلی داستان را ددار کرده و بال 

عطفی تکرار نشدنی دست یابد و خواننده در پی آن  ةاست که از پس این تکرار به نقط

 این تغییر کجا و به ده صورتی رخ خواهد داد.   سرانجاماست که در یابد 

 ،هنگامی که دستخوش ماللیم .حال خوبی برای شروع است ،مالل ،به نظر هایدگر 

را وقتمان  ای که بیشترو روزمره عادی امور گیردر ،ماللیم ددار بسیار واقعاًکه زمانی 

مهی  وجود همانندهای در مغاک ،که دستخوش ماللیم هنگامی .شویمنمی گیرند یم

 بدون تمایزی ،شوندالسویه میهستندگان علی ةهم ،شویمخاموش به هر سو کشیده می

 .(87 :1391کس،هی) شود  میمنحا ی آمیزد یم یزنامتما وحدتی در یزد همه .یکدیگراز 

  .درخندآن می محور وجودگرا بر نویسانِ ی است که رمانمشترک ةاین همان نقط

  سیاه بینیة سیطر(ب

که عم  و اقدام به کلی کند خواننده احساس می ،تلف این داستانقطعات مخ در

و  شودآور زندگی بشری مواجه می شرم بر مظاهر شود و از طرفی با اصرارناممکن می

 دهد: را نشانو کجی  نادرستی ،جاهمه تا کند که داستان بر آن استس میاحسا
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 شاید گفت: : کجا؟گفتم .امگویی من شما را پیش از این دیده :پزشک به من گفت»

پزشک از من  ای؟تو آنجا بوده ...های دانشگاه. در پادگان56روزهای تهاجم سال 

است که عبرت تاریخی در آن ی ؟ او شخصیت: درا به رامسس دوم عالقمندیپرسید

تاریخ او دیزی برایت نق  نکرده بارة در خلیلگفت: آیا  : دطور؟گفتمزند. موج می

 و نخوت و تکبر. گویم دروغ و ظلم و قت  و تجاوزاست؟ هفتاد سال پادشاهی یا بهتر ب

روز  انه شدن نام اواو هنوز این جا و در میان ما زنده است. و ما برای جاود ،با این حال

ام گفتم: درا نگوییم که ما ن گونه که او خواست.همان یعنی دقیقاًکنیم. و شب تالش می

ای بلند خنده ها را تراشیده است؟که این مجسمه کنیمآن هنرمند گمنامی را جاوید می

ها به آن فدایی که انسان .هنرمند گمنام همچون سرباز گمنام است سر داد و گفت:

  .(208و  209: 1980 ،هیما)ابر« کنند...میسرعت برق فراموشش 

ممکن است خواننده را شگفت زده کند این است که هایی از رمان بخش که در اینکته

کند، اهمیت را توصیف میجزئیات بی ،راوی در بسیاری از موارد با دقت و حساسیت

 اعر و عواطف خودبیان مش از کامالً ولو اینکه بارها در توصیف آنها به تکرار افتد، اما

امکان فهم این  ،با مرتبط ساختن این موضوع به کلیت شخصیت داستان .زندسرباز می

 القایهم شخصیت در خدمت یک هدف و آن خلق این شود که نکته فراهم می

ای از مجموعه با برای نمونه در این رمان، خواننده مدام به مخاطب است.« عالقگی یب»

و حتی اندیشه در خبری که هیچ رنگی از عاطفه و احساس  امالًعبارات بسیار کوتاه و ک

ور این تص ،هجوم عبارات کوتاه و فرعی در داستان د.گردشود، مواجه میآن دیده نمی

ن آورد که اندیشه به سرعت راه خود را پیموده و در ایرا در ذهن خواننده به وجود می

بارة شود خواننده دراین باعث می برتری قرار ندارند. در موضع میان احساسات هرگز

تصویر و  ،اندیشه و طرز تفکری که به لحاظ عاطفی نه هیجان زده است و نه عصبی

  دریافت درستی نداشته باشد. 

