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 چکیده
در آثار صادق «  ترس وگناه  ، رنج ، مرگ» بخش قابل توجهی از شاخصهای سبک اگزیستانس

چوبک تبلور یافته است. این نویسنده میکوشد تا زشتیها وفساد ونابرابریهای موجود اجتماع را در 
 نندگان به تصویر بکشد،  عالوه بر آن پیامدهای این بی عدالتی را نیز به تصویر بکشد.برابر چشم خوا

در اینجا سؤال اصلی پژوهش مطرح میشود كه مهمترین شاخصهای سبک اگزیستانس در 
 انتری كه لوطیش مرده بود  و آتما سگ من چگونه نمود یافته است؟، سنگ صبور»داستانهای 

 سه و ساخت استوار بنیادی استنباط سه رابر بشر سرنوشت از خود تحلیل فلسفۀ اگزیستانس 

 ، هدف این مقاله روشنگری سه اصل اگزیستانس )استحسانی .گرفت نظر در آن برای نشانۀ هستی
 اخالقی وایمانی( در آثار صادق چوبک است.
بک به صادق چو  فیلسوفان است.  از تحلیلهای چوبک نتایج تحقیق حاكی از تأ ثیر جهانبینی

دردها ومشکالت اساسی آن دارد.داستانهای  ، شناخت درستی از جامعه ، عنوان نویسندۀ اجتماعی
است كه این امرخود از مهمترین «ترس وگناه ، رنج ، مرگ» این نویسنده سراسر پراز مضامینی چون 

به  «سنگ صبور و آتما سگ من »در تحلیل شخصیت داستانهای   دغدغه های اگزیستانسها است .
  ،از مر حلۀ اگزیستانس استحسانی  واخالقی باالتر نمیرونداین نتیجه رسیدیم كه اكثر این شخصیتها 

انتر  ،در مقابل در داستان انتری كه لوطیش مرده بودوبه مرحلۀ اگزیستانس ایمانی نائل نمیگردند.
 داستان مرحلۀ اگزیستانس ایمانی را تجربه میکند.

 
 روشنگری اگزیستانس ، صادق چوبک ، اگزیستانس ، سبکی شاخصهایواژگان كلیدی : 
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Existence style reflection in Sadegh Chubak's works 
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Author), Esmat Esmaeili3 

 
Abstract 

Much of the existential style indicators of "death, suffering, fear and 

sin" exist in the works of Sadegh Chubak. The author tries to portray the 

ugliness and inequality of society in the eyes of the readers, in addition to 

depicting the consequences of this injustice. 

The main research question here is how did the most important 

indicators of existential style emerge in the stories of "The Stone of 

Patience, the Entry of the Dead and the Atma of My Dog?" 

Existentialist philosophy based its analysis of Raber's fate on three 

fundamental inferences and considered three signs of existence for it. The 

purpose of this article is to elucidate three existential principles (sensory, 

moral and faith) in Sadegh Chubak's works. 

The results show that Chubak's worldview is influenced by 

philosophers' analysis. As a social writer, Sadegh Chubak has a good 

understanding of society, its pains and problems. The author's stories are 

full of themes such as "death, suffering, fear and sin", which is one of the 

most important concerns of existences. In character analysis of the stories 

of "The Stone of Patience and My Dog Atma" we conclude that most of 

these characters do not rise above the solitude of moral and existential 

existence, and do not reach the stage of faith existence. Experiences faith. 

 

Keywords: Lightness Indicators, Existence, Sadegh Chubak, Existential 

Enlightenment 
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 مقدمه -9

(  مانند عقلگرائی وتجربه گرایی عنوانی است كه ممکن Existence فلسفه اگزیستانس )

ندارد. اغلب فالسفه كه به آنها  سیستم معین وحوزۀ مشخص است باعث سوء فهم گردد. زیرا

را نمیپذیرند .ریشۀ فلسفی این جریان را تا ارسطو این عنوان را داده اند، خود این عنوان 

اگوستین وكتاب عهد عتیق پیگیری ، وسقراط ترسیم كرده اند واز نظر مذهبی آنرا تا لوتر

ود وی خ . این جریانی است كه از افکار كیر كگارد سرچشمه میگیرد ولی بیشک. كرده اند

مله كانت از ج . بر ضد هگل بودشلینگ قرار داشت از طرف دیگر  نیز تحت تأثیر  كانت و

بطور اعم ودر یاسپرس بطور اخص تأثیر زیادی  فیلسوفانی است كه در این جریان فکری

 داشته است.

نایی  آش  از میان نویسندگان موفق حوزه ادبیات داستانی صادق چوبک با توجه به سابقۀ    

سندگی فر      سکی وچخوف، آثار خود را تحت تأثیرجریانات نوی ستایوف ده  امرزی خلق كربا دا

صییادق چوبک را صییرف نظر از قیود مکانی وزمانی،    اسییت در حقیقت میتوان داسییتانهای 

دغدغه وجودی نوع انسییان مسییأله مند دوره معاصییر قلمداد كرد كه پس از تجربه دردناک   

در پی احیای حیثیت وموجودیت از     مدرنیته در باتالق بحرانهای خود سیییاخته فرو رفته و      

 است.دست رفته خود 

روشیینفکری حاكم میشییود. دورانی كه  فضییای تلخ وغمناكی بر محافل 4311در سییال 

سنگی بیداد  شروطیت    امیدهای مردم به ناامیدی مبدل میکند وهمه گر شود.فرمان م ا  ب می

شده      ست روبه رو  صنعت نفت   ، شک شدن  اتفاق   در نطفه خفه میگردد،جنگ جهانی ملی 

تأثیرات آن دامن ایران را نیز    تاد و كه هیچ   ، در این اوضیییاع واحوال. فرا میگیرداف چوبک 

شمش را       سد وچ ست از امید بنوی واقعیتی از نگاه تیز بین او پنهان نمیماند، چگونه می توان

به روی واقعیتهای تلخ ببندد. چوبک نویسییینده ای واقعیتگرا بود ودر دوره ای زندگی می         

كه چاره ای جز دیدن آنها      ودند اطرافش را احاطه كرده ب   كرد كه واقعیاتی تلخ آن چنان   

 نداشت.  

 ارد.بسزایی باقی میگذ پر اخالقی چون صادق چوبک تأثیر این فضا مسلما درروحیۀ جوان 

د یافته ورش نشأت گرفته، در آثار چوبک زندگی ونگاه تلخ به زشتیها وپلشتیهای تم مرگ

اریخ وفرهنگ بزرگی را در ت شکاف وگسست مرداد 19در همین سال است كودتای . است

 وموجب بی اعتمادی ایران بوجود میآورد. كانونهای اجتماعی وفرهنگی از هم متالشی شده

وسوء ظن بر روابط اجتماعی میشوند. ترس وناامیدی برتلخی زندگی مردم بویژه روشنفکران 

نوعی پریشان فکری جنون وخودكشی حاكم میشود ، نویسندگان ونویسندگان میافزاید. درآثار

ی اجتماعی بر بستر روان، تولید میشود ادبیاتی كه در این دوره. زتابی از دنیای بیرون استكه با

 در این مقاله سعی. است به احساس بیهودگی وسر خوردگی ومملو از اعتراف رشد میکند
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»  برآن بوده است؛ برخی از عناصر پوچی وسرخوردگی در داستانهای صادق چوبک نظیر

 . كه از شاخصهای مشترک با اگزیستانسها است، بررسی شود« ترس وگناه ، رنج، مرگ

ی سبک به بررس این پژوهش با روش توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از منابع كتابخانه ای

 شناسانه سه اثر فارسی از منظر سبک اگزیستانس میپردازد.

