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 ایران
 )31/3/91 :، تاریخ تصویب22/8/90 :تاریخ دریافت(

 دهیکچ
تـاریخی را بـه      بـازآفرینی  ۀنخستین نویسندگانی است که مقول     یکی از     جورج برنارد شاو ایرلندي،   

کشد  تصویر می یخی قرن بیستم به  اي تار ه  در درام  ، معاصر و پیش از خود     اندیشان  شکلی متفاوت از هم   
 پـردازش داسـتانی نمایشـی       و رویکرد چالش برانگیزتري نسبت به سنت دستیازي به تاریخ در راستاي           

بـه اوج    ،ژان قـدیس  ۀ  با نمایشـنام ،1920 ۀ تاریخ در دهۀدر این راستا نگاه شاو به فلسف. دهد ارائه می
 فیلسـوف آلمـانی قـرن     فی فردریش ویلهلـم هگـل،   فلسۀشباهت نزدیکی با اندیش رسد و بلوغ خود می

اله تالش شده است تـا  در این مق. کند تاریخ غرب پیدا می  ۀ   رویکرد او به روند تکاملی فلسف       و  نوزدهم،
 تحلیل شده     او آمده،   تاریخ ۀفلسف و    حق ۀفلسف  تاریخ هگل که در    ۀ از منظر فلسف   ژان قدیس  ۀ  نمایشنام

ـ        هماننـدي  ،ندهین دو نویسـ   و با استناد به متون نگارشی ا       گرایانـه و    آل نگـاهی ایـده   ۀ  هـاي آنـان در ارائ
 . تاریخ ارائه شودۀپوزیتیویستی به مقول

 .، دیالکتیک، درام تاریخی، جورج برنارد شاو، هگل   تاریخۀ فلسف ژان قدیس،: هاي کلیدي واژه
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 مقدمه
 تکـوینی بسـیاري در      هاي نخست قرن بیستم را بستر دگرگونی     ۀ  توان نیم شاید به تعبیري ب   

هاي گذر فرهنگ و آگاهی اروپایی از        اي که سال    دوره -هاي دانش انسان اروپایی دانست     گستره
 و   )هاي پایانی عصر ویکتوریـا     در سال (شناسانه   هاي شناخت  جایگاهی سنتی و مبتنی بر قطعیت     

تـاریخ  . گـذارد  را به نمایش می    به بعد    1960 نسبی و کوآنتومی دهه      هاي پدیدارشناسیورود به   
اي از دانش علوم انسانی نیز در همین دوران دستخوش چنان تغییـر نگرشـی در         به عنوان شاخه  

شود که در نهایت آنچه در پایان قرن نوزدهم از آن بـه عنـوان                 خود می  ۀشناسان  شناخت ۀ  سامان
ـ    شـد،    مـی گذشـته یـاد     ة   قطعی و توافقی دربار     بندي شده،  دانش طبقه  اي از  ه مجموعـه تبـدیل ب

اي از  و هشتاد درجـه این چرخش صد . شود میگرایانه  عبیر، غیر قابل استناد و ت      هاي پراکنده  داده
 تاریخی دارد که در بستر وقـایع سیاسـی،   ۀ خود ریشه در فلسف تاریخی قطعی به تاریخی نسبی،  

 ۀشـکاکان هاي   علیه نگاه گیري   و با جبهه  گرفت  اجتماعی و فرهنگی اروپا در قرن نوزدهم شکل           
 که یکی پس از دیگـري و بـا طـی        شدگذار رویکردهایی     بنیان  تاریخ، ۀعصر روشنگري به مقول   

 درشناسـانه   هاي شناخت زمینه را براي نخستین تزلزل) در پایان قرن نوزدهم ( رشد خود   ةزنجیر
اي هـ   در دیگر شاخه خودۀپیداست که این تغییر نگرش به نوب    ناگفته  . آورد ماهیت تاریخ فراهم  

نویسی سبب شد تا      درام ة در گستر  ،پژواك پیدا کرد و براي مثال     ) ادبیات در اینجا  (علوم انسانی   
گسـترة  اي در    هـاي ادبـی تـازه      ش آفـرین   تاریخ نشان دهنـد و     بهنویسان اقبال بیشتري     نامهنمایش
ـ  ثیرأکه درام تاریخی نیز به تبع ت      در چنین فضایی بود     . 1نویسی به ثبت برسد    امهننمایش ذیري از  پ
به قلب    شصت ۀ تا پایان ده   ،و از آغاز قرن بیستم با رشدي آهسته اما پیوسته         بالید    تاریخ ۀفلسف

این میان جورج برنارد شاو، در  . پرداختهاي تاریخی مالوف و معهود قرن نوزدهم         ماهیت درام 
 میـان  آنچـه در ایـن  . کنـد  ن دگردیسی ادبی نقش مهمی ایفـا مـی        نویس ایرلندي در ای    امهننمایش

 تمایزات محتوایی و سـبکی اسـت کـه یکـی از             ،کند نیان متفاوت می  نسخه شاو را از درام پیشی     
دهـد و از ایـن        مـی   به لحاظ رویکرد تاریخی از خود نشـان        ژان قدیس هاي او با نام        نمایشنامه

 فلسـفی هگـل و نیـز        ۀ بـا کیفیـت پوزیتیویسـتی و دیـالکتیکی اندیشـ           گیريلحاظ قرابت چشم  
هایی که بر روي ایـن       اکثر پژوهش  .کند پیدا می صنف خود    تفکري او با پیشینیان هم    هاي   تفاوت

                                                           
و اوایل اوایل قرن بیستم مراجعـه کنیـد بـه    نویسی اواخر قرن نوزدهم     ین و تغییر در درام    بررسی سیر تکو  براي   -1

ــر  و (Bamber Gascoigne) اثــر بمبــر گســکوین (Twentieth Century Drama) درام قــرن بیســتم ســیري ب
ــنامه ــوزدهم  نمایش ــرن ن ــر ق ــی اواخ ــا 1850از  نویس  A History of Late Nineteenth Century) 1900 ت

Drama:1850-1900) نوشتۀ آالردیس نیکول Allardyce Nicoll)  (  
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 از اند یا بیشتر بر نقدهاي فمینیستی استوارند و یا به بررسـی مقولـه تـاریخ    نامه انجام شده نمایش
 تالشـی   آیـد         میآنچه در ادامه     1.پردازند نویس او می   صنفان رمانس   دیدگاه شاو و تمایز او از هم      

هم بـه لحـاظ محتـوایی و هـم فـرم       -است در راستاي نشان دادن این واقعیت که چگونه شاو      
هـاي درام تـاریخی     در سـنت دگرگـونی  از رویکرد دیالکتیکی هگل در راستاي ایجـاد    -گرایانه

ه در  شـود کـ    شی در تاریخ گرایی پسامدرنیسم مـی      گذار نگر   و به این ترتیب پایه     جوید سود می 
 .رسد لوغ خود میدهه شصت به اوج ب

 بحث و بررسی
 که در طول زندگی دراز مدت خود نزدیـک بـه پنجـاه            ) 1856-1950(جورج برنارد شاو    

 دو ۀهاي بسیاري از خود به جا گذاشته، به لحاظ تاریخی در آسـتان             نمایشنامه نوشته و یادداشت   
ة یی و دورهـاي ویکتوریـا   گـروي  ة سـنت دور: گیـرد  می جاي فرهنگی مهم در تاریخ اروپا   ةدور
 هم  –شناسانه اي که در تاریخ       با سیر تحوالت شناخت   همگام   او نیز . هاي نوگرایانه  شکنی  سنت
دهـد    رخ می– علوم انسانی و هم به معناي عصر زیست شناختی شاو    ة دانشی در گستر   ۀبه مثاب 
اریخی ۀ تـ  امنماند و در این میـان بـه نگـارش پـنج نمایشـ              نویسان تاریخی باز نمی    ۀ درام از قافل 
، )1904( دیگر جـان بـول       ةجزیر،  )1898 (قیصر و کلئوپاترا  ،  )1897(مرد سرنوشت   : پردازد  می

ژان در این میـان  ). 1923( ژان قدیسو ) 1939(در دوران طالیی شاهنشاه چارلز نیک سرشت 
توان به لحاظ تغییر نگرشی که شاو در رویارویی با شخصیت و حـوادث پیرامـون                  را می  قدیس

