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Abstract  

      Belqis Soleimani's novel Devil Seed is one of the distinctive works of 

contemporary Persian fiction in which the author has tried to address the subject 

of “evil" as a controversial and serious concept through a compelling story full 

of various sub-narratives. Throughout the novel, the reader repeatedly faces the 

concept of evil from various philosophical, theological, and moral perspectives 

in its vernacular implications and even lexical connotations. This raises the 

question of what kind of evil the author means. This article seeks to investigate 

the issue of evil in the mentioned novel using a descriptive-analytical method 

and the theoretical foundations proposed by Daryl Koehn. By criticizing the 

views of ethicists and rationalists on the conscious and deliberate nature of evil, 

Koehn considers the origin of evil to be unconscious processes that have nothing 

to do with the conscious choice of persons. Among the characters in the novel 

Devil Seed, Sohrab is most related to the issue of evil. He is a bored, narcissistic, 

ungrateful, miserable and ostentatious character who sacrifices his life and 

youth and his wife Mahrokh for his inner evil. The results of examining the 

actions and thoughts of this character based on Koehn's teachings show that the 

boredom arising from alienation and the obsession to attract the attention and 

approval of others are the main causes of evil in this character. They are 

unconscious processes that turn Sohrab into an actor who spends his whole life 

playing favorite roles to be approved by others. 
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 چکيده
 باسمای  معاص  فارس  است که یوکسنده ط از بلقيس سرلياای  کک  از ثاار ممااک  اببيا  « تخم شر »رمان 

«  ش»به موضوع  ،ِع ف ع هایِ ممنوّرواکتای پ کشش و مالو از خ بهتلاش ک به اسرت تا از ط ک  صهه ،ثن

با مفهوم شرر  از منه های  ،راًخواینده مک ّ ،ثمي  و خطي  بپ بازب. بر طول اکن رمانعنوان مفهوم  مجابلهبره

ن تنوع هاي .های عاميایه و حم  واژگای  ثن مواجه استو اخلاص  گ فمه تا ب باشت ات مخملف فلسرف ، الهيّ

 ،«شرر »با کدام تع کف و کارب ب از مفهوم کلاً شرروب که یوکسررنده بر کارب ب باعث اکجاب اکن سرر برگا  م 

جوب هوم وچه ارتباط  ميان ج ئيا  و ف اکند رواکت با تعابي  مخملف از اکن مف ،هاداسرمان اسرت و اسراساً

توصريف  و با اسرمفابه از مبای  یه ی رک شده از -تلاش شرده اسرت تا به روش تیليل  ،بر اکن مقاله .بارب

 بر رمان کابشده مورب ب رس  ص ار گي ب. « ش »(، موضوع Koehn Darylسوی بارل کوئن )

منشر  ش ور را ، «شر »گ اکان بر زمينة سر شرت ثگاهایه و عامدایة های اخلاقکوئن ضران یقد بکدگاه

های اید. از ميان شخهيتباید که از جهل ما بر شرناخت خوبمان س چشاه گ فمهف اکندهای یاخوبثگاه  م 

شرخهيت ملول، خوبشيفمه، یاسپا،،  :پيوید بارب« شر »لة  بيش از هاه با مسر« سره ا »، «تخم شر »رمان 

کند. یماکج اش م بای  ش ار  بروی را ص « ماه خ»مفلوک و خوبیااک  که زیدگ  و جوای  خوب و هاس ش 

بهد که ملال، ازخوببيگایگ  و م  های کوئن، یشاناسرا، ثموزه ب رسر  اعاال و افکار اکن شرخهريت ب 
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اکن  .شویدبر اکن شخهيت میسو  م « ش »های ت کن خاسمگاهه و ت کيدِ بکگ ان، اصل وسوا، جلب توجّ

های اش را ب  س  بازی بر یقشکنند که تاام زیدگ  ی تبدکل م را به بازکگ« سره ا » ف اکندهای یاخوبثگاه

 سازب.تباه م  ،مورب پسند و ت کيد بکگ ان

 

 .یقد روایشناسایه، ش ، بارل کوئن، بلقيس سلياای ، رمان تخم ش کليدی: های واژه

 

 مهمقدّ -1

لاج شککککي نيسکککت كکه ميکاه عنواه بر احرو با محتواو طه ارت اا و.ود دارد  دیوید 

(David Lodge)،   ضککمت تمایزاذاشککتت مياه «نویسککيبنر داسککتاه»نویسککندة كتا ،

باو نویسندااه نوارا عنواه»كند كه در ازینش عنواه باو سنتي و نوارا، اعلام ميرماه

 ،اسککا (  بربميت52: 0314)لاج، « دبنداسککترارو و یا شکک ه اسککترارو را تر.ي  مي

« رشکک»به عنواه احر انتظار دارد كه در محتوا نيز مفهوم ه تو.ّبا « تخم شککر»خوانندة رماه 

رغم حضکورو پررن  داشته باشد  اما مسلله اینااست كه به ،موضکوعي محورو ةمثاببه

نمود چنداني « شر»ت داستاه، يّر به ایت مفهوم از منظرباو مختلف، در كلّباو مکرّاشاره

باو صرف اشارهطیا به :طید كهش ميایت سکاال پي ،نيافته اسکت و براو خوانندة كناکاو

 تواه قائل به و.ود ارت اا مياه عنواه و محتوا در ایت رماه بود؟ اذرا به ایت مفهوم، مي

ا  و مورد مفهوم .ذّ« شککر»مسککلله اینااسککت كه در تول تاریخ اندیشککة بشککرو، 

د و انداناه رفتههي بوده اسککت  فيلسککوفاه ملحد با تره برباه شککر به مصککاف الهيتو.ّ

اند  درصکدد پاسخ به ایت برباه برطمده ،باو عقلي و نقليداناه نيز با انواع اسکتدلالالهي

عنواه موضککوعي پژوباه نيز مفهوم شککر و نسکک ت طه با اختيار و ارادة طزاد را بهاخلاق

 اند  ه قرار دادهمحورو در م احثات خود مورد تو.ّ

ژرژ باتاو  ،اقل ه اسککت و حدّ.ّموضککوعي قابل تو ،«شککر» ةدر ادبيات بم مسککلل

(Georges Batille تي احر مهمش )«بار ( و.ود مضاميت شرارت0311« )ادبيات و شکر

را شککرا ربایي ادبيات از ملال دانسککته اسککت  .الا اینااسککت كه بلقيی سککليماني در 
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ز ه داشته است  او ااشککاره و تو.ّ  «شکر»، تقری اً به بمة ایت ترابير مختلف از «تخم شکر»

نظریة نظام احست بستي را با  ،بمچوه فيلسوفي دبرو ،، ااه«سهرا »زباه شکخصکيت 

اسککا  حركت  ،ااه ؛(021: 0311به چالش كشککيده )سککليماني،  ،کا به و.ود شککروراتّ

( و اابي نيز .هاه 001باو ماورائي نسکک ت داده )بماه: كائنات را به شککر دروه قدرت

مند به انتشار شر قلمداد هنساه را مو.ودو علاق( و ا362را در سيطرة شر دانسته )بماه: 

 (   326كرده است )بماه: 

، به مفهوم باباو دیگر رماه و از نگاه سککایر شخصيتدر بخش ،نویسکنده بمچنيت

ه بوداو مذب ي، بر عدميعنواه چهرهبه« ع دالحي»شککخصککيت  شککر پرداخته اسککت  مثلاً

باو ژرژ باتاو، به اشکککاره به اندیشکککه با« فرنوش»( و 362تلكيده كرده )بماه:  ،شککرور

با « تخم شر»در ع ارت « شر»پرداخته اسکت  اابي نيز  «شکر»و  «ادبيات»تشکری  پيوند 

 بدف تحقير و توبيخ و تح يا به كار ارفته شده است  

ار را دربارة چرایي ازینش تواند خوانندة پرسککشاما بيچکدام از ایت شککوابد نمي

اند كه حتي فرعي بایيد؛ چراكه ایت شکوابد بمگي موضوعسکازایت نام براو رماه قانع 

با ایت سکککاال ،اند  پیبه خود اختصکککاد ندادهبم درصکککد اندكي از محتواو رماه را 

تخم »اند كه: چه ارت اتي مياه مفهوم شکککر و محتواو رماه بمچنکاه به قوّت خود باقي

، فيلساعم از ف-فهوم شر فرض و.ود ارت اا، كدام برداشکت از مو.ود دارد؟ و به« شکر

 مورد نظر نویسنده بوده است؟ -اتي، ادبياتي یا حتي لغووالهيّ

كه پژوبش حاضر در پي پاسخ به طنهاست  فرضية نویسندة  بستند بایيسکاالاینها 

چيزو وراو بمة مواردو « تخم شر»مورد نظر در رماه « شر»مقاله نيز طه اسکت كه نوع 

رسد مسللة شر در ایت رماه بيش از اسکت كه پيش از ایت به طنها اشکاره شکد  به نظر مي

و ناسپاسي كه  چرخد  پسکر قدرناشنا مي« سکهرا »بركسکي حول محور شکخصکيت 

.امانده از ارو حروتي بادطورده و به زادنش حاصکککل زناو محارم اسکککت و بودنش در

كند ااه به كشتت مادر فکر مي ،او فاسکد و بوسک از  ایت شخصيت در مقام فرزند«امنيّه»
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كه  نيزدرق ال شکککخصکککيت ليلا بمچنيت، (  235( و ااه به قتل پدر )بماه: 011)بماه: 

داند كه او ميمالي و مرنوو اوست، بميت رویّه را دارد و او را عفریتهتریت حامي اصلي

 (  001كندنش را تماشا كرد )بماه: باید .اه

به او خيانت  ؛(351نگابي ابزارو دارد )بماه:  بمسکککهرا  به بمسکککرش مابر  

یابد به .او خوشککحالي، به ایت شککده در دریا ربایي ميكند و حتي وقتي او از غرقمي

باو كند كه ایت زه بمچوه باتلاقي اسککت كه او را غرق خوابد كرد  اما طسککيامي فکر

نهایت  او كه دراردد  مسللهشر دروه سهرا  بيش از بركی و برچيز به خود او بازمي

 كشاند  ه مرگ ميبختي و ال تّاو را به كام فلاكت و نک ت و سياه

ش شود تا با استفاده از رویکرد تلا ،و.ود ایت شکوابد باع  شکد تا در ایت نوشکتار

 طميز ایت شخصيتبا و رفتارباو شرارتبه بررسي پدیدة شر در اندیشه ،شکناسکانهرواه

« شر سرشت»باو دارل كوئت در كتا  پرداخته شود  براو حصول به مقصود نيز دیدااه

 عنواه م ناو نظرو پژوبش انتخا  اردید به

 

