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که چگونه ، نشان داد [۳ی دیوید دیچز و مقدم بر این فصل خواندیم]آنچه که در مقاله

کمک کدد. در این فصل،  تواند به فهم اثر ویاطلاع از موقعیت اجتماعی نویسندد  می

ر ب روشدایی« چه مقدار»مکملی مطرح شند  مندی بر این که اثر نویسندد   اما، پرسن 

« چه مقدار»تواند بیددازد. آشکار است که کوش  برای ارزیابی این می خودی جامعه

ه ها پر است از جزئیاِ برگرفتمعداسنت. ادبیاِ  تمام دور ت بیی صنرِ  کمیّبر پایه

تر این است که جامعه از کدام یک از در حقیقت، بی  ،از واقعیت اجتماعی. پرسن 

د. این پرسنن  به کدپیدا میها در تخیل ادبی نویسنندد  روشنندایی و نمود انواع رنگ

ی وسننیا استو ولی در جایی که ی دید و رؤیت  احتمالکیفیت ارتناط دارد. نیز، دایر 

مسننائل کیفی مطرح اسننت، داوری ارزشننی هم، به مدیور دریافت این که چه چیزی 

ی حکم شاهد را دارد، ملحوظ و موضوع  دستور کار است. هدِ من در ایدجا ملاحیه

عدوان چیزی اسنناسنناس فاسنند و متخاصننم را به هاسننت که جامعهبرخی از آن نمونه

 ی گذشته دید  شد  است.بارها در ادبیاِ دو سد  نمایدد، چدان کهمی

عدوان یک وجود واحد، یا چیزی مجرد، از طرفی، ترسنننیم و توصنننیه جامعه به

ی وابسنننته اسنننت به توان رؤیت انواع کگیر و گوناگون رفتارهای بشنننری که بر پایه

 عدوان یک]مگلاس[ بالزاک را، به توان آغاز کار مشنننترکی یگنانگی ینافتنه انند. لنذا، می

خنر از چیزی  ،در آن ،ی اجتماعی مهم، به زمان نگارش رُمانی رساند که وینویسدد 

ی بر جامعه اسنننت قانون بزرگی که حاکم»دهند کنه به قوا او عنارِ اسنننت از می

(. امننا این قنانون بندجوری سننناد  از آد در آمنند م قننانون تمننام عیننار 1[«)۴]عنالی

 خالی از تعصنننا یا [، اصنننل انتفناع شنننخصنننی، و ننه حتی انتفاع۵]خودخواهی

های روزگار گذشته آرزو کرد  بودند، بل که آلیسنت[، آن گونه که اید ۶دلانه]روشنن

های ساد  و بخشیی کلیّت[ قدرِ  ناد و بدوی. با این حاا، ماندد همه۷ابراز وجود ]

تر آن توجه کدیم، رازآمیزتر بنه بزرگ، قنانون بندوی بنالزاک، در صنننورتی کنه بی 

گردد. دریافت او النته آشنکارا این بود که آن قانون، قانونی طنیعی است، نه قانونی می
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ی، ی عالاجتماعی به هر معدای خاص اقتصادی یا طنقاتی. این قانون نه تدها در جامعه

که به همان میزان، در محیط روم باسنننتان، در کلار درر، داخل قفی حیواناِ بنل

ها و طنقاِ نیز جاری بود. بدون شنننک، این انگی و، در واقا، در میان تمام گرو خن

تواند، به معدای واقعی کلمه، مرتنط باشد با سنخن بدان معداست که قانون بالزاک نمی

شنرایط تاریخی یا تیییر آن شنرایطو و دیگر این که قانون مذکور اسناساس قانونی است 

بت و تیییرناپذیر اسننتو چیزی اسننت شنننیه به متافیزیک که، در برابر ا عماا اراد ، ثا

 شداسی مارکی. شوپدهاور تا نییر جامعه

 ،شننداختی و اخلاقی بالزاکیک پیچیدگی دیگر هم شنناید بتوان در تلویحاِ روان

ی کافی یافت. قاعد  به انداز  ،ی او به وجود اجتماعیی ظاهراس سننناد در باد عقید 

اند؟ پاسننا این اسننتم ولی این ضننعفا چه کسننانی« مرگ بر ضننعفا.»نمایدم سنناد  می

درعین حاا، در این و، اندو برند، چون ضننعیهرنج می« موجوداِ رنجنر و دردمدد.»

برند.علل و شرایط این رنجوری نیز همه یکی استو چون رنج می ،اندضعیه وضنا م

فاقد پوا باشدو [ باشد، فاقد قدرِ یا ۸جسنماس یا روحاس مری]]»رد که فرد و فرق ندا

ا جاو فردی راند  شد  است، مگل حیوانی است که به صحرا راند  شد  و حق ترک آن

 ،بیمارییعدی  ،واحد یعدوان ها را در زیربنالزاک تمنامی این بدبختی« را نیز نندارد.

از نیام »ها را هایی که مردمان تددرسنننت، بخوان جامعه، آنکدد، بیماریبددی میطنقه

ی تلویحی عنارِ اسنننت از این که آن اشنننار « کددد.اجتمناعی[ خوی  اخرا  می]

ا  بو » ها در این امر اتحاد مسننتحکمی دارند، لذا، به بدنی محکم و زند  به نام سننالم
اند، اما بیماران در بهترین وضا در پی ل داد [ شکدنیای قشندگبه فرانسنوی، «]مُوند

ها برند، و با بدبختیاند، در انزوای روحی به سر میصنورتک  مشارکت  خادمانه پدهان

حاصل و سترون خوی  از هم مدفک، تدها و مدفردند. پی، در پرتو این و امیدهای بی

چرم خوی ، در رمان نویی  نامه[، قهرمان بزرگ زیست٩نور اسنت که دنیا بر رافائل]

 شود. [ ظاهر می۱٠]ساغری
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دهد، باید علاو  دریابیم این نور چه چیزی را نشنننان می طور کاملبهبرای این که 

امی نیز ، گشود  میافکدداجتماعی ی بر عرصه رحمانهکه بی بر توجه به میزان پرتوی

قهرمان داسنننتان  بنه جلوتر برداریم. بنایند بنه این توجه کدیم که چه چیزی در  هن

 نویسدم گذرد، و سر انجام، این که مدنا این نور کیست. بالزاک میمی

این افکنار در قلا رافائل، به چالاکی  الهامی شننناعرانه، به او  رسنننیدو به 

گرادگرد خود نگریسنت، و سنرمای شومی را حی کرد که جامعه به بیرون 

نت به سنننوز سنننرد پراکدد تا درد و رنج را دفا کدد، سنننرمایی که نسنننمی

روح را شننندیدتر در چدگاا  ،آوردلرز  در میکنه بندن را به  ،زمسنننتنانی

   (2فشارد.)می

ی خودش کدد که قهرمان داستان داشته دربار روشن می ی داسنتانمتن و ماجراها

 کدد، و اینگفته، یعدی خود  آن کسی که روحاس و جسماس احسار بیماری میسنخن می

ی در جامعه از آن خود اوسنننت. در عین حاا به همین انداز  انزوا و تدهنایی و ،کنه

های بیماری شننرط و لازمه ی الهام ادبی اسننت. نمونه حالتروشننن اسننت که این 

د،  کر ش چرم ساغریرحمی جامعه نسننت به فردی که به اختصنار در این بدد از بی

هر ظا هم وی بخ  بالزاک در خلق بعدی  موضوعاِ و متون دیگرطور جدیدی الهامبه

. گارانهنگرایانه دارند تا اسلود خودزیستتر سننک داستانی و واقابی  که ،اندشند 

[ مذکور را پیدا ۱۱]"آنیَّّت  الهام " ات این شنننرایط خناص کنه بالزاک در تحت  ت ثیر

حجیم و بزرگ او باشد، بعداس در  [۱٢]کمدی انسانی بایسنت تداوم بخ کرد ، و می

شوند که شنود. این عوامل چدان در لفافی خیالی در داستان ظاهر میآثار او دید  نمی

کدد که داسنتان اثری معمولی استو با این تصنور می و خواندد زندمیخواندد  را گوا

ی کلیدی کددد حاا، شناید بتوان گفت که خود این فانتزی یا خیالی بودن داستان ارائه

 است به سوی ر آلیسم اجتماعی بالزاک. 
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مان دارد. قهر فاوست یهایی به افسانهشناهت د است به یاد آوریم که داستانْخو

بارش را، به احتماا نویسنندد  های زیادی از عمر فلاکت[ سنااچرم سناغریداسنتان  ]

شننندن در آیدد ، در اتاقک محقر خوی  صنننرِ کرد و و، خود در پایان، حاصنننل 

 د مونهای عنگ  را برای موفقیت در نویسددگی و در دنیا، این گونه وصه کوشن 

ام چدد ید ی تمام آن زجری که کشننام که چکید ی کوتا  گفتهدر چدد جملهم »اسننت

ای کوتا  و ام ابراز عقید ی تمنام لنذتی که برد قطر  تفکر مح] اسنننت و فشنننرد 

روح جدایی از تمام چیزهایی رسید  که ی سرد و بیجا به نقطه( او در این3«)فلسفی.

ی درخشنننانی از فهم در گذشنننته حی کرد ، و باری دیگر آن را به صنننورِ لحیه

که )» ی مذکوری توجه است که این بار سرماشنایستهکدد. اما، شناعرانه توصنیه می

نگاهی  از طریق برودِ  ،آشنکارا از آن خود اوستو او«( فشناردروح را در چدگ می

کدد. در واقا، موضنننع  در خود را در برابر زندگی محافیت می ،لناقیدانه و مدزوی

ن واهمه از آ وراندشخواهدش و هم میستو هم میدوپهلوبرابر زندگی غیرشفاِ و 

وی، در برابر زنی  «نفرِ  -عشق»هام در موضنا وی، در یدارد. این عدم شنفافیت یا ا

اش وی را برای بالزاک میهر و نماد جاندار که دلربایی پرزرق و برق و سدگدلی  اتی

   جامعه کرد ، خلاصه شد  است.

 اکدون، این که چرا موضننا قهرمان بالزاک و، در حقیقت، موضننا خود بالزاک در

 تواند خیلی ساد  بدین شکل بیان شودم این جهان  است می و دوگانه قناا جامعه منهم

 -اهبخشدو در دستی خود کرد  استو به او الهام میوی و تخیل  را شنیفته شنرورْ

شنننود، و اثر هدری به اثری هدری تندیل می -ینا بنه هرحناا در خود وجود بنالزاک

  از این پارادوکی یا تضاد، نیرویی عجیا زیناست. وی، به مدیور تنیین درک خوی

د که به او کدگذارد. رافائل با شخصیتی فوق طنیعی برخورد میدر اختیار قهرمان  می

های رافائل را برآورد، ولی بهای تمام خواسننته»دهد از طریق طلسننم و جادو، قوا می
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ر سننرخورد  و حالا این روشنندفک« ها جان اوسننت که باید بدردازد.تحقق این خواسنته

