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  مقدمه

ادیبان از آثار . هاي اخیر، پیوند خاصی بین فلسفه و ادبیات برقرار شده استدر قرن

فالسفه بهره جستند و همچنین فالسفه نیز از قالب ادبیات و نظرات ادیبان براي بیان 

اگزیستانسیالیسم نیز به عنوان یک رویکرد فلسفی، چنین . مفاهیم فلسفی بهره گرفتند

اي که به یک گونهداشته و به طور گسترده و خاص با ادبیات پیوند خورده، بهحالتی 

  . ادبی مبدل شده است-مکتب فلسفی

کاوند و در پی کشف یعنی ساحت زندگی بشري را می ادبیات و فلسفه، یک زمینه

توان از سوي دیگر در بین انواع ادبی، رمان را می. واقعیت راستین حیات انسانی هستند

زیستی فلسفه و ادبیات دانست؛ میالن کوندرا در  هاي همترین نمونهاز کاملیکی 

ي چند و چون رمان، اعترافات نویسنده نیست، بلکه کاوش درباره«: گویدباره می این

وي چنین  .)75: 1377کوندرا، ( »زندگی بشري در جهانی است که به دام مبدل شده است

آنکه  عر و هم فلسفه را در خود ادغام کند، بیهم ش رمان قادر است«: دهدادامه می

  .)133: همان( »کمترین چیزي از هویت خویش را از دست بدهد

فلسفه، ادبیات و سیاست، انواع بیان یک رویکرد به جهان هستند که هدف «

توانند کارکردهاي ادبیات و فلسفه دیگر نمی واقعیت است؛ شان، کشف و بیان اصلی

که دو مفهوم فلسفه و ادبیات، بدون این. )533: 1388احمدي، ( »وندجدا از هم انگاشته ش

ي شمول بسیار الزاماً با هم تباین داشته باشند، به سبب اقسام متعدد هر یک و دایره

 گاه مرز میان آنها را به طور دقیق تعیین کردرود بتوان هیچوسیع هر دو، تصور نمی

  .)228: 1389مجتهدي، (

ي فلسفه و ادبیات، این نیست که فلسفه با منظور از رابطه افزود که این نکته را باید

نظریات خشک و منطقی در ادبیات تجلی یابد، بلکه فلسفه با عمیق نمودن اندیشه در 

گذارد؛ چرا که اثر ادبی، هیچ ارزشی ندارد اگر عاري از معنا باشد؛ ادبیات، در آن اثر می

  )6- 5: 2009شیا، ( اء و استمرار آثار ادبی استچون این معنا است که ضامن حیات، بق

رو، آشنایی  ادبیات و آثار ادبی معاصر عربی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، از این

هایی فلسفی دارند، از اهمیت یافتن با فلسفه براي درك آثاري که خاستگاه یا دیدگاه
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ی المنفی اثر ژرژ سالم مسئله اصلی این تحقیق، بررسی رمان ف. خاصی برخوردار است

از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم است تا دریابیم عناصر مختلف این رمان تا چه حد 

  .تحت تأثیر حد اصول و مبانی این مکتب قرار دارد و با آن پیوند خورده است

  

  سؤاالت اصلی تحقیق

  ؟حدي داراي خصوصیات مکتب اگزیستانسیالیسم استتا چه » فی المنفی«رمان  -1

ان در این رمان تا چه حد با مفاهیم این مکتب فلسفی پیوند و عناصر مختلف داست -2

  ارتباط دارد؟

  

  پیشینه تحقیق

ي تحلیل اگزیستانسیالیستی رسد که در زمینههاي انجام شده، به نظر می طبق بررسی

کنون در ایران، اثري به نگارش در نیامده است و نویسندگان تارمان فی المنفی، 

ي سالم بیابند که یکی از آن دو، کتابی است به نام إشکالیه توانستند تنها دو اثر را درباره

تألیف غسان السید که  )2015( الموت فی أدب جورج سالم، غابرییل مارکیز، ألبیر کامو

اي یابی به این کتاب به نتیجه نرسید و دیگري نیز مقالههاي نگارندگان براي دستتالش

سال وان تطور الروایه فی بالد الشام که توسط محمدرضا رضایی در است تحت عن

به چاپ رسیده است که در بخش مختصري از  29شماره در مجله زبان و ادب  1385

نها عنوان شده است این رمان، نمادین آن، از رمان فی المنفی یاد شده است که در آن ت

توان  از دیگر مقاالت مرتبط می. داست و توانسته زوایاي پنهان زندگی بشر را نشان ده

  :به این موارد اشاره کرد

. نمودهاي فلسفه وجودگرایی در مجموعه داستانی گفتگوي ناشنوایان از جرج سالم

  1393. 6 شماره. نقد ادب معاصر عربی. حیدریان شهري، منیر زیبایی

منیر . از منظر داستان موقعیت) در تبعیدگاه(تحلیل رمان فی المنفی جرج سالم 

  . 1393، 4زیبایی، مطالعات داستانی، شماره 
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اگزیستانسالیسم در شعر یوسف الخال، حسن گودرزي لمراسکی، ادب عربی، 

  . 1392، پاییز و زمستان 2شماره 

ن ناظمی و کلثوم صدیقی، بررسی نمود اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوي، حسی

  .1390بهار و تابستان . 1/64شناخت، شماره 

اگزیستانسیالیسم و نقد ادبی، حسین حسن پور آالشتی و عیسی امن خانی، 

  .1386، پاییز 17پژوهشهاي ادبی، شماره 

سازد این است که براي نخستین بار رمان فی المنفی آنچه این پژوهش را متمایز می

شده نیست، از منظر مفاهیم اگزیستانسیالیستی، در ایران چندان شناختهاثر ژرژ سالم که 

  .مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

  