 بریتانیـا  یِ گذرگاهی مهمی در تـاریخ درام تـاریخ  ۀ نقط،کشد  فرانسوي به تصویر می  ۀاین قدیس 
 از (Domremy) از روسـتاي دمرمـی      زاده  ي دهقان این درام، داستان ژاندارك، دختر    . قلمداد کرد 

 که مدعی شـنیدن الهامـات     کشد  را به تصویر می    در قرن پانزدهم میالدي      (Lorraine)ن  لُرِتوابع  
دهند فرانسه را از دست اشغالگران     قالب صداهاي قدیسانی است که به او فرمان می        شهودي در   

م          ةانگلیسی آزاد و شاهزاد    فرانسه، چارلز، را در کلیساي جـامع ر (Rheims)       بـه عنـوان پادشـاه
 که اینک به انزوا کشیده شـده و فرانسـه   ، فرانسهة شاهزاد طی دیداري با  . کندگذاري   فرانسه تاج 
گـذارد و از او       او در میـان مـی      بیند، ژان موضوع الهامات آسـمانی را بـا         ۀ سقوط می  نرا در آستا  

اند و هـر      گرفته بزرگی از فرانسه را در دست        بخشها که    طلبد تا به نبرد با انگلیسی       ري می لشک
                                                           

 Shaw) شاو و تاریخ به مجموعه مقاالت گردآوري شده در کتاب  براي مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید -1
and History) به کوشش گیل کی الرسن (Gale K. Larson)    برنـارد شـاو و زن  : فمنیست فابیـانی و (Fabian 

Feminism: Bernard Shaw and Women)روب ـــن تــــش رودل وایـــه کوشــ ب.(Rodelle Weintraub) 
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ة صحت ادعاي ژان    با وجود تردیدهاي بسیاري که دربار     .  برود ،افزایند روز بر فتوحات خود می    
کـه طـی آن       (پذیرد و ژان در نبردهـاي متعـددي          چارلز می   هاي نظامی او وجود دارد،       و قابلیت 

 ،شـود   موفـق مـی   )رسـاند  به اثبات می    وري خود و نیز باور سربازان به خودش را          ااستعداد جنگ 
م را از دست اشغالگران انگلیسی آزاد کند و چارلز را در سال                در کلیسـاي جـامع      1430شهر ر 

 نبـرد تـا     ۀتصمیم او بـراي ادامـ     : اما این پایان کار ژان نیست     . سلطنت بنشاند این شهر به تخت     
هـاي   کلیساي کاتولیک فرانسه با مخالفـت     آزادي کامل پاریس هم از سوي دربار و هم از سوي            

ـ      شود و این همسو     ي رو به رو می    بسیار هـا بـراي بـه اسـارت         ۀ انگلیسـی   با تالش هـاي مجدان
شـود و   شیده می ژان در یکی از نبردهایش از اسب به زیر ک      م  سرانجا. درآوردن و کشتن اوست   

 پـس از چنـد مـاه تفتـیش و        (Roven)در دادگـاهی فرمایشـی در روان        . آیـد  به اسارت در مـی    
 شود و در نهایت در میدان همان شهر در          بدعت در دین می     ژان متهم به جادوگري و     ،بازجویی

 .شود  سوزانده می1431تاریخ سی ام می 
 نویسانی چون شکسـپیر  ۀ درام پیش از جورج برنارد شاو نیز دست مای  ، تاریخی خدادراین  

 Tom)تـام تیلـور   ، ))1801(دوشـیزه اورالن  در (  شیلر ،))1592-4( هنري ششم ۀ درنمایشنام(

Taylor) ) 1871(ژانداركدر ((   و پرسـی مـک کـی(Percy MacKaye) )  ژانـدارك در)1906 ((
 سـال   تن مقام قدیسی ژانـدارك توسـط کلیسـاي واتیکـان رم در            اما به رسمیت شناخ   . شده بود 

 تـاریخی بـه سـبک و سـیاقی          ۀشود تا شاو به بازنویسی دراماتیک ایـن واقعـ          اي می   بهانه 1920
مک دونالد به نقل از آلبرت بر این باور اسـت کـه رویکـرد    .  خود بپردازدپیشینیانتر از    متفاوت

ورزي او در آثار ریچار واگنـري   در کل متأثر از اندیشه ،شناسی هنر  به مقوله زیبایی متفاوت شاو 
(Richard Wagner)کـرد کـه    اي پیروي می شناسی ، از روشثیر دیالکتیک هگلیأ بود که تحت ت

همـین موضـوع سـبب      ) 64مکدونالد  . (شناسانه شاو باشد   توانست در خدمت اهداف زیبایی      می
نهاد موجود در اندیشه هگلـی بـه         نهاد و برابر   اصل   استوار بر ثیر دیالکتیکی   أشد تا شاو تحت ت    

 .آفرینشی تکوینی و مبتنی بر اندیشه جدلی در این نمایشنامه نایل گردد
 ۀزمـان بـود بـا حاکمیـت بـه جـا مانـده از فلسـف                 هم) 1770-1831(اندیشه ورزي هگل    

 و (Robertson) رابرتسـون   ،(Voltaire)، ولتر(Kant)کانت ( عصر روشنگري ۀشکاکانه و بدبینان
گرایـی چـون فیختـه        آل  ه رمانتیـک هـاي ایـد      از یک سو و به بار نشستن آراي       ) (Hulme)هیوم  

(Fischter)و شــلینگ   (Schelling)ــه . از ســوي دیگــر ــاریخ در عصــر ۀداران فلســف طالی  ت
عینـی،    هـاي علمـی،    فاقـد بنیـان  و تاریخ را  اعتقادي به خردگرایی تاریخی نداشتند،روشنگري
بـا  ) هیوم و گیبن  (دانستند؛ به همین دلیل در بدترین موضع خود علیه آن             تجربی می  باورپذیر و 



 49 تأثیر رویکرد دیالکتیکی در یک بازآفرینی تاریخی:  اثر جورج برنارد شاوژان قدیسخوانشی هگلی از نمایشنامۀ 
 

 

باور داشتند که تنها رویکـرد    ) کانت(نگریستند و در بهترین حالت       ن می  تحقیر و شک به آ     ةدید
 امـا امکـان بررسـی تجربـی تـاریخ           ،شناسانه است  یی رویکردي اخالقی و زیبا    ،ممکن به تاریخ  

 تاریخ به   ۀبا مقول   اي آن شد که در عصر روشنگري،          چنین رویه  ۀنتیج). 55یت  وا (1وجود ندارد 
 )پیشــا(در مقابــل ایـن گـروه،   . 2 مکـانیکی، شــکاکانه و نسـبی برخـورد شـد     شـکل آیرونیـک،  

از (Burke)   و بـرك (Moser)  مـوزر  ،(Herder)   هردر ،(Rousseau)هایی چون روسو  رمانتیک
این روش کـه  . جستند   میتاریخ سودۀ ه عنوان روش مکاشفب(Mythical)  »درون حسی«روش 

فیزیکی قایـل بـود و تـالش      براي تاریخ روحـی متـا       مبتنی بر باورهاي فراتاریخی و خیالی بود،        
بـر    ، تاریخ را از موضعی فرا تجربـی       ۀشناسان شناسانه و هستی    کرد بسیاري از مسائل شناخت      می

  چنین رویکـردي بـه تـاریخ،   ) 30-5همیلتون . (دگرایانه توضیح دههاي شهود فرض  اساس پیش 
 تکرارناپذیر بـود و     ۀهاي فردگرایان  هاي علمی و مبتنی بر تجربه        فاقد بنیان    شهودي،  بینانه، خوش

هاي رمانسـی   سازي پیرنگ. داد  به آن می (comic)»کمیک« و  (Romance)»رومانس وار«ماهیتی 
 نمایش خودآگاهی فردي و اسـتعالي نمـادین         که درصدد توضیح روند روایت داستان از طریق       

شـدند تـا     سـبب مـی    ،)8 وایـت   (او بـر جهـان مـاده بودنـد          ۀ  قهرمان از جهان تجربه و نیز غلب      
دیل در نوع تع  .  فراتر از تاریخ و حاکم بر آن شوند         کارگزاران تاریخی صاحب موجودیتی مفرد،    

ئولوژیکی آن بـه صـورت کشـمکش         طرح کلی تاریخ و تمایالت اید       سازي، تري از پیرنگ   یافته
 فرد بر   ۀشد که در نهایت آشتی تضادها، یا با غلب         ربه نشان داده می   بین فرد در تقابل با جهان تج      

