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  دهيچك
ن متنـاقض  ي از مـضام يبرخـ    بـه  ابتـدا،  .م شد يز خواه كن تناقضات بر سه زمينه متمر     ي ا يرس بر يبرا

ـ  ا ييبازنمـا     به ليل ملو يسپس، تما . ميپرداز ي، م يراسكا، همچون دمو  يكموجود در فرهنگ جامعة آمر     ن ي
 يها يكمانتل در زمرة ريملو. مينك ي ميابي شهيا ريك آمريكگاه مبهم او در سنت رمانت     يتناقضات را در جا   

ه كـ داند   ي م ي مانو ي، انسان را موجود   ي امرسون يه با مردود شناختن روح متعال     كا قرار دارد    يكاه آمر يس
ن يل در ايه ملوكن يا  بهسرانجام، با توجه. زند ير و شر رقم مين خيار بيامل و اخت  كسرنوشت را با ارادة     
ز ي ن باد ملوانيليب نگارش داستان يار رفته براك  بهيريخت ادب  بهن تناقض را يافته، ا يبستر متناقض رشد    

آن نـشان      بـه  افانهك موشـ  يعنوان رمانس شناخته شده است، امـا نگـاه           به ن داستان يا. م داد يم خواه يتعم
 ييار بـاال ي بـس يت فلـسف يست و از ظرفيبند نيف رمانس پا يتعر   به  چندان  باد ملوان  يليبه متن   كدهد   يم

 يك  به را  باد ملوان  يليب ،ي فلسف يژگين و يا. گنجد ي رمانس نم  يخت ادب ر ظرف ري  ه د كبرخوردار است   
ـ ريخـت  يك يريگارك ل با بهيپس ملو. اودك يرا مها   آدمه درونكند ك يل مياه تبدوتكرمان    مـبهم،  ي ادب

 .رده اسـت كـ  يي بازنمـا خـوبي     بـه  ، معاصر خود وجـود داشـت      ةه در فرهنگ جامع   ك را   يابهام و تناقض  
ات موجود ي، نظر باد ملوانيليب از ي فرهنگ-يخيخوانش تار: ديبر سه محور خواهد چرخرد مقاله يكرو

  .مز دربارة رماني جيات هنريا، و سرانجام، نظريكاه در آمريسم سي و رمانتيسم امرسونيدر رمانت

، رمـانس،   ييايكـ سم آمر يـ رمانت،  ايكات آمر يادب، تناقض،    باد ملون  يليبل،  يهرمن ملو  :يديلك يها واژه
  .رمان
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  مقدمه
 )73لر ياسـپ ( بـود  ي واقعيك ضدرمانتيك Herman Melvilleل يند هرمن ملويگو ي ميبرخ

شتر در  يـ را ب » تيـ محور واقع «ه  كن  ي، و باز ا   )76(طان را سخت باور داشت      يه وجود ش  كن  يو ا 
شـد، زيـرا      ل همواره سرزنش مي   يملو.  درون ياي تا در دن   )204رسون  يپ(جست   يرون م يجهان ب 

ه از كـ  ييهـا    يدرمانـده بـود، سـرخوردگ   » ك دردنـا يها ي و سرخوردگ يفتگي خودش يفاژر«در  
 يگـر او را دارا    ي د يبرخـ ). 419تامـسون   (گرفت   يسرچشمه م » ي سردرگم درون  يها يريدرگ«

ت تعلـق  يانـسان   بـه ت نبود و در اسـاس يرش انسانيپذ    به ه قادر كدانند     ين م يزبي و ت  ي آب يچشمان
ه اجـازه   كـ بيننـد    ي مـ  ي مـانو  يرنگـ  ل تـه  ي از منتقدان در آثار ملو     يعضب). 139الرنس  (نداشت  

گـذارد    وا مـي   يا جامعه    به ن پاسخ را  يافتن ا يابد، و   ي ب يي نها يش پاسخ يها  پرسش يدهد برا  ينم
 ،1957 ،سيچـ (رسـد    يت مـ  كـ هال    بـه  ر و شر مطلق استوار شـود،      ية خ ياش بر پا   ه اگر شالوده  ك

 هكـ  يادآوريـ ن ي است، با اييايك رمانس آمريگذار ريخت ادب هيل پاين، ملويافزون بر ا). 114

 ي و دروني شخص ياديرا تا حد ز   يست، ز ي رمانس ن  يمعنا  به گري در دستان او د    ين ريخت ادب  يا
ن يا). 230ن  يلو(پرده بردارد   » قين حقا يتر رهيت«ن حال، باز هم قادر است از        يشده است، اما با ا    

د شـود   يـ سبب شـد دربـارة هنـر دچـار ترد         ) دينام يم» ي هنر قتيحق«ل آن را    يه ملو ك(ق  يحقا
 هنر را در ذهـن او اشـغال    يجا» ديترد«و هم   » يشياند كخش«ه هم   ك، تا آنجا    )164دلسون  يف(
  ).212همان (ردند ك

سندگان دربـارة  ين نويتر شياند  از ژرفيكيه ملويل كرد كد اعتراف يرغم اين نظرات، با     به  
 همان نسبت   به داشت، امايك تار يل ذهن يه ملو كدرست است   . سان بود  ان يها شهيردارها و اند  ك

من، يهملت، تـا  «ر مانند   يسپك ش يك تار يها تيمند و عاشق شخص     آثار هاثورن عالقه  » ياهيس« به
ر از زبان  يسپكرا باور داشت ش   ير بود، ز  يسپكش» ييگو قتيهنر حق «او دوستدار   . بود» اگوير، و   يل

ن كر آن صورت، مردم مم    يه در غ  كرد  ك  يان م يا آنچنان ماهرانه ب    ر يش حقائق تلخ  يها تيشخص
ل را يـ  ملوي هـاثورن ياهيعـالوه، سـ     بـه ).2296-97 ،1850 ،ليملو( بپندارند يوانگيبود آن را د   

ت يهـدا »  از خـرد ممنوعـه     يتر  شگرف يژرفا«  به  او را  ياهين س يرا ا يرده بود، ز  كمسحور خود   
  ).83لر ياسپ(ز انجام دادنش ناتوان بود  خود ايخود  بهه اوك ياركرد، ك يم

 و  ياهيس    به ليه ملو كحال  : ديآ يد م يها در ذهن پد    ن پرسش يبا در نظر داشتن مطالب باال، ا      
،  بردارد ي آدم يخو رود تا پرده از نفس درنده      يدرون م  يژرفا  به مند است و    ها عالقه  ت آدم يفرد

ست؟ يـ  نيـك  رمانتيها يژگي از ويكيل ي ملويژگين ويد؟ مگر اي ناميكد او را ضدرمانت يچرا با 
ـ    يكل  يا ملو ي نبودند؟ آ  ي ادب ي و محتوا  ريخت نوآوران   ،شيم و ب  ك ،ها يكا رمانت يآ  ي نـوآور ادب
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د يخود ترد   به ليا ملو يد؟ آ ي نشور ي مؤسسات يها ل در برابر سنت غالب و نظام      يست؟ مگر ملو  ين
ادآور يـ ما    بهات اروپايسم را در ادبيرمانت يگون ها گونه  پرسشنير نبود؟ ا  ينداشت و با خود درگ    

وة خود،  يش  به دامكها هر    يكگر رمانت ي، گوته و د   يكرن، بل ي، با يج، شل يلركوردزورث،  : شوند يم
ا يـ ،  ينكشـ  ر، اصالحات، شالوده  ييجاد تغ ي ا يارانه در پ  ك  ا محافظه ي ينانه، انقالب يا خوشب ينانه  يبدب

  . ت موجود بودندي وضعيبازساز
 طـرح شـده پاسـخ       يهـا  پرسـش     به  باد ملوان،  يليبداستان      به ستنين مقاله، با نگر   ية ا در ادام 

انـدن  يرغـم بازنما    ، بـه   بـاد  يلـ يبم  يه نـشان دهـ    كـ ن است   ين پژوهش ا  يهدف از ا  . م داد يخواه
ژه يـ و   بـه ا،يكـ  آمريف ادبيژة خود را در ط   يگاه و ي خاص، جا  ي و قالب  ي، فلسف يتناقضات فرهنگ 

ل يـ ه منتقـدان بـر ملو     كـ  ييها ه برچسب كم داد   ين نشان خواه  يهمچن. ، دارد ييايكسم آمر يرمانت
 ين، پـژوهش حاضـر بـرا      يبنـابرا . ستنديـ ه اثر او ن   يح و توج  يتوض    به ق و قادر  ياند، چندان دق   زده

 آثـار و    يبند ل، طبقه ي ملو يها ه اگرچه تناقض  كند  ك يشنهاد م يمسائل طرح شده، پ     به پاسخ گفتن 
ن يبا چنـ  . ميري در نظر بگ   يك رمانت يركسنده و متف  يند، همچنان او را نو    ك يمفلسفة او را دشوار     

بـا  ن راسـتا، ابتـدا      يـ در ا . ه خواهنـد شـد    يـ ز توج ي ن  باد يليب موجود در متن     يها ، تناقض يفرض
 را بـا    ي مردمـ  يروهايوب ن ك و سر  ي چون فراخوان اجبار   يني، مضام يفرهنگ –يخي تار يخوانش
 سـپس، . ردكـ م  ي خواه يآورد بررس  يارمغان م    به هك ييها  تناقض  و ييايك آمر يراسكدمو  به توجه

ل يـ ه ملو كـ  را   يسرانجام، ريخت ادب  . م پرداخت يا خواه يكسم آمر يرمانت    به ليمناقشة تعلق ملو     به
ا يـ  رمـانس اسـت،   يـك ن اثر يا ايم آيابيرد تا دركم يل خواهيار گرفته، تحلك ب باد ملوان  يليبدر  
پژوهش بر  ي نظريرد و مبنايكرو. سه بخش گنجانده خواهد شد   ن موضوعات در    يا.  رمان يك

مـز در مقالـة     ي ج ي هنـر  يهـا  دگاهيژه د يو  به ا، رمانس، رمان و   يكسم آمر ي رمانت يها هياساس نظر 
 يي بازنمـا  يعني در بخش نخست،     يفرهنگ - يخيرد خوانش تار  يكرو. خواهد بود » هنر داستان «

ا در بخش دوم،    يكسم آمر ي رمانت ي نظر يمبان. د رفت ار خواه ك ب  باد يليب در   ي فرهنگ يها تناقض
 يهـا  رگونهي مرتبط با زيها دگاهيو د. ل، مطرح خواهد شديرد ملويك در رو ي تناقض فلسف  يعني

. خواهد آمد باد يليب ي تناقض در ريخت ادب يعنين مقاله،   ي رمانس و رمان در بخش سوم ا       يادب
 يهـا   از نگـرش   بـاد  يلـ يبم مـتن    يان دهـ  ه نـش  كرد آن است    يكن چند رو  ي ا يريارگكهدف از ب  

ن تناقـضات تنهـا در      يه ا كند و آن    ك يار م ك آش يخوب  به  موجود در خود را    يها گوناگون تناقض 
چـشم    بـه زيـ ن مـتن ن يـ  ايشناسـ   و قالـب ي فلـسف  يهـا  ه در گستره  كن گنجانده نشده، بل   يمضام

