
  17  26تا  17، از صفحه 1388 بهار, 51هاي خارجي، شماره  پژوهش زبان

  اثر مارسل پروست در جستجوي زمان از دست رفتهعشق در رمان 

  ∗∗∗∗ سارا حبيبي كاسب
 رانيدانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، ا ةدانش آموخت

  ∗∗∗∗∗∗∗∗ غالمرضا ذات عليان
 ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات ارياستاد

  )13/9/87 :، تاريخ تصويب20/5/87 :تاريخ دريافت(

  دهكيچ

كه  توسط مارسل پروست در هفـت مجلـد، بـين    » در جستجوي زمان از دست رفته«رمان ادواري 
خـاص اسـت، بلكـه     ة، به رشته تحرير در آمده است، نه تنها داستان يـك دور 1927و  1913هاي  سال

ـ   پرداخت و ساختار رمان و گونه ةنگرشي نوين در شيو ه و تحليـل  اي نوآوري در درون نگـري و تجزي
هاي بحث انگيز آن پرداختـه   پروست در اين رمان به تحليل مفصل عشق و جنبه. مسائل اجتماعي است

، تنها پيامدهاي مثبت عشق خيالي، آتشين و مطلق نيست كه مورد مطالعـه و بحـث   »جستجو«در . است
يماري است، نيز مطـرح  هاي عاشقانه كه همانا وسوسه، حسادت، نا اميدي و ب گيرد، بلكه ناكامي قرار مي
روزي و  دهد كه انسان در مقابل پيامدهاي تلـخ عشـق، يعنـي تيـره     پروست به زيبايي نشان مي. اند شده

هاي مطـرح   جنبه ةكلي. كند مسئول نبوده بلكه تقدير در ايجاد آن نقش بسزايي ايفاء مي شوربختي، كامالً
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  مقدمه
  .»عالم تنها بازتابي از وقايع عشق است«

 مارسل پروست

در بـين آثـار ادبـي، عشـق     . همه به نحوي بر اين باورند كه زندگي بدون عشق معنا ندارد
هـا و   آثار متنوع نويسندگان مختلف، با جنبـه  ةبا مطالع. هاست هاي پرطرفدار رمان يكي از مقوله

بـه   در جستجوي زمان از دسـت رفتـه،  در رمان . شويم هاي متفاوت اين احساس آشنا مي شكل
توان مشاهده كرد كه عشق از جمله الفاظي است كـه بطـور مكـرر و بـيش از سـاير       وضوح مي

توان اذعان داشت كه اين  ه است و مينامدار فرانسوي بكار برده شد ةكلمات توسط اين نويسند
اثر يك شاهكار ادبي عاشقانه است كه در آن شادي وصل با اندوه هجران، قهر با آشتي و عشق 

از نظـر پروسـت، احساسـات عاشـقانه جايگـاه خاصـي را در       . اند با حسادت در هم تنيده شده
اهميـت اسـت، ايـن     آنچه در اين رمان حـائز . هاي رمان دارا است زندگي هر يك از شخصيت

هاي مثبت اين عشق آنچنان ژرف و گسترده نيسـت كـه مـورد مطالعـه و      است كه هميشه جنبه
گيرد، بلكه پيامدهاي اين احساس شورانگيز كه غالبا حسادت، نوميـدي، انـدوه و    بحث قرار مي

پروست معتقد اسـت كـه عشـق جزئـي از     . سرانجام درد و بيماري است، نيز مطرح شده است
توان با آن مبارزه كرد، زيرا  با چيره شـدن بـر عقـل و خـرد، تمـامي       هاست و نمي انسان تقدير

ريـزد، بـه همـين سـبب بـه       نوردد و تار و پود وجود وي را در هم مـي  زندگي انسان را در مي
  . شود صورت تنها منبع الهامات به آن نگريسته مي

