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:چكيده

ييهاهيسويبشرخصوصياتوهاييذات، توانابه ها در نوع نگرشتوان انتظار داشت تفاوتمي

و از همين رو آثار چنين مباني را در بستردررا گوناگون  فرجام يك نظام انديشگي رقم زند

س و تصور از محدوديت. يز مي توان جستجو كردنمعواجياسيفرهنگ و نوع برداشت  ها

و وضعيت خود توانايي و طبيعت انساني، سوژه ها را در قبال موقعيت و كيفيت سيرت هاي بشري

و انديشهي تصميمشان به بصيرتي مي رساند كه در نحوهدر هستي انساني ي آنان در قبال گيري

ميعيورزي سياسي اجتماچگونگي عمل ده. بخشدشان جهت ي در جريان اين تحقيق با مطالعه

و تحليل محتواي انسان شناختي آنها، رد و انگليسي قرن نوزدهم پاي نوع رمان شاخص فرانسوي

و در عين حال توالي آن در زيست سياسي اجتماعي  و برداشت از سرشت انسان نگاه ماهوي

.ردمردمان اين كشورها مورد مقايسه قرار مي گي

:واژگان كليدي

 ماهيت بشر، اشرافيت، بورژوازي، طبيعت، انقالب، فرهنگ، ادبيات،انسان

 Email: zibakalam1@yahoo.com 66409595:ساكف: نويسنده مسئول*
.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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 مقدمه
و برداشت انديشمندان گوناگون از توانايي و محدوديتبسياري معتقدند نوع نگاه هاي ها

كه از قهرمانان خود خلق مي ميبازيگرانشان نقشي كليدي در انتظاراتي هب. كندكنند، بازي

و فلسفي انديشمند بازي عبارتي نحوه به انسان نقشي كليدي در كل دستگاه فكري ي نگاه

آيزايا برلين فيسلوف انگليسي مبناي تحليل انديشه هاي سياسي را از در همين راستا. كندمي

از. شناسي آنها آغاز مي كندمبداء انسان ي تصويري به اعتقاد او كار فلسفه سياسي با عرصه

و در جريان اين تصويرسازي ويژگيسرش و نهاد انسان آغاز مي شود و ثابتت هاي مستمر

مي شود چنين تصويري به خصوصيات اساسي انسان. انسان، از ديدگاه فيلسوف سياسي ارائه

و انتخاب اخالقي باز مي گردد . مثل خردمندي، توانايي انتخاب، غايت مندي، خودآگاهي

ا،بنابراين ي برلين بر اين كه نوع دريافت از سرشت انسان اساس هر فلسفه مر تاكيد مي كند

ي اختالف ميان فلسفه هاي سياسي را بايد در درك آنها از  و ريشه سياسي را تشكيل مي دهد

 وي براي توجيه اين ادعاي خود به تفاوت ديدگاههاي هابز.)101: 1383بشيريه،( طبع بشر جست

غ و ايت متفاوت تئوري هاي سياسي اين دو انديشمند اشارهو روسو نسبت به سرشت انسان

كه مشهور است ژان ژاك روسو ايده اي تحت عنوان. كندمي به"وحشي نيك نهاد"آنچنان

ي تماس با مفاسد كه در نتيجه و معصوم بشري ي سرشت نيالوده عنوان بخشي از افسانه

و اين ايده او بعدها ي اصلي نظريه هاي تمدن جديد نابود شده، را مطرح كرد  به هسته

مي شود كه بشر.)57):ب(1385برلين،( بدل شد)Primitivist(بدويت باور اين نظريه از اين جا آغاز

و  و نيكي ها دارد به فضايل و پاك نهاد كه در ذات خود گرايش موجودي است نيك سرشت

كه شر ي مدرن زاده شده در شرايط نوين است و جامعه مي زند كه اما اين تمدن ايطي را رقم

مي شود و ناپاكي ها به تيرگي ها مي شود كه براي. بشر آلوده ي وي به اينجا ختم نظريه

كه  ي ناشايستي را و نيك منشانه خود بايد جامعه به زيست فضيلت مدارانه بازگرداندن بشر

مي شود، نابود ساخت ي فساد مردمان  نظر آيزايا برلين،به.) Emmanuel,Goold,2002: 242(مايه

كه"روسو" و" بر اين اعتقاد بود مي بايست تا بن ويران شود كل اين روبناي نفرين شده

ي شرور انساني چنان بسوزد كه جز خاكستري از آن بر جا نماند .)99:)الف(1385ن،يبرل("جامعه

ي اثرگذاري اين نظريه ها بر جهت گيريهاي سياسي اجتما عي نيز تاكيد برلين در باب نحوه

كه  ي گراي"داشت و توده ي آنارشيستي اين نظريه ها در قالب هاي گوناگون در هر برنامه

و انواع زيادي از آن جنبش هاي جوانان  به شدت بر ماركسيسم و صد سال اخير گنجانده شده

سبب بود اين بدين.)57):ب(1385برلين،(" اثر گذاشته است،كه هدف هاي افراطي يا انقالبي دارند

به چالش  و قابل و كاستي هست از بيرون است چه كژي مي شد كه هر كه اين باور ترويج

و طرحي نو در انداختن و سرانجام برانداختن .)25: 1384مرديها،( گرفتن، با آن مبارزه كردن
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و در نقطه ي مقابل اين ديدگاه، انديشمنداني چون هابز با تاكيد بر خودخواه بودن

كه در پي بر خواهشگر مي دانند و موجودي غريزه جو بودن بشر، انسان را گرگ هم نوعانش

به يك قرارداد.)slomp,2000: 25( آوردن آمال درونيش است ي عزيمت هابز را  اين نقطه

كه با برقرار ساختن نظم، امنيت جامعه را در برابر رقابت مي رساند و سخت اجتماعي سفت

به قدرت آدميان حفظ دل. كندميمعطوف و نظر تبلور چنين نگاهي انسان را در عمل

كه از ديرزماني پيش نوعي سامان سياسي ميكارانه انگليسيمحافظه  توان تعقيب كرد

بامحافظه و به ثمر نشانده است كارانه كه. ثبات را ازميهاانقالبدر حالي تعدد در بسياري

پشرخ دادندكشورهاي اروپايي  ي اصالحات، كمترين، انگلستان با ت سر گذاردن آرام دوره

هاطي. فرآيند انقالبي را به خود نديد سه اصالح مهم در انگلستان1846 تا 1828ي سال

و الغاء قانون غالت بدون بروز كمترين حركت شامل آزادي كاتوليك ها، اصالحات انتخابي

و با مساعدت تمام طرفانجامراديكال  تي مسالمت آميز پايان هاي درگير با صور گرفت

ي رنجبر هيچ گاه در سپهر سياسي اينهمسال. پذيرفت و يا احقاق حق طبقه ي مبارزه طبقاتي

كه محافظه كاران انگليسي با شكل دادن نوعي نظام سياسي مملكت تاثيرگذار نگرديد، چرا

به امروز يكي از باثبات ترين  هانظمستحكم، با تمامي طبقات جامعه كنار آمده تا ي سياسي ام

كه.انددهكردنيا را براي خود حفظ اين رويه درست نقطه مقابل فرهنگ سياسي فرانسوي است

وقوع. قابل ارزيابي استتغييرخواهي راديكالبر اساس مفروض اين مقاله با ويژگي بنيادين 

و 1844و1789ي متعدد در اين كشور همچون انقالب هاي انقالب ها و نيز سطح گسترده

به كشوري شاخص از اين حيث بدل ساخته است . مداوم تحركات سياسي راديكال، فرانسه را

و طبع و برداشت از ذات مي شود رديابي طرز تلقي بنابراين آنچه در اين پژوهش تعقيب

به اين ترتيب و و انگليسي است به،بشري در رمان هاي قرن نوزدهم فرانسوي  دست يافتن

مي تو كه آيا يكي اين مهم و تاثرات را در دل ادبيات اين كشورها به عنوان ان ردپاي اين تاثير

پي گيري كرد و انگليسي براي اين مهم. از مولفه هاي شكل دهنده فرهنگ سياسي فرانسوي

در10 رمان بزرگ نوشته شده توسط10از  و جريان ساز در قرن نوزدهم،  نويسنده اثرگذار

و انگلستان به براي گزينش رمان ها، ناگزير با مطالعه. ره گرفته شده استكشورهاي فرانسه

كه داراي فحوايي سياسي  تعداد زيادي از آثار هركدام از نويسندگان، رماني برگزيده شده

و از بيشترين بازتاب در زمانه خود برخوردار بوده باشد در ادامه پس از بررسي. اجتماعي بوده

ف و و بطور مشخص رمان رهنگ سياسي به تحليل رمان ها از حيث نوع برداشت رابطه ادبيات

. از انسان پرداخته شده است
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و فرهنگ سياسي)رمان( ادبيات
آن خياليرمان توصيف هاآلود است كه در و بيش نمونهشخصيت يو اعمالي كه كم

و پرداخته مي شودشخصيت ها و زندگي واقعي است بر اساس طرحي كلي ساخته .و اعمال

چ كه آن مي"فرانسوا الپالنتين"نان گويد زايش رمان، استاد انسان شناسي دانشگاه ليون فرانسه