 پيشينه -2

يات شناسي یا ادبكه در رواه بيش از طه« شر»اشاره شد موضوع بمانگونه كه پيشکتر نيز 

 در ،رومطم  نظر قرار ارفته است  ازبميت ،ه باشکد، در فلسکفه و علم اخلاقمورد تو.ّ

شناسانة ایت مفهوم در متني ادبي باو رواهایت نوشکتار كه م ناو پژوبش، بررسکي ریشه

عنواه در فلسککفه و اخلاق به «شککر» باو مربوا بهشککمار پژوبشتواه از بياسککت، نمي

.زو  هباو طلة شر و خاستگاهله به مسشناسي نيز تو.ّیاد كرد  در رواه ،پيشينة پژوبش

ذیل  بيشکککتر، طید،هاتي بم كه به چشکککم ميمحورو ن وده و مردود تو.ّ باوموضکککوع

ت يدر فرایند تشری  ابراد شخص ،باو محورو  مثلاً اناد تا بح او ميم اح  حاشکيه

 شککود،پرداخته مي« فراخود»و « خود»، «نهاد»انسککاه توسککو فروید، وقتي به سککه عنصککر 
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در طه بخش از تمایلات غریزو نهاد كه توسو خود و فراخود مورد منع « شکر»موضکوع 

 شوند، قابل ردايرو است  واقع مي

( 0302« )روانکاوو و مفهوم شککر»با عنواه  (Pattison) مقالة پاتيسککت ،در ایت مياه

 هشناسي، نوشتارو شایاه تو.ّو ارت اا طه با رواه« شکر»ه ویژه به موضکوع به دليل تو.ّ

شکناسککي مفابيم اخلاقي و فلسکفي شککر، به ضککمت ریشکه ،اسکت  نویسکنده در ایت مقاله

اة به ایت نتي ،و در پایاه شناسي سنتي و مراصر پرداختههباو ایت موضکوع در روا.لوه

ده بخشيشناسي در درماه اختلالات رواني و انساامضکمني رسکيده است كه تلاش رواه

 باو زیست اخلاقي شود طمده زمينهتواند مانع بروز شرور و فرابمبه رواه افراد، مي

باو ناخودطااه شرور دارل كوئت نيز در احرو كه م ناو ایت پژوبش اسکت، به ریشه

ه ب« بمزیسکتي با اژدبا»خته اسکت  ایت نویسکنده در احر دیگرو با نام در رواه طدمي پردا

با، قوانيت .وامع اذاروبا، سککياسککتریزوبرنامه»تلحيرات خواسککته یا ناخواسککتة برخي 

: 0311باو چندمليتي )المللي و شركتویژه ایالات متحدة طمریکا و نهادباو بيتغربي به

اسکت و ایت موضوع را كه چگونه برخي از ایت (، بر زنداي انسکاه مراصکر پرداخته 01

 با باع  بروز شرور شده، مورد واكاوو قرار داده است  سياست

 قابل ارزیابي تدسته علّ باو ایت پيامدباو ناخواسکته ذیل سککهاز نگاه كوئت، ریشکه

علل مربوا به سرشت .هاه، علل مربوا به سرشت عمل و علل روانشناختي   :بسکتند

اردد كه ذیل علل بوده طدمي بازميبا نيز به ذبنيت اشککرف مخلوقاتتعلّتریت ایت مهم

باو بررسي مفهوم شر در متوه ادبي مربوا به سکرشکت دنيا طمده است  از مردود نمونه

   ایت( اشککاره كرد0314« )بودلر و مفهوم شککرّ»تواه به نوشککتار شککایگاه با عنواه نيز مي

« باو شرال»فهوم یادشده را در رماه مرروف درصدد بوده است تا م ،نویسکنده تي طه

در  ياز شککارل بودلر بررسکککي نماید  از نگاه ایت نویسکککنده، شکککارل بودلر مهارت غری 

چنيت »نتوانسته است  ،خوبي اوكی بهبركشيده شهد زی ایي از ميانة وحشت دارد و بيچ

بشکيارانه و بابصکيرت به .نوه مستور در رواه طدمي راه برد و با بماه نگاه انتقادو كه 
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مات ناشککي از ایت .نوه .زئي از شککيوة نگابش بود، دمي از ارفتارشککده در دام توبّ

)بماه: « او قد علم كردرحمانهنهراسکککيد و در برابر .ذبة اغواكنندة طه با بشکککيارو بي

264)    

رویکرد خانم دارل كوئت در موضکوع خاسکتگاه شر در بيچکدام  ،حالازطنااكه تابه

تواه افت مقالة حاضککر اوليت تلاش در ایت ه ن وده، ميباو داخلي مورد تو.ّاز پژوبش

 باو مشابه واقع شود تواند م ناو پژوبشزمينه است  تلاشي كه مي

 

 های بارل کوئنبکدگاهمطاب  « ش »یگاه  اجاال  به س شت  -2

راني اسککت كه مفهوم شککمار متفکّپژوه مراصککر، یکي از بيدارل كوئت فيلسککوفا اخلاق

عنواه موضکوع اصکلي پژوبش خود انتخا  كرده اسکت  او ضمت را به« شکر»پرچالش 

 کا به ایت ایدة سکککقرااتفکيک مياه دو نوع موا.هة اخلاقي و خردارا با ایت مفهوم، با اتّ

: 0316تني، )پنج« شودمرتکا خطا نمي ،كی عمداً و از روو طاابيبيچ»كه و افلاتوه 

 شود، محصولبایي بمچوه خشونت و خ احت نمایاه مي(، شر حقيقي را كه با نشانه13

 داند  عاز انساه در شناخت خود مي

نظر ارسکککطو قرار دارد كه ذیل م اح  خود در زمينة  ،در نقطکة مقکابکل ایت دیدااه

داند  شاه ميبا را پدیدطورنده و مسئول در برابر اعمالاعمال طاابانه و ناطاابانه، انسکاه

طورده زعم او فرابمايرو ارسککطو كه بهكوئت ضککمت پرداختت به فلسککفة ایت موضککع

ت )كوئت، ر تشویق و تن يه اسباو حقوقي و سياسي م تني باو براو تو.يه نظامپشکتوانه

تککلحير فشکککاربککا و  ،از سکککویي كنککد كککهقککد را بر ارسکککطو وارد مي(، ایت ن42: 0411

با نادیده باو اونااوه برخاسککته از . ر ا.تماعي را در اعمال و رفتار انسککاهمحدودیت

براو .هل انساه در شناخت بویت و تلحير ایت .هل در ایااد  ،ايرد و از سوو دیگرمي

 ر .ایگابي قائل نيست  شرو
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بوده رذایل تلكيد دارد، عکی دیدااه اخلاقي ارسطو كه بر عمدو و طاابانهكوئت به

خویشتتا »با از انسککاه «شکناخت كاذ »با را فسکادبا و رذیلتسکرچشکمة بسکيارو از 

داند  منظور او از شککناخت كاذ ، بویت هابراً یکپارچة افراد اسککت كه مي طنها« خویش

نگرو و خودشککناسککي باشککد، نتياة تلفيق تصککویر طرماني كه حاصککل دروه بيش از طه

با از خودشاه و بازخوردباو .امره در تحکيم یا نقض ایت تصویر طرماني است  انسکاه

كه ایت تصکویر یا شناخت كاذ  بمواره در مررض طسيا نيروباو بيروه از  طناا اما از

بککاو خشکککت، پککارانویککایي، اسکککتراتژوبککه انواع »طه كنترل فرد قرار دارد، براو حفظ 

ود اند و چوه خشویم كه بمگي محکوم به شکستمازوخيسکتي و سادیستي متوسل مي

 ( 06: )بماه« شویممکانيکي ميشناسيم اسير الگوباو رفتارو ناخوشایند و ش هرا نمي

ارایاه در موا.هه با شکککر، پيشکککنهاد روش اخلاقتردید با  ،فرضبا ایت پيشكوئت 

سککنت خردارایي در برخورد با ایت مقوله را در بالابرده تواه خودشککناسککي افراد اصککلي 

كه شکر نه انتخا  فاسد، بلکه رنج ناشي از .هل فرد و  طناا از» :كندداند و اعلام ميمي

كه دربارة چرایي اعمال و  ایت :تنها یک تکليف داریم ،ماه.کامره اسکککت، ما در زنداي

 ( 25)بماه: « شماه به .هاه به بينش برسيمماه و چگونگي نگرباوواكنش

اده از كند تا با استفتلاش مي ،برد از تره ایت مقدمات« سرشت شر»نویسندة كتا  

احر پاتریشکککيا « طقاو ریپلي بااسکککترداد»باو طحار ادبي مشکککهورو بمچوه شکککخصکککيت

تر دك»، (Klaus Mann) ماهاحر كلاو « مفيستو»، (Patricia Highsmith) اسميتباو

 از بنرو .يمز« تنگنا»، (Louis Stevenson) وئيی استيونستاز ل« .کيل و مستر باید

(Henry James) ،«از دانته« كمدو الهي (Dante) ،«از افلاتوه و « رسکککالة ائوتوفروه

با به تشکری  سکرشکت شکر در ایت شخصيت« انايل»درنهایت كتا  مقد  مسکيحياه 

 پردازد  مي

د نظر ه و تلیياوه فرد به .لا تو.ّ اابي منشل شر وابستگي وسوا  ،اسکا برایت

براو به « مفيسککتو»كه شککخصککيت بندریک بوفگت در رماه  دیگراه اسککت؛ بمانگونه
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طورد  اابي بم شککرارت ما در بار روو ميطورده تلیيد دیگراه به اعمال شککرارتدسککت

یشکککه دارد؛ به سکککياقي كه تام ملال و ازخودبيگانگي و تلاش براو چيراي بر ایت ملال ر

اسکميت براو كسا بویت پایدار و قهرماه رماه پاتریشکيا باو (Tom Ripley) ریپلي

 بارو را پيش ارفت  ربایي از حی بيگانگي و نارضایتي از خود، مسير شرارت

ما در احر فشار بناارباو تحميلي »برخاسکته از ایت حقيقت است كه  «شکر» اابي،

)ربادوسککت، « كنيمبایي از و.ودماه را پنهاه و سککركو  ميبخش .امرة ریاكار مدام

بماه روشککي كه دكتر .کيل در رماه اسککتيونسککت به دليل فشککار .امره (؛ به11: 0316

بروز نيمة تاریک دروه و اتخاذ مسککير ریاكارانه، از خودطاابي به دور افتاد در.هت عدم

