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مقدمه
فيلسوف،   )1889-1976م(  مارسل  گابريل 
موسيقی دان، منتقد موسيقی و تئاتر و نيز نمايشنامه نويس 
بزرگ فرانسوی است كه ظرافت های بينش فلسفی اش 
در تمامی آثار او نمايان است.1 انديشة مارسل را نمی توان 
در هيچ سيستم فلسفی جای داد زيرا او به شدت تجربی، 
شخصی، و انضمامی می انديشد و در كتاب راز هستی بر 
سيستم گريزی خود تأكيد ورزيده  است. با اين حال، آرای 
او در حوزة پديدارشناسی و بيشتر اگزيستانس جای دارد 
و تحليل شده  است. مارسل با طرح راز هستی، عشق، 
ايمان، و اميد طرحی نو درمی اندازد و فلسفة اگزيستانس 
نااميدی، يأس و  با مفاهيم  را كه در نظر عموم بيشتر 
مرگ بيشتر شناخته می شود به سوی روشنايی هدايت 
می كند. او حدود شصت عنوان تأليف دارد كه در اين 
نگرة  از  كه  است  نمايشنامه  او  اثر  سی  بيش  از  ميان 
تأثير پذيرفته است و در حقيقت جستجويی  او  فلسفی 
اين حال  با  است.  زندگی  در  معنا  و  ارزش  يافتن  برای 
مارسل كمتر شناخته شده  است؛ از مهم ترين داليل آن، 
از  بودن  تمام زندگی و دور  او در  از حد  فروتنی بيش  
هياهوی روز است. از سوی ديگر، نبوِد يک نظام فلسفی 
جای  فلسفی  رساالت  گفتگويی  سبک  همچنين  رايج، 
ترديد را برای منتقدين باز می كند تا مارسل را از شمار 
فالسفه دور سازند؛ اما دقيقاً همين ويژگی كه برگرفته از 
روش سقراط است مارسل را به جوهر فلسفه2 نزديک 
می سازد. در زمينة نمايشنامه نيز شايد هم زمانی چاپ 
ديگران،  و  كامو  سارتر،  آثار  با  مارسل  نمايشی  آثار 
هم چنين جريان سازی های ادبی و فلسفی سبب می شود 
تا نمايشنامه هايش به نسبت با آثار ديگران در سايه قرار 
از  بسياری  حال  اين  با  شود.  مطرح  كم تر  و  گيرد 
اروپا،  در  پاريس  سالن های  بر  عالوه  او  نمايشنامه های 
كانادا و امريكا )برادوی و ...( اجرا شده  است. همچنين 
بی.بی.سی برخی از آن ها را اجرای راديويی كرده  است. 

 )Murray, 2004: 454(

ادبی  بزرگ  جايزة  سال 1948،  در  مارسل  گابريل 
آكادمی فرانسه را دريافت كرد؛ در 1952، عضو انستيتوی 
 Institute of( فرانسه  سياسی  و  اخالقی  علوم  آكادمی 
 )France’s Academy of Political and Moral Sciences

شد؛ در 1956، شهر هامبورگ، جايزة گوته را در آلمان 
ملی  بزرگ  جايزة   ،1958 در  و  داشت  تقديم  وی  به 
 Murray, 10؛   ،1381 )مارسل،  گرفت.  تعلق  او  به  ادبيات 
چند  ايراد  برای  او  سفر  در   1965 سال   )2004: 453

از سوی  افتخاری  امريكا، دكترای  سخنرانی در سراسر 
به وی عطا شد.   )Le Moyne College( موين  لو  كالج 
زندگی   تمام  در  او  اين  حال،  با   .)Hanley, 2010: xiii(

خود، فروتن و خاكسار باقی ماند؛ زيرا باور داشت كه تنها 
باشد،  حقيقت  خدمت  در  كه  اصيل  اثری  خلق  راه 
ملی  ضراب خانة  هم چنين  است.  سادگی  و  خاكساری 
 L’Hôtel des Monnaies, the National Mint of( فرانسه
France( برای بزرگ داشت مارسل سكه ای ضرب كرده 

نشان  را  مارسل  گابريل  از  تمثالی  سكه  روی   است؛ 
و  اورفئوس  افسانة  از  نمادی  سكه  پشت  می دهد؛ 
در  موسيقی  اهميت  نشانگر  خود  كه  است  اوروديكه3 
زندگی مارسل و همچنين تجّسم فرد از دست رفته نزد 

 )Marcel, 2004: 2( .عاشق است

پیشینه، فرضیه  و روش تحقیق
مارسل در روند انديشة قرن بيستم فرانسه تأثيری 
به سزا داشته  است ؛ فيلسوفان بسياری تحت تأثير آرای 
لويناس، پل ريكور، و  امانوئل  از جمله  بوده اند،  مارسل 
موريس مرلو پونتی. او در جهان غرب به خوبی شناخته 
در  و  كم،  فيلسوف  در جايگاه  ايران  در  اما  شده  است. 
جايگاه نمايشنامه نويس اصاًل شناخته شده  نيست. معرفی 
با  عينی تر  به گونه ای  تا  می شود  سبب  او  نمايشی  آثار 
انديشة او آشنا شويم؛ اين آشنايی فهم آرای فلسفی او را 
انديشة  خود  مارسل  چنان كه  می سازد؛  آسان تر  نيز 
همچنين  نمی داند.  نمايش هايش  از  جدا  را  فلسفی اش 
اهميت معرفی اين آثار با توجه به اينكه هيچ كدام از 
نمايشنامه های او تا كنون به زبان فارسی برگردان نشده  

است، دوچندان می شود.
فلسفی  انديشة  سير  كه  می دانيم  ديگر،  سوی  از 
مارسل، او را در خانواده ای بی دين به سوی دين راهنمايی 
كرده  است؛ درون ماية ايمان يكی از مقوالتی است كه در 
نمايشنامه ها نيز ديده می شود؛ خوانش اين نمايشنامه ها 
دينی  تئاتر  حوزة  پژوهندگان  برای  عملی  راهی  شايد 
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شعارزدگی  از  دور  به  می توان  چگونه  اينكه  بگشايد؛ 
مبحثی اين  چنين سترگ را از دل رويدادهای نمايشی 
بيرون آورد. اين پژوهش گامی نخستين در اين  راستاست 
برای  را  مارسل  نمايشنامه های  از  چشم اندازی  تنها  و 

گام های بعدی فراهم می كند. 
پژوهش حاضر سعی دارد تا با ارجاع مستقيم و غير 
مستقيم به منابع دست اول و منابع دست دوم، انديشة 
مارسل را معرفی كند و سپس بن انديشه های فلسفی او 

را در محتوای نمايشنامه ها ارائه دهد. 

1. آشنایی با اندیشة مارسل
برای آشنايی با آرای مارسل بايد گرايش فكری او را 
به  و  داشت  ايدئاليسم  گرايش  ابتدا  در  او  كرد.  تبيين 
سوی  به  و  كرد  آزاد  ايدئاليسم  بند  از  را  خود  تدريج 
تجربه های زيستة وجودی گام برداشت. اينكه آيا مارسل 
انديشمندی با گرايش اگزيستانس است يا خير مخاطب 
را در چالشی دشوار قرار می دهد؛ زيرا شالودة تفكر او در 
عنوان  نيز  زمانی  و  است  اگزيستانس  حوزة 
از  سپس  اما  می پذيرد  را  مسيحی  اگزيستانسياليسم 
سخنرانی های  سلسله  )در  و  بازمی زند  سر  اين عنوان 
گيفورد( نسبت به درهم آميختگی ها و شبهه هايی كه اين 
اصطالح در مورد انديشة او ايجاد كرده، اعتراض می كند. 
از سويی، بايد در نظر داشت كه مارسل در شمار نخستين 
فيلسوفان اگزيستانس است كه با انتشار روزنوشت های 
متافيزيكی)1927( و بودن و داشتن )1935(، پيش تر از 
انتشار هستی و نيستی سارتر، موضوعات اگزيستانسی 
چون بودن - در - جهان، واقع بودگی، تجسد و آزادی را 

