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  چکیده 

هاي بشـري اسـت؛ چنـان کـه امـروزه      هاي اساسی شعر معاصر عربی، ارتباط گستردة آن با آگاهیاز ویژگی
در این . هاي جدید به ویژه در عرصۀ علوم انسانی شده استاي تمام قد براي بسیاري از یافتهتبدیل به آئینه

اي نو به انسـان و هسـتی، از همـان آغـاز، تـأثیر شـگرفی در       هاي فلسفی سارتر، به عنوان یافتهنگرشمیان، 
توان در ادبیات عربی و به ویژه در دستاوردهاي ادبی از خود برجاي نهاده است؛ از جملۀ این تأثیرات را می

ر یکی از قصاید خلیل حاوي با جست و این مقاله بر آن است تا با توقّف د» خلیل حاوي«آثار شاعر معاصر 
هـاي موجـود در ایـن شــعر بـر اسـاس دیــدگاه      بــه تحلیـل مفـاهیم و موقعیــت  » البحـار و الـدرویش  «نـام  

 .اگزیستانسیالیستی سارتر بپردازد

هاي فلسفی خود هـر  عناصري همچون مسئولیت، آزادي و اختیار، ناامیدي و تسلیم شدگی با زیر شاخه
هاي فلسفۀ سارتر است که حاوي در قصیدة خـویش بـا حفـظ اصـول هنـري بـدان       ترین مؤلفهکدام از مهم

  .پرداخته است
 .ژان پل سارتر، خلیل حاوي، البحار والدرویش، اگزیستانسیالیسم:ها کلید واژه
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  مقدمه
کوشد تصویرگر فضایی چند سـاحتی باشـد و   شعرمعاصر عربی، تحت تأثیر شعر مدرن، می

ها و دسـتاوردهاي انسـانی   هاي هنري به طرح آگاهیمؤلفهضمن حفظ اصول زیباشناسی و 
اي برخـوردار اسـت؛ انعکـاس    هاي فلسفی از جایگاه ویژهنیز  بپردازد؛ در این بین،  دانسته

اي دیدگاه فلسفی و به ویژه فلسفه اگزیستانسیالیستی، در شعر خلیل حاوي به عنـوان نمونـه  
لسفی صـرف باشـد جهـت دهنـده بـه ابعـاد       از شعر معاصر عربی بیش از آن که یک بیان ف

  .انسانی است-هنري
گیرد هاي اگزیستانس مسئولیت انسانی در برابر سرنوشت خود مد نظر قرار میدر فلسفه

) 22،ص 1386نوالی، .(شودخودبیگانه محسوب میو انسانی که این ویژگی را نداشته باشد از
سازد و از طرفی گی بشر را ممکن میاي است که زندمنظور از اگزیستانسیالیسم، فلسفه

بشري  1دارد که هر حقیقتی و  عملی، متضمن یک محیط و یک درون گراییاعالم می
چیزي است ...اساس فلسفۀ سارتر بر آزادي است؛ این آزادي )20- 21،صص 1376سارتر، (است

ود به دست رفته تعریفی از خدهد تا ماهیت خود را تحقق بخشد و رفتهکه به بشر امکان می
تواند خود و جهان را تغییر آزادي، قدرت و موهبتی است که به یمن آن بشر می...دهدمی

که عالمی و دهد، آزادي امکان بشر است براي زندگی دیگر و بهتر، قدرت اوست براي این
این نگرش، معتقد است که انسان، به ویژه، حیوانی )15،ص 1363سارتر، (.آدمی از نو بسازد

نهد و براي تحقق آن به هایی پیش چشم میافکند، یعنی هدف یا هدفمی» طرح« است که
  )34،ص همان(.کنددرون آینده جهش می

هاي مختلف علوم انسانی وارد شده اگزیستانسیالیستی از آغاز پیدایش در حوزهفلسفه
که در شعر  توان به ساحت هنر و به ویژه ادبیات اشاره کرد؛ چنانها میاست که از جملۀ آن

معاصر عربی نیز این تأثیر شگرف، قابل مشاهده است و به همین دلیل در مقالۀ پیش رو 
سعی شده است مصداقی  از این مدعا در  شعر یکی از شاعران معاصر عربی مورد بررسی 
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عنوان شعري است از خلیل حاوي که از دیدگاه فلسفۀ »   البحار و الدرویش« . قرار گیرد
گیرد؛ لذا پس از معرفی سارتر و حاوي به ارتباط بین فلسفه و بررسی قرار میسارتر مورد 

هاي گسترش یافتن اگزیستانسیالیسم در جوامع و جایگاه ادبیات پرداخته شده  سپس زمینه
شود؛ این نگرش در شعر حاوي مورد بحث است در ادامه تصویر کلی شعر شرح داده می

نتایج به دست . آن بر مبناي این دیدگاه تحلیل خواهد شدهاي موجود در تصاویر و موقعیت
آمده نشانگر میزان و کیفیت تأثیرپذیري حاوي از نگرش اگزیستانسیالیستی در قصیدة البحار 

اي در شعر معاصر اي باشد براي رسوخ چنین اندیشهتواند نمونهو الدرویش است که می
  .عربی

هاي متعدد دربارة حاضر این که با وجود پژوهشقابل توجه دربارة پیشینۀ تحقیق  نکته
اي با مضمون بررسی دیدگاه زندگی و شخصیت هنري خلیل الحاوي تاکنون نوشته

اگزیستانسیالیستی شعر البحار و الدرویش به رشتۀ تحریر درنیامده است  و از این منظر، 
  .ترو در عین حال ژرف  درآمدي باشد براي تحقیقات گستردهتواند پیشنوشتۀ حاضر می

  
  گذري بر زندگی ژان پل سارتر-1

وي در )7،ص 1363سارتر، (. در پاریس زاده شد 1905به سال ) J. P. Sartre(ژان پل سارتر 
رغم زشتی جسمانی همواره محبوب به. سه سالگی بینایی چشم راست خود را از دست داد

در هفده ) 25،ص 1388احمدي، (. مهربان بود و رفتاري مؤدب و ظریف داشت. دیگران بود
- مجلّۀ کوچک بی«نام اي به راه انداخت بهمجلّه) P. Nizan(سالگی با دوستش پل نیزان 

د وارد که سارتر به نوزده سالگی رسیده بو 1924در سال  )8،ص 1363سارتر، (».عنوان
پس از پایان تحصیالت  1929در سال  )11،ص 1350کرنستُن، (. دانشسراي عالی پاریس شد

نخستین کتاب عظیم فلسفی  1943او در  )8،ص 1363سارتر، (. معلّم فلسفه شد لهاوردر شهر 
عالوه بر این،  ) 10،صهمان(. انتشار داد(Being & Nothing)» هستی و نیستی«خود را به نام 
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 La) تهوعتوان به هایی را به رشتۀ تألیف درآورد که از آن میان میو نمایشنامه هارمان

nausea)  ،دیوار (Le mur)  مگسهاو (Les mouches) به قرار معلوم سارتر . اشاره کرد
از نگاه  )15،ص 1350کرنستُن، (.نویسی را از سن هشت یا نه سالگی شروع کرده استداستان

ها و زندگی متعارف بورژوایی در دنیا وجود زتر از داراییانگیسارتر چیزي نفرت
- او هدف اصلی مبارزه و تالش خویش را آزادي انسان می )24،ص 1388احمدي، (.ندارد

به دلیل از کار افتادگی کبد  پس از  1980آوریل سال  15وي در  )33،ص 1363سارتر، (.داند
  )78ص: همان(.دو روز إغماء درگذشت

  
  زندگی خلیل حاويگذري بر -2

جحا، (.در جبل الدروز متولّد شد» الهویه«در روستاي  1919خلیل حاوي در سال 
هنگامی که حاوي دوازده ساله بود پدرش به سبب بیماري اعصاب از کار  )217،ص1999

این . آور خانه باشدوي مجبور به ترك مدرسه شد و به کار بنّائی روي آورد تا نان. افتاده شد
او در  )19 ،ص1983 عوض،(.جاي گذاشتترین خاطرات را در ذهن او بهدردناك مرحله

طول تحصیلش و به گواهی اساتیدش از افراد تیزهوش و خلّاق در تحصیل و تحقیق و 
گراي سوریه ، خلیل حاوي به حزب ملّی1934در سال  )61،ص 1995الحرّ، (.مناظره بود

. هایی  از سیطرة بیگانگان، جذب آن شدندپیوست؛ حزبی که جوانان بسیاري با هدف ر
، با 1949، در سال ةاما پس از اعدام رهبر و مؤسس حزب، أنطون سعاد) 55جبر، بی تا،ص (

هاي در سال )219،ص 1999جحا، (.جانشین او اختالف پیدا کرد و حزب را ترك نمود
حاوي براي  )218ص :همان(. به کمبریج رفت و به اخذ مدرك دکترا نائل آمد 1959-1956

تر فلسفی نائل شود رسالۀ دکتري خود را دربارة جبران خلیل این که به مطالعات عمیق
هاي سارتر در این دوره مصادف با گسترش اندیشه) 219،ص 1998جحا،.(جبران انتخاب کرد

