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 دهيچک
ات يادببر  يفلسف يهااند و همواره مکتبداشته کيار نزديبس يات از روزگاران دور ارتباطيو ادبفلسفه 

گر، يد يسم اشاره داشت. از سوياليستانسيتوان به اگزيآنها م که از جملة رگذار بوده استيجهان تأث

 يهادر قالب سوفانليف يبرخرگذار بوده و يسم تاثياليستانسياگز ةک روش، بر فلسفي ات به مثابهيادب

. کردند يادب را وارد حوزة يم فلسفيمفاهشنامه و... يمانند رمان، شعر، نما يگوناگون ادب

، يچون رنج آدم ييهادغدغه .پردازديم يمشترک وجودِ خاص آدم يهادغدغهبه سم، ياليستانسياگز

گر مباحث ي، مرگ و ديداجهان، آز يهودگي، بيديمان، نوميد، عشق، اي، اميجاودانگ، يزندگ يمعنا

را  "الشحّاذ"رمان  يتسياليستانسياگز ينمودها يليتحل-يفيپژوهش حاضر با روش توص انسان. يوجود

 يهاشهياند يبازکاو ين پژوهش به عنوان مدار اصليکه در ا ييهان مؤلفهيتر. مهمسازديمان ينما

 ي، آزاديزيستعقل، يزندگ ي، معنايشياندمرگاند عبارتند از: مورد توجّه قرار گرفته يستياليستانسياگز

پژوهش  يهجينت (.اليستانسياگز ييتنهاآلود به گذشته )، دلهره و اضطراب، و نگاه حسرتيو سرگردان

 يصال آدمياست يانگر نوعيبز )گدا( ي، عنوان رمان نييمحتوا يعالوه بر نمودهاکه  از آن است يحاک

رمان و  يستياليستانسياگز يهاهيدادن سوبا نشان .استرمان  بودنيستياليستانسياگزبر  ياست و شاهد

  زمرة ب محفوظ درين اثر نجيشود که ايان مي، نماين مکتب فلسفيلسوفان ايل آن به مددِ آراء فيتحل

و  ليتحل يرمان، در گرو حيو صح قيکه درک عم يبه نحو داردقرار يستياليستانسياگز اتِيادب آثارِ

 .محفوظ است بينج يستياليستانسياگز ياهفرضشيپ يموشکاف

 ب محفوظ، الشحاذ.ي، نجيزندگ ي، معنايشياند، مرگسمياليستانسياگز ها:واژه کليد
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 مقدمه

 يانعکاسو  دادها و تحوالت جامعه دارديهمسو با رو يار تحول آن رابطهيات و سيادب

س از ان پجه ياجتماع-ياسيتحواّلت س يدر پ .مردم جامعه است يواقع يزندگ از

وجود  ةدر غرب پا به عرص يو فلسف يد ادبيجد اتبج مکي، به تدريجهان يهاجنگ

 يهامکتبن يااز  يکي .رگذار بودنديتأثجهان ات يخود بر ادب ةک به نوبينهادند که هر

که در  است «سمياليستانسياگز»گذاشت،  يير بسزايات تأثيکه در ادب يو ادب يفلسف

  بُردار گشته است.نام« ةيالوجود»به  يدر عرب و« وجوداصالت»به  يفارس

ژان پل »شتر با يران بيمعاصر است که در ا يفلسف يکردهايسم از روياليستانسياگز

گذار انيدر فکر بن يسابق بر و اليستانسياگز يهاشناخته شده است؛ اما فلسفه «سارتر

از نکات  .(10: 1385)استرسترن،  افته استينمود  يلسوف دانمارکيف «رکگارديک» ،آن

بر  يوجود ةن فلسفيا يد اصلي، تأکيستياليستانسياگز يهاشهياند ين و محورياديبن

ها و با وجود تمام شکافشه است. ين انديا يانسان محور اصل که باشديم يآدم

 تيشود، محوريده ميد بن مکتيا ةمجموعريمختلف ز يهاشيان گرايکه م ياتزيتما

ين نحله ميورزان اشهيوند و اشتراک همة انديعامل پ آن، يودوج يهاانسان و دغدغه

: عبارتند ازها ستياليستانسياگز ين و مبانين مضاميترمهم .(64: 1379ان، ي)ملک شود

ت نسبت به يستن، احساس مسئوليدر زمان ز يوجود انسان، بودن به معنااصالت

، مرگ، يديو غربت، نوم يو اضطراب، آوارگ يش، دلهره، نگرانيو خو يسرنوشت هست

پس  يهايشانيها و پريمانرسد نابسايکه به نظر م( 119: 1372)ورنو،  يو گنهکار يپوچ

فا نمود و يا يين مکتب نقش بسزايدر گسترش اصول ا يجهان يهااز جنگ

 (.975: 1386، يني)حسها يها و آشفتگيبود به تمام آن نابسامان يسم واکنشياليستانسياگز

اما آثار  (89: 1993)شلش، به فلسفه داشت  يديشدش يگرا از آغازظ ب محفوينج

 ةو مرحل يخيتار يهارمان ةمرحل يعني؛ يسندگينخست نو ةش در دو مرحلين گرايا

به ز ياو ن يکمال ادب ةسوم که مرحل ةدر مرحل او، چندان واضح و آشکار نبود. يستيرئال

باً يتقرکه  يبه طور برقرار کردآثارش  درفلسفه با  يناگسستن يونديپ، ديآيبه شمار م

 و مصر يبزرگان ادب عربالبته به خود گرفت.  يفلسف يرنگ و بون مرحله، يا آثار ةهم
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بر  ...و يسالمه موس ،العقاد عباس محمود ن،يم، طه حسيق حکيدر آن زمان چون توف

-سوق يستياليمکتب سوس و ييگراعلم يبه سو و او راگذاشتند  ريو ذهن او تأث فکر

  .(219: 1989)دواره،  ندداد

از  يشرح مختصر که است «ب محفوظ ينج يفلسف يهااز داستان يکي

 ي پرشور و آرمانکه در جوان يبت روشنفکران جهان سوم است. روشنفکرانيمص

گرفتار عذاب وجدان.  يريو در پ شونديکار مد و محافظهينوم يسالانيند، در مخواه

 ةدور يهادهد که آرمانيرا نشان م يروشنفکر يتعارض درون (گدا) الشحاذ رمان

يبه ظاهر آسوده و ب يحال از زندگنينگرد و در عيتمسخر م ةدياش را به ديجوان

: 1393فتح،  يو فتح يدري)ح ده استيرت رسيو ح يو به پوچزار يزده و بخود دل ةدغدغ

 يدر پسم بر داستان مذکور ياليسستانيمکتب اگز يق مبانيبا تطبرو شيپژوهش پ (63

رمان الشحاذ  يستياليستانسياگز يهاهيماو درون هامؤلفه ست که:ا ن پرسشيپاسخ به ا

 کدامند؟

 