و در لحظه به صورتي همزمان به وقوع پيوست كه همچون انسان شناسي اي از تاريخ اروپا

هاگروهي از  كه تا آن زمان مشروعيتي استعاليي ارزش و نظم جهان به سستي گذارده بود  رو

مي رفتداشت به زير آنچه به اين صورت پيش نهاده مي شد، نوعي انسان محوري. پرسش

نه فقط خدامحوري پيشين، بلكه فلسفه ميبود كه به حاشيه .)1385:43، فكوهي( راندي كالسيك را

و عامل در دل رمان عصر"من"رو از اين به صورت كارگزاري نقش آفرين  جديد خلق شد كه

د. جديد متبلور شد كه تواناييورهاما در به رشد گذارده اي و ذهني بورژوازي رو هاي عيني

ي ساحتي زود به مثابه و بود رمان و ساده در ساحت هنر مورد اقبال طبقات متوسط فهم

ب19در قرن. بورژوا قرار گرفت بره رمان و ارجح  ديگر ساحات شدت مورد عالقه مردم بود

.)1382:1082لوكاس،( نيز براي توده هاي مردم گرفتنمايش جاي شعر را هنر همچون نقاشي يا

كه ذكر شد رمان از بدو زمان زايشش به يكي از اشكال مسلطا ز طرف ديگر همان طور

و در اوج19شايد از همين رو بوده كه در قرن. هنري در فرهنگ بورژوازي بدل گشته است

و رسم ادبيات منازعات سياسي در كشورهايي چون فرانسه، بسياري از كنشگ ران اجتماعي راه

مي دادند و. را از وسايل فعاليت خود دانسته به مبارزات سياسي خود نيز ادامه شاتو بريان

كه در حقيقت زيربناي تعلقات عقيدتي خود را  ويكتور هوگو نمونه هايي از اين دست هستند

هادر قالب  ميرمان اي. دادنديشان در اذهان مردم شكل هااز تكرار پاره ي زمانه در ارزش

تكه اي از پازل فرهنگ سياسي رايج زمانه را رمان ها به عنوان  بخشي از كاركردهاي رمان

مي دهد آن. نشان و جامعه را در بطن جريان رمان نويسي ي يك كشور مي توان روح زمانه

و دريافت ي تاثير ادبيات بر فرهنگ سياسي. بخوبي مطالعه كرد مردمان دوتوكويل در زمينه

نه تنها افكار انقالبيشان را به ملت فرانسه القاء كرده، بلكه"فرانسه معتقد است كه اديبان ما

و ديدگاه زندگي فرانسويان را نيز شكل بخشيده بودند آلبر")1365:271دوتوكويل("منش ملي

مي"ژول ايزاك"و"ماله نمدهند شرح يكه ادباي قرن هجده فرانسه ادب را از حيث ادب

ميي وسيلهخواستند بلكه آن را به مثابه و ايزاك،( دانستندي ابراز عقايد سياسي در.)297: 1364ماله

و كند نويسندگان فرانسوي توانسته بودند غرائز، سليقههمين راستا دوتوكويل نيز تاكيد مي ها

هحتي ويژگي و در به مردم فرانسه القاء كنند و غريب يك اديب را ي عمل نگامههاي عجيب

وي حتي گفتمان بكار گرفته شده توسط.ي سياست گردانندتمايالت ادبي را وارد پهنه

و توده هاي انقالبي را سرشار از واژه و برق ادبي، كليشهسياستمداران هاي مطنطن هاي پر زرق
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ميپردازيو جمله كه سبب پروراندن عواطف سياسي اين نوشته. داندهاي ادبي گشته هاي ادبي

به آساني از سوي پست ترين طبقات جامعه بودند در ميان همه و حتي ي طبقات رواج يافته

اين در حالي است كه درست در همان زمان هيچ). 1365:271دوتوكويل،( نيز پذيرفته شده بودند

و حتي نويسندگان رومانتيك  و كنش انقالبي در ادبيات انگلستان نيست خبري از خشونت

و واقع بين بودندانگلي ،(سي عمل گرا  در حقيقت رمان نويسان عالوه بر اينكه.)74: 1375فورست

و جهت بخش در و تاثيرگذار روايتگر جريانات حاكم بر عصر خود هستند بلكه بخشي فعال

و هستند ي خود نيز بوده .فضاي فكري عقيدتي جامعه

 تحليل رمان ها
 رمان هاي فرانسوي)الف

و)1 بر اثررنه آتاال از:انيشاتو كه برخاسته  يكي از ايده هاي مصرح در اين رمان

به زندگاني ملل)ي وحشي نجيبايده( هاي ژان ژاك روسوايده است، نگاه حسرت بار

و يا بوميان طبيعي استهاانسانوحشي،  به.ي بدوي به سرخپوستان  در حقيقت نويسنده

و فرزنداهاانساني مثابه بييي آرماني و ميوغلن پاك همچنين همانطور. كندغش طبيعت نگاه

و بهروزي آدمي را تنها در دامان"ي نابرابريسخني درباره"كه روسو در كتاب   نيكبختي

ميطبيعت مي به دامان طبيعت كه شاكتا قهرمان داستان رود جويد، در رمان آتاال نيز آنگاه

 در عين حال به تاسي از روسو شاتو بريان.)1383:21بريان،(كند درست همين مشي را تعقيب مي

و تمدن به عنوان سبب خروج از وضع طبيعي به مالكيت و با افسوس نسبت نيز نگاهي منفي

و .ي آرامش طبيعي داردبر هم زننده...و اسباب آن همچون صنعت

و تمـايالت هـا ها، گـرايش اين سركوفتگي. درد رنه قهرمان داستان او دردي اجتماعي است

ي ژان ژاك روسـو در كتـاب رنه براي زنـدگي انزواطلبانـه در حقيقـت نمودهـايي از انديـشه

را.)21: 1383بريان،( او است"اعترافات" و حيـران كـه دورنمـايي از آينـده درد جـواني سرگـشته

بي. فراروي خود متصور نيست  و و فاقد منزلت استجامعه از ديد او پست عد. معنا م اين نوع

كه شاتو بريان به وصف آن پرداخته بر افكار هم عصرانش تـاثيري ژرف گـذارده تعادل روحي

در. اسـت   آنهــا.كردنــد خويــشتن خــويش را در سـيماي رنــه درك مــي 1815بيــشتر جوانــان

و هماهنگ گردانند مي كه خود را با او همساز در. كوشيدند از اين رو پس از رنه بسياري سعي

و انديشه هايشان كردنـد بازتوليد  طـور بـه.)244: 1382، ونـلبر(و بازسازي اين شخصيت در آثار

مي  و دروني شدن آن از سـوي كلي توان اين برداشت را داشت كه تزريق نوعي شور رومانتيك

و مردمان عادي، سبب ريشه دواندن نوعي رومانتيسم اجتماعي  گـشته) 255: 1378جعفـري،( جوانان

به مثابهكه عاقبت آن نوع و تالش راديكال .ي راهكار تغيير بوده استي هيجان انقالبي
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در: اونوره دو بالزاكباباگوريو اثر)2 بالزاك در اين رمان زندگي روزگاران جوانيش را

مي"راستينياك"قالب محصل جواني بنام  كه از مشاهده. كند بازسازي ي مفاسد احساساتي

مي"تينياكراس"اجتماع اشراف شهر پاريس به كه دست دهد، درست همان احساساتي است

ي جواني به پاريس دست داده بود به.به بالزاك در هنگام ورودش در هنگامه همان عشق

كه خود بالزاك احساس زندگي و همان انزجار از اوضاع اجتماعي اين شهر، همان طور

ميمي و روح راستينياك جلوه  بطور كلي بالزاك.)1382:15اك، بالز( كندكرده است در فكر

ميجامعه وي آن روز فرانسه را مانند يك تابلوي نقاشي پيش چشم خواننده و هرج گذارد

ب و خودخواهي ذات آدمي را بي قانوني، ناپايداري، پول پرستي ميه مرج، . كندخوبي جلوه گر

مي بالزاك انسان را موجودي جاه،از سوي ديگر اوژن"قهرمانانش همچون داند، چنانكه طلب

يا"راستينياك و و"آرزوهاي برباد رفته"در"لوسين" در اينجا  از اين خصلت برخوردارند

و خواستهطلبيهمه چيز را قرباني جاه ميها هااز همين روست كه در نبرد. كنندهاشان  انسان

و قدرت مبارزه بيبر سر مظاهر ثروت هراي كه به قواعد مبارزه انساني امان برقرار است  بهتر

و پايبند باشد موفق خواهد بود . آشنا

بهوگو: بينوايان اثر ويكتور ماري هوگو)3 يها رساختيزسعي در نماياندنانينوايدر

از جامعه فرانسهياجتماع و با تصويرسازي فقيو اجتماعيمعضالت اقتصاددارد ري جامعه

ن از طبقات مختلف اجتماعي را زير ذره بيني گوناگوهاشخصيتدر جريان داستان فرانسه

و مصيبتقرار مي و ظلم به آنها را با مبالغهدهد ميهاي مبتال در. دهدي فراوان شرح هوگو