ل را در زمـرة     يـ ملوم  يننـد تـا بتـوان     ك ي مـ  كمـ كمـا       بـه  رديكـ ن چنـد رو   يسرانجام، ا . خورد يم
  .ميا قرار دهيكاه آمري سيها يكرمانت
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  پژوهش ةنيشيپ
 بـا   Te-hsing نگي، تس )1984 (»لي ملو يي غا يعنوان تراژد   به  باد يليب« با عنوان    يدر پژوهش 

ف موجـود  يتعـار   بـه با توجـه .  استي تراژديك  باديليبه كدهد   يارسطو نشان م   يه بر آرا  كيت
تـان  ياپكالگـرت و  ك باد،  يليان ب يص دهد از م   يوشد تا تشخ  ك يگ م ني، تس يدربارة قهرمان تراژد  

 يدر خوانـش  . نـد يش قهرمـان بـودن را دارا      يهـا گنجـا     را همة آن  ي قهرمان است، ز   يكدام  كر  يو
ل، يـ اعتراض و بدن در ملوتاب  ك در   McGlamery يمريگل ك متفاوت، م  يرديكمشابه، اما با رو   

ل يـ  هـرمن ملو ي شخـص ي را بـرآورد زنـدگ  بـاد  يلـ يبداستان ) 2004 (داس پسوس و هرستون  
 او يطلبـ  ه جـاه كل است ي ملوي ادب–ي تجسم عقدة نظام باديليبه كاو باور دارد . ندك ي م يمعرف

ـ يدهـد، م   يل م كيراث او از خانواده و فرهنگ را تش       يند و م  ك يور م  را شعله  ل نـه   يـ ه ملو كـ  يراث
  بـاد يلـ يبه كـ د يـ گو ي ميمريگل كم. رديامل بپذكطور  توانست به يند و نه مكار كتوانست ان  يم

ت، پـرورش   ي، نـژاد، جنـس    يل دربارة طبقـات اجتمـاع     يدة ملو يچي پ يها و باورها   دگاهي د يايگو
ل كه در طول عمر پرتجربـه و مطالعـات گـستردة او شـ      ك است   يسندگياست، و نو  يان، س كودك

 ييهـا  نـدة بـدن   ي نما د بـا  يلـ يبه  كرسد   يجه م ين نت يا  به يريگلم كن رهگذر، م  ياز ا . گرفته است 
  . استيك تراژياند، اما سرانجامشان سرنوشت ييه سرشار از ماجراجوكاست 

»  تا افالطـون   كل تا فورستر، از پلوتار    ياز ملو :  باد يليب« با عنوان    يا  در مقاله  Barberaباربرا  
 شـعر اپـرا   يـك  نگـارش  ي بـرا  بـاد يليب فورستر از متن يسي خوانش و بازنويبررس    به )2005(

 و  كآثـار پلوتـار     به  باد يليب متن   يها  اشاره  به ، فورستر با توجه   يسين بازنو يدر ا . ديگو يخن م س
ر نشده  كذ (يخي تار يها  ند، و با افزودن اشاره    ك ي م يساز  متن را شفا   يها   از ابهام  يافالطون برخ 
در . دهـد  يدسـت مـ       بـه   صحنة اپـرا   ي اجرا بر رو   ي برا  باد يليب تازه از    يا نسخه) يدر متن اصل  

 يـك  يـك  و هرمنوتيشناسـ  شناخت: يبو ترو لم  ي در ف   باد يليب ييشناسا«گر با عنوان    ي د يا مقاله
ه كـ نـد  ك ي جلـب مـ   ييهـا  وهيش  به  توجه خواننده را   Grantن گرنت   ياترك،  )2002(» اقتباس آزاد 

تن  از مـ يه اقتباسـ كـ  نـشان دهنـد   يروشن  بهرند تايگ يار مك  آگاهانه بهيينماي آزاد س  يها اقتباس
 ة ژرارد ژنـت   يـ نظر  به گرنت. دهند ي خود را مبهم جلوه م     ياقتباس يژگياند، اما همزمان، و     ياصل

 يا دا، مـتن را در رابطـه      يار و چه ناپ   ك، چه آش  يريگ  وام يها وهين ش يد ا يگو يه م كند  ك ياستناد م 
ار ك (يبو ترو لمي در ف  ي اقتباس يبررس   به ن رابطه يگرنت در ا  . دهد يگر متون قرار م   ي با د  ينامتنيب
ه ك ييده تا هر گونه ردپا    يوشكس،  ير دن لكارگردان،  كه در آن    كپردازد   يم) 1999فرانسه،  ) (ويكن

  .ا بپوشانديند كمرنگ ك، شود را  باديليب يعني، ي متن اصلييباعث شناسا
»  بـاد ملـوان   يلـ يب در   ي نظـام  يفرمانـده : يا خـود  يبه  ير، غر يتان و ياپك« در   Calhounلون  ك
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ن يا  به ند و ك ي م يابي ارز يلير را در رابطه با اعدام ب      يتان و ياپكم  يناقض موجود در تصم    ت )2009(
س نوسـان  ك و بـرع ينقش خود   بهبهير مدام از نقش غريتان و ياپكه  كه از آنجا    كرسد،   يجه م ينت
لـون،  كدگاه يـ بر خـالف د . ر استيناپذ  انعطافيتي شخصي دارايشناخت دگاه روانيند، از د ك يم

»  بـاد  يلـ يب نقـد    ينيبـازب : هيـ ناكل،  يـ  ملو ييگام نهـا  « با عنوان    ي در پژوهش  Schiffman فمانيش
 يفمان با معرف  يش. اند ردهك ن ك در  باد يليب را در    يتة اصل كشتر منتقدان ن  يه ب كباور دارد   ) 1950(
ا ل و طنـز ر يه تمثكشناسد  ي م يا سندهيل را نو  ي، ملو  باد يليب داستان   يعنوان عنصر اساس      به هيناك

شة يـ فمان، تناقض موجـود در آثـار و اند        ين، ش يبنابرا. دهد يح م يم ترج يت ساده و مستق   يبر روا 
ن يـ  نباشـند، چـون ا     يدوگـانگ ن  يخواهد در صدد حل ا     يند و از مفسران م    ك  يد م ييل را تأ  يملو

 Friedmanدمن  ي، فر  باد يليبدر    بحث تناقض  يدر راستا .  است ي آگاهانه و تعمد   يلكبتناقض  
) 2010(» ليـ  هـرمن ملو  بـاد يلـ يب در ينظم يقانون، اعمال زور، و مقاومت در برابر ب        «ةدر مقال 

ند قانون باعث نشد   ك يدمن ادعا م  يفر. دهد يح م ير را توض  يتان و ياپكرد  كتناقض موجود در عمل   
نظـم    به ياريشش بس ك يتير از نظر شخص   يه و كند، بل ك را صادر    يليم اعدام ب  كر ح يتان و ياپكه  ك

  .داعمال زور متوسل ش   بهلين دليهم  به وداشت
 يشـناخت   روان« بـا عنـوان      ي در پژوهـش   Hoveشتر آمد، هوو    ي متفاوت با آنچه پ    يدر خوانش 

پژوهان دربارة ابهـام و   لينون ملوك تا1920ه از دهة كد يگو يم) 2008(»  باد يليب در   يستيناتورال
 گذشـته، هـوو     يهـا   خوانش يجا  به .اند ر سخن گفته  يالگرت و و  ك،  يلي ب يها تيتناقض شخص 

هـا تنهـا     تين شخـص  يـ م تا ابهام ا   ي بخوان يستي ناتورال يرديك را با رو    باد يليبه  كند  ك يشنهاد م يپ
شنهاد، ين پيح ايدر توض . ها و اعمالشان نشود    زهي وقضاوت ما دربارة انگ    كباعث دشوار شدن در   

 actionرد كـ رة عملچـه دربـا  يات نيـ  و نظرpragmatism يه فلـسفة عملـ  كند ك يهوو اذعان م

theories   ـ  ك ي مي مسلم تلق ي، ابهام را امر  يشناسـ  مـسائل شـناخت     بـه  پاسـخ دادن يننـد و در پ
ن يـ گر، ا ي د يافت، و از سو   ي ي اساس يپاسخ توان ين مسائل نم  ي ا ي سو، برا  يكرا از   يستند، ز ين

ت يـ تبع  بهليدگاه هوو، ملوياز د. ت ندارنديرد شخصكزه و عملي با انگيري گزيها ارتباط  پرسش
 وشـد بـا   ك ي، مـ  ييويـ مـز و جـان د     يام ج يلي و يعني همعصران خود،    يشناخت   روان يها اوشكاز  
 يـك زي متافيـك  را در ي سـنت  ي اخالقـ  يهـا   از انسان، ارزش   يستي ناتورال يريدست دادن تصو   به

 ”Birthmark“» نشان تولد«م داستان يركدر ت  باد   يليبه  كن  يب، با ا  ين ترت يا  به. ندك كگرا در يماد
 يه برخـ  كـ رد  يپـذ  ي را نمـ   ي هـاثورن  يـك نگـر و رمانت    ن تصور دوگانه  يهاثورن نوشته شده، اما ا    

 يا  واالتـر از چـشمه  يهـا  زهيـ شـوند و انگ   يراب مـ  يگرا سـ  ي فاسد و مـاد    يها از آبشخور   زهيانگ
  .شوند يز مي و ناب سرريروحان
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 صـورت گرفتـه    بـاد يلـ يبنون دربارة  ك تا 1950ه از   ك است   ييها نة باال نشانگر پژوهش   يشيپ
 ي بـرا  يدام پاسـخ  كـ نند و هر    ك ي م ين متن را بررس   ي گوناگون ا  يها ها جنبه  ن پژوهش يا. است

صورت     به ها ن پژوهش ياما ا . اند  ها مطرح شده   گر پژوهش يه در د  كآورند   ي فراهم م  ييها پرسش
 اثـر   نيـ گـر ا  يابعـاد د    بـه  شـوند و   يز مـ  كـ  متمر  باد يليب در   يپرداز تي بر جنبة شخص   يتخصص

ت محـدود   يشخـص   بـه   تنها  باد، يليب تناقضات موجود در     يه بررس كرسد   ينظر م     به .پردازند  ينم
 و  ير فلـسف  كـ رد و در تف   يـ گ يل را در بر مـ     يشة ملو ي، اند ي ابزار ادب  يكعنوان    به هكشود، بل  ينم

آن اسـت   ل، پژوهش حاضر بر     ين دل يهم  به .شود يان م يز نما ي ن يار رفته در آثار و    ك  به يقالب ادب 
ن يـ ب، ا يـ ن ترت يـ ا    بـه  دسـت بدهـد و       برگفته بـه   يها سه با خوانش  يتر در مقا    جامع يه خوانش ك

  . ندك ي بررس باديليب ية مضمون، فلسفه، و قالب ادبيتناقضات را در سه ال

  يبحث و بررس
 پـس از    سندگانينون  يد او را جانش   يا، با يك آمر يل در سنت ادب   يگاه ملو ي بهتر جا  ك در يبرا
وپر كـ مـور  يمـز فن ي، جCharles Brockden Brownدن بـراون  ك چارلز برايعني دانست، انقالب

James Fenimore Cooperنگ ي، و واشنگتن اروWashington Irving ي رويسينو رمانس  بههك 
 داشتند يسندگان سعين نوي در اروپا رواج داشت و ا ، در آن روزگار   ي ادب ةن گون يرا ا يآوردند، ز 