 ضرورت تحقیق-6

شناخت ابعاد آن  از آنجا كه اگزیستانس بخش مهم از تاریخ ادبیات مدرن است وبدون

درک صحیح این ادبیات میسر نخواهد شد لذا هدف وضرورت این پژوهش نیز شناخت 

 ومعرفی بخش كوچکی از این سبک ادبی در قالب نمونه ای از داستانهای صادق چوبک است.

گ انتری كه لوطیش مرده بود وآتما س، بنابراین درصدد هستیم تا با تحلیل آثار سنگ صبور

  .از ادبیات اگزیستانس فارسی را متناسب با پرسش زیر واكاوی ومعرفی نماییممن گوشه ای 

چگونه در آثار مذكور نمود  «گناه ، ترس، رنج، مرگ» مهمترین شاخصهای اگزیستانس

 یافته اند؟ 

خال تحقیقاتی در مورد بازتاب اگزیستانس در آثار داستانی ضرورت ایجاب این پژوهش 

 را به اثبات میرساند.

 پیشینه ی پژوهش-3

شته          مقاالت پراكنده سم با برخی از آثار ادبی نگا سیالی ستان صوص پیوند اگزی ای در خ

ست كه از آن میان میتوان به    شاهنامه      »شده ا سیالیستی به بخشهایی از  ستان   «نگاهی اگزی

(  4341خردمند،«)موقعیتهای مرزی در فلسییفهای اگزیسییتانس ونهج البالغه» (4391)قوام،

س  » ستان چوبک »(، 4399موسوی، «)یالیسم هدایت وبن بست نوستالژی در سگ ولگرد     اگزی

شه وجودی  ستان انتری كه لوطیش مرده بود ، واندی سایی  «)تحلیل دا (در 4341، خجسته وف

ست : مجموعه       سنده مورد نظر نیز آثاری در قالب كتاب ومقاله نگارش یافته ا صوص نوی خ

صادق چوبک  »مقاالت در مورد زندگی و آثار چوبک باعنوان  شش علی   4391«)یاد  ( به كو

با نگاهی به اندیشییهای نظریه « فراتر از تمثیل » (در مقالۀ 4341قربان صییباغ )، دهباشییی

« انتری كه لوطیش مرده بود » پردازان ماركسییییسیییت به كاركرد ائیدولوژی در داسیییتان 

رده  اتی معرفی كاز رابطۀ انسان با صاحبان قدرت در نظام طبق   پرداخته است وآن را تمثیلی 

ست،  ستانس در آثار ادبی به كار نرفته      ا شی در زمینه بازتاب اگزی شاره كرد. تا كنون پژوه ا

 خأل تحقیقاتی در این مورد ضرورت انجام پژوهش را به اثبات میرساند.  ، است

 مبانی نظری  -5

 درآمدی براگزیستانس ومبانی آن  -9-5

 «من»اگزیستانس همان . اگزیستانس است، به آن اشاره میشود« من »آنچه را كه با 

است تا وقتی كه به صورت موجودی عینی همچون یک شی ء تلقی نشده باشد. اگزیستانس 
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» . را با تجربهای عادی نمی توان تجربه كرد، باید با آزادی وانتخاب آن را محقق ساخت

وزایل شدنی اگزیستانس متفاوت از هر آن چیزی است كه از خارج به من مربوط میشود 

 (444استراترن: ص )آشنایی با سارتر،« است وبه شرایطی وابسته است كه من آن را ننهاده ام

خود را به عنوان موجودی )دازین ()وجود ، انسان در اولین مراحل آگاهی به خویشتن»

شرایط ، جسمانی( در بین دیگر موجودات مییابد ؛ در شرایطی كه خود او فراهم ساخته

بیعی وتاریخی، ا ما چون باید عمل كند وانتخاب نماید از این شرایط فراتر میرود. فرهنگی، ط

 ابتدا از محیط وشرایط احساس امنیت. باالخره اوست كه باید تصمیم بگیرد كه واقعا چیست

وعدم امنیت در شرایط واوضاع « شکست »میکند وپرسشی ندارد ولی به نحوی احساس 

د موقعیتهایی در زندگی انسان به وجو .خاص خود ملتفت میکندپیرامونش اورا به اگزیستانس 

این تجربه را تجربه  میآید كه او را متوجه مرزها ومحدودیتها ومقدورات خویش میسازد.

پرس یاس، )زندگینامه فلسفی من« ( وموقعیتها را موقعیتهای مرزی میگویند.Limitنهایت )

را تغییر دهد ومطابق خواست خود از آنها ( انسان در موقعیتهای عادی میتواند آن  44:ص

احساس میکند كه نمیتواند آنها را تغییر  ولی به طور خاص در چهار موقعیت، استفاده كند

 .دهد وبا اموری گریز نا پذیر روبه رو است

 انواع موقعیتهای مرزی -6-5

ۀ با وجود آن كه موقعیتهای مرزی یکی از مبانی اگزیستانسها به حساب میآید وهم

 اما تعبیر های گوناگونی از آن داشته اند.، اگزیستانسها آن را قبول دارند

است.انسان در موقعیتهای «  ترس وگناه، رنج، مرگ» موقعیتهای مرزی عبارت از» 

مرزی شکنندگی شرایط بیرونی حیات را تجربه میکند وبه دریافتی عمیق از حیات نایل 

 خود را در تهدید«دازین »مرگ موقعیتی است كه آگاهی به.میآید.مرگ همیشه باانسان است

در این حالت دازین منتفی میشود وانسان به اصل هستی خویش رجوع مینماید .میبیند

رنج همواره مالزم ذات .واصل اگزیستانس كه امر متعالی است به نحوی بر او رخ مینماید

 «اختراع كرده است.به تعبیر نیچه انسان چنان سخت رنج میکشد كه خنده را .انسان است

 (91: ص باتلر، )ژان پل سارتر

ترس وگناه نیز مقتضای حیات انسان است، ولی در اغلب اوقات انسان از این موقعیتها 

استقبال از این احوال وتجربه حال نهایت وپذیرش آنها باعث بخود .اعراض وغفلت میکند

ا ای بی اساس خویش رسست بنیانی محیط وشرایط بیرونی ودلخوشیه.آمدن انسان میشود

 نور حقیقت میتابد واحساس، هستی نمایی این جهان، با تداوم این تجربه ودریافت.در مییابد

این تجربه اساسی بگونۀ جهش بدست .وا بستگی وارتباط با امر متعالی حاصل میشود

سویی جهش ب.گذشتن از سطح دازینی ونیل به سطح اگزیستانس منوط بجهش است».میآید

 (91یاسپرس: ص، زندگینامه فلسفی من«)از اندیشه است. كه فراتر
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اگزیستانس در چنین احوالی روبه تعالی بودن وجود خویش را تجربه میکند این تجربۀ 

ر عقل وتفکر بدون تجربۀ اگزیستانس د بدون یکدیگر بی حاصلند.، نهایی ومقدمات عقلی آن

 به انس والفت با امر متعالی نمی انجامد.، انسان

 مراحل سیر اگزیستانس  -3-5

چون اگزیستانس را عین صیرورت وتصمیم میدانست ؛ پس باید مراحل « كی یركه گور »

نیز تبیین كند با تفاوتهایی كه در شرح ، مختلفی را كه اگزیستانس در آنها سیر میکند

وی به طور كلی سه مرحله از سیر را از هم جدا میکند. ، جزئیات این مراحل وجود دارد

( مرحلۀ ایمانی  3(مرحلۀ اخالقی ووظیفه شناسی  1رحله استحسانی ولذتجویی (م4

 ومطلقجویی.