دارد تا به معناي واقعي كلمه رماني شرح داستان نظرات سياسي گوناگون خود را ابراز مي

بتوانيم. سياسي اجتماعي ارائه كرده باشد - رمان همچون بازتاب خارجيراتي تأثناينواي در
 فرانسه باالخصيهاستيالي سوسريتأثو نيز ژرژ سانديو احساساتمĤبانهستيالي سوسيها

و فور،يليتخيهاستياليسوس و پرودون .)837: 1378،ينيحسديس( مشاهده كردراهي چون كابه

و انسان را فطرتا خوب.)1373:115بودلر،( نيك زاده شده استانسان معتقد است هوگو كتوريو

او.مي داند نهبدبه اعتقاد و و پديده هايي اكتسابي هستند و پستي بر انسان عارض شده ي

و نهادهاي حاكم بر آنها خوي. همراه ذات آدمي و بطور كلي مناسبات وي بر آنست كه شهرها

د. سازندآدمي را وحشي مي ر ابتدا يك روستايي ساده ژان والژان قهرمان داستان نيز در حاليكه

به يك ديو شرور مي .)455: 1357هوگو،(كند لوح بوده، مناسبات غلط نهادهاي اجتماعي او را بدل

و نگاه سياسي افراد بسيار تعيين كننده شناسي هوگو سمتدر انسان گيري ايدئولوژيك

كه  و محافظه كار قاعدتهاشخصيتاست؛ آنجا ا مورد انتقاد قراري ضدانقالب، بورژوا، اشرافي

و جور ارزيابي و ظلم و سيستم فساد و جزئي از دستگاه به عنوان اشخاصي منفي و مي گيرند

با.مي شوند و بطور كلي غيرانقالبي و افراد اشرافي، محافظه كار وي بطور كلي با طبقات
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به سبب عدم همراهي و در اين بين بورژوازي نيز و ديدي انتقادي برخورد مي نمايد با انقالب

هاي ميانه روانه در هوگو با نقد سياست. دارا بودن تفكر غيرانقالبي مورد نقد هوگو است

و اصوالً بدست مي)1317: 1357هوگو،( جريان رمان توصيفي حماسي از وقايع انقالبي  دهد

و محتوم مي ب. داندانقالب را يك واقعيت گريزناپذير كهروي از"هاانقالب اين باور است نه

به واقعي. آينديك حادثه بلكه از ضرورت بوجود مي ي بازگشتن از ساختگي به منزله انقالب

.)947: 1357هوگو،("هست زيرا كه بايد كه باشد. است

فصاحب آثاري چون: تپلي اثرگي دوموپاسان)4 درفيمادمازل و هورال  حدود شتريبي

كهو شصت داستانستيدو  سبك زندگي،يمنطقه نورماندمردمانييوستاري زندگبه نوشتهي

و كاسبيها خانواده . استپرداختهسيو متجددانه مردم پارروزمرهيزندگطرزو بورژواكار

كه در آن نويسنده به نوعي شرايط خفت و اجتماعي دانست مي توان طنزي اخالقي اما تپلي را

م به تصوير و بار ملي براي فرانسويان در دوران جنگ را به انتقاد از بي اخالقي ي كشد،

و اشراف مي پردازد و بطور مشخص اقشار باالي اجتماع از قبيل بورژواها . دورويي مردمان

 عمده از ايده هاي خود در باب انسان را نشانيموپاسان در اين داستان عالوه بر آنكه بخش

و روابط اجتماعي مورد انتقامي به اجتماع ي خود ميدهد نگاه ويژه به تصوير . كشددش را نيز

ها در آثار موپاسان موجودات بدوي اصيلي هستند كه به اعتقاد او در حالي كه روستايي

. هستند فرد روستايي عاري از اين صفات است"رياكاري"و"دورويي"بورژواها سرشار از 

و در نظر موپاسان فاحشه هاي روستايي نماينده.)47: 1377،يكتير( كهي صداقت اصالتي هستند

و فقدان آن را در بورژوازي شهري مي ديد .او آشكارا آن را مي ستود

و شكل گيري جهاني نابودي نظام سرمايه: آناتول فرانسها اثري پنگوئنجزيره)5 داري

و سير تكوين انسانازيتيها، روا پنگوئنرهيجز. جديد مضمون نهايي اين كتاب است تكامل

خيخيتار آن در قالب روايتيبه شكل امروزي اين داستاندر. است پنگوئنيالي از قوم

خي تارجيآناتول فرانس به تدر. فرانسه استخي از مبدأ تاريا استعاره"قوم پنگوئن"سرنوشت 

پنيا مسيو انقالب اشتراكيدارهي تا آن را به جامعه سرمابرديمشي قوم را ولحو جدال

متيكه عالم بشرييو خطاهاديجديهاتمدن به ارتكاب آن محكوم است، . كشاندي تا ابد

و طبعا انسان عصر تمدن ديگر انگاره كه البته در ديگر نقد تمدن ي كليدي اين داستان است

مي شودرمان ها و بويژه مالكيت ارضي.ي او نيز تكرار به مالكيت ديدگاه نويسنده نسبت

ا و مي داند چرادرست همان نگاه ژان ژاك روسو است كه ين پديده را به شدت امري مذموم

و در نتيجه غيرعادالنه است ي زور استوار است ي وي افسوس از دوران اوليه. تنها بر پايه

مي كندبشري مي و زشتي عصر جديد ياد و با غبطه به آن روزگار از پليدي اين هوادار. خورد

وزي در همين راستا اصوال1917ًانقالب كمونيستي  و سرمايه داران را سراسر پوچ ست اشراف
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و صلح و حاكمين صاحب ثروت تاكيد دارد به شدت بر مبارزه با اشراف و مي داند بي معني

مي كند .و سازش را با سخت ترين جمالت تقبيح

، در رمان ناناو روگون ماكارچونهم ارزشمندينويسنده آثار: ژرمينال اثر اميل زوال)6

ذ در حوضهيري از زندگي مشقت بار معدنچيانژرمينال تصاو و غال سنگ شمال فرانسهي

مي گذارد به نمايش تصاويري كه شايد بيشتر. مبارزات آنها براي دست يافتن به زندگي بهتر را

به نوعي و ها آنها قرين واقعيت زندگي مردمان آن دوره بوده طبقاتانيمي تضادهاو شكاف

پاو دارهيسرما مي كنداليه هاي اين دوتايي در قالب هاي مختلف.يين جامعه را توصيف

مي دهد ي خوابگاه كارگران با عمارت. خود را نمود هاي بورژواها، طرز رفتار اربابان با مقايسه

كه از همان ابتداي كودكي  ي حيواني زيست فرزندان معدنچيان فرزندان خود در برابر شيوه

و ناگزير به كار در معادن هستند،  عشقهاي آنچناني اشراف در برابر روابط جنسي وحشيانه

ازكي بندوبارانهبي و همه جلوه هايي تلخ از روايت زوال تي وضعيدشوارارگران، همه

حيبه زندگي است كه براي زنده ماندنانچيمعدن زميوانيو كار ميني در جهنم اعماق  تن در

ا را. دامه دهنددهند تا اربابانشان به زيست اشرافي خود به طور مشخص زوال جانب معدنچيان

به اعتقاد او در حال . هستنداستثمار شدنمي گيرد كه

و اما شايد تصاوير ارائه شده از سوي بايد اذعان داشت علي رغم آنكه زوال كمونيست نبود

به مقدار زيادي منطبق با برداشتهاي كمونيستي است چنانكه نوع ادبيات واقع گراي ي او تا او انه

مورد ستايش)9: 1383،زوال("رئاليسم سوسياليستي"حد زيادي در شوروي سابق تحت عنوان 

ي داراي. قرار گرفت كه هر دو طبقه و با وقوع انفجار ما شاهد آن هستيم در پايان داستان

به اعتقاد زوال زمان ناب و قرباني نظامي مي بينند كه ودي آن فرا منازعه در داستان خود را مقهور

و بسيار"در ذهن زوال وضع قوانين تدريجي از نوع.)1375:293نگز،يهم( رسيده است بسيار كم

و كينه جويي"1"جوانه زدن"به احتمال بسيار نخواهد توانست جلو"دير را"ارتش سياه

تكه كند كه زمين را تكه و نيروي انفجاري آن آنقدر بود كه توان ا". بگيرد كنون در حقيقت هم

. پديد آيد"خرمنها" تا در قرون بعد"جوانه مي زند"

و سياه اثر استاندال)7 وي: سرخ و نيز خلقيات قرابتهاي زيادي ميان سرگذشت نويسنده

 وجود دارد، از جمله اينكه هر دو با محيط اطراف خود احساس"ژولين"و قهرمان داستانش 

و اشر به شدت با بورژوازي و و ثروت نمي بيگانگي مي كنند به چيزي جز مال كه افيتي

ي خود درآورده در ستيزند و اجتماع را در سيطره همچنين استاندال بخوبي در رمانش. انديشد

 
مناليعنوان ژرم��  دانست، اگر چه كه 1792 در سالي فرانسووني انقالبمي تقوي از ماههايكي توان برخاسته از نامي را

