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ـ م قرن است راجع به ژ     یش از ن  یب       سـتم، و آثـار او      ی قـرن ب   »رکـ اسـتادان تف  «ن  یاز بزرگتـر   یکـی د،  ی

ـ ی نوبل  مطلبةزی جاةشناس برند کن سب ی ا ةد نتوان دربار  یشا. سندینو یند و م  یگو یم  در ی تازه گفت؛ ول
ـ ی ساختارگرا در تحليها  و برداشتیلی تحل-یفی از روش توص  يریگ م با بهره  یوشک ین مقاله م  یا ، یل ادب

 ق از واژگـان ضـد  یـ  دقیفیم و با ارائـه تعـار    یشکر  ید را در آثارش به تصو     ی ژ یخصات ش یبازتاب تجرب 
 يقـا یه پـس از سـفر بـه آفر   کـ د یژ. مینکاخالق بودن را از او دور   ضدیز، بار منف یاخالق و اخالق ست   

 به ناتانائـل شـور را       ینی زم يها تاب مائده کلد، در   یار وا ک با اس  یی سل و آشنا   يماری درمان ب  ي برا یشمال
جانـات و  یش، هیتر از پ وقفه پرحرارت ی بيهمواره آماده باشد تا با شور«ند تا ک یبش میآموزد و ترغ  یم

ـ ن دو درونمایز ایتاب در تنگ نک، در  »را باشد ید را پذ  ی جد يها يشاد ـ ه پاکـ ه را، ی شـان در   ه و اسـاس ی
امـل دارد، دوبـاره   ک ییاش با آنهـا آشـنا   یت سرسخت مذهبیز بنا بر ترب  ید ن یت است و ژ   یحیمذهب مس 

ـ وسته روی و هم آثارش پ  یه هم زندگ  ک يا سندهینو. ندک یمطرح م   را نشـان  یی و روشـنا یکی تـار ییاروی
ـ    ک یخـود را جهـنم قلمـداد مـ        ) همسرش( فرشته وار مادلن     ةدهند، در برابر چهر    یم  و  ين آزاد ینـد و ب

تاب اگـر دانـه     کاو در   .  است ر اوست، در نوسان   که همانا منشاء تضاد موجود در تف      ک ی اخالق ياجبارها
نـد و  ک یالتش اعتراف مین تمایتر یاش صادقانه به درون ی و نوجوان کیودکرد با نقل خاطرات دوران      ینم

 يهـا  تـاب سـرداب  ک است در برابـر خداونـد و نظـم جهـان در     یه چالش کل خود را    یدل ی عمل ب  یۀنظر
 .دهد یان ارائه میکوات
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 E-mail: ranginkaman@hotmail.com، 021-88765059: ، دورنگار021-22299741: تلفن ∗



 1387 تابستان، 45شمارة  ،  خارجیهاي پژوهش زبان بهاره حاج عبداهللا جواهري  ۳۲

 مقدمه
 يا  داشته باشد؛ به گونه    کیوگرافی اتوب یید رنگ و بو   یات با یه ادب کده است   ین عق ید بر ا  یژ

ل، صـداقت و    یـ ثـارش م  آ در   يو. شتن را در آن شـرح دهـد       ی و عادات خو   یسنده زندگ یه نو ک
 را بخردانـه  پوچ و نا  ي و تابوها  يونه همنواگر  هر گ  ،شین ستا یه بر ا  کید و با ت   یستا ی را م  يآزاد

اش  ی داسـتان  يها تیشخص. ندیاو یات شخص یز بر تجرب  کد متمر یژثار  آتمام  . طلبد یبه مبارزه م  
در «ها همـه   هیاند، و درونما  برگرفته شدهنا مادلیو )  مختلفيها در زمان(ت خود او    یاز شخص 
ت او را متعـادل و      ی گوناگون شخص  يها ز جنبه  برخاسته ا  يازهایه بتواند ن  کند  ا یمالک يجستجو

 )9 یروس (.»ندکارضا 
ـ      یه بر اساس آثارش به اخالق سـت       ک يا سندهیون« س کـ ش از هـر  یز شـهره گشـته اسـت، ب

دار  ز، بـدون خدشـه  ی نیتابکدر هر . استش ی خویت ادبیت اخالق در فعالی نگران رعا ،يگرید
 ارائـه  ي تازه از قواعدیفیوقفه تعر  یار دارد، ب  ها قر   همه ارزش  ۀه در نظر او در قل     ک يردن هنر ک
، 2001 تمن،یـ و (.» آورنـد ی ما فراهم مي را برايزیا نوشتن چ ی و   يارک انجام   ةه اجاز کدهد   یم
6( 

 ه ضـداخالق  کـ چـرا   . د با ضداخالق بـودن اشـتباه گرفـت        ید را نبا  ی ژ يزیالبته اخالق ست  
)Amoraliste(          ی روش زنـدگ   ی از نـوع   ی فلسـف  ینشیب« ، فاقد اخالق است و ضد اخالق بودن 

د به مدح اخالق    یه ژ ک یدر حال . )73روبرت   (»گانه است ی ب یه با هر گونه ارزش اخالق     کاست  
شد ک یر م یم بر جامعه را به تحق     ک حا ی اخالق يها ارزش«او  : پردازد ی م )Immoralisme (يزیست

 متفاوت  ییها گذارد تا ارزش   ی م نارک ،اند ردهکت ما به ما منتقل      یم و ترب  یه تعل ک را   ییها و ارزش 
 . و هم در آثارشی هم در زندگ،دین ژیین است آیا). 1130همان  (»ند ارائه دهدا جیبا آنچه را

د ین باور رسـ ی توان به ای مندیاو ید بازتاب لحظات متفاوت زندگیه تمام آثار ژ   کاز آنجا   
ه کـ رد  کـ ار  ک توان ان  یمش است؛ و ن   یشتن خو یه او همواره در حال به نگارش در آوردن خو         ک

 شـور،   ين حماسه سرا  یآثار ا . ردکد خود را فراموش     یز با یش از هر چ   یشتن، پ یشف خو ک يبرا
ه کـ  اسـت    ید مـدع  یـ ژ. قیـ  عم یشـناخت  از روان یـ  ن یکند به   ا ی پاسخ ی و لذات جسمان   یمادگآ
انـد  ه نتوکـ هراسـد   ین مـ یـ ن حـال از ا یشد، اما در عـ ک یر می را به تصو »یشناخت  روان یتیواقع«

ا یـ  خود را در معـرض دروغ گفـتن بـه خـود و     یعنی ،شتنینگارش خو«. ندکصداقت را حفظ  
 ).17، 2005تمن، یو (»گران قرار دادنیدروغ گفتن به د

ج یه بـه تـدر    کـ  یشـتن یاعتماد است و هم نسبت به خو       ی نگارش ب  نقشد هم نسبت به     یژ
 خـود   يهـا  شهی، اند ير هر اثر  او با گذشت زمان و د     . ش نباشد ی ب ین است توهم  کابد مم ی یدرم
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   دارد و  ی برمـ   از ظـواهر   د در آثـارش پـرده     یـ ژ. دیـ آرا ی بـازم  یز با اخـالق سـنت     ی ست ۀنیرا در زم  
 .ندک ی را افشا ميزبورژوا یاخالق يها ارزش

