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1. Introduction 

Existentialism is one of the philosophical schools that, due to its 

emphasis and special view on "human", find its way into literature, 

especially into novels and plays. This school was first founded in 

Germany by Kierkegaard in the 19th century (Rasekhi langaroudi, 

2018:18), and then Jean-Paul Sartre spread it in France. 

In this school, the human is a lonely and abandoned being who has 

to do something for himself because there is no helper or necessary 

existence. Existentialism became popular in Iran in the forties and 

fifties and many were influenced by it and created many works 

inspired by it. Jalal Al-Ahmed was one of the intellectuals and writers 

of that period, who was influenced by Sartre's thoughts at some point 

in his activities. As a committed writer, he described the suffering of a 

simple porter worker in the short story "The life who escaped" in 

order to find a way out of the chaos and social injustice. This article 

tries to examine the concept of suffering in this story and in this way 

evaluate the influence of Sartre's thoughts on Al Ahmed. In this 

research, the mentioned subject has been analyzed in a descriptive-

analytic way and with a comparative approach, using some elements 

and components of the school of existentialism. The results of this 

                                                           

*Date received: 23/05/2022   Date review: 27/10/2022   Date accepted: 09/11/2022 

1. PhD student in French Language and Literature, Faculty of Foreign Languages, 

Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran. E-mail: 

bita_torabi@yahoo.com.  

2. Corresponding author: Assistant professor of French Language and Literature 

Department of Foreign Languages, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, 

Tehran, Iran. E-mail: Mirzahessabij@gmail.com. 

mailto:Mirzahessabij@gmail.com


 ...بر  تمرکز با  احمدآل جالل آثار در سارتر یهاشهیاند یبازخوان              211

research indicate that the suffering that Al-Ahmed portrays in his story 

is not due to frustration and passivity, but rather by portraying this 

suffering, he seeks to find a way to improve and enhance the troubled 

situation of the workers and such viewpoint stems from the theory of 

"committed literature" that Sartre talks about. 

 

2. Methodology 
In this research, the mentioned subject has been analyzed in a 

descriptive-analytical way and with a comparative approach, using 

some elements and components of the school of existentialism. 

 

3. Discussion 

Undoubtedly, the environmental factors and the socioeconomic 

conditions of the post-World War II played a decisive role in the 

spread of Sartre's existentialism philosophy (Dastgheib, 1975: 75).  This 

philosophy was trying to free human thought from the prison of 

restrictive rules, deception and trickery. After the two world wars, 

people realized the futility of existence and the baselessness and 

bewilderment of existence and such mental turmoil made them 

understand anxiety, apprehension, loneliness and destitution more 

than before. 

 Due to the prevailing political and social atmosphere of Iran in the 

40s and 50s, Sartre's ideas soon found their way into intellectual 

circles as an effective discourse. Many intellectuals, writers and 

translators who objected to oppression and injustice became fascinated 

by concepts such as " human absolute freedom", "responsible 

intellectual" and "writer's commitment". The philosophy of 

existentialism seeks awareness and responsibility to fill the void of 

meaning in life. Such a view of human beings in a world that is 

engulfed by disorder and injustice affected Al Ahmad like many 

others.  

Sartre held responsibility for the writer and believed that the writer 

should be committed to his society and people. According to Sartre, 

the writer was obliged to help build a better world by writing about 

the injustices and deficiencies of society. Under the influence of such 

social function of literature and the author's commitment, Al-Ahmad, 

as a concerned intellectual, paid attention to the underprivileged and 

deprived society class in his stories (Rahimi, 2015:80). As two 

committed writers, Jean-Paul Sartre and Jalal Al-Ahmed, both deeply 
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believed in the commitment and responsibility towards society. They 

saw writing as a means to raise public awareness and depict the pains 

and adversities in society and life.  

The short story "the life who escaped" is from the short stories 

collection of "Setar". Setar is the third short story collection of Al 

Ahmad after "Visiting" and "Of our sufferings". "The life who 

escaped" is an existentialist story and the roots of Sartre's 

philosophical ideas and Al-Ahmed's devotion to ideas such as 

Loneliness, doubt and inner conflict is obvious in the main essence of 

this story. 

In the story "The life who escaped", the worker is in a situation 

from which he has no escape. Either he must deliver the cargo to the 

destination where he will get money so that he does not die of hunger, 

or he must abandon the cargo, while it is not known whether he can 

find another job or not. In this story, we see how the deterministic 

situation casts a shadow on the worker and leads him to the abyss of 

desperation, helplessness and destitution. The worker finds himself in 

an absurd world and the more he struggles, the more he sinks into this 

swamp of absurdity and failure. 

Sartre believes that a person is constantly involved in different 

situations throughout his life and only he should decide what to do. He 

is free to choose and stand by his choice; in "The life who escaped", 

Al-Ahmed portrays this Sartre notion in a fictional form. After two 

days of unemployment, a worker decides to work as a porter. He is 

forcibly pushed into such situation, but soon realizes that he does not 

have the necessary strength to carry the cargo. According to Sartre, 

every human in any situation, can act based on his decision. So, the 

worker must choose between his two options; he has to take the cargo 

to its destination without any difficulty and accept whatever happens 

along the way or return it to its original place. 

According to Sartre, the human being is always in the circle of 

possibilities. But to a certain extent, he can hope for possibilities that 

are exactly within his scope of action. It is "action" that makes it 

possible for humans to live. But "action" itself requires motivation, 

and this motivation comes from a level of understanding and 

awareness (Warnock, 2007:47). The poor worker in the story of Al 

Ahmed is also fully aware of the concept of hunger and knows the 

meaning of empty pockets and poverty. Such awareness motivates 
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him, despite his physical weakness, to get his cargo to destination in 

order to earn some money. 

According to Sartre’s philosophy, man is constantly choosing. In 

fact, planning and choosing different paths imply her freedom and 

freedom of action. Man is constantly forced to choose. So, man is 

always free and at the same time, he has to choose. Man has no way to 

escape from these decision makings. So, as Existentialists say: 

"human is condemned to freedom".  Al-Ahmad also shows in a 

fictional and symbolic way how important the consequences of human 

choices are and well depicts that humans can be selective in any 

position and situation; even in the position of a daily worker who must 

carry a cargo to earn some money and get rid of his hunger. The 

worker can choose to get the cargo to its destination or take it back to 

its first place and free himself from the responsibility which is beyond 

his power and abilities. We are only watching the struggle of the 

worker who wants to push back his submission to despair as far as he 

can. 

 

4. Conclusion 

As a committed thinker and writer, Jalal Al-Ahmad always sought to 

create an escape route from the political and cultural dead ends and 

find a way to get out of the chaotic social situation. Influenced by 

Sartre and others such as Camus and Celine, he started writing 

realistic stories. Stories that narrate the pains and sufferings of 

downtrodden and oppressed people. Hoping to draw public attention 

to social problems and take a step, even a small one, toward their 

correction.  

He narrates the helplessness of an abandoned human well in the 

story "The life who escaped". The man in Al-Ahmed's story, in a 

symbolic way, must take responsibility for the heavy burden that is on 

his shoulders. There is no one to help him. The worker in Al Ahmed's 

story, with all his desperation, is free, as free as Sartre has repeatedly 

pointed out. from the existentialist viewpoint, all humans are free, 

even a prisoner, a cripple or a man under the gallows. 

In his suffering image, Al-Ahmad is looking for existential 

possibilities that implicitly open a way to hope, life and justice. 

 

Keywords: Al Ahmed, Sartre, committed literature, suffering, social 

injustice 
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 چکیده

نگمممماه خمممما  و  ۀگزیستانسیالیسممممی یزممممی از مزاتممممک  بسممممفی اسمممم  کممممه بممممه واسممممط  ا

ویممممبه رمممممان و هدارد، از جایگمممماهی ویممممبه در ادبیممممات، بمممم « انسممممان»تاکیممممدی کممممه بممممر  

موجمممممودی تنهممممما و  نمایشمممممنامه برخممممموردار اسممممم . انسمممممان در جهمممممان اگزیستانسمممممیال 

الوجمممودی بمممه او زیمممرا همممی  واجمممک ،شمممده اسممم  کمممه بایمممد بمممه  ریممماد خمممود برسمممد  رهممما

همممای  همممج و پنجممماه توجمممه خا مممی  کممممخ نهواهمممد کمممرد. اندیشممممندان ایرانمممی در دهمممه 

ویمممبه از منسمممر سمممارتر داشمممتند و آثمممار متعمممددی خبممم  کردنمممد.       هبمممه ایممم، مزتمممک، بممم   

ی از عممممندگان بممممود کممممه در مقط احمممممد یزممممی از ایمممم، روشممممنفزران و نویسمممم  آلجممممالل

همممای سمممارتر امممرار داشممم . در داسمممتان کوتممماه   ثیر اندیشمممهأحیمممات ادبمممی خمممود ت ممم  تممم  

، بمممه شمممرب م ممما ک و   «نویسمممنده متعهمممد »عنممموان یمممخ  ه، او بممم«زنمممدگی کمممه گریهممم   »

کنممد راهممی بممرای خممرو     پممردازد و تممال  مممی  هممای یممخ کممارگر بمماربر سمماده مممی     رنمم 

بممد. ایمم، مقالممه تممال  دارد تمما مفهممو  رنمم  در ایمم،        عممدالتی اجتممماعی بیا  بسمم  بممی  از بمم،
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همممای سمممارتر بمممر آثمممار آل احممممد  آن تممماثیر اندیشمممه ۀداسمممتان را بررسمممی کنمممد و بمممه واسمممط 

 ماز رو  تو مممیفی      ذکرشمممدهرا واکممماوی کنمممد. ایممم، ت قیممم  بمممرای بررسمممی مفهمممو        

هممممای مزتممممک  لفممممهؤبممممرد تمممما عنا ممممر و م  ت بیبممممی و مطالعممممه تطبیقممممی سممممود مممممی    

احممممد بیابمممد. برآینمممد ایممم،   ویمممبه تفزمممرات سمممارتر( را در آثمممار آل  هی )بممماگزیستانسیالیسممم

دهمممد رنجمممی کمممه آل احممممد آن را بمممه ت مممویر کشمممیده اسممم ، رو بمممه     مقالمممه نشمممان ممممی 

او در پممممرس ترسممممیی ایمممم، رنمممم ، در  ممممدد بهبممممود و سممممامان  ناامیممممدی و انفعممممال نممممدارد،

نویسمممنده »یمممه برآممممده از نسر بهشمممی او ممماا نابسمممامان کمممارگران اسممم  و ایممم، رویزمممرد    

 گوید.اس  که سارتر از آن سه، می« متعهدی

   

 .آل احمد، سارتر، ادبیات متعهد، رن ، وانهادگی، ناعدالتی اجتماعی: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ .1

اگزیستانسیالیسی اگر ه مزتبی  بسفی اس  اما  ون از ادبیات کمخ گر   تا خود را بیان 

أثیر اابمج تموجهی بگمذارد. آنممه موجمک رویزمرد       همای ادبمی تم   کند، توانسم  بمر جریمان   

اگزیستانسیالیسی به ادبیات بود، دوری از مسا ج و مو موعات انتزاعمی و نزدیزمی بمه اممور      

ها،  بسفه و ادبیات بما همی بیامیزنمد.    مبموس و م سوس اس  و همی، سبک شد بعد از مدت

اگزیستانسیالیسمی ابممداد   تمری،  یبسمو ان   ( یزمی از مهمی  Jean Paul Sartre)پج سارتر  ژان

اسم . او اعتقماد دارد   های خود تاثیر بزرگی بر روشنفزران دنیا گذاشمته شود که با کتابمی

هاسم ، تما ببزمه راهمی بمرای      هما و تماریزی  هما، زشمتی  عمدالتی دادن بمی وظیفۀ ادبیات نشمان 

مه مم، نشمان   اگر آن»گوید: ها پیدا شود. او در د اا از مزتک ادبی خود میر   از آنبرون

توانیمد بررهیزیمد. دنیمایی    کنمد، از آن بررهیزیمد، اگمر ممی    ا  تولید وحش  و نفمرت ممی  داده

سممارتر، بممه نقممج از   « )بیا رینیممد خممالی از پبیممدی و بممدی، زیممرا بممر ایمم، کممار اادریممد.       

