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تحليل اگزيستانسياليستي شخصيت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجيب
محفوظ
سيد مصطفي موسوي اعظم ،1استاديار گروه فلسفه ،دانشگاه ياسوج
محمود حيدري ،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه ياسوج
تاريخ دريافت1397/11/11 :

تاريخ پذيرش1398/05/02 :

چکيده
فلسفه و ادبيات از روزگاران دور ارتباطي بسيار نزديک داشتهاند و همواره مکتبهاي فلسفي بر ادبيات
جهان تأثيرگذار بوده است که از جملة آنها ميتوان به اگزيستانسياليسم اشاره داشت .از سوي ديگر،
ادبيات به مثابه يک روش ،بر فلسفة اگزيستانسياليسم تاثيرگذار بوده و برخي فيلسوفان در قالبهاي
گوناگون ادبي مانند رمان ،شعر ،نمايشنامه و ...مفاهيم فلسفي را وارد حوزة ادبي کردند.
اگزيستانسياليسم ،به دغدغههاي مشترک وجودِ خاص آدمي ميپردازد .دغدغههايي چون رنج آدمي،
معناي زندگي ،جاودانگي ،اميد ،عشق ،ايمان ،نوميدي ،بيهودگي جهان ،آزادي ،مرگ و ديگر مباحث
وجودي انسان .پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي نمودهاي اگزيستانسياليستي رمان "الشحّاذ" را
نمايان ميسازد .مهمترين مؤلفههايي که در اين پژوهش به عنوان مدار اصلي بازکاوي انديشههاي
اگزيستانسياليستي مورد توجّه قرار گرفتهاند عبارتند از :مرگانديشي ،معناي زندگي ،عقلستيزي ،آزادي
و سرگرداني ،دلهره و اضطراب ،و نگاه حسرتآلود به گذشته (تنهايي اگزيستانسيال) .نتيجهي پژوهش
حاکي از آن است که عالوه بر نمودهاي محتوايي ،عنوان رمان نيز (گدا) بيانگر نوعي استيصال آدمي
است و شاهدي بر اگزيستانسياليستيبودن رمان است .با نشاندادن سويههاي اگزيستانسياليستي رمان و
تحليل آن به مددِ آراء فيلسوفان اين مکتب فلسفي ،نمايان ميشود که اين اثر نجيب محفوظ در زمرة
آثارِ ادبياتِ اگزيستانسياليستي قراردارد به نحوي که درک عميق و صحيح رمان ،در گروي تحليل و
موشکافي پيشفرضهاي اگزيستانسياليستي نجيب محفوظ است.
کليد واژهها :اگزيستانسياليسم ،مرگانديشي ،معناي زندگي ،نجيب محفوظ ،الشحاذ.

 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولmostafa.mousavi64@gmail.com :
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مقدمه
ادبيات و سير تحول آن رابطهاي همسو با رويدادها و تحوالت جامعه دارد و انعکاسي
از زندگي واقعي مردم جامعه است .در پي تحوّالت سياسي-اجتماعي جهان پس از
جنگهاي جهاني ،به تدريج مکاتب جديد ادبي و فلسفي در غرب پا به عرصة وجود
نهادند که هريک به نوبة خود بر ادبيات جهان تأثيرگذار بودند .يکي از اين مکتبهاي
فلسفي و ادبي که در ادبيات تأثير بسزايي گذاشت« ،اگزيستانسياليسم» است که در
فارسي به «اصالتوجود» و در عربي به «الوجودية» نامبُردار گشته است.
اگزيستانسياليسم از رويکردهاي فلسفي معاصر است که در ايران بيشتر با «ژان پل
سارتر» شناخته شده است؛ اما فلسفههاي اگزيستانسيال سابق بر وي در فکر بنيانگذار
آن« ،کيرکگارد» فيلسوف دانمارکي نمود يافته است (استرسترن .)10 :1385 ،از نکات
بنيادين و محوري انديشههاي اگزيستانسياليستي ،تأکيد اصلي اين فلسفة وجودي بر
آدمي ميباشد که انسان محور اصلي اين انديشه است .با وجود تمام شکافها و
تمايزاتي که ميان گرايشهاي مختلف زيرمجموعة اين مکتب ديده ميشود ،محوريت
انسان و دغدغههاي وجودي آن ،عامل پيوند و اشتراک همة انديشهورزان اين نحله مي
شود (ملکيان .)64 :1379 ،مهمترين مضامين و مباني اگزيستانسياليستها عبارتند از:
اصالتوجود انسان ،بودن به معناي در زمان زيستن ،احساس مسئوليت نسبت به
سرنوشت هستي و خويش ،دلهره ،نگراني و اضطراب ،آوارگي و غربت ،نوميدي ،مرگ،
پوچي و گنهکاري (ورنو )119 :1372 ،که به نظر ميرسد نابسامانيها و پريشانيهاي پس
از جنگهاي جهاني در گسترش اصول اين مکتب نقش بسزايي ايفا نمود و
اگزيستانسياليسم واکنشي بود به تمام آن نابسامانيها و آشفتگيها (حسيني.)975 :1386 ،

نجيب محفوظ از آغاز گرايش شديدي به فلسفه داشت (شلش )89 :1993 ،اما آثار
اين گرايش در دو مرحلة نخست نويسندگي؛ يعني مرحلة رمانهاي تاريخي و مرحلة
رئاليستي ،چندان واضح و آشکار نبود .او در مرحلة سوم که مرحلة کمال ادبي او نيز به
به شمار ميآيد ،پيوندي ناگسستني با فلسفه در آثارش برقرار کرد به طوري که تقريباً
همة آثار اين مرحله ،رنگ و بوي فلسفي به خود گرفت .البته بزرگان ادب عربي و مصر
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در آن زمان چون توفيق حکيم ،طه حسين ،عباس محمود العقاد ،سالمه موسي و ...بر
فکر و ذهن او تأثير گذاشتند و او را به سوي علمگرايي و مکتب سوسياليستي سوق-
دادند (دواره.)219 :1989 ،