 گویدم می

خواهم از تمام دنیا ام تا به حاا سنننکوتی درازمدِ بود . اکدون میزندگی

م اانتقام بگیرم. خودم را تدها به لذِ ولخرجی محدود نخواهم کرد، زندگی

طور یکجا، حیاِ کدمو بهای که در آن زیست میتقلیدی خواهد بود از زمانه

سوزانم تا تمامی کدم و میمصرِ میانسنان،  هن انسنان و روح انسنان را 

 (  4ام کامل شود.)لذایذ زندگی

کدیم که چه مقدار از خود بالزاک در وجود قهرمان چرم وقتی به این نکته فکر می

اش اشار  های آتیهای او در نوشتهخواهیم به طرحسناغری نهفته است، انگار که می

 همطور ضننمدی به دسننتاورد به (consommant)« مصننرِ کردن»کدیم. حتی فعل 

به اش های بعدیکددم یعدی زندگی،  هن و روح کسنننانی که بالزاک در رمانافاد  می

فعل  مصرِ کردن، « واقعی»ی داستان خلق خواهد کرد. اما در حیطهصورِ دستاورد 

خواهد تر، معدنایی مخرد و نزدینک به سنننوزاندن و دود کردن داردم رافائل میبی 

 مصرِ –کدد، به مصنرِ برساند ی زمان وی عرضنه میرا که جامعهی لذایذی همه

 نام مصننرفی یجامعه اکدون و بود نیر مورد نوزدهم یسنند  اوایل در که معدایی به

 با و آورد در تملک به -باشننندد چیزهایی که گویی - را مردم خواهدمی او. دارد

 جویی کدد.ار آنان لذِاستگم

ی خوی ، ی[ زمانه]و چکید  نمادکدد که رافنائنل در حقیقت عزم  را جزم می

قهرمان  را در  داری، شود. بالزاک، ناچار به دلایلی،عصنر توسنعه و اسنتگمار سرمایه

میراند. یکی از این دلایل بدون شننک دلیل اخلاقی سنندتی اسننتم رافائل این تلاش می

هذا، ه است. جزئیاِ و تفصیل داستان، مااش را به شیطان و خدای ثروِ فروختروح

د، دلایلی که ارزیابی نکه به دلایل دیگری هم اشنننار  دار ندریزی شننند  اطوری طرح

دهدد، و ت ثیرش هم این اسننت که رمان را در مجموع دیگری از جهان به دسننت می
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ر  هامی اشاینماید. ما پی  از این به موردی از چدین امیخوش ایهام و دسنتدوپهلو 

ترین مهیاگر مگنت« قانون جامعه»این امر که نگا  قهرمان به کُده تماماس مدفی به ایمم کرد 

مدنا الهام برای اوست. تیییر ماهیت ارزش در ایدجا ناشی است از عامل درک و فهم، 

و در این مورد، فهم و درک شننهودی یا تخیلی )زیرا واضننت اسننت که قانون  جهانی  

گر در این هام دییی دقیق(. یک اسیری است نمادین تا محاسنهتر تفخودپرسنتی بی 

شخصاس در آن حضور دارد، و  رمان ناشنی است از این واقعیت که خود  عامل  شداخت

اش از قانون خودخواهی صرفاس نه به صورِ قدرِ معدوی که به صورِ اطلاع وسیا

ی خواه  مایهجان د. او قادر اسننت که جوهر وشننومی نیز ارائهکلامی  بسنیطنیروی 

 یطور واقعی بدُماید. دوگانگی معدایی این کلمهبشنننری را بنه هردو معدنای کلمنه به

ی یک شک کددد بازتاد« تحقق/ به واقعیت رساندن[ » realizationانگلیسنی ]یعدی

دیریده اسنت مندی بر این که واقعیت، سرانجام، در کجا حی و تجربه خواهد شدم آیا 

موجود در این کلمننه، در عین حنناا،  یهنامینا در خود چیزهننا. ا« یآگنناه»در ]مرکز[ 

ی طوری که وی بالزاک هم هست، بهی دوپهلویی معدایی مورد اسنتفاد بازتاد کددد 

تر نشنننان گیرد و، چدان که پی کلماِ یاری می [نماییایرانیک ینا] نمناییدوَّرَّّمُاز 

کدد. عامل طلسنم یا جادو را در داستان مکرراس با آن بازی می چرم سناغریدادیم، در 

 توان دریافت.نیز میو دوپهلویی هام یدر ارتناط با این ا

کنه زبنان توان انجام  را دارد، باید چیزی با ظاهر  هنای معدناییبرای دگرگونی

بریم، از جادویی موجود باشنند. مخصننوصنناس در جایی که صنندعت اسننتعار  به کار می

 نیسننت. روابطی که از طریق« موجود»یابیم که، در واقا امر، یایی کاملاس نو آگاهی میدن

ترین سازد، جایی که حتی تلاشود، جهان شعر را میبرقرار می نمادتشنیه، استعار  و 

دد، آیا کدد. النته، فلاسفه کاملاس آزادند که بدرسپیدا می« فراتر»های انسان معدایی بدبختی

توانیم به دو دنیای تا این حد متمایز دسنننترسنننی بیابیمو جدا از کمابی  یما اصنننلاس م

ه چ فهمیم، اصننلاسمعدادار بودن یا اسننتعاری بودن  زبانی که از آن طریق موضننوع را می
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ای خواند استحالهوجود دارد. این که آیا وقتی شناعر شنعرش را می« در واقا»چیزی 

هایی هسننتدد که بدون پرسنن ها این وسننته یا آیا جادویی در کار وگیردصنورِ می

هایی که در ایدجا ی باور یا ایمان. در خلاا سد شک، دست آخر، مربوط اند به مس له

[ به 1۱٠٠ رمانتیک ]تقریناس از آغاز سناا یعدی از زمان جدن  هدری -مورد نیرماسنت

 و افزای  یافتوهای جادویی  شنننعر اشنننکاا گوناگون چدین باوری به نیروی -بعد

وَّربدنابراین، به همین طریق نیز همرا  بود با  گوناگون ی ر و اندو  در مورد این  صنننُ

م حقیقتاس چیست. رآلیس -اگر شاعر با افسون کلام  بدان ندردازد -پرسن  که، جهان

 ایسکه -اندی معدویو رومانتیسنم، آن گونه که اغلا اشار  شد ، دو روی یک سکه

فرصنننت  ،دهد. )بعداسبار افزای  میکه ارزش شنننعر را به زیان عالم عفریت و نفرِ

 ای آیا این وضا، در مجموع و در حقیقت، امری جدید است،نیدیم که ب خواهیم داشت

ی معدوی انسننان با جهان ای  نخسننتین  رابطهاسننطور  [۱۳]ز بازنمودهای یا در برخی اآ

 .(  است شد ظاهر ن

از این موضوع مکرر در این دور  استم ارتناط  یبالزاک شکل دیگر چرم ساغری

م چردر ایدجا یعدی ] آگناهی بنا واقعیت، ارتناط تخیل شننناعرانه با واقعیت. طلسنننمْ

از به دور ی مشکوک و دد، رؤیاهای نویسندد ک هن را معکور می سناغری[ جادوی 

بخشنند. وقتی که رافائل می« واقعیت»پوشنناند، به آن خیالاِ تخیل را جامۀ عمل می

   شودمگیرد به او گفته میطلسم را می

تان در اختیار شننماسننت، امیاا ی افکار و آرزوهای اجتماعیبفرماییدو همه

که  هایتاناند، رنجن که کُشنندد هایتاتان، رفتارهای ناپسننددتان، لذِسننرک 

( le malرانددو زیرا درد )از اسننراِ می حتی شننما را به سننوی زندگی پُر

تواند شناید فقط همان لذِ باشند که شنکل شدیدتری دارد، چه کسی می

( تندیل un malدرد )یک ای را نشنننان دهند کنه در آنجنا لذِ به نقطنه

 (5)؟است لذِیک  همچداندرد یا شود می
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ی فرانسننوی ی واژ ی معدای دوگانهمعدوی موجود در بدد مدقوا به واسننطه هامیا

«mal» لایا ب شرّ »طور اسنتعاری به صننورِ توان آن را بهافزای  یافته اسنت که می »

که نوع بل ،خواهد نه احسنننار درد و بلای جسنننمیترجمه کرد. آنچه که رافائل می

 یا شنند  شننداخته صننورِ که دردی –آن اسننت از ی اشنند یا بهیده شنند تلطیه

راسنتی خواهان تمام عداصر ]قابل[ تجربه استم عقاید، دارد. او به ی شنرّشند تصنور

به شدیدترین حالت ممکن، تا جایی  نیزشنور و احساساِ، چیزهای نیک و بد، همه 

ای، اخلاقی از دید  ناپدید شوند. و این را در چه نقطه یسناد صنرِ و که تمایزاِ 

توان مشاهد  توان یافت؟ بدون شک، این را درعالم جادویی هدر میجایی، میچه در 

م، نگا  مانتیسپسنارُ با بقاطم باز -کدد. زیرا هدرکرد، که همه چیز را به زینایی بدا می

اند، رویو از شر و بدی گل میشودو شکوفا می بردیبهر  محتی از فساد هم  -جادویی

هست که شاید بتوان آن را  چرم ساغریهایی در (. بخ fleurs du mal) گل شنر

 هایی از تجربیاِدرسننت همان گونه که زیرلایه -ی تخیلی بودلر دانسننتنامهزندگی

ی این ویژ  شواهدداراست. و از آنجا که امکان دارد تصور شود آن نیز  خود بالزاک را

 ستاناستان با داتوانیم با ت کید به مشننابهت این دی فرانسنوی اسنت، میدو نویسندد 

ه . حتی وقتی که اندیشآنگوته از مشهور  پرداختاشار  کدیم، مخصوصاس به  فاوست 

ش را "وایمار"های رنگ شندید اخلاقی ساادر اجتماع و محیط کار  گوته حضنورو 

 ی که با«نگارخودزیسنننت-شننننه»گرفته بود،  هد  همچدان انناشنننته بود از قهرمان 

آنچه که در بالا از قوا بالزاک نقل شد بسیار شنیه است به شنیطان قرارداد بسنته بود. 

ر این داین دو هدگامی که  ، درسطوری که از زبان فاوست و مفیستوفلیی جاری شد 

مشننیوا  یا نه، خواهد و دیگری حاضننر اسننت آن را ت مین کددمورد که یکی چه می

 .ندابحث

قعیت شننناعر را حتی از گوته پارادوکی مومدیوم[ ]و نیمه ی لیریکنمایشننندامه

کدد که نماید. فاوسننت، ماندد رافائل، احسننار میتر میداسننتان بالزاک هم روشننن
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تر نیستو او چیزی واقعی« واقعی»زندگی روشندفکرانه مایه و متضنمن هید دستاورد 

اما چیسننت  اند.ها بدان پرداخته، صننرفاس چیزی را که کتادرا خود آن چیز ،خواهدمی

سنننو، این همان انواع گوناگون تجارد ممکن اسنننت، تمام چیزهای یکاین چیز؟ از 

و اند شدید و ژرِکه همان گونه ها، درست به کیفیت اخلاقی آن توجهینیک و بد، ب

تواند گوید که میشنوند. مفیستوفلیی مینمی بارالتهرگز دچار کاسنتی و خلا  کسن

لت حاخود  اصننلاس گوییمید بباشنناید یا و  -وفور فراهم کددیل زندگی را بهااین وسنن

یک دم یا  مخواهندوحی را؟ از دیگر سنننو، فناوسنننت چیز دیگری هم می هدی و ر

ی ای در بردارند نخواهد به پایان برسد، لحیهاو ای چدان زینا که ی کامل، لحیهلحیه

در  زینایی این گذرد، یعدی زینایی هدری را. آیاکه از مرزهای زمان فرا  ن زیناییچداآن

که  برای اینکدد؟  فراهمچدین زینایی را یکتواند واقعیت وجود دارد؟ آیا شننیطان می

که بگوییم پاسا گوته به این پرس  چه  یسنتنیازی ن ،اهمیت این سنااا را دریابیم

مخرد، که  ( مفیستوفلیی 6).رسندددر این مورد عموماس به توافق نمیهم ناقدان و بود 

ناپذیر اشتیاق تخیلی فاوست است. همرا  جداییمسلماس  به هوش و زیرکی شک دارد،

صنندای یعدی گذارند، ی شننخصننیت گوته را به نمای  میاین دو باهم وجو  دوگانه

 ،شنننان به جهانی مشنننترکو در حمله وتمامی خودآگاهی عصنننر مدرن رای دوگانه

 ی بهایی. روشننن اسننت که ویرانکدددمی ویرانرا نابود و  ها و بدیهیاِ سنندتیارزش

اسننت که باید برای خلاقیت نو پرداخته شننود. لذا، این که آیا چدین تخرینی مدجر به 

نه هید گو یپایه بهشت یا جهدم خواهد شد یکی از آن برآوردهایی است که دیگر بر

 عیدی مقدور نیست. ایقان 

و میان تی نا]ظهور[ مداسننن یبیانیهی نمونهسننرتوان گوته را می فاوسننت  بدابراین،

اس ّلی بسیاری از مکاشفاِ ظاهرع  رتی است که بستمداسناانسان و جهان دانست، و این 

ک کدد. در یای است که بعداس در ادبیاِ نو ظهور میی روابط فرد با جامعهگرایانهواقا

تصنننور و مطابق  امکان آن را در حدتا کشننند به چال  میکلام، فاوسنننت جهان را 
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جهان زینا کدد ت بثاکدد سننعی میو همان قدر اا و مهیج سننازد. ی خوی ، زینعقید 

. در حقیقت، این هردو کوش  آن را زینا دریابد ورزدمیتلاش که مذبوحانه  ،نیسنت

ضنننا موچه تفاوِ بدیادیدی موجود اسنننت میان  توجه کدیم به این کهیکی هسننتدد. 