 ةنـدگي انسـان را در چمبـر   داند كـه ز  پروست عشق را نوعي شور بختي و تيره روزي مي
جوي انسان در واقع، سـر آشـتي همسـو بـا      ذهنيت متناقض، ناكام مانده و تملك. گيرد خود مي
شود، آتـش عشـق    زيرا عاشق به رغم درد و رنجي كه متحمل مي: هاي عشق نيز ندارد  خواسته

رهانـد و   ي مـي تابد، زيرا اين احساس، وي را از فسردگ خرد و روي از آن بر نمي را به جان مي
  ).7سيمون  -پلوشار(بخشد  تب و تاب دوست داشتن، زندگي او را رونقي ديگر مي

هـاي   در اين مقاله سعي بر آن است كه پديداري، بالنـدگي و سـرانجام فرونشسـتن شـعله    
سركش عشقِ دو شخصيت اصلي داستان، سوان و مارسل،  بررسي شده و نتايج حاصل از ايـن  

  .سودا زدگي تبيين شود

  احساسات عاشقانه  أمبد: پردازي خيال
دگرگوني باور، نيستي عشق نيز، كه از پيش وجود داشته و متغيـر بـوده اسـت، در برابـر     «



  19  ... »در جستجوي زمان از دست رفته«در رمان عشق 

غيـر ممكـن    آن اين است كه دستيابي به اين زن تقريبـاً  ةدليل ساد. ايستد تصوير يك زن باز مي
سازيم، ذهـن را بـه خـود     مياز آن پس كمتر اين زن كه به دشواري آن را در نظر مجسم . است

. انديشيم كه شناخت وي را براي ما ممكـن سـازد   دارد و بيشتر به يافتن وسايلي مي مشغول مي
يابد و اين خود كافي است تا عشق ما را نسـبت بـه او تثبيـت     ها به دل راه مي انبوهي از نگراني

شود و ما در بنـد آن   يتر م آتش عشق سوزان. كند، عشقي كه خود چندان شناختي از آن نداريم
نيستيم كه بدانيم اين زن در واقعيت وجودي خود، در سراچه دل ما تا چه حد جايگاهي بـراي  

پس از ديدار آلبرتين، هر روز هـزاران فكـر در بـاره او بـه ذهـنم      . [...]  خود اشغال كرده است
كردم كه بـه   ا وادار ميكردم و او ر ناميدمش، در دل گفتگو مي مي» او«خطور كرده بود و با آنچه 

انتهاي آلبرتينهاي  پرسش، پاسخ، انديشيدن، و دست به عمل يازيدن بپردازد و در اين سلسله بي
سپردند، تنها آلبرتين واقعـي،   خيالي كه لحظه به لحظه در ذهن من، جاي خود را به يكديگر مي
بـه صـورت     اشـت، هـا قـرار د   بدان گونه كه در ساحل دريا ديـده بـودم، پيشـاپيش تمـامي آن    

ايـن  . شـود  هـا ظـاهر مـي    به صورت ستاره بازيها كه در نخسـتين نمـايش   يك نقش، » آفريننده«
ذهـن   ةنشست ساخته و پرداختـ  نمايي بيش نبود، آنچه روي اين تصوير خيالي مي آلبرتين سايه

ت     –معشوق  ةهاي ما دربار من بود، چون در عشق پنداشت بـر آنچـه از    –ولـو از لحـاظ كميـ
يابد و اين امر در مـورد   گيرد و رجحان بيشتري مي شود، برتري مي وي معشوق به ما ارائه ميس

» آيند و از تصور و خيال بسي دورند نيز صـادق اسـت   واقعيت پديد مي ةهايي كه در حيط عشق
  .)،  ترجمه نگارنده673پروست (

معشوق خود  هر انساني كم و بيش از حقيقت زندگي خود ناراضي است و در عشق و در
رغم داشتن زندگي مرفه، شارل سوان مانند مارسل، انسـاني   علي. گردد به دنبال بعد جديدي مي