 مرحلۀ استحسانی -9

هر انسانی بطور طبیعی در مرحله اول عمل خویش، در همین مرحله متولد میشود واغلب 

 .مردم تا پایان عمر هم از این مرحله فراتر نمیروند

خواستهایش جزیی است . همه عالم تلقی میکند انسان در این مرحله خود را كانون» 

پیوستگی زمان . همت او در كسب لذّت بیشتر است. همواره در حال زندگی میکند وهمۀ

از سطح عبور نمیکند چون . برای او مفهومی ندارد. همه چیز اورا به تفکر وتأمل نمیکشاند

 . القید وبیعار است

ض میکند. از انتخابی كه اورامتعهد كند ودر اعرا، از هرچه كه عیش آنی اورا بر هم زند

اجتناب میکند بیشتر دستخوش اتفاقات وتصمیمات آنی است. چون ، طول زمان ملزم سازد

باالترین حد كمال در این مرحله آن است كه . انتخاب آگاهانه ومصمم بودن اصولی میطلبد

 شخص كامیابی وحصول البته در این روش. فرد با طرح ونقشهایی در صدد لذّتجویی برآید

 (19كی یر كگور: ص، ) ترس ولرز  «اورا لذّت میبخشد.، نتیجه از روشی كه بکار برده است

 مرحله اخالقی -6

غایت واصول وخواستهای كلی ، اهمیت یافتن نظم عالیم ورود شخص به مرحله اخالقی»

مع شخص اخالقی بخویش نمیاندیشد بج. انسان اخالقی جدی است. در زندگی اوست

حاكم  به اصولی، حتی خویشتن را در ذیل اصول عام مربوط به انسانیت میشناسد. میاندیشد

وحیات خود را بر آن منطبق  پس تا میتواند باید آن اصول رابشناسد، قایل است بر زندگی

ی سع، سازد ؛ لذا اهل عمل به تکلیف است. تکلیفی كه خود از روی آگاهی برگزیده است

در صدد لذّت نامقید وخوشیهای پخش شده  او بیش از آنکه. انجام رساندمیکند كه بخوبی ب

 . در آنات زمان باشد سرور خود را در داشتن آرامش جستجو میکند

از آن غفلت میکند،ولی ، در مرحلۀ استحسانی آدم لذّتجو با كشتن زمان، اما در مورد زمان

 ( 14همان :« ). آدم اخالقی سیر زمان را در جاودانگی متوقف میکند
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 مرحلۀ ایمان-3

مرحلۀ ایمان مرحله ای ، در مرحله اخالق شخص بسوی تکلیف وبقاء كشیده میشود» 

ت ایمان توأم با رنج ومحن. به باالترین مرحلۀ اگزیستانس نایل میآید، است كه انسان در آن

باعث پذیرش خالف عقل وخالف عرف ، وریاضت است. شور وشوق از ایمان بر میخیزد

 تبدیل، د،به موجودی یکپارچه كه تمام وجودش در طلب وخواست او خالصه شده استمیشو

نیل به این مرحله . میشود. در اینحال شخص عقل را از دست میدهد تا خداوند را بیابد

 ( 91) همان : «مستلزم لطف وعنایت اوست. 

 

، دانتری كه لوطیش مرده بو، سنگ صبور»شاخصهای سبک اگزیستانس در آثار  -4

 «آتما سگ من

 مرگ  -9-4

عنصری اساسی در قوام وجود انسان است « مرگ آگاهی » ، از نگاه انسان شناسی جدید

واگزیستانسها خصوصا ؛ آگاهی ، از نظر انسان شناسان عموما. كه اورا از حیوان متمایز میکند

مرگ  دندایشان معتق»  ،  به عبارت دیگر. است« آگاهی از زندگی روبه پایان »، از مرگ

 بلکه تالشی، تأمالتی نظری دربارۀ پایان جهان وزندگی انسان نیست، آگاهی در وهلۀ اول

 «. زوال وفنای وجود انسان قرار میگیرد، است برای یافتن چار چوب معنایی كه در درون آن

مرگ بیشترحدود ، برای اگزیستانسها، به عبارت دیگر( » 31مک كواری: ص، ) فلسفۀ وجودی

یهای زندگی را آشکار میسازد تا خاتمه دادن به آن را ؛ از این رو اگزیستانسها توجه ومرزبند

 بر سر، اكثرا، خاصی به مرگ نشان میدهند وبا وجود اختالف نظر دربارۀ موقعیتهای مرزی

همانند امکان نقطه ای در ، امکان مرگ. به عنوان یکی از آن موقعیتها توافق دارند، مرگ

رشی صرفا نگ، این نوع نگرش به مرگ. ت كه انسان با صرف وقت بدان برسدانتهای یکراه نیس

« . از آن دور میسازد، آفاقی است كه انسان را بیشتر از آن كه به مرگ نزدیک كند

 (444)اگزیستانسیالیسم چیست ؟ بارت:ص 

سنتهای  و خرافات مشت یک خاطر به كه گوهر چون شخصیتی صبور سنگ داستان در

 خود تالش تمام او .است شده زندگی بدبختیهای و نامالیمالت اسیر پاگیر و دست اجتماعی

 كه به حدی دهد، نجات دوران سختی و منجالب از را فرزندش و خود بتواند كه میکند را

 سیركردن و ماندن زنده برای او تقالی نتیجۀ .دربیاید مردی صیغۀ به هرشب میشود حاضر

 زری كاكل. دارد پی در را فرزندش و او مرگ نچو سختی عواقب فرزندش و خود شکم

 جهان به چشم تا باشد، داشته خود شوم سرنوشت انتخاب در اختیاری خود اینکه بدون

  .میشود محروم مهرپدر از و شده رانده پدر خانۀ از میگشاید
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 تمام. است علیل و افلیج پیرزنی كه داریم، را سلطان جهان داستان، دیگر شخصیت از

 حیاط در طویله ای در میرود، باال صورتش و سر از كرم كه حالی در سلطان هانج لحظات

 كه ندارد این جز چاره ای و بدبختی است و فالكت اسیر چرخۀ نیز او .میگذرد اجاره ای

 است زشت و رو آبله زنی، داستان بعدی شخصیت بلقیس .باشد خویش مرگ لحظۀ منتظر

ناراحتی  فریاد بلقیس سرتاسر داستان در .میپرورد ذهن در را احمدآقا با همآغوشی آرزوی كه

 همۀ .دارد تعلق او به داستان در رفته بکار فحشهای بیشترین كه بگونه ای است، سرداده

 بتوانند كه میگردند چاره ای دنبال به و است بلند دادخواهیشان فریاد داستان شخصیّتهای

 احمدآقا حتّی .هستند ناموفق امر این در امّا یابند، رهایی فساد و پلشتی پراز محیط این از

 غمگین و ناامید نهایت در، میرود بشمار داستان در كرده تحصیل و روشنفکر قشر نمایندۀ كه

  د.میبی نافرجام را عاقبتش و گرفتار هالكت و بدبختی ورطۀ در را خودش

ن به مرگ دهد ترس از مرگ آغاز فلسفه و علت غایی ادیان است. فرد عادی نمیتواند ت 

متعدد به وجود آورده است. اینکه همه جا ایمان به  ها و خداشناسیهایو همین امر فلسفه

در  میشود خود دلیل بر وحشت شدید از مرگ است. پس بی خود نیست كهخلود و بقا دیده 

 :یرندبه نوعی میم كه هر كدام این داستان تأكید زیادی بر مرگ میشود. حتی مرگ شخصیتها

و  در حوض غرق میشود« كاكل زری»میمیرد، كودكش « سیف القلم»توسط « گوهر»

.. تا جایی كه از زبان شخصیتی . و میمیرد از ناتوانی در كثافت خود« جهان سلطان. »میمیرد

 خوانیم:می به نام بلقیس

 (44چوبک: ص، )سنگ صبور« از در و دیوار این خونه مرگ میباره.