  .)9  همان(د برد به پایان می رسی /آمیز برد جهان ماده و یا با روش مسالمت
تـا  رن بیسـتم دسـت بـه قلـم شـد             بیسـت قـ    ۀهنگامی که جورج برنارد شاو در اوایل ده       

یشی به تـاریخ    ، میراث به جا مانده از رویکردهاي نما          را به تصویر بکشد    ژان قدیس  ۀ  نامنمایش
جستند و این همان چیزي بود که شاو تالش کـرد تـا بنیـان آن را زیـر                   از همین روش سود می    

جانـات   هی   القـاء   هاي تاریخی قرن نوزدهم مبتنی بر مناظر پرطمطـراق،          رویکرد درام . بردبال  ؤس
  صحنه و نمایشی در دکور،      آمیز رهاي مبالغه  رفتا  هاي کهن و قدیمی،    استفاده از گویش    مانتیک،  ر
از آب در شـباهت بـه اپـرا و ملـودرام      که بی) 22 هاربن ( هاي پر زرق و برق بود   نیز پردازش  و

                                                           
دهـد کـه نتـوانیم از        یاد مـا نمـی    ا چیزي   کند، زیر   رك مشکل طبیعت انسان نمی    از نظر کانت تاریخ کمکی به د       -1

 اخالقی کـه  اما پاسخ این مسئلۀ   . ه دست آوریم   ب ،کنند هایی که به صورت فردي یا گروهی زندگی می          انسان مطالعۀ
 ).57وایت (هدف انسان از زندگی کردن چیست در تاریخ وجود دارد 

 An Introduction to the Philosophy of) درآمـدي بـر فلسـفۀ تـاریخ    در این زمینه رجوع کنیـد بـه کتـاب     -2
History) نوشتۀ ویلیام هنري والش (William Henry Walsh). 



 1390 پاییز، 63شمارة  ، ادبیات معاصر جهان پژوهش 50

 

بـه  داسـتان را    شـدند تـا پیرنـگ        ن متوسل می  نویسان تاریخی به آ    تنها امتیازي که درام   . آمد نمی
. داستان بود   محل وقوع  صحتلباس و صحنه و     ، پرداخت درست    تر کنند  اسناد تاریخی نزدیک  

کشـید و بـه ظـن پیکـاك از        نوآوري شاو در این بود که بر این قهرمان فرا زمینی خـط بطـالن                
 هـاي   پرداخـت ). 22پیکـاك   ( کرد   »زدایی رمانتیک«هاي تاریخی اروپایی بریتانیایی،      شناسی  نشانه

اي و تک بعـدي بودنـد؛ آنهـا در بهتـرین حالـت زنـی                 ان تا آن زمان همگی کلیشه      ژ یشخصیت
کشیدند و در بـدترین حالـت    به تصویر میمانتال را   زیبا، ساده و سانتی شه،، عاشق پی  انگیز ترحم

ة ژانـی کـه     شـاو دربـار   . )24هاربن  (ساختند     و اغواگر می   اهریمنی   جادوگر،  از او زنی روسپی،   
کمپانی بدنام شکسپیر بـه او کـه     «گوید    به تصویر کشیده می    هنري ششم  ۀ  نامایششکسپیر در نم  

پرستی انگلیسی هـیچ    گفته بود که وطن   زیبا و رمانتیک بسازد،    یتالش کرده بود از ژان شخصیت     
ي کـه سـربازان انگلیسـی را شکسـت     تصویرپردازي همدالنه از یک فـاتح فرانسـو    ة  وقت اجاز 

 -اي را که علیه ژان اقامه شده بودند  مگر آن که او تمام اتهامات کهنه       ،د به او نخواهد دا     دهد، می
والتـونن   (»به تصویر بکشد،  و او در ارتکاب آنها دچار گناه شده بود-جادو گري و روسپیگري 

 شیلر بر این باور بود که تمام حقیقـت تـاریخی ژان       ةپرداخته شد ،  ژانة  او همچنین دربار  ) 187 
 شـاو بـه شـدت بـا چنـین     ) 33 هاربن  . ( آن شده استة نویسندۀفسارگسیختفداي رمانتیسیسم ا  

مـورد دیگرانـی کـه موجـب       بلکـه در ، شخصیت ژانةهاي افراطی و تصنعی، نه تنها دربار   نگاه
 تـک   يهـاي ملـو درامـاتیکی کـه از ژان موجـود            او از کلیشه  . مرگ او شده بودند، مخالف بود     

هـاي یـک     کرد او را واجد ویژگی     ریزان بود و تالش می    ، گ ساخت آل و رمانتیک می    ، ایده بعدي
 .انسان واقعی کند

 فردگرایانـه و رومـانس ماننـدي     شناسـی شـهودي،   ت شـناخ  علیه که شاوناگفته پیدا است 
ي پر نشـدنی بـا   ا پردازي فاصله   که به لحاظ شخصیت    ساخته بود  که از ژان موجودیتی      شورد  می

بـال عملـی کـردن آرزوهـایی بـود کـه در قالـب               سـوادي داشـت کـه بـه دن         دخترك دهقان بی  
اي که شاو در پـیش گرفـت تـا علیـه      شناسی  روش در این راستا،. شنید هاي آسمانی می سروش

 هماننـدي نزدیکـی بـا روش دیـالکتیکی هگـل در             ،این نگاه ملودراماتیک پیشینیان خود بتـازد      
 ۀدر ادام . عصر خود دارد  هماوردي با دو موضع شکاکیت روشنگري و رومانتیسیسم فرا تجربی           

 در سـطح محتـوا و       ژان قـدیس  سازي داسـتان      تالش شده تا هم پیرنگ     ،آن چه که خواهد آمد    
 تاریخ هگـل کـه   ۀگیري این روش از منظر فلسفۀ تاریخی شاو در به کار     صورت اثر و هم فلسف    

  تـاریخ  ۀفلسـف و  ) 1821  ( حـق  ۀفلسف،  )1807  (پدیدارشناسی ذهن هاي   در سه اثر مهم او به نام      
اش  گیري شود که تغییـر نگـرش شـاو و موضـع             مورد بررسی قرار گیرد تا نتیجه      ،آمده  ) 1837 (



 51 تأثیر رویکرد دیالکتیکی در یک بازآفرینی تاریخی:  اثر جورج برنارد شاوژان قدیسخوانشی هگلی از نمایشنامۀ 
 

 

در ترکیب میراث عصر روشنگري     (فردش  ه  ، همچون هگل و رویکرد منحصر ب        نسبت به تاریخ  
ـ      ۀ هر دو متفکر را در آستان       ،)و رمانتیسیسم با یکدیگر     ۀ گذر از مقاطع مختلفـی نسـبت بـه مقول

درام تاریخی و دیگري  ة  دهند، اولی درگستر    قرار می  –اي از علوم انسانی     شاخه ۀ به مثاب  –خ  تاری
 . تاریخۀفلسفرهگذر در 

 Ultimate)  » وجود غـایی «شناسانه و انتزاعی   هگل بر موضوع هستیبنیان فلسفی اندیشۀ

Being)      یر انتزاعی ن، بعد پدیدارشناسی چیزي است که در شکل غ   استوار است و منظورش از آ
 ذهـن و یـا      ۀوجود غائی به وسیل   . کنیم  یاد می  »امور واقع « و   »موجودیت«مند از آن با نام       و ماده 

  فلسفه این است که خرد برتر یـا شود و وظیفۀ  مور واقع متبلور میخرد در موجودیت اشیاء و ا     
ـ   )150-4کوژو  . ( شناسایی کند  ،  شناسیم ذهن برتر را در بطن جهانی که می        ر ایـن بـاور     هگل ب

کنـیم چیـزي جـز بیـانی نمـادین از             یـاد مـی    »خدا«  عنوان است که آن چه ما در ادیان از آن به         
همان موجودیـت غـائی   کنیم در واقع از     یاد می پس هر گاه از خدا      . هایی عقالنی نیست   حقیقت

 ۀ با رونـد آفـرینش در اندیشـ   ،با این تفاوت که پروسه آفرینش در ادیان رسمیگوییم  سخن می 
 ۀاي به مرحلـ    کوینی پیوسته و دو سویه از مرحله      آفرینش هگلی یک روند ت    . هگلی تفاوت دارد  

ت  آفرینش مشـارک   ۀ آن در پروس   ةدیگر است که در آن هم موضوع مورد آفرینش و هم آفرینند           
شناسـی    همـان روش    ر رونـد آفـرینش تکـوینی،      فریـدگار د    آ/فریـده   اندیشـی آ   هـم . فعال دارند 