  اگزیستانسیالیسم و قالب ادبی -1

همچنین آشکارا از امور . نگاهی ویژه به انسان و وضعیت او در جهان داردوجودگرایی، 

از این طریق، سعی در ایجاد تغییر پرهیزد و سعی در عینی ساختن فلسفه و انتزاعی می

این مکتب بطور مستقیم به انسان می پردازد و وضعیت و . در سبک زندگی انسان دارد

  .ي آثار ادبی نمایان می کندسرنوشت او را در آیینه

ي این مکتب در میان فیلسوفان و حتی ترین انگیزه و جاذبهمهم ،به سخنی ساده

ي سان و حرمت نهادن به فرد و شورش علیه سلطهتأکید بر شخصیت ان«مردم عادي 

نام و نشان اقتصادي و اجتماعی دوران مدرن است؛ دورانی که مردم را در نیروهاي بی

  .)31: همان( »ي بوروکراتیک اسیر کرده استدر یک نظام پیچیده ،یک زندگی مکانیزه

استفاده از قالب ترین عامل نفوذ و گسترش بسیار زیاد مکتب اگزیستانسیالیسم، مهم

هاي وجودگرایانه، در کشورهاي مختلف، از طرفداران ادبی است؛ چرا که غالبا رمان

شماري برخوردارند، به نحوي که معموال این آثار چندین و چند بار تجدید چاپ بی

ها و ها از درگذشت صاحبان آنها، هنوز هم رمانشوند و حتی پس از گذشت سالمی

مندان به مطالعه ستانسیالیستی جایگاه برتر خویش را در میان عالقههاي اگزینمایشنامه

  .حفظ کرده است
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شان به هایشان در فهم فلسفهنامهها و نمایشاز راه رمان... هاي اگزیستانسفلسفه«

ها، از ادبیات به اگزیستانسیالیست« .)158: 1354بوخنسکی، ( »اندمردم بسیار یاري کرده

ي مردم کنند و آن را یکی از عوامل برانگیزانندهجمعی یاد می عنوان وسیله ارتباط

  .)173: 1985الدیدي، ( »دانند می

اي بوده است که کامال آن را تحت تأثیر خود و تأثیر این مکتب بر ادبیات به گونه

اثرگذاري فلسفه مورد بحث و ادبیات بر یکدیگر «مضامین وجودگرایانه قرار داده است؛ 

تر به بیان آمده ها گویاتر و بلیغها و رماناست که این فلسفه در نمایشنامهاي به گونه

هاي کسانی مثل سارتر، کامو، مارسل و نیز نوشته. هاي فلسفیاست تا در رساله

بسیاري از فیلسوفان « .)30: 1391مشکات، ( »ایوسکی شواهدي بر این مدعا هستندداست

ي خود ن شعر و اسطوره براي تبیین فلسفههاي ادبی و هنري و زباوجودي از قالب

هاي فلسفی تأثیرگذار باشد، بر ادبیات این مکتب بیش از آنکه بر حوزه. کننداستفاده می

شهرت اصلی سارتر چه بسا بیش از آنکه از آثار فلسفی او برخاسته . تأثیر نهاده است

و  گابریل مارسل، کامو آلبرهایی چون اگزیستانسیالیست. باشد، به دلیل آثار ادبی اوست

  .)28: همان( »اندهاي فلسفی خود شهرت یافتهانبیشتر به علت رم سیمون دوبوار

  

  ي رمان فی المنفی خالصه -2

اي دارد؛  شود که حکایت از مرموز و عجیب بودن دهکدهداستان در فضایی شروع می

تکراري را اي بسیار کوچک و دورافتاده که مردمانش در سکوت، یک زندگی دهکده

وارد بر عهده دارد که به عنوان  نقش اصلی داستان را یک جوان تازه. کنندتجربه می

در انتهاي دهکده، یک رودخانه وجود دارد که . معلم جدید وارد دهکده شده است

معلم جوان در این . که دلیلش را ذکر کنندآند، بیدارنمردم، معلم را از آن برحذر می

اي بود که مردم فقط تا خانهکرد، در آنجا قهوهگشتگی میس گمي غریب، احسادهکده

رفتند تا ي استفاده از آنجا را داشتند و بعد از آن ساعت، باید به خانه میغروب اجازه

اي براي عده اي خاص که عبارت بودند از پزشک کدهخانه تبدیل شود به عشرتقهوه

. ی از سرکارگران و اطرافیان حاکمدهکده، داروفروش، دو تاجر، سه کشاورز و برخ



 نقد ادب معاصر عربی 72

شب، این مکان رقصید اما هنگام نیمهخواند و میدخترکی جوان براي این جمع آواز می

  .یافت و مختص او بودبه حاکم اختصاص می

خانه برود و وارد مجلس عیاشی شود؛ زیرا گیرد که به قهوهروزي او تصمیم می

ندارد و مردم خودشان هستند که گمان  فهمیده بود که هیچ منعی براي رفتن وجود

که چنین چیزي را کسی از حاکم شود در حالیبرند اگر بروند، حاکم خشمگین می می

شود، مهر او نیز رود و عاشق رقصنده اي میمعلم به مجلس رقص و غنا می. نشنیده بود

ن خوش نشیند؛ اما این اتفاق و دیدارهاي این دو به مذاق دیگرابه قلب رقصنده می

  .آیدنمی

هاي اتهام به اي در رودخانه غرق می شود و انگشتکه پسربچهروزها گذشت تا این

روند و او بدون محاکمه دستگیر و در یک نشانه می -ي دهکدهتنها بیگانه–سوي معلم 

اتهام او این بود که چند روز قبل از مرگ کودك، با او در . شودمعبد متروك زندانی می

گفتگو در کنار رودخانه بوده و این باعث شده که پسرك، دیگر از  حال گردش و

ي معلم جوان قصنده براي تبرئههاي رتالش .در آن غرق شودرودخانه نترسد و 

هاي معبد، اگهانی سنگماند و او که به مرگ محکوم شده بود، با ریزش ننتیجه می بی

  .دهدش ادامه میوار خویو دهکده بار دیگر به حیات طفیلی دهدجان می

  

  تحلیل رمان فی المنفی -3

ي این رمان مورد بررسی قرار می گیرد؛ تا مفاهیم وجودگرایانه در این بخش، مهمترین

نشان داده شود که این مفاهیم در چه جاهایی از رمان آمده، چگونه شکل گرفته و چه 

تر موجود در رمان از در بخش پیش رو به مفاهیم اگزیستانسیالیستی پررنگ. معنایی دارد

تنهایی فرد انسانی، تاثیر جامعه بر زندگی وي و در نهایت سرنوشت او مورد : جمله

  .گیردبررسی قرار می

  