در میان استقبال  1960در سال . اروپا بود که خلیل خاوي نیز تحت تأثیر آن قرار گرفت
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او یکی از سه چهار شاعر مسلّم و مورد قبول  )65،ص 1995الحرّ، (.ه وطن بازگشتمردم ب
اگر بخواهیم عنوان  ).147،ص 1380شفیعی کدکنی، (. هاي چپ و راست استتمام جناح

فیلسوف یا سرایندة شعر فلسفی را در بین شاعران معاصر کشورهاي عربی به یک تن 
: اش عبارتند ازدفاتر شعري )148ص: همان(. یماختصاص دهیم، باید حاوي را انتخاب کن

» الرعد الجریح«) 1965(» بیادر الجوع«) 1961(» الناي و الریح«) 1957(» نهرالرماد«
  )1979(» من جحیم الکومیدیا«و ) 1979(

اش واقع در بیروت پس از تجاوز رژیم خلیل حاوي در خانه 6/6/1982در تاریخ 
البتّه شاید هم بتوان در این اقدام، مطالعات فلسفه . نمودصهیونیستی به وطنش خودکشی 

  .گرایی ایجاد کرده بود، دخیل دانستمادي را که در او نوعی پوچ
  
  فلسفه و ادبیات-3

دورة جدید . مفهوم شعر، از دیرباز خارج از چارچوب مفاهیم تعقّلی مورد نظر بوده است
ها بر این باورند که دانند؛ آنت تفکّر تجریدي میمقابل عقالنی نیز، مردم عموماً شعر را نقطۀ

هاي مبتنی بر اراده و دقّت که در جریان آن، ذهن به کار کنش تحلیلی فکر یعنی تالش«
هاي شعر هستند شود با طراوت الهام با فوران احساس و با لطافت تخیلی که نشانهگرفته می

اگر اثر شاعري ژرف تشخیص .ار استشوند، ناسازگو در همان نخستین کلمات آشکار می
بودن گونۀ کامالً متفاوت از ژرف بودن اثر فیلسوف یا رسد این ژرفداده شود به نظر می

در همین راستا از جمله مباحثی که همواره مورد توجه )1:1390والري،(».باشددانشمند 
ت است؛ این که این پژوهشگران عرصۀ علوم انسانی بوده، ماهیت ارتباط بین فلسفه و ادبیا
ترین مباحث از آغاز دو شاخه را باید جدا از هم یا در ارتباط با هم تصور نمود، از اصلی

جا که تاریخ فلسفه از حالت رسد از آنبه نظر می. پیدایش تاریخ فلسفه و ادبیات است
تري برخوردار است، عموماً این مقوله از جانب تحلیلگران موضوعات تر و مفصلمدون
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شود؛ نتیجۀ مباحث مطرح شده، ما را به این نکته رهنمود است که مربوط به فلسفه طرح می
موضوعی دانست که تمام موضوعات دیگر از -توان مادرفلسفه را به لحاظ تاریخی می«

اند و وران باستان تقریباً در باب هر چیزي تأمل کردهفالسفه د. انددامان آن بالیدن آغاز کرده
همگی از ... شناسیم مثل ریاضیات، فیزیک، اقتصاد وزایش موضوعات گوناگونی که می

شناسی مجزایی در اغلب موارد بر درون فلسفه رخ داده است که به موجب هر کدام روش
-حوزه اینگونهته است و به شواهد تجربی پدید آمده و سپس مورد پذیرش همگان قرار گرف

ادبیات و به ویژه شعر،  اما در حوزه) 1387،ص9اسکیالس،(».اي از پژوهش قوام یافته است
بحث تا حدودي متفاوت است؛ چرا که اوالً  ادبیات از لحاظ ماهیت با دیگر علوم متفاوت 

فی، نگاهی به از طر. است و ثانیاً ادبیات در حکم موضوعی آکادمیک بسیار نوظهور است
کند؛ به عنوان مثال، افالطون هم در حوزة تاریخ فلسفه، ما را با یک دوگانگی مواجه می

او تمام تالش خود را به کار «. فلسفه و هم در رابطه آن با ادبیات شخصیتی محوري است
 هاي خود را با چناناعتبار کند در حالی که محاورهبست تا شاعران و سرودخوانان  را بی

ظرافتی نوشته که شاید به درستی به این نتیجه برسیم که افالطون خود از اربابان هنرهایی 
  )10ص:همان(».بوده که یکسره به باد انتقادشان گرفته است

هایی که اهل در حوزة ادبیات عربی و فارسی اگر بخواهیم بر مبناي عملکرد شخصیت
این نتیجه خواهیم رسید که فلسفه و ادبیات  اند قضاوت کنیم در نهایت بهفلسفه و هنر بوده
اند چنان که فیلسوفان و نظریه پردازانی نظیر ابن سینا، فارابی، خیام، درهم تنیده شده
  .اندادبیات نیز صاحب ایده و اثر بوده در عین حال در حوزه... ابوالعالءالمعري و

  
  اگزیستانسیالیسم و ادبیات-3-1
اي فلسفی رخ نمود هاي جنگ جهانی دوم به عنوان نظریهأثناي سالاگزیستانسیالیسم در «

اما به مجرّد پایان یافتن جنگ، به عنوان یک نظریۀ ادبی نیز پدیدار گشت به ویژه از زمانی 
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بسیاري از ) 2003،ص715راغب،(».را منتشر نمود» ادبیات چیست«که ژان پل سارتر کتاب 
هاي ادبی و هنري و زبان شعر و اسطوره از قالب) اهاگزیستانسیالیست(فیلسوفان وجودي

هاي فلسفی که بر حوزهاین مکتب بیش از آن. کنندبراي تبیین فلسفۀ خود استفاده می
که از آثار بسا بیش از آنشهرت اصلی سارتر چه. تأثیرگذار باشد بر ادبیات تأثیر نهاده است

اثرگذاري فلسفه مورد ) 1390،ص28مشکات،.(فلسفی او برخاسته باشد به دلیل آثار ادبی اوست
ها گویاتر ها و رماننامهاي است که این فلسفه در نمایشبحث و ادبیات بر یکدیگر به گونه

ترین مسائلی  که بنیادي) 30ص :همان. (هاي فلسفیتر به بیان آمده است تا در رسالهو بلیغ
نگارگري جهان به دست : دارند، عبارتند  ازادبیات و نقد اگزیستانسیالیستی بدان توجه 

غنیمی هالل، .(نویسندة متعهد و رسالت وي در آن و ارزیابی این رسالت از سوي ناقدان
هاي عربی، شاعر این فلسفه بر آثار ادبی بسیاري تأثیر نهاده است، در سرزمین) 525،ص1373

در این . در شعر امروز منتسب است به مکتب اگزیستانسیالیسم) خلیل حاوي(نهرالرماد
  )148،ص1380کدکنی، .(کنداي از تجارب وجود خود را بیان میکتاب شاعر مجموعه

  
  هاي گسترش آناندیشۀ سارتر و زمینه -4

ها قبل از قرن بیستم بنیان نهاده شد اما بعد اي اروپایی است که سالاگزیستانسیالیسم، فلسفه
چه اهمیت این فلسفه را آن) 1388،ص130شورینی،خلیل .(از جنگ جهانی دوم مشهور گردید

هاي هاي فلسفی و فکري دیگر و بر حوزهدهی و تأثیر فزایندة آن بر نحلهافزاید بهرهمی
شناسی، تعلیم و تربیت، ادبیات مثل الهیات، اخالق، روان -گوناگون فرهنگ و علوم معاصر

- تر، با اصالت بشریت و انسانهاي فلسفۀ سارریشه) 21،ص 1390مشکات، .(است -و هنر

ها و تمایالت انسان را به منصۀ ظهور خواهد تمام استعداداو می. انددوستی او جان گرفته
در تمام آثار سارتر این نکته مورد تصریح و تأکید قرار گرفته ) 201،ص 1386نوالی، .(بنشاند

اید آن را با صبر و است که آزادي، بار و تکلیفی است که بر دوش انسان نهاده شده و ب
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: مضامینی مثل ).56،ص 1350کرنستُن، (.شجاعت و گاهی با حد اعالي فداکاري تحمل کند
هاي انسان و اصالت وجود او، آزادي، اختیار، مسئولیت، غربت، یأس، تناهی، مرگ و بحران

ت، مشکا.(ها و مفاهیم پرتکرار در آثار این فیلسوفان استانسان در دنیاي مدرن از واژه
این مکتب پس از جنگ جهانی دوم به منتهاي قدرت و شهرت خود رسید و )  21،ص 1390

حدات فرانسه به بیرون نهاد و مدت چندین داري گردید که پا از سرموجب نهضت دامنه
هاي یکی از زمینه) 410،ص 1389سیدحسینی، .(سال بر سیر فکر و هنر اروپا فرمانروایی کرد

هاي اگزیستانس شرایط خاص جنگ جهانی دوم و پس از آن گسترش فلسفه یا فلسفه
ارادگی در هاي روانی و احساس یأس و پوچی و بیبروز وحشت و دلهره و ناامنی. است

