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 چکیده

ژوزه ساراماگو است. در این رمان از  اثر رمان تمثیلی، 

 سخناهریمن کوري که حیوانیت درون را حاکم ساخته، 

 هايتمثیل ان با استفاده ازرفته است. ساراماگو در این رم

با طنزي تلخ وگزنده، زندگی یکنواخت و  گونه ویافراوان رؤ

 ده است. چوبک در رمان کرافق را برجسته  بی

نیز کابوسی هولناك از جامعه پیشرفته و صنعتی با تمام 

اي که  کشد. جامعه شده را به تصویر میامکانات بازآفرینی

ده و به دوران بربریت شاموش کرامت انسانی در آن فر

بینی  جهان تأثیرمطالب دو رمان حاکی از  بازگشته است.

 از آراي فیلسوفان اگزیستانس است. ساراماگو و چوبک

 سه بر را بشر سرنوشت خود از تحلیل ۀ اگزیستانسفلسف

 در آن براي نشانۀ هستی سه و ساخته استوار مهم استنباط

روشنگري سه اصل گرفته است. هدف این مقاله  نظر

این دو رمان  ایمانی) در اگزیستانس (استحسانی، اخالقی و

وردهاي پژوهش بیانگر آن است که رمان ادست است.

نظیر   هاي اگزیستانس سراسر پر از مؤلفه و  

ي این دو رمان ها تیشخص مرگ، رنج، ترس وگناه است.

کردند در  هایی که در زندگی تجربه رنج و گناهۀ نتیج  در

با گذر از مرحلۀ اگزیستانس  آزمون بال تطهیر یافتند و

استحسانی به اگزیستانس اخالقی و سپس اگزیستانس ایمانی 

 دند.شنائل 

 
، اگزیستانس، روشنگري اگزیستانس،  ها: کلیدواژه
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Abstract 
"Cory" is an allegorical novel by Jose 
Saramago. In this novel, the blind devil who 
rules the inner animal is spoken about. In this 
novel, Saramago, using many dreamlike 
allegories and with bitter and biting humor, 
highlights the monotonous and incoherent life. 
Chubak in the novel "Patient Stone" also 
depicts a horrible nightmare of an advanced 
and industrial society with all the recreated 
possibilities. A society in which human dignity 
has been forgotten and returned to the era of 
barbarism. The contents of the two novels 
reflect the influence of Saramago and 
Chubak's worldview on the views of 
existential philosophers. The philosophy of 
existence has based its analysis of human 
destiny on three important inferences and has 
considered three signs of existence for it. The 
purpose of this article is to clarify the three 
principles of existence (benevolence, morality 
and faith) in these two novels. The results of 
the research indicate that the novel Patience 
and Blindness is full of existential components 
such as; Death is suffering, fear and sin. The 
characters of these two novels, as a result of 
the sufferings and sins they experienced in life, 
were purified in the test, and by passing from 
the stage of existential existence, they 
achieved moral existence and then the 
existence of faith. 
 
Keywords: Existence, Existence Enlightenment, 
Blindness, Patience Stone. 
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 مقدمه 

بررسـی و   يمبنـا  بـر  ۀ ادبی در این جسـتار، موازن

عنوان عنصـر مسـلط    به ۀ مفهوم اگزیستانسسیمقا

است. این دو رمان  و   در رمان

 آفرینی موضوعات فلسـفی و داري را در بازهیطال

قدرت پردازش ذهنی قلم نویسندگان آن دارنـد و  

بـه   ش ادبیات اگزیستانسـی سهم بسزایی در گستر

 اند. خود اختصاص داده

یک رمان خاص و اثر تمثیلی، بیرون از  

ــانه    ــان معترض ــک رم ــان، ی ــان و مک ــار زم حص

اجتماعی، سیاسی و فلسـفی اسـت کـه آشـفتگی     

ي سـردرگم را در دایـرة افکـار    هـا  انسـان اجتماع 

؛ کشـد  یمـ خویش و مناسبات اجتماعی به تصویر 

، پـر از  میکنـ  یمر آن زندگی زیرا عنصري که ما د

هـاي اجتمـاعی    تغییرات ناشی از تضـاد وتفکیـک  

است. ساراماگو پرده از این کوري روانی و فکري 

و تعامـل   ارتباطات بینش نویسنده، در .دارد یمبر 

ي هـا  تیشخصـ ة ذهن و رفتار طریسبین مردم در 

تشـخیص درسـت از     عـدم  تـأثیر این رمان تحت 

در رمـان   هـا  آدمسـت.  انسانیت و زندگی کـردن ا 

گـام بـه    به ي تدریجی گاما استحالهگویی با  

و فراتـر از آن   انـد  بستهخوي حیوانی خویش دل 

هـویتی،   . در این بـی رسند یمبه وحدت و همدلی 

ي داسـتان، حتـی نـامی    هـا  تیشخصـ هیچ یک از 

ندارند و در جهانی تاریک و ظلمـانی، زنـدگی را   

 .گذرانند یمبا روزمرگی 

خوفنـاك   غمبار و تراژدي داستان 

اسـت کـه از مقـام اشـرف      انسان در عصر ماشین

درجات انسـانی   مخلوقات نزول کرده و در اسفل

اسـت. ایـن حیـوان     و حتی حیوانی گرفتار آمـده 

ــیر    ــهوت و اس ــده ش ــدي، بن ــار در اوج ناامی بیم

ــت پریشــانی و اضــطراب شــده اســت  . در حقیق

از قیود مکانی و  این داستان را صرف نظر توان یم

 ةمنـد دور  لهئزمانی، دغدغۀ وجودي نوع انسان مس

معاصر قلمداد کـرد کـه پـس از تجربـۀ دردنـاك      

ي خودسـاخته، فـرو   هـا  بحـران مدرنیته در باتالق 

ــی احیــاي حیثیــت و موجودیــت از  رفتــه و در پ

 خود است. ۀرفتدست

در این جستار، راقم سطور کوشیده اسـت تـا   

اگزیسـتانس دو رمـان    طابقۀم با ذکر شواهد مثال،

 و تـرس  ،رنـج  چون مرگ،هممذکر را به مسائلی 

 تصویر بکشد. به گناه

 خیتـار  از یمهم بخش ستانسیاگز که آنجا از

 و هـا نـه یزم شـناخت  بـدون  و است مدرن اتیادب

ـ ادب نیا حیصح درك آن ابعاد  نخواهـد  سـر یم اتی

 و شـناخت  ،پـژوهش  نیـ ا ضرورت و هدف .شد

 قالب در یادب سبک نیا زا یکوچک بخش یمعرف

و  و   داسـتان  از ییهـا  نمونه

ــین روشــن  ســتانسیاگزکــردن ســه اصــل  همچن

استحسانی، اخالقی و ایمـانی) در ایـن دو رمـان    (

این داستان  لیتحل با تا برآنیم نوشته نیا در. است

 متناسـب  را یفارس ستانسیاگز اتیادب از يا گوشه

 .مینک یمعرف و يواکاو ریز پرسش با

 مرگ،« ستانسیاگز يها شاخصه نیتر مهم

و  رمان  در چگونه» گناه ترس، رنج،

 اند؟ افتهی نمود 

 