يکي از داستانهاي فلسفي نجيب محفوظ

» است که شرح مختصري از

مصيبت روشنفکران جهان سوم است .روشنفکراني که در جواني پرشور و آرمان
خواهند ،در ميانسالي نوميد و محافظهکار ميشوند و در پيري گرفتار عذاب وجدان.
رمان الشحاذ (گدا) تعارض دروني روشنفکري را نشان ميدهد که آرمانهاي دورة
جوانياش را به ديدة تمسخر مينگرد و در عينحال از زندگي به ظاهر آسوده و بي
دغدغة خود دلزده و بيزار و به پوچي و حيرت رسيده است (حيدري و فتحي فتح:1393 ،

 )63پژوهش پيشرو با تطبيق مباني مکتب اگزيستانسياليسم بر داستان مذکور در پي
پاسخ به اين پرسش است که :مؤلفهها و درونمايههاي اگزيستانسياليستي رمان الشحاذ
کدامند؟

پيشينة پژوهش
تاکنون دربارة اين رمان آثاري به چاپ رسيده که بهاين شرح ميباشند :مقالة «جريان
سيال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجيب محفوظ» از حسن گودرزي لمراسکي و معصومه
زندنا (مجلة لسان مبين ،شمارة 1392 :11ش) .جريان سيال ذهن ،سبکي نو در
داستاننويسي است که نگارندگان مقاله بر اساس اين سبک نوشتاري به تحليل
روايتگري رمان «الشحاذ» پرداخته اند .در اين شيوه ،ترتيب زماني ،مکاني و نظم منطقي
رويدادها به هم ميريزد .روشهاي روايي تکگويي دروني و حديث نفس شخصيتها را
ميتوان در تقويت اين شيوة روايي موثر دانست.
محمود حيدري و ذبيح اهلل فتحي فتح (مجله زبان و ادبيات عربي ،شمارة:10
1393ش) در مقالهاي تحت عنوان «بررسي مباني سوررئاليسم در داستان الشحّاذ»
ارتباط رمان «الشحاذ» با مباني سوررئاليسم را بررسي کردهاند و در پايان به اين نتيجه
دست يافتند که اين اثر در ارائة شيوة خاص روايت ،مخالفت با منطق و تمجيد از
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طغيان ،مخالفت با ارکان عليت و نحوة برخورد با نظم براي رسيدن به آزادي ،تاکيد بر
عشق و زن و نقش مثبت و تاثيرگذار آنها در زندگي و ...شباهت زيادي با رمانهاي
سوررئاليستي دارد.
کمال باغجري و علي بشيري مقالة «تحليل روايي رمان الشحاذ (گدا) اثرِ نجيب
محفوظ» را به رشتة تحرير درآوردند(.مجله زبان و ادبيات عربي ،شمارة 1394 :12ش)
آنها معتقدند که رمان گدا با برخورداري از روايتي نسبتاً پيچيده و چندآوا در کنار
بهکارگيري فنهاي نوين روايتشناختي (در زمان نگارش رمان) نظير روش آيينهوار و
يا شعروارگي روايت ،کاملترين نمونه از رمانهاي مرحله سوم حيات ادبي نجيب
محفوظ است که از آن بهعنوان مرحله رئاليسم فلسفي يا نيمهروانشناختي ياد ميشود.
«تحليل رمان «الشحاذ» (گدا) بر مبناي کهن الگوهاي يونگ» ،نوشتة روح اهلل نصيري
و سيد محمدجليل مصطفوي روضاتي (مجلة زبان و ادبيات عربي ،شمارة :15
1395ش) است .نويسندگان به اين نتيجه رسيدهاند که آشفتگي رواني «

»

شخصيت اصلي رمان نشانهي بيماري نيست ،بلکه تلنگري است براي سير در مسير
تفرد ،نوزايي ،نيل به خودآگاهي و تعادل رواني.
علي خضري و همکاران نيز مقالة «شخصيتپردازي در رمان «الشحاذ» نجيب
محفوظ» (مجلة لسان مبين ،شمارة  )1394 :22را به رشته تحرير در آوردهاند .از آنجا
که يکي از مهمترين عناصر رمان شخصيتهاي آن است ،ميتوان شخصيت پردازي
دقيق و جذاب را در رمان «الشحاذ» از ويژگيهاي برجستة سبک داستان پردازي نجيب
محفوظ دانست که نگارندگان مقاله از اين منظر به آن پرداخته اند.
با وجود آثار ارزشمندي که دربارهي رمان «الشحاذ» نوشتهشده است ،نگارندگان
اثري که با نگاه اگزيستانسياليستي به تحليل اين رمان پرداخته باشد را نيافتند؛ و اين
نگاه تازه را ميتوان جنبة نوآورانة اين پژوهش دانست.
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خالصة رمان «الشحّاذ»
داستان «الشحاذ» بخشي از زندگي عمر حمزاوي از روشنفکران مصري است .او در
جواني شاعر بود و ديوان شعري هم به چاپ رساند .انقالبهاي پيدرپي مصر از
1919م به بعد و آشنايي او با انديشههاي سوسياليستي سبب شد که شعر را رها کند و
به مبارزات سياسي روي آورد .در سال 1935م ،عمر به همراه چند تن از دوستانش
تصميم به ترور يکي از اعضاي نظام حاکم گرفتند؛ اما ترور نافرجام ماند و عثمان
خليل ،عامل ترور دستگير و عمر و مصطفي منياوي متواري شدند .داستان ،بيانگر
زندگي عمر پس از پيروزي انقالب سوسياليستي است .عمر که با همسرش؛ زينب و دو
دخترش -بثينه و جميله -زندگي ميکند و تنها دوستش مصطفي منياوي است ،پس از
نااميدي از عقل و علم ،براي رسيدن به راز هستي و حقيقت متعالي به ابزارهايي دست
مييازد که عقالني نيستند؛ گويي عمر بر عليه خِرد و ابزارهاي آن به پاخاسته است و با
وجود اينکه در گفتارش علم را ميستايد؛ امّا رفتارش برحسب عقل و منطق نيست .او
که گرايش شديدي به شرب خمر و زنبارگي دارد پس از مدّتي با فروکشکردن اين
آتش دچار يأس و پوچي ميشود و انديشة خودکشي را در سر ميپروراند .مدّتي پس
از اين حال ،پوچي زندگي برايش غيرقابل تحمّل شده و از همهچيز و همهکس دوري
ميکند و به تنهايي در باغي در حالت خلسه و خواب به سر ميبرد .او در پايان توسط
پليس در همان باغ زخمي ميشود و در حاليکه در آمبوالنس است به آرامي دوباره به
حالت هوشياري باز ميگردد.