ا باس کاملای که ایجاد اید  وجهان با تلاش سنندتیای از ایجاد ادراک یا اید  دراو فکری 

ذیرش به جای پیعدی  .توضنیت چددانی نیستنیازمدد و این امر باشند مطابق «حقیقت»

  و از یی اوا از نیاز سنننوبژکتیو ]فاعلی[ خو،  هن در وهلهقاطاینک معینار عیدی 

تَّوَّحُّد یا د و احسار شدَّّاین خودآگاهی مُ شود.اش با جهان آگا  میاختلاِ اسناسنی

ی آشدا در تفکر و نگارش کلاسیک است. این حالتی از آشکار یک نشانه[ ۱۴]ی یکتای

 ی، ولگوناگونی توصیه شد و های متعدد به شیو و  خورد  هن اسنت که برچسنا

 هاسنننتیکی از پایدارترین آن «ازخودبیگانگی»ها پرداختو توان به آندر ایدجنا نمی

ترین از مواردی اسنننت که دارای قوی)که معانی بسنننیار گوناگونی هم دارد( و یکی 

این که به طریقی یا حاکی از جامعه، در مورد احکنام اسنننت در مورد جهان، به ویژ  

نیازهای  یعدم برآورد و افاد  ناقص اسنت، یا، در غیر این صنورِ، مقصر و مسنا 

در  ،که شد هشداخت بسیار طریق نینتایج انقلابی این طرز تفکر نیز به همآثار و انسان. 

 تر. آنچه که در ایدجا بی کددمی دشننواررا در ایدجا  شننان کراند و متعدد ،عین حاا

اسنت ت ثیر این تفکر است بر ادبیاِ چدین انقلابی در مواضا م مهم و مورد نیر بحث

 انقلاداین  دری که هایچیز ی ازجامعه. یکبه به خود و  یینان نسننننت]فکری[ اروپنا

نو، ه نشک بیچیزی بود ، « بازگشت کرد »به سوی ما  (انقلاباِ)همچدان که در تمام 

خواهیم دیدو اما این بعداس چدان که  -اسنت که حقیتی کهده که دوبار  کشنه شنند  بل

  امروز دیگر ر  به سننوی پایان خوی یی تحقق یافته کهنوبازیافته در شننکل حقیقت 

 برد. می

وییم، به جای این که هدر مورد شنکلی از شنرح ت ثیر این عامل چدین است که بگ

موضننوع  طور روز افزونقضنناوِ اسننتانداردهای زندگی قرار گیرد، زندگی خود به
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داوری اسنتانداردهای هدری گشت. النته این اصطلاحاِ قرص و محکم نیستدد، ولی 

در تر کدد. اگر مجدداس به طرز کار گوته چدد مگاا ممکن اسنننت موضنننوع را روشنننن

زدگی و احسار دا عجامختصر توست بدگریم، بعید نیست که پرداخت داسنتان فا

آن همنه نیاز به نیروهای بدنهاد که برای فریفتن دختری نسننننتاس معمولی لازم  کدیم از

ا فاوست برای تصاح کردن یاری کار. در واقا، مفیستوفلیی آن قدرها در است بود 

اندن وی از دست [ لازم نیسنت که برای ره۱۵]اسنت( "گرچن")که همان  مارگریت

ند و گرداجوانی را به فاوسننت باز میا دوبار  ین دختر. مفیسننتوفلیی در عین حاهم

های این ویژگی ،در مجموع کدد.[ را برای او زند  می۱۶سنننر انجام هلن اهل تروی]

مارگریت اسنننت که  معمولی بودند. فاوسنننت به خاطر نتری دارکتاد معدای جدی

 خود  از را او که چیزهایی یهمه –و متعارِ بودن   عاشنق اوسنتم سادگی، طنیعی

امکان ندارد که کدد. این عشقی زیناشداختی است. [ فاوسنت مجزا می۱۷]فراخودآگا  

لطه  با او ازدوا ، زندگی و از فرزندش سنننرپرسنننتی کددو هید بتوانندفناوسنننت 

بگوییم مگلاس در واقعیت زندگی با انسان دیگری هست. که  -نیسنت آندر ای شناعرانه

دو آن رانهای دیگر میگسستو نیز  -هاپیوستاو را به سوی  ،نیاز شناعر به خلاقیت

 «درود و بدرود»کدد، ی گوته به زینایی روشنننن میگونه که یکی از شنننعرهای اولیه

، نه در زمان، که در هدر «آن  کامل»عاشننقانه اسننت. اما، النته آن  «آن »بخشننی از همین 

ری ناپذیآسیا نمادطور جادویی به او بازگراند  شد  وجود دارد. جوانی فاوست که به

در اعماق  ،و مرگ اسنننت. این تخیلسنننالخوردگی واقعیت  در برابرتخیل شنناعرانه 

ی نخسنننتین خود را، گردد و نمونهمی داهماا و هم« زنانگی جاویدان»بنا  ،خوی 

اسنننت که آن تخیل واقعاس « در برگرفتن» گیرد. این خود را، در بر میای هلن افسنننانه

 تواند آن را برآورد.هید دختر واقعی هرگز نمی وخواهان آنست، 

جدید  ی عصرجا شناهد داوری مدفی تیدیکی هسنتیم که نویسدد بدابراین، در این

زیرا که همین  ،منهم و دوپهلو کدد، یک داوری مدفیدر مورد مردم و جنامعه ارائه می
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ته و ی گوگفتهدر آثار پی  داوری شننکل تیدیک الهام او نیز هسننت. عداصننر جادویی

بر  «مالکیت»ی تخیلی بالزاک، ابزارهایی هسننتدد برای نشننان دادن این که چگونه قو 

های ی جهان. پی  از  کر نمونهجهان هم بلای جان مالک آن اسننت و هم نابودکددد 

پر لعن و نفرین جامعه در ادبیاِ مدرن، لازم است دوبار  بر ویژگی تر از ارزیابی بی 

زیناشنننداختی این داوری  ارزشنننی ت کید کدیم. این ]ارزیابی[ در مورد هدر و  یینهاول

چیزی اسنت که در ا هان بسنیار خودآگا  شکل گرفته  ،ای تخیل با دنیاتفاوِ ریشنه

ای بوط است به واقعیت یا نه، مس لهاستو ولی، این که آیا غایاِ آرمانی این تخیل مر

 ای است از اینو واضت است که خودآگاهی نشانه. ایمانی اسنت، نه مرتنط با واقعیت

تواند تا حدی میاین ایمان که این ایمان فرو ریخته اسنننت )هرچدد که احتمالا خود 

ان سخوی  باشند(. النته، تاکدون با اشنکالی از فروریزی در باور ان علت فروریختگی

بود   ترمتخصصان تاریا تمدن و فرهدگ بی  ی ایم که از موارد مورد اشارد شآشدا 

مگلاس قرون وسنطی یا تاریا باستان کلاسیک  -این مورخان اعصنار گذشنته را  -اسنت

در  ، هن به گذشنننته نگا   اند. این عادِ به زیان توجه به زمان حاا، آرمانی کرد  -را

ار شود چدین تصور کدیم که انگشدفکرانه است و باعث میمدنا خلاقیت رو ،عین حاا

ان عدوایمان صورِ گرفته، چرا که از تاریا بهاین تری در در زمان حاا سقوط نهایی

قرار  ی شننواهدبر پایه کددم روشننی که ظاهراسی این بحث اسننتفاد  میروش و شننیو 

بر این  اجبدهید که در اینبخشی. اجاز  ، اما وسیسعا منتدی است بر تعمیم و کلیتدارد

حتی  وتشکیک  ،ناشی از چال ، همیشه برجسنته هایاندیشنه ت کید کدیم کهاحتماا 

ی جدیدی در نوشتن شیو  یروانت س  (7.)نداتخریا ظاهری اشنکاا سدتی تفکر بود 

گری ی شوالیههای عاشقانهداد که تا چه حد داستانو از آن طریق نشنان  کرد کشنه

و شنننکسننندیر نوع جدیدی شنننعر به نام نمنایشنننگر واقعیناِ آرمانی نامحتمل بود 

های محنوبم چیزی اسنننت نه چون چشنننمنوشنننت که در آن بگوید  [۱۸]«سنننان ت»

ه خود دون این کو )ویلیام بلیک بسیار روشن اشار  کرد  است که( میلتون، بخورشنید
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در دنیای مدرن، که در ایدجا  بداند، از جدی حزد شننیطان بود. تدها تفاوِ برجسننته

دهیم، شاید از خودآگاهی  فراوانی ناشی باشد که قنلاس بدان اشار  مورد ملاحیه قرار می

[ در مورد فرایددهای فکری خوی ، و مخصوصاس ۱٩کردیمم وسنوار ]فرد[ خودآگا ]

راحتی باعث کدد و بهشنننک، که تمامی توجه را به خود معطوِ می در مورد فرایدند

شود زاد  می« در خود ]این[ فرایدد»شود که فراموش کدیم چه چیزی در عین حاا می

در جایی جابهتحوا در ت کید، یعدی  و [. این تیییر٢٠]خلاقانه یقین از آنی یعدی، –

های اری معیی معاصر، برپایهشهاندیتصور کدیم گردد است که موجا می کانون توجه

جهان اسننت و پیوسننته آن را، تا حد پوچی تام، ناقص  ودنخود، در حاا آزمی ویژ 

توان گفت که ] هن[ باید رأی خوی  را در دیری دیگر، میمیابدو در حالی که، از می

واقعاس  این که روشننن گرددمورد دنیا به محک آزمون بزند، چدان که همیشننه باید، تا 

در که، نهایتاس واقعی « این ]هسنننتی [»مهم نیسنننت که . به چه معداسنننت «این ]دنیا[»

بدا  ا را دارد،معدهمان و است  [٢۱]«حقیقت» شنود،مییکی  «آن»با ای که  هن مرحله

ه [ تخیل همیشه بدر واقا] دریافت شودوموضنوع دان  عدوان بهتواند به تعریه، نمی

 . رسددنناا آن می

شننانم شننعر به تریناند، حتی پی  پا افتاد «شننعر»خیلی همه به معدایی لذا، آثار ت

ان مراسنتی نیز وامفهوم چیزی سناخته شند ، چیزی برسناخته، چیزی باوراندد ، که به

ایم کدیم که در شعر چیزی را دید باور می«. باور کدیم»ای دارد چیزی را برای لحیهمی

صرِ. این آثار شاعرانه آن  فراسنوی واقعیت در تر اسنت، چیزی که از تاریا حقیقی

یل باید خلق شود. نه به این دل، بل که شداسایی نه صنرفاس ،کددد کهچیزی را نمادیده می

ارزش و معدایی نیسنننت. در چه جای دیگری باید نیازمان به ]موجود[  که در واقعیت 

یم، و لذا کدم میسنننمجدر واقا آن را  ،اما ما، را تجربه کرد  باشنننیم؟]چیز[ آن  خلق 

ا ، تدهعلمفهم آن به صورِ درک و کدیمو و در تلاش برای آن را مشناهد  توانیم نمی

ی  هدی تجربه کهتوانیم بشداسیم، چیزی میتوانیم بنیدیم، طور عیدی میبهچیزی را که 
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ه کا د اسننت(. بدابراین بمعمولاس ی  هدی کدد )عیدی اگر بدگریم، تجربهما را باطل می