 پژوهش ةنيشيپ

ان يجر»باشند: مقالة ياين شرح مده که بهيبه چاپ رس ين رمان آثاريا تاکنون دربارة

معصومه  و يلمراسک يسن گودرزحاز « ب محفوظيال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجيس

نو در  يال ذهن، سبکيان سيجر. ش(1392: 11)مجلة لسان مبين، شمارة  زندنا

 ليبه تحل ين سبک نوشتارينگارندگان مقاله بر اساس ااست که  يسينوداستان

 يو نظم منطق ي، مکانيب زمانيوه، ترتين شيدر اپرداخته اند. « الشحاذ»رمان  يتگريروا

تها را يث نفس شخصيو حد يدرون ييگوتک ييروا يزد. روشهايريهم مدادها به يرو

 .موثر دانست ييوة رواين شيت ايتوان در تقويم

: 10، شمارةيات عربيمجله زبان و ادبفتح ) يح اهلل فتحيو ذب يدريمحمود ح

  «سم در داستان الشحّاذيسوررئال يمبان يبررس»تحت عنوان  يادر مقاله ش(1393

جه ين نتيان به ايو در پا اندکرده يسم را بررسيسوررئال ينبا مبا «الشحاذ» نارتباط رما

از  ديمخالفت با منطق و تمج ت،يخاص روا ةويش ةاثر در ارائ نياند که افتيدست 
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بر  ديتاک ،يبه آزاد دنيرس ينظم برا برخورد با ةو نحو تيمخالفت با ارکان عل ان،يطغ

 يهابا رمان ياديو... شباهت ز يها در زندگآن رگذاريعشق و زن و نقش مثبت و تاث

 .دارد يستيسوررئال

ب يرمان الشحاذ )گدا( اثرِ نج ييل روايحلت» لةمقا يريبش يو عل يکمال باغجر

ش( 1394: 12، شمارة ي)مجله زبان و ادبيات عربند.ر درآورديتحر ةبه رشترا  «محفوظ

و چندآوا در کنار  دهيچينسبتاً پ يتياز روا يرمان گدا با برخوردارآنها معتقدند که 

و  وارنهييروش آ ري)در زمان نگارش رمان( نظ يشناختتيروا نينو يهافن يريکارگبه

 بينج يادب اتيمرحله سوم ح يهانمونه از رمان نيترکامل ت،يروا يشعروارگ اي

  .شوديم ادي يشناختروانمهين اي يفلسف سميعنوان مرحله رئالمحفوظ است که از آن به

 يري نصروح اهللة ، نوشت«ونگي يکهن الگوها ي)گدا( بر مبنا «الشحاذ»ل رمان يتحل»

: 15، شمارة ي)مجلة زبان و ادبيات عرب يروضات يمصطفو ليجلمحمد ديسو 

 «» يروان ياند که آشفتگدهيجه رسين نتيسندگان به اياست. نوش( 1395

 ريدر مس ريس ياست برا يبلکه تلنگر ست،ين يماريب ينشانهرمان  يت اصليشخص

 .يو تعادل روان يبه خودآگاه لين، يينوزا، تفرد

ب ينج« الشحاذ»در رمان  يپردازتيشخص»نيز مقالة و همکاران  يخضر يعل

از آنجا  .اندرا به رشته تحرير در آورده (1394: 22)مجلة لسان مبين، شمارة « محفوظ

 يت پردازيتوان شخصيآن است، م يهاتين شخصن عناصر رمايتراز مهم يکي که

ب ينج يبرجستة سبک داستان پرداز يهايژگياز و« الشحاذ»ق و جذاب را در رمان يدق

 . ن منظر به آن پرداخته اندينگارندگان مقاله از ا محفوظ دانست که

نگارندگان ، شده استنوشته« الشحاذ»رمان  يکه درباره يبا وجود آثار ارزشمند

ن ياو افتند؛ يباشد را نن رمان پرداخته يل ايبه تحل يستياليستانسياگز نگاهبا  که ياثر

 .ن پژوهش دانستيا ةنوآوران توان جنبةينگاه تازه را م
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 «الشحّاذ»رمان  ةخالص

است. او در  ياز روشنفکران مصر يعمر حمزاو ياز زندگ يبخش «الشحاذ»داستان 

مصر از  يپدريپ يهاه چاپ رساند. انقالبهم ب يوان شعريشاعر بود و د يجوان

و  ندسبب شد که شعر را رها ک يستياليسوس يهاشهياو با اند ييبه بعد و آشنا م1919

عمر به همراه چند تن از دوستانش  م،1935آورد. در سال  يرو ياسيبه مبارزات س

و عثمان ترور نافرجام ماند  گرفتند؛ امانظام حاکم  ياز اعضا يکي به ترورم يتصم

انگر يشدند. داستان، ب يمتوار ياويمن ير و عمر و مصطفيعامل ترور دستگ، ليخل

نب و دو يز؛ با همسرش عمر کهاست.  يستياليانقالب سوس يروزيعمر پس از پ يزندگ

پس از  ،است ياويمن يکند و تنها دوستش مصطفيم يزندگ -لهينه و جميبث- دخترش

دست  ييبه ابزارها يقت متعاليو حق ين به راز هستديرس ياز عقل و علم، برا يديناام

خاسته است و با آن به پا يرد و ابزارهاه خِيعمر بر عل ييستند؛ گوين يازد که عقالنييم

ست. او يد؛ امّا رفتارش برحسب عقل و منطق نيستايکه در گفتارش علم را منيوجود ا

ن يا کردنفروکش با يتپس از مدّ دارد يبارگبه شرب خمر و زن يديش شديکه گرا

پس  ي. مدّتاندرپرويرا در سر م يخودکش انديشة و شوديم يأس و پوچي آتش دچار

 يکس دورز و همهيچاز همهشده و رقابل تحمّل يش غيبرا يزندگ ين حال، پوچياز ا

ان توسط يبرد. او در پايدر حالت خلسه و خواب به سر م يدر باغ ييو به تنها کنديم

دوباره به  يکه در آمبوالنس است به آراميشود و در حاليم يان باغ زخمس در هميپل

 گردد.يباز م ياريحالت هوش

 