ز یسازان، اخالق سـت  هک، در تنگ، سینی زميها  از جمله مائدهيثارآ ین مقاله با بررس   یدر ا 
 صـداقت،   يهـا  هیـ  درونما ،شوند ید محسوب م  یژ ی و اجتماع  ی ادب يارهاکه از شاه  کزابل،  یو ا 

را در آنها مورد مطالعـه    ی جعل يها و ارزش  ي عدم همنواگر  ،ل، تضاد یدل ی، شور، عمل ب   یآمادگ
نـد و   ک یم مـ  یشتن را ترس  ی خو ، آثارش یکایکد در   یه چگونه ژ  کم  یده یم و نشان م   یده یقرار م 

 سـال   80ش از   یر ب ی بزرگ تصو  ةسندین نو یه آثار ا  کد  یجه رس ین نت ی توان به ا   یچگونه م ه  کن  یا
 . اوستی شخصیزندگ

 یبحث و بررس

 صداقت  -1
د یـ ز آثـار ژ   یـ  و ن  ی زنـدگ  يهـا  هیـ ن درونما یتر  از پررنگ  یکیتوان صداقت را     یبه واقع م  

نزد ژید، تجلی هنرمند در شخص خودش، و منِ ادبی در منِ عادي ادغام شـده اسـت؛    . دانست
صداقت ژید، صداقت کسی است کـه نـزد او          . شود  آغاز می  هکست   ژید از همین جا    و صداقت 

وقفه، نیاز به سخن گفتن با دیگـران و          ینزد ژید، ب  . اند يمرد عادي و هنرمند یک شخص واحد      
      اش، آثـارش را     هـاي زنـدگی شخصـی      هـا و مصـیبت     تجربـه . شـود  درددل کردن، احساس مـی    

 خـود   يورسد که دائـم بـه سـ        نظر می ه  ب. ب بحث اخالق است   او به شدت مجذو   . پرورانند می
مسائلی حیاتی که هرگـز نتوانسـته حلشـان کنـد،           از  ثر  أمتچرخد؛ نه از روي خودبینی، بلکه        می

 خـود و انجـام      یال شخصـ  یردن ام کژید، که بین برآورده     . مسائل مذهبی یا بحث اخالق    : مانند
تقسیم شده، همواره نیاز به صداقت داشـته         قاخالخالف   جامعه، و نیز بین اخالق و        ياجبارها

تقریبـاً تمـام آثـار او برگرفتـه از          . ست اخالق ستیزي او   ۀاست و این الزام به صداقت، سرچشم      
 .ندا همین الزام

ش ی خـو  ين چهـره را بـرا     یـ  ا يه و کند، نه از آن رو      ین او ی راست ة چهر ينما د تمام ی ژ آثار
؛ و ایـن  شـود  ی نوشـتارش بازشـناخته مـ   يد از ورایت ژیخصشه که از آن رو     کآراسته باشد، بل  

 صـداقت برگرفتـه از تبـار        نیـ  ا ، بـا  یاي است که او با خلـوص نیـت و راسـت            چهره تنها چهره  
 .شناسد ، خود را در آن باز میاش پروتستان

امـا  . ننـد ک تظاهر قلمـداد  یال ببرند و آن را نوعؤ صداقت آندره ژید را زیر س ید برخ یشا
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کند، آنچه را که شایسـته اسـت پنهـان کنـد بـر        اش را آشکار مییدرونات آیا کسی که احساس 
هـاي برجسـته     ، خطر از دست دادن احترام شخصیت      »گفتن همه چیز  «آورد و با میل به       زبان می 

: نویسـد   چنین می»اگر دانه نمیرد«تواند صادق نباشد؟ ژید در آغاز کتاب     خرد، می  را به جان می   
بـیش از    آنها،   يامدهایآورد و پ   من وارد خواهد     رلب ب ااین مط ان  یبه  ک ییها بی آس ۀهممن، به   «

تواننـد علیـه مـن        چه تصمیمی می   ،کنم که با خواندن این کتاب      حد واقفم؛ از پیش احساس می     
فرض بگیریم کـه بـه عنـوان        . اما این حکایت حق زیستن ندارد مگر اینکه راست باشد         . بگیرند

 )20، 1955 د،یژ(» .آورم در می تحریر ۀتاوان عملم آن را به رشت
رسـد آنـدره    نظـر مـی  ه  اشاره کرد که بيا هاي سوخته شده  نامهيماجرادر این جا باید به   

ژیـد، سـی    . که بگوییم این نومیدي هم نوعی تظـاهر بـود          ژید را در نومیدي فرو برد؛ مگر این       
به عالوه، ژید . رده بود آنها را محترمانه حفظ ک     ۀسال براي همسرش نامه نوشته بود و او نیز هم         

، 1918اما، آن روزي که در سال       . ها استفاده زیادي کرده بود      از این نامه   »در تنگ «براي نگارش   
 به انگلسـتان سـفر کـرد،    (Marc Allegret)ژید همسرش را رها کرد و به همراه مارك الگره 

ه را کـه بـه گفتـه    کرد مورد تحقیر و تمسخر قرار گرفته است، تمـام آنچـ   مادلن که احساس می  
 . نابود کرد )124 یییفون و(» ترین چیزي بود که در دنیا داشت با ارزش«خودش 

چـرا؟  . د تـا بـه خـود بیایـد        یها طول کش   رد که ماه  کاین حرکت چنان شوکی بر ژید وارد        
ژیـد در  . ها یک اثر ادبـی بودنـد   ها منتشر شوند، چون براي ژید این نامه     چون قرار بود این نامه    

اید هرگـز تـا بـه حـال         شـ «: کنـد  هاي خود چنین قضاوت می      راجع به نامه   ، یک کارشناس  مقام
تـوان از صـداقت      آیا در این شرایط می    ) 123 همان (»...اند مکاتباتی زیباتر از اینها وجود نداشته     

            کاي بـوده بـراي تمـرین سـب         هـا تنهـا بهانـه       ظـاهري نامـه    ةکـه گیرنـد     درحـالی  ،سخن گفت 
(Le style) .ی که ظاهراً خطاب بـه  یها در این ماجرا، مادلن تنها شبحی است غیر مادي، و نامه

 . مردم یعنی:  حقیقی برسندة تا به گیرندنندک  میعبوراند از او  او نوشته شده
توانسـت    مـن مـی    ۀ حافظ ،آیا مادلن متوجه بود که با این کارش یگانه منبعی که در آینده            «

هـایم را،   برد؟ من، بهترین خودم را، قلبم را، شـادي       از بین می  را  ناه ببرد،   به آن پ  تا  امیدوار باشد   
رنج من چنان است که     ... ها سپرده بودم   به این نامه  ... ام را    ام را، کارهاي روزمره    تغییرات روحی 

ها با ایـن منظـور       آیا ژید هنگام نوشتن این نامه      )124همان  (» .گویی او فرزندمان را کشته باشد     
 گران آنها را بخوانند، کالهی واقعی بر سر صداقت نگذاشته بود؟که دی