در  -نمادینطور نه به مفهوم واقعی کلمه، بل که به -آوریم تا حقیقت رار روی میشع

و در وضننعی که، باید گفت، صننورِ بشننداسنیم ،جایی که همه چیز تیییر شنکل یافته

انگیز، غیر ی چیزهای زشت، غم. و این، النته، دربردارند کامل به آن داد  شند  اسنت

ای خودآگاهانه را هم در مورد ارزش شعر همعدی هم هسنت. حتی شکاخلاقی و بی

 یاین حکم که دیگر چیزی برای نویسدد از این گذشته، گیرد. دربر می شاعرو نق  

ت مفیدی شد  اسزایدد  و باقی نماند  که توصیه کدد، مدنا الهام بسیار دوران مدرن 

 -یمخوان( وقتی که شننروح نهیلیسننتی وجود را می۱ا در مورد سننمیوا بکت(.))مگلس

نمایدد که خود  احتماا سنننارتر( چدین می ترین اثرقدیمدر  شنننروحی که اغلا )مگلاس

نناید فراموش کدیم که،  -شننداسننیم مدتفی می کددد]وجود[ جامعه را آن گونه که ما می

اس آن گونه که سارتر خود بعد کدیم.حقیقتی رجوع می نوع هدری، به چه از طریق تخیل 

به  [٢٢]تهوعدر وصنننه بیگانگی کامل خود از جامعه که در اش، در خودزیسنننتدامه

 «شاد بودم.من »استم  شت، گفتهانمای  گذ

[ باشد( مفروض ٢۳ستیز]درون در صورتی کهی موقتی را )پی بگذارید این نتیجه

آن دختر بسیار معمولی که دست رد  -بدانیم که تفاوِ اساسی چددانی میان مارگریت

هلن،  یعدیی دوم، آن نوع زینایی جاودانهو  -موش شننند خورد  و فرا اشسنننیدهبه 

چه بود ؟ و راستی بهموجود نیسنت. زیرا که چه کسنی هرگز خواهد دانست که هلن 

هلن، شنننخصنننیتی جاودانه  مانددگوته، با آن سنننادگی فراوان ،  مارگریت آیا اکدون 

دها تشننک، سنننک گوته بسننیار با اسننلود هومر تفاوِ داردو ولی سنننک نیسننت؟ بی

شننک، چددان ابزاری اسننت در خدمت هدِ، و هدِ، آنجا که هدر مطرح اسننت، بی

کدد. به این دلیل اسننت که باید در مورد فهم ظاهری کلام نویسنندد  در این تیییر نمی

در مورد این که دنیا واقعاس چگونه اسننت. بخ  بزرگی از  وباد بسننیار محتاط باشننیم

نارِ ش، و آن عدی تفکر خوربوط است به نحو آنچه که نویسدد  باید به ما بگوید م
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تر از تیییراِ واقعیت اسنننت از تیییری در  هدینت و وضنننا تفکر او، چیزی که کم

هاِ نَّ. شننُ ، نیسننتی نوزدهمهای جدید اوایل سنند سنننک دد  بهبخشننالهام اجتماعی 

ست (، نه تدها در داستان فاو9گوته در مورد مداسنناِ شنعر با واقعیت) یانهخودآگاه

های ی بیان بسیار گوناگون آن هم انعکار یافته، مگلاس در پیچ بیان شد ، که در شیو 

ودن ، عاشنننقانه و عادی بو رؤیایی بودن  سننناد وخیزها، سنننهل و بیرنج آن، افت

 های گوناگونطنعی و بیان جدی. از طرفی، شننیو گیری از شننو ودن ، و نیز بهر نم

، همیشنه وجود داشته است. بدعت رومانتیک، نگارش، ]یعدی[ سنطوح مختله زبانی

 . این بدعت بیانگر پرس است ها بود همان گونه که اغلا گفته شد ، آمیزشی از این

هوم که به مفوجود داشته ی ادبی خاصی مندی بر این که آیا شیو  است ایشند مطرح

که  تی اسسنککشه  بیانگر آرزویاین بدعت  ،نیز وواقعی کلمه درسنت بود  باشند

در مورد این که گوته، [(. ٢۴]که ناچار، جستاری است خودشکنبتواند درست باشد )

به  فراوان و عمیقیجزئیاِ ، کددهلن را تصننناحا می ،سنننرانجام ،فاوسنننت چگونه

 مگیردمیآمیز ی وسننوسننهزاید و نامپسننری از این امتزا  می :اسننتداسننتان افزود  

 دید.گر شننخصننیت لرد بایرون میتداعیفوریون. گوته در  هن خوی  این نام را وا

[، قهرمان ٢۵در سننراسننر اروپا با چایلد هرولد] -هرچدد که به خطا -بایرون وسننیعاس

ن با بیان ای ،گوتهشدو و ، همسان انگاشته میرا دارد[ همین عدوان ]کهای اثرش افسانه

سننماس گیرایی جتا  اشننتیاق به دنیا آمد تمایل و به معدای واقعی کلمه از دا بایرون که 

شننناعر  [٢۶]ترینعالیی، و به ادب ییک پرتر مفهوم واقعی کلمه به  و به ،زنانه بیابد

، حالاِ  هدی و روحی وی را مورد ت کید ترین صورِ، به کاملتندیل شودرمانتیک 

 است.قرار داد  

ا ی ادبیاِ بی رابطهمس لهیعدی از  ،ین مسن لهبه همین گونه، درسنت از ا ،بایرون

. او آگا  بود ،ی آن با سنک اثر، رابطه، لذا  وانی شاعر با جما مخاطنزندگی، رابطه

کرد که عاشنق یک آرمان ناممکن گا  نق  یک شناعر رومانتیک خودآگا  را بازی می
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ی فاسنند و در جامعه ، چرا که[٢۷]انفرادو نیز بی  از هرچیز، آگا  بود از درد  اسننت

های ننرد میداناو ننود. همنان طور کنه چایلد هرولد ، هرگز تدهناتر از مردانجناهنل 

ه شننکل ب و نیزشننهرِ، هودگی به بی، او نیز باسننتانی را در زیر ابراز نیر گرفته بود

ای انهی افسشد د. در باد قهرمانان کشننتهیاندیشنمی ه عنث بودن شنعرتر، ببرجسنته

 یموسیقملودی مکرر  »، تدها« کدد.شان را نمیشهرِ تکافوی احیای خاک»گویدم می

پی، پرسنن  روشننن این اسننت، بایرون چه  «درخشنند.ی فانی میهاترانهدر لابه لای 

و، در ا ای مشیوا بود؟ی قهرمانان افسانههای بلدد دربار رانهکرد، تدها به نوشنتن تمی

تجربیاتی که نمایشننگر خیانت به تخیل نناشنندد،  خاطراِکوشنن  خود برای احیای 

ابا مهبا نوعی شنننتاد بینیسنننتدد،  کددد چددان اقداعکه شنننعر نوشنننته،  مقدار زیادی

 اهتری به آنخواسننته خودش نگا  دقیقنمی اند، و موجد این تصنورند که انگارهمرا 

در  ،لاسمگشنندندم نوشننت، چه بسننا که بهتر میتری میهذا، اگر با دقت بی . مابیددازد

حماسی ی شیو آمیز و طدز روش، با گزید  دون ژونهای ، و در ها و یادداشتنامه

ی که نور  این امر به او امکان داد و وی سنک پرداخته استتمسنخرآمیز به حل مس له

بیدیم گرداند به جامعه، به جایی که می شباز تای خوی  شنند بتاباند بر قهرمان راند 

ی ، در زیر سلطهاحسار متعالینیروی تقدیر و ی دنیا، به جای او هم، ماندد همهخود 

در همچدان که چایلد هرولد. بایرون  -سننکی و پوا و خودخواهی قرار گرفته اسننت

مانست، به می [٢۸اخلاقی] طدز، که تا حدی به سدتی با شکل یک مدیومه چهارچود

نوع آن را توان این شننکل از سنننک جدید رسننیدو اما مورد خوبی وجود دارد که می

چایلد هرولد، چیزی را تجربه  در قالاحتی بایرون . دانستگرایی جدیدتری از واقا

آن  اما در و،قهرمان استانداا در میدان جدگ واترل سرخوردگیحی کرد  بود شنیه به 

ر بودن د« اش؟اسننت همه این »آن را نیافته بود تا به کار بردم  درسننت  زمان لحن بیان 

ته شود ن گفارگ عشقی و مرگ چدی تجربیاِ بزحالتی  هدی، که دربار  در موقعیتی،

 همین ،در مورد عشق ،استانداا[ نیز ستخ  و ستها )جولین سنورا ]قهرمان داسنتان 
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گرای قرن نوزدهم های رمان واقاشرطیکی از پی  و و این(پرس  را مطرح کرد  بود

 ،یزن ،و خوی  سننرانجام نسنننت به قهرمان رمانتیک قدیمیدون ژون بود. بایرون در 

روش  سنننرآغاز  کهموضنننعی ، کرداتخا  موضنننا  آغاز به اشانتیک قدیمیرم خود 

 ه قوا وی،ب)که  قهرمان رمانتیک فلوبرزندر مورد ، مگلاس، بیدی بودقابل پی برخوردی 

پیدا  جدیدی در نوشتنسنک او بود(. و بدین ترتیا، فلوبر نیز، همچون بایرون، خود 

 کرد. 

ترین عدوان یکی از عالیبنهرا  اِمتا ووایی[ متادا و برخورد فلوبر بنا ] خنتپردا

ی . بگذارید تکرار کدیم که واژ انددانسننتهلیسننتی مدرن آشنناهکارهای ادبی در هدر ر

 -رفقط شع -«شعر»ها پی از قرن ،کددد  است که ]تصور شد [، تا آنجا گمرا «لیزمآر»

ت. ور واقعی چیسطکه زندگی بهاست نشان داد  ، یعدی رآلیزم، ی جدیدشیو تدها این 

[ ٢٩«]زیپرهیشخصیت»معدی است اگر بگوییم هدِ فلوبر از زیرا که، بدون شک، بی

فلوبر در در واقا،  حوادث برای خود سنننخن بگویدد. هدخواکه می اسنننتفقط این 

تصویری که از زندگی در شهری روستایی و کوچک به دست داد  غایا نیست. وی 

جایی هم که غایا است و هر نشانه حضور دارد.  العاد  در هر سنطر وبا قدرتی فوق

 نآی وی نمایدد ی واقعی است که جامعه و یارای  نیسنت که خود را حاضنر بنیدد،

این جدایی واقعیت اسننت. همین نیز وی  هدری ی جدایی کامل  کاوِ نقطه. اسننت

ی فلوبر از زینایی شننعر و رسننالت شنناعر به انهخودآگاهدرک ، زیرا که اسننت عمیق

او هدر  در نیرپایین اسنننت.  عملیی ی درک خود وی از جهان بالا و از تجربهانداز 

. هید یننک از یننافننتمی یننتموجود ،اختلنناِ مفهوم گیری از این لیزم در بهر آر

دهدد که داوری آنان در مورد جامعه نشننان نمیاز او تر لیسننت روشنننآنویسننددگان ر

استو در مورد فلوبر، تدها توضیحی که زیناشداختی  از قضاوتیاسناسناس به چه شنکل 

 او ازموضوعاِ  و دریافت ی احسارتوان داد این است که شاید داوری وی برپایهمی

های او باشند. افکار و عواطه شخصیت ،و انداز  موادخالص، همچون  زیناشنداختی 
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 ی است کهطنیعو  واست ناچیزآنان نیز  [۳٠کوچک و خُردند، و وجود جمعی] اموری

اگر داوری فلوبر چدین است، این . ندارنداز این چگونگی ها احسنار و تصنوری آن

که مرتنط است با آگاهی نیسننت، بل مربوط به واقعیت خارجی  که موضنوعی اسنت

به  العاد و با احتیاط فوق کددتصنننور می آنان را این گونه هسنننتیدرونی وی. فلوبر 

طور غیرقابل تصنننور به بناشننند چیزیپردازد، گویی کنه حقنارِ و کوچکی آن می

 تندیل بهاین اسنننت که برای وی  کدد،کاری میارزشنننمدد. نیز علت این که او چدین 

های ترین شننکجدید، هدری برای بیان عمیق ی هدرشننکل  یک به ، اسننت شنند  نماد

توان باور کرد و زندگی یک چیزی اسنننت که تفکر را به شنننعر را نمی م کنهخودش

 گیرد.تمسخر می

اغراق خواهد بود اگر چدین نتیجه بگیریم که نوری که ادبیاِ مدرن بر  شنننکبی

که توجه کدیم با کدام فواصل  دارد یتهما علاو ،بهجامعه انداخته به خطا رفته اسنت. 

