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بنام خدا

درآمد
به  آغازین روان کاوی،  از روزهای  پیش  رشک1 سالیان سال 
عنوان یکی از بزرگترین مشکالت بشریت شناخته شده بود. 
هر چه نباشد، رشک یکی از هفت گناه کبیره2 است و به قول 
چاسر3 »بدترین گناه ممکن است. زیرا به حقیقت، تمام گناهان 
کمر به قتل تنها یک فضیلت بسته اند، اما رشک علیه تمامی 
فضائل و تمامی خوبی ها قد علم کرده... مثل شیطان که همواره 
انسان شاد می شود« )1(4. چاسر می گوید  فرزند  از مصیبت 
رشک، ماالمال از غم و محنت از خوبی و توفیق دیگران است 
 و آکنده از لذت و سرخوشی از نامرادی آنها. نبود هیچ نوع

1. Envy
2. هفت گناه کبیره که در آموزه های مسیحیت با تعابیری چون »گناهان بزرگ« 
که  نابخشودنیند  گناهانی  از  مجموعه ای  می شوند،  شناخته  نیز  عظیم«  »رذائل  یا 
عذاب دوزخ را در پی دارند. این گناهان عبارتند از: رشک، طمع، شهوت پرستی، 

تن پروری، غرور، غیظ و شکم بارگی. )تمام پاورقی ها از مترجم است(.
پدر  را  او  بسیاری  انگلیسی.  نویسنده  3. جفری چاسر )1400-1343(: شاعر و 
ادبیات زبان انگلیسی می دانند اما قدر مسلم، او بزرگترین شاعر زبان انگلیسی در 

قرون وسطی است. شهرت چاسر بیشتر به خاطر افسانه های کانتربری است.
4. ارجاع های تمامی نقل قول ها در فهرستی در انتهای کتاب و منطبق با شماره های 

درج شده در پرانتز آمده اند.
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دیگر  »گناهان«  تمام  است.  رشک  ممیزه  وجه  مثبت،  هدف 
هدفی دارند که هر چند به راه ضاللت می رود یا خودخواهانه 
است، اما در پی حصول موضوعی مطلوب و خواستنی است. 
حرص و طمع و شهوت و غرور، به نوبه خود ناشی از میل 
دیگری  به  آسیب  قیمت  به  که  هر چند  مطلوبند،  به چیزی 
حاصل شوند. تنها رشک است که حاصلی ندارد، زیرا آنچه 
تحسین برانگیز است به واسطه رشک، لوث شده و درنتیجه، 
به چیزی نامطلوب و نخواستنی بدل می گردد. به نظر می رسد 
که تنها نفع واضحی که بر رشک مترتب است، کسب لذتی 

سادیستیک باشد و »شادی از مصیبت انسانی دیگر« )2(.
حسب  رشک،  که  می پردازد  راه هایی  توصیف  به  چاسر 
آنها احساس می شود. این راه ها برای همه ما آشنایند. او به 
»غیبت و سعایت« اشاره کرده و شخصی را در نظر می آورد که 
همسایه خود را می ستاید، ولی با »نیتی پلید؛ زیرا همواره یک 
»اما« به انتهای گفته اش می افزاید که خود، بیشتر نشان از بهتان 
و اتهام دارد تا آنکه مایه ای از ستایش داشته باشد« )3(. فالن 
کس از جان و دل و خاضعانه در امور خیریه فعالیت می کند اما 
در عمل انسانی ظاهرالصالح است و الغیر. دیگری پیانیست 
فوق العاده ایست اما اندکی سریع اجرا می کند. بعضی از دوستان 

بسیار کمک حال بودند اما رئیس مآبند.
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 تعریف رشک
مایلم در همین ابتدای امر، این نکته را روشن کنم که لغت 
این  از  چاسر  می رود.  کار  به  متفاوت  شیوه  دو  به  »رشک« 
لغت در اشاره به نیرویی مخرب و نابودکننده استفاده می کند 
که  می کند  حمله  ویژگی ای  یا  همان شخص  به  درست  که 
تحسینش می کنیم. این همان رشکی است که روان کاوی نیز 
به آن می پردازد. اما در زبان روزمره، این اصطالح معموال در 
اشاره به نوعی تنگ چشمی به کار می رود که آن کیفیت مخرب 
را ندارد: در عوض به تحسینی دردآور اشاره می کند که فرد 
این  نقص ها و کمبودهایش واقف شود.  به  تا  وا می دارد  را 
نوع رشک می تواند منجر به رقابت یا پذیرش محدودیت های 
فردی )و نه تخریب و امحا( گردد. من به ویژگی های خوب، 
مهارت و زیبایی شما رشک می ورزم اما این امر، الزاما به آن 
معنا نیست که می خواهم آن ویژگی ها و خصایص را لوث 
کنم. راستش تحسین من نسبت به این صفات ممکن است 
الهام بخش من در راستای استفاده بهتر از صفات و ویژگی های 