 (. 22:21۷1رحیمی،

ار بسیاری از روشنفزران و نویسندگان در سراسر دنیا ت   تأثیر سمارتر و عقایمد  امر   

همای او تمأثیر   ها از اندیشمه های  هج و پنجاه، خیبیخ و  در دههگر تند. در ایران نیز، به



 21۷ 1041 یز و زمستانپای، 12 ۀ، شمار21سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

گر تند، یزی از ای، نویسندگان جالل آل احمد بود.  با نگاهی بمه کارناممۀ ادبمی آل احممد     

تنهما  ها ت   تأثیر تفزرات ای،  یبسوف اس . او نهتوان دریا   که او نیز از برخی جنبهمی

همای  همای  بمه سمراد آد    رها خود  ای، را به  راح  بیان کرده ببزمه در اکرمر داسمتان   با

رود و هممون سارتر اعتقاد دارد که باید با امیدِ واهی درا تاد تا آگماهی در  پناه و تنها میبی

 مرد  بیدار شود، ببزه به پا خیزند و به خود آیند.

رود. نویسمان ایمران بمه شممار ممی     ( از نسمج دو  داسمتان  2121-2110جالل آل احممد ) 

هممای او  در سممبخ و سممیای ر الیسممی سوسیالیسممتی اسمم . ریشممۀ ر الیسممی ای از داسممتانپمماره

های کمونیستی بمود و بعمدها متناسمک بما و معی  ایمران       های ،  اندیشهسوسیالیستی داستان

سمه  و  رشد کرد و بسیاری از اتفااات سیاسی و اجتماعی روی آن تاثیر گذاش . زندگی 

بار کارگران، به عنوان اشری زیر ستی، همواره مورد توجه آل احمد بوده اسم ؛  مه   مشق 

گاه رهمای   آن هنگا  که به حزب توده پیوس  و  ه بعد از جدایی از آن، ای، دغدغه هی 

بما بمه ت مویر کشمیدن رنم  یمخ کمارگر،        « زندگی که گریه »نزرد. او در داستان کوتاه 

دهد. آل احمد ا د دارد احساس بطالنی کمه گریبمان    ارشان را نشانسعی دارد تا سهتی ک

دارد. ا تد، پمرده بمر  شان میو از دلهرۀ بیزاری که به جان یادآور شودگیرد، کارگران را می

سراسر تو یف اس . تو یف احواالت و رن  کارگری کمه  « زندگی که گریه »داستان 

رسمد و همی  نهماد و سمازمانی همی        ممی دگی خودبه درکی ناگهانی از ناتوانی و ازکارا تا

  را بمه تنهمایی بمه دسم  آورد؛ حتمی آن      حامی او نیس  و باید تا پایان عممر روزی خمود  

هنگا  که دیگر جسم  توان و رمم  الز  بمرای کمار نمدارد، بماز بایمد خمود  بمه تنهمایی          

را تنهما گذاشم  تما     اهم مگمر  گونه که سارتر، اهرمان زن در نمایشمنامه ای بیابد. همان اره

آزادانه ت میی بگیرد و زن نیز خود  را تسبیی دشم، کرد، آل احمد نیز کمارگرس داسمتان    

 های اوس . را به حال خود گذاشته و  قط ناظر دس  و پا زدن

 شرح و بیان مسئله .1-1

زنممممدگی کممممه »سممممعی دارد تمممما بمممما ت بیممممج شه ممممی  داسممممتانس    ایمممم، پممممبوه 

االت زیممممر ؤمزتممممک اگزیستانسیالیسممممی بممممه سمممم هممممایلفممممهؤو بررسممممی م« گریهمممم 

 پاسخ دهد:
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 هایی دارد؟   ه ویبگی« زندگی که گریه »کارگر داستان -2

وانهممممادگی و رنمممم  انسممممان بممممه  ممممه شممممزج در ایمممم، داسممممتان نمممممود پیممممدا -1

 کند؟می

ایممممم، داسمممممتان  گونمممممه رویزردهمممممای  بسمممممفۀ اگزیستانسیالیسمممممی را القممممما  -1

  کند؟  می

 پیشینۀ پژوهش 1-2

نیمز بمه    ،همای مهتبمف نگاشمته   ی از دیدگاهآل احمد و آثار ، تاکنون مقاالت زیاد دربارۀ

امما پبوهشمی وجمود     ،انمد های نرر وی و نوا طنز در برخی آثمار  پرداختمه  بررسی ویبگی

 ندارد که در آن به جنبۀ اگزیستانسیالیستیس آثار داستانی ای، نویسنده اشاره شده باشد.

سیالیسی بر ادبیات داستانی ایران، مقاالتی در دسم  اسم . سمید    در زمینۀ تاثیر اگزیستان 

سم   اگزیستانسیالیسی هدای  و ب، بس  نوسمتالبی در  »کاظی موسوی و  اطمه همایون در 

 اند به تأثیر ای، مزتک  بسفی بر ای، اثر  ادی هدای  برردازند.( کوشیده2100« )ولگرد

همایی نوشمته شمده    های هدای ، باز همی مقالمه  در زمینه تاثیر اگزیستانسیالیسی بر داستان 

اثمر  « های مدرن  ارسیتأثیر اگزیستانسیالیسی بر نهستی، رمان»توان به اس  و از آن میان می

همای ایم،   م بوبه حیدری و م طفی شریفی ابنوی، اشاره کرد که در آن بمه بررسمی مؤلفمه   

 ممادی هممدای  از  بررسممی تأثیرپممذیری»پرداختممه شممده اسمم  و یمما  بمموف کممورمزتممک در 

 (.21۷1)زهرا غفاری و حمید خانیان، « اگزیستانسیالیسی سارتر

از میان نویسندگان آن دوره،  ادی هدای  بیشمتری، سمهی را در مقماالت پبوهشمی از      

 منسر تأثیر اگزیستانسیالیسی بر کارهای  دارد. 

بر اساس ساعدی گدایس ت بیج داستان »زاده در م س، م مدی  شارکی و رؤیا هاشمی

 ۀانمد رد پمای ایم، ن بم    ( سمعی داشمته  21۷1« )های مزتمک اگزیستانسیالیسمی  ا ول و ویبگی

 بیابند.  گدا   بسفی را در داستان

گرایمی در بسمیاری از ایم،    اما نزتۀ حا ز اهمیتی که جا دارد بمه آن اشماره شمود، تقبیمج    

پبوهشی مف بی به همی، هاس . عیسی ام، خانی و سمیرا سامانی در مقالۀ ها و مقالهبررسی

یمخ   همای اگزیستانسیالیسمی م مور،   اند که بسیاری از پبوه مو وا پرداخته و بیان داشته
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همای اگزیستانسیالیسمی اسم . امم، خمانی و      گرایی در مؤلفمه  عف عمده دارند و آن تقبیج

شناسمی  ( نگاهی بمه آسمیک  21۷۷« )های ادبی معا راگزیستانسیالیسی و پبوه »سامانی در 

کنند که بسیاری ، در ایران دارند و به ای، نزته اشاره میرهای اگزیستانسیالیسی م وپبوه 

از پبوهشگران ایرانی بدون در نسر گر ت، با تی که اثر ادبی در آن نوشته شده اسم ، سمعی   

خموانی  که ای، برداش ، هی  همی حالیانسیالیستی از آن ارا ه دهند. دردارند برداشتی اگزیست

هممای اشمماره شممده در «آزادی»س و ذات ایمم، مزتممک نممدارد. بممه ایمم، ترتیممک، مممرال   بمما اسمما

همای  همدای  )کمه در بماال بمه عنموان پمبوه        س  ولگمرد  ساعدی و یا گدای های داستان

در مفهو  لیبرالیستی هستند نمه بمه   « آزادی»ها اشاره شد(،  ورت گر ته در ای، زمینه، به آن

 مفهو  اگزیستانسیالیستی.  

 ضرورت پژوهش .1-3

با توجه به اهمی  مزتک  بسفی اگزیستانسیالیسی و تمأثیر  بمر ادبیمات جهمان و بما در نسمر       

داشت، تأثیرپذیری آل احمد از سارتر )که بارها به آن اشاره شده اس (، مطالعمه و پمبوه    

 تواند حا ز اهمی  باشد. ای، بررسی،  گونگی و میزان تأثیرپذیری ممذکور در ای، زمینه می

منمدان بمه ت قیقمات بیشمتر در ایم، حموزه همموارتر        کند و راه را برای عالامه تر میرا روش،

 .سازدمی
 

    .بحث و بررسی2

 .گسترة مکتب اگزیستانسیالیسم سارتر در ایران2-1

های خود پیرامون (  یبسوف  رانسوی در ارن بیستی، با اندیشه2۷21-2۷02ژان پج سارتر )

های مرزهای جغرا یایی را درنوردید. او در بسیاری از حوزهمزتک اگزیستانسیالیسی 

سیاسی، اجتماعی و  رهنگی تأثیر گذاش . البته اگزیستانسیالیسی، مزتبی نبود که به یزباره 

گش . آن به ارن نوزدهی باز می سارتر با ا زار  آن را بنیان گذاشته باشد، ببزه پیشینه

(  2011–2021)  یبسوف معروف دانمارکی (Soren Kierkegaardیرکگور)سورن کی

های  آن اول بار، با ا زار خود ای، مزتک را شزج داد اما نهایتا  ای، سارتر بود که با اندیشه

 . ها انداخ را در دنیا بر سر زبان
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ها شمناخته  المعارفۀها و دایرتا پی  از ظهور ژان پج سارتر، ای، مزتک  بسفی  قط در کتاب