بحث و بررسي موضوع
به منظور ورود به بحث ،نخست به نحو مختصر و کلي فضاي رمان ترسيم ميشود .در
ادامه دغدغهها و تأمالتِ شخصيت اصلي داستان (عمر) براساس سويههاي
اگزيستانسياليستي مورد تحليل قرار ميگيرد و دانسته ميشود که نجيب محفوظ به
عنوان يکي از جديترين رماننويسان ادبيات اگزيستانسياليسم در جهان معاصر،
دغدغههاي انسان مدرن را به زيبايي به زبان آورده است.
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عنوان و فضاي داستان
اولين چيزي که خواننده در يک اثر ادبي با آن برخورد ميکند ،عنوان آن است .عنوان
اثر ،مهمترين و اساسيترين درگاه ورود به آن اثر است چرا که ارتباط تنگاتنگي با
مفاهيم ،شخصيتها و عناصر ديگر آن اثر دارد (فارسي و صياداني .)158 :1395 ،در عنوانِ
اکثر آثار فيلسوفان اگزيستانسياليست ،القاي نوعي فضاي افسردگي ،دلتنگي ،هراس و
پريشاني ديده ميشود و نام کتابهاي آنان نيز نمايانگر محتواي تلخ و سياه آنهاست.
کتابهايي همچون «تهوع»« ،هستي و نيستي»« ،دستهاي آلوده»« ،طاعون»« ،بيگانه»،
«سوءتفاهم»« ،سقوط»« ،زمين لرزة بزرگ» و (...دستغيب.)78 :1354 ،

نامگذاري اين رمان به نام «

» (گدا) از همان بدبيني رواني ،افسردگي و

پريشاني اگزيستانسياليستي ناشي ميشود .گدا شخصيتي است بيسامان ،ترسان از آيندة
خود و کسي است که اصوالً آرامشي در زندگي خود ندارد .انتخاب نام گدا براي اين
رمان بدان دليل است که شخصيت اصلي داستان؛ يعني عمر به هر راهي متوسل ميشود
تا از زندگي لذت ببرد و در حقيقت آرامش را گدايي و آن را در هر چيزي جستجو مي
کند؛ امّا در پايان موفق نميشود.

«لحظهاي
که روزي به جهان رازي تازه بخشيد و تو اينک به دريوزه بر آستانش ايستادهاي و به
التماس به سوي تاريکي و افق دست دراز کردهاي؛ به سوي چاهساري که ماه در آن
سرنگون ميشود ،شايد بسان طلوع سپيدهدم ،نوري در سينهات افروختهگردد و بيم
بيچارگي و نيستي رخت بربندد» (محفوظ.)75 :1388 ،

فضاي رمان نيز نوعي افسردگي با خود دارد .عمر در زندگي خود به داليل مختلف
دچار سرگرداني و يأس ميشود و در همان ابتداي داستان به روانپزشک مراجعه مي
کند .او نسبت به زن و زندگي خود بياحساس و بدبين ميشود؛ نسبت به زينب که
زماني عاشق او بوده بياحساسشده و کار و زندگي و ثروتش را که با تالش بسيار به

تحليل اگزيستانسياليستي شخصيت اوّلِ (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجيب محفوظ 237

دست آورده بود برايش بياهميت شده است:
(آري! امروز من در وجود زينب عزيز تنها تمثال و
نماد يکپارچگي خانواده و امور را ميبينم .مطمئنباش که هيچچيز ديگري برايم اهميتي
ندارد ،پس همة اموال غيرمنقول (آن سه عمارت) و منقول مرا برداريد( ).محفوظ،
.)12 :1388اين نشان از افسردگي شخصيت داستان دارد.

مرگ و مرگانديشي
از آنجايي که فلسفة هستي (اگزيستانس) با وجود نيستي و مرگ مفهوم پيدا مي کند و
بايد «مرگي» وجود داشته باشد تا شخص در مقابل آن به درک هستي و وجود برسد؛
يکي از نقاط برجسته و قابل تأمل در آثار ادبي اگزيستانسياليستي چون آثار کامو و
سارتر ،پرداختن به مضمون «مرگ» است .در ادبيات اگزيستانسياليسم معموالً مضاميني
چون تأثير مرگ در زندگي و رابطه مرگ با هستي مورد تحليل و بررسي قرار ميگيرد.
در فلسفة هايدگر ،امکان نهايي انسان ،مرگ است و بر اين اساس در تعريف او ،انسان
به معناي «بودن براي مرگ» است و احساس اين که همه چيز زايل ميشود و از پي مي
ريزد و از ما ميگريزد؛ يعني به عبارت دقيقتر «ترس آگاهي» اساس فلسفة اوست.
(ورنو.)234-226 :1372 ،

انديشهي مرگ زماني فکر عمر را به خود مشغول ميکند که يکي از موکلهايش به
او يادآوري ميکند که ما زندگي ميکنيم با وجود آنکه ميدانيم خدا همه چيز را از ما
ميگيرد« :

«سخت است که تاريخي
براي آن مشخصکنم يا بگويم اين تغيير چطور شروع شد .ولي يادم است که با يکي از
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طرفهاي دعوا بر سر زمين «سليمان پاشا» صحبت ميکردم ،و ...من به او گفتم:
«فرضکن همين امروز پرونده را بردي و زمين را مالک شدي و فردا دولت آن را
گرفت ».سرش را با بياعتنايي تکان داد و گفت« :مهم اين است که پرونده را ببرم ،مگر
نه اين است که زندگي ميکنيم با آن که ميدانيم خدا زندگيمان را خواهد گرفت ».به
منطق درست او تسليم شدم ولي ناگهان به سرگيچه افتادم و همه چيز ناپديد شد»...
(محفوظ.)48 -49 :1388 ،

عمر با انديشيدن به مرگ دچار حيرت و سرگشتگي ميشود .محفوظ تالش بيهوده
و ناموفق عمر را براي انحراف ذهنش از مرگ به خوبي ترسيم ميکند .وقتي زينب دليل
رويآوردن او را به کاباره جويا ميشود به او ميگويد نميخواهد مرگ را بپذيرد و مي-
خواهد از زندگي لذت ببرد .او در جواب زينب که او را شماتت ميکند ميگويد:
«من دارم مرگ را از خودم دور ميکنم...
زينب :خجالت نميکشي؟ من به جاي تو خجالت ميکشم! عمر با خشم بيشتري فرياد
زد :پذيرش مرگ بيشتر باعث خجالت است( »...محفوظ.)96 :1388 ،

