
 

____________________________  

  5/10/1393: پذيرش تاريخ      20/11/1392 :دريافت تاريخ

ـ پژوهشي، شمارة )دانشكدة ادبيات و علوم انساني(فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه    1393 زمستان، چهارم، علمي 
  

  رنيبا لرد اثر ژوان دون از ييوكفو يخوانش: عصران هم از جداشده

  )، نويسنده مسوؤل رانيا ، تهران دانشگاه ،يسيانگل اتيادب و زبان يدكتر يدانشجو( ينور ياحير ريام

ariahinouri@ut.ac.ir 

  )رانياتهران ،  ،يخوارزم ،دانشگاهيسيانگل اتيادب و زبان اريدانش( امجد ياسد فاضل

Asadi@khu.ac.ir 

  چكيده

ي بـرا ي غرب جوامع تياهم حائزي ابزارها ازي جداساز وهيش فوكو شليم اتينظر اساس بر
 شـدن  جـدا  علت حاضر پژوهش در. است جامعهي اعضا ازي بخش كردن منكوب و كنترل

ـ پا بـر ي و شـدن  رانـده  هيحاشـ  به و نوزدهم قرن در انگلستان شاعران ريسا از رنيبا لرد  هي
ـ اب خـوانش  به استناد با فوكوي جداساز هينظر  كـاوش  مـورد  ژوان دون شـاهكارش  ازي اتي

 و ارائـه  در كيـ رمانت عصر روشنفكران انهيگرا كمال التيتما راستا نيا در. است قرارگرفته
 اليـ خ و تصـور  عنصـر  فرانسـه،  انقالب هيپا بري آرمان جامعه و شهر آرمان ازي مدل ساخت
 هـا  هجمه آن بر عالوه. است شدهي بررس ايتانيبر سپاه توسط فرانسه ارتش شكست و شاعر

 انحطـاط  وجود خصوص در رنيبا لرد عصر هم شاعران ريسا و منتقدان امان يبي انتقادها و
 خاتمـه،  در. اسـت  قرارگرفته ليوتحل هيتجز مورد ژوان دون شعر دري بندوبار يب وي اخالق

 ليس و عصرانش هم انهيگرا آرمان التيتما به رنيبا لرد پاسخ و واكنشي بررس به مقاله نيا
  .است پرداخته ژوان دون شاهكارش هيعل منتقداني ها اتهام و حمالت
  .يجداساز وهيش ،ژوان دون شهر، آرمان رن،يبا لرد فوكو، شليم :هاكليدواژه

  مقدمه

ـ د لنـدن  شهر در 1788 سال هيژانو 22 در 2رنيبا لرد به معروف 1گُردن جرج  جهـان  بـه  دهي
 كجـ " بـه  ملقـب  4رنيبـا  كجـ  تـان ياپك پدرش و اسكاتلند اهل 3گردن نياترك مادرش. گشود

                                                           

1 George Gordon 

2 Lord Byron 

3 Catherine Gordon of Gight 
4 Jack Byron 
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 و رنيبـا  لـرد  بـه  را امـل ك فصـل  كي 2غرب فلسفه خيتار تابك در راسل برتراند. بود 1"وانهيد
 هكـ  اسـت  گـذار ريتأث و بـانفوذ ي ا چهره اروپا سرتاسر در رنياب لرد .دهد يم اختصاص سميرنيبا
ـ ادب ريمشـاه  و بزرگان بر هكبل يمعمول سندگانينو" بر تنها نه را رشيتأث  ازجملـه  فلسـفه  و اتي

 8ليـ مرو و ه،يروس در 7يكوسيداستا و 6نيكپوش آلمان، در 5گوته فرانسه، در 4استندال و 3كبالزا
ـ ال اس يت دگاهيد از ).45 ص ،1993 ابرامز،( "ردك احساس توان يم اكيآمر در 8ليمرو  لـرد  وتي
ـ ا البتـه  كـه  است هبرد بهرهي طلب يآزاد وي ا پرومته صهيخص دو هر از رنيبا  بـه  رنيبـا  ليـ م ني

ـ ال( "اسـت  خـورده  گـره  ونـان ي حـوادث  در راگعملي فرد عنوان بهي و ريتصو با"ي آزاد  ،وتي
  ).263ص  ،1975
ـ ادب حوزه پژوهشگران و منتقدان موردتوجه گذشته از شتريب رياخ يها سال در رنيبا لرد  اتي

