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 بهرام صادقیملکوت صادق هدایت و  بوف کورمدرن در  هبررسی سوژ
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 21/1/7318تاریخ پذیرش:     71/2/7318تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
ثت  تتوا  تختصید داد یت  ااستا  ن  میهایی است  کته ب ته، یکی از مؤلفهسوژه و سوژگی یا سوبژکتیوی

اندیختد. از ایتر رو بستیارز از مدر  در متورد ختود می هشود یا خی . سوژداستانی، مدرنیستی محسوب می
ها اندیخند و زندگی و افکتار  ایتر شصصتی هایی دارند که به خودشا  میهاز مدرنیستی، شصصی داستا 

تند. پت داختر بته هستمحتور ها ذهرتتوا  گفت  کته ایتر داستتا در م کز توجته داستتا  ات ار دارد. می
کنتد کته ایتر خصو تی  در هاز مدرنیستتی اهییت  ف اوانتی پیتدا میاو در داستتا  و افکار« شصصی »

هاز مدرنیستی فارسی نیتز ستوژه و شود. در داستا یا کیت  دیده می ،شودهاز پیخامدر  دیده نییداستا 
 تاد   ه، نوشتتبتو  کتورشتود، ها دیتده مینن سوژگی اهیی  دارد. دو اث ز که توجه ویژه به ایر مسئله، در

ها و افکتار ننتا  محوریت  دارنتد. در به ام  ادای هستند. در ایر دو رما  شصصتی  هنوشت ملکوتهدای  و 
دس  نمتده و ست ا اثبتات  ایر پژوهش ابتدا خصو یات سوژه ب شی ده شده، تع یف نسبتاً دایقی از ن  به

ها وجتود دارد. نگتاهی، وژه هستند و خصو یات سوژگی در نن، سه  دو اث  هاز ا لیاس  که شصصی شده
هاز ا تلی ها در متورد شصصتی ا لی سوژگی هستند که ه ی  از نن اختیار / نزادز و ف دی ، خصو یات

 .اندایر دو داستا  مورد ب رسی ا ار گ فته
 

 م، مدرنیسملکوت، بو  کورسوژه، سوژگی، ادبیات داستانی ای ا ،  واژگان کلیدی:
 
  دانخجوز دکت ز پژوهخگاه علوم انسانی و مطالعات ف هنگی. 1

* mehdiebrahimi391@gmail.com 
 استادیار زبا  و ادبیات فارسی پژوهخگاه علوم انسانی و مطالعات ف هنگی. 2
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 مقدمه -1

ده نویسی یکی از نکاتی است  کته بستیار بته ن  توجته شتپ دازز در داستا شصصی  و شصصی 

پ دازز در مورد خصو تیات شصصتی  صلطور مف ، بههایی با موضوع عنا   داستا در کتاب .اس 

 شود.می پ دازز بحثهاز شصصی شیوههاز مصتلف و نیز انواع شصصی  و در داستا 

 کلتتی بندزتقستتیم یتت  ب استتا  معیتتواً. دارنتتد مصتلفتتی انتتواع داستتتانی هازشصصتتی 

 از بعضتتی کننتتد، هیینتتیرمی تقستتیم 2پویتتا و 1ایستتتا نتتوع  دو بتته را داستتتانی هازشصصتتی 

 ایتتر از نیتتز هاشصصتتی  از ب ختتی .هستتتند 4جتتام  بعضتتی و 3ستتاده داستتتانی هازشصصتتی 

 کتته هستتتند شتتدهشناخته هاییشصصتتی  ها،شصصتتی  از نتتوع ایتتر. خارجنتتد هابندزتقستتیم

 شصصتی   داستتانی، شصصتی  از نتوع ایتر بته. یافت  جامعه در توا می را ن  مخابه هازنیونه

توا  خصو یات محتتوایی جداز از خصو یات ف می و ظاه ز، می. شودمی گفته تیپ یا 5ینوع

بندز خا تی بت از ن  ، تقستیمف  و متناسب با ه  رویک د و نگ شها یاف اوانی نیز در شصصی 

 ارائه ک د.

توجته  ملکوتو  وربو  کهاز پ دازز در داستا در ایر پژوهش با نگاه  مدرنیستی به شصصی 

است . ایتر رویکت د، رویکت دز ها پ داخته شتدهایر منظ ، به ب رسی سوژگی در نن اس  و ازشده

 شود.محتوایی محسوب می

 

 پیشینه پژوهش -2

فارستتی   پ دازز رمتتا شصصتتی  و شصصتتی  کتتتابدر  ،(1331) ونتتد نلکتتامیمجیتتد جهله

در فصتلی بته تحلیتل سته  -ه دکتت ز ایختا ب گ فته از رسال-یسم و پسامدرن یسممدرن رئالیسم،

. ایتر پتژوهش سنگ  تبورو بو  کور ، شازده احتجابداستا  مدرنیستی فارسی پ داخته اس : 

هتاز گفتیا  اکهئتو موفته و تحلیل هطور که خود نویسنده نیز اشاره ک ده، ب  اسا  نظ یهیا 

گی در ایتر پتژوهش نیتز دیتده پ داختر به ستوژه و ستوژ لکا  از سوژه اس . هپساساختارگ ایان

لکتانی  هاز که مهم اس ، ایر اس  که سوژه از نظ گتاه ایتر پژوهختگ ، ستوژشود، ولی نکتهمی

 کاوانه دارد.روا  هاس  که بیخت  جنب

                                                           
1 . Static 
2 . Dynamic 
3 . Flat 
4 . Round 
5 . Typical 
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بته تحلیتل و  (1331) تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدر  ایت ا ف زاد ک ییی در کتاب 

داستتتانی پ داختتته ولتتی تیکیتتد ایتتر نویستتنده بتت  هاز ب رستتی ستتوژه و ستتوژگی در شصصتتی 

هاز عنوا  داستتتا عیومتتاً بتتهیتتا  مدرنیستتتی هستتتندهایی بتتوده استت  کتته پس داستتتا 

 .اندشدهمدرنیستی مع فی پس 

 ملکتوتو  بتو  کتورهاز ها و مقااتی در تحلیل شصصی هیینیر باید اشاره ک د که کتاب

انتد. ها ن  داختهمدر  در ایر داستتا  هقیم به بحث سوژطور مستی  بهاند، ولی هیچنوشته شده

، (1311)شتاپور جتورکش از زندگی، عخت  و مت ا از دیتدگاه  تاد  هتدای توا  به ازجیله می

 -اجتیتاعی  هتیویل ملکتوت: اصتو ( 1331)محید  نعتی  هنوشت اد  هدای  و ه ا  از م ا 
مت ا و  هراوز بتو  کتور، رانت» همقالتاشاره ک د. هیینتیر  (1336) محیدتقی غیاثی ازسیاسی 

 اس . ذک ، اابل (1334) وند نلکامیجهله از «شکا  در نظم نیادیر

 

 های پیشامدرنخصوصیات شخصیت در داستان -3

اس . از متو  حیاستی و هاز مصتلف، وجود داشتهف هنگ هاز کهسی ی  در داستا شصص

پ دازز ، هیتواره شصصتی  و شصصتی هاز جدیتدهاز فولکلتور تتا داستتا ها و حکای اصه

هاز موفت  و معتبت  بنیاد اغلب رما »از معتقدند: تا جایی که عده اس .از داشتهاهیی  ویژه

هاست  کته بته رمتا  ارزش و اعتبتار هاز ننپ دازز ننها گذاشته شده و شصصتی   شصصی ب

 .(136: 1364)می  ادای، « دهدمی

گفتتارز دارنتد و انی کسانی هستند کته کتنش یتا هاز داستهاز سنتی شصصی در داستا 

هاز داستتا  در جایی ب از ذهر و افکتار شصصتی  شود.معیواً افعال ننها در داستا  روای  می

ته باشتد. بت از که ایر افکار نیودز در اتفااات داستا  داشتهاز پیخامدر  نیس  مگ  ایناستا د