اوفمن كـ (دسـت دهنـد       بـه  يك رمانت ييگرا  از آرمان  ي آن را با درجات متفاوت     ييايك آمر ةتا نسخ 
شـد  » يشخـص «ار ي بـس Nathaniel Hawthorneل هـاثورن  ي رمانس در دست ناتانبعدها). 123

 روح و ذهـن اسـتفاده       ي جستجو در ژرفنا   يشتر برا يه هاثورن از آن ب    كاي    گونه  به ،)125همان  (
ن قلمرو قـرار  يز در همي ن  باد ملوان  يليب. رونيترده در جهان ب    گس كر و سلو  ي س يرد، نه برا  ك  يم
 سـنت را    يهـا  شهيو ر ) نامد يم» ت نفس يروا«ل آن را    يملو( است   يار شخص يرا بس يرد، ز يگ يم

  .شدك يچالش م   بهسخت
حقـوق   يسي انگلي تجاريشتك عرشة يه روك است يانورد جواني داستان در  باد ملوان،  يليب
ن يـ  ا كتـر   بـه   جنگ، مجبور  يروها برا ي ن يل فراخوان اجبار  يدل    به ما بعدها ند، ا ك  ي خدمت م  بشر

ناخـدا  . نـد ك  يت مـ  ك شـر  Bellipotent پوتنـت يبل بـر عرشـة      ييايشود و در جنگ در     ي م يشتك
 يريناپـذ   ضـرر جبـران  يشتكـ  از يليه رفتن بكند ك ي اعتراف مCapitan Gravellingنگ يگراول

ن يـ بـا ا .  آورده و محبوب همة خدمه بود    حقوق بشر عرشة   ه ب  آرامش را با خود    يليرا ب ياست، ز 
نجـا،  يدر ا . رديـ گ يخـود مـ     بـه  يگـر ي صورت د  پوتنتيبل ي جنگ يشتك در   يليت ب يحال، محبوب 

 يلـ ي ب كي و پـا   ييبـا يز  بـه  كج در آتش رشـ    يتدر    به ،يشتك، مأمور انتظامات    Claggartالگرت  ك
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 Capitanر يـ ان در برابـر ناخـدا و  يـ  و طغيننافرما  به رايلي بينيچ سهيالگرت با دسك. سوزد يم

Vere  جـان  يهنگـام ه    بـه  ،ي و خـصائل روحـان     ي جـسم  ييبايرغم داشتن ز    به يليب. ندك  يمتهم م
 .نـد كد از خود دفاع    يه با كتواند در برابر ناخدا آن گونه        يشود و نم   ينت زبان م  ك دچار ل  يعاطف

 در يلـ يب. شدكـ  يالگرت او را مـ    ك  به يارك يا  سخن گفتن با زدن ضربه     يجا  به ب، او ين ترت يا به
  .شود يخته ميدار آو  به عرشهيوم و روكاعدام مح  به شتابزدهينحو  بهي جلسة دادگاه نظاميك

   باد ملوانيليبن ي در مضامي فرهنگيها تناقض ييبازنما
 را  ياركـ  يتي نارضا يها ن دوره يتر ن و خشن  ي از دشوارتر  يكي 1880ا در اواسط دهة     يكآمر
 يهـا  شكشمكـ جنبان سه دهـه     سلسله 1871انقالب فرانسه در سال     . ردكخ خود تجربه    يدر تار 

 دسـتمزد   يسم، بـرا  يـ الي سوس يه متـأثر از جنـبش جهـان       كا شد،   يكارگران آمر كان  ي در م  يطبقات
هجوم گـستردة هـشت     . اعتصاب زدند   به  بهتر دست  ياركط  يمتر، و شرا  ك ياركشتر، ساعات   يب
 يهـا  هيـ ل اتحاد كياهش دسـتمزدها، تـش    ك باعث   1890 تا   1870دهة  ا از   يكآمر  ون مهاجر به  يليم

ـ  ك ييها در سال. ، و برپايي اعتصابات شد   يصنف  يعنـ يد، ياوج خـود رسـ     بـه يه تحـوالت انقالب
ان يارفرماكان،  كمال. ا رخ داد  يك، هزاران اعتصاب در سراسر آمر     1893 تا   1892، و   1886،  1877

ن اعتـصابات   يـ ه ا كن باور بودند    ي فدرال بر ا   يها ومتكحاالت و   ينان آنها در شهرها، ا    يو جانش 
گـران را    ل، اعتـصاب  يـ ن دل يهم  به شوند و  يراب م ي در فرانسه س   يستيمونكات  كاز آبشخور تحر  

ز يـ هـا ن  ن راسـتا، روزنامـه  يـ در ا. دندينام ي م يست، قرمز، و اغتشاشگر خارج    يمونكست،  يآنارش
ر، يشمش  بهاند و ه از خارج آمده   كردند  ك ي م ي معرف دهينتراش شيچهره و ر   اهي س يارگران را افراد  ك

  ).21نولدز ير(بمب، اسلحه و توپ مسلحند 
شـورش و   «يهـا  ن سـال ي بـاد اتفـاق افتـاده بـود در همـ         يلـ ي ب يه بـرا  ك را   يا ل واقعه يملو

ه كـ  نگاشـته شـد   يطيت در شـرا ين روايب، اين ترت يا  به نگارش در آورد، و       به » عظيم يگر ياغي
 برقراري آرامـش و نظـم نـشان         ي برا ياق فراوان ية خشونت پر از دغدغه بود و اشت       جامعه دربار 

 و يخين، بافـت تـار   يبنـابرا ). 22همـان   (بهاي استفاده از اعمـال زور بـا سـالح             به يداد، حت  يم
  . ر نبوده استيتأث ي ب باد ملوانيليبها بر نگارش  ن ساليا در ايك آمريفرهنگ

تابانـد،   يا را بـاز مـ     يكـ خ آمر ي دارد و تار   ييايك آمر ي بافت  باد يليبا  يه آ كن  يدر بحث بر سر ا    
ن داسـتان از  يه متن اك از مفسران باور دارند يه گروهكن است يد ايآ يش ميه پ ك يلكن مش ياول
بـراي نمونـه، شـاو      . ن رابطه متفاوت اسـت    يآراي منتقدان در ا   .  برخوردار است  ييايتاني بر يبافت

شـاو  (گـردد    يخ انگلستان در قرن هجدهم باز م      يتار  به قير دق  بطو كوچكن رمان   يه ا كد  يگو يم
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ا مرتبط يكن رمان را با آمريگر هم اي ديها  از خوانش  يا ه دسته كاما شاو معترف است     ). 36. ب
 همـان (نـد   كاف يه م ي سا  باد يليبج بر   يتدر    به استيها، س  ن گروه از خوانش   يدانند و با ظهور ا     يم

 ي، نـام  پوتنـت يبل يعنـ ي،  يشتكـ را نام   يا شود، ز  يتانين بر يگزيواند جا ت يا م يكجه، آمر يدر نت ). 44
 از يلـ يتمث(» يريجهان صغ«   بهيشتكن يل، ايدگاه ملوي داز). 43همان (است يك آمريمناسب برا 

ه كـ گر گفته شـده  ي دي در جا).244لر يم(رد ك يافك موشيخوب   به د آن را  يه با كماند   يم) ايكآمر
ل از جامعـة روزگـار     يـ  انتقاد ملو  ي برا ين رمان، در واقع بستر    ي ا يستيلاي و امپر  يبافت استعمار 

 مثـل   ييه جاهـا  كـ  بـود    يا در آن زمـان مـدع      يكآمر«را  يسازد، ز  يخود در قرن نوزدهم فراهم م     
 يمانورها«نوشت  ي را م باديليبل  يه ملو ك يو هنگام » ا خوانده شوند  يكد با نام آمر   يبا ... ييهاوا
ز سـرانجام  يـ انگ ن واقعة نفـرت يد ايترس يل ميافته بود و ملوي يطقه فزونا در آن من  يك آمر ينظام
ل داشـته،  يـ تمث  بـه ياريل عالقـة بـس  يـ ه ملوكته كن نيا  به  پس با توجه   ).163پس  يليف(» دهدرخ  

 يل بـا آزاد يـ ه ملوكن ي اي است براين داستان تنها ابزاري ا ييايتانيه بافت بر  كرد  كتوان ادعا    يم
ا و  يكـ ن، چـه آمر   يبنابرا. سديشور خودش در آن زمان بنو     ك يخيارة بافت تار   بتواند درب  يشتريب

 موجـود   يها دهد خواننده سردرگم بماند تا تناقض      يح م يل ترج يرسد ملو  ينظر م     به ا،يتانيچه بر 
  .ابديدر متن او را بهتر در

 يشتكـ  يـك    بـه ي تجاريشتك و اعزام او از يليفراخواندن ب باد، يليب ين اصلي از مضام  يكي
را يـ ج بـود، ز   يـ ار را ي در انگلـستان قـرن هجـدهم بـس         ي اجبـار  يها ن نوع اعزام  يا.  است يجنگ

ـ ياري بسيها  فراهم آوردن سپاه، گروهي نداشت و برا يانگلستان در آن زمان ارتش      را ي از مردان
ن ترفند، از شـلوغ     يبا ا . داشت ي وام يخدمت در ناوگان پادشاه     دن نداشتند به  يجنگ  به يليه تما ك

افـت  ي  يمـ اهش  كـ ست  يـ ردن افراد ناشا  كنترل و مهار    كزان  يشد و م   ي م يريشگيها پ  شدن زندان 
  ).10 و 7. اُور ب وست(

 ترفنـدهاي مـؤثر در   Benjamin Franklinن يلكن فـران ي، بنجـام 1773ش از اين در سـال  يپ
 رگ را بـز ي امپراتـور يكه ك ينيقوان«كنترل بزهكاران و ناشايستگان را در رسالة معروف خود،          

مـردم آمريكـا        بـه  ن بيانيـة عملگـرا    يـ ا. ، توصـيه كـرده بـود      »اهـد ك  ي م كوچك ي امپراتور يك به
هـا و   يشتكـ خـدمت  «   بهجنگ بروند و افت، بهيش  يه افزا يرو يت ب يه چنانچه جمع  كآموخت   مي
ه در اسـاس، بـا فراخـوان        ين توصـ  يـ  ا ).523 ،1773 ،فـرانكلين (ند  يدرآ» يانوردان امپراتور يدر

 يراسكد، دمويشك يچالش م   به  را ييايك آمر يراسكن دمو يسان بود و ا   يكجنگ،      به روهاي ن ياجبار
فراخـوان  ه  كـ رسـد     ينظـر مـ       بـه  .رده بـود  ك يگذار هيپا» ة استقالل يانيب«ه توماس جفرسون در     ك
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 فـشار   يهـا   از گـروه   يشمار  عدة انگشت  ي برا  را تنها  يراسك، دمو يياي اهداف در  ي برا 1ياجبار
ن يهـا و مطـرود   تين، اقلييتوانستند بر سر طبقات پا يها م ن گروهيه اك يا گونه  بهرد،ك يفراهم م 

ن يزبيچشمان ت. شدند يشان محروم م يت مردم از حقوق و آزاديثركب، ا ين ترت يا  به .سوار شوند 
 ييدر فـضا  ( متفاوت   يها را در بافت     رد و آن  ك  يا رصد م  يكها را در اجتماع آمر     ن تناقض يل ا يملو

