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  دهكيچ

ن و در يتـر  از جـذاب  يكـي  »عشق« گمان مفهوم يات، بيگوناگون مطرح شده در ادب ميان مفاهياز م
مارسـل   .ال مختلف به آن پرداخته شده استكه در اشكاست  ين موضوعاتيزترين حال چالش برانگيع

ـ از د. پـردازد  يم يرات آن بر روان آدميثأت يل عشق و بررسيبه تحل »عشق سوان« ز دريپروست ن دگاه ي
ان آنهـا نـاتوان   يدر م يوند روحيجاد پيا ، و ازستيدر برابر معشوق ن يجز سرسپردگ يصلعشق حااو، 
ز بـه  يـ سـوان و اودت ن  ةوند عاشقانيپ. ندك يت استوار ميمحروماد يبر بنعشق را  ةشالودپروست . است

ـ  . ست در بـر نـدارد  كجز ش يا جهيه نتك نافرجام است ةعاشقان ةرابط يكاز  يا عنوان نمونه ا پروسـت ب
 يد، نـاآرام يه با تردكداند  يت ميم اهمكسوء تفاهم  يكنو از مفهوم عشق، آن را حاصل  يريتصو ةارائ
پروسـت   يهـا  دگاهيـ ل دين مقاله، به تحليا .رديپذ يان ميو مالل پا يشود، و با دلزدگ يم آغاز يثبات يو ب
  .پردازد يم »عشق سوان«در  عشق ةدربار
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  مقدمه
اسـت؛ و نوابـغ    يدر جهان هسـت  يوهمند موهبت الهكش يها از جلوه يكي، نبوغ، كش يب
، ين موهبتياز چن يبرخوردار. اند يشه و عواطف انسانياندن قدرت اندينما يبرا يآوران اميز پين

سـوت  كنـد، تـا او در   ك يهمـوار مـ   يبر آدمـ  يوسته در جان هستيپ يجستجو يرا برا يرسالت
اوش در كـ نش، و يسر به مهر جهـان آفـر   يدر رازها ييمل و رمزگشاأبه ت ،خالق يجستجوگر

  .نديانسان بنش يعني ،جهان خلقت ةدين آفريتر ر فرزانهيضم
 ،ه بـا قلـم فسـونگرش   كـ اسـت   ين فرزندان هستياز هم يكي »مارسل پروست«د، يترد يب
ذهن و روان انسان بـه   يها هين اليتر ند؛ و در پنهانكرافادب و هنر جهان د ينو در واد يطرح

ـ  يتر يه درونكش آن بود ين آرزويتر بزرگ. جستجو پرداخت  يهـا  تيـ و واقع ين حـاالت روان
، يجسـم  يها رنج ةرغم هميبخشد؛ و عل ينيع يصورت ياثر ادب يكانسان را در قالب  يوجود
  .افتيدست  يهدف نيبه چن يلكن شيباترياستوارش به ز ةاراد كمكو با 
زمـان از   يدر جسـتجو «تاب نخست كن قسمت از ين و مهمتريتر ميه حجك »عشق سوان«

ـ ا .پـردازد  يم »اودت«به نام  يسوان و زن ةعاشقان يهد، به ماجراد يل مكيرا تش »دست رفته ن ي
ت يـ آشنا شود، روا »ومبرهك«با او در  يه راوكش از آنيها پ سوان را سال يداستان دلدادگبخش، 

اتفـاق   يش از تولـد خـود راو  يپ ي، حتبخشن يز ايپر افت و خ يقت ماجراهايدر حق. ندك يم
 يحتـ . تت آن پرداخته اسيده و به روايشن يگريآن را از زبان اشخاص د يافتاده است، و راو
از دوستانش  يار تعداديمطالعه در اخت يس آن را براينو دست ةه نسخك يخود پروست، هنگام

 »لكاوژن فاسـ «پروست بـه  . رده بودكه كيتر آن ت ن بخش و خوانش آسانيت اياهم قرار داد، بر
 يشـاعرانه بـرا   ةمقدمـ  ين جلد اول، نـوع يا«: تاب او باشد، نوشتكن يه قرار بود ناشر نخستك

ه ك ير از آن بخشيبه غ(رديگ يه چندان مورد پسند عامه قرار نمكند ك ياثر فراهم م يةورود به بق
امـا جلـد   ) نمك يه من توجه شما را به آن جلب مكشده است  ينامگذار »سوانعشق « با عنوان
  ).257 اتبات، صكم 9جلد (» برخوردار نخواهد بود يژگين ويدوم از چن

 ياريه از بسكدر نظر گرفت،  يم رمان مستقلكتوان درح يرا م »عشق سوان« يبطور اساس
ـ ا. ديآ يبه شمار م »زمان از دست رفته يدر جستجو« ةل مجموعك ةجهات شالود بازگشـت  ن ي

ل مفهوم عشق يآورد تا به تحل يسنده فراهم مينو يبرا يفرصت ،سوان يدر زندگبه زمان گذشته 
  .بپردازد
  .دهد يقرار م يبررس وردم »عشق سوان«در را  »عشق«ن مقاله، مفهوم يا
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  يبحث و بررس
  ت مارسل پروستيعشق به روا

هـا و   اسـنوب  ةدربار ييها ز با نگارش رمانين Paul Bourget)( ، پل بورژهش از پروستيپ
، ياجتمـاع  ةن طبقـ يافراد ا يل زندگكاز ش يريتصاو ةرد تا با ارائك يفرانسه سع يانيجوامع اع

ـ كه كند، كاز آنها عرضه  يروانشناخت يليتحل  يهـا  از لطـف و فاقـد جلـوه    يروح، خـال  يامالً ب
  .بود يشناخت ييبايز

 يعشـق  ي، ماجراييجا هر يبه عنوان زن ،ت اودتيدن شخصيه پروست با آفركش از آنيپ
ن گونـه،  ياز ا ييها تيشخص ةبا ارائ ،فرانسه 19سندگان قرن ياز نو يشد، برخكر ياو را به تصو

در  »نانا«نمونه  يبرا. رده بودندكم يزنان را ترس گروهن يا ياز زندگ يا ، گوشهيلكبه ش يكهر 
ـ از ا ييها پيا تيو  »پسر يساندر دوماكال«در رمان  »اياملكمادام «ا ي »ل زواليام«رمان  ن دسـت  ي
نـه  ين زمين، در ايبنابرا. ا آناتول فرانس خلق شدي، هوگو و كچون بالزا يسندگانيه در آثار نوك

