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چکیده
گزیستانس ها وجود را تراژیک می دانستند و معتقد بودند آدمی هیچ گاه از این وضعیت بغرنج راه فراری نخواهد داشت. در فلسفه  ا
کشیده می شود و  گام به سوی نیستی  گام به  که  گزیستانسیالیســتی«، تراژدی انســاِن تنهاِی بدون پناهی اســت  آنها، »تراژدی ا
گاهی از موقعیت اش در هستی، او را دچار دلهره و اضطراب می کند. یک قرن پیش تر نیز، رمانتیک ها زندگی را همین قدر بدبینانه  آ
و پوچ و وهم آلود می دیدند و نسبت به پیرامون خود احساس بیگانگی داشتند. به خاطر همین نگرش مشابه است که محققین، 
گزیستانسیالیسم را تا حد زیادی تحت تاثیر رمانتیسم دانسته و معتقدند بخشی از گفتمان خود را از آنها وام گرفته است؛  جنبش ا
کرد. هدف این پژوهِش  گزیستانسیالیســم، باید در آثار رمانتیک ها جســت وجو  به نحوی که برای یافتن ریشــه مفاهیم اساســی ا
گزیستانسیالیستی« است.  گزیستانسیالیسم و رمانتیسم با محوریت مفهوم »تراژدی ا تطبیقی، بررســی تشــابهات جنبش های ا
پژوهش پیِش رو با رویکردی تاریخی-تحلیلی، عناصر اساسی این تراژدی یعنی »ترس و اضطراب«، »بیگانگی و ازخودبیگانگی« 
که عناصر تراژدی  کرده اســت. نتیجه نشــان می دهد  و »نیســتی و پوچی« را در نمایشــنامه »مانفرد« و دوره رمانتیســم بررســی 
گزیستانسیالیســتی در مانفرد وجود داشــته و بنیان این تراژدی رمانتیک-بایرونی را شکل می دهند: »مانفرد« داستان انسانی  ا
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گزیستانسیالیســم بیشــتر از اینکــه فلســفه باشــد، جنبش اســت؛  ا
جنبشی متناقض بر ضد تمامی فلسفه ها و اندیشه های پیش از خود. 
گزیستانسیالیسم به وجود می پردازد و آن را مقدم بر هر چیز می داند.  ا
که متفکران پیشــین، انســان را از جهات  یکی از انتقادات آنها این بود 
مختلف بررسی کرده اند ولی هیچ گاه به عنوان یک وجود و هستنده به 
آن نگاه نکرده اند. انسان، محور فلسفه ورزی آنهاست و بر همین مبنا، 
کله  آزادی و مســئولیت - به عنوان اجزای اساســی وجود انسان-، شا
اندیشه شان را شکل می دهد. آزادی و مسئولیت با تنهایی و وانهادگی 
همراه است و باعث اضطراب و ترس انسان خواهد شد. همین نگرش 
گزیستانسیالیســم، دیدگاهی تراژیک نسبت به هستی  باعث شــده تا ا
گزیستانسیالیســتی«  کــه خود بــه آن »تــراژدی ا داشــته باشــد؛ چیزی 
و  »بیگانگــی  انســان،  اضطــراب«  و  »تــرس  بــر  مبتنــی  و  می گفتنــد 
ازخودبیگانگی« او نسبت به همه چیز و »نیستی و پوچی« هستی بود.
گــره  گزیستانسیالیســم  ا بــا  گرچــه  گزیستانسیالیســتی  ا تــراژدی 
خــورده، ولی ریشــه هایی در رمانتیســم نیــز دارد. پس از شــکل گیری 
ایــن  بیــن  مشــابهت هایی  اندیشــمندان  از  بســیاری  وجودگرایــی، 
گزیستانسیالیســم را  کــه ا کردنــد تا حدی  جنبــش و رمانتیســم پیــدا 
که  بــه نوعــی دنباله رمانتیســم تصور می کردند. از جملــه آیزایا برلین۱ 

گزیستانسیالیســم، هــر دو در نهایــت یــک  معتقــد بــود رمانتیســم و ا
حرف داشــتند و آن اعتقاد به آزادی انســان و وانهادگی او در هســتی 
بــود. بــا ایــن تفاســیر، بایــد اذعــان داشــت رابطــه ای قــوی بیــن این 
دو جنبــش وجــود داشــته و می تــوان ریشــه و منشــاء عناصــر تراژدی 

کرد. گزیستانسیالیستی را در دوره رمانتیک پی جویی  ا
گزیستانسیالیســتی در  هــدف این مقاله، بررســی مفهوم تراژدی ا
اندیشه و آثار رمانتیک ها و به شکل موردی روی نمایشنامه مانفرد۲ 
کلی  لــرد بایرون، بــه عنوان متن نمونــه ای رمانتیک، اســت. به طور 
کمتــر مــورد  گزیستانسیالیســتی، مفهومــی مهجــور بــوده و  تــراژدی ا
گرفته و تشــریح شــده است. در این پژوهش ضمن تعریف  توجه قرار 
ایــن تراژدی و عناصر مهم اش -یعنی »تــرس و اضطراب«، »بیگانگی 
کــه ایــن مفهوم از  و ازخودبیگانگــی« و »نیســتی و پوچــی«- تاثیــری 
گرفته نیز بررسی خواهد شد. برای این منظور و به عنوان  رمانتیسم 
گزیستانس در نمایشنامه رمانتیک بایرون  مطالعه موردی، تراژدی ا
کلی و اجمالــی در مورد  کاوی خواهــد شــد. در ادامــه ابتدا بــه طور  وا
گزیستانسیالیســم توضیــح داده خواهــد شــد. ســپس  رمانتیســم و ا
گزیستانسیالیســتی و عناصــر اصلــی آن تعریــف شــده و در  تــراژدی ا

گزیستانسیالیستِی مانفرد مطالعه می شود. بخش نهایی تراژدی ا

گِل آبی به دنبال 

مفاهیــم  بــه  نســبت  کنشــی  وا اســاس  در  رمانتیســم  جنبــش 
روشــنگری و ماهیــت محــدود و الگــوواره آن عصــر بود. رمانتیســم در 
مقابــل اصــرار روشــنگری بــه وجــود واقعیــت عینی ایســتاد و مســاله 
گــر نتوانیم  کن نباشــد؟ ا گر جهان ســا کــرد؛ اینکه ا ح  دیگــری را مطــر
کنیم، چه خواهد شد؟ )برلین، ۱۳۹۴، ۱۷۳(.  جهان را تصویر و تصور 
که در سال ۱۸۰۲ به چاپ رسید  مقدمه ترانه های غنایی۳ وردزورث۴ 
کولریج5 بود، عمومًا به عنوان سند موجودیت  و حاصل مباحثه او با 
جنبــش رمانتیــک شــناخته می شــود. بســیاری از تاریخ دانــان برای 
ح شــده وردزورث در  گی های رمانتیســم، به آرای مطر برشــمردن ویژ
آن اســتناد می کننــد. او در ایــن مقدمــه، بــر ضــد مبانی نظریــه ادبی 
کرده و نظمی جدید را اعالم  نوکالسیک های قرن هجدهمی شورش 
می کنــد. عمــده بحث او دو محور دارد: ۱( موضوع شــعر )اینکه شــاعر 
موظــف اســت بــه موضوعاتی چــون زندگــی روزمــره و معمولــی مردم 
و به ویــژه روســتاییان و عواطــف شــخصی خــود بپــردازد( و ۲( زبــان 
که شــاعر باید به زبــان واقعی مردم  شــعر )او مــروج ایــن عقیده اســت 
که شــاعر را در درجه نخســت  شــعر بســراید. بــر خــالف نوکالســیک ها 
که خطاب  صناعت گر می دانستند، وردزورث شاعر را انسانی می داند 

به انسان ها سخن می گوید( )لوکاچ و دیگران، ۱۳۹5، ۴۸-۴۹(.

