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 چکیده

سزایی داشته است.  ایتن    های فلسفی نویسندگان فرانسوی بر بعضی از نویسندگان ایرانی تأثیر به با پذیرش این نکته که اندیشه
سارتر  پل  اثر ژان « شیطان و خدا»های اگزیستانسیالیسم در اندیشه نویسندگان دو اثر  مقاله تالشی اس.، در جه. بررسی مؤلفه

از بهرام صادقی  در گفتار حاضر سعی گردیده تا به بررسی سیر تفکر و اندیشه سارتر و صادقی در مضامینی چون « ملکوت»و 
ها، انتخاب، مسؤلی. و سرانجام آزادی بپردازیم و به ژرفنتای متتن نفتو      ها و کشمکش وانهادگی، اضطراب ودلهره، پارادوکس

ها و اشتراکات فکری دو نویسنده با بررسی این ابعاد که آیا انسان با بتاور   ان گسترش یابد و شباه.کنیم تا امکان واکاوی داست
چه کته بنیتان اصتلی    تواند ماهی. بیابد یا خیر؟ و براساس آن مرگ خداوند در کنار عناصری همچون مرگ، عشق و زندگی می

است. و بتا انتختاب و آزادی بته زنتدگی صتورتی جدیتد         دهد دریابیم که انسان مسئول ساختن خویش هر دو اثر را شکل می
بخشد و بدی و خوبی مطلق چیزی جز راه یافتن به حقیق. انسانی نیس. و با تکیه بر ابزار تحلیلتی بته مطالعته هماننتدی      می

 شود  های دو اثر مذکور پرداخته می مایه فلسفی و مضامین و درون
 

 خدا، ژان پل سارتر، ملکوت، بهرام صادقیاگزیستانسیالیسم، شیطان و  :واژگان کلیدی
 
 مقدمه. 1
گویتد  آنچته اکنتون انشیتزش      متی « انستان معقتول  »اگزیستانسیالیسم پدیده نوپدیدی نیس.  ویلیام بارت در کتابش »

هتای پتیش از ستقرار در     زمان اس.؛ این انشیزش در فلستفه نامیم با اساطیر ابراهیم و یعقوب هم اگزیستانسیالیسم می
های ایسخولوس وائوریپیدس، و در فرهنت  رازپتردازی یونتانی پستین و بیزانستی آشکاراست.؛        یونان، در نمایشنامه

آبتای  -گتذرد   الی سن. اروپتای  میانته متی    از البه -هر چند به ندرت نمایان ولی همیشه حاضر –ای اس. که  رشته
یس آوگوستینوس، عارفان، آبالز، قدیس توماس، آکویناس و آنشاه پاسکال و سن. رمانتیک کته قرنتی بعتد    کلیسا، قد

هتای   هتای دینتی و فلستفی، بتویره در نوشتته      پرچم او را برافراش.  به همین سال مشرق زمین تمام پرورش نشترش 
گرایانه )راسیونالیس.( مغرب زمتین   ای عقله نماید که بیش از رساله بودیستی و تائوئیستی، اکنون ایده به ما چنان می

 (11  5252سارتر، « )به وجود واقعی بشر نزدیک اس.
درقرن ما نیتز تتالش بستیاری بترای پتروردن ایتن فلستفه صتورت گرفتته و فالستفا اصتلی در اگزیستانسیالیستم             »

چتون  زرگ دیشتر هتم بودنتد هتم    باشند  ولی متفکران ب هایدگر، کارل یاسپرز، گابریل مارسل و البته سارتر می مارتین
اند  در قلمرو ادبیات نیتز نویستندگان    گا، مارتین بویر، نیکالی بردیاف، که از اگزیستانسیالیسم تأثیر گرفته خوسه اورته
چون کافکا، اوناموتو، الرنس، هسته، متارلو، کتامو، فتاکنر و  یتره تتأثیر پذیرفتته        ناآگاهانه همآگاهانه و چهبزرگ چه
نتامیم مستتقیماا از سته     چه را که امروز ما با همه نمودهای فلسفی مذهبی و هنری اگزیستانسیالیسم متی آن اند اما بوده

چون سورن کی یرکشور و فردریش نیچه فیلسوف بودنتد   ها دو تن همگیرد که از آن چهرۀ قرن گذشته سرچشمه می
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سرنوش. فردی آدمی بود  اما سومین بنیانشتذار   هاهای تنهایی، دلهره، شک را داشتند و د د ا فکری آن هر دو تجربه
هتای   یادداشت. »و « بترادران کارامتازوف  »هتایش، خاصته از    ای که از نوشته اگزیستانسیالیسم، داستایوفسکی، نویسنده

یابد  اما سارتر اگزیستانسیالیستتی است. کته     تمام شکفتشی حساسی. اگزیستانسیالیسم در ادبیات نشأت می« زیرزمین
اندیشتم پتس    متی »کند  درآ از هر گونه کتاوش و پتروهش، بته طتر       و سن. دکارتی )کارتزین( عمل میدر قلمرو 
پتردازد  از ایتن دوگتانشی، در     کنتد و متی   را مشاهده متی « خودی که هس.»و خودی که « خودی که هس.»، «هستم
کردن، هستتی، شتدن، طبیعت.،     کند؛ شناختن، های دیشر حرک. می پایان، در پیچاپیچ دوگانشی های تقریباا بی پیشروی

 (12ر ک  همان  « )اندرکار از عهدۀ پیمودن همه راه برمی آید آزادی و مانند آن و فقط فیلسوف دس.
 

 بیان مسأله -5
شود  سارتر نویسنده و فیلسوف معاصر از پیشتروان و   اگزیستانسیالیسم ازواژه اگزیستانس به معنای وجود برگرفته می

اگرچه هر متفکر بزرگ اگزیستانسیالیسم راهی جداگانه را به ستوی فردیت. آدمتی در برابتر      مبلغان این مکتب اس. 
کند و سارتر یکی از آنهاس.  اما اگزیستانسیالیسم با رویارویی با دلهره و یأس آشکارا فلستفه   نیستی و پوچی طی می

هیچ است. در پتس تولتد و یتا ورای     چه که هس. کند  آن زمان ماس.  اگزیستانسیالیسم وقتی به درون خود نشاه می
ای خود را به جهان نشان داد که نسل آن روز آمادگی پذیرش حقایق  بیند  سارتر در دوره مرگ هر چه اس. خالء می

توانس. تشخیص بدهد  اما در واقع هدف سارتر ایجاد فلسفا نو نبود  بلکه منظتور او   دیدگری را از اصولی  اتی نمی
کند نظرش وجود انسانی اس.، و هستتی   ی مطلق بود  زیرا وقتی سارتر از هستی صحب. میتغییر خود انسان و هست

اگر بختواهیم اصتطالحات ختاگ اگزیستانسیالیستم را بته کتار ببتریم        »داند و  را فقط در وجود انسان قابل بحث می
 (25  1511سارتر، « )اش برون زیس. نیس.، درون زیس. اس. گوییم این دردی اس. که هستی می
 

 پیشینا پروهش -5
های متفاوت به چاپ رسیده اس.،  ها و مقاالت بسیاری ازدیدگاه در زمینا اگزیستانسیالیم و مضامین پیرامون آن کتاب

خانی( اشاره کرد که به بررسی آن در حتوزه   از )عیسی امن« اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران»توان به کتاب  می
صد »از )محمدتقی قیاسی( و « تأویل ملکوت»اند  ایی نیز که به آثار بهرام صادقی توجه کردهه پردازد  از کتاب ادبی می

توان توجه کرد هرچند میرعابدینی در کتاب خود بته صتورت    از )حسن میرعابدینی( می« نویسی در ایران سال داستان
توان بته مقالتا    باره نوشته شد که می ر اینهای بسیاری د نامه پردازد  مقاالت و پایان جسته و گریخته به آثار صادقی می