پـس از خـود،    يش و حتـ يآثـار پـ   يه اثر او را از تمـام كاما آنچه . ار پروست نبودكدر  يبداعت
اودت نـه همچـون   . او بـود  ةباشناسانيمنحصر به فرد، و پرداخت زز و ممتاز گرداند، نگاه يمتما
خالق خود را  يستيناتورال يها هينظرتا بتواند  ،شود يده ميشك يسقوط و تباه يبيبه سراش »نانا«
بازگشـت بـه    يز، سزاواريشورانگ يا، در پناه عشقياملكعمل بپوشاند، و نه همچون مادام  ةجام
 ز يـ پره ياخالقـ  يهـا  يريـ گ موضـع  يرا پروست از تماميند، زك يرا تجربه م كپا يزندگ يسو
ل حـاالت  يـ و تحل يپنهان زنـدگ  يايشف زواكده، به يشور ياو تنها همانند جستجوگر. ندك يم
  .پردازد يافراد م يروان

و  يه نسـبت بـه حـوادث زنـدگ    يـ ن پايتـا بـد   »جسـتجو « يه راوكـ  يلياز دال يكيد يشا
آنهـا در   يهـردو  يعشق يهايامكار ناكدهد، شباهت آش يم ننشا سوان توجه ةعاشقان يماجراها

  .وند با معشوقشان باشديپ
ن پرسش مطرح يد نخستيده، شايه پروست در اثر سترگ خود آفرك ييها تيشخص ةدربار
ا در جهـان  يـ الت پروست بوده، يتخ ةصرفاً زاد ييها تين شخصيا چنيه آكن بوده باشد يشده ا
ـ . انــد ز داشـته يـ ن يخـارج  يت، مـا بـه ازا  يـ واقع      نش يآفــر يل بـرا يـ تخ يرويـ ا نيـ آ يراسـت ه ب
  ند؟كت يفاكتواند  يم يياو به تنها يها تيشخص

فرانسـه تعلـق    ةاز جامع يخاص ةد، به گروه و طبقيه او آفرك ييها پيه تكن است يت ايواقع
ز فرصـت  يـ اش ن يشخصـ  يه پروسـت در زنـدگ  كـ بودنـد   ييهـا همانهـا   تين شخصيداشتند، و ا

شـتر  يهمگنـان او ب . ش فـراهم بـود  يشان بـرا يان مراوده با اكبا آنها و ام ياز همصحبت يرداربرخو
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ـ از ا. بودنـد  يسـ يپار ةان و اشراف رفاه زديها و اع هنرمندان، پرنسس ه كـ تـوان گفـت    ين رو، مـ ي
ه در قـدرت  كـ داشته است، هـر چنـد    ييها تين شخصيخلق چن يز براين ينيع ييپروست الگوها

 يدين ترديتر كوچكات جهان سراغ گرفت، يدر ادب ييآن همتا يتوان برا يه نمكاو،  رينظ يل بيتخ
ز افـزود، و  يـ ل خود را نيتخ يار داشت، غنايه در اختك يواقع ييها قت، او به نمونهيدر حق. ستين

  .آنها را فراهم ساخت يها، ضمانت ماندگار تين شخصيق و هنرمندانه از ايبا پردازش دق
ا خواننـدگان اثـر او،   يـ ها در رمان پروست، دوسـتان و   تيشخص نير اگرچه پس از ظهو

لـور    يدر نظر گرفتند، حت يرونيب يما به ازا يكرمان،  يمحور يها تياز شخص يكهر  يبرا
به پروسـت، اودت را   يا س بود، با ارسال نامهيپار يه از زنان اشرافك Laure Hayman)( مانيه
نـه تنهـا   «: ه پروست با صراحت به او پاسخ دادكر چند د، هيت خود ناميس برگردان شخصكع

در واقـع، بنـا    )220اتبات كم(» مقابل اوست ةامالً نقطكت شما يه شخصكد، بليستيشما اودت ن
ه كـ الگـو، بل  يـك ش، نـه فقـط   يهـا  تيشخص از يكخلق هر  يبه اعتراف خود پروست، او برا

ها  س با رستورانيو سوان در شهر پاران اودت يتبلور عشق م .در ذهن داشته استالگو ن يچند
ان يـ زم روابط ميمانتال ياست، بر سانت يسيه محل رفت و آمد عشاق پاركمشهورش  يها افهكو 

  .ديافزا يآن دو م
ال گونه گون كفرانسه به اش19سندگان قرن يشاعران و نو يباً تماميش از پروست، تقريتا پ
عشـق را از سـر    يهـا  يدشـوار  يا به گونـه  يكه هر ك س عشق پرداخته بودند، و با آنيبه تقد

هـا،   يـك رمانت .ردنـد ك ياد مـ يـ  يانسـان  ين تجليتر وهكگذرانده بودند، غالباً از آن به عنوان پر ش
ت و عظمـت عشـق بـه    كز از شوين »استاندال«چون  يستيسندگان رئالينو يها، و حت ستيسمبول

 يه بـرا كـ  يوشـت و حـوادث  اما پروسـت بـا سرن  . بخش سخن گفتند يرستگار يعنوان عنصر
. ردكـ ن يـي ش تبيت خـو يـ عاشقانه را به روا يقت ماجرايخود رقم زد، حق ةشيقهرمانان عاشق پ

 از يكـي  ،يدر پنـاه دلـدادگ   يدن بـه خوشـبخت  يرس ياياز مفهوم عشق و توهم رؤ ييزدا تقدس
  .ردكف يتوص يلكن شيتر ش، به هنرمندانهيه او در اثر سترگ خوكبود  ييها ن رسالتيمهمتر

نامتعارف  يمكم شمرد، يه برخواهك يليان سوان و اودت به داليروابط عاشقانه م يبرقرار
اسـت، و حضـور او در مجـالس فوبـور و      1لياص ييه سوان بورژواك نخست آن. ديآ يبه نظر م

                                                           

 يو بورژواهـا )  petit bourgeois( س به دو گـروه خـرده بـورژوا    يژه در پاريفرانسه، به و ةورژواها در جامعب -1
، نـوع روابـط و   ياجتمـاع  ةافراد به هر طبق يوستگيتعلق و پ. شدند مي ميتقس)  grand bourgeois(ا بزرگ يل ياص