اي را فراهم اروپاي دوران جنگ و پس از آن، بستري مناسب براي گسترش چنین فلسفه
ها فروریخته و سنتی آنهایی که ساختار اجتماعی در چنین شرایطی و در سرزمین. کرد

اند که هیچ کنترلی بر زندگی هایی که با وجود شعار آزادي، دریافتهاست، و در میان انسان
کوشند تا توجیهی کارآمد و مناسب با آن اوضاع و ها میخود ندارند، اگزیستانسیالیست

دگی ارائه احوال ارائه کنند و راهی براي خروج یا کنار آمدن با این احساس پوچی و بیهو
گروه فیلسوفان و نویسندگانی که به پیشوائی ژان پل سارتر )22،ص 1390مشکات، .(دهند

شماري براي جلب پیروان و مریدان هاي بیاگزیستانسیالیسم را بر تخت کبریائی نشاندند راه
تردیدناپذیر آنان بود و سپس ها؛ نخست، قریحۀ ادبی ین این راهترمهم. دانستندمی

سیدحسینی، (صفتی اجتماع و همچنین حسن استقبال از طبقۀ جوانان مبارزاتشان با بوقلمون
ترین انگیزه و جاذبۀ این مکتب در میان فیلسوفان و حتی به سخنی ساده، مهم) 412،ص 1389

تأکید بر شخصیت انسان و حرمت نهادن به فرد و شورش علیه سلطۀ نیروهاي «مردم عادي 
قتصادي و اجتماعی دوران مدرن است؛دورانی که مردم را در یک زندگی نام و نشان ابی

  )31،ص1390مشکات،(» .مکانیزه، در یک نظام پیچیدة بوروکراتیک اسیر کرده است
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  »البحار و الدرویش«قصیدة-5
به چاپ رسیده و » نهرالرماد« اولین شعري است که در مجموعۀ» البحار و الدرویش«

تمدن غرب  نمایندة» البحار«تقابل تمدن غرب و شرق است؛  دربارة گر دیدگاه شاعرواگویه
در باور خلیل حاوي، هم دریانورد و هم درویش «. نمایندة تمدن شرق است» الدرویش«و 

گیر و ها را زمیناو تمام تمدن) 225،ص1999جحا،(».انددر کشف حقیقت، شکست خورده
هاي بسیار، در شناخت و درك با وجود تالشداند و معتقد است انسان وال میگرفتار گل

  .کامل حقیقت مثلی، ناتوان است
کوشد با فضاي حاکم بر قصیده، قبل از هر چیز معرّف حضور شاعري است که می

حاوي در . اندیشی و غور در معانی بلند، شعر را به سمت ساحتی تأملی، سوق دهدژرف
ند و بر آن است تا تعاملی صحیح با حقیقت بیاین شعر،خویشتن را در مواجهۀ با هستی می

برقرار نماید؛ به همین علت، تحقیق پیرامون قصیده را نه در دایرة زیباشناختی محض، بلکه 
  .باید در عرصۀ معناشناسی دنبال نمود

پردازد و خلیل حاوي براي درك حقیقت، گاهی همسفر با دریانورد به گشت و گذار می
گزینی و غور در خود، به آن معرفت سازد تا با عزلتاي میلهگاهی خلسۀ درویشان را وسی

شود، لذا به زعم خویش، رسد او هرگز  به این آرمان  نزدیک نمینائل آید؛ اما به نظر می
  .حیات را ترك نماید بیند که صحنۀصالح را در آن می

هایی از جنس ندر آغاز شعر، شاهد ملوانی هستیم که در دریایی مواج و ناشناخته که کف
گستراند، گرفتار آمده دچار سرگیجه و تهوع شده است، سپس به سرزمینی فرود مرگ را می

برد و درویشانی ها است؛ مکانی که احساس را از بین میها و سنتآید که داراي میکدهمی
 اند و گوییماندهالي واوهاي ذکرشان در آن حضور دارند که در میان گلدر میان حلقه

خدا و . این منطقۀ کهن، مملو از چیزهاي عبث و بیهوده است. اندموجودیتی نباتی یافته
بیند مرگ و خرابی پردازند و تنها چیزي که  انسان میروزگار در خانه به استراحت می



   ________________________________ __________________    
  نقد ادب معاصر عربی     82

 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______   
  
  
  
  

برود » ندانستن«گیرد که به سوي یابد و تصمیم میمعنی میها را بیوي تمام نشانه. است
  .بخش وي نیستجاتزیرا هیچ چیز ن

رسد تحلیل آن بر مبناي تم اصلی قصیده، نگرشی فلسفی به هستی است و به نظر می
تواند راهگشایی درست باشد؛ به همین دلیل عناصر موجود در آن را مورد اندیشۀ سارتر می

  :دهیمبررسی قرار می
  
  مسئولیت-5-1

جهانی دوم تبدیل به اصلی  پرداختن به اصل مسوولیت به ویژه در روزگار بعد از جنگ
این مهم در آثار ژان پل سارتر شکل . گرددهاي ادبی و هنري میجداناپذیر در نوشته

یکی از سیماهاي برجستۀ او در میان «گیرد؛ چنان که بسیاري معتقدند اي به خود میبرجسته
گان به جز نویسند(دیگري  روزگارش این است که بیش از هر نویسندةنویسندگان هم

او خود . به اصل مسئولیت نویسنده پرداخته و نظریه پرداز آن بوده است) مارکسیسیت
رویدادهاي روزگار  درگیر  نظریۀ مسوولیت و تعهد بوده و پرشور و ناآرام در داوري دربارة

بر همین اساس قبل از هر چیز این فرضیه قوت ) 203،ص1387آشوري،(».شرکت جسته است
اجراي اصل مسئولیتی که سارتر به دنبال آن است جز بر پایۀ دیدگاه گیرد که طرح و می

ادبیات «گویند سارتر کتاب فلسفی قابل توجیه و تفسیر نباشد و البته همین صاحبنظران می
  .خود را در راستاي این  هدف نوشته است» چیست

  
  مواجهه با مسوولیت و احساس سرگیجه و تهوع- 5-1-1

کند، بدون و فارغ از هرگونه مسوولیت، در جامعه زندگی را تجربه می انسان، زمانی که رها
گاه که قدم در گذراند، اما آنکه حیرانی و سرگشتگی را رو در روي خود بیند، ایام میاین

شود و این تردید است نهد گاهی بین هست و باید، دچار تردید میمسیر جریان ناهموار می
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شکل عکس این قضیه دربارة انسان بی مسئولیت . نمایدمی که موجبات سرگشتگی را فراهم
  .شودکند؛ چنین فردي مثل یک انسان خوابیده یا الیعقل، هرگز دچار سرگیجه نمیصدق می

هاي انسان پس از حضور در عرصۀ هستی آزاد است که راه خود را برگزیند به انتخاب
سایر افراد قابل الگوبرداري است پس ها براي جا که این انتخاباز آن. آزادانه بپردازد

بیند مسئولیتی را نیز در پی دارد لذا انسانی که خود را در مقابل مسئولیت، تنها و وانهاده می
چه در بسیاري از شارحاناندیشۀ سارتر بر این باورند که آن. شوددچار سرگیجه و تهوع می

در  (Angoisse) مان  حالت دلهرهعنوان تهوع مطرح شده هنخستین آثار ادبی سارتر به
کنیم که فرد در در شعر حاوي نیز مشاهده می)240،ص 1388احمدي، (.هستی و نیستی است

  :شوددریاي طوفانی اطراف خویش دچار تهوع و سرگیجه می
َ البحر،        بعد أن عانی دوار

تماتِ الطريق  َ عَ َ املداجی عرب   )41،ص1993 (...والضوء
حاصل از سفر دریایی دچار گشت و در میان تنگناهاي راه، گرفتار  سرگیجه که بهبعد از آن(

  ..... )نوري کم فروغ گردید
گویند که مفهوم انسان، با اضطراب و تشویش اصحاب اصالت وجود بدون مالحظه می

-مرادف است و مقصودشان این است که هنگامی که انسان خود را نسبت به امري ملتزم می

گیرد و اختیار متوجه است که با این عمل نه تنها راجع به خود تصمیم میسازد و کامال 
کند، در کند که خود چه خواهد شد بلکه براي همۀ افراد بنی نوع انسان تشریع حکم میمی

کرنستُن، (.تواند از احساس مسئولیت کامل و عمیق تبري جویداي انسان نمییک چنین لحظه
نوالی، .(آزادي مستلزم قبول تعهد و مسئولیت در جهان است عبارت دیگربه) 137،ص 1350
گویند و معتقدند که وي تنها براي ها از انتخاب بشر میاگزیستانسیالیست) 45،ص 1386

گوییم کند، هنگامی که ما میخودش نیست، بلکه با انتخابش براي تمام بشریت انتخاب می
بگوییم آدمی مسئول فردیت خاص  بشر مسئول وجود خویش است، منظور این نیست که
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ما با ) 31،ص 1376سارتر، (.گوییم هر فردي مسئول تمام افراد بشر استخود است، بلکه می
آفرینیم که این قاعده براي همۀ آدمیان و براي انتخاب هر عملی یک قاعدة اخالقی می