شمناخ . بما   شد. کسی ای، مزتک  بسفی را آنمنان که بایمد نممی  ها درس داده میهو در پبوهشزد

طممرز پنممداری کالبممد اگزیستانسیالیسممی جممانی تممازه گر مم  و بممه   ،ظهممور شه ممیتی  ممون سممارتر 

 (20: 21۷2راسهی لنگرودی، ر.ک: آ ری، شد. )آوری شناخته و جنب شگف 

گیر دو جن  جهانی خانمانسموز شمدند و   ها دردر ارن مبتهک و ناآرا  بیستی، که انسان

ای همای شمیمیایی و هسمته   های داخبی یزی بعد از دیگری به واوا پیوس  و از سالبجن 

های سارتر خیبی زود ممورد اسمتقبال همگمان امرار     ها استفاده شد، اندیشهمتعددی در جن 

دنیما بعمد از   گر  . پر بدون تردید عوامج م یطی و شرایط اجتماعی و اات ادی حاکی بر 

کننده داشم . ایم،  بسمفه    اگزیستانسیالیسی سارتر نقشی تعیی، ۀجن  جهانی، در شیوا  بسف

هما بعمد از دو   در تال  بود تا  زر بشر را از  نگال اید و نیرن  و  ریمک رهما کنمد، انسمان    

اساسی و ت یر موجود برده بودند و جن  جهانی بی  از همیشه پی به بیهودگی وجود و بی

 ، باعث شده بود تا ا طراب، دلهره، تنهایی و بیمارگی را بی  از پی  درک کنند.  همی

در ایرانس دهۀ  هج و پنجاه نیز به عبم   امای سیاسمی و اجتمماعی حماکی، خیبمی زود       

ثر، در م ا مج روشمنفزری راه یا م . بسمیاری از     ؤهای سارتر، به عنموان گفتممانی مم   اندیشه

عبمی  ماننمد   عمدالتی معتمرب بودنمد،   که به ظبمی و بمی   ینروشنفزران، نویسندگان و مترجما

شممیفتۀ مفمماهیمی  ممون  شممریعتی،  ممادی هممدای ، م ممطفی رحیمممی، جممالل آل احمممد و...

ها ؛ بسیاری از کتابشدند« تعهدگرایی نویسنده»و « ئولروشنفزر مس»، «آزادی مطب  انسان»

در آثمار خیبمی از   « سمارترزدگی » های او بود. ای،در ایران آن دوره پر از نا  سارتر و اندیشه

 شد. روشنفزران دیده می

ت م    شمدت همای خمود، بمه   در مقطعی از  عالی  کهها بود جالل آل احمد یزی از آن

 رودبه شممار ممی   نویسندگان متعهدی . آل احمد از جمبه ارارگر  سارتر هایثیر اندیشهأت

های جامعۀ زمانۀ خمود  ااعی سعی داش  و و کردحر میکه خود را در مت، جامعه معا ر 

در عممی، حممال تبمموی ی بممه دنبممال هممای  ترسممیی کنممد و بمما نگمماهی انتقممادی و را در داسممتان

توانسم  نسمب  بمه مشمزالت زنمان  رودسم ،  قمرا،        کردن  اره مشزالت بود. او نمیپیدا

نمد  مسارتر عالامه « ادبیات متعهد»به  ا  تفاوت باشد. آل احمد شدیدکارگران و جهج مرد  بی
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ا  امرار گر م  و مقماالت زیمادی در بماب تعهمد       شد و در کانون م ا ج روشنفزری زمانه

 ا  نوش .  روشنفزر و نویسنده نسب  به جامعه

گویمد و از وانهمادگی او، از    بسفۀ اگزیستانسیالسیی از تنهایی انسمان در ایم، جهمان ممی    

یرد. اگزیستانسیالیسمی از  اینزه انسان باید مسئولی  انتهاب و سرنوش  خوی  را به دس  گ

شمود، درون انسمان را   آورتر می ه هراسجهان هر»گوید ی ای، جهان سه، میانگیزهراس

(. 21:  2111)دسمتغیک،  « زنمد. دهد و به آشفتگی و دلهره او دام، میتأثیر ارار میهی ت  

ی  اسم .  معنایی زندگی، به دنبمال آگماهی و مسمئول    بسفۀ اگزیستانسیالیسی در  ال  با بی

عمدالتی آن را  راگر تمه، آل احممد را    همی، نگاه بمه انسمان در جهمانی کمه نابسمامانی و بمی      

های  به سمیمی، دانشمور  نمی،    تأثیر ارار داد. او در یزی از نامههممون بسیاری دیگر ت  

نویسی. سارتر بدبه  درس  گفته بمود. آدممی   ای، همه حرف را می ث ه عب»نوشته اس : 

 (.  121:  2101)آل احمد، «  همد.کر حرف او را نمیس . هی تنهای تنها

ا ، ببزمه ناشمی از   همای  بسمفی  خماطر اندیشمه  ناگفته نماند که شهرت سارتر نه  قط بمه 

همای هنمری و  رهنگمی گر تمه تما      د بود، از زمینمه های متعدّهای  شمگیر  در زمینه عالی 

های مهتبمف در  ن و  احبان ابی به شزجمبارزات اجتماعی و سیاسی. بسیاری از روشنفزرا

 آوردند.های خود نا  سارتر یا نقج اولی از او را میها یا نوشتهگفته

 ممادی  وبممخ، هممممون  در کنممار روشممنفزران، برخممی نویسممندگان و شمماعران نیممز  

غالم سی، ساعدی، شفیعی کدکنی، احمد شامبو و ... که خواسته یا ناخواسته تعهمدی روی  

همای  تأثیر ا زار و کتابکردند و برای خود مسئولی  اا ج بودند، ت  میدو  خود حر 

ها در تاریخ ادبی ایران ماندگار شمده  از آن سارتر، آثار ادبی متعددی خب  کردند که بعای

 اس .  
ادبیات  نویسی استفاده از مفاهیی اگزیستانسیالیستی، خا ههای ای، نوا داستانبرخی از مشه ه

نویسی  ادی هدای  اس . مشهورتری، ای، سبخ از داستان ۀارتر اس . سرسبسبداستانی س

احمد، بهرا   ادای، هوشن  گبشیری، توان جالل آلهای دیگر ای، سبخ را میشه ی 

 (. 211: 21۷2غالم سی، ساعدی و ... نا  برد )راسهی لنگرودی، 



 ...بر  تمرکز با  احمدآل جالل آثار در سارتر یهاشهیاند یبازخوان              211

گمردد.  مادی همدای     ممی بماز   2111توان گف  سرآغاز ورود سارتر به ایمران بمه سمال    می

نهستی، کسی بود که دس  به ترجمۀ داسمتان کوتماهی از سمارتر بمه اسمی       (2102 – 2112)

، روسمری بزرگموار  با ترجمه نمایشمنامۀ   2111زد و بعد از او به ترتیک، نوشی، در سال  دیوار

، های آلموده دس با ترجمه  2112و آل احمد در سال   دوزخبا ترجمه  2112 رزانه در سال 

هایشمان، در جهم  شناسماندن سمارتر در ایمران، گما        از اولی، کسانی بودنمد کمه بما ترجممه    

های متعددی از آثمار سمارتر و بما پمبوه  و     برداشتند. بعد از آن نیز بسیاری دیگر با ترجمه

 مه  ف م نویسنده سعی در روش، کردن هرهای ای،  یبسوهایی پیرامون اندیشهنگار  کتاب

 اند.    اشتهبیشتر ا زار او د

های سی و  هج، پمر از  آل احمد در جایگاه یخ روشنفزر و نویسندۀ متعهد، در دهه

ه اگزیستانسیالیسمی روی آورد و  بم 2112تما   2112ا  از حمزب تموده، از سمال    سرخوردگی

های  ارار گر  . آل احمد در هممی، دورۀ زممانی دسم     تأثیر سارتر و گفتهشدت ت  به

همای  دسم  هر کدا  به شزبی مامامینی اگزیستانسیالیسمتی داشمتند.     به ترجمۀ آثاری زد که

سزو از جمبمه ایم، آثمار هسمتند.     یون کرگدنکامو و  سوتفاهیو  بیگانه ژان پج سارتر، آلودۀ

حقیق  تما  ای، آثار حاوی مامامی، اگزیستانسیالیسمتی دربمارۀ مقاومم   مرد در برابمر       در»

 (.221: 2101سراسی، )میر« ای مدرن اس .اجتماا توده

 د متعهّ ة. آل احمد و سارتر دو نویسند2-2

سارتر برای نویسنده مسئولی  اا ج بمود و اعتقماد داشم  نویسمنده بایمد نسمب  بمه جامعمه و         

ها و کمبودها بود تما از  مردم  متعهد باشد. وظیفۀ نویسنده، از دید سارتر، نوشت، از کاستی

 یط پیرامون  را جای بهتمری کنمد. آل احممد همی     ای، راه بتواند بر جامعه تأثیر بگذارد و م

منمد،  تأثیر ای، کارکرد اجتماعی ادبیات و تعهد نویسنده، به عنوان روشنفزری دغدغمه ت  

کمرد. از کمارگر گر تمه تما     دسم  جامعمه توجمه ممی    های  به طبقۀ م رو  و تهمی در داستان

همای  همای داسمتان  شه می  گرد و بنا، از پستمی مفبوک و تنها تا زن بیموۀ مستا مج.   دوره

 دیده و ت   ستی جامعه بودند. جالل همواره و همیشه از اشر آسیک

گوید و باور  ای، اس  که ادبیات از مسا ج اجتماعی سارتر از ادبیات مبتز  سه، می

تفماوت باشمد. بمه    های زندگی بشر بمی جدا نیس  و نویسنده نباید نسب  به م ا ک و سهتی
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همایی کمه در جامعمه هسم  پمرده      ها و نابرابریه باید در اثر  از پبیدیباور سارتر،  نویسند

باید با نهای  و وب نشان داده شود. پنهان کردن بمدی،  »بردارد، اگر بدی در جامعه هس ، 

حمممد  گونممه در  بینممیی کممه آل ا (. ممما مممی 02: 21۷1)رحیمممی، « تزویممر و خیانمم  اسمم . 

در  و پناههای بیتنهایی انسان ،خرا ات ،استی ال قر، ، ظبی، نابرابریهای  از جهج، داستان
 . سه تار از مجموعۀ« زندگی که گریه »داستان کوتاهِ  مانندگوید، ها مییخ کال  از بدی

متعهد، هر دو عمیقا  به احساس  ۀو جالل آل احمد در جایگاه، دو نویسند ژان پج سارتر

سازی مرد  و بیمان  ای برای آگاهرا وسیبهمسئولی  در ابال جامعه باور داشتند و همواره ابی 

 کمار  ذاتمیس  جمز   را تعهمد  یما  مسمئولی   احمد نیز دانستند. آلدردها و نامالیمات زندگی می

طمور کمه یمخ سمر در دنیمای      آل احممد هممان  . آن بمر  ا زوده  یزی نه دانس ،می نویسنده

متعهمد اا مج    ۀی نویسمند خاطر رسالتی کمه بمرا   رسایی داش ، همانند سارتر، بهادبیات و ابی

 بود، سری دیگر هی در دنیای سیاس  و اجتماا داش .

