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    چكیده

و  تـرين مهـم  از يکـی ( وجود اصالت فلسف ) اگزيستانس

جهان است  کـه   ادبی و فلسفی هایتأثیرگذارترين مکتب

 ادبی، و فلسفی مکتب اين ستا در«اروپا»مهد پیدايش آن 

 طوربه وجود، لمس معنای و هستی تجرب  انسانی در فرد

« گنـاه  مرگ، رنج، ترس و»های مرزی واسطه با موقعیتبی

شوند تـا انسـان از   ها سبب میاين موقعیت و شده رويارو

درونـی خـويش اطـالع يافتـه، خـود را بهتـر          ابعاد نهفتـ 

فلسف  اگزيستانس تحلیل خود از سرنوشت بشـر   بشناسدا

سه نشان  هسـتی   را بر سه استنباط بنیادی استوار ساخت و

هدف ايـن مقالـه روشـنگری سـه      رای آن در نظر گرفتاب

آتمـا  ايمـانی( در   اخالقی و اصل اگزيستانس )استحسانی،
 بینـی نتايج تحقیق حـاکی از تـأثیر جهـان     استا سگ من

هـای ايـن   داسـتان  های فیلسـوفان اسـتا  از تحلیل چوبک

ترس  رنج، چون )مرگ،همنويسنده سراسر پر از مضامینی 

 هـا، فسـاد و  کوشد تا زشتینويسنده میاين  اگناه( است و

های موجود اجتماع را در برابر چشـم خواننـدگان   نابرابری

پیامدهای اين بی عدالتی را  ،عالوه بر آنا به تصوير بکشد

( بـه ايـن   آتما سگ مندر تحلیل داستان ) کندانیز بیان می

نتیجه رسـیديم کـه شخصـیت اول داسـتان بـا گذشـتن از       

ــ  ــتانس ا مرحل ــانی واگزيس ــ    ستحس ــه مرحل ــی ب اخالق

 شودااگزيستانس ايمانی نائل می
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Abstract 

Existentialism, which has been emerged in 

Europe, is one of the most important and 

influential philosophical and literary 

schools in the world. In this literary and 

philosophical school, humans will be faced 

with the boundaries of "death, suffering, 

fear, and sin," in order to experience the 

real meanings of existence, as well these 

situations make them to become aware of 

their innermost hidden dimensions, and to 

know themselves better. Existentialism 

philosophy based its analysis of human 

destiny on three fundamental inferences 

and defined three signs of its existence. 

The purpose of this article is to specify the 

three principles of existence (sensory, 

moral and faith) in Atma, My Dog. The 

results show that Chubak's worldview is 

influenced by philosophers' analysis. This 

author's stories are full of themes (death, 

suffering, fear, and sin). This author tries to 

portray the ugliness, corruption and 

inequalities of the society to the readers. In 

addition, it expresses the consequences of 

this injustice. In the analysis of the story, it 

came to the conclusion that the 

protagonist of the story reaches the stage of 

faith existence by passing through the stage 

of moral and moral existence. 

 

Keywords: Existence, Boundary 

Situations, Existential Enlightenment, 
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 مقدمه

-تجربه ی ويگرامانند عقل 1سفه اگزيستانسفل

گرايی عنوانی است که ممکن است باعث سوء 

ای  مشخص  حوزه زيرا سیستم معین وشود؛ فهم 

ای که به آنها اين عنوان را نداردا اغلب فالسفه

های ريشه پذيرندااند، خود اين عنوان را نمیداده

سقراط ترسیم  فلسفی اين جريان را تا ارسطو و

 را تا لوتر، اگوستین و از نظر مذهبی آن اند وردهک

شک ولی بی ،اندپیگیری کرده عهد عتیقکتاب 

اين جريانی است که از افکار کیر کگارد 

  تأثیرگیردا خود وی نیز تحت سرچشمه می

شلینگ قرار داشت از طرف ديگر بر ضد  کانت و

هگل بودا کانت از جمله فیلسوفانی است که در 

در ياسپرس  طور اعم وهان فکری  بـن جريـاي

 زيادی داشته استا تأثیرطور اخص هب

ادبیات  از میان نويسندگان موفق حوزۀ

آشنايی   سابقتوجه به  با صادق چوبک ،داستانی

خود را تحت  آثار چخوف، با داستايوفسکی و

جريانات نويسندگی فرامرزی خلق کرده  تأثیر

صادق ی ها داستان توان یماستا در حقیقت 

زمانی،  چوبک را صرف نظر از قیود مکانی و

مند دوره معاصر لهئوجودی نوع انسان مس دغدغ 

دردناک مدرنیته در   قلمداد کرد که پس از تجرب

در پی  ی خودساخته فرو رفته وها بحرانباتالق 

خود   رفتموجوديت از دست احیای حیثیت و

 استا

غمناکی بر  فضای تلخ و 1235در سال 

شودا دورانی که روشن فکری حاکم می محافل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Existence 

همه  امیدهای مردم به  کرد وگرسنگی بیداد  می

فرمان مشروطیت با  شوداناامیدی مبدل  می

رو شده، ملی شدن صنعت نفت در شکست روبه

 جنگ جهانی اتفاق افتاد و د،شونطفه خفه می

گیردا در اين ات آن دامن ايران را نیز فرا میتأثیر

ال، چوبک که هیچ واقعیتی  از نگاه احو اوضاع و

توانست از ماند، چگونه میتیزبین او پنهان نمی

های چشمش را به روی واقعیت امید بنويسد و

 گرا بود وای واقعیتتلخ ببنددا چوبک نويسنده

کرد که واقعیاتی تلخ آن ای زندگی میدر دوره

ای چنان  اطرافش را احاطه کرده بودند که چاره

 ا ها نداشتآن جز ديدن

جوان  پر   روحی دربه طور حتم اين فضا  

 تأثیراخالقی چون صادق چوبک  شور و شر و

نگاه تلخ به  تم مرگ و گذاردابسزايی باقی می

های  زندگی  در آثار چوبک پلشتی ها وزشتی

 مرداد 35رشد يافته استا کودتای  نشأت گرفته و

فرهنگ  گسست بزرگی را در تاريخ و شکاف و

 های اجتماعی ووجود آوردا کانونه ايران ب

اعتمادی  موجب بی فرهنگی از هم متالشی شده و

 سوءظن بر روابط اجتماعی شدندا ترس و و

ويژه روشنفکران هتلخی زندگی مردم ب ناامیدی بر

افزايدا در آثار نويسندگان، نوعی نويسندگان می و

شود خودکشی حاکم می فکری جنون وپريشان

تابی از دنیای بیرون استا ادبیاتی که در که باز

شود، بر بستر روانی اجتماعی اين دوره  تولید می

مملو از اعتراف به احساس  و کندرشد می

: 1253)محمودی،  سرخوردگی استا بیهودگی و

22 ) 
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آتما در اين مقاله اگزيستانس در داستان 
صادق چوبک مد نظر استا همچنین  سگ من

بررسی « اهـگن رس وـ، رنج، تمرگ»های آن مؤلفه

 لـی تحلیـانس دينـاگزيست  ـودا فلسفـشمی

 ادیـبنی استنباط سه رـراب بشر سرنوشت از خود

 در آن برای هستی  ـنشان سه و ساخت استوار

ل اگزيستانس ـه اصـه سـن مقالـدر اي اگرفت نظر

ی ـررسـب ی(ـانـايم القی وـاخ انی،ـ)استحس

 شودایـم

 

 شپیشینه پژوه

نويس داستان نويسنده و رضا براهنی شاعر،

نويسی رمان»با عنوان  کشور مقاالتی  را  برجست

 «تجدد چوبک»و  (1215) «چوبک دهه چهل و

در کارنامه ادبی خود دارد، حتی يک  (1212)

را به صادق  نويسی خودچهارم از کتاب قصه

چوبک را به  چوبک اختصاص داده است و

يسان ايرانی کشانده استا نوبلندای قله داستان

ای که تنها مقاله« آتما سگ من»در مورد داستان 

گرايی چوبک در طبیعت»يافت شد با عنوان 

های کوتاه اسب بررسی داستان چراغ آخر؛

آتما سگ من از ديدگاه مکتب  چوبی،

ا (1215 ،دیـمحم ابی وـ)تلخ «سمـناتورالی

ی در خصوص پیوند ا پراکندههمچنین مقاالت 

زيستانسیالیسم با برخی از آثار ادبی نگاشته اگ

نگاهی »به  توان یمان ـه از آن میـشده است ک

 «شاهنامهی از ها بخشاگزيستانسیالیستی به 

ی مرزی در ها تیموقع»، (1251 )قوام،

 خردمند،) «البالغهنهج ی اگزيستانس وها فلسفه

بست بن اگزيستانسیالیسم هدايت و»و ( 1213

( 1255 )موسوی، «ولگرد نوستالژی در سگ

  اشاره کردا تاکنون پژوهشی مستقل در زمین

بازتاب اگزيستانس در آثار ادبی به کار نرفته 

خأل تحقیقاتی در اين مورد ضرورت  است،

 رساندا انجام پژوهش را به اثبات می

 