 )Schrift, 2006: 19( .طرح می كند
انديشمندان اگزيستانس همگی )دين باور يا بی دين( 
وجود را بر ماهيت مقّدم می دانند. در اين نحله، فيلسوف 
به انسان چون پديده ای ويژه توجه دارد؛ موجودی كه 
آزاد است و نسبت به آزادی خود مسئول. گرچه پيشينة 
فلسفة اگزيستانس طوالنی )زمان سقراط و پيش از آن( 
است، اما اين نگرش به صورت مكتبی مستقل در ابتدای 
شكل  كی يركگور  سورن  آرای  از  متأثر  و  بيستم  قرن 
فيلسوفان   )Macquarrie, 1973: 36-43( گرفت. 
اگزيستانس به زمينه های جديدی چون ناآرامی، مرگ، 

ترس، و دلهره  توجه كردند - كه تبعات جنگ  جهانی 
بود؛ سرنوشت انسان، هويتش و خطرهايی كه هستِی او 
را تهديد می كرد موضوعات مورد بحث در اين جنبش 
فلسفه های  بنيادی  موضوع  ديگر،  بيانی  به  شد. 
دو  با  فلسفه  »اين  است:  انسان«  »وجود  اگزيستانس 
فرضية اصلی همراه است: نخست، انسان نوع خاصی از 
وجود است كه نمی تواند با وجود چيزهای غير انسانی 
همگون باشد و همواره به فراسوی خود توجه دارد؛ دّوم، 
اعمال  به  معنی دار  جهان  وابستگی  ساختن  آشكار  با 
معنابخِش انسان می توان بر خطای پندار خود به عنوان 
فردی از اساس بيگانه و يا جداشده از جهان چيره شد.« 

 )Payne & Barbera, 2010: 256(

مارسل نيز بر وجود انسان تأكيد دارد و می گويد كه 
از  كه  شود  محسوب  جسمانی  موجودی  بايد  آدمی 
روش  ندارد.  گريزی  ملموس  و  عينی  امور  با  درگيری 
انديشيدن او از راه تجربه های انضمامی است و اين روش 
ملموس را در ديگران نيز برمی انگيزد. او می گويد انسان 
به عنوان موجودی متجّسد است كه می تواند فلسفه ورزی 
كند؛ و انديشة انتزاعی را مردود می شمارد. بدن داشتن 
شرط گريزناپذير تفكر است و از طريق بدن است كه ما 
می توانيم جهان را درک كنيم. از نظر او سه چيز يعنی، 
اگزيستانس، آگاهی از خود به عنوان موجود، و آگاهی از 
هم  از  است  پيوسته  بدن  به  كه  بدان گونه  خود 
زمينه ساز   )Marcel, 1949: 10( جدايی ناپذيرند. 
»هستی  عينِی  نگرش  پست مدرن  انديشة  چشم انداز 
مجّسم« مارسل است كه بر اساس آن روايت - فردی و 

 )Murray, 2004: 453( .سوژه - بدن او ممكن شد
از  تازه  تعريفی  سوی  به  را  مارسل  تجّسم  مقولة 
مهم ترين  از  يكی  كه  می كند  هدايت  راز  و  مسئله 
آموزه های اوست. از نگاه مارسل، مسئله چيزی است كه 
پيش روی ما نهاده شده  است؛ سوژه از ابژه جداست و 
می تواند ابژه را در برابر خود قرار دهد و تمامی جوانب آن 
مناسب  راه حلی  به  تا  كند  بررسی  و  بگيرد  نظر  در  را 
دست يابد. همة مسائل می توانند راه حل های تحقيق پذير 
آن،  روزمرة  معنای  از  متفاوت  راز  اما  داشته  باشند. 
نتيجه  در  و  است  آن  درگيِر  فرد  كه  است  »چيزی 
نمي توان آن را جز گستره ای تصور كرد كه در آن تمايز 
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آنچه در فرد است و آنچه كه در برابر فرد است معنای 
 Marcel,( از دست می دهد.«  را  اوليه اش  ارزش  خود و 
169 :1949( سوژه خود بخشی از ابژه است و توان جدا 

شدن از متعلق شناسايی را ندارد؛ به بيانی پرسشگر خود 
بخشی از پرسش است. راز امری فرامسئله ای است كه 
سبب فهم كامل تر حيات انسانی است. مرز ميان راز و 
مسئله مشخص نيست. هر رازی با برخوردی علمی به 
شرط  به  مسئله ای  هر  و  فرومی غلتد؛  مسئله  سطح 
برخوردی شخصی و مشاركتی خودآگاهانه به راز تبديل 
می شود. مارسل خود می گويد: »راز مسئله ای است كه 
از داده های خاص خود تجاوز می كند، گويی  آرامی  به 
]شكل[  از  رهگذر،  اين  در  و  می كند  تصرف  را  آن ها 

 )Marcel,1995: 19( ».مسئله ای ساده فراتر می رود
كه  می بيند  رازگونه  هيئتی  در  را  هستی  مارسل 
راز  در  با مشاركت  بجويد؛  آن مشاركت  بايد در  انسان 
هستی است كه انسان به دركی عميق از آزادی، ارتباط 
من - تويی، ارزش وفاداری، عشق و اميد دست  می يابد. 
راز وجودی انسان شرط يافتن هستی است؛ از اين راه 
تضاد ميان سوژه و ابژه برداشته می شود و واقعيت انسانی 
در  همواره  كه  می يابد  تجلّی  مسافری  انسان  در شكل 
حال شدن است. درک راز هستی بدون حضور تو ممكن 
نيست و در اين ارتباط است كه من خود را می آفرينم و 
به ديگری نيز همزمان ياری می رسانم تا آزادی خود را 
بيافريند. )نزديک به انديشة مارتين بوبر( در مركز پيوند 
آزادی  در  را  خود  كه  دارد  قرار  وفاداری  تويی   - من 
وفاداری  عنوان  به  مارسل  روی،  همين  از  می آفريند؛ 
خاّلق از آن ياد می كند. وفاداری نيز بر پاية اميد بنا شده 
 است. به نظر مارسل، اميد دارای روزنه ای هستی شناختی 
جهان  در  مرگ  ظاهری  پيروزی  نشان دهندة  كه  است 
عشق  و  مهر  زيرا  نيست  پايدار  پيروزی  اين  و  است 
نيرومندتر از مرگ، حضور شخص درگذشته را هم چنان 
خودش،  گفتة  به  مارسل،  اميد  نظرية  می دارد.  نگاه 
شكل  به  آن  با  كه  اوست؛  فلسفی  دستاورد  مهم ترين 
بنيادين راهش از سارتر، هايدگر و ياسپرس جدا می شود. 

)ورنو و وال، 1372: 138-161( 
همچنين »تو«ی انسانی می تواند عينی و چون يک 
معينی  مرز  »آن«  اين  برای  ولی  شود  دريافته  »آن« 

وجود دارد كه در پس آن »تو«ی مطلق يافت می شود 
شیء  يا  موضوع  يک  چونان  را  آن  نمی توان  ديگر  كه 
عقالنی  راه  از  را  خدا  وجود  خداست.  آن  و  دريافت، 
نمی توان ثابت كرد. با خدا می توان در همان گستره ای 
روبه رو شد كه با انسانی ديگر روبه رو می شويم؛ يعنی در 
در  شركت  راه  از  احترام؛  و  عشق  در  »تو«؛  گستره ی 
آغاز  فيلسوفانه  پرسش  با  شايد  كه  حقيقی،  هستی 

می شود. )بوخنسكی، 1379: 148-147( 
فلسفة مارسل را نمی توان به شكل خالصه بيان 
با  آشنايی  برای  تنها  شد  ذكر  باال  در  آنچه  كرد 
اصطالحات مهم فلسفی اوست كه در درون مايه های 

آثار نمايشی او نيز حضوری چشم گير دارند. 