 موضوع يبحث و بررس

در  .شوديم ميرمان ترس يفضا ينخست به نحو مختصر و کل ورود به بحث، به منظور

 يهاهيسو براساس )عمر( داستان يت اصليشخصها و تأمالتِ دغدغهادامه 

ب محفوظ به يشود که نجيو دانسته م رديگيل قرار ميمورد تحل يستياليانسستياگز

سم در جهان معاصر، ياليستانسيات اگزيسان ادبينون رمانيترياز جد يکيعنوان 

 به زبان آورده است. ييبايانسان مدرن را به ز يهادغدغه
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 داستان يو فضاعنوان 

عنوان  .عنوان آن است کند،يبرخورد م با آن ياثر ادب کيکه خواننده در  يزيچ نياول

با  يدرگاه ورود به آن اثر است چرا که ارتباط تنگاتنگ نيتريو اساس نيترمهم ،اثر

در عنوانِ  (.158: 1395 ،يادانيو ص ي)فارسآن اثر دارد  گريو عناصر د هاتيشخص م،يمفاه

، هراس و يدلتنگ ،يافسردگ يفضا ينوع يالقا ،ستياليستانسيلسوفان اگزيف اکثر آثار

ست. آنها اهيتلخ و س يگر محتواانيز نمايآنان ن يهاو نام کتاب شوديده ميد يشانيپر

، «گانهيب»، «طاعون»، «آلوده يهادست»، «يستيو ن يهست»، «تهوع»همچون  ييهاکتاب

 (.78: 1354ب، ي)دستغو ...« ن لرزة بزرگيزم»، «سقوط»، «سوءتفاهم»

و  يافسردگ، يروان ينياز همان بدب )گدا( «»ام ن رمان به نيا ينامگذار

 ةنديسامان، ترسان از آياست ب يتيگدا شخص شود.يم يناش يستياليستانسياگز يشانيپر

ن يا يانتخاب نام گدا براخود ندارد.  يدر زندگ يآرامش که اصوالًاست  يخود و کس

شود يمتوسل م يهر راه عمر به يعنيداستان؛  يت اصليل است که شخصيرمان بدان دل

يجستجو م يزيو آن را در هر چ ييداقت آرامش را گيدر حق ببرد ولذت  يتا از زندگ

 .شوديموفق نم انيدر پا امّا ؛کند

 يالحظه»

و به  ياستادهيبر آستانش ا وزهيبه در نکيو تو ا ديتازه بخش يبه جهان راز يکه روز

که ماه در آن  يچاهسار يبه سو ؛يادست دراز کرده و افق يکيتار يالتماس به سو

 ميب وگردد افروخته اتنهيدر س ينور دم،دهيد بسان طلوع سپيشا شود،يسرنگون م

.(75: 1388محفوظ، ) «بربندد ترخ يستيو ن يچارگيب

ل مختلف يخود به دال يعمر در زندگ .با خود دارد يافسردگ ينوعز يرمان ن يفضا

يشک مراجعه مزپروانداستان به  يشود و در همان ابتدايأس ميو  يدچار سرگردان

که  نبينسبت به ز؛ شودين مياحساس و بدبيخود ب ياو نسبت به زن و زندگکند. 

ار به يسکه با تالش برا و ثروتش  يشده و کار و زندگاحساسيعاشق او بوده ب يزمان
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: ت شده استياهميش بيبرابود دست آورده 

تمثال و  تنهاز ينب عزيامروز من در وجود ز !يآر)

 يتيم اهميبرا يگريز ديچچيکه ه باشننم. مطمئيبيخانواده و امور را م يکپارچگينماد 

محفوظ، ) د.(يرمنقول )آن سه عمارت( و منقول مرا بردارياموال غ ةندارد، پس هم

 ت داستان دارد.يشخص ين نشان از افسردگيا.(12: 1388

 

 يشياندمرگ و مرگ 

هستي )اگزيستانس( با وجود نيستي و مرگ مفهوم پيدا مي کند و  ةاز آنجايي که فلسف

؛ ددر مقابل آن به درک هستي و وجود برسشخص وجود داشته باشد تا « مرگي»يد با

يکي از نقاط برجسته و قابل تأمل در آثار ادبي اگزيستانسياليستي چون آثار کامو و 

است. در ادبيات اگزيستانسياليسم معموالً مضاميني « مرگ»سارتر، پرداختن به مضمون 

گيرد. رگ با هستي مورد تحليل و بررسي قرار ميچون تأثير مرگ در زندگي و رابطه م

انسان  ،ف اوين اساس در تعريانسان، مرگ است و بر ا ييدگر، امکان نهايدر فلسفة ها

يم يشود و از پيل ميز زاين که همه چياست و احساس ا« مرگ يبودن برا» يبه معنا

اوست.  ةس فلسفاسا« يترس آگاه»تر قيت دقبه عبار يعنيزد؛ يگريزد و از ما مير
 (.234-226: 1372)ورنو، 
ش به يهااز موکل يکيکند که يفکر عمر را به خود مشغول م يزمانمرگ  يشهياند

ز را از ما يم خدا همه چيدانيکه مم با وجود آنيکنيم يکند که ما زندگيم يادآورياو 

» رد:يگيم

 يخيسخت است که تار» 

از  يکيادم است که با ي ير چطور شروع شد. وليين تغيم ايا بگويکنم آن مشخص يبرا



   نقد ادب معاصر عربي  238

 

: گفتم ... من به او، وکردميصحبت م« مان پاشايسل»ن يدعوا بر سر زم يهاطرف

و فردا دولت آن را  ين را مالک شديو زم ين امروز پرونده را برديکن همفرض»

ن است که پرونده را ببرم، مگر يمهم ا»تکان داد و گفت:  يياعتنايسرش را با ب« گرفت.