  تنهایی و غربت - 3-1

پردازد، احساس تنهایی و یکی از مفاهیمی که مکتب اگزیستانسیالیسم، عمیقا بدان می

هدف نویسندگان بزرگ از بیان این درد، تسلط یافتن بر آن و به . غربت آدمی است
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طور که خود سالم، در همان.  ي نوشتن استنوعی خالصی از آن، بوسیله

او از بارزترین خصوصیات بیان وضعیت بشر و سرنوشت «: نویسداش می نامه زندگی

به اعتقاد اگزیستانسیالیسم، بدي باید نخست کشف « .)689: 1431الیسوعی، ( »رمان است

ها ي نویسنده و هنرمند نشان دادن بديبنابراین، وظیفه. شود و سپس دگرگون گردد

 »نشان دادن براي دگرگون کردن: استشعار مکتب ادبی اگزیستانسیالیسم این . است

  .)21: 1391سارتر، (

کشد، تنهایی و غربت بشر منفی به تصویر میهایی که سالم در فی الیکی از پدیده

شود و همه چیز رنگ غربت و تنهایی داستان در فضایی سیاه و سفید آغاز می. است

معلم جوان، تنها، به این دهکده اعزام شده است و خود، اختیاري نداشته است . گیردمی

ر، رفتاري همچنین تمام مردم شه. و این تصمیم را وزارتخانه، براي او گرفته است

شود و این امر بر معلم هرچه سعی دارد با کسی بپیوندد، موفق نمی. عجیب دارند

اما تنها او این احساس را دارد و دیگران با فرو غلتیدن در زندگی و . افزایدتنهایی او می

کار روزمره، و غرق شدن در لذات، هرگز چنین احساسی ندارند، البته به غیر از رقصنده 

مند شدن به معلم پس از عالقه. شودتوسط معلم بیدار می احساساتششهر که  ي

پاید که شود اما دیري نمیخوان، چند صباحی از غم و اندوه جدا میدخترك آوازه

  .کندگ میجامعه او را محکوم به مر

کند بلکه از شرایط آن دهکده جا آمده، احساس تنهایی نمیکه تنها بداناز این معلم

قدر عجیب است که معلم، حتی آن -دهکده–این مکان . متعجب بوده است و مردمانش،

ي ترین گوشهي برپا شده در دورافتادهاین دهکده«: بیابدنتوانسته بود آن را روي نقشه 

هایی که در دستم گرفتم، سراغش را گرفتم اما نشانی دنیا چه غریب است، در تمام نقشه

  .)12: 1962سالم، ( »1از آن ندیدم

ي عجیب و غریب، احساس غربت هحال نکته اینجاست که ساکنین این دهکد

ي ما رازي در دهکده«: اي در دهکده نیستگویند که به غیر معلم، بیگانهکنند و می نمی

وجود ندارد و معلمی که توقع داشتیم وزارتخانه، بعد از مرگ معلم پیر بفرستد، تنها 

  .)11: همان( »2اش استغریبه
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آه، اسمش را ... آن معلم«: دهندحتی به مرگ معلم قبلی هم اهمیتی نمیآنان 

پس از شنیدن  )13: همان( »3اي براي ما نداردها، فایدهام، به هرحال، اسمفراموش کرده

دانسته، اینک غریب ه را که میبرد که هرآنچها، معلم جوان گمان میاین صحبت

ي داند، در این دهکدهها میعلوم و دانستنیاحساس کرد هر آنچه را که از «: یابد می

  .)همان(»4عجیب، برایش ناآشنا گشته است

  

  ندگی و تنهایی انسانواما -1- 3-1

: گویدکند و با خود میرمان، معلم، احساس ناهمگونی و غربت می 16ي  در صفحه

زمین ي دورافتاده و سرگردان بر روي این غربت است یا تنهایی، یا این همان دهکده«

است؟ و احساس کرد که او یک زندانی است، در زندانی که شناختی بدان ندارد و دلیل 

داند، به دور خود چرخید و چیزي جز دیوارهاي اتاق نیافت حضورش در آنجا را نمی

زد، نمود و به وي نیشخند میي آن به سان چشمی بود که او را تمسخر میو هر روزنه

  .)13: همان(» 5بزند چیزي نمانده بود که فریاد

آورد و شدگی انسان به دنیا و غربت او را به یاد میسالم در این بخش، پرت

آنجا هیچ چیز جز : او به پیرامونش نگریست«: شودهمچنین یادآور این سخن می

هراسد، نسان میآنگاه هراسید، زیرا ا! من هستم: نخست فریاد برآورد. خودش ندید

یابد و در دنیا سر بر انسان ابتدا وجود می .)158: 1354بوخنسکی، ( »هنگامی که تنهاست

اي آید و آنجاست که باید چارهکند، به تنگ میکشد، سپس احساس تنهایی میمی

نویسد که معلم وارد شهر شد، در آن سالم نیز همچون متنی که ذکر شد، می. بیندیشد

  .ل شدنی نیستسر بر کشید اما ناگهان فهمید که این غربت، زای

هایش، همان وضعیت آدمی در کند که این دهکده و داستانژرژ سالم، اذعان می

اي که به این دهکده ي هر بیگانهمن، اینجا طبق زندگیِ از پیش تعیین شده«: جهان است

وي  )24: 1962سالم، (» 6شودکنم، همانطور که بشر به زمین وارد میآید، زندگی میمی

زید را به وضعیت انسان، در جهان تشبیه دهکده، که غریبانه در آن میزندگی معلم در 

دار مشابه داشته باشند، ها باید رفتار و کري انسانجهانی که در آن همه«همان : کندمی



  75 تحلیل رمان فی المنفی اثر ژرژ سالم بر مبناي مکتب اگزیستانسیالیسم

ندیشند و شادمانه با یکدیگر اظهار همبستگی کنند، به واقع جهان افراد یکسان بی

شود تا آدمی گمان کند این وضع، باعث می )27: 1377کوندرا، ( »احساسشعور و بی بی

به خیالم که من، حتما «: که دیگر براي همیشه باید همچون یک تبعیدي، زندگی کند

: 1962سالم، (» 7هایی را که در اینجا سپري خواهم کرد، غریبانه و تنها خواهم گذراندسال