 پژوهش روش

روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است و 

ویژه  با توجه به توصیف و توضیح وجودگرایان به
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ي ها شهیانددربارة نمود » یرکگور یاسپرس و کی«

 رمان شخصیت و رفتار انسان،اگزیستانس در 

 .شود یمبررسی  و  

 

 پژوهش نۀیشیپ

 هایی در خصوص پیوند اگزیستانس و پژوهش

اگزیستانسیالیسم با برخی آثار ادبی نگاشته شده 

بازتاب «توان به  است که از آن میان می

بشیري و » (اگزیستانس در آثار صادق چوبک

داستان  انس دربازتاب اگزیست« ؛)1399انصاري، 

 ؛)1399انصاري،  بشیري و» (آتما سگ من

بست نوستالژي در بن اگزیستانسالیسم هدایت و«

چوبک واندیشۀ « ؛)1388(موسوي، » سگ ولگرد

وجودي، تحلیل داستان انتري که لوطیش مرده 

نگاهی « ؛)1394فسایی،  (خجسته و» بود

» هایی از شاهنامهاگزیستانسیالیستی به بخش

هاي مرزي در موقعیت معرفت و« ؛)1387(قوام، 

 ؛)1397(طلیعه بخش ونکویی، » مثنوي مولوي

 هاي اگزیستانس و فلسفه هاي مرزي در موقعیت«

هاي  بررسی مؤلفه« ؛)1392(خردمند، » البالغهنهج

انصاري، بشیري و » (اگزیستانس در عزاداران بیل

تحلیل داستان گداي ساعدي براساس « ؛)1399

» هاي مکتب اگزیستانسیالیسماصول و ویژگی

 .اشاره کرد )1393زاده، هاشمی (فشارکی و

تـاکنون پژوهشــی در زمینــۀ بررســی تطبیقــی  

بـه   و  ان ـانس در رمـاگزیست

ن ـاتی در ایـــتحقیقــ ألـخــ و ار نرفتــه اســتـکــ

ــه اثبــات  ضــرورت ورد،ـمــ انجــام پــژوهش را ب

 .رساند یم

 

 آندرآمدي براگزیستانس و مبانی 

، شود یمبه آن اشاره » من«آنچه را که با 

است » من«است. اگزیستانس همان  1اگزیستانس

 ککه به صورت موجودي عینی همچون ی تا وقتی

یء تلقی نشده باشد. اگزیستانس را با ش

تجربه کرد، باید با  توان ینمي عادي ها تجربه

 آزادي و انتخاب آن را محقق ساخت.

آن چیزي است  اگزیستانس متفاوت از هر«

شدنی و زایل شود یمکه از خارج به من مربوط 

شرایطی وابسته است که من آن را  است و به

 )199: 1379 ،2(استراترن». ام ننهاده

 انسان در اولین مراحل آگاهی به خویشتن،

(وجود  موجودي (دازین) عنوان را به خود

؛ در ابدی یمجسمانی) در بین دیگر موجودات 

د او فراهم ساخته، شرایط شرایطی که خو

فرهنگی، طبیعی و تاریخی؛ اما چون باید عمل و 

. باالخره رود یماز این شرایط فراتر  ،ندکانتخاب 

چیست.  واقعاًاوست که باید تصمیم بگیرد که 

و  کند یمابتدا از محیط و شرایط احساس امنیت 

» شکست«نحوي احساس  ولی به ،پرسشی ندارد

و اوضاع پیرامونش او را  و عدم امنیت در شرایط

. کند یمبه اگزیستانس خاص خود ملتفت 

که  دیآ یمیی در زندگی انسان به وجود ها تیموقع

مقدورات و ها  او را متوجه مرزها و محدودیت

. این تجربه را تجربه نهایت سازد یمخویش 

)Limitي مرزي ها تیموقعها را  ) و موقعیت

سان در ) ان90: 1390 ،3(یاسپرس». گویند می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Existence 
2. Strattern 
3. Jasper 



 1400بهار و تابستان ، اوله ، شمارهفتمسال دوفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی،        90

آن را تغییر دهد و  تواند یمي عادي ها تیموقع

استفاده کند، ولی  آنهامطابق خواست خود از 

 کند یمطور خاص در چهار موقعیت احساس  به

را تغییر دهد و با اموري  آنها تواند ینمکه 

 روست. گریزناپذیر روبه

 

 ي مرزيها تیموقع انواع

انی ي مرزي یکی از مبها تیموقعوجود آنکه   با

و همۀ  دیآ یمها به حساب  اگزیستانس

ي رهایتعبها آن را قبول دارند، اما  اگزیستانس

 .اند داشتهگوناگونی از آن 

 ،رنج مرگ،« ازي مرزي عبارت ها تیموقع«

ي مرزي، ها تیموقعدر  انسان است. »گناه و ترس

 کند یمشکنندگی شرایط بیرونی حیات را تجربه 

. مرگ دیآ یم نائلدریافتی عمیق از حیات  و به

ی به مرگ موقعیتی آگاه همیشه با انسان است.

(وجود جسمانی) خود را در  »1دازین«است که 

شود این حالت دازین منتفی می در .ندیب یمتهدید 

و  ندک یمو انسان به اصل هستی خویش رجوع 

اصل اگزیستانس که امر متعالی است به نحوي بر 

 )87: 1381 ،2(باتلر». دینما یماو رخ 

ترس و گناه  نیز مقتضاي حیات انسان است، 

ولی در اغلب اوقات انسان از آن اعراض و غفلت 

. استقبال از این احوال و تجربه حال کند یم

باعث به خود آمدن انسان  آنهانهایت و پذیرش 

. سست بنیانی محیط و شرایط بیرونی و شود یم

. با ابدی یماساس خویش را در  ي بیها یخوشدل

نمایی این اوم این تجربه و دریافت هستیتد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dazin 

2. Butler 

و احساس وابستگی و  تابد یمجهان، نور حقیقت 

. این تجربه شود یمارتباط با امر متعالی حاصل 

گذشتن « .دیآ یماساسی به گونۀ جهش به دست 

به سطح اگزیستانس منوط  از سطح دازینی و نیل

به جهش است. جهش به سویی که فراتر از 

 )84: 1390 یاسپرس،». (اندیشه است

اگزیستانس در چنین احوالی روبه تعالی «

، این تجربۀ کند یمبودن وجود خویش را تجربه 

نهایی و مقدمات عقلی آن، بدون یکدیگر 

و تفکر بدون تجربۀ  عقل ند.هست حاصل بی

اگزیستانس در انسان، به انس والفت با امر متعالی 

 )86: همان( ».انجامد ینم

 