اش براي عاشق شدن، آن هم عاشق زني بسيار عادي، چيزي جز تمايلي بـراي   انگيزه. است تنها
عشق وي به اودت بسـيار كوركورانـه و بـه ديگـر     . هاست، نيست هايي كه فاقد آن كسب ارزش
شناسـد،   كشش به سمت زنـي كـه او را خـوب نمـي    . شود واقعي شروع مي ةهيچ علق سخن بي
عشق اتفـاق  . كند دهد كه وي با سايرين متفاوت است يا اين كه سوان چنين تصور مي نشان مي
اند، حّتي اگر خود انسان هم متوجـه   اي نيست؛ انتظارات انسان به خوبي تعريف شده غير مترقبه
ذهنشـان الگـويي   . سوان و مارسل نيز اشتياق و انتظاراتشان كامالً خيالي است  ةدربار. آن نشود

آلـي   هاي ايـده  خود، به معشوق خود خصلت ةسازد و از رهگذر تصورات هنرمندان از عشق مي
تواند بين ميل به دوست داشتن و موجود دوست داشتني تمـايز قائـل    بخشد تا جايي كه نمي مي
  .شود
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يكسره دلبستة آنـي نيسـتيم كـه عشـق از      –همچنان كه در پايانش  –در آغاز يك عشق «
اي كـه بـر جـا     آيـد و بعـد خـاطره    كه عشق از آن بر مي  -اوست، بلكه ميل به دوست داشتن 

فروشـد،   اي ديگر مـي  اي از دلفريبيهايي كه هر لحظه جلوه كامجويانه در ميان مجموعه -نهد  مي
  .)716همان (» سرگردان است
دار نشـود،    آل سوان خدشـه  براي آن كه عشق ايده. كشد از توقعاتي را پيش ميعشق از آغ

درون . كنـد  دهد و خود را دگرگون مي شخصيت، عاليق و حتي روش زندگي خود را تغيير مي
اي كه به دور خود تنيده است، سوان نه تنها عشق خيالي، بلكـه معشـوقش را بـا بخشـيدن      پيله

بـراي مثـال، سـوان، اودت را بـه تصـوير      . دهد به وي، شكل ميهاي بسيار خاص زنانه  ويژگي
پندارد، تشـبيه كـرده و يـا آهنگـي      خود مي ةتمام نماي همسر آيند ةكه آيين)  (Zéphoraصفورا 
پردازي  در نتيجه، خيال. داند را سمبل عشقشان مي )Sonate de Vinteuilسونات ونتوي (دلنواز 

  .كند پذير مي راي سوان امكانشود كه عشق را ب از جمله شرايطي مي
از ديدگاه پروست، پيدايش عشق صرفا به ما بستگي دارد كه اين خود يكـي از تناقضـات   

تواند مبتني بر كشـش و يـا دسـت كـم تحسـين برانگيـزي        گرچه عشق مي. اين احساس است
ايـن  تواند بال و پر بگشايد و فزوني بپـذيرد و   ديگري نباشد، ولي در صورت پديد آمدنش، مي

هـاي   خواهـد ارزش  شود كه عاشق مـي  بدين سبب است كه عشق بر پاية تنها تمايلي استوار مي
آيد كـه   اي در مي بدين ترتيب عشق به صورت پديده. خاص خود را در اين احساس فرو ريزد

، ايـن راوي نيسـت كـه معشـوق خـود را      »جسـتجو «در . كند مطلقا از خودشيفتگي حكايت مي
دختركـي جـوان در سـاحل دريـا بـه شـيفتگي و        ةضـمن تماشـاي چهـر    كند بلكه انتخاب مي

بينـد كـه در    رهايي خود از اين آتش سـوزان را در آن مـي   ةزند و چار سودازدگي وي دامن مي
خيال خود تصويري جذابتر و دلرباتر براي معشوق خود ترسيم كند، تـا ايـن شـيفتگي، او را از    