ددلي خيال افانه است  ت حاصل بو در مسکير شکرارت ارفتار طمد  در مواردو نيز شکرار

باو باتل است به ، كه اسکير وبم و اماه«تنگنا»كه خانم مرلم داسکتاه  صکورتبماهبه

كند مُهر شر را بر پيشاني كه شکرارت را در دروه خود .سکتاو كند، سري مي .او طه

ی ي راندیشي و خودفقرباني خيالاناه را كودكاه بي ،دیگراه بچسک اند و در بميت راستا

 كند  مي خویش

ماه و تشکککخيا مابيت كردارباو فردوحکاصکککل عدم «شکککر»برخي اوقکات بم 

بلکه در كارباو  ،بوده طه را نه در اعمال خودارفتارشککده در انابي اسککت كه زشککت

 ،در بر ت قه« كمدو الهي»ار در مشککابده( Dante)كه دانتة  بينيم  بمانگونهدیگراه مي

او از دوز ، شيفتة به ایت ترتيا كه در ت قه ؛شکود كه شکابد طه استمقهور انابي مي

راه ت فرد شککهوتاو دیگر با لذّشککود؛ در ت قهسککخناه فرد ارفتار به اناه چاپلوسککي مي

باو خشمگيت، عص انيتش از دوستي دیریت .وید؛ در ت قة مترلق به انساهمشاركت مي

بارااه، ميل مفرتش به خورده و بلريده را طشککککار شککککمكند و در ت قة را تخليه مي

 سازد  مي

به  كه است  بمانگونهگراه دی و ساختت از خودبرخي اوقات نيز شر، حاصل شيطاه

شکوند  خير و شکيطاه دقيقاً به دسکت انسکاه و بر پایة اعمال او سکاخته مي ،تر ير انايل
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وه باو افلاتو تشری  طه از اندیشهطخریت خاسکتگاه شکر نيز در نگاه دارل كوئت كه برا

افراد  اندیشکانة.زم «تقوایيبي»بهره .سکته اسکت،  (Euthyphroروه )در رسکالة ائوتوف

نة ه صحرود و طفات طه متو.ّ حالتي از وسوا  كه ااه از .ن ة شخصي فراتر مي-است 

حاّر ارایي و تتواند به افرااحالت اسکککت كه ميشکککود و در ایتزنداي عامة مردم مي

 ار منار اردد  ویراه

رو ه دیگنکتة قابل تلمل دربارة تشکری  كوئت از سکرشکت شکر، ابميت شایاه تو.ّ 

دبي به در شکل« دیگرو»داشتت ار و شابد اعمال ماست  موضوع ابميتعنواه نظارهبه

 ،شککناساهاو نيسکت  در مياه رواهباو انسکاني، مسکللة تازهشکخصکيت و بویت سکوژه

( به موضککوع ابميت دیگرو در زنداي فردو ما Jacqes Lacanلاكاه ) ازبمه ژاكبيش

 پرداخته است  

مابگي كه كودك براو  00تا  6او مکابيت دوره-« اومرحلکة طینکه»او بکا تره ایکدة 

یق كند و از تربار با دیده تصککویر خود در طینه احسککا  یکپارچگي و تماميت مياوليت

پي  زده بویّت فردوعنواه عنصرو بيروني    به نقش خطير دیگرو در رقمنقش طینه به»

فرد براو و.ودداشککتت باید از »پردازد كه به ایت مهم مي -(011: 0411)مرادو، « بردمي

 (   45: 0300)بومر، « سوو دیگرو به رسميت شناخته شود

او محورو تلقي لهلعنواه مسککارا نيز بهراه پسککاسککاختایت موضککوع در مياه متفکّ

( فيلسوف و روانشنا  مشهور Julia Kristevaژوليا كریستوا ) ،عنواه نمونهشود  بهمي

، براو افراد انسککاني« سککوژة در فراشککد»تر یا به تر ير دقيق« سککوژه»غارو از اصککطلاه بل

صودش كند، مقدر فراشد استفاده مي كریسکتوا وقتي از اصکطلاه سوژه»ند  كاسکتفاده مي

او است كه بم در استفاده از امکانات زباني حالت فاعلي دارد و بم متقابلًا توسو سوژه

)مرادو و چالاك، « سازدشود و بویتش را براسا  طنها ميفته ميایت امکانات به كار ار

0411 :201-211   ) 
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 از بلقيی« تخم شر»تلاش خوابد شکد تا موضوع شر در متت رماه  ،در بخش بردو

 ه به طراء دارل كوئت مورد تحليل و بررسي قرار ايرد سليماني با تو.ّ

 هاتیليل بابه -0

ا تکيه بر طراء دارل كوئت دربارة خاستگاه ناخودطااه در ایت بخش تلاش خوابد شکد تا ب

سهرا ، ذیل دو محور  ايرو ایت پدیده در رواه شخصيتشر در رواه فرد، فرایند شکل

مثابه موقريت متناقض مياه ملال و خودشيفتگي و شر در بيئت تلاش براو .لا شکر به

 ه و تلیيد دیگراه،  بررسي و تحليل شود تو.ّ

 

مثرابره موصعيرت ممنراصع جاا ميران ملالِ ازخوببيگایگ  و   ور برهشرر   -4-1

 خوبشيفمگ 

ر، باو شدارل كوئت در بح  مسکتوفاو خود براو شکناخت سرشت و تشری  خاستگاه

داند شرورانه در و.ود انساه مي ايرو اعمالتریت عوامل شککلرا یکي از اصکلي «ملال»

نش شود و كاه، ت دیل به خودشيفتگي ميكارو ناخودطا و تي سکاز ،ملالي كه در ادامه-

كه انسکککاه از رضکککایت زماني ،زعم كوئتدبد  بهراع قرار ميالشکککّ و منش فرد را تحت

ماند دچار ملال پکایکدارو كکه حاصکککل درك .ایگاه خود در .هاه اسکککت، محروم مي

شکل عميقي احسا  نارضایتي و ملالت فرد كه در دروه خود به ،حالتشکود  درایتمي

تي ه اترافياه بر ایت ملال و نارضایايرد تا با .لا تو.ّكند، تمام تلاشش را به كار ميمي

انگارو در دروه و از سوو دیگر ارزشموضع پرتناقضي كه از سویي با بي -چيره شکود

 داده خود در بيروه بمراه است  با تلاش براو ارزشمند نشاه

تظار دارد كه دیگراه در عالم بيروه او زماه كه از خود بيزار و ملول است، انفرد بم

ه تشخيا دبند و چوه ایت بازخورد را از عالم بيروه دریافت را ارزشمند و شایاه تو.ّ

نتياة ایت  ،داند كه از دیگراه عصککک اني شکککود  از نگاه كوئتحق ميكند، خود را مُنمي

اه ودشککيفتگایت برداشککت كه خ»زعم او فرایند ناخودطااه بروز خودشککيفتگي اسککت  به
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كنندة خودشاه اند اشکت اه اسکت  چوه طناه از خویشکتتا ملول و كسکلعاشکق خودشکاه

« نداند بگریزروزوزنند تا از ایت احسا  كه محکوم به تيرهبيزارند، دسکت به بركار مي

 ( 021: 0411)كوئت، 

پرداخته  نما()=متناقض كوئت اوليت نفرو نيسکت كه به ایت وضکريت پارادوكسيکال

شکککنا  مرروف رواه ،(Christopher Laschكریسکککتوفر لاش ) ،اسکککت  پيش از او

باو مدره اشککاره رواه انسککاه عنواه طفتي نوههور درنيز به ایت موضککوع به ،طمریکایي

ه نه شاكند كه اختلالبایش به ههور بيماراني اشاره مياسکت  او در تشکری  دیدااهكرده

دة شباو سککركو باو فرویدو كه بر پایة ت دیل انرژونژندوباو رواهبندوذیل دسکته

باو باو اختلالاناد و نه با نمونهشکککوند، ميباو مزمت ترریف مي.نسکککي به اختلال

باو م هم از نارضایتي»مربوا به بيماراه عص ي كلاسيک مطابقت دارد؛ بلکه ایت بيماراه 

 شاه ع   وشکککلد كه زنداي بيكننو پراكنده از زنداي شککایت دارند و احسکا  مي

دليل و م هم (  طناه از نوساني شدید مياه نارضایتي بي36: 0111)لاش، « بدف اسکتبي

توانایي در تحمل خویشککتت رنج از بزراداشککت خود از سککویي و از سککوو دیگر عدم

را  دیگراه»كنند تا تلاش مي ،براو غل ه بر ایت احسکککا  متناقض ،روبرنکد و ازبميتمي

 (   222: 0305)رشيدیاه، « او خشنودو خود استثمار كنندبر

به ایت  ،از بلقيی سکککليماني در بماه خوانش ابتدایي« تخم شکککر»خواننکدة رمکاه 

سککت       ا ، شککخصککيتي ناسککپا ، بدبيت، تن ل و خودخواه«سککهرا »برد كه حقيقت پي مي

در  هباشکککند كه ال تّبایي در دروه ایت فرد دبندة نقاتوانند نشکککاهبایي كه ميویژاي-

 یابند  هابر او نمود چنداني نمي

از بر نوع اختلال دیگرطزارانه م رّاسککت و اار بم طفت و طسککي ي  ،سککهرا  در هابر

ه خود اوسکککت، تکاطناکاكکه درنهایت به اوج فلاكت دارد، ایت طفکت و طسکککيکا متو.ّک

واه تدرن  مي طید  اما مسکلله به ایت ساداي نيست؛ چراكه با كميخودخواسکته نائل مي

ویژه بمسککرش مابر  تلحيرات مخرّ  ایت شککخصککيت را بر رواه و زنداي اترافياه، به
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مشابده كرد  سهرا  كه از بيچ موقريتي براو قرارارفتت در .مع دوستاه و .لا نظر 

كننده كه برد  ملالي ویراهپوشککد، در خلوت خود از ملالي عميق رنج مينمي طناه چشککم

و باي عميق اوسکت از برطنچه در زنداي تاربه كرده است  از تاربهناشکي از نارضکایت

 دوراه كودكي ارفته تا سراذشت عايا مادرش و ما.راو غریا پدرش  

تلاش خوابد شککد تا براسککا  شککوابد مو.ود در متت، كيفيت و طحار  ،در ایت بهره

تگي او فبا خودشي ،با ازخودبيگانگي و از سوو دیگر ،ملال ایت شکخصکيت كه از سویي

رسککد بيش از برچيزو حاصککل پيوند دارد، بررسککي و تحليل شککود  ملالي كه به نظر مي

 احسا  ازخودبيگانگي است  

به موضکوع ازخودبيگانگي سکهرا  اشاره شده است  وضريتي  راًدر تول رماه مکرّ

مشکل »د  ايرو شخصيتش ریشه مي« خود»باو مختلف او نسک ت به كه بيشکتر از تلقي

یک از خودبایش خود دانسککت خود خودش كااسککت و كدامكه سککهرا  نمي ایت بود

تا  اری اه بود وبهاش اسکت  ایت مشککلي بود كه از خيلي سکال پيش با طه دستاصکلي

موضوعي كه حتي اریز از -( 40: 0311)سليماني، « طخر عمرش بم با طه مشکل داشت

ت كند، دچار حيرایت مسلله فکر ميخود را براو او دشوار كرده است؛ تاطنااكه وقتي به 

خوابد سرش كه مي اریزد؟ خودش؟ كدام خودش؟ ایتاز خودش به كاا مي»شود: مي

انتلکتوئکل؟ طه كتکابخواه حرّاف .ویاو نام؟ طه پسکککر را بکه دیوار بکوبکد؟ طه نيمچکه

