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  مقدمه
رین حرکت و مهمت مطرح قرن بیستم مکاتب فلسفیاز  سم یا وجودگراییاگزیستانسیالی

ایـن مکتـب   . گذاشـت تأثیر بر ادبیات معاصر اروپا و دیگر نقاط جهان فکري است که 
از دو جنگ جهـانی بـه   ترین بیان براي حالت اضطرابی بود که مردم جهان بعد  صادقانه

هستی انسان را اولین  وجودگراییفلسفه  .)19 ص ،1980بدوى،( نمودند شدت احساس می
گـذارد و   ها و مفاهیم انتزاعی را کنار مـی  ماهیات، ممکن ؛داند میحقیقت  ترین و بنیادي
 ي مقابل ذهن ریاضی قرار دارد و توجه آن بـه چیـزي اسـت کـه وجـود دارد      در نقطه

بلکه خودش، داراي ماهیت پیشینی نبوده  هفلسفدر این  انسان .)963ص ،1385سیدحسینی،(
اخالقیـات و   ؛گزینـد  هـاي ممکـن برمـی    آزادانه میان گزینـه  ؛سازد میخود را با آزادي 

هـاي   و چون مسئول گـزینش  )174ص ،1383احمـدي، ( نماید میهاي خود را تعیین  ارزش
آگاهی درونی  .)33ص ،1361سارتر،( وجود او عجین استره و نگرانی با خویش است دله

، موجـب  و تفکـر در ایـن بـاب    اسـت » مـرگ هستی رو بـه  «که هستی او  انسان به این
کـه   )253 ص ،1361کاپلسـتون، ( گـردد  معنایی زندگی در نظر وي می احساس پوچی و بی

در ایـن   )201ص ،1377کـواري،  مـک ( کنـد  آمیز ایجاد نمـی  البته این امر لزوما نگرشی یأس
فلسفه هر امري که ممکن است محظوري در برابر انتخاب و آزادي انسان باشد حـذف  

 -هـا   شورند و در بسیاري حوزه فیلسوفان وجودگرا معموال بر وضع حاکم می. شود می
ستیزند تا  با مراجع مقبول و شرایع تقلیدي می -علم کالم، سیاست، اخالقیات و ادبیات

هـاي تـازه متولـد گـردد و      و معیارهاي متعـارف و مرسـوم، امکـان   پس از انکار عقاید 
از مباحث مطرح نزد  در مجموع .)24-25صص ،همان( گذاري شود ها مجددا ارزش ارزش

اصالت وجود انسان، آزادي آید که هر یک به نوعی به مقوالتی چون  وجودگرایان برمی
دگی، به خـود وانهـا  ، دلهره و نگرانی، احساس گناه ناشی از مسئولیت انتخاب، و اختیار
 انــد گ نظـر داشـته  معنــایی زنـدگی و مـر   و بـی  ، پـوچی سـرگردانی و غربـت  تنهـایی،  

  .)324 ص ،1372؛ ورنو و دیگران،25-26 صص ،1383زرشناس،(
 ایـن  درهاي آمد، وجود به آن اجتماعی ساختار در که تغییراتی و سوریهبا استقالل 

 براي مساعدي شرایط و گشوده شد غرب ادب و فرهنگ مختلف عناصر روي به کشور
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 اوایل از تأثیر این تفکرات عمالً .آمد فراهم سوریه ادبیات به وجودگرایی تفکرات ورود
 فرانسـه  و انگلیسی بویژه مختلف هاي زبان از داستانی آثار ترجمه طریق از و پنجاه دهه
ي شصـت   در اواخر دهه .)91ص ،1991الخطیب،( پدیدارگشت سوریه نویسی داستان در

 سرخوردگی، از موجیکه  1967 ها از اسرائیل در جنگ ژوئن ي شکست عرب در نتیجه
 آورد، شـاهد بیـرون رفـتن    ارمغـان  بـه  ملـت عـرب   براي را حقارت احساس و پوچی
 میـدان  فردگرایـی و  الك بهگروهی و فرو رفتن آنان  ي تجربه ي رشته از نویسان داستان
 نظـر  در با .)141ص ،1998الخطیب،( هستیمنشینی  گوشه به نزدیک فردي تجارب یافتن

ـ  شکست این ي تکانه اینکه به توجه با و مسأله این داشتن  ه گسـترش و رواج بیشـتر  ب
تـوان نمـود ایـن     نمود، بایـد دیـد آیـا مـی     کمکي هفتاد  در دهه یوجودگرای تفکرات

از  »گفتگـوي ناشـنوایان  : حـوار الصـم  « تانداسـ  روشن در مجموعهکرات را به طور تف
  یافت؟ي سوري جرج سالم  نویسنده

ي  نمونـه  توانـد  که شش سال پس از شکست ژوئن نگاشته شـد، مـی   این مجموعه
هفتاد از تفکـرات وجـودگرایی    ي هاي دهه خوبی براي نشان دادن تأثیرپذیري مجموعه

  .باشد

  تحقیق ي پیشینه
ي هسـت و وجـودگرایی در    فلسـفه  نمود ي هاي انجام شده در گستره پژوهشاز جمله 

نخسـت آن دسـته از   : ادبیات معاصر عربی به طور کلی با دو گونه از آثار روبرو هستیم
جستارهایی که به خوانش تطبیقی مؤلفه هاي برآمده از دل این مکتب در دفترهاي شعر 

 »الوجوديـة يف شـعر صـالح عبدالصـبور«ي ماننـد مقالـه   معاصر عربـی اهتمـام ورزیـده انـد    
بررسی نمود اگزیستانسیالیسم در شعر خلیـل  «ي دکتر حسن گودرزي لمراسکی،  نوشته
بررسی تطبیقی معماي هستی در «از دکتر حسین ناظري و دکتر کلثوم صدیقی و » حاوي
سـین  از دکتر سعید حسام پور و دکتر ح» ي عمرخیام نیشابوري و ایلیا ابوماضی اندیشه

 کیانی که هدف این دسته از آثار با توجه به تفاوت ساختاري شعر و نثر به شکل بنیادین
 زوایـاي تحلیلـی  ي  مطالعـه  در راسـتاي  -با آنچه مورد نظر پدیدآورندگان این جستار 
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هاي داسـتانی جـرج سـالم     ي متن هي سازه هاي داستانی موجود در اندرون وجودگرایانه
هـاي   پـژوهش  از ي دوم گونـه  باشـند روشـن و ملمـوس مـی   داراي تفـاوتی   -باشدمی

ي وجـود را در آثـار    نوشتارهایی است که محورهـاي فلسـفه  آن دسته از  ،وجودگرایانه
 جستاردر این زمینه هرچند کارهاي تحقیقی ارجمندي مانند  وداستانی پی گرفته است 

والتجريـب الوجـودي يف  التشـكيل الروائـي«الشاذلی البوغانی و عبدالسـالم الراجحـی بـا نـام     
جمیـل   از »لنجيـب حمفـوظ "اللـص والكـالب"العبـث الوجـودي يف روايـة «و پژوهش  »الشـحاذ

پژوهی سـوري    داستاني  در حوزهحمداوي وجود دارد ولی بر بنیاد بررسی نگارندگان 
 يهـا  داسـتان هاي مکتب وجـود در   ي  بررسی تحلیلی پایه در عرصه به طور شاخصو 

 داخـل  در مجـالت دانشـگاهی  پژوهشـی  ي غرب،  متأثر از ادبیات و فلسفهجرج سالم 
دکترحسام خطیب  پژوهش موجزدر میان نویسندگان عرب  نیز و  گرفته استنصورت 

ي موریس جـانجی بـا    و مقاله »واشكاهلا يف القصة السـورية سبل املؤثرات االجنبية«در کتاب 
اختصـاص  » فی المنفـی «رمان  بررسی به هـر دو تنهـا »قرائة جديدة لروايـة يف املنفـي« عنوان

 رمـان ي سـاختار   بـه مطالعـه   تنهابا نگاهی کلی و اجمالی  هنویسندهر دو  یافته است و
تنهـا   نیـز  از غسان السـید  »اشكالية املوت يف ادب جورج سامل«در اند چنان کهبسنده نمود

نظر بـه   بدین ترتیب است مورد توجه قرار گرفته ي مرگ در ادبیات سالم بررسی مؤلفه
انتقـادي   -این که در میان پژوهش هاي صورت گرفته، جاي خـالی پژوهشـی تحلیلـی   

 محسـوس و ملمـوس مـی باشـد،     جرج سالم »حوار الصم« یداستان ي مجوعه بویژه در
 خـوانش و بررسـی مـورد    با گونه طی رهیافتی تازه و دیگر نوشتار حاضر در نظر دارد

مـدار   رویکـرد انسـان   از براي نخستین بار شده یادداستان هاي مجموعه ي  يپژوهانه
وجودي هاي  رمزگشایی نموده و به تحلیل و ارزیابی سازه فلسفی در این اثر جرج سالم

ي آن نظیـر احسـاس رهاشـدگی و    بان گویاتر سازه هاي مجهول ماندهناشناخته یا به ز
ي انسـانی،  انـدوهباري پیونـد و رابطـه   ر بشـري،  زدگی و تنهـایی تبـا   واماندگی، غربت

  .اهتمام ورزد احساس گنهکاري، مرگ روحی و در فرجام فرآیند تعالی و گذار
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  نگاهی گذرا به زندگی و آثار جرج سالم -1
، ادیب نوآور سوري یکی از ستارگان پرفروغ آسمان فرهنگ )1933-1976( جرج سالم
ي ادبیات  ي دوم قرن بیستم و از پیشگامان نوگرایی در عرصه ي حلب در نیمه و اندیشه