منمد  ای متعهد و روشنفزری دغدغهجالل آل احمد را پی  از هر  یز به عنوان نویسنده

کمرد و سمعی داشم     های  به شزج استقرایی ت بیمج ممی  او جامعه را در داستان شناسند.می

همای طبقمه   ا  روی انسمان بمی، هممواره ذره  و نشان دهمد ها را ها و زشتیها، ناهمواریکجی

مایمۀ خیبمی از آثمار    بیند. ب،ها را میهایی که کمتر کسی آنم رو  و ت    شار بود، انسان

ای از بازنمایی حقیقم   ل سه و های ت    شار و طبقۀ م رو  اس آل احمد مشزالت آد 

 شود.  غا ج نمی

ثر از أنمممزد جمممالل را، همممممون سمممارتر، متممم  وافمممۀ تردیمممد یزمممی از عبمممج پیمممدای  بمممی 

هممای شممزج م مموری، یقممی،هممر  نممد خممرد داننممد؛گرایممی مممیو تمایممج او بممه خممردورزی اندیشممه

تفزممر »جممز  اندیشممی و داشممت،  اممما ایمم، تمایممج، او را از ،کشممداو را گمماه بممه آشمموب مممی گر تممه

، بمما دانمم  و بیممن  شممود کممه او در راه خمموددارد. ایمم، امممر باعممث مممیم ممون مممی« گر تممهزنگار

ورزی، مارکسیسممی، سوسیالیسممی و اگزیستانسیالیسممی را   هممای  ممون دیمم،  گمما  بممردارد و مسممیر  

شممرا   » ۀبینممی بممه جمموهرهممایی مممواتی پشمم  سممر بنهممد تمما سممرانجا  بمما روشمم، هممممون منزلگمماه

 (11-12: 2122دانشور، ر.ک: دس  یابد. )« انسانی  و عدال 
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رود و رای بیان وااعی  زندگی بمه بطم، جامعمه ممی    آل احمد برای بازنمایی حقیق  و ب

کند. او همواره بما ممرد    کوشد آن را در میان مرد  عادی و گمنا  و اشر ت   ستی پیدا می

همای  را  همای داسمتان  کرد و اغبک هی از میان همی، ا راد شه می   رودس  معاشرت می

 گزید:برمی
ها پای   ب  یخ زده در یخ دهزدۀ گمنا ، ساع خانه دودا  که در یخ اهوهبارها شاهد بوده 

ها، و از ذه، تار آن ه اس خورده و از کار بازگشته نشستپیرمرد جبنبر یا یخ جوان خسته و آ تاب

 (0کشید. )همان: ها را با منقا  همدری و حو به بیرون میخاطرات یا مهاطرات آن

ا  از حمزب تموده، در  ا مبۀ    گیمری هتر بیان شد، آل احمد بعد از کنمار طور که پی همان

منمد شمد و بمه    همای سمارتر عالامه   هما و گفتمه  شدت به اندیشهبه2112تا  2112های میان سال

و  سمه تمار  همای  به نما  را ، دو مجموعه داستانی ای کهلیسی تمایج پیدا کرد. دورهاگزیستانسیا

تمماعی مردممان عمادی    به مسا ج اج سه تارهای مجموعۀ  اپ کرد. غالک داستان زن زیادی

انمد و یما در  نگمال خرا مات و جهمج      اشاره دارد که یا اربانی شرایط نابهنجار زندگی شمده 

هما  ت بیج تمدریجی آد   زن زیادیهای مجموعۀ اسیر و گر تارند؛ نیز مامون ا بی داستان

 در م یطی تیره و تار اس . 

بعد  تارسهاس .  تار سه ۀهای مجموعیزی از داستان« زندگی که ریه »داستان کوتاه 

، سمومی، اثمر داسمتانی جمالل     بمریی از رنجی کمه ممی  و  دید و بازدیدهای از مجموعه داستان

تموان زیربنمای   اس . می مایۀ اگزیستانسیالیستیبا درون داستانی« زندگی که گریه »اس . 

خوبی در جوهرۀ ها را به های  زری  بسفی سارتر و دلبستگی آل احمد به ای، اندیشهانگاره

 هایی  ون تنهایی، تردید و کشمز  درونی.ا بی ای، داستان یا  ؛ انگاره

 « زندگی که گریخت»خالصه داستان  .2-3

حال کارگر باربری در یزی از شهرهای جنموبی ایمران   و ف «زندگی که گریه »داستان 

ی خود  دسم   شود کاری براس . مرد کارگر پر از دو روز بیزاری، باالخره مو   میا

های برن  را از روی تج  یده شدۀ کنار دیوار بمردارد و بعمد از   و پا کند. او ارار اس  کیسه

ار را بمه امایقی آن   پیموندن مسیری نه  ندان طوالنی و گذشت، از پبی لغزنمده و نااسمتوار، بم   

ی اما وزن ای، بار  راتر از تموان اوسم . کمارگر بعمد از ارارگمر ت، گمون       سوی شط برساند،



 212 1041 یز و زمستانپای، 12 ۀ، شمار21سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

لمرزد و  وهمای  ممی  جاکردن بار ندارد، زانبهیابد بنیۀ الز  را برای جابرن  بر کمر ، در می

آن ممزم، اسم  تعمادل  را از دسم  بدهمد. او دسم  از تمال  بمرای         کند هراحساس می

بمودن  کشد. مرد کارگر با وجود عد  تعادل، لرز  زانوها، سس جاکردن آن بار، نمیجابه

ونی کند تا ببزه یخ گم ا  را جمع میا خیر کرده، تما  توان نداشتهپا و عرای که تن  ر

مانمد  اما توانی در وجود  نیس . او وسط راه زیر آن بار می جا کند،بهبرن  هی که شده جا

رمم   رود، در همی شزسمته و بمی   و بعد از آنزه یزمی دو امد  روی آن پمج لغمزان جبمو ممی      

 گذارد.  ای اول ، میگردد و بار را پای همان دیوار، جبرمی

 او انسانِ گرفتار در موقعیتی خاص و وانهادگی .2-0

شمود و  های مهتبف میا ، مدا  درگیر مواعی سارتر باور دارد که انسان در طول زندگی

خود  اس  که باید به تنهایی ت میی بگیرد  ه کند. او آزاد اس  که انتهاب کند و پمای  

، ای، باور سارتر را به شزبی داستانی بمه  «ندگی که گریه ز»انتهاب  بایستد؛ آل احمد در 

گیرد، ت، به بماربری بدهمد. او   کشد. کارگری بعد از دو روز بیزاری، ت میی میت ویر می

 همد که توان الز  را برای حمج بمار نمدارد؛   گیرد اما خیبی زود میدر ای، مواعی  ارار می

سمرر   تواند ت ممیی بگیمرد،  تی دارد و می، امزانااز دیدگاه سارتر هر انسانی در هر مواعیتی

یا بایمد بما همر     :بنابرای، مرد کارگر باید ت میی بگیرد. او دو گزینه پی  رو دارد ؛عمج کند

یما   ،برذیردا تد، ر اتفاای را که در طول مسیر میمشق  و سهتی، بار را به مق د برساند و ه

 آن را به جای ا بی خود  برگرداند. 

کوتماه و تبمخ اسم . آل احممد بما ترسمیی  همرۀ یمخ کمارگر،          « ه گریه زندگی ک»

بار دیگر  شار و تنگنایی را که اشر م رو  و ت    شار جامعه با آن دس  بمه گریبمان   یخ

، تهیدسم ، خسمته و   مورد توجمه امرار داده  دهد. مردِ کارگری که آل احمد می اس ، نشان

ممزد  را بگیمرد و از   جما کنمد تما دسم     بمه جا کوشد بار برن  راآرمان اس . او  قط میبی

 گرسنگی به  نا نرود: 
ا  از پش ، روی کمر  ا تاده بود و شج و  یخ باربر دیگر از راه رسید. زیاد جوان نبود. کولواره

دار به سر داش . ریش  نتراشیده بود. یخ دس  خود را توی جیب  آمد. یخ کاله لبهوار ته راه می

داش . کسی مهالف نبود.  ند   دیگر  طناب باربند خود را روی دو  نگه میکرده بود و با دس
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تر ای   ب  کردند و ارار شد او هی کمخ کند. طناب  را به کناری نهاد. کاله  را پایی،کبمه

و زیر دس  آن دو نفر که روی بارها ایستاده بودند، خی  جا کردا  جابهکوله را روی پشتیکشید. 

ها با هی  ری نداش . یزی هی به روی کول او گذاشتند. واتی خی زد. گونیمیشد.  شم  بری 

بود. ای، مهی بود. )آل احمد، کرد. کار گیر  آمدهشده بود و مهیای بار گر ت، بود، هی   زری نمی

211۷ :11) 

تموان  های شه ی ِ ا بی ای، داستان، یعنمی ممرد کمارگر، بمه راحتمی ممی      در ا زار و کن 

اجتممماعی و انسممانی مزتممک اگزیستانسیالیسممی را یا مم ؛ اممما پممی  از آن کممه در  هممای جنبممه

وجوی مفاهیی اگزیستانسیالیستی بیشتری در ای، داستان باشیی، باید ای، نزته را خماطر  جس 

   :نشان کرد که

خود به شمار بهمعنای ثاب  و مهتص ۀمت،  ون یخ ساختار ایستا و مستقج، دربردارند

شود ها برساخته میها و گفتهسازد، ببزه از کررت واژهدتی مستقج را نمیرود. مت، وحنمی

های اجتماعی و تاریهی، رای و ای، برساختگی در بیرون، یعنی با وابستگی به دالل 

 (12: 21۷1خورد. )گبستانی، می

 همای م میط پیراممون را نشمان    هما و نابسمامانی  آل احمد در االک داستانی کوتماه، سرسمهتی  

انسمانی کمه    کشمد؛ را در ای، میان به ت ویر می دهد و به و وب  هره یخ انسان وانهادهمی

باید خمود، بمه تنهمایی بمار مسمئولی  خموی  را بمه دو  کشمد. ایم، هممان ع مارۀ  بسمفۀ             

به شزبی نمادی، و « زندگی که گریه »اگزیستانسیالیسی اس . جالل آل احمد در داستان 

نمده در  و بدی، شزج ما شاهد  انسانی درما ت ویر کشیده اس  دگی انسان را بهتمریبی وانها

ای انسانی که باید خود بمه تنهمایی بمار گمونی بمرن  را از پم       االک کارگری مستأ ج هستیی؛