ن)46، 1377بده،("جوانه زدن"يمعنا . با خود به همراه داردزيرا
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و عواطف انسان است از. روايتگر شهوات به يك معنا، استاندال سعي داشته تصويري عيني

ي فرانسه پس از انقالب را ارائه كند ان. جامعه كه در و عدالت در حالي ي برابري قالب وعده

كه عمال در نيل به دعاوي انقالبي  مي كند اجتماعي سر داده شده بود وي از جامعه اي صحبت

و طبقات پايين. خود ناكام مانده است و بورژوازي است و ثروت در دست اشراف كماكان پول

از. هاي معاشدر كشاكش كسب حداقل و تقالي فردي ي فضاي داستان بر كشاكش  طبقه

و مقام طبقات باالي اجتماع تكيه دارد . پايين اين اجتماع براي باالرفتن از ديوار بلند مرتبه

،1372،دليزا( قهرمان داستان، ژولين به عنوان بخشي از طلب ناپلئون وار پيشرفت در زندگيش

ج)60 مي و بدست آوردن آنها به دو بانو از طبقه باال در. ويد، توفيق خود را در دستيابي

هاي وي، از لحاظ دروني وي را شادكام مي طلبيحقيقت اين امر عالوه بر ارضا كردن جاه

ي باالي اجتماع بگيرد كه توانسته انتقامي از طبقه بايد گفت نقش شعور. گرداند از اين باب

و سياه حائز اهميت است و گسترش احساس عشق در نزد قهرمانان سرخ  طبقاتي در پيدايش

به.)71، 1370،يدسكيلو كلن( هاوهاانسان نوع نگاه قهرمان داستان ي اطرافش از فيلتر شخصيت

مي كند و تهوع نسبت به)1382،412استاندال،(ژولين همواره نوعي احساس نفرت. خاصي عبور

و ثروتمندان در خود دارد . اشراف

در حقيقت نوعي نزاع طبقاتي. نويسنده در سراسر داستان بر نوعي تضاد طبقاتي تاكيد دارد

مارتين ترنل منتقد انگليسي در نقد خود بر اين كتاب. يكي از اصول اساسي اين رمان است

ي  به كلمه و آن را از كلمه هاي محوري كتاب برمي شمرد"ديوار"اشاره ي.مي نمايد به گفته

چ"وي  بي و كه دو دنياي توانگر ي اول، حصاري است و ندار را از اين ديوار در وهله يز، دارا

و تاز. هم جدا مي كند كه دنياي بورژوازي را از تاخت و بارويي است از اين گذشته برج

مي دارد و كارگران نگه و نيرومندي، در پشت. دهقانان و ادب ي ممتازه، برغم مهرباني طبقه

و باروي خود بيكار نشسته است  و. برج بارو هستند، در پيوسته با عناصري كه بيرون اين برج

و پيوسته بر دامنه و زمينستيز است مي افزايد و باروي خود ميي برج هاي تازه اي به چنگ

.)638: 1382استاندال،("آورد

و روحي حاكم بر هافضاي ذهني و درخوري داستان داراي ويژگيشخصيت هاي خاص

"ي نزديكد انقالبي در آيندهوقوع پيشام"يي انگارهيكي از اين موارد سيطره. توجه است
و ذهن مردمان سايه افكنده است ي سنگين احتمال اينكه سايه آنچنان. است كه بر فكر

و معادالت پيشامد بر كليه كنش هاها و يك دم آنها را رها نمي كندشخصيت . حضور داشته

ها سندهينو:كنت مونت كريستو اثر الكساندر دوما)8 سهيرمان تفنگدار، معروف چون

بهي را به نوع19 در قرنسي پاريو بافت اجتماعي طبقاتي فضاستويدر رمان كنت مونت كر

اعانيمي دارد با نشان دادن شكاف طبقاتيسعسندهينو. شوديمريتصو واني طبقات و اشراف
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و توده ها، نوع هاعوام ننياانيميو مراودات اجتماعي اخالقيارزش مي ترسزي طبقات را

پايدوما قهرمان.ندك كه در اوان جواننيي از دل طبقات و ستم متعلقي اجتماع را ني مورد ظلم

مي قرار گرفته به عنوان قهرمان محوري اشرافيبه جامعه دلنيا. دهدي رمان قرار  قهرمان در

و مقدراتيتمام دانديمي الهي كه خود را همچون موجودي در حالي حماسييفضا  حوادث

به سم ميترا ده بودند به مكافاتكركه به او ظلمراي افراديتمامدهد كه سرانجامي سوق

م كر. رساندياعمال خود جرستويكنت مونت الاني در ي جامعهنيريزيهاهي مبارزاتش

مسي پارياشراف مي را و نشان كه عناوي كاود بنييو منزلتها چگونه بر مبناني دهد اني سست

سعقنيا. نهاده شده اند ازي اشرافي جامعهيهيو تصفي را بر دگرگونشيهرمان تمام

طيشخصيت ها و بد منتي پست و در نهاي قرار نياي آنان شالودهي با رسوا سازتي دهد

ز"ي ظلمانتياشراف" مري را هايابي ارزي دوگانه برايدر مجموع دوما روال. كنديو زبر  انسان

هاازيبخش. كنديملدنبا به طوركهانسان و پي ذاتا بدسرشت هستند شي محتوم راه زوال در

نگريديو گروهرنديگيم زرتيسكي كه . كننديمقيطريطي اخالقستي هستند بر منوال

ن ازيقهرمانان داستان او بني از . ستندينروني دو گروه

در، تربيت احساساتصاحب آثار جاودانه اي چون: مادام بوواري اثر گوستاو فلوبر)9

ازفرانسه شهرستانييجامعه مادام بوواري مي1848 انقالب پس به تصوير كه. كشد را جايي

به روز بيشتر بروز مي  و صنعت روز و طليعه هاي پيشرفت جامعه در دستان بورژوازي است

مزيانگشيو ستاقيعميليو تحلهيتجزعالوه بر اثر فلوبر در اين. كنند وايرؤاني از تضاد

بر برضد جامعهپرهيجانيدادخواستي، زندگتيواقع و مناسبات حاكم و قراردادها و سنت ها

و رويدادهاي. آن ارائه مي كند يواقعروايت داستان در دل خانواده هاي معمولي شهرستان

مي گذرد روزمرهيزندگ و عصيانگري. شهرستاني و هيجان قهرمان("اما"هاي رمانتيك شور

و چهارچوبهاي كه در زناك) داستان مي يابند، عمال شكستن قواعد ي او بروز اريهاي بي باكانه

ي اجتماعي هستند در. شكل گرفته به گونه اي عجيب اكثر افرادي كه در اجتماع موجود

و ناقابلند مي شوند، مردمي پست، فرومايه، احمق، مبتذل يك. داستان توسط فلوبر معرفي وي

و مب و ماجراهاي ناشي از روابط دسته بازيگر كامال معمولي تذل را براي داستان خود برگزيده

مي دهد در فلوبر تمامي حماقتها، حيله ها، سنگ. مابين آنان را شرح بي عدالتي ها را و دلي ها

را. بورژوازي جاي مي دهد ي سقوط در حتي فلوبر نسبت به بالزاك به سبب آنكه وي  نماينده

و اشراف زادگان گنده دماغ مي دانسگنداب تازه به دوران رسيدگان سن )35: 1376ديويس،(تگدل

مي گفت. منتقد بود كه كوته فكر باشد، بورژوا مي نامم":وي : 1377موپاسان،("!من هر كس را

191(.
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هانويسنده: نانون اثر ژرژ ساند)10 و رمان و دلباختهيي چون اينديانا ، در نانون دلدار

مي كندسه طي برههن فرابرشي تاريخي از حيات مردمان . اي خاص از تاريخ اين كشور ارائه

و اميدهاي آنان به روايت بيم ها  ساند با توصيفاتي آرماني از زندگي مردمان روستايي

و اما پاره اي انحرافات ياس. پردازدمي به استقبال انقالب مي روند كه با اميد فراوان ها مردماني

برهاو دلهره مي اندازدي بيشماري و برخاسته. دل آنان به انسان، نگاهي مثبت است  نگاه ساند

مي رسداز ديدگاه مي. هاي روسو به نظر كه ساند موجود بشري را موجودي ذاتا خوب دانست

و در  و اما با آموزش صحيح مي بيند و انحراف را با خود همراه و رخوت چه گاه پستي اگر

مي تواند آ. راه راست را در پيش گيردبستر جامعه اي اخالقي هايكي از ي مدنظر ساند رمان

و طبقه است و پول يكي از مسيرهاي حركتي داستان يعني. آرمان برابري مردمان فارغ از ثروت

به"نانون"عشق ز. ثروتمند اشرافي درست در همين راستاست"اميلين" فقير دگينساند

از ديگر داليل مخالفت. مطلوب وصف مي كنداشرافي پاريسي را در تباين با زندگي طبيعي 

ي آنان با انقالب است و روحانيون. ساند با اشراف، مبازره ي اشراف نويسنده نگران كينه

كه نمي خواهد اين كينه با برخورد طرف مقابل)124: 1386ساند،( نسبت به انقالب است چرا

و راه انقالب را منحرف گرداند بهب. فجايع بيشتري رقم زند طور كلي ژرژ ساند نگاه مثبتي