تـوان صـداقت مـردي را کـه بـه            نمـی . با گفتن این حرف، ناعادالنه سخن گفتـه ایـم         ! نه
 » روزانـه  يهـا  ادداشـت یدفتـر   « ۀمطالعـ . ال برد ؤکند، زیر س   خطاهایی چنین سنگین اعتراف می    
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(Journal)  در واقـع،   . دیـ زدا د، هر گونه تردیـدي را مـی       شو ترین اثر او محسوب می     ، که اصلی
توان صداقت ژید را انکار کرد، اما اگر گاهی وجود صداقت در رفتـار ژیـد کمـی کمرنـگ       نمی
خواسته دروغ بگوید، بلکـه از ایـن روسـت کـه در اصـل، او              شود، نه براي این است که می       می

بـراي مثـال، نـه      . آفرینـد  هاي حقیقی می   هاي آثارش را با تغییر شکل اندك شخصیت        شخصیت
 دقیقـاً   »سـازان  سـکه « و یا ادوارد     »اخالق ستیز « دقیقاً مادلن است، و نه میشل        »در تنگ «آلیساي  

 .باشند افته مادلن و ژید مییند، که هر یک از آنها بازتاب تغییر شکل  اژید
ـ   ةخوانند«: تواند رو به مخاطبینش بگوید  ژید، مانند بودلر، می    ... رادر،  متظاهر، هـم نـوع، ب

 پنهـان ، هیچ چیـز را نبایـد        ز عزی ةپوشانی؟ خوانند  منزلت و مقام می    از   يدر لفافه ا  چرا خود را    
مـن همـه چیـز را       ! تان را کنار بگذارید    هاي کثیف  دروغ. گویم میارا  کآشکرد؛ من همه چیز را      

 .)125 یییون وف (»...اما به هر حال، واقعیت خواهد بود! انگیز جالب و یا غم: گویم میپرده  یب
صـداقت هـیچ    «: سـت ا خودپسـندي    – البته به همـراه دروغ       –بزرگترین دشمن صداقت    
همـین  . تر از خودپسـندي نـدارد   صداقت، دوستی بدتر و خائن    . ربطی به وقاحت اعتراف ندارد    

تواند علیه خودش خیلـی      کسی نمی . کند آید و همه چیز را منحرف می       خودپسندي است که می   
 ).16، 1955د، یژ (».راي این کار تمرینی طوالنی مدت و صبورانه الزم استسختگیر باشد؛ ب

 در نگـاه  .  اوسـت  يها شهیه برآمده از اند   ک او،   ینه تنها برگرفته از زندگ    ندره،   آ يها تجربه
 فقط به دنبال این نیست که آثار زیبا، جالب و آموزنده            ،پردازد ی م یت ادب یه به فعال  ک یسکد،  یژ

 .به دنبال این است که افکار خویش را بیان کندبیافریند، بلکه 

 آمادگی و شور -2
 بیانگر بحرانی بودند کـه  (Les Cahiers d’André Walter) »هاي آندره والتر یادداشت«

کاري کـن کـه     ! پروردگارا« .برهاند (Puritanisme)رفت تا ژید را از اجبارهاي پوریتانیسم         می
 کاري کن کـه  ]...[د و من، با تمام وجود، زندگی کنم وته نظر درهم شکن  کاین اخالق سخت و     

خود را خوشبخت کـردن یـک وظیفـه    .  بنمایاند،هر چیز تمام وجوه زندگی را که در خود دارد     
پیونـدد، ژیـد، آن را در        وقتی که سرانجام این گسیختگی به تحقق می        )64،  1925د،  یژ (».است
ان ی خاطر ب  ۀتاب دغدغ کن  یاو در ا  . آورد  می هاي زمینی به نگارش در      در کتاب مائده   1897سال  

لد اسـت،   یار وا کت اس یه برگرفته از شخص   ک،  کت منال ی را به شخص   ي حس باور  یاصول اخالق 
ثیري عمیـق بـر   أ، سالیان سال تـ شدل ی تبدي متماديها ل نسلیه به انج کاین اثر   . ندک یواگذار م 

. ننـد ک ی قلمـداد مـ    یطلبـ  ش لـذت  ی در سـتا   ين اثر را سرود   ی، ا ياریبس. گذاست فرانسه   ۀجامع
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پایـان جهـان بیابـد، و       هـاي بـی     تا خدا را در زیبـایی      زدیانگ میبرنویسنده در این اثر، ناتانائل را       
را  نـو هـاي    یجانـات و شـادي    هتر از پیش،     وقفه پر حرارت    باشد تا با شوري بی     »آماده«همواره  
ن یتـر  یدر مـذهب دارد، اصـل  شـه  یه در واقـع ر کـ  »شـور « و »آمادگی« موضوع  نیا. ندکتجربه  
 .شدک یر میبه تصو زیرا ن »در تنگ« کتاب یۀدرونما
و بخصوص به هنگام عشاء ش یای نيها در لحظهمن در برابر خداوند،   ؤ، رفتار فرد م   »شور«

گیرد،   که سراپاي وجودش را در بر می       ،ناپذیر  وصف ی با چشمانی بسته و هیجان     هک است   ربانی
 مـورد نظـر ژیـد همـان         »شور«. کند  در وجود خود احساس می     خون و گوشت عیسی مسیح را     

من «.  در آن باشدنهفته به دنبال لذات پنهان يکند تا در هر رویداد    است که به ناتانائل کمک می     
ست همواره آماده باشـیم تـا       یبا یم» .کردم  ممکنی زندگی می   ةدر انتظار دلپذیر و دائمی هر آیند      

روح مــن «تبــدیل کنــیم؛ » ...هیجانــات لحظــه اي و گــذرا تمــام ةدریافــت کننــد«خــود را بــه 
او ) 125 ییـی فون و (».دش خواست  به آن وارد شود، وارد می    که می  مهمانسرایی باز بود، هر آن    

 . یعنی آزاد بماند،»آماده«کس نباشد، تا همیشه  خواهد پیرو هیچ می
، گوشت و بـدنم را    یمانشادبا  من  «: ل شود ی خودآزار تبد  یتواند به ریاضت   اما این لذت می   

 –انگیخـت  کردم، و این مجازات بیش از کار خطا در من احساس حظ و لذّت برمی  مجازات می 
 )19، 1925د، یژ (». سرمست غرور بودم،کردم که گناه نمی چقدر فقط از این

، سر مستی و       به روشـی    ،که به کار و هدف مورد نظر مربوط باشند          بیش از این   لذتحظّ
، شکننده، موقت و در هر لحظـه  »شور«اما . شوند کند مربوط می آن هدف نزدیک میکه ما را به     

بیند و در نتیجه به      شور تو، خود را مورد حمایت نمی      «رسد که    زمانی فرا می  . مورد تهدید است  
 )26همان  (».اندوه، همان شور خاموش شده است«زیرا » ...شود غم تبدیل می

 این لذت را  ،بخشد که فقط تا وقتی در وضع بالقوه باشد         سان، شور به عمل لذتی می      بدین
که از هر     لذتی مضاعف از زندگی ببریم، اما به شرط آن          تا دهد ن به ما اجازه می    یدر بردارد، و ا   

طلبد که خاص    بیانی می . کند  به زبان عادي بسنده نمی     »شور«اما  .  نهایت استفاده را بکنیم    ،لحظه
پرستد، یـا بـرعکس،    کند؛ دوست ندارد، می کند، تحسین می میبیانی که تصدیق ن . خودش باشد 