به « مان را خواهد گرفت.يم خدا زندگيدانيم با آن که ميکنيم ين است که زندگينه ا

 «د شد...يز ناپديچه افتادم و همه چيناگهان به سرگ يم شدم وليدرست او تسلمنطق 
 (.48 -49: 1388)محفوظ، 
هوده يمحفوظ تالش ب. شوديم يرت و سرگشتگيدچار حمرگ  دن بهيشياند با عمر

ل ينب دليز يکند. وقتيم ميرست يبه خوبانحراف ذهنش از مرگ  يو ناموفق عمر را برا

-يو م رديخواهد مرگ را بپذيد نميگويبه او م شوديا ميجو کابارهه آوردن او را بيرو

 د: يگويکند مينب که او را شماتت مي. او در جواب زلذت ببرد يخواهد از زندگ

 کنم...يمن دارم مرگ را از خودم دور م»

اد يفر يشتريعمر با خشم ب! کشميتو خجالت م ي؟ من به جايکشيخجالت نمنب: يز

(.96: 1388محفوظ، ) «ث خجالت است...شتر باعيرش مرگ بيزد: پذ

دن به يشينديغفلت و ن ،در مواجهه با اندوه مرگ و ترس از مرگ عمر ةياول راهکار

که  است او بهتر ي. برانديبيدر مواجهه با مرگ مبارها خود را  مر. عمرگ است

نوزا در باب مرگ يدگاه اسپيد ةکننديتداع ين نگاهيچن دن به مرگ را رها کند.يشياند

در دوران  يرا خرد ويشد. زينديز به مرگ بيکمتر از هر چ يستيانسان آزاد با» است:

 ا ظهورب .(267: 1376 نوزا،ي)اسپ« رگبود و نه م يدر باب زندگ يشياندد، ژرفيجد

 ةانديش بشر، ياش از ساحت زندگييگشامشکلو  علمآور دستاوردهاى عظيم و شگفت

بر آن  ة، بلکه به غلبانديشدينمنه تنها به مرگ که است  ديده آموزش چنان انسان مدرن

  .کندينيز اقدام م

دشوار  عمر يرا  براگ انديشيدن به مر ،يگفتمان علم يرگذاريت و تاثيحاکم

 :هوده و ناموفق استين تالش بيشود ايمتوجه م يمدّت از پس يو. ساخته است
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چرا مرگ » 

  (.110: 1388محفوظ، ) «م؟ياد داشته باشياو را به  يکار هر يدارد که در اثنا اصرار

رگ است که آور مة اضطرابمرگ دارد به خاطر جنب يدر فراموش ينکه عمر سعيا

 ياصل ةسرچشمرا از روانشناسان ترس از مرگ  ياريبس .کنديدور م يآرامش را از و

دادن به ساختار و در شکل داردحضور  يتدا در زندگاز اب که داننديماضطراب 

در  يطول زندگ يترس از مرگ در تمام .(269: 1390الوم؛ي) دارد يير بسزايتاث يتيشخص

را از ناخودآگاه به خودآگاه و  آن ي؛ اما عوامل گوناگونتهمراه اوس يناخودآگاه آدم

 جيتدرباما  ؛رددن به مرگ اضطراب دايشيل در انديعمر اوا کشاند.يم ياريساحت هوش

 شد يزندگ يوچو پ ييمعنايب ، منجر بهيو يشياندمرگن حال يبا ا ديآيبا آن کنار م

 شود.يبخش بعد به آن پرداخته م که در

 

 ييمعنايبو  يپوچ

است  يآدم يوجود يهان پرسشيتراز مهمّ يکيمعنادار  يبه زندگ يابيدغدغة دست

است  يانسان تنها موجود» :کنديح ميگر تصريديزد. هايخيکه از اعماق وجود او برم

دگاه او پرسش از ياز د.  (Heidegger, 1962: 236)«او مسأله است يش برادکه وجو

ن يل مواجه شدن با اياص يزندگ يهاو از نشانه يالزمة وجود خاص آدم يزندگ يمعنا

 )همان(.  پرسش است

را فاقد معنا و  يزندگ و اساساً دندانيجهان را گزاف م هاتسياليستانسياگزاز  يبرخ

ن دو سوال يپاسخ به ا توانديوجود خدا هم نم معتقدندو  آورند يهدف در نظر م

نگونه ينکه ايا يچرا جهان به جا -2نکه نباشد هست؟ يا يجهان چرا به جا -1: باشد

 ،ن اثريدر ا او .کامو است يفلسفرمان ن يتر، مهمفيزيس ةاسطور نگونه است؟ينباشد ا

 شهرت "يپوچ ةفلسف" کند که بهيخاص خودش را مطرح م يستياليستانسيفلسفة اگز

 (.44: 1389کامو، ) افته استي

ن باور يبر ا وا .است يدن و تفکر دربارة پوچيشيز انديآلبر کامو ن ةاساس فلسف

بشر چه  يزندگ»رد که يشناسانه قرار گدارين پرسش پدياست که اگر انسان در برابر ا
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 يياز روشنا يته ييايانسان به ناگاه خود را در دن است که ن هنگاميدر ا ،«دارد؟ ييمعنا

معادل عدم امکان  يدگاه او پوچياز د ابد.ييگانه ميب يفردهمچون  يات آرمانو تصوّر

ل به سعادت و يبا م يختبدب يماندن، عدم سازگارل جاودانيدادن مرگ با ميآشت

مان ياو ا .است يل بشر به کشف راز هستيل تمان حايو در ع يماندن زندگزياسرارآم

 رديگي، دامن انسان را مياضيم رسلّک امر ميدارد که سرانجام وحشت مرگ همچون 

 (.100 -99: 1343ن، ي)مهر
است عمر را  يستيت و مقام، مرگ و ني، آرامش، امنيان تندرستينکه پايدانستن ا

 کند:يمرگ م يکه آرزو يبه صورت ؛کرده است ياديز يديأس و نوميدچار 

خاک  يش به مشتير پاهايا در زيگذشته بود و دنبر ياو از هر خواهش» 

ت و مقام، نه عمر دراز، کاش يامنخواهم، نه يو آرامش م ينه تندرست !چيمانست. هيم

 (.122: 1388)محفوظ،  «من است ين تنها آرزويد که ايرسين دم فرا ميفرجام کار هم

ها در رسد که انسانيجه مين نتيبه او  دانديم يستيانسان را ن يقيحق ةعمر خانواد

 است: يستيچون سرانجام جهان ن ندارند قت وجوديحق

داد و گفت: تو چقدر عثمان با تأسف سرش را تکان» 