ـ تكاليد يبررسـ " ازجمله مقاله چند به توان يم نهيزم نيا در. است قرارگرفته رانيا در هنر و  كي
 نگارنـدگان  "رنيبـا  لـرد  اثـر  سارداناپالس و ييضايب بهرام اثر زدگردي مرگ در بنده و گانيخدا

 و) 1391-رمـان ك بـاهنر  دانشگاه يقيتطب اتيادب هينشر( يبركا فاطمه و يمرند محمد ديس تركد
 همـراه  به يقادر بهزاد تركد قلم به "معاصر سانينو شنامهينما بر آن ريتأث و سميرمانت دوره درام"

 هينشـر ( نوراحمد ونيهما ترجمه )1788-1824( يسيانگل شاعر رن،يبا لرد ازجمله ترجمه چند
 ناصـر  ترجمـه  مـوروا  آنـدره  نوشـته  رنيبـا  لرد معاشقات ،)1383 زمستان ،شعر-هنر و فرهنگ

شـعرهاي   تـاب ك بـه  توان يم نهيزم نيا در شده فيتألي ها كتاب ازجمله. ردك اشاره راندوستيا
 شـده  سـروده  اشعار از يا دهيگز رندهيدربرگ هك 9بنت يبت اثر جنگ انگليسي در عصر رمانتيك،

 يسـندگ ينو بـه  سيانگل نوزدهم قرن اتيادب در سميناتورال ،است جنگ باب در نوزدهم قرن در

                                                           

1 Mad Jack 

2 History of Western Philosophy by Bertrand Russell 
3 Honore´ de Balzac 

4 Stendhal 
5 Johann Wolfgang Goethe 

6 Aleksandr Pushkin 

7 Fyodor Dostoevsky 

8 Herman Melville 

9 British War Poetry in the Age of Romanticism by Betty Bennett 
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ـ پ همـراه  بـه  نـوزدهم  قرن يايتانيبر بر مكحا ياسيس يفضا يبررس به هك 1براندز جورج  شيداي
 مـورد  در لزياسـما  ساموئل قلم به دوستان و ناشر و پردازد يم سميرمانت تبكم دل از سميناتورال
 هكـ  اسـت  ركـ ذ انيشـا . ردكـ  اشاره رنيبا لرد عصر در مكحا حزب به وابسته ناشر يمور جان
 رنيبـا  لـرد  يهـا  نامه شامل اند مارچ يلسل قلم به )1973-94( رنيبا لرد خاطرات و ها نامه كتاب

 منبـع  ،)1818-1823( ژوان دون از ييهـا  بخـش  ناشر ،يمور جان ازجمله مختلف اشخاص به
  .است اتيادب حوزه در برجسته چهره نيا رامونيپ پژوهش جهت يباارزش
خيـل عظيمـي از    هجمـه از هرگـز   ريشـه  شاعر نيا وصف، از شيب وهكش و يبزرگ رغم به

در بـراي نمونـه   . در امان نبوده اسـت ) 2استثناء شلي به(عصر خويش  و ساير شاعران هممنتقدان 
نوجوان  يگذران با عنوان وقت) 1807(رن يبالرد  4ياركيساعات ب 3از ويوينبرگ رياد 1808سال 

تـاب  كرن در يلـرد بـا   انـه يجو انتقام هجمهه موجب ك كند يماد ي ]اثر [در عنوان ينوجوان اشراف
سـيل ايـن حمـالت و انتقادهـا عليـه       .شود يم) 1809( 5ياتلندكو منتقدان اس يسيشاعران انگل

شـود و ضـمن    يبندوباري محكوم م ياي است كه وي به فساد و ب گونه به شخصيت و آثار بايرن
 .برد يهاي پاياني عمر خويش را در تبعيدي اختياري به سر م ترك بريتانيا سال

 ريسـا  از رنيبا لردي ماندگ جدايي چرا است آن به ييگو پاسخ يجستجو در مقاله نيا آنچه
 و شناس باستان لسوف،يف "يجداساز" هينظر به اتكا باي و شدن رانده هيحاش به و عصرانش هم

 بـا  رنيبـا  لـرد  تيشخصـ  رامونيپ كاوش و 6)1926-1984( فوكو شليم ستميب قرن ريشه مورخ
ـ اب خوانش به استناد ـ ا در .اسـت  ژوان دون شـاهكارش  ازي اتي  التيتمـا ي بررسـ  بـه  راسـتا  ني
ـ پا بـر  ابتـدا ي آرمـان  جامعـه ي الگو ساخت و ارائه در كيرمانت شاعران انهيگرا كمال  انقـالب  هي