راهکار اولية عمر در مواجهه با اندوه مرگ و ترس از مرگ ،غفلت و نينديشيدن به
مرگ است .عمر بارها خود را در مواجهه با مرگ ميبيند .براي او بهتر است که
انديشيدن به مرگ را رها کند .چنين نگاهي تداعيکنندة ديدگاه اسپينوزا در باب مرگ
است« :انسان آزاد بايستي کمتر از هر چيز به مرگ بينديشد .زيرا خرد وي در دوران
جديد ،ژرفانديشي در باب زندگي بود و نه مرگ» (اسپينوزا .)267 :1376 ،با ظهور
دستاوردهاى عظيم و شگفتآور علم و مشکلگشايياش از ساحت زندگي بشر ،انديشة
انسان مدرن چنان آموزش ديده است که نه تنها به مرگ نميانديشد ،بلکه به غلبة بر آن
نيز اقدام ميکند.
حاکميت و تاثيرگذاري گفتمان علمي ،انديشيدن به مرگ را براي عمر دشوار
ساخته است .وي پس از مدّتي متوجه ميشود اين تالش بيهوده و ناموفق است:
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«چرا مرگ
اصرار دارد که در اثناي هر کاري او را به ياد داشته باشيم؟» (محفوظ.)110 :1388 ،

اينکه عمر سعي در فراموشي مرگ دارد به خاطر جنبة اضطرابآور مرگ است که
آرامش را از وي دور ميکند .بسياري از روانشناسان ترس از مرگ را سرچشمة اصلي
اضطراب ميدانند که از ابتدا در زندگي حضور دارد و در شکلدادن به ساختار
شخصيتي تاثير بسزايي دارد (يالوم؛ .)269 :1390ترس از مرگ در تمامي طول زندگي در
ناخودآگاه آدمي همراه اوست؛ اما عوامل گوناگوني آن را از ناخودآگاه به خودآگاه و
ساحت هوشياري ميکشاند .عمر اوايل در انديشيدن به مرگ اضطراب دارد؛ اما بتدريج
با آن کنار ميآيد با اين حال مرگانديشي وي ،منجر به بيمعنايي و پوچي زندگي شد
که در بخش بعد به آن پرداخته ميشود.

پوچي و بيمعنايي
دغدغة دستيابي به زندگي معنادار يکي از مهمّترين پرسشهاي وجودي آدمي است
که از اعماق وجود او برميخيزد .هايديگر تصريح ميکند« :انسان تنها موجودي است
که وجودش براي او مسأله است»

).(Heidegger, 1962: 236

از ديدگاه او پرسش از

معناي زندگي الزمة وجود خاص آدمي و از نشانههاي زندگي اصيل مواجه شدن با اين
پرسش است (همان).

برخي از اگزيستانسياليستها جهان را گزاف ميدانند و اساساً زندگي را فاقد معنا و
هدف در نظر مي آورند و معتقدند وجود خدا هم نميتواند پاسخ به اين دو سوال
باشد -1 :جهان چرا به جاي اينکه نباشد هست؟  -2چرا جهان به جاي اينکه اينگونه
نباشد اينگونه است؟ اسطورة سيزيف ،مهمترين رمان فلسفي کامو است .او در اين اثر،
فلسفة اگزيستانسياليستي خاص خودش را مطرح ميکند که به "فلسفة پوچي" شهرت
يافته است (کامو.)44 :1389 ،

اساس فلسفة آلبر کامو نيز انديشيدن و تفکر دربارة پوچي است .او بر اين باور
است که اگر انسان در برابر اين پرسش پديدارشناسانه قرار گيرد که «زندگي بشر چه
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معنايي دارد؟» ،در اين هنگام است که انسان به ناگاه خود را در دنيايي تهي از روشنايي
و تصوّرات آرماني همچون فردي بيگانه مييابد .از ديدگاه او پوچي معادل عدم امکان
آشتيدادن مرگ با ميل جاودانماندن ،عدم سازگاري بدبختي با ميل به سعادت و
اسرارآميزماندن زندگي و در عين حال تمايل بشر به کشف راز هستي است .او ايمان
دارد که سرانجام وحشت مرگ همچون يک امر مسلّم رياضي ،دامن انسان را ميگيرد
(مهرين.)100 -99 :1343 ،

دانستن اينکه پايان تندرستي ،آرامش ،امنيت و مقام ،مرگ و نيستي است عمر را
دچار يأس و نوميدي زيادي کرده است؛ به صورتي که آرزوي مرگ ميکند:

«او از هر خواهشي برگذشته بود و دنيا در زير پاهايش به مشتي خاک
ميمانست .هيچ! نه تندرستي و آرامش ميخواهم ،نه امنيت و مقام ،نه عمر دراز ،کاش
فرجام کار همين دم فرا ميرسيد که اين تنها آرزوي من است» (محفوظ.)122 :1388 ،

عمر خانوادة حقيقي انسان را نيستي ميداند و به اين نتيجه ميرسد که انسانها در
حقيقت وجود ندارند چون سرانجام جهان نيستي است:
«عثمان با تأسف سرش را تکانداد و گفت :تو چقدر
احمقي ،عزّت و آبروي خود را در جستجوي چيزي هدردادي که وجود ندارد .کي باور
ميکني که تو خودت وجود نداري؟!» (محفوظ.)170 :1388 ،

به باور فيلسوفان و روانشناسان اکثر انسانها گهگاه احساس پوچي در زندگي خود
دارند ،اما برخي به صورتي قويتر به چنين احساسي ميرسند .معموالً داليلي براي اين
اعتقاد عرضه ميشود ،که در گفتار عمر به خوبي نمايان است .از جملة استداللها اين
است که چون بنا بر آن است که نوع انسان بميرد ،تمام زنجيرههاي توجيه زندگي بيمبنا
ميگردند .مطالعه براي کار ،کار براي کسب درآمد ،کسب درآمد براي هزينة لباس،
مسکن ،سرگرمي ،تفريح و غذا و اين هزينه ها براي زنده نگهداشتن خود و زنده نگه-
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داشتن خود براي حمايت از خانوادهمان و ...همة اين کارها نهايتا به چه هدفي ختم
ميشود؟ همة اين سير طوالني به هيچ جايي نميانجامد (نيگل.)95-94 :1382،