 ييادآور ضدانـسانگرا  يـ ل  يـ ملو» يكضـدرمانت «م و   يرمستقيانتقاد غ . ردك  ي م ييبازنما) ييايتانيبر
 يكدئولوژيـ زم عملگرا، هر چند ا    ياست، اومان يف س يثك يدر باز «: ديگو يآلتوسر م . آلتوسر است 

  ).58س يويبه نقل از د(» ر استيزناپذي نادرست باشد، گريدگاه نظريو از د
 ين حـال نمـاد    ي اسـت و در عـ      يشتك يك خود   يخود    به پوتنتيبل ي داستان يشتكعالوه،    به

تاب ك در   Foucaultو  كوانگان فو ي د يشتكادآور  يه  ك شناور، اما تحت فشار،      ي جمهور يك يبرا
 يقرون وسـط    بهن انگارهي، ايخياز منظر تار.  استMadness and Civilizationجنون و تمدن 

ه كـ  يهنگـام . ردنـد ك ي سـوار مـ  يشتكو برزن جمع و بر     وچه  كاز  «وانگان را   يه د كگردد   يباز م 
راه خـود ادامـه       بـه  رد و كـ   ياده م يوانگان را پ  يگرفت، ناخدا د   ي خاص پهلو م   ي در مقصد  يشتك
 زنـده بـود     يهـا   وجـود انـسان    ي نف يمعنا  به اركن  يا). 248 ي الدان ينثار جان نقل از     به(» داد يم
مـرگ    بـه اجبـار   بـه يلـ ينجـا ب يدر ا. دهد يمشابه رخ م يا ، حادثه  باد ملوان  يليبدر  ). 109و  كفو(

نفـع    بـه  ت موجـود  ي پوشاندن وضـع   ي است برا  ي نقاب يراسكب، دمو ين ترت يا  به .شود يوم م كمح
نـد  ك  ي م ي تجارت معرف  يعنوان نوع   به  را ين رمان، فراخوان اجبار   يل در ا  يملو. كوچك يگروه

 ،1962 ،ليـ ملو(» جواهرات« مانند ييها  گارهل، مدام از ان  ين دل يهم  به  آن انسان است و    ياالكه  ك
  .ندك ي استفاده م)2464همان (» يمعاملة شاهنشاه«و ) 2434

 ييروند قضاوت در دادگـاه صـحرا        به  باد ملوان  يليب در   يكراتكردمويگر از رفتار غ   ينمونة د 
بزدة دادگاه  رساند، قضاوت شتا   يقتل م     به يالگرت را سهو  ك يليه ب كن  يا    به با توجه . گردد يباز م 

نـد و اجـازه     ك  ير بـر پـا مـ      ين دادگـاه را بـدون تـأخ       ير ا يناخدا و . ب است يار عج يدربارة او بس  
ن يـ ه اكپندارد  يرا ميتر ارجاع داده شود، ز      مناسب ي باالتر و وقت   يدادگاه  ن پرونده به  يدهد ا  ينم

وتنـت  پيبل ي جنگـ  يشتكـ ان خدمـة    يـ اش در م   ييت قدرت قضا  ي تثب ين فرصت برا  يدادگاه بهتر 
گفتة    بهن رخداد،يا. ندك يانگر را در نطفه خفه ميشة طغيار، هرگونه اند  كن  ير با ا  يناخدا و . است

                                                           
 يعنـوان شـگرد     فراخـوان بـه   ) 1: شـمرد  ي را بـر مـ     ياور سه صورت متفـاوت از فراخـوان اجبـار          جف وست  -1

ه قصد  ك يعنوان ترفند   فراخوان به ) 2 جنگ؛   ي برا ي انسان يروي فراهم آوردن ن   يم برا از مبر يز در زمان ن   يآم خشونت
نقـش   ه بـه كعنوان عامل فشار و القا  فراخوان به) 3نترل نگه دارد؛  كها را تحت      ر بگذارد و آن   يدارد بر ذهن افراد تأث    

  .دارد اشاره ياسي اهداف سي غالب برايروهايت نينشر و چاپ مطالب و قدرت آن در هدا
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 ي، مقطـع زمـان  Nore و نور Spitheadهد  تي در مناطق اسپياسي س يها يجهت آشفتگ   به ل،يملو
. ابـد ي ي آشوبگر ضرورت ميها اني از جريري، پيشگين مواقعيدر چن. رديگ ي را در بر م يحساس

وجـه از     چيهـ     بـه  ر،يـ دست ناخدا و      به يينش قضات دادگاه صحرا   ي گز ي، حت ين مقطع زمان  يدر ا 
شـده   نشي از افراد گـز يكچ يرا هيند، زك  ي نميرويها پ   دادگاه ينش قضات برا  يروند معمول گز  

نـد  ابي  ين حال، قضات در م    يبا ا . اند يياي در يرويه فقط افسران ن   كستند، بل ي ن ين رمان قاض  يدر ا 
 يه از نظر روانكب شده است  ك مرت يار دفاع كر سازو ي و تحت تأث   يت را سهو  ين جنا ي ا يليه ب ك

ر دادگاه را متقاعد ي قضات، ناخدا ويرغم رأ   به. شود ي فعال م  يلينت در ب  كل ل ك جبران مش  يبرا
ن عمل شـتابزده را     ير ا يناخدا و . نندك را اجرا    يفركيم  كت را صادر و ح    يومك مح يند تا رأ  ك  يم
ن يا.  دفاع آماده باشنديد برايند و با  ك  يد م يها را تهد     آن يه ناو فرانسو  كند  ك  يه م يگونه توج   نيا

  .شود ي ميليم اعدام بك زودهنگام حيط و اجرايتر شدن شرا ميت سبب وخيوضع
دام    بـه  او را در دور باطـل  يعنـوان شـاهد و قاضـ        بـه  ريـ قضاوت و نقش دوگانـة ناخـدا و       

دار   بـه دين فرشته باين حال، ايبا ا! شته شدك از فرشتگان خدا     يكيدست    بهالگرت  ك«: اندازد يم
ابـد تـا انـسجام      ي ي ضرورت م  يها گاه  ين نوع قربان  يهر حال، ا    به ).4267همان  (» !خته شود يآو

 ير نـه تنهـا رأ  يـ ب، ناخـدا و يـ ن ترتيا   به).1لون ك(ند كن يامل را تضمك جامعة نا يك يساختار
ر سـؤال   يـ نش قـضات ز   يت و اعتبار خود را در گز      يه مشروع كدهد، بل  يه م ز جلو يدادگاه را ناچ  

  .برد يم
ل بـر  يـ ملو«ننـد  كه بـاور  كار سخت است   ي خوانندگان بس  يه برا كد  يگو ي م Bartley يبارتل

بـدون   ... ياسي از جمله حفظ نظم س     يدالئل واه     به  باد يليردن ب ك ي بر قربان  ير مبن يار ناخدا و  ك
را رفتـار   يـ  درست اسـت، ز    يادين گفته تا حد ز    يا. )516 يبارتل(» اردت عدالت صحه بگذ   يرعا

را بـاور   ي است، ز  يتصنع» دهيشده و سنج   ن و آداب حساب   يقوان«ر و تعصب او دربارة      يناخدا و 
 ه محـصول تمـدن اسـت    كـ ) ي مثال، قانون شاهنـشاه    يبرا(ها   نيين آداب و آ   يا  سرسختانة او به  

د كيـ ه مـورد تأ   كـ  (ي و عـدالت و مهـرورز      يلـ ياش با ب   ير پا گذاشتن همدرد   ين ز ي سنگ يبها به
، »ضـرورت «ر دربـارة    يـ الم ناخـدا و   كـ ه نفـوذ    كـ رسد   ينظر م   به .شود يتمام م ) ت است يحيمس

 در  يي قـضا  ي در رونـدها   ييگرا الم و سفسطه  ك با   يل، باز يدر زمان ملو  . ش نباشد ي ب يا سفسطه
ها، سخنان   ن دادگاه يدر ا . ع بود ير شا اي بس Salem جرم جادوگران منطقة سلم      ي بررس يها دادگاه

 ييل، رونـد قـضا  ين دليهم  به.شد ي دادگاه اجرا مي نداشت و سرانجام رأيريچ تأث ين ه يومكمح
 از  ي بـاز  يوي سـنار  ييگرفت، گو  يخود م   به يشيم، حالت نما  ك ح ي بود و اجرا   يشتر ساختگ يب
نجه و  كر شـ  يـ ومـان ز  كه مح كـ رفت   يش م ي پ يا گونه  به طيجه، شرا يدر نت . ش نوشته شده بود   يپ
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الم منـشأ   كـ  سحر و جادو،     يايعالوه، در دن    به). 19-20وت  يال(شدند   ياعتراف م     به فشار مجبور 
. ستديـ تـر در اجتمـاع با    بزرگيها توانست در برابر قدرت يرفت و م   يشمار م     به ياسيقدرت س 

عالوه، بـر   به). 20 مانه(شدند  يوم مك مح يجادوگر    به يسادگ  به ط، افراد نامحبوب  ين شرا يدر ا 
 ديـ عالقه بودنـد، با  يا بي نافرمان   يط جنگ يه در شرا  ك يزمان جنگ، افراد      به ح مربوط ياساس لوا 

). 1بـاربرا   (شان سر زده باشد     ي از ا  ييه در اصل خطا   كن  ينظر از ا   شدند، صرف  يخته م يدار آو    به
 يتـر  نييت در ردة پـا    ينظر موقع ه از   كالگرت  ك. افتد ي مشابه اتفاق م   يتيوضع باد ملوان    يليبدر  

ه كـ او بباورانـد    بـه شد وكـ چالش ب   بهوشد تا قدرت ناخدا را    ك  ير قرار دارد، م   يناخدا و   به نسبت
 سـوق   ينـابود   بـه  الگرت هر سـه نفـر را      كقدرت و نفوذ    . ه او دست دارد   ي عل يا  در توطئه  يليب
 اعتـراف   يرواقعـ ي غ يگنـاه    ه ب ايشدند،   يوم م كجادو و جمبل مح     به هك يسانكدر سلم،   . دهد يم
در .  شـوند كگران از گنـاه پـا  يشدند تا د يا در آتش سوزانده ميافتند، و ي يردند و نجات م   ك  يم
 ي باشـد بـرا  ييد اعدام شود تـا همـواره الگـو   ي با يليه ب كد  يگو ير م يز ناخدا و  ي ن  باد ملوان  يليب

ب، آرامـش   يـ ن ترت يـ ا  بـه  .باشد داشته و ناعادالنه     يشين اعدام جنبة نما   ي، اگر چه ا   يشتكخدمة  
  .شود يبرقرار م
شة ناخـدا  يـ  در اعمال و انديدهد، حت ي خود را از دست مي معناين بافتي در چن  يراسكدمو

 ييواليـ ه  بـه د و او را   يـ ربا يم را از او م    يعقل سل ) ين نظام يقوان(» ضرورت«  به شيبنديه پا كر  يو
را او  يـ ر متنـاقض باشـد، ز     يـ  ناخـدا و   يه رأ كـ رسـد    ينظر مـ    به .ندك  يل م يوانه تبد يسنگدل و د  

رود  ين حال، از او انتظار نم     يبا ا . ندك  يار شتابزده قضاوت م   يه بس ك متعصب است    يمدار اخالق
 يـك طـة قـدرت،    ير در ح  يـ مـا ناخـدا و    ا). 87گودهـارت   (افتـد   ي ب ي احـساس  يدام قضاوت     به هك