جامعته  مبتنی ب  گتزارش ازها، در ننخط روای  ه هاز تاریصی اشاره ک د کتوا  به رما نیونه می

 .(23و  21/  1: 1336. می عابدینی،  )نو اتفااات سیاسی و اجتیاعی ی  دورا  تاریصی خاص اس  

ت یر کارهتاز داستتا  هاز پیخامدر ، کسی اس  که مهمها و هیینیر داستا اه ما  اصه

هتا خصو تیاتی از داستتا  گیت د. اینکل میدهد و اتفااات داستا  حول زندگی او شترا انجام می

 شوند.پیخامدر  هستند که در دورا  مدر ، دستصوش تغیی  اساسی می
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 های مدرنیستیخصوصیات شخصیت در داستان -4

هاز در شصصتتی  ی، خصو تتیاتی دارنتتد کتتههاز مدرنیستتتهاز داستتتانی در داستتتا شصصتتی 

نظ ا  تع یفتی کته فیلستوفا  و  تاحب ات، بتاایر خصو ی شود.هاز پیخامدر  دیده نییداستا 

نویستندگانی » متدر  است . هدر دور بسیار شبیه به خصو یات انستا اند، مدرنیس  از انسا  ک ده

ت ز دیدنتد تتا در هاز ادراک تاریصی پخ  ک دند و در ف د معناز بزرامانند جییز جویا به ف م

تعبی  جویا، فت د( در یت  داستتا   ازز )و بهپ دهنگامی که شصصی  .(43: 1333)چایلدز، « جامعه

کنتتد کتته در خود خصو تتیاتی پیتتدا میگیتت د، خودبتتهمدرنیستتتی، در م کتتز اهییتت  اتت ار می

جاز هپ دازز بتشد. هنگامی که تیکید ب  شصصتی هاز پیخامدر  دیده نییهاز داستا شصصی 

 شتود( باشتد، دیگت ستتی دیتده میهاز رئالیینا  که متالهً در داستتا پی نگ و واای  داستانی )نن

داستا ، عضوز وابسته به جامعه نیس  و   فاً جایگاه و مواعی  و تیثی گذارز اجتیتاعی  شصصی 

او داراز اهیی  نیس ، بلکه خصو یات ف دز، زندگی شصصی و افکار و عقاید شصصتی او اهییت  

   :عتقد اس جورج لوکاچ م د.نگی د و در داستا  مورد توجه ا ار مینکنپیدا می

یابتد: اول اینکته اه متا  ه دو شتیوه تجلتی میجاز ش ایط اجتیاعی بتوجه به ش ایط انسانی به

کته کنتد  دوم نندا  تتاریصی پیتدا نییشود و   اح  و شصصی م زبندز می هبا تج ب داستا 

 .(43: به نقل از هیا ) سازدسازد و نه جها  او را میمیافتد، نه جها  را ف د ت  می

 . ایتر وضتعی  است شتود، حا تلداستانی مدر  دیده می هازانزوایی که معیواً در شصصی 

خواهتد داستا ، انتصاب ک ده باشد، بلکته هنگتامی کته می انزوا، خصو یتی نیس  که شصصی 

ایتر  واتی اورنگ جیاع  نخود. جامعه خارج گ دد و هم هف دی  خود را حفظ کند، باید از سلط

ال  مختهور بت از مالت راند.کند و به انزوا میود ایجاد کند، جامعه او را ط د میخصو یات را در خ

مورستو از  .(1332. کتامو،  )نتنلب  کتامو است   هنوشت بیگانهدر رما   1مورسو ایر ااعده، شصصی 

ها در ارتبتا  است . در جامعته تفت یگ و گت دش کند، او اط افیانی دارد که با ننجامعه دورز نیی

. ولی چو  حاض  نیس ، بت خه  و غی هکند از دارد  دعوا میکند  معخواهاش ت میکند  معمی

کتارز انجتام دهتد، در  ضای  جامعه و شبیه شتد  بته دیگت ا خودش و ب از کسب ر خواس 

تتوا  بته ایتر هیینتیر می شتود.نهای  در ی  سلول انف ادز محبو  و محکوم بته اعتدام می

وااعی  ایر اس  کته زنتدگی متر در ا تل تنهتا از ب کت  »ک د:  اول از ف انتا کافکا اشارهنقل

                                                           
1 . Meursault 
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نزادز  هتتوانم نخت یر تکتاز است  کته بتا ن  مینظیی تنها وسیلهگذرد، و ایر بینظیی میبی

 .(135: 1336)یانوش، « ام را بدزدمشصصی

یتر است  هاز مدرنیستی باید گف  اپ دازز در داستا دیگ ز که در مورد شصصی  هنکت

هاز ذهنی نیس . ایر شود، چیزز جز دریاف یه حقیق  نامیده میها، نننظ  مدرنیس که از 

 .(62: 1333 ،. چایلتدز )نت است  و زیگیونتد ف ویتد هاز نن ز ب گستو ط ز فک  متیث  از اندیخه

پ دازز در شصصتی  و شصصتی  بته تبت  ن  هییر نگ ش نویسندگا  مدرنیس  به انستا  و

: شتد 1نویسی ج یا  سیال ذهتروجود نمد  سب  داستا  دایل به ت یریکی از مهم ،داستا 

هتا و کتانونی اغلتب رمتا  هها، ط ز کار وجدا  و ضتیی  هختیار، بته نقطتانگیزش شصصی »

اس . شاید اوج ح ک  در ایر جه ، ابداع  تناع  ج یتا  ستیال هاز کوتاه بدل شدهداستا 

 .(21: 1333 ،)اسکولز« ذهر اس 

ا  روایت  داست چیز از ذهر شصصی تنها هیه نویسی ج یا  سیال ذهر، نهداستا  هدر شیو

متواردز کته بایتد در داستتا  بیایتد  شود، بلکه ایر ذهنی  ب  ت تیب و حذ  و تک ار و دیگ می

شتود، در چیز از ذهر شصصی ، به هیا  ت تیبی کته در ن  ذهتر مت ور میگذارد. هیهتیثی  می

و تیات روایت  شصصی  داستا  اس  که خص عبارت دیگ ، ایر ذهر شود. بهداستا  روای  می

اند، ستب  نوشتته شتدههایی کته بته ایتر داستا  در کند.ن  را تعییر می داستا  و عنا   دیگ 

بتاراتی ریصتته و عهمشتود و جیتهت بهشصصی  نیز روایت  می هاز ذهنیها و نشفتگیهذیا 

بت از نیونته،  دهتد.شصصی  داستا  را نخا  می هدنشفته و پییی گی د، که ذهرمبهم شکل می

وی جینیتا  هنوشتت ختانم دلتووزو  اث  مارسل پ وست  ،رفتهدر جستجوز زما  ازدس هاز رما 

 توا  مالال زد.وولف را می

 تتوا  ذیتل عنتوا هتاز مدرنیستتی، میداستتا در متدر  را  هاز شصصتی جیی  خصل 

ند، یتا در طتول داستتا  بته از مدرنیستی یا سوژههاهاز داستا . شصصی خه ه ک د« سوژه»

هاز ستوژگی شصصی  ا لی ب از کسب مؤلفته کنند، یا در داستا  تهشدس  پیدا می سوژگی

  را امتا  جهتاانسا  با تهشتی پیگیت  و بی در جها   وااعی و خارج از داستا  نیز شود.دیده می

یابد  تورت یه میاس  بیابد، اما س انجام، ننجها  ینا  که از خود کاود تا  ورت جها  را ننمی

اس  اما هتیچ نیست  جتز تصتوی  او در هایی ب  ن  ف وافتادهخود اوس .  ورتی که هییخه پ ده

کنتد، مدر  کسی اس  که در نفا خویش تیمتل می هسوژ»به تعبی ز،  .(64: 1333)یاورز، نیینه 

                                                           
1 . Stream of Consciousness 
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انتد و یته پیختت  گفتهاز جهتا ، بتا نن ی خود و نتوع درکتشبیند بیر خود، زندگاز میو فا له

 .(113: 1333نریا ، )احیدز« اندزیسته

 