عمر در حاليکه همهچيز را نيست ،پوچ و واهي ميداند؛ فقط مرگ را حقيقت ثابت
جهان در نظر ميآورد:
«اين روزنامهها را که جز آگهي فوت هيچ حقيقت ثابتي در آن
نيست ،باد با خود خواهد برد( ».محفوظ )34 :1388 ،او مرگ را آرزوي راستين و
زندگي مادي خود را در سراشيبي سقوط ميبيند:
«دانشمندان واقعاً نيرومندند ولي نيروي ما
مرهون پولي است که هر روز بيش از پيش مشروعيت خود را از دست ميدهد .براي
همين ميگويم که مرگ جلوه آرزويي راستين در زندگي آدمي است» (محفوظ:1388 ،
.)44 -45

براي فهماندن عبثبودن زندگي ،نميتوان از عنصر زمان چشم پوشي کرد .زندگي
انسانها حتي بر اساس مقياس زمانِ زمينشناختي ،آناتي بيش نيست تا چه رسد در
مقياس کيهاني (نيگل .)94 :1382 ،ناچيزي و ناپايداري انسان در عالم هستي کامالً با
احساس پوچي و بيمعنايي زندگي پيوند دارد؛ با اين حال ،چنين ارتباطي از مسائل
مبهم و سخت فلسفي و روانشناختي است.
شخصيت اصلي داستان حتي زمانيکه در کنار خانوادهاش احساس خوشي دارد از
ناپايداري خوشبختي خود احساس اضطراب و نوميدي ميکند« :
«ليکن
اضطراب بر اين خوشبختي ناپايدار سايه ميافکند و اين احساس کوبنده گويي نوعي
ترس است» (محفوظ.)37 :1388 ،
وقتي عمر خود را تسليم نيستي و پوچي ميکند از خانواده ،کار و زندگياش کناره
ميگيرد و به زينب (همسرش) وکالت ميدهد تا در اموالش تصرف کند و ادارة دفتر را
هم به کارکنانش واميگذارد .او تصميمگرفته هيچ کاري نکند و همه چيز را از گردن
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خود ساقط کند که اين مسئله در نظر زينب يک بيماري ساده يا پيچيدهاي است.
(محفوظ.)103 :1388 ،

به باور برخي ،طرح معناي زندگي و شيوع آن بخاطر سستشدن پايههاي دين در
دوران جديد است ( .)Young,2003:1ترديدِ عمر نسبت به خدا و جهان آخرت باعث-

شده تا حقيقت جهان را در هيچ و پوچبودنش بداند« :
«چيست اين
احساس رنجآوري که در گوشَت ميخواند که تو مهماني بيگانهاي و نزديک است
رخت بربندي؟»(محفوظ )130 -131 :1388 ،شک و ترديد به آموزههاي ديني ،انسان مدرن
را بيش از پيش با بحران معنا مواجه ساخته است.
شکاکيت انسان مدرن برخالف شکاکيت قديم ،تنها به جلوههاي بيروني روحية
ديني معطوف نميشود؛ بلکه به جوهر دين ،که همان اعتقاد به يک جهان معنادار و
هدفدار است نظر دارد و آن را با چالش جدي مواجه ميسازد (استيس.)118 :1382 ،

برخورداري از اين سنخ شکاکيت را ميتوان به نحو دقيق در شخصيت عمر مشاهده
کرد.
قبل از ظهور علم مدرن ،منابع معنابخش زندگي فراوان بوده و انسانها به روشهاي
گوناگون معناي زندگي خود را مييافتند که با رواج و گسترش علم در اروپا و بعد از
آن در ميان مردم مصر ،به تدريج جايگاه خود را از دست دادند .در اين رمان مصطفي
منياوي از اينکه علم معناي واقعي هنر را گرفته ،معترض است و ميگويد هنر او در

روزگار علم دلقکبازي است« :
«رسالت من
در زندگي همين است؛ دلقکبازي ،دلقکبازيها ،روزگاري هنر معنايي داشت تا اينکه
علم آمد و آن را کنار زد و از معني تهي کرد( »...محفوظ .)24 :1388 ،عمر خيلي زودتر از
مصطفي به اين نتيجه رسيدهبود .به همين دليل هنر را کنار گذاشت و به وکالت روي

آورد؛ امّا بعد از مدّتي به اين نکته پي ميبرد که قانون نيز قبل از هنر مرده است« :
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«قانون پيش از هنر مرده است ،حقيقت
اين است که مفهوم هنر عوضشده ولي ما نميدانيم .دوره هنر گذشت و به سررسيد،
هنر عصر ما بذلهگويي و مسخرگي است .در روزگار علم فقط همين يک هنر ميتواند
بر جا بماند و بايد همهي ميدانها به جز ميدان سيرک را براي علم خالي کنيم» (محفوظ،
.)43 :1388

معناي زندگي به امر مقدس گرهخوردهاست ،حتي اگر منشأ اين امر مقدس ،زمين و
ذهن انسان باشد .با ظهور علم و مدرنيته قداستزدايي صورت گرفت آنچه که به
زندگي معنا ميبخشد لزوماً امر مقدس آسماني (دين) نيست؛ اما علم از امور مقدس
زميني (هنر و قانون) نيز قداستزدايي کرد .نجيب محفوظ در بحث رابطة علم و دين
بسيار تحتتاثير تفکراتِ سوسياليستي و روشنفکرانة استاد خود سالمه موسي ،از
پيشگامانِ رنسانس عربي ،بوده است