 ستانسمراحل سیر اگزی

چون اگزیستانس را عین انتخاب و » 3یرکگور کی«

؛ پس باید مراحل مختلفی را که دانست یمتصمیم 

، تبیین کند با کند یمآنها سیر  اگزیستانس در

یی که در شرح جزئیات این مراحل ها تفاوت

طور کلی سه مرحله از سیر را  وجود دارد، وي به

استحسانی و  مرحله) 1: کند یماز هم جدا 

 ؛شناسیاخالقی و وظیفه مرحلۀ) 2 ؛جویی ذتل

 جویی.) مرحلۀ ایمانی و مطلق3

 

 استحسانی مرحلۀ .1

طور طبیعی در مرحلۀ اول عمل  هر انسانی به

و اغلب  شود یمخویش در همین مرحله متولد 

مردم تا پایان عمر هم از این مرحله فراتر 

 .روند ینم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. Kierkegaard 
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م انسان در این مرحله خود را کانون همه عال

همت  و همۀ جزئی شیها خواسته .کند یمتلقی 

او در کسب لذّت بیشتر است؛ همواره در حال 

. پیوستگی زمان براي او مفهومی کند یمزندگی 

. کشاند ینمچیز او را به تفکر و تأمل  ندارد. همه

 عار است. ، چون القید و بیکند ینماز سطح عبور 

از هرچه که عیش آنی او را برهم زند، 

. از انتخابی که او را متعهد کند و کند یم اعراض

. بیشتر کند یمدر طول زمان ملزم سازد، اجتناب 

دستخوش اتفاقات و تصمیمات آنی است. چون 

. طلبد یمانتخاب آگاهانه و مصمم بودن اصولی 

و بیشتر درصدد اغوا و  دهد ینمبه ازدواج تن 

اغفال کردن است تا لذّت او از چیزي به پایان 

چیز دیگري براي لذّت بردن است.  دنبال رسید،

 )78: 1391 یرکگور، (کی

 

 اخالقی مرحله. 2

اهمیت  م ورود شخص به مرحله اخالقی،عالئ

هاي کلی در  یافتن نظم، غایت و اصول و خواست

 زندگی اوست. انسان اخالقی جدي است

به جمع  شدیاند ینماخالقی به خویش  شخص

است،  قائل دگی. به اصولی حاکم بر زنشدیاند یم

یات ح وباید آن اصول را بشناسد  تواند یمپس تا 

خود را بر آن منطبق سازد؛ لذا اهل عمل به 

صدد لذّت نامقید  در تکلیف است. او بیش از آنکه

شده در آنات زمان باشد،  هاي پخش و خوشی

جو وسرور خود را در داشتن آرامش جست

ی و خواه . این آرامش خاطر ناشی از خودکند یم

باشد، بلکه  تواند ینمخویش  تنها اندیشیدن به

ناشی از عقل و قانون کلّی است که جاي جزئی 

 ) 79: همانرا گرفته است. (

 

 ایمان مرحلۀ. 3

ي است که انسان ا مرحلهحال مرحلۀ ایمان  هر به

 .دیآ یم نائلدر آن، به باالترین مرحلۀ اگزیستانس 

ست. شور توأم با رنج و محنت و ریاضت ا مانیا

، باعث پذیرش خالف زدیخ یمو شوق از ایمان بر

. تا وقتی انسان تابع شود یمعقل و خالف عرف 

پاره است. با عقل خویش است، موجودي پاره

موجودي  به ایمان و عشق و رضا و تسلیم،

یکپارچه که تمام وجودش در طلب و خواست او 

. در این حال شود یم لیتبد خالصه شده است،

تا خداوند را  دهد یمرا از دست شخص عقل 

بیابد. نیل به این مرحله مستلزم لطف و عنایت 

 )80 اوست. (همان:

 

 بحث

در رمان » ي اگزیستانسها مؤلفه« تحلیل

 و  

 1مرگ. 1

» مرگ آگاهی«شناسی جدید،  از نگاه انسان

عنصري اساسی در قوام وجود انسان است که او 

شناسان  نظر انسان  از« .کند یمرا از حیوان متمایز 

ی از آگاه ،ها خصوصاً و اگزیستانس وماًـعم

  ؛ بهاست» آگاهی از زندگی رو به پایان« مرگ،

، حدود و مرگ ها دیگر، براي اگزیستانس  عبارت

تا خاتمه  سازد یمي زندگی را آشکار ها يمرزبند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Death 
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ها توجه  اگزیستانس ،رو این  از .دادن به آن را

وجود   و با دهند یمان خاصی به مرگ نش

 براً اکثر ي مرزي،ها تیموقعنظر دربارة  اختالف

توافق  ها تیموقععنوان یکی از  به مرگ سر

 ) امکان مرگ،87: 1354کرنستون، ( ».دارند

راه نیست که  ي در انتهاي یکا نقطهامکان  همانند

نوع نگرش  نیا انسان با صرف وقت بدان برسد.

است که انسان را ی آفاقی نگرشفقط  به مرگ،

آن دور  از از آنکه به مرگ نزدیک کند، شتریب

 .سازد یم

کس  موقعیتی است که هیچ مرگ عالوه، به 

جاي من انجام دهد و من نیز  آن را به تواند ینم

جاي دیگري انجام  این موقعیت را به توانم ینم

 ي شخصی،امر بدهم. با این نگرش، مرگ

چیزي است که  و قابل آموزش ناپذیر و غیرتکرار

 چیه عبارت دیگر، به .باید خودم آن را تحمل کنم

 . (بارت،به جاي من بمیرد تواند ینمکس دیگري 

لحظه مرگ است که  ) در حقیقت199: 1389

و  شود یمانسان به وجود اصلی خویش واقف 

 افتد. اصل اگزیستانس اتفاق می

و  1هاي  اندیشه و تفکر چوبک تراوش

نظیر  ،ضی از واقعیات محضدر باب بع 2ساراماگو

میان  گوو، با گفتها داستاندر  مرگ

. این دو دشو یمي ساختگی نمایان ها تیشخص

و فقیر  گدا را در همه افراد متمول، مرگ نویسنده،

بارگی و رنج توأم  که غم چرا ؛پندارند یمیکسان 

 مکنتکه به مال  با نارضایتی حتی براي کسی

ود دارد. از نظر ژوزه فراوانی رسیده است، نیز وج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chubak 
2. Saramago 