 در واقع بخش    ،اي در ذهن وجود دارد     پایه دیالکتیک هگل وقتی ایده    بر  . ستدیالکتیکی هگل ا  
بـر آن اسـت    ذهنـی  پنداراین ) 372وود ( . به صورت بالقوه موجود است»ذهن برتر «سوبژکتیو 

ۀ ، به این ایده عینیت بخشد یا به تعبیري دیگـر، آن را بـه منصـ        در قالب امور واقع    نشفری  تا با آ  
بـه  ( این روند آفرینش دو سویه و تکوینی است به این معنا که ابتدا آفریدگار                اما. ظهور برساند 
گفتمـانی بـین آفریـدگار      . نقص نیست  آفریند که تمام و کمال و بی       ا می چیزي ر   ) معناي عام آن  

شود که طی آن تبلور عینی کمبودهـا و راه جبـران       برقرار می ) تبلورعینی( آفریده    و  ) ذهنی ةاید  (
اندیشی دست بـه آفـرینش     هم ذهنی از طریق چنین ةاین اید . شود ة ذهنی متذکر می   دآن را به ای   

این روند همچنان ادامه    . د کند یافته تر از نوع نخستین آن تولی       اي تکامل  فریده  زند تا آ   دیگري می 
به .  برسد،آل و به معناي کامل تبلوریافته است     به مطلوب غایی که ذهنی ایده      سرانجامیابد تا    می
 نخست آن کـه موجودیـت برتـر وجـودي            :شود  از این رهگذر سه نتیجه حاصل می       ،ظر لمون ن

دوم . کنـد  بلور یافتن بر مـاده عـرض انـدام مـی    استعالیی و فرامادي ندارد و در واقع از طریق ت     
اي هدفمند است و در نهایت به  روسه پ»تبلور عینی  « به    »ذهنی ةاید« تبدیل تدریجی    روندکه   این

یـت  سوم آن که آنچه در این میان اهم   . نقص است  رسد که کامل و بی      تگی می یاف  تجسم نوعی از 
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کنشیِ دو سویه بـین دو قطـب    هم ي است که از طریق     »تنش تغییر « بلکه   ،عینیدارد، نه آفریدة    
 )206 لمون ( .دهد میارائه  تري از حقیقت آید و درك متعالی به وجود می

ژان  ۀ  اي کـه در نمایشـنام      لهأتـرین مسـ    ن و شـاید مهـم     نخستیتوان به    از همین روزنه می   
ست کـه ژان مـدعی اسـت از         ی آسمانی ا  شود پرداخت و آن الهامات      به چالش کشیده می    قدیس

مـاهیتی کـه شـاو بـه ایـن صـداها           . کنـد  دریافـت مـی   طریق صداي کاترین و مارگارت قدیسه       
 متافیزیکی ا یا هویتی کامالً متفاوت از رویکردهاي شهودي است که در آن این صداه        ،بخشد می
شـدند و یـا بـا     ارانه و غیر قابل اثبات بررسی می فردانگ ناپذیر،  تجربه یافتند و از بعدي دینی،    می

از . شـدند  انکار مـی   ورفت ها زیر سؤال میاصل موجودیت آنه شکاکیتی اومانیستی و روشنگران   
عینی که در  / اي ذهنی   به تجربه  عرش به فرش کشیدن این صداها از حالتی استعالیی و شهودي          

 دربـارة  هگـل     راي  لـی شـاو در راسـتاي نزدیکـی بـه آ            تمـرین عم    هر فردي امکان ظهور دارد،    
 اول وقتـی  ۀ در صحنهنام در جایی از نمایش .است    »خرد برتر   « و   »ذهن برتر   «  ،»موجودیت غایی «

ــو   ــرت دوبودریک ــان راب ــامی  ،(Robert de Baudricourt)کاپیت ــالك نظ ــ م ــور ۀ قلع نکول و 
(Vancouleurs)خوانیم  می پرسد، ة صداهاي ژان از او می، دربار: 

 صداها؟ منظورت چیه؟: رابرت
 .یانین صداها از طرف خدا ما.  کار کنمشنوم که به من میگن چی یمن صداهایی م: ژان

 .یاناونا از طرف تخیلت م : رابرت
 )59 اول، ۀصحن. (1رسنیخدا این جوري به ما مهاي  پیام! خب معلومه  :ژان

م،   ۀ پنجم پس از تاج    در جایی دیگر در صحن     ژان عزلـت   گذاري چارلز در کلیساي جامع ر
 جوان   ،(Dounois)ژنرال دونووا   . بینیم که مشغول دعا است     اي از محراب می    گزیده را در گوشه   
  :یدآ بر عهده دارد نزد او میرانسه را اي که فرماندهی ارتش ف بیست و هفت ساله

نه امروز وقتـی    . شنوم من صداهامو از زنگ ناقوسا می     . م جک خوام چیزي بهت بگ   می: ژان
  جا تو این گوشـه،    اما این . اونا جز یک مشت دنگ دنگ چیزي نبودن       : همشون به صدا در اومدن    

هـا از یـه جـایی تـو           و مزرعه کنه، از ت  پژواکشون ادامه پیدا می   ان و   جایی که ناقوسا از آسمون می     
وقتـی نـاقوس بـزرگ بـه         ...هان  صداهاي من اونجا  . یان از گوشه و کنار طبیعت م      ها، تدوردس

 کـه مارگـارت و      اس  ن موقـع  همـو   :  »خدا فرانسه را حفظ خواهد کـرد        «  :گهمیصدا دربیاد، صدا    
بینـی   نم پـیش  توس چیزهایی به من میگن که نمی      ا میکائیل مقد   و حتی بعضی وقت    کاترین قدیسه 

                                                           
 .لفان استؤشود از م نامه ارائه مییی که از نمایشها ترجمه نقل قول -1
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 ...عدش  اوه ب بعدش،. کنم
بعدش ما هر چی رو   ژان، ]کند اش را قطع می  ما بدون دلسوزي حرف   با مهربانی ا  [ :دونووا  

زنـی   ة اون صداها حـرف مـی      وقتی دربار . شنویم ، از اون صداها می    که دلمون بخواد تخیل کنیم    
 فکـر    آوردي،  عقـل پسـندي نمـی      دالیـل    میزنـی ایی کـه    اگه واسه حرف  . شم  نگران می معذب و   

 )102-3 پنجم، ۀصحن(..  مغزت تکون خوردهکردم می
هاي پیشین این واقعه صـداهایی کـه ژان بـا واسـطه و از طریـق       اگر فرض کنیم در نسخه    

 همان صداي خدا در مفهوم سـنتی  ،کند میکائیل دریافت میقدیسانی چون مارگارات، کاترین و    
هگلـی را بـه تصـویر    » یموجودیـت غـای  « کـه     شاو در اینجا نه خداي دینی،       و دیرین آن باشد،   

ـ          ،   که کیفیتی انتزاعی دارد     »موجودیت غایی «این  . کشد می  ۀبا تجسم یافتن در مـاده و حتـی ارائ
،  اما در عین حـال  رساند، پذیر، خود را از موجودیتی ذهنی به تبلوري عینی می  تجربه سازوکاري

فـت و گـوي اول و       رابـرت در گ   . شـود  مـی ن) تخیل/ صداها(آفریده   /منکر دوگانگی آفریدگار  
و  نمایندگان شکاکیت و بـدبینی ذهنـی عصـر روشـنگري هسـتند           ،دونووا در گفت وگوي دوم    

تـرین   بینانـه  در خـوش » موجودیـت غـایی  « یـا  »برتـر ) ایدة(نگرة «کنند که  گونه استدالل می  این
ناپذیر این نگاه که رویکردي باور    . تواند در ماده تجسم یابد      هویتی استعالیی دارد و نمی      الت،ح

تخیـل  ،  رابرت و دونووا هر دو    .  صداها دارد در تعارض آشکاري با باورهاي ژان است         ۀبه مقول 
ناپـذیري   تضـاد آشـتی  » تخیـل «و » صـدا «کنند بین   دانند و تالش می     مصالح ماتریالیسم می  را از   

 ذهنـی خـود     نگـرة آمیـز     که ژان به دنبـال همزیسـتی مسـالمت         حالی است  این در . برقرار کنند 
 بـه مـا   هـاي خـدا اینجـوري    پیـام «گویـد   وقتی او مـی . است ) تخیل(و تبلور عینی آن   ) اهاصد(
کند تـا    ، در واقع تالش می    کنند  دست و پا می    پسند براي دونووا   یا دالیل منطقی و عقل        »یرسنم