هـاي پـوچ و غيـر منطقـي عشـق       دازي از ويژگـي پـر  خيال. دستيابي به هدف خويش باز ندارد
شود و براي يافتن دليلي براي اين  كه عاشق خود بداند در دام عشق گرفتار مي بي آن : گردد  مي

 انـديش خـود   گيـرد و بـه سـتيزه بـا خـردورزي و عقـل خيـر        تخيل خود كمك مي ةكار، از قو
  ).97سيمون  -پلوشار(پردازد  مي

ن، ديدن با نگاهي ديگر، دگرگون شـدن و تبـديل شـدن بـه     از ديدگاه پروست، عاشق بود
عشـق از  . اسـت » مـنِ حقيقـي  «و » منِ عاشق«انساني ديگر و در نهايت ايجاد نوعي رقابت بين 

سـازد و تضـاد بـين ايـن دو شخصـيت، منجـر بـه درد و         معشوق موجودي دو شخصـيتي مـي  
خيل خود اسير اسـت، نبايـد بـراي    عاشق، تا زماني كه در تار و پود ت. شود هايي جانكاه مي رنج
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رهايي خويش تالش كند، بنابراين بايد مدام به مراقبت از معشوق خويش بپردازد و از احساس 
در اين جاست كه به ضـرورت خيـال پـردازي بـا مالكيـت تـام در هـم        . تملك وي باز نايستد

احسـاس خـود    كوشد او را در قفـس  شود كه عاشق مي اي بدل مي آميزد و محبوب به پرنده مي
رسد كه انتظارات موهوم و تمايل تسلط كامل بـر معشـوق    زنداني كند، تا اين كه روزي فرا مي

دهـد و در نتيجـه عشـق بـه باليـي       شود و جاي خود را به حسادت مي منجر به بروز طغيان مي
از ايـن رو، در ديـدگاه پروسـت، حاصـل عشـق جـز       . شـود  دردخيز و رنجي جانكاه مبدل مـي 

  . تواند باشد و شوربختي چيز ديگري نميروزي  سيه

 اي جانكاه در مسير ناكامي مرحله: حسادت

زوج  ةكشيد از ديدن آن روشنايي كـه در جـو زريـنش در پـس پنجـر      به راستي، رنج مي«
جنبيد، و از شنيدن آن همهمه كه از حضور كسي كه پس از رفتن او آمـده   انگيز مي ناديدة نفرت

از زماني كه عاشق شده بـود،  .[...] داد اش در كنار او خبر مي از خوشي بود، و از دروغ اودت، و
ها را باز يافته بودند، اما فقـط همـان چيزهـايي     چيزها دوباره اندكي از اهميت و شيريني گذشته

تابيـد، حـال آن كـه در آن لحظـه، حسـادت يكـي ديگـر از         ها مـي  ن كه پرتو خاطره اودت بر آ
ا حقيقتـي   . كرد اش را زنده مي گي جوانيهاي دوره كوشند توانايي و آن عشق به حقيقت بود، امـ

گرفت، حقيقتي يكسره فردي كه  كه، آن هم، ميان او و معشوقش قرار داشت و از او روشني مي
هـايش،   كـردار اودت، رابطـه  ) با ارزش بيكران و كمابيش با زيبايي بي شائبه(اش  موضوع يگانه

  .)374، 1369حابي، س(» اش بود هايش، گذشته نقشه
هـم بـه صـورت     همانطور كه گفتيم، عشق از ديدگاه پروست با تملك مطلق معشـوق، آن 

پردازي،  دهد و با بال و پر دادن به خيال سوان عشق را از ابتدا شكل مي. بيمارگونه، همراه است
امكان ماند كه هر لحظه  خوشبختي وي به قايقي مي: به ابدي ساختن اين عشق موقت اميد دارد

عاشق، آگاه يا ناآگاه از سستي عشق تصنعي خود حتي از فكـر ناكـام   . رود واژگون شدن آن مي
زند؛ تنها قادر است زمان بيدار شدن از خيال و متعاقب آن پايان يـافتن   ماندن آن نيز سر باز مي