 روش پژوهش 

 تحلیلی است و روش پژوهش از نوع توصیفی و

گرايان به توضی، وجود با توجه به توصیف و

نمود  دربارۀ« کی يرکه گور ياسپرس و»ويژه 

رفتار  های اگزيستانس در شخصیت وانديشه

از صادق چوبک  «آتما سگ منداستان »انسان 

 شودابررسی می

 

 آتما سگ من داستان 

 که است مردی سرگذشت داستان، اصلی موضوع

 جنايتی فروگذار هیچ از خود زندگی طول در

 از را اشچهارماهه فرزند و زن حتیا است نکرده

 مردی همسايگی او در ااست کرده بیرون خانه

 هنگامی ادارد سگ يک که کندمی زندگی آلمانی

 اصلی به قهرمان را او برود سفر به خواهدمی که

 او غیاب در خواهد،می او از و سپاردمی داستان

 غذا و آب سگ که به دهد دستور علی نوکرش به

 سگ، اصلی صاحب. کند بتمراق او از و بدهد

 قهرمان باطنی میل رغمبه حیوان، و شودمی کشته

 مدتی از پس شودامی او زندگی وارد داستان،

 کندمی سعی و بیندمی آسايش خود مانع را سگ

 .کند نابود را او
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 و ريزدمی سگ غذای در و خردمی زهر او

 نباشد، حیوان کشیدن زجر شاهد اينکه برای

 گذراندامی خانه بیرون در را روز طول تمام

 که بیندمی تعجب کمال با گرددبازمی وقتی

 با و است نخورده را سمی غذای حیوان،

 را غذا مرد، کندامی استقبال او از خوشرويی

-می دهـکن سگ رایـب قبل روز که درون گوری

 سگ همراه به و پوشاندمی را آن روی و زدـير

 غذا هـآنک از بعد وانـحی .رودیـاق مـات هـب

 آن در و دهدمی گوش موسیقی به خورد،می

 نکاتی شود،می شنیده صدای موسیقی که فضا

 بیان او که سخنانیا کندمی بیان آشکار و واض،

 اصلی شخصیت درونی زبان کند، گويیمی

 بیان را او زندگی هایواقعیت که است داستان

 به چشمش جلو در را او و جنايات کندمی

 اکشدمی تصوير

 

 مبانی آن  اگزیستانس و درآمدی بر

شود، به آن اشاره می« من»آنچه را که با 

است « من»اگزيستانس استا اگزيستانس همان 

تا وقتی که به صورت موجودی عینی همچون 

يک شیء تلقی نشده باشدا اگزيستانس را با 

توان تجربه کرد، بايد با های عادی نمیتجربه

محقق ساختا  انتخاب آن را آزادی و

اگزيستانس متفاوت از هر آن چیزی است که از »

 شدنی است وزايل شود وخارج به من مربوط می

 ا«امبه شرايطی وابسته است که من آن را ننهاده

 (111: 1211 )استراترن،

مفهومی کردن  هر تالشی برای تعريف و»

اگزيستانس تجربه از دست دادن معنای واقعی آن 

ای است نشانه مفهوم نیست، است، اگزيستانس

، مصل،) ا«مشیر به ورای همه موجودات عینی

1210 :12) 

انسان در اولین مراحل آگاهی به »

 خويشتن، خود را به عنوان موجودی )دازين(

-)وجود جسمانی( در بین ديگر موجودات می

يابد؛ در شرايطی که خود او فراهم ساخته، 

ون بايد اما چ ؛تاريخی شرايط فرهنگی، طبیعی و

انتخاب نمايد از اين شرايط فراتر  عمل کند و

رودا باالخره اوست که بايد تصمیم بگیرد که می

شرايط احساس  چیستا ابتدا از محیط و واقعاً

ولی به نحوی  ،پرسشی نداشت کرد وامنیت می

 عدم امنیت در شرايط و و« شکست»احساس 

را به اگزيستانس خاص  اوضاع پیرامونش او

هايی در زندگی کندا موقعیتفت میخود ملت

 آيد که او را متوجه مرزها وانسان به وجود می

سازدا اين مقدورات خويش می و هامحدوديت

ها را موقعیت ( وLimitتجربه را تجربه نهايت )

: 1215)ياسپرس،  ا«گويندهای مرزی میموقعیت

تواند آن را های عادی می( انسان در موقعیت11

مطابق خواست خود از آنها استفاده  تاییر دهد و

کند، ولی به طور خاص در چهار موقعیت 

 تواند آنها را تاییر دهد وکند که نمیاحساس می

 ستاا روبا اموری گريزناپذير روبه
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 های مرزی انواع موقعیت

های مرزی يکی از مبانی با وجود آنکه موقعیت

 ـ هم د وـآياب میـه حسـا بـهاگزيستانس

 د، اما تعبیرهای ـول دارنـا آن را قبـهسـيستاناگز

 انداگوناگونی از آن داشته

 مرگ،»: ند ازاهای مرزی عبارتموقعیت

های استا انسان در موقعیت« گناه ترس، رنج،

مرزی شکنندگی شرايط بیرونی حیات را تجربه 

 آيدائل میبه دريافتی عمیق از حیات نا کند ومی

آگاهی به مرگ  تامرگ همیشه با انسان اس

)وجود جسمانی( خود  «دازين»موقعیتی است که 

در اين حالت دازين منتفی  بیندارا در تهديد می

انسان به اصل هستی خويش رجوع  شود ومی

 ،اصل اگزيستانس که امر متعالی است ند وکمی

رنج همواره مالزم  نمايدابه نحوی بر او رخ می

سان چنان به تعبیر نیچه ان ذات انسان است،

کشد که خنده را اختراع کرده سخت رنج می

 (51: 1251)باتلر،  ا«است

گناه نیز مقتضای حیات انسان  ترس و

است، ولی در اغلب اوقات انسان از اين 

استقبال از  کنداغفلت می ها اعراض وموقعیت

پذيرش آنها  تجربه حال نهايت و اين احوال و

ت بنیانی سس شوداباعث به خود آمدن انسان می

اساس های بیدلخوشی شرايط بیرونی و محیط و

 با تداوم اين تجربه و يابداخويش را درمی

نمايی اين جهان، نور حقیقت دريـافت، هستی

ارتباط با امر متعالی  بستگی واحساس وا تابد ومی

جهش   اين تجربه اساسی به گون شوداحاصل می

نیل  گذشتن از سط، دازينی و» آيدابه دست می

 جهش به سط، اگزيستانس منوط به جهش استا

)ياسپرس، ا «به سويی که فراتر از انديشه است

1215: 50) 

 به تعالی اگزيستانس در چنین احوالی رو

اين تجرب   اکندبودن وجود خويش را تجربه می

-مقدمات عقلی آن، بدون يکديگر بی نهايی و

تفکر بدون تجرب   عقل و نداهست حاصل

الفت با امر  در انسان، به انس واگزيستانس 

 انجامدامتعالی نمی

اوايل قرن بیستم به  در اواخر قرن نوزدهم و

کلی دو نوع اگزيستانسیالیسم وجود داشتا  طور

گابريل »آن  گان اگزيستانسیالیسم دينی که نمايند»

 «سورن کی يرکگور کارل ياسپرس، ،مارسل

 ان گاگزيستانسیالیسم ضددينی که نمايند هستندا

 و آلبرکامو ،سیمون دو بووُآر نیچه، ،سارتر» آن

يکی از خصايص اين افراد اين  ا«پیروان اويند

است که آنها بیشتر اديب هستند و نقاد اجتماعا 

های ادبی آنها دارای ارزش هنری و ادبی  نوشته

است، از جمله تئاترهايی که نوشته و اشعاری که 

هايی  رمانها و مقاالت انتقادی و  سروده و قصه

اند که به فلسفه  اندا آنها سعی کرده که نگاشته

ای که  ای ادبی و هنری بخشند، يعنی جنبه جنبه

با حیات هر روزه و با زيبايی و احساسات و 

: 1200 ،ا )بارت«عواطف انسان سر و کار دارد

15) 

اگزيستانسیالیسم دينی  تفاوت اساسی بین»

اصی اين است که مارسل و اشخ غیردينی در و

است و  «تنها»مانند او بر اين باورند که انسان 

قطع شده  خداوند روابط او با جهان و ديگران و
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انسان فردی « وجود» گويیم که ما می« وجودی»و 