صداها در قالـب   روندي که بر اساس آن        : ظهور برساند  ۀ دیالکتیک هگلی را به منص     روندهمان  
گفتاري که یک سال پـس از نگـارش ایـن اثـر بـراي آن        نیز در پیش شاو. یابند یت می تخیل عین 
داند و بـاور   فرا طبیعی می» به لحاظ تکنینی«او صداها را   . گذارد طلب صحه می  بر این م  ،  نوشت

دادنـد   گاه به او پیشنهادي نمی      هیچ ]صداها[آنها  «  :اند تخیل پویاي ژان     ة زایید دارد که آنها صرفاً   
 از هـوش مـادرزادي اش سـر بـر            اي که از ذهن خالق نیوتن سـر زد،          قانون جاذبه  ةبه انداز که  

دهـد کـه    عـین حـال بـه اصـحاب تـاریخ هشـدار مـی       شـاو در   ) 15پیشگفتار   (».نیاورده باشند 
او باور دارد که صـداهاي  .  ماه زده یا یک مست اشتباه نگیرندۀمکاشفات او را با حال یک دیوان     

 فشاري  ةاما در عین حال عقل سلیم او زایید          دهایی دراماتیک از عقل سلیم اویند،      نما  صرفاً ،ژان
 ). 62-3 فیلدن(  فرابشري در او بوجود آمده بودند»تمناي تکاملی«است که به جهت 
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هـاي   اي به کرامت د و تقریباً هر کجا که اشارهنامه فراوانن این دست در نمایش   هایی از  نمونه
شـود تـا از ایـن        بر قـرار مـی    تبلورعینی  /  ذهنی نگرة دیالکتیک    شود،  می ن فراتجربی ژا  به ظاهر 

هـاي ایـن     از دیگر نمونه  . ستی به خود بگیرد   صورتی پوزیتیوی   طریق روند تولید معجزات دینی،      
 فرانسه جاي خود را بـا یکـی از        ةاي اشاره کرد که شاهزاد     توان به صحنه    براي مثال می  رویکرد،  

هاي فرا طبیعی خود او را از  تواند با قدرت کند تا دریابد آیا ژان می      عوض می مشاوران ارشدش   
 در  ،آورد بـه زبـان مـی     استداللی که اسقف اعظم در این بـاره         . میان جمع تشخیص دهد یا خیر     

 کـه دفَـن  : داننـد   مـی (Chinon) دانـد کـه همـه در شـینون        او چیـزي را مـی     «  :خور توجه است  
(Dauphin) ]کـه  [ترین آدم دربار است و آن مرد با ریش آبی            رین و بد لباس   ت  بد قیافه  ]شاهزاده

در ادامـه وقتـی   )  70 دوم، صـحنۀ (» . اسـت  (Gilles de Rais)ژیـل دورا   ]بـه جـایش نشسـته   
 :دهد پرسد، وي پاسخ می الترموي دربارة ماهیت معجزه از او می

این هدف و   . شود تفاقی است که سبب ایمان آوردن می       معجزه ا   دوست من، : اسقف اعظم 
العقول باشد و بـراي      هستند خیلی محیر   هایی که شاهد آن    شاید براي آدم  . استه طبیعت معجزه 

ها سـبب شـود       اگر این اتفاق    :این مهم نیست  . ورند خیلی ساده  آ  ها را می   ن معجزه هایی که آ   آدم
 .هاي واقعی شوند معجزه ، میمردم ایمان بیاورند

 بازي باشند؟  اگر حقهمنظورت این است که حتی: الترموي
اي باعث ایمـان آوردن شـود،     اگر واقعه . شوند  ا سبب گمراهی می   ه بازي  حقه  :اسقف اعظم 

خب …بازي نیست، معجزه است حقه گویی   پس آن چیزي که تو از ان سخن می        : گمراهی ندارد 
سـم  شان کنترل کند، همان گونه که شما باید محض خـاطر ج            کلیسا باید مردم را به خاطر روح      

مـان کـاري را کنـد کـه شـما انجـام       براي این کار، کلیسـا بایـد ه   . شان به ایشان حکومت کنید    
 . ایمان مردم را با شعر بپروراند و زنده نگه دارد :دهید می

 .گذارم شیادي  شعر؟ من اسمش را می :الترموي
 هـیچ   ه وقایعی را که   به این خاطر ک     ها،   حکایت. در این صورت در اشتباهید    : اسقف اعظم 

ت تمهیـدات بسـیار   ها هم اغلـب اوقـا   معجزه.  دروغ نیستند کند، وقت اتفاق نیفتاده توصیف می   
 کنـد، و   ش محافظـت مـی     آن از ایمان مردم    ۀاي دارند که یک کشیش به وسیل       ساده و معصومانه  

 ) 70-1   دوم،ۀصحن...(آیند شیادي به حساب نمی
 تعریفـی  ،دهـد   که از آن ارائه می   عریفیکند، ولی ت   نمیاسقف اعظم وجود معجزه را انکار       

در هم  ) ایمان(را با تجسم بیرونی آن      ) معجزه  (آل ذهنی     که معناي ایده   (organic) است انداموار 
پندارد معجـزات بایـد چـارچوب و فرمـولی            می این درحالی است که الترموي    . پندارد تنیده می 
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ند و به همین دلیل وقتـی اسـقف اعظـم           هاي دنیاي ماتریالیستی داشته باش     خارج از قواعد بازي   
پـذیرد   میکند،   د ارائه می  که ژان چگونه دفن را تشخیص خواهد دا        استداللی منطقی مبنی بر این    

 معجزه شبیه به نگـاه      ۀنگاه الترموي به مقول   .  ژان خواهد کرد معجزه نیست     که کاري که احتماالً   
ه فراخور شرایط، بدون یرویی استعالیی ببه این ترتیب که باید ن   : سنت عبري به این مقوله است     

 خودمختـار، مسـتقل و فراتجربـی در           فردگرایانـه،   ها، ها و معلول    اي منطقی از علت     هیچ زنجیره 
 خدایان از ناکجـا آبـاد سـر رسـیده و بـا            ۀهاي مکانیکی دخالت کند و مانند اراب       سازوکار علیت 

موضـع اسـقف اعظـم    . گردانـد هـا باز  سـان ا بـه ان اعمال امور غیرعقالنی، توازن و نظم ایمانی ر       
آورد،  چه اسقف اعظم به زبـان مـی  آن. گیرد وار قرار می ۀ مقابل این جریان رمانس   در نقط  درست

کنـد بـا      تـالش مـی    شناسی هاي پوزیتیویسـتی هگـل اسـت کـه طـی آن             واجد نشانه به زیبایی   
اي   ارائـه  نیک و نه صرفاً   اي است آیرو   این شیوه :  به حقیقت دست یابد    »ها تغییر تنش «دیالکتیک  

 .استعاري از ماهیت معجزه
  اســـت کـــه رویکـــرد اســـتعاري بـــه مفـــاهیم، رویکـــردي وایـــت بـــر ایـــن بـــاور

هـا یـا     شـباهت اي را بر اسـاس  توان پدیده  است که طی آن می (representational)»بازنمودي «
قایسـه یـا تشـبیه       م ۀشناسی اسـتعاري بـر پایـ       روش. اي دیگر بازشناخت    ، از پدیده  هایش تفاوت

 خـود و  ةاستوار است و در آن دو مفهوم ذهنی یا عینی هر یک با حفـظ خـود مختـاري گسـتر              
وایـت  ( . هم زیستی طولی با یکدیگر دارند       تحریف یا تغییر مفهوم دیگر،      بدون آسیب رساندن،    

کنـد کـه بـراي مـردم      اي تعریـف مـی       وقتی اسقف اعظم معجزه را پدیـده       در گفتگوي باال  ) 34 
کند که شیادي هـم       چنین استدالل می   حیرالعقول و براي اصحاب معجزه ساده است، الترموي       م
. تواند به شکل نادرسـتی سـبب گمراهـی مـردم شـود       نهایت واجد همین کیفیت است و می   در

 مسـتقل و متضـاد       کـامالً  ةاو دو واژ  : سازي ذهن الترموي به شدت استعاري اسـت         مفهوم روند
دغام توانند در هم ا پندارد که هرگز نمی  هاي خودمختاري می   ب گستره  را صاح  )معجزه /شیادي(