داند مابر  زه دلخوابش است شکهرستاني كه عاشق فرنوش شد؟ شوبر مابر  كه نمي

 (   001)بماه:  «یا نه؟

تریت خاستگاه ملال در ایت شخصيت، بميت ابهام در شناخت شکي نيست كه اصلي

 خود حقيقي است  ابهامي كه حاصل .هل سهرا  نس ت به سراذشت اوست  

باو ت قهرماه و نا.ي دخترو تنها در بياباهلدر بيک ،سکککهرا  كکه در طغکاز رمکاه

م ه خود او بسراذشتي كه ال تّ -دارد شکود، سراذشت عاي ي ایاه مياتراف كاشکاه نم

مرور با اتلاع اسککت و بهطااه نيسککت  بمانگونه كه مابر  از طه بي ،به چند و چوه طه
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انگيزو ایت سککرنوشککت بم براو سهرا ، بم براو پيشکرفت روایت، غرابت و شکگفت

تحت  ،شککود  سککهرا  كه از دوراه كودكيمابر  و بم براو خوانندة رماه طشکککار مي

او ه و به دور از دغدغهزنداي مرفّ ،«ليلا»و زني متموّل به نام « دخي»ت مادرش حمکایک

سهرا  پدرش را ندیده » :ت پدرش ناطااه استاز بویّ ،«سهرا ا شابنامه»داشته، بمانند 

براز  شود ود او اسکير سيلا  بهارو ميافتند، ق ل از تولّتوركه ليلا و دخي ميبود  طه

 (  24)بماه: « دشواش پيدا نمي.نازه

سال اند، طنقدر عايا است كه سهرا  كمداستاني كه دخي و ليلا دربارة پدر ساخته

به زور بازویش، »  چگونه اسکککت مردو كه شکککک دارد ،ت طهبه صکککحّ نسککک کت بم

(، اسککير سککيل 20)بماه: « تل دنازد و .هاه را به م ارزه مياش و قدرتش ميتنومندو

شکود، سرنوشت و سراذشتش نيز در براز یافت نمي شکود و بمراه با .سکمش كهمي

 رود  خ رو ميمحاق بي

كرد كسي صدایش مي»روست كه برااه ازبميت ؛با شک داردسهرا  به روایت زه

(  01)بماه: « سنايدبوده ایت لفظ را ميباو ذبنش امکاه حقيقيتهپسکرم، .ایي طه ته

چشکککمي كه روو یکكنکد كه م ادا پيرمرد زشکککتبکایي بکه ایت فکر مياو حتي وقکت

بدبخت  چرك و پرچروك،»ااه به منزل طناه طمدوشکد دارد، پدرش باشد  پدرو وبيااه

 ( اا)بمان« زدهو فلک

داسککتاه  ،تل دبردبا كه ليلا در بنگامة نزع .اه، سککهرا  را از تهراه به حضککور مي

اوید  داستاني تراژیک كه ش ابت غری ي به سراذشت عاي ي را از سکراذشت پدر مي

طید پيرمردو درمي به بمسروا ،دارد  مادر سهرا  از زور فقر و ندارو« شکهریاردیپا وا»

و تا شاید در روزباو پير يمار و پرستارو به زني ارفته استرا براو ت« دخي» ه هابراًك

ود كه شكه ایت زه .واه اسير عشقي ناخواسته مي و تنهایي به داد او برسد؛ غافل از ایت

شککود و سککهرا  بسککتر ميبا پسککر پيرمرد بم« دخي»خورد  اش رقم ميبا فرزندخوانده

شود، او را از طااه مي ،باردارو بمسرش ازت  پيرمرد وقتي حاصل ایت عشق ممنوعه اس
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زاده در بطت خود، به با فرزندو حرام ،پنابيدر اوج تنهایي و بي« دخي»راند و خود مي

حم و راو بي«امنيه»كه بمسر ليلا كه  غافل از طه ،برداش كه بماه ليلا باشکد پناه ميخاله

ه كند كپذیرد و از فرزندش حمایت ميلش ميشهوتي است به ایت شرا دخي را در منز

كند كه خاله و خوابرزاده بووو یکدیگر به بمسککرو او درطید  سککرنوشککت كارو مي

كه ازقضا ا.اقش كور بوده،  ،شود  پيرمرد امنيهد ميشکوند و سهرا  در ایت شرایو متولّ

ايرد و برد از مراش بم اناي اران ها و شکککناسکککنامه مي ،به نام خود ،براو سکککهرا 

او كه اارچه به نام ليلاست؛ اما صاحا حقيقي اذارد  ارحيهبایي بسکيار به ار  ميزميت

 طه سهرا  است 

فهمد كه پدرش كه حالا اما مي ؛روددر پي پدر مي ،سهرا  برد از طاابي از حقيقت

فرزندانش به قتل رسککيده اسککت و برادراه  شکککل غری ي توسککوفرزنداني نيز دارد، به

برند  طاابي سهرا  بر ایت واقريت كه سکهرا  نيز به .رم قتل پدر در زنداه به سر مي

او به پسر خود بوده تلحيرو او تنهاست كه حاصل عشق ممنوعة مادرخواندهاو حرامزاده

روانش زخم » فهمداذارد  برد از ایت طاابي است كه سهرا  ميشگرف بر رواه او مي

ت  داند كيسپاره شده شخصيتش  نميقطره شده مَنَش، خودش، پارهو زیلي اسکت  قطره

سکککو بکا سکککروسکککاماه بدبد  بركدام به یکتوانکد بکه ایت پکارهتر نميو از بمکه مهم

 (   203)بماه: « كشانندشمي

 تيشود كه درك درساو از خودبيگانه م دّل ميبه سکوژه ،سکهرا  پی از ایت ما.را

ايرو احسککا  ملال و تنها سککرمنشککل شکککلي كه نه؛ خودبيگانگياز بویت خودش ندارد

فرد را به وادو ملال عميق  ،كارو رواني، درنهایت و بلککه تي سکککاز ،دلزداي اسکککت

شود طغاز مي ،كنيم كه از ملالشویم، مسيرو را تي ميوقتي ازخودبيگانه مي» :كشاندمي

ار دیگر به نقطة ک، خشکککم، خيال افي و خشکککونت، بو پی از تي مراحل تحقير، تحری

)كوئت، « اردیمبازمي -شککاعر ملال عميق و به سککخت .اه بریمتا-نخسککت، یرني ملال 

0411 :046   ) 
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كه بر  طه از فردو كکه دچکار ملکالت عميق اسکککت، در ترامل خود با دیگراه بيش

ي ارایحر بميت ذبنيتشکککود و بر اارایي افراتي ميبکا تکيه كند، دچار ذبنيتواقريکت

تمام  ،دبد و درنتياهاز دسککت مي ،اش را در عالماسککت كه قوة تشککخيا .ایگاه عيني

 با وتوانند با نگاهزعم او ميه و نگاه دیگراني است كه بهوغمّش مصروف .لا تو.ّبمّ

 یابي او احراذار باشند  شاه در فرایند بویتباوقضاوت

ارایي ودبيگانه و ملول كه به دليل دچارطمده به ذبنيتسهرا ا ازخ ،تربه تر ير ساده

او كه  :كردهكند به نقش بازواز شکناخت خویشکتت واقري عا.ز شکده است، شروع مي

د تواندر عالم بيروه نميكه براز  رغم طهطموختة ادبيات نمایشکي است، عليخود دانش

شککود و ار ميازیگرو قهّاش بمند شککود، در زنداي روزمرهدر نمایش بهره از دانش خود

ازیند كه چنداه با طه غری ه و ناطشکنا نيست  نقش كه نقشکي را براو ایفا برمي ترفه طه

چيز از.مله ایت عالم و تواند براو بيچمرنایي اسککت و نميانسککاني ملول كه غرق در بي

دسکککتگکاه بسکککتي مرنکایي بيابد؛ چراكه بر مرناو ازلي و ابدو را دوزخي سکککوزاننده 

ر كنيد در بر چيز مرنایي ازلي و ابدو باشکککد، .هاه تصکککوّ»نگارد  به تر ير خودش امي

 (   056: 0311)سليماني، « شود .هنممي

 ایي امرومرنذكر ایت نکته ضکرورو است كه ارفتارو سهرا  در چرخة ملال و بي

اه سککهرا  از بم  اش ر  داده باشککدزاداياز داسککتاه حرام نيسککت كه برد از طاابي او

ایت  ،برده به سراذشت پدرومادرشاارچه پی از پي- نو.واني با ایت مفابيم طشناست

ايرد  اوليت موا.هة سهرا  با مفهوم پوچي قدرت و حدّت بيشکترو به خود مي ،فرایند

اردد  طنااكه از ترف مدرسکککه براو دیده تئاتر مرنایي به دوراه نو.واني او بازميو بي

كل زنداي سهرا  را طه نمایش و طه بازدید داراوه كرد    »رود  مي «لک و روباهلک»

لک را ریزد و روباه لکكنکد و برایش داخل كوزه دانه ميلکک روبکاه را مهمکاه ميلکک

ریزد    بردبا حتي به ایت باور رسيد كه كند و توو بشکقا  برایش شکوربا ميمهماه مي

 (   30-31)بماه: « نوعي تئاتر پوچي بوده
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تواه افت سرنوشت سهرا  با اذارد كه مينقدر بر رواه سکهرا  احر ميایت تئاتر ط

اني ة مهماو توو قصکککّ تو عزیزم، اير كرده: »تر ير مابر خورد  بهایت نمایش پيوند مي

ه او  ایت سککيابي و تلخي را بم از بماه قصککّ بيروه نيامده ،هاز طه قصککّ  ؛لک و روباهلک