ی که بین اين انسان و آن وجود متعال است

باشد، خندق و شکافی هست که  خداوند که

انسان بايد از آن بجهد و آنچه به انسان به عنوان 

دهد، همین  يک موجود قهرمان و زنده ارزش می

در حقیقت ا پرش از يک سو به سوی ديگر است

ترين شیوه درست که دين يگانه راه و معتقدند

 تالش و که دين بر از آنجا ؛برای زندگی است

شکست دادن  حرکت انسان به سمت پاکی و

باعث استعالی وجود انسان  و دارد تأکیدنفس 

های دينی يگانه راه اگزيستانسیالیست شود،می

در ؛ دانندمناسب برای سعادت انسان را دين می

روانش معتقدند که ارزش حالی که سارتر و پی

 )مک کواری، ا«است« نیستی»انسان در تحمل 

1211 :51) 

انسان بايد اين موضوع را تحمل کند که 

گاه با ديگری تماسی  موجودی تنهاست و هیچ

حاصل نخواهد کردا پس تنها چیزی که ارزش 

هايی  های بشری است ارزش دارد، حفظ ارزش

ن جهت عدالتی و مانند آنا به همی مانند بی

های پیرو سارتر جنب   بسیاری از اگزيستانسیالیست

از آنها از لحاظ  چپی و مارکسیستی دارندا برخی

ی ـاظ فلسفـو از لح ستـارکسیـاسی مـسی

 ااگزيستانسیالیست هستند

 

 مراحل سیر اگزیستانس 

چون اگزيستانس را عین صیرورت  «کی يرکگور»

ل دانست؛ پس بايد مراحتصمیم می انتخاب و و

نیز  کند،مختلفی را که اگزيستانس در آنها سیر می

هايی که در شرح جزئیات اين تبیین کند با تفاوت

سه مرحله از وی به طور کلی  امراحل وجود دارد

 مرحله استحسانی وا 1کندا سیر را از هم جدا می

و شناسی وظیفه مرحل  اخالقی وا 3؛ جويیلذت

 جويیامطلق مرحل  ايمانی و ا2
 
 استحسانی مرحلۀ .7

اول عمل   هر انسانی به طور طبیعی در مرحل

اغلب  شود وخويش در همین مرحله متولد می

ن عمر هم از اين مرحله فراتر اـا پايـردم تـم

 .روندنمی

انسان در اين مرحله خود را کانون همه عالم »

هم    ی است وئهايش جزخواسته کنداتلقی می

استا همواره در  همت او در کسب لذّت بیشتر

پیوستگی زمان برای او  کنداحال زندگی می

تأمل  را به تفکر و مفهومی نداردا همه چیز او

 چون القید و کند واز سط، عبور نمی کشاندانمی

 عار استابی

 را بر هم زند، چه که عیش آنی او از هر

 را متعهد کند و کندا از انتخابی که اواعراض می

بیشتر  کندااجتناب می ازد،در طول زمان ملزم س

تصمیمات آنی استا چون  دستخوش اتفاقات و

طلبدا مصمم بودن اصولی می انتخاب آگاهانه و

 بیشتر درصدد اغوا و و دهدبه ازدواج تن نمی

اغفال کردن استا تا لذّت او از چیزی به پايان 

دنبال چیز ديگری برای لذّت بردن استا  رسید،

هیچ  رح نیست وط منطق و پس تابع عقل و

منطقی هم قادر نیست، او  دلیلی عقلی و برهان و

 ارا از دنبال کردن خواستش منصرف سازد
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باالترين حد کمال در اين مرحله آن است که 

جويی برآيدا ای درصدد لذّتنقشه فرد با طرح و

حصول  البته در اين شخص روش کامیابی و

ذّت را ل نتیجه از روشی که به کار برده است، او

 (15: 1211)کی يرکگور،  ا«بخشدمی

 

 اخالقی مرحلۀ .5

اخالقی اهمیت  ئم ورود شخص به مرحل عال

های کلی خواست اصول و غايت و يافتن نظم،

ا انسان اخالقی جدی است در زندگی اوستا

به جمع  ،انديشدشخص اخالقی به خويش نمی

حتی خويشتن را در ذيل اصول عام  انديشدامی

به اصولی حاکم بر  شناسد،سانیت میمربوط به ان

تواند بايد آن اصول پس تا می ل است،ئزندگی قا

 احیات خود را بر آن منطبق سازد بشناسد  و را

اهل عمل به تکلیف استا تکلیفی که بنابراين، 

 خود از روی آگاهی برگزيده است، هرچه را بر

کند که به خوبی به انجام عهده گیرد، سعی  می

از نمودهای اين وضع ازدواج استا  رساندا يکی

را در طول زمان اثبات  تعهد خود او با تقید و

اول اگر از سر لذّت بود،  ۀکندا عشق دورمی

در  اکنون عشقی دارد که بدان پايبند است و

خواهد آن را با حفظ مصداق طول زمان می

اش حفظ کندا او بیش از آنکه در صدد عینی

شده در آنات خشهای پخوشی لذّت نامقید و

سرور خود را در داشتن آرامش  ،زمان باشد

کندا اين آرامش خاطر ناشی از جو میوجست

-تنها انديشیدن به خويش نمی خواهی وخود

قانون کلّی  تواند باشد، بلکه ناشی از عقل و

است که جای جزئی را گرفته استا در مورد 

جو با در مرحل   استحسانی آدم لذّت زمان،

ولی آدم  کرد،ان، از آن غفلت میکشتن زم

-اخالقی سیر زمان را در جاودانگی متوقف می

 (11 )همان: ا«کند

 

 ایمان  مرحلۀ .9

 ،وظیفه، اخالق شخص به سوی تکلیف  در مرحل

شود، ولی به نظر کی اصول کشیده می بقاء و

همان طور که  يرکگور اين وضع بینابین است و

ای کند، مرحلهمیالقاء  يا اين يا آنعنوان کتاب 

شخص اخالقی مقید به  است بین دو وضعا مثالً

عامل به تکلیف باالخره يا بايد دست از  اصول و

اصلی تکلیف   يا به سرچشم تکلیف بردارد و

رجوع کندا چون نسبت شخص به کلی هم در 

شود، حتی نسبت او با امر مطلق تعیین می

 خويشتنی که با رجوع به اصول به دست آورده،

با ابديت است که معنا خواهد تنها در نسبت 

 اداشت

ای است که به هر حال مرحل  ايمان مرحله

ل به باالترين مرحل  اگزيستانس نائ انسان در آن،

رياضت  محنت و، ايمان توأم با رنج آيدامی

خیزد، باعث شوق از ايمان برمی استا شور و

شودا خالف عرف می پذيرش خالف عقل و

-محال را می مظهر اين مرحله است،ابراهیم که 

فرزندی  بار شاهد امر محال بوده،او يک پذيردا

اکنون خود را ملزم  خالف عادت به او عطا شده،

يابدا او دريافته است به قربانی کردن فرزندش می

خالف عقل است،  که آنچه برای انسان محال و
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خالف عقل نیستا پس  برای خداوند محال و

  برد و آنچه الزما به قربانگاه میابراهیم فرزند ر

آوردا اين عمل رضاست، به جا می تسلیم و

ناشی از ايمان  ابراهیم مظهر جوهر يگان  او و

 تا وقتی انسان تابع عقل خويش است، اوستا

 رضا و، عشق، موجودی پاره پاره استا با ايمان

به موجودی يکپارچه که تمام وجودش در  تسلیم،

تبديل  ،صه شده استخواست او خال طلب و

شودا در اين حال شخص عقل را از دست می

ن ـه ايـل بـنی داـد را بیابـونادهد تا خدمی

 )همان: ا«عنايت اوست رحله مستلزم لطف وـم

55) 

 

آتما در داستان « های مرزیموقعیت»تحلیل 

  سگ من

 مرگ، رنج، ترس و»های مرزی نظیر موقعیت

شوند بب میهايی هستند که سموقعیت« گناه

انسان به وجود اصلی خويش رجوع کند و اصل 

به نحوی بر  ،اگزيستانس که امر متعالی است

 نمايداانسان رخ می

انسان در طول زندگی با قرار گرفتن در 

 رنج و ،غم های خاص نظیر درماندگی،موقعیت

-مبهم نوعی مسخ يا حتی احساسات گنگ و

ات در تحمل اين احساس کنداشدگی را تجربه می

 اضطراب و تشويش، بلندمدت باعث آشفتگی،

به دنبال راه  انسان به ناچار، شود ودلهره می

اگزيستانس   فالسف فراری از اين وضعیت استا

ها، هايی انسانچنین موقعیت درکه  معتقدند

ا به نحوی منحصربه فرد، تجربه ودشان رـوج

های تا جايی که دست به انتخاب کنندمی

 زنندامی سازیسرنوشت

از  نیز سراسر پر« آتما سگ من»داستان 

« گناه مرگ، رنج، ترس و»چون هممضامینی 

 استا

 