2. ویژگی آثار نمایشی گابریل مارسل
مارسل بر اين باور است كه مردم به كمک موسيقی 
و نمايش می توانند در ژرفای تجربه های خود سرچشمه ای 
از معنا در موجوديت بشر كشف كنند و اين معنا سپس 
و  فلسفه  او  نظر  از  می شود.  بيان  روشن تر  فلسفه  با 
موسيقی و تئاتر سه دايره با مركزی مشترک و يا سطوح 
و  درونی ترين  موسيقی  هستند.  ارتباطی  هم مركز 
با  كه  است  تئاتر  آن  از  پس  است،  اليه  عميق ترين 
فلسفه  و  است  همراه  متجّسم  افراد  ميان  گفتگو های 
بحث های  و  با چالش ها  كه  است  بيرونی  آخرين حلقة 
تأثير  انسان  زندگی  بر  كلی  پرسش های  مورد  در  خود 
مورد  در  ريكور  پل  با  خود  گفتگوی  در  او  می گذارد.4 
آن،  اساس  بر  كه  می برد  كار  به  را  استعاره ای  آثارش 
فلسفه اش را چون قاره ها، نمايشنامه هايش را چون جزاير 
و موسيقی اش را چون آب ]اقيانوس[ می داند كه قاره ها 
و جزاير را به هم وصل می كند و ژرف ترين بخش كار 

)Marcel, 1973: 231( .اوست
با در نظر گرفتن اين ارتباط عميق وقتی به فهرست 
آثار مارسل مراجعه می كنيم،  درمی يابيم كه آثار نمايشی 
زودتر از آثار فلسفی نوشته شده و به نوعی زمينه ساز آن 
است. البته، بايد خاطرنشان ساخت كه بيش تر فيلسوفان 
قالب  را در  آرای خود  مانند سارتر و كامو  اگزيستانس 
ميان  كه  تفاوتی  شايد  نوشته اند.  نمايشنامه  يا  داستان 
نمايش های مارسل و ديگران می توان قائل شد اين است 
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كه مارسل در قالب نمايشی بيانيه صادر نمی كند. نمايش 
مارسل نمايش انديشه است؛ آن هم به شيوه ای منحصر 
به فرد. چيزی كه آثار نمايشی  مارسل را اصالت می بخشد 
اين است كه آثار نمايشی برای او محملی برای شعارهای 
فلسفی نيستند. اين روند درام است كه بازيگر و تماشاگر 
را به سوی تأّمل و انديشيدن پيش می برد. به بيانی ديگر 
خيمه شب بازی  عروسک های  نمايش،  شخصيت های 
او  درام  در  آوردند.  زبان  بر  را  او  ايده های  تا  نيستند 
شخصيت ها در موقعيت های پيچيده ای قرار می گيرند كه 
در  پنهانی  شكلی  به  بازيگر،  بر  عالوه  آن  با  رويارويی 
توانايی  می شود.  فزاينده ای  آگاهی  سبب  نيز  مخاطب 
مارسل در به تصوير كشيدن اليه های درونی شخصيت ها 
ستودنی است. نمايش های او پايانی باز دارند؛ پرسشی 
اساسی، كه از درون ماية نمايش برخاسته  است، بر جای 
می ماند تا از همان لحظه انديشيدنی ژرف برای مخاطب 

دربارة زندگی و پيرامون خود آغاز شود.  
به  اگزيستانس  و  عينی  رويكردی  مارسل  نمايش 
پرسش هايی دارد كه او می كوشيد پاسخ آن ها را كشف 
كند. نمايش او، عالوه بر آنكه پرسش هايی شخصی در 
زمينة معنای زندگی در محدوده های بِينافردی و عينی 
مطرح می كند، در پی انتقال واقعيت هايی رازآلود است 
كه تجربة آن ها برای جستار اگزيستانس بی بديل و برای 
جستجوی پديدارشناسانة معنای موجوديت بشر حياتی 

است. 
مارسل همواره تأكيد داشت كه برای طرح درسِت هر 
پرسش فلسفی بايد آن را به گونه ای تصور كرد كه گويی 
واقعی  موقعيت های  در  واقعی  انسان های  زندگی  بر 
در  را  فرصتی  چنين  نمايش،  است.  تأثيرگذار  زندگی 
اختيار او می گذارد. ).Cooney. 1989: 25-26(انديشه های 
به شكلی  تا  نمايشی مجال می يابند  آثار  او در  فلسفی 
بازيگر و مخاطب، هر دو،  برای  كاماًل ملموس و عينی 
پاسخی  جستجوی  در  آثار  اين  شود.  بررسی  و  طرح 
قطعی به اين پرسش ها نيستند، بلكه روش سقراطی او 
در طرح ريزی نمايش اساس قرار می گيرد و همگی را با 
يافتن  مهم  می خواند  چالش  به  اساسی  پرسش هايی 
پاسخی فردی به اين پرسش ها در زندگی واقعی است.  

1. 2. نمایش همگام با فلسفه: معرفی چند اثر5  
»لطف7«  نمايش نامة  دو  نامريی،6  آستانة  كتاب  در   -  
)1911( و »قصر ماسه ای«8 )1913( چاپ شده  است. 
فردی  پرسش هايی طرح می شود:  نمايشنامه ها  اين  در 
كه خدا را نمی شناسد چگونه می تواند ايمان بياورد؟ و 
انعكاس  پرسش ها  اين  چيست؟  واقعی  ايمان  ماهيت 
ناآرامی های ذهنی مارسل در خانواده ای الادری بود؛ در 

فضايی كه از ايمان خالی بود. 
آزادانديش  و  فمينيست  زنی  فرانسوا،  »لطف«  در 
است كه پزشكی می خواند و نمايشنامه های جسارت آميز 
می نويسد. او نامزد ژرارد، مردی محجوب است كه خود 
را ناچار می بيند به نامزديشان پايان دهد زيرا به بيماری 
دو  آن  كه  می خواهد  فرانسوا  شده  است.  دچار  سل 
بی درنگ ازدواج كنند تا بتوانند با هم برای درمان به يک 
آسايشگاه بروند. اما ژرارد خواستة نامزدش را به حال و 
اين  حقيقت  می دهد.  نسبت  او  عشق  ايثارگرانة  هوای 
است كه فرانسوا در عشق او می سوزد و با تمام وجود او 
را می خواهد. با پيشرفت بيماری، رابطة آن دو بيش تر به 
نرم  پنجه  و  دست  مرگ  با  مرد  می رود.  جدايی  سوی 
می كند؛ زن محدوديت های تلخ علم را نفرين می كند. 
آن  خواهان  دل  ته  از  و  می كند  درک  مرد  سرانجام 
برای  او  پُرشور  خواست  به  متقاباًل  نيز  او  كه  می شود 
زناشويی عاشقانه پاسخ مثبت دهد. او در تالش برای به 
آغوش كشيدن فرانسوا بيهوش می شود و از دنيا می رود. 
برادر فرانسوا كه فيزيكدان است با ديدن مرگ او ايمان 
ايمان  نگاه!«  آن  و می گويد: »قدرت  بازمی يابد  را  خود 
و  ديگری  گواهی  قدرت  در  می شود؟  منتقل  چگونه 