(  نکتة هریف ایت داستاه كه 406)بماه: « ه ساختهات را بميت قصّاو  كل زندايارفته

خوار اسا  نه روباه دانه حد براو سکهرا  .ذا  سکاخته، طه اسکت كه از ایت طه را تا

ه طه شاه كلک شورباخوار و تلاش ایت دو براو دستيابي به محتواو هرفاست و نه لک

 مرناست  شاه ندارد، عملي ع   و بينيز بيچ تناس ي با فيزیک

گر او دیاونهاش از مابر  نيز بهمرنایي در موضوع خواستگاروعلاقة سهرا  به بي

نگي اش دربارة ازدواج، باغ سکککوباو .دّليت حرفطنااكه او براو اوّ ؛شکککودنمایاه مي

بایي از .نی باو خشککککيده و ميوهباغي با درخت-كنکد خکاه را انتخکا  ميدرویش

.است  چيزو كه در .او خودش قرار امرو نابهسکن   .ذبة باغ سنگي حاصل تکرارا 

 ،بایش را ارفته باشکککند  در باغ سکککنگيبا .او ميوهنکدارد، مثکل درختي كکه سکککن 

شککود  تکرارو كه براو بایي از سککن  در سککطحي وسککيع تکرار ميبایي با ميوهدرخت

باو طور است  دلهره از موا.هه با استرداي ش ابتبينندة صکاحا اندیشکه بسيار دلهره

رو مرنکایي و پوچي اسکککت  ازبميتمرنکا  سکککهرا  شکککيفتککة ایت مکککاه ل ریز از بيبي

چراكه براو او ایت ازدواج  ؛كندخواسکککتگارو از دختر دلخوابش را در طناا برازار مي

 مرناست  بم امرو بي

 (Samuel Beckett« )ساموئل بکت»خاه را او پدیدطورندة باغ سکنگي یرني درویش

 ابزوردغایت خاه عملي بهدرویش»(؛ چراكکه مرتقکد اسکککت 22دانکد )بمکاه: ایراه مي

(Absurd) باو درختاه نشکانده بود سن  بود و ایت اناام داده بود  حمرو كه بر شکاخه

امککا حمر  ؛خوراك بککاشکککدنقض غرض بود  ميوه قرار بود لطيف و دلچسکککا و خوش

 (  330)بماه: « خاه سن  بودباو باغ درویشدرخت
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ردبا شود و بمرنایي ميخاه در توليد ایت حام از بيسکهرا  شيفتة ابتکار دوریش

روست از ایت ابتکار تقليد كند  ازبميت ،انحاء مختلفايرد تا بهتمام تلاشش را به كار مي

اوید: اش با خود ميباغ محل زنداي سکککهرا  و خانوادهمحض دیده خانهكه مابر  به

 وباروبا زود بود، بيچ برگشده درختبرگیورماه، كه بنوز براو بيباغ در ایت شکهر»

 «كند؟خشک مي ،عمددارد به ،سکنگينداشکت  نکند سکهرا  ایت باغ را به تلسکي از باغ

 ( 50)بماه: 

 رنگي عميق ،مادر و مرنایي، برد از طاابي سهرا  از داستاه پدرمسکللة پوچي و بي

تواه اینگونکه افکت كکه تکا زماه مرگ ایت و ميايرد تر بکه خود ميوو شککککلي .کدّ

داند و خودش را بم مو.ودو اضافي مرنا ميكند  او .هاه را بيشخصيت ادامه پيدا مي

رو دلقکي خنده»با  باو بازو بچهو بدوه كاركرد  چيزو شکک يه براة ژوكر در مياه ورق

باز و خشت و خاج و در عيت حال تلخ كه خودش را .ا كرده بود مياه ملکه و شکاه سر

دركاا، نامتاانی و بدوه ناميد، بيبه بميت مرنا خودش را ژوكر مي     سکککهرا  تقری اً

 (   450)بماه: « كاركرد و .ایگاه

ي ذبني از .هککاه و .کایگککاه خودش شکککده در ایت تلقّیکي از نتککایج ت يري غرق

بيچ  ، اً او تقری عملي شدید ایت شخصيت است مرنا، بيعنواه یک انسکاه اضافي و بيبه

او رقم زده اسکت كه كارنکرده سهرا  اونهكند  ميرا  ليلا بم شکرایو را بهكارو نمي

 ،ليعملي، بيکارو و تن كند  ایت بيعنواه مرد خانه نيز طسککي ي وارد نميبه .ایگابش به

ج یعملي و تن لي نيز یکي دیگر از نتازعم مابر  ایت بيطورد  بهداد مکابر  را بم درمي

واقري  اوپرور، چوه زیر سایة پدر و در خانوادهتت بافتياایت بچه»اذشتة غریا اوست: 

 (   261)بماه: « پذیرفتت را یاد نگرفتهبزرگ نشده، كاركرده و مسئوليت

عملي، ناتواني او در ازینش در مواضع انتخا  بي ،ت ع طهاز دیگر مصادیق ملال و به

چيز بميشه به ايرو دربارة یکیک نه بسکت  تصکميم در برابر بر طرو،»اسکت  چراكه 

پوشککي بمواره تصککميم را بمرابي پوشککي از چيزو دیگر اسککت     چشککممرناو چشککم
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بایي كه دیگر براز با صکککرف نظر كند، طه بم ازینهكند  فرد باید از سکککایر ازینهمي

ايرو را به عملي شااعانه بدل ( و ایت حقيقت تصميم446: 0311)یالوم، « اردندبازنمي

باو بزرگ را ندارد، روشده با تصميمشهامت روبه»سکازد كه سهرا  فاقد طه است  مي

ترسککد مسککئوليت كند  شککاید ميباو كوچک بم بميت كار را ميدرسککت  در تصککميم

دبد با تر.ي  ميدر بيشتر موقريتروست كه (  ازبميت012: 0311)سکليماني، « بپذیرد

 ايرو را بر عهدة مابر  بگذارد  مرنایي و پوچي امور، تصميمبا تره بهانة بي

عملي سهرا  در داستاه و.ود دارد؛ اما اوج باو بسکيارو براو بيارچه مصکداقا

شده در ط  دریاست و شکود كه مابر  در طسکتانة غرقایت ضکرف در .ایي نمایاه مي

كار چه»كند: نگرد و كارو نميسککهرا ، ايج و من  به فرورفتت بمسککرش در ط  مي

صلا برود، اش؟    اا ط  تيرة خزر، با نابلدوكار بکند با ایت شلوار سنگيت لي، ببکند؟ چه

 (   351)بماه: « تواند او را ناات بدبد؟ محال استبه مابر  بم برسد، مگر مي

راً وضريتي كه هاب- سازد، انساني مفلوك مياز سهرا  ،رفتهبا رفتهبمة ایت ویژاي

دارد و چنداه بم از طه ناراضکي نيسکت و حتي اویي بوده در ایت وضکريت را دوست 

 ،حالا كه ناخواسکته در متت ما.رایي تراژیک واقع شکده اسکت، بهتر است با تمام و.ود

 كند  خود را در طه غرق 

بوده در منالا  و زده به قلا منالا  را داشته، حالا كارما  ،بميشة خدا»سکهرا  

ایت  برد ازت ميت ن رد  دارد لککذّطه لککذّ توانککد از بوده دركککه در طه قرار ارفتککه نمي

سککهرا  »(  ارچه به تر ير مابر  011)بماه: « تي شککيطاني، سککگي، كارميوضککريت، لذّ

(، اما 401)بماه: « بایش داشتميل به سکقوا و اضمحلال را مثل بيمارو دیابت در ژه

كه پيش از ایت نيز اشکاره شد و پی از ایت نيز به تفصيل به طه پرداخته خوابد بمانگونه

رغم اصرار عاي ش ر نقش طدمي مفلوك فرورود؛ چراكه عليشد، سهرا  دوست دارد د

 اشخوابکد بکا ایفکاو نقش طدم مفلوك، براو زندايمرنکایي و پوچي زنکداي، ميبر بي

.زئيات طه را فيلسککوفي به نام اميل  ،زعم مابر مرنایي تراژیک بتراشککد  نقشککي كه به
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وف لات ایت فيلستة تلمّشيف ،تشدّنوشته است و سهرا  كه به (Emil Cioran) سيوراه

 كند  باو او تنظيم مياش را بر پایة طموزهشده است، تمامي زندايكمتر شناخته

ه كزماني ؛شودنمایاه مي ،عمر ایت شخصيت ویژه در روزباو پایانيابه ،ایت موضوع

ژوليده، چرك و »ت پيرمردو لبي-یابد لتي غریا مياو را در بي ،ع کدالحي ،دوسکککتش

ااز دوشرلة روميزو و كلي زده، یک ا.اقفوت زن ق  كنار یک یخچال نُهوبيش چاكم

وپرت دیگر  درازكش مشکککغول مطکالرة یک مالة بدوه .لد كابي و قدیمي  در خرت

درسکت كرده، زیر سای اه دراز كشيده كوارتورو قو  یک كوچة باریک براو خودش 

 ،خورداند  تکاه بفاضلا  پيش طمدهو پابایش تا لا .وو باریک پر از طشغال و باریکة 

 (  450)بماه: « افتد توو .وو باریکمي

تاه كشند و به بيمارسكه وقتي دوستاه سهرا  او را از طه شرایو بيروه مي ترفه طه

صککراحتاً از ایت وضککريت تازه اههار رضککایت  ،محض موا.هه با مابر رسککانند، بهمي

ودم بيني با خ.اه، ميبيني مابيافت مي»اند: دكند و طه را انتخابي خودخواسککته ميمي

بيني اوید ميمي ،عمددانست بهام  مابر  ميام؟ نگفت ب يت به چه روزو افتادهچه كرده

« خواسکککتم به ایناا برسکککمخواسکککت به مابر  بگوید خودم ميام  ميبا خود چه كرده

د، انگيزة ایت بازاشت را پذیرد بمراه مابر  به خانه برارد(  حتي وقتي مي446)بماه: 

م كني ت تا تحقيراردم به خونهسهرا  افت: حالا برمي»داند: تحقير بيشکتر خودش مي

 ( 441)بماه: « و خودم خودم رو تحقير بکنم، تازه ایت ته تهش نيست

رساند كه سهرا  كه اسا  كاربا و بميت چيزباسکت كه مابر  را به ایت نتياه مي

دارد نقش قهرماه فلسککفة اميل  ؛نج و سککختي اذاشککته اسککترفتاربایش را بر تلا ر

انداخت خودش را پيشاپيش به دل فلاكت مي»كند و ایت واقريت كه سيوراه را بازو مي

چيزو نيسکککت مگر یکي از  ،( ایت451)بماه: « ینکده غافلگيرش نکندتکا فلکاكکت در ط

باو هبر قلّ »تریت كتابش نالاه رمانيایي كه نام اصلي باو ایت فيلسوفاتریت طموزهاسکاسي

فلسکفة زنداي سکهرا  است؛ چراكه به تر ير مابر  او  ،اسکت  نامي كه هابراً« نااميدو
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كشکککيده را به خود اختصکککاد رنج «كاپ».ا كند و فلاكت را .ابه «ركورد»خوابد مي

خواو كاپ قهرماني رو خواو به خودت حابت كني قهرماه رنج كشککيدني؟ ميمي»دبد: 