 يـك  ي از اعـضا يلـ يتواننـد تمث  يه مـ كـ (اش  يشتكـ مدار اسـت، و خدمـة    استيشمند و س  ياند
اثبـات نقـش     بـه يازير نين نبود، ناخدا و  يرا اگر چن  يشند، ز ك  يچالش م     به او را )  باشند يجمهور

 ييايـ  و پو  يخيست ضـرورت تـار    يـ ر قادر ن  ين راستا، ناخدا و   يدر ا . عنوان رهبر نداشت    به خود
 اجتماع بر پـا   را دريد بتواند نظم سطحيت شاين نوع عقالني ا).28. ن بيگودو(ند يخ را بب يتار

) يلـ يزبـان تمث    بـه ايكـ ا آمريـ  (پوتنتيبلگر، يان ديب   به. پنهان را در دل خود دارديند، اما آنارش ك
ل يرسد ملو  ينظر م     به نجا،يدر ا .  است ياسي س يها ه محل برخورد و آشوب    كست، بل يآرمانشهر ن 

 از يژه روشـنگر يـ و  بـه  در قرن هجدهم داشته باشـد، يعصر روشنگر   به  منتقدانه نسبت  ينگرش
ن بافت، مطلب منتـشر شـده در روزنامـه          يدر ا . »ييايكشمند آمر ياند« آن در مقالة     ينوع امرسون 
ت يـ ان داسـتان آمـده اهم   يه در پا  ك يا امهكن مطلب با چ   ي ا ي و ناهمخوان  يليت ب يومكدربارة مح 

دم مـر    بـه ران نـسبت كه روشـنف كـ دهـد   ي نـشان مـ  يخـوب   بـه  و تناقض  ين ناهمخوان يا. ابدي  يم
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  . شوند يم مكها حا  بر روح و ذهن آنييها وهيشند و با چه شياند يچگونه م) يجمهور(
 يا چهره (يلير، ب يناخدا و : ندك  ي م ير باز ينقش ناخدا و     مشابه به  ين رمان نقش  يروزنامه در ا  

 ي را بـرا   يليوشد تا خاطرة ب   ك  يروزنامه هم م  . ندك  يه م يرا تصف ) ان خدمه و مردم   يمحبوب در م  
ابـزار دانـش و     بـه رايه منشأ قدرتند، زكپندارند  ير و روزنامه ميناخدا و. ديه از اذهان بزدا  شيهم

 يلـ ياد ب يـ    بـه  هكم  ي هست يا امهكگر، شاهد چ  ي د ياز سو . اند بهره يه عوام از آن ب    كسواد مجهزند   
 بـا   .انـد  ندهك يشتكل  ك از د  يادگاريعنوان    به ه خدمه ك ييها تراشه ز چوب يسروده شده است و ن    

ر عبـور خـود را،   ي مـس ي مردميرويند، نكوب كوشد عوام را سرك ي م يركان روشنف يه جر كن  يا
امـه، سـخن   ك چيك در قالب يليس خاطرة بيعالوه، تقد   به. ديگشا ي، م يجيهر چند آرام و تدر    

افـراد  «ومند مگر ك مح ينابود    به ه افراد بشر  كن گفته بود    يآگوست. ندك  ي م ين را نف  يس آگوست يقد
وم ك مح يلي، ب  باد ملوان  يليب در   ).i يركنقل از    به(» ابندي  يدست خداوند نجات م     ه به كده  يبرگز

هنگام   به ر هم ي ناخدا و  يحت. شود ي نم كاش از صفحة روزگار پا      خاطره يست و حت  ي ن ينابود  به
 يع و رفتارهـا   ي از وقـا   يال متفـاوت  كه اشـ  كـ ن  يـ بـا ا  . نـد ك  ير لب زمزمه م   ي را ز  يليمرگ، نام ب  

 خود آزادمنشانه است،    يخود    به ليوة ملو ي شده است، ش   ييت بازنما ين روا ي در ا  يكراتكوردميغ
دام كچ  ي ه يا نادرست ي يه درست كن  يدهد، بدون ا   ي ارائه م  يليت گوناگون از مرگ ب    يرا سه روا  يز

ان يـ ب  بـه . امـه كت روزنامه، و چ   ي، روا يت راو يروا: ات عبارتند از  ين روا يا. ندكد  ييها را تأ    از آن 
حـال  . گذارد يان داستان را باز ميه پاكند، بلك يل نميل سخن آخر را بر خواننده تحم   يگر، ملو يد
ن راسـتا،  يـ در ا. نـد ك ي مـ يابي مطالعه و ارز  يرديكها را با چه رو     ن تناقض يل ا يه ملو كد  يد د يبا
  .ميخور  يل بر مي ملويتناقض فلسف به

  ؟يكا ضدرمانتي يك رمانت:ليرد ملويك در رويتناقض فلسف
  :سدينو يم Evert Duyckinck كنيكيدوستش اورت دو   بهيا ل در نامهي، ملو1849در سال 

ن يـ بـا ا  .  بمـانم  يدهم در قلمرو خـود بـاق       يح م يه ترج ك بل ،گنجم ي امرسون نم  ةمن در حلق  
اگر آثـارش را    . اتر از آن است   ه فر كست، بل ي مستعد ن  يشمنديحال، باور دارم امرسون صرفاً اند     

رمعمول ي غيار فردكن  ي باز در ا   ،رده است كگران سرقت   يها را از د    ا آن يران است و    گيدار د وام
مـن عاشـق تمـام      ....  ستي ن ياد معمول ي ش يكم او   يگو ياد است، من م   ي ش يكد او   ييبگو. است

د ينند، اما با  كسطح آب شنا       به يكتوانند نزد  يها م  ي ماه ةهم. زنند يرجه م يه ش ك هستم   ييها آدم
رغـم تمـام       بـه  نم امرسـون  كـ   ير م كمن ف  .... يعمق آب برو     به شتريا ب يل  يتا پنج ما   ينهنگ باش 

ند اگر امرسون در آن روزهـا  يگو ي ميخدمت  خوش ي برا يبرخ.  فاحش دارد  يراديش ا يها يخوب
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 بـر وسـط   كيها همه تر  ن آدم يا. ددا يا ارائه م  ي ساختن دن  يشمند برا  ارز يا دهيد ا يست، شا يز يم
 سـخن   ،زنـد  ي حرف م  يه تودماغ ك يونن افالت ية ا گر دربار ياما بهتر است د   .... رندشان دا  يشانيپ

  .)73-4نقل از استوارت   به(م يينگو
ن يـ ه ا كـ پندارنـد    ي م يبرخ. دهد يار او را با امرسون نشان م      ك آش يل، دشمن ين سخن ملو  يا

.  گونـاگون دارد   يسم معان يه رمانت كد گفت   يبا. سم است يل با رمانت  يگر مخالفت ملو   انيسخن نما 
ن يـ امـا ا  .  اسـت  يك رمانت ياتيا پس از انقالب، ادب    يكات آمر يه ادب كن باورند   ي منتقدان بر ا   يبرخ

سم يـ ه رمانت كـ رد  كـ تـه توجـه     كن ن يـ ا  به ديبا(سم در اروپا بود     يرمانت  به  مشابه يا سم نسخه يرمانت
ـ  ). ل گرفتكسم اروپا شيشتر از رمانتيم قرن پين  بهيكا نزديكآمر  Ralphدو امرسـون  رالـف وال

Waldo Emersonد ثورو يوي دي، هنرHenry David Thoreauل هاثورن، ادگار آلـن پـو   ي، ناتان
Edgar Allan Poeتمن يل، و والت وي، ملوWalt Whitmanن يـ  ايهـا  ن چهرهيتر  از جمله مهم

فمن اوكـ (دسـت و مـشابه نبـود        يكها هرگز    يكن رمانت ياما آثار ا  . ا بودند يك در آمر  يت ادب كحر
ـ  يهـا  دند تا بـر سـنت و سـلطة ريخـت          يوشك  ينوبة خود م    به دامكها هر    ن چهره يا). 115  ي ادب

 ساده يها وهيش   بهدند ويمدارانه برگز  انسانيدگاهين شاعران د  يجه، ا يدر نت . شده بشورند  رفتهيپذ
 تعـ ي تـازه از طب يفـ يهـا تعر   آن.  آوردنـد  ي مانند حقوق بشر رو    ي و مسائل  ي در زندگ  ييو ابتدا 

در مجموع، .  و اعجاب را در خود و مخاطبانشان زنده ساختند        يدست دادند و احساس شگفت     به
 مـورد بـا     يـك ا در   يكسم آمر يرمانت). 120همان  (ل را بزرگ داشتند     ين شاعران احساس و تخ    يا

ه در قالب اسـتقالل  كپرستانة شاعران نامبرده بود  هنيسم اروپا متفاوت بود و آن عواطف م    يرمانت
ن يـ اوفمن، ا كـ گفتـة     به .شد يگر م   جلوه ييايكن آمر ياندازها و مضام    و بهره گرفتن از چشم     يادب

  ).121همان (ه بود يار شبيسم آلمان بسين رمانتيمراحل نخست   بهييايكسم آمريجنبه از رمانت
انـدازها   ف چـشم يه سرشار از توصك آغاز شد   Crevecoeurور  كرفكا با آثار    يكسم آمر يرمانت

هـن  كلي با تمدن كطور  ه بهكد يشك ير م يتصو   را به  يني نو يايا بود و دن   يك در آمر  يعيبو مناظر ط  
 يمحـور بـرا     متمـدن و فرهنـگ     يا نـده ينانه از آ  ي خوشـب  يريور در ارائة تصو   كرفك. فرق داشت 

 آراي تندرو خـود را در قالـب   Thomas Paineن يگر، توماس پي ديدر جا. شگام بوديا پيكآمر
د در يـ جـاد ترد يآثار او سبب ا. ردك يگردآور» حقوق بشر«و  » ميعقل سل  «يها  با عنوان  يمقاالت

ـ . هـن شـد  ك يد مذهبيعقا  Thomasاسـتقالل تومـاس جفرسـون    » ةيـ انيهمـراه ب «   بـه نيآراي پ

Jefferson   ن اثنا، سخنان فرنـو      يدر ا .  هموار ساخت  يراسك ظهور دمو  ي راه را براFreneau ز يـ  ن
ن مرحلـة   يـ خـت و ا   يبرانگ» ايكـ نـدة آمر  يوه فزا كش«نام      به يا الهانه را در رس   يگرا ياحساسات مل 

  .ا بوديكسم آمرين رمانتيآغاز
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م، يتـر گفتـ   شيه پكهمان طور . تر داشت يتر و سنت ي ادب يتيا ماه يكسم آمر يمرحلة دوم رمانت  
  را ييايكـ ه ادبيـات داسـتاني آمر     كن دوره بودند    يسان شاخص ا  ينگ از نثرنو  يوپر و ارو  كبراون،  

 همـراه   يـك  گوت يها  از داستان  يرنگ ن گونه از رمانس با ته     يا. هن سوق دادند  كسمت رمانس    به
وه كگرفـت، و شـ    يپوسـتان را در بـر مـ        رد، شرح حال سرخ   ك  ي م يي را بازنما  يعيط طب يبود، مح 