پذیري و  نوعی عبرت تواند یم حاصل مرگ،

دست برداشتن از بسیاري کردارهاي نادرست، 

ي از زمان کوتاه را دربرگیرد. با یاد ا برههحتی در 

تر به پیرامونش  اندیشعاقبت ،تواند یممرگ انسان 

چوبک «ي ببرد. تر حیصحاز آن بهره  د وبنگر

 طعی براي عبرتقا مرگ را نشانه و نمونۀ

و رهایی از  پندارد یمي طمعکار و رذل ها انسان

دنیوي که  هاي پر مشقتتعلقات و وابستگی

گاه توأم با زرق و  پیرامون ما را فرا گرفته و

عاقبت همه ما  کهانگیزي است  هاي هوس برق

 نیا )75: 1386 پیروز،( ».شود یم بدان جا ختم

با  گوامر نقطه اشتراك تفکر چوبک و ساراما

 ها است. اگزیستانس

آغاز فلسفه و علت غایی ادیان  ،ترس از مرگ

تواند تن به مرگ دهد و  نمی ،است. فرد عادي

هاي متعدد به  ها و خداشناسی فلسفه ،همین امر

 )19: 1385 راه رخشان،وجود آورده است. (

 ،شود جا ایمان به خلود و بقا دیده می اینکه همه

احمدي، گ است. (خود دلیل وحشت شدید از مر

رمان  در« پس بیخود نیست که )95: 1381

. حتی مرگ شود یزیادي بر مرگ م تأکید 

» گوهر«میرند:  کدام به نوعی میهرها که  شخصیت

کاکل «، کودکش شود یمکشته » القلمسیف«توسط 

جهان «میرد.  شود و می در حوض غرق می» زري

 ...»میرد و  می  از ناتوانی در کثافت خود» سلطان

تا جایی که از زبان ) 99: 1378(پورعمرانی، 

 خوانیم: می به نام بلقیس شخصیتی

 ».باره دیوار این خونه مرگ می  و  از در«

 )91: 1351 (چوبک،
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توصیف مرگ و ترس از مردن از زبان احمد 

اصل کار ترس، همونیه که آدم میدونه داره «آقا: 

نباشه.  ترباالمیره. گمونم دیگه ترس ازین  می

، آدم تو فراموشی و بیهوشی بمیره. شد یمکاش 

دونست که مرگی هم  آدم نمی اصالًکاشکی 

نیست  تر اهیساز این  وجود داره. براي ما بدبختی

 )130- 131 (همان:». میریم یمدونیم،  که می

توصیف زلزله که بدبختی و مردن در زیر 

آوارهاست و داستان را به سمت مرگ پنداري 

خاك رو سر آدم  سقف با هزار خروار. «دبر یم

خراب بشه وآدم مثه خر خاکی اون زیر نفسش 

هی  نداره و ببره و هی بدونه که راه پس و پیش

». میره وکاري ازش ساخته نباشه بدونه که داره می

 )27: 1351 (چوبک،

 زندگی توصیف با ژوزه در رمان کوري نیز،

 بتعص و فرهنگی بی فقر، طعمۀ که هاییآدم

 ا، امکند یم موجود اعتراض وضع به ،شوند یم

 منادي ژوزه ،مینیب یم داستان کل در که گونههمان

کوري در این  موجود است. وضع تغییرناپذیري

که  دهد یمنشان  ساراماگو ي جدي است.امر اثر،

شود و همین سفیدي  انسان دچار کوري سفید می

 . جالبسازد یماست که کوري را براي او طبیعی 

تنها از  است که بدانیم شخص کور در این داستان

بلکه زندگی نیز براي  ،حس بینایی محروم نیست

او عذابی است دردناك. در داستان گاه کوري با 

مردن یکسان است. گرچه بیشتر مردم کوري را 

که تنها به خود او مربوط  دانند یممشکل شخصی 

که این نوع  دهد یماست، ولی ساراماگو نشان 

و جامعه است.  انسان ري مشکل انسانیت،کو

 که مشکلی است به صورت بیماري مسري

ظاهر شود و هیچ دلیل شناخت شدة  تواند یم

 علمی نداشته باشد.

دکتر به امید گرفتن دارویی براي معالجۀ پاي «

که نه تنها به او  رود یمدر ورودي  کینزد دزد،

، بلکه او را تهدید به مرگ هم شود ینمکمکی 

 .کنند یم

آن شب، هر کس در تختی جاي گرفت و به 

با زحمت از تختش پایین  دزد خواب رفت.

، با این فکر که خودش را به در ورودي دیآ یم

او را  برساند تا مأموران بفهمند که بیمار است و

». حالش بهبود یابد به بیمارستان ببرند و

 )97: 1393 (ساراماکو،

، کند یمد از سر و صدایی که مرد سارق ایجا

و دزد  شود یمیکی از سربازان از خواب بیدار 

راه خروجی پیدا کند  خواهد یمبیند که  کور را می

و بیرون بیاید. ترس و وحشت سرباز باعث 

درنگ و با دستپاچگی، انگشت  که بی شود یم

و دزد  کند روي ماشۀ تفنگ بگذارد و شلیک 

 .شود یمکشته 

سربازها  پس از کشته شدن دزد، زن پزشک از

تا مرده را دفن  کند یماي درخواست  بیل و بیلچه

تا  ترسند یمشدت از کورها  کنند، اما سربازها به

، از آورند یم جایی که وقتی براي بردن غذا هجوم

 !بندند یموحشت آنان را به گلوله 

مردن از کوري خیلی دردناك است. ما از 

نی و بالي ناگها میکن یم، تصادف میریم یمبیماري 

حاال کوري هم به آن اضافه شده  و شود یمنازل 

 اما ها متفاوت است،است. نوع بیماري در آدم

ي است. ما جاودانه کور ،کشد یمآنچه ما را 

 بگریزیم، اما دست  میتوان ینمرگ ـم و از مـنیستی



 1400بهار و تابستان ، اوله ، شمارهفتمسال دوفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی،        94

 کور نباشیم و کور نمیریم. میتوان یمکم 

 هايزندگی شخصیت دادن نشان با 1ژوزه

 که بیماريفرهنگی و  تضادهاي و داستانش

 نسبت ،است داده قرار شعاعالتحت را زندگیشان

 رمان خوانش با ت.اس معترض موجود به وضعیت

 ژوزه، رسید که نتیجه این به توان یم ،کوري

 که شمارد یم محتوم و جبري امري را یزندگ

 شرایط اصالح و اوضاع بهبودي براي شود ینم

 يها خواسته و یرتقد رایز؛ کاري کرد موجود

 .خواهد یم چنین هاانسان بیولوژیک و طبیعی

در  و   اگزیستانس در رمان

 انگیز زندگی غم هاي تلخ و ها و صحنهتراژدي

ي ها تیشخصاست که توأم با نکبت و پلشتی 

بار  افتد، در حقیقت با مرگ نکبت اتفاق می داستان

ک و افتد. چوب ي داستان اتفاق میها تیشخص

چه همواره راه  اگر ژوزه بر این باورند که مرگ

بار  شفقت بار و رهایی و آزادي از زندگی نکبت

دل کندن از دنیا در  خاص طوره اما ب ،است

 است. بعضی مواقع کمی دشوار و ناباورانه

 