كشيده طدميزاد رو به خودت بگي مت ركورد رنج ا سکرت و به بمه مخصکوصکاًب رو بال

 ( 441)بماه: « م.ا كردهقدر .ابهفلاه

ايرو با ویژاي كه قرابت چشککم «شککر»یابي باو دارل كوئت در ریشککهیکي از طموزه

 باو ارفتار ملال بهمندو سوژههتل ي سهرا  دارد، اشارة او به علاقخوابي و فلاكترنج

 براو تشری  وضريت اینگونه« ما»ایفاو نقش قرباني اسکت  كوئت كه عامدانه از ضکمير 

خود را از مو.وداتي تلحيراذار به  ،نخسکککت»ما  كه قائل اسکککت ،كندافراد اسکککتفاده مي

با بانيقر ،هاند  ال تّكنيم كه نقشکککي در رخدادباو اذشکککته نداشکککتهقربانياني ت دیل مي

 باید به كارباو ،بگریزیم ،اند و اار بخوابيم از ایت كسکککالت و ملال.اذبهطور و بيملال

دبيم  اكنوه از طه ماه را تغيير ميبویت ،سککرعتباشکککوبي دسککت بزنيم  بنابرایت، به

برد خ رو نيسکت  به .او او قهرماني اسککت كه قصدمندانه و قرباني منفرلي كه رنج مي

 «شککود و درخور تکریم عموم اسککتقرباني مي ،باربراو بدفي نيک و فضککيلت ،طاابانه

(0411 :046   ) 

زماه او بم  با رفتارباو سهرا  مطابقت دارد ،شده توسو كوئت دقيقاًمسکير ترسکيم

كشکککيده و مندانة رنجبدفكند تا فرایند دانکد، تلکاش ميكکه خود را قربکاني مي بکا ایت

شرایطي را فرابم سازد تا  ،رمانانه بدل سکازد و از ایت تریقخوابي را به عملي قهفلاكت

عنواه مصکداقي از انسکاه ملول و منزوو، ضکمت تمایزبخشکيده به خود در مقایسه با به

كارو كه او را بمسککاه - .هاه مدره را ایفا كند« قهرماهضککدّ»اترافياه، نقش انسککاه 

( .لوه 22: 0311ني )سليماني، و نمونة اعلاو بکت ایرا ،پيام ر عصر .دید ،خاهدرویش

بار، مابر  بمسر اوست دبد و ناافته پيداسکت كه قرباني ایت فرایند ناخودطااه شرارت

 دبد  اش را در پاو ایت وضريت از دست ميكه زنداي و .واني
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بایي بمچوه او ه مابر  تنها قرباني شکر دروه سهرا  نيست؛ چراكه شخصيتال تّ

دیگراه را بمچوه ابزارو براو  ،شاهاند، در روابوي توأماهكه دچار ملال و خودشکيفتگ

دیگراه تنها زماني مطره » ،نگرند  از نظر افراد ملول خودشکککيفتهبا مينيل به خواسکککته

ايرند كه پيشکرفت شکخا خودشکيفته را مانع شوند یا ه قرار ميشکوند و مورد تو.ّمي

از دیگراه بيولابایي وحشککتناك یا  ،اسککا (  بربميت033: 0411)كوئت، « تسککهيل كنند

كه طناه را ابزاربایي درخدمت برطورده  شده اویند و یا ایتسکازد كه مقصراه قربانيمي

 كند طرزوبایش تلقي ميبا و خواست

(، 561: 0302داند )احمدو، را دوز  مي «دیگرو»او بمکاننکد ژاه پل سکککارتر كه 

روو طدميزاد است و تنها دیگرو، كه چيزو كه روبهدیگرو دوز  است  نه»مرتقد است 

(  او در و.ود بر انساني، مو.ودو 30: 0311)سليماني، « غير طدميزاد است دوز  است

اه: )بم« كندمي، مدام خودش را تکثير بيند كه مثل طميامي    فری کار، برزه، مهمل و »

خود را  ،مقابل كند و دربيولاسکککازو مي ،از دیگراه ،روسکککت كه بمواره(  ازبميت001

ماه بپرسکککيم چرا رفتارماه باع  نامرادوكکه از خود  .کاو ایتبکه»پنکدارد  قربکاني مي

ر ب ،كنيم و مدامسککرزنش مي ،كندبا ما تا مي ،كه ناعادلانه شککود، دنيا را به خاتر ایتمي

 (   033: 0411)كوئت، « سوزانيمدل مي ،خود

كند، در .ایي از داستاه كه سهرا  نام مقصراه وضريت حال حاضرش را مرور مي

اند مرد و زني»كه بماه  دبد تا به سکرچشمة اصلي برسده ميطنقدر ایت فهرسکت را ادام

د كکه تمع كردنکد و ميوة ممنوعکه خوردند و فرزندانشکککاه را به دامت مرگ و فقر و در

و.ه حاضکر نيست در ایت فهرست، بيچ(  اما اویي به220: 0311)سکليماني، « انداختند

.سککتت از سککهمي براو خود قائل شککود  به بميت دليل اسککت كه بمواره در پي انتقام

ماه ر اابي بمچوه شخصيت اسمردیاكوف ،بختي خود است  پیمقصکراه خيالي سياه

(؛ ااه ادریی، پيرمرد مظلوما 235یشککد )بماه: اندبه كشککتت پدر مي ،برادراه كارامازوف

)بماه: « حيواني زخمي و درنده درونش خانه كرده»انگارد كه عاشککقا ليلا را بيولایي مي
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بمه  ( و از001بيند كه باید .انش را بگيرد )بماه: او مي(؛ زمکاني ليلکا را عفریتکه214

كه امکاه ربایي از او قابل  كندمابر  مهرباه و عاشق را بمچوه باتلاقي فرض مي ،بدتر

 ( 361ر نيست )بماه: تصوّ

نگاه ابزارو او به اترافياه نيز صکفتي اسکت برخاسکته از بميت ملال و خودشيفتگي 

چنداه غریا نيست اار نس ت به ليلایي كه تمامي حروت و اعت ارش  ،حاصل از طه  پی

حروت ایت زه تضميت كه  را صکرف او كرده اسکت، حالتي تل کارانه دارد و با و.ود طه

 ، دراكولا، شغال زنداي اذشته، حال و طیندة اوست با عناویني بمچوه خنزرپنزو مانّ 

 اردد كهكند  اوج ایت وقاحت و قدرناشناسي بم به زماني بازميپدر از او یاد ميو س 

قت واو بيچ»كند: اش با او را اینگونه تشکککری  ميدر افتگو با مابر ، وضکککريت رابطه

او را تالا بوده چنانکه تشککنه در بياباه تالا ط   ،اما ،لحظاتي مابر  ن وده  در عاشککق

اسکت  در لحظاتي بم به او نياز داشته چنانکه یک افليج به كمک نياز دارد    اابي او را 

که در ما.راو قصة مادرش و پدر زناكارش از بخش دیده بود، چنانت یک نااتلبيدر 

اده بود  روزبایي بم بوده كه ناه و طبش را داده و افسکککرداي و خودكشکککي ناکاتش د

او را برایش خو  ایفا كرده  م احثهبایي بم بوده كه نقش یک بمتيمارش كرده  شکککا

توانسککت مي ،توركه مثلاًطه ؛وقت عاشککق مابر  ن ودهاما حقيقت ایت اسککت كه او بيچ

 ( 356-351)بماه: « عاشق فرنوش باشد

 

 ب ای جلب یه  و ت کيد بکگ ان مثابه تلاشش  به -0-2

شر  ايروباو شکلكه پيش از ایت نيز اشکاره شد، دارل كوئت در تشری  ریشهبمانگونه

كند، كه رفتارباو بيروني افراد را بکا از فرایندباو ناخودطاابي یاد ميدر دروه انسکککاه

ر كار شاو بتشکخيا انگيزه ،پژوهدبند  از نگاه ایت فيلسکوف اخلاقتحت تلحير قرار مي

 شناسي نائل نگردد، توانایي غل ه بر شركه فرد به خویشتتچنداه طسکاني نيسکت و مادام 
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 بيشتر بدكاراه»ايرد كه نتياه مي ،اسا و سکيابي دروه خود را نخوابد داشکت؛ برایت

 (   12: 0411« )اند تا بدخوابي و خ احت ذاتيدچار .هل

زداي برده ایت ایدة ارسطو كه شرم و خاالتبا زیر ساال ،او در ادامة م اح  خود

داده به نگاه و قضاوت دیگراه و تمایل شکرا دستيابي به فضيلت اخلاقي است، ابميت

داند كه افراد را به ریاكاراني م دّل به كسکککا تلیيد و احترام طناه را .ریاني پرقدرت مي

برا  و » :اندت و نگاه دیگراهدر برا  و اضککطرا  نحوة قضککاو ،سککازد كه بموارهمي

چراكه برقدر احترام مردم  ؛كشاندايرد و به انفرال مياضطرابي كه قدرت عمل ما را مي

نماو دروني ما بيشکککتر در اختيار طناه قرار قوة تشکککخيا و قطا به ما بيشکککتر شکککود،

 ( 13)بماه: « ايردمي

ر نيز ضمت انتخا  فيلسکوف و روانشنا  مراص ،(Alian de Bottonطلت دوباتت )

را ، اسکککا  ایت اضکککطرا  نوپدید را براو ایت نوع از ب« اضکککطرا  منزلت»عنواه 

گي ما .مل»داند؛ چراكه به تر ير او ه و تلیيد دیگراه مينيکازمندو ذاتي انسکککاه به تو.ّ

 (   21: 0310« )ماه دچاریمباواتميناه ذاتي به ارزشنوعي عدمبه

دارد دست به بركارو بزنيم تا كه ما را بر طه مي بوده استارزشبميت احسا  بي

 ارزشمند به نظر برسيم   كنندة طه است،براسا  مرياربایي كه .امره ترييت

نتياة ت يري ایت ترز فکر و رفتار بم طه خوابد بود كه اار در مسککير حركت براو 

 رزشيادچار احسا  بي شکست بخوریم، ،شده از سوو .امرهباو ترييتكسکا ارزش

ماه وابسته به كساني نفی و احسا  طرامشتعزّ»چراكه شویم  ار ميو اضطرا  ویراه

 ( 036 :0311 )دوباتت،« است كه در كنترل ما نيستند

كند كه به .او تکيه بر مريارباو توصکککيه مي ،مخکات انشبکه عنواه كوئت بکه مکا 

باو ت نفی، باید بر ارزشیافتت به عزّبراو دست ،شکده از سکوو دیگراهانتزاعي ترييت

اه، مباو فردوارزیابي درست و عيني از قابليت چراكه عدم ؛دروني خود متمركز شکویم
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ه مرضکککلي ك-سکککازد بيزارو از خویش ارفتار مي بيني وما را بيت دو نيروو خودبزرگ

 برد  بيش از برچيزو از طه رنج مي« تخم شر»، قهرماه رماه «سهرا »