ي  او بـا تأثیرپـذیري از ادبیـات معاصـرغرب، فلسـفه     . داسـتانی معاصـر سـوریه اسـت    
ی وارد و از این طریق مفاهیمش را ي زندگ هاي خود به عرصه را با داستان وجودگرایی

هـاي سـالم ایـن نویسـنده را از      ویژگی فلسفی داسـتان . براي همگان گویاتر بیان نمود
  . معاصرانش متمایز ساخته است

ي  هـاي گسـترده   اش بـا فعالیـت   وجود عمر کوتاهی که داشـت سرتاسـر زنـدگی    با
اتمام دوره لیسـانس   یعنی پس از1955سالم از سال . فرهنگی و ادبی مزین گشته است

به تدریس زبان عربی مشـغول   1966 در دانشگاه دمشق و در رشته زبان عربی، تا سال
بود و سپس مدیریت مرکز فرهنگی و ریاست انجمن نویسندگان عرب در حلب را بـر  

او ترجمه آثاري از نویسندگان غربی از جمله آلبر کامو و آنتوان دو سنت . عهده گرفت
ارائه چند پژوهش نقدي و . وي و چند تن دیگر را در کارنامه خود دارداگزوپِري فرانس

 .)4 ص ،1990فونتین،( رود هاي درسی از خدمات دیگر او به شمارمی تدوین برخی کتاب
و پـنج مجموعـه   ) 1962( »درتبعیـدگاه : فـى المنفـی  «تألیفات داستانی وي شامل رمـان  

: حوارالصـم «، )1970( »کـوچ : الرحیـل «، »فقیـر مـردم  : فقراء الناس«: هاي داستانی به نام
و ) 1976( »حکایت عطـش قـدیمی  : الظمأ القدیم حکایۀ«، )1973( »گفتگوي ناشنوایان

  . است »یکبار نواختن ویولون: عزف منفرد علی الکمان«

  »گفتگوي ناشنوایان«ي  مجموعه -2
دهد کـه نویسـنده سـعی     این مجموعه نشان می کوتاه هاي نگاهی به فضاي کلی داستان

گرچـه  . اي جدید و ابتکاري ابداع نمایـد  نهادن ابزارهاي معمول بیان، شیوه دارد با کنار
قالب روایت داستان تا حدي سنتی است و نویسنده از موقعیتی برتر به همه اطالعـات  

از آخـر آن   ها را غالباً اساس این آگاهی، داستان مرتبط با وقایع داستان احاطه دارد و بر
و  اسـت  کـابوس  و رویا و نامعقول و معقول عالم از اثر تلفیقی ساختارکند اما  آغاز می
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کـه    آن کنند بی دنیایی کابوسی حرکت می م واقعیت، گویی درها در عال قهرمانان داستان
  . قطع گردد پیوند داستان با واقعیت کامالً

هاي روزمره نوع انسان و اختالفات طبقـاتی وي   دغدغهنویسنده در این مجموعه از 
کـرده و جـدال او بـا     هاي فلسفی قشر روشنفکر و تحصیل نهد و به دغدغه پا فراتر می

کنـد   هـا ترسـیم مـی    در فضایی که نویسنده در این داستان. پردازد سرنوشت خویش می
هایی که  گیرد و شخصیتدفاع قرار می تنها و بی انسان در برابر دیگران به صورتی کامالً

کند با یکدیگر روابط انسانی ندارند؛ زیرا از نظر وي انسان محکوم به عزلت و  خلق می
تنهایی در دنیاست و در جهان افکنده و رهاشده است تا به تنهایی سرنوشـت خـود را   

  . بسازد
شـان را از میـان ببرنـد و بـه     کوشند یکنواختی زنـدگی ها می هاي داستان شخصیت

و  بیهـوده در نتیجـه بـه تـالش    . فایـده اسـت  د خود، دلیل و معنی ببخشند اما بـی وجو
هـاي زمینـی را مـانعی     بست کنند، بن با این حال، عصیان می. شوند وم میمحک 1 سیزیفی

. داننـد بینند و تنها مرگ را پایان همه چیز مـی  براي حرکت، تالش و تکاپوي خود نمی
کشند و در تنهاییِ خود جام روند، آن درد را به دوش میحتّی به رویارویی با دردها می

کـه رسـتگار و    نوشند، به امید این غم و زجر اقدام و قبول مسئولیت را جرعه جرعه می
  .سعادتمند گردند

آسـمان  . هاي این مجموعه همواره در معـرض خطـر مـرگ اسـت     انسان در داستان
ه زیـر دیـواري کـه رو بـه فـرو      خواهد بر سرش فرود آید، چیزي نمانده کـ  نیلگون می

نه بـه  . گوید می» نه«ریختن است له شود، نزدیک است در دریا غرق گردد اما همچنان 
افسردگی، نه به گریختن از رویارویی با واقعیت و مرگ تنها چیزي اسـت کـه او را بـه    

  .داردتسلیم شدن وامی

  هاي مجموعه در داستان وجودگراییي  اصول فلسفه -3
 فلسـفه ، ادبیات رمانتیـک و روسـی،   یسمتفکر فروید در کنارپس از جنگ جهانی دوم 

ــود ســوریهات معاصــر هــاي تأثیرگــذار بــر ادبیــ نیــز یکــی از جریــانوجــودگرایی   ب



 61  از جرج سالم» گفتگوي ناشنوایان«ي داستانی  فلسفه وجودگرایی در مجموعهنمودهاي 

 
آشـنایی مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم نویسـندگان       با غرب و ارتباط .)91 ص ،1991الخطیب،(

 در کـانون توجـه   ، این فلسـفه را غرب و ادبیدستاوردهاي فکري  با سوریهگراي  چپ
مسئله تقدم وجود بر ماهیت، تصـادفی بـودن هسـتی، آزادي، انتخـاب و      .دادقرار  آنان

بـه خـود   و وضعیت انسان در جهان  مسئولیت انسان در جهان، دلهره، اضطراب تناهی،
 و ، تعـالی مـرگ  ،گنـاه  ، حفظ فردیت و برقراري ارتباط اصیل بـا دیگـران،  گی اووانهاد

در قـرن اخیـر   اي است کـه   فلسفهاز مهمترین اصول و مبانی  بودن وجود انسان عرضی
نیز ، بر مباحث نقد ادبی ي نویسندگانها ها و داستان عالوه بر حضور چشمگیر در رمان

سـارتر مهمتـرین مانیفسـت    . هـاي ادبـی شـد    گیري نظریه تاثیر گذاشت و شالوده شکل
را نوشت و تفکر فلسفی هایـدگر، جریـان    »ادبیات چیست؟«، بیستم ادبیات متعهد قرن

مطرح شده از سوي ایـن   هاي ادبی دیدگاه .هرمنوتیک را در مسیري جدید هدایت کرد
مـورد   ،داستانی و روایی با ورود تفکرات وجودگرایانه به ادبیات بویژه سارتر فیلسوفان

این مباحث به فضاي نقد  سعی در وارد ساختن و نویسندگان سوريتوجه قرار گرفت 
از فلسـفه  جرج سـالم  ثیرپذیري أت کهسعی بر آن است در این مقاله . خود نمودند ادبی

و مشـخص شـود کـه کـدام      مورد واکاوي قرار گیـرد ي محتوایی  وجودگرایی در حوزه
ایـن  » گفتگـوي ناشـنوایان  «هاي وجودگرایانه در مجموعه داسـتان   مایه ها یا درون مؤلفه

  .نویسنده مطرح شده است
  
  به خود وانهادگی  3-1

ي وجودگرایی، موجودي است وانهاده که بدون هـدف بـه ایـن جهـان      انسان در فلسفه
اسـت تـا هـرکس بتوانـد      شـده  هواگذاشتبه خود بدون هیچ هدایتگري و پرتاب شده 

به خود از  وجودگرایانمراد  .)33-35صص ،1361سارتر،( انتخابگر مسیر زندگی خود باشد
گی که حالت طبیعی انسان در جهان است، نشان دادن الزام و اجباري اسـت کـه   وانهاد

 بایـد تصـمیم بگیـرد و کیفیـت    خـود  سبب انکار واجب الوجود، بر مبناي آن به انسان 
 .)328 ص ،1379نـوالی، ( تخاب نموده و ماهیت خـود را بسـازد  هستی خود را در جهان ان

در . شـود  دیده می» در ژرفاها باغی است :يف األعمـاق حديقـة«در داستان نمود این تفکر 
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قهرمان داستان ساحل . نشیند را به نظاره می» تنهایی«این داستان از همان آغاز، خواننده 
به دریا گذاشته که ناگهان سطح دریـا از هـر چیـزي و هـر موجـود      را ترك نموده و پا 

بعـالوه، جریـان   . آفرینـد  تنهایی در جـانش احسـاس خطـر مـی    . شود اي خالی میزنده
اش اي که سـالم بـا مهـارت فـوق العـاده      گونه نامعقول امور در فضاي عجیب و کابوس

چسبیدن تدریجی آسمان دوري ساحل، : افزاید می  کند، بر وحشت این تنهایی ترسیم می
پـذیري و  ي روز، از بـین رفـتن انعطـاف   به زمین، غیب شدن ناگهانی خورشید در نیمه

ي آسمان سیالی آب، تبدیل شدن آن به ماسه، تبدیل دریا به ریگستان و واژگونی دوباره
  .خواهد به روي قهرمان بیفتدبه فرشی نیلگون که می

خواهد به ساحل بگریزد  خود وانهاده شده، میقهرمان سالم که در برابر سرنوشت به 
با این وجود براي رهـایی خـود تـالش    . بیند اما خود را از هرسو در محاصره امواج می

اي کـه بـه نظـر او خیـال      که با ناپدید شدن سـاحل،  آواي مـأیوس کننـده    کند تا آن می
، لـن نسـتطيع النجـ«: افکنـد  موهومی بیش نیست در گوشش طنـین مـی   ّ گریـزي  : اةال مفـر