و هيجان فراوان در انقالب   شركت داشته 1849انقالب داشته چنانكه نقل شده، ساند با شور

شد.)196: 1382برونل،( است عزم)460: 1383تراويك،(ه ساند كه تجسم بخش روح روسو خوانده

و بهروزي  مي تواند اصالح جامعه كه مي داند و شايسته هاانقالبي را حركتي الزم  را انسان

. سبب شود

 رمان هاي انگليسي)ب

او: والتر اسكات اثروانهويآ)1 ي اسكات بايد متذكر شد كه حماسه سرايي هاي درباره

هابا خلق  كه شايد از لحاظ نوع شخصيت پردانسان مي شود و غيرواقعييي ميسر ازي مصنوع

به انسان ها تعقيب مي شود. باشند نه. از همين رو نگاه كليشه اي و يك دسته آدميان نيك اد

كه غالبا در و نيك سرشت هستند مي شود و خرده مالك هاي ساكسون خالصه  نجيب زاده ها

و يا حتي ريچارد شير دل است ي اوج آن در آيوانهو ي ديگر نورمنها. نقطه  هستند كه دسته

و و تقريبا همگي آنها با خوي تجاوز گرانه و شهوت پرست هستند و ظالم افرادي بدنهاد

و ستم قرار مي دهند اما يك نكته كه شايد. تعدي گرانه اي انسان هاي ديگر را تحت ظلم

به  هاحائز اهميت باشد نگاه كلي اسكات ي داستان است كه با اندكي اغماض مي توان انسان

به استثنايبه اين كه  بقيه داستان همچون آيوانهو يا الكسلي،قهرمانان اصلي نتيجه رسيد
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كه چنين است كه تنها نورمن اين. افرادي متوسط هستند هاها نيستند و انسان يي خودخواه

كه ساكسون مي شوند بي نصيب نيستندخواهش گر نشان داده . ها نيز از اين مسئله

به تصوير كشيدن و نوعي اسكات در به كرَات فضاي طبقاتي  فضاي انگلستان آن زمان

و حتي لباسيهاجلوه. تمايزات طبقاتي را روايت مي كند ي ويژه از طرز رفتار، معاشرت

و نجيب زادگان ترسيم مي شود و اشراف در. پوشيدن مردمان طبقات باال اين مسئله حتي

ي مبارزهسطح مستقر شدن مردمان در جايگاه تماشاچيان در صحن گره ي شواليه ها نيز جلوه

به ذهن متبادر مي كند ي انگلستان آن زمان را و حاكم بودن فضاي طبقاتي در جامعه .مي شود

نه تنها كه و گاه حتي مثبت از چنين موقعيتي است ي جالب توجه نوعي روايت خنثي اما نكته

بهانسان ها كه به چنين وضعيتي نشان داده نمي شوند  نوعي اين موقعيت را دروني معترض

به سلك نجيب زادگان. كرده اند كه خود اسكات در زندگي شخصي اش اين توفيق را داشت

و در داستان نيز عمالً و نجيب زادگي ساكسوني قائل در آيد  اعتبار شاياني براي اشرافيت

. شودمي

و كولي)2 د بطور كلي درون:دي ايچ الرنس اثر باكره هاى الرنس اين استانمايه اصلى

كه در جامعه صنعتى، انسان ارتباط خود را با درونى مى ترين احساس است . كند هايش گم

و و فضاي حاكم بر جامعه و احساسات طبيعي انساني مجرايي براي بروز نمي يابند غريزه

مي كند و قواعد آن اين اميال را سركوب و كولي،. ترتيبات ي ايوت قهرمان اصلدر باكره

و سكون مطلق توسط مادربزرگ به كه نوعي نظم داستان در فضايي محافظه كار ساكن است

فضاي"اين عمارت در مقياسي كوچكتر. عنوان مظهر قدرت بر خانه حكمفرما گشته است

ي و"جامعه مي كشد"اهرمهاي سركوبگر" آن زمان در عين حال. درون آن را به تصوير

و يا به بيان بهتر حاشيه اي اجتماع در تغيير ماجرا نقش محوري يك فرد مت علق به طبقات پايين

مي دهد و خانواده هاي اغنيا را نشان و آبرومند از. زندگي طبقات باال در تصور كلي الرنس

و لذت جو است و خودخواه مي شود كه طبعي غريزي دارد انسان. انسان، موجودي تصوير

و ناپايدار پي بها دادن به غرايز خفته اش استمدنظر الرنس ماهيتي سيال و در لحظه در . دارد

به خواهش ي عمل پوشاندالرنس معتقد است انسان بايست و آمالش جامه رو. ها از همين

كه عشق آن گونه كه جامعه مدعي آن است فارغ از جنبه هاي جنسي  وي بر اين امر تاكيد دارد

و خودخواهي برخال. حيواني نيست هاف باور رايج جامعه نه در حقيقت شهوت يي ارزش

كه غيرقابل انكارند . پست كه به اعتقاد الرنس حقيقتهايي هستند

 به عنوان تنها رمان اينري بادگيهايبلنددر: هاي بادگير اثر اميلي برونتهبلندي)3

هاهاي سركشيبه خوبي نويسنده، به نمايش گذاردهدرعصرآني انسان  قالب داستاني عشقي

و وحشتناك انساني قرار دارد كه زندگاني. شوديم فضاي داستان تحت تاثير عشق شهواني
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هاتمامي نام عمارت محل"وادرينگ هايتز". را تحت الشعاع خود قرار مي دهدشخصيت

به هنگام طوفان در معرض وزش"هيت كليف"سكونت  ي محلي جايي است كه  در لهجه

كه.)3ص،1376برونته،( بادهاي شديد باشد كه در اين بلنديمي توان اين برداشت را داشت هايي

ميآن اثر به بي ها اشاره بي حفاظ بودن محيط خانواده شود نمادي از كه به اي است شباهت

راگر از شر بادهاي تهديدياراي رهانيدن خودهرگزو نيست خانواده خود نويسنده زندگيشان

به انسا.ندارند به طور مشخص بدبين و وي و بشر را موجودي خودخواه، شهوت ران ن بود

اين باور شخصي او كه بسياري منتقدان آن را سبب اصلي نوع شخصيت. حيله گر مي دانست

ص1370موآم،(پردازي قهرمانان داستان دانسته اند  مي"بلنديهاي بادگير"، در)224، انجامد به آنجا

وكه صرف نظر از نوع نقش مثبت يا منفي قهرمانا ن داستان، اين افراد غالبا با صفات

م نه تنها ارائهيخصوصياتي معرفي كه بيشتر شوند كه گر تصويري آرماني از بشر نيستند

و كاستيضعف ميها و نواقص اخالقي ذاتي انسان را يادآور و زناني ارائه. شوندها وي مردان

م و هوس راني را نشان كه حد نهايي خودخواهي، قدرت از. دهنديمي دهد منتقدي در يكي

كه در بخشي از آن آمده است هاي بادگير در بلندي":نشريات آن زمان نقدي بر برونته نوشت

و اهريمني و رفتار غير انساني آدمها و جور و خواندن شرح جزئيات ظلم ترين شكل نفرت

و بالفاصل و كم منقلب مي كند و بيش ه بعد از آن با كينه توزي خواننده را بهت زده، مشمئز،

مي صحنه كه با قدرت تمام از نيروي مافوق بشري عشق حكايت مي شود هايي مواجه

ص1385فرنك،("كنند ،449(.

و: جود گمنام اثر تامس هاردي)4  هاردي در داستان هايش نگاهي رومانتيك به مردم

و زيست آدميان را از دريچه اي واقع گراي و اما زندگي و نه از پشت مناطق روستايي دارد انه

ميدريچه به نظاره  ييِ روستاكيِي از ماجراجود گمنام نيز روايتي است. نشيندهاي رومانتيك

كه جاه جوتي عقالنيدر ميانهطلب همگرفتار آمدهشيخوييو لذت  كارشزينيرونيو از

كه هاردي از محدوديت. كشديميبه تباه و رنج هاي دنياي كنوروايتي و درد ني ارائه ها

و خواهشدهد در همراهي با لذتمي و همه ها كه مورد خواست طبع بشري هستند همه هايي

ي انس) قهرمان داستان( روايتي تلخ از سرنوشت جود كهبه مثابه و معمولي مي زند اني متوسط

و غريزه گرفتار آمده استدر   در اين رمان نيز همچون ساير آثار هاردي. دوراهي عقالنيت

خوبرطنسان ها مسلا درد،ستنينشيسرنوشت كهي تفاوتيبيروهاينارياخت بلكه  هستند

د و روابط آنها با مگرانياعمال ميهمچنين. زنندي را رقم كه هاردي قهرماني خلق  كند

و خواهشآينده رغم ترسيمعلي مي اي مشخص براي خود اسير نيروهاي غريزي و اميالش ها

و از فرجام  ميشود كه براي خود ترسيم كرده بود باز كه هاردي. ماندعقالني عليرغم آن

ميريدتقدست و نيروهاي بيروني را در زندگي قهرمانش دخيل و اما اينو سرنوشت كند
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و غرايزش قرار خودتي ماهيها ضرورتنيروهاي بيروني در همراهي با  قهرمان يعني اميال