بررستی و نقتد دیتدگاه    »از رحیم دهقان سیمکانی اشتاره نمتود و نیتز    « نشاهی انتقادی به مبانی تفکر اخالقی سارتر»
رویکترد  »توان به  های قابل توجه می نامه از  المحسین گرامی حایز اهمی. اس.  از پایان« سارتر درباره ماهی. انسان

بررستی و تحلیتل   »از محمتد رستتمی،   « ناسی اگزیستانسیالیسم در نمایشناما شیطان و ختدا، ژان پتل ستارتر   پدیدارش
پردازی در مجموعه  بررسی شخصی. و شخصی.»از مهدی جاویدخواه، و « روای. و روایتشری در آثار بهرام صادقی

مترگ و نیستتی از دیتدگاه سته     »نامتا   ایتان چنتین بته پ  دیوکالئی و هم از مائده مالئی« های کوتاه بهرام صادقیداستان
 از عباس اسکوییان اشاره کرد « فیلسوف اگزیس.  کی یرکشور، سارتر، هایدگر

 

 اهداف پروهش -5
های اگزیستانسیالیسم و شر  و توصیف آن در نمایشناما  هدف اصلی از این پروهش بررسی و تحلیل عناصر و مؤلفه

 ها به شناختی متفاوت از این عناصر دس. یابیم بررسی آناس. تا با « ملکوت»و « شیطان و خدا»
 
 های مکتب اگزیستانسیالیسم مؤلفه -2
 ها ها و کشمکش پارادوکس -5-1
 االیام وجود داشته و نقش   در شخصی. انسان، از قدیم« ای هسته»و « مرکزی« »تضاد اساسی»اعتقاد به وجود یک »



 9/     اثر بهرام صادقی« ملکوت» و رمان   سارتراثر ژان پل« شیطان و خدا»های اگزیستالیست در نمایشنامه بررسی مؤلفه 

کند  نیروی روشنی و تیرگی، خدا و شیطان، خیتر و شتر،    کرده و می میهای گوناگون بازی  مهمی در مذاهب و فلسفه
در رو  انستان  « تضاد اساسی»ها که در کتب مذهبی نیز آمده دلیل اعتقاد به وجود یک اهورامزدا و اهریمن، هما این

 (52  1532هورنای، « )اس.
درونی همیشه در درون ما فعالیت. دارد،   های کشمکش»کند   ها را ایجاد می ها، کشمکش از طرفی خود این پارادوکس

متانیم و بالفاصتله کشمکشتی     خواهیم کاری را انجام دهیم، اما با توجه به عواقب آن از این تصمیم باز متی  گاهی می
گیرد و گاهی با وجود این که هنوز اثری از تصمیم گذشته باقی اس. انستان   سخ. در نهاد و در احساسات ما در می

 (51  1535سارتر، « )کشاند ر میرا به سوی آن کا
 
 وانهادگی -5-2
این سن  اول بنای اگزیستانسیالیسم اس. و « الوجود نباشد، هرکاری مجاز اس. اگر واجب»گوید   داستایوفسکی می»

( ستارتر بتراین   54  1535ستارتر،  « )الوجود نباشد هر کاری مجاز اس. پس انسان وانهتاده است.   در واقع اگر واجب
کنتیم، وانهتادگی    که وانهادگی متضمن این معنی نیز هس. که ما، خود شخصاا هستی خود را ا نتخاب میعقیده اس. 

چه واقعاا اعتباری دارد احساسات اس.  من باید همان را برگزینم که بته راستتی مترا بته     با دلهره همراه اس.  پس آن
 کند    راهی هدای. می

 
 اضطراب ودلهره -5-9
 گذارد    همیشه گرفتار یک نوع احساس اس. که نام آن را اضطراب و نشرانی میانسان در برابر وجود »

گوید اضطراب در مقابل آزادی، و هایدگر آن را در مقابل نیستی و از نظر سارتر هر دو نظر متورد قبتول    کیرکشور می
جا نتیجه مهتم  یرا در اینکند، ز ایی دائمی زندگی می مؤمن در مخاطره»( از دیدگاه کیرکشور 25  5252سارتر، « )اس.

نیس.، بلکه فقط شیوۀ رسیدن به نتیجه مهم اس. و شیوۀ رسیدن به نتیجه همتان اضتطراب است.  اضتطراب یشانته      
 (15  1535)کیرکشور، «  تضمین اس.
آیند؛ زیترا تترس حتالتی  یرانعکاستی و      مرحلا اول ترس و مرحلا دوم اضطراب اس. که دنبال هم می»از نظرسارتر 
گتردد  امتا در برابتر     کامالا انعکاسی اس.، یعنی پس از اینکه ترس به منتها درجه خود رسید هیجان آ از می اضطراب

  1553ستارتر،  « )آیتد  این حال. وضع دیشری موجود اس. که اضطراب به طور ناگهانی بدون دخال. ترس پیش می
55) 
 
ای اس. کته تمتام    انجامد مراد دلهره اب از عمل میگیری و اجتن ایی نیس. که به ترک و گوشه سخن بر سر دلهره»اما 

 (52  1535سارتر، « )شناسند را میاند آن کسانی  که مسئولیتی داشته
 
 مسئولیت و انتخاب -5-4

هستی انسان قبل از اساس او نیس. و یا الاقل هستی در چیتزی کته قبتل از او وجتود     »گوید  به طوری که سارتر می
  طبعاا این ما هستیم که باید در هتر متورد تصتمیم بشیتریم و درهتر متورد دربتارۀ خودمتان         داشته نفو  و تأثیر ندارد

اند انسان بتاالتر از آن چیتزی    طوری که دیشران هم گفته خواهیم انسان بمانیم و به مسئولی. داریم  انسان هستیم و می
ستارتر،  « )هام بیشتتربه بنتد خواهتد افتتاد    که باید بشود نخواهد بود  اگر به طور دیشر فکر کنیم، دس. و پای ما در اب

ای نیس.؛ بلکه با انتخاب  سازد، بشر نخس. موجود ساخته و پرداخته بشر خود را می»( پس بنابراین نظر 152  5252
  1535)سارتر، « تواند هیچ اخالقی را انتخاب نکند سازد، و اقتضای کار چنان اس. که نمی اخالق خود، خویشتن را می

 (25)همان  «چه که ممکن نیس. انتخاب نکردن اس.اس. اما آن« ممکن»انتخاب در یک معنی »این صورت و در ( 22
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 آزادی   -5-5
نامیم وابستا هستی و حقیقت. انستانی است.     اساس فلسفه سارتر بر آزادی اس. و در واقع چیزی را که ما آزادی می

تواند بته وستیله    س. یعنی هستی همان آزادی اس. که میشود آزادی نیز همراه او ا در هر جا که نام هستی  برده می
دهد و برای او یک آزادی مشخص  سارتر به طور کلی انسان را موضوع قرار می»آن خود را از ضد هستی جدا سازد  

تواند در هتر   داند و در سایا این آزادی درونی اس. که انسان می شود و او را محکوم به داشتن این آزادی می قائل می
کار تصمیم را در سرلوحه کارهای خویش قرار داده و از آزادی خود که عقل مطلق به او ارزانی داشتته بتدون اینکته    

 (111  5252)سارتر، «  مند شود تح. تأثیر انفعاالت  نفسانی قرار گیرد بهره
س. کته همیشته بترای    انسان آزاد اس. و این آزادی با وجدان او هر دو یکی اس. و محکوم ا»بنابراین گفته شد که 

 (111)همان  «   برقراری آزادی خود بکوشد
جا که هدف آزادی، در هر امر محسوسی، چیزی جز خود آزادی نیس.، پس همین که بشر متوجه شتد کته در   از آن»

تواند جز یک چیز طلب کند و آن آزادی و اختیاری اس. که اساس همتا   عین وانهادگی واضع ارزشهاس. دیشر نمی
 (24  1535سارتر، « )ارزشهاس.