).(Meisami, Starkey 1998, pp: 554-555

آزادي و سرگرداني
فيلسوفان اگزيستانسياليست اصل موجبيت يا جبر محيطي 1را در مورد انسان نمي
پذيرفتند و به همين دليل انسان را مختار ميدانستند .ولي عقيده داشتند که اصل عليت
در موجودات ديگر غير از انسان صدق ميکند .از ديدگاه قائلين به اين مکتب ،اولين
اصلي که از اعتقاد به عالم انسانيت برميخيزد ،اصل آزادي و اعتقاد صريح به انتخاب
است .اگر آزادي نبود ،اصل انتخاب و وجود انسان معنايي نداشت .در نظر سارتر،
آزادي با مسئوليت تام توأم است .سارتر از اين فراتر استدالل ميکند که ما انسانها
مسئول ديگران نيز هستيم ،زيرا در انتخاب ،من نه تنها خود بلکه ماهيت انسانيت را
انتخاب ميکنم .يعني عاقبت در هر انتخابي ،هر انساني مسئول عالم بشريت است .وي
تأکيد ميکند که آزادي به راستي چيز وحشتناکي است (سارتر .)32 -33 :1380 ،به باور
سارتر آگاهي از مسئوليت يعني آگاهي از اينکه خود ،سرنوشت ،گرفتاريهاي زندگي،
احساسات و در نتيجه رنجهايمان را پديد آوردهايم

).(Sartre; 1956: 633
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احساس آزادي کامل نوعي سردرگمي به دنبال ميآورد .برخي از روانشناسان چون
«اريک فروم» بر اين باورند که هرچند انسان دنبال آزادي است؛ اما در بناليههاي
وجودي خود به خاطر احساس سنگين مسئوليت ،از آزادي گريزان ميشود.

;(Fromm

)1941: 124

در رمان «

» نيز شخصيتهاي داستان به آزادبودن انسان در تعيين سرنوشت

خود معتقدند و تنها اجبار زندگي را متولدشدن و مردن ميدانند؛ در نمونهي زير عمر
اختيار و توان انسان را در زندگي باالتر از تقدير ميداند .وقتي زينب از ملّي شدن
ساختمانها ميترسد ،عمر او را دلداري ميدهد و به او ميگويد:
«ما از راههاي مختلف خود را در برابر تقدير بيمه
کردهايم» (محفوظ.)31 :1388 ،

در نگاه اگزيستانسياليستي انسان سَرور خود ،سرنوشت و طبيعتش است و در اين
جهان ،جايي براي سروري ديگري نيست؛ از اينرو سارتر فرمانروايي انسان را ستوده
(سارتر )181 -180 :1365 ،و بر اين باور است که انسان در هر چيزي جز آزادنبودن ،آزاد
است و به همين جهت ،هيچ قانوني مانع آزادي او نميشود (خفاجي.)181 -180 :1995 ،

البته اين آزادي براي او تعّهد و احساس مسئوليت را به وجود ميآورد؛ به همين خاطر
مفاهيمي چون آزادي ،اختيار ،تصميمِ ناشي از تعهد ،نزد همة فيلسوفان
اگزيستانسياليستي از اهميت زيادي برخوردار است( .مککواري.)53 :1377 ،

اينکه عمر در برههاي از زندگياش شاعر بوده ،سپس به سوسياليستي تندرو تغيير
چهره ميدهد و در نهايت از سياست فاصله ميگيرد و وکيلي بزرگ ميشود ،خود
نشاندهندة اعتقاد نجيب محفوظ به آزادبودن انسانهاست؛ در نمونة زير دکتر
صبري -دوست قديمي عمر -به تغيير مسيرهاي عمر در طول زندگياش اشاره ميکند:
«
«دکتر لبخند زد :هي واسه ما قيافه عوض کردي ،سوسياليست تندرو ،وکيل بزرگ،
اما روشنترين قيافهاي که از تو در ذهنم مانده ،عمر شاعر است» (محفوظ.)16 :1388 ،
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اعتقاد به آزادي انسان در انتخاب مسير زندگي سبب ميشود که انسان به خاطر
انتخابهاي اشتباهش مجازات شود و احساس گناه و عذاب وجدان کند .تنها کسي که
از انتخابهايش در زندگي راضي است ،عثمان است زيرا او بر حسب آگاهي مسيرش
را انتخاب کرده است:
«عثمان گفت :نميخواهم غصهي گذشته را بخورم ،راه خودم را
با آگاهي انتخاب کردم» (محفوظ .)135 :1388 ،به باور فيلسوفان اگزيستانسيال انسان تا
زمانيکه براساس فهم و شناخت خود از حقيقت ،دست به عمل نزده و درگير انتخاب و
پذيرش مسئوليت نشده است ،بهرهاي از ساحت وجودي انسان ندارد و بشر هماني
است که خود ميسازد (سارتر.)29 :1380 ،

در مقابل عثمان ،عمر و مصطفي قراردارند که فکر ميکنند انتخابشان در زندگي
اشتباه بوده و با شکست مواجه شدهاند .عمر در جواني وقتي ميبيند علم در جامعه
جايگاه بهتري دارد شاعري را رها ميکند و به سراغ وکالت ميرود ولي بعد از آنکه
وکيل برجستهاي ميشود به اين نتيجه ميرسد که علم ،معناي واقعي قانون را قبل از
هنر از بين برده؛ از اينرو احساس ناکامي و شکست ميکند .مصطفي نيز در جواني
وقتي ميبيند علم ،معناي واقعي هنر را تغيير دادهاست به هنري مبتذل روي ميآورد؛ به
همين دليل از انتخاب خود چندان راضي نيست .عمر حتي در اوايل که شاعري را کنار
ميگذارد وقتي مصطفي را ميبيند که هنر را کنار نگذاشته احساس عذاب وجدان مي
کند و مصطفي گمان ميکرده عمر از او متنفر است (محفوظ .)25 -23 :1388 ،عمر از
مبارزات سياسياش براي تحقّق حکومتي سوسياليستي نيز پشيمان است زيرا با وجود
آنکه حکومت سوسياليستي برقرار شد؛ امّا وضعيت جامعه با قبل فرقي نکرده است و
همچنان همهچيز در دست دولت است و طبقهي بورژوازي نيز گسترش بيشتري يافت.