سر تا پای تنش به خمیازه » . بسیار تلخ وچندش آور است طانتوصیف مردن جهان سل

وبعد یواش چشاش واز . كرد افتاد وتنش جمع وواز شد وكف از دهنش بیرون زد وزود تموم

چهار نفر گوشهای نمد رو گرفتن وبا جهان سلطان وكرما بلند كردن . شد وبه طاق افتاد

 (  111)همان :« . گذاشتنش تو تابوت

ر سنگ صبور در تراژدیهای تلخ وغم انگیز زندگی است كه توأم با نکبت اگزیستانس د

در حقیقت با مرگ نکبت بار جهان سلطان كه ، اتفاق میافتد وپلشتی شخصیتهای داستان

در اثر فقر وبیچارگی در طویله ای دراز به دراز افتاده است كه كنترل بیرون روی خود را از 

 مرگ چوبک اگر چه همواره. نش وول میزند اتفاق میافتد.دست داده بود وتمام كرمها روی بد

ا دل كندن از دنی را رهایی و آزادی از زندگی نکبت بار وشفقت بار می دانست اما بطور خاص

 می پنداشت. را در بعضی مواقع كمی دشوار ونا باورانه

ه نام ب ترس واسارت انتری، رنج، روایت تنهایی داستان كوتاه انتری كه لوطیش مرده بود

مخمل است كه یک روز صبح كه از خواب بیدار میشود در مییابد كه لوطیش مرده است 

وهر چه به او خیره میشود وپیرامون او میچرخد نشانی از حیات در او نمیبیند وبه این ترتیب 
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جهان مصادف با آزادی مخمل است ولی او  مرگ لوطی. دچار تنشهای روحی وروانی میشود

 . ید با این تجربۀتازه چه كندنمیداند كه با

 یک بار خیال . گویی چیز تازه ای در او دیده بود. انتر به لوطیش خیره نگاه میکرد» 

چشم او  . اما در پوست صورتش هیچ جنبشی نبود ،  كرد كه لوطیش از خواب بیدار شده

وطی باز چشمان ل . مانند چرم خام بود . صورت او بیرنگ بود . آن نور همیشگی را نداشت

از گوشه دهنش آب لزجی مثل  . چشمخانهایش دریده وگشاده بود ، بود وخیره به جلوش

 ( 56)انتری كه لوطیش مرده بود، چوبک:« سفیده تخم مرغ سرازیر شده بود. 

نقطه اشتراک اگزیستانس با داستان انتری كه لوطیش مرده بود  در این داستان بدینگونه 

سرگشته در طبیعت  با آزادی نسبی را میتوان با  ، ستاناست كه  مخمل شخصیت اول دا

در این مرحله كه با حیوانات ، انسانی كه در جست وجوی آزادی ولذت است ، این نگاه دید

 رن بیستمق اگزیستانس استحسانی را تجربه میکند ومیتوان گفت نماد انسان تفاوتی ندارد

ه ه میبیند ودر طبیعت با زنجیری كتفکرات فلسفی صاحب خودش را مرد كه بر اثرپیشرفت

ش آرام زنجیری كه بازمانده صاحبش است واورا محدود میکند وبه دنبال مکان، بر گردن دارد

میگردد ومکانی نمی یابد ودر اینجا است كه اگزیستانس اخالقی را تجربه میکند وبه جای 

اول  به مکان ی نمییابدمخمل از مکانی میگریزد ودر زمانی كه هیچ آرامش ، اولش باز میگردد

 یعنی به نقطه صفر بر میگردد. واگزیستانس ایمانی را تجربه میکند. 

 زندگی طول در كه است مردی سرگذشت داستان، اصلی داستان آتما سگ من موضوع

 بیرون خانه از را ماهش چهار فرزند و زن حتی .است جنایتی فروگذاری نکرده هیچ از خود

 كه هنگامی .دارد سگ یک كه میکند زندگی آلمانی مردی وهمسایگی ا در .است كرده

 او غیاب در میخواهد، او از و میسپارد داستان اصلی به قهرمان را او برود سفر به میخواهد

 اصلی صاحب .كند مراقبت او از و بدهد غذا و آب سگ كه به دهد دستور علی نوكرش به

 .میشود او زندگی وارد داستان، مانقهر باطنی میل علی رغم، حیوان و میشود كشته سگ،

 .كند نابود را او میکند سعی و میبیند آسایش خود مانع را سگ مدتی از پس

، نباشد حیوان زجركشیدن شاهد كه این برای و میریزد سگ غذای در و میخرد زهر او

كه  میبیند تعجب كمال با میگردد باز وقتی .میگذراند خانه بیرون در را روز طول تمام

درون  را غذا، مرد. میکند استقبال او از خوشرویی با و است نخورده را سمی غذای وان،حی

اتاق  به سگ بهمراه و میپوشاند را آن روی و میریزد كنده سگ برای قبل روز كه گوری

 .میرود

صدای  كه فضا آن در و میدهد گوش به موسیقی میخورد، غذا كه آن از بعد حیوان

 گویی، میکند بیان او كه سخنانی .میکند بیان آشکار و واضح اتینک میشود، شنیده موسیقی
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 و جنایات میکند بیان را او زندگی واقعیتهای كه است داستان اصلی شخصیت درونی زبان

 .میکشد تصویر به چشمش جلو در را او

 كه صامت و شاهدی ساكت« سگ »و  جهان روح معنای به برهمنی تفسیر در«آتما »

 (445دستغیب:، داستان است.)نقد آثار صادق چوبک« من»خفتۀ  ضمیر و وجدان از تمثیلی

 و میپردازد حیوانات زندگی توصیف به كه است نویسندگانی معدود از چوبک صادق

 رفتارآنها انعکاس درون و افشای و آنها روح و درون به نفوذ با پردازی، برشخصیت عالوه

 آتما داستان در طرزتفکّری چنین بارز نۀنمو، برآمده حیوان و انسان میان تشابه درصدد

 اندیشه در را خویش خوی حیوانی خود، تاریک گذشتۀ به بازگشت با راوی كه جا آن است

 :دهد می بروز تفکّراتش و

 كه میدیدم قبركنی را خودم .میکندم قبر داشتم هم باز و بودم كنده بسیاری قبرهای»