 
 اگزیستانسیالیسم در ادبیات معاصر ایران -2

ها به اندیشمندان  ربتی در  عالقه ایرانیان و توجه آن»وجود ایدئولوژی در متون امری پذیرفته شده اس.؛ اما برخورد 
آخونتدزاده،   دورۀ معاصتر بته خصتوگ در دورۀ مشتروطه بته اود رستید  روشتنفکرانی ماننتد میترزا ملکتم ختان،           

هایی چون برابری مبتنی بتر حقتوق شتهروندی،     های بسیاری برای ورود الشوهای  ربی و انشاره الملک تالش اعتصام
چنتین عتالوه بتر روشتنفکران     دموکراسی، مجلس، عرفی شدن قانونشذاری، حق مشارک. مردمی و  یره نمودند  هم

خواه بودند نیز تالش  هانی و طباطبایی که از علمای مشروطهاهلل بهب مذهبی یا ضدمذهبی علما و مراجعی همچون آی.
 54های دهتا   های سنتی و دینی کردند  اما با شروع سال های جامعا  رب و انشاره بسیاری برای هماهن  کردن انشاره

هتا  آنهای  ربی نشاهی انتقادی نسب. به  رب و تفکر  بسیاری ازروشنفکران با دس. کشیدن از الشوها و انشاره 24و
تترین ایتن اشتخاگ     داشتند و در برخورد با اندیشا  ربی شیوۀ گزینش را در برابر پذیرش صرف برگزیدند  برجسته

پرداختند، اما مسئله این بتود کته حتتی     احمد، شریعتی و احمد فردید بودند که به نقد دستاوردهای  رب می آل جالل
 نمودند   ن تمدن و دستاوردهای  ربی استفاده میاین ناقدان نیز برای نقد خودشان از مادۀ اولیا هما

گردید تنها با آشتنایی بتا    روشنفکران این دوره بدون در نظر داشتن آن شرایطی که در  رب باعث ایجاد این انتقاد می
 آثار چنین اندیشمندان متفکرانی پسامدرن شده بودند  این روشنفکران ایرانی و پسامدرن بیشتر درد دین داشتتند و در 

گردیتد  گروهتی از    هتایی را موجتب متی    پرداختنتد کته ایتن ختود نتاق       این موضع به انتقاد و گاهی نفی  رب می
هایدگر و سارتر بودند و در نتیجه روشنفکران  ها بر روی روشنفکران ایران تأثیر عمیقی داشته اندیشمندانی که آثار آن

وجود را گرفته آنها را در دستشاه اندیشته و فکتر ختود وارد     های هایی از اندیشه ایرانی در این دو دهه هر کدام بخش
های وجودی در فضتای فکتر ایتران فتراهم نمودنتد  در       نمودند و به این ترتیب زمینه را برای ورود و ترویج اندیشه

ن تتوان بته گفتمتا    ستزایی داشتتند متی    ورود این اندیشه در دو گفتمان فلسفی و گفتمان ادبی ایران کسانی که نقش به
احمد، اشتاره کترد کته     های ادبی به نویسندگانی چون هدای.، آل فلسفی اساتید دانششاه فردید، شریعتی و در گفتمان

 (52  1535خانی، ر ک)امن« نقش محوری داشتند
 
 بحث و بررسی -2

 کند  آیا  ترین افکار سارتر باشد  مسائل اساسی را در زمان ما مطر  میشاید بهترین و مهم« شیطان و خدا»نمایشناما 
 توان مسئولی. را پذیرف. اما دستی را نیالود و از همین رو به گفتا خود سارتر   بشر مسئولیتی بر عهده دارد؟ آیا می
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 های آلوده اس.  شیطان و خدا مکمل دس.
کننتده نقتش انستان در چرخته      گیرد، بیان ورزی شکل می ه. اندیشههای فلسفی و اخالقی ج مایه این نمایشنامه با بن

توانتد   انسان موجودی اس. که در برابر آن هتیچ موجتودی نمتی   »هستی و بود و نبود خداس.  چرا که به نظر سارتر 
 (15  1511سارتر، « )طرف بماند حتی خدا بی

سرزمین بلوای همیششی و حکومت. خانختانی    های مذهبی در گذرد، قرن جنشل ماجرا در قرن شانزدهم درآلمان می»
مصلح دین، چند سالی اس. که آیین نو را عرضه کرده و در سراسر اروپا  و ا درافکنده اس.  پروتستتان و  « لوتر»و 

خصتوگ   کشند  فیلسوفان اگزیستانسیالیسم در این امر معتقدند که انسان، بته  کاتولیک همدیشر را به خاک و خون می
ترین نکتتا فلستفی آثتار     کند  شاید جالب و برای تحقق آن به درون آینده جهش می« افکند طر  می»حیوانی اس. که 

سارتر و وجه تمایز او از دیشر فیلسوفان در این باشد که انسان جز همین طر  هیچ چیتز نیست.؛ ولتی اگرچته ایتن      
« عمل»و انسان با دس. زدن به اس. « هیچ»شود لیکن تا به مرحله عمل نرسد همان  طر  نخس. در  هن ریخته می

بخشتد  از همتین روست. کته ستارتر       شود که به زندگی و سرنوشتش ابعا دتازه متی  می« درگیر»در ماجرایی ششف. 
« انتختاب »ای که به دنبال آن باید دس. بته عمتل زد    دهد  لحظه قرار می« انتخاب»های خود را ا لب در لحظا  قهرمان

 –ریتزد  متی « مطلق»ین نمایشنامه شر  کوشش مردی اس. که طر  زندگیش را در توأم اس.  ا« اضطراب»همیشه با 
 (5  1552سارتر، « )خورد و شکس. می -مطلق بدی، مطلق خوبی

ام پیداست. کته عقلتم آنقتدر      کنم از قیافته  کنند  گمان می افتد به ندرت قول مرا باور می ها که چشمشان به من میآن»
 (55همان  « )گویم  قول مرا قبول کن ما گوش بده ببین چه میرسد که به قولم وفا نکنم! ا می
روابتط انستان بتا    »این نمایشنامه سراسر شر  روابط انسان اس. با خدا  یا بته عبتارت دیشتر    »گوید  سارتر خود می»

 (5همان  « )همین مطلق دوگانه اس.« خدا»و « شیطان»و مراد نویسنده از « مطلق
قابتل ا متا     ش از آ از جن  اول و دوم قوام گرفته بود، اما این دو جن  نقش  یرهای وجودی پی اگرچه اندیشه» 

در گسترش اندیشا وجودی ایفا کردند  چنانکه در فرانسه، پس از جنت  جهتانی دوم بتود کته اگزیستانسیالیستم بته       
فیلسوفان وجودی ترین فلسفا زمانش تبدیل گردید و سبب شهرت فیلسوفانی چون سارتر و کامو گردید   الب  شایع

سوز را تجربه کردند  سارتر اگرچه در پستی که داش.، بیشتتر وقت. ختود را     های خانمان یک یا هر دوی این جنشل
کرد  به هرحال در جبهه هم حضور داش. و همین حضور هر چنتد انتدک، هتم     صرف نوشتن آثار ادبی و فلسفی می

ود مانند مرگ، نیستی، وانهادگی و     را پیتدا کترده، بته شتکلی     ها بسیاری از مفاهیم اصلی فسلفه وج کافی بود تا آن
توانس. در نظتر   ها می جمعی و میلیونی انسان انضمامی آن را تجربه نمایند  به راستی چه چیز جز مشاهدۀ مرگ دسته

شتد  تتأثیر   هتا با گران دقیقی چون فیلسوفان وجودی ما القاء کنندۀ اندیشه پوچی انسان در زنتدگی آن  مردم و مشاهده
های کلیدی اندیشه وجتودی،   اند که حتی بسیاری از واژه این مشاهدات به قدری بوده اس. که برخی از محققان گفته

 (55  1535خانی،  امن« )مستقیماا از فضای جن  گرفته شده اس.
ختود را پشت. ستر    که دور از هرگونه ناهنجاری و نابسامانی در محیطتی آرام دوران کتودکی   بهرام صادقی نیز با این