بسیاری از آثار اگزیستانسیالیستی در بدو امر، گیری این تمهیدات، به این ترتیب با به کار

ای مطلو، و راضی کننده رسیدن به نتیجهکنند که خود القا می این فکر را به مخاطب
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خیالی، واهی و پنداری  ،دهیمست و هر نقشی که در آن تشخیص مییک سرا، ا

 دلخوش کننده بیش نیست:

 «سد بلند»انسان جدیدی که همزمان با ساخت بارة در که قصد داردای بعد گفت لحظه»

ی فکر کرده است. ایسینم ةدیزی بنویسد و گفت دیروز به یک فیلمنام ،همتولد شد

ن کند. با ایبه نادار در قاهره ترک میآید و نامزد ثروتمند خود را مهندسی به سد می

تا، تحم  گرما و خستگی و تنهایی را  درا که قطعاً ،امید که دوباره نزد او بازگردد

 ،اسوانکند و در شهر کند، او دختر را ترک میر مینخواهد داشت. لیکن همه دیز تغیی

 شود. مستقر می ،شدساخته می جادر آنسد یی که جا

زندگی  خوشی و خوبی خندید و گفت: و به کند.سرکارگر ازدواج می م: و با دخترِگفت

زمانی مدام راجع به نوشتن  گفتم: یادم است که زنم.کنند. نه! من جدی حرف میمی

به اما  ،کنیمز میی ما با آرزوهای دور و دراز آغاگفت: همگ زدی.مینامه حرف نمایش

گونه رغبتی شود. راستش را بخواهی دیگر هیچسرعت همه دیز خشک و پوسیده می

هایی که در نوشته .نویسم مسخ شده و بی روح استهر دیزی که می .به نوشتن ندارم

اند و هیچ هدفی جز توجیه خود ندارند. گفتم: به من نگفته سردا، خود خفه شده

 گفت: خودم را توجیه  ؟نویسی نداریدی به آن ده میاعتقا هیچ دی که خودبو

و ما همگی آن جوانب را از بزرگی وجود داشت  کردم. در آن زمان مسائ  بسیارمی

ای و ما در آن میان میوه از زندانیان نبود ها سرشارزندان گرفتیم. آیاعمد نادیده میروی 

گفتم: قدمهای اول همیشه این  ،حالتی نه دندان مطمئن با دیدیم؟ش میبه عنوان پادا

 ایم. ما همه دیز را به سرانجام رساندهگفت: اما همه دیز طوری است که انگار . انددنین

گویند ما خواهی شنید که دیگران می خواهی دیزی را به تو بگویم؟ در این جا قطعاًمی

از  د را بسازیم، بی هیچ کمکیاین س خودکفاتوانیم به صورت مستق  و خود می

هر آنچه که قاهره از آن ها. من تنها به این امید به اینجا آمدم تا بتوانم دور از روس

 کنم تو هم آن نخوت عصبی را در صورت دیگرانگمان می سر کنم. ،زندحرف می

است  ای. گویی که روح ما پوسیدهاحساس کرده ،برندرا می «سد بلند»هنگامی که اسم 
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حتما باید به یک دیزی  ایی روی دو پای خود بایستد ونهو دیگر قادر نیست که به ت

  .(45: 1980)ابراهیم،« آویزان شود

ی در ااظهار نظر باشد، باید که اندیشه یک سلسله گفتار اگر بنا باشد بیش از یک مشت»

 )فورستر،« ؛ و این اندیشه باید در این موضوع نفوذ کندآن جاری باشد، و نیز موضوعی

، نوعی شودساس میها احس تمام ماللی که در موقعیتشاید در پ پس .(141 :1384

ای دیگر گونه و مخاطبان خود برای رقم زدن آینده نویس از دعوت ضمنی رمان

های درونی انسان جای ها و کشمکشای که در آن هراسآینده .شایسته برای بشر باشد

رویدادها  ةت و سپردن همالی کردن از مسؤولیخود را به آرامش معنوی دهد و شانه خ

یری و ساختن آینده به دست خود به دست سرنوشت جای خود را به مسؤولیت پذ

 باید تا رسیدن به پایان روایت صبور بود. از این روبسپارد؛ 

 حسّ مسؤولیت توأم با دلهره  ج(

 خود به کتا، ،روز تکراری دیگر شخصیت اصلی داستان پس از سپری کردن یک  

 کند: برد و آن را برای مخاطب نق  میپناه می «میکل آنژ»