از  يان اقشـار اجتمـاع  يـ امعـه تعلـق داشـتند، در م   هر چه افراد به طبقـات بـاالتر ج  . ردك مي نييمراودات آنها را تع
  .  ز برخوردار بودندين يشتريازات بيباالتر، و از امت يگاهيجا
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ه اودت بـا خـرده   كـ  ين امر است؛ در حاليبر ا يها گواه از جمله گرمانت يگر محافل اشرافيد
آن روز  ةدر جامعـ  ين تفـاوت يونـد دارد، و چنـ  يتـر جامعـه پ   نييپا يبقات اجتماعط بورژواها و

رانه و كروشـنف  يهـا  تيـ قابل يه سـوان دارا ك گر آنيد. برخوردار بود يت فراوانيس از اهميپار
چنـد   س معاشرت دارد، و هـر يزادگان پار بيشناسانه است، با نج ييبايالت هنردوستانه و زيتما
 ست؛ حـال آن ين يتيداشته، اما هرگز دچار ابتذال شخص يا سرانهكوابط سبر ،نيش از ايه پكهم 
 يشـود، دارا  يخوشـنام محسـوب نمـ    يا چ وجه چهرهيخود، به ه يط اجتماعيه اودت در محك

ل يـ گرچـه تما  يو. ندارد يونديچ پيه يامالً مبتذل است، و با عوالم هنركو  يسطح يتيشخص
بـا   يامالً سـنت كـ  ي، زنـ يركن دارد، اما به لحاظ فس و مدركحضور در مجالس لو يبرا ياديز

 يارهـا يبوده، و به مع يته ياجتماع يها از ارزش. م احمقانه استكش و يو ب يالتقاط يباورها
  .اعتناست يجامعه ب ياخالق

ان آن دو يـ ونـد م يها، چگونـه پ  ن تفاوتيرغم ايه علكن است يا ين رو، پرسش اساسياز ا
  .ستافته ايل گرفته و ادامه كش

  
بـا   يبا مردان، به خـوب  يورز پر تجربه در عشق يه اودت به عنوان زنكن است يت ايواقع

دانـد؛   يم يكچون سوان را ن يفتن مردانيفر يالزم برا يآشناست، و شگردها يراه و رسم دلبر
چ ياودت بـه هـ   يظـاهر  يها يژگيه وكن دو، سوان معترف است يان ايم ييگرچه در آغاز آشنا
اودت البتـه بـه   «: زديـ انگ يرا در او بـر نمـ   يلـ يچ مياو ه ييبايست، و زياو ن ةقيلوجه مطابق س
چ يهـ  ت بـود، يـ اهم يش بيه براكد يرس ييباياز ز يا گونه ي، اما داراييبايبهره از ز ينظرش نه ب

امـا  ) 287 پروست(» شد يدر او م يكيزيچندش ف يا ه گونهيما يخت، حتيانگ يدر او برنم يليم
زنانه  يها و شگردهايها، طنازيگر زنانه، جلوه يها ييبايش از زيه بكن جاست ير اد يته اساسكن

 يروهـا يختن نيجلب توجه مردان و برانگ يت زنان برايدر موفق يثرؤتواند عامل م يه مكاست 
شوند، نـه بـه    يرشمه از راه به در مكمردان به عشوه و  هكد توجه داشت يبا .نهفته در آنها باشد

    بـار و   ز اسـت، نـه مالمـت   يـ برانگ نيو تحسـ  يسـتودن  ييبـا يه زكـ چـرا  . الحـت و م ييخـوبرو 
  . زيآم يكتحر
 ةدر برابـر اراد  يم و سرسپردگيچون اودت و تسل يدر مقابل افسون زنان ييدايگمان، ش يب

ـ يآنان نه از سر مهر و  يها يگر ه جلوهك ژه آنيبار است؛ به و آنان، خفت عشـق مـردان،    ةا مطالب
ان، يـ ن ميـ در ا. ستن غرور مردانه باشدكزنانه و در هم ش يها به تماشا گذاردن جلوه يه براكبل

زنانه، سست عنصر  يها تيه در برابر جذابكآنانند،  ةسرانكسب يها يفروش دار جلوهيخر يمردان
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به انـواع ترفنـدها او را   اما ست، يه از سنخ زنان مورد پسند سوان نكن يز با اياودت ن. و ناتوانند
  .سازد يخود م ةفتيفر

ز يـ رآميبـار و تحق  رقـت  يهـا  تيـ موقع ييارا، از سوكو گاه آش حيالبته پروست گاه به تلو
دسـتانه بـه    رهيار چيمعشوق را بس يها يخوش رقص ها و يفتگي، خود شيگر سويعاشق، و از د

  .گذارد يتماشا م
همچـون   ،را عشـق او بـه اودت  يـ ز. نده استكه افيبر عشق سوان سا يزيآم تناقض يفضا
چ ياستوار شده اسـت، و در هـ   ييجو لذت ةده، بر شالودين از سر گذرانيش از ايه پك ييها عشق
جـاد  يا يبرا يا زهيانگبه عنوان  يروح يوندهايا پي، و يات اخالقكاز مشتر يتوان اثر ينم ييجا
ـ يبنـابرا . ان آن دو سراغ گرفتيالت عاشقانه ميتما ـ ا ، انتظـار متعـارف  يتين مـوقع ين، در چن ن ي

 يظـاهر  يها يژگيه وكمعشوق شده باشد، حال آن يظاهر يها ييبايز ه عاشق مجذوبكاست، 
   .ننده استكوس يأم اريبسسوان  يز براياودت ن

وسته به دنبـال  يچون او پ ييها پيرا تيافراد مهرطلب قرار داد؛ ز ةتوان در زمر يسوان را م
ل يـ گون اشراف و بـورژوا تنهـا بـه دل   حضور او در محافل گونا. گراننديسب محبت و توجه دك

 يبـرا  يفـراهم آوردن فرصـت   يبـرا  يسـاز  نهيشتر زميه بكست، بلياش ن ق هنرمندانهيارضاء عال
ـ بـر پا  ،او بـا اودت  ةونـد عاشـقان  يگرچـه پ . سـت وا يروان يها يازمنديبه ن ييپاسخگو  يهـا  هي
ت اسـت، نـه   يـ اهم يه داراكـ از عشق اسـت   ياو برخوردار ياد شده است، اما برايبن ينيدروغ
توانسـت   يمـ  ،يبا هـر مشخصـات   ،يگرياودت هر شخص د يبه جا يعنيمعشوق؛  يها يژگيو
عاشقانه دارد، چه با اودت چـه بـا هـر شـخص      يا از به رابطهيدر واقع، سوان ن. ن شوديگزيجا
واقـع شـده    يا ن رابطـه يرده، طرف چنكش از همه به او ابراز محبت ي؛ اما چون اودت بيگريد