  از نظـر او شـیادي،  . آمیزي در کنار هم پیدا کنند شده، به هم تشبیه شوند و همزیستی مسالمت

نتایج استنتاج شده از این دو مفهوم نیز .  است»ایمان  «ورد معجزه   به همراه دارد و رها    » گمراهی«
شـان بـا     وتیـک تواننـد در هرمنی    گمراهی و ایمـان هرگـز نمـی       :  دارند با هم ناپذیري   تضاد آشتی 

 اعظم و نگاه او واجد تمـام        این در حالی است که کالم اسقف      . یکدیگر همپوشانی داشته باشند   
در آیرونـی مفـاهیم در دو سـطح    : موجود در آیرونـی اسـت  (negational)  »سلبی«هاي  ویژگی

کنند و هدف گوینده از استناد به این شیوه، رسیدن           اط پیدا می   کنایی با یکدیگر ارتب    بازنمودي و 
در این شیوه مفاهیم در دو سطح بازنمودي و )  35وایت ( .به سطح کنایی ارتباط واژگانی است
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آن چـه در سـطح      . دشـون   دارنـد و کنـار هـم جمـع نمـی           اي با یکدیگر    ستیزمندانه ۀکنایی رابط 
در این چیـدمان،  . شود و بالعکس  میدر سطح کنایی نفیشود  الفظی تأیید می    بازنمودي یا تحت  

 تغییـر و در   کنند و سبب تحریـف،   یکدیگر امتزاج پیدا می  گستره و قلمروهاي معنایی مفاهیم با     
. پندارد  آن را مشکوك می  اي الترموي   دانشنامه بندي شده و   شوند که ذهن طبقه    یزي می نهایت چ 

ثیري که هـر  أ ت ۀ به وسیل  »شیادي« و   »معجزه«ناپذیر   شتیآ ةبه همین دلیل است که امتزاج دو واژ       
، زیـرا  پذیر است در گفتمان اسقف اعظم کامالً امکان ) یعنی ایمان آوردن  (گذارند   بیننده می دو بر 

ا اسـت کـه   درست همین جـ  . هاي مخاطب است    هر دو در نهایت سلطه و کنترل کنش        حصلِما
ح مختلف معنـایی   سبب به وجود آمدن سطو     »ییرتنش تغ  « زیرا ،آورد دیالکتیک هگلی سر بر می    

شود که این معانی هر چند در سطح لغوي با یکدیگر سر ناسازگاري دارند امـا در عـرض و     می
همـان چیـزي کـه     -شـود  گو برقرار مـی شان گفت کنند و بین ا میبه صورت کنایی همپوشانی پید   

 .کند یاد می» شعر «اسقف اعظم از آن با 
.  خـور توجـه اسـت      جوید در   دیالکتیکی که شاو به آن توسل می       در» تغییر تنش «رویکرد  

اي   این است که آیا ژان و رویاهایش در تحقق بخشـیدن بـه فرانسـه    ،شود پرسشی که مطرح می   
ایند که در تعارض با کلیساي واتیکان و نظام           هگلی »آزادي ذهنی «آزاد با ملیتی مستقل  نماینده       

هاي قانونی و بنابراین حـق        خود از حکومت   ۀکه به نوب  (رانسه  فئودالی انگلستان و شاهنشاهی ف    
دهـد کـه ژان در راسـتاي تحقـق           شاو نشان می  . گیرد یا خیر   قرار می )  هگلی هستند  ۀیافت تجسم

هاي  ها، و آزادي  ها، باور    بخشی به آن در دنیاي واقع، ارزش        ذهنی خود و تجسم    نگرةبخشی به   
شود از نگاه نهادهـاي       و همین سبب می    کشد به چالش می  ا   کلیسا و نظام فئودالی ر     ۀعینیت یافت 

) 188وود  ) (عینیت بخشی به میل فردي به بهـاي سـرکوب خیـر عـام             (» شرارت«رسمی دچار   
یکـی از   . شـود  ت هگلـی مـی    شـود کـه ژان دسـتخوش شـرار         ۀ دادگاه اشاره می   در صحن . شود

 : اوست»غرور«دهند  هایی که به ژان نسبت می شرارت
 و  گذاشـتی   آمـدي،  بـه کلیسـا احتـرام مـی          وقتی تو براي اولین بار اینجا        ... :اسقف اعظم 

تو با لباس فروتنی آمدي؛ و چـون        . زنی سخن بگی  کردي طوري که امروز حرف می        نمی تأجر
. دار کـردي   تو روح خـودت رو بـا گنـاه غـرور لکـه            خدا بر اساس این کارت به تو برکت داد،          

 .این همون تکبره. ر بر داشتهتراژدي کهن یونانی یک بار دیگر س
 .دونهاون فکر میکنه از همه بهتر می. بله: چارلز
 امـا مـن     ]ثیر سخنانش را برروي دیگران دریابد     أتواند ت  لوحانه نمی  ناراحت، اما ساده  [: ژان

مـن هـیچ وقـت حـرف        : بر هـم نیسـتم    دونم؛ متک هتر از هرکدوم شماها که ظاهرا میدونین، می       ب
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 .ونم حق بامنهکه بد زنم جز این نمی
 !نگفتم!  هاها]با هم[: بلوبیرد، چارلز
 دونی که حق با توئه؟  میاز کجا: اسقف اعظم

 -صداهاي من. دونممن همیشه می: ژان
شـن؟ مـن    چـرا اون صـداها بـه مـن نـازل نمـی      .. وصداهاي تـ .. واي صداهاي تو : چارلز
 )105-6صحنه پنجم، ( . نه تو،پادشاهم

آن هنگـام کـه ژان   . ه او درباره خویشتن مرتکب مـی شـود  ي هگلی است ک   »ظلم«اما این   
ینیت  ذهنی خود را عنگرةکند تا    تالش می آورد و    نگذار را به لرزه درمی    هاي نهادهاي قانو   لفهؤم

 .شود هگلی می» شرارت«بخشد، دچار 
ی در ایـن    خـواه  ، این است که چـرا وزنـۀ عـدالت         شود پرسشی که در این میان مطرح می      

هاربن بر این باور    . ستو ا تر از همتایان رمانتیک پیشین      نگینسمت مخالفان ژان س   نامه به   نمایش
آن اسـت تـا       زیرا بـر   ،کند  کمرنگ می   در شخصیت کوشون   است که شاو تعصب فردي را مثالً      

هدف او نشان دادن نیروهاي سیاسی و دینی بزرگـی          . حقیقت تاریخی بزرگتري را آشکار سازد     
هـاربن  (نـد   سپر بالي نهادهایی هستند که این افراد نمایندگان آن         هخواهان سیماي داد  است که با  

دانـد و    حرمتی به کلیسا می     حرمتی ژان به خودش را بی      بیبه همین دلیل است که کوشون       ). 40
 یک نظام سـلطنتی     داند که سرکردة    میتر   یا چارلز به این دلیل خود را براي شنیدن صداها محق          

 .ملت فرانسه براي برقراري ارتباط مستقیم با خداستة داست و بنابراین بهترین نماین
 گامی است در جهت اقبال به سـمت سـاختاري کـه    ،کشد ینجا به تصویر می  آنچه شاو درا  

 ء جـز  ، رابطۀ  بین اشیا  ، رابطۀ در مجاز مرسل  . نامد می) synecdochic(وایت آن را مجاز مرسلی      
) microcosm/macrocosm(الن جهـانی    ک /در این نوع ارتباط، نگرش خردجهانی     . به کل است  

هـا   یکی از قطـب : گونه استنماد، هاي معنایی  قطبکنشی همشود؛ به این صورت که   برقرار می 
بـه صـورت نمـادین القـا کننـدة          ) عظـم در مثال باال چارلز و یا اسقف ا       (که صورتی عینی دارد     

 .اسـت )  دینـی کاتولیـک  نظام سیاسی حـاکم بـر فرانسـه و نظـام    (تر  تر و ذهنی کیفیتی انتزاعی

 و به همین دلیـل اسـت کـه صـور            شوند   محسوب می  )integrative (»تلفیقی«ها   گونه رابطه  این
. بیننـد  انـد مـی   اسـته هایی که از آن برخ نظام) نماد(خود را نماینده ) چارلز و اسقف اعظم(عینی  