خودم باشد.
وقتی فرد امیدی به حصول آنچه رشکش را بر می انگیزد 
نداشته باشد، باز هم می تواند از آن موضوع برخوردار گردد. شاید 
فردی سال خورده که به جوانان رشک می ورزد، از سرزندگی و 
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خوش بینی آنان نیرو بگیرد، حتی اگر درک این موضوع او را به 
اذعان دردناک این نکته برساند که هرگز نمی تواند دوباره جوان 
باشد. آنکه به هنرمند یا نویسنده ای رشک می ورزد نمی تواند 
امیدی به کسب استعداد و مهارت آنها داشته باشد، اما شاید 

بتواند از خالقیت و جهان بینی آنها الهام بگیرد.
مقدار معینی از این نوع رشک، از حیث اذعان به وجود 
دیگران و داشته هایشان و آنچه می توانند به ما عرضه کنند، 
می نامند.  رقابتی«  »رشک  را  رشک  این  گاه  دارد.  ضرورت 
من هرگز موسیقی دان برجسته ای نخواهم شد، مگر اینکه از 
کیفیات موسیقی و احساساتی که بر می انگیزد متأثر شده و از 

آنها الهام بگیرم.
دشوارتر  مراتب  به  رشک  مخرب تر  شکل  با  زندگی 
به  انسانی است. شاید  از شرایط  این هم بخشی  اما  است، 
همین علت باشد که هر چند بعضی از شخصیت های آزمند 
اما درکشان هم می کنیم و  تقبیح می کنیم،  را  ادبیات  دنیای 
در  شخصیت ها  این  میفتند.  نیز  طبعمان  مقبول  نحوی،  به 
کما  می انگیزند،  بر  را  ما  محقانه  انزجار  احتماال  آنکه  کنار 
میلتون2  گمشده  بهشت  شیطان  یا  شکسپیر  یاگو1ی  اینکه 

1. از چهره های نمایشنامه اتللوی مغربی اثر شکسپیر.
2. جان میلتون )1674-1608(: ادیب و سخنور سرشناس بریتانیایی که از چهره های 

درخشان ادبیات انگلیسی است.
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می دانیم  ما  می انگیزند:  بر  نیز  را  همدلیمان  می کنند،  چنین 
جای آنها بودن چه حالی دارد. در بسیاری اوقات، مجرمان 
بر  بیشتری  تفاهم  و  عالقمندی  ادبیات،  عالم  قانون شکنان 
که  تحسین برانگیزی  و  محترم  شخصیت های  تا  می انگیزند 
مورد رشک و هجمه آنها قرار گرفته اند، زیرا در هر کدام از 
ما یک مجرم وجود دارد. شاید با ویژگی های قابل قبول خود 
اما ادبیات می تواند به ما کمک کند تا پذیرای  آشنا باشیم، 
وجوهی از شخصیت خود شویم که پذیرششان، در خلوت 
رشکی  وجود  پذیرش  شاید  است.  دشوار  بسیار  خودمان 
می توان  که  است  کاری  دشوارترین  خودمان،  در  مخرب 
انجام داد، زیرا رشک تنها هیجانی است که به نظر می رسد 
صرفا از این رو به خوبی ها حمله می کند که خوب هستند. 
فرد  ظرفیت های  و  خوبی ها  رشک  که  همانطور  عالوه،  به 
رشک برانگیز را تحلیل می برد، خوبی ها و ظرفیت های فردی 

را که رشک می ورزد نیز تحلیل می برد.

اثرات درونی رشک
میلتون و چاسر، هر دو رشک را مربوط به شیطان می دانند، 
زیرا شیطان به خاطر نفرتش از قدرت و خالقیت خداوند و 
نیز، نفرتش از قدرت و خالقیت آدم و حوا و ساحت جنسی 
و عشق بی بدیلشان، نماد بالمنازع رشک است. شیطان که به 
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خاطر اقدام به سرنگونی خدا از بهشت رانده شده است، خود 
را در مغاک خاک می یابد و به جاسوسی آدم و حوا می نشیند. 