 .بودند آدم .نبودند سگ، میکشتم بوسهایمكا در كه را آنهایی. بود قبركنی كارم عمری

 قطعه قطعه را تنشان كارد با كه بودند زمین گیری و زبون و نشناخته و ندیده آدمهای

 زیبا، ساله چند و بیست پسر یک ، دارم بزرگی بچه خودم كه دیدم كابوسهایم در .میکردم

 آتما انداختم كه وجل و كرده تکه تکه را تنش و بریده سر را او دیدم دلنشین و رشید

  ( 461چوبک :، چراغ آخر«)بخورد

همسایه به سفرمیرود ودرسانحه هوائی میمیرد. وقتی كه همسایه مرد كه گویی سایه 

 .از نیمۀ تاریک )خود مرد( میباشد همسایه نشان مرد است از بین برود،فاجعه آغازمیشود

گش )وجدان خود( تنها بعدازمرگ مهندس آلمانی)سایه مرد( درسانحه هوایی اوباس

 و راه برای ورودسگ )وجدان مرد ( باز میشود. سایه جایش را با سگ) ناخودآگاه( میماند

 .عوض میکند

او بااین ورود ، باعث تالطم درونیش میشود مردبا وارد شدن سگ )وجدان مرد (به خانه

ر كنارش به تواند داو فکر میکندكه می میلی تسلیم میشودهیچگونه برخوردی نمیکند وبا بی

ولی غافل از این كه سگ )وجدان مرد ( زندگی اورا . زندگی پر از تالطم خود ادامه دهد

 . دگرگون میکند

هرچند كه او با شنیدن موسیقی میخواهد كه ناخودآگاه خودرا پس زنی كند ولی موفق 

 این موضوع را حل كند. وباید از طریق دیگری نمیشود

 زهرآلود هوای بردم گمان ای لحظه» است  شده ازخود متنفر، ولیاییمالیخ و امید نا مرد 

 به هنوز ای، مرده اكنون هم تو ..مرد خواهم بزودی آیا كشانده مرگ سوی به مرا خانه

  ( 446همان :«) میدهد قرار گلوله هدف را خود نهایت در نرفته ای و خاک

دن سگ به خانه مرد اتفاق در حقیقت با وارد ش، اگزیستانس در داستان آتما سگ من

از خود كنده میشود و با وجود آن كه به بافت و زمینۀ ، مرددر اوج پلشتی وبیرحمی. میافتد.
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زندگی گذشته خود میاندیشد، بسوی اندیشۀ متافیزیکی، اندیشۀ غلبه مرگ، بر احساس 

 میرسد. پوچی وبیهودگی وبیرحمی

 رنج -6-4

 ،اع واطوار گوناگونی مانند بیماریهای فیزیکیرنجش بشر در انو، از نظر اگزیستانسها

ر هر اما د، ناراحتیهای روانی ودرونی یا شرایط بیرونی چون بیعدالتی بر وی تحمیل میشود

هایی بنا بر اندیشۀ اگزیستانس»  در تجربۀ رنج سهیم هستند.، صورت همه انسانها با یکدیگر

سختتر از هنگامی ، خود بودن، داگر زندگی آدمی سراسر شادی ولذت باش، همچون یاسپرس

چرا كه اصوال انسان در مواقع خوشی ولذت از . است كه وی در رنج ومحنت بسر میبرد

تمام تالش خود را بکار میبرد ؛ خود ، حال آنکه در هنگامه سختی ورنج، خویشتن غافل است

سان هستی ان، ومهارتهای درونی خویش را بهتر بشناسند واز این جهت محدودیت ومحنت

 ( 44:  یاسپرس، )زندگینامه فلسفی من «. را متعالی ساخته ومن حقیقی را به وی میشناساند

اگزیستانسها  باعث گشایش ذهن انسان وتفکر او به هستی امور میشود.  درد ورنج

باعث جلب توجه انسان به آن ناحیه میشود وهمین توجه ، معتقدند كه درد یکی از اعضا بدن

شناسی ودلهره از  عدم درک انسان از هستی». ستی امور را موجب میشودزمینه ه والتفات

باعث گشایش ذهن انسان بر هستی ، باعث درد ورنج انسان میشود وهمین درد ورنج، آن

 ( 11: صنوالی، فلسفهای اگزیستانس واگزیستانسیالیسم تطبیقی« ) خود وجهان میشود. 
هر چند برای دیگران ، رنج ودرد است آمیخته ومملو از این جهان برای صادق چوبک» 

وی را رنج ودرد تشکیل داده  اما از آنجا كه شالودۀ تفکر جای شادی وخوشگذرانی است ؛

)نقد  «یافته وتمام اجزای آن را آمیخته با درد مییابد.  سایۀ این تفکر بر عالم انتشار، است

 (49دستغیب :، آثار صادق چوبک

شاره ا ر همانطور كه براهنی نیز در كتاب قصه نویسیدرونمایه اصلی داستان سنگ صبو

( ودر این رنج وتنهایی است كه  11:، براهنی، ) قصه نویسی. تنهایی ورنج است، میکند

سنگ » داستانش بهترین در چوبک»  شخصیتها به درک وجود اگزیستانس نائل میشوند.

 و با ریاكاری زده، اخالقجامعۀ شده داشته پنهان واقعیتهای از بی پروا توصیف با« صبور

 زندگی به عادت، غبار از شده شسته نگاهی با تا میکند وادار را خواننده و میستیزد، تزویر

به  طبیعی خواهش ارضای از ناتوان و معنوی، و سیاسی اختناق از ترسان كه بنگرد آدمهایی

 (  151: امیر عابدینی، داستان نویسی در ایران صد سال« ) . میورزند نفرت یکدیگر

وار انسانها تاثیر ناگ برسرنوشت، نظامهای فاسد وعملکرد، خرافات وقشریگریهای عوامانه 

 داستان از تنهایی وانسانها در این. وآنها را در نکبت وفقر وادبار غرقه میسازند. ومخرب دارند

 فاست كه از مقام اشر خوفناک انسان در عصر ماشین غمبار وتراژدی داستان. رنج میبرند

است. این حیوان  مخلوقات نزول كرده ودر اسفل درجات انسانی وحتی حیوانی گرفتار آمده
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بنده شهوت واسیر پریشانی واضطراب شده است وشاید به همین ، بیمار در اوج نا امیدی

از رسیدن به مرحله اگزیستانس ایمانی  دلیل است كه شخصیتهای داستان سنگ صبور

   استحسانی واخالقی فراتر نمیروند. گزیستانسمحروم میمانند و از مرحله ا

آنچه نهایتا تراژدی در  داستانی تراژیک است. «انتری كه لوطیش مرده بود » داستان 

 ترس، ترس روحی یا اخالقی از دنیایی است كه شکنجه ورنج ، پی آشکار نمودن آن است

 . ان قابل مشاهده استپیوسته در آن تکرار میشود واین موضوع دقیقا در این داست وخشونت

زندگی با اختیار و آزاد را تجربه نکرده ، مخمل از خود هیچ اراده وآزادی ندارد وهرگز

با  ،برای اولین بار به همین دلیل وقتی كه لوطیش میمیرد واو خود را بدون او مییابد. است

از  یدهدكه به او دست م ودر نتیجه حاالت متناقضی روبه رو میشود حس آزادی ورها بودن

كه باید با این تنهایی غیر منتظره چکار  زیرا نمیداند تجربه این حس درمانده ورنجور میشود