 )22همان  (».عالقه نه، ناتانائل، عشق«.زدیانگ یتحسین و پرستش را بر م
ست در توانایی احساس کردن؛ اما ایـن تغییـر شـکل، نـزد              تغییر شکلی  »شور« کبدون ش 

 ة بلند، منظر  ي با صدا  یتابک خواندن   ،به عنوان مثال  . ژید به یک بیماري واقعی تبدیل شده است       
 تـابلو او را  یـک ر ی اوقات تصـو ی گاهیا حتیند، و یب یها دوباره آن را م ه پس از مدت   ک يشهر

 .افتد یه می به گريه از شادکند ک یچنان مجذوب م
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کرد تا در آنِ واحد هم خویشتن را بیابد و هـم از خـویش    او سفر می .  سفر بود  ۀژید شیفت 
هاي محافـل بـورژوا و        از اجبارها و قید و بندهاي کانون زناشویی، الزام         کرد تا  بگریزد، سفر می  

سـراپا  «خت تا همواره    یانگ یو در عین حال به این تمایلی که او را برم          . قوانین اخالقی فرار کند   
   چیـز دیگـري هـم کـه او را مجـذوب خـود              . اي باشد، پاسخ گوید     پذیرش هر چیز تازه    »ةآماد
در واقع، این نیاز وسوسه انگیز      . استنهفته  هر عزیمتی یک جدایی      ی پ درند این است که     ک می

چیـز  «اي به قاره دیگر، نزد ژیـد بیـانگر تمـایلی تبـدار بـه                 به جابه جاشدن، حتی گاهی از قاره      
      آثـار او را تشـکیل      ۀ اولیـ  ةتـرین مـاد    ، پریشانی خاطر، نارضایتی و عذابی ست کـه غنـی          »دیگر

هاي ناشی از بازگشـت   براي شادياما  بود، »سراپا آماده«هاي سفر   اديگرچه او براي ش   . دهد می
»               فرزنــد بــاز آمــده از راه دراز  «ن یــ بــود؛ هــر چقــدر ا  »ســراپا آمــاده «بــه خانــه نیــز   

(L’enfant prodigue)اش، دوسـتانش،    بیشتر در پی خوشگذرانی بود، بیشتر از بازیافتن خانه
مادلن، نگهدار و حافظ کاشانه، این زن زیاده از حد کامل          : برد لذت می هایش، و نیز مادلن      کتاب
نقص که کمالش براي او هم غیر قابل تحمل بود و هم در عین حال ضروري؛ چـرا کـه او      و بی 

 امنیـت و    ۀهاي مطلق و از طرف دیگر سرپناه بود و مایـ           از یک طرف مانعی بود در برابر آزادي       
 . اواستمداد

 تضاد -3
هـد؛   ی را دربرابر هم قرار میی و روشنایکیوسته تار ی و هم در آثارش پ     یدر زندگ د هم   یژ

ا یـ  یم خـوب  ی از مفـاه   ینش عمـوم  یـ ال بردن ب  ؤر س ی از آنها را با به ز      یک هر   ی ارزش نسب  یول«
انگر یز ب یگر ن ی از طرف د   ين برانداز ی ا )127،  2005 تمن،یو (.»ندک یوس م کج مع ی، به تدر  يبد
 را  يسال ظـاهر بـد    ک پارادو امالًک یلکتواند به ش   ی م یاگر خوب .  آنهاست يریناپذ یی جدا یژگیو

وقفـه بهشـت و      ید ب یژ. افت شود ی یکیتواند در دل تار    یت هم م  یرد، پس نور واقع   یبه خود بگ  
عـت  یشـف طب  ک ۀنی فرشته وار مادلن را درست قر      ةاو چهر . دهد ی هم قرار م   يجهنم را رودررو  

ن یاتحـاد متضـاد و در عـ       . نـد ک یم بر جامعه قلمداد م    ک حا دن اخالق یشکشخند  یش و به ر   یخو
ه کـ ن بهشت بود    یا« ۀزند، در جمل   ی او را رقم م    یه سرنوشت و زندگ   ک ی دو قطب  يحال ضرور 

 یانیـ  واقع در پاراگراف پا)368، 1955 د،یژ(» آمد یر من با او به ازدواج در م   ی ناپذ يریجهنم س 
 .شود یده میشکر ی به تصویگر و به روشنیار د بیکرد، یتاب اگر دانه نمکساز  و سرنوشت

 ارباب منش، چشمانی کـه پشـت   يژید، پیش از مرگش، ظاهر پیرمردي را داشت با رفتار        
یـک کشـیش    ه  کـ مـو؛    اي سختگیر و سـري بـی       درخشید، چهره  عینکش از هوش و ذکاوت می     
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نش در  یـ  رنگ يها پیراهناما ظاهر این مرد بسیار شایسته و موقر، با          . آورد پروتستان را به یاد می    
کنم که من هرگز از این که  فکر می« :  گفته بود(Jean Delay) او به پروفسور دولی. تضاد بود

هاي نرم و رنگین به تـن کـنم،          هاي فانتزي و پیراهن     خودم لباس بپوشم، پارچه    ةبه میل و شیو   
 .)150 یدول (».شوم خسته نمی

 و این دقیقاً همـان نکتـه اي       . اوستشخصیتی   به خوبی بیانگر تضاد      ،این ظاهر دو وجهی   
گوید کـه موقعیـت او    کند؛ وقتی می   اش به آن اشاره می    »  روزانه يها ادداشتیدفتر  «ست که در    

 موقعیت کشیش   ةگذارد، به عالو   اي است که سر به سر کشیش پروتستان می         پسر بچه «موقعیت  
به رفـاه طبقـه بـورژوا در او دیـده           نوعی تمایل   » .برد  پسر بچه را سر می     ۀپروتستانی که حوصل  

   کـه آخـرین     (Vanceau) شود، اما در عین حـال، همـانطور کـه اتـاقش در خیابـان وانسـو                 می
اش عبارت بودند از یـک مبـل قـدیمی و تخـت              هاي عمرش را در آن گذراند و تنها اثاثیه         سال

در نـوعی   دهـد، دوسـت داشـت        فلزي کوچکی که بر روي آن به دیار ابدي شتافت، نشان مـی            
 .سادگی تقریباً زاهدانه زندگی کند

این تضـاد در رفتـار قهرمـان داسـتان          .  تناقضی درونی وجود دارد    »در تنگ «براي مثال در    
انگیز ایـن اخـالق    ژید با ترسیم تصویر آلیسا کوشیده است تا ویژگی دائمی و غم    . شود دیده می 

ی است که آلیسا احساس کند میـل       کاف. مذهبی ایثار و از خود گذشتگی را بر خود روشن سازد          
اي عاشـقانه بـه ژروم       به انجام کاري را دارد تا بالفاصله از انجام آن صرف نظر کنـد، او عالقـه                

بـه زیبـایی    . ندک یوبش م کدارد؛ عشقی مشروع که خود او نیز برایش احترام قائل است؛ اما سر            
قهرمـان  «نـاع و مقاومـت او را        ن امت یـ د ا یژ. کوشد تا خود را بد قیافه کند       خود واقف است، می   