 باور يکه وجود ندارد. ک يدادهدر يزيچ يخود را در جستجو يآبرو، عزّت و ياحمق

 (.170: 1388محفوظ، ) «؟!يت وجود ندارکه تو خود يکنيم

 خود  يدر زندگ يگهگاه احساس پوچها و روانشناسان اکثر انسان لسوفانيبه باور ف

ن يا يبرا يليدال رسند. معموالًيم ين احساسيتر به چنيقو يبه صورت يبرخاما دارند، 

ن يها الستدالا ةان است. از جملينما ي، که در گفتار عمر به خوبشودياعتقاد عرضه م

 مبنايب يه زندگيجتو يهارهيرد، تمام زنجيکه نوع انسان بماست که چون بنا بر آن است 

ة لباس، نيهز يکسب درآمد، کسب درآمد برا يبرا ، کارکار يبراد. مطالعه نگرديم

-زنده نگه اشتن خود ودزنده نگه يبرانه ها ين هزياو  ح و غذايتفر، يمسکن، سرگرم
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ختم  يتا به چه هدفيکارها نها نيا ةهم مان و...ادهت از خانويحما يراداشتن خود ب

  .(95-94: 1382گل،ي)ن انجامدينم ييچ جايبه ه ير طوالنين سيا ةشود؟ هميم

قت ثابت يفقط مرگ را حق ؛دانديم يپوچ و واه، ستيز را نيچکه همهيعمر در حال

 :آورديم در نظرجهان 

آن  در يقت ثابتيچ حقيفوت ه يها را که جز آگهن روزنامهيا»

و  نيراست يآرزو را مرگ او (34 :1388محفوظ، ) «باد با خود خواهد برد. ،ستين

 :نديبيم سقوط يبيخود را در سراش يماد يزندگ

ما  يروين يرومندند وليدانشمندان واقعاً ن»

 يدهد. برايرا از دست مت خود يش مشروعيش از پياست که هر روز ب يمرهون پول

: 1388محفوظ، ) «است يآدم ين در زندگيراست ييم که مرگ جلوه آرزويگوين ميهم

45- 44.)

 يکرد. زندگ يتوان از عنصر زمان چشم پوشي، نميبودن زندگفهماندن عبث يراب

در ست تا چه رسد يش نيب يآنات ،يشناختنيس زمانِ زمايبر اساس مق يحت هاانسان

با  کامالً يم هستانسان در عال يداريناپاو  يزيناچ .(94: 1382، گلي)ن يهانيک اسيمق

از مسائل  ين ارتباطيچن ،ن حاليبا ا ؛وند دارديپ يزندگ ييمعنايو ب ياحساس پوچ

 است. يو روانشناخت يفلسف سختو مبهم 

از  دارد يخوشاش احساس که در کنار خانوادهيزمان يحت داستان يت اصليشخص 

» :کنديم يدياحساس اضطراب و نوم خود يخوشبخت يداريناپا

کن يل»

 ينوع يياحساس کوبنده گو نيو ا افکنديه ميدار سايناپا يخوشبخت نياضطراب بر ا

 .(37: 1388)محفوظ،  «ترس است

اش کناره يکار و زندگ ،کند از خانوادهيم يو پوچ يستيم نير خود را تسلعم يوقت

دفتر را  ةو اداردهد تا در اموالش تصرف کند ينب )همسرش( وکالت ميو به ز رديگيم

ز را از گردن ينکند و همه چ يچ کاريگرفته هميتصم. او گذارديمه کارکنانش واهم ب
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است.  يادهيچيا پيساده  يماريک بينب ين مسئله در نظر زيا که خود ساقط کند
 (.103: 1388محفوظ، )

ن در يد يهاهيشدن پاوع آن بخاطر سستيو ش يزندگ يعنا، طرح ميبه باور برخ

-نسبت به خدا و جهان آخرت باعث عمر دِيترد(. Young,2003:1) د استيدوران جد

» بداند: بودنشچ و پوچيقت جهان را در هيحق تا شده

ن يست ايچ» 

ک است يو نزد ياگانهيب يخواند که تو مهمانيت مکه در گوشَ يآوراحساس رنج

انسان مدرن  ،ينيد يهاد به آموزهيشک و ترد (130 -131: 1388محفوظ، )«؟يرخت بربند

  ش با بحران معنا مواجه ساخته است.يش از پيرا ب

 ةيروح يرونيب يهام، تنها به جلوهيت قديشکاک برخالف ت انسان مدرنيشکاک

ک جهان معنادار و يقاد به ن، که همان اعتيجوهر د ؛ بلکه بهشوديمعطوف نم ينيد

 .(118: 1382س، ي)است زدسايمواجه م ينظر دارد و آن را با چالش جددار است هدف

ت عمر مشاهده يق در شخصيتوان به نحو دقيرا م تين سنخ شکاکياز ا يبرخوردار

 کرد.

 يهاها به روشو انسان فراوان بوده ي، منابع معنابخش زندگظهور علم مدرنقبل از 

در اروپا و بعد از علم  با رواج و گسترش که افتندييخود را م يدگزن يگوناگون معنا

 ين رمان مصطفيدر ا دند.خود را از دست داگاه يجاج يبه تدر ،ان مردم مصريدر م آن

د هنر او در يگويمعترض است و م ،هنر را گرفته يقعوا يکه علم معنانياز ا ياويمن

» است: يبازروزگار علم دلقک

رسالت من » 

که نيداشت تا ا ييهنر معنا يها، روزگاريباز، دلقکيبازدلقک ؛ن استيهم يدر زندگ

زودتر از  يليعمر خ (.24: 1388)محفوظ،  «کرد... يته يعلم آمد و آن را کنار زد و از معن

 يل هنر را کنار گذاشت و به وکالت روين دليبود. به همدهيجه رسينت نيبه ا يمصطف

» ز قبل از هنر مرده است:يبرد که قانون نيم ين نکته پيبه ا يآورد؛ امّا بعد از مدّت
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قت يحق ش از هنر مرده است،يقانون پ» 

د، يدوره هنر گذشت و به سررس .ميدانيما نم يشده ولن است که مفهوم هنر عوضيا

تواند يمک هنر ين يدر روزگار علم فقط هم .است يو مسخرگ ييگوهنر عصر ما بذله

)محفوظ،  «ميکن يعلم خال يرک را برايدان سيجز مه ها بدانيم يهد هميبر جا بماند و با

1388 :43.)