ارد کمه  تا سزو ببرد و از آنجا بر روی المواری امد  بگمذ    دیوار حمج کند و به دو  بزشد،

را از شط بگذراند و به امای  برسماند. او در ایم،    و از ای، طری  بار  کاربرد پبی لغران را دارد

بینمد. مما شماهد رنم      ممی گر او نیس ؛ گو اینزه کسمی او را ن کسی یاریمسیر تنهاس . هی 

 کند: رحمانه و ف میدر ای، جهان هستیی. آل احمد بی پایان بی
 تند ولی پای او ربردند، تند هی میراحتی میبرنح  قدر وزن دارد. دیگران به ۀدانس  کیسمی 

لرزید. ولی پای  میسعی کند و نگذارد زانوی  خی شود، توانس  لرزید. اشزالی نداش . میمی

ا تاد. یخ د   شم  را بس  و به خود تبقی، کرد. دید که ممز، حتی م  پای  هی به لرزه می
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راه از پای تج بار اس  به زمی، بهورد. زود  شم  را باز کرد.  یزی به کنار شط نمانده بود. همۀ 

رو، پای دیوار  یده بودند. او حاال وسط تا کنار شط، شاید  هج اد  بود. بارها را در آن طرف پیاده

شد. خیابان خبوت بود. او  قط در  زر ای، بود که ا  ای، بود که ماشی، رد نمیخیابان بود. خوبی

 ( 11: 211۷د. )آل احمد، بایس  بار به زمی، بیفتپای  نبرزد و زانوی  خی نشود. نمی

همای اجتمماعی   عمدالتی ها و بمی توانس  در برابر تبهیآل احمد نیز هممون سارتر نمی

تری، شمزج  ، به وا حبا ابمی رسا و بدون پیرایه« در زندگی که گریه »خامو  بماند. او 

آل دهد.کارگرس داسمتان  یخ کارگر خسته و ناتوان را برای خواننده شرب می ممز،، احوال

احمد، در ای، جهان وانهاده شده اس  و گویی هی  نیروی برتری هی نیس  که او را یماری  

گیمرد؛  راب و تمرس وجمود  را  مرا ممی    کند. او تنهاس . کسی کمخ حال  نیس . ا ط

ا طراب از اینزه اگر نتواند بار را سالی به مق د برساند  ه خواهد شمد؟ او خمود را بیگانمه    

انمد او را  ای جممع شمده  هما در گوشمه  پندازد کمه دیگمر کمارگر   یکند، در ذهن  محر می

ای ندارد باید زندگی کنمد. آل  کنند. او  ارها  میدهند و مسهرهبه هی نشان می ،بینندمی

ها بمه  ای، مواعی »احمد خیبی خوب کارگر داستان  را در مواعیتی خا  ارار داده اس . 

هما درگیمر   کمه انسمان در جهمان، پیوسمته بما آن      اول ژان پج سارتر مجموعه جبرهایی هستند

 (. 211: 21۷2)راسهی لنگرودی، « شود.می

هما، انسمان هممواره در ایم، جهمان خمود را رهما شمده و تنهما          از منسر اگزیستانسیالیسم  

کند و راه گریزی هی از ای، وانهادگی و رهما  یابد. او احساس درماندگی و بیمارگی میمی

تنهایی، با موانمع و م ما ک پمی  رویم  مواجمه شمود. انسمان در         شدگی ندارد جز آنزه به

اما بار مسئولی  انتهماب و عواامک کمار بمه      اس ،با موانع و م ا ک آزاد  اجهه گونگی مو

 شود.  ای شدید در وی میدو  خود  اس  و همی، سبک ا طراب و دلهره

ریمز از آن  ممرد کمارگر در و معیتی اسم  کمه راه گ     « زندگی که گریه »در داستان 

ندارد. یا باید بار را به مق د برساند که پولی گیر  بیاید و از گرسنگی نمیرد یا باید بمار را  

رها کند که در ای، حال معبو  نیس  باز کار گیر  بیاید یا نه؛ آن وا  از گرسمنگی تبمف   

خواهد شد. ما در ای، داستان شاهدیی که  گونمه  جبمرس حماکی بمر آن و معی ، روی ممرد       

رگر سایه انداخته اس  و  گونه او را به پرتگاه استی ال، درمانمدگی و بیممارگی سموی    کا
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زنمد بما شزسم      ه دس  و پا مییابد. او هررا در جهانی پوچ می دهد. مرد کارگر خودمی

 شود.  بیشتری مواجه می

  تواند از جبر حاکی در مواعیم راستی  انسان تا  ه اندازه میحال سؤال اینجاس  که به

خا ی که در آن گیر ا تاده اس ، بگریزد؟ سارتر هی  وا  به طور مشهص به ایم، سمؤال   

همی   یمز بمه انسمان     »خموانیی:  ممی  هسمتی و نیسمتی  پاسخ نداده اس ؛  قط در انتهای کتماب  

شود، مگر تالشی پیوسته نا رجا  برای گریهت، از  رخمۀ   میر و  ادی پیشنهاد نمیروش،

: 21۷1)عبیما،  « تواند نسب  به دیگران اتهاذ کنمد. نیادینی که او میهای بجبریس یگانه نگر 

۷0 .) 

 اختیار انسان و حضور دیگران .2-5

از مباحث مهی  بسمفۀ اگزیستانسیالیسمی سمارتر اسم . سمارتر اعتقماد دارد       « دیگری»حاورس 

  اما کمی بعمد خمود   واند آزادانه دس  به انتهاب بزند،تانسان موجودی مهتار اس  و می

ا  هر ادر هی که گفتمه شمود او مهتمار اسم  تما بمرای خمود و زنمدگی        »دارد که اذعان می

دهمد، بمدون   تأثیر ارار میهای او، تا آنجا که دیگران را ت  دس  به انتهاب بزند، انتهاب

زنمدگی  »در  (۷0: 21۷1)عبیما،  « اعتنمایی. ا بیاسترنا یا آزارگری خواهد بود، یا آزارطببی و ی

مرد کارگر در ابتمدای داسمتان بعمد از اینزمه پمی بمه نماتوانی و لمرز  پاهمای          « که گریه 

اعتنمایی از کنمار او   بمی کند کمه بما   را احساس می« حاور دیگر کارگران»برد، رمق  میبی

دارنمد و بعمد از طمی مسمیر و رد     گذرند و بارها را یزی بعد از دیگری از پای دیوار برمیمی

هما ایم، اسم  کمه همر  مه بیشمتر بمار         برند. انتهماب آن اای  می شدن از روی الوار به درون

اعتنمایی بمه ممرد    هاس  که در االک بمی بردارند تا پول بیشتری گیرشان بیاید. ای، انتهاب آن

 کشد: کارگرس ناتوان خود  را به رخ می
دیگران به کار خود مشغول بودند. یخ دور هی از او جبو ا تاده بودند. او تازه از وسط 

خواس  از لرز  پاهای  کرد تندتر راه برود. ممز، نبود. میگذش . سعی میخیابان می

شد. در  زر ای، نبود که زودتر به کنار شط جبوگیری کند. همۀ همت   رف ای، می

ج باریخ بگذرد و بار را توی اای  به زمی، بگذارد. دیگران که خیبی برسد و از روی پ
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داشتند، در ای،  زر بودند. او  قط در  زر ای، بود که پای  نبرزد و حریص اد  برمی

 (11: 211۷بایس  بار به زمی، بیفتد. )آل احمد، زانوی  خی نشود. نمی

گیمرد. او  شزج دیگمری بمه خمود ممی     اعتنایی دیگران در ذه، مرد کارگر،ر ته ای، بیر ته 

اند و تال  و دس  و پما  ای ایستادهتواند در ذهن  مجسی کند که دیگر کارگران گوشهمی

انممد. او ایمم، شممزج از حاممور دیگممران را تمما ب مم،   حا ممج  او را بممه سممهره گر تممه زدنس بممی

 کند. های ناتوان  حر میاستهوان
که شیئی مورد توجه یما ارزیمابی   آگاهی از ای، وز ارارداشت، در معرب نگاه دیگران آگاهی ا

ا مال  مم،،    دهد؛ بنابرای،عالی و خویشت، را تشزیج می ها هستیی، رک، رکینی از آگاهی ما ازآن

ای اس  که در حقیق  اختیمارکردن آن نماممز، و سماخت، و پمرداخت، آن مسمتبز  تنماا        نسریه

کنیی و ای، حاور، تما مغمز اسمتهوان مما را     یگوید ما حاور دیگران را احساس ماس . سارتر می

تموانیی  توانیی وجمود خودممان را منزمر شمویی، نممی     دهد. به همان اندازه که نمیتأثیر ارار میت  

حاور دیگران را انزار کنیی. بر اساس دیدگاه اگزیستانسیالیستی، وجود دیگران، بهشی از ساختار 

 (10: 21۷1جهان ماس . )عبیا، 

بی آنزه سر ببند کند، حاور دیگران را حمر  « زندگی که گریه »نس شه ی  داستا

کمر از دیمدن او و   گمویی همی    دهمد، هشی از پیرامون او را شزج میکند. ای، حاور بمی

کمر تما   بینیی که هی خورد. ما میکشد تا آن بار را به مق د برساند تزان نمیرنجی که می

یگران تنها منتسرند که کی بیاورد و کنار بمرود تما   آید. انگار دانتهای داستان به کمز  نمی

دو روز بمود کمه کمار گیمر     »بتوانند بار او را نیز از آنس خود کنند و دستمزد بیشمتری بگیرنمد:   

پایند. حتما  کارشمان را ول  نیاورده بود. ای، مهی نبود. ای، هف  نفر حاال حتما  دارند او را می

 (.211۷:11)آل احمد، « زنند.ه هی  شمخ میکنند و باند و او را نگاه میکرده

 عمل  و انگیزةدرک، آگاهی .2-6

هما  تواند به امزانها ارار دارد. اما تا جایی میاز دیدگاه سارتر، انسان همواره در دایرۀ امزان

ها در حیطۀ عمب  ارار گیرند. اگزیستانسیالیسی به طور دای ، ای، امزانامیدوار باشد، که به

توان و نبایمد امیمد داشم . آنممه بمه انسمان       شود، به  یزی جز به عمج، نمیدآور میانسان یا

شمود، انگیمزه اسم  و انگیمزه     اس . اما آنمه سبک عممج ممی  « عمج»دهد، امزان زیست، می
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آگماهی از و مع خا می از    »شود که  رد به درک و آگاهی الز  برسمد.   زمانی حادث می

« ای بمرای عممج  مراهی سمازد.    توانمد انگیمزه  ن شمود، ممی  مرابۀ  یزی که باید دگرگوامور به

(. سمارتر بمرای اینزمه گفتمۀ خمود را دربمارۀ آگماهی، انگیمزه و عممج          12: 21۷1)وارنوک، 

 زند:تر کند، مرالی میروش،
اگر م، سه  احساس سرما کنی، ممز، اس  ت ور شود که سرما انگیزۀ م، برای از جا 