 مرگ 

« مرگ آگاهی»شناسی جديد، از نگاه انسان

 عنصری اساسی در قوام وجود انسان است که او

شناسان از نظر انسان کندارا از حیوان متمايز می

 ز مرگ،آگاهی ا ها خصوصاًاگزيستانس و عموماً

استا به عبارت « به پايان آگاهی از زندگی رو»

  مرگ آگاهی در وهل کهايشان معتقدند »ديگر، 

زندگی  پايان جهان و ۀتأمالتی نظری دربار اول،

انسان نیست، بلکه تالشی است برای يافتن 

فنای  زوال و چارچوب معنايی که در درون آن،

 :1211 )مک کواری، ا«گیردوجود انسان قرار می

 مرگ، ها( به عبارت ديگر، برای اگزيستانس25

های زندگی را آشکار مرزبندی حدود و بیشتر

 ،رواز اين سازد تا خاتمه دادن به آن راامی

-ها توجه خاصی به مرگ نشان میاگزيستانس

های ۀ موقعیتنظر درباربا وجود اختالف دهند و

بر سر مرگ، به عنوان يکی از آن بیشتر  مرزی،

همانند  ها توافق دارندا امکان مرگ،تموقعی

ای در انتهای يک راه نیست که انسان امکان نقطه

اين نوع نگرش به  با صرف وقت بدان برسدا

آفاقی است که انسان را  نگرشی صرفاً مرگ،

از آن دور  ک کند،ـتر از آنکه به مرگ نزديبیش

 اسازدمی
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مرگ موقعیتی است که هیچ کس  به عالوه،

من نیز  آن را به جای من انجام دهد وتواند نمی

توانم اين موقعیت را به جای ديگری انجام نمی

امری  او، نظر با اين نگرش مرگ از بدهما

غیرقابل آموزش است،  تکرارناپذير و شخصی،

به  اچیزی است که بايد خودم آن را تحمل کنم

تواند به جای من کس نمیهیچ عبارت ديگر،

در حقیقت   ( و111: 1200، )بارت« ردـبمی

مرگ است که انسان به وجود اصلی  لحظ 

اصل اگزيستانس اتفاق  شود وخويش واقف می

 افتدا می

 پر هايیحماسه مرگ، وصف چوبک در

 شناسانهزيست و نگاهی سرد با و آفريندمی شکوه

 هایانسان بديهی و محتوم سرنوشت را مرگ

 اين نداکمی نادانی توصیف و فقر در گرفتارِ

 جهان به ورود برای کلیدی حقیقت در عبارات

 .است چوبک هنری و فکری

تواند نوعی از نظر چوبک حاصل مرگ می

دست برداشتن از بسیاری  پذيری وعبرت

ای از زمان کردارهای نادرست حتی در برهه

تواند کوتاه را در برگیردا با ياد مرگ انسان می

ن بهره پیرامونش بنگرد واز آتر به انديشعاقبت

  نمون تری ببردا چوبک مرگ را نشانه وصحی،

رذل  های طمعکار وقاطعی برای عبرت انسان

های پر وابستگی رهايی از تعلقات و پندارد ومی

گاه  مشقت  دنیوی که پیرامون ما را فرا گرفته و

انگیزی است که های هوسبرق م با زرق وأتو

ر شودا اين امجا ختم میعاقبت همه ما بدان

ها است نقطه اشتراک تفکر چوبک با اگزيستانس

 ،محقق گشته است اين امر نیز تا به امروز کامالً

به حقوق يکديگر  پس چرا خوب نباشیم و

 تجاوز کنیما 

در زندگی با شکوه و پر جالل شاهان 

کوچکی مملو از زهری گرانبها   شیش ،ايرانی

وجود داشتا از طرفی حکیمان و عرفای ايرانی 

دانستند و به  را همه جا حاضر می مرگ

ای را  انتظار و استقبال شايسته ،شاگردان آرامش

کردند که ناشی از يکی شدن با او  توصیه می

 فلسفه آغاز مرگ از ترس خواهد بودا همچنین

 تواند نمی عادی فردا است اديان غايی علت و

 و ها فلسفه امر همین و دهد مرگ به تن

ه استا آورد وجود به متعدد های خداشناسی

اينکه همه جا ايمان به خلود و بقا ديده 

خود دلیل بر اين وحشت شديد از  ،شود می

 داستان اين در مرگ استا پس بیخود نیست که

ترس از مرگ  اشودمی مرگ بر زيادی تأکید

-نقش مهمی در تجارب درونی انسان ايفا می

در  کند وهمواره به ذهن انسان خطور می کند،

 ظاهری رفتارها خود را پنهان و ت زير پوس

  سازداوجود آدمی را مضطرب می

 روح معنای به برهمنی تفسیر در «آتما»

 که صامت و شاهدی ساکت« سگ»و جهان 

داستان « من»خفت   ضمیر و وجدان از تمثیلی

 نیز داستان اصلی شخصیت که استا راوی

  غلب از ناشی توهمات دلیل به، شودمی محسوب

ذهن   سیال جريان تحت که حیرو تألمات

 و شده خارج خود عادی حالت از گرفته، صورت

 از ناشی که دهدمی بروز را تفکّراتی و تصمیم
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 عصبی سیستم ريختگیهم هـب و دنـش لـمخت

 استا 

 اگه نبود دستم ساخته از کاری ديگر حاال»

شده  قتل اين تشن  من اکردمنمی شايد بود، هم

 در خواستممی ابود آن همتوج وجودم تماما بودم

 خواستممی باشما داشته ایتجربه هم زمینه اين

 را علی حتی بفهمدا خواستم  کسینمی و بکشم

 محل اهل اگر. نیايد امخانه به روزی چند گفتم

 خودم دست با را سگم که  من ردندـبمی بو

 ديگر ام،کرده چال امخانه وـت را او و امکشته

 کنم زندگی محل اين و خانهاين  تو توانستمنمی

 125: 1200)چوبک،  اکردندمی سیاه روزگارم و

- 121) 

شخصیت اصلی داستان برای اينکه وجدان 

منطقی غیرعقالنی  دلیل و ،خود را توجیه کند

 آورد:می

 خود کار در و چیره خود ضعف بر زودیه ب»

 مـه ودشـخ دردـه ب ديگر او .شدم ترجری

 انـدرمیـب هـشکنج و رنج يک درا خوردنمی

 نکنم راحتش من اگر کردامی فرق چه زيستامی

 در پا از تدريجبه  را او مرگبار، شکنجه و درد

 نه مگر نکنم؟ راحتش من چرا پس. آوردمی

 بايد که کرده تجويز را کار اين متمدن دنیای

 کرد؟ خالص گلوله يک با را پیر سگان و اسبان

-درمان بیماری اما نبود، آتماپیر که است درست

 خودش و من بر را زندگی اوا داشت ناپذيری

، چوبک) ا«بود قطعی تصمیم نه، .بود کرده حرام

1200 :105-101) 

 است نويسندگانی معدود چوبک از صادق

 و پردازدمی حیوانات زندگی توصیف به که

 و درون به نفوذ با پردازی،شخصیت بر عالوه

 انعکاس و درونی هایجنبه افشای و آنها روح

 حیوان و انسان میان تشابه درصدد آنها رفتار

 داستان در ریتفک طرز چنین بارز برآمده نمون 

 گذشته به بازگشت با راوی که آنجا ،است آتما

 انديشه در را خويش خوی حیوانی خود، تاريک

 :دهدمی بروز تفکّراتش و

 داشتم هم باز و بودم کنده بسیاری قبرهای»

 عمری که ديدممی قبرکنی را مخود کندمامی قبر

 هايمکابوس در که را آنهايیا بوده قبرکنی کارم

 نديده هایآدم آدم  بودندا نبودندا سگ کشتم،می

 کارد با که بودند گیریزمین و زبون و نشناخته و

 هايمکابوس در اکردمقطعه می قطعه را تنشان

 بیست پسر دارم، يک بزرگی بچه خودم که ديدم

 سر را او ديدم دلنشین و رشید له زيبا،سا چند و

آتما  جلو و امکرده تکه تکه را تنش و امبريده

  (125 )همان:ا «بخورد ام که انداخته

  سانح در رود ومی به سفراش همسايه

همسايه مرد که گويی که  میردا وقتیی میيهوا

 اشود می فاجعه آغاز از بین برود،سايه مرد است 

 استا( مرد تاريک )خود  از نیم ایهنشانهمسايه 

سانحه  ( درسايه مرد) مرگ مهندس آلمانی از بعد

ماند و  ( تنها میوجدان خودسگش ) با هوايی او

شودا  ( باز میوجدان مردسگ ) راه برای ورود

عوض  )ناخودآگاه( سايه جايش را با سگ

  به خانه با وارد شدن سگ )وجدان مرد( اکند می



 21       آتما سگ منبازتاب اگزیستانس در داستان 

 