مي زنند .گرفته فرجام او را رقم

 نخستين رمان جيمز جويس در واقع: جيمز جويس اثري مرد هنرمند در جواني چهره)5

درياي آغازين زندگي استيون ددالوس رويدادنگاري زمانه  شخص جيمز جويس است كه

سوي ددالدر جريان رمان، خودآگاهي فزاينده. گذران بيست سال ابتدايي زندگيش استحال

و كوته نظري دنيايي كه در آن زندگي در مقام يك هنرمند، او را بر مي دارد، تا از حقارت  آن

و مذهب كاتوليك رويگردان شود و از پيوندهاي خانوادگي، مليت گرايي در.مي كند انسان،

و وسوسه درگير خواهشنگاه جويس اصوالً به. هاي نفس خود استها به اعتقاد جويس

و بندگي كشاندن اوستزنجيركشاندن اين اميال بشري سركوب فرديت ان و به اسارت . ساني

 كمترين وابستگي را تحمل نخواهد كرد حتي"ي مرد هنرمند در جوانيچهره"انسان مطرح در

و حتي ميهن و خالقيت. اگر خانواده باشد، حتي اگر مذهب باشد هاي شكوفايي استعدادها

كه اين انسان در پي آنهاست . نهفته در طبيعت انساني هدفي است

به پردازش سرنوشت يك در داستان دو شهر ديكنز:داستان دو شهر اثر چارلز ديكنز)6

مي پردازد و نابسامان وقوع انقالب فرانسه و نزديكانشان در شرايط ملتهب در. خانواده وي

مي دهد كه  و نشان مي زند به شرايط پيش از وقوع انقالب در فرانسه ابتداي داستان نقبي

و بي خردي از سوي. بي كفايتي اشراف زمينه ساز وقوع انقالب در اين كشور مي شودچگونه

به ترتيبي دردناك عواقب انقالب را در سطح  كه بشدت هراسان از انقالب است ديگر وي

هاي صحنه.)1378:57اورول،(به نظر ديكنز انقالب يك عفريت است. دهدجامعه نشان مي

كه به طرزي كابوس  و وحشت انقالبي داستان  وار به نمايش گذارده مي شوند، ترس

ناپذير پسا انقالبي، صحنه هاي كشتار دسته جمعي، توده هاي وحشي هميشه حاضر، پايان

به فزون بي عدالتي رو و بي پايان جاسوسان به،حضور و همه هراس ديكنز از انقالب را  همه

مي كشد هاتوصيف خيل عظيم. تصوير بانسان وي سنگدلي كه ا حضور در صحنه هاي دادگاه

به طرزي جنون آميز از آن و مي كشند و اشتياق فراوان فرياد يا اعدام يك انسان، با شور

مي كنند، نيز در همين راستاست . بطور كلي انتقاد ديكنز از جامعه مبنايي اخالقي دارد. استقبال

ح و نهادهاي اجتماعي همچون قانون، و او از پاره اي از مناسبات و نظام تعليم كومت پارلماني

ي جايگزيني براي وضع موجود نمي انجامد كه  و اما اين نقد به ارائه مي كند تربيت انتقاد

نه ساختار جامعه و مي گيرد، تغيير طبيعت بشر است  1378اورول،( بيشتر آنچه مد نظر او قرار

مي گويد.)58: كه هموار": اورول ي كسي است ي ديكنز چهره ه در حال جنگ با چيزي چهره

ي مردي است كه خشمش از سر و نمي هراسد، چهره است اما در مالءعام مي جنگد

ي آزاد ي يك ليبرال قرن نوزدهمي، يك انديشه .)61: 1378اورول،("بزرگواري است، چهره



و تاثير آن بر فرهنگ سياسي  165 ...بررسي تطبيقي انگاره هاي انسان شناسانه در ادبيات

ميايدن: دنياي قشنگ نو اثر آلدوس هاكسلي)7 دنياهي كناتواني قشنگ نو را يياي از

وانگاشتتهشرفيپ به لطف پيشرفت علم از جهان فقر تامين شده، سالمتي، تكنولوژكه

ازو رخت بر بسته  و از همين رو جنگ ديگر و براخبري نيست شهيهميافراد آن كامال

 فدارايشهر آرمانپس مشكل هاكسلي در كجاست؟ او پاشنه آشيل چنين. خوشحال هستند

طبيكردن آزاد و رشد نالياميعي تفكر هاي روحيازهايو پايمال شدن"و در يك كالم انسان

هافرديت  او. مي داند"انسان پاي كه خوشبختاي جامعهچنيندربه اعتقاد يازهاينهي بر

هاخودي فرديهاشهيو فارغ از اندييجوو لذتيجسم  خانواده،ثلميست، مسائلانسان

و فلسفه وجود خارج،يتنوع فرهنگ هر چند كه در اين داستان هم هاكسلي. ندارنديمذهب

پي  ي جالب آنكه هاكسلي عليرغم تمام. است"انساني طبيعي با احساساتي طبيعي"در نكته

به دنياي جديد اما باز پي انتقاداتش و صرفا در هم آلترناتيو را در دل همين دنيا مي جويد

مي آيد دل"سالمت عقل"هاكسلي امكان. اصالح آن بر  همين دنيا دنبال مي كند، چرا را در

و در همين جامعه اقتصاد غيرمتمركز وجود دارد، سياست مشاركتي به نظر او در همين دنيا كه

مي گيرد و تكنولوژي بيشترين استفاده ممكن صورت و از علم . هست

و تعصب اثر جين آستين)8 ي روايت گر زندگي جامعهآستين در اين رمان: غرور

و تشريحانگليسي اوا نوعي: گر ويژگيهاي نوع انسان انگليسي اين دوره استيل قرن نوزده

و خويشتنداري؛ نوعي ديرجوشي غرورآميز؛ نوعي حركت ضد  احساس نظم، كف نفس

و نهايتا حالتي  و احترام به سنت ي اجتماعي و گذشته ي تبار روشنفكري؛ نگراني درباره

و شور رومانتيكاحتياط به شر اشخاص.)93،ص 1372ساوذام،(و احساسي فرانسويآميز نسبت

و با همين داستان و نه افراد برجسته هاي او از ميان همين مردمان عادي برگزيده مي شوند

و ساده دنياي داستاني خود را پرورش مي دهد كهستيزيميا در دورهآستين. مردم معمولي

ايي رو به شكوفاسي متوسط در انگلطبقه و مني بود در. آمديكشور ارباب جهان به حساب

بسسهي نوكايآن زمان طبقه قديهاارزشازياري شكل گرفته بود كه بمي جامعه ني را از

ويم پاييهاارزشبرد و امتياز بزرگ اشرافزادگي رفته رفته طبقه. گذارديمهي تازه را ي اشراف

به زوال بود ت)62،ص 1372ساوذام،( رو و وكالي موفقو كشاورزان، جار، كارخانه داران، كسبه

ي اعيان سهيم گردند كه در موقعيتهاي برتر اجتماعي با طبقه از همين رو شارلوت. مايل بودند

ي شهير انگليسي او را يك رمان نويس  نه"اشرافي"برونته نويسنده ساوذام،( دانديم"انساني"و

ص 1372 به اين انتقادات سامرست.)36، را" موآم معتقد است كه وي در پاسخ همان اعتقاداتي

و نامه هاي او  مي تواند از روي كتابها كه آدم و تا آنجا كه در عصر او رايج بود داشت

كه حاكم بر محيط او بود، كامال راضي بود و احوالي جين آستين. قضاوت كند، از اوضاع

و اين را ام كه امتيازات اجتماعي اهميت دارد و غني ترديد نداشت كه فقير مي دانست ر طبيعي
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يك. وجود داشته باشد كه"جنتلمن"پسر كوچك و آب داري و شغل نان ، از راه كشيش شدن

و خويش مي دادند، از هر جهت مرفه بود؛ مردان جوان، با نفوذ قوم هاي مقتدر خود، در به او

و ترقي مي كه از روي كار زن، ازدواج كردن بود؛. كردندخدمت پادشاه، پيشرفت البته ازدواجي

و عالقه صورت مي ي اينها جزو نظام همه گرفت ولي در شرايط رضايت بخش مالي؛عشق

كه ميس استين، در آن چيز قابل اعتراضي مي و نشاني در دست نيست خانواده. ديدزندگي بود

و  و مالك بود و اعيان به روحانيون هاي او وابسته درمان ي به طبقه يگريي او مربوط

.)287و 1370:286موآم،("نيست

 حكايت زندگي الري، جواني بازگشته"ي تيغلبه":سامرست موام اثر ويليامي تيغ لبه)9

و براي يافتن پاسخي براي كه راه خود را از معشوقه اش جدا مي بيند  از جنگ است

ميپرسش كه در ذهنش و سرانجامهايي مي گيرد به آنچه مي خواهد گذرد راه ديگر در پيش

به غاياتشان است.مي رسد ي اصلي موآم توفيق قهرمانانش در نيل به. دغدغه در اينجا الري