گی مهم اســت: از بازگشــت بــه طبیعت  رمانتیســم حائــز چند ویژ
گاه. در بازگشــت  کیــد و تکیه بر ناخودآ و مخالفــت بــا خرد تــا انزوا و تا
ح بــود  بــه طبیعــت، بازگشــت بــه خــود انســانی و احساســات مطــر
از  ناشــی  کــه  می گرفــت  نشــئت  روســو6  ایده هــای  و  اندیشــه ها  از  و 
دلشکســتگی و ناامیدی از صنعت و مدرنیزاســیون بود. »رمانتیســم 
فقــط ترجمه هنــری ایندیویدوآلیســم نبــود. رمانتیســم... اعتراضی 
که هنرمند به ماشینی کردن زندگی و تخریب ارزش های بشری و  بود 
که نتیجه مستقیم سیستم اقتصادی  مســخ شئون انســانی می کرد، 
افسارگســیخته آن زمــان بــود. رمانتیســم فریاد اعتراض آمیــز هنرمند 
علیه بندگی انســان آزاد بود...رمانتیسم انعکاس شکست آنان بود« 
کشوری به آبشخورهای  )پرهام، ۱۳۴5، ۲۱(. رمانتیسم باعث شد هر 
کنــد.  کشــف  فرهنگــی خــود بازگــردد و هویت هــای فرهنگــی خــود را 
که ملی گرایی هم یکی از شــاخصه های رمانتیســم شــد  اینچنین بود 

)ثروت، ۱۳۸۲، ۴۷-5۱(.
رمانتیک هــا -بــا افــراط در پــر و بــال دادن بــه تخیــل- بــر ظاهر و 
که  کشــیدند و پرســش هایی در رابطه بــا آنچه  عینیــت خــط بطــالن 
نمی بینیم و شــاید وجود داشــته باشــد، پرســیدند. همین به انگیزه 
اصلــی رمانتیک هــا تبدیل شــد و تــالش دائمــی آنها را برای رســیدن 



۲۹
گزیستانسیالیستی« در نمایشنامه »مانفرد« اثر لرد بایرون مفهوم »تراژدی ا

گل آبی  بــه پاســخ در پی داشــت. چنانکه نووالیــس۷ آن را به دنبــال 
بــودن تعبیر می کند؛ یعنی در جســت وجوی عالــم نامتناهی. به این 
که هر چه در پی نامتناهی ها می رویم، به آن نمی رســیم و در  مفهوم 
نتیجــه ارضاء نخواهیم شــد. مفهــوم دیگری هم در دوره رمانتیســم 
کــه آن را پارانویــا بــه معنایــی خــاص تعبیــر می کردنــد:  گرفــت  شــکل 
که نتوانیم به دنیا دســت  که باعث می شــود  چیــزی تاریــک و پنهان 
کنیم و یا مانع از آزادی ما خواهد شد )برلین، ۱۳۹۴(. پارانویای  پیدا 
گرفت؛ با این  رمانتیک ها، از پس از ناامیدی از انقالب فرانسه شکل 
کار است تا ما به مقصود و هدفمان  که نیرویی شریر در دنیا در  تصور 

نرسیم و شکست بخوریم.
تاثیــر رمانتیســم فراتــر از چارچــوب ادبی خــود بود و تمام شــئون 
قــرار  تاثیــر  تحــت  را  غــرب  اقتصــادی  حتــی  و  سیاســی  و  فرهنگــی 
کــه رمانتیســم را شــروع اندیشــه مــدرن می داننــد.  گونــه ای  داد بــه 
که به شکل مستقیم  گزیستانسیالیســم، یکی از جنبش هایی است  ا
و غیرمســتقیم تحت تاثیــر رمانتیســم بــوده و به نوعــی راه آن را ادامه 
گزیستانسیالیســم نیز بــا اتفاقات  داده اســت. همچــون رمانتیســم، ا
بــود؛ رشــد ســرمایه داری  کــی هم زمــان  اجتماعــی و سیاســی هولنا
صنعتی و وقوع دو جنگ جهانی در نیمه اول قرن بیستم، انسان ها 
کنند  گزیــر ســاخت تا در مورد بنیان های غــرب مدرن تجدیدنظر  را نا
و بــه دنبــال احســاس چنین ضرورتــی، اعتبــار قاعده هــای اخالقی و 
که اســاس و شــالوده تمدن غرب را تشــکیل می دادند،  اجتماعی ای 

از بین رفت. 
در ایــن دوره آشــفته، اندیشــمندانی چــون هایدگــر۸، یاســپرس۹، 
سارتر۱۰ و دیگران به دنبال پاسخگویی به مسائل اساسی بشر درباب 
گزیستانسیالیســم را  هســتی، ارزش، اخالق و معنای زندگی، جریان ا
بــه پختگــی رســاندند )خجســته و فســائی، ۱۳۹۴، ۱۸6(. توجه ویژه 
گــزاف بودن  بــه فردیــت انســان، امــکان ناضــرور هســتی و اعتقــاد به 
گزینش، رویکرد  کید بر آزادی درونی و اختیار، مســئولیت و  جهان، تا
کید بر وجود اصیل انســانی، از اصول مورد قبول  پدیدارشناســانه و تا

گزیستانسیالیست هاست. و مشترک بین ا
کیفیت بودِن  هایدگــر معتقد بود اساســًا در ارتباط با اصِل بــودن و 
هســتندگان نمی تــوان پاســخی متقــن و مقنــع یافــت و درحقیقــت 
هیچگونــه ضرورتــی، بــودن آنهــا را توجیــه و پشــتیبانی نمی کنــد و بــه 
اصطالح می توانســتند نباشند به جای اینکه باشــند )درانتی، ۱۳۹۳، 
۲۲-۱۹(. مارســل۱۱ هــم معتقــد بــود: »هیــچ دو موجــودی و هیــچ دو 
گاه شــدن از این  موقعیتــی به واقــع بــا یکدیگــر قابل قیــاس نیســتند: آ
امــر، تــن دادن بــه نوعــی بحــران اســت« )فلیــن، ۱۳۹۴، ۴۳(. از نظــر 
کامیابی  گزیستانسیالیســت ها، »فرد بودن« در جامعه تــوده وار، یک  ا
اســت نــه یــک نقطه شــروع. بــه خاطر اینکــه جامعــه از فردگرایــی دور 
که  گرایش یافته اســت و از این جهت اســت  شــده و به ســمت انطباق 
کیرکگور۱۲ برای جماعت، از واژه »عوام الناس۱۳« استفاده می کند، نیچه 
به طور زننده ای از »گله۱۴« سخن می گوید، هایدگر از »انسان منتشر۱5« 
کیرکگــور، بــه ســه عامل ســازگاری و  و ســارتر از »یکی]چــون همــه۱6 [«. 
کلیســا، مطبوعات عامه پسند  هم شکل ســاز عصر خود حمله می برد: 
که همان فلســفه خردگرای هــگل۱۷ بود. او  کم  و در نهایــت فســلفه حا

کــه ایــن عناصر مفهــوم »این یــا آن« چالش انگیــز را به  اعتقــاد داشــت 
مفهوم »هم این و هم آن« تغییر داده اند )همان، ۴۳-۴6(.

گزیســتانس ها هســتی را تراژیــک می دیدنــد، ولــی  گرچــه همــه ا
وجودگراهــای خدابــاور )مثــل یاســپرس( معنــای دیگــری از تــراژدی 
برداشــت می کردنــد و معتقد بودند وجود خــدا این وضعیت را بهبود 
بخشــیده و در نهایت انســان به رستگاری می رســد. اما خداناباوران 
ایــن وضعیــت  را مســبب  )مثــل ســارتر(، عدم وجــود واجب ا لوجــود 
تراژیک می دانستند. برای آنها تراژدی به معنای وانهادگی و تنهایی 
انســان بــدون هیــچ پشــت وپناه، اضطراب دائمی نســبت به هســتی 
و آینــده و ســیر تدریجــی به ســوی مرگ و نیســتی بود. ایــن وضعیت 

گزیستانسیالیستی« است. بغرنج»تراژدی ا

گزیستانسیالیسم زایش تراژدی از روح ا

گزیستانسیالیســت ها چارچوب مشــخص و واضح تری از تراژدی  ا
گزیستانسیالیســتی« نــام نهادند:  کــه آن را »تــراژدی ا کردنــد  تعریــف 
که انســان  حســی تراژیــک در مورد هســتی و وجــود آدمی. پدیده ای 
که موقعیت ها  لت بر ایــن دارد  در زندگــی بــا آن مواجه می شــود و دال
تراژیک انــد و همــه انســان ها بــه ناچــار در موقعیتــی اهریمنــی قــرار 
گاه باشــند، از آن رنــج خواهنــد بــرد  گــر از ایــن واقعیــت آ کــه ا دارنــد 
)محمدی بارچانی، ۱۳۸۷، ۸۲(. ســارتر از دیدگاهی الحادی صحبت 
که معتقد اســت انسان مســئول همه چیز است و می بایست  می کند 
که  کنار بیاید. او معترف است  خود به تنهایی با این موقعیت تراژیک 
برای توجیه هســتی، پاسخی وجود ندارد یا حداقل پاسخ مشخصی 
وجــود نــدارد، چون همین گونه بوجود آمده اســت. پــس نمی توان از 
 Jones,( کرد یا به آســانی راهــکاری برایش ارائــه داد آن فــرار یــا دوری 
کلی  گزیستانســی را می توان در ســه دســته  2016(. مفاهیم تراژدی ا