ی که بدان وسیله جامعه مورد مشاهد  قرار ای درونیمگلا، تجربه -زمانی مدنا این نور

آگا  نویسنندد  در مورد روابط تخیل با واقعیت خود های نههی شنناز چشننمه -دگیرمی

 لاسولو این که دادن پاسا کام -مهم اسنت که بدرسیمسنان  نهمیبه  ،. نیزتابدبیرون می

ی ددد کآیا این روابط، ارائه -متداسنا در فراسوی چشم انداز بررسی این مقاله باشد 

آزادی، طنقه و غیر  عدالت،  شداختی جامعه-سنیاسنیخوبی برای فهم مسنائل « مدا»

ماعی بودن، شرایط اجت« فکرروشد»هسنت یا نیست. النته ممکن است نویسدد ، در اثر 

شور و شوق  ، ولیتر نمای  دهددر جایگاهی برجسته -که نیازمدد اصنلاح است -را

ه این ک. مدلی باشنندرا نداشننته با سننیاسننت  قابلیت ایجاد ارتناط مسننتقیموی  ادبی

یرد تا شننرایط انسننانی را توضننیت دهد، ممکن اسننت محرک گنویسنندد  به کار می

این  امکان دارد که. اگرچه دهدارائه نمیچیزی   اتاسهای سننیاسننی باشنند، اما بازتاد

ن دها، و چه از شخود زبان ، چه از کرقابل سنننیاسنننی خاص  نویسننندد  حائز آرای 

ت ز با کلیهدو آرایی هستدد که هااین های پرداخته شند  توسط وی باشد،شنخصنیت
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هایی کترا از ف یتاریخی شاعر ارای که نوشتنگرش تخیلی او یکسان نیستدد. فاصله

دیهی هاسنت که بکدد، مدِجدا می اسنت عدوان یک مور  دریافتهها را بهکه وی آن

ی اجتماع جدا را از توصیه صحده نیز نویسندد اند. شنکاِ مشنابهی شند شنداخته 

موضنوع کار سیاستمدار و یا مطمت نیر هایی که فکتاز کددو به همین شنکل نیز می

ست. این نکته حتی زمانی هم که هاست جداآن صویرترسنیم و تبرای شندار جامعه

بُعد عمل بسننیاری از  .گراسننت صننادق اسننتکدد ناظری واقانویسنندد  وانمود می

بر [م یعدی بازتاد تخیلاِ رمانتیک ۳۱«]نگرینفی»نویسننددگان مدرن، برابر اسننت با 

ای که . امکان دارد که نویسنندد  در این راسننتا حقیقتی را در مورد شننیو خودش روی

تیییر  چددان -یا نتوانسته -تواندکه احتمالاس هرگز نمی ،، کشه کددکددعمل میتخیل 

ون تواند چنیسننت به همان معدا که زندگی نمی« حقیقی»بدین معدا که، آن شننعر کددم 

 هدر در زندگی حقیقت یابد. 

اخته گذشته ناشدامکان داشنته باشد حقیقتی چدین ساد  در اعصار که بعید اسنت 

 ایم، شاید نییرماند  باشد. هرچدد که ما در ایدجا عمدتاس از ادبیاِ مدرن صحنت کرد 

ترین اسنناطیر یونان دید  ها را، پی  از این، در قدیمیبیدیدرونها یا شننداختهمین 

ی عاطفی با جهانی که )هرچدد که رابطه [۳٢«]نارسیسور»ی باشنیم. مگلاس، در افسنانه

[ ۳۳«]خودبیزاری»به از شننننیه تر اغلا نویسنننددگان مدرن را درگیر خود کرد  بی 

[ که مطابق سدتی خاص، ۳۵ی تدتلور][. و یا در افسانه۳۴](«خودشنیفتگی»تا  اسنت

ر، کوشید  دیگ ، تدنیه شندو و مطابق سدتیملکوتیبه دلیل فاش کردن برخی از اسنرار 

بود شربت جاودانگی )آد حیاِ( و نوشداروی خدایان را ک  برود تا این چیزهای 

ممدوعه را به دوسننتان  بدهدو و مطابق روایت دیگری نیز، گوشننت پسننرش را کدد  

بود، پخته بود و مصنرِ کرد  بود تا از علم لایتداهی زئور آگا  شنود. دشوار نیست 

در مورد قوانین حاکم بر استفاد  و سو  استفاد   نمادینهای ها گزار که در این داستان

نیه توان داستان تدراستی به چه شکل دیگری میاز تخیل هدری را مشناهد  کدیم. و به
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( از آنجا که کوشنننید  چیزهای روحانی را، گویی که واقعی 1٠تدتلور را درینافت؟)

از  ،اشموضا و موقعیت شنود که به شکل پسرفت باشندد، به دسنت آورد، ناگزیر می

تواند در می چیزها[ درسننی که در سننرشننت و طنیعت ۳۶رنج بکشنند] ،جادوطریق 

بخ  باشد یا نناشدم غذاهای معمولی لازم برای بدن، چیزهای داد  شد  واقعیت لذِ

د تا کدوند، و یا هدگامی که دست دراز میرمی تحلیلتوسط خدایان به انسان، ناگهان 

دیگر  ماندوگردند. در روایتی دیگر نیز، تدتلور در آسننمان معلق میبردارد، ناپدید می

 تاسسقوط  جاودانه در حااعییم  ایصخر زمیدی در زیر پای  نیست، در حالی که 

رابر تر در مورد چگونگی موضننا روح در بخشنننتا او را خرد کددم درسننی نسنننتاس 

طور روشن این تدگدای ناخوشایدد  هن خلاق را ی مدرنی که بهواقعیت! تدها نویسدد 

[ قدرتی ۳۷«]لانه» ای آن نمادیده کرد  کافکاسنت. مگلاس، در داستان در شنکل اسنطور 

ی بیدیم و در آن حکایتموجود است که شناهت دارد به آنچه که در داستان تدتلور می

محتوم  هن نقل شنند  اسننت. این واقعیت که برخی از  ی ویشنننیه به سننرنوشننت غا

ی خوا  یا بوروکراتیک اسنننت، نمونهی تمامیتی جامعهتخیلاِ کافکا ظاهراس در بار 

اور ب نویسدد  است. اگر نمادگراییفرعی که مخلوق  روشدگریخوبی اسنت از نوعی 

صورِ  در این، کددکه کافکا حقیقتاس شرایط اجتماعی انسان مدرن را توصیه می کدیم

ما برای  (11.)دریافتتوان از آن ایم که هید معدای اخلاقی یا سنننیاسنننی نمیپذیرفته

که در  -توانستیم بدذیریمتفسنیر موقعیت انسنان در جهان الگویی زیناشنداختی را می

 اِ خود چیز بدی نیسننت، اما خطرناک اسننت اگر مدجر شننود به گمرا  کردن ما از 

شداختی در واقا، عدصر اسطور  (12شداختی و فهم سیاسی.)طریق خلط فهم اسنطور 

د، باقی نلیسنننتی دارآظاهر راین ادبیاِ هنای ادبیناِ مدرن، اگرچه در اغلنا نموننه

بر او حاکم اند، دیگر همچون خدایان اولمپ ارائه  بر ضنند فردماند. نیروهایی که می

های دیگر در درون اند و مطلقاس به انسانشان تیییر کرد ، کوچک شد شوندو انداز نمی

در روش فهم  همچدانها ی تقابل آنهذا ممکن اسنننت ریشنننه. مااندشننننیهاجتماع 
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باشد، در آن صورِ تخیل چدین باشد. و اگر قرار داشته سرنوشت  شنداختی اسنطور 

وجوهی از بیگانگی فرد از بر آن  -چدنان که اغلا نیز بود   -تن کیندی خواهند بود 

 پذیر باشد.تواند غلنهخود که نمی

ی تخیل با خوی ، با تداقضنناِ فرایدد خلاق، و با مسننائل مشننیولی  قو دااین 

تصویر دارد،  یا در ارتناطی که با ایماژ موضوع واقعی، و انداز ، فاصله، و زیناشداختی 

یا  نویسنننددگان مختله، کمیان تک ت ،ترهای مسنننلمبسنننیاری از تفاوِدر مورد 

. بگذارید شود، دید  میی رومانتیک و مدرنهای گوناگون، مخصوصاس در دور نوشنته

ی نوزدهم، بسننیار عییم و خطیر به موضننوعی بدردازیم که در آگاهی اجتماعی سنند 

بودم یعدی ناپلئون و امکان انقلاد اجتماعی. و بگذارید در همین ارتناط، به اختصنننار، 

ار تر افکالنته بی  -هنای ادبی بنازتاد شننند بنه برخی افکنار و انندیشنننهبدردازیم 

اطلاعاِ کمی در  در این مورد، ]افکاری[ که -های تاریخیشداختی تا گزارشاسطور 

فرد ها خودآگاهی ی اینگذارند، زیرا که دغدغهبناد تیییر اجتمناعی در اختیار ما می

جولین »ی ناپلئون[ است. ما پی  از این به یعد]نقلابی، و نیز شخصیت انقلابی قهرمان ا

عدوان ناپلئون مدجر ایم که تصننورش از خوی  بهسننتدداا اشننار  کرد ا  [۳۸«]سننورا

های جدسنننی از زنان در اتاق خواد خود آنان، در جایی که پای گردد به اسننتفاد می

جامعه  خطایاین از . )النته، غلتدو درمی لیزدی مضنننحکه میگرایی در چالهقهرمان

و نخواهدد داشت( چدانیآن هایدیگر شانی "هاییازاین-بعد-قهرمان"که چدان  است

که هدوز  ، زمانیباز گردیم ضنننوعاین موی بار داسنننتانی دربه به زمان و حتی اگر  و

ی ی میزانای ناپلئون هدوز از نیر تاریخچدین بختی وجود داشنننتنه، و پیروزی حرفنه

. اثر است نیز از پی  وجود داشته [۳٩که شنک زیناشداختی] بیدیماشنداخته بود ، مین

ای که نمایشدامه واسنت[ ۴٠]( شنیلر179۱) وَلنشتیهنِ مورد بحث در ایدجا ]تریلوژی[

ی احتمالاس وشنننته شننند ، و مدتقل کددد شننناما نعمنداس بنه زبانی کاملا پُرطمطراق و 

ود. با شر یافت مینیرومددترین احسنار سنقوط تراژیکی اسنت که در تمام آثار شیل
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د تندیل شدن به مرفصل انفکاک از  سرانجام دررا ای که ولدشنتین این حاا، در لحیه

و به راسننتی هم که وی قنل از این  -یابیمبیدیم، مرددش میمی وی(گمان گی )به بزر

خود را به اثناِ بود آگاهانه بود  اسننت، هدگامی که کوشننید  -لحیه در شننکی خود

آن و  کسا ،تواند فقط برای دیگران داشته باشدرا که یک مرد می ارزشیو برسناند، 

اس نوشنننته شننند  و به که بعدرجوع کدیم  آن آثاریبه  بایداین که یا و د. کدق حقَّرا م