گرایی شخصی. او را تبدیل به فردی عزل. طلب کرد و روشتنفکری و خفقتان حتاکم و نیتز آشتنایی       گذاش. درون
های اگزیستانسیالیسم تأثیر عمیقی در روان او به جا نهاد  همین عوامل سبب گردید تا جهتانی   بهرام صادقی با اندیشه

بعتد  »های داستان تبلور یابتد    های مرگ و ویرانشری در وجود شخصی. کند، با  ریزه که نویسنده در این اثر خلق می
هتای   بینتی ستال   زدگی و از سویی دیشر خوش ها که هیجان مرداد و شکس. جبها ملی، ترور شخصی. 51از کودتای 

ی جتا  توان در جتای  دهد، این موارد را می قبل جای خود را به سرخوردگی و پوچی و بیهودگی و نوعی وانهادگی می
شود و تترس و تعصتب بتر تلختی زنتدگی       اعتمادی و سوءظن بر روابط اجتماعی حاکم می آثار صادقی دید  جو بی

چنتین احستاس   هتا و هتم   افزاید  این پوچی و سرگشتشی و نابسامانی  هنی که نتیجا بیهوده از کار درآمدن آرمتان  می
 ( 522  1،د1512)میرعابدینی، « ادبیات ایران زد عجز در مقابل خشون. حاکم بر جامعه اس.، رن  مرگ و بیهودگی بر
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 ها پوچی و دوگانگی شخصیت -7-1
اند تا توصیفی از مرگ و معنای هستی در اثرشان ارائته کننتد و بتا وجتود      پرواضح اس. که هر دو نویسنده در تالش

چتون دلزدگتی،   مفتاهیمی هتم  خاستشاه جغرافیایی، تاریخی و فرهنشی متفاوت در این دو اثر بینش مشتابهی دربتارۀ   
ها بته   های دو اثر آشکار اس. که شخصی. شود و با تأمل در شخصی. پوچی، بیهودگی و تنهایی به تصویر کشیده می
 اند  نوعی در منجالب اندوه و درماندگی فرو رفته

نریش روبترو  چون گوتز، اسقف اعظم، کتاترین، هتای  هایی هم در بخش اول با شخصی.« شیطان و خدا»در نمایشناما 
هتا شتکل   کشاند و جن  و ددمنشتی را در آن  ها را به پوچی میچون سودجویی و بدی آنهستیم که خصوصیاتی هم

 دهد    می
شود  همین که برای من شکلک درآورد نمایش متا   چه برایم محقق اس. اینس. که امشب شیطان بر من ظاهر میآن»

 (52  1552)سارتر، «  با رقص اموات شروع خواهد شد
کنند، ولتی متن بتدی را     ها برای لذت نفس یا برای جلب منفع. بدی میها ندارد  آنخباث. من ربطی به خیان. آن»

 (12همان  « )کنم برای نفس بدی می
چینتی بترای    کنند توطئه ای دارند و تنها کاری که می گسیخته هایشان زندگی لجام این افراد براساس تمایالت و خواسته

خواهند بیندیشتند، انتختاب و عمتل     گونه که می و در اصل هر یک به تنهایی این اختیار را دارند که آن همدیشر اس.
 کنند و بد باشند   
ای چون حلتول جتن در بتدن آقتای      کننده بینیم صحنا آ ازین داستان با اتفاق  یرمنتظره و  افلشیر در ملکوت  نیز می

دهد  با افرادی که هر یک سترگرم عتیش و    های شب رخ می نیمه مودت در محلی دورافتاده و شهرستانی کوچک در
 اند های هستی  به خوشی مشغول گذرانی هستند و فارغ از د د ه خوش
 (1  1554)صادقی، «  درساع. یازده شب چهارشنبه آن هفته جن درآقای مودت حلول کرد»
دهتد،   زند و از صافی ایمان و باور عبور می یها را به هم گره م مایا اصلی قصه که تمامی شخصی. حال آن که درون»

ای کته   مایته  های داستان به این درد دچارند؛ درون ( و  الب شخصی.152  1531هاشمی، پورنامداریان،  « )مرگ اس.
 های زندگی آمیخته اس.    جا وجود دارد و با تمام جلوه تقریباا همه

م که همواره در تقابل با خدا قرار دارد  او در قستم. اول تتا   بینی در دو بخش داستان از گوتز شخصیتی دوگانه را می
 شود    گر شیطان می رود و برای خواننده تداعی رسد خباث. و بدی او از حد یک انسان فراتر می مرتبا شیطانی می

کنم و همین برای من بس اس.، زیترا او تنهتا دشتمنی است. کته       شنود، من گوش خدا را کر می خدا صدای مرا می»
ایسته من اس.  فقط خدا هس. و من و یک مش. اشبا   امشب روی تن تو و روی تن بیست. هتزار نفتر دیشتر     ش

 (22  1552سارتر، « )شود کشم، زیرا رنج او نامتناهی اس. و هر که او را رنج بدهد نامتناهی می خدا را به صالبه می
کند  در وجود متن، ختدا از ختود بته وحشت.       اید؟ من آن کسم که قادر مطلق را نشران می آیا کسی نظیر من دیده» 
 (12همان  « )افتد! می

بینیم که دکتر حاتم قهرمان اصلی داستان شخصیتی دوگانه دارد و ایتن دوگتانشی در    با اندکی تأمل در ملکوت نیز می
 د  شو توصیف خود او این گونه بیان می

 دکتر حاتم مرد چهارشانا قدبلندی بود که اندامی متناسب و بانشار داش. به همان چاالکی و زیبایی که در جوان »
هایی بود که ممکن اس. در جهتان وجتود    ترین سروگردن شود، اما سر و گردنش پیرترین و فرسوده نوبالغی دیده می
 (15  1554صادقی، « )داشته باشد

آمیز بین ختوبی و بتدی، خیتر و شتر انستان تنهتا        داند در دوگانشی تناق  خود را شیطانی، می از دید دکتر حاتم که
کنتد  دکتتر    های بسیار می ای بیش نیس. که در نهای. ناامیدی و پوچی و وانهادگی او را مجبور به تحمل رنج بازیچه

دی بکشاند و از عتذاب و روزمرگتی   خواهد آنها را به نابو حاتم همچون ناجی اس. برای آدمیان که در عین حال می
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نجات دهد و ملکوت آن میعادگاهی اس. که باید از آن آ از کرد چرا که هدف شیطان به ظتاهر رستاندن انستان بته     
ملکوتی که راهی به سوی ناسوت و راهی به عالم الهوت دارد و انسان در میانا راه گرفتتار است.؛ از   »ملکوت اس.  
دهتتد و از ستتویی دیشتتر خیتتال پیوستتتن بتته عتتالم بتتاالتر را      ا امتتان نمتتی هتتای شتتیطانی او ر  ستتویی وسوستته 

 (125  1531هاشمی،پورنامداریان، « )دارد
 (35  1554صادقی، « )ها هم زنده باشید همین کارها را خواهید کرد پس مسئله در کمی. اس. و نه کیفی. اگر قرن»
 
 ستیزی اندیشی یا مرگ مرگ -7-2
( پس دکتتر حتاتم   51  1535)تسلیمی، «  بازگش. داند، مرگی بی را سرنوش. آدمی مینویسنده درجهان امروز مرگ »

 کند  ها را مجازات می نیز به دو دلیل گناه و روزمرگی و عادت انسان
اندیشتی در اثتر    ختورد مترگ   چه بیش از همه به چشم متی ملکوت نقطا عطفی در هنر نویسندگی صادقی اس. و آن

جتا کته   هایدگر بوده اس. تتا آن   به آن نقطا آ از تفکر فالسفا وجودی و به خصوگ اندیشی و آگاهی مرگ»اوس.  
 (51  1535خانی،  امن« )شود تعبیر می« روی مرگ هستی پیشِ»در اندیشا او از انسان به 

 چون واقعیتی اجتمتاعی برختورد  آید بلکه با آن هم مرگ در نظر این فالسفه نه تنها موضوعی انتزاعی به حساب نمی»
 (133همان  « )شد می
ها را به کام مترگ کشتیده    ای اس. از جهان رو به زوال و نابودی که میل به لذت و جاودانشی انسان ملکوت استعاره 

 اس. 
های حاکم درون خود است. و او را در   های محوری در داستان اس. که گرفتار تضادها و تقابل هاینریش از شخصی.