 جنـگ  از پـس  حـوادث  در نيهمچن و شاعر تصور و ايرؤ در موجود عنصر در سپس و فرانسه
 فسـاد  به نسبت رنيبا لرد عصران همي انتقادها و حمالت آن بر عالوه. پرداخت ميخواه واترلو

                                                           

1 Naturalism in Nineteenth Century English Literature by Georg Brands 

� Percy Bysshe Shelley 

� Edinburgh Review 

� Hours of Idleness 

� English Bards and Scotch Reviewers 

6 Michel Foucault 
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 مـورد  شاعر و شعر زمان همي جداساز و حذف جهت ژوان دون شعر در موجودي بندوبار يب و
ـ  گفتمـان  بـه  رنيبـا  لـرد  پاسـخ ي بررسـ  به سرانجام. رديگ يم قرار كاوش وي بررس  و شـده  ادي

 گونـاگون ي ها جنبه حضور به توجه با هك است ركذ به الزم. پرداخت ميخواه منتقدان حمالت
 مـورد  شـده  ارائه پژوهش هك بود نخواهد ذهن از دور مقاله، نيا در يفرهنگ و يخيتار ،ياسيس

 نكتـه  نيا ذكر ان،يپا در .شود واقع يفرهنگ مطالعات و ياسيس علوم خ،يتار به مندان عالقه اقبال
 منـابع  كـه  ييازآنجا و رفتهيپذ انجام ادشدهي اشعار يسيانگل متن يرو پژوهش هك استي ضرور
 جمـالت  ترجمه به خود نگارندگان هستند، يسيانگل زبان به يجملگ مقاله نيا در استفاده مورد
  .اند دهيورز اهتمام ها قول نقل و دهيبرگز

 

  جداسازي شيوه: يبحث و بررس

 قـرن  ريشـه  مـورخ  و شـناس  باسـتان  لسـوف، يف ديعقا در ديبا را نينويي گرا خيتار يها هيپا
 نظـر  در بـا  را گذشته عيوقا" گلتونياي تر كالم در نينو ييگرا خيتار .جست وكفو شليم ستميب

ـ ادب). 198 ص ،2008 گلتـون، يا( "كند يم نييتب يجار يدادهايرو گرفتن  يـي گرا خيتـار  در اتي
 مـتن  هكـ بل ؛ندارد رهيغ و ياقتصاد ،يفرهنگ ،يخيتار طيشرا از مستقل يخيتار-فرا ينقش نينو
 نـدارد،  يخط يساختار خيتار وكفو دگاهيد از .است مختلف يصداها انيم المهكم حاصل يادب
 رنـده يدربرگ خيتـار  گـر يد يالمـ ك بـه . اسـت  متفاوت يگفتارها يدگيتن درهم خيتار عوض در
 رامـون يپ جهـان  بـا  گفتگـو  و ركـ تف بـه  هـا  انسان ها آن به كتمس با هك است يگوناگون يها راه
ـ د از گريدكي بر گفتارها نيا ريتأث يچگونگ. پردازند يم  يتصـادف  ينـد يفرا وكـ فو شـل يم دگاهي
 يخيتـار  عصـر  هـر . نامـد  يمـ  1ميسـت ياپ را ها آن وكفو هك است ييها مؤلفه از متأثر هكبل ،ستين

 و كند يم بنا آن سازنده عناصر و قتيحق از را خود يتلق و استنباط"شهياند" و "زبان" لهيوس به
 انيب شر و ريخ خصوص در قضاوت همراه به را "قبول رقابليغ" و "قبول قابل" رفتار يارهايمع
  .كند يم

 سپس و پردازد يم نيزم مختلف يها هيال در تفحص و اوشك به شناس باستان هك گونه همان
 يخيتـار  نـه يگنج يبازساز به اقدام هم نارك در شده شفك مختلف يها تكه و اجزا دادن قرار با

                                                           

1episteme 
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 رامـون يپ اوشكـ  بـه  سـت يبا يمـ  يخيتـار  عصـر  هـر  يها ميستياپ افتني يبرا زين مورخ ،كند يم
 بـر  هـا  آن از كيـ هر ريتـأث  و رابطـه  يبررسـ  بـه  نسبت و بپردازد عصر آن يها مؤلفه و گفتارها

ـ ا بـر  وكـ فو. ورزد اهتمام مجموعه بر نيهمچن و گريدكي ـ تأك تـه كن ني  مـورخ  هكـ  كنـد  يمـ  دي
 در يجـار  يهـا  ميستياپ ريتأث از ريناگز زين يو خود يحت هك باشد واقف اصل نيا بر يستيبا يم