ـ  یلـ ی خين قهرمان بازیالبته ا. نامد ی م»هودهی ب  مطلقاً يباز     حضـور ژروم،  . سـت یل نیـ دل ی هـم ب
 يشـش بـه سـو     ک ةه به همان انداز   ک یاسحسازد،  یانگ یسا را برم  ی آل یدامنکپادرنگ احساس    یب

 . استيترسد، قو یه او از آنها مک يا  شرورانهيها خواسته
کند کـه بـا     دوست داشتنی و دلنشین دختر جوانی را توصیف میة ترتیب، ژید چهر به این 

هاي ژیـد را     شکی که اساس تمام پریشانی     ترین احساسات بین رفتارهاي متناقض و همان       لطیف
 .داد، در تردید است تشکیل می

وافق توان با عقاید متناقض به ت      ژید این تضاد را نه به شکل عقیدتی، که همیشه راحت می           
. رسید، بلکه به شکل تجربیات واقعی و تحقق یافته، یعنی تعارضات، پشت سر گذاشـته اسـت                

، بین تمناهـاي آسـمانی و تمناهـاي اهریمنـی، بـین      (Le conflit) حال آن که در یک تعارض
از تمام تجمـالت و     ده  یشکدست   که فقط انسانی     ي»در تنگ « و   »اخالق ستیز «هاي زمینی    مائده
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، بین نگاهی که رو به لذات این دنیا باز شـده و نگـاهی       ندکتواند از آن عبور      یمی  نیازهاي زمین 
مانند آلیسا کـه  . وجود ندارد یسازشان کامکه تنها رو به سوي مسائل معنوي و غیر مادي دارد،        

نتوانست خوشبختی زمینی و خوشبختی اخروي را با هم جمع کند و در نتیجـه، تنهـا و کـامالً                    
 . عبور کرد»در«که خود را به کشتن داد، از این  ز لذات دنیا، تا حديصرفنظر کرده ا

هـاي مختلـف و     هاي داستانی، آزادسازي شخصـیت     براي ژید نویسنده، آفرینش شخصیت    
ن اژیـد، بـیش از تمـام معاصـر      . نـد اگه گاه متناقضی است که در وجود خـود او در کنـار هـم                

ـ ویر  یاساط :(Protée ی واقع هاست، یک پروته    مرد تناقض  ،دیگرش ه از کـ اهـا  ی در يخـدا . یانن
ل دهـد، و    کر ش ییل خود تغ  یه به م  ک نی ا یکیون، دو موهبت را به ارث برده بود،         یپدرش، پوزد 

 واقعی بـا رفتارهـاي      .)ندکار  کن  یشد او را مجبور به ا      یه موفق م  ک یسک ةندی آ ییشگویگر، پ ید
هـاي درخشـان     ر فعالیت است تا جرقه    هاي متضاد د   ناپذیر در قطب    ناپایدار، که خستگی   شهیهم

اي سـت کـه در آن    پیوسـته همچون گفت و شنود که مجموعه آثار او ن روست   یاز ا . تولید کند 
 یدر جـدال   ییضرورت رهـا  ایمان علیه شک، زهد و ریاضت علیه عشق به زندگی و نظم علیه              

 . استیشگیهم
ه کن باورم   یبر ا ه، بلکه    ژید در آثارش این تضادها را بررسی کرد        هکست  ین ن یسخن من ا  

 مقصد طی کرده ۀ و نقطأ مبدۀفاصله اي که ژید بین نقط. استبرگردان این تضادها د یژزندگی  
بین ژیـد، آن طـور کـه    .  خالف جهت هم قرار دارندقابل توجه است؛ این دو نقطه تقریباً کامالً    

 آنچه که پـس از آن از        دهد و   از خود ارائه می    » روزانه يها ادداشتیدفتر  «در نخستین صفحات    
ها و استمرار آنها، بیانگر پیشروي تدریجی قابل توجهی است           خود ساخته است، مجموع تالش    

اي تغییر دهد که تمایالت متضاد را در       وقفه کوشیده تا خود را به گونه        ژید بی  ،که در جریان آن   
ـ   در هر انسان دو تمایـل متقـارن   «: نویسد بودلر می. وجود خود ادغام کند  ه وجـود دارد، یکـی ب

 .)146 نتکر ی یپ( ».سوي خدا، دیگري به سوي شیطان
 از وجـود  یبخشـ خوبی یا بدي، خدا یا شیطان، بهشت یا جهنم، اینها هیچیک حق ندارند    

 تمایالت متضادي   یآدمدهند که در      دیگر در نظر بگیرند؛ اما به ما نشان می         یبخشما را برتر از     
 .گردند  کامل می،شوند  نهایی خود سوق داده میوجود دارد که فقط وقتی تا حد
شود، براي ایـن   هاي ژید، شخصیت اصلی با شکست مواجه می  اگر تقریباً در تمام داستان    

ها فقط یکی از تمایالت انسانی را تا آخرین حد خود            است که ژید در هر یک از این شخصیت        
رسـد کـه     یلی زود به جـایی مـی      دهد و خ   میشل فقط به امیالش اهمیت می     . به پیش رانده است   

زندگی آلیسا فقط در ایثار و از خود گذشتگی خالصـه شـده، در    . اش چه کند   داند با آزادي   نمی
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 .ماند رسد که فقط یاس و دلسردي برایش می نهایت به جایی می
ژیـد،  . ابنـد یان بـروز ب   کامش  ا یتمایالت متضاد درون  بگذارد  در زندگی عادي، انسان باید      

 ة آثار داستایفسکی، و پس از آخـرین دور    ۀ انجیل و نیز مطالع    ۀتی حاصل از مطالع   پس از سرمس  
ـ هـاي     تنـاقض  نخواهد توانسـت   که هرگز    افتیدرعرفانی  ن  یآتش  را بـه طـور کامـل      اش یدرون

 .برطرف کند
براساس فرمولی زیبا، بـه  .  هم بیننده، باشد (Acteur)او دوست دارد هم زمان هم بازیگر

نـزد او   . انـدازد  طلبد که او را به هراس مـی        ی را م  يزیاعتماد است، و آن چ     بیطلبد   آنچه که می  
کند؛ زیرا درست     حریف را نومید می    هک، آن گونه    شود میل به دوگانگی و دو سوگرایی دیده می       

ژید بـا  . دهد  تغییر چهره می،متقاعد کردهاو را کند   وقتی که حریفی مثل کلودل یا گئون فکر می        
 .قانون قطعی مخالف استهر نظام و هر 

 برابـر ، شهر کوچک و دلنشین خانـدان ژیـد واقـع در جنـوب را در      (Uzès)ژید، اوزس
اش » روزانـه يهـا  ادداشـت یدفتـر  «او در . دهد  قرار می (Rondeaux)نورماندي خاندان روندو

مـادر ژیـد   . باشد  می)36، 1954د، یژ (»محصول دو خون، دو استان و دو مذهب    «نویسد که    می
 امـا در    ،اش ثروت کمتـري داشـتند       پدري ةخانواد. شته یک خاندان ثروتمند نورماند تعلق دا      ب

ن یـ  حقـوق، اسـتاد ا  يور استادکنک اول ۀپل ژید، پدر آندره، رتب  . کردند رفاه بیشتري زندگی می   
ژیـد  .  با ژولیت روندو ازدواج کـرد 1863س بود؛ او در سال یرشته در گرونوبل و سپس در پار 