 2رنج .2

بشر در انواع و  رنجش ها، اگزیستانس از نظر

، ي فیزیکیها يماریبگوناگونی مانند  اطوار

ي روانی و درونی یا شرایط بیرونی ها یناراحت

 هر در اما ،شود یموي تحمیل  بر عدالتی، چون بی

با یکدیگر، در تجربۀ رنج  ها انسانۀ همصورت 

هایی  بنا بر اندیشۀ اگزیستانس«سهیم هستند. 

همچون یاسپرس، اگر زندگی آدمی سراسر شادي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jose 
2. Suffering 

از هنگامی  تر سخت بودن،خود و لذت باشد،

چراکه  ؛برد یمه وي در رنج و محنت بسر است ک

انسان در مواقع خوشی و لذت از خویشتن  اصوالً

 آنکه در هنگامۀ سختی و رنج،  حال غافل است،

شرایط  در .برد یمکار ه تالش خود را ب تمام

تا خود و  کنند یمتالش  ها انسان دشوار،

هاي درونی خویش را بهتر بشناسند و از  مهارت

 ها مهارتبه فعلیت رساندن آن طریق تقویت و 

 ،برند یمسر ه با موقعیت دردناکی که در آن ب

 جهت محدودیت و محنت،  این کنند. از مبارزه

ی انسان را متعالی ساخته و من حقیقی را به هست

 )99: 1390. (یاسپرس، »شناساند یموي 

 همان مایۀ اصلی داستان  درون

اشاره  طور که براهنی در کتاب 

) 702: 1370 است (براهنی، یی و رنجتنها ،کند یم

به  ها تیشخصو در این رنج و تنهایی است که 

 چوبک«. شوند یمدرك وجود اگزیستانس نائل 

 توصیف با )( داستانش بهترین در

 يا جامعه ةشدداشته پنهان يها تیواقع از پروا بی

 و زدیست یم تزویر و با ریاکاري زده،اخالق

 از شدهشسته نگاهی با تا کند یم وادار را خواننده

 ترسان که یی بنگردها آدم زندگی به عادت، غبار

 ارضاي از ناتوان ومعنوي  و سیاسی اختناق از

. »ورزند یم نفرت یکدیگر به طبیعی خواهش

 )252: 1369 (عابدینی،

  چون شخصیتی ، داستان در

-سنت و خرافات شتم یک خاطر به که داریم را

 و نامالیمالت اسیر پاگیر و دست هاي اجتماعی

 تالش تمام است. او شده زندگی هايبدبختی

 از را فرزندش و خود بتواند که کند یم را خود
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 که حدي به دهد، نجات دوران سختی و منجالب

 ،دربیاید ۀ مرديغیص به شب هر شود یم حاضر

 خود مقصود به تنها نه او که مینیب یم نتیجه در اام

 و ماندن زنده براي او ۀ تقاليجینت بلکه ،رسد ینم

 سختی عواقب ،فرزندش و خود شکم سیرکردن

 .دارد پی در را فرزندش و او مرگ چون

 را سلطان جهان داستان، دیگر شخصیت از

 لحظات است. تمام علیل و افلیج پیرزنی که داریم

 صورتش و سر از کرم کهحالیدر سلطان جهان

 يا اجاره حیاط در يا لهیطو در ،رود یم البا

بدبختی  و ۀ فالکتچرخاسیر  نیز . اوگذرد یم

 ۀلحظ منتظر که ندارد این جز يا چاره و است

 بعدي شخصیت بلقیس باشد. خویش مرگ

 آرزوي که است زشت و روآبله زنی داستان،

 . درپرورد یم ذهن در را احمد آقا با آغوشی هم

 مندي سرداده گله فریاد بلقیس داستان سرتاسر

 که عنینی شوهر و خود سرنوشت از او است،

 خود بدبختی مسبب را او و است ناراضی دارد،

 با خوابگیهم با خواهد یم روي، بدین .داند یم

 شاید تا کند پیدا خود براي نجاتی راه احمدآقا

 باشد. همۀ او دردهاي و تنهایی براي درمانی

 بلند شاندخواهیدا فریاد داستان هايتشخصی

 از بتوانند که گردند یم يا چاره دنبال به و است

 در اام یابند، رهایی فساد و پلشتی از پر محیط این

 ة قشرندینما که احمدآقا یحت .اند ناموفق امر این

 شمار به داستان در کردهتحصیل و روشنفکر

 در را خودش غمگین و ناامید نهایت در ،رود یم

 را عاقبتش و گرفتار کتهال و ۀ بدبختیورط

شاید به همین دلیل است که  ؛ندیب یم نافرجام

ي این داستان در ابتدا از رسیدن به ها تیشخص

و از  مانند یماگزیستانس ایمانی محروم  ۀمرحل

، روند ینماستحسانی فراتر  مرحله اگزیستانس

چون اسیر شهوت هستند و با گذر از مرحلۀ 

و رسیدن به سختی و ترس  شهوت و تحمل رنج،

انسانیت به مرحلۀ اگزیستانس  درجۀ اخالق و

رسند و در انتها با گذر از مرحلۀ  می اخالقی

 آزمون و رسیدن به خود واقعی خود، مصداق آیۀ

» متْهابینَ إِذَا أَصۀٌالَّذیبصم  هإِنَّا إِلَیو لَّهقَالُوا إِنَّا ل

انس به مرحلۀ اگزیست )156/ (بقره» راجِعونَ

 .شوند یمایمانی نائل 

هاي  ، زمان و دگرگونیدر رمان تمثیلی 

که انسان از مرحله  شود یمزندگی است که سبب 

ي آنی بگذرد و ها لذتحیوانیت وخوي گرفتن به 

به بقاي حقیقی دست یابد. این آزادگی و آزاده 

خواهی بهایی به غرامت از دست دادن عمر و 

پزشک  همسر چشم زندگی در این داستان دارد.