جنگ  ،اند، مگلاسهای ادبی وسیعاس متفاوِ، هرچدد که از نیر ویژگیارتناط دارندناپلئون 

ی داستایوسکی. یک نکته (1۱66) افاتجنای  و مک( تالستوی و 1۱65 -9) و صلح

 «تیبزرگی شخص»ها را به هم مرتنط کددم این نکته که مهم مشنترک شاید این داستان

در یک کلام، این دو چیز مجدداس «! واقعیت»چیسننت، یعدی تضنناد بین آرمان  هدی و 

، فاوِتای طدزآمیز، مانگیزی متفاوِ، یا به گونهغمنحو به  ،آیدداز آد در می فاوِمت

ای  و آمی ماجراها چگونه آرای  به شنکل مضحکی متفاوِ، بسته به این که صحده

ق[ ]و خلبه چه طریقی زیناشنننداسنننانه فهم کدام پیندا کددند. متفاوِم یعدی این که، 

 گردد. شکل و محتوای کتاد می ،سنک بخ شود، و کدام الهاممی

با  ،ئونبا ناپل اسنننتگدایی یهید رابطه ،تفاوِاز زیناشنننداختی  معدایدر واقا، این 

، یا با شرایط تاریخی و اجتماعی آن دور  1۱6٠و 1۱12های یک روشدفکر رور ساا

نام گرفته، کشنننه « ازخودبیگانگی»طور غیردقیق بنهکنه نندارد. شننندناخنت آنچنه 

 که به صورِ دیالکتیکی با آگاهی ،چیزها دریا اگزیستانسیاا  مددهسنتی [۴۱غیریّتی]

روند، بیانگر فراتر میاز هم گریزند یا از یکدیگر مییا هردو جناودانه و  اط داردارتنن

و[ ]ایتال دیگر روشنندفکران در شننرایط کاملاس نامشننابه اسننتم مگلاس، موقعیت  موقعیت 

[ در دو سنننوی متقابل ایتالیا در خلاا نخسنننتین ۴۳پیرانندلو]]لوییجی[ و  [۴٢]زویوُ

و  193٠ی ی اواخر دههیا موقعیت سارتر در فرانسهگیری[ این کشورو های ]شکلدهه

  :ی ]قرن بیستم[ی سد در آمریکای نیمه [۴۴وا بلو]ایا موقعیت س
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ی شننخصننیتی، مردی لجو ، داسننتان[ که از جدنه [ ]قهرمان۴۵] هخزوگ

کوشننید  بود هرزوگی  بود،گسننتا ، کوربین و فاقد شننجاعت و هوش لازم 

به  ناشنننیانه سنننعی کرد  بود کیفیتی عالی این هرزوگ. باشننندانگیز حیرِ

 (13فهمید  بود.)نروشدی اش را بهاش بدهد که معدیزندگی

 

 وگرفت، هرزوگ  سنناوا بلو نیز ناچار باید درسننی در مورد چیسننتی واقعیت می

ی او کیست. النته نه به این معدی که در مقابل ارزیابی سراپا بدبیدانهخود این که بفهمد 

پشنننت پا بزند. آگاهی به خود  بیدد،ی خوی  میوی آن را حاکم بر جامعهدنیایی که 

 ترعالیی است که او را وادار کرد  بخواهد چیزی متفاوِ و اجتماع ین دیدگا ااو از 

تیدیک  موضای ی تفکر یک بار دیگر تعیین کددد توصنیه وی از این نحو و باشند. 

اسننت که ما در آغاز کار موضننوع  گراییواقابه اصننطلاح ی به جامعهمدفی او نسنننت 

  بحث خود قرار دادیم.

، باردمیتر بر انسان که ملاا و خفت بی زیرا حقیقت زمانی حقیقی اسنت 

 نه د، خیناا بناطل اسنننت، وبدمناینجز شنننر کنه اگر چیزی  دان گوننهبن

   (14.)تحقیق

ورد م گا این نیرو دوپهلویی هام یتوانیم آنچه را که تاکدون در باد ااکدون منا می

هام بخشننی اسنناسننی یگونه که گفتیم، این ابددی کدیم. همانایم، جماتوجه قرار داد 

ها انهترین افسد. حتی در قدیمکددپیدا میبسنیاری از نویسنددگان که  یز الهامسنت اا

آنان  -اشناراتی موجود است در مورد این که جزای دسترسی به خوراک لذیذ خدایان

نگرند ها میانسان یعملنمای  ی مپ از موقعیت برتر و بالاتر به صحدهکه از فراز اول

 جز محکومیت ابدیچیزی  -زندگی آنان هستدد یطرح و توطئه گیرندگان و تصنمیم

[، ارتناطی رازآمیز دارد با دانشنننی که ۴۶ای که نزد خدا بود]در جهدم نیسنننت. کلمه

گویا، انسان را از بدد چدین  ،سننا شند آدم از بهشنت راند  شنود. خودآگاهی مدرن
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تری گرایانهطور واقا، و وی را قنادر کرد  که دنیای اطراف  را به خینالناتی رهنانیند

چه و چیسننت قعی اوموضننوع در عین حاا، در مورد این که  ،گمانه زندو هرچدد که

رِ    بخشی از اینهای الهامکددد  داشنته است. شکگیجخیاا اسنت، اثری چیزی صن 

ا  به قدری شنندید بود  که باعث شنند  نویسننددگان ادعا کددد، هید چیز دسننت، گ

حاصنل توافق است و یا محصوا وهم و  حقیقت ندارد و هر چیز ارزشنمددی تدها یا

این گونه مواضا  [۴۷]یا پرمعدایی انی متعددپددار. این گفتار، النته، فرصت بررسی مع

کدد که ابهاماِ چدان را ایجاد میگرایناننه را نداردو ادبیاِ دسنننت کم این توان پوچ

گیرند، مورد داوری قرار میزندد  طور بههای اندیشننه را، که در دیگر حوز  مواضننعی

می همیشه حک« هید چیز حقیقی نیست»تشنخیص دهیم )مگلاس، در مدطق، این رأی که 

ی سننیاسننت، افلاتون خطر [ انگاشننته شنند و در حوز ۴۸]«خودسننتیز» اتاس متداق] یا 

 همادبی  گا نیر تر، یکاز همه مهم( 15را گوشننزد کرد  اسننت.() [۴٩«]ردگریزیخ»

آن  کددد ونمایشننگر آزادی و کدترلی اسننت که کلماِ در ارتناط با تجربه عرضننه می

 مه ممکن است جنر و نکنت روندو کلماِبه کار می نمادعدوان به هدگامی اسنت که

ه ، بفته باشنندمعدایشننان حسنناد شنند  به کار ر و این وقتی اسننت کهبه همرا  آورند، 

تری را جنراس بر واقعیت افزود  و تحمیل ، و مفاهیم کلامی افزونرآمد  باشننددتملک د

این  کددتشخیص آن را بر ما معلوم میکرد  باشندد. سنرانجام این که آنچه که ادبیاِ 

 ی  هنغیرقابل تحمل از هستی درست همان قدر برا یوضعیتممکن است اسنت که 

یاا خاستم در حقیقت، این که ممکن است  بارکه بسنیار سنعادِ باشندانگیز هیجان

 تحمل پیشاپی  نوعی سعادِ بود  باشد.  غیرقابل  وضا  [۵٠ادبی]

، یا بسننددگی موجود در حیاِ تخیل هدری، گا  عرشننحقیقت مرتنط با  نَّهاِ شنن

ُپل  ولستوی، آرتور رمنو،شیلر، ت   استمنویسددگان را کمابی  دچار حالت رکود کرد

شنماری از این دسنته اند. نزد اکگر این نویسنددگان، ها تدها انگشنتآمنروا والری، این

و چدین است سرشت   استشنان شند]ادبی[ هایود همین شنک باعث تعمیق الهامخ
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 کردمیادعا  همان حاا کههای بسیار بلدد، در ی رمان هن هدریم تومار مان نویسدد 

ِ ی چخواش در بار به شنکل داستانی دیگر ممکن نیست، در آخرین مقالهپرداختن 

کم ستداخیراس، سیدما . گویدسخن می مسئولیتی هدرمدد مسئولانهبیراجا به موضنوع 

و آن شاهکار فلیدی است  استفاد  کرد،های موضا هدرمدد پارادوکی، از مورددر یک 

. پی اگر بدرسننیم که چه نوع انتقادهای اجتماعی را از این گونه هشتت  و نه به نام 

نوعی انتقاد که  ماین خواهد بود ،طور کلیبه ،، پناسننناداشنننتهنا بنایند توقا  هن

پررنگ و  ،از فرایددها و موضننا تخیلی اشآن  هن و برخورداریی آگاهی واسننطهبه

، جز یک تنلیغ صرِ ، هدر آنان چیزی نیستچاشدی رنگارنگ. بدون این است عمیق

ضا، کدد. با این وای که نه واقعیت اجتماعی، بل که تئوری سنیاسی را بازتاد میآیده

مسائل سیاسی مربوط به ساختار اجتماعی تابا ملاحیاِ زیناشداختی مرتنط با مقام و 

طور هبهای برشت فقط ی افراد خواهد شند. بدابراین، بهترین اشنعار و نمایشدامهمرتنه

ز های ناشی اتری از غمطورعمیق، اما در عوض، بهداردی با مارکسیسم ارتناط تصنادف

دکیخ اننند. تومننار مننان در عدوان شننناعر، ملهم شننند موقعیننت خطرننناک وی، بننه

ا بتمگیلی ی مقایسهی بر پایه ی سنیاسنی و اجتماعی آلمان را[ فاجعه۵۱]فاوستیو 

که، النته، دان، ینک هدرمدد نو به معدای واقعی، ]مدنا[ الهنام اهریمدی ینک موسنننیقی

رد  ک کدد، تحلیلعمل می نمادینطور به که کاملاسبل ، د نیسنننتخویشنننگر واقعی نما

شداختی تومار مان در مورد های روانیبیددرونتفکراِ و اسنت. تقریناس هید یک از 

اند برای دیک با انواع عواملی که مورخان توانسننتهواحد دارای قرابت نز موضننوعاین 

ی کددد مدطنق نیسنننت. بیان این نکته به معدی ناچیز طلوع هیتلر ارزیابی و محاسننننه

نو زیرا بر آاسننت نیسننتو برعکی، ت کیدی  دکیخ فاوستتیو شننمردن کیفیت ادبی 

ها را توان آنکه نمی را دارد ی آن وجوهی از وجود فردیادبیناِ دغدغه و اندیشنننه

دارد حی کدیم میی بزرگی ما را واطور عیدی ارزینابی نمود. زمانی که نویسننندد بنه

ای هتری نسنت به گرو  شخصیتدهد در مورد جما بی چیزی که وی نشنانمان می
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 برنه را  [قت]حقی، درست است، این و خود ما جامعه مورددر  و، در حقیقت،تخیلی 

با قدرِ سننک نگارشن  به ما فهماند  است. چه ی وزن شنواهد آماری، بل که پایه

 که خود -؟ افلاتونددسنننتها ههتواند بگوید که مدابا قدرِ تخیل وی چکسنننی می

ی مختله توصننیه کرد  اسننتم شننیو دو  به را آنان –بود  ،شنناعر، و نیز ناقد شننعرا

 ، در پی واقعینت. آنچنه که ماتخینل گریزان از تخینل، ودر پی گریزان از واقعینت، 

ایم،  هن ارائه کرد  یی  بازیافتهعدوان روش نوین در توصننیه این رازهای باسننتانبه

، استهخلیستی از آن بیرون آاصطلاح ربه سنککه  ،[ رمانتیک  خودآگاهی۵٢]وجهیعدی 

 .است بارز شد  شکاِ عمیق میان امر زینا و امر واقعیدر تری با جذابیت عمیق

اختی رآلیسنم در ادبیاِ مدرن وجود داشته شنداگر شنکی در مورد ارزش جامعه

این نگرش که  ااش تردید بسنیار کمی موجود است. از دباشند، در مورد ارزش ادبی

د  است. ای زاد  شدنیا جایی برای تخیل شناعرانه نیسنت، آثار تخیلی بسنیار برجسته

ار آثدوپهلویی نهفته اسنننت. در نیر آورید، مگلاس، ایهام یا نو در این  سنننننکقندرِ 

 پیر فاوسنننتی )ماندد براند و-اینسنننن را که با کارهای رمانتیک شننننه [۵۳]نمایشنننی

نسنت به [ شاعر ۵۵مضطرد] خودآگاهی  هب مربوط اندشنود و شنروع می [۵۴گیدت]

های مرتنط با انتقاد اجتماعی. مخصوصاس در نیر به نمایشدامهسندی برسیم خودش، و 

ی اینسن بسیار عالی گرایانهکه در آن نگا  واقارا  [۵۶]دا گنلره  ایمایشندامهنبگیرید 

توانند در مقنابنل این فکر که زن ، نمیرلا گندختر ژنراهندا، تمرکز ینافتنه اسنننت. 