کرد:  جای داد و بررسی 
کیرکگــور بــه آینــده انســان و تصمیماتش به  • تــرس و اضطــراب؛ 
عنــوان منشــاء اضطراب آلودگــی او اشــاره می کنــد و در جایــی دیگــر، 
گناه آلود انســان را عامل اضطرابش می داند. او ترس را توهم  گذشــته 
گرفتــه از روح و مرتبط با  و بیرونــی می دانــد و اضطــراب را سرچشــمه 
کــه  گونه هاســت  روان انســان. اضطــراب نقطه تمایــز انســان از ســایر 
هیــچ گاه مضطــرب نمی شــوند. ســارتر هــم تــرس را خارجــی می داند 
ولــی اضطــراب را بی موضــوع می شناســد. مابــه ازای خارجــی نــدارد 
و بــه چیــزی بیــرون از خود رهنمون نمی شــود. بلکه هراســی در برابر 
کیرکگور به ترس و دیگر مشکالت  پوچی است )سارتر، ۱۳۹۴(. پاسخ 
که می تواند به  وجودی انسان، تنها ایمان است. »تنها و تنها چیزی 
شــکلی آرام و راحــت اینــکار را انجام دهد ایمان اســت... فقط ایمان 
Ki-( »که می تواند بدون هیچ ترســی، ما را از رنج ترس برهاند اســت 
که تــرس همچون تراژدی  erkegaard, 1973, 104(. او معتقــد اســت 
کــه در فلســفه او  و پارادوکــس بایــد بــه چیــزی منتهــی شــود، چیزی 
ایمان نام دارد. با ترس، آدم درون سیکلی معیوب می افتد: آزادی- 
گنــاه تــا همیشــه  گنــاه، آزادی- ســقوط- تــرس-  ســقوط- تــرس- 
گزیستانسیالیســت های آتئیســت، ترس و اضطراب  )Jones, 2016(. ا
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کردنــد. آنهــا معتقــد بودنــد،  را در قالــب »بحــران وجــودی« تعریــف 
کــه در آن انســان بــه حقایق اساســی  لحظــه ای بحرانــی وجــود دارد 
طبیعت و وجود پی برده و از لحاظ روانی دچار فروپاشی می شود. در 
کاتش دچار تردید شده و حقایقی جدید  این وضعیت انســان در ادرا
از زندگــی می فهمــد، در نتیجه هم دچار ترس شــده و هم مضطرب و 
عصبــی می شــود. از دید آنــان، این وضعیــت را باید به عنــوان پیامد 

.)Cline, 2017( گرفت بی معنا بودن زندگی در نظر 
• بیگانگــی و ازخودبیگانگــی؛ هــگل جهــان را جلــوه ای از یــک 
گوهر  ج را از یک  حقیقت )روح مطلق( دانســته و انســان و جهان خار
گاه نباشــد، با نفس  کــه از ایــن معنــی آ می دانــد، و می گویــد انســانی 
خویــش بیگانــه اســت. برداشــت ســاتر از بیگانگــی، بســیار بیشــتر به 
که  درک هگل نزدیک بود. او در »نقد خرد دیالکتیکی« نوشته است 
کنــش دیگری تبدیل  کردار من به  کــه  »بیگانگــی آنجــا روی می دهد 
کردار من قرار  ج از معنا و افق معنایی  کنشی بیگانه شود و خار شود، 
گیــرد« )احمــدی، ۱۳۸۴، ۴۲۳(. در نظرات ابتدایی ســارتر، بیگانگی 
کار و فعالیــت انســان در نظر خــودش همانند  کــه  بــه ایــن معنــا بــود 
کــه فعالیت های  کار و فعالیــت آدمــی بیگانــه بنمایــد و متوجــه شــود 
انســانی اش دیگــر به هدف های خــود خدمت نمی کننــد )صیادیان، 
گزیســتانس، بیش از هر  ۱۳۹۲(. مفاهیــم بیگانگــی و ازخودبیگانگی ا
چیز تحت تاثیر الیناســیون مارکسیســت ها قرار دارند؛ اینکه انسان در 
کاال شده و از هویت  فرآیند تولید یا اساســًا زندگی، تبدیل به شــیء و 
گزیســتانس ها، »نابــودی  کلــی ا انســانی اش تهــی می شــود. به طــور 
بیگانگــی  مهــم  عوامــل  را  آینــده«  از  »تــرس  همینطــور  و  فردیــت« 
گزیستانسیالیست، درماندگی آن ها در  می دانند. مشــکل قهرمانان ا
گرفتار ســاختن خویــش در رویارویی با امکانات بی شــمار  انتخــاب و 
است. امکاناتی که هیچ یک به نظر درست تر و یا ارزشمندتر از آن های 
دیگر نمی آید. آن ها در دنیایی عاری از تکیه گاه متافیزیکی، بی هدف 

و سرگردان می گردند و از پوچی و ازخودبیگانگی رنج می برند. 
گزیستانسیالیست هایی چون سارتر،  • نیســتی و پوچی؛ از دید ا
نیســتی همــان هســتی اســت؛ شــبیه هســتی یــا ضــد هســتی و با آن 
ارتباط دارد. سارتر معتقد است هستی به نیستی تبدیل پذیر است و 
از آنســو، نیســتی هم می تواند به هستی تبدیل شود )سارتر، ۱۳۹۴(. 
گذاشــت و  کنار  نیچــه بــه شــدت معتقــد بــود بایــد اعتقاد بــه خــدا را 
گر انســان  که ا کــرد. آنچنــان  نگرشــی جدیــد به اخــالق انســانی پیدا 
بپذیــرد خدایــی وجــود نــدارد از قیــد و بنــد اخالقیــات و ارزش هــای 
انســانی فعلی رها شــده، و در نتیجه اخالقیات و ارزش های جدیدی 
که انســان  ســر برمی آورد. بر همین اســاس، نیچه پیش بینی می کرد 
که در آن دیگر بهشــت مبنای  باید به نوع تفکر دیونوسوســی بازگردد 
اخالقیــات و الهامــات انســانی نخواهــد بــود بلکــه اخــالق در خــود 
انســان اســت و از خــود او الهام می گیــرد )Malachi, 2003, 3(. ســارتر 
گر خدایی وجود نداشــته باشــد، انســان دچــار اضطراب و  می گفــت ا
تشــویش می شــود، به خاطر اینکه تمام احتمــاالت یافتن ارزش ها با 
گر خدایی باشــد،  که ا او از بیــن مــی رود. ســارتر بــه این می اندیشــید 
کــه  زیرا اســت  منتفــی  هســتی  تــراژدی  خ دادن  ر زیــادی  حــدود  تــا 
حضــور خدا خودبه خود به وجود معنا می دهــد. در حقیقت تراژدی 

گزیستانسیالیســتی بــه معنای نیســتی و ماحصــل عدم وجود خدا،  ا
.)Jones, 2016( خدایان و زندگی بعدی است

تراژدی مرد رمانتیک

1. مانفرد و نویسنده اش
گــوردون بایــرون۱۸ ملقــب بــه لــرد بایــرون )۱۷۸۸-۱۸۲۴(  ج  جــور
-شاعر و نمایشنامه نویس رمانتیک- بیش از هر چیز بابت تاثیری که بر 
گرچه حاال دون ژوان۱۹،  گذاشت، شناخته می شود.  تخیل ادبی اروپا 
شناخته شــده ترین اثر بایرون به حســاب می آید ولی در زمان خود او، 
شــعر اتوبیوگرافیکــش یعنی زائر چایلد هارولد۲۰ -که شــرح ســفرهایش 
به دور دنیاســت- بسیار مشــهور بود. این شعر را اولین نمونه قهرمان 
بایرونــی۲۱ می دانند )Marchand, 2017(. قهرمان بایرونی، شــخصیت 
کشــمکش با خــود اســت. قهرمان  پیچیــده ای طــرد شــده، تنهــا و در 
بایرونی، یکی از برجســته ترین و قدرتمندترین انواع قهرمان رمانتیک 
و البته یکی از تراژیک ترین آنهاســت. از بین آثار بایرون، درام فاوســتی 
مانفرد، حائز اهمیت ترین است، زیرا هم ویژگی های قهرمانان بایرونی 
گناهکاری و روح ناامید و افســرده  کمال در خود دارد و هم حس  را به 