وزندگی با او عادت كرده  مخمل چنان به لوطی. كند وچگونه باید به زندگیش ادامه دهد

 آنقدر به لوطی. غیر از آنچه كه تا به حال داشته برای خود متصور نیست است كه زندگی

واز طرف دیگر . است كه او را همزاد خود میداند وبدون او گویی مغزش ناقص است وابسته

 . چنان از او واز محیطش میترسد كه بطور مداوم احساس ناامنی وتهدید میکند

به همین دلیل مخمل با شخصیت ورفتاری ناشی از عادت وترس در تجربه آزادی خود 

ابد بیشتر از هرزمان دیگری احساس رنج میکند ووقتی خود را آزاد میی. راهی به پیش نمیبرد

لوطی داشته بطور كلی از دست  را كه با وجود احساس امنیت نسبی وبا این تجربه تازه

میدهد وبر اثر عادت واجباری كه بر زندگی او حاكم بوده حتی بعد از آزادی نیز به لوطی 

ود تصور نکرده وآزادی را راه سومی را برای خ مخمل. مرده وسایه بی جان او پناه میبرد

همتراز با تنهایی وترس مضاعف معنا میکند ؛ و به لوطیش پناه برده ودر سایه ترس وجبر 

محیط وزنجیری كه اورا به زمین چسبانیده وبه او مجال فرار نمیدهد به كام مرگ كشیده 

 میشود. 

میشود كه همواره از سوی لوطیش به كارهایی وادار  مخمل، دربخش دیگری از داستان

در  ، در گورستانها ، در گاراژ ها، در میدانها، در قهوه خانها» . به انجام آن عالقه ای ندارد

وهمه جور آدم دور او ومخمل جمع میشدند  كاروانسراها كه لوطی بساط معركه را پهن میکرد

جمع  واز آدمها همیشه این خاطره در دلش بود كه برای آزار وانگولک كردن او بود كه دورش

 ( 94چوبک: ص، انتری كه لوطیش مرده بود«)میشدند 

كه در  كلماتی را میطلبند، است فضایی كه چوبک ترسیم كرده وشخصیتهایی كه آفریده

صحبت از افرادی است . اما او چاره دیگری ندارد ، به نظر میرسند ابتدا زشت وهنجار شکن

وطی ل مخمل نیز از سوی. ستندوطبقه اجتماعی در سطح باالیی نی كه به لحاظ تحصیالت

از  كه ومبادی آداب پرورش نیافته است. از این رو در برابر كنشهای اطرافیان بخوبی جهان
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 واكنشهایی متناسب با رفتار آنها و آموزشهای خود نشان میدهد درک پایینی بر خوردارند

 میکند. هنجار گریزی وبعبارتی

 و آدمی كه ازخودش فرار میکند» ودبا این جمالت آغاز میش داستان آتما سگ من

ای انس والفت برقرار كند و درطول زندگیش به هیچکس محبتی  با هیچ جنبده نمیخواهد

این خودپسندی وغرور باعث . نکرده وتا آنجا كه توانست درخود پسندی و غرورفرو رفته است

 ( 411:  چوبک، چراغ آخر«).تا زن وفرزند خودرا از خانه بیرون كندمیشود

اواز خودش فرار میکندتاشاید درتنهائی بتواند برروی اعمال زشتش سر پوش بگذارد  

است. او گونه اشتباهی انجام ندادهوهیچ وخودش را قانع كند كه رفتارش درست بوده

واز هرواقعیتی كه به ذهنش  درتوهمی غریبی كه برای خودش درست نموده زندگی میکند.

 . راه پیداكند فرار مینماید

است كه شخصیت  ودر این رنج وپوچی. رنج وپوچی است، درونمایه داستان آتما سگ من

   نائل میشود. داستان به درک وجود اگزیستانس اخالقی اول

 ترس آگاهی -3-4

تأكید روی احساسات یا حاالت انسان به عنوان ، یکی از خصلتهای اختصاصی اگزیستانسها

برخی از ایشان احساساتی مانند . هستی وی استعوامل منکشف كننده حقایقی دربارۀ 

در نظر میگیرند كه  احساسات هستی شناسانه تهوع را به عنوان مالل ویا حتی، دلشوره

میتوانند ابعادرونی وتاریک وجود انسان را آشکار كنند. برخی دیگر از اگزیستانسها احساساتی 

از »  .ی شناختی معرفی میکنندامید ویا تعلق داشتن را از سنخ احساسات هست، چون سرور

 موجودی متشکل از روح وبدن است دلشوره تنها در تکوین خاص انسان، نظر كی یركگور

طۀ مسئولیت به واس انسان، بنا بر اندیشه اگزیستانسها. یافت میشود نه در حیوانات یا فرشتگان

انتخاب خود بسر در حالت دلشوره وتشویش دربارۀ نتایج ، ناشی از انتخاب همواره به نوعی

از این رو كی یركگور تعالبیر متفاوتی همچون سرگیجه یا سرگشتگی را برای دلشوره ، میبرد

بسزای  ،دلشوره پیش فرضی برای گناه نخستین است ؛ انسان، همچنین از نظر او. بکار میبرد

اس همواره در حالتی از اضطراب ودلشوره به سر میبرد واین احس، آن گناه وهبوط به زمین

به نوعی زمینه را برای ایمان آوردن به خدا در انسان فراهم میآورد چرا ، دلشوره همیشگی

ترس « ) . كه موجب میشود تا انسان متوجه الطاف الهی وفقر ونیازمندی خود به آنها شود

 ( 15-11: كی یر كگور، ولرز

 و آور هراس آلود، گند دوزخ در برزخی رابطهای صادق چوبک وصف سنگ صبور »

 آرزوی همه نمیگنجد آرزو در جزء آن از رهایی و گریز كه زیستگاهی است ناپذیر تحمل

 و ترس .اند شده میخکوب خود جای بر و ترس( )عادت اجبار به اما دارند سر در رهایی
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. است كه از سایه خود نیز میهراسند كرده خانه آنها خویشتن در چنان اعتمادی بی و بدبینی

 (  49: پور عمرانی، ای صادق چوبک)گزیدۀ داستانه« 

 ترس دچار آینده دربارۀ است جدال و بحث حال در خود همزاد با دائماً كه آقا احمد

 :میکند بیان گونه این را خود و ترس شده شخصی

 ازش میترسم همیشه اونیکه، بوده دروغ گذشته چی هر بوده، دروغ اولش از من زندگی» 

 (  494چوبک: ، )سنگ صبور« میاد؟  در آب از جوری چه نمیدونم است كه آینده

 :میگوید خود با و میشود ترس دچار سلطان جهان مرگ از بعد بلقیس

. حیاط تو بره شب میکنه جرأت دیگه كی .نیستم بمون خونه این تو دیگه كه من» 

 سطلون جهان !میشم ترک زهله میمونه، خونه شور مرده مثه طویله، طرفای، خدا بر پناه

 (  131همان :«) !میندازه آدم رو، رو خودش هو یه نشسته، ااینج

 دیو و از خود افکار در همیشه مادرش رفتار سبب به گوهر پسر زری كاكل رمان این در

 خاطر به همچنین .میترسد خرافی و موهوم امور از واقع در زغالی كته از خود گفتۀ به بنا

 دوسم هیچ بلقیس اما .داره دوس منو حمدآقاا .میترسد وی از همیشه او بلقیس با بدرفتاری

 ( 31)همان : « !خیلی میترسم ازش». نمیداره دوس جیم جی و ننم بلقیس .نداره

 و میکاود را خرافات اسیر و بیمار جامعۀ اعماق كه است نویسندگانی از چوبک صادق

 فقتش و عشق برای جایی او داستان جهان در .میدهد دست به آن از تصویری هراسناک

دارد.  واقعیت كه است مرگ و فساد و هراس تنها .ندارد دیگری اعتماد به هیچکس نیست،

بگونه ای كه مسیر زندگی آنها  هراس ودلهرۀ ناشی از انتخاب بد شخصیتهای داستان است

استان برای شخصیتهای د را دگرگون میکند وبخشی دیگر ناشی از سرنوشتی است كه اجتماع

 اساست ودر همین هر شخصیتهای داستان نقطه اشترک با اگزیستانسهاترس  رقم داده است.