  .است
د ي، شـا يلـ كرد؛ اما به طـور  كصادر  يتوان تئور يچون عشق نم يميمفاه ةطيگرچه در ح
ورد ه رهاكالساعه است، بل خلق يدرون جاناتيمتر محصول تحوالت و هكه عشق كبتوان گفت 

ان دو يـ درارتبـاط م  يوستگيط و به دنبال تداوم و پيه در گذر زمان و در بستر شراكست يونديپ
آن  يداريتعقل و قدرت احساسات و عواطف در پد يرويه نكهمان قدر  ورد؛ يگ يل مكفرد ش

در تبلـور آن   يذهنـ  يهـا  يپنـدار، و بازسـاز   يروي، ني، القائات درونيپرداز نقش دارند، آرمان
  .رگذارنديثأت

ت در كـ عاشـقانه و حر  يماجراهـا  يريگ لكخود ازعوامل مؤثر در ش يانكم يها تيموقع
. نـد ك يجاد مـ يهمدالنه را ا يونديپ يها خاص، نطفه ييتبلور فضاها يگاه. اند يورز مدار عشق
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بـاره  يكبه  ييگو »ها وردورن«در محفل  »يونتو« يقيدن موسيت، شنان سوان و اوديم ارتباطدر 
او را بـه اودت   يدلبسـتگ  ةنـ يند، و زمك يدار مياحساسات خفته، و شور پنهان سوان را ب يتمام

  .آورد يفراهم م
 يبـرا  ير اراديـ غ ةگـر بـه حضـور عامـل ناخودآگـاه و خـاطر      يد ت بـار در واقع، پروسـ 

ه در كـ همان گونه . ندك يد مكيأسب لذت تكو  يجانيه يروهايجاد نيخاطرات، و ا يختگيبرانگ
م يالن عظيو س يبخش لذت ار كساز و ، يدر چاسانده يخ» ت مادلنيپت« ينيريش» ومبرهك«بخش 

و روح حساس سـوان   يسونات ونتو يها ان نتيز ميند، در بخش دوم نك يخاطرات را فعال م
پـر دامنـه فـراهم     يدن به لـذت يرس يار الزم براكتا باز هم ساز و  ،شود يژرف برقرار م يونديپ

شـود، امـا    ينافرجام و آزاردهنده م يساز عشق نهيزم ،زيانگ خاطره يقين موسيه اكهر چند . شود
از  يقيموسـ  كوچـ ك ةن قطعـ يرا همـ يـ ز. م آن دارديعظـ  ةنشان از قدرت شگرف هنر و شـعبد 

 ياودت نداشـت، عاشـق   يهـا  ييهـا و دلربـا   يبه طنـاز  يت چندانيه عناكچون سوان  يشخص
 يعـاطف  يهـا  يريگ نوع احساس و جهت بزرگ در يشان حال ساخت؛ و چرخشيده و پريشور
  .ردكجاد ياو ا

واالتر از عشـق   يا ، برآنست تا عشق به هنر را در مرتبهيتين موقعينش چنيپروست با آفر
ه عشق بـه  ك يوهمند و ژرف است، در حالكدار، شيبه هنر پا يرا دلبستگيز. به انسان قرار دهد

ه كـ تنها هنر قادر است ست، و يق نيست، چندان پردوام و عمپرو يها شهيانسان، در قاموس اند
  . همنوعانزد، نه عشق به يگران درآميمان به در آورد و با جهان د ييما را از جهان تنها

ه در كـ سـت، بل يخـاطرات ن  يشيشود، بازاند يزمان از دست رفته م يابيه باعث بازكآنچه 
 يـي رايه زمـان را از زوال و م كـ هنرمندانه است، و تنها هنر قـادر اسـت    يها ختن آن با جلوهيآم
مقدس  يو حت يتواند آن را به عوالم روحان يه مكدارد  يرماديغ يرا از گوهريبخشد؛ ز ييرها
  .باشد -مال مطلقك -تياز الوه يز مظهريوند زند، و نيپ

اسـتاندال در  . دارد »اسـتاندال « ين بـا آرا ياديـ بن يل مفهوم عشق، اختالفيپروست در تحل
داشـته، بـه    ييآشـنا  يآن بـه خـوب   يه پروست بـا محتـوا  ك )De l'amour(» عشق ةدربار«تاب ك

او ضمن برشمردن انواع عشق، درسـت  . پردازد يعاشقانه م يق احساسات و سوداهايح دقيتشر
ـ « اما. در تجارب عاشقانه است يسب خوشبختكبرخالف پروست، به دنبال  گمـان پروسـت    يب

ار كـ د، او سـاز و  يـ بدون ترد. ن اثر استاندال نشان دهديقصد داشته تا اختالف نظر خود را با ا
   .)50نگ يورتل( »ت گرفته استيرا در اثر خود از او به عار يدلدادگ

. ص اسـت يان آن دو، چند مرحلـه قابـل تشـخ   يم ةسوان و اودت، در رابط ييپس از آشنا
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 : جلب محبـت اوسـت   يبرا ،ها حربه ياز تمام يريگ با بهره ،اودت به سوان ةنخست ابراز عالق
در «ا ي »ديستيها ن آدم يةه شما مثل بقكردم كن بود، حس يدم هميه در شما پسندك يزين چياول«

  .)290 پروست( »ميآ يد با سر مينكد، خبرم ينيه دلتان خواست مرا ببكشب  ايهر ساعت روز 
ح يتشـر  يبه خـوب  ين ارتباطيرودار چنيچون سوان را در گ يت افراديپروست خود موقع

ه بـه نظـر   ك يم، در سنيا يلذت ذهن يز به جستجويش از هر چيه در عشق پكاز آنجا «: ندك يم
 -تـر  يهر چنـد بـدن   -يباشد، عشق ين بخش دلدادگيگترزن بزر يك ييبايش به زيرسد گرا يم
  )288 همان(» ار بوده باشدكدر  ييه، در آغاز، تمناكآن يد بيد آيتواند پد يم

را در سـر پرورانـده    ين عشقيچن يه تمناك آن يند، سوان بك يسنده اشاره ميه نوكهمچنان 
 ين، دل سـپردگ يود؛ بنـابرا شـ  ين عشـق مـ  يشتر برشمرده شد، گرفتار ايه پك يليباشد، و به دال