عشق؟ 
در »قصر ماسه ای« آقای مواران )Moirans( رهبر با 
نفوذ حزب دمكرات مسيحی است. همسر او زنی خوب و 
از  را  خود  جدايی  آنان  دختران  از  يكی  است.  ساده 
فرقة  به  ورود  برای  را  خود  قصد  ديگری  و  همسرش 
كارملی9 اعالم می كنند. اين دختر دوم است كه ايمان او 
را به لرزه می اندازد يا می توان گفت كاخ رؤياهای او را 
پرسش هايی  با  را  دختر  دارد  سعی  او  می كند.  ويران 
دربارة تمايلش به خدمت مذهبی گيج و متقاعد كند. آيا 
كژباورانة  تخيالت  از  يا  است  برتر  تدبير  از  ايمان 
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با او معامله می كند. اگر  تهی دستان بی سواد؟ سرانجام 
دست  صومعه  به  پيوستن  برای  خود  تصميم  از  دختر 
به  برای دست يابی  رياكارانة خود  از طرح  نيز  او  بكشد 
مقام نخست وزيری از حزب دمكرات مسيحی صرف  نظر 
می كند. دختر پس از اينكه مدتی را در كنار پدرش به 
عنوان همسفر و مصاحبی انديشمند سپری می كند از 
گفتار پوچ و غير صادقانة او بيزار می شود و به سوی مادر 
ساده دل، اما دوست داشتنی خود می رود. انسان چگونه 

می تواند در زندگی ايمانی حقيقی داشته باشد؟ 
پنج تا پانزده سال بعد، مارسل در برخی از آثار اولية 
فلسفی خود پرسش هايی را كه اين نمايشنامه ها مطرح 
از  ترتيب چشم اندازهايی  می كردند كشف كرد و بدين 
می دادند  قرار  رو  پيش  نمايشنامه ها  آن  كه  را  جستار 
پی گرفت. از نظر فلسفی او سعی داشت محدوديت های 
او  را پشت سر گذارد. قطعات فلسفی  ايده آليسم  تنگ 
به  دانستن  برای  راهی  يافتن  پی  در   )1914-1909(
كمک حضور بود. او در كالريج و شلينگ )1909( نقش 
ايده های  ظهور  برای  فرهنگ  آماده سازی  در  را  ادبيات 
-1917( رويس  متافيزيک  در  و  می دهد  نشان  نوين 

1918( او ستايش خود را نثار كسی كرد كه ارزش هايی 
تحليل  موضوع  را  جامعه  و  وفاداری  خدا،  مانند  عينی 
فلسفی خود قرار  داده  است. روزنوشت های  متافيزيكی10 
جستار  اصلی  چشم اندازهای  مارسل   )1923-1914(
دربارة ايمان را پيش رو می نهد. او به شكلی نقدگرايانه 
شرايط امكان ايمان را روشن ساخت و به عنوان پايه ای 
برای شناخت و اطمينان از هستی به جای جستجوی 
بنيادی  خوِد  پی  در  آلمانی،  ايدئاليسم  استعاليی  خوِد 
پيشين  ناآرامی ها ی  از  چشم پوشی  بدون  مارسل  شد. 
ذهن خود در مورد ايماْن از انتخاب چشم اندازی مذهبی 
دوری كرد و تالش كرد تا ايمان را فقط در موقعيت های 
روزمرة زندگی انسان كشف  كند و پرسش هايی را كه با 

آن روبه رو می شود دنبال كند. 
جستجوی  در  مارسل  اولية  نمايشنامه های  باقی   -
يک زندگی معنادار است. اين نمايشنامه ها در عين حال 
سعی دارند درگيری های اصلی و فعل و انفعاالتی را كه 

در روابط انسانی روی می دهند، معنا كنند. 
چهارنوازی در فا ديز11 )1916-1917( می پرسد كه 

بر  بحثی جدلی  ورای  آشتی  در حالت  چگونه می توان 
كفر)گويی( و ديگر تضاد های بنيادی غلبه كرد. عالقه ای 
را  هماهنگ  راه حلی  می تواند  موسيقی  مانند  مشترک 
پيش رو نهد كه ممكن است نتی ناهمگون را پايان دهد.
هر يک از نمايشنامه ها پرسش های ويژه ای را دنبال 
اين  به  واقعی  رويكردی  خود  آن  بر  افزون  و  می كند 

پرسش دارد كه، من كيستم؟
ديز  فا  در  مانند چهارنوازی  ديگران12)1920(  قلب 
می پرسد: آيا شادكامی واقعی بشر در گرو خالقيت هنری 
است؟ پس از ناكامی مريو )Meriyeux( در نشان دادن 
خالقيت در حوزة هنر يا رفتارهای انسانی، فرد در اين 
شگفتی غريبانه می ماند كه  آيا هر خالقيتی نبايد خود 

را از پيوندی حقيقی با زندگی تغذيه كند؟
يک مرد خدا13 )1922( كليات تالشی برای داشتن 
يک زندگی معنادار از راه خدمت مذهبی را بيان می كند. 
كشيشی كه سعی دارد تصويری از خود را به عنوان يک 
»مرد خدا« در نظر همگان ترسيم كند وقتی می بيند 
دخترش خواستار محبت و عشق جسمانی است، دنيای 
خيالی اش را ويران می يابد. اما نمايش با نتی اميدواركننده 
از  و كمک كشيش  پوزش  درخواست  با  می يابد.  پايان 
يكديگر  كمک  با  آنان  كه  می رسد  نظر  به  همسرش 

می توانند با روابط درست و عاشقانه زندگی  را بسازند. 
بودن و داشتن14، روزنوشت های متافيزيكی )1928-

پيچيدگی های  عينی،  رويكردهايی  با  كه  است   )1933
اساسی شرايط انسان را نشان می دهد. با اين حال، در 
آرزوی نوعی رابطه به جز مالكيت يا »داشتن« است كه 
دهد.  نشان  چيزها   با  را  فرد  رابطة  ويژگی های  بتواند 
تيزبين  نگاه  از  يادشده  نمايش های  در  كه  مقوله ای 

مارسل دور نمانده بود. 
ديده  مارسل  آثار   تمام  در  كه  ديگری  موضوع   -
می شود، اين است كه حضور رازآلود فردی دوست داشتنی 
از ورای مرگ حس می شود. می توان گفت كه پرسش 
هميشگی مارسل پس از مرگ مادرش اين بود كه پس 
از مرگ چه بر سر عزيزانمان می آيد؟ او در زندگی نامه اش 
از  كودكی  دوران  در  روزگاری  كه  می كند  خاطرنشان 
خاله اش اين سؤال را پرسيده و چون به پاسخی روشن 
نرسيد به خود قول داده كه در بزرگسالی به جستجوی 
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نمايشنامه های  تمام  در  تقريباً  اينكه  با  برود.  آن  پاسخ 
از  تعدادی  می خورد،  به  چشم  مرگ  موضوع  مارسل 
اين  به  مستقيم  طور  به  او  نخستين  نمايشنامه های 
موضوع  پرداخته و اين پديده را از ابعاد بسياری بررسی 

كرده است. 
مردة فردا 15)1919( مردی را نشان می دهد كه به 
جبهه بازمی گردد، در حالی كه مرده است؛ به دليل اين 
كه در طول مرّخصی اش در خانه، همسرش از هم آغوشی 
با او سر باز زده، زيرا زن خود را در مقابل مرگ او، كه 
دلهره اش هم آن را پيش بينی كرده و هم باعث آن شده، 

مقاومت بخشيده است.
 )1902-1925( سوزان16  محراب  يا  يادبود  شمع 
سوگ جگرسوز پدر و مادری را روايت می كند. اين سوِگ 
ته نشين  پنهانی  شكل  به  دو  آن   وجود  در  بيمارگونه 
نابودی  به  را  درگذشته شان  پسر  نامزد  و  می شود 
می كشاند؛ زيرا از او چون شمع مراسم شب زنده داری يا 

توده ای هيزم برای سوزاندن جسد استفاده می كنند. 
دست نيافتنی17)1919( و بت شكن18)1920( به اين 
از  پس  محبوب  فردی  چگونه  كه  می پردازد  مسئله 
و  هدايت  را  بازماندگان  زندگی  خود،  نفوذ  با  مرگش، 
دگرگون می كند. حتی شوخی پس از مرگ19 )1923( 
كه هجونامه ای مضحک است به شيوه ای می پردازد كه 
زندگی  و  فكر  بر  می تواند  محبوب  درگذشته ای  آن  در 
ديگران تأثير بگذارد به گونه ای كه در عمل آنان را دنبال 
كرده، حتی به شكلی مرموز از ورای مرگ با آنان ارتباط 