اين ورود  او با ،شود یش میباعث تالطم درونمرد 

میلی تسلیم  با بی کند و گونه برخوردی نمیهیچ

تواند در کنارش به  که می کند او فکر می اشود می

 ولی غافل از ازندگی پر از تالطم خود ادامه دهد

را دگرگون  اينکه سگ )وجدان مرد( زندگی او

خواهد  هرچند که او با شنیدن موسیقی میکندا می

ولی موفق  ،زنی کندرا پس اه خودکه ناخودآگ

اين موضوع را  بايد از طريق ديگری شود و نمی

 احل کند

 خود از متنفر مالیخولیايی، و امید نا مرد

 زهرآلود هوای بردم گمان ایلحظه»ا است شده

 زودی به کشانده آيا مرگ سوی به مرا خانه

 خاک به هنوز ای،مرده اکنون هم توااا مرد خواهم

 قرار گلوله هدف را خود نهايت در وای نرفته

  (112 )همان:ا «دهدمی

 بود میزم کشو در که ایتپانچه برای دستم»

جهنمی  سگ آن پیکر به پیاپی تیر دو و شد دراز

ااا  هوش رفتم از و کردم خالی )وجدان خود(

 غرقه خون در را خود ااا آمدم هوش به چون

-می احساس خود  شان در جانکاهی درد ااا يافتم

 و شده خم جسمم بر که ديدم را سگا کردم

 ،بود آورده پديد امشانه در گلوله که هايیزخم

 (111: )همان اسدیلمی

 هاینوشته از بسیاری و فوق هایمثال شاهد

 پوچی حتی و سیاهی به افراطی وی اشاراتی

 میزآيأس نگاهی با خواننده که دارد هاانسان

 در مورد اين که ندرسامی سرانجام به داستان را

 د، مصداقاشاره ش که گونههمان نیز اخیر داستان

 ادارد بارزی

 ترينمهم از تاريک و سیاه دنیايی خلق

 های زمانرحمیاستا بی چوبک صادق ويژگی

 همه ما زمان درا ندهست دستيک و ناب همه ما

 نیکوترين روش به را جالدی فنون تمام کس،

 سیاهی پلیدی، ختی،بدب از آکنده داند محیطیمی

 را داستانی هایشخصیت زندگی که از ناامید و

 نیستی و مرگ سوی به نهايت در و کرده گرفتار

شخصیت اول داستان موجودی  اکندرهنمون  می

  بچ  چهار ماه بی احساس وگناهکار که زن و

خطاهای  خود را از خانه بیرون کرده بود و

يستانس در مرحل  اگز ،بسیاری انجام داده بود

استحسانی قرار داشتا مواجهه با سگ خوی 

اگزيستانس  را زنده کرد و مرحل  انسانی او

در نهايت با شنیدن  اخالقی را تجربه کرد و

 خودکشی کرد مرد ،سخنان سگ خوی حیوانی او

 اگزيستانس ايمانی را تجربه کردا مرحل  و

انا الیه  انا اهلل و»يا به عبارتی  بازگشت به وجود و

سرشت پاکی که از روز ازل  تأثیرتحت « عون راج

شود، با گذشت زمان در ذات آدمی گذاشته می

در نهايت در و  شودتر میکمرنگ کمرنگ و

ها با اگزيستانس ايمانی تجربه بسیاری از انسان

 در بسیاری ديگر از مرحل  استحسانی و شود ومی

ها به رودا بسیاری از انساناخالقی باالتر نمی

شوندا نائل نمی «اگزيستانس ايمانی» اصلی وجود

خبری بی افتد در غفلت واگر مرگی هم اتفاق می

 کمال ناباوری استا در و
 

 رنج 

 هیچ انسانی بر روی زمین از رنج در امان نیستا
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 رنجش بشر در انواع و ها،از نظر اگزيستانس

های فیزيکی، اطوار گوناگونی مانند بیماری

درونی يا شرايط بیرونی  و های روانیناراحتی

اما در هر  شود،بر وی تحمیل می عدالتی،چون بی

رنج   ها با يکديگر، در تجربانسان  صورت هم

هايی اگزيستانس  بنا بر انديش»سهیم هستندا 

همچون ياسپرس، اگر زندگی آدمی سراسر شادی 

تر از هنگامی خود بودن سخت لذت باشد، و

چرا  ؛بردسر میه بمحنت  است که وی در رنج و

لذت از  انسان در مواقع خوشی و که اصوالً

حال آنکه در هنگام  سختی  خويشتن غافل است،

در  ابردکار میه تمام تالش خود را ب رنج، و

 کنند تا خود وها تالش میانسان شرايط دشوار،

از  های درونی خويش را بهتر بشناسند ومهارت

ها ن مهارتبه فعلیت رساندن آ طريق تقويت و

 برند،ه سر میبا موقعیت دردناکی که در آن ب

 محنت، مبارزه کنندا از اين جهت محدوديت و

من حقیقی را به  هستی انسان را متعالی ساخته و

 ( 11: 1215، )ياسپرس  ا«شناساندوی می

 رنج باعث گشايش ذهن انسان و درد و

ها شودا اگزيستانستفکر او به هستی امور می

که درد يکی از اعضا بدن، باعث جلب  معتقدند

 همین توجه و شود وتوجه انسان به آن ناحیه می

شودا عدم هستی امور را موجب می  التفات زمین

دلهره از آن، باعث  شناسی ودرک انسان از هستی

رنج،  همین درد و شود ورنج  انسان می درد و

جهان  باعث گشايش ذهن انسان بر هستی خود و

مانند  «رنج درد و» ر نظر اونامونو نیزشودا دمی

اصالت وجود خاص   نظر تمام پیروان فلسف

بیداری استا پای آگاهی از   انسانی، وسیل

فعال  در جريان امور قرار گرفتن و شخصیت و

 :1210)نوالی،  ا«بودن، دردمندی، اساس کار است

11) 

 اين جهان برای صادق چوبک آمیخته و

ر چند برای ديگران ه؛ مملو از رنج ودرد است

اما از آنجا که  ،گذرانی استجای شادی وخوش

درد تشکیل داده است،  تفکر وی را رنج و ۀشالود

تمام اجزای  اين تفکر بر عالم انتشار يافته و  ساي

 يابدا آن را آمیخته با درد می

با اين جمالت آغاز   آتما سگ منداستان 

 کند و خودش فرار می آدمی که از» :شود می

الفت برقرار  ای انس وبا هیچ جنبده خواهد نمی

کس محبتی طول زندگیش به هیچ کند و در

و  پسندیخود تا آنجا که توانست در و نکرده

غرور  فرو رفته استا اين خودپسندی و غرور

را از خانه  فرزند خود شود تا زن و باعث می

از  او (125: 1200 )صادق چوبک،ا «بیرون کند

 ی بتواند بريتنها شايد در تا ندک خودش فرار می

خودش  روی اعمال زشتش سر پوش بگذارد و

گونه  چیه و  را قانع کند که رفتارش درست بوده

توهم غريبی که  استا او در  اشتباهی انجام نداده

از  کند و ده زندگی میکربرای خودش درست 

فرار  ،کند واقعیتی که به ذهنش راه پیدا هر

ای که  شدهنفرين  طر گذشتخاه ب نمايدا فرار می

تا ابد در  و خواهد گذاشتنوقت تنهايش  هیچ

که به دست خودش  برد واهدخی به سر خبرز

برای خودش  یحت که جهانی بنا نهاده استا

 آن با برخورد در شايد و باشد بیگانه می غريب و
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به اومربوط  ست ويخیال کند که جهان ديگر

 اشود نمی

يک مهندس آلمانی ديوار به ديوار باغ من »