این کشمکش درونی به هتر شتکل و   »کشاند  آنشاه که  ا خود و با دنیای اطرافش میهایی ب سراسر داستان به کشمکش
ستازد ولتی گتاهی بترای اینکته تصتمیم بشیتریم و         آور و یا الاقل او را متزلزل می صورت که باشد برای انسان عذاب

  1553)ستارتر،  « شتود  تراشیم یعنی نبردی درونی در ما آ تاز متی   احساس خود را شکس. بدهیم برای خود دلیل می
51) 
رسد  اینها همه نوعی سکوت اس.  من برگزیتده ختدا    حق با توس.  چه فرار کنم چه خود را بکشم، به جایی نمی»

 (55  1552سارتر، « )ام شده
ای که در او هراس  چون دکتر حاتم سرشتی دوگانه دارد  دوگانشیم ل نیز در ملکوت شخصیتی تأثیرگذار دارد که هم

شتود  و بته    انشیزد و باعث پسرکشی و بریدن زبان نوکرش و حتی بریدن و قطع کردن اعضای بتدن ختود متی    بر می
 گردد    گذارد و شهر به شهر و کوی به کوی می خاطر همین پوچی و بیهودگی، دنیا را زیر پا می

طنین را در درونم شنیدم که  آوردم که باز هم آن صدای خفه پر ه چیز طعما مرگ اس. و به یاد میدانستم هم من می»
صتادقی،  « )به نام صدایم زد    و من گوش به فرمان بودم و او گف.  باید بسوزانی، بسوزانی و رنتج بتدهی و بکشتی   

1554  51) 
سازد تا جهان را هرچته بیشتتر پتو  و     نزدیکش می بیند که به پدران شیطانی راوی حس جنایتی در خود پنهان می»و 
 (  25  1535تسلیمی، « )آور بداند قی

دهنتد، امتا    گزینند و پوچی و بیهودگی زندگی را نشان می هایی مانند دکتر حاتم و م ل هر دو مرگ را بر می شخصی.
دهتد و ختود    ای خود شکل میکند و م ل با بریدن اعضای بدنش مرگ را بر دکتر حاتم دیشران را به مرگ عقوب. می

 داند  را مستحق مرگ تدریجی می
های دس. و پا و  ها و مفصل های دراز یکی یکی انشش. کند  در این سال چهل سال اس. که خودش را جراحی می»

صتادقی،  « )اش راهر دو سه سال یک بار بریده است.  اکنتون او است. و دست. راستتش      های گوش و بینی  ضروف
1554  11) 
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شتود و از ایتن مقولته     ترین مسئلا مرگ این اس. که مرگ تبدیل به سرنوش. متی  ا بر گفتا مالروکس وحشتناکو بن»
 (111  1553سارتر، « )دهد کنیم که مرگ هستی باری خود را به هستی برای دیشری تغییر ماهی. می احساس می

 
 هستی و نیستی -7-9

ای جذاب و منحصر به فرد در ختالل داستتان بته     اس. که به شیوههای بنیادی هر دو اثر  مایه هستی و نیستی از درون
 س. که گوتز حتی برای خدا تعیین تکلیف کرده اس.  جایی« شیطان و خدا»اس. در نمایشناما  نمایش گذاشته شده

جز  کند  من کسی را گیرد، اما دیشری آنها را لعن. ابدی می خندم! شیطان اروا  را تحویل می من به ریش شیطان می»
اند  بیش از پانزده سال اس. که مرا لعن. کترده   بینم  دوزخیان و بهشتیان به حکم او بسته چشمی نمی خدا شایسته هم

 (24  1552سارتر، « )اس.
به زبان دیشر خداوند و نیمچه خدا بودن تنها یتادآور اراده، قتدرت و توانتایی است.  امتا ایتن اراده و       »و برای گوتز 

های هدای. و اراده و قتدرت در اندیشته شتوپنهاور و     . ندارد  زیرا توانایی نیمچه خدا در اندیشهتوانایی معنایی مثب
 (51  1535)تسلیمی، «  نیچه مایا ستمکاری و ناپاکی اس.

 کنند تاجایی که دکتر حاتم معتقد اس. که حقیق. خودِ اوس.    در ملکوت نیز م ل و دکتر حاتم ادعای خدایی می
 (55  1554صادقی، « )خود من هستم»که  در پیششاه حقیق.»

برد و بیشتر احساس ختدایی   از دیشران جداس. و در فردی. خود به سر می»بینیم که م ل به گفته هشل  از سویی می
کنتد  رنتج    ای برسد  چرا که او خود را ویران و ستپس بازستازی متی    کند تا بتواند به جاودانشی نیچه و جاودانشی می

آید و در برابر  وبرگشتی اندک از زندگی سراسر یکنواخ. بیرون می ها رف. برد؛ این دگرگونی لذت میبرد و آنشاه  می
 (54  1535تسلیمی، « )کند به پایان رسیدنِ آن مقاوم. می

ستپارم و   آورم و به ختاک متی   های دربدری و آوارگی و سرگردانی از تابوت بیرون می نعش پسرم را بعد از این سال»
 (52  1554صادقی، « )اندازم ها می ها به پیش س  ام را از درون شیشه شدهاعضای قطع 

طور که او معتقد اس. فترد   گیرد  که ریشه در تفکر فلسفی سارتر دارد  همان این خود، بحثی چون انتخاب را دربرمی
گزیننتد  یکتی    برمتی کند و این همان راهی اس. کته دکترحتاتم و م ل    بشر با انتخاب خود هما آدمیان را انتخاب می

 شود   ای آمیخته می برای خود و دیشری برای دیشران و این انتخاب خود با دلهره
 این م ل دیوانه اس.؟»

خوانتد و   نویسد  کتتاب متی   نه دیوانه نیس.، یاالاقل حاال دیوانه نیس.  او مرد با وقی اس.، سواد دارد، خاطرات می
 (11)همان  «  کند گاهی هم مرا مجاب می

 
 سرگشتگی -7-4

شتود   اندیش و خوب بدل می در بخش دوم کتاب شیطان و خدا ما با فرمانده گوتزی روبرو هستیم که به انسانی  نیک
 کشد    ای  متفاوت از او به تصویر می و سارتر چهره

. دارد؟ آورد     وانشهی، چته اهمیت   ای بر ما گذشته اس.  شاید خوبی نومیدی می سحر رسیده اس.     انشار فاجعه»
 (31  1552سارتر، « )ام که نیکی بکنم ام که دربارۀ نیکی حکم بدهم، آمده من نیامده
رستاند، او در ایتن    دهد، او را تا مقتام پیتامبری نیتز متی     گونه که شیطان را در وجود انسانی گوتز قرار می سارتر همان

شدن او به مقامی خداگونه ستارتر همچنتان   خواهد بار گناهان را بردوش بکشد، اما با هما نزدیک  بخش اس. که می
 گذارد    دهد و صرفاا یک انسان باقی می او را به خاطر انسان بودنش ارتقا می

دانی، مال مرا به من برگردان  توحق نداری این زن را محکوم کنتی چتون تنهتا     های او مال من اس.، خودت می گناه»
 (152همان  « )مقصر منم
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تواند خدا را  ای از شیطان اس. می ن صورت که جلوهانده انسان مرکز همه چیز اس. و به همبنابراین از دیدگاه نویس
 کند  در خود جلوه دهد و در واقع همه چیز را به انسان معطوف می

آمد  آستمان حتتی از    فرستادم، اما جوابی نمی کردم، به آسمان پیام می کردم  گدایی می من برای یک اشاره استغاثه می»
دانتم  هتیچ    پرسیدم که آیا من در چشم خدا چیستم  حاال جوابش را می خبر اس.  من هر لحظه از خود می بی نام من

چیز  من به تنهایی خوبی را اختراع کردم  من بودم که تقلب کردم، من بودم که معجزه کردم  منم که امتروز ختودم را   
، انسان  اگر خدا هس.، انستان عتدم است.؛ و اگتر انستان      توانم خودم را تبرئه کنم؛ من کنم، تنها منم که می متهم می
 (113همان  « )هس.