 کددخلق میو اینسن برای  شوهری  وی متوسنط شود پایداری کددداری از طنقهخانه

 ه ویکبدین مدیور  ،یکدواختی و کسنالت باشد نمادکه محققی دانشنگاهی اسنت تا 

تراژیک و بزرگی را که وی ]در  ابعاد ه آن بشنننورد. اما آیا شنننوریدن این دخترینعل

بدگریم کننه کننار  یزننندگی[ متصنننور اسننننت، دارد؟ اگر از پی عیدننک تحقیر

یعدی همان  -خواهدد جامعه را مورد بررسی قرار دهددکه می زمانی -هاستلیسنتآر

رنجور به نیر زنی روانوی  آیادر این صنننورِ  ،عیدکی که هدا هم به چشنننم دارد
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ر نیر بگیرید درسنند؟ طدز تراژیک نمایشنندامه در همین سننااا نهفته اسننت. یا نمی

دهد که [. تومار مان نشننان می۵۷«]بادننروک»ی توصننیه تومار مان را از خانواد 

واهد خچه کار سختی  خود تاجریک به وی ، تندیل باشدفرد بسنیار روشندفکر  اگر

شنننود چگونه می فرمان راند، فردبر کنه ملاحیاِ طنقاتی  بناشننند اگر قرار ،و وبود

. اما، در عین حاا باید بدرسنننیم که وی با اتکا به کرد بی برو برگرد احمقانهی ازدواج

خیلی شنننک، بیکدد. چنه معیار و ملاکی در مورد ضنننعه نیام اجتماعی داوری می

ق به طنقه متوسط، که بسیار متعل یاین خانواد آید. دو نسل آخر مسخر  از آد در می

رسدد که قدر و ارزش اجتماعی نداردو اند، به نوعی حساسیت میبافرهدگ و فرهیخته

تواند موجد در سننناختار اجتماعی میراتی گوید که چه نوع تیییو تومنار منان نمی

. آنچه که شنناید او باشنند بادننروک وهانبرای کشنن  و دارای نوعی تعهد اجتماعی 

کدد این اسنت که نوعی انحطاط اجتماعی، و احتمالاس ناخشدودی شخصی میپیشندهاد 

جام، شود. سرانزیاد، شرایط لازمی هستدد که از بطن آن، ننوغ هدری بزرگی زایید  می

قهرمان مشهور هدری جیمز، را به یاد آوریم. چرا ایزابل [، زن۵۸بگذارید ایزابل آرچر]

کرد؟ )جیمز کاملا آشنننکارا معتقد اسنننت که ن خواهد[ ازدوا  ن۵٩بنا لُرد واربرتون]

ت و درسنن»یکی دو بار دیدار با لرد فقط نیسننت. ایزابل پی از  «دلیل واضننت»دلیل  

شنود، اما اصلا در این فکر نیست که بنیدد آیا ممکن است مدد میبه او علاقه« حسنابی

اسننتم او ی کافی سنناد  د یا نه.( پاسننا به انداز رسننهم ب انهعاشننقبا او به روابط 

 یتواند این موقعیت، این نق ، را در جامعهخواهد خانم لرد واربرتون شود. نمینمی

ایزابل با وی موافق اسننت، پی به نیر  مضننحکانگلسننتان بدذیرد. همرا  آمریکایی 

که موافق  بلندارند،  «هایدیلردها و ل »ای با های نیک میانهم آمریکناییکنه دسنننرمی

ی عقید چدین تر از این واقعیت نیسننت که اما هید چیز روشننن اند.طنقهی بیجامعه

کدد چون . او رد میبدهد «نه» جواد لرد به که شنند  نی الهام ایزابل مایه یدموکراتیک

، آنچدان «تخیل خوی  زندگی کدد تا مرزهای»د هخواتصننوری رومانتیک دارد. او می
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را در  ، وسایل این کارابلهانه که دوست بسیار روشدفکرتر دیگرش، معتقد است. و او،

ها تها، خیانای از تحریکسلسلهشود که ایزابل در گذارد. نتیجه این میاختیارش می

گوید که می -قنل از این که اتفاق افتد -آیدو ولی در یک موردمیها گرفتار و بدبختی

ادی ش استفاد  ازه خاطر ب ،کهترجیحاس انتخاد کدد، تا این اوست که « سنرنوشت»این 

 .شود زن یک مرد انگلیسی یا یک آمریکایی ،ازدوا  سدتی

ی تصننمیم ایزابل آرچر نیز این اسننت که وی قهرمان داسننتانی بزرگ النته، نتیجه

دار آمریکایی یا لرد شنننود، قهرمنانی که، اگر با یکی از دو مرد داسنننتان، کارخانهمی

بل تصنننویر خوبی از خود به نمای  شننند. ایزانمیدیگر کرد، انگلیسنننی، ازدوا  می

عدوان شنننخصنننیت گوید که مجذود توانایی او، بهگذارد، و جیمز به خواندد  میمی

دهد که تحوا پیدا کدد، یعدی این که به داسننتان، شنند  و این توانایی به او امکان می

و با  د،انهای زیناشداختیهای ایزابل انگیز صنورِ یک اثر هدری درآید. اساساس، انگیز 

های دوسنننت های خالق خوی  انطناق دارند، درسنننت همان طور که با انگیز انگیز 

هویت هدری شننناید بتوان آن مرد را هم و وتطابق دارند ایزابل و هوشنننمدد خطرناک

، گذاردمی در اختیارش ایزابل را حیاِ امکاناِها و جیمز دانسنننت، مردی که روش

ی  زندگی کدد. آنان، این سه تن ]مرد درون تا مرزهای تخیل خووی بدین مدیور که 

 ا گکددد، و، از یک نیرمی دارند زندگی را تجربه داسنننتان، ایزابل و جیمز[، به نوعی

نه همان گو -، رفتارشنان غیرمسنئولانه و حتی غیر اخلاقی استاخلاقی از روا  افتاد 

به، به این تجرهای داستان، چدین گفته است. که پدر پیر و عاقلی، یکی از شنخصنیت

 شهرِهم برای هدری جیمز  کهمگابه یک اثر هدری، بدون شک موجه و مقنوا است 

ایجناد کرد، هرچدند کنه درآمند چددان ناچیزی هم برای  نداشنننت. این اثر  فراوانی

تواند با درکی روشنننن از عاداِ و رسنننوم اجتماعی ثروتمددان  پایان قرن نوزدهم می

ننود، و دارای اکگر  مُکتَّسَّاانی که درآمدشنان عمدتاس همرا  باشند، عاداِ و رسنوم آن

 دانستی ظالمانه بودند. جیمز میامکاناِ و وسنایل زینای زندگی در آن تمدن کهده
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ترسننید که اندک جدنشننی که آن تمدن به پوسننیدگی و انحطاط گرایید  اسننت و می

شنندار جامعهاما نناید شننک کرد که جیمز «. آن فاجعه را به زیر کشنند»آمیز خشننونت

که  یییربه تنه تدها  زیرا که بهایی -شدار نیستبدی استم در حقیقت اصلاس او جامعه

د که آیا در پایان رکد، امنا در عوض، به این فکر میادنمیهم عندالنت اجتمناعی بنه 

]داسنتان[ این یک مشنت آدم صاحا امتیاز قادر خواهدد بود که حرکتی زینا کددد، از 

جیمز فقط هدری را حفظ کددد. در یک کلام،  [ خود۶٠ی]وجههخشننونت بدرهیزند و 

ی تمامی هدرهای بزرگ تیر  و تار زمیدهدانسننت که پیمیاو ی هدر بود. در اندیشننه

ی زندگی تاریک و سننیا  اسننتم زیرا که در آنجا مرگ، اسننت، همان گونه که زمیده

اجتماعی را ترسننیم  یزمیدهپیهمین جیمز و . جاری اسننتادبار و محرومیت، اندو  

در پی صننورتک ظاهر  ،چون مرگ و نابودی، که حوادث شننوم ییکرد  اسننت، جا

پایین ا تیییر داد و ی پدهان است. اگر کسی از جیمز بدرسد که آیا این صورتک را نناید

کشید، یا آیا نناید این وضا را واژگونه کرد، احتمالاس نویسدد ، در پاسا، خواهد پرسید 

رِ  خود مل عکه آیا این  نخواهد بود، تراژدی  سرنوشت محتوم فقط رویارویی با صن 

 ظلمت، ثروِ وت ثیر متقابل نور از . او حرماناز طریق هدر، نناکامی مح] و  عرینان

سننرانجام این که او یک هدرمدد بود و و . بردفقر و بدبختی، لذِ می و و خوشنننختی

ی زیناشنننداختی بود. فهم این که آثار الگوزنندگی تجربی او ینک هسنننتی و ی الگو

 هرپذیر نیسننت، بصننیرتی اسننت که باشننکو  تراژدی از خشننونت و ضننعه جدایی

ا ب« رفتار»عدوان شننکلی از هذا، چدین موضننعی، بهباید به هم رسنناند. ما اینویسنندد 

ان یک عدومردم واقعی، نه به صنورِ استعاری، بل که به معدای حقیقی کلمه، یعدی به

اجتماعی، موضعی بسیار غیرمسئولانه خواهد بود. امیل زولا زمانی که کوشید  سیاست 

ولیتی مسننئین بیادرسننتی واکد  کدد، خود را متهم به بود از نیر علمی و فلسننفی به

وی اشننار  و او را محکوم آمیز نگارش منالیه سنننکاش به دوسننتان ادبی یافته بود.