 تواند ينم زين مورخ شخص خود يحت هك است نيا شود يم گرفته جهينت آنچه. است خود عصر
 بـا  يخيتـار  اثر هر رامونيپ اوشك از قبل است ريناگز مورخ اساس نيا بر. ندك يطرف يب يادعا
 در التيتمـا  و هـا  خواهش وجود به معترف قتيحق ردنك دايپ در و شده مواجه خود التيتما

 يـي گرا خيتـار  جـه، ينت در. شود يم خود شخص املك يطرف يب ينف به منجر هك گردد خود ذهن
ـ بن كاشـترا  و ادغـام  حاصـل  را انسـان  ذهـن  هك را متن محورانه انسان وجه نينو  " انيـ م يادي
) 250 ص ،1957 ابرامـز، ( "اثـر  خواننـده  و مـتن  در موجـود  يها تيشخص ،يهنر اثر سندهينو
ـ ا بر. داند يم) همان( "يبورژواز و يدار هيسرما نظام گفتمان زاده" داند يم  خواننـده  اسـاس  ني
  .است خود عصر كيدئولوژيا طيشرا و ميستياپ محصول سندهينو همانند زين

ـ بن راتييتغ جاديا علل يبررس را خود يزندگ يانيپا يها سال يها پژوهش زكتمر وكفو  يادي
 1كيالسك عصر در جنون خيتار ازجمله وكفو شليم يها كتاب. دهد يم قرار گوناگون اعصار در
ـ تنب و مراقبـت  ،)1966( 3اءياشـ  نظـم  ،)1963( 2درمانگـاه  شيدايپ ،)1961(  اراده و) 1975( 4هي

 گـر يد يا گونـه  توسـط  دانـش  از يا گونـه  ينيگزيجـا  از ييهـا  نمونه از مملو) 1976( 5 دانستن
ـ پا يهـا  سـال  مطالعـات  هـدف  يو. باشند يم  از يخيتـار  آوردن ديـ پد" را خـود  يزنـدگ  ياني

 ،1982 فوكو،( "نديآ يدرم سلطه تحت ها انسان ها آن توسط كه] كند يم انيب[ مختلف يها روش
 وهيشـ  " هـا  انسـان  كـردن  منكـوب  يهـا  روش نيتـر  برجسته ازي كي اساس، نيا بر). 208 ص

 قـدرت ] نهـاد [ وبكـ من و پـژوهش  تحـت  ءيش به شخص" آن لهيوس به كه است 6"يجداساز

                                                           

� Madness and Civilization 

� The Birth of the Clinic 

� The order of Things 

� Discipline and Punish 

� The History of Sexuality 

� Dividing Practices 
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 تمـدن  خيتـار  كتـاب  در وكـ فو شـل يم مثالي برا). 104 ص ،2002 اسمارت،( "گردد يم ليتبد
 يوسط قرون در جامعه مطرود جهينت در و يجداساز وهيش نيا مظهر راي امجذ شخص) 1961(

 و كردنـد  يمـ  جدا جامعه افراد ريسا از يوسط قرون در را ها يجذام راستا نيا در. كند يمي معرف
 و انگلسـتان  تنهـا ". بودنـد  ردهك آماده منظور نيا به هك كردند يمي نگهدار 1ييها كده يجذام در

ـ  بـر  بـالغ ي تـ يجمعي بـرا  كـده  يجذام 220 دوازدهم قرن در اسكاتلند ـ  و كي ـ ليم مين  نفـر  وني
  ).5 ص ،1973 فوكو،( "گشودند

 يهـا  اسـت يس دنبـال  بـه  جـذام ي مـار يب يكن شهير باي جداساز وهيش فوكو شليم دگاهيد از
ـ  انيپا با يماريب عفونتي شرق عامل با ارتباط قطع و تيجمع ريسا از انيمبتال ياسازدج  افتني

 كـه  بودنـد ي ديـ جدي نقربـا  دنبـال  بهي غرب جوامع جهينت در. دينگرد منسوخي بيصل يها جنگ
 در و دوش بـه  خانـه  و ريفق وانه،يد رنسانس دوره در ،اساس نيا بر. گرددي امجذ فرد نيگزيجا