صورت ملوان براي همین است که شاعر فرد را به )32ص:همان(.سراسر دوران ما معتبر است
کشد، زیرا هرگاه یک دریانورد در و مسئول یک کشتی در میان دریاي مواج به تصویر می

عنوان تعیین کنندة سرنوشت دیگران نیز محسوب خواهد کشتی تصمیمی بگیرد این کار، به
  .رساندافزاید و او را به حالت سرگیجه و تهوع میپس این حالت به مسئولیت وي می. شد
پس از به وجود آمدن، ناگزیر از انتخاب است، زیرا اگر چیزي را هم انتخاب نکند  انسان  
هاي نامحدود ها و فرصتوي در میان انتخاب. را انتخاب کرده است» انتخاب نکردن«

گیرد که این حالت خود معلول شود و احساس سرگیجه و تهوع او را فرا میسرگردان می
گزیند و چه انسان برمیل مسوولیت ناشی از آزادي  در آندو چیز است؛ ناآرامی یراي تحم

دارد ها برمیگاه ناآرامی دیگري ناشی از امکاناتی که انسان به اختیار خویش دست از آنآن
) چرخشی(این ناآرامی، همانند دوار. تواند همه چیز و همۀ کارها را اختیار کندزیرا نمی

  )523،ص1373هالل،(».پیچدپرتگاه در سر انسان می است که به هنگام نگاه کردن از فراز به
  
  سرپیچی از پذیرش مسئولیت- 5-1-2

- اندیشۀ سارتر بر این است که، عاملیت و فعالیت انسان به یاري امکانات گزینشی و آزادي

-هاي دیگرش گسترش میهر امکانِ انسانی به خاطر امکانات و گزینش. گیرداش شکل می

هرچند آزادي ما مطلق است و هرگز باز . باید درنگ و دقت کرد یابد؛ ولی در این مورد
البته وضعیتی وجود ندارد که در آن هیچ . ایستد، اما قدرتمان آشکارا محدود استنمی

دهندة قدرت ما و از جمله قدرت هایی هستند که کاهشنتوانیم برگزینیم، ولی وضعیت
  )231،ص 1388احمدي، (.گزینش ما باشند
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هاي ذیل عنوان مسوولیت در پذیرش مسوولیت به عنوان یکی از مؤلفه سرپیچی از
این نگرش که . اندیشه اگزیستانسیالیستی خلیل حاوي، داراي جایگاه خاص خود است

است، به نوعی با توبیخ و زبان اعتراض شاعر  تحت تأثیر تعامالت اجتماعی انسان به جامعه
ینیم بخشی از عناصر اصلی این شعر را عناصري بگردد؛ به همین علت است که میهمراه می

  :دهندسیاه و نامطلوب، تشکیل می
َ أری، ماذا أری؟    ...   و

ريق  َ َ ح ماداً و َ ، ر وتًا َ   ...!     م
ِئ الغَربیِّ      لت فی الشاطِ َ   نـَز

ا َ ه َ ر   )45:1993(أم ال تُطيق؟...حدِّق تـَ
آتشی را در که کرانۀ غربی فرود آمده بینم؟ مرگی را، خاکستري را و بینم، چه میو می(... 

  )نکند توان دیدن نداري؟...اشخوب نگاه کن تا ببینی. است
خواند در بخش مورد نظر، شاعر هموطنانش را به آگاهی و دیدن شرایط وطنی فرا می

ا( َ ه َ ر ريق(امیدي و سیاهی که نا) ...حدِّق تـَ َ َ ح ماداً و َ ، ر وتًا َ ست را فراگرفته اهمه جاي آن) ...م
کند نوعی نیز انسان را توبیخ می خواند و بهاو به بازنگري در اوضاع نابسامان جامعه فرا می

که چرا از عمل باز ایستاده؟ متناسب با این بخش، شاعر در راستاي پیروي از ) أم ال تُطيق(
دارد که، بیان اندیشۀ سارتر به محدودیت عمل و آزادي معتقد است و همانند او اعالم می

من «آید یعنی گفتن این که اي که براي سلب مسئولیت از خویشتن به زبان میتوجیه گرایانه
این گفته فقط به این معناست که من . نادرست است» از خودم هیچ اختیاري نداشتم

سارتر نیز در هر شرایطی انسان را مسئول ). 232ص:همان(ام قدرت خود را بیازمایمنخواسته
حدِّق «پرسد که حاوي میاین. ست که وي باید براي زندگی فعالیت کندداند و معتقد امی

ها أم ال تُطيق؟ َ و Engagement)(به این دلیل است که آزادي چنان با مسئولیت، تعهد » تـَر
- دلهره همراه است که بیشتر مردم از آشنایی با آزادي خود، یا استفاده از آن، سرپیچی می
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دهد، ناتوانان، بار سنگینی است که آنان را به ناامیدي سوق می زیرا براي) 242ص: همان(.کنند
که براي نیرومندان، وسیلۀ شور و هیجان و جوش و غلیان، و کار وکوشش حال آن

  )411،ص 1389سیدحسینی، .(است
ن صدق الرؤی      َ مِ   أَتُری محُِّلت

  ما ال تُطيق؟      
ينیَّ     ! ـ خلِّنی َ   ماتت بع

  مناراتُ الطريق     
  )48،ص1993(خلِّنی أَمض إلی ما لستُ أدری

! اي ؟ رهایم کنکنی بر درست دیدن چیزي که طاقتش را نداري مجبور شدهآیا گمان می(
شناسمش سوي آن چه نمیرهایم کن، تا به. هاي راه، در چشمانم جان باختچرا که نشانه

  .)ره سپارم
خواهد که وضع موجود را بیند و میسئولیت را میشاعر در این قسمت بار سنگین م 

و از بار » رهایم کن -خلِّنی«: گویدشود میها مواجه میتغییر دهد اما وقتی با دشواري
اما دربارة مسئولیت باید گفت، اگر واقعیت داشته باشد که . کندمسئولیت شانه خالی می

منظور این ...مسئول آن کسی است که هست، انسان 2وجود انسان مقدم بر ماهیت اوست
احمدي، (. هاستمسئول تمامی انسان کهنیست که انسان مسئول فردیت خاص خود است، بل

خواهد از مسئولیت شانه خالی کند، با توجه به این که ما، اکنون فرد می )232،ص1388
ذري و مددي تعریف بدون امکان توسل به هرگونه ع...موقعیت بشر را چون انتخابی آزادانه

کنیم، بنابراین هرکس که به دنبال یافتن عذري، در پس پردة عواطف و امیال خود، می
سارتر، (3.نیتگریزگاهی بجوید، و هرکسی که متعذر به جبر شود، فردي است داراي سوء

د و اما فراغ از تعهد و التزام ما به عقیدة سارتر، آزادي نیست بلکه در واقع تقلی )69،ص 1376
30،ص 1350کرنستُن، (. ریت حقیقیاستهزاء آزادي است و نوعی فرار از ح(  
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دیگر این بند دربارة مرگ خاطرات، پژواك صداهاي دوردست، نورهاي بندرگاه و  نکته
ينیَّ  مناراتُ الطريق ( هاي راه است خاموش شدن نشانه َ که به عقیدة فیلسوفان ) ....ماتت بع

اي که به انسان جهت و مسیري را تحمیل کند ارزش و وظیفه وجودي، هیچ هدف، آرمان،
انسان خود باید دست به خلق ارزش و . اي نیز موجود نیستوجود ندارد و طبعا هیچ نشانه

افراد فقط زمانی انسان خواهند بود که دست به انتخاب بزنند و هر عملی را که  . معنا بزند
به ) 22،ص 1390مشکات، .(ه و مسئولیت برگزینندعنوان وظیفدانند بهدر ذهن خود ارزش می

روي او نشانه یا هدایتگري موجود نیست؛ پس چارة راه را گوید فراهمین دلیل شاعر می
رسد بر همین اساس، ها جست و به نظر مینشانیدانم یا حرکت در مسیر بیباید در نمی

برود » دانمنمی«سوي خواهد بهمی) ...خلِّنی أَمض إلی ما لستُ أدری( حاوي در این بخش 
یا غربت یا از خود  (Alienation)مفهوم آلیناسیون . که نوعی از خودبیگانگی و غربت است

طور گسترده مطرح شده است بیگانگی یکی از مفاهیم عمیقی است که در فلسفۀ وجودي به
: همان(» شهاي هستی خودترین الیهبا عمیق) انسانی(بیگانگی موجود «و عبارت است از 

  .چنین موجودي تنها و به حال خود رها شده است) 25ص
  

  آزادي-5-2
در . کندادبی اگزیستانسیالیسم، بسیار بر آن تأکید می-آزادي مفهومی است که مکتب فلسفی

فلسفه اگزیستانسیالیستی «روند؛ البته  ها، موجوداتی آزاد به شمار میاین مکتب، تمامی انسان
لوحانه اي از آزادي نبود، بلکه دشواري دست زدن به گزینش را دفاع سادهژان پل سارتر، 