آل درون هر انسان  در واقع بازتابی از خود ایده

است. مرشد و راهنماي بقیه است. او در برخورد 

با افراد مختلف از خودهاي متفاوتی استفاده 

و  ندک یمشخصیت اصلی خود را پنهان  و کند یم

تا او را بپذیرند. او  دهد یمخود را با بقیه وفق 

ا در کنار همسر و زند ت خود را به کوري می

نوعان خود باشد. بینایی این زن برایش  هم

جایی از داستان هم   است و در آور مسئولیت

نوعان  . او از اوضاع همکند یمآرزوي کور شدن 

کورها با رنج  بیند می که حالی در ،برد یمخود رنج 

و سختی براي رسیدن به غذا به هر خفتی تن 

 .دهند یم

غذا را  رندیگ یمتصمیم در این میان سربازان «

دم دست کورها نگذارند و وسط سرا بیندازند و 
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ها خودشان عقب بروند و در حد امکان بدان

 تر سختوضعیت براي کورها « ،نشوندنزدیک 

. تعدادي از کورها چهار دست و پا شود یم

و صورتشان را مثل خوك به زمین  دندیخز یم

و بقیه  دست را جلو آورده بودند  ، یکدندیمال یم

انتها ناگاه آنها را ببلعد  از اینکه سفیدي بی

و  کردند ینمرو، طناب را رها این  ؛ ازدندیترس یم

محض کشف ظروف غذا،  منتظر بودند تا به

». صداي بقیه به نشانۀ پیروزي بلند شود

 )167: 1393 (ساراماگو،

قدر رنج از ی آنگاه در این رویداد تمثیلی، 

که روزنۀ امیدي دیده  بدای یممشکالت افزایش 

که افراد زورگو کور، نسبت به  چنان ؛شود ینم

آن کورهاي ظالم « زنان، بسیار ظالمانه رفتارکردند.

اما  ،، غذا فاسد شود و از بین بروددادند یمترجیح 

) زور 188(همان: ». ها ندهند گرسنه و ها محتاجبه 

 ،پول اموال کوران (طال، گویان بعد از گرفتن

اي کردند:  بیشرمانه شنهادی) پقیمتی و... لیوسا

فرستادند که  غامیپ بعد از یک هفته، تبهکارها،«

را بیاورید براي ما  ها زن . همه،خواهند یمرا  ها زن

ي گرچه زیاد هم ا منتظره... دادخواست غیر 

 (همان: .»همه را در آورد... داد غیرمنتظره نبود،

193( 

همسرشان  این امر منجر به جدایی مردان از

گشت و سرانجام زمینۀ انتقام و کشته شدن رئیس 

زورگویان به دست همسر دکتر را فراهم کرد. در 

رو هستیم که چشم هي روبا جامعهاین رمان با 

گویی دیدنی در کار  ؛کنند ینماما ادراك  ،دارند

نیست و در آخر بعد از رنج و سختی و رسیدن 

تحولی به مرحلۀ اگزیستانس اخالقی و تجربۀ 

پزشک با عشق و  چشمگیر در کلیسا، زن چشم

ي آن را نجات ها انسانۀ هم وی شهر اهال ،محبت

از خوابی سنگین و وحشتناك  آنان و دهد یم

و دوباره به تولدي دیگر دست  شوند یمبیدار 

رفته را باز تدریج بینایی از دست یابند و به می

ي رمان ها تیشخصاین جا است که  در و ابندی یم

ایمانی را  ستانسیاگز با تولدي دیگر، کوري

 .کنند یمتجربه 

 

 1ترس .3

 ها، ي اختصاصی اگزیستانسها خصلتیکی از 

عنوان  روي احساسات یا حاالت انسان به تأکید

کنندة حقایقی دربارة هستی وي عوامل منکشف

 است. برخی از ایشان احساساتی مانند دلشوره،

احساسات  عنوان تهوع را به و یا حتی مالل

 توانند یمکه  رندیگ یمدر نظر  شناسانههستی

ي درونی و تاریک وجود انسان را آشکار ها جنبه

ها احساساتی  کنند. برخی دیگر از اگزیستانس

لق داشتن را از سنخ تع ای و دیام چون سرور،

که  . چنانکنند یمشناختی معرفی احساسات هستی

عنوان را به  دلشوره عارف مسیحی، 2یرکگور کی«

، حال آنکه کند یمشناسانه مطرح حس هستی

سرور را در اولویت احساسات  ، شادي و3نیچه

چه آن صورت،  هر  در .دهد یمشناسانه قرار هستی

ها با مهم است، نگاه غالب در میان اگزیستانس

(مک  ».درك تراژیک آنان از زندگی است توجه و

جا به بدین منظور در این )163: 1377 ،4کواري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fear 
2. Kierkegaard 