تـر،   يل، و پـو ريختـي شخـص      ين رمانس در دستان هاثورن، ملو     يا. ديشك  ير م يتصو    به گذشته را 
» ييباي ابرآلود و مبهم از ز  يآرمان«دنبال    به ه پو كژه  يو  خود گرفت، به    به زتريسرارآمدرونگراتر، و ا  

همـان  (رد كـ  يرا القـا مـ  » ي و خستگياحساس دلزدگ«تس كي، و   يج، شل يلركبود و همانند آثار     
126 .(  

ـ     بـه  عتي مهم در آوردن طب    يا، امرسون نقش  يك آمر يها يكان رمانت ياز م  ا يكـ  آمر يصـحنة ادب
 بـا   يا ن تـازه  ي، مـضام  يي اروپـا  يها سميعت در رمانت  يسه با طب  ي در مقا  يعت امرسون يطب. ردكفا  يا

ل كشـ   بـه  جهان«: گفت  يه م كرد  ك  يد م يي آلمان را تأ   يدگاه فلسف يامرسون د . ارمغان آورد   به خود
» ابرروح«ه كن باور داشت يامرسون همچن . »ت شخص است  ي خلق شده و خالق آن فرد      يشهود

داد  يل مـ كي را تـش ية امرسـون يـ مت متعالكة حين دو باور، پايا. ها مأوا دارد اندر قلب تمام انس   
را يـ  ساده را قبول نداشـت، ز      ي بشردوستانه و زندگ   ين حال، امرسون همدرد   يبا ا ). 131همان  (

ه انسان را   كن  يآراي توماس پ    به د با توجه  ين ترد يد داشت و ا   يت ترد يحي مس يها آموزه  به نسبت
گـر، امرسـون   يان ديـ ب  به .شد يت م يدانست، تقو  ينده م يگناه و خداوند را بخشا     يعي ب يطور طب  به

 اسـت و  يقـت واقعـ  ي همـان حق يكين« امرسون ينيب در جهان. دانست  ي را مردود ميگناه موروث 
 .»ابـد يقـت را در   يطور ذاتي قادر است حق      به انسان«ن  يو عالوه بر ا   » يرواقعي است غ  ي امر يبد
چ ين نظـام هـ    يـ را در ا  يـ رد، ز يگ ي امرسون را در بر م     يركت، نظام ف  يدان وح يب، نوع ين ترت يا به

  نـدارد  يهرگز وجود خارج  » شر«ه  كن  يا  به  البته با توجه   -ر و شر وجود ندارد    يان خ ي م يا مقابله
 يسيـ ت، حضرت عيحي مسياند، ول ييها خدا ه همة انسانكپنداشت  ي مامرسون). 47استوارت  (

  .ند زده استويت پيش از حد با الوهيرا ب
 ياز سـو  . ديـ انجام يسم مـ  يـ فاش  به سرانجام» ابرروح«د خاص امرسون بر     كيه تأ كد گفت   يبا

ن يـ در ا. رده بـود ك، انسان را شرمسار و بدنام يگناه موروث  بهها ستينيالوكگر، باور سرسخت  يد
ه كـ اشـت، بل   هـم اعتقـاد ند     يگناه موروث     به رد، اما ك  ي مبارزه م  يامرسون» ابرروح«ل با   يان، ملو يم

 يك ضدرمانت يكل را   يل، ملو ين دل يهم    به ديشا. دانست يشده و جداافتاده م     تباه يبشر را موجود  
زيـرا  .... داننـد   ي را مردود ميگناه موروث«ها  يك، همة رمانتHulmeوم  يگفتة ه     به راياند، ز  خوانده

ـ  يها انـسان موجـود     يكاز نظر رمانت   ـ  يعتـ يگنـاه اسـت بـا طب       ي ب هـا    آن. رامـونش يگنـاه در پ    ي ب
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» ار نبوده اسـت   ك در   يچ هبوط يش از حد بزرگ شده و در واقع ه        يه سقوط بشر ب   كپنداشتند   يم
  : ميخوان ي م باد ملوانيليبدر ). 46همان (

ها  نون آنكد اي شاردم، اماك ي نمك مسائل را دريدرست    به هكتجربه بودم    ي ب يقدر  به ها آنوقت
، ت داشـت يـ محبوب هنـوز هـم   ، اسـت اسـتوار تـاب مقـدس   كه بـر    ك يقاموساگر آن   . ابميرا در 

 ديـ اينك با. مينكف ين و تعرييتر تب ساده را بزرگ يها تي شخصيبرخم بر اساس آن     يتوانست يم
  . باشدرفته يپذ نرياز تورات تأثه ك مي آوري رويمرجع به

خـود    بـه وبنـس مه ك ي، فهرست وجود دارد في تعار  از يفهرست ونافالت معتبر آثار    ةدر ترجم 
ن يـ ا،  »ت دارد ي سـنخ  عـت يبـا طب  ه  كـ  ي تبـاه  يعني يعي طب يتباه«:  آمده ن فهرست يدر ا . ستاو

را در ت يل بـشر  ك ةن دربار يالوك يشياند چ وجه جزم  يه   به اما دارد،   ينيالوك يف رنگ و بو   يتعر
  .)2452 ،1962 ،ليملو(رد يگ ينمبر 

گنـاه    بـه  متمايـل باشـد تـا   يفالتونا» يعي طب يتباه«   به شتريل ب يه فلسفة ملو  كرسد   ينظر م   به  
  .ندك يدار م هكت را ليه دامن بشرك يموروث
بـا  ل  يـ ه ملو كـ ن اسـت    يت ا يحي مس ينيالوك ةنسخ  به ل نسبت ي ملو ي ناباور يگر برا يل د يدل

 يهـا  تير و شـر در شخـص  يـ جـه خ يد و در نتيـ گو ي بـشر سـخن مـ   ة و اراد  ي از آزاد  صراحت
انتخـاب    بـه  ها مجبـور   تين شخص ين نبود، ا  ياگر چن . ندگر در نزاع  يديكش همواره با    يها داستان
 يايـ  دنيـك  يعني(رد ي قرار بگي دوراهيكه انسان بر سر ك معنا دارد   يانتخاب تنها زمان  . نبودند

 يل عبـارت اسـت از فقـدان گرفتگـ         يـ  ملو فلـسفة  انـسان در     ي بر اراده و آزاد    يشاهد). يمانو
صـورت     بـه را عضالت بدن انسانيشود، ز يخته ميدار آو   بههكن ي پس از ايلي در بدن ب يعضالن

 يل از اوتانـاز   يـ نجـا، ملو  يدر ا . شـود  ي دچـار مـ    يگرفتگـ   بـه  خته شدن يدار آو    به  پس از  يعيطب
Euthanasia  ا مرگ بـدون    ي) 2482همان  (»  اراده يروين...   به هي شب يزيچ «يعني ،ديگو ي سخن م

ش از مردن مرگ را در آغوش فـشرده         يپه او   كدهد   ي نشان م  يلي ب ي عضالن يفقدان گرفتگ . درد
وجـه   چيهـ   بـه  ليـ ملو . در تـضاد اسـت     ينيالوكـ  يـي  و جبرگرا  يشياند ن رخداد با جزم   يا. است

را يـ افتـه اسـت، ز    يز بازتـاب    ي ن  باد ملوان  يليبته در   كن ن ي را باور نداشت و ا     يت سازمان يحيمس
ر جمجمـه،  ي بـا تـصاو  هك آنچنان مفهوم مرگ را« نتوانست يلين لحظات عمر ب يدر آخر  شيشك

ن جوان  يا  به  نقش بسته است،   يمي قد ي بر سنگ قبرها   ي ضربدر يها  ساعت، و استخوان   صفحة
همان (» جه ماند ينت  ي ب ي و وجود منج   ين رستگار يي تب يش برا يشك يها  تالش ةهم. ندكبربر القا   

2479.(  
ه در  كـ  يسـش پر.  را باور نداشت   يت امرسون يل وحدان يتر گفته شد، ملو    شيه پ كهمان طور   
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 را  يلـ يرقابل تحمل بـود، چـرا ب      يل غ ي ملو يت برا يه اگر وحدان  كن است   يشود ا  ينجا مطرح م  يا
فات يد در توصـ يـ  منتقـدان، با يبر اساس نظر برخـ   . خواند؟ پاسخ روشن است    يمدام معصوم م  

نـشان   يلـ يردار بكرفتار و  افانه بهك موشيعنوان نمونه، نگاه   به. مينك ي بازنگر يليل دربارة ب  يملو
ه يالت را تـصف كلند منشأ مـش يت مايهر دو شخص. ه استيار شبيالگرت بسك   به يليه ب كدهد   يم
 رمنـصفانه ي را غ  يلـ يالگـرت، ب  ك. ننـد ك حـل    يل را از راه منطقـ     كستند مـش  يـ را قـادر ن   ينند، ز ك

 الگـرت كماند و    ي هم خاموش نم   يلياما ب . ند تا او را از سر راه بردارد       ك  ي متهم م  ينيچ سهيدس   به
 دارد و خـودش  ي با شر، آدم بد را از سر راه بر مـ        يياروينجا، آدم خوب در رو    يدر ا . شدك  يرا م 

رعمد باشد، اما در هر صـورت،       ي است نوع قتل غ    نكمم). 16بل  (شود   يل م يار تبد ك بد يفرد   به
  رايلـ يل بيـ ه اگر چـه ملو كدهد  ين مسئله نشان م يا.  بود يالگرت زد اراد  ك   به يليه ب ك يا ضربه

 .دانـد  ي نمـ  يهـا را دائمـ      نـد و آن   ك  ي را هم ضمانت نم    يلي ب يوتكد، خصائل مل  يآال يتمدن نم    به
در . نـد ك ي ضمانت نمـ يلي را در وجود بيت امرسون يل، وحدان يگر، فلسفة متناقض ملو   يان د يب به

 هكـ ن بـاور اسـت   يـ ه بر اكر و شر اعتقاد ندارد، بلي مطلق خييجدا  بهليه ملوكد افزود   ينجا با يا
هـم بافتـه     بهر و شر در آنيه خكماند  ي م يسترك خا يراه رفتن بر خط     به ر و شر  يان خ يت م كحر

د يـ ن ادعـا با يـ در دفاع از ا.  آني است، اما نه از نوع امرسون يكاي رمانت   سندهيل نو يملو. اند شده
ست؟ ين يدنبال تعال  بها اوير و شر است؟ آين خ يدنبال زنده ساختن جنگ ب      به ليچرا ملو : ديپرس

نـد  ك  يست مـ  يـ ه ز يه در سا  كست، بل ير ن يپذ وم باور دارد، قالب   يه ه كگونه    ، آن يكسندة رمانت ينو
دارد، امـا    ي گام بر م   يوانگي د يسو   به يو حت ) 40همان  (نگرد   يدرون دل شب م       به ،)41 يقادر(

 يـي گرا  و آرمـان يـي  خالق خود را از چنگال جبرگرايرويه نكآموزد  ير مين مسيم در ا كدست  
زة يـ تـوان او را آم     ين مهم موفق بوده است و م      يل در انجام ا   ي ملو ).51همان  (ورانه برهاند   كورك

 يگـر  ي، و بـدو   يـك  بل ينگر ج، ژرف يلرك ييگرا رن، اخالق ي با يپرست طاني از ش  ي متناقض يفلسف
  .وردزورث دانست