 تلاش ،اشاره شد و در ایت بهره ،شوابدو چند در ایت خصود به پيشيت،در بخش 

 شود تا موضوع با شوابد و .زئيات بيشترو تشری  شود مي

كرده بازوباو مختلفي دربارة ویژاي تظابر و نقشاشکککاره ،«تخم شکککر»در رمکاه 

تره  ،بکا در بماه بخش طغازیت رماهایت اشکککارهمورد از سکککهرا  و.ود دارد  اوليت 

او سهرا  را به اوليت عشکق زنداي سکهرا ، تي مشکا.ره« فرنوش»طنااكه  شکود؛مي

صفتي كه شنيدنش براو سهرا  -كند ( محکوم مي35: 0311ليماني، )س« بودهاسکنو »

رستاني اار افته بود تو شه»پذیرفتني نيست   ،رووبيچطه بم از زباه دختر مح وبش، به

یک دباتي كه از پشت كوه طمده، به  ،او و از طه بدتربستي و حتي یک شهرستاني عقده

او است رسيدهدوراهبهتازه»(  اسکنو ، انسکاه 41)بماه:  «طمدایت اندازه بر او اراه نمي

)بابک « ل خود را داردیدطاكرده اصکل خود طرزوو رسيده به اروه مر.ع كه با فراموش

او موقريککت افراد اروه مر.ع را برتر و فراتر از خود »چراكککه  ( 214: 0316مريت، 

 ( 032: 0310 )رضایي و بمکاراه،« داندمي

او است كه فرنوش به طه ترلق ل، بماه اروه و ت قهبراو سهرا  اروها مر.عا ایدط

، هيم تمام زنداي سهرا  صرف .لا تو.ّ راه نخوابد بود اار بگویبي ،رودارد  ازبميت

كه چوه عاشکق فرنوش اسکت ایت مسير را انتخا   شکود  نه ایتتلیيد و نظر فرنوش مي

كرده؛ بلککه نوع پوشکککش، نوع منش، ادابکا، فيگوربکا و برطنچکه كکه با ت قه و .ایگاه 

ی چيزو از .ن»ا.تماعي فرنوش نس تي دارد، براو سهرا  ارزشمند و خواستني است  

دید يمدر رفتارشاه دورباش دورباش خيالي، روشکنفکرو و منشکي، بياشکرافيت، بزرگ

 ( 341: 0311)سليماني، « باو دلش مشتاقش بودتهها، طه تهدانستت طنرغم پوچكه، به

براو او كه  يیافتت به .مع اعضکککاو اروه مر.ردانکد كه راهمي ،خوبيسکککهرا  ب

 ،رواو نيست؛ ازبميتا است، كار سادهوغریپسکرو شکهرسکتاني با سکراذشتي عايا
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 ،بهره .وید  در بميت راسکککتا ، یرني ابل مطالره بوده او،كنکد از نقطة قوّتشتلکاش مي

مشککاركت كند و با ارائة اتلاعات  ،با و افتگوباو دانشککاویيكند تا در .معتلاش مي

ا تنه»را به خود .لا كند   ،ویژه مهرنوشبکه ،نظر دیگراه ،اشاسکککتردة فکرو و بنرو

باو بنرو و فکرو بود  بميت بح  ،شکککانی سکککهرا  بم براو طشکککنایي با ایت و طه

(  قالا مورد علاقة 35باو اروه بم به او لقا خرمگی مرركه داده بودند )بماه: بچکه

باو مرروف فلسفة .هاه  یکي از ایت او براو نمایشکگرو نيز چيزو نيسکت مگر چهره

 اا است  با سقرچهره

عا كه سروش سکهرا  در نشکسکتي كه در باغ سکنگي با مابر  دارد، با تره ایت ادّ

غي ي بکاربا در ایت مکاه به اوش او خوانده اسکککت كه وهيفة نگه اني از طناا به عهدة 

كند كه سروش مر د دلفي طتت به او افته بود كه اوسکت، خود را با سکقراا مقایسکه مي

مثل سقراا »با فرض است كه در بح (  با بميت پيش20اه: )بم« داناتریتا مردم است»

)بماه(  فرورفتت سهرا  در نقش سقراا تا به « زده به ایت و طه بودبميشکه طمادة نيش

طنااسکت كه حتي بمسرش مابر  ویژاي سما.ت او را با سما.ت و پيگيرو سقراا 

 ( 250داند )بماه: بمانند مي

ازو ت شيفتة بشدّر فيلسوفي است كه سهرا  بهدیگ (Emil Cioran) اميل سيوراه

ت باو ایباو روشککنفکرانة فرنوش با ایدهبار در بح لكه اوّ ویژه طهدر نقش اوسککت  به

شکود  در بخش ق لي نيز به ایت موضککوع اشککاره شد كه تمام زنداي فيلسکوف طشکنا مي

و تر ير باو ایت فيلسکککوف بدبيت قرار داشکککته اسکککت و بهسکککهرا  تحت تلحير طموزه

اش را در پاو بازو در نقشي تلف كرد كه تواه ادعا كرد كه سهرا  زندايمي ،ترروشت

 اونه و پربيز ازخوابيا وسککوا .زئياتش را سککيوراه نوشککته بود  ميل به فلاكت، رنج

خوابد تا تهش اوید ميكه سککهرا  مي ایت»اند  حتي خودكشککي از.ملة ایت .زئيات

حرف سککيوراه اسککت كه زنداي یرني تحمل خود  تا كي؟ تا  واقع تفسککير ایت برود در

 (  451)بماه: « انتهاو خو  انتهاو خو كااست؟ مرلوم نيست
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طموختة ادبيات نمایشکککي اسکککت، در انتخا  دانش ،خود ،ازطنااكه سکککهرا  ،هال تّ

 ،اهكند و اباو طناه اكتفا نميبکایش تنها به نقش فلاسکککفة نام ردار یا ا.راو طموزهنقش

شود  یکي از دار ميها را خودش عهدهو نقش اصلي طننویسکد سکناریوبایي را مي ،خود

تریت طنها كه تلحير عميقي بر زنداي او و ارت اتش با بمسککر و دوسککتاه نزدیکش عمده

است  ا.راو ایت نقش طنقدر بر زنداي  (vasectomy) «وازكتومي»اذارد، سناریوو مي

تواه زنداي او را به دو دورة زعم راوو داسککتاه، مياذارد كه بهایت شککخصککيت احر مي

 پيش و پی از ایت عمل تقسيم كرد  

خواست عميقًا مرناو بميشکه دلش مي»موضکوع از ایت قرار اسکت كه سکهرا  كه 

(، با وعدة داده خ رو مهم و 330 )بماه:« را بفهمکد و طه را تاربکه كندابزورد عمکل 

كه ایت خ ر مهم چه  خواند  ایتطور تمامي دوسکککتانش را به خانة خود فراميشکککگفت

شکککود و او مهم ميتواند باشکککد، در ذبت دوسکککتاه و حتي مابر ، ت دیل به دغدغهمي

 ،در ایت زمينه دارند  درنهایت يبایبينيپيش ،فراخور شکککناختش از سکککهرا بركی به

ازكتومي و-اوید وازكتومي كردم مي»، پيونددبه .مع دوستاه مي ،سهرا  با تلخير وقتي

 (   332)بماه: « دارشده را از خودم ارفتمدایمي  براو بميشه امکاه بچه

پيداسککت كه عمل وازكتومي عملي كاملاً شککخصککي اسککت و نياز به .ارزده  ،ناافته

و به ایت عمل ندارد؛ چراكه بمسر او ندارد  اما مسکلله ایت اسکت كه اساساً سهرا  نياز

ر به توصکية پزشکاه َرحامش را از بده خارج كرده باو مکرّبه دليل سکقوپيش از ایت، 

سکککهرا  فقو »شکککده ایت زوج و.ود ندارد  عملاً بيچ امکاني براو فرزنددار اسکککت و

ه تخواسکت كارو اناام بدبد  كارو كه كار ن اشکد  عملي كه عمل ن اشد  نتياه نداشمي

اناام ، (Absurd) كار ابزوردكرد دارد یک كار پوچ، یک حمر باشککد    فکر ميباشککد  بي

م براو حا خواست شا  ااو را بشکند، یک حماسة مدره خلق كند    زه او رَدبد  ميمي

توانسکت داشکته باشد وازكتومي او؟ از بچه و دارشکده نداشکت، پی چه مرنایي ميبچه
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تومي توانسکت داشککته باشد وازكتوليدمثل و تکثير خودش متنفر بود، پی چه مرنایي مي

 (   331)بماه: « دایمي؟

 ،برد از شکککنيده ایت خ ر ،یکي از دوسکککتاه خانواداي سکککهرا  و مابر  ،فرخنده

ه ضکمت اشکاره به اداباو سهرا  براو .لا تو.ّ  ،ت عصک اني اسکتشکدّكه بهدرحالي

عمل وازكتومي براو دیگراه مهم باشد چرا باید كند كه اترافياه، به ایت مسکلله اشاره مي

او افت سهرا  فرخنده بدوه بيچ رودربایستي»زند: كه او به ایت شککل طه را .ار مي

كند قطار دنيا مرطل اوسککت و تا وقتي او سککوارش ميلش خودنماسککت كه فکر یک تنه

تو از روشککنفکرو و خوانده رشککتة بنرباو دراماتيک و  :كند  افتنشککود حركت نمي

بککاو درسکککت مثککل پسکککرك :او  افککتخواني فقو ادادرطورده را یککاد ارفتککهكتککا 

 :شاه  افتكنند تمام دنيا ایستاده به تماشاوسکالة نابالغي است كه فکر ميشکانزدهپانزده

باو تهراه بم ابميت ندارد چه برسککد به تو مردو داشککته باشککي یا نه براو سککوسککک

او او یا نه، عقيم كردهاو براو ما مهم است بدانيم تو ختنه شدهبایش  چرا فکر كردهطدم

 (   340)بماه: « خودت را یا نه؟

سوو بمسر و  از ،تشدّاش، بهسکهرا  برد از افتضاه اعلام خ ر .راحي وازكتومي

كند در كنارش بماند  عملي كاملاً شود  تنها فرنوش است كه سري ميدوسکتانش ترد مي

ه او را تر يرو كسوء-شود ا  در مرنایي دیگر تر ير ميه از سکوو سهردلسکوزانه كه ال تّ