 و شـدند  يوسـط  قـرون  ِ يامجـذ  فرد نيگزيجاي جنس منحرف وي دانزن ستميب و نوزدهم قرون
 منتقد همانند فوكو شليم .دادند يپزشك روان يها كينيكل و زندان به را خودي جا ها كده يجذام
ي اريبس ،وكفو اتينظر اساس بر. نديب يم حاضر جا همه راي دئولوژيا 2آلتوسريي لو ستيماركس

 را يجداساز وهيشي مجر و دولت درون را قدرت گاهيجا] اشتباه به[ يياروپا جوامع در مردم از
ي روهـا ين هكـ  اسـت  معتقد فوكو شليم تصور نيا خالف بر. دانند يمي انتظام وي نظامي روهاين

 از كـه  گـردد  يمـ  اسـتفاده ي كسـان  برابر در كه باشند يم ها دولت هيقهر ابزار ازي انتظام وي نظام
 يينهادهـا  لهيوس به را يجداساز وهيش دولت كه است باور نيا بر فوكو. كنند ينم نيتمك دولت

 هـا  ملـت  بري آموزش اي وي درمان ،ياجتماعي نهادها ازجمله ياسيس اناتيجر از مستقل ظاهر به
 جامعـه  يابزارهـا  از را يجداسـاز  وهيشـ  وكفو شليم ديگرد ركذ آنچه اساس بر. كنند يم اعمال

ـ  اساس نيا بر. داند يم خود تيجمع درآوردن سلطه تحت يبرا يغرب  جـاد يا بـا  جوامـع  نيچن
  .پردازد يم جامه اعضاء ريسا از يو يجداساز به "يگريد"

 

                                                           

� lazar houses 

2Louis Althusser 
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  شهر آرمانو  گرايي كمال: عصران همجدا شده از 

 رايـ ز دهد؛ ينم است مند عالقه استيس به چرا هك 1الدرز فونس سؤال بهي پاسخ فوكو شليم
 پـردازد  يم تهكن نيا انيب به وكفو آن يجا به. است نهفته نآ خود در سؤال پاسخي و دگاهيد از
ـ  جوامـع  شيگـرا  به ديترد دهيد با يو. است مند عالقه استيس به چگونه هك  سـاخت  در يغرب

. بود نخواهد آل دهيا جامعهي برا يمدل ارائه و فيتوص به قادر هك ديگو يم و نگرد يم شهر آرمان
 اركآش شهر آرمان ساختن يجا به جامعه رانكروشنف فهيوظ هك است قدتمع وكفو ،آن خالف بر

 جامعـه  بدنـه  وبكسـر  و نترلك به ياسيخودس قدرت" ها آن قيطر از هك است ييها راه ساختن
ي جداساز استيس معرض دري فرد نيچن البته. )40 ص ،2006 ،يچامسك - فوكو( "پردازد يم
  .شود يم رانده هيحاش به و قرارگرفتهي اسيس قدرت توسط جامعه از

 انـه يگرا مـال ك يهـا  مـدل  اسـتهزاء  و رشيپـذ  از يداردخـو  و انهنيبدب گفتمان ينوع وجود
 معـرض  در را رنيبـا  لـرد  كه دانستي موارد زمره در توان يم را يآرمان جامعه از عصرانش هم
 كيـ رمانت عصـر  شـاعران . دهـد  يمـ  قـرار  كيـ رمانت عصـر  در غالب گفتمان يسازجدا استيس

 دسـت دور يهـا  افـق  و شيخـو  شهر آرمان يوجو جست در بلندپروازانه هك بودند يانيگرا كمال
 جسـتند  يم فرانسه انقالب در را شيخو شهر آرمان ابتدا در مالك يوجو جست در نانيا .اند بوده

 ؛دنـد يد يمـ  آسـمان  و نيزم نينماد ازدواج از حاصل نينو يجهان آغاز يبرا يا چهيدر را آن و
ـ د از. اسـت  شده داده ليانج 2مكاشفه باب در آن وعده هك يشهر آرمان  انقـالب  گـر يد يدگاهي

 انقـالب  از پـس  حوادث. )27ص  ،1998 ،داف( "بود شهياند انتشار و شهياند حاصل" نسهافر
 سـاخت  از را كيـ رمانت روشـنفكران  ،3بناپـارت  نـاپلئون  چـون  خودكامـه ي فرد ظهور و فرانسه
 از بـه  منجـر  يسـرخوردگ  نيا البته. ردك يدلزدگ و أسي دچار فرانسه انقالب هيپا بر شهر آرمان