جاسـت کـه تـالش وي     ایـن  .)103 ص ،1973سالم،( »!توانیم نجات پیدا کنیم نمی. نیست
عالم خارج براي او . بنددشود و پایان در برابر چشمانش نقش می محکوم به شکست می

حلی که به نظرش  در این میان تنها راه. شود که مقابله با آن دیگر سودي ندارد قیدي می
و بازگشت به  )104ص ،همان( »شیرجه به اعماق خود: اعماق الذات غص الی«رسد،  می

 ه به عنوان یکی از مباحث عمده در وجودگراییگرایی است ک درون یا به عبارتی درون
هیچ کمکی از  قادر است که با تکیه بر ذات خود و بی که انسان معنااین به  .مطرح است

 هـاي  جهـان  در آرمانی اي آینده سوي به و سازدب خود را از درونسوي عوامل بیرونی، 
  .)16 ،ص1361سارتر،( درو پیش ناگشوده هاي افق و وسیع

تا با اتکا به خویشتن  رودبه اعماق درون خویش فرو میسالم بر این اساس قهرمان 
در  ،بر موانع فائق آید و راهی براي خالصی خود بیابد اما به خاطر غلبـه یـأس   یشخو

  .دینب نمی مومیایی شده است که بلبالنش متروکه و خاموش جز باغی آنجا
اعتراف  ابد و نه در درون خودش،یرا نه در جامعه میخود  یراه خالصنویسنده که 

طور کـه کلیـد نجـات را در     همان. کند که درون و بیرون دو چیز مغایر با هم نیستندمی
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که درون بازتـاب عـالم خـارج     جا از آن. عالم خارج نیافته، در درون هم نخواهد یافت

در جامعه محـال   یرهایی و خالصارتباط مستحکمی با آن دارد، اگر  کم  است یا دست
انسان با  این معنی وانهادگی بشر است که. پذیر نیستباشد، در درون و ذات نیز امکان

حقیقـت  در «. بیـرون از خـود  در یابد و نـه   می ییاتکانقطه نه در خود  نفی وجود خدا
فه وجودگرایی به نبود مالك قطعی و بیرونی، و نـه درونـی و سـوبژکتیو اعتقـادي     فلس

در این تفکر راهنمایانی همچون روحانیون وجود ندارد و کتاب مقدسی هم . راسخ دارد
اي درسـتی  در میان نیست بلکه انسان آزاد است تا انتخاب کند اما بدون آنکه مالکی بر

   .)20 ص ،1391خانی،امن (» هایش داشته باشد انتخاب
داستان درصدد بازگویی این مطلب است که انسان در برابر سرنوشت خـود تنهـا و   

کند، با نیروهـاي  گیرد، نفی و انکار می به تنهایی تصمیم می. شودهیچ یاوري رها می بی
انـد، رویـارو    هاي از پیش تعیین شـده  هاي مشخص یا وضعیت قهري که همان موقعیت

ترتیب خود شخصا هسـتی   آید و بدین ها فائق می ایت تسلیم و یا برآنگردد و در نه می
  . کند خود را انتخاب می

    بنیادین هاي توضعی 3-2
ي  به عنوان یکی از مفاهیم مطـرح در فلسـفه   (situation) )الموقع( وضعیت یا موقعیت

. دهـد  مقام انسانی را در جهـان، در محـیط درونـی و بیرونـی نشـان مـی      «، وجودگرایی
اي است که حاصل تـداخل و تـأثیر متقابـل انسـان و      بنابراین وضعیت، ترکیب پیچیده

هاي  انسان با قدم نهادن به دنیا دائم در وضعیت .)346 ص ،1379 نوالی،( »باشد محیطش می
هـا ماننـد تولـد، مـرگ، زنـدگی در کنـار        برخی از این وضعیت. گیرد گوناگون قرار می

در ذات خود با وجود تغییرات ظـاهري، ثابـت هسـتند و    دیگران و مثل آن، در باطن و 
ي آزادي انسان در مـورد   ها که دایره به این وضعیت. تغییر آن براي انسان ممکن نیست

  . شود هاي بنیادین گفته می آن محدود است وضعیت
که مبنـاي آن آگـاهی کامـل و    » داناي کل نامحدود«جرج سالم با تکیه بر زاویه دید 

 آغـاز  هـاي ایـن مجموعـه را    ده از مجموعه حوادث داستان است، داستانپیشین نویسن
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و مخاطب را از همان آغاز در برابر رویدادهاي به وقوع پیوسـته و در شـرایطی   کند  می
قلـت «: ها گریزي نیست؛ گویی تقدیر چنـین رقـم خـورده اسـت     دهد که از آنقرار می
كنــت ان مــا حــدث مل يكــن يل فيــه يــد، و ف مــا كــان ينبغــي ان حيــدث ذلــك، ولكنــين اعــرت : لنفســي

کنم که اما اعتراف می. شدطور می نباید این: به خودم گفتم: عاجزا عن الرد او اجياد حل له
من در اتفاقی که افتاد دست نداشتم و از دادن پاسخ یا یافتن راه حلّی بـراي آن نـاتوان   

الصـعود ايل «ماننـد داسـتان   هـم  » هتـل بـزرگ  : الفنـدق الكبـري« .)85 ص ،1973سالم،( »بودم
و مع ... لو ان ذلك كله مل حيدث«: شود به همین نحو شروع می» صعود به جلجله: جلجلة

حال هرچه بوده با این .. افتاد ها نمی یک از آن اتفاق کاش هیچ: ذلك فقد حـدث مـا حـدث
 سنویسنده به تعبیر اگزیستانسیالیستیِ کـارل یاسـپر   .)111ص ،همـان (»اتفاق افتاده است

قـرار  » هاي حدي وضعیت«یا » هاي نهایی وقعیتم«خواننده را در  ،)140ص ،1375نصري،(
-دهد و فرصت اندیشیدن، پرسش و یا هرگونه حدس و قضاوت را از مخاطب مـی  می

ژرفاي وجود انسان نفوذ ، سالم بیشتر از هر زمانی به »جنایت: الجریمۀ«در داستان . گیرد
  .دارد کند و با کنکاش عمیق درون او، از یک وضعیت بنیادین پرده برمی می

  »اسـکیزوفرنی «یـا  » گسـیختگی  روان«داستان در مورد شخصی است که دچار بیمـاري  
(Schizophrenia) ـرد و هنگـامی کـه     این فرد در کودکی از تنهایی رنج می. شده استب

یابد، در توهم و خیال خود با دخترکی آشـنا  بازي، کسی را نمیروزي به دنبال یک هم
ي جا آغاز و تا پیش از رفتن پسر به دانشگاه براي ادامه شود و ارتباطش با وي از آن می

ي  پس از فارغ التحصیلی و حتـی بعـد از ازدواج و در بحبوحـه   . یابد تحصیل، ادامه می
کنـد و میـان او و همسـرش فاصـله      ي وجود پسر را تسـخیر مـی   زندگی، دخترك همه

گیـرد از دسـت    هاي فـراوان، پسـر تصـمیم مـی     رو پس از کش و قوس افکند؛ ازاین می
آید، پسر شروع هنگام که دختر در خیال پسر به سراغش میشب. دخترك خالص شود

که با بیدارشدن همسرش، از خودکشی جان سالم به در  کند تا اینبه خفه کردن خود می
گسیختگی و طبیعت مالیخولیایی را امر  سعی دارد این روان  ر حقیقت، نویسندهد. بردمی

که   آنبا . مالزم شخصیت داستان بوده است محتومی نشان دهد که از بدو تولد همراه و
اش انـدکی او را رهـا کـرده، امـا دوبـاره بـه       این حالت در زمان تحصیالت دانشگاهی



 65  از جرج سالم» گفتگوي ناشنوایان«ي داستانی  فلسفه وجودگرایی در مجموعهنمودهاي 

 
که حتی ازدواج یا کار هـم نتوانسـته او را از    طوريسراغش آمده و او را از پا درآورده؛ 

سالم با این نگـرش، طبیعـت مالیخولیـایی را بـراي قهرمـان      . این وضعیت خارج سازد
ي قهرمان، در آن نقشی  آنکه تصمیم و اراده دهد که بی داستان وضعیت بنیادینی نشان می

صـی از آن را در  داشته باشد در چنین وضـعیتی واقـع شـده و تنهـا راه مواجهـه و خال     
  .بیند خودکشی می

 ص ،1383احمـدي، ( با توجه به این گفته سارتر که آزادي همان امکان برگزیدن است
هـایی در وضـعیت    هاي بنیادین انسان و وجـود چنـین محکومیـت    شاید وضعیت )225

امکان گزینش در «بشري، به ظاهر متناقض با آزادي انسان به نظرآید ولی باید گفت که 
هیچ وضعیت دشوار بیرونی نیست که آزادي گزینش . آید هر حالت و وضعیتی پیش می

هاي بنیادین تنها از شمار و  وضعیت .)226،صهمان( »انسان را به طور کامل ناممکن کند
  .برند کاهند اما امکان انتخاب را به طور کلی از بین نمی ها می تنوع گزینه

  احساس گناه ناشی از مسئولیت انتخاب 3-3
به شمار  ي وجودگرایی فلسفهیکی از اصول و مبانی وجود بر ماهیت جا که تقدم  از آن

که فرد بشري را مالک و صاحب اختیار کوشد  ي نخست می رود، این فلسفه در وهله می
ایـن  . چه هست قرار دهد و مسـئولیت کامـل وجـود او را بـر خـود او مسـتقر کنـد        آن