تواند ولی سرما به هی  روی نمی ی در بهاری اس ،سن  بیشتربرخاست، و گذاشت، زغال

تواند منجر به تجربۀ منفعالنۀ آن یا پذیر  به خودی خود مرا به عمج وادارد. سرما  قط می

سن  سازس از جا برخاست، و ر ت، به سم  زغالآن }از جانک م،{ شود. آنمه انگیزه

بر آن  یره شد،  یزی که اابج شود، درک م، از سرما، به عنوان  یزی اس  که باید می

 (10-12: 21۷1ت مج نیس . )وارنوک، 

پمازدن کمارگر مفبموکِ داسمتان آل احممد      ودایقا  همی، درک، انگیمزۀ تمال  و دسم    

اس ، انگیزۀ نمردن از گشنگی؛ او به درک کامبی از مفهو  گرسنگی رسیده اسم  و طعمی   

دارد تمال  کنمد و اموای    ا واممی پولی را  شیده اس ؛ همی، درک اسم  کمه او ر   قر و بی

 جا کند تا پولی گیر  بیاید. بها  را به کار گیرد ببزه بتواند بار را جانداشته

 زدن به گزینش  . دشواریِ دست۷-2

او در « انسمان آزادی اسم .  »تری، مفاهیی  بسفۀ سارتر اسم . از نسمر او   از م وری« آزادی»

دیمدۀ در  دهد کمه حتمی بمرای زنمدانیان شمزنجه     مینشان کف، و د ، های بیمردهنمایشنامۀ 

کممه انسممان بممر اسمماس آن هممد ی کممه   نیممز، ایمم، آزادی را اا ممج اسمم ،  را آسممتانۀ مممر  

راستی انسان تا ای، حد آزاد اس  یا ت مور سمارتر از   گزیند، ادرت و اراده دارد. اما بهبرمی

؟ منسمور از آزادی کمه   مفهو س آزادی که برای انسان اا ج اس  اساسما  خما  و موهمو  اسم     

ای گوید، دشمواری انتهماب و گمزین  عمبزمرد اسم . انسمان  ماره       سارتر از آن سه، می

ندارد جز اینزمه در همر مواعیم  و شمرایطی کمه هسم  دسم  بمه انتهماب بزنمد و عواامک            

ها آزادیس انسان را جز می از  (. اگزیستانسیالیس 0-۷: 2121انتهاب  را برذیرد )ر.ک: باتبر، 

دانند اما ای، نزته بدیهی اس  که برای هر انسان بسته به ممواعیتی کمه در   ت انسانی میمناسبا

هما و تعمداد متفماوتی از امزمانس گمزین  هسم . سمارتر هممواره در         آن گر تار اس ، شمزج 
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همای گونماگون اسمارت بشمری، جنم ، اسمتعمار و امرریالیسمی مبمارزه         ا  با شمزج زندگی

 کند.می

 مرا کمه انسمان بما      دنیمای نمابرابر، آزادی برامرار اسم ؛    در ایم،   سارتر اعتقاد دارد کمه 

پمذیرد.  زند و امموری را ممی  دهد،  یزهایی را در ای، دنیا پر میهایی که انجا  میگزین 

خاطر مواعی  خا می کمه در آن اسمیر شمده اسم ، بمه       باور دارد که شاید انسان نتواند به او

ا  را بمه تعویم    تواند بمدبهتی ی برسد، اما میهای  به خوشبهتواسطۀ آزادبودن و گزین 

 بیندازد.  

دهد. کارگر ممدا  در  می مانکارگر را نشان آل احمد احوال« زندگی که گریه »در 

تواند بار را از روی پج رد کند و سالی به امای  برسماند   کند که آیا میذهن  باال و پایی، می

اولم  برگردانمد. او در ایم، مواعیم  همی کمه       یا باید از کار کنار بزشمد و بمار را بمه جمای     

رسد، از دیدگاه سارتر، آزاد اس  کمه ت ممیی بگیمرد. اگمر جبمو بمرود،       تراژیخ به نسر می

ممز، اس  زانوهای  ببرزد و بمار از پشمت  بمه داخمج آب بیفتمد، آن وام  احتمماال  بایمد         

د، تبقمی،  روردازد. او بما خمود  کبنجمار ممی    کار  باشد و خسمارت برم  پاسهگوی  احک

 کنمد، ریزد، نفس  را حبر و رها ممی کند، عری میبندد، باز میهای  را میکند،  شیمی

کبنجمار   ایسمتد، کند، ممی نگران اس . او مدا  تعبج میاز ا تادن توی شط دل و توانداما نمی

ان که سنگینیس بمار هممنم  درحالی گران رد شوند و سد راه نباشد؛رود تا دیکنار می رود ومی

جاکردن آن بمار شمانه خمالی    بهتواند ت میی بگیرد که برگردد و از جابر پشت  اس . او می

 کند.

گویمد انسمان ممدا  در حمال گمزین  اسم .       ای که سمارتر از آن سمه، ممی   طب   بسفه

هاسم . انسمان   ها و انتهماب مسمیر  آزادیس انسان و عمج آزادنۀ او دروااع همان گزین  طرب

ها ندارد. پر همواره آزاد اس  و باید دسم  بمه انتهماب    بین  و انتهاجز ای، گزراهی به

هما انسمان م زمو  بمه     ای ندارد و همی، اسم  کمه بمه گفتمۀ اگزیستانسیالیسم      بزند؛ او  اره

دهمد کمه عواامک گمزین      آزادی اس . آل احمد نیز به شزبی داستانی و نمادی، نشان ممی 

تواند کند که انسان در هر شرایط و مواعیتی میانسان  قدر مهی اس  و به خوبی ترسیی می
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گر باشد؛ حتی در شزج و شمایج کارگری روزمزد که باید بماری را حممج کنمد تما     انتهاب

تواند انتهماب کنمد بمار را بمه مق مد      پولی گیر  بیاید و از گرسنگی نمیرد. مرد کارگر می

رد شمانه خمالی کنمد. گماه     برساند یا برگمردد و از زیمر بمار آن مسمئولی  کمه تموان  را نمدا       

ا هممی، حمد م مدود، تبمخ و سمیاه اسم ؛       ا  تم های انسان و دایرۀ گزین  و آزادیانتهاب

عمدالتی و  که از دیدگاه سمارتر اساسما  انسمان موجمودی اسم  کمه در عمالمی پمر از بمی          را

 اس .  نابسامانی رها شده
آشزارا م دود اسم . البتمه    مانایستد، اما ادرتهر ند آزادی ما مطب  اس  و هرگز باز نمی

هممایی هممی هسممتند کممه ولممی و ممعی و ممعیتی وجممود نممدارد کممه در آن هممی  نتمموانیی برگممزینیی،  

 (.112: 21۷1دهندۀ ادرت ما و از جمبه ادرتِ گزینشیس ما باشند. )احمدی، کاه 

جاکردن آن بار، ما را یاد تال  مرد کارگر برای جابه« زندگی که گریه »در داستان 

ا  سمه، گفتمه اسم  کمه اگمر یمخ ا بمی         اندازد کمه سمارتر دربماره   بی  مادرزاد میآن ا 

دهمد  عر گی خود اوس ! ای، مرال سارتر به خوبی نشان میمادرزاد اهرمان دو نشود، از بی

ا تماده در ایم، جهمان    دو  انسمانس تنها  که او تا  ه حد و تا کجا بار سمسئولی  و تمال  را بمه  

ماندۀ داستان آل احمد که زانو و پاهای  توان و رم  ندارند، عمری  انداخته اس . کارگر در

کند تا تعمادل  را حفمک کنمد و    های  را از دو طرف باز میکند، دس ریزد، تال  میمی

کند بمه خمود  تبقمی، کنمد     کند و سعی میسزندری نهورد، به لرز  زانوهای   زر نمی

 ند:تواند بار را برساند آنجا که باید برساکه می
های  را روی شزم  به زد. از بر دس کر حر ی نمیور پج معطج او بودند. هی ور و آنای،

 زید و ا  میهی  شار داده بود، استهوان انگشت  درد گر ته بود. عری از زیر گبو و  اک سینه

سنگی،س روی داش . اما نه، هیزج او و بارس شد. الوار داش  لنگر برمیا تاد و په، میروی الوار می

داش . همی، طور شد. نزدیخ بود از پهبوی دوش  بود که روی پج باریخ داش  لنگر برمی

های  را با عجبه از هی باز کرد و تعادل خود را به سهتی راس  توی شط سرنگون شود. دس 

 (11: 211۷حفک نمود. )آل احمد، 

ای آزاد کند، برده  مبارزه میاای را که انتهاب کرده آزاد باشد و برای آزادیسارتر برده

کنمد و در ایم،   ا  شور  ممی ای که برای آزادیداند نه اسیر از دید سارتر زندگیس بردهمی

شود، زندگی یخ آد  آزاد اس  نه یخ اسیرس در بند. اگزیستانسیالیسمی سمارتر   راه کشته می
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گماه   که نه تزیمه  بارها و بارها یادآور شده اس  که انسان تنهاس ، بدون هی  دستاویزی

باشد نه عذرخواه . بنابرای، انسان از دیدگاه ای، مزتک  بسمفی م زمو  بمه آزادی اسم .     

تواند آزادیس انسان را در انتهاب  از بمی،  طب  مزتک سارتر هی  و عی  دشوار بیرونی نمی

د گیمر تردید انسان گاهی در و عیتی ارار میببرد؛ یعنی امزان انتهاب همیشه هس  ولی بی

شود. با ای، نگاه انسان حتی در اردوگاه کار های  برای انتهاب کاسته میکه از تنوا گزینه

شمود. انسمانی کمه    اجباری یا زندان هی گزینه دارد و امزان انتهاب هی  گاه از او سبک نمی

توانمد راه مقاومم  را در پمی  گیمرد و یما      در زندان اس  آزاد اس  که انتهاب کند. او می

 (111: 21۷1ود یا تال  کند نقشۀ  راری برای خود بیابد. )ر.ک: احمدی، تسبیی ش

زنمدگی کمه   »تموانیی کمارگر مفبموک داسمتانس     پر با ای، تعریف از آزادیس انسمان، ممی  

که در آن مواعی  خما ،  نمدی، گزینمه بمرای     آل احمد را هی آزاد بدانیی؛  را« یه ِگر

 ،توانمد دنبمال کمار دیگمری بگمردد     ممی ، ار نمرود تواند ا ال  زیر بار ای، کم انتهاب دارد: می

تواند با ای، ریسخ که هر آن ممز، اس  بار توی شط بیفتمد، بماز ت ممیی بگیمرد از آن     می

هما همر کمدا     توانمد از یزمی از کارگرهما کممخ بهواهمد. ایم،      پج لغزنمده رد شمود یما ممی    

  تعریمف سمارتر از   ر شمد. طبم  توان برای آدمی در مواعی  او مت وّهایی اس  که میگزینه