سان دیگري، ارتباط برقرار کند و شاید از کند با اندر این وضع است که او سعی می )25

  .این غم جانکاه بگریزد اما در این دهکده، کسی نیست که با او بپیوندد

  

  گریز از تنهایی -2- 3-1

این وضعیتی است که معلم در آن قرار گرفته است، حال باید به فکر سبک کردن بار 

پردازد، به دهکده به گردش میاو روزي که در . تنهایی و یا حتی راه رهایی از آن باشد

کند، شاید در چنین شرایطی، یک کتابخانه براي انسان، حکم اي برخورد میکتابخانه

 »8این پنجره که ناگهان براي من، به روي دنیا گشوده شد«: هواي تازه را داشته باشد

دنیاي  جایی که بتواند در آن، از دنیاي غریب خود، قدمی فراتر بگذارد و به) 29: همان(

هاي وجودگرایانه، هایی که توسط قهرمانانِ رمانیکی از راه. رنگارنگ کتاب وارد شود

خود را به دنبال یافتن «: شود، کتاب و نوشتن استبراي فرار از تنهایی انتخاب می

ي کوچکی که از آن، با حالت فرار از اسارت این دهکده، به دنیا سر بر کشم، روزنه

اي که در رمان تهوع به تصویر تجربه )30: همان(» 9ها نمودمتابتسلیم خواندن این ک

  .پردازدکشیده شده است، که روکانتن براي فرار از وضعیتش به نوشتن و مطالعه می

پرسد که آیا به شرایط زندگی در دهکده خانه، از معلم میروزي، صاحب قهوه

م که تا ابد، هرگز عادت سازگار نشدم و معتقد«: دهد کهعادت کرده؟ معلم پاسخ می

 .)32: همان(» 10نخواهم کرد، همیشه احساس خواهم کرد که تا زمان مرگ اینجا غریبم

گوید که غربت، طبیعی است، همه چی به او میخانهپس از شنیدن پاسخ معلم، قهوه

ي قابل اي؟ نکتهاند، هدف سؤال من این است که آیا با آب و هوا کنار آمدهاینجا غریب

ذکر این است که غربت براي مردمان این دهکده، امري طبیعی است و گویی جزئی از 

هایی تنزل یافته و شیءشده هستند که دیگر از امکانات انسان. شان شده استطبیعت
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دانم که همیشه غریب من می«: آگاه نیستند -...آزادي، اختیار و–وجودي خویش 

  .)33: همان(» 11دهکده استخواهی بود، این احساس تمام آدمیان این 

. تگرفتن آزادي از انسان، تبعات متفاوتی دارد که یکی از آنها، احساس بیگانگی اس

پوشی کنید و آن را ، چشمتان زندگیوقتی که مجبور باشید، بی دلیل از امکانات محل 

 د، حتما احساس تنهایی خواهید کرد؛اي خاص ببینید و نتوانید کاري کنیمختص عده

شود چرا که هیچکس نیست تا با شما براي احقاق حقتان، هم قسم شود و این باعث می

اي دورافتاده و محروم از نور خورشید بدانید، این حالت زمانی به معلم که خود را سیاره

منع کرده  -که ضرري براي آنجا نداشتبا این–دهد که او را از رفتن به میکده دست می

روب، باید مثل خانه بنشینی، اما غکه تا هر وقت خواستی در قهوهمشکلی نیست «: بودند

  .)58: همان(» 12در اتاقت باشی سایر ساکنین دهکده

ي رمان، کامال آگاهی کنید، به فضاي غربت زدهوقتی به نماي کلی رمان توجه می

تنهایی و م کشیده و منزوي که انسان را به پرتگاه ابید، مکانی با مردمان چهره درهیمی

معلم نیز که وامانده بود و . دهدهاي انتخاب و عملش سوق میمنفعل ساختن امکان

دید، در پی فایده و از دست رفته میتمام آنچه را که در طول عمر، آموزش دیده بود بی

دانست در چنین محیطی، هرگز چرا که او می ي امیدي بود؛ر این وضعیت و روزنهتغیی

خود فعلیت بخشد و آزادانه زندگی کند و باید باقی عمر خود را نخواهد توانست به 

براي همین، او تصمیم گرفت تا . همچون یک شیء و یک موجود نباتی زندگی کند

ي سران دهکده او ابتدا وارد عیش شبانه. هاي اجباري دهکده زندگی کندخالف سنت

د، و دهکده در ساعت نزدیک ده بو«-شد که هیچ کس، حق ورود به آن را نداشت 

ي خواب آرامِ همیشگی خود فرو رفته بود، در مسیرش نه شخصی را دید و نه سایه

خانه رسید، درهایش را بسته یافت، و براي یافتن منفذي، به کسی را و وقتی به قهوه

» 13یافت و داخلش شدباز رها شده بود ي را که نیمهکه دردور آنجا چرخید تا این

خوان به اعماق چشمان آوازه«: شودآن، عاشق دخترك رقصنده میپس از  .)48: همان(

از این  .)68: همان(» 14گونش را احساس کردجانش نفوذ کرد و معلم، گرماي تن گندم

اي را احساس کرد معلم شادمانی«-اي را آغاز کند زندگی تازه طریق، معلم توانسته بود
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که دیگر در آن، خبري از خفقان  -)62: همان(»15اش نچشیده بودکه در طول زندگی

کرد که خلقت گفت و القا میغربت و واماندگی نبود و حاال کسی را داشت که به او می

پاید که محیط اجتماعیِ اما دیري نمی .دلیل و زیادي نیستیتو، عبث نبوده و تو بی

تا این کند، محاکمه محکوم میگر و خفقان زده، معلم آزاد شهر را به مرگی بیسرکوب

پیام را به مخاطب بدهد که باور نادرست مردم و عدم همبستگی آنان و عدم تعهد آنان 

هاي توتالیتر، سدي است در برابر سعادت بشر بر به انسانیت و همچنین تجاوز حکومت

  .روي زمین

  