.)Ibid( رمانتیک را به خوبی بروز می دهد
که او به عنوان شــخصیتی  داســتان مانفــرد از اینجا آغاز می شــود 
کاخش  گفتنی در  گناهی نا درخشــان، باهوش و قدرتمند، به ســبب 
در آلــپ بــا عذاب وجــدان و رنج زندگی می کنــد. او از ارواح شــش گانه 
کمک می خواهد تا به  کم بر سرنوشــت  اداره کننده طبیعت و روح حا
او فراموشی و از خود بی خبری بدهند، اما هیچکدام قادر به این امر 
نیســتند. روح هفتم همچون آســتارته۲۲ )محبوبه از دســت رفته اش( 
کند، غیب  بر او ظاهر می شود و قبل از اینکه مانفرد بتواند او را لمس 
می شــود. مانفرد بیهوش شده و دچار نفرین می شود؛ جاودانگی در 
که قصد خودکشی  که خود برای خود ســاخته است. مانفرد  دوزخی 
دارد به خاطر دخالت یک شکارچی بزکوهی موفق نمی شود. سپس 
کند به  کمــک  جادوگــر آلــپ را فرا می خوانــد. جادوگــر می پذیرد به او 
گــوش بــه فرمانــش شــود. مانفــرد قبــول نمی کنــد و به  شــرط اینکــه 
نــزد نیروهــای شــریر اهریمن مــی رود. علیرغم اینکه حاضر نمی شــود 
در برابــر اهریمــن زانــو بزنــد، به درخواســت او تن می دهند و آســتارته 
را احضــار می کننــد. آســتارته پــس از ســکوتی طوالنــی به مانفــرد این 
که عذابــش بــه زودی پایان خواهــد پذیرفت. پس  مــژده را می دهــد 
از آن، مانفــرد بــا خیالــی آســوده و در آرامــش، منتظر مــرگ می ماند و 
که مرگش فرا  اصرارهــای روحانــی برای توبه را رد می کند تــا لحظه ای 

می رسد و می میرد )بایرون، ۱۳۹6، ۱۱۸-۱۲۱(.
کــه از زندگــی و  مانفــرد بــه نوعــی تــراژدی شــخصی بایــرون اســت 
که شــرایط بدی  روحیــه او شــکل می گیــرد. او وقتی مانفرد را نوشــت 
را ســپری می کرد و از همســرش جدا شــده بود. در نامــه ای به خواهر 
گوســتا۲۳، می نویســد: »جدایی، قلبم را شکســت... دیگر  ناتنی اش آ
که ذهنم  که به جایی ببردم  توانایی، روحیه و اشتیاقی برایم نمانده 
کنــد... می خواهــم در پایان این مــاه از آلپ  ک و قلبــم را روشــن  را پــا
کجا؟ خــدا می دانــد... هنــوز دنیایــی پیش رویم  بگــذرم و بــروم. بــه 
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دارم. ایــن دنیا یا دنیای بعدی« )Leinenbach, 2016, 5(. در نهایت 
کامل از  روحیــه ی ماجراجــو و رمانتیــک بایــرون باعــث شــد بــه طــور 
اجتمــاع ببــرد و به بهانه یــاری یونانیان در برابــر ترک های عثمانی به 

گذرد. جنگ برود و همانجا در 

2. ترس و لرز
گزیستانسیالیســت، معتقــد اســت همه  ارویــن یالــوم۲۴، روانــکاو ا
گریبان اند: مرگ،  انســان ها با چهار نگرانی جدی وجودی دســت به 
کــه »اضطــراب و  آزادی، انــزوا و بی معنایــی. او عمیقــًا اعتقــاد دارد 
گاهــی از ایــن چهار عامل منشــا تمــام بیماری های  تــرِس« ناشــی از آ
روانی است )Berry-Smith, 2012(. این چهار عنصر، عناصر اساسی 
کــه وجــود بدان هــا  هســتی بخِش هســتی انســانی هســتند و زمانــی 
گاه(، دچار دلهره )یا بــه تعبیر هایدگر  گاه یا ناخــودآ گاه شــود )خــودآ آ
گاهی( خواهد شــد. از دید یالوم، این واهمه، مهم ترین پیامد  ترس آ
بحران وجــودی اســت. رمانتیک ها این اضطراب را طــوری دیگر و به 
ک در  شــیوه خــود توجیــه می کردنــد. آنها بــه چیزی ســخت و ترســنا
زندگی پی برده بودند که برایشان توضیح ناپذیر و مبهم بود؛ برلین آن 
را »نیــروی مبهم« می نامد )برلین، ۱۳۹۴( و لوکاچ۲5 به آن »شــرارت« 
می گویــد )لــوکاچ و دیگــران، ۱۳۹5(. از دید رمانتیک هــا، اینها عوامل 
که چه چیز  شکســت در زندگی بودند. برای آنها دقیقًا مشــخص نبود 
که بود می دانستند از  ک و سخت می سازد ولی هر چه  زندگی را دردنا
خود هســتی نشــئت می گیرد، منشا انسانی ندارد و توانایی ایستادن 
از  رمانتیــک  نگــرش  ایــن   .)۱۳۹۴ )برلیــن،  ندارنــد۲6  را  برابــرش  در 
که معنای زندگی را به  اعتقادی یهودی- مسیحی می آمد؛ دیدگاهی 
کیهانی۲۷ می دانســت، به چیزی  شــکل ضمنی دال بر وجود معنایی 
کیهان داشت.  که ریشه در  ورای فرد، به اراده ای روحانی و جادویی 
گزیستانسیالیســتی بود. وقتی فرد به این  این معادل همان بحران ا
نیروی شــریر و جادویی پی می ُبرد  و حضور آن نیرو و ضعف خود در 
برابر آن را می پذیرفت، دچار واهمه می شد و همیشه انتظار شکست 

و نیستی را داشت.
مانفرد به شدت مضطرب است. دلیل این اضطراب مبهم است 

و بایرون دلیل آن را عمدًا به تاخیر می اندازد:
کار باشد، خواب نیست؛  گر خوابی در  مانفرد: »خواب های من، ا
که در برابرشــان تاب ایستادگی  بلکه ادامه افکار آزارنده ای اســت 

ندارم« )بایرون، ۱۳۹6، ۹(.
که دلیل اش زمینی نیست: اما اذعان دارد 

کــه هیــچ ترس  مانفــرد: »ســنگینی ایــن طلســم را حــس می کنــم 
طبیعــی، هیچ دلشــوره ای بــه خاطر امید و آرزویی، و هیچ عشــق 

پنهانی به هر آنچه زمینی است نداشته باشم« )همان، ۱۰(.
که همین طلسم روحش را می آزارد. از ارواح  مانفرد معترف است 
گرفته  گریبانش را  که  که برخیزند تا او را از آشــوبی  جهــان می خواهــد 
برهاننــد. او از آنهــا در جهان فقط یک چیز می خواهد: »فراموشــی«. 
تالش برای فراموشــی می تواند دال بر دلهره مانفرد نســبت به فرجام 
کــه آن را بــه زبــان نمی آورد امــا هر چه  گناهــی  گناهــکاری اش باشــد. 
هســت لحظــه ای آرامــش نمی گذارد. به نظر می رســد، مانفــرد از این 

کمک به او نیســت حتی ارواح  کســی را یارای  واهمــه خالصی ندارد. 
کــم بر سرنوشــت. در نهایت با اصرار مانفــرد، روح هفتم بر او ظاهر  حا

که وضعش را بدتر می کند. می شود و نفرینی بر او می خواند 
که هرگز نخوابی،  روح هفتم: »سرنوشتت چنین خواهد بود 

که همواره نزدیکت خواهد بود  و مرگ - 
کشــید-  هرگز تو را  و تــو آن را بــا ترســی آرزومندانــه انتظــار خواهی 

درنیابد« )همان، ۲۲(.
که از دیــد رمانتیک ها  ایــن، همان نیروی مبهم فرابشــری اســت 
بــدون هیــچ دلیلــی بــرای انســان تــرس مــی آورد. او را بــه شکســت 
کمک خواسته بود  می کشاند و در رنج رهایش می کند. مانفرد از آنها 
ولی به زندگی ابدی توام با رنج و عذاب محکوم می شود. مانفرد باید 
بترســد چــون دچار طلســم زندگی ابدی شــده اســت؛ رنجــی افزون. 
همین باعث می شود تا به او حالتی از جنون و ماخولیا دست بدهد. 
تصمیــم به خودکشــی می گیرد اما نافرجام می مانــد. مانفرد بی قرار و 

مضطرب است:
مانفرد: »شکیبایی، شکیبایی. دور باد! این واژه را برای جانوران 

بارکش ساخته اند، نه پرندگان شکاری!« )همان، ۳5(.
که  دلیل عذاب تســکین ناپذیر مانفرد، معشوقی بوده -آستارته- 
که باعث مرگ او شــده اســت. با قدرت  به شــکلی ابهام آمیز می گوید 
اهریمن، شــبح آســتارته ظاهر می شود. او از آســتارته طلب بخشش، 
کمــک و عشــق می کنــد. آســتارته او را می بخشــد تــا طلســم نفریــن 
که مرگ می تواند او را از  شکسته شود و او به زودی بمیرد. حاالست 
کاخش  این اضطراب و ترس برهاند. پس از آن مانفرد، با آرامش، در 