در نمونة زير ميتوان شاهد گفتگوي عمر و دکتر صبري در اين زمينه بود« :

پس به دنبال عشق گمشدهاي ،بگو ببينم روزهاي
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سياست ،تظاهرات و مدينة فاضله را يادت هست؟ البته ،امّا همهاش تمام شده ،و هيچ
چيز جز بدنامي باقينماند .با اين حال رؤياي بزرگ تحقق يافته ،يعني حکومت
سوسياليستي( ».محفوظ.)13 :1388 ،

احساس گناه ،حسرتِ گذشته و تنهايي
در ادبيات اگزيستانسياليسم معموالً به مضمون احساس گناه ناشي از مسئوليت انتخاب،
پرداخته ميشود .مفهومِ اگزيستانسيالِ احساسِ گناه چيزي مهمتر از معناي متداول آن
است .در اين معنا ،فرد نه تنها به دليل معصيتهايش در حق ديگري يا زير پا گذاشتن
اصول اخالقي گناهکار است؛ بلکه به دليل معصيت در حق خويش خود را گناهکار
مي داند (يالوم .)391 :1390 ،به بيان ديگر هر انساني عالوه بر اينکه داراي مجموعهاي از
ظرفيتها و بالقوگيهاي فطريست ،نسبت به وجود اين بالقوگيها آگاهي دارد .کسي
که در زيستن کامل زندگي خود و به کمالنشاندن اين استعدادها قصورکند ،احساس
قدرتمندي را از اعماق وجودش تجربه ميکند که از منطر اگزيستانسياليست ها ،همان
احساس گناه است ( همان.)394 :

آنچه در اين رمان پررنگ است ،وجودِ احساس گناه به معناي اگزيستاسيال آن در
شخصيت عمر است .عمر در نوجواني عالقة بسياري به هنر و خصوصاً شعر و شاعري
داشته است که به خاطر اقتضائات زمان آن را رها کرده و به وکالت روي ميآورد .در
جاي جاي داستان نوعي نگاه حسرتآميز به خاطر جدايي از شعر و شاعري در
شخصيت عمر پديدار است .عمر وقتي از همسرش ميشنود که دخترش بثينه شعر مي
سرايد ناراحت ميشود و زمانيکه بثينه به او يادآوري ميکند زماني خودش نيز شعر

ميگفته ،ناراحتياش بيشتر ميشود« :
« -فهميدم که تو هم شاعري .دردي در جان عمر خليد اما با تظاهر به شادي آن را
از خود دور کرد و گفت :نه....نه ...من شاعر نيستم...آن هم از بازيهاي دوره کودکي
بود» (محفوظ.)38 :1388 ،
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حتي در گفتوگويش با عثمان نيز دقيقاً از عبارت «حسرت بازگشت به گذشتة
هنري» ياد ميکند:

«عمر بر لبة گرداب مدّتي انديشيد و سپس گفت :تا قبل از انقالب ايمان
داشتم ،اما بعد از انقالب خيالم راحت شد و کمکم از سياست دور شدم و به طرف
ديگر رويآوردم ...عثمان اخم کرد و پرسيد :به يک طرف ديگر؟! عمر با ترديد گفت:
مصطفي گاهي دوست دارد اسمش را «حسرت بازگشت به گذشتة هنري» بگذارد...
عثمان با ناراحتي پرسيد :مگر بين هنر و مکتب تعارض وجود دارد؟!» (محفوظ:1388 ،
.)138

«کارن هورناي» به جاي اصطالح احساس گناه ،از واژهي «از خود بيگانگي» و جدا
افتادن از آنچه يک فرد حقيقتاً ميتوانست باشد سخن ميگويد؛ که به پايمالکردن
احساسات ،آرزوها و افکار اصيل و واقعي منجر ميشود

).(Horney, 1950: 17

ناهمخواني فرد ميان آنچه که هست و آنچه که ميبايد باشد ،سيالبي از حسرت و
خودخواري را در زندگي فرد جاري ميسازد .عمر شکاف عظيمي را بين زندگي بالفعل
خود و آنچه ميتوانست باشد ،ميبيند.
احساس شکست به دليل انتخابهاي اشتباه در زندگي ،مدام ذهن عمر را به خود
مشغول ميکند و شيرازة زندگي او را از هم ميپاشد؛ نمونة زير تکگويي دروني

اوست« :
«شکست! نفريني که همه چيز را نابود ميکند و خود نميميرد .چه
وحشتناک است که هيچکس به آوازات گوش ندهد ،و عشقت به راز هستي بميرد! و
هستي ديگر هيچ رازي نداشته باشد و غم و افسوس روزي سربرآورد تا همه چيز را
نابود کند) (محفوظ .)100 :1388 ،از خودبيگانگي عمر به خاطر سرکوبِ عالئق و
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استعدادهاي خود ،که نمونة بارز آن شعر و شاعري است ،کامالً مشهود است .زماني که
عمر شعر و شاعري را کنار نهاد ،از تبعات کار خود غافل بود اما گذر زمان به او نشان
داد که او با بخشي از وجود بيگانه شده است.
ازخودبيگانگي پيوند ناگسستني با تنهايي درونفردي ،بينفردي و اگزيستانسيال
دارد« .اروين يالوم» جدايي از «خود»« ،ديگران» و «هستي» را به ترتيب تنهايي درون
فردي ،بينفردي و اگزيستانسيال مينامد (يالوم .)497-493 :1390،روانشناسان ،تنهايي
درونفردي را فرايندي ميدانند که در آن ،اجزاي مختلف وجود فرد از هم فاصله مي
گيرند .اين قسم از تنهايي زماني اتفاق ميافتد که فرد احساسات يا خواستههايش را
سرکوب کرده و به هر دليلي استعدادهاي خود را فراموش کند (همان.)494 :

عمر دچار تنهايي درونفردي است که سرآغاز يک بحران است و به تدريج به
تمامي ساحت زندگي وي تسري مييابد .عمر با نظر به گذشتة خود ،فاصله بسياري
ميان بالقوگيها و بالفعلبودن خود مييابد و بخش فراواني از وجودِ خويش را در
گذشته جا ميگذارد .اين جداشدگي از خود به تدريج منتهي به جدايي از ديگران مي

شود« :

«عمر
به او گفت که تصميمگرفته هيچ کاري نکند و همه چيز را از گردن خود ساقط کند.
زينب ميتواند اين حالت را بيماري ساده يا پيچيدهاي بداند ولي به هرحال چارهاي
بهتر از عزلت و دوري از مردم نميبيند .بايد باورکند ،شوخي و بازي هم در کار نيست،
بلکه بحراني خردکننده است که به نهايت خود رسيده و اگر راه حلي داشته باشد همان
است که او برگزيده است» (محفوظ.)153 :1388 ،