هایی در آن در جهانی که عمدتا خارج از ید قدرت ماست، جهانی که عواقب چنین گزینش
اعتقاد آنان بر این است ) 8،ص1375باتلر،(».کندبس جدي و خطیر است، مطرح و تصدیق می

معناست و این انسان است که باید با ه همه چیز آن بییابد ککه انسان در دنیایی حضور می
چه در اطرافم هست و به هایم به آناین منم که با طرح«. عمل خویش، معنایی بدان بخشد
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حال ) 207،ص1391بالکهام،(» .بخشمگذارند معنی میهایم اثر میرویدادهایی که بر طرح
کنند رخی، از بار زندگی شانه خالی میهاي مترتب بر آن، بدر مقابل این آزادي و مسوولیت

آفرینی شود یا به امید داشتن به مابعدالطبیعه و حماسهکه یا  به گوشه نشینی منجر می
خواهند بار زندگی خویش را بر ذوش دیگري ها میگونه انسانقهرمانان؛ یعنی به نوعی این

در تعامل با آن، مفاهیمی تري به خود گرفته، بگذارند؛ بدین ترتیب آزادي مفهوم گسترده
-رنگ می... آفرینی وچون؛ مجهول بودن دنیاي اطراف، مرگ، نقش خدا و روزگار، حماسه

  .  گیرند
  
  آزادي و مجهول بودن دنیاي اطراف- 5-2-1

مجهول بودن هستی و  طرح پدیده» البحار و الدرویش« از جمله مباحث قابل طرح درباره
در آغاز، . دنیاي اطراف و در عین حال ارتباطی است که بین این مقوله و آزادي، وحود دارد

-اي، عنصر آشنایی را میهمه چیز نامعلوم و ناپیداست و مجهوالت پی در پی، از هر پدیده

  .  زدایند
َ عتماتِ الطريق« َ املداجی عَرب  و الضوء

ُ عن ا هول ينشق   )41،ص1993(»...هولو مدی ا
  ...)آیداي ناشناخته که از پی مجهول میو  نوري آمیخته با تاریکی در کوره راها و گستره( 

- مخاطب پس از خواندن ابیاتی از این دست، که تقریبا تمام بند اول قصیده را در بر می

ذهن وي یابد و ممکن است این سؤال به آور و مبهم میگیرد، خود را در مکانی رعب
متبادر شود که چه ارتباطی بین مجهولیت مطرح شده در آن و آزادي وجود دارد؟ و 
همچنین، در چنین فضایی، آیا او به عنوان یک انسان، هنوز از آزادي برخوردار است یا باید 

  ها بسپارد؟خود را به دست طوفان



   ________________________________ __________________    
  89مبناي فلسفۀ سارتر     تحلیل شعر البحار و الدرویش خلیل حاوي بر

 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______   
  
  
  
  
  

آن است تا شعرش، بیند و بر حاوي در این قسمت از  قصیده، همه چیز را ناشناخته می
اي باشد از این ناشناختگی؛ به دیگر سخن او در عین حال باور دارد که باید تصویري آئینه

سامان دهد و تاریخ، خود و واز این ناشناختگی را ارائه داد؛ زیرا انسان باید محیط را سر
حانة کسلی، أساطري، : جایی که عناصري متعدد از قبیلاما در ادامه و از آن. اش را بسازدآینده

یابند قدرت انتخاب، اختیار و به نوعی مفهوم آزادي به طور اجازه حضور می ...صالة و
او اینک به لطف این موهبت در سرزمینی که راویان حکایت . گرددنسبی براي او محقق می

  )42ص:همان. (آیدنموده اند فرود می
اي خسته، افسانه ها، نماز و میکده: آمددر سرزمینی که راویان روایتش کرده بودند فرود (

  )نخلی با سایه هایی رها و گسترده
بخشد و هستی همه چیز در ابتدا ناشناس است و این انسان است که هستی را معنا می«

انسان چیزي نیست جز همان چیزي که خود از خویش ساخته و . معناستبدون انسان بی
آزادي بر حسب نظر سارتر، از ) 75،ص1350کرنستُن، (».این نخستین اصل اصالت وجود است

اموري که تعین خاصی ندارند و . گیردتفاوتی و خالی از معنی بودن امور سرچشمه میبی
-عبارت دیگر، انسان با انتخاب هدفها معنی دهد، بهمنتظر آگاهی و التفاتی هست تا به آن

با همین . کند که وافی به مقصود باشندهاي خود، امور دور و نزدیک خود را چنان تنظیم می
  )43،ص 1386نوالی، .(کندها را نیز روشن میتنظیم، ارزش آن

ها، هاي حاوي در این شعر براي به تصویر کشیدن ناشناختگیرسد تالشبه نظر می
هاي شاعر گواهی است بر عرق ریزي. ارتباط نباشدچندان با سازمان دادن به امور، بی

- که ناشناختگیی شاعر در ارتباطی دوسویه با مجهوالت؛ سویه اول بیان اینهاي ضمنتالش

شود با انتخاب اي است که در هستی با آن مواجهیم و سویه دوم این که میها اولین پدیده
از این منظر . اهداف، حدود و ثغور آگاهی  و شناخت را از دل این مجهوالت معین نمود

خود به آزادي و به تبع آن بهخود «نگریم ها را میوقتی که مرگ و مجهول بودن راه
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شود انسان احساس سرگیجه، تهوع و رسیم که باعث میمسئولیت در انتخاب و دلهره می
  )137،ص 1350کرنستُن، (».گشتگی کندگم
  
  آزادي در مواجهه با مرگ - 5-2-2

هاي مختلف علوم ترین موضوعاتی است که همواره در حوزهمرگ از جمله اصلی پدیده
اي قابل مالحظه است عدم چه بیش از هر نکتهانسانی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما آن

در جوامع امروزي نیز هنگام ارزیابی «وحدت نظر دربارة آن در طول تاریخ است؛ چنان که 
اي در مورد مرگ، تناقض و ناهمگونی میان مفاهیم چگونگی انطباق افراد با نگرش ویژه

این مهم، به عنوان یکی دیگر از )123،ص1387معتمدي،(».شودنظري و عقاید جزمی آشکار می
-نکته مهم)  584،ص 1385نوري، .(هاي اساسی ادبیات اگزیستانسیالیستی نیز مطرح استجنبه

مرگ با مفهوم آزادي ارتباطی گسترده دارد؛  تر این که در دیدگاه اگزیستانسیالیستی، مقوله
مرگ و تناهی انسان را شروط « او . دیشۀ سارتر سازندة آزادي و انتخاب استمرگ در ان

ما با هم تفاوت داریم چون ) 240،ص 1388احمدي، (».ضروري براي آزادي انسان دانسته است
اگر مرگ در میان نبود همۀ ما همۀ . آزماییممان امکانات محدود و خاصی را میهرکدام

که در چنین حالتی، آزادي ) 206: همان(.شدیمهم شبیه میآزمودیم، و به امکانات را می
در البحار و الدرویش، مرگ براي . گیردالشعاع قرار میها، تحتانسانی به خاطر عدم تفاوت

  :آیدایفاد چنین کارکردي در شکلی فراگیر به کار می
يق        عن موتٍ حمُ

ُ االکفانَ زرقًا للغريق ر   )41،ص1993(ينشُ
  .)گستراندهایی کبود را  براي غرق شدن، میکه کفن] گویمسخن می[فراگیر از مرگی ( 
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رحمانه و وحشیانه براي انسان صورت بیمحیط به در مصراع پایانی این بخش همه
دهد یا در ادامه هاي انسان خبر میدنبال آن مسئولیتگستراندکه از مرگ و بههایی میکفن

  :گویدجا که میمرگ؛ آن شود براي پذیرشبستري فراهم می
» ُ ل ُ   و يداً مشطاء من أعصابِهِ تنس

  »أکفانًا له و املوت دانی
آري مرگ، . هایی فراهم استهایش براي او کفنبینم که از رگدستی یر و خاکستري می(

  .)نزدیک است
شود تا جهان یکسان و یکنواخت را جا به عنوان یک قطعیت پذیرفته میمرگ در این

- هویت می» ما«مهیا کند و این امر به ) آزادي(ا ایجاد تغییر، بستر را براي انتخاب نپذیرد و ب

فیلسوف اگزیستانسیالیست نیز معتقد است جهان بدون وجود ما محسوس و مؤثر . دهد
فرد تنها سرچشمۀ ... بخشیمنخواهد بود و در حقیقت، ماییم که به دنیاي حقیقی جان می

،ص 1385نوري، .(ست و وجود اشیاء مرهون وجود فرد استها بلکه خالق واقعیت اارزش
رسد که هستی هیچ معناي ذاتی و ضروري ندارد، همه چیز زائدند، لذا به این نتیجه می) 577

این زائد، پوچ و بیهوده  )205،ص 1388احمدي، (. اند و هم غیر ضروري و ناالزمهم زیادي
جا که از ابیات حاوي نیز یافت به ویژه آنتوان در سایر هاي طبیعی را میبودن پدیده