س پشت سر میگذارند وبه مرحلۀ واالتر اگزیستان است كه شخصیتها اگزیستانس استحسانی را

 .میرسند اخالقی

اسارت  »داستان كوتاه انتری كه لوطیش مرده بود به طور نمادین نمایانگر مسألۀ فلسفی 

 ترس محسوسترین، است.در این داستان كوتاه« ش تعیین شده محکومیت از پی» و «بشر

ترس از مردم وترس از محیط اطرافش ؛ اما حاال پس از مرگ ، تجربۀ انتراست. ترس از لوطی

جهان  »دیگر كسی نبود كه به او امر ونهی كند ودیگر از لوطی . لوطی شرایط تغییر كرده بود

خود را كرد تا زنجیرش را از توی خاک در آورد همۀ تالشهای  به همین خاطر. نمی ترسید« 

. ناگهان احساس آزادی كرد. با چند بار زور ورزی آن را از خاک بیرون كشید ودر نهایت

. می رفت شروع به ورجه ورجه كردن كرد ؛ ولی زنجیرش هم با او به این طرف وآن طرف

شت زیرا هیچ كاری از لوطیش دل پری دا« مخمل » مخمل از دیدن این صحنه برزخ شد. 

 بخواهد.« مخمل » بی تهدید آن را از « جهان »   نبود كه لوطی
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پس از رها شدنش نیز احساس ترس میکند مخمل ترس خورده به گوشه ای « مخمل»

واحساس خوبی به او دست میدهد وحالت خوشی  پناه میبرد وچند تکه علف تازه میخورد

یز ت كه به سوی او چنگال را میبیند عقابی در همین حین یکباره. كه او را سست میکند

هراسان از جایش پرید » است. چوبک این حس را این گونه به تصویر كشیده است :  كرده

رای ب نیش دندان وچنگالهایش گویی دیوانه شد.. خطر را حس كرده بود. وروی دو پا بلند شد

به  . عقاب. مندش بیرون زددستهایش را باالی سرش بلند كرد ودندانهای نیرو. دفاع باز شد

تندی از باالی سرش گذشت وكوهی ترس وتهدید بر سر او ریخت وبه همان تندی كه یله 

( ترس از جان ودفاع از  413چوبک:، انتری كه لوطیش مرده بود« ) اوج گرفت ، شده بود

 دخویش اورا به سوی لوطیش باز میگرداند. همین كه دوباره لوطی را میبیند خوشحال میشو

به همین خاطر پهلوی . ؛ زیرا از فرار هم سرخورده شده بود ونمی دانست كه باید چکار كند

 . لوطیش مینشیند وبه او خیره میشود

است كه انتر  است ودر همین هراس ترس انتر داستان نقطه اشترک با اگزیستانسها

انس اگزیست پشت سر میگذارد وبه مرحلۀ واالتر داستان مرحلۀ اگزیستانس استحسانی را

 میرسد.  اخالقی

 از اینک و است داستان اصلی شخصیت درونی زبان سگ، در داستان آتما سگ من

 یک یک را او گناهان و است ایستاده برابرش در شده افکنی برون آمده، اوبیرون اعماق

 سمبول این زبان ...میانبارد جانکاه و وحشتناک وحشی، ترسی عمیق، ترسی را واو میشمارد

 هست. هم پیچیده و فلسفی سخت ناخودآگاه، ضمیر اعماق از پاخاستهبه 

یک شب نزدیکهای صبح بود كه ازصدای پارس پی در پی سگ این همسایه از خواب »

اما پارس معمولی سگ نبود. یک جور ناله  .پریدم. گمان بردم صاحبش از سفر برگشته

، خر)چراغ آ« برف وامانده میکنند.  دردناک بود ی از آنگونه صداهایی كه گرگهای گرسنه و در

 (  469چوبک: 

.و وجدانش اورا شکنجه پارس سگ)صدای ناخودآگاه( اورا ازخواب غفلت بیدار میکند

میآید او مثل گرگ زن وفرزند خودرا میکندعذاب وجدانی كه سالها ازاو فراركرده به سراغش 

 پاره كرده وامشب زخمهای درونش سرباز میکند.

میباشدچون وقایعی كه برایش برای باز شدن درون یا ضمیر ناخودآگاهش این درزدن 

پیش آماده است باعث ترس وهراسش شده است. این وقایع دراو القا نوعی ترس واضطراب 

از حقایق ناگواری كه درزندگیش انجام داد یعنی بیرون كردن زن وفرزند از خانه واینکه 

 هراسش میافزاید.بر  نمیداند كه چه بر سرآنها آمده است

در هر صورت چه منظور سرنوشت باشد چه نباشد، باید اذعان كرد كه موتیفهای ابتدایی 

توانایی بسیار زیادی در القاءنوعی ترس و اضطراب در انسان را دارند. ترسی كه اغلب از 
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مشخص شدن حقایق ناگواردر زندگی انسانها پدید میآید. این ترس شاید نمونه اضطرابی 

 كه در روزجزا همه ما دچار آن خواهیم شد.باشد 

 گناه -5-4

( فلسفی انسان به ظهور  anxietyبه عنوان مؤلفه ای كه همواره با ترس آگاهی )« گناه»

( همواره در كاوشهای وجودی فیلسوفان  53كی یركه گور: ، )ترس ولرز« وبروز میرسد

 یری از وجود انسانی مشروطاز سویی هر تفس، در اگزیستانس. اگزیستانس مطرح بوده است

شری طبیعت ب از ایدۀ گناه است به این معنا كه گناه حالت یا شرط پایدار به شرح وگزارشی

واز سوی دیگر در افق نگاه برخی از پیروان این فلسفه یکی از امکانات فرد است وانسان  است

مان خود است جامعه وز، محکوم به آزادی ومسئول سرنوشت به درون این جهان پرتاب شده

 وباید مسئولیت این آزادی وگناهی را كه به واسطۀ اعمالش مرتکب میشود بپذیرد. 