اعتقاد به مرگ خدا یا اعتقاد به نشاه مادی جز احستاس پتوچی و وانهتادگی حاصتلی بترای انستان       »و به این ترتیب 
 ترب و بتا   متمدن  رب نداش.  با این حال در دوران اخیر و به اصطال  با پایان گرفتن اسطوره خداونتد در تفکتر   

تکیه بر دیدگاه مادی که افقی بس محدود دارد، انسان جای خود را در نظام آفرینش به یکباره گم کرد و دیشر جتایی  
برای خود در نظام آفرینش نیاف.، موضوع داشتن  ای. و هدف در زندگی انسان نیز به آرامی به حاشیه رانده شتد و  

گویتد تبتدیل بته موجتودی وانهتاده و پتو         قهرمتان داستتان تهتوع متی    گونه که سارتر از زبان روکانتن  انسان همان
 (545  1535خانی،  امن« )گردید
بینم که مرگ او مرا تنهاتر کرده اس.  من تحمتل نختواهم    کرد و حاال می من خدا را کشتم چون مرا از مردم جدا می»

 کرد که این نعش کبیر دوستی مرا با مردم برهم بزند    
و بته   (132  1552سارتر، « )خواستم با همه زندگی بکنم؟ س.، چرا من باز هم تنها هستم؛ منی که میحاال که خدا نی

زنتد   شود، باز هم از او بدی و خباث. ستر متی   همین دلیل اس. که گوتز حتی در اود زمانی که پیامبر و خداگونه می
که بتدان ستبب کته بتدی را بتر ختوبی تترجیح        ایم بل رو که مغضوب خداوند شده  کنیم نه از آن ما گناه می»چرا که، 
 (115  1511سارتر، « )ایم داده
هایم باشد و موفق شدی، بیس. و پنج هتزار کشتته! بتا یتک روز      تر از بدکاری من خواستم که نیکوکاری من مخرب»

 (112  1552سارتر، « )کشی تا با سی و پنج سال شرارت تقوا بیشترآدم
تواند در جامعه مقبول باشد و بته   کند و چه زمانی که شرارت دارد نمی که نیکی میو در هر دو این شرایط چه زمانی 

«  چه بدی بکنم و چه خوبی بکنم  همیشه متردم از متن نفترت دارنتد    » نوعی محکوم به تنهایی اس. و منفور مردم  
 (152)همان  

گی تمایل دارد  گتویی انستانی است.    دکتر حاتم نیز اگر چه نمادی از شیطان اس.، اما گاهی به مرگ و گاهی به زند
 های شیطانی و خدایی خود   ها و اندیشه اسیر و گرفتار شده در خواسته

بینید دستها و پاهای من چاالکنتد، قتوی و تتازه، امتا سترم پیتر است.، بته انتدازه           شاید کسی نفهمد، اما خودتان می»
ام نتیجا ایتن وضتع بتوده است.       حیاتم حس کردهام که آن دوگانشی که همیشه در های عمرم من ا لب اندیشیده سال

 (55  1554صادقی، « )خواهند و گوشا دیشر به مرگم یک گوشه بدنم مرا به زندگی می
 دهد   کند م ل اس. که او را عذاب می آورد و با بقیه فرق می و تنها کسی که دکتر حاتم را از پا در می

کند، او مرا بته زانتو    رق دارد و تنها کسی اس. که خیالم را ناراح. میام ف او با هما کسانی که تاکنون در عمرم دیده»
ای بتیش   رود  مرگ، دهش.، بیماری، رنج بترایش مستخره   ترسد، به استقبال آن می ای ازمرگ نمی درخواهدآورد!  ره

 (53همان  « )نیس.
 و انعکاسی از اوس.   ای در مقابل گوتز  هاینریش همانند آینه گونه اس. که  م ل برای دکتر حاتم همان

ستارتر،  « )کنم  من و تو از یتک قماشتیم   بینم و به حال خود ترحم می داشتم و تو را می  من هم همین قیافه تقلبی را»
1552  55) 
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 جبر یا اختیار -7-5
کند مستئلا تترس است.  ایتن تترس وقتتی        گوید یا فکر می های عدم ایمان به چیزی که می یکی از نشانه»در انسان  

شود ترس از خودش و ترس از دیشران اس.  ترس از چیزی اس. که دربارۀ آن تردید دارد و یا مانند این  حادث می
 (21  5252سارتر، « )کند اس. که خود را در مقابل دنیایی که به نظرش بد ساخته شده اس. مشاهده می

هتای انستان را بته اراده ختدا بتر       نتاتوانی کنتد و   رسد که خدا را در این مرحله بازخواست. متی   گوتز تا به جایی می
در این میان یک عامل دیشر به نام حال. جبر یا تصتمیم خودکتار در کتار است. کته      »خواهد بشوید  گرداند و می می

تواند خودکاوانه اضطراب را عقب بزند و در آن وق. اس. کته آزادی اخالقتی    اختیار آن در دس. من نیس.، اما می
  1553)ستارتر،  «  اسی در  یاب اضطراب و هیجان با قضاوت درس. مشکالت را نتابود ستازد  مانند یک انشیزه انعک

25) 
ایم    این نفرت از بشر، این تحقیر به خود  آیتا همتان    چنین اس.، پروردگارا، که ما دوباره رودرروی هم قرار گرفته»

یده از خوبی را چشونه از تنهایی زاییده از خواستم داشته باشم؟ تنهایی زای صفاتی نیس. که وقتی بد و شرور بودم می
 (122  1552سارتر، « )بدی تمیز بدهم

خواهتد ختود و حتوادث را بته      خواهد انتقام کشتن پسرش را از دکتر حاتم بشیرد و از طرفی می م ل نیز از سویی می
شته باشد، امتا در جتای   رود و همیشه وجود دارد  ممکن اس. عملی ندا هر چند گذشته از بین نمی»فراموشی بسپارد 

ستارتر،  « )گاه آثاری در زمان حال خواهد داش. و بی  ماند و گاه خود باقی اس.؛ زیرا حوادث گذشته بالقوه درآن می
کرد که تزریق این آمپول اولین    رستتاخیز   م ل در آینه روبرو خیره شد  هیوالیی خسته! با خود فکر می( »141  1553

در نظتر اندیشتمندان   »طتور کته    ( همتان 21  1554صتادقی، « )اش قتدم بشتذارد   دنیای تازه اوس. و پس از آن باید به
هایمتان آن را بستازیم  بته     وجودی انسان راهی اس. برای رسیدن به ماهیتی که تا زمان مرگ باید با انتخاب و کتنش 

وش یتأس و ناامیتدی و   وختم زنتدگی دستتخ    شان به دنیا در پیچ گریزی که به واسطا تعلق دلبستشی نوعی افراد مرگ
( و 53  1535ختانی،   امتن « )کننتد  که همواره در راه اس.  این فالسفه به شدن تعبیر می –شوند  از این انسان تغییر می

هتا در داشتتن شتوق بته زنتدگی،       این همان برگ برنده دکتر حاتم شد تا م ل را بته کتام مترگ بکشتاند  ضتعف آدم     
اجساد بتادکرده و  »دد  گر روزمرگی، عمر طوالنی، لذت بردن از تمایالت جسمانی باعث تباهی و قربانی شدن آنها می

صتادقی،  « )انتد  ها روی هم انباشته شده اس.  الشخورها فضای شهر را سیاه کرده ها و اتاق ها و کوه گندیده در خیابان
1554  51) 