و  نيزم ،امر مقدساين اگر منشأ  يحت ،ستاخوردهمقدس گره به امر يزندگ يمعنا

گرفت آنچه که به  صورت ييزداقداست تهيمدرنبا ظهور علم و . باشد ذهن انسان

ست؛ اما علم از امور مقدس ين( ني)د يامر مقدس آسمان بخشد لزوماًيمعنا م يزندگ

ن ية علم و دب محفوظ در بحث رابطينجکرد.  ييزداز قداستي)هنر و قانون( ن ينيزم

 ، ازياستاد خود سالمه موس ةو روشنفکران يستياليتفکراتِ سوس ريتاثار تحتيبس

 (Meisami, Starkey 1998, pp: 554-555). ، بوده است يشگامانِ رنسانس عربيپ

 

 يو سرگردان يآزاد

يرا در مورد انسان نم 1يطيا جبر محيت يموجبست اصل ياليستانسيلسوفان اگزيف

عقيده داشتند که اصل عليت  يدانستند. وليل انسان را مختار مين دليرفتند و به هميپذ

ن ياول ،ن مکتبين به ايدگاه قائلياز دکند. يغير از انسان صدق م در موجودات ديگر

ح به انتخاب يو اعتقاد صر ياصل آزاد ،زديخيت برميکه از اعتقاد به عالم انسان ياصل

 ،. در نظر سارترنداشت ييمعناو وجود انسان انتخاب اصل  ،نبود ياست. اگر آزاد

ها کند که ما انسانين فراتر استدالل ميت تام توأم است. سارتر از ايبا مسئول يآزاد

ت را يت انسانيمن نه تنها خود بلکه ماه ،را در انتخابيم، زيز هستيگران نيمسئول د

 يت است. ويمسئول عالم بشر يهر انسان ،يعاقبت در هر انتخاب يعنيکنم. يانتخاب م

به باور  .(32 -33: 1380)سارتر،  است يز وحشتناکيچ يبه راست يکند که آزاديد ميتأک

، يزندگ يهاينکه خود، سرنوشت، گرفتارياز ا يآگاه يعنيت ياز مسئول يسارتر  آگاه

 .(Sartre; 1956: 633) مياد آوردهيمان را پديهاجه رنجياحساسات و در نت
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از روانشناسان چون  يآورد. برخيبه دنبال م يسردرگم يکامل نوع ياحساس آزاد

 يهاهيالاما در بن ؛است يکه هرچند انسان دنبال آزادن باورند يبر ا «ک فروميار»

 ;Fromm). شوديزان ميگر ي، از آزادتين مسئوليخود به خاطر احساس سنگ يوجود

1941: 124) 
ن سرنوشت ييبودن انسان در تعداستان به آزاد يهاتيز شخصين «»در رمان 

ر عمر يز يدانند؛ در نمونهيمشدن و مردن را متولد يند و تنها اجبار زندگخود معتقد

شدن  ينب از ملّيز يداند. وقتير ميباالتر از تقد يار و توان انسان را در زندگياخت

: ديگويدهد و به او ميم يعمر او را دلدار ،ترسديها مساختمان

مه ير بيا در برابر تقدمختلف خود ر يهاما از راه» 

 (.31: 1388)محفوظ،  «مياکرده

ن يعتش است و در ايرور خود، سرنوشت و طبانسان سَ يستياليستانسيدر نگاه اگز

انسان را ستوده  ييرو سارتر فرمانروانيست؛ از اين يگريد يسرور يبرا ييجهان، جا

نبودن، آزاد جز آزاد يزيکه انسان در هر چ است باوراين و بر ( 181 -180: 1365)سارتر، 

 .(181 -180: 1995، ي)خفاجشود ياو نم يمانع آزاد يچ قانونيه ،ن جهتياست و به هم

 ن خاطريبه همآورد؛ يت را به وجود مياو تعّهد و احساس مسئول يبرا ين آزاديالبته ا

لسوفان يف ةنزد هم ،از تعهد يشنا مِيار، تصمي، اختيچون آزاد يميمفاه

 (.53: 1377، يکوار)مکبرخوردار است.  ياديت زياز اهم يستياليستانسياگز

ر ييتندرو تغ يستياليسپس به سوسه، اش شاعر بودياز زندگ يادر برههکه عمر نيا

شود، خود يبزرگ م يليرد و وکيگياست فاصله ميت از سيدهد و در نهايچهره م

 ر دکتر يز ةر نمونهاست؛ دبودن انسانب محفوظ به آزادياعتقاد نج ةدهندنشان

 کند:ياش اشاره ميعمر در طول زندگ يرهاير مسييبه تغ -عمر يميدوست قد -يصبر

«

ل بزرگ، يست تندرو، وکيالي، سوسيافه عوض کرديواسه ما ق يدکتر لبخند زد: ه»

(.16: 1388محفوظ، ) «تو در ذهنم مانده، عمر شاعر استکه از  ياافهين قيتراما روشن
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شود که انسان به خاطر يسبب م ير زندگيانسان در انتخاب مس ياعتقاد به آزاد

که  يجازات شود و احساس گناه و عذاب وجدان کند. تنها کساشتباهش م يهاانتخاب

رش يمس يحسب آگاه را او برياست، عثمان است ز يراض يش در زندگيهااز انتخاب

را انتخاب کرده است:

ه خودم را ته را بخورم، راگذش يهخواهم غصيعثمان گفت: نم» 

انسان تا  اليستانسيلسوفان اگزيفبه باور  (.135: 1388محفوظ، ) «انتخاب کردم يبا آگاه

ر انتخاب و يو درگ دست به عمل نزده ،قتيکه براساس فهم و شناخت خود از حقيزمان

 يانسان ندارد و بشر همان ياز ساحت وجود يابهره ،ت نشده استيرش مسئوليپذ

 .(29: 1380)سارتر، سازد يکه خود ماست 

 يکنند انتخابشان در زندگيدارند که فکر مقرار ير مقابل عثمان، عمر و مصطفد

ند علم در جامعه يبيم يوقت ياند. عمر در جواناشتباه بوده و با شکست مواجه شده

که بعد از آن يول روديغ وکالت مکند و به سرايرا رها م يدارد شاعر يگاه بهتريجا

قانون را قبل از  يواقع يرسد که علم، معنايجه مين نتيشود به ايم يال برجستهيوک

 يز در جوانين يمصطف .کنديو شکست م يرو احساس ناکامنين برده؛ از ايهنر از ب

به  ؛آورديم يمبتذل رو ياست به هنرر دادهييهنر را تغ يواقع يند علم، معنايبيم يوقت

را کنار  يل که شاعريدر اوا يعمر حت . ستين يخود چندان راض ل از انتخابين دليهم

ينار نگذاشته احساس عذاب وجدان مند که هنر را کيبيرا م يمصطف يگذارد وقتيم

عمر از  .(25 -23 :1388محفوظ، ) کرده عمر از او متنفر استيگمان م يکند و مصطف

را با وجود يمان است زيپشز ين يستياليسوس يتحقّق حکومت ياش براياسيمبارزات س

و  است هنکرد يت جامعه با قبل فرقيبرقرار شد؛ امّا وضع يستياليکه حکومت سوسآن

افت. ي يشتريز گسترش بين يبورژواز يز در دست دولت است و طبقهيچچنان همههم

» :بودنه ين زميدر ا يعمر و دکتر صبر يگوشاهد گفتتوان يمر يز ةدر نمون

 ينم روزهاي، بگو ببياشدهپس به دنبال عشق گم 
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چ يم شده، و هاش تماالبته، امّا همه ادت هست؟يرا فاضله  ةنيو مدتظاهرات  ،استيس