در  .گيرد، بـه تعويـق بيانـدازد    عشق آتشين، خيالي و مطلق كه تمام خوشبختي وي را در بر مي
حقيقت، عشق پروستي به معشوق بستگي ندارد، بلكه بـه تصـويري كـه از وي در ذهـن خـود      

بعالوه، به دليل ناپايداري اين رابطه، كوچكترين بدگماني و تهديـد، بـه   . سازد، وابسته است مي
  ). 75سيمون  -پلوشار(انگيزاند  سرعت و بطور طبيعي، احساس حسادت را در معشوق بر مي

نقش دفاعي  ,پذيرد، زيرا براي اين احساس وهم آلود تملك ق جدائي نميحسادت از عش
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. كند هاي عاشقانه قد علم مي حسادت مانند يك نيروي تدافعي در مقابل ناكامي. كند را ايفاء مي
شود و از آن كه او با توقعات وي همسـويي نـدارد و ممكـن     عاشق به معشوق خود وابسته مي
بنـابراين،  . و با خود خوشبحتي را نيز ببرد، در رنج و عذاب اسـت است راه گريز در پيش گيرد 

همرفته متوجه اين احسـاس نشـود، دسـت     اگر عاشق روي: حسادت حسي كامالً منطقي است 
اختيار دلخواه  ةجهد، و از حيط از چنگ او بيرون مي» همچون ماهي«كم بايد دريابد كه معشوق 

خود و نه به معشوق اعتماد كند، چون وضـعيتي را كـه او    تواند نه به بنابراين نمي. گريزد او مي
شـود   نتيجه آن كه دستخوش وسواس مي. هاي طبيعي دارد كند، تبايني مطلق با واكنش طلب مي

و گويي كشش به تملك معشوق و ميل شديد به آن كه وي را بر تصـويري كـه از او در ذهـن    
اش  عاشـق كـه خودپسـندي   . بنـدد  مـي  خود ساخته است، بنشاند، چشم او را از همه چيز فـرو 

كند در  دهد و با احساس ناكامي كه از ابراز آن خودداري مي آسيب ديده است، واكنش نشان مي
  .سوزد آتش حسادت مي

خـورد   عشق، در آن بخش از داستان بيشتر بـه چشـم مـي    ةبدون شك زيباترين شكل وسوس
يابد و تمـام پـاريس را بـراي يـافتن وي      نمي)  (Verdurinها  كه سوان، اودت را در منزل وردورن

حسـادت جـاي   . سازد بدين صورت، پروست مفهوم عشق بيمارگونه را مطرح مي. كند جستجو مي
حاصـلي   با وجود آگاه بودن از بـي  –در اينجا سوان  –عاشق . دهد خود را به جنون و ديوانگي مي

در ايـن  . اه آن به جـدال بپـردازد  تواند با احساسات عاشقانه خود و عوارض جانك رفتار خود، نمي
  . گردد دهد و قرباني عشقي دردخيز مي جاست كه عاشق كنترل رفتار خود را از دست مي

معنــايي   اي كــه از خــواب بيــدار شــود و بــه بــي اي، هماننــد بيمــار تــب زده و در لحظــه«
ناگهان متوجه  شناخت، سوان ديد و خود را به روشني از آنها باز نمي هايي پي ببرد كه مي كابوس

هـا كلنجـار    ن  هـا بـا آ   غرابت فكرهايي شد كه از هنگام شنيدن خبر رفتن اودت از خانـه وردورن 
كـرد، و بـا ايـن همـه بـرايش حـالتي        رفت، و همچنين تازگي دردي كه در دل خود حس مي مي

نـه   گرفت، چه؟ اين همه آشفتگي فقط براي اين كه اودت را داشت كه گفتي فقط دوباره باال مي
اي نداشت جز اين كه بپذيرد در آن كالسكة هميشـگي كـه او را    چاره[...] ديد  امشب كه فردا مي
اي در آميخته با او،  برد او ديگر آن آدم هميشگي نبود، و ديگر تنها نبود، آدم تازه به كافه پروو مي