آماده مرگ است:
کنون برایم آشنا نبوده است«  که تا  مانفرد: »آرامش عجیبی دارم 

)همان، 6۷(.
که این آرامش پایدار نیست و دلهره باز خواهد  گرچه خود می داند 
گشت. دلهره با آدمی آمیخته است. مانفرد در مورد لحظات آرامش اش 
که چنین حســی نیز  کــه »در یادداشــت هایم خواهم نوشــت  می گویــد 
کنــون بــا آن غریبه بوده اســت.  کــه تا وجــود دارد« )همــان(. آرامشــی 
رمانتیک هــا بــه نیروی پلیــد و قــدرت اش و اینکه قهرمــان در برابر این 
که در آثار اینان  روح شــریر تنهاســت اعتقاد داشتند. اضطراب و ترسی 
مــوج می زند ناشــی از همین تنهایــی و وانهادگی در دنیــای رمزآلوده و 

خ می دهد. که ر قهار است. بحران وجودی در همین موقعیت است 
گزیســتانس ها این وضعیــت را توضیح  کیرکگــور واضح تــر از بقیــه ا
فکــر  تنهایــی می دانــد؛  از  تــرس  را محصــول  او اضطــراب  می دهــد؛ 
اینکه انســان در این هســتی بی انتها و میان میلیون ها موجود دیگر 
کرده، آزاردهنده و دلهره آور خواهد بود  تنهاســت و خدا فراموش اش 
)نگاه او همچنان ایمانی اســت(. او اضطراب را با تجربه ســرگیجه در 
کــه اضطراب آدمــی را وادار  لبــه پرتــگاه مقایســه می کــرد و معتقد بود 
می کنــد تــا بــه خود بــه عنوان یــک انســان بیاندیشــد و بــه وجودش 
کیرکگــور، تــرس از تنهایی )یــا وانهادگی(،  پــی ببــرد. مطابق اندیشــه 
اضطــراب وجــودی را بــه همراه داشــته و منجر به آوارگی و ســرگردانی 
آدمــی در میان دیگران )بیگانگی( و در نهایت ازخودبیگانگی خواهد 

.)Kierkegaard, 1973( شد

گزیستانسیالیستی« در نمایشنامه »مانفرد« اثر لرد بایرون مفهوم »تراژدی ا
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3. بیگانه
کیرکگور داشــت. او ضمن  لودویــگ فوئرباخ۲۸، نظــری متفاوت از 
کــه اتفاقًا  بررســی انتقــادی اندیشــه های هگل بــه این نتیجه رســید 
علــت اساســی بیگانگــی و ازخودبیگانگــی انســان، دیــن اســت و آن 
را مــورد تردیــد قــرار داده. او »آزادی« را »اساســی ترین انگیزه انســان 
کــردن  امــروزی )قــرن نوزدهمــی(« دانســت. بــه نظــر فوئربــاخ، برپــا 
جامعه ای آرمانی بر پایه اصول اخالق و سرشت حقیقی انسان است 
که قرن های متمادی به واســطه قدرت مســیحیت محقق نشــد. به 
تعبیــر او، انســان، بســیاری از صفــات و خصائــل درخشــان و حقیقی 
کاری، مهر  خــود را به مســیحیت نســبت داده؛ مثــل رنج بردن و فــدا
ورزیــدن، امید بســتن، ایمان داشــتن. وقتی فوئرباخ تعبیر »انســان، 
کــه آدمــی بــا  راز دیــن اســت« را بــکار می ُبــرد منظــورش همیــن بــود 
منســوب کردن ذات حقیقــی خــود بــه دیــن، از خــود بیگانــه شــده و 
کاماًل سیاسی  شــخصیت حقیقی خود را از دســت می دهد. او دیدی 

نسبت به این مساله داشت )عنایت، ۱۳۴۹، ۱5-۱۸(.
کامل را  در فلســفه رمانتیک هــا، بیگانگی از آدم ها در نهایت انــزوای 
به همراه داشــت. »انســان متفکر و تنها در دامنه طبیعت«، پرتره رایج 
گاهی آنقدر شــدت  و محبــوب قهرمانــان رمانتیــک بــود. ایــن تنهایــی 
کــه نفرت از جامعه و تحقیر آنان را تداعی می کرد. دلیل اصلی  می یافــت 
که قهرمان بیگانه ی رمانتیک، چیزهایی را در جامعه می دید  ایــن بود 
که برایش قابل تحمل نبود. از نظر رمانتیک ها، جامعه آدم ها را به بردگی 
می گیــرد؛ نــه ایده هــا و کنش هــای جســورانه را تاب مــی آورد و نــه اجازه 
کســی جرئت به خرج  گر  می دهد فرد، نرم های اجتماعی را بر هم زند. ا
دهــد و چارچــوب و عــرف را بکشــند و خواســتش را فریاد بزند، ســرکوب 
که فقط  خواهد شد یا جامعه »کوه ها را طوری روی دوش او می اندازد، 
بتواند خود را حرکت دهد و به ساختار اجتماعی آسیبی نرساند«. یکی از 
این قهرمانان مهم رمانتیک۲۹ می گوید: »جامعه به ماشین بیشتر از روح 
جســور نیاز دارد، ارزش دســت ها و پاها برایش بیشــتر از ســر است. برای 
یک مجســمه یک ســر الزم اســت و هزار بازو« )Pribic, 2008, 5(. مانفرد 
کــرده ام و از این پس نیز داوِر خود  هــم می گوید: »من خود خود را ویران 
خواهم بود.« )بایرون، ۱۳۹5، ۹۰(. این دیالوگ، جزو آخرین حرف هایی 
گفت. مانفرد  که او، در جایگاه انســانی یاغی و مقاوم، به اســقف  اســت 
که به ادعای  بیهوده به این مرحله طغیان نرســید. او دانشــمندی بود 

خود با بسیاری از علوم آشنایی داشت:
مانفــرد: »فلســفه و علم، علــوم غریبه، و تمــام دانش های جهان 
که تمــام اینها را بــه فرمان  را آزمــوده ام، و در مــن نیرویــی هســت 

خویش درآورده است« )بایرون، ۱۳۹5، ۱۰(.
کمکی« به او نکرده است. اسقف هم  اما معترف است »هیچیک 
کنار  که می بینــد، در  بــا وجــود اختــالف بــا مانفرد و رفتــار ناشایســتی 

کلیسا( می بیند: گمراه )رویگردانده از  تحسین نبوغ اش او را آدمی 
کنــون معجون  کی باشــد. اما ا اســقف: »او می توانســت موجود پا
بهم ریختــه ای اســت از تاریکــی و روشــنایی، خــرد و بی خــردی، 
کــه همــه بی هیچ نظمــی با هم  و اندیشــه و احساســات محــض، 
مخلــوط شــده و ویرانگرانــه بــا یکدیگــر هم چشــمی می کننــد. او 

اینگونه نابود خواهد شد« )همان، ۷5(.

مانفرد قدرت ارتباط با مردم را از دســت داده اســت؛ در حقیقت 
کــه به جامعــه و انســان های دیگــر پیونــدش می دهد،  او هــر چیــزی 
کشــته اســت. او مشــکل بزرگ تری دارد و آن مرگ آســتارته و  در خود 
عذاب وجدان خودش است. مانفرد پس از ازدست دادن آستارته، با 
کشــمکش اســت. او دلیــل اینکه تنها زندگی  خــود نیز دچار تعارض و 
که  می کند را به دو چیز نســبت می دهد؛ اول اینکه اینگونه از مردمی 

کند و بفهمدشان فرار می کند: نمی تواند با آنها ارتباط برقرار 
کــه جــوان بــودم، روحــم از دیگــران دوری  مانفــرد: »از آن هنــگام 
می جست و جهان را از نگاه آدمیان نمی دید. بلندپروازی هایشان 
بلندپروازی هــای مــن، و بهانــه ی بودن شــان بهانــه ی بودن من 
نبــود. شــادی ها و غم هایم، خواهش هایــم، و توانایی هایم مرا در 
که  میــان آنــان غریبه ســاخته بود... بــه تنهایــی روی آوردم، چرا 
هــرگاه یکــی از آدمیان-که خود نیز ناخواســته یکــی از آنان بودم- 
گــذر می کــرد، بــاز خــود را از همان هــا و همچــون آنها  حتــا بــر مــن 

کی می یافتم« )همان، ۴۲( خا
که  دوم اینکــه، از خــود و عــذاب مــرگ آســتارته به جایی پنــاه برد 