حکومت  يعنيافته، ي ققبزرگ تح ياين حال رؤيبا انماند. يباق يز جز بدناميچ

 .(13: 1388محفوظ، ) «.يستياليسوس

 

 ييو تنهاگذشته  احساس گناه، حسرتِ

ت انتخاب، ياز مسئول ي به مضمون احساس گناه ناشسم معموالًياليستانسيات اگزيدر ادب

متداول آن  يمهمتر از معنا يزيگناه چ احساسِ الِيستانسياگز مفهومِشود. يپرداخته م

ر پا گذاشتن يا زي يگريش در حق ديهاتيل معصيفرد نه تنها به دل ،ن معناياست. در ا

ش خود را گناهکار يخوحق  ت دريل  معصيگناهکار است؛ بلکه  به دل ياصول اخالق

از  يامجموعه ينکه دارايعالوه بر ا يگر هر انسانيان ديبه ب .(391: 1390الوم، ي) داند يم

 يدارد. کس يها آگاهين بالقوگيست، نسبت به وجود ايرفط يهايها و بالقوگتيظرف

کند، احساس تعدادها قصورن اسينشاندن اخود و به کمال يستن کامل زندگيز که در

ست ها، همان ياليستانسيکند که از منطر اگزيرا از اعماق وجودش تجربه م يتمندقدر

 .(394: همان ) احساس گناه است

ال آن در يستاسياگز ين رمان پررنگ است، وجودِ احساس گناه به معنايآنچه در ا

 يشعر و شاعر به هنر و خصوصاً ياريبس ةعالق يت عمر است. عمر در نوجوانيشخص

آورد. در يم ين را رها کرده و به وکالت روه به خاطر اقتضائات زمان آداشته است ک

در  ياز شعر و شاعر ييز به خاطر جدايآمنگاه حسرت يداستان نوع يجا يجا

ينه شعر ميبثکه دخترش شنود ياز همسرش م يعمر وقت دار است.يت عمر پديشخص

ز شعر يخودش ن يکند زمانيم يادآورينه به او يکه بثيشود و  زمانيد ناراحت ميسرا

» شود:يشتر ميباش يناراحت ،گفتهيم

آن را  يد اما با تظاهر به شاديخل در جان عمر ي. درديدم که تو هم شاعريفهم -» 

 يدوره کودک يهاين هم از بازستم...آياز خود دور کرد و گفت: نه....نه... من شاعر ن

 (.38: 1388)محفوظ، « بود
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 ةحسرت بازگشت به گذشت»قاً از عبارت يز دقيش با عثمان نيوگودر گفت يحت

کند:ياد مي« يهنر

مان يد و سپس گفت: تا قبل از انقالب ايشياند يعمر بر لبة گرداب مدّت» 

است دور شدم و به طرف يکم از سالم راحت شد و کميداشتم، اما بعد از انقالب خ

د گفت: يعمر با ترد گر؟!يک طرف ديد: به يعثمان اخم کرد و پرس آوردم...يروگر يد

 بگذارد... «يهنر ةحسرت بازگشت به گذشت»دوست دارد اسمش را  يگاه يمصطف

 :1388محفوظ، )« ن هنر و مکتب تعارض وجود دارد؟!يد: مگر بيپرس يعثمان با ناراحت

138.) 
و جدا  «يگانگياز خود ب» ياصطالح احساس گناه، از واژه يبه جا «يکارن هورنا»

کردن ماليکه به پا ؛ديگويباشد سخن م توانستيم قتاًيک فرد حقيتادن از آنچه اف

 .(Horney, 1950: 17) شوديمنجر م يل و واقعيوها و افکار اصاحساسات، آرز

از حسرت و  يالبيد باشد، سيبايان آنچه که هست و آنچه که ميفرد م يناهمخوان

بالفعل  ين زندگيرا ب يميشکاف عظمر سازد. عيم يفرد جار يزندگ در را يودخوارخ

 . نديبيمتوانست باشد، يخود و آنچه م

، مدام ذهن عمر را به خود ياشتباه در زندگ يهال انتخابياحساس شکست به دل

 يدرون ييگور تکيز ةپاشد؛ نمونياو را از هم م يزندگ ةرازيکند و شيمشغول م

» اوست:

چه  .رديميکند و خود نميز را نابود ميکه همه چ ينيشکست! نفر» 

رد! و يبم ياز هستکس به آوازات گوش ندهد، و عشقت به رچيوحشتناک است که ه

ز را يربرآورد تا همه چس ينداشته باشد و غم و افسوس روز يچ رازيگر هيد يهست

عمر به خاطر سرکوبِ عالئق و  يگگانيباز خود .(100 :1388محفوظ، ) (نابود کند
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که  يزمان مشهود است. کامالً است، يبارز آن شعر و شاعر ةخود، که نمون ياستعدادها

 اما گذر زمان به او نشان کنار نهاد، از تبعات کار خود غافل بود را يعمر شعر و شاعر

 گانه شده است. ياز وجود ب يداد که او با بخش

ال يستانسيو اگز يفردنيب، يفرددرون ييتنها با يوند ناگسستنيپ يگگانيازخودب

درون  ييب تنهايبه ترت را «يهست»و  «گرانيد»، «خود»از  ييجدا «الومين يارو» .دارد

 ييتنها ،روانشناسان .(497-493: 1390الوم،ي) دناميال ميستانسيو اگز يفردني، بيفرد

يه ممختلف وجود فرد از هم فاصل يه در آن، اجزادانند کيم ينديرا فرا يفرددرون

ش را يهاا خواستهيافتد که فرد احساسات ياتفاق م يزمان ييقسم از تنهان يرند. ايگ

  .(494: همان) خود را فراموش کند ياستعدادها يليبه هر دلو  سرکوب کرده

ج به يبه تدر وک بحران است يسرآغاز است که  يفرددرون ييتنها دچارعمر 

 ياريخود، فاصله بس ةعمر با نظر به گذشت .ابدييم يتسر يو يساحت زندگ يتمام

در ا ش رياز وجودِ خو يابد و بخش فراوانييبودن خود مها و بالفعليان بالقوگيم

يگران مياز د ييبه جدا يج منتهياز خود به تدر يشدگن جداي. اگذارديمگذشته جا 

» :شود

عمر » 