، بلکه هـر   مسئولیت تنها به معناي این نیست که آدمی مسئول فردیت خاص خود است
بـه عبـارتی انسـان بـا      .)25-26 صـص  ،1361سـارتر، ( تاسـ فردي مسئول تمام افراد بشر 

هاي فردي خود میزان تعهد خود را نسبت به خویشـتن و تمـام بشـریت نشـان      فعالیت
روست که هیبت و دلهره قرین هر انسانی است و  از همین .)217ص ،1379 نوالی،( دهد می

گیـري باعـث احسـاس گنـاه در انسـان       هرگونه شکست و اشتباه در انتخاب و تصمیم
در برابر  آنانحس مسئولیت ی که در افراد مختلف بسته به میزان احساس چنین .شود می

خود اختصـاص  جاي وسیعی را در آثار جرج سالم به است،  مسائل و حوادث متفاوت
  .بازتاب روشنی دارد» گفتگوي ناشنوایان«ي  از مجموعه» گناه: الذنب«داده و در داستان 

  در این داستان، کارمند بانزاکتی که مراقب اعمال و رفتار خویش است و همواره 
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ها پیش، از احساس گناه رنج  دهد، از مدت خود را مورد محاسبه و بازخواست قرار می
بدان معنا نیست که وي مرتکب گناهی شده و یا خطایی از او سر زده  ماًاین لزو. برد می

  .دارد کارمند، او را به مالقات با مدیر شرکت وامینگرانی و تشویش درونی . است
خواهد کسـی  کند و میاو احساس گناه می. بیماري کارمند براي مدیر عجیب است

ه است؛ زیرا با نظارت دقیقی کـه بـر   گنابازخواستش کند، ولی از نظر مدیر، او کامال بی
کارمنـد سـراغ   . کـاري وي نـدارد   کارمندانش دارد، هیچ مدرکی علیه او و دال بـر گنـاه  

اي کند امـا بـه نتیجـه    پزشک براي درمان او هر روشی را امتحان می. رودروانپزشک می
و یـا  بـرد و از سـرکوبی، کمبـود    این فرد در سالمت روانی کاملی به سر می. رسد نمی

شود، به دادگستري و از دادگاهی به وقتی کارمند مجدداً ناامید می. برداختاللی رنج نمی
شود ولی در گرچه در ابتدا کسی حاضر به پیگیري مسئله او نمی. رود دادگاه دیگري می

در دادگـاه،  . شـود اي تشـکیل مـی   نهایت با رسیدن خبر به وزیر، بالفاصله دادگاه ویـژه 
یی که گویی از اعماق ابدیت برخاسـته و بـه صـداي جمعیتـی از مـردم      کارمند با صدا

اشـعر يـا سـيدي القاضـي انـين حفيـد «: آوردتر است تا یک نفر، گناهش را به زبان مـی  شبیه
! جناب قاضی :وإنّين حفيد حممـد بـن ايب عبـداهللا.. وإنّين حفيد املستعصم باهللا... مروان بن حممد
ابـی   ي محمـدبن نوه... ام ي مستعصم باهللانوه... محمدام ي مروان بنکنم نوهاحساس می

  .)35 ص ،1973سالم،( »ام عبداهللا
که فروپاشی تمدن عربی به دست و در روزگار این خلفا  رئیس قضات با توضیح این

نمایـد   تنها اتهامی که بـه کارمنـد وارد مـی   به وقوع پیوست، آنان را گناهکار شناخته و 
خلفاي پیشین است و گناهش گناهی عمومی است که همه بـه   آنست که او از فرزندان

در . شـود اما درعین حال، رأي دادگاه مبنی بر لغو محاکمه کارمند اعالم مـی . آن متهمند
در تفکـر  » گنـاه مـوروثی  «ؤیـد نظریـه   جا گناه قهرمان سـالم و اتهـام وارد بـر او، م    این

و نه از ) ع( آدمحضرت تنها از طریق نسبتش با  مسیحی است که انسان را وجودگرایان
  .دانند میاش با گناه، در میراث گناه سهیم  طریق نسبت اولیه

ملی و احساس گنـاه او احسـاس قصـور و     -گناه کارمند یک گناه تاریخیبنابراین، 
کوتاهی عرب معاصر است که خود را موجب و مسئول نابودي مجد و شکوه و عظمت 



 67  از جرج سالم» گفتگوي ناشنوایان«ي داستانی  فلسفه وجودگرایی در مجموعهنمودهاي 

 
این شکنجه و خودخوري و انتخاب چنین موضـعی از سـوي   . داندمیهاي پیشین  نسل

 (Masochism) ي دیرهنگامِ موج مازوخیسمی رسد که ادامه نویسنده از سویی به نظر می

سربرآورد و از سوي دیگر، احسـاس   1967باشد که پس از شکست ژوئن) خودآزاري(
گناه نویسنده، بیانگر آگاهی و درك ملی باالي او بوده و نگاه ایدئالیستی وي را به تاریخ 

  . دهد نشان می
العملی متفاوت داشتند؛ برخی مانند  در برابر مشکل کارمند موضع و عکس» دیگران«

هـاي عـادي اصـالً آن را درك نکردنـد و برخـی کـه       و قضات دادگاهمدیر، روانپزشک 
تنها خود قهرمان بود که مشـکل را  . متوجه معضل وي شدند، خود را به ندانستن زدند

اش را البته از لحـاظ روانـی و نـه    احساس نمود و از آن آگاه گشت و مسؤولیت آگاهی
دیگران چون با وجود آگاهی،  رو هستی او اصیل بوده اما عملی متحمل گشت؛ از همین

  .تبعات آن را نپذیرفتند، هستی آنان غیراصیل خواهد بود
» گنـاه «شود که مقصود سـالم از   براین اساس و با پیگیري حوادث داستان معلوم می

 گــور یرکــه اش از منظــر کــیشــناختی آن نیســت؛ بلکــه معنــاي وجــودي معنــاي روان
(Kierkegaard) یا هایدگر (Heidegger) یا یاسـپرس  و  (Jaspers)  پـس  . مـدنظر اسـت

شود؛ خود را متحمل می» وضعیت«گناه مدنظر او به این معنی است که انسان مسئولیت 
چه این وضعیت در اثر انتخاب خود او بوده و چه وضعیت بنیادینی مثل به دنیا آمدن یا 

  .مرگ بوده که بر او تحمیل شده باشد
ـ  ي مقولـه  خاطر آشنایی با ادبیات غـرب به نویسنده  ،»گناه«در داستان  ه وجودگرایان

دستمایه قرار داده مسئولیت انسان در قبال خود و بشر و احساس گناه برخاسته از آن را 
در قبال  ي بلکه ملت عربسوردر مورد احساس گناه انسان  آن را اي خالقانه به گونه و

ملـت عـرب،    .دبـر  مـی بـه کـار    1967 از اسـرائیل در جنـگ ژوئـن   هـا   عربشکست 
. دانند و در نتیجه گناهکار می عامل این شکسترا تدبیري آنان  هاي عربی و بی حکومت

دارد احسـاس  با گناهکـار  که  ینسبتعرب بودنش و عرب به خاطر بدین ترتیب انسان 
 ضمن ،خواسته تا با الهام از این اصل غربی در حقیقت سالم در این داستان. کند گناه می

   هاي فاسد عربی را محکوم و نظامکید بر مسئولیت فرد در قبال سرنوشت ملت، أت
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  .آنان را در قبال این شکست یادآوري کند مسئولیتی کفایتی و بی بی
     
  گناه 3-4
فلسفی انسـان بـه    (Anxiety) )القلق( آگاهیِ اي که همواره با ترس به عنوان مؤلّفه» گناه«

فان فیلسـو  هـاي  همـواره در کـاوش   )53 ، ص1392 گـور،  یرکـه  کـی ( رسد ظهور و بروز می
 پایـدار ط حالـت یـا شـر   ، گنـاه  که نخست آن. با دو رویکرد مطرح بوده است وجودگرا

هر تفسیري از وجود انسان مشروط به شرح و گزارشی از ایـده  و  است بشري طبیعت
که گناه یکـی از امکانـات فـرد اسـت و انسـان       و دوم آن )28-33صص ،همان( تگناه اس

ول سرنوشـت، جامعـه و زمـان    ئپرتاب شده به درون این جهان محکوم به آزادي و مس
ولیت ایـن آزادي و گنـاهی را کـه بـه واسـطه اعمـالش مرتکـب        ئخود است و باید مس

: الصـواب واخلطـأ«نخستین داستان مجموعه بـه نـام    .)107-111صص ،همان( شود بپذیرد می
  . پردازد ، به موضوع گناه با توجه به رویکرد دوم آن می»درست و غلط

انگار شود و کارمند سهلشناس محکوم می در این داستان، کارمند درستکار و وظیفه
ابـراهیم در عـالم خـواب مـرد فقیـر و       .گیردگیر مورد ستایش و ترفیع قرار میو رشوه

رو همواره ترس رسوا شدن  رسد؛ از این ثروت هنگفتی می تنگدستی است که به ناگاه به
انضباطی است و به ورود و خـروج  بـه موقـع بـه      که در خواب، معلم بی او با آن. دارد

دهد اما برخالف تصورش مدیر، رفتار او را تحسین نموده و به محل کارش اهمیت نمی
که وظـایف کـاري    براهیم با آناما در بیداري و در عالم واقع، ا. دهدوي نشان لیاقت می

داستان بـا  . ماند دهد ولی از تنبیه و مجازات درامان نمیخود را به نحو احسن انجام می
  . رسد محکومیت ابراهیم به اعدام و اجراي فوري حکم در حیاط مدرسه به پایان می

ي حـوا و در   ولیـه در مسـیحیت، در گنـاه ا  » گنـاه «جرج سالم مسیحی است و اگـر  
در آثـار    کنـد، گنـاه  محبتی از زمان هابیل و قابیـل نمـود پیـدا مـی     نفرت و بیاحساس 