  .ان او و اودت استيوند مين مرحله در پيدوم ،سوان
 ين رو، براياز ا. نديمعشوق بب ةسوان آرزو داشت در چهر هكست يبا نيچنان زآن اودتاما 

، همسـر  »صـفورا « ةاو و چهـر  ةان چهـر يـ ند، مكتر يكخود نزد يذهن يها آل دهيه او را به اك آن
 يده بود، شـباهت ين ديستيس ةنمازخان يها وارنگارهياز د يكيرا در  او يه نقاشك يحضرت موس

   ه نقشـش را در اودت  كـ فقـط از آن رو بـود    يار فلورانسـ كاش بـه شـاه   يدلبستگ«: ردكبرقرار 
   .)319همان ( »ديد يم

او را  يدوسـت  ييبـا يو اودت، هم حـس ز  يهنر ةاثر برجست يكان يم ين شباهتيافتن چني
 يتواند همچون ضمانت ين حال، ميدارد، در ع يگاه اودت را نزد او بلند ميجا ند، همك يارضاء م
ه خـود  كاست  ييها يخوش ةليه و ضمانت دوام به وسيازمند توجين يدلدادگ«: عشق باشد يبرا

  .)317همان ( »روند يان ميان گرفتنش از مياو وجود ندارند و با پا يس بكآنها برع
نسـبت بـه معشـوق     ين دوسـت ياست، اما چنانچه ا يعيو طب يهيبد يازين ،دوست داشتن

ن، از معشـوق خـود در   يـ ش از ايه عاشق پكباشد  ياتياز تمن يبرخ يد پاسخگويغالباً با باشد،
 يهـا و اختالالتـ   يتواند بـا دشـوار   ين صورت، دوست داشتن مير ايذهن پرورانده است؛ در غ

  سـوق   يير بـه سـو  يوق، فـرد را نـاگز  از دست دادن معشـ  ةن حال، واهمياما در ع. همراه گردد
بـه او ببخشـد، و    يو خـود سـاخته، منزلتـ    ياليـ گرفتن از عوامل و عناصر خ ياريدهد تا با  يم
، يلتيب، به هر حين ترتيبد. ست، به او نسبت دهديه معشوق از آن برخوردار نكرا  ييها تيقابل

خود همگون سازد؛ و با اسـتفاده از   ةشناسان ييبايز يارهايز معين ها و محبوب خود را با خواسته
  .ندكرده، تصور ك ياز آنچه آرزو م يا بنده، او را نمونهيخود فر يها شهيپندارها و اند
الت يه بر تماك بر آن افزونو مقدس،  يا اسطوره يا در مقام چهره ،ه اودت به صفورايتشب
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بخشد، تـا از آن   يوق مز به معشين يمعنو يا گذارد، قداست و جلوه يم ان صحهسو ةهنردوستان
  .ندك ش را تمنايتر معشوق خو افزون يلذت شتر ويپس، عاشق با آرامش خاطر ب

و  ياحساسـ  يهـا  يان دلبسـتگ يجاد توازن مياو در ا ييالت سوان، عدم تواناكاز مش يكي
نـد؛ و  ك يعـواطفش مـ   يرانه را فداكروشنف ين باورهايست؛ و اغلب اوا ةرانكالت روشنفيتما
ش را يب، و ناخواسـته خـو  يخـود را دچـار آسـ    يو متانت اخالقـ  يمنزلت اجتماعن گونه يبد

ـ يتا آن زمان، مانند بسـ «: سازد يم يبحران يها تيگرفتار موقع شـان   يهنـر  ةقيه سـل كـ  يار مردان
 ينـاهمخوان  ،بـرد  ين و آن مـ يـ ه از اكـ  ينـد، لـذت  ك يشان عمل م يشهو يها شيمستقل از گرا

 تـر   هـر چـه برجسـته    يش آثـار يدن و ستايتر به د ر چه جلفه يداشت، همراه با زنان يشگرف
ـ يند به لژ تئاتر يه دوست داشت ببكش مبتذل ينما يك يرا با خود به تماشا يلفتكرفت،  يم ه ا ب
ـ يفهم يخانم اشراف يكه كبرد، و مطمئن بود  يم يستيونيشگاه آثار امپرسينما يك ش از يده هم ب

  .)345همان ( »نندينش يت نمكآنان سا يوبشود، اما به خ يسرش نم يزيآن زنان چ
چـون   يمردانـ  يار روحـ ك، و تناقض آشيركن قطعه، نه تنها عدم تناسب فيپروست در ا
ه كـ دارد  يژه زنـان اشـراف  يز به زن، به ويآمريتحق يه نگاهكند، بلك يح ميتشر يسوان را به خوب

  .ددر رنجن يم خردكوسته از يشان، پيها يفروش رغم ادعاها و فضليعل
 يتوانـد تعهـد   يعشق سـوان اسـت، عشـق گرچـه مـ      يبعد ةمرحل ،تبلور حس حسادت

   دار يـ پد كاحسـاس تملـ   ين حال، ظهـور آن بـا نـوع   يرا با خود همراه آورد، اما در ع ياخالق
 يةسـا «ه پروسـت از آن بـه عنـوان    كزد يانگ يرا در عاشق برم يحسادت يرويشود، و اغلب ن يم

وسـته در  يشـود، و پ  يدار نمـ يهرگز در وجود اودت ب يا د عاشقانهن تعهيچن. ندك ياد مي »عشق
مقـدس   يهـا  بـه يتكسـته  كهرگـز جـز دروغ، آن ش  «المش كند و در ك يانت مينهان به سوان خ
  .شود ينم »ب سوانيناخوانا نص

 يا امـا بـه گونـه    ،ن اودت را بـاور نـدارد  يو سخنان دروغ يتصنع يه رفتارهاكسوان با آن
 يدادهايـ ها و رو تهكات، نكان انبوه حريدر م«: ورزد يوند با او اصرار ميز بر پيمرآيابلهانه و تحق

ه گمـان مـا   كـ انـد   يقتـ يه نهانگاه حقك يينار آنهاكم از يريناگز ،سازند يه گفتگو را مك كيوچك
ه ك ييس بر سر آنهاكم، و برعينكزشان توجه نيچ چيم و به هيند بگذرك يشان ميجستجو ياتفاق

  .)384همان ( »ميستيبا ،ستينهفته ن يزيدر پسشان چ
ه هـر آن  كـ وهمند است كت معشوق چنان در نظر عاشق شيگاه عشق و موجوديجا يگاه