کو  ش   ، در عین حاا،یک استو فعالان سیاسیگرا بودن، رومانتکردند که به جای واقا
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به نمای   [۶۱ی کارگر در آسنننوموار]از طنقهوی نموند که، مگلاس، تصنننویری که می

زند، زیرا که نیروی شادنوشی و لذِ گذاشنته، به هدِ سوسیالیسم احتمالاس لطمه می

های تر رنججدسننی را بسننیار شننیطانی توصننیه کرد  اسننت. نیز، علل قابل کدترا

اجتمناعی، اغلا در اجرای ترسنننداک ت ثیراِ زیناشنننداختی این رمان از دید  پدهان 

های مشننود او برای این که های تئوریک زولا مملو اسننت از تلاشاند. نوشننتهشنند 

نشنان دهد موضعی واقعاس مگنت داردو وی، به طریق شهودی، ایهام در موضا هدری را 

ی اوضننناع زندگی در اثر دیگرش در بار  ای کهبه خوبی درک کرد  و آن را در جمله

[ نوشته، جاودانه کرد  است. در ایدجا او توصیه ۶٢]شنکم پاریی کدرنشنیدی، به نام

اش را نه با [ی  نقاش، بهترین اثر هدری۶۳کدند کنه چگوننه نناگهنان کلود لنانتینه]می

رفته از گ استفاد  از مواد سدتی رنگ و کتان، بل که با بهر  گیری از چیزهای واقعی  بر

ی قصنابی، با طراحی بسنیار زینا، خلق کرد  است. ی، گوشنت خام میاز واقعزندگی 

اسننتو خواسننت خود زولا هم این اسننت که به  واضننت این سنننک بسننیار نمادگرایی

رشی حقیقی از زندگی عصر خوی  موضنوعاِ داسنتانی سندتی، بُ به جایخواندد ، 

اش. و چه چیزی به ین شنننکل حقیقیترترین و سنننختزندگی را به خام -ارائه کدد

وحشننیانه و عالی بود، چیزی شننیه به شننکمی »گویدم ؟ نقاش می  اسنتدسنت آورد

 «ای از نور.نمایان در هاله

بگذارد که به سنراغشان موضنوعاتی  به گ رد  نور یهالهمگل تواند چیزی هدر نمی

لی نیسنننت و ت ییدقابلنوری ی ها! چدین هالهبارترین آننفرِ بنه گردرود، حتی می

کددو بل که محرک واکدشی میو مندا ن مخفیرا  امور نادُرستْ . هدراست مورد علاقه

 ،هستی اجتماعی خود ، درباید در زندگی روزمر  متفاوِ با آنچه که معمولاَّ شنودمی

م. ، از تراژدی کیه کدی«لذِ بنریم»دهد که از نفرِ احسار و تجربه کدیم. امکان می

ای که ما در آغاز این بحث در ارتنناط با نمونه ایهنام و دوپهلوییبنه این نوع  انگلی

گوید که یک گرایی بالزاک، توجه کرد  اسننت. وی میبدان اشننار  کردیم، یعدی واقا
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 ،ستو اگرچه اوموجود ای عالی در توصنیه بالزاک از جامعه گونهمرثیه عدصنرکیفی

ز تمام تر ابی » حتی -که  را یافته بود امعهجفسنناد و انحطاط « قانون بزرگ»بالزاک، 

 یدر بار « ی این دور  توسنط مورخان، اقتصاددانان و آمارگرانهایی که در بار کتاد

در عین  -ی آموزش و عنرِ انگلی گشتمایه ،داری بورژوایی نوشنته شندسنرمایه

 دیگریی زاویه. انگلی از استسندری شندن آن را به سوگ گذاشته وضنوح بهحاا 

هزا تر، و هرگز گزند  طدز بالزاک»گویدم هام چدین مییی این ادهد و در بار ادامه می

آن آدمیان، زنان و که همدردی عییم خود را نسنت به ی نیست زمانتر از او هرگز تلا

آن گونه که انگلی اشننار  کرد ،  ،( همدردی بالزاک16.«)دهدبه ما نشننان می مردان،

مل عترمحصوا بی ، بل که  ی سنیاسی او ننودراِ محافیه کارانهصنرفاس ملهم از نی

از درون، در درون  اِ  بالزاک [.۶۴]ی بود  که عنارِ است از تعیین  اِتررادیکاا

   .استاجتماعی  کمدی انسانی یخود، دربردارند 

 

 

 های نویسند :یادداش 
(1)La peau de chagrin, ed. Conard, pp. 25۱ f. به  شننادروان را آنور  دو بالزاکثر ین ا]ا

 ترجمه کرد  است.[ چرم ساغریبا عدوان  آ ین

  259( همان، ص 2)

  ۱٠( همان، ص 3)

  1۱2( همان، ص 4)

  39( همان، ص 5)

توان آن را در ( در این مورد بحث درخشنننانی کرد  اسنننت که میErich Heller( ارینک هلر )6)

 ۱2 – 1٠9، صص 197٠فرانکفورِ،  ،(Essays Über Goetheی گوته )دربار  یی مقالاتمجموعه

 . کرد ملاحیه

 در اثرش به نام  ،[S. Rosen( این مسننن له همین چدد وقت پی  توسنننط پروفسنننور ار. روزن ]7)

 ، کشه و مطرح شد  است. 1969چاپ ییل، ساا ، (گخاییپوچ)  سههلههن
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ا ژرژ در مکالمه ب اساسننت(، مگل این نکتهبیانگر  اثرش( بکت این پارادوکی را بارها اعلام کرد  )تمام ۱)

این حکم کنه دیگر چیزی برای تنیین نمناند ، هید »خوانیمم ( چدین میGeorge Dutuitدوتویینت )

ی تنیین، ، هید نیرویی برابه بیان آن پرداختکرد، چیزی که بتوان  تنیینچیزی کنه بتوان بنه کمنک آن 

  .1956، ر. بکتم سه گفتگو، لددن، «تنیینر و ضرورِ جن ، همرا  بابرای تنیینهید آرزویی 

 ورامآ انساندوست   ی خردمدد  هایی نداشته، یک افسانه است، افسانه( این عقید  که گوته چدین شنک9)

 Über naïve undنگنا  کدیند به این مطلام  .توسنننط شنننیلر سننناختنه شننند هم و تنا حندی 

sentimentalische Dichtung  و احساساتی( ی شعر ساد)در بار   

 59٠( اودیسه، نهم، 1٠)

 [ .G. Andres, Kafka, 196٠] کافکا( این متن را بنیدیدم  . آندر ، 11)

ه ب ،فهم ممکن اسنت، دست آخر، از آنچه که معمولا پذیرفته می شودی نحو  دو آن( این فکر که 12)

ی آیدد  ای در تحت عدوان مقاله ( درC. C. O’Brien. اُبرایان )ک. کتر باشدد، اخیراس توسط هم شنیه

( J.C. Laidlaw. لیدلو )کی  . (، ویراسننتهThe future of the Humanities) علوم انسننانی

   مطرح شد  است.

( انتشنناراِ Herzogهرزوگ ]احتمالاس به معدی دوک؟[ ) (S. Bellow( نگا  کدید به سننوا. بلو )13)

 1٠٠، ص 1965پدگوئن، چاپ 

 . 99، ص. همان( 14)

 Die Zerstőrung der( تحلینل مندرن جنامعی از تنیین این منحنث توسنننط گ. لوکناچ در 15)

vernunft, Vol. IX, Gesamtausgabe, 1962 f. صنورِ گرفت است.The Destruction 

of Reason, Vol. IX, Complete Edition, 1962 f.  

 است و خطاد به مارگارِ هرکدی، نوشته شد  است.  1۱۱۱( تاریا  نامه آوریل 16)

 

 

  



 خودآگاهی و آگاهی اجتماعی 34 

 انهای میخجمیادداش 
[1 ]Self-consciousness and social consciousness in literature  ایننن مننقننالننه در

حخک ت، ادوهات و ی دیوید دیچزی گردآوری شند  به پیشندهاد مزاروش، بلافصله بعد از مقالهمجموعه

 ، آمد  است. اجیماعی

[2] Anthony Thorlby ( مدتقد ادبی و کارشنندار برجسننته2٠13-192۱آنتونی ترلنی ) ِی ادبیا

 تحقیقی

 نک. همین وبگا . ،، ادوهات و تحخک اجیماعی[ دیوید دیچز3]

[4] High society  های هجدهم تا نوزدهم داری سنند ی سننرمایهجامعه« ی عالیجامعه»مقصننود از

های اجتماعی جدیدی تولد ای که در آن ناظم فئودالی دیگر تعیین کددد  نیسننت و ارزشاسننت، جامعه

   یافته.

[5] Egotism   

[6] Enlightened self-interest  

[7] Self-assertion   

 ( را افزود  اسننننت.souffreی فرانسنننوی )کلمننه «منری]»ی [ ننویسننندنند  در بنرای واژ ۱]

[9( ]Raphaëlی هاثر برجستچرم سناغری  ی داسنتانباخته( قهرمان روشندفکر، فقیر، بیکار و هسنتی

 دهد. رافائلاش را تیییر میای عجیا، مسیر زندگیبالزاک اسنت. او قصند خودکشی دارد، ولی حادثه

که چیزی شنیه به چراغ جادوی علا الدین  - چرم ساغریکوتا  مدتی پی از به دسنت آوردن طلسنم  

 یی قنوا مرگ در ازاواسطهبرآورد  شدن آرزوهای  که با شادی، درد و رنج همرا  است، به و -است

ملمور و  العاد  ولی کاملاسهای فوقبه دسننت آوردن طلسننم مذکور، سننرانجام در او  ثروِ و توانایی

 میرد. نک. یادداشت بعدی.عیدی، می

[1٠ ]La peau de chagrin یاد م. اله. به ، این اثر بالزاک را زند پوسننت اندو یا  چرم سنناغری

 کرد  است. آ ین. ترجمه

[11] Promptitude of inspiration 

[12 ]Comédie humaine  از آن  ی عییمی از نود و شنن  جلد اسننت کهمجموعهکمدی انسننانی

 یاد محنمدجعفر پویدد  به فارسی ترجمه کرد  است.را زند  آیزوهای وخوادیفیه میان

[13] Representations 

[14] Singularity 
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( نام دختری است که فاوست او را دوست دارد و Gretchen/Margaret[ گرچن یا مارگریت )15]

کدد که مدجر به آلام زیادی آرزومدند کام گرفتن از اوسنننت. مفیسنننتوفلیی او را در این کار یاری می

 شود.می

در اسنناطیر یونان باسننتان هلن، دختر زئور و لیدا، زیناترین زن جهان و همسننر مدلور شننا   [16]

های تروا پیدا رباید و بدین طریق انگیز  ی جدگی پناریی اهل تروی او را میاسننندنارِ اسنننت، ول

  شود.می

[17 ]Over-self-conscious 

[1۱ ]Sonnet یک  -وار ، چهارد  سطری، هر سطر د  سیلابل و سطرهاسنانت یا سنوناِ، شنعر غزا

 قافیه.دو به دو هم -در میان

[19 ]Self-conscious obsession 

[2٠ ]Creative certainty 

[21 ]“the” truth 

[22 ]La nausea 

[23 ]Paradoxical  

[24 ]Self-defeating  

[25 ]Childe Harold 

 (par excellence)[ در مننتننن انننگننلننیسنننننی بننه ایننن صنننننورِ آمنند م 26]

[27] Selfhood 

[2۱ ]Moral satire 

[29 ]Impersonality 

[3٠ ]Communal existence 

[31] Self-reflection 

[32 ]Narcissus   

[33 ]Self-hatred   

[34] self-love   

[35 ]Tantalus- فرزند زئور از یک حوری به نام پلوتو Plouto-  تدتلور به عذاد ابدی، تشدگی

 و گشدگی، محکوم شد.
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رفت ی تارتارور/دریای سنیا  تشندگی و گشدگی می کشید چون تا جلو می[ تدتلور در دریاچه36]

 شد.آد بدوشد یا از درختی میو  بچدید، پی کشید  می که

[37 ]Burrow .این داسنننتنان کوتننا  تقرینناس ننناتمننام را مسنننعود رجنا نیننا ترجمنه کرد  اسنننت 

[3۱ ]Julien Sorel 

[39 ]Aesthetic doubt 

[4٠ ]Schiller’s Walenstein 

[41 ]Otherness 

[42 ]Svevo  نام مستعارAron Hector Schmitz 192۱-1۱61ی ایتالیایی  نویسدد. 

[43 ]Luigi Pirandello 1936-1۱67نویسدد ، شاعر و نمایشدامه نویی ایتالیای. 

[44 ]Saul Bellow   

[45 ]Herzog 

 «1م1جان»، عهد جدید[ اشار  به 46]

[47 ]Meaningfulness 

[4۱ ]Self-contradictory   

[49 ]Irrationalism 

[5٠ ]literary vision   

[51 ]Doctor Faustus  اثر تومار مان که بعداس با نام دیگری هم مدتشننر شنند، تحت عدوان زندگی
یک آهدگسناز. این اثر را نناید با دکتر فاوسنتور اثر کریستوفر مالرو اشتنا  گرفت. فاوست گوته نیز با 

  این دو اثر تفاوِ دارد.

[52] Mood 

[53] Oeuvre 

[54 ]Brand and Peer Gynt 

[55]Troubled  

[56 ]Hedda Gabler 

[57 ]Buddenbrook  

[5۱ ]Isabel Archer 

[59] Lord Warburton 

[6٠ ]Their portrait 
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[61] [the stunner] L'assommoir 

[62 ]Le ventre de Paris [The Belly of Paris] 

[63] Claude Lantier 

[64] Identification 

 

 