  مسأله آزادي - 3-2

هاي فرد وجودگرایان، توجه همگان را متوجه وجود انسانی کردند و خواستار آزادي

اي را مطرح کردند و فرد را گرایانهدر ابتدا، وجودگرایان نظریات بسیار افراط. شدند

هاي آشکاري که جامعه و به محدودیتاما رفته رفته . نظر گرفتندمستقل از جامعه در 

: کردند، یقین پیدا کردند؛ مثال سیمون دوبوار اعتراف کرد کهطبیعت بر انسان تحمیل می

مستقل از بافت اجتماعی تعریف توان اخالق را کردم میبودم که گمان می من بر خطا«

ترین زندگی هر فرد در کوچکنشان داده که «سارتر نیز  .)82: 1372مکلینتاك،( »کرد

این نیروها . شوداداره می) اندکه برخی بر افراد ناشناخته(با نیروهاي جمعی  جزئیاتش

اینان تصمیم  )547: 1388احمدي، ( »اندنا انسانی چیرهي مناسبات بیبر هر فرد و هر شبکه

مسؤولیتی بر حذر را از بی انسان را به او نشان دهند و او هاي وجودگرفتند تا توانایی

  .دارند

اگزیستانسیالیسم خواهان حقوق و آزادي فرد انسانی است و اعتقاد دارد که انسان 

بنابراین آزاد کسی «. بخشد و باز یابد ها، آزادي خود را فعلیتباید در این محدودیت

ي خود را هاي خود را پیاده کند و پروژهها، برنامهاست که بتواند در میان محدودیت

  .)234: 1386نوالی، ( »محقق سازد

شود، حضور از این رهگذر، یکی از مواردي که در رمان فی المنفی مشاهده می

  .راد استهاي جامعه و تأثیرش بر روي افحکومت، فشار
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: معلم داستان به دهکده آمده تا جاي معلم پیري را که پیش از او فوت کرده پر کند

کس اینجا ناشناس و غریبه نیست جز معلمی که انتظار داشتیم وزارت آموزش و هیچ«

جالب اینجاست که ساکنین، حتی نام معلم » 16پرورش بعد از مرگ آن معلمِ پیر، بفرستد

ام، اما به هر حال آه، اسمش را به فراموشی سپرده... آن معلم«. ندارند متوفی را نیز به یاد

 .)13- 12: 1962سالم، ( »17شودها سودي ندارند، هر انسانی با نوع کارش شناخته میاسم

ي اگزیستانسیالیستی است، سازد، یک گزارهها و اعمالش میکه هر کس را انتخاباین

که شخص با عملش یکی شود و به صورت نه اینهاي فردي؛ اما به شرط حفظ آزادي

آگاهی یک ماشین زندگی کند، که در این صورت، چنین فردي، در حال فرار از خود

ي هویت شود که بتواند تواناییِ آزار دهندههم... خواهد چنان با نقششاو می«: است

متیوز، ( »ش کندها را فراموونگیِ انجام آنسان انتخابِ چگآگاهی از اعمال خود و بدین

اما گاهی حتی اگر شما بخواهید چنین وضعی نداشته باشید هم جامعه مانع  .)104: 1391

آمال  سنجد، بنابراینرد و تولید او میچون حاکمیت صنعت، انسان را با کارک«: شودمی

ها مجبورند احساسات خود دهند؛ یعنی انسانخاص انسانی، اعتبار خود را از دست می

بدین ترتیب مردم هر روز از طبیعت . شود، منطبق سازندچه عموماً خواسته میرا با آن

باشد، زیادتر محروم اهی نو میخاص انسانی خود، که ابزار ذوق تازه و انتخاب ر

اما در این  .)157: 1386نوالی، ( »شودن به حیوان تک ساحتی مبدل میشوند و انسا می

ت؟ باید عنوان کرد که جامعه، چنین سیستمی رابطه که چرا مرگ معلم فراموش شده اس

شود و در غیر این صورت، او ارزشی را بنا نهاده است، یعنی فرد با کارش شناخته می

 کهبه محض این. اي فردیت، اهمیتی نداردنخواهد داشت، چرا که در چنین جامعه

در . شوندموش میتوانایی افراد در کارشان پایان یابد، همچون ماشینی از کار افتاده، فرا

چنان با پلیدي خو نااندیشمندانسان «اي، تفکر و آگاهی جایگاهی ندارد و چنین جامعه

  .)22: 1391سارتر، ( »کندرفته وحشت آن را فراموش میهگیرد که رفتمی
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  خفقان و استبداد - 3-3

ترین خصوصیت آن هاي حکومت فراگیر است و به حتم، مهماستبداد، یکی از ویژگی

مردم همواره از آن، هراس دارند و گویی حکومت در همه جا براي . به شمار می رود

کرد که احساس می«: دهدکنترل رفتار مردمچشم دارد؛ همانطور که سالم شرح می

دانست که آنان در همان کنند و جرأت تلفظ آن را ندارند و میي مردم اجتناب می همه

هایش، شوند و احساس کردن گام، فارغ نمیزمان، از تفکر به آن و احساس حضورش

 »18این همان حاکم است: ایستادند، همراهشان بودهرکجا که بودند و هرسو که می

کنند، این است که این که مردم، حاکم را همه جا احساس میدلیل این .)44: 1962سالم، (

و فراگیر  خواهوجود دولت تمامیت«: هاي حکومت فراگیر استحالت، یکی از ویژگی

تالش . ا تحت کنترل خود دارداجتماعی ر-هاي فعالیت اقتصاديکه تمامی جنبه

طبع . هایشان به هیچ حد قانونی تحدید نشودهاي فراگیر بر این است که دخالت دولت

ی، هاي آموزشها حتی موجب سلطه بر فعالیتطلب این حکومتفراگیرندگی و تمامت

اما چه چیز باعث این ترس عظیم  .)193: 1390مشکات، ( »شودنیز می... ادبی و هنري و 

ها، دستورهایی بود که حس آن«: نشینی خود مردم استتر از همه، عقبشده است؟ مهم

کسی این را به او نگفته بود و انسانی اشاره . کرد حاکم خواستار اجرایش استمی

اش است و ضروري این وظیفهدانست که نکرده بود که باید این کار را کند، اما او می

  .)61: 1962سالم، ( »19است که به این شیوه رفتار کند

ي یک شخصیت اصیل است که از آگاهی و آزادي نمونه ،در این داستان اما معلم

کند، معلم، آزادانه در دهکده گردش می. کندخود آگاه است و صادقانه زندگی می

شود و از قواعدي که برقراري ارتباط دارد، عاشق میکند، با مردمان سعی در مطالعه می

اما در جوامعی این چنینی که . کندسازي ساکنین دهکده دارد، تخطی میسعی در یکسان

شود و فرسا است، کار براي هر فرد، دشوار میفشارهاي جامعه و حکومت بسیار طاقت

  .انجامدحتی به مرگ انسان نیز می

هاي ناگوار انسان معاصر را ترسیم لم، یکی از وضعیتسالم سعی دارد از طریق مع

معلم . گرددت فراموش میاي این چنینی، انسانیکند و نشان دهد که چگونه در جامعه
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باید این پلیدي «: ورزددرست و آزادانه زندگی کند اما جامعه به او کینه می سعی دارد