ر از خود چارلز و اسـقف    به تعبیري خود را نه برت      ،پندارد تر از اینان می     وقتی ژان خود را اصلح    
ایـن در حـالی اسـت کـه در          . کنـد   یی و سـلطنتی تلقـی مـی        بلکه برتر از نهادهاي کلیسا     ،اعظم
ن شیلر و تیلـور و مـک کـی ارائـه       واري که توسط افرادي چو     هاي ملودراماتیک و رمانس     نمونه
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به همـین    شاید   .محورانه دارند و سخنگوي گروه خاصی نیستند       -شود، افراد موجودیتی فرد    می
بـراي  (آینـد    اي از آب در مـی       ها تک بعدي و کلیشه      گونه قصه   هاي این   دلیل است که شخصیت   

 کـه در   در حـالی ) شوند می) villain (»شرور« اسقف اعظم و یا مفتش تبدیل به شخصیت   مثال،
 »شخصـیت مخـالف   «هـاي    ها آنهـا واجـد ویژگـی       نمایشنامۀ شاو با چند بعدي شدن شخصیت      

)antagonist (شوند می. 
  حـق فلسـفۀ و ) 1837 (حکومت و تـاریخ  فلسفۀهگل در : گیرد داستان به اینجا پایان نمی

و گذر تـاریخی آن از مقـاطع تکـوینی    ) World Spirit(که در آن به تبیین روح جهان ) 1971(
) telos(که غایت   (ترین صورت آن     یافته  ترین تا تکامل      از مبتدي )  قالب ساختارهاي سیاسی   در(

 بـازنمود   ژان قـدیس   نامـۀ    مهمـی کـه در واژه      ةپردازد، بـه کلیـدواژ     می) شود  یخ تعریف می  تار
ادي به  اي است که در آن آز      از نظر هگل، حکومت سامانه    . ناسیونالیسم: پردازد ، می پررنگی دارد 

بـاالترین حـق را بـر فـرد دارد، فـردي کـه              «رسد و بر ایـن اسـاس         ترین بازنمود خود می    عالی
بنـابراین  ) 156  حـق  فلسفۀ (».اش این است که عضوي از این حکومت باشد         ن وظیفه تری  لیمتعا

 میلـی کـه در   -یابـد  تجسـم مـی  » پرسـتی  میهن«حالت آن در ترین  ، در عینیت یافته آزادي فردي 
هگـل   ).212لمـون   (گیرد    ک حکومت شکل می   برترین شکل آن در احساس تعلق و تعهد به ی         

 -هـاي عینـی زنـدگی مـردم      ند که مرکز و بنیان دیگـر جنبـه        دا اي می » کل اخالقی «حکومت را   
 همـین حکومـت ملـی      در سـایۀ  ). 4همـان    ( است -خالقیات، دین و علم   همچون هنر، قانون، ا   

شـود کـه واجـد     کند و تبـدیل بـه فردیـت واحـدي مـی      می معنا پیدا    »روح یک ملت  «است که   
نیـز در گذرشـان در طـول        هـا    تاز نظر هگل حکوم   . هاي فرهنگی منحصر به فرد است      ویژگی

که هگل  (ترین نوع حکومت     آل  و در هر گام به تدریج به ایده       کنند    طی می  تاریخ، روند تکاملی    
ایـن  . شـوند  نزدیـک مـی  ) دانـد  ترین آن را در حکومت پروسایی عصر خـویش مـی           یاقته تجسم

اي  ی، جنبـه  آزادي ذهنـ نگرة ترین آرمانی  به سمت تکامل نهایی و عینیت یافتنِ  آگاهمندحرکت  
 ،هـا وجـود دارد     اي کـه در خودآگـاهی انسـان        از جهان واقع است که دوام آن بر انرژي سازنده         

نمایش روح  ... تاریخ جهان «. نامد می) Zeitgeist (»روح جهان «هگل این پدیده را     . استوار است 
ـ  ۀفلسـف  (».جهان در روند به سرانجام رساندن دانشی است که بـالقوه در او وجـود دارد                 اریخ ت

109(. 
ي است که تالش    » روح جهان «هاي     مشمول تمام ویژگی   ژان قدیس  ژان نیز در نمایشنامۀ   

نگرة ذهنی او .  ذهنی خود، تاریخ جهان را به غایتش نزدیک کند     نگرةکند با عنیت بخشی به       می
یـن راه از هـیچ کوششـی    اي آزاد و مستقل بـه پادشـاهی چـارلز اسـت و در ا           از آزادي، فرانسه  
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فلسـفه و   در  (Life Force)»نیـروي زنـدگی  « هگلـی در قالـب   »روح جهان«. کند ذار نمیفروگ
کار من آن است کـه بـه روح       «گوید    شاو خود در جایی می     .آورند هاي شاو سر بر می     شخصیت

اتفاق » نیروي زندگی« در قالب بخشیاین تجسد ) 4پیترز  (». تجسد بخشم (Zeitgeist1)جهان
 روح جهان از نظر هگل کیفیتی متافیزیکی و استعالیی دارد، براي شاو نیز              همانگونه که . افتد می

مادي  را یک موجودیت غیر   »نیروي زندگی «شاو  . نیروي زندگی واجد این ویژگی انتزاعی است      
 ها آنها را به شکل تکوینی و تدریجی به کند که با حلول در زنانگی و مردانگی انسان    تعریف می 
 نیروي زندگی شاو بر اصـل آزمـون و خطـا    .)14اسپرینکورن (دهد  یوق مآل شان س   سوي ایده 

فیلـدن  (رود   پـیش مـی    ،استوار است و در این میان به سمت تکاملی که هنوز به آن نائل نشـده               
خطـا محـور هگـل اسـت کـه در            - و -این نگاه شاو به خوبی یـادآور دیالکتیـک آزمـون          ). 63

هاي هر دو نویسنده بـه       از این رهگذر اندیشه   . دشو   تاریخ به کار گرفته می      تکاملی شناسی  روش
کند تـا در قالـب یـک         الش می در همین راستا ژان نیز ت     . یابد سوق می ) teleology(مندي   غایت

آن  را  کـه در ) فئودالیسـم ( نهاد سیاسی وقت     ، یا یک نیروي زندگی شاویی     ،روح جهانی هگلی  
کـل اخالقـی جدیـدتر و       کشـاند و    دوران تبلور عینی آزادي قرون وسـطایی بـود بـه چـالش ب             

 ژان این بود که او امکان    ویژة امتیاز«: گوید موري در این باره می    . تري را بنیان گذارد    یافته  تکامل
کـرد و بـه همـین         درك مـی   پیدایش یک ملت فرانسوي زبان را که خودمختار و خودمحور بود          

از سـوي   . ب فرانسویان مهـر کـرد     دلیل این پیام را که خو ومنش آنها از میان نرفته است، در قل             
دیگر، اصحاب کلیسا با مفهوم ذهنی امپراتوري جهـانی و کلیسـاي جهـانی، انـدك اهمیتـی بـه            

پرسد آیـا   در صحنۀ اول وقتی رابرت از ژان می    ) 50هاربن   (».دادند تمایالت و دعاوي ملی نمی    
 :دهد سخ میه است یا نه، ژان پاتا به حال سربازان انگلیسی را هنگام جنگیدن دید

و ما آفریده فقط بهشون کشـور خودشـون   خدا اونها رو درست مثل  . اونها فقط آدمن  : ژان
 .ر ما بیان و زبون ما رو حرف بزننخواد که اونها به کشوبون خودشونو داده؛ خدا نمیز

ربازا مطیـع اوامـر     دونی که س   رو تو کله ات فرو کرده؟ مگه نمی        کی این مزخرفات  : رابرت
دشـاه  ا یا تو نداره کـه طـرف دوك برگاندیـه یـا پا    و این هیچ ربطی به اون   ندال شون  فئو ارباباي

 ن شون چه ربطی به این قضیه داره؟زبو. انگلستان یا شاه فرانسه
اییم و  همۀ ما مطیع اوامر خداي آسمون     . هم چیزي رو که گفتی نمی فهمم      من یه ذره    : ژان

 اگـه . مون خواسته ازشون منحرف نشـیم     و از و داده   ما مملکت خودمون و زبون خودمون     اون به   
                                                           

 .گرفت ار می به همان صورت آلمانی  مورد استفادة شاو قر،هاي هگلی است این واژه که از کلیدواژه -1
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 )59-60 اول، صحنۀ(.... ومدبه حساب می نبود کشتن یه مرد انگلیسی تو جنگ، قتل ياین طور
 شاو همان نیروي زنـدگی اسـت        نگاه از   ،کند از آن یاد می    »خدا« آنچه شاو در اینجا با نام     