ن، يـ ش از اياگر پـ  يشود، حت يز ميانگ انبار و نفرتيند، زكرا مخدوش  يتكن شويه چنك يزيچ
ه همـواره  كـ ها  ردورنو ةنمونه، خانواد يبرا. ديرس يار هم گرانبها به نظر مياو بس يز برايآن چ
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ـ  ييآمدنـد، چـون سـبب جـدا     يدر نگاه سوان بزرگوار م      ه او معشـوقش  كـ  ييهرجـا  ياو از زن
و  كمضـح  ييسـوان بـه فضـا    ين آنهـا بـرا  يآفـر  يباره محفـل شـاد  يكه پنداشت، شدند؛ ب يم

ه تـا  كـ ها هـم   محفل وردرن«: بدل شد يشان به حماقت و پلشت يز، و شرافت اخالقيتمسخرآم
 يدارا يا بـه گونـه   يهنردوسـتانه و حتـ   يآور، بـه راسـت   يشتر هنوز در چشمش شـاد يپ يكاند

نـد و  يجـز او را بب  يگـر يس دكتوانست آنجا  يه اودت مكنون كا ،ردك يجلوه م يشرافت اخالق
  .)391همان ( »داد ياش را به او نشان م ي، حماقت و پلشتيمسخرگ ،آزادانه دوست داشته باشد

ر قابـل  ييـ ز تغيـ ن يانكدر عناصر م ياودت، حت يها يياعتنا يان و بحسادت سو ةدر مرحل
از تبلـور   يه در گذشـته نمـاد  كـ هـا   اودت و محفل وردرن ةاگر خان. شود يانجام م يا مالحظه
ان كـ نار اودت بود، هـر دو م كاز لذت در  يو برخوردار ينيد همنشيعاشقانه و نو يها تيموقع
انتظـار معشـوق و    يايگو شتريبه كعنصر نور  يحت. ودش يبدل م سوان يبرا يجهنم ييبه فضا

شـود؛ و تضـاد و تنـافر     يرانگر بدل ميآزاردهنده و و يعشق و لذت است، به عامل ةوعده دهند
شود، رنـج   ياس نزد سوان انجام ميق يكل كه ناخواسته به شكگذشته  يبا روزها ينونك يفضا
ها در اتاق خـواب   پرده يريل قرارگكش يحت ينونكت يدر موقع. ندك يل ميرا به او تحم يفراوان
ن يـ ه پروسـت از ا كـ  ييور و فضـا كن ديتاباند، همچن يرون ميرا به ب يه به زحمت نوركاودت 
  .معشوق دارند ييوفا يت از بياكح يند، جملگك يم ميت در برابر خواننده ترسيموقع
تر  معشوق افزون كاو در تمل يحس حسادت عاشق با ناتوان ،يطين شرايد، در چنيترد يب

ب، عشـق در  يـ ن ترتيبـد . شود يتر م ين در نگاه او متعاليدروغ يلكشده و ارزش معشوق به ش
ه شـخص  كـ نـد، آن گونـه   ك يجاد ميافراد ا يرانگر برايو و ياذب، عصبك يينگاه پروست فضا

دار و يـ ن احسـاس ناپا يخود را در راه چن يوجود يها تيو قابل ي، سالمت روحيرامت انسانك
را رقم  يا ن درام عاشقانهيان چنيه پاكاست  يامكو تلخ يديند؛ و تنها ناامك يم يقربان ينيغدرو
  .زند يم

ه بـا جهـان   كاست  ينيزم يها از عشق ييها تين واقعياز چن ين رو، پروست با آگاهياز ا
  يـك اش نزد يذهنـ  يهـا  آل دهيـ شتر بـه ا ياو را هر چه ب ين جهانيرا چنيشود، ز ين ميعج يهنر
  .ندك يم

از  يا ه و حقارت بار، مرحلـه يسو يكن عشق ياز ا ييرها ةدن به مرحليش از رسيسوان پ
. شـود  يمـ  يلـ يعاشـق طف  يـك ل بـه  يبدت ،ه در آنكند، ك يو دنائت محض را تجربه م يدرمانگ

د، همچنـان بـه   يخود بر آ يها يو ولخرج يها يولنگار ةنيهز ةه ازعهدكآن  يگرچه اودت برا
بـار و   تكـ ت فاليـ از موقع يا ، ذرهيازيـ ن نيازمنـد بـود، امـا چنـ    ياز او ن يماد يها ييبهره جو
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 لكزن بدنام، به ش يكعشق  يرا او عزت نفس خود را در تمناياست؛ زك يز سوان نميرآميتحق
رون، در تئـاتر  يـ ه مـن در ب كـ نـد  كقبـول   يخواهد حت ياودت نم«: ف داده بودكاز  يا رحمانهيب
د، ينكخرده سفارش مرا به او ب يكد يتوان يد، نميرف اعتمادش هستن قدر طيه اكشما . نمشيبب

همـان  ( »نـد؟ ك يزند اغراق مـ  يسالم من به او م يكه ك يا لطمه ةه درباركد ينان بدهيبه او اطم
421(.  

ز يـ بـدنام ن  يها به خانه ،او ةدر بار يافت اطالعاتيم دركا دست يافتن اودت ي يسوان برا
 يه در آرزوكـ شود  يآشنا م يبارويو ز يچشم آب ي، با زنيانكن مينه در چك جالب آن. رود يم
بسپارد؛ و سوان ناخواسته  ينش را به فراموشيننگ ةشيه عاشقانه دوستش بدارد و پكاست  يسك
ت يـ ه در او قابلكافت يرا  يسكتوان  يار هم، مكان زنان بديدر م يه حتكشد ياند يته مكن نيبه ا
  .بود ياز آن عار يلكه اودت به ك يزيهمان چ يعنياشته باشد، وجود د يورز و عشق يوفادار
شـود و عاشـق و    يبدل م ياستبداد يا وند عاشقانه به رابطهيپ ،يطين شرايگمان، در چن يب
 يسـار كگرچه مالطفـت و خا . نندك يفا ميرا ا كو مملو كا ماليت ينقش ارباب و رع ،معشوق
ه بـه از دسـت رفـتن عـزت نفـس و      كـ ، اما تا آنجـا  است يبا و ستودنيز ،در برابر دلداردلداده 

ن يچنـ  كدر يت و شعور الزم برايه دلدار از دراكانجامد؛ و به شرط آنيدلداده ن يرامت انسانك
مخـدوش   يا ن رابطهيصورت، حرمت و شأن چن نير ايبرخوردار باشد؛ در غ ياز خود گذشتگ