در این داستان، براسـاس نظـام فاسـد و مـردود     . شود تر میتر و امروزينویسنده متنوع
سـالم  . شود حسوب میوغشی در کار، گناه م  غل بوروکراسی، صداقت، درستکاري و بی

  کند که در نتیجه گسترش اختیارات  نتقاد میاز بوروکراسی فاسدي ادر این داستان 
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  . ي نظام بورژوازي، فسادش به مرز بحران رسیده بودها در سایه حکومت

در این داستان، شخصیت . ي گناه است نمود دیگري از اندیشه» تابلو: اللوحۀ«داستان 
داستان بعد از یک روز کاري سخت هنگام غروب تنها در اتـاق خـود نشسـته و بـراي     

هایی از تابلوهاي هنري را جلوي خود پهن کرده  ها، عکس گرمی و از یاد بردن غصهسر
هاي مختلف در  اي رنگ چشمانش از شدت خستگی فقط مجموعه. کند و زیر و رو می
ها به طور نامرتب و  عکس. بیند بدون آنکه اشکال را از هم تشخیص دهد برابر خود می

د ها بیرون زده بو از زیر بقیه عکسی از آنها که های تکه. سر و ته روي هم پهن شده بود
گسیختگی  در کنار یکدیگر انگار تابلوي جدیدي بود که شخصیت داستان انعکاس ازهم

ها را جمع کند و مرتب  دوست داشت هرچه زودتر عکس. یدد خود را در آن می وجود
خواست پریشانی و  گویی با این کار می. ددی مین در خود قدرتیاما روي یکدیگر بچیند 

اليـأس «قهرمان داستان بـا شـنیدن آواي   در نهایت، . گسستگی وجود خود را از بین ببرد
خواند و از غیب در گـوش او طنـین    که ناامیدي را گناه می )92 ص ،1973سالم،( »خطيئـة

  .دپرداز ها می با تمام قوا به جمع کردن عکسافکند،  می
در وجـودگرایی غربـی بـه     آنبا استفاده از مفهوم فلسفی  ي گناه نیز در مقوله سالم 

مشـکل فسـاد رایـج در بوروکراسـی ادارات و     از سـویی   او. ملت و میهنش نظـر دارد 
به  و از سوي دیگر کند می بیانهاي کشورش را در قالب این اصل وجودگرایانه  سازمان
 1967به یأسـی کـه پـس از شکسـت ژوئـن       ،ي ناامیدي رسد که با طرح مسئله نظر می
قصـد  آن ذیل گناه بـه نـوعی    قرار دادنگیر ملت عرب شده بود اشاره دارد و با  گریبان
پـایمردي و  بـه  را روشن نماید و آنـان  مردمش دل در را به آینده هاي امید  شعلهداشته 

   .طلبی فرا خواند استقامت و مبارزه

  انزوا و تنهایی انسان 3-5
مبـین  «انزوا و تنهایی انسان یکی دیگر از مسائل مطرح در ادبیات وجودگرایی است که 

که انسان  با این. حالت انسان است که در جهان افکنده شده تا سرنوشت خود را بسازد
ترین  موجودي در جهانی است و با همنوعان خود در جهان حضور دارد، ولی در درونی
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 »کنـد  ولیت و نتـایج اعمـال خـود را تحمـل مـی     ساحت وجود خود بـه تنهـایی، مسـئ   
ي هستی در برابر طبیعت  ها در پهنه انسان وجودگرایانه، در تنهایی .)348ص ،1379نوالی،(

   .)37 ص ،1361سارتر،( ها نه فرد در برابر سایر انسانو آسمان تنها هستند 
تصویر درآمده ي سالم به  هاي مجموعه ي داستان موضوع تنهایی انسان تقریبا در همه

این داستان، . ژرف و همه جانبه داردبازتاب  »هتل بزرگ«و در آخرین داستان آن به نام 
ها به سختی اتاقی در یک هتل مجلّل و  حکایت مسافري است که به خاطر پر بودن هتل

ي دوم راهنمایی خیلی زود خدمه او را به اتاق دیگري در طبقه. کندقیمت پیدا می گران
ها علت این امر را نیاز مدیریت هتل به این اتاق براي اجراي نمایشی عنوان  آن. کنند می
سالم براي دو چندان کردن تأثیر روانی داستان، با تبدیل واقعیـت بـه کـابوس،    . کنندمی

. رسـد وسایل مسافر در اتاق جدید به دستش نمی. دهد تصویر هولناکی از آن نشان می
-خواهد علّت را جویا شود، با بیهر بار که می. آوردمی خستگی و کالفگی بر او فشار

کند به اتاق اولش بازگردد، اما نزدیک اسـت   تالش می. شودتوجهی و توهین مواجه می
ي نمایش تبدیل شده  آید که به صحنهسپس از دور اتاق به نظرش می. که راه را گم کند

شوند برساند که خدمه مانع او می کوشد خود را به اتاقاز البالي تماشاچیان می. است
ي دوم هدوباره بـه طبقـ  . بماند ي اول نمایش منتظر خواهند که تا پایان پردهو از وي می

درهاي پرتعداد و تحریک . گردد و مصمم است تا به هر اتاقی برود و در آن بماندبازمی
خواهد از یکی از  هنگامی که می. کشانند ي دو طرف سالن، او را به سوي خود میکننده

به حالـت عجـز و البـه و التمـاس     . شود ها می ها وارد شود، متوجه دروغین بودن آن در
عنکبوت به . بیند انگیزي روي سقف می کند که عنکبوت سیاه و نفرت سرش را بلند می

. کشـد  اش را در بدن مرد فرو کرده و او را میآید و پاهاي پرتعداد و سمی سمت او می
پس نمایشنامه، حکایـت زنـدگی   . زنندشود و مردم دست میا نمایش تمام میج در این

  . مسافر و سرانجام او، پایان زندگی در نگاه سالم است
دهد که چطور همـه چیـز بـا     کشد و نشان می داستان، تنهایی انسان را به تصویر می

اتاق او را  ریتمدی ؛ها جاي خالی ندارند هتل. شوندصدا می یکدیگر علیه او همراه و هم
کننـد و حتـی   محلّـی مـی  کارمنـدان بـه او کـم    ؛شـوند خدمه مانع او می؛ کندغصب می
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افتـد و او کمـک   بوت به رویـش مـی  زمانی که عنک. کنداش به او کمکی نمیهمشهري

این تنهایی و عزلت و بدین نحو مردن، تقـدیري  . شتابداش نمیطلبد، کسی به یاري می
راي نجات وجود که هیچ راهی ب اي است به این بودن درها اشارهاست ناگزیر و دروغین 

شود؛ گویی از همان ازل در انتظـار  ها به پاهاي این عنکبوت ختم می ي راهندارد و همه
  .مرد بوده است

ها حکایت از آن دارد که انزواي انسان در نظر نویسنده، معنایی به مراتب  ي این همه
دلیل دیگران با او که به حد خصومت بی انسان دارد تا جاییتر از تنهایی و عزلت  عمیق

  .رسدمی

  مشکل دشواري رابطه با دیگران 3-6
 در فلسفه وجودگرایی، وجود در جریان رابطه با عالم و دیگران ممکن است به صورت

وجود به معناي کامل  ،اصیل» هستی با دیگران«در . اصیل یا غیراصیلی محقق گردد
هستی با «ایستد اما در  انسان با اختیار و مسئولیت در مقام انسان می یابد و تحقق می

تواند  شود و نمی غیراصیل، انسان از صفات انسانی و شخصی خود عاري می» دیگران
 .)119ص ،1377کواري، مک( شخصیت ویژه و خصوصیات فردي خویش را آشکار سازد

هستی «عبارتی اند که روابط اجتماعی انسان یا به  تمامی فیلسوفان وجودگرا موافق عمالً
نقد آنان از جامعه و دعوت آنان به خارج شدن فرد . غیراصیل است »با دیگرانِ هرروزي

 به منظور بر همین اساس و از میان جمع و مردم و بر دوش گرفتن بار هستی خویش
   .)116ص ،همان( شدن او است ماندن انسان و نه غیر خود» خود«

 )االتصــال( دشــواري برقــراري ارتبــاطموضــوع در راســتاي ایــن تفکــر فلســفی، 
(Communication)      بـه آن، محـور اساسـی دیگـري     با دیگران بـا وجـود تمایـل فـرد

گیـري   بیات سالم بسیار قابل مالحظه است و نویسنده با بهرهد که در ادشو محسوب می
از جملـه داسـتان   هاي مجموعه  از تفکرات وجودگرایان به طرح آن در برخی از داستان

  .دپرداز می »صعود به جلجله«
  برد با ابتالي به  اي که از ناراحتی قلبی رنج میدر این داستان، کارمند بازنشسته
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کننـد، تلفـن، تلویزیـون و     اش او را ترك می خانواده. شود نشین میرماتیسم، بیشترخانه
. رودهـاي همسـایه از بـین مـی     افتد، حتی صندوق پست به دست بچـه رادیو از کار می

همـه چیـز،   . آید، گنگ است و خدمتکارش پیرزنی ناشنوااش میآرایشگري که به خانه
  .ها و اشیاي پیرامونش گنگ و ناشنوایند انسان

موجـود در   .تواند جداي از جهانیان باقی بمانـد  انسان هرگز نمیتردیدي نیست که 
بـه بیـانی دیگـر، وجـود     . کنـد  میان کنش و تعامل مداوم با موجودات دیگر زندگى مى

و انسان براي فرار از انزوا و پوچی و عدمی  )100 ص ،همان( است» دیگران -با -هستى«
نگرانـی و ناخرسـندي کارمنـد از    . یابـد ارتبـاط مـی  که او را محاصره کرده با دیگـري  