 ضـمن  كيـ رمانت روشـنفكران  ازي گروه راستا نيا در. نشد شهر آرمان ساخت به ديام رفتن نيب
 بـه  ياسـ يس التيتمـا  از را شـهر  آرمان ساخت در شيخو انهيگرا كمال التيتما د،يام نيا حفظ
 گـروه . كردند برپا شيخو شاعرانه ليتخ در راي آل دهيا جامعه نيچن و داده انتقال يذهن التيتما

                                                           

� Fons Elders 

� The Book of Revelation 

� Napoleon Bonaparte 
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 جامعـه  و واترلـو  نبـرد  از پـس  حـوادث  در شيخو شهر آرمان زين رنيبا لرد عصران هم از گريد
  .دنديد يم ناپلئون شكست از پس ايتانيبر كار محافظه دولت از برخاسته
 را فرانسـه  انقـالب  هيپا بر شيخو شهر آرمان ساخت به ديام هك كيرمانت شاعران از يا دسته

 ينـوع  بـر  آن در هك ردندك اءياح شيخو ذهن و ليتخ در بار نيا را آن ،دنديد يم رفته دست از
 تومـاس  اثـر  1سـارتس ير سـارتر  تـاب ك بـه  تـوان  يمـ  نمونه يبرا. ردندك ديتأك مشاهده از گريد
 نگـاه  زنـده  خـود  ذهـن  و ليتخ در را شهر آرمان به ديام سندهينو آن در هك ردك اشاره 2ليارالك
 را شيخـو  عقـل  چشـم  و... گشـودم  چشـم  يگريد آسمان ]يسو به[ و نيزم در من". دارد يم
ـ اهم حائز تهكن). 133 ص ،2001 ل،يارالك( "زدودم دستانم از ريزنج و غل و گشوده نونكا  تي
 و اسـت  سـنده ينو اليـ خ و ذهـن  در نينـو  ينظام جاديا از حاصل شهر آرمان نيا هك است نيا
 تيماه تصور و اليخ عنصر تياهم بر ديتأك با زين 3كيبل اميليو. ندارد يخارج وجود گونه چيه
ـ بل( "تصور و ايرؤ هيپا بر" را شيخو اثرِ  اسـت  تـالش  در" هكـ  دانـد  يمـ  )69 ص ،1907 ك،ي

ـ بل جهينت در). همان(" ورزد اهتمام دندينام يم ييطال عصر انينيشيپ آنچه يبازساز به نسبت  كي
 تنهـا " هكـ  كنـد  يمـ  ادعـا  نيچنـ  و دهد يم تصور عنصر به را ياتيح نقش شهر آرمان ياياح در

 از گـروه  نيا جهينت در). 51 همان،( "پردازد يم اليخ و تصور صاحب تمسخر به ابله يگرا عقل
 و يـي گرا كمال داشتن نگاه زنده در يسع "ازدواج" استعاره از گرفتن بهره با كيرمانت روشنفكران

ـ  ازدواج" محصـول  ابرامـز  المكـ  در شـهر  آرمان نيا هك اند داشته شيخو نانهيخوشب گفتمان  نيب
 شـعر  بـه  تـوان  يمـ  نمونـه  يبـرا ). 13 ص ،1993 ،ابرامـز ( "است يخارج جهان و ها آن ليتخ
 نينـو  يآسـمان  و نيزم به اشاره با آن در شاعر هك نمود اشاره 5جيلرك ٤"دهيقص كي ،يدلمردگ"

 جهـان  و ليـ تخ قـوه  ونـد يپ« حاصـل  هكـ  كند يم شيخو ذهن در شهر آرمان ينيبازآفر به اقدام
  ).همان(» باشد يم يو رامونيپ

                                                           

� Sartor Resartus 

� Thomas Carlyle 

� William Blake 

4 "Dejection, An Ode" 

� Samuel Taylor Coleridge 
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 و واترلـو  جنگ از پس انگلستان در را شيخو شهر آرمان رنيبا لرد عصران هم از گريد گروه
 فرانسـه  انقـالب  از پـس  حـوادث  از هك شاعران از دسته نيا. دنديد يم بناپارت ناپلئون متيهز

 بـه  دانسـتند  يمـ  شيخـو  شـهر  آرمـان  يرانيو املع را ناپلئون ظهور و بودند دهيگرد سرخورده
 يبـرا . دانسـتند  يم يآرمان جامعه ساخت در يعطف نقطه را يو حذف و پرداخته ناپلئون مذمت
توان اشـاره كـرد كـه     يم 1"نبرد واترلو"به شعري از ويليام توماس فيتزجرالد تحت عنوان  نمونه