و اين مسئله از سوي موآم با احترام مواجه دنبال يافتن جوابي براي پرسش هاي فلسفيش است

و شرايط حاكم بر آن را زير سوال نمي برد،،در عين حال.مي شود به موآم جامعه بلكه با علم

و ساختار آن قهرمان خود را در دل  و به رسميت شناختن چارچوب مناسبات دروني آن

ميموقعيت و مراتب موجود استعال ي طبقاتي به تصوير كشيدن ساختار جامعه. بخشدها

و آشتي در سطح جامعه را و اشاره به پيوند طبقات مختلف در كنار يكديگر اين صلح انگليسي

ب مي كشدبيشتر و اين.ه رخ يهاانسانموآم همچنين انتظار چنداني از قهرمانان خود ندارد

و در مورد آنها سخت گيري آن چناني نشان نمي مي دهد معمولي را به شكلي متوسط نشان

و كژرويهاي. دهد كه از انسان داستان خود دارد چندان بر خطاها در حقيقت وي با انتظار كمي

كه آن را جزئي از طبيعتش مي داندآن انگشت نمي گذا . رد شايد

در: ميدل مارچ اثر جورج اليوت) 10 هيچ رمان نويس انگليسي حتي چارلز ديكنز

ي جورج اليوت  و شرح روابط آدميان در دل اين مكانها به اندازه توصيف مكانهاي عمومي

در اليوت اين روند را در ميدل.)39ص،1377 كوپر،سيلت( چيره دست نيست و  مارچ نيز پي گرفته

و زندگي بشري را جريان اين داستان با روايت چندين زندگي جلوه هاي گوناگوني از حيات

مي كند او را يكي از عقالني ترين رمان نويسان انگلستان خوانده اند، اما در اين روند. روايت

و يا به زير سوال بردن مردمان طبقه  و استهزا به چشم نمي او هيچ اثري از تحقير ي متوسط

و. خورد به آثار بسياري از رمان نويسان ديگر پيچيده تر است انسان در آثار او نسبت

كه داراي  هاقهرماناني توسط او خلق مي شوند يي هستند كه به طبع بشر نزديكتر شخصيت

به شكافاليوت در شرح داستان خود كمترين اشاره. است و اي غني هاي اجتماعي از قبيل فقير

و تمامي  هاو يا تضادهاي طبقاتي نمي نمايد و آرامش در كنار هم حفظ شخصيت  را در صلح
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كه اليوت در زمانه اي مقارن با شكوفايي.مي كند و نمادهاي نخستدر حالي ين نشانه ها

و شهرهاي انگلستان زيست مي كه در روستا پرورش يافته.كردصنعتي شدن در روستاها  وي

انسان پديده هاي نوين بر نمي آيد كه از اشخاص كارخانه دار نيز به عنوان درصدد نفي اين

گفته شده از بعد سياسي نيز اليوت.يي چون ساير اقشار جامعه در رمان خود بهره مي گيردها

و شرايط  و بهبود تدريجي وضعيت و درك او از انقالب، اصالح به هيچ روي انقالبي نبود

. بارآمدن كودكان بود

 تيجهن
و تحليل محتواي در جريان اين مقاله با مطالعه و انگليسي قرن نوزدهم ي ده رمان فرانسوي

و در عين حال توالي و برداشت از سرشت انسان انسان شناختي آنها ردپاي نوع نگاه ماهوي

پي گرفته شد اينكه نويسندگان در نگارش. آن در زيست سياسي اجتماعي مردمان اين كشور

چه نوع تواناييو در پي شخصيت پردازي قهرمانان داستان رمان ها و هاشان ها، انتظارات

چه نوع بينشي را پيرامون كليت مردمان شاخصه و در اين بين مي كنند هايي براي آنها تعريف

به تصوير.به تصوير مي كشند و نيك سرشت با خصوصياتي متعالي قهرماناني نيك سيرت

متمي و يا مردماني مي پرورندكشند و محدوديتهاي يك بشر معمولي را . وسط با تمامي نقائص

و به ايده آل و خواهشهاي نفساني خويش متوجه و شهوات و اميال اين انسان مسلط بر غرايز

و غرايزش  ي زيستش تحت تاثير خصايص طبيعي و نحوه و كنشها و يا رفتار اخالق است

چه. قرار دارد به آنها اين كه قهرمانان داستان در و نگاه نويسنده مي شوند  فضايي خلق

و يا بر اساس فقرخاص و اصالت/گرا، طبقاتي نه/ثروت گيري موضع.بي ريشگي آنهاست يا

به  هانويسنده نسبت و انسان به طبقات باال و طبقات پايين جامعه با آدميان متعلق ي فقير

ك. اشرافي چگونه است شيدن نوع خاصي از انسان در قبال در عين حال نويسنده با به تصوير

مي گيرد چه رويكردي را در نظر و ناهنجارهاي اجتماعي مي توان انتظار داشت. مشكالت

به تعقيب كه در دل اجتماعي فاسد متولد شده عاقبت و پاك نهاد خلق قهرماني نيك سيرت

و خلق كنش انقالبي از سوي او منجر شود خل. مبارزه ي مقابل با و در نقطه ق انساني درگير

و اصالح ي اخالق و در عين حال تواناييهاي محدود در حوزه و اميال غريزي در بند آمال

و در نتيجه براي تغيير شرايط جامعه رهيافت مبارزاتي  نمي توان انتظار چنداني از او داشت

. حماسي نيك در مقابل شر را مد نظر قرار داد

كه خالق اثر در مجموع در غالب آثار بررسي شده مي شويم  انگليسي با داستانهايي مواجه

هابا معرفي و نيز مردمان عادي انسان ي طبقات متوسط، اشرافي ي تراز واقع، زندگي روزمره

ها. جامعه را به زير ذره بين برده است ي انسان كه خواننده و باور پذير يي قابل مشاهده
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و يا در اطراف در. خود گاه بطور روزمره مشاهده مي كندداستان حضور آنها را در وجود

و انسان اكثر اين داستان و با عدم تمايز بين انسان اشرافي ها نويسنده فاقد نگاه طبقاتي بوده

و نظاير آن تاثير چنداني بر احوال طبقه ي ماهيتي كه عوارض طبقاتي ي پايين، انسان را به مثابه

و استعداد و چيستي اخالقي و رواني مي كندروحي . تغيير در او ندارد بررسي

و در نتيجه نوع تحليل رمان به انسان هاي فرانسوي آشكارا تقويت نوع متقابلي از نگاه

مي سازد ي سياسي را آشكار در غالب اين آثار برداشت متعالي از فطرت. خاصي از انديشه

و ترتيبات اج كه تغيير اركان جامعه مي شود تماعي مسبب وضع بشري سبب خلق قهرماناني

مي دهند به زعم اكثر. موجود را در دستور كار خود قرار در حقيقت اجتماع موجود كه

و زيست او را  و منحط است، سبب انحطاط بشر پاك نهاد شده نويسندگان مورد بررسي فاسد

ق.به زوال برده است رن اين نكته آنجا بيشتر قابل توجه مي شود كه بسياري از اين نويسندگان

ي نخبه در راه تغيير شرايط موجود در فرانسه  به نام طبقه نوزدهمي بر اين باور بودند كه بايد

پي گيري ايده. گام بردارند و اين نويسندگان هاي آرماني سياسي اجتماعي خود را هم زمان

و در  هاموازي در زندگي ميرمان پي و قهرمانان مخلوق خود را هم در صحنه يشان گرفتند

و استان در چنين جنبشد به همين منوال در جنبشهاي راديكال و غالبا هايي شركت مي دادند

مي جستند اگر آناتول فرانس هوادار شديد انقالب كمونيستي بود، ژرژ. چپ گرايانه شركت

مي داد1848ساند نيز در سال  به نفع حكومت تازه انتشار بر. اعالميه هايي سوسياليستي اينان

ي مردم اين اعتق به آينده اي زيباتر رهنمون شود، توده كه اگر كسي بتواند فرانسه را اد بودند

،"گراشرافيت چپاول"ي مردم، به خالف اينان عقيده داشتند كه چون توده. هستند
و"بورژوازي منفعت طلب"و"آريستوكراسي نااليق" ، به طبيعت نزديكترند، داراي توان

و غرائز پاكي هستند و ترتيبات اجتماعي وضعكه در سايهسرشت به تغيير شرايط ي آن قادر

و. موجود هستند ي رفع ريشه اي بديها ي نويسندگان فرانسوي در زمينه روياي آرمان پرستانه

كه از طريق  هاپليديهاي اجتماع بر همين نقطه عزيمت انسان شناختي استوار بود  هم در رمان

و يك فرهنگ سي مي نشست مي. اسي خاص را رواج مي دادذهن مردم آنها تاكيد داشتند مردم

و بدين گونه  و هم در اجتماع از بيخ بر كنند و تاريكي را هم در خودشان توانند بدي

و سعادت براي خود رقم زنند به انسان درون. روزگاري سرشار از خوشبختي چنين نگاهي

و از اي ي آثار بسياري از نويسندگان فرانسوي شد كه با تمهيد مايه ن رو قهرماناني خلق شدند