لقـد انقطعـت كـل «: وضعیت پیش آمده را باید به همین خاطر و در همین راستا دانسـت 
همه روابطم قطع شده است، پس چطور با جهان ارتباط پیدا  :؟الروابط فكيف اتصل بالعامل

  .)91 ص ،1973سالم،( »کنم؟
: آید بازنشسته با جهان، احساسات منفی به سراغش میي کارمند به دنبال قطع رابطه

 »کنم و چیزي نمانده که متالشـی شـوم  احساس خفگی می :اكـاد امتـزقاشعر باالختنـاق و «
کوشـد بـا    نشاند و می ناتوانی قهرمان در مقابله با مرگ، او را به انتظار مرگ می .)همان(

اتوقـع ان . املسـاء يف الغرفـة وحـدي اىلاجلس من الصـباح «: نوشتن، مرگ را از خود دور سازد
ّ بوجهـــه الكريـــه، فأرتعـــد فزعـــايطـــ ــي اهـــرب، اال ان ، اراه يرتصـــدين، يتتبـــع خطـــاي فاحـــاول أن ل علـ

ّ ال تقويان على ّ مـن قـوة، اىلاهلرب  ساقي  .منضـذيت، اجلـس اليهـا الكتـب فامضي بكل ما بقي يف
 امأل الصـفحات البـيض بسـطوري السـود حنيو منا افعل ذلك هربا منه، و . اين الافتأ اكتب واكتب

انتظـار دارم کـه بـا    . نشینماز صبح تا شب تنها در اتاق می :..اشعر انـين تغلبـت عليـه موقتـا
بینم که مراقب من است او را می. لرزم از ترس به خود می. ي کریهش پدیدار شودچهره

با باقیمانـده  . قدرتی ندارندکنم بگریزم، اما پاهایم  تالش می. کندو گامهایم را دنبال می
نویسـم و  وقفـه مـی   نشـینم و بـی  پشـت آن مـی  . افتمقوایم به طرف میز تحریرم راه می

هنگامی که صفحات سفید با خطـوط  . کنم این کار را براي گریز از مرگ می. نویسم می
جا،  در این .)92ص ،همـان ( »...امکنم که موقتاً بر آن غلبه یافتهسیاه پر گشت، احساس می

از  کارمند. انتقال نیستی یا مرگ به هستی ؛پذیرد بوسیله نگارش، یک انتقال صورت می
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ي او با دیگران  که در اثر قطع رابطه کوشد در هستی رو به نیستی خویش طریق میاین 

این خود از سویی نوشـتن را ریسـمان نجـات     که تداوم و نظم ایجاد کند بوجود آمده
دهد و از سوي دیگر حکایت  اري براي گریز از چنگال مرگ نشان میقهرمان سالم و ابز

  . از هستی غیراصیل وي دارد
بیانگر یکی از محورهاي مهم مطرح شده در » صعود به جلجله«حقیقت، داستان در 
هاي سالم یعنی مرگ است که در نتیجه عدم امکان برقراري رابطه میان انسان با  داستان

بر او مستولی گشته و قهرمان سالم بـا بیـزاري جسـتن از آن،     دیگري و جهان پیرامون،
  .دهدسعی در خالصی از آن دارد اما سرانجام به آن تن می

جلوه بهتـري  » گفتگوي ناشنوایان«در داستان » ها برقراري ارتباط میان انسان«مشکل 
از غیبتـی  در این داستان، دوستان، بازگشت یکی از افراد گروه را به میهن پس . یابد می

قهرمان داستان در جشنی که در رستوران خلوت و آرامی بر پا . گیرندطوالنی جشن می
مسائلی  هاي خود که معموالًدر این ضیافت، هر یک، از دغدغه. کندشود، شرکت میمی

هـاي دیگـران    ارتبـاط بـا دغدغـه    قات روزمره و بیافتاده در سطح اتفا پاسطحی و پیش
. کنـد اش شـکوه مـی  واريهـا و عیـال  کارمند از باال بودن هزینـه . گویداست، سخن می
-کوري زنش که زندگی مشترکشان را از بین برده سخن به میـان مـی   مهندس از اجاق

هایش را براي دیگـران  ها و برنامه دوست از سفر بازگشته، به عنوان پزشک، طرح. آورد
گـویی   هاي خـاص خـود، زیـاده   ي دغدغههر کدام از سه دوست درباره. کندترسیم می

قهرمـان سـالم   . که به سخنان دو دوست دیگرش توجهی داشـته باشـد   کند، بدون آن می
هـا را بـه اصـالح رابطـه و      کند تا دوستانش را متوجه این مسـئله سـازد و آن   سعی می

  .فایده استگر ترغیب کند، ولی بیمشارکت با یکدی
دهد وشـکل   قول خود را از دست میبه یکباره حوادث داستان، جریان منطقی و مع

ها بـه کشـتی    گردد و صندلیگیرد؛ رستوران زیر و رو می خیالی و غیرواقعی به خود می
-هاي سرگردان در میان امواج بلند دریا افـزوده مـی   سپس بر تعداد کشتی. شودبدل می

با  گردد و زندگیها در میان خروش و تالطم دریا گم می فریاد کمک خواستن آدم. شود
  آید که بازآفرینی داستان به شکل خیالی و نمادین، حالت  به نظر می. شودمرگ برابر می
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  . کندعدمی را که دوستان در آن قرار دارند، بیان می
هـاي داسـتان از طبقـات مختلـف بـا       درست است که نویسنده با انتخاب شخصیت

که کارمند  نشان داده، طوري ها را دشوار دنیاهاي متفاوت، امکان برقراري ارتباط میان آن
هـاي زنـدگی   درآمد، از پایین بودن حقوق و بـاال بـودن هزینـه   اگر در میان گروهی کم

هاي نویسـنده   اندیشی وجود داشت و اگر شخصیتکرد، امکان تفاهم و همصحبت می
توانسـتند   کردند، میهمچون دیگر هموطنان خود، مشکل بهداشت و درمان را حس می

کالم شـوند،   شان را که تازه از خارج بازگشته بود بفهمند و با او هم زبان دوست پزشک
اما این به آن معنا نیست که نویسنده خواسته، دشواري تفاهم میان طبقات گونـاگون را  

اي از افراد  ، جامعه را مجموعهوجودگرایانجا که سالم به مانند  از آن. به تصویر درآورد
رسد که مقصـود او از چنـین تصـویري     ها و طبقات، بنابراین به نظر می نه گروه داند می

  .این بوده که عدم تفاهم میان افراد را نشان دهد
. خاص مبتنـی اسـت  » اومانیسم«دشواري رابطه با دیگران از نگاه نویسنده بر نوعی 

لـت را در  که همواره در ادبیات سالم موجود اسـت، او ع » اومانیسم وجودگرا«براساس 
ها را در صورتی به ساختار  ي میان انسان کند و کمرنگ شدن رابطه خود فرد جستجو می

داري مـورد   ي بورژوازي سرمایهداند که این روابط در جامعهاجتماعی جامعه مرتبط می
-اي، فرد را از نزدیکترین کسانش جدا میجو حاکم بر چنین جامعه. بررسی قرار گیرد

طلبـی و نیـز از طریـق    طریق رقابت، حسادت، خودخـواهی، منفعـت  سازد و وي را از 
اي  افراد در چنین جامعه. گردانَد هاي زندگی، تنها و منزوي میي جنبهسازي همه تجاري

ها و اصول انسانی در این  ارزش. کنندبا یک هویت جعلی و هستى غیراصیل زندگی می
باط، سازگاري و یا گفتگـویی وجـود   ها هیچ ارت جامعه از میان رفته است و میان انسان

  .ندارد
ل رابطـه بـا دیگـران را بـر مبنـاي اصـ       درست است کـه سـالم موضـوع دشـواري    

بـه نظـر   . اسـت  داشـته از آن طرح نموده ولی برداشتی خالقانه  آن وجودگرایی و غربی
 رنگ شدن عواطف کمبه  ها و به وضعیت عرباز خالل این اصل فلسفی  رسد که او می
 شصت ي دهه ثباتاوضاع ناپایدار و بی«. کند میان آنان اشاره می نبود محبت ي مسئلهو 
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تـاجران   کـم شـمار   يکه طبقه اي یاقتصادي و اجتماع و مشکالت و تناقضات و هفتاد
وجود ب قضایی هاي اجرایی و داران و وابستگان بانفوذ آنان در دستگاهندار و زمیسرمایه

 هـا  بروز این پدیده میـان عـرب  تواند از دالیل  ، می)159 ص ،1974جانجی،( »ندآورده بود
  .باشد

درهـاي وجـود خـود را بـه روي     » محبت«اي که انسان با ي سالم در لحظه به عقیده
هـا رخـت    کـه محبـت از میـان انسـان     همـین . یابد گشاید، وجودش معنا می دیگران می

این  از نظردیگران . ماندبندد، جز یک ارتباط روزمره، سطحی و غیراصیل باقی نمی برمی
و همزاد با آن هستند که وي به شدت این نیـاز  » من«جزئی الینفک از هستی  نویسنده،

از تنهـایی و انـزواي خـود     ي اصیل با دیگران، ي رابطه یهدر ساذات  .را حس کرده بود
» محبت«سالم با باور به این موضوع، . یازد خارج گشته و به تحقق وجود خود دست می

 دانـد  ي به آن تنها راه ارتباط با دیگـري مـی   ي وجود و معنادهندهرا به عنوان خمیرمایه
  .کند ها را بدان ترغیب می و عرب )162 ص ،همان(

  
  مرگ روحی  3-7

وجـود  » مرگـی «کنـد و بایـد    مفهوم پیدا می» مرگ«و » نیستی«ي هستی با وجود  فلسفه
در قلمـرو  «وجود رسید، بـه همـین دلیـل    داشته باشد تا در مقابل آن به درك هستی و 