چرا که موجودي آزاد و آگاه  .)67: 1962سالم، (»20کن کنیمکه دهکده را لمس کرده، ریشه

که اختیار دارد، آزادانه زندگی کند، وارد دهکده شده است و ممکن است مردم مطیع 

اي قلیل که غرق در تمتعات آنجا، نیز ملتفت آزادي خویش شوند و عرصه را بر عده

در این وضعیت، جامعه در قبال کسی که برخالف . اند، تنگ کنندي خویشسودجویانه

چنین . العمل سختی نشان خواهد دادورات و سنن غیرمعقول آن رفتار کند، عکسدست

هاي فقط به فعالیت خواهداجتماعی فعلی، از انسان میوضع «اي یا بطور دقیق جامعه

زیرا کسی که از . روزمره و تأمین معاش مشغول شود، تا زندگی عادي خود را بچرخاند

انسان باید در یک  بنابراین. شودافتد و ترك میمی آهنگ همگانی تبعیت نکند، از نظرها

هاي دیگران پاسخ دهد، و اگر بخواهد تفاوتی، به خواستهثبات تحمیل شده و بی

مصرف دور انداخته نشود، باید که وظایف خود را فراموش نشده و مانند یک ابزار بی

حال که معلم به  .)161: 1386نوالی، ( »انجام داده و رضایت کارفرمایان را به دست آورد

  .گیرد که او را حذف کنددهد، جامعه تصمیم میاي، تن نمیچنین خواسته

  

  التزام به سکوت در جوامع سرکوبگر - 3-4

کنیم، دعوت به سکوت و التزام بدان یکی دیگر از مواردي که در این رمان، مشاهده می

سکوت کن، سکوت تمام زنی، پس اگر حرص زندگی براي مدتی طوالنی را می«: است

که توانسته تمام این رمان، با یک حکومت توتالیتر مواجهیم در  .)22: 1962سالم، (»21عیار

از این رو، در همان ابتداي رمان شاهد بیان این نکته . دم را تحت تسلط خود سازدمر

ود، توان در اینجا بدان اشاره نمدلیلی که می. هستیم که باید در این دهکده، سکوت کرد

توانید آگاهانه و آزادانه، آهنگ زندگی خود را اي شما نمیاین است که در چنین جامعه

  . بنوازید، چرا که در این صورت، جامعه شما را به عنوان یک بیگانه، طرد خواهدکرد
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  به انتخاب آزادانه واکنش جامعه بیمار - 3-5

 اند؟ یعنی قدم زدن با کودكداده اما جرم معلم چیست؟ آیا همان است که به او نسبت

گاه نزدیک رودخانه و غرق نزدیک رودخانه و جرأت یافتن کودك به رفتنِ گاه و بی

او تنها به دلیل . تر جلوه کنداین تنها یک بهانه است تا مرگ معلم طبیعی! شدن؟

. شده و غلط اجتماع، باید از سر راه برداشته شودتعییننپذیرفتن باورها و عادات از پیش

دارد، در طور که دوست میخواهد زندگی را آنگر که میاو شخصی است پرسش

چارچوبی انسانی بسازد و به روش دلخواه خود که مؤید آزادي او است، زندگی کند 

دوست داشتن حقیقت یعنی تحمل خأل و بالنتیجه «پس جرم چنین فردي، آگاهی است؛ 

  .)17: 1347کامو، ( »ي مرگ استبول مرگ؛ حقیقت همسایهق

براي مردن، لزومی «: ، حاکم استکالیگوالاي، منطق دیوانگانی چون در چنین دهکده

معلم هم جرم خود را  )50: 1357کامو، ( »ندارد که شخص حتما مرتکب عملی شده باشد

سالم، ( »22ام چیست؟ام و جرمی که بدان متهم شدهبراي چه دستگیر شده«: داندنمی

گوید چنین حالتی، ي چنین حالتی، تحلیل زیبایی دارد؛ او میدرباره کوندرا) 95: 1962

: هاي کافکا است، یعنی جایی که مجازات، جویاي جرم استهاي داستانیکی از ویژگی

ناپذیر چنان تحملپوچی مجازات آن. داندبیند، علت کیفر را نمیکسی که کیفر می«

: وجیهی براي رنج و آزار خویش یابدخواهد تاست که متهم، براي یافتن آرامش، می

معلم نیز به مجازات محکوم شده، از  .)193: 1377کوندرا، ( »"مجازات جویاي جرم است"

بالخره تسلیم این امر شد که «: این رو به دنبال جرمی است تا از بار این پوچی بکاهد

که عمالً  کردکند، و داشت باور میشک جرمی وجود دارد که پیرامون او وزوز میبی

  .)92: 1962سالم، ( »23دانست این گناه چیستکه نمیگناهکار است، با این

شود، هر که شبیه وي باشد هاي اجتماعی نمیمعلم، غریب است، چرا که اسیر بازي

 »گردد لط اجتماعی، محکوم به مرگ میهاي غها و سنتبه دلیل مخالفت با ذهنیت«

اما وي . شدشد تا هرگز متهم نمیرنگ میا جامعه یککافی بود معلم ب )33: 1389فرجی، (

بندي بایست در شکلآن را میي دهد که ریشهي گناهی را میبا مرگ خود فدیه«

ها، همواره در جهت دفاع هاي غلط در تاریخ جستجو کرد که خیل عظیمی از انسان ایده
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به خیال خود با این کار  آویزند، وآوران را به دار مجازات میاز آنها، مصلحان و پیام

د به بهشت جاویدان را بدست جهان را از لوث وجودشان پاك کرده و کلید ورو

  .)35: همان( »اند آورده

  