بتواند دوباره نیرو بگیرد و احیا شود؛ یعنی طبیعت:
مانفرد: »تمام دلخوشــی های من در طبیعت وحشی نهفته بود، 
کوه ها را نفس بکشم، جایی  که هوای ســخت قله های یخی  این 
کــه پرنــدگان نیز النــه نمی گذارنــد و حتا حشــره ای بر ســنگ های 
بی حاصلــش پــرواز نمی کنــد؛ یا خــود را بــه درون آبشــار بیفکنم و 
گرداب های دریا رها  به دســت امواج خروشــانش بســپارم، و یا در 
که  کنم؛ اینها به من نیرو می داد. ســرگرمی هایم از این دســت بود 
کنــم، و یا در  گــردش مــاه و ســتارگان را در آســمان دنبال  شــب ها 
که ســوی چشــمم را ببرد، و یا رقص و  آذرخش خیره شــوم تا آنجا 
آواز برگ ها را در باد پاییزی به تماشا بنشینم« )همان، ۴۲-۴۳(.
برلین به بازگشــت رمانتیک ها به طبیعت، »نوســتالژی« می گفت. 
از دیــد او، این طبیعت گرایــی در ادامه بازنگــری رمانتیک ها در ظواهر 
کالسیسیسم  خ داده اســت؛ چیزی مشــابه بازگشت به  زندگی مدرن ر
)برلین، ۱۳۹۴(. طبیعت برای آنها تنها یک پایگاه نبود، بلکه دیدگاهی 
گو اینکه رفتن به طبیعت نوعی مراسم  الهیاتی نسبت به آن داشتند. 
که رفتار مانفرد در آلپ  مذهبی و نیایش اســت. به خاطر همین اســت 
کوه ها شــبیه آیین پرســتش می شــود. او به جای  گفتن او با  و ســخن 

کوه ها اعتراف می کند. کلیسا و با اسقف، برای  اعتراف در 
بــه  و  کنــد  لمــس  را  آســتارته  نمی توانــد  مانفــرد  اینکــه  از  پــس 
زندگــی همیشــگی تــوام بــا عــذاب مجــازات می شــود، بــه منتهــای از 
کامــاًل ناامید می شــود چون هیچ  خودبیگانگــی و غربــت می رســد. او 
کاماًل ســرخورده  پناهگاهــی، نــه درون و نــه بیرون از خــود نمی یابد. 
تصمیــم بــه خودکشــی می گیــرد -مشــابه قهرمانــان رمانتیــک- ولی 
موفق نمی شــود. آوارگی و تنهایی او ادامه می یابد و هیچ راهی برای 
ک  فــرار پیــش پــای خود نمی بینــد. اضطــراب و ترس از زندگــی دردنا
ابدی وضعیت او را بدتر از همیشــه می کند. تنها دغدغه او، بخشــش 
که می توانســت  کســی اســت  که به نظر می رســد تنها  آســتارته اســت 
کند. پس از بخشــش آســتارته، مانفرد بــرای اولین بار  مانفــرد را درک 
در زندگــی احســاس آرامش می کند ولی نه ایــن آرامش پابرجا خواهد 



۳۳

کاســته خواهد شــد؛ انگار  ماند و نه از حجم بیگانگی و غربت مانفرد 
که می خواهد به  محکوم به بیگانگی ابدی اســت. او در برابر اســقف 
کند، دوباره در جایگاه بیگانه و غریبه می ایستد.  راه راست هدایتش 
اســقف، نماینــده دین و خدا و عوام اســت و مانفــرد این بار در قامت 

روشنفکری طاغی به او پاسخ می دهد:
مانفرد: »من نمی توانستم فرمانبردار آن کس باشم که دوست دارد 
همه جا فرمانروا و بخشنده و انتقام گیرنده تنها خودش باشد، او که 
دوست دارد همیشه ناظر باشد و به هر کجا سرک بکشد... توده ی 
گله  مــردم ایــن چنین انــد و مــن هرگز دوســت نداشــته ام در میــان 
گرگ ها  گو اینکه پیشتازش باشــم، و نیز هرگز نخواسته ام با  باشــم، 

باشم. شیر تنهاست، و من نیز« )بایرون، ۱۳۹5، ۷۳(
تبعیــد خودخواســته مانفــرد، ناشــی از جایــگاه برتــر او از لحــاظ 
گاهــی اســت و اینکــه زودتــر از بقیــه بــه بی معنایی هســتی  دانــش و آ
پــی می بــرد. همیــن باعــث پوچ گرایــی و تــا حــدودی خدانابــاوری او 
که الیناسیون مانفرد بیش از هر زمانی  می شــود. دقیقًا همینجاست 
گزیستانسیالیســت ها نزدیک می شــود. نگرش انتقادی  به بیگانگی ا
کاتولیسیسم برمی گشت. نتیجه تقابل  برخی از رمانتیک ها به فساد 
گرفتــن نهضت نهیلیســم معاصــر بود؛  کلیســا، قــدرت  ایــن دســته با 
که بیشتر  پوچ گرایی ویتالیستی۳۰. نویسندگانی مثل بایرون و شلی۳۱  
از بقیــه بــه داشــتن دیدگاه هــای نیســت انگارانه شــهره بودند، نقش 

مهمی در شکل گیری و رواج این اتفاق داشتند.

4.هستی و نیستی
نســبت  و  گــره خــورده  بــا حقیقــت مســیحیت  رمانتیــک  پوچــی 
کنــش نشــان می دهــد و تــا حــد ممکــن آن را بــه  کاتولیسیســم وا بــه 
چالــش می کشــد )گرچــه هیــچ گاه بــه تنــدی و عصبیــت نیســت گرایی 
گزیستانسیالیستی نمی شود(. اینکه رفتار ضد مسیحی مانفرد تا چه حد  ا
به اعتقاد مذهبی بایرون بازمی گردد، محل بحث است. بایرون هیچ گاه 
مستقیمًا در مورد نگرش اش به دین حرفی نزده بود ولی بیوه او بعدها 
کــرد، بایرون بی خــدا نبود بلکه سوســینیانس۳۲ بــود. الوهیت  اعتــراف 
مسیح و تثلیث را رد می کرد ولی به خدا بی اعتقاد نبود. برعکس بایرون، 
شلی نگرشی رادیکال و خصومت آمیز نسبت به مذهب و خدا داشت. او 
رساله ای کوتاه دارد به نام ضرورت الحاد۳۳، که در آن به ضرورت بحث در 
مورد وجود خدا می پردازد. خصومت شلی با مسیحیت، به نهاد ازدواج 
گر زن و مردی که همدیگر را دوست ندارند و  بازمی گشت؛ او معتقد بود ا
کاری غیراخالقی  تنها به صرف حرام بودن طالق با هم بمانند، مرتکب 
شده اند. ضمن اینکه در مسیحیت به خطر گناه بیشتر از عشق اهمیت 

.)Everett, 2000( داده شده و این برای او به شدت آزاردهنده بود
مانفــرد به عنــوان یک روشــنفکر- قهرمان مضطــرب و بیگانه، به 
که تحمل شــان را نــدارد مواجه  کوه هــای آلــپ پناه برده تــا با مردمی 
گناه خــود عذاب وجدان دارد، به جــای اینکه از خدا  کــه از  نشــود. او 

کمک بخواهد از ارواح یاری می طلبد:
که در ستاره ای نفرین شده  مانفرد: »با نیروی این طلسم بی رحم 
گرفتار آن اســت، و  که روحم  زاده شــده اســت، به واســطه نفرینی 
به واســطه ی اندیشه های درون و پیرامونم شما را به فرمان خود 

در می آورم« )بایرون، ۱۳۹5، ۱۰-۱۱(.
ارواح مانفــرد را نفریــن می کننــد و او بــه طلســم رنــج ابــدی دچــار 
کــه دچــار ایــن  می شــود. مانفــرد فقــط خواهــان دیــدار آســتارته بــود 
که او باز هم از خدا یاری نمی گیرد و راه  وضعیت شد. مساله این است 
خالصی را در ارواح و جادوگران می بیند. او به دیدار شــیطان می رود و 
کند تا طلسم شکسته شود.  که آستارته را برایش ظاهر  از او می خواهد 
مانفرد در برابر ارواح و شــیاطین هــم زانو نمی زند و خواهش نمی کند. 
کــه رفتــار غرورآمیــز و تکبــر، از صفــات قهرمانان  فــرای۳۴ معتقــد اســت 
رمانتیک است )همان، ۱۱5(. آشنایی و دست یازیدن مانفرد به علوم 
پنهان و ارواح و شــیاطین باعث شــده تا هم مردم از او بترسند و هم او 
که در پرده های بعدی به ســراغ مانفرد  گریزان شــود. اســقف  از مردم 