  :گویدالي سخن میوها و گلمنجالب
ی« ّ ها طنيٌ حمم   بعضُ

ها طنيٌ موات   بعضُ
ی ّ   آه کم أحرقتُ فی الطني احملم

  )49،ص1993(»آه کم متُّ مع الطني املوات
قدر در گل که من چه!  آه. ها گلی تفتیده و برخی دیگر گلی موات استبرخی از آن(

  !)قدر با گل موات  مردمآه چه! تفتیده،گداخته شدم
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  آزادي و نقش خدا و روزگار- 5-2-3
هاي نظري در حوزة اگزیستانسیالیسم، بحث دربارة ارتباط هستی با خالق از جمله بحث

چه براي ما در تحلیل شعر حاوي اهمیت دارد، ارتباط این مقوله با است که در این جا آن
الوجود یا اصالت قائل شدن براي پدیدة زمان ه،  اثبات یا نفی واجبکآزادي است و این

  . چه ارتباطی با مقولۀ آزادي انسان دارد) روزگار(
خلیل حاوي در هر صورت، براي آزادي انسان، ارزشی فراتر قائل شده معتقد است همۀ 

  :شودها در نهایت به انسان ختم میراه
  قابعٌ فی مطرحی من ألف ألف« 

  فی ضفَّة الکنج العريق قابعٌ 
قات األرضِ مهما تتناءی ُ   طُر

  عند بابی تَنتهی کلُّ طريق
ُ التَوأَمان« يح َ   :     و بکوخی يسرت

ُ السحيق ُ و الدهر   )    48،ص1993( »اهللا
ام؛ از دیرباز، از هزاران سال پیش، در جاي خود نشسته، سر در گریبان فرو برده(

هاي زمین، هر چند که دور باشند، بر در تمام راه. ماسردرگریبان، در ساحل گنگ، نشسته
شوند و آن دو همزاد؛ خداوند و روزگار کهن؛ در کلبۀ من به استراحت خانۀ من ختم می

  .)پردازندمی
همراه خداوند در خانۀ شاعر شود که چرا روزگار بهدر این بخش این سؤال مطرح می 

گونه خواهد بود که اگر دهند؛ پاسخ اینتغییر نمیپردازند و وضع موجود را به استراحت می
رسیم که بیانگر جبر ها میروزگار بخواهد شرایط را تغییر دهد ما به دیدگاه ناتورالیست

-محیط و طبیعت است و اگر خداوند تغییر دهندة شرایط باشد پس آزادي انسان چه می

ا وجود داشته باشد هم، انسان شود؟ اندیشۀ اگزیستانسیالیسم بر این باور است که اگر خد
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براي خوشبختی خویش و تغییر شرایط آزاد است و باید خودش در جهت تغییر شرایط 
افراد بشر ملعبۀ خدایان یا هر قوة دیگري ما سواي خود نیستند؛ بلکه آزادي . وارد عمل شود

،ص 1350، کرنستُن. (مطلق دارند و رها و مستقل و غیر متعلق و غیر مرتبط به حال خویشند

در واقع برآن است تا اعالم کند که » عند بابی تنتهی کلَّ طريق«:گویدکه میحاوي هنگامی) 66
  .خود باید آغازگر هر گونه راهی باشد و با تالش خویش بدان رهسپار شود

هاي عربی هاي دینی رایج در مشرق زمین به ویژه در سرزمینرسد آموزهبه نظر می
این اتفاق . لحادگونه در بسیاري مواقع شاعران را گرفتار خویش کنددهد نگرش ااجازه نمی

-نیز صدق می»نازك المالئکه«عالوه بر حاوي در مورد برخی شاعران دیگر عربی از جمله 

-هاي الحادي گرایش میکند؛که تحت تأثیر فلسفه غرب گاهی به دیدگاه

گیرد و رش فاصلۀ محسوسی میپاید که از این نگاما دیري نمی) 187،ص1994هداره،.(یابد
گیرند چندان با اي است بر این که راهی که خلیل و همانندان او در پیش میاین همه، مقدمه

کنند، متفاوت به نظر هاي غیر مادي بر آن تأکید میراه ریشه دوانیده در فطرت، که آموزه
  . رسدنمی

  
  آفرینی و نیایشحماسه - 5-2-4

شناسی بر این مبناست که قهرمانان و نخبگان جامعه از عناصر هاي جامعه برخی دیدگاه
ها در ساختار جامعۀ انسانی ها و آرماناصلی ایجاد تغییر و هدایت جامعه به سوي خواست

هاي نو با خلق اندیشه«دهند و ها گاهی شرایط زندگی را تحت تأثیر قرار میآن. هستند
ه، عالقه به مصلحت عمومی، انجام کار مستمر هاي رایج اندیشها و چارچوبفراتر از سنت

در ایجاد تحول و ...به عنوان حرفۀ اصلی، تعقل و تفکر در امور جامعه وسیاست و فرهنگ و
این توانایی را دارند )  248،ص1379بشیریه،(» .اي دارندحرکت به سمت تعالی نقش برجسته

اما در دیدگاه ) 254،صهمان.(که اجتماع انسان را به سرمنزل مقصود رهنمون شوند
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اي محکوم است؛ طرفداران این اگزیستانسیالیستی، با توجه به آزادي انسان، چنین عقیده
شوند؛ زیرا هیچ انسانی زبون موجب رهایی انسان نمی 4هامکتب بر این باورند که قهرمانی

شده  به نا یا قهرمان آفریده نشده و این از آن رو است که انسان در ابتداي وجودش تعریف
گوید این است که شخص چه اگزیستانسیالیسم میآن«. یابدسیلۀ اعمالش ماهیت میو

- شخص قهرمان، خود، خویشتن را قهرمان می. سازدعنصر میعنصر، خود را سستسست

همیشه این امکان براي شخص سست عنصر هست که دیگر سست عنصر نباشد . کند
سارتر، .(ان وجود دارد که از قهرمان بودن، دست بشویدکه براي قهرمان این امکهمچنان

نمایاند؛ زیرا او مفهوم قهرمانی، حاوي نیز در شعر خود، همین موضوع را می) 55،ص 1376
کند که سودبخش نیستند و همچنین توانایی اي تبیین میحماسه و راز و نیاز را به گونه

  . اش را بسازدفس خویش، آیندهانسان باید با تکیه بر ن. نجات انسان را ندارند
کند، زیرا بر مبناي ها و مسئولیتش رها نمیخاکساري در راز و نیازها، انسان را از سختی

کند، الوجود نیز چیزي تغییر نمیسارتر، به فرض وجود داشتن واجب اندیشه
مددي، اگزیستانسیالیسم معتقد است که بشر بدون هیچ اتکا و دست آویزي بدون هیچ گونه 

در این نوع نگرش، انسان به   )41،ص همان(.محکوم است که در هر لحظه بشریت را بسازد
حال خویش رها شده است؛ چنین رهایی و وانهادگی متضمن این معنی است که ما، خود 

حاوي نیز تحت تأثیر چنین نگرشی، ) 47،ص همان(. کنیمشخصا هستی خود را انتخاب می
ها بجوید، بلکه ها یا خاکساريان نباید رهایی خویش را در قهرمانیبر این باور است که انس

باید متناسب با میزان توانایی و امکانات در دسترس و حد اعالي فداکاري و صداقت و در 
تفکر را در سراسر  این شیوه. آزادي، فرصت زیستن و حرکت را براي خود فراهم کند سایه

ها، داراي در این آثار، هیچ یک از شخصیت. نمودتوان مشاهده آثار وجودگرایانه می
نیروهاي ماورائی نیستند، بلکه افرادي معمولی هستند که بدون چشم دوختن به آسمان و با 

تواند چشم امید به انسان نمی. تکیه بر آگاهی و توانایی خویش، به سوي آینده در حرکتند
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که به جمود دچار گردد، حیات را ن اینغیر بدوزد و باید با آگاهی به وانهادگی خویش، بدو
  :صورت بخشد

ُ فی عينيه مات     «   ماتَ ذاکَ الضوء
، و ال ذلُّ الصالة يهِ   )48،ص1993(»ال البطوالتُ تنجِّ

بخشد و نه ها نجاتش مینه قهرمانیآن روشنایی در چشمانش جان باخت؛ چندان که (
  .)خاکساري در نماز

  
  امیدينا-5-3

این . شدگی استمندرج در بحث اگزیستانسیالیسم، ناامیدي و تسلیماز جمله مضامین 
گونه راهنمایی در آن نخواهد شود که هیچنگرش معتقد است؛ انسان به جهانی وارد می

همچنین . باشدخود او سازندة اخالق است و از ابتدا معیاري براي آن موجود نمی. داشت
وانهادگی نیروهایی همچون اصالت تاریخ و حال در این . احساسات او نیز سودبخش نیست

از فکر زیستن در چنین جهانی، «اند؛ پس جبر طبیعت نیز در پی تسلیم نمودن انسان
دهد، جهانی که در آن هر کس باید اعمال و احساس اضطراب و نومیدي به آدم دست می

جود داشته که مرجعی براي مشروعیت بخشیدن به این گزینش وآنرفتارش را برگزیند؛ بی
-در شعر حاوي نیز تحت تأثیر اندیشه سارتر، مقولۀ ناامیدي را می) 7،ص1375باتلر،(» .باشد