  مرگ و سرنوشت - 3-6

ي ها تا کنون با آن مواجه بوده، مسألهاي که انسان، از دورترین زمانترین مسألهمهم

. شودادبیات و فلسفه شمرده میموضوعی که یکی از مباحث مهم در . مرگ است

ترین سؤالی که هرکس و بنابراین، هر فیلسوفی باید از بنیادي: گفتتولستوي می«

دارد، پس زندگی من چه معنایی  حال که مرگ وجود: خودش بکند این است که

  .)28: 1378مگی، (» دهد؟ می

جوامع بدون تأمل در باب وجودگرایی یا اگزیستانسیالیسم، بحث از وضعیت «

زیرا در تمام طول تاریخ فلسفه، مشکل . پذیر نیستامروزي در برخورد با مرگ، امکان

گ، اشتغال و رویارویی توان جنبش فکري دیگري را یافت که تا این حد با مسأله مرمی

گوید که مرگ یا اندیشیدن به مرگ، می کیرکگور. )148: 1387معتمدي، ( »داشته باشد

اما درك مرگ به این معنا نیست که زندگی، یک مرگ تدریجی . ترین افکار است جدي

  .)67: 1386الموصلی، ( و یأس در برابر فنا است

آنان مرگ را . از نگاه وجودگرایان، مرگ، سرمنشأ معنابخشی به جهان است

شود که دانند؛ اما معتقدند که این محدودیت باعث میي زندگانی آدمی میمحدودکننده

توانند معنایی براي حیات ودیت انتخاب روبرو شوند و از این رو میها با محدانسان

سارتر مرگ و تناهی انسان را شرط ضروري براي آزادي انسان دانسته «خویش بجویند؛ 

ي مرگ پایان است اما در عین حال سازنده": در دفترهایی براي اخالق نوشته. است

یافت تا تمامی امکانات گاه امکان میآنبود اگر انسان جاودانه می... آزادي انسانی است

تحقق برخی (شود و این براي فردیت خود او او ناپدید می... پیش روي خود را بیازماید

) خطر گزینش برخی از امکانات(و آزادي خود او ) ي امکاناتاز امکانات در برابر بقیه

ها را ت میان انسانا تفاوسازد و از این جمرگ، آزادي و گزینش را می ".نتیجه دارد
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مان امکانات محدود و خاصی را ما با هم تفاوت داریم چون هر کدام. شکل می دهد 

آزمودیم و به هم ي امکانات را میي ما همهاگر مرگ در میان نبود، همه. آزماییممی

احمدي، ( »بخشد، فردیت می24گفت که مرگ به دازاینهایدگر هم می. شدیمشبیه می

1388 :205 -206(.  

همچنین معلم نیز، . معلم، در نظر مردمان دهکده، رفتاري نامتعادل و نامأنوس دارد

معلم فردي است که رفتاري آزادانه دارد و . داندفضاي دهکده و مردمانش را عجیب می

نماید؛ چرا  ي دهکده، غریب میشدهگونه رفتار براي مردمانِ شیءنه غیرمعقول، اما این

کند، سعی در برقراري ارتباط با خواند، در دهکده آزادانه گردش مییکه معلم، کتاب م

  .دیگران دارد، به کافه رفت و آمد دارد و عاشق دختر رقصنده شده است

ي ي گوسفندان، پس براي ادامهاند، همچون رمهدر این دهکده، تمام مردمان مطیع

ها از ي مگسنامهنمایش زندگی، معلم نیز باید یک برّه باشد، همانطور که سارتر در

فردي آزاد –زبان ژوپیتر که توانسته بود مردمان را به تسخیر خود در آورد به اورست 

اي، تو در میان ي من بودهاورست، تو جزئی از گله«: گویدمی -همچون معلم دهکده

آزادي تو، جربی بیش نیست و این آزادي موجب . ايهایم، علف صحراي مرا چریدهبره

  .)150: 1353سارتر، ( »توستتوست، حکم، تبعید  خارش

اي دارد، او سعی دارد مخاطب خود را از سالم نیز سعی در اعتراض به چنین جامعه

هایی همچون طریق این رمان و مرگ نامعقول شخصیت اصلی داستان که خواسته

  .هاي احتمالی خواننده رمان دارد، به تفکر وا داردخواسته

  

 نتایج

گرفته، مشخص شد که این رمان با پرداختن به هاي صورتبررسی و تحلیلپس از 

مضامینی همچون غربت انسان، خرد شدن آزادي او در جامعه، محکوم بودن به زوال، 

شدگی گرایش اکثر مردمان به فراموشی و فرار از آگاهی و مسؤولیت و همچنین شیء

  .گیردانسان، در شمار آثار وجودگرایانه قرار می
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از دیگر مسائلی که این تحقیق سعی در روشن ساختن آن داشت، این بود که 

با مفاهیم مکتب  نمادها، تا چه اندازهمایه، پیرنگ و عناصري همچون درون

مایه و نمادها، کامال رنگی مشخص شد که پیرنگ، درون. اگزیستانسیالیسم پیوند دارند

اي از روابط نامعقول قرار یرنگ، بر دستهاند؛ به این صورت که مثال پوجودگرایانه یافته

ي  دهندهشود تا کامال نشاناي نامعقول و دور از انتظار منتهی میگرفته است که به نتیجه

ي اصلی داستان بر دیدگاه وضعیت انسان معاصر باشد و بدین صورت شاکله

قرار گرفته  اگزیستانسیالیستی نویسنده از روزگار انسان بر روي زمین، از تولد تا مرگ

ي دهندهي داستان که همان فکر مسلط و اصلی آثار و نشانمایههمچنین درون. است

جهت فکري نویسنده است، بر مفاهیمی کامال وجودگرایانه بنا شده است، مفاهیمی 

تبعید یا افکنده شدن انسان به دنیا، سرگشتگی، عدم اصالت فرد و دشمنی برخی : چون

همچنین نمادهاي این داستان، شباهت زیادي به . اصالت فرد جوامع با آزادي فردي و

هاي آثار اگزیستانسیالیستی دارد و این تحقیق توانسته با وقوف بر دیگر شخصیت

ترین نمادهاي این رمان، نشان دهد که این نمادها تماماً یادآور مفاهیم و مقاصد اصلی

  . مکتب اگزیستانسیالیسم است

  