برقرار كند. 
در حضور و جاودانگی20)1959( سه نوشتة فلسفی 
متافيزيكی«  »روزنوشت   من«21)1937(،  اصلی  »هدف 
)1938- 1943( و »حضور و جاودانگی« )1951( همراه 
با نمايش ناتمام دست نيافتنی22 )1919( به چاپ رسيد. 
پايندگی  به  مارسل  عينی  رويكردهای  نشانگر  آثار  اين 
به  را  خود  جای  تملک گرا  خواسِت  كه  هنگامی  است. 
فرصت  ديگری  به  انسان  اگر  می دهد،  دگرخواه  عشق 
می تواند  ژرفا  و  باطن  در  آن گاه  دهد،  دگرگونی 
بازسازی های حضور را شاهد باشد كه هرگاه روی دهد، 
شوری برای خلق كردن برپا می كند. اين بازسازی های 
حضور در پاسخ به پذيرا بودن و درخواست های فرد روی 

می دهد. حضور به عنوان يک هم بودی23 رخ می دهد كه 
هديه ای  عنوان  به  من  برای  و  با  ديگر  موجود  آن  در 
رايگان است؛ هديه ای كه به فراخوانی يا كنترل شخص 
بستگی ندارد بلكه فرد با  توسل و هدايت پذيری به آن 

خوش آمد می گويد.
مرگ،  ورای  از  حضور  دربارة  مارسل  انديشه های 
آشكارا درک او را از ماهيت متمايز حضور و نگرشی كه 
بازسازی های پيوستة آن را به دنبال دارد، پااليش كرد. 
اين انديشه ها موجباتی فراهم كرد تا او ماهيت بارز روابط 
درون فردی و شرايط بايسته برای ارتباط عاشقانة واقعی 

را درک نمايد. 
چه  من  كشف  برای  را  خود  جستجوی  مارسل   -
كسی هستم؟ يا از چه راهی می توان به وجود معنادار 
انسان رسيد؟ دنبال می كند. نمايشنامه های زير حاكی از 
سوی  به  راه  هستم؟«  كه  »من  پرسش  كه  است  آن 
مسيری می گشايد كه كيفيت روابط انسان را با ديگران 
بررسی می كند. اين نمايشنامه ها ضرورت كشف ماهيت 
رابطة عاشقانة واقعی و نگرش های مورد نياز برای درک 

آن را نيز مورد تأكيد قرار می دهد. 
دنيای ازكارافتاده24)1932( كريستين كه در واقع از 
چرخة  در  افتادن  با  است  شده  نااميد  معنادار  هستی 
از احساس  سفرهايی برای خوش گذرانی در پی رهايی 
پوچی خود است. ديداری غير منتظره پس از خودكشی 
دوستش دنيز، كريستين را از آن مهلكه بيرون می كشد. 
ژنوويو، خواهر ژک، خبر می دهد كه دفتر  نيايش ژک، 
اعالم  همزمانی  از  او  كه  كرده  آشكار  مرگش،  از  پس 
تصميم خود برای پيوستن به سلک بنديكت ها، با تصميم 
كريستين برای اعتراف عشق به خود با خبر بوده كه اين 
رخداد ممكن است به معنای يک زندگی معنادار برای 
ژک و يک زندگی ازهم پاشيده برای كريستين باشد. اين 
آگاهی كه »درست مانند پيوند مقدسان پيوند گناهكاران 
درک  داد.  پيوند  كريستين  به  را  ژک  دارد«  وجود  نيز 
ناگهانی كريستين از محبت ژک به او، توانايی كريستين 
را برای اميدواری بازمی گرداند. او راز خود را با همسرش 
در ميان می گذارد و در آن لحظه اميد نويافته خود در 

عشق و زندگی را نيز با او شريک می شود.
آريادن25)1935( پرسش »آريادن چه كسی است؟« 
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را بی پاسخ می گذارد. اين زن هر از گاهی رخ می نمايد 
تا بلندنظری فروتنانة يک قديس را به نمايش گذارد؛ اما 
در عوض او شايد موذيانه سبب نابودی زندگی همسرش 
و ديگران می شود. شايد نامه های او پس از مرگش به او 
اما آيا كسی می تواند  و ديگران بنماياند كه او كيست. 

خود را بشناسد؟
فانوس26)1935( اين پرسش را طرح می كند »چه بر 
سر ِريموند خواهد آمد حاال كه مادرش مرده است؟« در 
به  نسبت  ِريموند  مرگ،  فراسوی  از  مادر  حضور  پرتو 
آگاه  مادر  فريب  برای  تالشش  و  پيشين  خودفريبی 
می شود. او با دانستن مطلب يادشده به اين آزادی دست 
و  دارد  دوست  واقعاً  را  چيز  چه   « دريابد  تا  می يابد 
به  ترتيب،  بدين  كند«.  زندگی  آن  برای  می خواهد 
شيوه ای عجيب و خالقانه آشتی خانواده و روابط عاشقانه 
را برمی گزيند كه قابل دوام است. وفاداری خالقانه در 

پرتو حقيقت چيست؟
مقالة »دربارة راز هستی شناسی«27)1932( نخست 
در همان جلدی به چاپ رسيد كه عنوان نمايش »دنيای 
ازكارافتاده« را بر خود داشت؛ مارسل در آنجا می گويد: 
اين  به  بنيادينی  شكل  به  هستم؟«  كه  »من  پرسش 
يا  است  پُر  زندگی)هستی(  كه  می شود  مربوط  پرسِش 

خالی؟ 
- مارسل در مقاله های »خود و رابطة آن با ديگران«28 
مسافر30)1944-1941(  انسان  در  خانواده«29  راز   « و 
اظهار داشت كه در متن خانواده است كه حس زندگی 
را می توان ِگرد آورد. هستی فرد را می توان  چون هديه ای 
را  فرد  زندگی  حس  و  شده  است  دريافت  كه  دانست 
دانست. فصل های  ديگران  به خواست  پاسخی  می توان 
مختلف  عينی  رويكردهای  با  خالق31)1940(  وفاداری 
انسان  اگزيستانِس  به  معنادار  نشان می دهد كه حسی 
به  مارسل  قانع كنندة  پاسخ های  باشد.  می تواند  چه 
يا  پُر است  پرسش های من چه كسی هستم و زندگی 
دربارة  مشهورش  كنونی  چشم اندازهای  در  خالی؟ 
تعهد،  بودن هستی،  بيناذهنی  تو،   – من  رويارويی های 
بيان شده اند كه  اميد  تعلق، آمادگی، وفاداری خالق و 
اوج آن در اين جمله نهفته است كه »من برای ما به تو 
اميد دارم«32. مارسل می گفت كه اين همه را در »تُو«ی 

مطلقی می توان يافت كه به عنوان چارة نهايی كنش های 
شخصی فرد قابل كشف است.  

مهارت  خندستانی33  شاديگان های  حتی     
 )1937( صلح35  مشعل  يا  كلمبير  و   )1936( دوگانه34 
نگرش های  و  واقعی  تعهدی  ماهيت  كندوكاو  ضرورت 
مورد نياز برای حفظ زندگی بشر را در جامعه ای سرشار 

از صلح و عشق مورد تأكيد قرار می دهد.  
شيرفهم36 )1936( درامی پُر سوز و گداز است كه 
دربارة پرتو حقيقتی كندوكاو می كند كه افراد بايد در آن 
بِينافردی را  قرار گيرند تا دوام بياورند و معنای روابط 
درک كنند كه جوهر صلح و عشق است. صحنة آخر اين 
نمايش كه بسيار زيبا است پرسشی را مطرح می كند كه 
انسان با انديشيدن به آن  درمی يابد: فردی كه واقعاً در 
دليل  به  است  ممكن  می كند  زندگی  ايمان  پرتو 
خوش نيتی، عشق و آرامش را در اطراف پراكنده سازد. 