بد پوچی و، اندوه، ترس ومرگ، در ادبیات اگزیستانسی عالوه بر مضامینی چون تنهایی

 انتخاب نیز پرداخته میشود.  یعنی احساس گناه ناشی از مسئولیت به این مقوله بینی

 آن مردم كه آنگونه، است روشده زیرو آشوبزده و دنیایی صبور سنگ آدمهای دنیای

 و مفلوک بینوای او .است مدرسه معلم آنند احمدآقا ضد اغلب بلکه نیستند میشوند نامیده

 رنج خود اطرافیان رنج و دیدن درد از و دنیاست نابودی شاهد كه است رنج كشیده ای

 به مینامد؛ گوهر پیغمبر سلیمان را خود او آنیم شاهد داستان در كه همانگونه امّا میبرد

 امّا گوهر ندارد را آن به دستیابی لیاقت هركسی كه است قیمتی و ارزشمند جواهری معنای

 به شب هر خود، زندگی گذراندن و معاش امرار برای كه است فاحشه یک واقع در داستان

 انتخاب چوبک كه می استنا با در تضاد این و میکند عرضه را خود و میآید در مردی صیغه

 كه است آبله روی و زشت رختشوی داستان در امّا سبا است ملکۀ نام است؛بلقیس كرده

 توده گوشت یک)سلطان جهان(  سلطان جهان میپرود؛ سر در را مردان با همآغوشی آرزوی

كه  است پدری شدۀ طرد پسر ای( افسانه پری یک )نام زری كاكل است؛ پوسیده و زده كرم

 چوبک كه نامی گفت، میتوان واسازانه نگاهی با .است رانده خود از و دانسته حرامزاده را او

 كه است روزگاری و محیطی شرایطی با تضاد در است برگزیده داستان برای شخصیتهای

 شخصیتهای و اسم بین دوسویه تناقض گفت، میتوان دیگر عبارت به .میبرند سر به آنان

 .كنش اند حال در ر همزمانطو به همدیگر، با داستان

 جا یک (را سیف القلم و....، بلقیس، شخصیتهای سنگ صبور ) گوهر،احمد آقا تمام اگر

 نمیتواند كه گناه است گرفتار آنچنان هركس .داشت خواهیم وحشت از موزه ای كنیم؛ جمع

 دیدگاه .بیندیشد انسانی به ایده آل و كند گناههایی كه انجام داده، بلند ازشدت را سرش

 وی، داستانی از شخصیتهای بسیاری تا شده باعث انسان، و جامعه به نسبت چوبک، منفی
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باشندو از مرحلۀ اگزیستانس استحسانی فراتر نروندو به مرحلۀ اگزیستانس  ناقص و عیبناک

  نرسند. ایمانی و مطلقگرایی

ر این داستان انتری كه لوطیش مرده بود كشمکش میان انسان و حیوان است و د 

كشمکش حیوان بجز در یک مورد نقش فعال داشته و در موارد دیگر همواره نقش مجهول 

رفتار نامناسب و به . داشته و این انسان بوده است كه او را مورد آزار و اذیت قرار داده است

نوعی بیرحمی لوطی نسبت به انتر كه تأثیر این بیرحمی حتی بعد از مرگ لوطی نیز پا بر 

 . حیوان را به زنجیری بسته بود، چون لوطی، جا بود

به خدمت گرفتن انسانها از حیوانات و دوركردنشان از محیطی طبیعیشان علت همین  

 از صاحب بیرحم است. حقارت این حیوان به حدی میرسد كه از ناتوانی حیوان به دوری

 الشۀ صاحبش كمک میخواهد.

دوششان بود از دور به سوی مخمل و بلوط دو تا زغال كش دهانی با دو تبر گنده كه رو »

كشیده و لوطی مرده پیش میآمدند. مخمل از دیدن آنها سخت هراسید، اما لوطیش پهلویش 

 «بود. با التماس به الشۀ لوطیش نگاه كرد و چند صدای بریده تو گلویش غرغره میکرد 

 (.13چوبک :، )انتری كه لوطیش مرده بود

 بازگشت مخمل به سمت لوطیی نزدیک و نزدیکتر میشدندتبردارها نیز به مخمل و لوط

 . است در حقیقت اگزیستانس ایمانی در این مرحله روی میدهد« نقطه صفر»جهان 

 به مظهر تبدیل سگ، كه نظر این از، دارد نمادین نقشی سگ، در داستان آتما سگ من

نمیخواهد با هیچ  مرد كه زن وفرزند خودرا بیرون میکند وبعدا .میشود خفتۀ قصه وجدان

ی انسان جانواری انس والفت داشته باشد. انسانی تنها وتهی از احساس همزیستی با جهان،

آیا اوجز سایه انسان چیز دیگری میباشد او ازخود تهی گردیده وجز سایه چیزی ، تهی از روح

دش نگارد كه وجود دارد درصورتی كه مركزیت)خود( ازوجواو میا. دیگری ازاو باقی نیست

 . خارج شده ودیگر جز سایه آن مرد چیزی باقی نیست

در پایان داستان مرد پس از به خود آمدن احساس گناه شدید ناشی از انتخاب بد خود 

اسلحه را از تو كشو بیرون میآورد وروی قلب خود . تصمیم میگیرد به زندگیش خاتمه دهد

زمانی  ، یرد بلکه فقط بیهوش میشوداما گلوله به شانۀ مرد اصابت میکند ونمیم، شلیک میکند

 . كه به خود میآید میبیند سگ زخم شانۀ مرد  را میلیسد

بیزار است او تجسم بی مهری و بی فرهنگی و تباه اندیشی است و ” مرد“از ” چوبک“

 فقط به درد مردن میخورد و ما در جامعه از اینان، چه بسیار یافته ایم.
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 نتیجه گیری  -4

فلسفه اگزیستانس  .نزدیک است فیلسوفان اگزیستانس تحلیلهای هب چوبک جهانبینی

 نشانۀ هستی سه و ساخت استوار بنیادی استنباط سه رابر بشر سرنوشت از خود دینی تحلیل

مرحلۀ بعد اگزیستانس  نخست مرحلۀ اگزیستانس استحسانی و .گرفت نظر در آن برای

 .اخالقی ودر نهایت اگزیستانس ایمانی است

ی غیر عادی وغیر منطقی در فضایی پررمز وراز و وهم آلود با شخصیتهای نا رخدادها

درونمایۀ این آثار به . این آثار را به آثاری پر از عناصر دلهره آور تبدیل كرده است، متعادل

تحلیل روانهای آشفته . مرگ ورنج است، وحشت، شکل تصویری وتوصیفی بیانگر ترس

آثار مذكور روایتهایی هستند تیره . در آثار دیده میشود وپریشان وغلبه ترس بر شخصیتها

القای  صادق چوبک از عناصر مختلف. وتار كه حضور مرگ در آنها به خوبی مشهود است

حوادث عجیب و ترسناک و........ استفاده ، تنهایی، مرگ، قتل، ترس مانند حوادث طبیعی

 كرده است.

اجتماع  از و خورده سری تو آدمهایش امآثار میتوان گفت تم در توصیف شخصیتهای این

 ضد را آنها میشود، باعث كه عاملی .ضدقهرمانند قولی به كه قهرمان نه اینان. بیگانه اند

 هستند عادی مردم همان او است آدمهای داستانهای آنان منفی خصلتهای بنامیم، قهرمان

شده اند  نمایان تیره تر یبارنگ چوبک، قلم زیر در ولی میبینیم؛ برزن و كوی در روز هر كه

از مر حلۀ اگزیستانس استحسانی باالتر نمیروند وشاید در جاهایی تحت تأثیر  ؛ این شخصیتها

میشود اما با گذشت زمان كمرنگ وكمرنگتر  سرشت پاک كه از روز ازل در ذات آدمی گذاشته

 نینس ایمامر حلۀ اگزیستا را تجربه كنند ولی در نهایت به اگزیستانس اخالقی میشود

 چون اسیر نفسانیات هستند وبرای رهایی خود كوچکترین تالشی نمیکنند. . نمیرسند
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