فيتزجرالد در اين شـعر بـه   . نوشته بتي بنت موجود است شعر جنگ در عصر رمانتيكدر كتاب 
 وي تبـاه  عامـل  را ناپلئون شخصي و .پردازد يتوصيف رذايل ناپلئون و ويراني حاصل از آن م

  .داند يم شيخو زمانه شهر آرماني رانيو
  .كه در عهد فرمانروايي او به وقوع پيوست ييها عام چه بسيار است قتل

 بـه ] بنـدري در فلسـطين اشـغالي   [بار جافا  ها دشت محنت ها كه از رنگ آن بسيار استخوان
  .سپيدي گراييد

  .شمالي را به رنگ سپيد درآوردند يها هاي زيرين آسمان نيكه سرزم ييها و استخوان 
 .دهند يسر م ]بناپارت[ها فرياد عدالت و دادخواهي از جور  همه آن

  ).5-9فيتزجرالد،صص ( 
نكته حائز اهميت در ابيات فوق اين است كه توماس فيتزجرالد اميـد رسـتگاري و سـاخت    

 2آل را در نبرد با ناپلئون توسط ارتش بريتانيا و فرمانده انگليسـي آن دوك ولينگتـون   دهيجامعه ا
  .شود يبيند و افتخار قطع يد ستمگر خبيث نصيب دولت بريتانيا و شخص دوك ولينگتون م يم

  رسد يحظات يأس و سرخوردگي از سوي خدا فرمان مدر اين ل"
 "خودكامه به دست بريتانيا زوال يابد]شاه [كه قدرت  

  ).18-19همان، صص (
ديگري از اين گروه شـاعران   كار نمونه وابسته به حزب محافظه يالشعرا ملك 3رابرت سوثي

وي نيز . كند يم شهر خويش را در حوادث پس از جنگ واترلو جستجو رمانتيك است كه آرمان
                                                           

1"The Battle of Waterloo" by William Thomas Fitzgerald 

� Wellington 

3Robert Southey 
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بينـد بـه دفـاع     يشـهر مـ   كه كشور فرانسه و شخص ناپلئون بناپارت را مانعي در ساخت آرمـان 
بتـي  . شود يپردازد و خواستار شكست و نابودي ناپلئون م يار از جنگ با دولت فرانسه ميع تمام

ر اين به وجود نوعي دوگانگي در رفتا شعرهاي جنگ انگليسي در عصر رمانتيكبنت در كتاب 
كند كه اگرچه همانند گروه اول از شاعران رمانتيـك ازجملـه وردزورث و    يالشعرا اشاره م ملك

قد گفتمان جنگ  هاي ضد جنگ داشت، اما به مدافع تمام شهيكلريج، رابرت سوثي روزگاري اند
براي مثال هنگام مذاكرات صلح بـا نـاپلئون، رابـرت سـوثي     . شود يعليه دولت فرانسه تبديل م

پردازد و ضمن انتقاد از اين مذاكرات در شعر  يانند توماس فيتزجرالد به ذكر رذايل ناپلئون مهم
خواسـتار جنـگ در اروپـا و حـذف      1"1816اي در باب مذاكره با بناپارت، در ژانويـه   دهيقص"

  .شود يناپلئون م
  گناه يب] افراد[كه خون  يهنگام

  زند ياز چهارگوشه دنيا فرياد م
  آن ملعون] هاي تيجنا[عدالت از ] اجراي[براي 

  I, 5-7)،1899سوثي، (
رابرت سوثي همانند ابيات يـاد شـده از تومـاس فيتزجرالـد در شـعر       2"زيارت شاعر"شعر 

و نبـرد واترلـو را بـه پـيش درآمـد حصـول       ل ناپلئون پرداختـه  يبه برشمردن رذا "نبرد واترلو"
مجـدداً ايـن افتخـار نصـيب بزرگـان       كند؛ اگرچه يشهر تشبيه م پيروزي بزرگ و ساخت آرمان

  .شود يكار و شخص دوك ولينگتون م حزب محافظه
  ما ]سپاه[و چگونه چشمان چون عقاب فرمانده بزرگ 

  .پيروزي را استوار كردند افتي يز را در ميچ كه همه
  xxxII, 5-6)،1899سوثي، (
 سـاخت  بـه  نانهيخوشـب  عصرانش هم همانند را شتنيخو رنيبا لرد شد گفته آنچه خالف بر
 ينگـر  يمنفـ  و ينيبـدب  بانگ رسد يم گوش به يو اديفر از آنچه و سازد ينم مشغول شهر آرمان