مسائل  بر   بعد  دورة  در  مارسل  نمايشنامه های   -
-48 سال های  نمايشنامه های  دارد.  تمركز  اجتماعی 
1938، فرستاده37 )1945( و نشان چليپا 38 )1938-48( 
نگرانی   ،)1953( گفتار39  پايان  عنوان  با  بعد  چاب  در 
مارسل را نشان می دهد: نكند كه بدگويی های متقابل و 
احتمالی  صلح  روح  هرگونه  نابودی  سبب  كينه توزی 
شود؟ او در مقاله های فلسفی »فلسفةپااليش«40)1945( 
خود  نگرانی   اين  به   )1964( صلح«41  و  »فيلسوف  و 

پرداخته  است. 
نيش42 )1936( و رم ديگر در رم نيست43 )1951( 
بقای  آن  در  كه  می كند  مجسم  نظر  در  را  موقعيتی 
ارزش ها به دليل يک بيماری به خطر افتاده  است كه به 
از دست  بيماری  اين  می شود.  نزديک  همه گير  ابعادی 
اشنه44  ورنر  نيش،  در  است.  معنوی  ارزش های  دادن 
می گويد كه فقط كسانی كه دعا می كنند و يا موسيقيدانی 
به  انسان ها نسبت  آگاهی  بيداری  به  را  استعدادش  كه 
شأن مقدسشان اختصاص داده در امان هستند به گونه ای 
تسليم  و  كنند  زندگی  بيماران  ميان  در  می توانند  كه 
نيروهايی نشوند كه  شأن انسانی آنان را پايين می آورد.

در رم ديگر در رم نيست دولت موقعيت سركوب و 
حتی شكنجه به وجود آورده است. مارک از عموی خود 
پاسكال می پرسد كه احساس او چيست. آيا در صورت 
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به  كه  باشد  اميدوار  محاكمه شدن می تواند  و  شكنجه 
ميراث ارزش های معنوی خود پايبند بماند؟ آيا او هم 
مانند پدر دوست مارک می تواند بگويد كه وقتی زمان 
محاكمة او برسد ايمان دارد كه خدا يا او را می برد يا 
توانی به او می دهد كه ايمان خود را حفظ كند و وفادار 
بماند؟ پاسكال بعدها كه توان جسمانی اش رو به كاهش 
ورای  فريفته  است،  را  او  سازشكارانه  شرايط  و  نهاده 
رنجور  چهرة  شكنجه گرانش  مسخرة  و  پوچ  چهره های 
كه  می بيند  را  جوانی  راهب  سپس  می يابد.  را  مسيح 
بنابراين كشف  و  دارد  را  لبخند مسيح  نرمی  او  لبخند 
پدر  مانند  تصميم گيری می تواند  لحظة  در  می كند كه 
ايمان داشته  و  به آزمون تن دهد  برادرزاده اش  دوست 
 باشد كه خدا او را خواهد برد يا توان پايداری را به او 
خواهد داد. در هر دوی اين نمايش ها حضور يک دوست 
شهيد از ورای مرگ به زندگی جان می بخشد تا بازيگر 

وفادارانه پايداری كند. 
مقاالت فلسفی سال های 1950 انسان مسئله گون45 
رفتن  ميان  از  و  فنون  سلطة  اهمّيت  خرد46  كاهش  و 
بررسی  را  آن،  عنوان همراه  به  ميراث خرد همگانی47، 
اصل  در  كه  توده وار 48،  جامعة  برابر  در  انسان  می كند. 
شناسايی  به  بوده،  توده ها49  برابر  در  جهانی  آن  عنوان 
نيروها و توضيح روش های تحقيری می پردازد كه به كار 
گرفته می شود تا در مردم ايجاد شرم كند و ]از اين راه[ 
انسانی رهنمون  آن ها را به سوی كنار گذاشتن شئون 
شود.  تجزيّه و تحليل های مارسل به اين امر می پردازد 
از  بيش  كه  برنامه ريزی  شده،  بی خدايی  چگونه  كه 
دست  از  به  بوده،  متداول  ما  تمدن  در  سال  چهارصد 
و  روحانی  ارزش های  ميراث  كه  همگانی،  خرد  رفتن 
اخالقی  است كمک می كند. وی همچنين نتيجه گيری 
به  دگربار  را  معنوی  حاالت  بخواهيم  اگر  كه  می كند 
بازگردانيم يک نور حقيقت كه يک  انسان  اگزيستانس 

حضور فردی ا ست، مورد نياز است. 
- نمايشنامه های آن دوران پايان زمان ها 50 )1950( 
بازتاب  نيست51 )1955(  شما  آن  از  ديگر  من  زمان  و 
آگاهی رو به رشد مارسل از تمدن است. تمدنی كه با 
تغيير نگرش خود، بقای بشر، يعنی ارزش های اخالقی و 
ناهمخوانی  به  اخير  نمايش  می كند.  تهديد  را  معنوی، 

سليقه های  آن  شاهد  كه  می پردازد  نسل ها  ارزش های 
بسيار ناهمگون در موسيقی است. دی واخت ام زاين 52 
اخطار  طنز  به   )1958( فلوروستان53  وجودی  بُعد  يا 
می كند كه فيلسوفان نبايد تا آن حد از دنيای ما فاصله 
بگيرند و از آن فارغ شوند كه فقط در دنيای خود محصور 
دنبال كنند. »شامگاه  را  آنان  آماتور  و گروه های  شوند 
اين  می كند.  گوشزد  را  خطر  اين  همگانی«54  خرد 
و  تراژيک  خرد  در  را  مارسل  انديشه های  چشم اندازها 
فراسوی آن55)69-1968( می نماياند كه نسخة انگليسی 
مارسل  گابريل  و  ريكور  پل  ميان  گفتگويی  شامل  آن 

است.  
می گويد  توده وار   جامعة  برابر  در  انسان  در  مارسل 
در  امروز  بشريت  گرفتاری  ميان  منطقی  ارتباط  هيچ 
است« وجود  مرده  نيچه »خدا  گفتة  و  كشاكش مرگ 
ندارد، اما شايد ارتباطی اگزيستانس و عينی وجود داشته 
باشد. او می افزايد كه می توان اميدوار بود كه انديشه ای 
كه با انسانيت در كشاكش مرگش آغاز می شود، بتواند 
برخی را به كشفی عينی و اگزيستانس برساند كه خدا 

زنده است.  

نتیجه
در اين نوشتار كوشش شد تا پيوند وثيق ميان فلسفه  
و تئاتر مارسل آشكار گردد. مقايسة موازی درون مايه های 
نمايشی و فلسفی او نمايانگر اين پيوند است. گوناگونی 
فضاهای نمايش مارسل، شناخت عميق او از اجتماع و 
آينه ای  چونان  نمايشنامه ها  می سازد.  نمايان  را  مردم 
است كه مارسل در برابر خود و محيط پيرامونش گرفته 
شخصيت های  اليه های  در  را  مارسل  شخصيت   است: 
حضور  ساية  همچنين  كرد.  دنبال  می توان  نمايشش 
نمايش ها  از  بسياری  در  مرگ  فراسوی  از  مادرش 
در  موران  آقای  شخصيت  می رود  گمان  ديده می شود. 
مارسل  پدر  بازتاب  نوعی  به  ماسه ای«  »قصر  نمايش 
است. و مهم ترين نكته، پرسش های اساسی مارسل در 
در  ضرورت ها  اساس  بر  كه  است  انديشه  حوزة 
آشكار  روشن تر  شكلی  به  او  نمايش  شخصيت های 
می گردد و ذهن مخاطب را از همان آغاز نمايش تا پايان 
پايان  نمايش  با  درگيری  اين  اما  می كند.  خود  درگير 
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باز  انديشة مخاطب  را در  افقی ژرف تر  بلكه  نمی پذيرد 
در  كه  است  آينه ای  حكم  در  مارسل  نمايش  می كند. 
دستان مخاطب قرار می گيرد تا بازتاب زندگی خود را در 
آن نظاره كند و پرسش های اساسی هستی را در زندگی 
خود به چالش بكشد. اينک در پايان می توان به شكلی 
فشرده درون مايه های اساسی نمايشنامه ها را ذكر كرد. 
هر چند، الزم به يادآوری است كه در هر نمايش تنها 
از  پيچيده ای  شبكة  بلكه   نيست  اساس  موضوع  يک 
درون مايه ها  اين  می شود.  مطرح  كه  است  موضوعات 
همان پرسش هايی است كه روح مارسل را رها نمی كند 
و با گذشت زمان، سيری عميق تر می يابد. اگر بخواهيم 
تمامی نمايش های مارسل را چون آهنگی تصور كنيم 
نت مشترک ميان تمامی پاساژها پرسش»من كيستم؟« 
شكل  به  نمايشنامه ها  متفاوت  بستر های  در  كه  است 
متناسبی نواخته می شود. پرسشی ديرينه ای كه به پند 
از  يكی  و  می رسد   - بشناس  را  خودت   - سقراط 
است.  اگزيستانس  فلسفه های  مضامين  اساسی ترين 
بن انديشه56 های نمايشنامه های مارسل در نگاهی كلی از 