ردن خود ساقط کند. ز را از گينکند و همه چ يچ کاريرفته هگميه او گفت که تصمب

 ياچارهحال به هر يول بداند يادهيچيا پيساده  يمارين حالت را بيتواند اينب ميز

ست، يهم در کار ن يو باز يکند، شوخد باوري. بانديبينماز مردم  يعزلت و دور بهتر از

داشته باشد همان  يده و اگر راه حليت خود رسيخردکننده است که به نها يبلکه بحران

  (.153: 1388محفوظ، ) «ده استيکه او برگز است

 يترقيعم يي، تنها(يفردنيو ب يفرددرون يي)تنها هايافتادگ ن جدايعمق ادر 

» :مربوط است يکه به هست وجود دارد
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و در هوا شناور  ينمانده که وزنت را از دست بده يزيو چ». (

هاشان از تو نهان رنگ يکن که بزودرا خوب نگاه بزن و آنهاا چنگي. به اشيشو

ه ن احساس بيا .(34: 1388)محفوظ،  «کس به تو اعتنا نخواهد کردچيشد. و هخواهد

-ينم يچ پليه با وگشوده دهان يگريان انسان و هر موجود دياشاره دارد که م ياحفره

عمر باعث شده تا که  است ين انفصاليچن کند. جادياتصال ا يان انسان و هستين متوا

»: ببيند يهستبه در عالميک مهمان غريرا مدام  خود

ن يست ايچ» 

ک است يو نزد ياگانهيب يخواند که تو مهمانيکه در گوشت م يآوراحساس رنج

 (130: :1388محفوظ، ) «يرخت بربند

رو نيبا کائنات دارد از ا يگگانياحساس ب يي، گويو انفصال از هست ييبا جداعمر 

از وجود  يبخش يه زمانک ،يشعر و شاعر بهتواند ينه م ه کار دهد ودل بتواند يمه ن

صل است و خود مستأ ةخانواد يجاد رابطه با اعضايدر اعمر . بپردازد دانست،يخود م

به . اند، نداردش کردهايهمراه يزندگمراحل  ةدوستانش که در همتاب تحمل  يحت

و  يفرددرون ييتنها در قالب ،عمردر اعماق وجود ال يسناستياگز ييرخنة تنهاوضوح، 

 افته است.ينمود  يفردنيب

 

 يريگجهينت

 يبرا ييت بااليرود که از ظرفيب محفوظ به شمار مينج ياز آثار فلسف« »رمان 

 ي، معنايشيمرگ اند يهاکه مؤلفهيطور برخوردار است يستياليستانسيل اگزيتحل

است که در  ياز موارد ييساس گناه و تنهات، احيو مسئول ي، آزاديزيست، عقليزندگ

 يگر آثار ادبيز همسو با ديعنوان رمان نق آنها پرداخته شد. يل و تطبين جستار به تحليا

انسان معاصر است  يو افسردگ يقراريادآور اضطراب، بي، يستياليستانسياگز ةبرجست

 .ابدييکند و بدان دست نميم ييپوچِ خود گدا يکه معنا و هدف را در زندگ

سم ياليستانسياگز»ر يب محفوظ در رمان تحت تاثينج يفکر يفضا يهامؤلفه

د يمتزلزل شدن عقا منجر به ن رمان،يا در ه و ظهور علم مدرنيمدرنت است. «يالحاد
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و ظهور و گسترش  نياز آسمان و زم ييزاد، قداستييگراشک يفضا ة، غلبينيد

با نظر به  يستيالتيستانسيمالت اگزأن تيتن رمان نخسي. در اه استديبحران معنا گرد

شود. از يطرح م يزندگ يمرگ، پرسش از معنا ةمسئل يگردد. در پيمسئله مرگ آغاز م

 اش دلخوشتواند به کار و خانوادهيگر نميابد دييمعنا ميرا ب يآنجا که عمر زندگ

دن به آن کار يرس و به منظور نديبيم يبردن از زندگرا در لذت يزندگ يباشد. او معنا

ند، بر يبيم يقت زندگيکه عمر مرگ را تنها حق يزمان .کندياش را رها مو خانواده

افتد حسرت يدر چنگال مرگ م يو به زوداش گذشته عالئق بهاعتناء يکه ب يعمر

پاسخ به  يبرا يحلچ راهيه سندهينو ييگو است که ياروند داستان به گونه .خورديم

 شود.يم ييمعنايم بيداستان تسل يت اصليد و در آخر شخصسم نداريليهين

 

 نوشتيپ
1. Determinism 

 

 منابع و مآخذ
 .يمرکز نشر دانشگاه :تهران ،يري، ترجمه محسن جهانگاخالق(. ش1376. )نوزاياسپ-

 .جوادزاده، تهران: انتشارات روزگار يعل ي. ترجمهرکگوريبا ک ييآشنا.ش( 1385) ،ترن، پلساستر-

، ، سال هشتمنظر و مجله نقد ا،ي، ترجمه اعظم پو«معنا هست ييمعنا يبدر »(، 1382والتر ) س،ياست-

 .29-37: صص30و  29شماره 

 .. چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات نگاهيادب يهامکتب. ش( 1386) ،، رضاينيحس-

« الشحّاذ»انسم در داستيسوررئال يمبان يبررس»ش.( 1393) ،فتح يفتحاهلل حيذب، محمود و يدريح-

 ..88 -63صص : 10 ي، شمارهيات عربيزبان و ادب ة، مجل«ب محفوظياثر نج

-

 .انتشارات بامداد ، چاپ اوّل، تهران:سمياليستانسياگز يهافلسفهش.(  1354) ،يب، عبدالعليدستغ-

-
 ا.ي، تهران: ديميرح ي، ترجمه مصطفسم و اصالت بشرياليستانسياگزش.( 1380سارتر، ژان پل، )-

-
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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. 
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