نمایی افرادی که  های نمایشنامه سارتر و ملکوت صادقی چیره شده اس.  با یک تناق جبر بر تمام زندگی شخصی.
کند و ختود   بینند و راه رهایی ندارند  پس قهرمان داستان عصیان می و در مقابل بدی، خوبی می در مقابل خوبی، بدی
در نظر سارتر همه چیز برای خودش وجود مطلتق است.  هتم    »گزیند   سازد و اختیار را برمی را از این جبر خارد می

پرستیم   د در وجود خود مسلم اس. پس میگیر سازد یا اختیار را از دس. ما می اختیار می بستشی حوادث که ما را بی
 (54  5252سارتر، « )این زندگی هیچ چیز  یر از همبستشی نیس.؛ یا اینکه باید همه چیز باشد

  1552ستارتر،  « )شود  شروع خوبی بود  آهای ناستی، من جالد و سالخ ختواهم شتد   اینک حکوم. انسان آ از می»
544) 
گوینتد استیر    طبیع. آزاد اس. و طبیع. در برابر نیروی مرموزی که آنرا خدا متی بنابراین باید گف. انسان در مقابل »

ها که انسان  گیرد؛ زیرا هر یک از قسم. بندی سارتر جلو وجود مطلق را می اس. و آزادی ندارد با این مقدمات طبقه
عامتل قتوی بته     را به وجود آورده هم خودآگاه و هم ناخودآگاه و در نفتس ختود مطلتق است.  پتس انستان از دو      

 (55  5252سارتر، « )اند وجودآمده که همه آن را جبر و اختیار نام نهاده
   
 تقابل بود و نبود -7-1
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ها در تقابلی که برای نابودی دنیا با ختدا دارنتد، اشتاره    توان به نشرش شخصی. از دیشر خصایص مشترک دو اثر می
انی تبدیل کند و در هف. روز آینده همه خواهند مرد و به همتین  خواهد شهر را به قبرست که دکتر حاتم میکرد به این

که  خواهد آن را به آتش بکشد و نابود کند و در حالی ترتیب گوتز هم شهر ورمز را هف. روز در محاصره دارد و می
شتیطان بتودن    شود برای ها تالش در تقابلی برای نابودیش دارند و این خود دلیلی میروز دنیا را آفرید  آن 2خدا در 
ترین افراد را از پتا در خواهنتد آورد و شهرستتان     بینم! هف. روز دیشر را! روزی که حتی قویترین و سمج می» ها آن

 (51  1554صادقی، « )دیشر قبرستانی بیش نخواهد بود
نم کته  کت  کنم که در این لحظه هراستان است.؛ حتس متی     داند  حس می زنم و خدا آن را می من این شهر را آتش می»

روم و  های من دوخته اس.؛ من جرئ. خواهم کرد  االن در میان وحش. و  ضتب او پتیش متی    نشاهش را به دس.
 (  22  1552سارتر، « )کشم شهر و رمز را به آتش می

 
 عشق و فروپاشی -7-7

استانهای صتادقی  دهد  هر چند در دای متفاوت از فروپاشی ع و استحاله به تنفر را نشان می عشق در هر دو اثر چهره
گردد  در هتر   رن  اس.، اما در این اثر زن نمادی از خیان. و عشق و نفرت می ای کم زن نقش کلیدی ندارد و چهره

هتا بته    دو اثر ایرانی و فرانسوی، ما در بیان عشق با نوعی تناق  و پارادوکس مواجه هستیم که هر یک از شخصتی. 
 طریقی باید از آن خارد شوند 

شتویم  کتاترین کته از ستویی ستنبل شتهوت و        خدا در بخش نخس. با زنی لکاته و ویرانشر مواجه می در شیطان و
شود  در  خیان. اس. و از سوی دیشر به خاطر اجبارش برای تن دادن به هرزگی از سوی گوتز از او دچار نفرت می

کشاند بتاز   نوعی دیشر به ویرانی میاش او را به  شائبه گیرد و عشق بی بخش دوم زندگی گوتز راهی دیشر در پیش می
دانیم که تمام مفتاهیم اضتداد یکدیشرنتد در برابتر      ما خوب می»سازد، چرا که  ای اثیری نمی ها نیز از او چهره این رنج

ایمتانی   آید  اما وقتی بتی  حسد محب. و در برابر عشق نفرت اس. که از جمع این اضداد مفهوم واحدی به وجود می
ایمانی بود و حال. تردید در آن راه داش.، تبدیل بته   کنند، اگر در عشق بی اضداد به هم بر خورد میبه جان آمد این 

 (23  1553سارتر، « )گردد ایمانی به حسد تبدیل می شود محب. هم با بی نفرت می
ام مرا  ه سرت آوردهتوانی بعد از آن بالهایی که ب های کثیفی که باز هم می شود تو از آن کهنه روسپی معلوم می»گوتز  

 دوس. بداری   
داشتتم تتو هیچوقت. خبتردار      خورم که دوستت. نتدارم! اگتر هتم دوستت. متی       کاترین  من دوست. ندارم، قسم می

 (21  1552سارتر، « )شدی! نمی
شود و همانند یک  و این آن چیزی اس. که در بخش دوم در هیلدا زنی که از طریق ارتبار با کاترین عاشق گوتز می

دارد  بتا   ورزد و رنج و سختی را دوس. می کند  هیلدا دختری که به همه عشق می اثیری در دنیای او نقش ایفا میزن 
گردد، اما نفرتی همراه با عشق  او که در درون ختود همته    شود و از گوتز متنفرمی دیدن درد و رنج کاترین آشفته می

کند  ایی اثیری می دارد و همین او را تبدیل به چهره برنمی هاس. و دس. از این طرفداریدار انسانخوبی اس.  طرف
 شود  ها یکی میخواهد این عشق را از او بدزدد و سرانجام وجود آن ورزد و می تا جایی که گوتز به او حسد می

نشتاه   ای! بته متن   ای در کار نبود  به تو گفتم که خدا مرده اس.     از وقتی که او نیس. چقدر حقیقی شتده  محاکمه» 
همتان   « )ترستم نتابود شتوم    کن، یک لحظه هم نشاه. را از من نشیر  دنیا کور شده اس.؛ اگر سرت را برگردانی می

135) 
این عشق با تناقضی شیطانی در دکتر حاتم نیز ریشه دوانده اس.  ساقی همسر دکتر حاتم اس. او که زنتی ستاده و    

ود کرده و نمادی از زیبایی اس.، پتس دکتتر حتاتم از ستویی بته      معمولی نیس. و زیبایی او دکتر حاتم را افسون خ
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خواهتد تتا بتا پیونتدش بته       کشد، چتون متی   خاطر اثیری دیدن ساقی و به خاطر رسیدن ساقی به رستشاری او را می
 داند  ای اثیری باقی بشذارد و از سویی به خاطر نوع زندگیش او را سزاوار مرگ می ملکوت اعالء همچنان او را چهره

 صادقی، « )شدم پس با حیوان چه فرقی داشتیم؟    آ وش می خواستم احساسم را کثیف کنم  اگر با تو هم من نمی»
1554  21) 

آ وشی داشته و به او خیان. کرده و این بار او را دوباره اما نه  یابد که ساقی با شکو نوکر م ل هم اما با مرگ او در می
کند و این حقیق. دکتر حتاتم را بته   ای مجازات می چون لکاتهکشد و هم دیشر میبه صورتی ملکوتی بلکه به شکلی 

در روابتط بتین   »کنتد  اگرچته    چون ناکامی از عشق سرنوش. محتوم او میکشاند و این مرگ را نیز هم درماندگی می
نفترت هنشتامی   شود، عشق و  ها با وجود اختالف احساسات  یر از دو احساس اساسی چیزی دیشر یاف. نمی انسان

شویم و هرگز نخواهیم توانس. از خطری که آن دیشری برای آزادی متا دارد   که ما از یکی به سوی دیشری رانده می
بینیم و خرود از آن بترای متا مشتکل است. زیترا در عشتق         رهایی یابیم ما خود را در این دایرۀ جهنمی محصور می