ر بارداری مریم هنگامی که جبرئی  خب هایی که از قب  دیده بود،در تمام آن تابلو»

فرا گرفته است. آیا در ذهن را س( شدیدی او )مریم مقددهد ترس مقدس را به او می

اشته تا بتواند از ند ؟ آیا او آزادی انتخا،اطالع بوده استگنجد که او از پیش بیمی

 ةاو )میک  آنژ( تصمیم گرفت مجسم؟ پس از آن بود که پذیرش این امر سرباز زند

مریم مقدس را در حال شیر دادن به فرزندش  و با حالتی که از سرنوشت خود با خبر 

 .(38 :1980،)ابراهیم «بسازد ،است

یست. این بار یک کودک نفرزند دیگر  نآ راما این با ،ر مریم مقدس و فرزندشبار دیگ»

دانست. می را دیز همان آغاز همه مقدس از است. مریم شده صلیب کشیده مرد به او یک

ناامیدانه پرسشی  ،اما صورت غمگین او از برای فرزندش و از برای تمام فرزندان ذکور

  .(103)همان: ها برای رسیدن به ده دیزیست؟ تمامی این کند:را طرح می
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اضطرابی  ،شودددار احساس اضطرا، می ،ن همه وجودای ةن از مشاهدقهرمان داستا

خود  خواهد وجوداو می .کندرود احساس میدمی وقتی دارد از بودن به شدن میکه آ

او خود مسؤول خود است و به هیچ عاملی وابسته درا که  ؛را بسازد و خود را بشناسد

تا بتواند از پذیرش این امر سرباز  آیا او آزادی انتخا، نداشته) هایهدر جمل .نیست

برای رسیدن  ها یناتمامی ) (؛دانستمی مریم مقدس از همان آغاز همه دیز را) (؛زند؟

دی انتخا، و سنگینی از آزاگاه و بیگاه  ،نویسندهبینیم که دگونه می .؟(به ده دیزیست

 کشد.به دالش میانسان را  آسوده خاطریو  گویدمی سخن مسؤولیت آن 

بینیم که سارتر آن ال اگر از این نقطه دوباره به بطن مفهوم وجودگرایی بازگردیم میح

 ،بشر محکوم است .«بشر محکوم به آزادی است»گونه بیان کرده که این را در یک جمله

ن که پا به جهان گذاشت زیرا همی ،آزاد است ،زیرا خود را نیافریده و در عین حال

که  کندو بیان می (40: 1389 ،)سارتردهد انجام میاست که کارهایی  ةمسؤول هم

شر وجود ندارد درا که ب ؛گیری و راحت طلبی استاگزیستانسیالیسم مخالف گوشه»

 ،اعمال خود ةبنابراین جز مجموع .بخشدهای خود را تحقق میمگر در حدی که طرح

  (.51:  همان) «هیچ نیست. ،زندگانی خودجز 

 ی خود، در درون شخصیتی است نواختیکو ام سستی داستان با تم این شخصیت

شخصیتی که به طور ضمنی شورشی است و به صورت بسیار ، ستیز و ناسازگارجامعه

 ،قب  تعیین شده است افراد از ةکه در آن رابط 1خواهد تابع نظام و هژمونیفی نمیظری

ای و غافلگیر کننده های نابجاالهای مختلف سؤبینیم که در موقعیتبرای مثال می .باشد

ها شخصیت دهد و برایا سخنانش در مضیقه قرار میپرسد. اطرافیان خود را مرتب بمی

 شود.های مهم اهمیت و ارزشی قائ  نمیو پست

ستین روزهای ساخت سدّ حضور شما از نخ !سعید به او گفت: مستر ابراسیموف»