 1سوژه و سوژگی -2

 رد توجتهبسیار متومدرنیستی در نثار پس  و سوژه و سوژگی تعابی ز هستند که در دورا  مدر 

 د ستوژه و ستوژگی، بتا رویکت همدر ، رویک د به مقولتهاز پس در داستا    اگ چهگی ندمیا ار 

رد، امتا در دا ر علتوم مصتلتف، معتانی متفتاوتیا طهح ستوژه د ها تفاوت اساسی دارد.مدرنیس 

معنتاز  شناستی بتهدر روا  ، ومعنی گوه ، ذات، وجود مقوم و ذهر و فاعل شناستنده به فلسفه

 .(11: 1331)ضیی ا ، رود ذهر و خود به کار می

 ستتی و نیکتی و بتدز، انستا  و تفستی دردرستی یا نا معتقد اس  که مهک ف یدریش نییه

هتایی است  کته چنتا  شتجاعتی پیتدا هاز بزرا زندگی متا ن  زما دوره»گوید: اوس . او می

منظتور   .(121: 1331)نییته، « هاز خود بنامیمهاز خود را بهت یر جنبهکنیم که بدت یر جنبهمی

 و، به سوژه تبدیل شتده و ذهنیت  او پیزمانی اس  که انسا  در ن  از مقلد و « بزرا هدور»او از 

نتام  چیتزز بته»گویتد: او هیینیر می شود.مح   درستی و نادرستی و خوبی و بدز می سنگ

از دیتدگاه  .(121: هیتا )« هاست یه هست ، تفستی  اخهاتی پدیدهارد، نناخهای وجود ند هپدید

س  که به ی  پدیده، جنبته و ااخهای وجود ندارد، بلکه ایر ذهر  انسا   ه، ا التی در پدیدنییه

 بصخد.اخهای می معناز

ستوژگی دارد. نویستنده، زمتا  را نیز ارتبا  محکیتی بتا مبحتث  داستا  ج یا  سیال ذهر

 کنتد و ب استا  ذهنیت  شصصتی گذرد روای  میاستا  مید ب اسا  ننیه در ذهر شصصی 

زما  و گذشتته و  مهک طول  یعنی اس شود که ه  وااعه چقدر طول کخیدهداستا  تعییر می

دهتد و وجتود دارد. یته در بیت و  از ذهتر او ری مینینده، ذهر شصصی  داستانی اس  و نه نن

« وااعیت »دهتد و میشصصتی  داستتا    ورت نویسنده، ا ال  را به زما  ذهنی و ذهر بدیر

در زمتا  ه کتواای  نیست ، درحالی بی ونی و زما  ا اردادز و خطی، مهک ت تیب و مدت روای 

ایتر بته ن ،  هباید شتیو» به عقیده دز اچ ارنا:اس .  خامدر ، خطی و تقویییهاز پیداستا 

جتا ها ح ک  کند، یا اینجا و ننذهر در چ خهیعنی ح ک  از ابتدا به انتها، را رها کنیم و بگذاریم 

                                                           
1   . Subject S & subjectivity 
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ییخگی و مستتقیم چیزز که در ی  خط ه همالاباز از تصاوی  ب  د. تصور ما از زما ، بهبه خوشه

 .(41: 1333)چایلدز،  «اس از فلج ک دهرحیانهط ز بی ادامه دارد، ذهر ما را به

شود که با ضت با  زما  در ذهر مخصد می هبا تج ب« وااعی »نن ز ب گسو  معتقد بود که 

ستنجد متفتاوت می هاز یکستا تجارب را بته درجته هخطی و منظم زما  ساع  کوکی، که هی

شتود، یعنتی بتا ست ع  شناسانه با دی ند )کخش( ستنجیده میگف  که زما  روا یم اس . وز

ها، محتواها و معناهایی که ایر تجتارب بت از متغی ز که در ن  ذهر طول تجارب را طب  شدت

یی زمتا  بازنیا هها نحوکند. کار او سبب شد که بسیارز از مدرنیس ت  اف اد دارد ادراک میت 

ایر سصر مع و  مارسل پ وس  اس  کته وااعیت  فقتط » .(61: هیا ) ی  دهندرا در داستا  تغی

 .(61: هیا )« گی ددر خاط ه شکل می

عبتارت  پیختامدر ، در چنتد خصو تی  است . بته مدر  با انسا  یا شصصی  هاوت سوژتف

توا  ن  را شصصتی  داستانی جایگاه سوژه دارد و می که بتوا  گف  ی  شصصی دیگ ، ب از این

لیتدز در ایتر هتاز کا طهحات و واژه استانی مدر  نامید، باید خصو یات زی  را در ن  یاف .د

/ پت دازیم، نگتاهی، نزادز/ اختیتار، ف دیت ، حقیقت مفهوم، که ذیل مبحتث  ف دیت  بته ن  می

 هستند. 1وااعی 

 

 2آگاهی -1 -2

انستا  متدر   اس . تج بیات نگاهانه، از خصو یات انسا  مدر  و شصصی  داستانی مدرنیستی

هنگامی که خود را م ج  و مهک  حقیق  در نظ  گ ف  و ذهر  خود را ستنگ  محت   شتناخ  

تج بته  توانس  ایر جایگاه و مواعی  را ب از خود حفظ نیایتد.دانس ، بدو  نگاهی  مستقل نیی

  (.Solomon, 2005: 900نگاهانه و سوبژکتیو یعنی اندیخه ف دز، ادراک، باور و میل )

 روش»فت دز یعنتی  هاندیختبا توجه به ایر تع یف ه  ی  از مولفه هتاز متذکور عبارتنتد از:     

 تیات یتا تج بیتات فت دز انستا  اندیخید  در مورد چیزز، خصو اً اندیخیدنی که متیث  از خصو

انستا  از هت   ادراک یعنی دریاف  .(”Longman Dictionary, 2010: under “perspective« )باشد

ور یعنی اعتقاد بته وجتود با .(”ibid: under “feeling) الی که متیث  از احسا   ف د باشدز در حچیز

                                                           
1 . Truth / Reality 
2 . Consciousness 



 9318 پاییز و زمستان، دوم هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی حمدمهدی ابراهیمی فخاری و مریم شریف نسبم      12

 

میتل یعنتی خواستتر شتدید  .(”ibid: under “belief) دراک شصصتیاستا   ایا درستی چیزز ب 

 .(”ibid: unde “desire) چیزز

خصو تیات  ،شتوندیهاز نگاهی  سوژة مدر  محسوب مهاز مذکور که ویژگیه  ی  از مولفه

ها به فت د و تج بیتات فت دز است . بتدیر وجه اشت اک هیگی، وابسته بود  ننمتیایزز دارند ولی 

معنا که نگاهی  ف دز وابسته به ف د اس  و چیزز نیس  که از بی و  به فت د تحییتل شتده باشتد. 

ها و عقایتد عیتومی ژزها، اگ  ناشی از فخار خارجی یا در چتارچوب ایتدئولوباورها و امیال و اندیخه

 گی ند.در معناز سوبژکتیو ن  ا ار نیی« نگاهی» هباشند، دیگ  در زم 

 

 1عاملیتاختیار /  -2 -2

هاز دیگ  اعیال ادرت کند و ننها را در جایگتاه ابتژه ات ار دهب  پدیتواند سوژه کسی اس  که می

زم اس  و مواعیتی کته بتوانتد و اختیار ب از سوژه ا عاملی حدز از  .(Allen, 2002: 147) دهد

و اتدرت از  عاملی / هاز اختیارمقوله هاز دیگ  اختیار و ادرت خود را نیایا  سازد.نسب  به ابژه

مفاهیم ا لی ذیل ایر عنوا  هستند. بدیر معنا که سوژه باید در مواعیتی باشد که بتوانتد فتار  

( خواست  و اتدرت غیت ه ایدئولوژی  و، از فخارهاز خارجی )اعم از فخارهاز اجتیاعی، ف هنگی

با ایتر  ابژه اس . گی دا ار می ایر کنش  سوبژکتیو خود را ب  دیگ ز اعیال کند. ننیه در مع ض

 خویش سازد. ه/ کسی را ابژیر گف  که سوژه باید بتواند چیززتوا  چنو ف می

از اراده و اختیتار  طور کلتیتوا  بهرا نیی« اندیخه»اابل توجه اس  که نییه معتقد اس  که 

 .(53: 1331)نییه،  طورز که فقط اراده باای بیاند جدا ک د به

 

 2فردیت -3 -2

دهتد و یکتی از میف د بود ، از مواردز اس  کته ستوژه را شتکل ف دی  یا خصو ی  منحص به

ز فیزیکتی کته فقتط ا ها، یا اشیاء ها، وضعی بعضی اطهعات، ایده سوژگی اس . هاز تع یفمؤلفه

( از Simandan, 2016: 249 - 252) شتوندسوژه، حقیقتی تختصید داده می دیدگاه ی  یا چند

 خصو یات سوبژکتیویته هستند.