( و دکتر حتاتم ختود را بتا مترگ     142  5252سارتر، « )اهیم بودایم و بعد از عشق در چنشال نفرت خو فریب خورده
 کند    ساقی از پارادوکس عشق خارد می

شنوی؟ این خود دکترحتاتم است. کته تتو را      کنم، و این بار دیشر خودم هستم، می حاال یک بار دیشر تو را خفه می»
ستتپارد و نتته آنکتته بتته ملکتتوت خواهتتد رو  تتتو را در نارنجستتتان بتته ختتاک ب کنتتد و نتته شتتیطان! و متتی خفتته متتی
 (24  1554صادقی، « )برساند

ملکوت اگرچه  ایب اس. اما در سراسر داستان حضور و نفو ی کامل دارد  همسر منشی جوان اس. که در داستتان  
ها  خواهد مرد  نام همستر دکتتر حتاتم کته او نیتز بته نحتوی          با دکتر حاتم گفتشویی دارد، و در اثر تزریق آن آمپول

 دکتر کشته شد و م ل که دوحرف اول ملکوت اس.  توسط
ها با پدیده مرگ و تنهتایی و   کند رویکرد متفاوت هر یک از شخصی. ای را به خود جلب می چه توجه هر خوانندهآن

های زندگی اس.  صادقی با طر  مضمون مرگ به اشکال مختلف میرا بودن را به خواننده یتادآور   آزرده از روزمرگی
دهنتد  وقتتی    روی خواننتده قترار متی    ز آنچه گفته شد این اس. که هر دو نویسنده به نوعی تنهایی را پیششود  ا می

تترین بناهتای    ( و این من که خود از اصلی113  1552سارتر، « )فقط من وجود داشتم»گوید   گوتز از تنهایی خود می
 زیرین فلسفا سارتر اس. 

توان گف. مفاهیمی همچون عدال.، عشق، ختدا، آزادی را بایتد    سؤاالت میاز دیدگاه سارتر برای چرایی بسیاری از 
ها جستجو کرد چرا که انسان شیطان و خدای خویش اس. و با این نشاه انستان دنیتای    در همین دنیا و در کنار انسان

بشر ماهی.  آزادی وجود ندارد جز در موقعی. و»گوید  سازد شده، من و به همین دلیل اس. که او می خودش را می
 (12  1511سارتر، « )کند خود را درموقعی. و به توسط موقعی. انتخاب می

توانم کستی را بطترف مترگ بفرستتم  حتاال       کشم، ولی من نمی ام که بکشم و اگر الزم باشد خود را هم می من آماده»
متا  یتر از زنتدگیمان     دانم مردن چیس.، ناستی، هیچ چیز وجود ندارد، هیچ چیز نیس. مشر ایتن زنتدگی    دیشر می

 (132  1552سارتر، « )چیزی نداریم
کرد! کافی بود کته دست. دراز کتنم و آن را بتردارم       آن زمان که من شرور و بدکار بودم خوبی چه نزدیک جلوه می»

 (112همان  « )دس. پیش بردم، ولی باد شد و از الی انششتانم گریخ.  پس خوبی سراب اس.؟
ختالی از معنتا شتده    « ترین معنا بخش زندگی در طول تاریخ بشتری.  محکم»مرگ خداوند  زندگی انسان امروزی با»

اما عناصری چون  مرگ، زندگی، عشق و ماننتد آن بته   ( »152  1535خانی،  امن« )ماهی.  خود را از دس. داده اس.
هتا و   ن است. روش کند، اگرچه ممکت  ای جهانی اس. که هم فکری و همدردی همشانی    را به خود جلب می اندازه

ولی هما ما به یتک حتوزه و یتک مرحلته از     ( »12  1535تسلیمی، « )ها گوناگون و تبارشناختی باشد آداب همدردی



 19/     اثر بهرام صادقی« ملکوت» و رمان   سارتراثر ژان پل« شیطان و خدا»های اگزیستالیست در نمایشنامه بررسی مؤلفه 

توان  ای اس. که می حوزۀ اخالق تنها حوزه»( و 152  5252سارتر، « )زندگی تعلق داریم  یعنی حوزۀ اخالق نه ایمان
 (155  1535خانی،  امن« )در آن همدیشر را درک کرد

گشت.،   مرگی بود؛ یا انسان در چرخه تناسخ به جهان بتازمی  زمانی و بی توانس. بسیار گفته شود بی چه میو شاید آن
 یا
متی   زمتان زنتدگی   زد و در بهشت. بتی   بالی میآمد، یا دوباره به ملکوت پر و  از جهان زیرین دوباره به روی زمین می 
  «کرد
  (55  1535تسلیمی، )

متاالا  »رستند کته    ابل هم قرار دادن مفاهیم و عناصر متضادی چون زندگی و مرگ، زیبایی و زشتی به این میآنان با مق
همه چیز در بیرون اس.، همه حتی خود ما  بیرون، در جهان، میان دیشران نه در گوشا خلوت بلکه بتر روی جتاده،   

ستارتر،  « )ر میان چیزها، انسانی در میان انسانهاتوانیم خود را کشف کنیم؛ چیزی د در شهر، در میان مردم اس. که می
1511  51) 
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شیطان و »در قالب رمان و « ملکوت»هایی از لحاظ محتوا در دو اثر وجود دارد   یابیم که قراب. با مطالعه دو اثر در می
و تنتوع بیشتتری    از تعتدد « شتیطان و ختدا  »هتا در   شتود  شخصتی.   در قالب نمایشنامه به خواننده عرضته متی  « خدا

کننتدۀ   گیرنتد و بیتان   ورزی شکل متی  های محوری داستان، در جه. اندیشه برخوردارند  ولی در هر دو اثر شخصی.
جا که بنیتان  رسند  از آن ها به نوعی به رستاخیز خود می نقش انسان در چرخا هستی هستند  دو هر یک از شخصی.

یسنده درصدداند تا بتا القتاء نشتاهی متفتاوت بته پدیتدۀ مترگ و        گیری هر دو اثر اصال. وجود اس. هر دو نو شکل
هایی چون دلهره، وانهادگی و مسؤلی. و انتختاب و   توان گف. سارتر و صادقی به مقوله زندگی آن را نشان دهند  می

 ای خاگ دارنتد  هرچنتد از دیتدگاه ستارتر    باور به خوبی و بدی مطلق یا دوگانشی میان خیر و شر رویکرد و توجه
ایی از خوبی و بدی مطلتق باشتد  عنصتر اصتلی کته در سراستر دو اثتر         تواند جلوه انسان مرکز همه چیز اس. و می

ایتی محکتوم بته آننتد و      ها به گونه دهد و حضوری واضح دارد، آزادی اس. که انسان ها را به هم پیوند می شخصی.
اصلی با مسؤلی. و انتختاب بتا وجتود دلهتره و     های  دهد، اما شخصی. جای اثر جبری حاکم را نشان می اگرچه جای

بخشند  باید توجه داش. که دو  آیند و به زندگی خود ابعادی نو می اضطراب از این پارادوکس و کشمکش بیرون می
هتای بازاندیشتی بته     گیرند و زمینته  های فلسفی خویش بهره می نویسنده از اثر خود به عنوان ابزاری برای بیان دیدگاه

هتا در نمایشتناما ستارتر وضتوحی      کنند، البته این ابزار و اندیشته  اگزیستانسیالیس. را در داستان فراهم می های مؤلفه
بیشتر دارد  بر این اساس در این دو اثر، ماجرا بر سر مرگ و نیستی، شیطان و خدا نیس.، بلکه ماجرا بتین ختوبی و   

هتایی   ر اس. خودش باشد و خود را بسازد  شخصتی. بدی اس. چه خدایی باشد یا نباشد، انسان در هر شرایطی بهت
آورند، بلکه به دنبال راهی بترای کشتف حقیقت.     چون گوتز، دکتر حاتم و  یره هم صرفاا به بدی یا خوبی روی نمی

 بشری هستند 
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