ايـد همـان   توانست از دستش خالص شود، و بنـاگزير ب  عجين با او، همراهش بود كه شايد نمي
  ).322، 1369سحابي، (» ايرا داشت كه اربابي را، يا بيماري گونه هواي او را مي

كند و بـا جانسـوز    تمام پيچيدگي حسادت در اين است كه حسود را دچار سرگشتگي مي
تمام نيرويي كه عاشق صرف عشق خود كـرده  . يابد ساختن آتش خود، هردم فزوني بيشتري مي
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بنـابراين، دلواپسـي از   . كشـاند  ه همان اندازه او را به دام حسادت مياست، با همان سرعت و ب
سازد و از اين رهگذر او را به رنج  دست دادن معشوق تمامي ذهن عاشق را به خود مشغول مي

  ).159، 61مجله پسيكاناليز فرانسه جلد (كند  و تعبي وصف ناشدني مبتال مي
كشـاند و   عاشق را به تباهي مـي : گيرد  بر ميهاي منفي را در  از اين رو حسادت تنها جنبه

  .سازد خواهد در بند ديگري باشد، از عاشق دور مي رو كه نمي معشوق را از آن 

 مفهوم عشق از ديدگاه پروست

اي  خويش است، به  نياز، به انگيـزه  ةمعشوق كامالً معطوف دلداد ةهنگامي كه افكار روزان
 ةمعشوق نه تنها در خيال خود، شـيفت . گردد تبديل مياي براي خوشبختي  براي زندگي و وسيله
شود، بلكه براي جلوگيري از شكست آتي عشـقي خـود، كـامالً     خود مي ةتصوير جذاب دلباخت

رود كه در  هاي منفي عشق به شمار مي بنابراين، وابستگي، يكي ديگر از جنبه. گردد تابع وي مي
  . به آن پرداخته شده است» جستجو«

ديدن ژيلبرت نمـانم   انديشيدم كه يك روز هم بي ديگر جز به اين نميچون، گرچه «
تا آنجا كه يك بار مادربزرگم در ساعت شام هنوز به خانه برنگشته بود، بيدرنگ اين فكر (

كشـت، چنـد گـاهي     گرفـت و مـي   اي او را زيـر مـي   ناخواسته به سرم زد كه اگـر وسـيله  
را دوست داريـم ديگـر هـيچكس را دوسـت      توانستم به شانزه ليزه بروم؛ وقتي كسي نمي
هايي كه در كنار او بودم و از روز پيش آن همه انتظارشان را كشيده بودم، به  ، لحظه)نداريم

خاطرشان به خود لرزيده بودم، و آماده بـودم هـر چيـزي را فدايشـان كـنم، بـه هـيچ رو        
  .)520، 1369سحابي، (» هاي خوشي نبودند لحظه

داري ناشناسي بمـاني كـه او    خواهي براي آني كه دوست مي يشود، م عشق آغاز مي«
تواند دوست بدارد اما به او نيازمندي، بيش از تماس تنش به تماس با ذهنش، با دلش،  مي

اعتنايي را به درخواست لطفي  گنجاني تا زن بي اي مي اي نكتة برخورنده در نامه. نياز داري
انداز  ر، در حركتي متناوب، ماشيني را به كار مياز تو وادارد، و عشق، با شگردي بي ردخو

سـحابي،  (» تواني عاشق نباشي، و نه اين كـه كسـي دوسـتت بـدارد     كه در آن نه ديگر مي
1370 ،605(.  