 دوگانگی شخصیتش را در این ازدواج ببیند و از ایـن رو بـه بـارس، کـه      ۀ سرچشم خواست می
، اسـت  در زمین آبا و اجدادي و بین اموات خویشتن           (Enracinement) پیام آور ریشه گرفتن   

نجانب که از پدري جنوبی و مادري نورماند، در شـهر پـاریس             یقاي بارس، ا  آ«: کند اعتراض می 
د بیشـتر  یـ  ژیتی اما ابهـام شخصـ  )16، 1954د، یژ (»کجا ریشه بگیرم؟خواهید  ام، می متولد شده 

کنی کـه سـبب    روش شخصی او بود براي پاسخگویی به دوگانگی تبارش؛ البته نه بوسیله ریشه         
سـان نـه در هیچیـک        شد، بلکه با استفاده از یکی علیه دیگري، تا بـدین           انکار این دوگانگی می   

بـاز بحـث    ز منابع موروثی خـویش محـروم گردانـد؛ و           محبوس شود و نه خود را از هیچیک ا        
 .باشدهمواره آماده ه او دوست دارد کشود  یگر ثابت می بار دیکرد، یگ ی رنگ میآمادگ

 دلیل عمل بی -4
 مطـرح   »دلیل بی«کند؛ اما آنها را      مطرح می را  هایی   ژید در آثارش، به عنوان هنرمند پرسش      

 .دهد روست که مدعی نیست راه حلی برایشان ارائه می آنها از این »دلیل بودن بی«کند؛  می
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رسـد؛   عمل مورد نظر ژید، در ابتدا براساس منطق عادي ما، احمقانه و نامعقول به نظر می               
اما این از آن روست که منطق ما محصولی از جامعه است، و مفاهیمی کـه ایـن منطـق از آنهـا                       

گیـرد، و در نتیجـه، ایـن         کنیم قالب می   دگی می  در مواد خامی که ما بین آنها زن        ،کند استفاده می 
 .که بی اختیار و فقط از روي شور و اشتیاق، صورت گرفته نداردرا منطق قدرت درك آنچه 

دلیل، پیش از هر چیز، جهشی است از جانب ژید علیه ایـن جبـري کـه او را در                     عمل بی 
د میفشارد، شورشی علیه این انگیزه هاي نامحدودي که او را م         خود می  خواهـد،   او نمی: کنند قی

 آزادي محـض، هـوس، و     ۀو در این هنگام است کـه او نغمـ         . خواهد در قید باشد    او دیگر نمی  
 هنـوز   ،اما در این نغمـه    . رهاند سرنوشت می  ةچنبردهد که او را از       ي سر می  ا انهسرگرمی بیطرف 

میـل بـه شـوریدن و        نوعی چـالش در برابـر خـدا و           »دلیل عمل بی «در  : هایی وجود دارد   تندي
 مورد نظر ژید کـه  »دلیل بودن بی«نخستین منبع . شود  از خویشتن، احساس می   ژهیوگریختن، به   

مبارزه علیه احساس واقعیت بیرحمانه و مداوم جبري که      :  همین جاست  ،هنوز کامالً منفی است   
 .چنین دردناك توسط نویسنده تجربه شده است

ه کـ ن است  یت مسلم ا  یواقع. شود یت محسوب م   برچسب موق  یک در واقع    ،لیدل یعمل ب 
. نندهکده و گمراه    یچی است پ  يانسان موجود . یرمنطقی غ امالًکنه  و   است،   ی منطق امالًکانسان نه   

هـا را بـه      ه اغلـب علـت    کـ نجاست  ی ا یف و اساس  ی ظر ۀتکن. ستی بدون علت ن   یچ معلول یاما ه 
 ی موقت و شخصـ    امالًک ي نامگذار یک  تنها »لیدل یعمل ب «سنده،  ی نو يبرا. میابی ی در نم  یدرست

ه از اعمـاق    کـ م، چـرا    یابی ی نخست درنم  ۀلشان را در وهل   یه دال کاست   ی نشان دادن اعمال   يبرا
ه کـ  ی و تصـادف   ی اتفـاق  امالًک يل، با ظاهر  یدل یس، عمل ب  کبرع. رندیگ یت م أوجود شخص نش  

ن یتـر  ین و طـوالن   یتـر  قیه آن را انجام داده ندارد، حاصل عم       ک یسکت  ی با شخص  یچ ارتباط یه
 اگـر بـر خـالف       یانسان حت . ستیش ن ی ب یزه، توهم یعدم وجود انگ  . است فرد   یرات درون ییتغ

ا بر ضد خـودش عمـل       ی اگر بر خالف خودش و       یند، حت ک رفتار   ،رود یاز او انتظار م   ه  کآنچه  
ن ی ما در ا   اشتباه. اند و در حال رشدند     ه در درونش جوانه زده    کند  ک ی م يروی پ ییروهایند، از ن  ک

ز، در یم چـه اخـالق سـت   یچـه اخـالق گـرا باشـ    . میـ هـا را بـاور دار       منطق یه فقط بعض  کاست  
   شـه  یم، امـا هم   ینـ یب یهـا را مـ     ه گرچـه معلـول    کحال آن . میی علت و معلول     يشروی پ يجستجو

 یرمنطقـ یغ... «: سـد ینو ید مـ یـ ژ. میها آگـاه   علتيشروی پیه از چگونگکم ینکم ادعا  یتوان ینم
منطـق بـه   . شـود  یسـالتمان مـ  کاده از حد هم باعـث  ی بودن ز  یند، منطق ک ینمان م یخشمگبودن  

 ي ظـاهر ، منطق ساخته شـود ۀیه فقط بر پاکند، و هر آنچه  کف  ی را تعر  یتواند زندگ  ی نم ییتنها
 )78، 1927د، یژ (».شود ی ميو اجبار
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هد، جانـب هیچیـک   د ، هیچ مثالی ارائه نمی انه دارد طرف  بی ینشکژید نسبت به قهرمانانش     
 يدختـر اخـالق سـتیز،     يمـرد یک هنرمند باید بتواند به میل خود و به نوبت،           ... «: گیرد را نمی 

که خود را موافـق یـا        آن  بی ، تبهکار را به تصویر کشد     يا موجود ی درستکار و    ی، انسان دامنکپا
د را نسـبت  تواند گذشت و عطوفت خو اما ژید به سختی می )19 یلف (».مخالف آنها نشان دهد  

هـایش همـه از    آیا ژید و شخصـیت  .  پنهان کند  ،به کسی که از وجود خود او شکل گرفته است         
 بـه  ،ه آشـکاري نـدارد  یـ یک تبار نیستند؟ مرز بین اجتناب از انتخاب و عملی کـه دلیـل و توج            

  یکدیگر نیستند؟ةسختی قابل تشخیص است و آیا این دو رفتار تکمیل کنند
د و همیشـگی    ابی تعمیم   »دلیل عمل بی «اگر  :  هرگز کامل نیست   »ندلیل بود  بی«بدون شک   