م كـ  نگرد، دسـت  يجهان نم  به مثبتيا چهيل مانند امرسون از در    يب، اگر چه ملو   ين ترت ي ا  به
 يهـا  قله  بهدنيش از رسيرد تا پيگ يش مي در پ ي انتقاد يا وهيسازد و ش   يار م ك را آش  يكنقاط تار 

جرگـة     بـه ل ماننـد ادگـار آلـن پـو    يـ ملو. هـا فـتح شـود    ن قلهيا   به دني رس ي ابتدا راه برا   يابيامك
و يـ  د ييبازنمـا     بـه  ترشيدند و ب  يد يه جهان را از روزنة متقابل م      كاه تعلق داشت    ي س يها يكرمانت

ت كـ حر  به سندگان بود نسبت  ي از نو  ي برخ يعينش طب كاه، وا يسم س يرمانت. مند بودند   درون عالقه 
شمرد،  يبش محترم ميرد و نفس را با تمام معا      ك  يل م يمچه خدا تبد  ي ن يك  به ه بشر را  كسم  يرمانت

سم يـ رمانت. زد ي مـ   دامـن  ي افراطـ  يمحور ، و انسان  يفتگي، خودش ي خودپرست ينوع  به و در واقع  
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ن لبـاس   يـ ر ا يـ  و خباثت نهفته در ز     يكيد تا تار  يوشكستاد و   ي ا يان افراط ين جر ياه در برابر ا   يس
 يهـا  تنـاقض   بـه  ل را يـ  آوردن ملو  يل رو يتوان دل  ين مطالب م  يا    به با توجه . ار سازد كبا را آش  يز

 ليـ عالقـة ملو ه كـ افت و دانـست   يه چند نمونه از آن در قسمت قبل مطرح شد، در          ك،  يفرهنگ
ل در آن رشـد  يـ ه ملوكـ  است ي متناقضيها خود نشانگر بستر فرهنگ  ن تناقض ي ا يارسازكآش به
 ين تنـاقض فرهنگـ    يـ ا. آن دامن زده اسـت       به يسندة ادب ي نو يكعنوان    به زيرده و ناچار خود ن    ك

ن يا    به .دهد يل م كل را ش  يشة ملو يرد و اند  يكه رو كند  ك يار م ك را آش  يا ين تناقض فلسف  يهمچن
 از يرويـ سم سـوار شـود و بـا پ   يـ  رمانتيركنانه بر امواج ف   يه خوشب كن  ي ا يجا    به ليه ملو كمعنا  

 متنـاقض  يا گونـه   بـه ديافزايات بيگسترة ادب     به يامل و متعال  ك ين خود ابرمرد  ي سرزم يپدران ادب 
 از ر خـود را يار مـس كـ ن يـ پوشـاند و بـا ا   يشان مـ يـ  بـر ا ي عاديا ند و جامهكش يابرمردها را م 

 دهـد تـا   ينار روح روشن او قرار مـ ك انسان را در يكند و روح تار   ك يه جدا م  ي اول يها يكرمانت
ن فلسفه  يل بتواند ا  يه ملو كن  ي ا يبرا. دست دهد     به تر از انسان   انهيگرا  واقع يريوه، تصو ين ش يا به

قض او متناسـب  ه بـا هـدف متنـا     كرد  يخدمت گ   به ات را ي از ادب  يد ريخت يناچار با   به را بازتاباند، 
  .مينك ي ميابي شهي ر باد ملوانيليب در ين تناقض را در بستر ريخت ادبيدر بخش بعد، ا. باشد

  ؟ا رمانيرمانس :  باد ملوانيليب ي ادبريختتناقض در 
د از ي آثارش برگزيه براك يا يل ريخت ادبين دليهم   داشت و به   ي چندبعد يتيل شخص يملو

ـ     بـه  ليـ  ملو يه نثر داستان  كفسران موافقند   همة م . رفتير پذ ين مسئله تأث  يا » رمـانس  «يگونـة ادب
ش يهـا  سندة رمانس است و رمانس    يل نو يه ملو كد  يگو ين باره م  ي در ا  Chaseس  يچ. تعلق دارد 

شه و تجربـة    يـ  اند ي در ژرفـا   يراحتـ   روشـن را دارد و بـه       هي شعر سا  يژگيه و كاند    ييها داستان«
نـه خـالق   » خـالق اشـخاص اسـت   «ل يـ ه ملوكـ د يـ گو ياو در ادامه م. »خورند ي غوطه م  يانسان

 يريانسجام و باورپـذ   «پردازد و    يداستان م » رنگيعناصر پ « شتر به يب، ب ين ترت يا  به و» تيشخص«
س ي چ ).6: 1962(» د آورد ينش شاعرانة شگرف و معنادار را پد      ك يكند تا بتواند    ك  ي م يرا قربان 

 ي برخMelville: A Collection of Critical Essays مجموعه مقاالت: ليملو با عنوان يتابكدر 
مـز  ي جي هنـر ”The Art of Fiction“» هنـر داسـتان  «ه در مقالـة  ك گونة رمان را يها يژگياز و

Henry Jamesهـا    از انـسجام يفهرسـت   بهسيتاب، چكن يدر ا. شمرد يل آمده است بر ميتفص  به
 و ينش اصـل كـ هـا،   تي شخـص يهـا  نشكها و وا  نشكشه و عواطف،    يانسجام اند : ندك  ياشاره م 
ن يـ مـز، ا  يج» هنـر داسـتان   «در مقالـة    . رهيـ  و غ  ير داستان، سرنوشت و طبقات اجتماع     يچشمگ
 موجـود زنـده، واحـد و منـسجم     يـك مانند «گفتة او رمان   بهرايند، زياتي رمان ح  يها برا  انسجام



 1393 پاييز و زمستان، 2 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  106

در تـوازن و تناسـب   ه زنـده اسـت   كـ  يب تا زمـان  ين ترت يا  گر، و به  ياست، مثل هر اندام زندة د     
 مـز يسـپس ج  . »خـورد  يچـشم مـ     بـه  گر هـم  ي د يها  از بخش  يدر هر بخش اثر   ... خواهد بود   

 novel of“» تيرمـان شخـص  «ان يـ امـروز م    بـه م تايه از قدكپردازد  ي ميزي از تمايريگ خرده  به

character” شامديرمان پ« و «“novel of incident”ز ين تمـا يمـز همچنـ  يج.  وجود داشته است
داد يـ داد؟ رو يـ  رو يـك نـد   يست، مگـر برا   يت چ يشخص«: داند يان رمان و رمانس را مردود م      يم

 دست را بـر     يكستاده و   يه ا ك يمز، زن ي از نظر ج   ).560مز  يج(» ت؟ي شخص يست، مگر تجل  يچ
ت است و هم يانگر شخصي خاص است، هم نما  يا وهيش   شما به  يه داده و مشغول تماشا    كيز ت يم

ه كان را   يمز فرانسو يعالوه، ج     به .»ز نباشد يانگ العاده و شگفت   خارق«داد  ي رو نيداد، اگر چه ا   يرو
س ينو ن رمانسي بيه تفاوتكن باور است يمز بر ا  يج. ديستا ي رمان دارند، م   ي نام برا  يكش از   يب

 اسـت  يزيان چي ميز اصليتما.  دارندييرا هر دو قدرت مانور باال  يس وجود ندارد، ز   ينو و رمان 
ن يـ سنده در اي نويب، ناتوانين ترت يا   به ).561همان  (ندارد  ه روح   ك است   يزيد و چ  ه روح دار  ك

ه كـ ن اسـت    ي رمان ا  ةار مهم دربار  يمع). 562همان  (» اجرا در آورد    به شه را ينتواند اند «ه  كاست  
ار اسـت،   كـ  ابت ة و ثمر  يساختگ«ه رمان   ك معتقدند   يبرخ.  بازتاباند ،ه هست ك گونه   را آن  يزندگ

شـده و   رفتـه   يال پذ كاشـ   بـه  ها را  آن ند، و ك  يدهد و از نو مرتب م      ير م ييامون ما را تغ   ريمسائل پ 
 يرار تعـداد  كـ  ت يمعنـا   بـه  اركن  يرا ا يداند، ز  يدگاه را مردود م   ين د يمز ا يج» .آورد ي در م  يسنت

مـز  يه ج كـ  يب، تنهـا شـرط    ين ترت يا  به ).563همان  (رسند   يبست م  بن   به هكاست  »  آشنا ةشيلك«
انـدن رنـگ   يبازنما «يسنده بـرا يـ ت نويميرد صـداقت و صـم    يـ گ يارش رمان در نظر م     نگ يبرا

 باشـد  يين بازنماينانه بودن ايا بدبينانه يه نگران خوشب  كن  ياست، بدون ا  »  خود يخود  به يزندگ
  ).567همان (

عنـوان رمـان و     بـه ي داستاني از نثرهاي برخيبند ه طبقهكد يآ ين گونه بر ميمز اياز مقالة ج  
م، يخـوان  ي را مـ  باد ملـوان يليبه ك يهنگام. ستيعنوان رمانس چندان هم معتبر ن    به گري د يبرخ

 Josephنـراد  ك جـوزف  Heart of Darkness يكيدل تـار طور مسلم متوجـه تفـاوت آن بـا     به

Conrad بـاد  يلـ يبدر  . ها قـرار داد    توان تنها در فهرست رمانس     ين داستان را نم   يم، اما ا  يشو ي م 
ش را خـوب  يهـا  تيال شخـص يـ ه امكـ م  يش روبـروي  يانـد   و ژرف  ي فلـسف  يا سندهيـ و با ن  ملوان

عـصران   سه با هميل در مقاين حال، ملويبا ا. نديب ين نگارش نميشناسد و خود را در بند قوان       يم
. رود يشـمار مـ     بـه  يكالسكسندة  ي نو يكداستان  ) رنگيپ (يت چارچوب ساختار  يخود در رعا  

شنامة يـ نش را در نما   كـ ان و   كـ گانـة زمـان، م      سـه  يها ه وحدت كرن است   يادآور با ين مسئله   يا
  .ردك حفظ سارداناپولس
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ن قالـب  يـ ه اكسد ينو يف رمانس مي در تعر  فرهنگ لغات راتلج،   در مدخل    Bigsby يگزبيب
شه يـ ات دوران ريـ شتر در واقع  يانه ب ي م يها ه در سده  ك ي ساختگ ياي دن يك است دربارة    يداستان

 ياي دن يشناخت   و روان  يالي خ يي و بازنما  ينكفراف  به ين ريخت ادب  يبرد ا اركداشت، اما رفته رفته     
 يايـ  در دنكير و سـلو يسـ   بهجيتدر  بهروني ب يايت از دن  كه حر كن معنا   يا    به . معطوف شد  يواقع

ار ك آش ينحو    به را رمان يداد، ز  ي، رمانس را در تقابل با رمان قرار م        يژگين و يا. ل شد يدرون تبد 
 از يا هـا هالـه   تيرامون شخـص يزد و پ يسم دامن م  يرئال    به ت در ارتباط بود و    يو ملموس با واقع   

 رمـانس و    يهـا  يژگـ ي از متـون، و    يا ه در دسته  ك باور دارد    يگزبين حال، ب  يبا ا . ديشك يابهام نم 
در . لس مـارنر  يسا، و    و پسر  يدامب،  رين ا يجرند، مانند   يگ يگر قرار م  يديكنار  كسم رمان در    يرئال