                                                           
1 . Agency 
2 . Personality 
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 . از نظ گتاه تع یتف است« حقیقت » رت باا باید ب  ن  دا  شودهایی که در عبایکی از واژه

حقیقت  نیست ، خود خودزن  را حقیق  بداند. ابتژه بتهچیزز اس  که سوژه  سوژگی، حقیق 

از ذهر ستوژه وجتود نتدارد. که سوژه ن  را حقیق  بداند و تخصید دهد. حقیقتی خارج مگ  نن

نیستم، تیکیتد ولتی در مدر اه رئالیسم، تیکید ب  وااعی  اس .پیخامدر ، خصو اً دیدگ در نگ ش

توانتد ییاز نامتا هتیچ ابتژه ،تواند وااعیت  داشتته باشتداز میه  ابژه ب  حقیق  اس . بناب ایر

ذکت  ایتر نکتته ز ذهر او. خارج انه حقیق  داشته باشد. حقیق  فقط در ذهر سوژه وجود دارد 

شتود، بتارز می نیاید که ف دی ، ب از انسا  مدر ، هیینا  که ی  ادرت محسوبنیز ازم می

 .(13: 1315. نراک،  )ن ب  دوش او نیز هس 

 

 بوف کوربررسی سوژگی در  -6

تتوا  در راوز ن  اس . راوز داستا  شصصتیتی است  کته می ،بو  کور  شصصی  ا لی داستا

طول داستا  هییخه در جایگاه ابژه ا ار دارنتد.  هاز دیگ  درمورد سوژگی ن  نوش  و شصصی 

ست  وا شتوند وراوز تو تیف می شود، بلکه هییخه از نظ مط ح نییچیزز از دیدگاه ننا  هیچ

هاز دیگت  فقتط از دیتدگاه راوز هویت   ، شصصتی عبارت دیگدهد. بهکه در مورد ننا  نظ  می

 .ندارندو  داز مستقلی  اند و از خود، هوی دارند و اابل شناسایی

 

 آگاهی -1 -6

شتود. زدنی دیتده میشکلی مالال در شصصی  راوز از ابتدا تا انتها به بو  کورنگاهی در داستا  

چیز را متورد ستؤال ات ار گوید و پیوستته هیتهدر ایر داستا ، راوز پیوسته با خودش سصر می

از اول داستتا ،  کند تا دوباره بخناسد و دوباره ن  را ب از خودش تع یف کند.دهد و سعی میمی

مقتدم، . خالصتی )نتکند که هدفش از نوشتر ایر اس  که بتواند خودش را بخناسد راوز بیا  می

بلکته او بته ایتر  رأز باشتند،با او هم یر شناخ مهم نیس  که دیگ ا  در اب از او  .(163: 1332

متتیث  از  دانتداش ه ننیته از ختودش میویی تتا اینجتاز زنتدگینیاز دارد. گ خودشناسی دوباره

اش را دوباره بخناسد و بت از ایتر و زندگی خواهد که خودشاس ، اما ایر بار میهاط افیانش بود

 شود.کار به نوشتر متوسل می
یه را که از ارتبا  واای  در نظ م مانتده بنویستم، ک د ننیه را که یادم هس ، ننمر سعی خواهم 

شاید بتوانم راج  به ن  ی  اضاوت کلی بکنم. نه، فقط اطیینا  حا ل بکتنم و یتا ا تهً ختودم 
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فقتط  –چو  ب از مر هیچ اهییتی ندارد کته دیگت ا  بتاور بکننتد یتا نکننتد–بتوانم باور بکنم 

 .(3: 1356)هدای ،  ی م و هنوز خودم را نخناخته باشمبیت سم که ف دا می

کنتد. گتویی کته مختغول هاز ختودش تجدیتدنظ  میاو حتی در طول نوشتر نیز در نوشته

نتد و بتا ختودش بته هاز خودش را نیز ا هح کبحث ک د  با خودش اس  و باید پیوسته گفته

، نخا  از ایر دارد کته حتتی در «نه»یسد نواول باا، میاول نقل هکه پا از جیلتواف  ب سد. این

اس  و ایر ف ایند نوشتر اس  کته ات ار است  او را هنگام نوشتر نیز هنوز با خودش کنار نیامده

 به هدفش ب ساند.

کته در ادامته در حالیاضاوت ک د  در مورد خودش اس ، درگوید هدفش از نوشتر، او ابتدا می

خواهتد در متورد واتای  زنتدگی ختودش گویتد کته میکنتد و میخویش تجدیدنظ  می هایر گفت

کته بتوانتد گویتد هییرکند و مینخینی میاطیینا  حا ل کند و بهفا له از ایر خواسته نیز عقب

دهد که راوز داستتا  هنتوز بته ایر نخا  می کند.اش را باور کند، ب از او کفای  میاتفااات زندگی

ت اس  که بصواهد در متورد ن  اضتاواش ن سیدهندگیدر مورد خودش و زو اطعی باورز شصصی 

ب سد به اینکه بصواهتد در متورد ننهتا اطیینتا   ها ش  دارد، چهکند. هنوز حتی در اتفا  افتاد  نن

ختودش بتوانتد  هیتیر است  کته ستوژه« نگتاهی»هاز فهیکی از مؤل اضاوتی بکند. حا ل ک ده،

اش را تفستی  و هاز دیگت ا  زنتدگیاستا  گفتتهخواهتد ب رک کند و بفهیتد. او نییاتفااات را د

 خواهد خودش ن  را دوباره تحلیل و درک کند تا بتواند باورشا  کند.اضاوت کند. او می

مطت ح کت د و گفت  کته  هنگامی که زیگیوند ف وید نراز خود را در مورد ضیی  ناخودنگتاه

یی  خودنگتاه او باشتند، از ضتیی  که ب نمتده از ضت انسا  و افکار و احساسات او بیش از ن  رفتار

کتارل گوستتاو  د، بسیار مورد توجه اندیخیندا  مدرنیس  ا ار گ ف .نگی ناخودنگاهش تیثی  می

یتونگی، ستایه نیتاد ضتیی   1کتاوزنیز پا از او هیینا  به ایر موضوع پ داخ . در روا  یونگ

نویستی نیتز در داستا  گی د.ر میناخودنگاه اس . سایه در تحلیل رؤیاها نیز بسیار مورد توجه ا ا

اش خواهد خودش را به ستایه، راوز داستا  میبو  کورشود. ازجیله در سایه استفاده می از نیاد

راوز کستی است   گی د. ختودا ار میراوز  مع فی کند. سایه در تقابل با خود ظاه ز و فیزیکی

 اوس .« حقیقی»عبارتی خود  بهراوز، ضیی  ناخودنگاه او و  هبینند ولی سایکه دیگ ا  می

                                                           
1 . Psychoanalysis 
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یته نیتاز دارد بتیر  ننیته در ظتاه  هست  و ننخواهد بیا  کنتد کته راوز در عبارت  زی  می

خواهتد ت  او میاز ب ا ار کند. به بیانی ستادهشناسد، رابطهداند و میخودش در مورد خودش می