او سراپا رشک است:

چه منظره نفرت باری، چه منظره دردناکی! این دو
در آغوش یکدیگر در بهشت جاویدند

در بهشت عدن که جای سرخوشی است
رانده  من  ولیک  است  طرب  اندر  طرب  که  آنجایند  در  و 

دوزخم )4(

همانطور که می دانیم، شیطان از سر رشک طرحی می ریزد تا 
آن وضع و حال طربناک را از آدم و حوا دریغ کند و رانده شدن 
آنها از جنات عدن را رقم بزند. او آنها را و خدا را به خاطر 
سقوط خود تنبیه می کند و میلتون، اضطراب غیرقابل تحملی 
را که پس از حمله رشک آمیز شیطان به خدا و رانده شدنش از 

بهشت واقع می  شود، اینطور وصف می کند:

شوربختا که منم! به کجا پر بکشم
با خشمی ابدی و حرمانی ابدی که نصیب ابدی من است؟

به هر کجا که پرواز کنم جهنم است؛ جهنم منم
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و در قعر زیرین ترین الیه های کائنات
جایی، شکافی دهان باز می کند به بلعیدن من

با آن بهشت برین  شکافی که جهنمی که در آنم، در قیاس 
است )5(

شکاف  به  او  بلعنده  رشک  و  شیطان  سیری ناپذیر  حرص 
دهان گشاده جهنم فرافکنی می شود. حس سقوطی غیرقابل 
کنترل و تجربه اعماق الیتناهی ناامیدی، خود می تواند برآمده 
از رشکی بسیار شدید باشد، زیرا رشک به چهره های خوب 
حمله می کند و هیچ پشت و پناهی برای جلوگیری از سقوط 

فرد باقی نمی گذارد.
نقاشی  در  می خواست  دل  ته  از  که  ساله ای  دختر شش 
ببیند دختر دیگری در  پیشرفت کند، تاب آن را نداشت که 
کالسش استعداد به مراتب بیشتري دارد و به راحتی طرح هایی 
می زند که از کار او بسیار بهتر است. یک روز که خود را در 
کالس تنها دید، تابلویی را که دختر مستعدتر به کناری گذاشته 
بود تا خشک شود، پاره کرد. کمی پس از آن و به خاطر کاری 
که کرده بود، ترسی فزاینده و جانکاه به سراغش آمد. شرمی 
بی امان گریبانش را گرفت و احساس ناتوانی و استیصالش از 
قبل هم بیشتر شد. حال، نقص نسبی استعدادش، به واسطه 
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احساس گناه و قطع امیدش از اصالح کاری که کرده بود، به 
مراتب پیچیده تر از قبل شد.

وقتی به موضوع بیرونی تحسین برانگیزمان حمله می بریم، 
این  برده ایم.  حمله  نیز  خود  ذهن  درون  در  آن  بازنمایی  به 
امر سبب می شود تا دیگر پشتیبان و محافظی در درون خود 
نداشته باشیم و احساس گناه ناشی از این حمله نیز بر احساس 
ارزشمندی خودمان تأثیر می گذارد. اگر افراد و ویژگی هایی 
که برایشان ارزش قائلیم - به قول روان کاوها، »موضوع های 
خوب« ما - در درونمان مورد حمله قرار بگیرند، دست خوش 

حس تخریب و فالکتی درونی خواهیم شد.
چه چیز باعث می شود که دختر شش ساله نقاشی را پاره 
کند یا شیطان علیه خدا اعالم جنگ کند؟ شاید قضیه تنها این 
نیست که موضوعی که رشکشان را برانگیخته موضوعی خوب 
یا برتر است، بلکه خوبی موضوع رشک برانگیز کاری می کند 
تا آن دختر یا شیطان )یا گاه به گاه هر کدام از ما( در مقام 
قیاس، احساس حقارت و ناکافی بودن داشته باشد. شاید نتوانیم 
تحمل کنیم که بهترین نباشیم. پس حمله به خوبی تنها از سر 
میلی کورکورانه و بی دلیل به حمله نیست، بلکه انگیزه ای دیگر 
در کار است: نابود کردن کسی یا چیزی که خوبیش به نحوی 
تجربه می شود که حال ما را بد می کند. رشک همواره متضمن 
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قیاس است - ما به چیزی رشک می ورزیم که فاقد آنیم.
رشک و حسادت1