مرد  ای کدام بود؟ی که تجربه کردهاترین لحظهد کنندهدر تمام این مدت تهدی ،ایداشته

سپس با لبخندی پاسخ داد: لحظات تهدید کننده بسیارند. در  روسی کمی فکر کرد

سعید سال  تهدید بود. ةآن لحظ ةهر لحظ ،ریزشخطر  جهتبه  روزهای ساخت تون 

از آن  یعنی ده سال بعد از انقال،. 27التحصیلی او را پرسید و او گفت که سال  غفار
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 آوری داری؟ده دیز مهمی برای یاد دوره

در اولین طرح عظیم آبیاری در  ی فکر کرد سپس پاسخ داد: شرکتمرد روسی اندک

 داری است؟های محکومیت بردهوارد بحث شده گفتم: منظورت سال آسیای مرکزی.

: منظورم دیز خشکش زد بی آنکه دیزی از خود بروز دهد با صدایی بی تفاوت گفت

  .(57و 56: 1980 ،)ابراهیم« صی نیستبه خصو

همراه همکار خود به راوی در موقعیت دیگری با یکی دیگر از نمایندگان روس به 

 :نشسته است گفتگو

 برایمان آبجو  ونوفیاکیادداشت خود را بیرون آورد در حالی که  ةسعید دفترد»

 ةچتاریخ یا شخص دیگری نخواهد آمد و تمام شب را بهریخت به عربی گفت گومی

و گفت که یاکونوف انگار متوجه آنچه که سعید گفت شد  .زندگی او گوش خواهیم داد

احساس کردم که خون به صورتم دوید و گفتم که آیند. آن دو دختر جوان نیز می

گفت: تا جایی که  ای بوده؟که میزان سرایت وبا تا ده اندازهخواهد بداند دوستم می

کنید این وبا از ده سعید پرسید فکر میکرده است. دانم تا کنون به کسی سرایت نیم

 شود.که مربوط به پزشکان و مسؤوالن میدانم. این دیزی است گفت نمی نوعی باشد؟

اما امیدوارم که دیز خطرناکی نباشد به خصوص االن که  ،باشد زدگی آفتا، اصال شاید

تی مصر و روسیه به سالمتی دوس ما باید برای طغیان رود آمادگی داشته باشیم.

 ورود او به مصر پرسید. او گفت که مصر برای او همیشه یکبارة نوشیدیم. سعید در

در این  حتماًو پرسیدم: ت .است که از بچگی با او بوده اسطوره بود و دیدن آن رؤیایی

گرفتی. آیا میگیری، منظورم بیشتر از آنچه که در کشور خودت جا حقوق باالیی می

 وباره صورتش سرخ شد و گفت: نه.د کنی؟را خرج همین کار می مامی آن حقوقت

  .(104و 103)همان: « شودقسمتی از آن در مسکو نگهداری می

اما در ساده  کند عموماًایی که راوی در این رمان مطرح میهشود که پرسشمشاهده می

رمان ربط  فت کلی ازا به دریارها م این نکتهتما اگر اکنون .بطن خود وجودی هستند

اجتماعی و  یها تنشداستان برای به نمایش گذاشتن این  شود کهدهیم روشن می

نماید، شک  مطلوبی را رخ می شخصی که همواره به طریقی در تمامی اعصار و جوامع
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تا به طرز  تری را اتخاذ کندتوانسته از این طریق دیدگاه وسیعمؤلف  .اتخاذ کرده است