زيستا او هم، چون خود من يکه و تنها بودا می

جور ما با هم تنها سالم و علیکی داشتیم و يک

-مزه و برهنه از چشمجو و بیآشنايی کناره

دم  گاه گریا هرزای همسايههای زحمتداشت

 های هرديديم لبهمديگر را می در کوچه، اتفاقاً

 ۀهمین چهر يد ولرزدو به نیشخندی به سالم می

او سوخته بود و گوشت آن هم لحیم خورده 

گويی آرايشگر  ابودا در جنگ آسیب ديده بود

اش را برای بازی کردن نقش دستی چهرهچیره

هم  یتنگ نفس هولناکی آراسته بودا شايد

بريده و های بريدهچون که همیشه نفس ،داشت

پريدا با آن اندام خراشیده از گلويش بیرون می

شت و قد بلندش علیل و دستپاچه و شرمنده در

و عینک عدسی کلفتی بر  لنگیدد و هم میکرمی

گذاشتا او يک انگیز خود میناسور هول ۀچهر

  که سرانجام به خان سگ داشتا همین سگی

)صادق  ا«من راه يافت و بر من تحمیل شد

 (105 :1200 چوبک،

است، مرد   که گويی ساي مهندس آلمانی

نیز  ديدها اوجنگ آسیب در دارد و صورت زشتی

از  را آنها جنگیده و فرزند خود با زن و

ازسرنوشت آنها خبری ندارد  بیرون کرده و خانه

دهی که آنها زندگی  شنیده است که در و

 ده وکرسختی همه جا را ويران   زلزل ،کردند می

پس صورت  نبرده استا در کسی جان سالم

 ناسور، خورده، میاش بايستی که صورتی لح سايه

هاست که او سال زيرا؛ باشد  زشت و انگیزهول

استا  انگیز را برگزيده که بازيگری نقش هول

شخصیت اول »خودآگاه  در «مرد آلمانی» سايه

خواهد  ولی او با پس زنی می ،بروز کرده «داستان

از اين درگیری جلوگیری کند غافل از اينکه سايه 

راه  «اول داستان شخصیت»خودآگاهی  در  وقتی

 .توان جلوی قلیانش را گرفت ديگر نمی ،پیدا کند

سرکوفته  گويد: سايه پنهان و يونگ می»

گناهکارترين بخش  ترين وداخلی زيرا ؛است

حیات  اش حتی به قلمرو ريشه شخصیت است و

  شامل هم ،رواين از و رسد اجداد حیوانی ما می

سايه  های تاريخی ناخودآگاه استاهجنب

انسان  اتقصیرهاست سرچشمه همه گناهان و

 :1210 )يونگ، ا«اش است ناخودآگاه همان سايه

يعنی روی  ؛دوم ماستۀ پس سايه چهر (115

زشت نامطبوع،  و ديگر سکه البته قسمت منفور

را  خواهیم آن همیشه می که ما از آن متنفريم و

 افراموش کنیم

 ، رنج وآتما سگ منداستان   مايدرون

پوچی است که  در اين رنج و ت وپوچی اس

درک وجود اگزيستانس  شخصیت اول  داستان به

 توصیف در اين داستان با  شوندا چوبکنائل می

 ایجامعه ۀشدداشته پنهان هایواقعیت از پروابی

 و ستیزدستم می با بی رحمی و زده،اخالق

 از شده شسته نگاهی با تا کندمی وادار را خواننده

که  بنگرد هايی آدم زندگی به عادت، غبار

ظلم  و نفرت يکديگر واسته يا ناخواسته بهـخ

 ورزندامی

ا استتلخ و پر از درد  چوبک اکثراً آثار
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جامعه  های درونسیاهکاری کندوکاو در

 ولی در ،ده استکر گزند کارهايش را تلخ و

سوی ديگر نشاطی نیز به همراه دارد نشاطی که 

جای خودش آدم  ولی در ،دبر تلخی را از بین نمی

ها در اين داستان از ا شخصیتدارد را به فکر وامی

تراژدی   بار وبرندا داستان غمتنهايی رنج می

خوفناک انسان در عصر ماشین است که از مقام 

در اسفل  درجات  اشرف مخلوقات نزول کرده و

حتی حیوانی گرفتار آمده استا اين  انسانی و

 اامیدی اسیر پريشانی وحیوان بیمار در اوج ن

ن دلیل است شايد به همی اضطراب شده است و

های  اين داستان در آغاز از رسیدن که شخصیت

مانند انی محروم میـانس ايمـاگزيست  ـه مرحلـب

ر ـراتـانی فـاگزيستانس استحس  رحلـو از م

ان مرد با رجوع به وجدان ـايـدر پ و روندنمی

ايمانی را تجربه  القی وـود اگزيستانس اخـخ

 کندامی
 

 ترس آگاهی 

 ها،اگزيستانس های اختصاصیيکی از خصلت

الت انسان به عنوان روی احساسات يا حا تأکید

هستی وی  ۀحقايقی دربار ۀکنندعوامل منکشف

 استا برخی از ايشان احساساتی مانند دلشوره،

يا حتی  تهوع را به عنوان  احساسات  مالل و

توانند گیرند که میظر میشناسانه در نهستی

ار تاريک وجود انسان را آشک های درونی وجنبه

ها احساساتی کنندا برخی ديگر از اگزيستانس

يا تعلق داشتن را از سنخ  چون سرور، امید و

اما ، کنندشناختی معرفی میاحساسات هستی

علت اختالف نظر فیلسوفان اين مکتب، نسبت به 

يا ايجابی به  و در نظر گرفتن احساسات سلبی

شناختی، در اينجا هستی عنوان احساس مهم و

چنان  ربطی به نگاه دينی يا غیر دينی آنان نداردا

دلشوره را به  که کی يرکگور عارف مسیحی،

حال  ؛کندشناسانه مطرح میعنوان حس هستی

سرور را در اولويت  آنکه نیچه، شادی و

در هر  دهداشناسانه قرار میاحساسات هستی

آنچه مهم است، نگاه غالب در میان  ،صورت

درک تراژيک آنان از  ها با توجه واگزيستانس

( بدين 122: 1211 ،ا )مک کواری«زندگی است

 منظور در اينجا به دلشوره به عنوان حس و

ه ـرداختـن پـنهادي اسانه وـشنیـالی هستـانفع

 شودامی

دلشوره تنها در تکوين  از نظر کی يرکگور،

بدن  موجودی متشکل از روح وکه ان خاص انس

ا ت يا فرشتگانشود نه در حیوانايافت می ،است

  انسان به واسط ها،  اگزيستانسبنا بر انديش

مسئولیت ناشی از انتخاب همواره به نوعی، در 

نتايج انتخاب  ۀتشويش دربار حالت دلشوره و

کی يرکگور تعابیر  ،روا از اينبرده سر میخود ب

چون سر گیجه يا سرگشتگی را برای متفاوتی هم

از نظر او، دلشوره  همچنین برداه کار میدلشوره ب

انسان، به  افرضی برای گناه نخستین استپیش

همواره در حالتی  هبوط به زمین، سزای آن گناه و

اين  برد ودلشوره به سر می از اضطراب و

همیشگی، به نوعی زمینه را برای  احساس دلشورۀ

؛ چرا آوردبه خدا در انسان فراهم می آوردن ايمان

 شود تا انسان متوجه الطاف الهی وکه موجب می
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 )کی يرکگور، ا«نیازمندی خود به آنها شود فقر و

1211 :30- 30) 

، حاصل موقعیت خاص اضطراب دلهره و

هستی به تنهايی   انسانی است؛ انسانی که در پهن

بايد با گزينش  مسئول وجود خويش است و

ای مناسب، وجود ممکن خويش را به هطرح

ها  ستانسظهور برساندا بر اين اساس اگزي

وقتی که افراد تشخیص دادند که آنها »که معتقدند 

عقايدشان هستند،  اعمال و مسئول تصمیمات،

 ( 32 )همان:ا «شوددلهره بر آنها چیره می

 اصلی شخصیت درونی زبان سگ اينجا در

 آمده، بیرون او اعماق از اينک و است داستان

 و است ايستاده برابرش در شده افکنیبرون

 ترسی را او و شماردمی يک يک را او گناهان

 انکاهـج و اکـوحشتن وحشی، ترسی ق،ـعمی

 اعماق از به پاخاسته سمبول اين زبان .انباردمی

 هم پیچیده و فلسفی سخت ناخودآگاه، ضمیر

 هستا

 و صفات با را سگ داستان، طول در چوبک

 او چشم دربارۀ» کندامی معرفی انسانی اعمال

 از را او انسانی نگاه شعل  توانستمنمی: گويدمی

( سگ در برابر 112: 1200)چوبک،  ا«ببرم ياد

 می قا  هم منقار از را او غذای هايی کهکالغ

 لذّت موزيک از او داردا فیلسوفانه سکوتی زنند،

 ديد را خانه صاحب لخت اندام زيرکی با بردامی

 هانشانه اين و شودمی او خجالت ماي  و زندمی

 نحوۀ شوندامی تکرار داستان پايان تا چنان هم

 به داستان سیر و هاپردازش شخصیت و بیان

 ماللت احساس هرگز خواننده که است ایگونه

 روانی و سمبولیک انسانی عنوان آتما  به اکندنمی

 و وجود در که است انسان خفت  وجدان نمايشگر

 جدال توصیف استا يافته ظهور سگ پیکر

 هایداستان بهترين جزء را داستان اين درونی،

 ااست داده قرار آخر چراغ

 های صب، بود که ازيک شب نزديک»