3. Niche 

4. MacQuarry 
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 شناسانه وفعالی هستیعنوان حس و ان دلشوره به

 .شود یمنهادین پرداخته 

که افراد   وقتی« ها معتقدند: اگزیستانس

 اعمال مسئول تصمیمات، آنهاتشخیص دادند که 

 ».شود یمو عقایدشان هستند، دلهره بر آنها چیره 

 )24 – 25: 1391یرکگور،  کی(

 يها رابطه وصف ،صادق چوبک 

-تحمل و آورهراس گندآلود، دوزخ در خیبرز

 آن از رهایی و گریز که ی استستگاهیز ،ناپذیر

 سر در رهایی آرزوي همه .گنجد ینم آرزو در جز

 خود جاي بر و ترس) (عادت اجبار به اما ،دارند

 اعتمادي بی و ینیبدب ترس، .اند شده میخکوب

است که از  کرده خانه آنها خویشتن در چنان

 )98: 1382 (صنعتی،». هراسند یمنیز سایه خود 

 حال در خود همزاد با دائماً که آقا احمد

 ترس دچار آینده دربارة است، جدال و بحث

 بیان گونه این را خود و ترس شده شخصی

 :کند یم

 چی هر بوده، دروغ اولش از من زندگی«

 که اونی س،مسخره گذشته بوده، دروغ گذشته

 چه دونم نمی که مِ آینده ترسم یمازش  همیشه

 )181: 1351 (چوبک،» میاد؟ در آب از جوري

 مرگ از ترس رمان این يها ترس ازجمله

 ،شود یم کشته القلمسیف دست به است. گوهر

 و شود یم غرق حوض در زري کاکل کودکش

 .ردیم یم خود کثافت در ناتوانی جهان سلطان از

 ترس دچار سلطان جهان مرگ از بعد بلقیس

 :دیگو یم خود اب و شود یم

 کینیستم.  بمون خونه این تو دیگه که من«

 بر . پناهحیاط تو بره شب کنه می جرأت دیگه

 مونه،می خونه شورمرده مثه طویله، يطرفا خدا،

 یه نشسته، اینجا سطان جهان !شممی ترك زهله

 )232 (همان:»!میندازه آدم رو، رو خودش هو

 نویسندگانی ازو ساراماگو  چوبک صادق

 خرافات اسیر و بیمار يا جامعه اعماق کههستند 

 دست به آن از تصویري هراسناك و کاوند یم را

 ییجا ی این دو نویسنده،داستان جهان در .دهند یم

دیگري  به کسهیچ نیست، شفقت و عشق براي

 که است مرگ و فساد و هراس ندارد؛ تنها اعتماد

که ناشی از  اي دارد. هراس و دلهره واقعیت

ي ا گونه ي داستان است؛ بهها تیشخصنتخاب بد ا

و بخشی  کند یمکه مسیر زندگی آنها را دگرگون 

براي  دیگر ناشی از سرنوشتی است که اجتماع

زده است. ترس   ي داستان رقمها تیشخص

ي داستان نقطه اشترك با ها تیشخص

ها است و در همین هراس است که  اگزیستانس

نی را پشت سر ، اگزیستانس استحساها تیشخص

اگزیستانس (ي واالتر ا مرحلهگذارند و به  می

 .رسند یم )اخالقی

داستان آکنده از نماد کوري، نمایانگر ترس و 

هاي داستان از کوري و  اضطراب شخصیت

مشکالت ناشی از کوري و نیز نشانۀ نداشتن 

 ها آدمحیوانی  چرخش بصیرت باطنی افراد است.

ي باطنی ها یژگیودر سطح تیمارستان، حکایت از 

 منطق ،شهوت ،پول ،نفرت آنها دارد. عشق،

و تالش همه  شرافت اخالقی، عزت زبانی،

ها با زندگی و دنیاي محصول برخورد آدم

نهفته در  گري ترس و الابالی شخصی آنهاست.

و نشان  کند یمآرام خودنمایی  وجود انسان، آرام

 جز  يزیچ ویت،ـدون معنـان بـانس«ه ـک دـده یم
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 )56: 1388 (بهرامیان،». حیوان دو پا نیست

هاي در حالت مؤلفۀ ترس در رمان 

دختر عینکی  دهد تا جایی که گوناگونی رخ می

 بر این باور است که در این داستان

از  تر راست حرف ،کند یمترس آدم را کور «

ي که کور شدیم، ا لحظههمان  ما ،ام دهینشناین 

رده و همین ترس ما کور بودیم. ترس مار کور ک

 )115: 1393 (ساراماگو،. »و... دارد یمرا کور نگه 

 از نمودهاي دیگر ترس در رمان 

پزشک با انبوه  رو شدن همسر چشم به رو

اي که در کف انبار فروشگاه افتاده  جسدهاي مرده

بود تا جایی که سبب ترس و هراس او شد و  

 .اي براي درك اگزیستانس اخالقی شد زمینه

دیگر غذاهاي موجود در خانه ته کشیده «

دوباره به همان  خواهد یماست و زن پزشک 

آنجا مواد غذایی   هم از قبالًانباري برود که 

هایش را پر کند با شوهرش  برداشته بود و کیسه

ي زیادي که ها مرده، اما با دیدن روند یمبه آنجا 

پاي وجودش را   تا ، وحشت سراند افتادهکف انبار 

. اند کردهراه انبار را پیدا  احتماالً« :ردیگ یمفرا 

و با سر و  اند افتادهخودشان را برسانند،  اند آمده

و االن هم  اند مردهتا  اند ماندهقدر  کلۀ شکسته آن

ها پرت اند، حتماً از پله و ترکیده اند کردهکه باد 

 به زحمت پزشک همسر )270: همان( »اند.... شده

 )275: همان». (جور کند جمع وتوانست خود را 

 ، درهاي رمان  در حقیقت شخصیت

و ترسی که متحمل  اضطراب نتیجۀ رنج،

کنند؛  شوند، اگزیستانس اخالقی را تجربه می می

ها رسالت بزرگی را به دوش  این شخصیت اغلب

کنند تا با  کشند و جامعۀ انسانی را وادار می می

گرند و به بصیرتی واقعی به خود و دیگران بن

 نتیجه اگزیستانس ایمانی نائل بینش انسانی و در

 شوند.

 

 گناه .4

ي که همواره با ترس  در ا مؤلفهعنوان  به» 1گناه«

در  همواره ،رسد یمانسان به ظهور و بروز 

ي وجودي فیلسوفان اگزیستانس مطرح ها کاوش

 )53: 1391 (کی یرکگور،». بوده است

سیري از در اگزیستانس، از سویی هر تف«

ة دیااز  وجود انسانی مشروط به شرح و گزارشی

گناه است؛ به این معنا که گناه حالت یا شرط 

طبیعت بشري است و از سوي دیگر، در  پایدار

ز افق نگاه برخی از پیروان این فلسفه یکی ا

شده به درون امکانات فرد است و انسان پرتاب

 به آزادي و مسئول سرنوشت،  این جهان، محکوم

جامعه و زمان خود است و باید مسئولیت این 

ۀ اعمالش مرتکب واسطآزادي و گناهی را که به 

 )66: 1387(گابریل،  ».، بپذیردشود یم

در ادبیات اگزیستانسی عالوه بر مضامینی 

 بینی ، اندوه، پوچی و بدمرگ چون تنهایی، ترس،

یعنی احساس گناه ناشی از  به این مقوله

 .شود یم توجه انتخاب نیز مسئولیت

زده آشوب دنیایی صبور سنگ هايآدم دنیاي

 نامیده آن مردم که گونهآن است؛ شده رو و زیر و

 آنند. احمدآقا ضد اغلب نیستند؛ بلکه ،شوند یم

 اي کشیدهرنج و مفلوك و بینواي مدرسه معلم

 و دیدن درد از و دنیاست نابودي شاهد که است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Guilt 
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 که گونههمان اما ،برد یم رنج خود اطرافیان رنج