مهم است که میان رشک و هم آیند آن، یعنی حسادت، تمایزی 
قائل شویم، هر چند که این دو عموما در هم پوشانی و ارتباطی 
نزدیک با یکدیگر به سر می برند. حسادت یعنی کسی یا چیزی 
وجود دارد که می خواهیم مال ما باشد. انگیزه آن تملک است 
و تخریب، ابزاری است برای تحقق آن هدف. این امر در نظام 
حقوقي فرانسه به رسمیت شناخته شده است: قتلی که از سر 
حسادت انجام می گیرد )موسوم به جرم احساسی2( مجازات 
اینجا حریف بر  انگیزه های دیگر دارد. در  با  از قتل  کمتری 
سر عشقی شورانگیز کشته شده، ولو اینکه این عشق، عشقی 
تملک جویانه و مرگ بار بوده باشد. اما آنجا که پای صورت 
در  به  سالم  جان  چیز  هیچ  است،  میان  در  رشک  مخرب 
نمی برد: موضوعی که برایمان تحسین برانگیز است می بایست 
لوث شود و از میان برود تا نه ما، نه خودش و نه هیچ کس 

دیگر نتواند از آن منتفع شده و لذت ببرد.
داستان  این  در  حسادت  و  رشک  میان  تمایز  دشواری 
تأثیرگذار به خوبی دیده می شود. کودکی دو ساله از تولد برادر 

1. Jealousy
2. Crime passionel (Fr) – Crime of Passion(En)
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کوچکش به وجد آمده بود و وقتی مادر و نوزاد در بیمارستان 
بودند، پدرش را با پرسش هایی درباره بعضی حقایق زندگی 
سؤال پیچ کرد - می پرسید نوزاد کوچک چگونه سر از آنجا در 
آورده بود، چگونه ساخته شد و چگونه از شکم مادر بیرون 
آمد. پدر تمام تالشش را به کار بست تا از سر مهر و با ظرافت 
هر چه تمام تر، این مسائل را برای پسرش تبیین کند و به نظر 
رسید که پسر هم از پاسخ هایی که گرفته راضی است. اما کمی 
بعد، پسر قشرقی به پا کرد و خواست که به بیمارستان برود. 
پدر که می پنداشت پسرش به نورسیده حسادت می کند، از او 
پرسید که آیا مایل است پیش مادرش باشد. پسر با جوش و 
خروش پاسخ می دهد: »نه! من می خواهم مامان باشم!«. دیدن 
بارداری مادرش و شنیدن درباره تولد، رشک او را برانگیخته 
بود که در قالب آن قشرق ابراز شد؛ اما وقتی با پدرش در این 
باره صحبت کرد، تا حدودی توانست بر این احساسات فائق 
بیاید. رشک این پسر کوچک تحمل پذیر و قابل مدیریت بود و 
طبعا با انواع مخرب تر و وخیم تر رشک که تغییرشان به مراتب 

دشوارتر است، تفاوت بسیار داشت.
مثال دختر کوچکی که نقاشی را از بین برد و پسری که 
در انتظار تولد برادر کوچک خویش است، از جمله تجاربی 
هستند که معموال در زندگی روزمره رخ می دهند. پسر توانست 
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نیز رشک و  احساسات خود را به پدرش بروز دهد و پدر 
ناکامی او از مادر نبودن را پذیرفت و همین امر، احساسات 
پسر را تحمل پذیرتر کرد. او توانست با حمایت پدرش، کم 
کم یک چهره درونی بسازد که به او کمک می کرد تا همدلی 
و رواداری بیشتری در مواجهه با رشک خود داشته باشد. در 
مقابل، دختر تا سال های سال بعد نتوانست از کاری که کرده 
بود به کسی چیزی بگوید و کماکان احساس بدی داشت و با 

این احساس تنها ماند.
دنیاهای درونی ما تا حدی بر اثر احساسات خودمان ساخته 
می شوند و تا حدی دیگر، به واسطه تأثرمان از افراد دیگر و 
کم و کیف تجاربمان با آنها. حمله ای رشک آمیز می تواند تمام 
حمایت های درونی مان را از ما بگیرد، زیرا پس از آن حس 
می کنیم که دیگران از احساسات منفی ما آکنده شده اند. آن 
دختر جوان حس می کرد که نمی تواند به هیچ کس در دنیای 
بیرونی رو کند زیرا در ذهنش، چهره های مفید و کمک کننده 
بالقوه همانقدر متخاصم و پرخاشگر شده بودند که خودش 
متخاصم و پرخاشگر بود. او ترسیده بود که نکند آنها »پاره 
پاره اش« کنند، درست همانطور که خودش نقاشی را پاره کرده 
بود. در بعضی موارد پیش می آید که والدین، واقعا انسان هایی 
سختگیر و تنبیه گرند و کودک به حق لب نمي گشاید و اعتراف 