نوشتتر بت از او، نتوعی  شتود.نوشتر می ی دس  یابد و ب از ایر کار مخغولبه نوعی خودشناس

اره راوز در عبتارت زیت  اشت تواند به خودشناسی منتتج شتود.خوداندیخی اس  که در نهای  می

بهتت  از متر »گویتد کته ایتر ستایه و می مناممی« خودم موجود خیالی»اش را کند که سایهمی

توانتد زنتدگی و خودنگتاه او می« مر»او معتقد اس  که ایر ضیی  ناخودنگاه، بهت  از «. فهیدمی

 ش را بخناسد.«خود»تواند می« مر»اتفااات ن  را درک کند و بهت  از 
ن  را، نته،  هانگور در دستم بفختارم و عصتار هخواهم س تاس  زندگی خودم را مانند خوشحاا می

ختواهم پتیش از بیکانم. فقط می ام مالل نب ت ب اط ه در گلوز خخ  سایهش اب ن  را، اط ه

است  روز ایتر اطتا  ختورده هخ ده مانند خوره یا ستعله گوشتدردهایی که م ا خ ده که ب ومنن

متر فقتط  [...]توانم افکار خودم را م تب و منظم بکتنم. وسیله بهت  می ایر کاغذ بیاورم. چو  به

نویستم  متر محتتاجم، است  میب از ایر احتیاج بته نوشتتر کته عجالتتاً بت ایم ضت ورز شتده

 ختودم ارتبتا  بتدهم هختودم، بته ستای م که افکار خودم را به موجود خیالیازپیش محتاجبیش
 .(36: 1356)هدای ، 

 انگورز که شت اب تلتآ ن ، زنتدگی هکند. خوشاره میاش« انگور هخوش»راوز به  در ایر عبارت

هیا  شت ابی است   هکنندشود. ایر ش اب، تداعیراوز چکانده می هخود راوز اس  و در گلوز سای

شود و در ن  زه  مار نتاا ریصتته گام  تولد او انداخته بودند و در متر داستا  به ن  اشاره میکه هن

نب »ختورد  ن  مت ا است . هیینتیر بته  هش ابی که نتیج .(44و  43و  13و  12: هیا .  )نبودند 

بایتد  بنتاب ایر ریزنتد.حتال احتضتار می کند که ن  را نیز در دها  م ده یا فت د دراشاره می« ت ب 

اش انجتام دهتد و خواهتد در زنتدگیگف  که ایر خودشناسی، نخ یر کتارز است  کته راوز می

از کته هتم نرزوز خودشناستیهییر خواستر و نرزو ک د ، ن  خواهد.نخ یر چیزز اس  که می

 مدر  اس .  هدیگ ا  در ن  هیچ دخال  و تیثی ز نداشته باشند، یکی از خصو یات مهم سوژ
کجا هستم و ایر تکه نسیا  بااز س م، یا ایر چند وجب زمینتی کته رویتش دانم مر نیی

 چیز اطیینتا  نتدارم.ام مال نیخابور یا بلآ و یا بنار  اس . در ه   ورت مر به هیچنخسته

چیتز را بتاور حاا هیچ]...[ ام جور شنیدههاز جوربهمر ازبا چیزهاز متنااض دیده و ح  

نیتا  ]...[کنم. به ثقل و ثبوت اشیاء، به حقای  نشکار و روشر هییر اآل  هتم شت  دارم. نیی

 .(31: هیا ) دانموجود مجزا و مخصد هستم؟ نییمر ی  م
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طتور مکت ر  راوز به دریاف  وجود ندارد. در ایر عبارتهیچ اث ز از شناخ  و  در عبارت باا

چیتزز ثبتات نتدارد و تواند اطیینا  حا ل کند و در نظ  او هتیچچیزز نیییچگوید که از همی

هتاز ننهتا توانتد بته ح  باز هم نیی سصر درنیند و خودشا  را مع فی کنند، حتی اگ  اشیاء به

ن  هتم   ب جستته است  ،م تبط بتا بحتث ستوژگی در کل ایر عبارت، ی  مطلب کند. اطیینا 

است  و « متر»صر از جا ستوجود  سوژه اس . در ایر عبارت هیته بحث وجود  خود و اطیینا  از

نیا مر یت  »ایر اس  که بگوید: « مر» . نهای  ش  در موردش  نخده« مر» جا در وجودهیچ

را بته ذهتر  تمع و  رنته دکتار هایر خصو ی  گفت .«دانمهستم؟ نییموجود مجزا و مخصد 

هییر عبتارت یکتی از جیتهت تیثی گتذار  .1«اندیخم، پا مر هستممر می»کند که متبادر می

 توا  دید.هدای  نیز می بو  کوردر مدرنیسم بود و ردپاز ن  را در ایر عبارت از 

گوید. در عبارت زیت ، راوز ا ت ار   اح  سصر میراوز هیینیر از نیازهاز غ یزز خود به

 شصصتی و غ یتزز ختودو فقتط نیازهتاز  دارد که ایر نیازها با عقاید متافیزیکی م تبط نیست 

 اوس . او ب از خودش و نیازها و بد  خودش ا ال  اائل اس :
خواس . مصصو اً میتا  تتنم، چتو  ذرات تنم او را می هتنها دوس  داشتم، بلکه هیحاا او را نه

خواهم احساسات حقیقی را زی  لفا  موهتوم عخت  و عهاته و الهیتات پنهتا  بکتنم. چتو  نیی

از جور تخعخ  یا هالته، مالتل هالتهک دم که ی کند. گیا  میهنم مزه نییهوزوارشر ادبی به د

رنجور و نتاخوش  همیا  بد  او را ابد هال هزد و هالکخند میا  بدنم موج میکه دور س  انبیاء می

 .(52: هیا ) کخیدط   خودش می طلبید و با تیام اوا بهمر می

یته کته دیگت ا  بت از او خودش را دارد و بته نناص راوز، عقاید ماورایی و نگ ش الهیاتی خ

دانتد و از ایتر جهت  نیتز ندارد. او خودش را مقید به ظواه  مذهبی نییپایبندز اند تجویز ک ده

ختود بته بازاندیختی در  ودش را داشته باشد و با دیتد شصصتیکند که نگ ش خاص خسعی می

 عقاید مذهبی نیز ب  دازد:
بت د و هاز گتوارا میونگار دیوار مسجد که م ا در خوابقشهاز لعابی و نچخیم روز کاشی

شتد. در موات  دعتا کت دم، خیت ه میوسیله راه گ یزز ب از خودم پیتدا می ایر اختیار بهبی

گ فتم. در ایتر شتبی کته بستم و کف دستم را جلو  ورتم میهاز خودم را میک د  چخم

کننتد، تک ار می  مسئولی  فک ز در خواب ب از خودم ایجاد ک ده بودم، مالل لغاتی که بدو

 (62: هیا ) خواندممر دعا می

                                                           
1 . Cogito ergo sum 
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 ایتر خواس  م ا بهخیال خودش می ک د. بهام گاهی از معجزات انبیاء ب ایم  حب  میدایه

 . (61: هیا ) ب دمک  پس  و حیاا  او حس ت میوسیله تسلی  بدهد. ولی مر به ف     

چته  [...]م نورده بود که رویش ی  وجب خاک نخسته بود. چند روز پیش ی  کتاب دعا ب ای

 .(62: هیا ) هاز ننها داشتم؟ودونگاحتیاجی به درو 

نمد با ی  نف  دوس  یا نشنا ح   بزنم تا با خدا، بتا اتادر متعتال  مر بیخت  خوشم می

اات در مقابتل حقیقت  وحختتناک مت ا و حت ]...[ چو  خدا از س  متر زیتادت  بتود.