  :توان در دو حوزة اصول اخالقی، احساسی و ارتباط با جبر طبیعت مورد توجه قرار داد
  
  نا امیدي از اصول اخالقی و احساس- 5-3-1

ی اصول اخالقی و نادیده انگاشتن از دیگر موضوعات قابل بحث در قصیدة حاوي،فروپاش
رسد، این مهم، یکی از نقاط مشترك شعر معاصر عربی به نظر می. احساسات انسانی است

هاي کیفی هاي کمی بر ارزشناامیدي از چنین اصولی را باید در نتیجۀ غلبۀ ارزش. است
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در . کرد گذشتۀ انسان و ناکارآمدي این اصول در ساختن جهانی آرمانی و مطلوب قلمداد
شعر حاوي، عناصر مختلف به عنوان نمادهاي اصول اخالقی و احساسی در کنار هم قرار 

 :کوشد ناکارآمدي این تجمع را نمایان کندگیرند و شاعر میمی

» ُ نها الرواة ِی ارضٍ حکی عَ   :     حطَّ ف
، صالة      ٌ   حانٌة کَسلی، أساطري

ينمات      َ ُ الظلِّ رخیُّ اهل ٌ فاتر   و خنيل
يت احلسَّ  ٌ ميُ َحٌ رطب   ))42،ص1993(»مطر

ها، اي تنبل، اسطورهمیکده :کننداش حکایت میگونهدر سرزمینی فرود آمد که راویان این(
و نخلی با سایۀ ناچیز و اندك نوایی و مکانی نمناك که هر گونه حسی را از  نماز و نیایش

  .)بردبین می
گوید که سنتی جوامع شرقی سخن میخلیل حاوي در این بخش، از فروپاشی ساختار 
نوعی اصالت و اصول اخالقی متروك در کنار محل عبادت، میکده نیز موجود است و به

اند، اما در اندیشۀ سارتر این احساس از کجا دو، موجب مرگ احساس شدهاند و اینشده
مالی گیرد و نقش اصالت و اصول اخالقی چیست؟ احساس، زاییده و ساختۀ اعنشأت می

توان براي انتخاب راهی که باید در پیش گرفت، به پس نمی. دهیماست که انجام می
توان در خود حالت اصیلی یافت که محرك احساس توسل جست؛  بدین معنی که نه می

توان در اصول اخالقی، مفاهیمی یافت که موجب و مجوز اعمال ما اعمال ما شود، و نه می
فلسفۀ وجودي فلسفۀ احساس نیست، اما واقف است که  ) 45،ص همان(.شمار رودبه

) 154،ص 1377کواري، مک.(پود وجود انسان جایی شایستۀ خودش داردواحساس در کل تار
رسد حاوي در تالش است تا در تکمیل پروژة معنایی خویش از این بر همین مبنا به نظر می

هاي اگزیستانسیالیستی در وزهمسیر عبور کرده تصویرگر فضایی باشد که تحت تأثیر آم
- او البته از عناصر جامعۀ شرقی نیز براي انتقال این معنا بهره می. ذهنش شکل گرفته است
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هاي خویش باشد به همین گر دریافتتري واگویهگیرد و بر آن است تا با وضوح بیش
  .گیرندشکلی برجسته به خود می» حانة، أساطري، صالة و خنيل«علت، عناصري چون 

  
  جبر طبیعت و ناامیدي- 5-3-2

ها  امروزه موازنه میان انسان و اشیاء به هم خورده است و جهانِ اگزیستانسیالیست به عقیده
) 25،ص 1390مشکات، .(کندعنوان ابزار استفاده میبلعیده، از او بهابزاري، وجود انسان را فرو 

کند، به عنوان یکی از تحمیل میاین عدم توازن که در نهایت، شرایط جبري را به انسان 
مبانی فکري دیدگاه اگزیستانسیالیسم، قابل توجه است و بر همین مبنا در شعر حاوي نیز 

  .یابدتبلور می
تأثیر جبر طبیعت، دچار ضعف و توصیف حاوي از انسان معاصر، انسانی است که تحت

ماعی عرب، به ویژه مردم ناامیدي گشته است؛ البته در این بین باید وضعیت سیاسی و اجت
سوریه پس از آزاد شدن از قید استعمار فرانسه، در «. سوریه، را در دهۀ پنجاه، در نظر داشت

» .هاي بعد از جنگ جهانی دوم کمتر روي ثبات و آرامش را دیده بودسال
این قضیه در کنار دیگر قضایا،  انسانی را در البحار و الدرویش به ) 209،ص1353ناتینگ،(
  :کشد که دچار یأس و واماندگی گشته استصویر میت

حلِ و بات     « َ ُ فی الو   شرَّشَت رجاله
ات،      َ و َ ُ األرضُ امل ه ُ تَصُّ ما تنضَح ، ميَ   ساکنًا

نمو طُفيلیُّ النبات َ ِ ي ه ِ لد ِ   :     فی مطاوی ج
بالبٌ صفيق      ٌ شاخَ علی الدهِر و َ َل   طحلب

َستَفيق ه لن ي ٌ عن حسِّ   )    43،ص1993(»غائب
- هاي زمین مرده را میمانده، بی حرکت ایستاده و تراوشالي واوهایش در میان گلگام( 

اي پیر که بر پیکرة خزه: رویدوار، میدر البه الي پوستش گیاهی کوچک، انگل. مکد
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شود و هرگز بیدار نخواهد روزگار، همراه با پیچکی ضخیم، فارغ از هشیاري، پیچیده می
  .)شد

نوعی تسلیم شدن او در برابر جبر رفتن  در لجن و به مصراع اول باقی ماندن و فرودر 
او براي اثبات نظر خود، به این . بینیم، اما سارتر با جبر و ایجاب مخالف استطبیعت را می
- افراد انسان خود تاریخ خویش را می«: کند که گفته استاستناد می Engels) (قول انگلس 

تأکید سارتر بیشتر روي » .نمایددر محیطی که آنها را مقید به شرایط معینی میسازند، اما 
که انسان یعنی این» سازندافراد انسان خود تاریخ خویش را می« این عبارت است که 

 )150-151صص :1350کرنستُن، ( .که تاریخ یا گذشته، سازندة انسانسازندة تاریخ است، نه این
که عوامل و اجبارهاي بیرونی نتوانند خودشان را بر او تحمیل وجود اصیل، وجودي است 

تواند بین اصیل ماندن و از دست دادن اصالت خود، کنند؛ اما انسان، موجودي است که می
خواهد از جا در واقع می خلیل  نیز در این) 25ص: 1390مشکات، .(دست به انتخاب بزند

  .تصویر کشددست رفتن اصالت فرد را به
بیند، به این ها و طبیعت خشن و پست میکه شاعر خود را پیوسته در میان گلاین ارهدرب

- چون ابزار بیکند، خود را همرسیم که فرد، استعالء را بطور کامل رد مینظر سارتر می

او در این حالت، . شناسدها را مرتبط با زندگی راستین خود نمیداند و ارزشاختیاري می
اند، و او داند که از پیش وجود داشتهو معناهاي زندگی خود را چیزهایی می هاتمامی ارزش
بینیم در مصرع دوم نیز می) 244،ص 1388احمدي، (.ها را بپذیرد و آرام زندگی کندفقط باید آن

هاي از چون و چراي ارزشمکد که نشانگر همین پذیرش بیشاعر، تراوشات زمبن را می
  .باشدپیش موجود، می

گی درویش و تصویري که از داشتن موجودیت نباتی در زندگانی و تسلیم بودن درماند
ٌ شاخَ «انسان در مصراع چهارم این بخش  شود، یادآور این نظر سارتر نمایان می» ...طحلب

-هاي معنوي و فکري در زندگی اجتماعی غافلیم؛ با نسیمی میاز تأثیر کوشش« است که 
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نوعی حالت تسلیم در برابر سرشت و سرنوشت در . شویمده میپژمر بادسرديشکفیم و با 
  .)41،ص 1376سارتر، (».ما ایجاد شده که جنبه اي مخرب دارد

ه«در مصراع پایانی این بخش  ٌ عن حسِّ خبري درویش حسی و بیکه شاهد بی» ...غائب
» سیالیستیآزادي اگزیستان«طبیعی است که . کنیمامیدي وي را حس مینوعی، ناهستیم، به 

جا که تحصیل آزادي فردي و از آن. شودسرانجام به یأس و دلزدگی و عدم آزادي منتهی می
بینی را سرمنزل مجرد و معنوي امري محال است، اگزیستانسیالیست که آزادي و خوش

نوري، .(یابدخویش قرار داده بود، در پایان سفر، خود را سرگشتۀ وادي اسارت و نومیدي می
هاي از پیش بینم که ارزشگونهاست که درویش را اسیري ناامید میاین) 580،ص1385

 .پذیردموجود را می

  
  نتیجه 
در شعرِ حاوي از مرگ، سرگیجه، طبیعت خشن، مشکالت انسان معاصر در میان امواج، -1

معناي .. شودهایی براي تحلیلی فلسفی،استفاده میزمینهها به عنوان پسحوادث و منجالب
گذار آزادي در فلسفه ي سارتر مرگ بنیان: فلسفیِ این تصاویر بیان شد بدین صورت که