اسکککلد و بمة تمامي از مابر  ميكند كه در طه بهاش مياو از زندايوارد مرحلة تازه

، تخم پی از طه شا ،تر ير راووايرد  بهه فرنوش به كار ميا براو .لا تو.ّتلاشش ر

از طه پی براز ربایش نکرد  براز رو پنهاه »كند كه شرو در و.ود سهرا  ریشه مي

باو كوچک و بزرگ درونش سکککر بلند كنند و نکرد و براز ا.ازه نداد دیگر سکککهرا 

   ( 341)بماه: « زمام امور را در دست بگيرند

را  است كه و .دو در زنداي سهدبندة خللمواردو كه ذكر شکد نشکاه بمة ایت

بایي كه باو مختلف صکککرف كند  نقشعمرش را به بازو در نقش دارد تماماو را وامي
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ه بيش از بمکه نگاه فرنوش را كه .زو ت قة مر.ع و ه او كنکد و ال تّکبکا را متو.ّکنگکاه

تنها پی از افتضککاه ه اسکت كه نهو و .لا تو.ّاردلخواه اوسکت  بميت علاقه به بازو

شککرو ویرانگر در دروه او ریشککه  وازكتومي، بلکه از بماه دوراه كودكي بمچوه تخم

 سازد  دواند و زنداي خودش و اترافيانش را ت اه ميمي

ه چيزو نيسککت كه از نگاه نزدیکاه ایت علاقة شککدید به بازیگرو و .لا تو.ّ ،هال تّ

 ،«مينو»كند، بمانطوركه فرخنده او را به ادادرطورده متهم مي ،به بميت دليلپنهاه بماند  

ایت طدم از بازو در زميت رنج » كه: كنداشاره مي ،نيز در .ایي ،دوست مشترك دیگرشاه

 (   266)بماه: « طیدو بيمارو خوشش مي

ما افرنوش »كند: له اشککاره ميلباو پایاني داسککتاه نيز فرنوش به ایت مسککدر بخش

 يدبد  مرتقد بود او دارد براو بمه، حتّ مرتقد بود سهرا  طه چيزو نيست كه نشاه مي

بازیگر  ،طورد  ذاتاًو شککيطاه را درمي (Mephistopheles) اداو مفيسککتوفلیخودش، 

یک طدم  ؛باو شکيطاني طشکنا شده و طنها را یاد ارفتهبا نقش ،لاوّ ،اسکت و از بد حادحه

 (   436)بماه: « تمفلوك خودنمایشگر اس

بایش زند كه م ادا ایت ادادرطوردهسککهرا  خود نيز ااه به خودش نهيا مي ،هو ال تّ

در عيت (  340)بماه: « بيمارو خودنمایي داشککته باشککد»اردد كه شککاید او به ایت بازمي

ه و ه وسککوا  .لا تو.ّبسککيار زوداذرند و در اغلا اوقات متو.ّ ،ایت لحظات حال،

كه  خوابند به او بق ولانندكه دیگراه مدام با كنایه و متلک مي ود و از ایتشتلیيدش نمي

 طزرده است  (، دل401)بماه: « كنددارد ریا مي»

 

 گي ییميجه -4

در پي تشری  طه است، « تخم شکر»رسکد شکرّو كه بلقيی سکليماني در رماه به نظر مي

ت    شکناسانه اسباشکد، موضکوعي رواه اتيكه مفهومي اخلاقي، فلسکفي یا الهيّ بيش از طه

به تشری  طه پرداخته است  « سکرشکت شکر»او كه دارل كوئت تي احرش با نام مسکلله-
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پژوه، رو در ایت مقاله تلاش شکد تا با اسکتفاده از م اني نظرو ایت فيلسوف اخلاقازبميت

 بررسي و« سکهرا  سکالار»با و منش یکي از دو شکخصکيت اصکلي داسکتاه یرني كنش

تواه افت دو فرایند ناخودطااه در رواه ایت شککخصککيت اسککا  ميتحليل شککود  برایت

 روزو بمسرش مابر  است  شود كه انتهاو طه مرگ او و تيرهباع  تي مسيرو مي

ليتا ایت فرایندبا، موضوع ملال ازخودبيگانگي و خودشيفتگيا حاصل از طه است  اوّ

د كه اشاره شاو كه بمانگونهارد  اذشتهاو عايا و پرما.را دشخصيت سهرا  اذشته

روست كه در تول داستاه، سهرا  باع  ایااد بحراه بویت در او شکده است  ازبميت

شکککوند  نتياة ایت بکا خودبکاو مختلفي موا.که اسکککت كکه باع  سکککردرامي او مي

  سهرا عّلت،ارزشي است  به بميت ازخودبيگانگي، ملال، بيزارو از خود و احسا  بي

سازد تا با وغمّش را مصکروف طه ميكند، تمامي بمّارزشکي ميز دروه احسکا  بيكه ا

 دیگراه ،ارزشکککي دروني غل ه نماید  در ایت حالت.لا تلیيد دیگراه، بر احسکککا  بي

كند ه مياستفادشوند كه فرد دچار ملالا ازخودبيگانگي از طناه سوءت دیل به ابزاربایي مي

شککده در نقش انسککاه دچار ملال و ایفاو نقش فرد قتا احسککا  ارزشککمندو كند  غر

تل ي كککه اميککل سکککيوراه فيلسکککوف بککدبيت رومککانيککایي دربککا  طه رناور و رنجرواه

پردازو كرده اسکت، یکي از ترفندبایي اسکت كه سهرا  در مسير دستيابي به ایت مفهوم

 .وید بدف، از طه بهره مي

ه ا  و اضطرا  ناشي از عدم تو.ّ دوميت منشل ناخودطااه شر در دروه سهرا ، بر

ت نفی و با بمگي به نوعي عزّما انسککاه ،زعم كوئتو تلیيد از سککوو دیگراه اسککت  به

 روو در كنترل ما نيستند بيچسازیم كه بهماه را به دیگراني وابسکته مياحسکا  طرامش

از سککوو شککده رو بمواره در برا  و اضککطرابيم كه م ادا مطابق مريارباو ترييتازبميت

دیگراه رفتار نکنيم  چراكه نتياة طه احسا  تردشداي و اضطرا  ویرانگرو است كه 

 تلحير مخرّبي بر سلامت روانماه خوابد داشت  
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كند سهرا  در تمام زنداي خود ارفتار ایت اضطرا  است  به بميت دليل تلاش مي

احسکککا  طرامش و  -ویژه مرشکککوقش فرنوشبه-باو دلخواه دیگراه با ایفاو نقش تا

عزّت نفی بيابد  فرورفتت در نقش فيلسکککوفاني بمچوه سکککقراا و سکککيوراه، تراحي 

اصکککطلاه ابزورد .راحي وازكتومي و سکککنکاریوبکایي براو خودنمایي بمچوه عملا به

اند كه سهرا  براو .لا واسکطة ارائة اتلاعات و دانش، بمگي ترفندبایيخودنمایي به

 كند ده ميبا استفانگاه دیگراه از طه

شکایاه ذكر است كه بر دو فرایند ناخودطاابي كه به طنها اشاره شد عليرغم تفاوت 

چه اار ،شوند  به ع ارت دیگرمابوو، به شگردباو یکساني در زنداي سهرا  ختم مي

ل ملال ازخودبيگانگي و خودشککيفتگي حاصککل از طه و در دومي اضککطرا  در مورد اوّ

شکرارت دروني ایت شخصيت است؛ اما ترفندباو مورد كسکا .ایگاه و منزلت، منشکل 

اسککتفاده از سککوو او در بر دو فرایند، در تمركز بر .هاه بيروه براو كسککا احسککا  

.او تکيه بر مرضککلي كه اار سککهرا  به-شککود صککه ميارزشککمندو و عزّت نفی خلا

د، شميباو دروني خود متمركز شکده از سوو دیگراه بر ارزشمريارباو انتزاعي ترييت

 كرد بيچگاه بروز نمي

 

 منابا

 هاالف( کما 

 (  ساختار و تلویل متت، تهراه: مركز0302احمدو، بابک )  0

 شککناسککي روایي كلاسککيک،(  ابراد امشککدة مرنا در نشککانه0316مرتضککي ) مريت،بابک  2

 علمي و فربنگي   تهراه:

 تهراه: سيا سر  (  ادبيات شر، تر.مة فرزاد كریمي، 0311باتاو، ژرژ )  3

 سراو نيک تهراه: كتا  محمد كریمي، تر.مة (  طرامش،0311دوباتت، طلت )  4
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 فرمهر  تر.مة شقایق نظرزاده، تهراه: (  اضطرا  منزلت،0310طلت ) دوباتت،  5

 (  تخم شر، تهراه: ققنو  0311سليماني، بلقيی )  6

 ة بهار ربادوست، تهراه: بنوز(  بمزیستي با اژدبا، تر.م0311كوئت، دارل )  1

 (  سرشت شر، تر.مة بهار ربادوست، تهراه: بنوز 0411) -------  0

 نویسي، تر.مة رضا رضایي، تهراه: ني (  بنر داستاه0314لاج، دیوید )  1

(  ژاك لاكاه، تر.مة محمدعلي .رفرو و محمدابرابيم تابایي، 0316بومر، شوه )  01

 تهراه: ققنو   

 درماني اازیستانسيال، تر.مة سپيده ح يا، تهراه: ني (  رواه0311یالوم، ارویت )  00

 ها ( مقاله

، اتلاعات حکمت و مررفت، «در كافة اازیسککتانسککياليسککتي(  »0316تني، منيره )پنج  0

  61-15، صا 3شمارة 

، «دیدااهفربن  خودشکيفتگي، نارسيسم، بررسي دو (  »0305رشکيدیاه، ع دالکریم )  2

  205-234، صا 41فلسفه و كلام، شمارة 

بررسکي س ک (  »0310رضکایي، ريیا و محمدامير مشکهدو و حميدرضکا شکريرو )  3

، 0، شککمارة 24، پژوبش ادبيات مراصککر .هاه، دورة «باو اوزنداي نيمایوشککيج در نامه

  001-041صا 

، اتلاعات حکت و «مصکاح ه درباره كتا  سکرشکت شر(  »0316ربادوسکت، بهار )  4

    60-13، صا 2، شمارة 02مررفت، سال 

  250-265، 011، بخارا، شمارة «بودلر و مفهوم شرّ(  »0314شایگاه، داریوش )  5

داستاه چشم س  از عاليه عطایي نقد ماموعه(  »0411مرادو، ایو  و سارا چالاك )  6

، 0، شمارة 00، ادبيات پارسکي مراصر، سال «ا  مفهوم بيگانگي از ژوليا كریسکتوابراسک

  241-212صا 



 40 ة، شاار1001پاکي  ، سومبيست و  سال ،یامهکاوشفهلنامة علا   222

 

طبادو براسککا  م اني نقد رماه شکککار ك ک از رضککا زنگي(  »0411مرادو، ایو  )  1

، صا 62، شککمارة 01، پژوبش زباه و ادبيات فارسککي، دورة «روانشکناسکي ژاك لاكاه

025-15  

، تر.مة اميد مهرااه، ارغنوه، «روانکاوو و مفهوم شر(  »0302)منسکل پاتيسکت، ئي   0

  221-261، 22شمارة 
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