. دانـد  يل مـ  يـ  تخ يزان آزاد ين دو رمان و رمانس را در م       ين ا ي ب يهاثورن تفاوت اساس  ن،  ين ب يا
 و  يقـت روانـشناخت   يار دارد و قـادر اسـت حق       يـ  در اخت  يشتريـ ال ب ي خ يسندة رمانس، آزاد  ينو

سندة رمان در يه نوك ي، در حال)208(ند  ك مصمم و قاطعانه دنبال      يلكش  به را) موهوم (يا افسانه
چـشم    بـه  شتريـ ال در رمـانس ب    يـ  خ يب، آزاد يـ ن ترت يـ ا  بـه  .نـد ك يت م كرت ح يچارچوب واقع 

 ياليـ  خ يلكشـ     بـه  هكات زمانه   ي بر واقع  ي است مبتن  يتيم، روا ينيب ي م  باد يليبآنچه در   . خورد يم
 ز برخوردار اسـت،   يز ن ي اسرارآم يي و فضا  يشناخت   روان يپرداخته شده است و در ضمن از ژرفا       

ـ    ) يگفتمان فلسف(دة يچيالم پك بهتر ك دريه خواننده برا  ك ينحو   به ش از يمـتن ناچـار اسـت، ب
ه كـ دهد، حال آن  يسمت رمانس سوق م   به  مرموز متن آن را    يها هيال. ندك بار آن را مطالعه      يك

 يسـو       بـه  ند و متن را   ك يت را بازگو م   ي از واقع  يار جامعه بخش  ك آش يها تناقض    به سندهينگاه نو 
  .شاندك يسم رمان ميرئال

ه او را آزاد    كـ  اسـت    يد برزخـ  ي برگز  باد ملوان  يليب نگارش   يل برا يه ملو ك يا يت ادب ريخ
گـر   لـه يالگـرت ح  ك   بـه  ايشد، و   كر ب يتصو    به ر را ي چون ناخدا و   يا وانهيت د يگذارد تا شخص   يم

ه كـ  شـود    يا راض يند، و   كان سقوط   يوبد و در پا   ك ب يند، بر صحنه پا   يسه بچ يه دس كاجازه دهد   
هـا در   ها و نابخردانه تيه نهاكدهد  يل اجازه ميگر، ملويان ديب   به .خته شود يدار آو   به گناه   ي ب يليب

 .ت انجام دهـد   ير توانست با موفق   يسپكه ش ك است   ياركن همان   ي جوالن دهند و ا    ي آدم يزندگ
را تنهـا بـا     يـ ل مهم بوده اسـت، ز     ي ملو ياندازة محتوا برا    به رسد، ريخت  ينظر م     به ب،ين ترت يا به

ل يـ ه ملوكـ آن بـود    بـه  مطلـق يبند انيشده، اما بدون پا ي شخصي ريخت ادبيكه جستن از  بهر
 يري ارائـة تـصو  يبـرا . نـد كان ياش را دربارة ذهن و روح انسان ب      هوشمندانه يها افتهيتوانست  

گـروه  : مينـ كل اشـاره    يـ سه دسـته از خواننـدگان ملو        به  الزم است  ين ريخت ادب  يتر از ا   روشن
ن خواننـدگان در    يا. نندك  يتفا م كل ا ي و تورق صفحات داستان ملو     ي اجمال ينگاه   به نخست تنها 
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 فراخوانده و سـرانجام پـس       يياي در ينبرد    به اجبار  به انوردي در ين داستان جوان  يه در ا  كابند  ي  يم
 ه با تعـصب نـسبت     كاند    يگروه دوم خوانندگان  . شود يخته م يدار آو   به  با مافوق خود   يرياز درگ 

ـ يانگ ار غميكه در آن پكخوانند  ي مي اخالق يعنوان متن     به ن داستان را  يات  يحيمس به ر و يـ ن خيز ب
ن تعـصبات،  يـ خوانندگان گروه سوم با عبـور از مـرز ا   . شود يانده م ي بازنما ي آدم يشر در زندگ  

ـ      ... ز  يآم هيناك در قالب سنت طنزآلود و       يمدك يك«عنوان      به  را  باد ملوان  يليب » نيولتـر و تـام پ
  ).355-56تامپسون (خوانند  يم

ن يـ ه گفتـه شـود ا     كـ ن  يـ رند از ا  يگ ي م يه داستان او را جد    كل  يآن دسته از خوانندگان ملو    
شـود   ينجا مطرح مـ   يه در ا  ك ياما پرسش . شوند يار متعجب م  ي است، بس  يكمكداستان جذاب و    

نندگان قابل تحمل    خوا يز آن برا  يانگ ه بار غم  كست  يدار داستان ن  ية پا يناكخاطر    به ايآ: ن است يا
 چـون   ينيا لحـن داسـتان مـضام      يرد؟ آ يگ يوس تمام داستان را در بر نم      كل مع يا تمث يشود؟ آ  يم

ها را   ن پرسش يه ا كار وجود دارد    يرد؟ در داستان شواهد بس    يگ يسخره نم     به حماسه و قهرمان را   
 بـا مـشت بزنـد        را يگـر يه قـادر اسـت مـرد د       كح  يعنوان مس     به يليبراي نمونه، ب  : ندك  يد م ييتأ
عنـوان مـار     بهالگرتك؛ و ) نه خشونت مسيح پيامبر رحمت و لطافت بود،  : ة اول يناكتناقض و   (
: ة دوميـ ناكتنـاقض و  (بـد  يست او را بفريـ ند اما قـادر ن ك يرا طرح م) يليب(ب آدم يه نقشة فر ك

ب يـ  فر ي واقعـ   از داستان  parody يا ضهين داستان، نق  يا ا يآ). شيطان در قالب مار آدم را فريفت      
ر ي تـصو  يلي و ب  يم نب يش از ابراه  ياند  جزم يا ر نسخه يا ناخدا و  يست؟ آ يطان ن يخوردن آدم از ش   

هـا   ضهين نقيابد، ايها را در ن هيناكن ي اگر خواننده ايست؟ حتيل در تورات ن ي اسماع ينما وارونه
 ل قـصد دارد   يـ لود م يشا. دهند يدست م     به لي در تورات و انج    ي متفاوت از نسخة اصل    يا فلسفه

 ناچـار   يبـاز  ش دادن دغـل   ي و نما  ياركبي پرده برداشتن از فر    يرا برا يابد، ز ين هدف دست    يا   به
  .زدياوي بر صورت بي تقلبياست نقاب

 يـك را از يـ د، زيـ  رمـان نام يكا ي رمانس يك را فقط  باد ملوانيليبتوان  يب، نمين ترتيا  به
هـا و تناقـضات    افك برمالسـاختن شـ  يسو  ه ب استيق برخوردار است و گام  ي عم ير فلسف كتف

  بـاد ملـوان،    يلـ يبه  كـ م  ينـ يب يل، مـ  يـ ن دل يـ ا    به .ن بستر ي و سرنوشت فرد در ا     ي و فرد  ياجتماع
 يعنـ يند،  ك يسر م يات را م  يادب  به ييپرورد و ورود فردگرا    يتر را در خود م     افتهي رشد ييها دغدغه
ـ  يهـا  ل خود را در چـارچوب قالـب       يلون، م يبنابرا. شود يه رمان با آن متولد م     ك يا مسئله  ي ادب

ه كـ قـت باشـد   ياننـدة حق يتواند بازنما ي ميه قالبكند و باور دارد    ك ي زمان خود محدود نم    يسنت
ن تنـاقض  يند و اك يت مكان رمانس و رمان حريت بر مرز م   ين روا يپس ا . ندك ينكش خود قالب 
ه كگر  ينار تناقضات د  كن تناقض در    يا. رساند ي را م  ي سنت ي ريخت ادب  يك   به لي ملو يدر وفادار 
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  .شود يدر باال بحث شد، معنادار م

  جهينت
 آن گونـاگون،    يهـا  ه رنگ كماند   ي م يمانك  نيرنگ  ا، به يكسم آمر يژه رمانت يو  ا، به يكات آمر يادب

ف، يـ ن ط يـ ن حـال، ا   يـ با ا . اند وسته و در هم بافته    يهم پ     به يفيصورت ط     به رند و يناپذ يياما جدا 
 شگرف است، همـان طـور       يها ها و تناقض   افك ش يد، دارا ينظر آ   به دستيكهر  هرچند در ظا  

ن يـ ل از وجـود ا    يـ ه ملو كـ ن  يبا ا . ردكافت و آن را فاش      يشة امرسون را در   ية اند يناكل  يه ملو ك
هـا نداشـت،     ها و گسـست    ن تناقض ي از ا  يزيسنده گر ي نو يكعنوان      به ها آگاه بود، خود    افكش
ه رسـوبات سـنت   كـ  اسـت  يا ات چون رودخانـه يد، ادبيگو ي مEliotوت يه الكرا همان طور    يز

 مورد اسـتفادة  ين، ريخت ادبيبنابرا. آورد يزمان حال م   بهند وك ي گذشته را با خود حمل م      يادب
ن ريخت  يا. ندك يي بشر را بازنما   ية زندگ يناكبرد تا    ين بهره را م   يشتريها ب  افكن ش يل از ا  يملو
 زمانـة   ييايكه در اجتماع و فرهنگ آمر     ك ييها ها و تناقض   هيناك، با   ، چه رمانس و چه رمان     يادب

ـ   يل ا يرا ملو يار هماهنگ است، ز   يل وجود دارد، بس   يملو  و  يشة فلـسف  يـ  را بـا اند    ين ريخت ادب
د يشناسند، با  ي رمانس م  يك را    باد ملوان  يليبن، اگر چه منتقدان     يبنابرا. خته است يفهم آم  سخت
ه كـ ست، امـا از آنجـا    يـ  ن ي مباحث فلسف  ي مناسب برا  يگاهيس جا طور معمول رمان   ه به كگفت  

دند، يشكـ   ير مـ  يتـصو   بـه  اه انـسان را   يمة سـ  يه ن ك تعلق دارد    يك تار يها يكسنت رمانت     به ليملو
ف ژانـر  يـ ه بـر خـالف تعر  كـ شـود    يل مـ  ي تبد يرمان فلسف     به  رمانس در دستان او    يريخت ادب 
ن ريخت  يا. پردازد ي م يط اجتماع مدن  يبشر و شرا   ي پنهان زندگ  ياي در زوا  يافكموش  رمانس، به 

 را بـا  ييايكـ  آمريراسكجفرسون، تناقض موجود در دمو» ة استقالليانيب«، با در نظر داشتن   يادب
سـازد، و مـسئلة فراخـوان        يار مـ  كهد و نـور آشـ      تيل در اسپ  ي زمان ملو  يخيع تار يوقا    به توجه
ه در كدهد  ين پژوهش نشان ميجة اينت. ندك ي ميينما  را درشتيياي نبرد در  يروها برا ي ن ياجبار

 يـك ا را   يكـ گـر آمر  يه د كـ اه هـم وجـود دارد       ينانه و س  يسم بدب ي رمانت يكا  يكسم آمر ينار رمانت ك
 ييايكـ ن آمر يري شـ  يايه رؤ كداند، بل  يده نم ي انسان برگز  يك را   ييايكن موعود و آدم آمر    يسرزم

  . شدك يچالش م   بهرا
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