در عمق اين جدا افتادگيها (تنهايي درونفردي و بينفردي) ،تنهايي عميقتري

وجود دارد که به هستي مربوط است« :
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)« .و چيزي نمانده که وزنت را از دست بدهي و در هوا شناور
شوي .به اشيا چنگبزن و آنها را خوب نگاهکن که بزودي رنگهاشان از تو نهان
خواهدشد .و هيچکس به تو اعتنا نخواهد کرد» (محفوظ .)34 :1388 ،اين احساس به
حفرهاي اشاره دارد که ميان انسان و هر موجود ديگري دهانگشوده و با هيچ پلي نمي-
توان ميان انسان و هستي اتصال ايجاد کند .چنين انفصالي است که باعث شده تا عمر

خود را مدام يک مهمان غريبه در عالمهستي ببيند« :
«چيست اين
احساس رنجآوري که در گوشت ميخواند که تو مهماني بيگانهاي و نزديک است
رخت بربندي» (محفوظ)130 ::1388 ،

عمر با جدايي و انفصال از هستي ،گويي احساس بيگانگي با کائنات دارد از اينرو
نه ميتواند دل به کار دهد و نه ميتواند به شعر و شاعري ،که زماني بخشي از وجود
خود ميدانست ،بپردازد .عمر در ايجاد رابطه با اعضاي خانوادة خود مستأصل است و
حتي تاب تحمل دوستانش که در همة مراحل زندگي همراهياش کردهاند ،ندارد .به
وضوح ،رخنة تنهايي اگزيستانسيال در اعماق وجود عمر ،در قالب تنهايي درونفردي و
بينفردي نمود يافته است.

نتيجهگيري
رمان «

» از آثار فلسفي نجيب محفوظ به شمار ميرود که از ظرفيت بااليي براي

تحليل اگزيستانسياليستي برخوردار است طوريکه مؤلفههاي مرگ انديشي ،معناي
زندگي ،عقلستيزي ،آزادي و مسئوليت ،احساس گناه و تنهايي از مواردي است که در
اين جستار به تحليل و تطبيق آنها پرداخته شد .عنوان رمان نيز همسو با ديگر آثار ادبي
برجستة اگزيستانسياليستي ،يادآور اضطراب ،بيقراري و افسردگي انسان معاصر است
که معنا و هدف را در زندگي پوچِ خود گدايي ميکند و بدان دست نمييابد.
مؤلفههاي فضاي فکري نجيب محفوظ در رمان تحت تاثير «اگزيستانسياليسم
الحادي» است .مدرنتيه و ظهور علم مدرن در اين رمان ،منجر به متزلزل شدن عقايد
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ديني ،غلبة فضاي شکگرايي ،قداستزاديي از آسمان و زمين و ظهور و گسترش
بحران معنا گرديده است .در اين رمان نخستين تأمالت اگزيستانسيالتيستي با نظر به
مسئله مرگ آغاز ميگردد .در پي مسئلة مرگ ،پرسش از معناي زندگي طرح ميشود .از
آنجا که عمر زندگي را بيمعنا مييابد ديگر نميتواند به کار و خانوادهاش دلخوش
باشد .او معناي زندگي را در لذتبردن از زندگي ميبيند و به منظور رسيدن به آن کار
و خانوادهاش را رها ميکند .زماني که عمر مرگ را تنها حقيقت زندگي ميبيند ،بر
عمري که بياعتناء به عالئقاش گذشته و به زودي در چنگال مرگ ميافتد حسرت
ميخورد .روند داستان به گونهاي است که گويي نويسنده هيچ راهحلي براي پاسخ به
نيهيليسم ندارد و در آخر شخصيت اصلي داستان تسليم بيمعنايي ميشود.
پينوشت
1. Determinism
منابع و مآخذ
اسپينوزا1376( .ش) .اخالق ،ترجمه محسن جهانگيري ،تهران :مرکز نشر دانشگاهي.استرسترن ،پل.1385( ،ش) آشنايي با کيرکگور .ترجمهي علي جوادزاده ،تهران :انتشارات روزگار.استيس ،والتر (« ،)1382در بي معنايي معنا هست» ،ترجمه اعظم پويا ،مجله نقد و نظر ،سال هشتم،شماره  29و  :30صص.29-37
حسيني ،رضا .1386( ،ش) مکتبهاي ادبي .چاپ دوازدهم ،تهران :انتشارات نگاه.حيدري ،محمود و ذبيحاهلل فتحي فتح1393( ،ش« ).بررسي مباني سوررئاليسم در داستان«الشحّاذ»اثر نجيب محفوظ» ،مجلة زبان و ادبيات عربي ،شمارهي  :10صص ..88 -63

-دستغيب ،عبدالعلي 1354( ،ش ).فلسفههاي اگزيستانسياليسم ،چاپ اوّل ،تهران :انتشارات بامداد.

-سارتر ،ژان پل1380( ،ش ).اگزيستانسياليسم و اصالت بشر ،ترجمه مصطفي رحيمي ،تهران :ديا.

-
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Abstract
Philosophy and literature have always had a close connection, and
each has a great impact on the other. Existentialism is one of the
philosophical schools that are closely related to the literature.
Similarly, literature as an approach has affected existentialism. Some
figures such as Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir, Albert Camus,
Dostoevsky, and Gabriel Marcel have introduced philosophical
concepts through various literary forms. Existentialism addresses the
common concerns of human existence, such as human suffering, the
meaning of life, immortality, hope, love, faith, disappointment, futility
of the world, liberation, death, and other human existential issues.
Through a descriptive-analytical method, the present study aims at the
existentialist manifestations of the novel Al-Shahaz. The most
important components that have been considered in this research as
the main axis of revising existentialist thoughts are mortality, the
meaning of life, liberation, wandering, dread, anxiety, and a luscious
look at the past. The result of the research suggests that the profound
and proper understanding of the novel Al-Shahaz is based on the
analysis of existentialist presuppositions. The title of the novel (i.e.
beggar) is a manifestation of human destitution, which provides
evidence for this claim. The existentialist strains of the novel postulate
it in the category of existentialist works of the literature.
Keywords: Najib Mahfouz, Al-Shahaz, Existentialism, Death
thinking, Meaning of life.
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