  .شود يم
را فـراهم   يا ار رابطـه كز اودت، ساز و يآم اهانت يها يياعتنا يزوال مفرط سوان به دنبال ب

رنش او كـ و  يخـواه  يرا آشـت يز. راهت بار سوان استكو سقوط  يه حاصل آن بردگكند، ك يم
ت يـ ه واقعكـ  يدر حـال . اودت منجر نشود يخواه ادهيو ز يه به گستاخكارزشمند است  يهنگام
گـاه او را  ياش نـه تنهـا جا   عاشقانه يها يد افراط سوان در ارادت ورزيترد يب. ن استيس اكع

 كـي ، دريچ رويه بـه هـ  كـ سـازد،   يمـ  كو مفلـو  كمضح يا ه از او چهرهكبخشد، بل ياعتال نم
و  ييايـ ه در جهـان رو كـ ل دارد يـ را عاشق تمايز. ش ندارديت خوينانه از موقعيب درست و واقع

  .ل شوديبماند؛ و در آن مستح يرده، باقكه خود خلق ك يگون افسانه
 يزيـ آم تـوهم  ياذب و فضاك يها جانيل هيبه دل يند عاشقيه فراكتوان گفت  ين، ميبنابرا

ه از خـود  كـ نـد؛ بل ك يرا سلب م) معشوق(يگريان شناخت دكند، نه تنها از عاشق اميآفر يه مك
از  يا بـه پـاره   يياعتنـا  يو بـ  يزيـ ط متعارف، عـادت گر ياش با شرا يگانگيز به خاطر بيعاشق ن
  .دهد يم ب و مخدوش ارائهيخته، غريگس يا ، چهرهياجتماع يها كمال

ه كـ شـد،  ك ير مـ ين مرحله از روابط آن دو را بـه تصـو  يواپس »عشق سوان« ييبخش انتها
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شناخت، و بازگشت از جهـان تـوهم بـه جهـان      يروياز بند عشق با استفاده از ن ييت رهايروا
   يـي گرا تيـ نيو ع ينـ يب خـود را بـه واقـع    يابلهانه جا يها يپرداز ج آرمانيبه تدر. ت استيواقع
ـ  يدهد، تا د يم    يهـا  ييبـا يهـا و ناز  يدلزدگـ  ةمبتـذل بـا همـ    يگر بار اودت در چشم سـوان زن

  . دياش به نظر آ يظاهر
نـان از روابـط همجـنس    ياطم يسوان برا ةدهند آزار يها ن بخش، سماجتيپروست در ا

 يشـتر از رفتارهـا  يخواننـده ب ه كـ ند، ك مي ميترس ياودت با خانم وردورن را به گونه ا ةخواهان
. ت نامتعارف اودتيتا موقع ،ندك يم يسوان احساس آزردگ ةنندكخسته  يها آور و پرسش مالل
 يها يازمنديرا او به تناسب نيار؛ زكگناه يكاست تا  يقربان يكگاه يشتر در جاياودت ب ييگو
ه كـ  يدر حال. است ب نشدهكرا مرت يراخالقيغ يسب لذت رفته، و رفتارك يبه سو ،اش يدرون

 ينـد، او را در تنگنـا  ك يل مـ يـ ه بـر اودت تحم كـ  يمـورد  يبـ  يعصـب  يل فشارهايسوان به دل
ـ  يه تمـا يـ در توج يتين مـوقع ينش چنيآفر. قرار داده است يا مارگونهيب  ةالت همجـنس خواهان

الت همجـنس  يبـر تمـا   يحياو، بـه طـور تلـو    يدرون يها جلوه دادن خواسته يعياودت، و طب
  .گذارد يسنده صحه ميخود نو ةخواهان

ه در كژه سوان يدراز آهنگ و پر فراز و فرود است، به و يداستان ،يمعموالً داستان دلدادگ
مختلف و تجارب گونه  يها تيد، و موقعيمايپ يز را ميو پر افت و خ يطوالن يا ن راه چرخهيا

ما با گـذر زمـان رو بـه    ا ،رسد ياوج م ةنقط يكه به ك يعشق. ديآزما ين عرصه ميرا در ا يگون
 يعشـق  ياز بنـدگ  ييرهـا  يعنـ يمتعـارف،   يتيان، با بازگشت به وضـع ينهد؛ و در پا يم ياستك

  .رديپذ يان مينافرجام پا
و آن را  نـد ك يار مـ كـ ان يلـ كدر انسـان بـه    از عشـق را  يبرخـوردار  يها زهيپروست انگ

ـ يـ سته از ماو عشق، برخا يبرا. ندك يم ياتفاق تلق يكبرخاسته از  يداديرو  يو رغبتـ  يل درون
و  يه به سـلب آزاد كت است يم اهمكسوء تفاهم  يكحاصل  شتريه بكست، بليخود خواسته ن

ـ از د. شـود  يم يرانگر منتهيو يد و بندهايجاد قيا     عاشـقانه، بـا لـذت آغـاز      يدگاه او، مـاجرا ي
آورد؛ و  يرا به ارمغان م، و گاه حسادت يثبات ي، بيد، ناآراميشود،اما اغلب همراه با خود ترد يم

  .رديپذ يان ميز پايو مالل ن يبا دلزدگ
دوسـت  ز ينرا  يگون زار، و تنوع و گونهيب ينواختيكذهن به دنبال ثبات و آرامش است، از 

ت يـ واقع يـك  يهـر انسـان   يرا هسـت يـ رد؛ زيپـذ  يمـ  يج خاموشـ ين رو عشق به تدرياز ا. دارد
 يهـا  تيگسسـته و شخصـ  هـاي   »مـن «از  يا عهه مجموكست، بليپارچه، منسجم و همگون نيك

 يمتفاوت و گاه حت يها تي، موقعيگرينسبت به آن د يكه در طول زمان، هر كاست  يمتعدد
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توانـد   يافتـه و مـ  ير ييـ الت افراد بـا گذشـت زمـان تغ   ين، تمايبنابرا. نندك يرا تجربه م يمتناقض
  .را پشت سر بگذارد يفاحش يها يدگرگون
د سـوان  يـ د يـة حـوادث از زاو  ةهم »عشق سوان«ه در بخش كقدند ن معتاز منتقدا يبرخ

اش بـا   عاشقانه يماجراها ةشود تا دربار ياودت فراهم نم يبرا يشود، و هرگز فرصت يت ميروا
تماشـا و  ز به ينگاه او ن يةم از زاويم، و بتوانيد، تا ما از نظرات او هم آگاه شويبگو يسوان سخن