یه راج  به کیف  و پتاداش روح و روز رستتاخیز بته متر ک دم، ننزز که طی میجانگدا

مزه شده بود و دعاهایی که بته متر یتاد داده بودنتد، در تلقیر ک ده بودند ی  ف یب بی

 .(63و  62: هیا ) ابل ت   از م ا هیچ تیثی ز نداش مق

شتکلی است  کته در  طور که از مطالب باا نشکار است ، نگت ش  راوز بته متذهب، بتههیا 

کته بتا و این از دوستانه داشته باشتددهد رابطهم دم ا ار دارد. او ت جیگ می هتعارض با عقاید عام

ت  ت  و دوستتانهاز  تییییستصر بگویتد، بت از او میکتر نیست . او رابطته« اادر متعال»ی  

طور د ن  را هیتا توانتف د است  و نیینوعی منحص به هیینیر نگ ش او به م ا، به خواهد.می

او از مذهب و مت ا    از تفسی هایی که اط افیا  عامییبینند. بناب ایر هیچببیند که دیگ ا  می

 و نخ ت و زندگی پا از م ا دارند، ب از او اابل ابول نیس  و تیثی ز روز او ندارند.

دارد و  یت هغ ف د خودش را در مورد م ا و مسائل متاورایی ومنحص به ه، تج بکوربو راوز 

م دم از دیتر و  هشددهیگ فته و سازما شکل طور کلی محدود به نگ ش تواند خودش را بهنیی

، «فت دز هاندیخت»ختودش را داشتته باشتد کته حا تل « نگتاهی»خواهد متافیزی  کند. او می

 ز شصصی خودش اس .«نرزو»و « باور»، «ادراک»

 

 / آزادیاختیار -2 -6

رفتارهتاز او  هتواند بکند. هیکارز نییاوز، ف دز اس  که هیچر در طول داستا ، شصصی 

هاز اط افیا  اوس . زنتدگی او هییخته تحت  تتیثی  ها و واکنشمتیث  از اتفااات اط ا  و کنش

 ها وکش )در اسی  اول( و لکاته، پدر و مادر لکاته، پی م د خنزرپنزرز، گزمتهدخت  اثی ز، نعش

شتود و اختیتار و کامل می هاستا ، شصصی  راوز تبدیل به ی  سوژد اما در پایا  اس . دیگ ا 

شتکل پی مت د خنزرپنتزرز  دهتد و ختود را بتهدهد. او لکاته را ف یب مینزادز خود را نخا  می

گت دد و پتا از ن  بتا یت  گزلیت  او را شتود و بتا او هیبستت  مینورد و وارد اتا  او میدرمی
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تت یر ند که از کنت ل اط افیانش خارج اس . او یکتی از بزراک ورت کارز میاو بدیر کخد.می

 شود:او خارج می هنوعی از سلط کخد و بهکنندگا  خود را میکنت ل
توانستم ختود را از دست  ک دم و نییک دم. طور دیگ  حا میا هً طور دیگ  فک  می

دستتم را جلتو  طور کتهاو، از دس  دیوز که در مر بیدار شده بود، نجات بدهم. هییر

ت  از اول کته وجتود مت ا ستص  هاختیار زدم زی  خنده. ی  خند ورتم گ فته بودم بی

نید. بدنم بی و  می هشدگم هعییقی که معلوم نبود از کدام چال هانداخ . خندل زه میبه

 .(36: )هیا  نیدپییید و از میا  تهی درمیمیتهی که فقط در گلویم  هخند

گیت د. راوز از مدر  شکل می هی  سوژ ،کوربو گف  که در طول داستا   ب  ایر اسا  باید

کنتد از کامل را طتی میابتدا تا انتهاز داستا ، ف ایند رسید  به سوژگی و تبدیل شد  به سوژه

/ اختیتار نتدارد، کته ن  را بتا اتتل  لکاتته رسد. ایر سوژه فقط نزادزهد  می و در نهای  به ایر

 ایر کنتت ل او دیگت  بتا اوست . بنتاب کند کته درو ز می«دیو»اشاره به  تیح نورد.دس  میبه

ایر در حالی است  کته پتیش از ایتر  اوس  و نه چیزز بی و  و مستقل از او. چیزز درو  خود

 ک د:راوز فقط حا نزادز را در هنگام مص   ت یاک یا خواب تج به می
هایم را بتاا انتداختم. ایتر ح کت  ام. شتانهایدهاز زندگی رسته هک دم که از هیحا می

شدم هییر ح ک  اد میطبیعی مر بود. در بیگی ه  وا  از زی  بار زحی  و مسئولیتی نز

 .(52: )هیا  ک دمرا می

/ نزادز را کسب کند. ایر خصو تی  کند تا اختیارتهش می هیوارهشصصی  ا لی داستا ، 

شتود. یت   ورت بالفعل در او دیتده می ههاز ا لی داستا  بسوژگی در پایا  ه ی  از اسی 

.  )نتتکه او را تکه هو جناز (21: . هیا  )نخوراند بار هنگامی که ش اب مسیوم به دخت  اثی ز می

رستاند. اتل می بار دیگ  هنگامی که با گزلی  لکاته را به (23: هیا .  )نکند  و دفر می( 25: هیا 
 .(35: . هیا  )ن

 

 فردیت -3 -6

داند که ختودش ادراک کنتد. او چیتزز را کته دیگت ا  ، حقیق  را فقط چیزز میکوربو  راوز

دانتد. او وااعیت  بی ونتی را نیی« حقیقت »بگویند یا در چارچوب ی  نگ ش تع یف شده باشد، 

 د کته در توا  به عبارت زی  اشتاره کتب از نیونه می پذی د.کند، میطور که خودش درک مین 

 کند.ش  می دیگ  هازمستقل انسا  ر وجودن  راوز حتی د
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نیا ایر م دمی که شبیه مر هستند، که ظاه اً احتیاجات و هوا و هو  م ا دارنتد بت از 

گول زد  مر نیستند؟ نیا ی  مخ  سایه نیستند که فقط ب از مستص ه کت د  متر و 

س تاست  ستنجم بینم و میکنم، متیچه حا میاند؟ نیا ن وجود نمده گول زد  مر به

 .(11: )هیا  با حقیق  خیلی ف   دارد؟ موهوم نیس  که

کند نیز اعتیتاد و یه خودش ادراک میگوید که حتی به نن، در ابتدا میکه راوز درس  اس 

کند که در جایگتاه ستوژه بتوانتد بته درک ثابت  و اابتل اطیینا  ندارد، ولی در نهای  تهش می

کنتد بتا تج بته یینا  که در طتول داستتا  ستعی میدس  پیدا کند. ه« حقیق »اعتیادز از 

هتاز اط افیتانش، بهتت  بتوانتد ننهتا را بستنجد. در شک د  چیزهاز مصتلف و بت انگیصتر واکن

شصصی زمانی اس  که در پایا  داستا  لکاتته « ادراک» نهای ، اوج تهش او ب از تج به و کسب

 بت د وبی ونتی را از بتیر می هلکاته، ابتژ با کختربه ایر معنا که راوز،  .(35: . هیا  )ن کُخدرا می

 توا  در تبتدیل شتد یر نکته را میراوز وجود دارد. ا فقط تصوی  ذهنی لکاته اس  که در ذهر

 از شبیه به پی م د خنزرپنزرز بتهکه تج بهنیز دید. راوز، پا از این راوز به پی م د خنزرپنزرز

نورد و هیتیر ذهنیت  است  کته یدست  مت مخابه او بهنورد )رابطه با لکاته( ذهنیتی دس  می

 شود.راوز به پی م د خنزرپنزرز می باعث تبدیل شد 

هتا را تتوهم و نها ننتنورد کته نتهدست  متی کخد، احساساتی بهراوز هنگامی که ت یاک می

هستند. گتویی او چیتزز را کته ختودش، بتدو  « پ  از معنی»نظ ش  داند، بلکه بهارزش نییبی

داند، ه چند کته هتیچ کند، داراز ا ال  میادراک و احسا  می ،اسطه و بدو  دخال  دیگ ا و

 .(33: . هیا  )ن دیگ ا  ب از ن  وجود نداشته باشد« وااعی »تیییدز از جها  

کند و بتدا  یه فک  میخواهد انجام دهد و ننکارز که میدر ب اب  راوز در مجیوع باید گف  