پـردازي،   عشق دور باطلي است كه تا كنون با برخي از عوامل ساختاري آن از جمله خيال
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كه اگر بتوان به نحوي چگونگي گرفتار شود  پروست يادآور مي. حسادت و وسوسه آشنا شديم
توان به حقيقت وجـودي آن كـه همانـا رازي اسـت كـه       آمدن در دام عشق را توضيح داد، نمي

و تمام زنـدگي خـود   ) كه شايد حتي با وي تناسب نداشته باشد(سازد  عاشق را دلباختة زني مي
كـه در زنـدگي و نشـيب و    دربـارة همـة رويـدادهايي    «: گويد كند، پي برد و مي را نثار وي مي

چـون حالـت     شوند، بهتر آن است كـه در بنـد فهميـدن نباشـيم،     فرازهايش به عشق مربوط مي
هايي نه منطقي كـه جـادويي پيـروي     ناپذير و نامنتظرشان چنان است كه پنداري از قانون وصف
  ).114همان ( ».كنند مي

تمايل مطلـق بـه   : شود  ار ميبين دو قطب گرفت ,اي اهريمني با اين وجود، عاشق در حلقه
به طوري كه دلداده جزء تكميلي وجود معشوق شـود و همزمـان بـا آن، ايـن       ،1تملك معشوق

روابط عاشـقانه بـدين ترتيـب بسـيار     . دلبستگي با اطاعت مطلق و قلبي معشوق صورت پذيرد
ابسـتگي  كشـد و و  ميل به تملك تام، وسوسه و حسادت را در پي مي. گردد مبهم و متناقض مي

از آنجـايي كـه عاشـق    . سـازد   گرا مـي  شود و اين وابستگي او را تملك به ديگري را موجب مي
گاهي مجبور است دست به اقداماتي بزند كه برخاسته از احساسات اوسـت، معشـوق از خـود    

هـاي جانكـاهي    گيرد كه اين خود درد و رنج دهد  و پس از آن از او فاصله مي بيزاري نشان مي
  ).139شاردن (آورد  عاشق به همراه مي را براي

 منبع درد و رنج: عشق

هاي او،  و اين بيماري، عشق سوان، چنان گسترش يافته بود، چنان تنگاتنگ با همه عادت«
اش، و حتي با آنچه براي پس از مـرگش   اش، سالمتش، خوابش، زندگي همه كارهايش، انديشه

كنـدي   و يكي شده بود كـه اگـر آن را از او وامـي   خواست در آميخته بود، آن چنان ديگر با ا مي
يعني كه، به اصطالح جراحان، عشقش ديگـر عمـل   : شد خودش هم كمابيش يكپارچه نابود مي

  .)415، 1369سحابي، (» كردني نبود
 براي آن پرداخته است كه پيامد آن را جز درد و رنـج  پروست به اين جنبه از عشق صرفاً

، پروسـت قصـد دارد   »عشـق سـوان  « بويژه در داسـتان  » جستجو«در دو جلد اول . شناسد نمي
اي جـز   را معرفي كند؛ عشقي كه با شكست همراه اسـت و هـيچ نتيجـه    مفهوم عشق بيمارگونه

                                                           

. دارد نيـاز معشـوق   نـاز كنيم كه در ادبيات پارسي، عاشق نبايد به تملك معشوق بيانديشـد، او بـه    يادآوري مي -1
شـمار   يهاي سنايي، عطار و ب اش ناز كردن، بنگريم سروده اش نياز داشتن و معشوق نيز وظيفه بنابراين عاشق وظيفه
  .شاعران متقدم را



  25  ... »در جستجوي زمان از دست رفته«در رمان عشق 

عاشق بـه مبـارزه بـا آن     ,پردازي همزمان با آغاز عشق و مرحلة خيال. نارضايتي و ناكامي ندارد
در برهه اي از . بيماري ناشي از عشق نيز عبور كند سخت ةپردازد و در اين راه بايد از مرحل مي

عاشـق، بـا   . گيـرد  مي شود، جنون و ديوانگي گريبان او را مي زمان كه سوان دستخوش حسادت
. هـاي عشـق كنـار آيـد     تواند با تب و تـاب  نمي وجود آن كه از بيهودگي رفتار خود آگاه است،