اين قرار است:

راستین:  ایمان  و  حقیقت  جستجوی  در 
نمايش های »لطف«، »قصر ماسه ای«،  »ُرم ديگر در رم 

نيست«،  »نيش«
نمايش های  معنادار:  زندگی  جستجوی  در 
»چهارنوازی در فا ديز«، »قلب ديگران«، »يک مرد خدا«

دسترس پذیری:  و  من-تو  پویای  رابطة 
نمايش های »فانوس«، »دنيای ازكارافتاده«، »بت شكن«، 

»شيرفهم«
نمايش های  صلح:  و  عشق  به  راستین  تعهد 
»مهارت دوگانه«، »مشعل صلح«، »دنيای ازكارافتاده«، 

»شيرفهم«، »دادگر« 
مسائل اجتماعی: نمايش های »نيش«، »رم ديگر 
در رم نيست«، »پايان زمان ها«، »زمان من ديگر از آن 
»دادگر«،  فلوروستان«،  وجودی  »بُعد  نيست«،  شما 

»شيرفهم«
يادبود«،  »شمع  فردا«،  »مرگ  نمايش های  مرگ: 
»دنيای ازكارافتاده«، »دست نيافتنی«، »شوخی پس از 

مرگ«، »بت شكن«
وفاداری خاّلق: »بت شكن«، »دنيای از كارافتاده«، 

»فانوس«، »نيش«، »رم ديگر در رم نيست«
خدا«،  مرد  »يک  ديز«،  فا  در  »چهارنوازی  امید: 
دوگانه«،  »مهارت  كارافتاده«،  از  »دنيای  »بت شكن«، 

»مشعل صلح«، »فانوس«.  

پايان فهرست نمايشنامه های مارسل در جدول  در 
زير مشاهده می شود. اين جدول بر اساس فهرست كامل 
تنظيم  هنلی  خانم  فهرست  و  لپوانت  ه.  فرانسوا  آقای 

شده است.57 

EnglishFrenchفارسیردیف

روشنايی بر كوهستان 1
)1905( چ.ن

 The Light on the Mountain
)1905( unpublished manuscript

 La Lumière sur la montagne )1905(
inedit

The Invisible Threshold )1914)Le Seuil invisible )1914(آستانة نامريی )1914(2

Grace )1911)La Grâce )1911( لطف )1911(3

The Sand Castle )1913)Le Palais de sable )1913(قصر ماسه ای )1913(4

چهارنوازی در فا ديز 5
)1916-17(

)Quartet in F# )1916-17Le Quatuor en Fa Dièse )1916-
)1917I

A Just One )1918)Un Juste ) 1918(دادگر )1918(6

The Unfathomable ) 1919)L’Insondable ) 1919(دست نيافتنی )1919(7

فهرست نمايشنامه های مارسل58
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پسر كوچک )1919( 8
چ.ن

The Little Boy)1919( unpub-
lished

Le Petit Garcon )1919( inédit

Three Plays )1931) Trois Pièces ) 1931(سه نمايشنامه )1931(9

The New Look )1919)Le Regard Neuf ) 1919(نگاه تازه )1919(10

Tomorrow’s Dead )1919)La Mort de demain )1919(مردة فردا )1919(11

محراب سوزان )1925( 12
چاپ های بسيار )25-

)1920

 he Votive Candle )1925( )several
)versions 1920-25

La Chapelle ardente )1925( )plu-
)sieurs versions 1920-25

1920( or The( The Iconoclast بت شكن )1920(13
Mystery of Love

)L’Iconoclaste )1920

The Rebellious Heart ) 1920)Le Coeur des autres )1920(قلب ديگران )1920(14

A Man of God )1922)Un Homme de Dieu )1922(يک مرد خدا )1922(15

يوغ يا طناِب دار 16
)1926( چ.ن

The Yoke or the Noose )1926(
unpublished manuscript

 L’Attelage ou le Noeud coulant
)1926( inedit

The Horizon )1928)L’Horizon )1928(افق )1928(17

دنيای از كارافتاده 18
)1932(

)The Broken World )1932)Le Monde cassé )1932

The Lantern )1935)Le Fanal )1935(فانوس )1935(19

Ariadne )1935)Le Chemin de Crête )1935(نيش )1936(20

The Sting )1936)Le Dard )1936(تئاتر خنده دار )1947(21

Comic Theater )1947)Théâtre comique )1947(شيرفهم )1936(22

شوخی پس از مرگ 23
)1923(

)Dot the I )1936)Les Points sur les I )1936

كلمبير يا مشعل صلح 24
)1937(

)Posthumous Joke )1923)Le Divertissement posthume )1923

Colombyre or the Torch of Peace مهارت دوگانه )1937(25
))1937

 Colombyre ou le Brasier de la Paix
))1937

عطش )1937( چاپ 26
دوباره با عنوان قلب های 

تشنه )1952(

)The Double Expertise )1937)La Double Expertise )1937

به سوی دياری ديگر 27
)1949(

Thirst)1937( reprinted as Eager La Soif )1937( réimprimée avec le
)Vers un autre Royaume )1949

Hearts )1952)L’Emissaire )1945(فرستاده )1945(28

نشان چليپا )29-1948
1938( پايان گفتار 

)1953(

)Toward Another World )1949
 The Sign of the Cross )1938-48(
)Epilogue )1953

)titre Les Coeurs Avides )1952
)Le Signe de la croix ) 1938-48
)Epilogue )1953

The Emissary )1945(پايان زمانه )1948(30
)Out of Time )1948

)La Fin des Temps ) 1948
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رم ديگر در رم نيست 31
)1951(

 Rome Is No Longer in
)Rome)1951

)Rome n’est plus dans Rome )1951

زمان من ديگر از آن 32
شما نيست )1955(

 My Time Is Not Your Time
))1955

 Mon Temps n’est plus le votre
))1955

نورچشمی های من 33
)1960(

)Increase and Multiply )1955)Croissiez et multipliez )1955

بيفزاييد  و ضرب كنيد 34
)1955(

)The Florestan Dimension )1958)La Dimension Florestan )1958

بعد وجودی فلورستان 35
)1958(

 The Plum and the Apple of My
)Eye )1960

)La Prune et la prunelle ) 1960

خط  الرأس / راه قله 36
)1935(

Ariadne )1935Le Chemin de Crete )1935(

پی نوشت

1. بيش  از 100 عنوان نقد موسيقی در كتاب شناسی مارسل 
وجود دارد. اين امر نقش موسيقی را در انديشة او و نيز نقش 
بنيادين زيبايی شناسی هنری را در آثارش آشكار می سازد. در 
La mu-“(  مقاله ای چون »موسيقی در كار و زندگی من«
sique dans mon vie et mon oeuvre” (، نقش و پيوند 
او  همچنين  است.  نمايان  او  فلسفة  و  موسيقی  ناگسستنی 
حدود 30 قطعه برای پيانو نوشته  است كه از نظر سبک به 
 )Marcel, 2005: 9-11( .آثار دوبوسی و راول نزديک است
اروپای  چون  مجله هايی  در  منتقد  عنوان  به  وی  همچنين 
نوين  ادبيات  در  سپس  و   )Europe nouvelle( جديد 
 Feux( و ويراستار بخش فو كرواز )Nouvelles littéraires(
فعاليت   )Plon( پلون  در  خارجی(  ادبيات  )ويژة   )croisés