ي مـرگ اشـتغال و    فلسفه، اگزیستانسیالیسم بیش از هر جنبش فکري دیگري با مسـئله 
یکـی از نقـاط   » مـرگ «و پرداختن به موضوع  )160 ص ،1386 معتمدي،( »رویارویی دارد

  . آید به شمار می وجودگرایانهبرجسته و قابل تأمل در آثار ادبی 
ي مرگ  مسئلهجرج سالم یکی از کسانی است که میان نویسندگان معاصر سوریه در 

 )94 ص ،1981ابوهیف،( .او را به خود مشغول ساخت و براي یافتن معناي آن تالش نمود
هاي وي با مـرگ جسـمی یـا روحـی قهرمـان بـه پایـان         ها و رمان داستانتقریبا بیشتر 

اي از  نمونـه » گفتگـوي ناشـنوایان  «ي  از مجموعـه » پایـان : المنتهـی «داسـتان  . رسـد  می
  . هاست آن

  شخصیت داستان زیر دست پزشکان جرّاح در اتاق عمل قرار گرفته و نمادهایی 
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. جـا حضـور دارد   ت در آناسـ » مرگ«چون سفیدي، سکوت و ساعت که ذاتاً به معنی 
جـا   تصاویر درهمی از چنگیزخان، تیمورلنگ و هوالکو به ذهن مرد بیمـار کـه در ایـن   

سپس بـه طـور واضـح تصـویر هوالکـو و      . آورد ي ملت عرب است، هجوم مینماینده
برند و مردم را از ها را از بین می کتاب کشند؛بیند که علما را میسپاهیانش را مجسم می

آن را از نظر فیزیکی سالم  کنند قتی قلب بیمار را معاینه میپزشکان و. سوزاننددرون می
یابند؛ در آن نه از احساس عشـق و نفـرت خبـري    اما به لحاظ دیگري از کار افتاده می

شوند و دسـت و پـاي   در این هنگام، ارتش هوالکو وارد می .است و نه شادي و اندوه
  .راي گروه موسیقی، ساز درست کنندها ب گیرند تا از آنبیمار را می

. مـرده اسـت  » از درون« عرب. عرب مرگ عواطف انسانی است بنابراین، درد ملت
یا مرگ روحی یکی از محورهاي اساسی ادبیات سالم است که » مرگ درون«ي  اندیشه

در این دو قصه، . خورد نیز به چشم می» در ژرفاها باغی است«و » تابلو«هاي  در داستان
مردم بـه میـان   -، سخن از انسان»پایان«ي فرد سخن گفته اما در قصه-یسنده از انساننو

دهد که سالم هستی جامعه یا ملّت را در وجود فرد و وابسته به  این نشان می. آمده است
  . بیندآن می

که از درون بـه تبـاهی رفتـه و عواطـف و      ، ملت عرب را به خاطر آن»پایان«داستان 
گویی انسانی است . دهداز دست داده، در حالت عدم و نیستی نشان میاحساساتش را 

گونـه کـه    همـان . که هستی او در جهان یا با دیگران و در کنار آنان هیچ فعلیتی نـدارد 
جنگ جهـانی دوم و تبعـات آن در اروپـاي غربـی تـأثیر شـگرفی در پیـدایی ادبیـات         

نیز در رویکرد  1967 ها در ژوئن رسد که شکست عرب داشت، به نظر می وجودگرایانه
  .گیري نویسنده نقش بسزایی داشته استو جهت

فیلسوفان  هاي از سوي سالم گرچه ریشه در اندیشه مرگ مقوله طرح ر این اساس،ب
ي شکست از  وجودگرا دارد اما مفهوم فلسفی نداشته و بیان مشکلی است که در سایه

   .دست به گریبان ملت عرب گشته است و شاید عوامل دیگري لاسرائی
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  تعالی و گذر 3-8

اعتقاد، هر  معتقد به وجود خدا و بی وجودگرايمسئله تعالی و گذر به وسیله فیلسوفان 
تعالی، خواه به عنوان گذر و تجـاوز از وضـع موجـود، خـواه بـه      . دو مطرح شده است

، مورد توجـه هـر دو گـروه بـوده     عنوان هدف یعنی توجه به خداوند و نیل به کماالت
همان حدي است کـه   گور ذاتاً یرکه کی در نزداین اصطالح « .)32 ص ،1379 نوالی،( است

در نزد سارتر و هایدگر عبارت است از عمـل از خـود بیـرون    . رویم ما به سوي آن می
رویم تا چیزي خدایی را جسـتجو کنـیم، زیـرا در ایـن      شدن؛ اما ما از خود بیرون نمی

در واقع تعالی و  .)288 ص ،1345 وال،(» داوندي از جهان حذف شده استفلسفه جاي خ
سازد و زمینه اصلی مسئولیت انسان را  پایان هستی انسان را آشکار می گذر، امکانات بی

  .کند براي ساختن سرنوشت و ماهیت خود ترسیم می
این داستان، سیزیف جدیدي را . جلوه این تفکر است» روبروي دیوار: أمام الجدار«

 کـه غـایتی  » حـه وا«هاست با صبر و پشتکار براي رسیدن به  کشد که سال به تصویر می
ها، از زن، فرزنـدان، زیبـایی طبیعـت، راحتـی و     ي شادياز همه دینی و صوفیانه است

ـ  آسایش و زندگی اجتماعی دست کشیده و تا پایان ایستادگی می هنگـامی کـه در   . دکن
هاي پیش آورد و تمام دریچه دیوار سنگی بزرگی از زمین سر برمی شُرُف رسیدن است

-براي عبور از دیوار، سرهایی از میان آن درمـی در جستجوي راهی . بندد رویش را می

امـا «: گـردد حکم مقدر و الیتغیر اعـالم مـی  . دمندهایی از جنس مس می آیند و در بوق
ة اخرىيقول .. اجلدار فلن جتتازه ّ .. توانی عبور کنـی  از دیوار نمی :لك السيد ان تبدأ العمل مر

سیزیف کـار   .)70 ص ،1973سالم،( »یدهد که باردیگر کار را آغاز کنسرورمان دستور می
از درد و رنـج و تنهـایی   . شـود  گیرد ولی هربار دیوار در برابرش ظاهر مـی  را از سرمی

ان احليـاة .. ان االنسـان يتـأمل دائمـا وحـده«: رسـد کـه   که به این نتیجه می کند تا آنشکوه می
یـک دروغ بـزرگ   و زنـدگی تنهـا   .. کشـد انسان همیشه در تنهایی درد می :ىاكذوبة كرب 

کنـد کـه    تصـویرمی  ناپذیرصورت یک عامل تغییره رنج را بنویسنده  )73، همان( ».است
عنوان بخش اساسی هسـتی، از  ه ب نیز اساس هستی انسان را تشکیل داده و پذیرش آن

  . نماید دشوار میها  شخصیت سوي
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تواند او نمی. که در این امر اختیاري داشته باشد بدون آن کندسیزیف از نو شروع می
تـرین  ایـن بیـانگر عجیـب   . در دسترس اوسـت  د اما آغازاز مرزهاي حتمی دیوار بگذر

پرهیـز و گذشـتن از   . باشـد   نیهیلیسمی است کـه تـاکنون ممکـن اسـت کسـی شـنیده      
اسـت و تـالشِ    توان بدان رسید، غیرعقالنـی هاي زندگی به خاطر هدفی که نمی شادي

  .باره با وجود این آگاهی، اوج غیرعقالنیت استچندین
نویسـنده بـا   . رسـد  با توجه به بعد دینی مسئله، هدف سالم عجیـب بـه نظـر نمـی    

زندگی این دنیا دروغ، پوچ و بیهوده است ولی آن سـوي   ؛دهد نیهیلیسم دینی اندرز می
سالم به عنوان یـک  . گردد ن میدیوار، مطلقی است که براي رسیدن به آن هر کاري آسا

، بـر  »واحـه «یابی به از نوع خاص، با نفی مطلقِ امکان دست گرايو یک دین وجودگرا
  . دشورهاي دینی شناخته شده میضد آموزه

تـوان  اي است که نمی »هستی« ،)282ص ،1375نصري،( به تعبیر گابریل مارسل» واحه«
اي اسـت کـه بـه    »تعـالی « )295 ص ،همـان ( ي یاسپرس یا به گفته ،به آن دست پیدا کرد
آن را  )291ص ،همـان ( گـور  یرکه چه بسا بهتر باشد که بسان کی .آید ادراك انسان درنمی

  .نسان از اندیشیدن به آن قاصر استنامید که ا» نهایت مطلق«
دهد ولـی   که نویسنده گرچه دسترسی به واحه را ناممکن نشان می حاصل کالم این
به نظر او، تنهـا در  . داند را در گرو تالش و حرکت به سوي آن می نجات روحی انسان

یابد وگرنه وجـود او بـا عـدم و نیسـتی تفـاوتی       این صورت است که انسان هستی می
خـدامحور  ر حقیقـت سـالم در ایـن بـاور و اندیشـه از وجـودگرایی       د .نخواهد داشت

گرچه شکل داستان به لحاظ موضـوع بـه افسـانه سـیزیف      تاثیرپذیرفته است) مسیحی(
  .کامو شباهت دارد

  نتیجه
 ي هـاي مختلـف مجموعـه    تفکرات وجـودگرایی بـر داسـتان    آید که از نوشتار باال برمی

گی، مـرگ،  به خـود وانهـاد  تنهایی،  در مقوالتی چون تأثیر نهاده و» گفتگوي ناشنوایان«
نویسـنده انسـان را در    .نمود یافته است انسانگناه، مسئولیت، وضعیت بشري و تعالی 
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دهد که به هستی پرتاب گشته و خـود را در دل  عالم هستی موجودي وانهاده نشان می