آزادی، که برای زندانیس در بند هی آزادی اا ج اس ، ای، کارگر هی گر مه اسمیرس ممواعیتی    

بینمیی کمه کمارگر بمه     اس  که در آن گر تار شده، اما آزاد اس . در داسمتان آل احممد ممی   

گیمرد تمما    گیرد ت، به ای، کمار بدهمد، ت ممیی ممی    خواس  و انتهاب خود ، ت میی می

گیرد  ند ادمی از روی آن پمج لغزنمده رد   ود  را به کار گیرد و حتی ت میی میتال  خ

ارزد و نهایتما  بازگشم  را   کنمد کمه بمه خطمر سمقوط  نممی      شود، اما بمه یزبماره حمر ممی    

 گزیند. برمی

های سارتر در رابطه با مفهو  آزادی مطب  بشر، جمایی اسم  کمه او    البته یزی از تناا 

س . تجربۀ با یزدیگر بودن به ای تو خالیترا  به آزادی دیگران واژهاح»گوید:  راحتا  می

معنای یگانگی نیس  و برای  رار از تناا  دو راه بیشتر موجود نیس : یما بایمد بمر دیگمری     

دانمد کمه   (. مرد کارگر می12:  2111)دستغیک، «  یره شد، یا  یرگی را بر خود روا شمرد.
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نشینی او هستند تما خودشمان بمار    کنند ببزه در انتسار عقکتنها کمزی نمیکارگران دیگر نه

 بیشتری حمج کنند و دستمزد باالتری بگیرند: 
کنند و به اند و او را نگاه میپایند. حتما  کارشان را ول کردهای، هف  نفر حاال حتما  دارند او را می

شدند و ر تند که بار بگیرند. حتما  یخ بار دیگر هی، سه نفر از پهبوی او رد  زنند.هی  شمخ می

 )211۷:11)آل احمد، 

 مه  واعیتی اسم  کمه در آن امرار دارد؛    داند که هر انسانی م دود به شمرایط و مم  سارتر می

ولی با عبمی   ،اندبهواهد  ه نهواهد بسیاری از جبرهای اجتماعی و زیستی او را احاطه کرده

ور دارد در هر مواعی  و شمرایطی انسمان   به آن جبرها، باز برای انسان آزادی اا ج اس  و با

هایی م خرد یا درش  م پمی  رو دارد. بایمد دسم  بمه انتهماب بزنمد و خمود مسمئول            گزینه

 کند. هایی اس  که میانتهاب
تواند مند را برگزیند. یخ زندانی میهای توانتواند برخی از بدیجداند که انسان نمیسارتر می

تواند برگزیند که از اما نمی انی دیگر زیر لبی حرف بزند یا نه،ا زندانتهاب کند که در هواخوری ب

در زندان خار  شود و در خیابان اد  بزند. وا ح اس  که موانع  راوانی در برابر آزادی  رد ارار 

 (112: 21۷1دارند. )احمدی،

همایی  مزمان هما و ا وگرنه کیس  که بتواند ای، وااعی  انزارناپذیر را نادیده بگیرد که گزینه

که برای یخ مدیر نهاد اداری وجود دارد به طور اطع به همان شزج و میزان، برای کمارگر  

خدمۀ آن نهاد وجود ندارد. و مگر جز ای، اس  که مرد کارگر داستان آل احمد همد   از  

همه دس  و پا زدن، رسیدن به خوشبهتی نیس ، ببزمه هر مه بیشمتر بمه تعویم  انمداخت،س       آن

پمازدن کمارگری هسمتیی کمه     وگمر تمال  و دسم    اسم . مما تنهما نسماره     بهتی الک  و بمد 

 خود  را در برابر استی ال عقک بیندازد.  پذیریتواند تسبییاهد تا جایی که میخومی

 و نافرمانیِ جهان . سرکشی 2-8

ی و آور و پمر از ناکمام  انگیمز و دلهمره  کند، هراسجهانی که سارتر در آثار ادبی خود  ترسیی می

جهانی تاریخ همراه با به  و سرگردانی انسمان. بمرای درک آثمار ادبمی او، بایمد       بهتی اس ؛تیره

 ؛بیننمد های سارتر دنیا را تیره و تار ممی ها و نمایشنامههای داستانا  را درک کرد. شه ی  بسفه

  شه یتی منزوی اس  که سر  به کار خود  گر  اس  و به خمود  تهوامرال  شه ی  رمان 

رسمانند. یما   کند و م یط و اشیای پیرامون او را به تهوعی درونی ممی نگاه می  هی به منسر یخ شی
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که یخ زندانیس م زو  به اعدا  اس ، راه نجاتی ندارد جز اینزه خیان  کند دیوار اهرمان داستان 

ه برگر تمه از  هما همم  بینند. ای،، دوزخ را در وجود یزدیگر میدر بسته ۀهای نمایشنامو یا شه ی 

تمری، شمزج   تری، و عیمان گوید باید به شفافدید سارتر نسب  به ادبیات اس ، همان دیدی که می

 ای بیاید. ها نوش  تا ببزه بشر به  زر  رو رود و راه  ارهها و بدبهتیممز،، از بدی

، یخ کارگر مفبوک و خسته اس  مشابه هزاران هزار «زندگی که گریه »شه ی  داستانس 

کارگر دیگر؛ نه ویبگی من  ر به  ردی دارد، نه اهرمان اسم  و نمه امرار اسم  کماری عجیمک و       

 غریک انجا  دهد. ای، درس  طب  دیدگاه همی، ن بۀ  بسفی اس .

زیرا معتقد اس  که  س ؛سازی به معنای کالسیخ کبمه ااگزیستانسیالیسی مهالف اهرمان

ها وگرنه ای، امید که اهرمان او امیدوار کرد ویی خار  از وجودآدمی را نباید به هی  نیر

ها را د ار ها خواهند بود، ذه،ها و دشم، بدیجهان را برپای خواهند داش  و حا ک نیزی

 ( 21۷1:21کند. )رحیمی، رکود و رخوت می

همما و ر مم  بشممر از نابسممامانیسممارتر و آل احمممد همممواره در پممی یمما ت، راهممی بممرای بممرون 

درپمی، د مار   ، در ایم، راه، پمی  البتمه ناگفتمه نمانمد کمه همر دو      معه هستند،های جاعدالتیبی

به گفتۀ سارتر ما هممواره در پمی آن هسمتیی کمه بمه      »شوند. های متعدد میها و تناا تردید

مهمار کنمیی و ت م  اختیمار      جهان خود نسی ببهشیی و در جه  غایمات خما  خمود آن را   

یعنی همیشمه و هممواره    ؛(12: 21۷1)عبیا، « اس  اما گاه جهان سرک  و نا رمان درآوریی،

زنمدگی کمه   »کنمیی. ممرد کمارگر     اجمرا ای کمه در ذهم، داریمی،    توان هر طرب و برناممه نمی

 هممد  جا کند و دستمزد کار  را بگیرد، اما به یزباره ممی بهخواهد بارها را جامی« گریه 

انمد کمه   ها  نان نامساعد یما سمرک   گاهی  یز»که بنیه و توان الز  را برای ای، کار ندارد. 

شمود کمه   ها را مهار کرد و ت   اختیار ارار داد. عالی به ای، شزج مالحسه ممی توان آننمی

(. در داسمتان  12-12)هممان:  « گمذارد. بارها مطالبات نامقدور و کمرشز، را بردو  ما ممی 

ر تقمالیس ممرد کمارگر    توان شاهد همی، نا رمانی و سرکشیس هستی در برابآل احمد دایقا  می

 بود: 
اد  به جبو گذاش . اد  اول  را روی الوار جای داد. ولی ناگهان وحش  کرد.  شم  به پایی، 

دید. انگار مم  هی به لرزه ا تاده اما می کرد،لرزید. خود  حر نمی  سه  میا تاد. زانوی

ت میی ماند. د  بییخزده شد. نزدیخ بود زانوی  خی شود و بار توی شط بیفتد. بود. وحش 
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دانس   ه کند؛ خواس  اد  دوم  را هی ببند کند و به جبو بگذارد. حتی حا ر بود یخ نمی

شد. کوش  هی اد  کو خ بردارد. حا ر بود که اد  دوم  را به جبو پرتاب هی بزند. ولی نمی

دیگری بیشتر  کرد ولی دید اگر برای یخ د  هی که شده پای دوم  را از روی زمی، بردارد، آن

خواهد لرزید، زانوی  خی خواهد شد، خود  سرنگون خواهد گردید و کیسۀ برن  توی شط 

ت میمیس خود خاتمه داد. پای  را به عجبه پر کشید و دوباره به کناری غری خواهد شد. به بی

 (11-11: 211۷ر  . )آل احمد، 

یسم . ممرال  تمرجیح    وااعی  ای، اس  که در زندگی وجوهی هسم  کمه مشممول انتهماب ن    

ممما شمماهد « زنممدگی کممه گریهمم  »لممذت بممر درد از دایممرۀ انتهمماب ممما خممار  اسمم . در   

جماکردن بمار نمدارد. آل احممد     حا جس کارگری باربر هستیی که توان جابمه وپازدن بیدس 

نشدن کورسوی ماندن و خامو امان برای زندهرنجی بی دهد؛ن میامان او را نشانمارن  بی

دهمد. مهاطمک در انتهمای داسمتان     تأثیر ارار میی، رن  اس  که مهاطک را ت  امید. و هم

آورد. آل احممد در ایم،   بیند که  گونه کارگر سمر تسمبیی در برابمر ناامیمدی  مرود ممی      می

ت ویرکشیدن او س استی ال انسانی ناتوان و وانهاده برآممده اسم ،   خوبی از پر بهداستان به

نویسمنده بایمد کماری کنمد کمه      »کنمد:  ی یخ نویسنده طبک ممی و مگر سارتر جز ای، را برا

)سارتر، «. کر نتواند خود را از آن مبرا بدانداطالا بماند و هی کر نتواند از جهان بیهی 

2100  :01) 

عنموان سرنوشم  خمود    در انتهای داستان،  کمارگر شزسم ، گرسمنگی و ممر  را بمه     

 ایمده  ی که به حال خمود رهما شمده اسم ، بمی     حد کارگر در جهانپذیرد. تقال و رن  بیمی

شمود  کشد و شزس  را پذیرا میمی ماندۀ رمق بینیی که او  گونه دس  از تهاس . ما می

به بری  شمان کارگر اشماره  رود. در ابتدای داستان آل احمد سم  مر  تدریجی میبهو 

ی نهماد. کالهم  را   طنماب  را بمه کنمار   »برای که ناشمی از پیمداکردن کمار اسم :      کند؛می

جا کرد و زیر دسم  آن دو نفمر کمه روی بارهما     بها  جاتر کشید. کوله را روی پشتیپایی،

  ( 11: 211۷)آل احمد، « زد.ری میایستاده بودند، خی شد.  شم  ب
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 ایده اسم . کورسموی امیمد    یابد که تالش  برای رساندن آن بار بیر ته درمیاما ر ته