خدا، آنگونـه کـه   «: نویسد لتونن میوا. شود یاد می» وح جهانر«شناسی هگل از آن با   که در واژه  
یعـت دخالـت   منـد طب  امکند، یک موجود استعالیی که قادر است در روند نظ شاو او را درك می   

خدا یک نیروي قادر متعالی که بتواند بدون حضور ما به امـور     «: گوید خود شاو می  .. کند نیست 
در واقـع، ایـن روشـی    . انجام دهـیم کار را برایش    او ما را آفریده تا این      ... ». نیست ،نظم ببخشد 

ایـن  ) 190والتونن   (».یعنی از طریق ما    -دهد ن کارش را سر و سامان می      است که او به وسیله آ     
در ) Ultimate Being(دیدگاه یادآور نگاه پوزیتیویستی هگل است که بر مبناي آن وجود غایی 

به مثابه وجودي اسـتعالیی کـه       شود و چیزي به نام خدا        ودیت اشیا و امور واقع متبلور می      موج
ـ ) 163کوژو . (کند نیست  را با نیروهاي فرامادي هدایت می     جهان  روح جهـانی کـه   ۀژان به مثاب

 اسـت، او بـه   »حکومـت ملـی  «آل ذهنی  به ایدهتجسم مادي پیدا کرده به دنبال عینیت بخشیدن         
ریـزد تـا از ایـن        میی را به هم      درونش مناسبات نظام فئودالی و کاتولیک      »نیروي زندگی «کمک  
بـراي رسـیدن بـه    . قلمروهاي جدیدتري را براي تاریخ تکوینی روح جهان تعریف کند         رهگذر

هاي مستقل دو کشور     او به زبان  . جوید  شناسی هاي ناسیونالیستی سود می     ن از نشانه  این مهم، ژا  
: دهـد  پاسـخ مـی  پرسد  وقتی رابرت از او دربارة زادگاهش میکند؛  فرانسه و انگلستان استناد می  

 در جـاي دیگـري از       )58 ،صـحنه اول   (».زنـیم  چه فرقی میکنه؟ همه ما فرانسوي حـرف مـی         «
 کنـد کـه چگونـه اصـالحات دینـی نیـز        که از اصحاب کلیسا است، تبین می نامه، کوشون شنمای
 . هاي ناسیونالیستی قرار گیرد لفهؤتواند در راستاي عینیت بخشی به م می

اما بـه عنـوان یـک    . اس همدلی نسبت به گستاخی هاي او ندارم   من هیچ احس   : ...کوشون
تـرین   ت کـه بـا یکـی از خطرنـاك    و درست همین جاس. دانم روحانی نظر عوام را درباره او می  

ها، ایتالیا براي ایتالیایی     ها، انگلیس براي انگلیسی    فرانسه براي فرانسه زبان   : شویم ها آشنا می    ایده
 کنـد کـه    وقتـی ایـن دختـر تهدیـد مـی         ... ا آخر ها و همین طور ت     یی  انیااسپانیا براي اسپ  ها،   زبان

که در  زند   اي حرف می    تمام محدوده  رة بدون شک دربا   ،تاراند ها را از خاك فرانسه می      انگلیسی
زننـد، همـان     ه حـرف مـی    از نظر او مردمی که به زبان فرانس       . کنند آن به زبان فرانسه گویش می     

توانم به شما بگویم که این       می. ...  یاد کرده است   »ملت«از آن با    چیزي هستند که کتاب مقدس      
اي کاتولیک فقـط یـک قلمـرو        که کلیس   ضدکاتولیک و ضد مسیحی است؛ براي این       رویه اساساً 

هاي مختلف تقسـیم کـن تـا         این قلمرو را به ملت    . ی مسیح است  شناسد و آن قلمرو پادشاه     می
ن وقـت بـه مـن     آاز تاج و تختش پـایین بکشـید و          مسیح را   . مسیح از تاج و تختش خلع شود      
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خواهد ایستد؟ دنیا در آتش جنگ و خونریزي         بین گلوهاي ما و شمشیرها می     ید چه کسی    ویبگ
 )98-9 سوم، ۀصحن (.سوخت

هـاي یـک     لفـه ؤراستا بـا م    هاي انقالبی دینی هم    دهد که چگونه مؤلفه     فتگو نشان می  این گ 
از . شـود  به سوي غایت آن به کار گرفتـه مـی     »  جهان روح«انقالب سیاسی در خدمت پیش برد       

 یک ملت به عنوان سـنگ بنـاي یـک کشـور             »زبان«بخشی به     تالش ژان در ارزش    نظر کوشون 
انجامـد و ایـن رویکـرد سـرانجام          هاي مختلـف مـی     لمرو مسیحیت به ملت    ق  به تجزیۀ  مستقل،

گسلد و سبب تجزیه      هم می  نامد از   می »قلمروي پادشاهی مسیح  «انسجام و یکپارچگی آنچه او      
این همپوشانی در تحوالت دینی و      . شود  دینی کاتولیک می   -پاشی نظام سیاسی  و در نهایت فرو   

 بخشـی از همـان حرکـت تکـاملی روح           ،هاي ناسیونالیستی  سیاسی به آن دلیل است که خیزش      
غییـر  کـه همـین ت     پذیر نیسـت جـز آن       خود است و این امکان     ۀجهان به سمت غایت بهبود یافت     

پذیر نیست مگـر      سیاسی امکان  نهادبه کالم دیگر، تغیر     .  در نهادهاي دینی صورت گیرد     ،نگرش
هاي دینی رخ دهد و درسـت همـین جاسـت کـه ژان بایـد بـه        لفهؤ در مایی نهادگونهآنکه تغیر   

 تغیـر در هـر    پروتستانیسم سوزانده شود تا ریشـۀ    عنوان سخنگوي هر دو مکتب ناسیونالیسم و      
 .شکددوجا بخ

 نتیجه
شاو از جمله نویسندگانی است که به خوبی نیاز جامعه و عصـر خـود را بـه درانـداختن                    

اش، رویکـردي بـه    کارانه هاي محافظه و توانست با نگاها. کرد می درام درك  ةدر گستر نو  طرحی  
 گذاري کند که نه تنها باورهاي مالوف، مطمـئن و امـن ویکتوریـایی را بـه              پایهدرام انگلیسی را    

اي اصـول و قواعـد نگرشـی نـو را بنیـان               بلکه همزمان و به شکل جسـورانه       ،کشاند میچالش  
یکـی  ،   هم به لحاظ محتواي اثر و هم به لحاظ رویکرد ساختاري           ،ژان قدیس  ۀنمایشنام. نهاد  می

هـاي پیشـین ایـن     ژان، قهرمـان نمایشـنامه کـه در تجربـه    . ین تالش استهاي موفق ا  از نمونـه 
، در قالـب تصـویري      ژان قـدیس  شد، در    ی و دور از روزمرگی نشان داده می       رواقعزنی غی  واقعه

 زبـانی  ،آیـد   بـه نمـایش در مـی   1920 دهـه   انگلسـتان در   رئالیستی و نزدیک به واقعیت جامعۀ     
هاي پیشـین را   اقتباسمحور  ساختارهاي توریستی و دورنماگیرد و آیرونیک و جدي به خود می 

گیرد که در عین پایبندي به اصول        شکل می یب نوعی از درام تاریخی      به این ترت  . ریزد میبه هم   
از همـین رهگـذر   . کنـد  ي مـی گـذار  جویانه را بنیان  هاي نگرشی تحول   تاریخی پوزیویستی، پایه  

شناختی خود برجاي گـذارد کـه بـا     است که به ظن مکدونالد شاو توانسته بنیانی در آراء زیبایی 
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مکدونالـد  (تـر شـود     به درام مارکسیستی نزدیـک ،  اسالف خود تعدیل سانتی مانتالیسم تصنعی     
 کـار گیـري    در این مقاله تالش شد نشان داده شود چگونه رویکـرد انقالبـی شـاو در بـه                 ). 73

در . شـود  مـی هاي پذیرفته شده در این درام تـاریخی     لفهؤ جدلی هگل سبب به ریختن م      اندیشۀ
 ،»شـرارت « ،»غایـت نهـایی   «گلی واژگانی همچون    معناي ه   تالش شد تا با استناد به      ،این راستا 

 . دیالکتیکی شاو پرداخته شودبه تبیین اندیشۀ» پروتستانیسم « و»ناسیونالیسم« ،»روح جهان«
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