هـا را نـدارد،    هاي بنیادین که توان نفی و تغییـر آن  در برابر وضعیت. یابد ها می موقعیت
ایستد گرچه گاهی بـه   هاي درونی یا بیرونی دیگر می شود و در برابر مقاومتتسلیم می

دانـد، تـالش انسـان     خاطر نگرش بدبینانه نویسنده که انسان را آماج تیرهاي ابدي مـی 
  . نماید بیهوده می

رسیدن  تنها راه به خودبودگیداند  بسان سارتر که بشر را یک سلسله عمل میم سال
جهت تعهدي کـه  به رو، انسان در این مجموعه  ؛ ازاینبیندمی در اقدام و عمل انسان را

دارد، وگرنـه   هرگـز دسـت از تـالش و تکـاپو برنمـی      در قبال سرنوشت خـویش دارد 
سرانجام او مرگ از درون و به تعبیري مرگ روحی خواهد بود کـه در اثـر آن، هسـتی    

  . دهدخود را به عنوان یک انسان از دست می
و انـزواي  هاي این مجموعه بدون پـرداختن بـه تنهـایی، غربـت      یک از داستان هیچ

اي عاري  که نویسنده انسان را در جامعه رود و هنگامیجسمی یا روحی انسان پیش نمی
دلیـل   کشد که همه با او سر ناسازي و گاهی دشمنی بـی  از عواطف انسانی به تصویرمی

  .بخشد جا به تنهایی انسان عمق بیشتري می دارند، آن
ه تنها در برابر خـود و اعمـالش   براساس تفکر سارتري نویسنده، انسان در این اثر ن

  .گردد جا ناشی می بلکه در برابر همه مسئول است و احساس گناه او از همین
مسـیحی در گنـاه اولیـه و تنفـر نمـود دارد، در       ي گنـاه کـه در وجـودگرایی    ولهمق

محبتـی  ي سالم میان مفهوم وجودي و مفهوم دینی آن که توسعاً بـه معنـی بـی    مجموعه
  .تاست متغیر اس

 بـیش از خطوط داستان در این مجموعه، بیشـتر از وجـودگرایی الحـادي کـه     
. تـأثیر پذیرفتـه اسـت    در کشورهاي عربی رواج یافته بـود  وجودگرایی خدامحور

تـوان در   تر کامو را مـی  رنگ و به شکلی کم سارترردپاي اندیشه و خطوط فکري 
قابـل  تاثیر وجودگرایی خدامحور بـویژه در تفکـر گنـاه    . ها دنبال نمود این داستان
  . ردیابی است

  از جمله  هاي مجموعه سالم از وجودگرایی گرچه در برخی داستانثیرپذیري أت
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گنـاه، پایـان،   : ماننـد برخی دیگـر  اما در  شکل تقلیدي دارد.. جنایت، روبروي دیوار و
نویسـنده بـا مبنـا قـرار دادن اصـول وجـودگرایی و افکـار و         ..درست و غلط، تـابلو و 

ها وي به  در این داستان. گیر انسان عربی است هاي آن در پی تبیین مشکل گریبان اندیشه
شکلی خالق و ابداعی توانسته به مشکالت انسـان عربـی بپـردازد و آنهـا را در قالـب      

  . سفی بیان نمایداصولی فل
  

  نوشت پی
در اساطیر یونان است که به خاطر فاش کـردن راز خـدایان    سیزیف یا سیسیفوس قهرمانی -1

محکوم شد تا تخته سنگی را به دوش گرفته و تا قله یک کوه حمل کند، اما همین که بـه قلـه   
  .غلتد و سیزیف باید دوباره این کار را انجام دهد رسد سنگ به پایین می می
  

  منابع و مآخذ 
  .ت.مصر، دارالمعارف، د، الفلسفۀ الوجودیۀ ،ابراهیم، زکریا -
 .نشورات اتحاد الکتاب العربمدمشق، ، فکرة القصۀ ،)1981( ابوهیف، عبداهللا -

   .نشر مرکزتهران، نوشت،  سارتر که می ،)1383( احمدي، بابک -
عار و آراء احمـد شـاملو، کتـاب مـاه     هاي وجودي بر اشـ  بازتاب دیدگاه ،)1391( امن خانی، عیسی -

  .18-27صص184، پیاپی 70ادبیات، شماره
   .للدراسات والنشر المؤسسۀ العربیۀبیروت، ، الفلسفۀ الوجودیۀدراسات فى  ،)1980( بدوى، عبدالرحمن -
 وزارة الثقافـۀ ، 146، العـدد المعرفـۀ مجلـۀ  ، »فی المنفی« قرائۀ جدیدة لروایۀ ،)1974( جانجی، موریس -

  .واالرشاد القومی
مطـابع  ، سوریۀدمشق، ، القصۀ السوریۀاشکالها فی  و االجنبیۀسبل المؤثرات ، )1991( الخطیب، حسام -

  .االدارة السیاسیۀ
   .دارعالء الدین دمشق، ،سوریۀ فی القصۀ القصیرة ،)1998( ---------- -
  .کتاب صبحتهران، نامه فرهنگی سیاسی،  واژه ،)1383( زرشناس، شهریار -  
 چـاپ هشـتم،   ي مصطفی رحیمـی، اگزیستانسیالسیم و اصالت بشر، ترجمه ،)1361( سارتر، ژان پل -

  .تهران، مروارید
  .وزارة الثقافۀدمشق، منشورات ، )مجموعۀ قصص( حوار الصم ،)1973( سالم، جورج -
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  .تهران، انتشارات نگاه چاپ سیزدهم، ،2جهاي ادبی،  مکتب ،)1385( سیدحسینی، رضا -
  ،الموقـف األدبـی   مجلۀ، الدراوشۀنـاجی  .، تسوریۀالنثر القصصی المعاصر فى  ،)1990( فونتین، جان -

  .233 - 229األعداد  ،20 السنۀ ،اتحاد الکتاب العرب بدمشق
گرایـی منطقـی و مـذهب     هایی در حصول بررسی :فلسفه معاصر ،)1361( کاپلستون، فردریک چارلز -

  .تهران، زواري علی اصغر حلبی،  وجود، ترجمه -اصالت 
   .نشر پرسشاصفهان، مفهوم ترس آگاهی، ترجمه منوچهر اسدي،  ،)1392( گور، سورن یرکه کی -
  .نشر مرکزتهران،  چاپ سوم، مبانی داستان کوتاه، ،)1386( مستور، مصطفی -
  .تهران، نشر مرکز انسان و مرگ، ،)1386( غالمحسینمعتمدي،  -
انتشـارات  تهـران،  ى وجودى، ترجمه محمد سعید حنایى کاشانى،  فلسفه ،)1377( کوارى، جان مک - 

  .هرمس
  .انتشارات آذرخش تهران، ي یاسپرس، خدا و انسان در فلسفه ،)1375( عبداهللانصري،  -
تبریـز،   چـاپ دوم،  هـاي اگزیسـتانس و اگزیستانسیالیسـم تطبیقـی،     فلسـفه  ،)1379( نوالی، محمود -

   .انتشارات دانشگاه تبریز
  .انتشارات کتابخانه طهوريتهران، ي باقر پرهام،  ترجمه اندیشه هستی، ،)1345( ژان آندره، وال -
ترجمـه یحیـی    ،هـاي هسـت بـودن    نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه ،)1372( ورنو، روژه و دیگران -

  .انتشارات خوارزمی تهران، مهدوي،
                                                                                    





  

  

 القصصية لجورج سالم» حوارالصم«مظاهر الفلسفة الوجودية في مجموعة 
 
  

 1احمدرضا حیدریان شهري

  2منیرزیبایی
  

  :الملخّص
ن التطورات السياسية فی العامل العربی فی الستينيات و السبعينيات من القرن العشرين و حتديداً هزمية حزيران قد إ

نًا  احلــزناعقبــت اليــأس و  ــدا ــم انطــووا علــی انفســهم فصــارت قصصــهم مي ــروايني العــرب حيــث إ ــاء و ال بــني االدب
ذه التطو . فسيحاض لآلراء الوجودية هو الکاتب السوری ... رات و ما تلتها من اليأس ومن الکتاب الذی تأثر 

ية . جــورج ســامل الــذی تــأثر مــن جهــة أخــری بــاالدب الغربــی تکشــف عــن » حــوار الصــم«دراســة جمموعتــه القصصــ
  .املفاهيم الوجودية التی تضمنتها

موعة  َ القصـص القصـري  -حياول هذا املقال أن ينقب عن مظاهر الوجودية يف هذه ا ة للسـبعينيات واليت متثل تـأثر
وصـفي للمجموعـة وانطالقـًا مـن العالقـات املوجـودة -وذلك فی ضوء منهج حتليلي -يف سوريا باألفكار الوجودية 
ً على إجنازات البحث، فقد تطرق سامل يف عمله هذا متأثراً باألفكار الوجوديـة، . داخل النص وأجواء القصص بناء

طــالق، واملــوت، والــذنب، واملســؤولية، واحلالــة البشــرية، والكمــال الوحــدة، واالن: إىل تقــدمي وتوظيــف مواضــيع كـــ 
ــداً منعــزالً يســري وحــده حنــو مصــريه ــه . اإلنســاين ويعــرض اإلنســان كائنــًا وحي ويســبِّب اآلخــرون مــع عــدم إدراكهــم ل

م إيــاه مـوت اإلنســان الروحــي ويسـوقونه إىل حافــة هاويــة العـدم فــإن ولكــن بــالرغم مـن هــذا كلــه، . وأحيانـًا معــادا
  .الكاتب على غرار سارتر، يعترب اإلنسان مسؤوالً أمام البشر
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