كشد و عشق جز پريشاني  كند، زجر مي يرسد كه در تنهايي با خود صحبت م سوان به جايي مي
  ). 134بسير (حاصل ديگري را براي او ندارد 

خـود را بـه    كرد كه اگر، به قصد پژوهش، بيني بررسي مي پريشاني خود را با همان باريك«
انديشيد كه وقتي از آن شفا بيابد هيچ از آنچه از اودت سر بزند برايش  آن مبتال كرده بود، و مي

گونـه، از چنـين    اما حقيقت اين اسـت كـه در درون آن حالـت بيمـاري    . اهد داشتاهميتي نخو
ترسيد، چه در واقع مرگ همـة آن چيـزي بـود كـه اكنـون او را       شفايي به اندازه خود مرگ مي

  .)404، 1369سحابي، ( » شناخت مي
شود و جز غم و اندوه حاصلي ديگـر   مي نتيجه آن كه در اين رويارويي با شكست روبرو

  .كند نمي چنين عشقي درو ةاز كشت

 خوشبختي يا بدبختي؟: سرانجام عشق از ديدگاه پروست –نتيجه 

شـود، يـا شـايد     نگاه است كه شادكامي در آخرين ثانيه از چنگ آدم بيرون كشـيده مـي  آ«
سـحابي،  (» كنـد  طبيعت با نيرنگي اهريمني، خود دستيابي به شادكامي را وسيلة نـابودي آن مـي  

1370 ،258(.  
گـواه  » در جستجوي زمان از دسـت رفتـه  «عشق، بخصوص در دو جلد اول رمان  ةمطالع

او بـه زيبـايي بـه خواننـده نشـان      . تجربه و تسلط كامل پروست بر اين موضوع پيچيـده اسـت  
  .روزي و شوربختي است دهد كه پيامد تلخ عشق همانا تيره مي

ت، بلكه قربـاني ايـن نـوع عشـق     انسان در مقابل اين ادبار و شوربختي كامال مسئول نيس
براي پروست، تقدير در ايجاد عشق نقش بسزايي را ايفـاء  . كشد است و از ناكامي آن عذاب مي

غيـر ممكـن اسـت، زيـرا عشـق در دراز مـدت دسـت         كند و خوشبختي ناشي از آن تقريباً مي
ونه اخـتالف  عشق پروست از آنجايي كه بايد مطلق باشد و بدان سبب كه هيچ گ. نايافتني است

حـد واسـط بـين مـرگ و     . پذيرد، اغلب با مـرگ همـراه اسـت    جزئي و رعايت نرمشي را نمي
آل معشوق، دوست داشتن فراتر از همه چيز، حتـي فراتـر از    ايده. سودازدگي بسيار ناچيز است

در يك برهه از زمان برايش آسانتر است كه با مرگ دست و پنجه نرم كند تا اين . زندگي است
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  . هاي واقعيت زندگي روي در رو شود قيد و بندها و ناكامي كه با
 هـاي كـامالً   انـد، جنبـه   هاي مختلف عشق كه توسط پروسـت نشـان داده شـده    تمام جنبه

عاشق براي به دسـت آوردن مطلـق   . باشند اند كه گواه خود شيفتگي وي مي خودخواهانه عاشق
د و او را زنداني حصار خانه و كاشـانه  كن او تالش مي ةمعشوق خود و دانستن همه چيز در بار

سازد و با وجود اين كه در اين راه خود نيز از لهيب آتـش حسـادت و رنـج و درد در     خود مي
آلي كه در اين راه براي خـود سـاخته    اگر از ايده. ماند، ولي تنها به فكر خويشتن است امان نمي

پروسـت از طريـق   . كنـد  مـي كشد و به نظرش عشق شـوربختي جلـوه    است دور شود، رنج مي
دهد كه  سازد و به ما نشان مي هاي افسونگر عشق را بر مال مي هاي داستان خود، جنبه شخصيت

  . دوست داريم و آن، خود ماييم تنها يك شخص است كه ما حقيقتاً
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