که یک  در حالی. برد دلیل بودن آن را از بین می     شود که این عادت، بی     شود، به عادت تبدیل می    
 بـه قـدري جزیـی و بـه     ،توان به آن نسـبت داد      نامند که دالیلی که می     دلیل می  عمل را وقتی بی   

انسان را بـه انجـام کـاري وا     عقل و منطق ياز رو دالیلی که قدري تفننی باشند که در فهرست   
 . جاي نداشته باشند،دارند می

او جوانی پر شوري را پشت سر گذاشته و به دفعات دچار هیجانات             . ژید پروتستان است  
 بـه مـا نشـان       »در تنـگ  « آن طور که آلیساي      -که عرفان پروتستانی   حال آن . عرفانی شده است  

شـوري  به  انگیز،   ست به از خود گذشتگی اسف      ي خوشبختی، بلکه نیازي    نه جستجو  –دهد   می
:  این آهنگ تند و دردناك را حفـظ کنـد  نین چنیاتواند همیشه    اما زندگی نمی  . سوزان و شدید  
 . آرامش و شادي ساده وجود داشته باشدة باید یک دور، تنشةبعد از یک دور

اسـت  ست؛ همان آرامش      خیال پردازي   همان استراحت در انجام کار و در       »دلیل عمل بی «
دلیل یک اسباب تفـریح و سـرگرمی ویـژه و سـطح بـاال                بدین ترتیب، عمل بی   . و سپس شادي  

ه کـ تواند به سوي دالوري کشیده شود؛ اما از آنجـا            بدون شک می  نش  کن  یا. شود یمحسوب م 
 شـود،   توانـد بـه سـوي جنایـت نیـز سـوق داده              مـی  ،کامالً بدون انگیزه صورت گرفتـه اسـت       

 .بینی نشده و غیر منتظره ست پیش محصولی

 یکتوهم رمانت -5
 داسـتان جـذاب     یکـی : در نظـر گرفـت     دو جانبـه     يا جاذبهتوان   یم »زابلیا«ت  ی روا يبرا

  يه دختـر  کـ  یزابل واقعـ  ی ا ةرمنتظریز و غ  یانگ شف غم ک يگریزابل، و د  ی به نام ا   ي دختر یزندگ
ـ     ید جمله تمام اعتبار داستان گونه ا      سنده در چن  ینو. ستیش ن یر ب یارزش و حق   یب ن یزابـل را از ب
 خواننده داستان   ي برا یموضوع واقع . شود ید نم ی ژ یاما خواننده ابتدا متوجه منظور واقع     . برد یم
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 یخواننـده تـوهم داسـتان     . زابل در ذهن و قلـب ژرار      یر و تحوالت داستان ا    ییزابل است؛ نه تغ   یا
وشـد تـا بـه عنـوان     ک یسـنده مـ  یه نو ک یستیاولکیما یت جفت و جور را به رفع توهم       ی روا یک

 .دهد یح میابد، ترجی به آن دست يریگ جهینت
جـان  یسـت در شـور و ه  یبا ین داسـتان را مـ     یـ  ا ید، موضوع واقع  یگو ید م یه ژ ک آن گونه 

 خـودش  یه فقط بـر اسـاس تصـورات شخصـ     ک ذهن و قلب او      ۀرعاقالنی ژرار، پرواز غ   يمعنو
  بـه  ي ا  د در نامـه   یـ ژ. ردکن احساسات جستجو    ی ا یدر سرخوردگ رد، و در آخر،     یگ یصورت م 

 را ین عنوانیه چرا نخستکسف من گشت أ شما سبب تۀمقال« :سدینو ی مJ. M. Bernard برنار
 در یعنـوان فرعـ   يرارا ب ه الاقل آنک نیا ایردم، و ک حفظ ن،زابل در نظر گرفته بودمی ا يه برا ک

رد تـا  کـ  ی مـ کمکرد و به او ک ی، خواننده را روشن م»یکنتتوهم رما«لمه کن دو   یا. نظر نگرفتم 
  ت یـ ه واقعکـ  نیـ  ژرار پـس از ا  »یسـرخوردگ « مگـر    يگـر یز د یـ تاب را در چ   ک یموضوع واقع 

 )60 یلف (».دیرد، نجویگ ی توهم را ميجان جایه یروح و ب یب
ـ  ک است   ياو موجود : ردیگ یاها را م  یزابل رو ی ا ي جا یعق وا یزابل از خود راض   یا ا شـبح   ه ب

ه عشـق او،    کـ ابـد   ی ی ژرار در مـ    . فرق دارد  یلیه ژرار در ذهن خود پرورانده بوده خ       ک يریدلپذ
ن یـ  ا ،یزابـل واقعـ   ی روح ا  یارزش یبا شناخت ب  .  ذهن خودش  ة بوده پرورد  یجانیفقط شور و ه   

 او  ي بـر رو   يریثأگـر تـ   یزابـل د  ی ا يت ظـاهر  ی و جذاب  ییبایز. رود ین م یجان هم از ب   یشور و ه  
توانسـت او را سرشـار از لـذت و           یزابل م ی ا ۀه عشق دو جانب   ک يدرست در لحظه ا   . ردگذا ینم

زابل مترادف است بـا صـرف    ی او، شناخت ا   يبرا. رود ین م یند، سحر و افسون از ب     ک یخوشبخت
شـود و   یور مـ  از شـعله ک در دل ژرار ال»یکتوهم رمانت«ب، آتش   ین ترت یبد. زابلیردن از ا  کنظر  

 و تصـورات    یـک  رمانت يدهاین ام یبه  کدهد   یسنده نشان م  ینو. گردد یل م یستر تبد کسپس به خا  
  .  وجـود دارد يادیـ ت فاصـله ز یـ ه ژرار به آنها دل بسـته بـوده، و واقع  ک يوانه واریشاعرانه و د 

 یـک رده بوده، در واقع     کزابل تجسم   یدن به ا  ی رس يه او برا  ک »یکی و تار  كمعطر، اسفنا « يها راه
. بـازد  ی شود، واقعه رنـگ مـ      یه علت مشخص م   ک یوقت. ش نبودند یتاده ب ش پا اف  ی و پ  یراه عام 
 .ارزش است ی بي ماجرایکارزش  ی جوهر ب،ماند ی میه باقک يزیتنها چ

 يعدم همنواگر -6
ه خود را متفـاوت     کآن   ، باور دارد،  مجذوب تغییرات شخصیتی بوده است    ه همواره   کژید  

 عدم تعـادلش    ۀ ناچار است تا به واسط     –ق است    که در مورد خودش هم صاد      -ند  یب یمبقیه  از  
هاي حاکم را اصالح کند تا بتواند آنها را بـا کـاربرد شخصـی خـویش منطبـق          معیارها و ارزش  
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گیرند و آثار ادبی، بیان این اعتراضند کـه بـه            اینجاست که اعتراضات شخصی شکل می     . گرداند
 .شوند شکل کم و بیش سمبلیک اظهار می

کـه بتواننـد     توانند اثر هنري بیافرینند، به شـرط ایـن          می ،ران روان رنجور  از نظر ژید، بیما   
 بیمـاري و روان رنجـوري در        ۀاز این رو ژید بـه مطالعـ       . نندکل  ی قوت تبد  ۀضعفشان را به نقط   