صدای پارس پی در پی سگ اين همسايه از 

خواب پريدما گمان بردم صاحبش از سفر 

اما پارس معمولی سگ نبودا يک جور ، برگشته

-هايی که گرگگونه نالهدردناک بود ـ از آن ناله

کنندا ناله قطع گرسنه و در برف وامانده می های

شکنجه  شدا مثل اين بود که کسی آن سگ رانمی

اما ناگهان ناله ضعیف شد و به نظرم رسید  ،دادمی

رسید و در مقابل  که ديگر طاقت او به پايان

کم کمنیرويش پايان يافته بودا برد رنجی که می

تا آخر نفسش بريد و خواب  اش پايین آمد،زوزه

 (100: 1200 ،ا )چوبک«هم از سر من پريد

برف مانده،  دردناک گرگ گرسنه در  نال

 و ای شکنجه شدهناله ناخودآگاه علیه اوستا  نال

 هآخر نفسش بريد در کم به زوزه وبی امان که کم

 است و  مهندس آلمانی نفس بريده شود و می

حیات اجداد حیوانی ما  اش حتی به قلمروريشه

گرفته از ريشه  تواند نماد بر پس سگ می ارسد می

 .ما باشد اجداد حیوانی

کوشد  گاهی ناخودآگاه می گويد: يونگ می

 لنگد و خودآگاهمان می کجایکه  به ما بفهماند

تی ديگر بايد تمام حقايق تلخ را یچنین وضع در

حواس او جای  (110: 1210 )يونگ،ا تحمل کرد

هنوز برون ذهنش مشاولیاتی برای  و ديگر بود

حکم سايه  مهندس آلمانی در فراموشی داشت و

ظاهر گشت تا به اين صورت تلنگری به 
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)ناخودآگاه( با پارسش  ناخودآگاه او بزندا سگ

 . را آگاه از اعمالش کند خواهد او می

 را از )صدای ناخودآگاه( او پارس سگ

را  وجدانش او کندا میخواب غفلت بیدار 

او  ها ازعذاب وجدانی که سال اکند شکنجه می

 زن و ،او مثل گرگ اآيد کرده به سراغش می فرار

های امشب زخم را پاره کرده و فرزند خود

زدن برای باز شدن  اين درا کند درونش سرباز می

چون ؛ باشد درون يا ضمیر ناخودآگاهش می

 باعث ترس و ،وقايعی که برايش پیش آمده است

او القا نوعی  دروقايع و اين  هراسش شده است

 طراب از حقايق ناگواری که درضا ترس و

فرزند  يعنی بیرون کردن زن و ،زندگیش انجام داد

آنها آمده  داند که چه بر سر اينکه نمی از خانه و

 اافزايدبر هراسش می است

در هر صورت چه منظور سرنوشت باشد 

های ابتدايی ن کرد که موتیفنباشد، بايد اذعا چه

نوعی ترس و ی توانايی بسیار زيادی در القا

اضطراب در انسان را دارندا ترسی که اغلب از 

ها در زندگی انسان مشخص شدن حقايق ناگوار

اضطرابی باشد   آيدا اين ترس شايد نمون پديد می

 اما دچار آن خواهیم شد  جزا هم که در روز

دق چوبک صا« آتما سگ من»داستان 

 گندآلود، دوزخ در برزخی هایرابطه وصف

 که زيستگاهی است ناپذيرتحمل و آورهراس

 اگنجدنمی آرزو در جزء آن از رهايی و گريز

 اجبار به اما ،دارند سر در رهايی آرزوی همه

 ندااشده میخکوب خود جای بر و ترس( )عادت

 خويشتن در چنان اعتمادی بی و بدبینی و ترس

ود نیز ـخ  ـه از سايـت کـاس ردهـک هخان آنها

 ( 15  :1253 )صنعتی، اهراسندمی

 که است نويسندگانی از چوبک صادق

 کاودمی را خرافات اسیر و بیمار ایجامعه اعماق

 در دهدامی دست به آن از تصويری هراسناک و

 شفقت و عشق برای جايی او داستان جهان

 تنها نداردا ديگری اعتماد به کس هیچ نیست،

داردا  واقعیت که است مرگ و فساد و هراس

ای که ناشی از انتخاب بد دلهره هراس و

ای که مسیر به گونه ؛های داستان استشخصیت

بخشی ديگر  کند وزندگی آنها را دگرگون می

ناشی از سرنوشتی است که اجتماع برای 

های داستان رقم داده استا ترس شخصیت

-رک با اگزيستانساشت  های داستان نقطشخصیت

-در همین هراس  است که شخصیت ها  است و

اخالقی را پشت سر  ها اگزيستانس استحسانی و

واالتر اگزيستانس ايمانی   به مرحلو گذارند می

 شوندانائل می

 

 گناه 

ای که همواره با ترس به عنوان مؤلفه« گناه»

 اکندبروز می فلسفی در انسان ظهور و 1آگاهی

های کاوش ( همواره در02: 1211 )کی يرکگور،

وجودی فیلسوفان اگزيستانس مطرح بوده استا  

در اگزيستانس، از سويی هر تفسیری از وجود 

گناه  ۀگزارشی  از ايد انسانی مشروط به شرح و

به اين معنا که گناه حالت يا شرط پايدار   ؛است

در افق نگاه  ،از سوی ديگر طبیعت بشری است و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. anxiety 
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ين فلسفه يکی از امکانات فرد برخی از پیروان ا

انسان پرتاب شده به درون اين جهان   است و

 مسئول سرنوشت جامعه و محکوم به آزادی و

 بايد مسئولیت اين آزادی و زمان خود است و

 ،شوداعمالش مرتکب می  گناهی را که به واسط

 بپذيردا 

در ادبیات اگزيستانسی عالوه بر مضامینی 

 رگ، اندوه، پوچی وم چون تنهايی، ترس وهم

بدبینی به اين مقوله يعنی احساس گناه ناشی از 

داستان  شودا درمسئولیت انتخاب نیز پرداخته می

داردا  نمادين نقشی سگ ،«آتما سگ من»

 به مظهر تبديل سگ، که نظر اين از سمبولیک

 طريق از که منی شودامی خفت  قصه وجدان

 از نیروا «من» اعترافی به سگ، وجود در حلول

 يکی روانی، اعترافات اين و گماردمی همت خود

-اعتراف ترينحال انسانی عین در و ترينعمیق از

 پیدا توانمی چوبک هایقصه در که است هايی

 (221: 1225 کردا )براهنی،

 را او قصه، شخصیت درون غول سگ،

 از را او بلکه هشدار، فقط نه دهد،می هشدار

 آورده پديد شاعماق در وجدانش وحشتی که

تقاص  که دهدمی نشان او به و کندمی آگاه است،

بپردازدا در  سکوت اين در بايد را همه ظلم اين

احساس  پايان داستان مرد پس از به خود آمدن و

د خود تصمیم ـاب بـگناه شديد ناشی از انتخ

مه دهدا اسلحه را از تاش خابه زندگیکه گیرد می

ی قلب خود شلیک رو آورد وتو کشو بیرون می

 کند واش اصابت میکند، اما گلوله به شانهمی

زمانی که  و شودبلکه فقط بیهوش می ،میردنمی

اش را سگ زخم شانهکه بیند می ،آيدبه خود می

 لیسدامی

 بعداً کند ورا بیرون می فرزند خود او زن و

الفت داشته  خواهد با هیچ جانوری انس و نمی

خواهد  ای نمییچ جنبدهآخر با ه در باشد و

تهی از احساس  ارتباطی برقرار کندا انسانی تنها و

جز  آيا او، انسانی تهی از روح ،همزيستی با جهان

خود تهی  او از اباشد انسان چیز ديگری می  ساي

او باقی  اش چیزی ديگری ازجز سايه گرديده و

صورتی که  در ؛انکارد که وجود دارد نیستا او می

ديگر  وجودش خارج شده و د( از)خو مرکزيت

 ااش چیزی باقی نیستجز سايه

-دنیايی آشوب« آتما سگ من» هایآدم دنیای

 و «مرد»میان است،  شده زيرورو دنیايی است، زده

آمد  بازار در حال رفت و مردمی که در کوچه و

تقابلی هستا او َمنِشی خودخواه، پرتوقع و هستند، 

نیست،  «یکس»ود بین دارد و با آنکه خخودبزرگ

 ال نیستئبرای داوری ديگران، اعتباری قا

او تجسم بی  ابیزار است «مرد»چوبک از 

انديشی است و فقط به تباه مهری و بی فرهنگی و

خورد و ما در جامعه از اينان، چه درد مردن می

شناس و او آدم ۀکس به اندازايما هیچبسیار يافته

 «سیالیستیاگزيستان»ستا او ـاس نیـورشنـجان

تواند چنین بنويسدا خاص است و تنها او می

شگردهايش، تقلیدبردار نیستا در ارزيابی آثار او 

خواننده بايد به ذوق، دريافت درونی و 

اد کند و بکوشد، ـويش اعتمـاهی خـودآگـخ

ود داستان ـن خـهای متن را از دل و متجاذبه

 ابیابد
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ها از مبنا قرار دادن هدف اگزيستانس