می آید به همین موضوع اشاره دارد:
ک بیــرون از اینجــا در جریــان  اســقف: »شــایعات عجیــب و ناپــا
که  گفته شــده تو با آنهایی  اســت و نام تو را بر زبان ها انداخته... 
کنان  جست وجویشــان بر آدمی نارواست آمدوشــد داری، و با سا
که تو افکارت را  گفت وگو می کنی. من پیش تر می دانســتم  تاریکی 
کنج عزلت  کمتــر با آدمیان در میان می گــذاری و همچون راهبان 
گزیــده ای، امــا انــزوای تــو چــون آنــان مقدس نیســت... بــرادران 
که با چشم  مومن من، روستائیان ترسان، حتی رعایای خودت، 

گفته اند[« )همان، ۷۰-6۹(؛ نگران در تو می نگرند]اینها را 
کند: که توبه  و در ادامه او را از این رفتار برحذر می دارد و می خواهد 
گر اینها راست باشد، هنوز راه توبه و بازگشت باز است.  اسقف: »ا
کلیسا درهای آسمان را به روی خودت  کن و از راه  کلیسا آشتی  با 

بگشا« )همان، ۷۰(
مانفرد شفاعت و میانجی گری اسقف برای توبه و بخشش و حتی 
انــذار او بــه عقوبت و عذاب الهی را نمی پذیرد. روح او آزرده تر و عذاب 

که با خدا و مذهب آرام شود: وجدان او بیشتر از آن است 
کی توبه،  مانفــرد: »نه نیروی مقدس مــردان، نه جذبه نماز، نه پا
نــه برون نگــری، نــه روزه، نــه درد و باالتــر از تمــام اینهــا؛ نــه حتی 
شــکنجه درونی ناشی از ناامیدی- ... هیچ یک از اینها نمی تواند 
کند و آتش انتقامی را  گناهکار بیرون  احساس پشیمانی را از روح 

که خود بر خود برافروخته خاموش نماید« )همان، ۷۱(
مانفــرد پذیــرش توبــه و در اســاس امیــد بــه الوهیــت و اعتقادات 
که اعتراف می کند روزگار جوانی  مســیحیت را فریب می داند؛ آنچنان 

خود فریب این امید را خورده بود:
مانفرد: »من نیز در جوانی چنین بینش و امید مقدســی داشتم. 
دوســت داشــتم روح من نیز همچون دیگران روشــن و روشنی بخش 
گذشته است،  باشد. دوست داشتم اوج بگیرم... اما اینها مربوط به 

که افکارم مرا فریب می داد« )همان، ۷۲-۷۳(. آن زمان 
که نمی توانســت طبیعت  دلیــل فریب بودن مســیحیت ایــن بود 

کند تا: سرکش او را رام 
که دوست دارد همه جا فرمانروا  مانفرد: »فرمانبردار آنکس باشــد 
که دوســت دارد  و بخشــنده و انتقام گیرنــده تنهــا خــودش باشــد، او 
که در  کجا ســرک بکشــد. دروغ زنده ای  همیشــه ناظر باشــد و به هر 

میان ناتوانان، توانای بزرگی است« )همان، ۷۳(.

گزیستانسیالیستی« در نمایشنامه »مانفرد« اثر لرد بایرون مفهوم »تراژدی ا



۳۴
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۸

که مرزهای فرهنگ  رمانتیســم پدیده پیچیده و اتفاق بزرگی بود 
غربــی را تغییــر داد و بــر جنبش هــای فرهنگــی و حتــی سیاســی پــس 
که از یکســو به نازیســم منتهی شــد و  گذاشــت. آنچنان  از خود تاثیر 
گزیســتانس ها هــم بــه  گزیستانسیالســیم. ا از ســوی دیگــر پایه گــذار ا
انــدازه رمانتیک ها پیچیده و متناقض بودند و در پی تفســیر انســان 
گزیستانسیالیسم  و هســتی او می گشتند. اساسًا تشــابه رمانتیسم و ا
در همینجاســت: هــر دو در پــی تفســیر مســئولیت و آزادی انســان و 
جســت وجوی معنــای زندگــی می گشــتند. در جزئیــات نیــز بســیاری 
گزیستانسیالیســتی ریشــه در اندیشــه و فلســفه رمانتیک  از مفاهیم ا
دارد و مشابه آنهاست. هر دو به نهیلیسم اعتقاد داشتند، قهرمانان 
تــرس و  از  و  بودنــد  تبعیــد شــده  و  و منــزوی  تنهــا  تراژدی هایشــان 
کجــا می آید ولی  که نمی دانســتند از  اضطرابــی دائمــی رنج می بردند 

آنها را به سوی خودویرانی سوق می داد.
که با  گزیستانسیالیســتی اســت  هســتی مانفرد، مصــداق تراژدی ا
گاهی  فهم بی معنایی و پوچی هستی، بیگانگی از خود و جمع و مرگ آ
و نیست شدن همراه است. مانفرِد بایرون سرگشته، از جمع بریده و با 
گفتنی دســت به گریبان اســت. نفرین شده  گناهی نا عذاب وجدان از 
و محکــوم بــه زندگی ابدی تــوام با درد و رنج می شــود. نفرین از جانب 

که جز تباهی برای انسان نمی خواهد.  همان نیروی شر اعظمی است 
تــرس و اضطــراب مانفــرد از ایــن نیروی مبهم نشــئت می گیــرد و راهی 
کاماًل تنهاســت. مانفرد مثل دیگر رمانتیک ها،  بــرای فــرار از آن ندارد و 
تنها و ازخودبیگانه است و مجبور است این رنج را به دوش بکشد. این 
تنهایی از موقعیت برتر او در جامعه حاصل شــده اســت و در حقیقت 
گاهــی اش نســبت بــه زندگــی و بی معنایــی آن اســت.  نشــان دهنده آ
گزیستانس هاســت؛  وضعیــت مانفــرد، تداعی کننده بحــران وجودی ا
گاهی از پوچی هستی و وانهادگی  که ریشه در آ وضعیتی اضطراب آلود 
داده  نیــز  نیســت انگاری  از  رگه هایــی  مانفــرد،  رفتــار  در  دارد.  آدمــی 
کمک نمی گیرد و به تنهایی به مقابله  که از اســقف  می شــود؛ آنجایی 
با اهریمن می رود. نهیلیســم نسبی رمانتیسم در سیر تکاملی خود به 

گزیستانسیالیست ها می رسد. نهیلیسم واضح تر ا
گزیستانسیالیســتی، گرچه با بیگانگــی و پوچی و اضطراب  تــراژدی ا
شــناخته می شــود و ریشــه در بی معنایــی هســتی دارد، ولــی از ســوی 
کنار آمدن  دیگر می تواند تالشــی نیز باشــد برای رســیدن به شــناخت و 
کــردن ایــن مفهــوم، بــه جــای  گزیســتانس ها بــا مطــرح  بــا بحران هــا. ا
»جست وجو«ی معنا، به دنبال »آفرینش« آن بودند. همان گونه که کامو 

اعتقاد داشت برای خالصی از اضطراب باید به آفرینش گری روی آورد.

مانفرد مســتقیمًا خدای مسیحیت را نشانه می گیرد و بی رحمانه 
کــه در برابر  بــه او می تــازد. او نــه فقــط در برابــر شــیطان زانــو نمی زند 
پــروردگار نیــز حاضــر به تســلیم و توبه نیســت و خــود را مغرورتــر از آن 
کار بدهــد. مانفــرد مــرگ و نیســتی را دلیل  کــه تــن بــه ایــن  می دانــد 
کســی بنابر علتی از بین  ضدیــت خــود با نهاد دین می داند؛ اینکه هر 
می رود و او )مانفرد( در زندگی همه این بدبختی ها را یک جا در خود 
داشته و آنها را به تنهایی و بدون ایمان تاب آورده است، در حالی که 
ممکن بود ایمان به خدا، زودتر از اینها باعث نابودی اش شود. برای 

که به اسقف می گوید: همین است 
کنون هســتم در شــگفت مشــو، بلکــه از آن چه  مانفــرد: »از آنچه ا
کــن، و اینکــه چــون آنچنــان بــوده ام،  پیــش از ایــن بــوده ام تعجــب 

چگونه هنوز زنده ام« )همان، ۷۴(
آفریننــده  و  انســان  حقیقــی  خاســتگاه  را  طبیعــت  رمانتیک هــا 
از  انتظــار می کشــد،  را  کــه مــرگ  او می دانســتند. مانفــرد در زمانــی 
که هنگام غروب خورشید را به او اطالع دهد  خدمتکارش می خواهد 
کاهش خواهد  تــا ببینــد. احســاس می کند اینچنیــن اضطراب مــرگ 

یافت. او طبیعت را خدا خطاب می کند:
که نمایانگر آن خدای ناشناخته ای،  مانفرد: »ای خدای مجسم، 
که روح همــه آدمیان،  کــه تــو را به جای ســایه خود برگزیــد... ای 