او از به تصویر    . وجود خودش پرداخت، و دوست داشت آن را در وجود دیگران هم بازشناسد            
هایی کـه بـه ظـاهر کـامالً بـا ثباتنـد و در          دهامعمول در خانو  هاي شخصیتی غیر     کشیدن ویژگی 

جذب تاریکی شـدن، یکـی    . برد باشند، لذت می   زندگی روزمره کامالً سازمان یافته و محکم می       
 .باشد هاي خاص عدم همنواگري مورد نظر ژید می از ویژگی

هـاي    بـازي  داشـت؛ او از     روشنایی کودکان و نوجوانان را نیز بسـیار دوسـت مـی            ،اما ژید 
         دوســت داشــت افکارشــان را بشناســد و . بــرد ش لــذت مــییهــا هــا و نــوه کودکانــه بــا بچــه

تمایل زیادي داشت که بـر نسـل جـوان تـأثیر بگـذارد، بـه                . دنکهایشان را مطالعه     العمل عکس
 .حرفش گوش دهند و سخنانش را دنبال کنند

 ی جعليها ارزش -7
 و پـس از  1920 ۀرده است، در دهک ینها رمان خود معرفد آن را ت یه ژ ک سازان هکستاب  ک

اما فراتر از ارجاعات    . استها در آن دوره       اول نوشته شد، و بازتاب بحران ارزش       یجنگ جهان 
 يهـا  تـر ارزش   یلـ ک ي، با افشا  ی تقلب يها هک موضوع س  يع روز آن زمان و از ورا      یمتعدد به وقا  

 .میا قلب و روح رو به رو یجعل
 رمـان را  ی اخالقـ (Les enjeux) ي، داوهـا ی تقلبيه هاکج سی موضوع ترويابرنار از ور

 یز مـ یـ ت چهره ما را از خـود مـا ن        یه در نها  ک کیرش ماس یامتناع از پذ  : ندک ین مطرح م  ینچنیا
ن یـ  داستان هدف ا   يها تیالبته گرچه همه شخص   .  برد ین سان ارزش ما را باال م      یپوشاند و بد  

ـ يایه، دنیی قضاة، قویاسی سينهادها:  نهادها مثلی اما برخ،ند قرار گرفته اییسم روا یانکم ، ی ادب
      : یا بـه عبـارت  یـ  – یه تقلبـ ک سـ ين بـه عنـوان سـازنده هـا      یریشـتر از سـا    یخانواده و مذهب ب   

 .اند  شدهی معرف–ی جعليها ارزش
 اسـت و قـدرت شـخص را         يانگر آزاد یـ ، ب یه نظام پـول   یل بودن عمل، عل   یدل ینجا هم ب  یا
ه توسـط جامعـه و اخـالق در    کـ  يا ن شـده ی و تدوی منطقيها ه تمام نظام یه عل کدهد   یمنشان  

ه یـ شـورش عل . دیجو ی را ميگری ديها  ارزشیشورد و در رفتار شخص یاند، م  ذهنش القا شده  
 را  ی خـون  ۀ و رابط  یی مانند عشق زناشو   یها، احساسات  ي و تمام همنواگر   یخانواده، اخالق مذهب  
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، خانواده، ازدواج، آموزش، مذهب و      یی از جمله دستگاه قضا    یم اجتماع یاهمف. ندکش یدر هم م  
. بخشـند  یات مـ  یـ ه به آنهـا ح    ک هستند   ي تنها بازتاب افراد   ی و شخص  ینطور روابط اجتماع  یهم

عـدالت، مغـرض و   : انـد   آنهـا گشـته  یم، خود، عامـل فرسـودگ   ین مفاه ی ا ةل دهند کیعناصر تش 
د یـ ه با ک يند؛ آموزش، همانند خود نهاد    ا انت و دروغ  یط خ جانبدار است؛ خانواده و ازدواج، فق     

 امالًکـ  ی، طاعون زده است؛ مذهب، تنها به انجام اعمال        )خانواده(ها بگذارد    ار بچه یآن را در اخت   
  ن یـ شـتر وقتشـان را صـرف ا   یه مـردم ب کـ توان گفت  یافته است؛ و در آخر میل ی تقلیفاقد معن 

 .ندی دروغ بگوگرانیه به خودشان و به دکنند ک یم

 جهینت
تاب کامل دارد، در    ک ییسم آشنا یاش، با پروتستانت   یت سرسخت مذهب  یه به سبب ترب   کد  یژ

   آورد،  یر در مـ   یـ  تحر ۀ آن را بـه رشـت      ی شـمال  يقـا یه پس از بازگشت از آفر     ک ینی زم يها مائده
ه کـ  م شـود و بـه آنهـا نشـان دهـد       ین منطقه را با خوانندگانش سـه      یشف لذات ا  کوشد تا   ک یم

 و شور برگرفتـه از      یتاب آمادگ کن  یا شد؛ او در ا    ین، جو ی زم ين جا، رو  ید هم ی را با  یخوشبخت
تـاب در تنـگ،     کن دو مبحث را در      یدهد و دوباره هم    ی قرار م  یت را مورد بررس   یحیمذهب مس 

 خـود را  ي در تنگ بـا چنـان شـور       يسایآل. ندک یل دارد مطرح م   ی عنوان خود را از انج     یه حت ک
د پـس از آن در      یـ ژ. بـازد  ین راه م  یز در ا  ی جان خود را ن    یه حت کند  ک ی م یی پارسا وقف زهد و  

 ید مخـالفت یل از نظر ژ  یدل یعمل ب : ندک یل بودن عمل را مطرح م     یدل یان ب یک وات يتاب سردابها ک
 ین خـوب  یاش ب  یه در تمام مدت زندگ    ک یسک. ندک یل م یه جامعه به او تحم    ک يه جبر یاست عل 

 ي و رفتـار   يرکـ دهـد، تضـاد ف     یست و دائم بهشت را در برابر جهنم قرار م          در نوسان ا   يو بد 
 به خوانندگانش ی تضاد موجود در هر اثر، به خوبیگر و حت ین هر اثر با اثر د     یخود را با تضاد ب    

گانـه رمـان   یم بـر جامعـه در   ک حـا يها ال بردن ارزشؤر سید با زیگر، ژیاز طرف د . اندینما یم
رده کـ  هـم طـراز      ی جعل يها هکده و با س   ی نام یه آنها را ارزش جعل    ک،  سازان هکش به نام س   یخو

ش را ارائـه  یزد و اخالق خاص خوی خیم بر جامعه برمک حا یاست، به مخالفت با اصول اخالق     
د یـ  ژ یه هم بر تمام اثار و هم بر سراسـر زنـدگ           ک يا هیتوان گفت درونما   یو در آخر م   . دهد یم

       ه کـ نـد و هـر چـه را    ک ی به هـر چـه بـاور دارد عمـل مـ     .امل دارد، صداقت استکه تسلط   یسا
رد یتاب اگر دانه نم   کتر از    چ جا پررنگ  ید ه یآورد؛ و صداقت ژ    یر در م  ی تحر ۀشد به رشت  یاند یم

ن است احترام همگان را از دست بدهـد، امـا           کار مم کن  یه با ا  کداند   یاو م . ندک ی نم ییخودنما
 .ردیگ یش میباز هم راه صداقت را پ
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