آن  «گناه ترس و رنج، ،مرگ»های مرزی قعیتمو

ها با قرار گرفتن در اين موقعیت  است که تجرب

تواند به انسان در برخورداری از حس خاص، می

چنان که در داستان  اش کمک کنداکشف هستی

به مرد کمک کرد تا به وجود  «آتما سگ من»

عالوه بر  ها،اگزيستانس اصلی خويش برگرددا

گريزناپذيری را برای اين   صیصخودشناسی، خ

از اين طريق همگان  شمارند وها برمیموقعیت

 رنج، مرگ،» داننداای با آن درگیر میرا به گونه

هاست چهار نمونه از اين موقعیت« گناه ترس و

 که در اين مقاله به آن پرداخته شده استا

 

 گیری نتیجهبحث و 

ی ها انيجرگذار در تأثیراز جمله مکاتب فلسفی 

گرايی يا اگزيستانس است ( وجودادبی )داستان

خور توجه داردا در که خود جايگاهی بس فاخر و

نويسندگان جهان در پی آشنايی با  شاعران و

نقشی که در تولید آثار ادبی  افکار فالسفه و

ا اند ختهیآمفلسفه را به هم در  و اتیادب ،اند داشته

شمار همین نويسندگان به  ۀزمرچوبک در  صادق

 ی فکری وها نهیزمد که بدون آشنايی با رو یم

به درک درستی از  توان ینم خالقیت هنری،

نويسنده عالوه بر   نيا آثارش دست يافتا

خودآگاه، در  ولو انعکاس تفکرات فلسفی،

له علم کافی ئاين مس به ی خود،ها داستانمجموع 

نش نیاز به بررسی رمااز اين منظر  و است داشته

 داردا واکاوی و

 به چوبک بینیجهانکه  رسدمی نظر به

 اهای فیلسوفان اگزيستانس نزديک استتحلیل

 سرنوشت از خود اگزيستانس دينی تحلیل  فلسف

 سه و ساخت استوار بنیادی استنباط سه بر را بشر

نخست  اگرفت نظر در آن برای هستی  نشان

بعد   اگزيستانس استحسانی و مرحل  مرحل

در نهايت اگزيستانس  قی واگزيستانس اخال

 .ايمانی است

توان می« آتما سگ من»در توصیف داستان 

های داستان که همچون شخصیت کهگفت 

 حدود تا حیوانات وحشی، گرفتار دريدن  هستند،

 رهايی امید و اندکرده سقوط بدبخت هایحیوان

-بی پوچ و هايشآدم رسدا تماممی نظر به محال

اينان ستمگرانی  داهستنانه اجتماع بیگ از هدفند و

 دهند؛می قرار ستم را مورد يکديگر که هستند

 عاملی. ضدقهرمانند قولی به که قهرمان نه اينان

 بنامیم، قهرمان ضد را آنها شود،می باعث که

 هایهای داستانآدم ااست آنان منفی هایخصلت

 و کوی در روز هر که هستند عادی مردم همان او

 رنگی با چوبک، قلم زير در ولی ،بینیممی برزن

در حقیقت اگزيستانس در  ااندشده نمايان ترتیره

های صحنه ها ودر تراژدی آتما سگ منداستان 

 انگیز زندگی است که توأم با نکبت وغم تلخ و

در  اافتدهای داستان  اتفاق میپلشتی شخصیت

-مرد اتفاق می  حقیقت با وارد شدن سگ به خان

، از خود کنده رحمیبی پلشتی و اوج در افتدا مرد

-استحسانی را پشت سر می اگزيستانس ،شودمی

 ؛رسدبه مرحل  اگزيستانس اخالقی میو گذارد 
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  گذشتزندگی   با وجود آنکه به بافت و زمین

ای متافیزيکی، انديشد، به سوی انديشهخود می

 بیهودگی و پوچی ومرگ بر احساس   غلب  انديش

 ،در نهايت با خودکشی و درسرحمی میبی

 کندااگزيستانس ايمانی را تجربه می

 

 منابع

 ایهست خيتار و دگريها ا(1251) ، بابکیاحمد

 اتهران: مرکز

ترجمه  ابا سارتر يیآشنا ا(1211) پل استراترن،

 تهران: مرکزاا نيزهرا آ

 یاز خاطرات ادب ا(1255) نيصدرالد ،یاله

 اچوبک صادق  ادناميا درباره چوبک یخانلر

 تهران: ثالثا

ترجمه  اژان پل سارتر ا(1251) تيجود باتلر،

 ایتهران: ماه ایمیهيد اريخشا

ترجمه ا حقیقت نقد و(ا 1251) باروت، روالن

 تهران: مرکزاا دخت دقیقیایشیرين

 تهران: البرزا ایسينوقصه ا(1215) رضا ،یبراهن

 صادق چوبک و» ا(1250) اصاریعل باباساالر،

علوم  و اتیدانشکده ادب مجلها «یونقد آثار 

 ا101-122، صص 111، شماره یانسان

بیست  اداستان کوتاه ايران(ا 1213) بهارلو، محمد

ا سه نويسنده معاصر سه سال از بیست و و

 : همااتهران

 ؟ستیچ سمیالیستانسياگز ا(1200) امیليو بارت،
 تهران: آگاها اپوشنیترجمه منصور مشک

های گزيده داستان(ا 1215) اهللروح ،یپورعمران
 تهران: روزگارا اصادق چوبک

های صادق مايه داستاندرون» (ا1252)ا غ پیروز،

 ا«چوبک با تکیه بر رمان سنگ صبور

ص  ص ،00، شماره پژوهشگاه علوم انسانی

 ا00-112

تهران:  اشب بازیخیمه(ا 1200)، صادق چوبک

 جاويدانا

صادق نقد آثار (ا 1202، عبدالعلی )دستایب
 تهران: کانون تحقیقات اقتصادی و اچوبک

 اجتماعیا

شخصیت  ترس و» (ا1250راه رخشان، محمد )

 12، شماره مجله سمرقند ا«اجتماعی فردی و

 ا10 و

شناختی در تحلیل روان(ا 1253صنعتی، محمد )
 تهران: مرزا ا ادبیات هنر و

 یسينوصد سال داستان ا(1221حسن ) ،ینيعابد
 تهران: نشر تندرا ااولچا   ارانيدر ا

ترجمه  ایقیتطب اتیادب ا(1212) ، محمدیمیغن

 اریکبریتهران: ام ایرازیش زادهاهللتيآ

ترجمه ا سمیالیستانسياگز ا(1215، توماس )نیفل

 ارتیتهران: بص ایانیک نیحس

 راهنمای غلبه بر(ا 1215وين ) فروکات،

تهران:  امترجم مهرداد فیروزبخت ااضطراب

  ارسا

ترجمه  الرز ترس و(ا 1211) سورن کگور، کی ير

 نیا تهران: اعبدالکريم رشیديان

 اژان پل سارتر ا(1200) امیليو سيکرنستون، مور

 :تهران اچا  دوم اترجمه منوچهر بزرگمهر

 ایخوارزم

 افلسفه وجودی(ا 1211مک کواری، جان )
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 هرمسا تهران: اترجمه سعید خیامی کاشانی

 اسمیالیستانسيسفه اگزفل ا(1251) ليمارسل، گابر

تهران: نگاه  اچا  دوم ایترجمه شهال اسالم

 معاصرا

گزيده  تحلیل و نقد و(ا 1253حا ) محمودی،
 تهران: روزگارا اهای صادق چوبکداستان

های فلسفه (ا1251) اصارعلی مصل،،
 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و ااگزيستانس

 انديشه اسالمیا

ای صادق هداستان(ا »1200) حسن روح،نکو

، راهی از شناخت به سوی انديشه کچوب

 ا15- 10، صص 130، شماره «نگین

 های اگزيستانس وفلسفها (1210) محمود نوالی،
تبريز: انتشارات  ااگزيستانسیالیسم تطبیقی

 دانشگاه تبريزا

 امن یفلسف نامهیزندگ ا(1215کارل ) ،اسپرسي

 تهران: هرمسا ااهلل فوالدوندترجمه عزت

شناسی ضمیر روان (ا1210) ارل گوستاويونگ، ک

تهران:  اعلی امیریترجمه محمدا آگاهخودنا

 فرهنگیا علمی و