  ها نوشت پی

ب هذه البلدة القائمة فی هذا الرکن القصي من العامل، لقد حبثت عنها فی کل اخلرائط التی وقعت ما أغر « -1

  »!حتت يدي فلم أر ذکراً هلا فيها

ليس فی بلدتنا من اسرار و ليس فيها من غريب إال املعلم الذي نتوقع أن ترسله وزارة الرتبية بعد أن مات « -2

  »املعلم الکهل

 »إنين أنسيت امسه، و علی کل حال فان األمساء التفيدنا فی شیءآه، ... املعلم«-3

 »شعر أن کل ما يعرفه من معارف و معلومات قد أصبحت غريبة عنه فی هذه البلدة العجيبة« -4

أ هی الغربه أم الوحده، أم هذه البلده النائيه التائهه فوق االرض؟ و شعر انه سجني فی سجن ال يعرفه و ال « -5

لوجوده فيه، و استدار فيما حوله فلم جيد اال جدران الغرفه و کل ثقب فيها عني تسخر منه و تبتسم  يعرف سببا

  »له و کاد يصرخ

  »انا ههنا أعيش احلياة املقدرة لکل انسان غريب يفد الی هذه البلدة کما يفد بنو البشر إلی األرض«-6
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  »منفردا خييل إّيل أّين سأقطع السنوات اليت سأقضيها هنا غريباً «-7

 »هذه النافذة اليت فتحت يل فجأة علی العامل« -8

  »استسلمُت لقراءة هذه الکتب واجدا فيها کوة صغرية اتطلع منها الی العامل فراراً من أسر هذه البلدة« -9

  »مل أأتلف، و اعتقد أنين لن أأتلف أبد الدهر، سأظل أشعر إين غريب هنا حتی املوت« -10

  »ستظل غريباً و هذا شعور کل إنسان فی هذه البلدةفأنا أعرف أنک « -11

ال بأس فی أن جتلس فی املقهی ما بدا لک، أما فی املساء، فعليک، کسائر أهل البلدة، أن تکون فی « -12

  »غرفتک

کانت الساعة تقارب العاشرة، و البلدة تغط فی نومها اهلادیء املألوف، فلم ير شخصًا أو خيال « -13

مسريه، و حني انتهی إلی املقهی وجد أبوابه مغلقة، فاستدار حوله يبحث عن منفذ فيه حتی عثر شخص، طوال 

  »علی الباب الصغري الذي ترک موارباً فوجله

  »نفسه، و حيس حبرارة جسدها األمسرعيين املغنية تنفذان الی أعماق «-14

  »أحس املعلم بفرح مل يذق طعمه طوال حياته« - 15

»غريب إال املعلم الذي نتوقع أن ترسله وزارة الرتبية بعد أن مات املعلم الکهلليس فيها من «.- 16  

آه، إننی أنسيت امسه و علی کل حال فان األمساء ال تفيدنا فی شیء، و کل إنسان يُعَرف بنوع ...املعلم« - 17

  »عمله

أ�م فی الوقت نفسه ال کان يشعر أن کل الناس يتجنبون و ال جيرؤون علی التلفظ به و إن کان يعرف « - 18

ذلکم هو : ينقطعون عن التفکري به و اإلحساس بوجوده، و الشعور بوطأته تالحقهم أنُّی کانوا و حيثما أقاموا

 »احلاکم

مل يقل له أحد هذا، و مل يشر اليه إنسان مبا عليه . تلک کانت األوامر اليت شعر أن احلاکم يريد أن تنّفذ« - 19

  »رف أن هذا واجبه و أن من الضروري أن يتصرف هذا التصرفأن يفعل، و لکنه کان يع

 »ال بد أن نقضي علی هذا الرجس الذي مس البلدة« - 20

  »اذا کنت حريصة علی أن تعيشي حياة طويلة فالزمي الصمت، الصمت املطبق« - 21

  »ملاذا أوقفت و ما اجلرم الذي ا�مت به؟« - 22

جرماً حيوم حوله و ال شک، و کاد يعتقد بأنه مذنب فعالً، و إن  و استسلم آخر األمر إلی أن هناک « - 23

  »کان جيهل هذا الذنب

ي آلمانی است که هایدگر از آن براي نامیدن انسان،  یک کلمه Daseinدازاین یا به التین  - 24

  .بود است-گرفت و به معناي آنجابهره می
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  تحليل رواية فی المنفی لجورج سالم علی أساس مدرسة الوجودية

  

  

 1هومن ناظمیان

  2فاطمۀ برجکانی

3میالد درویشی  

  

  الملخص

 يةالعربيةووضع البشر، مکانة خاصة يف األدبالعاملي واآلثار األدب ياةاالنسانيةحول احل ّيةالفلسف ياتأصبحت للنظر 

 یهذه املدرسة مع انتشارها ف یمن الکّتاب إل رياحناز کث. یشاهد هلذه الدعو  يةاجتاه الوجود. ينالقرن العشر  یف

هلذادرسنا عالقة املدرسةالوجودية باألدب، . سوري واحد منهم ائيورو  يبأحناء العاملو أرجائه، وجورج سامل، وهوأد

أساس مبادئاملدرسة  یهلا يف هذه املقالة عل يةالوجود يماملفاه ينيوتب یاملنف يةفیلروا يلوالدراسةوقمنابالنقاش وبالتحل

ضمن الکتابات  ةوايتعترب هذه الر : نقاٍط منها یهذه الدراسةاحلاضرة أن تتوصَل إل يعتستط. الوجودية األدبية

اکثر  يازيف ا�تمع، وزواله احملتوم، واحن يتهوجودية مثل غربة البشر، وسحق حر  نيمضام یالوجودية الحتوائها عل

جمتمعا مع هذه  يصورحاول کاتب الرواية أن . شيء یمن الوعي واملسئولية، وحتوله إل يان،واهلروبالنس یالناس إل

احلبکة، واملضمون، والرموز اصطبغت  یمن جهة أخر . ريالتفک یقراء إلال يسوقل يوبهع یعل يعرتضاخلصائص و 

  .ريحد کب یإل یيف الکتابات الوجودية األخر  ياتيف هذه الرواية تشابه الشخص ياتبالصبغة الوجودية والشخص
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