دیگری را نشان  کی در مقاب و دگونگی تسلیم ی دو نظام و تفاوت دو فرهنگ ،مؤثری

ی در اختیار خواننده قرار دهد ایاطالعات مستند و گیر صریح، کامالًدهد و به شکلی نه 

سرنوشت خود را باید  ةخود گوشزد کند که رشت ةبه جامع و در نهایت امر مؤکداً

نیست از هرگز ممکن  آزادی انسانی» درا که در هر صورت ؛آزادانه در دست بگیرد

 ،؛ انسان آزاد استسرکو، گردد ،ترین شرایطترین و وحشیمیان برود یا تحت کوبنده

 .(394 :2010 )الکومی، «بردگران رنج میشکنجه دست حتی در آن زمان که زیرِ

  نتیجه

های مختلف با سایه هایطی عصر ،داخلی و ده خارجی بر عوام جهان عر، ده بنا 

 اراضی، هتک حرمت و سلب آزادی و حق انتخا، مواجه بوده غصبفقر، جه ،  سیاهِ

که واقعیت وجودی عربی به واقعیت وجودی/ جمعی، مبدل  ه. این امر باعث شداست

گردد و بر آن شود که فاعلیت )حق انتخا، سرنوشت( را به صورت جمعی بسط داده 

 .و جای آن را با عدم وجود )سلب حق انتخا،( عوض کند

ترکیب کلی باید گفت که  ،از همان ایستگاه مجدد فکری بدانیم متأثر ارین رمان اگر ا

 اما به طور ،کندنمی دعوت گونه حرکت یا جنبشیبه هیچ ،ظاهر خوددر  هردندداستان 

به عبارتی یا  و« رضایت» ةبه عالو« تحمی » دهد که دگونهنشان می کامال ضمنی

گردد که به منجر  «رضایت جمعی»ند به یک توامی ،«ترغیب» در ضمن« تهدید»دیگر

 قدرت شود. ةشک  مهیبی موجب سیطر

هیچ واقعیتی  ةتغییر دهند شخصیتی رسم کند که ،اهلل ابراهیم کوشیده در رمان خود صنع

بیان  بخش در ابتدا الزم دانسته یآزاداما برای رسیدن به یک تفکر  ؛در نظام خود نیست

ا از واقعیت غلط است و با ظرافت تمام در قالب یک نظام نظام فکری و پندار مکه  کند

وجود دارد، با برداشت ما از آن، فاصله  در عالم واقعاً بگوید که آنچهدیالکتیکی منفی 

 « تهی شدگی»ای جز داره ،برای نو شدن در حقیقت این شیوه از روایت داستان، .دارد

و  بازتابندگی ،تقلید مسخره آمیزنداشت و برای تهی شدن، تمهیدی جز توس  به بازی، 
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ی مخصوص به خود، بیان کند که ادر دسترس نبود تا بتواند به شیوه ییزدا یتاشراف

 ةاید وی را در یک برآورد و محاسبانسان واجد یک ارزش و اهمیت مطلق است و نب

نویس توانسته است این مفاهیم  رمان مسؤولیتی کرد. تاریخی داخ  در بازی جبر و بی

و در آن واحد  های پنهان داستان خود بگنجانددر الیه 2در قالب  افق ایدئولوژیکرا 

 نفی است؛ نفی وضع موجود برای حرکت به سوی آینده. ،بگوید که آزادی

 هانوشتپی
 

آثار فیلسوف مارکسیست ایتالیایی ، آنتونیو گرامشی، ساخته و  ةمفهومی است که بر پایهژمونی .  1

 (.466: 1390پرداخته شده است و ابزاری است برای تحلی  روابط میان ادبیات و جامعه ) مکاریک، 

به  «لنین، ناقد تولستوی» ةدر مقال افق ایدئولوژیک اصطالحی است که نخستین بار پی یر ماشری.  2

دهد اما هیچگاه که متن را شک  می یدئولوژییاکار گرفت. افق ایدئولوژیک توصیفی است که منتقد از 

توان یک رمان اکتشافی کانادایی را که می مثالًدهد. شود، به دست میبه طور کام  در آن اظهار نمی

، مدخ  افق 40: 1390یا، بررسی کرد )مکاریک، پرتو این غ ، درکند ینمای به مردم بومی هرهیچ اشا

 ایدئولوژیک(.
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