و رسم مبارزه بر طبل تغيير وضع موجود كوبيدند بر. راه شايد از همين روست كه با گذري

و تحركات وقايع سياسي اجتماعي در اين كشور مي و انقالبي ي نگاه راديكال توان گستره

الب هاي اساسي همچون عالوه بر آنكه انق. اعتراض آميز مداوم را به كرات مشاهده نمود

هاهاي انقالب ي تغييرات بننيادين در اين1844و 1789ي سال  تحوالتي سياسي با دامنه
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و تغييرات مكرر هاكشور بودند ي سياسي، بخشي مهم از تاريخ تحوالت اين كشور را نظام

تشكيل مي دهند، روند شورشهاي مردمي در اين كشور همچون شورشهاي دانشجويي مي

در. فرانسه نيز فراموش ناشدني هستند1968 و شورشهاي مختلف امروزه نيز اعتصابات

ي نوعي  و نشان از سيطره مي شوند و يكم هر از چندگاهي مشاهده ي قرن بيست فرانسه

نگاه مبتني بر حركت راديكال در فرهنگ سياسي فرانسوي دارد كه همچون آتش زير خاكستر 

ي  و ديگر تحركات در هر موقعيت مساعد آماده و اعتصاب و برافروختن شورش اشتعال

. راديكال است

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

و تعصب). 1386(آستين،جين.1 ي رضا رضايي،چاپ سوم، تهرانغرور ني:،ترجمه .نشر

و سياه). 1382(استاندال.2 ي عبداهللا توكل،چاپ هشتم تهرانسرخ .تابستان، انتشارات نيلوفر:، ترجمه

.نشر مركز:،ترجمه تهمينه مظفري ،تهرانآيوانهو). 1386(ت،سروالتراسكا.3

م مارچدليم). 1383(اليوت، جرج.4 دن: چاپ چهارم، تهران،ي سرابناي، ترجمه .نوياينشر

ص49سال نهم،شماره،كيان،ترجمه احمد عليقليان،"چارلز ديكنز انقالبي يا راديكال").1378(اورول،جورج.5 ،57-61.

ي ادوارد ژوزف،چاپ دوم،تهرانباباگوريو). 1382(ورهبالزاك،اون.6 .انتشارات ققنوس: ،ترجمه

عل زوالليام). 1377(بده،ژان آلبر.7 بي،ترجمه . انتشارات كهكشان: تهران،يگي اكبر معصوم

.ينشر ماه: تهران،ي عبداهللا كوثر، ترجمهسمي رومانتيهاشهير). 1385(ايزايآ،نيبرل.8

ل تلخ بشرسرشت.)1385(ايزايآ،نيبرل.9 . نشر ققنوس: تهران، سازگارالي، ترجمه

و رنه). 1380(بريان،شاتو.10 ي ميرجالل الدين كزازي،چاپ چهارم،تهرانآتاال .نشر مركز:،ترجمه

.دانشگاه عالمه طباطبائي: ،ترجمه فاطمه عشقي، تهران درآمدي بر ادبيات فرانسه). 1382(برونل،پير ،ئويسمن،دني.11

.نشر جامي:،ترجمه علي اصغر بهرام بيگي، چاپ دهم، تهرانبلنديهاي بادگير). 1376( برونته،اميلي.12

و محافظه كاري). 1383(بشيريه حسين.13 .نشرني:، چاپ پنجم، تهرانليبراليسم

ص2،سال اول،شماره ارغنون،ترجمه سياوش سرتيپي،"بينوايان"):.1373تابستان(بودلر،شارل.14 ،109-117.

و دوم(تاريخ ادبيات جهان.)1383(تراويك،باكنر.15 ي عربعلي رضائي،چاپ سوم،تهران،)جلد اول .نشرفرزان:ترجمه

.نشر مركز: ،تهرانسير رمانتيسم در اروپا).1378(جعفري،مسعود.16

ي مرد هنرمند در جواني).1385(جويس،جيمز.17 ي منوچهر بديعي،چاپ دوم،تهرانچهره .انتشارات نيلوفر:،ترجمه

.يانتشارات خوارزم:تهران، جهاناتي ادبخيتار).1375( زهراي،خانلر.18

، الكسي.19 آن). 1365(دوتوكويل و رژيم پيش از ي محسن ثالثي، تهران، نشر نقرهانقالب فرانسه .، ترجمه

.نشر هرمس:ترجمه محمد طاهر ميرزا اسكندري، تهران.كنت مونت كريستو).1382(دوما،الكساندر.20

و پژوهش فرزان روز:ي مهرداد نبيلي،چاپ دوم،تهران،ترجمهداستان دو شهر).1386(ديكنز، چارلز.21 .نشر

جي.22 ي مينو مشيري،نشر نشانه،تهرانگوستاو فلوبر)1376(ديويس،لنارد .،ترجمه

.انتشارات كهكشان:،ترجمه خشايار ديهيمي، تهرانگي دو موپاسان).1377(ريكتي،جان.23

تهاستندال). 1372بهار(زايدل،ميشائل.24 ي عبداهللا توكل، .نشر سمر: ران،ترجمه

حبي ،ترجمهناليژرم). 1384بهار(ليزوال،ام.25 ن: چاپ سوم، تهران،يبي سروش . لوفرينشر

ي قاسم صنعوي، تهران،نانون). 1386(ساند،ژرژ.26 .نشر علم: ،ترجمه

ي گلي امامي، جين آستين). 1372(ساوذام،برايان.27 .نشانه تهران نشر ،ترجمه
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.سروش:تهران،هنگ آثارفر). 1378(سرپرست،،سيد حسيني،سيد رضا.28

ي پنگوئنها). 1357(فرانس،آناتول.29 ي محمد قاضي،چاپ پنجم،تهرانجزيره .انتشارات ابن سينا: ،ترجمه

ي مهدي سحابي، تهران،نشر مركزدام بوواريما). 1386(فلوبر،گوستاو.30 .،ترجمه

نيپاره هاي انسان شناسي). 1385(فكوهي، ناصر.31 .، نشر

و ليدسكي،پل.32 و سياه استندال). 1370(كلن،كريستين ي محمد تقي غياثي، تهرانتفسيري بر سرخ .اميركبير:، ترجمه

ال.)1377(سيلتكوپر،.33 ا،وتيجورج .نشر كهكشان: تهران،ي ترجمه انوشه حمزه

بي.34 .نشر كهكشان:،ترجمه عبداهللا توكل،چاپ اول،تهرانويكتور هوگو).1373(گرانت،ريچارد

اميزندگ(هجان آزاد).1385(فرنك،كاترين.35 .فرزان روز:،ترجمه فيروزان زهادي، تهران) برونتهيلي نامه

و كولي). 1383(.الرنس،دي ايچ.36 .لوح فكر:كاوه ميرعباسي، تهران،ترجمه باكره

.نشر:، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، تهران)جلد دوم(تاريخ تمدن). 1382(لوكاس، هنري.37

و حقوق). 1381(مالوري،فيليپ.38 يادبيات .نشر آگه: مرتضي كالنتريان ،تهران،ترجمه

و امپراطوري ناپلئون). 1364(ماله، آلبر،ايزاك،ژول.39 ، ترجمه رشيد ياسمي، چاپ تاريخ قرن هجدهم، انقالب كبير فرانسه
.)اميركبير: تهران(ششم

، مرتضي.40 ني:، تهرانمباني نقد فكر سياسي) 1384(مرديها .نشر

و). 1370(موآم،سامرست.41 ي رمان ي كاوه دهگان،چاپ پنجم،تهران،شركت كتابهاي جيبي داستان كوتاهدرباره .،ترجمه

نبي ،ترجمهغيتيلبه،). 1385(موآم،سامرست.42 و پژوهش فرزان روز: هشتم،تهران،چاپيلي مهرداد .نشر

دو.43 و ). 1383(موپاسان،گي ي فيروزه ديلمقاني، تهران داستان كوتاه ديگر12تپلي .نشر كتاب روشن:،ترجمه
و تـاثير آن بـر فرهنـگ سياسـي").1387(، سيد مهدي ميربد. 44 مـورد( بررسي تطبيقي انگاره هاي انسان شناسانه در ادبيات

و انگلستان قرن   حقوقدانشگاه عالمه طباطبائي، دانشكده، رساله دوره كارشناسي ارشد علوم سياسي،")19فرانسه

ي فريدون زاهدي،چاپ دومجود گمنام). 1377(هاردي،تامس. 45 .انتشارات شقايق: ،تهران،ترجمه

نويايدن،)1378(ي آلدوسهاكسل. 46 ن:سوم،تهران چاپ،انيديحمديسع،ترجمه قشنگ .لوفري انتشارات

سلي،ترجمه"رمان واقعگرا در اروپا").1375بهار(نگز،فيهم.47 .301 تا 285ص،10و9،شماره ارغنون زاده،مي سوسن

.سازمان انتشارات جاويدان:لي مستعان،چاپ دهم،تهران،ترجمه حسينقبينوايان). 1357(هوگو،ويكتور ماري.48
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است
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و كاركرد آسيب شناسي"؛52، شماره80، سال"آستانه قرن نوزدهم  در تـشكيالتي ايـران نخستين جرايـد ظهور
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