بمار دیگمر   کنمد کمه ایم،   . آل احمد باز به  شمان کارگر اشاره میشوددر دل  خامو  می

 : برای در آن نیس 

با آستی، کت  عری پیشانی  را پاک کرد. آستین  خیر خیر شد. سر  را ببند کرد و آن  

ها زد. بری آنهای آن طرف رودخانه دنبال  یزی گش ، دیگر  شم  بری نمیدورها، الی نهج

ها گی شد. سر  سنگینی کرد و باز به پایی، ا تاد. شاید یخ دایقه ی نهبستاننیز به دنبال نگاه  ال

  ( 11: 211۷لرزید. برگش . )آل احمد، گذش . پای  هنوز می

توان پو ی زجرآور هستی و داستانی اس  که به خوبی می« زندگی که گریه » 

زندگی که »ستان توان دید. داسارتر میتهوا طور که در  وجود را در آن دید، همان

کسی ا تاده اس  که انگار هی ممبو از غی و اندوه انسانی مستأ ج و تخ« گریه 

گر  هستند و به سهره حواس  به او نیس ، اگر هی هس  احتماال  از دور  قط نساره

م توای اجتماعی که سارتر از آن بارها و بارها گیرند ، از همان دس  ر تارهای بیمی

ت ور مورد تمسهر »که در االکس « دیگری»ز آن دس  ر تارهای حرف زده اس ، ا

 دهد.خود  را در ای، داستان نشان می« دیگران ارارگر ت،

زنمدگی  »همای  شمزج گر تمه اسم      تمأثیر سمارتر و اندیشمه   همایی کمه ت م    در داستان

 همای م تموای اجتمماعی و ارز   خالی و ر تارهای بیای از سن، تواخ ، انفعال و پارهیزنو

شود.  رجا  ای، پرس  نمه بمرای   دس  و پاگیر توده در االک تمسهر، به پرس  کشیده می

(. مممما رد پمممای 212: 21۷2)راسمممهی لنگمممرودی، « تهریمممک کمممه بمممرای ا مممالب اسممم . 

 ایی.  های جالل دیدهکشیدن ای، خرا ات و سن، توخالی را بارها و بارها در داستانسهرهبه

خوبی توانسمته  نماس . آل احمد بهۀ انسان مردۀ زندهنمون« زندگی که گریه »کارگرس 

و دردمند او را پی   شمی مما مجسمی کنمد، گمو اینزمه مما بما دیمدن ایم،            اس   هره خسته

 کارگر، به نسارۀ انسانی دردمند، خسته و جداا تاده نشستیی.

اه همه تمال  نا رجما ، ر  گیرد، بعد از آندر انتهای داستان جایی که کارگر ت میی می 

رو هسممتیی، انسممانی  انممدی  روبممه آمممده را بممازگردد، گممویی بمما  هممرۀ انسممانی مممر       

 یوس: أخورده، سرخورده و مشزس 
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عقک دو سه ادمی را  های  را که دو مرتبه زیر شزم  االب کرده بود، در هی  شرد و عقکدس 

ر شط گذاش . که روی الوار پی  آمده بود، دوباره پیمود. پای  را روی خاک م زی سزوی کنا

 ( 12 211۷لرزید. )آل احمد، لرزد. توی دل  هی میآن وا  حر کرد که پای  دارد می

کارگر داستان زندگی که گریه  مدا  در ذه، مغشوش  در تال  اسم  تما ببینمد دیگمر     

 بینند:کارگرها او را  گونه می
 

 

او خندیده بودند. هر  ه طاا   جا ایستاد. خیبی معطج شده بودند. حتما  خیبی بهشد هماندیگر نمی

اما  ه لعنتی  زیده بود و په، شده بود،   ورت عری از روی آن الوارداش  آب شده بود و به

: 211۷جور برگردد؟  قدر به او خواهند خندید؟ آن وا  دیگر کی کار گیر بیاورد؟ )آل احمد: 

12) 

رگر را برای خواننده بمه شمزبی   جالل آل احمد تما  توان خود را به کار برده تا رن  ای، کا

هممه رنم  نفسم  بگیمرد و     زنده و مبموس نشان دهد، آن ادر کمه خواننمده از خوانمدن آن   

 نتواند به راحتی از کنار آن بگذرد. 
ها را در مت، هیاهوی کند، ای، اس  که او آد های آل احمد را از نسایرشان جدا میآنمه داستان

برند، همدردی ها میکوشد با تو یف رنجی که هر یخ از آندهد، ببزه میتببیغی نشان نمی

ای هستند که اربانی شرایط ناگوار زندگی خواننده را نسب  به آنان برانگیزد. اینان مردمان ساده

اندازد. )میرعابدینی، دهد و به  زر تغییردادن دیگران میها را تغییر میاند. همی، رن  گاه انسانشده

2101 :112) 

سراسر رن  اس . ا ۀ رن  کارگری که دیگمر نماتوان شمده اسم  و     « ی که گریه زندگ»

تواند کار کند. ما از شروا تا انتهای داستان شماهد مقاومم  او در برابمر نماتوانی و رنم       نمی

کنمد؛ مگمر   بینیی که رن  و ناتوانیس کارگر بر مقاومت  غببه میکشیدن  هستیی و عااب  می

در برابمر  شمار رنم  از پمای      اسم  کمه در بسمیاری مموارد انسمان     در زندگی حقیقی جز ای، 

هما و  هما کمه آدممی در نابسمامانی    شمود،  مه بسمیار وام     آید و مأیوس و درمانده ممی درمی

آورد و های ناشی از آن، هر  قمدر دسم  و پما بزنمد، دوا  نممی     عدالتی اجتماعی و  شاربی

 راهی جز تسبیی ندارد. 
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 گیری.نتیجه3
همممای احممممد یزمممی از نویسمممندگانی اسممم  کمممه در مقطعمممی از  عالیممم        جمممالل آل

هممممای دو خممممود، بممممه اگزیستانسیالیسممممی و سممممارتر روی آورد. در برخممممی از داسممممتان  

رد پممممای مفمممماهیی ایمممم، مزتممممک  بسممممفی و      زن زیممممادی و سممممه تممممار مجموعممممۀ 

هممممای  تمممموان دیممممد. آل احمممممد در برخممممی داسممممتانهممممای سممممارتر را مممممیاندیشممممه

همممای درمانمممده و تنهممما را بمممه ت مممویر بزشمممد و      انسمممانکوشمممیده اسممم  تممما رنممم     

زنممممدگی کممممه  »هممممای سممممرگردان و مستا ممممج باشممممد.    گممممر ا ممممۀ آد  روایمممم 

هاسممم . در ایممم، داسمممتان، آل احممممد    ای از ایممم، دسممم  داسمممتان  نمونمممه« گریهممم 

کشمممد بممما تزیمممه بمممر مبمممانی  زمممری سمممارتر، رنممم  کمممارگر بممماربری را بمممه ت مممویر ممممی

ت ممممیی بگیمممرد بمممار گمممونی بمممرن  را بمممر دو   بینمممد و بایمممد کمممه خمممود را تنهممما ممممی 

ا  بزشمممد و بمممه مق مممد برسممماند یممما بمممه عقمممک برگمممردد  مممون دیگمممر جسمممی و بنیمممه  

 توان ای، کار را ندارد.

در ای، داستان کوتاه مفاهیی اگزیستانسیالیستی را که با ا زار و حمال شه می  داسمتان    

و تأثیرگذار اس . ما بما  کوتاه « زندگی که گریه »توان دید. خورد، به و وب میگره می

رو هستیی. داستان خمالی از  ت ویر ا م الل تدریجی یخ کارگر خسته و از کارا تاده روبه

کشاند. خواننده بما رنم  ایم، کمارگر     حوادث و خرده پیرن  اس  اما خواننده را تا انتها می

رزد، پای  را شود، بدون آنزه زانوهای  ببخواهد بداند آیا او مو   میشود و میهمراه می

آنزمه تعمادل  را از   تواند روی آن پج لغمزان پمی  بمرود بمی    ببند کند و اد  بردارد، آیا می

دس  بدهد؟ جالل آل احمد خیبی خوب درمانمدگی انسمانی وانهماده در ایم، جهمان را بمه       

ت ویر کشیده اس . انسمانی کمه آل احممد در داسمتان  آورده اسم ، بمه شمزبی نممادی،،         

کسی هی نیسم  او  گینی را که روی دوش  اس ، باید بر عهده بگیرد. هی مسئولی  بار سن

امدر آزاد کمه   ناستی مال ، آزاد اسم ، همما    ۀرا یاری کند. کارگر داستان آل احمد، با هم

سارتر بارها و بارها به آن اشاره کرده اس . آزادی در مفهو  اگزیستانسیالیستی، حتی بمرای  

 ای انسان پای  وبۀ دار نیز  ادی اس . انسان دربند یا ا بی  و یا بر
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جالل آل احمد در جایگاه یخ متفزر و نویسندۀ متعهد هممواره دنبمال ایجماد یمخ راه     

ر م  از او ماا بهمی ریهتمه     همای سیاسمی   رهنگمی و بمرون    بسم  گریز برای نجمات از بم،  

همایی  سمتان اجتماعی بود. او متأثر از سارتر و دیگرانی  ون کامو و سبی، دس  به نوشمت، دا 

های ت    شمار و سمتی دیمده گفم  تما ببزمه       در حوزۀ ر ال زده اس ، از رن  و درد انسان

بتواند توجه همگان را به معاالت اجتماعی جبک کند و گامی هر  ند کو مخ در جهم    

نویسیس ر الیستی، به بیمان  ا الب آن بردارد. آل احمد در ای، داستان با تزیه بر ا ول داستان

ی سیاسی اجتماعی خود پرداخته اس . او در پر ترسیی ای، رن ، در  دد بهبمود  هادیدگاه

منمد  و سامان بهشی او اا نابسامان کارگران اس . ای، نویسندۀ متعهد و روشمنفزر دغدغمه  

در االک ای، داستان، در پی آگماه کمردن جامعمه از و معی  زنمدگی و معیشم  کمارگران        

یزی از  کارگران، ا د دارد تا دیگران را متوجه ایم،   اس . او در ای، داستان با ترسیی رن 

ند و باید  زمری  ها ت   حمای  هی  سازمان و نهادی نیستمو وا کند که ای، اشر از آد 

شموند. آل احممد در پمر بمه ت مویر      که دیر یا زود از کار ا تاده میها کرد؛  رابه حال آن

م روشم،، بمه   ای وجودی، به طور سایههکشیدن رن  شه ی  داستان ، با استفاده از امزان

دنبال راهی برای امیمد، زنمدگی و عمدال  اسم  و دایقما  ایم، هممان نگماه و همدف ادبیمات           

 ای اس  که سارتر بارها از آن سه، گفته اس .   «متعهد»
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