که تنها مربوط به دلیل اینآورد و این انتخاب بههمراه میاست، این آزادي، انتخاب را به
گیر تمام بشریت خواهد بود، دلهره و اضطراب را شخص  نخواهد بود و عواقب آن گریبان

هاي مسئولیت پذیري، شانه اما انسان نباید از داشتن این آزادي و دشواري. آوردوجود میبه
خالی کند، بلکه باید براي ساختن آیندة مورد نظر بشریت، نهایت تالش و فداکاري خود را 

  .کار بندد تا  به زندگی راستین و دلخواه دست یابدبه
هاي دوران کودکی، واقعیت آید، ازاش برمیخلیل حاوي، چنان که از بررسی زندگی -2

سخت و خشن زندگی را بر گردة خویش احساس کرده است و از طرفی دیگر نیز، تحت 
هاي اروپایی و ارتباط با فلسفۀ غربی، به ویژه دیدگاه تأثیر حضورش در سرزمین
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کوشد، ضمن حفظ اصول و یابد و میاگزیستانسیالیستی سارتر، به نگاهی فلسفی دست می
ها استفاده برد؛ ي، از شعر، به عنوان بستري براي طرح و بالندگی این اندیشهچارچوب هنر

بخشد؛ به عبارتی اش، رنگی دیگرگون به شعرش میفلسفی و فکري به همین دلیل دیدگاه
دیگر، اشعار بررسی شده حاکی از بافت فکري شاعر و تأثراتی است که شاعر از شرایط 

فلسفه و اقامت در فرانسه، در یافت نموده  زمینه محیط زندگی، مطالعات و تحصیل در
  . است

- اي متأثر از جهان مدرن و محدودیتهاي اگزیستانسیالیستی سارتر به طور ویژهدیدگاه-3

رسد به همین علت هاي قبلی و فعلی انسان معاصر است و به نظر میهاي ناشی از ذهنیت
گرایانۀ فلسفی،وارد عرصۀ هنر کلیهاي باشد که عالوه بر تصرف قسمت اعظمی از نگرش

هاي خلیل حاوي نیز و ادبیات شده و حتی در شعر معاصر عربی و در رأس آن در سروده
  .اي است براي اثبات این مدعااثرگذار بوده است که البحار و الدرویش نمونه

هاي محوري صرف و نادیده انگاشتن امور فرازمینی به عنوان یکی از مؤلفهوجه انسان -4
تواند شود و این مهم میاگزیستانسیالیسم در قصیدة خلیل حاوي چندان برجسته نمی

  .مخاطب را با خوانش و تفسیري جدید از این اندیشه در شعر حاوي مواجه نماید
  

  یادداشتها
این » سازدبشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می«گرایی این است که در این فلسفه مراد از درون-1

  .خودسازي صرفا مربوط به انسان است، یعنی به عالم درون
-شود، در جهان سر بر مییابد، متوجه وجود خود میاین عبارت به این معناست که بشر ابتدا وجود می -2

  .دهدشناساند، یعنی تعریفی بدست میکشد و سپس خود را می
هایی اشاره تانسیالیستی مهمی است که به راهسوءنیت یا باور نادرست بعنوان انکار آزادي، مفهوم اگزیس -3

  .قبوالنیم که آزاد نیستیمدارد که در آن ما به خودمان می
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» بر مبناي بهترین رفتار بعضی از افراد « سرایی خالی است و بشر را آثار ادبی اگزیستانسیالیسم از حماسه -4
  .سنجندنمی

  
  منابع و مآخذ

  .، تهران، نشر مرکزنوشتمیسارتر که ) ش1388(احمدي، بابک  -1
. مرتضی نادري دره شوري ، تهران: ، ترجمهدرآمدي بر فلسفه و ادبیات)ش1387(اسکیالس، اوله مارتین-2

  . 1نشر اختران، چ
  . 5، تهران، مرکز، چشعر و اندیشه)ش1387(آشوري، داریوش-3
  . 1خشایار دیهیمی، تهران،کهکشان، چ:مترجم) ش1375( ژان پل سارترباتلر، جودیت -4
، تهران، جامعه شناسی سیاسی، نقش نیروهاي اجتماعی در زندگی سیاسی )ش1379(بشیریه، حسین -5

  . 6نشر نی، چ
  .  8محسن حکیمی، تهران، مرکز، چ: ، مترجمشش متفکر اگزیستانسیالیست) ش1391(بالکهام، هرولدجان -6
  ، دمشق، األسدیل حاويخل) بی تا(جبر، جمیل  -7
  .بیروت، دارالعودة. الشعر العربی الحدیث). م1999. (جحا، خلیل میشال -8
  .، بیروت، دارالعودة1، طدیوان خلیل خاوي) م1993. (حاوي، خلیل -9

بیروت، دارالکتب . خلیل حاوي شاعرالحداثه و الرومانسیه). م1995. (الحرّ، عبدالمجید-10
  .العلمیه

، تهران، یادواره 2، چمکاتب فلسفی و آراي تربیتی) ش1388(شورینی، سیاوش خلیلی -11
  .کتاب

  .،بیروت،مکتبۀ لبنان ناشرون3،طموسوعۀ النظریات األدبیۀ)م2003(راغب،نبیل -12
ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، : مترجم ادبیات چیست،) ش1363(سارتر،  ژان پل-13

  . تهران، زمان



   ________________________________ __________________    
  نقد ادب معاصر عربی     102

 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ _______   
  
  
  
  

مصطفی رحیمی، : مترجم.اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر) ش1376. (سارتر، ژان پل-14
  . تهران، نیلوفر

  .،تهران، نگاه15، چهاي ادبیمکتب) ش1389. (سیدحسینی، رضا -15
  .، تهران، سخن 1، چشعر معاصر عرب) ش1380(شفیعی کدکنی، محمدرضا-16
  .دمشق، األسد. خلیل حاوي). م1983. (عوض، ریتا -17
اهللا زاده سید مرتضی آیت: ، مترجمادبیات تطبیقی). ش1373. (محمدغنیمی هالل،  -18

 .کبیرشیرازي، تهران، انتشارات امیر

منوچهر بزرگمهر، تهران، انتشارات : ، مترجمژان پل سارتر) ش1350(کرنستُن، موریس -19
  . خوارزمی

، هاواژهفرهنگ ) ش1390(همراه جمعی از نویسندگانبه) بیات(مشکات، عبدالرسول -20
  .تهران، انتشارات سمت

  .،تهران،مرکز2،چانسان و مرگ،درآمدي بر مرگ شناسی)ش1387(معتمدي،غالمحسین-21
سعید حنایی کاشانی، محمد: ، مترجمفلسفۀ وجودي) ش1377(کواري، جان مک -22

  .تهران، انتشارات هرمس
بداهللا گله داري، ع: ، مترجمناصر -رهبران سیاسی قرن بیستم) ش1353(ناتینگ،آنتونی-23
  .، تهران، امیرکبیر1چ

، تبریز، هاي اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقیفلسفه) ش1386(نوالی، محمد  -24
 .انتشارات دانشگاه تبریز

هاي ادبی و هنري تا پایان ها و جنبشها، سبکمکتب) ش1385(الدین نوري، نظام-25
 .، تهران، نشر زهرهقرن بیستم
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هاله الجوردي و :،ترجمه)مجموعه مقاالت(دربارة شعر)ش1390(دیگران والري،پل و-26
  .،تهران،سازمان چاپ و انتشارات3دیگران،چ

 .،بیروت،دارالنهضهبحوث فی األدب العربی الحدیث)م1994(هداره،محمد مصطفی-27
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  الوجودية لسارتردراسة لقصيدة البحار و الدرويش خلليل احلاوی علی اساس الفلسفة 
  ١الدکتور فرهادرجبی
  ٢ميالد درويشی

 ّ   صالملخ
إن اآلراء الفلسفية لسارتر حول االنسان و الوجـود قـد أثـرت يف األدب و جتلـت آثارهـا فيـه و يف االدب العـريب بشـكل   

يــدرس هـذا املقــال املفــاهيم و ااملضـامني اخلاصــة بالفلســفة الوجوديـة فــی قصــيدة . خـاص بــرزت  يف أشــعار خليـل حــاوي 
يـــة املختلفــة کاملســـوولية، واحلريــة، واالختيـــار، اليــأس و التســـليم و البحــار و الــدرويش کمـــا يقــوم بدراســـة العناصــر الوجود

ا الشاعر حمافظا األطارات الفنية فی قصيدته   .فروعها الفلسفية املرتبطة التی إهتم 
  

ـــــــــــــــة:الکلمـــــــــــــــات الرئيســـــــــــــــية .جـــــــــــــــان بـــــــــــــــول ســـــــــــــــارتر، خليـــــــــــــــل احلـــــــــــــــاوی، البحـــــــــــــــار و الـــــــــــــــدرويش، الوجودي

                                                

  مساعدة جبامعة گيالن  ذأستا -١
ا جبامعة خوارزمی -٢   طالب  املاجستري يف اللغة العربية و آدا

 