خواه نزدیک و خواه دور، 
کی نیز... ته رنگی از تو دارد و تنهای خا

بدرود! دیگر تو را نخواهم دید« )همان، ۷۷(.
که از او بخواهد  اسقف بار دیگر در پرده آخر به سراغ مانفرد می آید 

کند. در لحظه  که روحش »به تمامی از دســت نرفتــه« توبه  تــا زمانی 
کــه مانفرد در بســتر مــرگ افتاده، اســقف ملتمســانه می خواهد  آخــر 
کتفا می کند و باعث  گرفتن دســت او ا کند اما مانفــرد تنها به  کــه دعــا 

حسرت و اندوه اش می شود.
کجا؟  گفت. اما به  کی اش را ترک  اسقف: »او رفت! روحش تن خا

از اندیشیدن بدان می هراسم!« )همان، ۹۰(.
کفرورزی به  که مانفرد به خاطر تمرد و  اســقف از این واهمه دارد 

خ برود اما او با آرامش به سوی نیستی می رود: دوز
مانفرد: »پیرمرد! ُمردن چندان هم دشوار نیست« )همان(؛ 

کجا می گوید: و رو به نا
مانفرد: »ســرورم ما ســر تا پا آماده ایم. باشــد، بگذار چنین باشد« 

)همان، ۹6(.
نیچه۳5، نهیلیســم را مربوط به پایان تفســیر »مســیحی-اخالقی« 
کــه زمانــی در جهــان ســروری می کــرد،  جهــان می دانســت. تفســیری 
قداست خود را از دست داد و باعث به هم ریختگی و سردرگمی انسان 
که بشــر احســاس می کند فاجعه در راه اســت و  شــد. پس از آن اســت 
خ دهــد. به نظر او، تاریــخ غرب بر شــالوده های پوچ گرایی  قــرار اســت ر
ساخته شده و متافیزیک و دین غربی جنبه وجودی انسان را بدنام یا 
منکر شده اند. پوچی برای عصر مدرن ضروری است و البته سرنوشت 
که نتیجه منطقی ارزش ها و آرمان های  و انســان مدرن نیز اســت، زیرا 
بــزرگ اوســت )انسل-پیرســون، ۱۳۹۰، ۲6۹-۲6۸(. شــاید بتوان این 
گزیستانسیالیسم در مورد  تفســیر نیچه را، حرف مشــابه رمانتیســم و ا

پوچی هستی و نیست انگاری انسان دانست.



۳5

پی نوشت ها

1 Isaiah Berlin.
2 Manfred.
3 Lyrical Ballads.
4 William Wordsworth.
5 Samuel Taylor Coleridge.
6 Jean-Jacques Rousseau.
7 Novalis )Friedrich von Hardenberg(.
8 Martin Heidegger.
9 Karl Jaspers.
10 Jean-Paul Sartre.
11 Gabriel Marcel.
12 Søren Kierkegaard.
13 Plebs.
14 Herd.
15 Das Man.
16 The one.
17 G. W .F. Hegel.
18 George Gordon Byron )Lord Byron(.
19 Don Juan.
20 Childe Harold’s Pilgrimage.
21 Byronic Hero.
22 Astarte.
23 Augusta.
24 Irvin D. Yalom.
25 György Lukács.

که برلین معتقد بود از بعد از شکســت انقالب فرانســه و بر  ۲6 همان پارانویا 
باد رفتن آرمان های آزادی خواهانه رواج یافت.

27 Cosmic.
28 Ludwig Feuerbach.

۲۹ اوایــل قــرن نوزدهــم رمانی به نام »شــب گردی ها « توســط نویســنده ای 
ناشــناس بــا اســم مســتعار »بوناونتــورا « در آلمان به چاپ رســید. ایــن رمان را 
یکــی از بهتریــن نمونه هــای بیگانگــی در ادبیــات رمانتیک می دانند. داســتان 
کــه از موقعیــت و مســئولیت خود  روایــت »کرویتســگانگ«، روشــنفکری اســت 
گرســنه و  کردن با مردم را ندارد. او تنها،  گاهــی دارد امــا توانایــی ارتباط برقــرار  آ
یخ زده توی برجش می نشــیند و به ارزش های مطلق و جاودانگی فکر می کند. 
خودکشــی آخریــن اعــالن و اعتراض فرِد او نســبت به نهادهــای خصومت آمیز و 
کرویتسگانگ  محدودکننده دنیاست )Pribic, 2008, 3(. تا مدت ها شخصیت 
به عنوان نمونه و الگوی یک قهرمان رمانتیک شــناخته می شــد و نویسندگان 

گرته برداری می کردند. رمانتیک از رفتار، نگرش و فلسفه او 
Vitalism ۳۰؛ دیالکتیــک پوچــی یــا نیســتی چندین مرحلــه را در تاریخ طی 
کرده اســت: لیبرالیســم، رئالیسم، ویتالیســم )حیات گرایی( و نهیلیسم ویرانی. 
کرد. مرحله  وقــوع هــر مرحله پوچ گرایی را در چنــد قرن قبل تر می تــوان ردیابی 
لیبرالیســم آن مســتقیما از اومانیســم رنســانس مشــتق شــده، رئالیســم جنبه 
مهمی از اصالحات پروتســتان و روشــنگری فرانســه بود، نوعی از ویتالیســم در 
خ داده و پوچ گرایی ویرانی  زمــان رنســانس و حــوادث روشــنگری و رمانتیســم ر
 ,Rose( مربــوط بــه برخی متفکــران افراطــی دوران مدرن اســت )گزیســتانس )ا

.)۲۰۰۱
31 Percy Bysshe Shelley.

Socinian ۳۲؛ رد الوهیت مسیح و تثلیث در عین اعتقاد به خدا.
33 The Necessity of Atheism.
34 Northrop Frye.

35 Friedrich Nietzsche.
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xistentialists considered existence as a trag-
edy, and believed that humans could never 

escape this dilemma. They had a cold, bitter, and 
nihilistic look towards life; that humans are alone 
in this world and should take responsibility for ev-
erything by themselves. They believed that humans 
have no shelter and are in motion towards death 
from the moment of birth; and knowing this fact is 
horrific and puts them in crisis. “Existential tragedy” 
is formed in this situation. In fact, the “existential 
tragedy” is equal to the tragedy of a shelter-less 
lonely human that is pulled step by step towards 
nothingness, and the awareness of his position in 
the universe becomes subject to anxiety and stress. 
A century earlier, romantics also saw life as cyni-
cal, absurd and fanciful, and felt alienated to their 
surroundings. Because of this similar attitude, the 
scholars of existentialism are widely influenced by 
romanticism and believe that they have borrowed 
part of their discourse from them, so that one must 
search in works of romantics to find the root of the 
basic concepts of existentialism. The purpose of 
this comparative study is to investigate the similari-
ties of existentialism and romanticism movements, 
centered on the concept of “existential tragedy”. 
The present study examines the basic elements 
of this tragedy, “fear and anxiety,” “alienation and 
self-alienation,” and” nihilism and emptiness,” in the 
“Manfred” play and the romanticism period with a 
historical-analytical approach. The “Manfred” play 
is about a brilliant, intelligent, and powerful person 
who lives with a guilty conscience due to an un-
speakable sin in his palace in the Alps. He seeks 
help from the six spirits who rule nature and also 
the spirit of fate to help him forget, but none can 
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E do it. Manfred is cursed forever. After he realizes 
that the Alpine wizard can’t help him, he goes to 
infernal forces of the devil. The devil accepts his 
request, and summons Astarte; Manfred’s dead 
beloved. Astarte tells Manfred that his suffering will 
end soon. Then, Manfred awaits death calmly. Man-
fred is the story of an anxious and socially-alienated 
human that seeks freedom and peace disregard-
ing religion. The result of the research shows that 
the elements of existential tragedy, namely anxiety, 
alienation and nihilism, clearly exist in the Manfred 
play and form the basis of this romantic-Byronic 
tragedy: Manfred’s fear and anxiety come from an 
obscure and mysterious force and there is no way 
for him to escape from it. Like other romantics, he 
is lonely and self-alienated, and this loneliness in-
dicates his awareness of the nature of life and its 
meaninglessness. Manfred’s state represents the 
existential crisis of existentialists; a state of anxiety 
that is rooted in the awareness of the emptiness 
of existence and the shelter-less human. There are 
also some signs of nihilism in Manfred’s behavior, 
since he does not receive help from the bishop and 
confronts the devil on his own. The relative nihilism 
of romanticism in its development evolves into the 
more obvious nihilism of existentialists.

Keywords
Alienation, Existential Tragedy, Manfred, Romanti-
cism.
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