« حقیقت »یگ ا  ب ایش اهییتی ندارد. البته مطیئر هم نیس  که بتوانتد بته اعتقاد دارد، نظ  د

مر سعی خواهم ک د که ایر خوشه را بفختارم ولتی نیتا در ن  کیتت یر اثت  از »دس  پیدا کند: 

 .(31: )هیا  «دانمحقیق  وجود خواهد داش  یا نه، ایر را دیگ  نیی

راوز داستتا  بتو  کتور  را در شصصتی  قهل اندیخه و ف دیت هاز دیگ ز که استاز نیونه

 هاز زی  اشاره ک د:توا  به عبارتدهد، مینخا  می
تیتاجی بته از واتی که بست ز شدم، در ی  دنیاز غ یب و باورنک دنی بیتدار شتده بتودم کته اح

ایتر  هکت دم از هیتناپتذی  است ، حتا میکته تحیلچیزز. (51: )هیا  ها نداشتمدنیاز رجاله
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کت دم دور هستتم ولتی یت  شتباه  ظتاه ز، یت  شا  زندگی میدیدم و میا م دمی که می

 .(51: )هیا  ک دها م بو  میزدی  م ا به ن شباه  محو و دور و در عیر حال ن

ند و ب از او نظت  و عقایتد کوجو نییهییخه حقیق  را جز در ذهر خود جس  کوربو  راوز 

شت  و ت دیتد است . بتدیر ر ذهر خودش نیز دچار در مورد حقیق  ا التی ندارد. اما د دیگ ا 

کنتد، در نظت ش مختکوک است  و هیینتا  بینتد و احستا  و ادراک مییته را میمعنا که نن

اس . او حقیق  را با ش  و ت دید و بیم و امیتد، تواند مطیئر باشد که حقیق  را درک ک دهنیی

 کند.وجو میدر درو  خودش جس 

شکلی نشکار وجتود دارد. بعضتی از خصو تیات  ، بهکوربو در سوژگی  در مجیوع باید گف 

 تتورت بتتالقوه در شصصتتی  ا تتلی وجتتود دارد و در  هایی از داستتتا  بتتهستتوژگی در استتی 

نگاهانتته در متتورد  کتتوربتتو کنتتد. راوز هایی دیگتت ، نیتتودز عینتتی و بالفعتتل پیتتدا میاستتی 

ه ی  مبحث فلستفی   را شبیه بگوید و بعضی از مطالب ن  داستاخصو یات سوژگی سصر می

 توا  مطالبی در مورد ایر خصو یات یاف .ها نیز میکند که در ننمی

 

 ملکوتتحلیل سوژگی در  -7

هاز متعتددز وجتود دارد. اس  و در ن  شصصی حول ی  شصصی  شکل نگ فته ،ملکوت رما 

داستتا  بت  ن  است ، بیخت یر تی کتز در    پزشکی به نام دکت  حاتم، کههااما یکی از شصصی 

 د.مدر  را دار هب خی خصو یات ی  سوژ

 

 آگاهی -1 -7

 هزنتدگی و گذشتتدرگیت  اندیختید  در متورد ختود و  ،ملکوتدر رما  « دکت  حاتم»شصصی  

کنتد، تتا جتایی کته حتتی در حضتور خود را تنها و دور از دیگ ا  احستا  می خودش اس . او

نختا  از ایتر دارد کته شصصتی  داستتا ، ننینتا   ایر حتا دیگ ا  نیز احسا  تنهایی دارد.

تواننتد در ایتر ف اینتد شود که دیگ ا  هتیچ تتیثی ز نییخودش می درگی  فک  مستقل و ف دز

حتاتم در شود. بناب ایر باید گف  که شصصی  دکت  داشته باشند و ا هً حضورشا  احسا  نیی

کنتد تتا بتوانتد بته درکتی دایت  و یف دز و ادراک اس  و تتهش م هاندیخ ایر داستا ، درگی 

مر، تنها و خستته در » اش دس  یابد.درس ، فار  از نرا و نظ ات دیگ ا  در مورد خود و زندگی

) تادای،  «اندیخیدم. حتی در حضور شکو تنهتا بتودمعی ز که گذرانده بودم می هام دربارکالسکه
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شتود، تتا جتایی کته عیومی نیز فتار  میهاز او در ایر حال ، از ایدئولوژز و اندیخه .(33: 1353

در درونم غی  از سیاهی چیزز نبود و غی  از خهء و مطیئر بودم که در ایتر دم ختدا »گوید: می

 .(31: هیا )« ها از مر دور اس هم ف سنگ

فت دز، از  هدهد که ایر شصصی ، در زما  دس  یافتر به ادراک و اندیخعبارت باا نخا  می    

د، کته کنتفت دز می« باور »نوعی او را نزدی  به  شود و ایر تهش بهمی نیز دور میباورهاز عیو

 مدر  اس . هی  سوژ یکی دیگ  از خصو یات نگاهی

 

 / آزادیاختیار -2 -7

نورد. او از دست  متی / نزادز را بتهپزشکی و در مطب خودش اختیتار هحوز، فقط در دکت  حاتم

 خواهد انجام دهد.کند تا بتواند کارهایی را که میایر عنوا  و شغل خود استفاده می
ام. ایتر ها  ابو  و چیزهتاز دیگت  ستاختهام و از ننو دستیارهایم را کختهها و شاگ دها ز  همر هی

ام چیتزز جتز یت  ستم م دم ایر شه  و به دوستتا  تتو تزریت  کت ده ههایی هم که به هینم ول

جتا نیستتم، واتتی کته یعنی چند واتتی کته متر ایند معیر، کخنده و خط ناک نیس  که در موع

ام و ام، و به شه  یا ده یا س زمیر لعنتی دیگت ز پتا گذاشتتهها از شه  لعنتی شیا دور شدهف سنگ

ام، اث  خواهد کت د. کودکتا  هایم را ب از تزری  به م دمانش جوشانده و نماده ک دهها و س نگسوز 

ناپتذی  گونتاگو  و عتوارض وحختتناک هتاز تحیلرا با فلج ت هارا خیلی زود خواهد کخ  و بزرا

 (24: هیا ) بینمن  روز ف خنده را به چخم میاکنو  س انجام از میا  خواهد ب د. مر از هم

توا  در متورد ایتر رد، نییرو که ایر شصصی ، اختیارز خارج از ایر حوزه و حیطه ندااز ن 

شکار اس  کته بستیار رها و گفتارهاز ایر شصصی  نچندا  اظهارنظ  ک د ولی از رفتا خصو ی 

دگی و کند و تیتام زنتخود دلبستگی دارد و ب از استفاده از ن  هزینه می به ایر اختیار و توانایی

خواهتد )کختتر اس  که بتوانتد از ن  بهت ه ببت د و کتارز را کته میفک  خود را     ایر ک ده

/ نزادز در شصصتی  دکتت  حتاتم، چنتدا  تنتوع یار ورت استفاده از ایر اخت م دم( انجام دهد.