ه سوان بـه  كست يزيتمام شناخت ما از اودت تنها بر اساس آن چ هك يياز آنجا. مينيبنش يداور
اودت در  تركاراكـ ن رو، يـ سـت؛ از ا ينار نك ها بر ضغد از حب و بيترد يه بكند، ك يم يما معرف
ـ ت. رسـد  يه به نظر مير قابل توجياو غ يموارد مبهم، و رفتارها يبرخ  Thiery Laget)( الژه يري
د الزم باشد تـا  يشا«: سدينو ين ميچن »عشق سوان«راجع به  يلياز ناقدان پروست، در تحل يكي

ه كـ آن يار مورد افترا قرار گرفته است، بياو بس »عشق سوان« را دريت شود، زيثيح ةاز اودت اعاد
  .)90 الژه( »دفاع از خود داشته باشد يبرا يفرصت

 يو آن را در جهتـ  ندكزه يانالكتواند ذهن خواننده را  يداستان م يه راوكالژه معتقد است 
شود تـا   يا ميز مهيهمه چ«: ندكت يند، هداك يجاب مياو ا يا منافع شخصيپسندد و  يه خود مك

ب، او هرگز به ين ترتيبد. شود يكاو شر يها ند و در تلواسهك يخواننده با سوان همذات پندار
ذهـن سـوان    ةه سـاخته و پـرورد  ك ياتيات و حدسيرا به فرضينخواهد برد، ز ياودت پ ةشياند

  .)90همان (» افته استي ياست، آگاه
ه كـ د توجه داشـت  ين حال، بايد؛ اما در عيآ يبه نظر م يمنطق ين استنباطيه چنكهر چند 

از موارد  ياريان، نه تنها در بسسو يها شهيها و اند دگاهيبا د يو همداستان يحس همذات پندار
توانـد   يم زين ت سوان نسبت به اودته حس حسادت و حقاركافتد، بل يدر طول رمان اتفاق نم

  .ديار سرزنش بار به نظر آيمخاطب بس يبرا

  جهينت
ـ يپ يلكپروست به ش »عشق سوان«در  ان ورا نـزد سـ   يوسته مراحل مختلف تحوالت روان
دارها بدل يرار دكج با تيآغاز و به تدر يليم يه نخست با بك يا رابطه. دهد يقرار م يمورد بررس

  .شود يم يو عادت ذهن ياز روانين يكبه 
را عواطف عاشـقانه در  يند، زك يت عشق را دچار مخاطره ميموجود يو روان يت ذهنيامن
نـد؛  ك يش مـ كشيرا به عاشق پ يشتريتر شده و لذت ب زنده و نااستوار افروختهيگر يها تيموقع
 يحـال نـد، در  ك يگاه او را در نظر عاشق دوصد چندان ميجا ،از دست دادن معشوق ةرا دلهريز
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در . آورد يدلـداده بـه همـراه مـ     يرا بـرا  يت، مالل و دلزدگـ ي، ثبات و امنيوندين پيه در چنك
 ين، و همچون موهبتيگزيرقابل جايگانه و غي يدلداده موجود يغالباً دلدار برا ،عاشقانه يفضا
. شـود  يده مـ يونـد بـا او سـنج   ياز خـالل او و در پ  يامور زنـدگ  يشود، و تمام يم تصور ميعظ
ق يـ معشوق را نزد عاشق بـه تعو  ينواختيكو  يدلزدگ ة، تبلور مرحليعشق يموالً ظهور رقبامع
جـاد حـس   يشود و باعـث ا  يز تجربه ميسوان و اودت ن ةناً در رابطيع يتين موقعيچن. اندازد يم

  .شود ياحساس عاشقانه در او م يختگير استمرار و برانگيحسادت در سوان و به ناگز
گـردد، امـا در    يبرم يها دست خال از جهان انسان ييبايتن عشق و زافيپروست گرچه در 

از  يارين بسـ يگزيشود و آن را جـا  ي، آشنا مستن انسانهايهم ةديه آفرك يهنر يايعوض با دن
 يايـ دن يهـا  تيـ از واقع ياو هم بازتـاب  يرا هنر برايز. ندك يش ميخو يو عاطف يروان يخألها
و  يذهنـ  يهـا  از آرمـان  يهنـر نمـاد  . بود يوح انسانو آرامش ر يشاد ة، و هم سرچشميبشر
  .استخرد محض  ياز آزارها يزارين بيدر ع يورز شهياز اند يا افراد، و نشانه يعاطف

جـاد  يا نـد، امـا از  ك يمـ  يـك گر نزديديكدگاه پروست، عشق تنها جسم انسانها را به ياز د
ات يـ ات و روحيـ خلق ييه شناساعشق، افراد ب ةواسطه ب يحت. در آنها ناتوان است يوند روحيپ
نار هـم داشـته   كرا در  يطوالن يانيسال يستن طيز ةاگر تجرب يابند، حتي يق نميز توفيگر نيديك

قـاً بـه   يمختلـف را عم  يهـا  ها و فرهنگ تيها، قوم تيبا مل ييها انسان ،ه هنرك يدر حال. باشند
همانند را  يها تجربه يا حتي، كمشتر يزندگ يبرا يه هرگز مجالكآن يدهد، ب يوند ميگر پيديك

  .داشته باشند
از  -عشـق . ستبخش ا ييگر و رها يه هنر تسلكند، حال آن ك ير بند مها را د انسان ،عشق

و  زنـد  يما هنر به جهان فراسو نقب مـ ر است، اياس يارچوب جهان ماددر چ -يدگاه پروستيد
ه جان يكرمان است، در حالت و حيمحروم ،عشق يةجانما. و ژرف به همراه دارد يروحان يلذت
  .است يو سرشار ييواال ،هنر يةما

ـ افـراد را عل  ةعاشـقان  ينو از مفهوم عشق، زنـدگ  يريتصو ةپروست با ارائ رغم فرجـام  ي
از  كـي ه پژواكـ عشـق هـر چنـد    . نـد ك يمـ  يتلقـ  يمدكش ينما يكاز  ييشان، فضا يكتراژ
ـ نـد، ز ك يار نمـ كا را آشـ آنهـ  يقت وجوديهاست، اما هرگز حق انسان يروح يها يازمندين را ي

ـ يب يآن مـا بـه ازا   يتوان برا يه هرگز نمكاست  يشخص يا دهيعشق اساساً آفر متصـور   يرون
  .شد
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