داشته است.  
2. به ريشة يونانی فلسفه ])دانايی Sophia:( & )دوست داشتن 
philo:( Philosophia:[ دقت كنيم كه به معنای دوستدار 

خرد است.
از  آوازه خوان مقدس،  اورفئوس  Orpheus & Eurydice .3؛ 
اساطير يونان است كه از صدای چنگ او تمامی موجودات 
با گزش ماری كشته  اوروديكه  او،  مسحور می شدند. همسر 
شده  بود. اورفئوس به دنبال همسر و با ياری نوای چنگ به 
بازگشت  اجازة  او  از  و  می رود  هادس  نزد  مرگ،  سرزمين 
اوروديكه را می گيرد به شرط آنكه تا خروج كامل از سرزمين 
سياه به هيچ روی پشت  سر را نگاه نكند. اما اورفئوس برای 

لحظه ای نگران از بازماندن اوروديكه به پشت سر نگاه می كند 
و برای هميشه محبوب را از دست می دهد. )اساطير يونان: 

راجر لسلين گرين(
4. An allocution for the Alliance Française, «Le 

Paradoxe du Philosophe-Dramaturge», 
Réalisations Sonores: Hughes De Salle, 
Collection Française de Notre Temps Nous 
Confie, Sous le patronage de L›Alliance 
Française, présentation écrite sur la pochette de 
Marc Blancpain. No date.     

معرفی  برای  اصلی  منبع   )Hanley,1988: 25-33( مقاله   .5
نمايشنامه های مارسل است.

6. The Invisible Threshold / Le Seuil invisible

La Grâce / Grace 
8. Le Palais de sable / The Sand Castle 
9. Carmel
10. Journal Métaphysique 
11. The Quartet in F# / Le Quatuor en Fa Dièse

12. The Rebellious Heart / Le Coeur des autres

13. Un Homme De Dieu / A Man of God

14. être et Avoir / Being and Having 
15. Tomorrow›s Dead  / La Mort de demain

مناسب  برابرنهادی  يافتن  برای   :La Chapelle ardente  .16
جستجوی بسيار شد. در زبان فرانسه اين واژگان را می توان 
محراب سوزان معنی كرد كه اشاره به شمع هايی است كه دور 



19

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ایاا  این شی ما ر   مارس  یر اا ة یاما بات اب

48. Man Against Mass Society

49. The Universal Against the Masses

50. Out of Time /  La Fin des Temps

51. My Time Is Not Your Time /  Mon Temps n›est plus 
le votre 

52. Die Wacht am Sein

53. The Florestan Dimension / La Dimension Florestan

54. «The Twilight of Common Sense»
55. Tragic Wisdom and Beyond

56. Theme
57.   Schilpp, Paul Arthur & Hahn, Lewis Edwin 

)eds.(, The philosophy of Gabriel Marcel, The 
Library of living Philosophers, vol. XII, 1984- 
first paperback print. 1991, PP. 587-609. & 
Marcel, Gabriel, Gabriel Marcel›s Perspectives 
on The Broken World, trans. Katharine Rose 
Hanley, Milwaukee: Marquette University Press, 
1998: 222-223.     

نمايشنامه  نام  انتخاب  برای  راه  درست ترين  ترجمه،  در   .58
نمايشنامه ها  اين  از  نيمی  به  چون  اما  است.  آن  خواندن 
دسترسی نداشته ام برابرگزين های آن را بر اساس زبان مبدأ، 
چاپ  چ.ن:  ـ  كرده ام.  انتخاب  حدسی  حدودی  تا  و  فرانسه 

نشده.
59. همگی اين نمايشنامه ها به زبان انگليسی برگردان نشده اند. 
ازكارافتاده  دنيای  كتاب  در  هنلی  خانم  را  عنوان ها  تنها 

آورده اند. 

کتابنامه
اروپايی،  معاصر  فلسفة   ،)1379( اينوسنتيوس.  بوخنسكی، 

ترجمة شرف الدين خراسانی، تهران: علمی و فرهنگی.
دكتر  ترجمة  معاصر،  فلسفه   ،)1384( فردريک.  كاپلستون، 

علی اصغر حلبی، تهران: زوار. 
عباس  ترجمة  يونان،  اساطير   ،)1366( لنسلين.  راجر  گرين، 

آقاجانی، تهران: سروش.
ترجمة  اگزيستانسياليسم،  فلسفة   ،)1387( گابريل.  مارسل، 
شهال اسالمی، ويراستة مصطفی ملكيان، ج2، تهران: نگاه 

معاصر. 
ــــــــــ. )1381(، تئاتر دين، ترجمة جالل ستاری، تهران: 

برای  محراب  در  آشنايان  و  می كنند  روشن  درگذشته  فرد 
»شمع  عنوان  نهايت  در  می آيند.  هم  گرد  واپسين  ديدار 

يادبود« با توجه به موضوع نمايشنامه پيشنهاد می شود. 
17. L’Insondable

18. L’Iconoclaste

19. Le Divertissement posthume / Posthumous Joke 
20. Présence et Immortalité

21. Mon Propos Fondamental 
22. The Unfathomable / L›Insondable

co-esse .23: برابرنهاد از خانم شهال اسالمی است.
24. The Broken World/ Le monde cassé

25. Ariadne

26. The Lantern

27. On the Ontological Mystery
28. The Ego and Its Relationship with Others
29. The Mystery of Family
30. Homo Viator 
31. Creative Fidelity /   La Fidélité Créatrice

32. Homo Viator, An Introduction to a Metaphysic of 
Hope )London: Victor Gollancz, Ltd.; Chicago: 
Henry Regnery Co., 1951(; )New York: Harper 
and Brothers, 1962(, p. 60.    

farcical comedies .33: برابرنهادها از فرهاد ناظرزاده كرمانی 
است.

34. The Double Expertise

35. Colombyre or the Torch of Peace

36. Dot the I /  I Les Points sur les

37. The Emissary / L›Emissaire

38. The Sign of the Cross / Le Signe de la croix

39. Epilogue /  Epilogue
40. The Philosophy of the Purge / La Philosophie 

de I›epuration
41. The Philosopher and Peace / 
42. The Sting / Le Dard

43. Rome is No Longer in Rome / Rome n›est plus dans 
Rome

44. Werner Schnee
45. Problematic Man

46. The Decline of Wisdom

47. common sense
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انتشارات نمايش.
بيستم، ترجمة  فرانسه در قرن  فلسفه  اريک. )1391(،  متيوز، 

محسن حكيمی، چ2، تهران: ققنوس.
ناظرزاده كرمانی، فرهاد. )1383(، درآمدی به نمايشنامه شناسی، 

تهران: سمت.
فلسفه های  و  پديدار شناسی    ،)2010( وال.  ژان  و  روژه  ورنو، 

هست  بودن، ترجمة يحيی مهدوی، تهران: خوارزمی..
Cooney, William, ed. )1989(, Contributions of 

Gabriel Marcel to Philosophy. Vol. 18, 
Problems in Contemporary Philosophy 
Series. Lewiston, NY: The Edwin Meilen 
Press. 

Hanley, Katharine Rose. (2010), Dramatic 
Approches to Creative Fidility: A Study in the 
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introduction, guide and assessment, 
London: Penguin Books, 1973.

Marcel, Gabriel. )1949(, Being And Having, 
trans. Katrine Farrer, England: dacre press 
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McCormick, trans. Publication of the 
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