 شود.ندارد و در هییر حوزه خه ه می
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 فردیت -3 -7

خود ا ال  اائل اس  و ه  چیزز را کته  هکسی اس  که ب از اندیخ ،ملکوتدکت  حاتم در رما  

 ارزش و فااد ا ال  اس :شنود، ب ایش بیبیند و از زبا  دیگ ا  میدر بی و  می
ختواب  هتاز ستالم کته نستوده بتهن  ندم هطور که هیتو باید دل نازک  بسوزد، هیا تو زنی 

 هوبازار، و هیتها و م دم کوچتهشود، ن  تاج ها و حیالخوبی اج ا میهایخا  بهروند و ب نامهمی

نینتد اند و ه  ستاع  روز ب ایختا  خوشهاز خوشبص  که به دام بعدازظه ها نیفتادهن  انسا 

دانتد بعتدازظه ها را چگونته ستوزد کته نییکتا میحتال ن  مغتنم اس ، دلخا  بته و زیبا و

داند با ایتر گ فتگتی و ستنگینی و کنند که س گ دا  اس  و نییحال او ت حم می بگذراند و به

فتتاب، بت  هاز شوم پیش از غ وب ناندوهی که ناگها  مالل نوارز از س ب و نهر، در ایر لحظه

 .(54: )هیا  چه کندافتد البش ف ومی

دهتد کته ایتر شصصتی ، ا تالتی بت از ، نختا  میاز زبا  شصصی  دکت  حاتمعبارت باا 

افتد اائل نیس . او تا چیزز را مطاب  با ذهنی  ختود یه در بی و  اتفا  مینن و« وااعی  عینی»

یت  و  تورت دیگت ا  را حق هیتیر دلیتل است  کته بتدیر داند. بهنیی« حقیق »نبیند، ن  را 

هیتیر  کنتد.می« گ فتگی و سنگینی و اندوه»بیند. ایر وضعی  او را دچار داند و میارزش میبی

 توا  در عبارت زی  نیز مخاهده ک د:خصو ی  و وضعی  را می
کسی تعل  نتدارم و ایتر  ام، تنها هستم و به جایی واکنو  مر میا  زمیر و نسیا  معل  مانده

دهد. میکتر است  حتاا افکتارم خیلتی عتالی غ ورز بیاورد رنجم میکه ب ایم فص  و جاز ننبه

چیزهاز باطل و پوچ را احسا  ک ده است  و میکتر است   هبینی باشم که هیباشد، ندم واا 

نوشتند و جیتاع خورنتد و میهتا میها نف  م دم عادز که مالل حیوا کسی باشم غی  از میلیو 

ت  از ه چیتز نتهت  و ابلهانظت م پتوچ دهد و بهعذابم میهاس  که می ند. اما هییرکنند و میمی

 .(11: )هیا نید می

 تاد   کتوربتو تذک  ایر نکته نیز ازم اس  که ایر عبارات شباه  ف اوانتی بتا عبتاراتی از 

هاز دکتت  کامتل شصصتی  معناز مطابق  ایر تیثی  به البته .(53: 1356. هدای ،  )ن هدای  دارد

بینی و بعضتی از روحیتات، وجته شتباه  جهتا نیس . بلکه   فاً از نظ   کور بو حاتم و راوز 

هتا را رجالته کند که از م دم عتادز کته ننی میراوز تهش ف اوان بو  کور وجود دارد. در داستا 

دکتت  حتاتم  تهش ب از متیایز بود  در شصصتی  نامد فا له بگی د و متیایز بیاند، ولی ایرمی

 شود.دیده نیی
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طتور روزمت ه و  دکت  حاتم، خصو تیات ستوژگی را بته ،ملکوتدر داستا   انتها باید گف در 

توا  خصو یات ستوژگی ن  می اس  که ب اسا از کخیدهدهد. او نقخهد ب وز میمستی  از خو

 گویتدطور مستقیم سصر می گاه در مورد ایر خصو یات بهرا در شصصی  او یاف . هیینیر گه

نورد، جیهتش شباه  زیتادز زبا  می کند. ولی هنگامی که ایر افکارش را بهمی ها اشارهو به نن

 هدای  دارند. کوربو  با عباراتی از

 

 گیرینتیجه -8

داستتانی متدر ، ستوژگی است . ستوژگی یتا ستوبژکتیویته،  ت یر خصو ی  شصصی مهم

ن  در  خصو تتیتی استت  کتته در دورا  پیختتامدر ، بتتدیر شتتکل مطتت ح نبتتوده و اثتت ز از

تفاوت بیر شصصتی  داستتانی  هعید اس  و وجهاز داستانی پیخامدر  وجود نداشتههشصصی 

 شود.مدر  و پیخامدر  محسوب می

ا تلی یت   تتوا  ننهتا را خصو تیاتشوند و می  سوژه مط ح میخصو یاتی که ذیل  عنوا

هاز بته اندیختهحساب نورد، یکی نگاهی ف دز اس  که مستقل اس  و هیچ وابستتگی  سوژه به

فت د بت از رفتارهتاز  اس  کته نیتاز / نزادزاختیاررایج یا ایدئولوژز حاکم و غالب ندارد. دیگ ز 

صتی   شص نیز اشاره به شناخ  ف دز دارد. یعنی حقیقت  از نظت  مستقل و نزادانه اس . ف دی 

 اس .داستا ، چیزز اس  که در ذهر او شکل گ فته

ایر شصصتی ،  .توجه در خود داردشکلی اابل سوژگی را به خصو یات کوربو  داستا   راوز

چیز را از کنتد. او هیتهد میها را تحلیل و نقتنورد و حتی ننزبا  می هاز خود را بهافکار و اندیخه

فت ض تلقتی کنتد. او حتتی دهتد و حاضت  نیست  چیتزز را پیشذهتر ختود عبتور می  افی

سن  و اجتیتاع بته او  هوسیلعقاید ایدئولوژی  را که بهدهد و ها را مورد ت دید ا ار میف ضپیش

تع یفتی شصصتی از  تاها را ب از خود تع یف کند کند تا دوباره ننسعی میشود، انکار و تلقیر می

او  دس  نورد. باور او در مورد جها  و زندگی و م ا، هیگی ناشی از نگاهی ف دز اوست . ن  به

هاز اط ا  خود تتیثی  بگتذارد و خواهد که ب  ابژهاس . او می/ نزادز پیوسته در پی کسب اختیار

، هزینه کنتد و ختودش را بته دردست  بینتدازد. مؤلفه  ب از به دس  نورد  ایر حتی حاض  اس

رستانی خختون  و نسیب هتاز اطت ا ، گتاهی حتتی  تورت  ابژهتیثی گذارز ایر شصصتی  بت

ختود  ور ندارد و تا ختودش ن  را در ذهترااز ببی ونی« وااعی »ایر شصصی  به هیچ  گی د.می

استا  گیت د و ب اس  که در ذهنش شتکل میاو چیزز  . حقیق  در نظ کندنسازد، باورش نیی
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کند و حتی بسیارز از رفتارهاز او ناشی از ایتر است  کته افت اد و اشتیائی را کته ن  اضاوت می

هتا داشتته کر اس  تصتورز از ننکند و میف بیند، ب از خودش بازشناسی و تع یدوروب  خود می

 منطب  نباشد.« وااعی »باشد، که با 

هاز خود در تنهتایی نختا  نگاهی سوبژکتیو خود را در اندیخه ،ملکوت در داستا دکت  حاتم 

 یابد. او بتیش از ه چیتز ورت اظهارنظ هاز شصصی نیود می دهد و ایر خصو ی  در او بهمی

هاز عییقی که بیر ختود و کند و به تفاوتخود را م ور می اندیخد و زندگیدر مورد خودش می

/ نزادز دارد و از ن  ب از شتکنجه کت د  دکت  حاتم، اختیار کند، توجه دارد.دیگ ا  احسا  می

بت د و جتز ایتر، نیتودز دیگت  از ایتر کنتد و از ایتر کتار لتذت میو کختر م دم استتفاده می

اندیختد، دیگت ا  می هنگتامی کته در متورد ایتر شصصتی ، تتوا  در او یافت .خصو ی  نیی

ها را هاز ب ابت ز انستا ف ضهایی مانند خودش تصور نیاید. بناب ایر پیشها را انسا تواند نننیی

 کند.گذارد و خودش از ابتدا در مورد خودش و دیگ ا  ش وع به اندیخید  میکنار می

رنیستتی فارستی هاز مد در مجیوع باید گف  که سوژگی خصو یتی است  کته در داستتا

 از ملکتوتو  کتوربتو هاز هاز مصتلف متفاوت اس . داستا ن  در داستا  توا  یاف . نیودمی

تتوا  در از هستند که ایر خصو ی  را متیپیخ و و مدرنیس  فارسی، نثار ب جسته هدو نویسند

هاز ر داستتا ایر خصو ی  د ههاز دیگ ز نیز ب از مقایسها یاف . پژوهشپ دازز ننشصصی 

 ایر نوع از پژوهش خواهد افزود. هتوا  انجام داد که ب  دامنمدرنیستی فارسی و اروپایی می
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