 سلیمان را خود او ،یمهست آن شاهد داستان در

 ارزشمند جواهري معناي به . گوهرنامد یم پیغمبر

 را آن به دستیابی لیاقت هرکسی که است قیمتی و

 است فاحشه یک واقع در داستان ا گوهرام ،ندارد

 خود، زندگی گذراندن و معاش امرار براي که

 زندگی آنها با که جهان سلطان و زري کاکل

 خود و دیآ یم در مردي صیغه به شب هر ،کند یم

 که است  نامی با تضاد در این و کند یم عرضه را

 سبا ملکۀ نام سیبلق .است کرده انتخاب چوبک

 رويآبله و زشت شويرخت داستان در ا، اماست

 سر در را مردان با آغوشی هم آرزوي که است

توده  ) یکجهان سلطان (سلطان جهان .پرودمی

نام ( زري کاکل .است پوسیده و زدهکرم گوشت

که  است ة پدريشدطرد ي) پسرا افسانه پري یک

 با .است رانده خود از و دانسته زادهحرام را او

 چوبک که نامی گفت، توان یم واسازانه نگاهی

 در ،است برگزیده داستان هايبراي شخصیت

 که است روزگاري و محیطی شرایطی با تضاد

بر خالف اسم  ،دیگر  عبارت به .برند یم سر به نانآ

ان (گوهر، احمد، هاي پر مسماي داست شخصیت

القلم) در این رمان شاهد جهان سلطان، سیف

گناهانی چون خیانت، روابط نامشروع، تهمت، 

 ها هستیم. غیبت و قتل و... توسط این شخصیت

 (گوهر، ي ها تیشخص تمام اگر«

 جمع جایک را) القلم و... فیس ،سیبلق آقا، احمد

 هرکس .داشت خواهیم وحشت از يا موزه ،کنیم

 را سرش تواند ینم که گناه است گرفتار چنان آن

به  و کند بلند ،یی که انجام دادهها گناه شدتاز 

 )45: 1382(محمودي،  .»بیندیشد انسانی آلایده

 انسان، و جامعه به نسبت چوبک، منفی دیدگاه

 داستانی يها تیشخصاز  بسیاري تا شده باعث

باشند و در ابتداي داستان،  ناقص و ناكعیب وي،

از مرحله اگزیستانس استحسانی فراتر نروند و به 

 نرسند. گرایی ۀ اگزیستانس ایمانی و مطلقمرحل

تمثیلی  تواند یم ، کوري سفیددر رمان 

اما  ،عقل داریم ها انسانباشد براي اینکه ما 

اما  ،عقل داریم«نه. به گفتۀ ساراماگو عقالنیت 

 آن )65: 1388 (بهرامیان،. »میکن ینمعاقالنه رفتار 

 که چیزي که مردم دچار آنند کوري روانی است

فرد آنچه را که در پیرامونش  شود یمباعث 

ترین ، نفهمد و قدرت تشخیص کوچکگذرد یم

همین رفتار باعث  چیزها را از دست بدهد و

 عدم هویت شود. د بیگانگی وخو از گمراهی،

رحمی و لذّت  تصویر بی در این داستان

راد کور در آسایشگاه، بیمارگونه افراد از کشتن اف

ي مدرن عصر نویسنده ها انسانخویی نشان درنده

مجموعۀ مؤلفۀ گناه از دیدگاه است و در زیر

 گیرد. ها قرار می اگزیستانس

یکی از سربازها رفت باالي کفی و گفت: «

 تا فحش آبدار هم آماده کرده بود، چند یف نان!ح

چشمش افتاد به مایع سیاهی که زیر نور  ناگهان

. گفت: تمامش زد یم تند از زیر دروازه بیرون

و  دیجوش یمکردي...چشم از جریان خونی که 

. فکر گرفتند ینم بر ،پوشاند یمرو را  درزهاي پیاده

رتش زدم وسط صو حتماًی یارو مرده باشد. کن یم

 (ساراماگو،». کرد یمگیري دقیق کیف دفاز ه

1393 :95-94( 

غلبه شهوت در آن وضع اسفناك (کوري) 

بود که آدم به حیوان تبدیل،  یهاییکی دیگر از راه
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ز ته بخش یکی ا« .محسوب شود گناهکار و

از  نهایا، ها خوك صدایش به اعتراض در آمد.

ردي زن و م نهایاخوك بدترند. نه خوك نیستند، 

». دانند ینمي زیچ هستند که از همدیگر جز این،

 )114 (همان:

 بین رفتن قبح و تکرار گناه، باعث عادت و از

. بالي کوري بر مردم شهر شود یمزشتی کار 

سرمست از خودبینی و  رایز ؛چیره گشت

پرستی بودند. غفلت چشم جان آنان را نابینا خود

ۀ بوتا در کرد. در نتیجه امتحانی در پیش داشتند ت

 که عرفا معتقدند: چنان تطهیر یابند؛ بال بسوزند و

دربندگی  تا از حق عارف بال ظهور امتحان است«

 (بقلی،». عشق نشود و ربوبیت مقصر معرفت در

1360 :573( 

 اهالی آن شهر بی نام و نشان از بطَر و غفلت،

 وحیوانیت  ۀدرجبالي کوري مواجه شدند و به  به

با راهنمایی زن  اما ،دندشار عذاب گرفت تیاهن

که بینایی ناظر بر اعمال آنان و لحظات  دکتر

سقوطشان بود، راه پاك شدن و زیبا زیستن را 

 آموختند و به اگزیستانس ایمانی نائل شدند. دوباره

 

 گیريبحث و نتیجه

فیلسوفان  آراي بهو ساراماگو  چوبک بینی جهان

که وجود نزدیک است؛ چنان اگزیستانس

هاي اگزیستانس نظیر مرگ، رنج، ترس و  لفهمؤ

  گواه این مدعا و  گناه در رمان 

 در که این دو نویسنده، مسائل و دردهایشان

پیوند  مرگو  عتیطب ي نظیر مسائل جامعه،موارد

هایی را به نمایش  تنگاتنگی دارد و همسانی

 .گذارد یم

وجود رخدادهاي غیر عادي و غیر منطقی در 

ي ها تیشخصبا  آلود ایی پر رمز و راز و وهمفض

را به آثاري  و  نامتعادل، رمان 

آفرین تبدیل کرده است که از پر از عناصر دلهره

محسوب   نقاط مشترك با فلسفۀ اگزیستانس

. ساراماگو و چوبک از عناصر مختلف شود یم

القاي ترس و رنج مانند قتل، مرگ، تنهایی، 

ترسناك و همچنین عناصر  وحوادث عجیب 

مختلف گناه نظیر دزدي، تجاوز، قتل، تهمت، 

خیانت و.... در رمان  روابط نامشروع و

 اند. استفاده کرده  و 

در ابتدا همچون  ي این دو رمان کهها تیشخص

 تا و گرسنگی و طمع، وحشت حیوانات گرفتار

 ،اند کرده سقوط بدبخت هايحیوان حدود

 که کنند؛ اینان نس استحسانی را تجربه میاگزیستا

 پنهان را خود غریزي تمایالت توانند ینم حتی

 ستم را مورد یکدیگر که هستند ستمدیدگانی کنند،

 قولی به که قهرمان نه نانیا ؛دهند یم قرار

رو شدن با مشکالت، رنج  ضدقهرمانند که با روبه

ترس از محیط، اگزیستانس اخالقی را تجربه  و

سرشت پاك که  تأثیردر جاهایی تحت  و نندک می

اما با  ،شود یم از روز ازل در ذات آدمی گذاشته

به  ،شود یم تر رنگکم کمرنگ و گذشت زمان

 .شوند یمنائل  مرحلۀ اگزیستانس ایمانی
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