                                                           

1 "Ode Written during the Negotiations with Bonaparte, in January 1814" 

2 "The Poet's Pilgrimage" 
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 انسـان  به نسبت ينيبدب ينوع كيرمانت شاعران از شده ادي گروه نياول به رنيبا لرد پاسخ. است
 يبـرا . دانـد  يمـ  هـوده يب و عبـث  انسان در را يديام نيچن وجود رنيبا لرد. است سرنوشتش و

ـ يب به نمونه  يبلنـدپرواز  و يـي گرا كمـال  بـه  رنيبـا  آن در هكـ  ميكنـ  يمـ  اشـاره  ژوان دون از يت
  .نگرد يم ديترد دهيد به يجاودانگ به ليم در عصرانش هم

  باستان مصر پادشاه د؟يام به چه را انسان
  رد،ك بنا را] مصر اهرام از[ هرم نياول 1چئوپس

  را اش خاطره بنا آن هك اليخ نيا با ،]را ها آن[ نيتر بزرگ و
  .ردندك پنهان را يو ييايموم و .داشت خواهد نگاه زنده

  انهياوشگراك يسانك هك يدرحال
  .ردندك باز يدزد قصد به را تابوت در

  دهد، يواه ديام تو و من به يادبودي يبنا هك مگذار
  .است مانده جا به چئوپس از كخا از يمشت تنها چراكه

  )I, 219،1973 رن،يبا(
شـهر را در شكسـت سـپاه     از روشنفكران رمانتيك كه ساخت آرمـان در پاسخ به گروه دوم 

شـور و  كرا در  يچ قهرمانيرن هيباكردند لرد  يوسيله قهرمانان ارتش بريتانيا تصور م فرانسه و به
 ييتقاضـا  قهرمان را يوجو جست دون ژوانارش كه در شاهك اي گونه به، بيند ينمش يزمانه خو
و  آورد يمـ خ يبـه تـار   يش رويردن قهرمان در عصر خوكدا يرن ناتوان از پيبا. داند يمنامعمول 

ه در انتخـاب قهرمـانِ داسـتان از    كاست  يته ضروركن نير اكذ. جويد يمخ يقهرمانش را در تار
اسـت كـه نـافي    نهفتـه   ياسـ يس هايي زهيانگر از زمانه خود يغ يا و عصريتانير از بريغ يشورك

  .شهر در عصر و كشورش است آرمانامكان ساخت 
  ينامتعارف خواسته عجب. خواهم يم يقهرمان

  زد،يخ يبرم ديجد يقهرمان ماه و سال هر هك يا زمانه در
  ها با ريا و تزوير، تا اينكه پس از دلزده كردن خبرنامه

                                                           

� Cheops 
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  .بود يپوشال قهرمان نيا هك ابدي يدرم زمانه
  .خوانم يفرام را ژوان دون كهنمان دوست من پس

  )I, 1،1973 رن،يبا(
 يالشـعرا  نامه دون ژوان و هجو اين ملك ميلرد بايرن عالوه بر استهزاء رابرت سوثي در تقد

شدت مـورد نقـد و تمسـخر     كار، در شعر رؤياي رستاخيز نيز وي را به وابسته به حزب محافظه
تملـق فـاحش،   " نويسـد كـه   يلرد بايرن در مقدمه شعر رؤياي رستاخيز چنـين مـ  . دهد يقرار م

جهـت  ] سـوثي [ "Wat Tyler"نابكارانه و رياي زننده شـاعر   يفكر ز، كوتهيانگ وقاحت مالل
بـايرن،  ( "باشـد  يكسب مقام متعالي بسيار ابلهانه است كه البته دربردارنده مظهـر خصـايلش مـ   

  ).، مقدمه1926
آرمـاني   يا عـه بر اين اساس، لرد بايرن جامعه برآمده پس از جنگ واترلـو را بـه هـيچ جام    

يـك از اصـحاب قـدرت     چيداند كه از مدح هـ  يان آن را افرادي متملق ميسرا بيند و حماسه ينم
گسلي نابكار است كـه قلمـش را    مانيبراي مثال، از ديدگاه بايرن رابرت سوثي پ. اند دريغ نكرده

يكـا،  در حمايت از حزب حاكم و پادشاهي ظالم قرار داده كـه عامـل جنايـت و كشـتار در آمر    
  .ايرلند و فرانسه بوده است

  كش را نوشته، مدح شاه ]سوثي[وي  
  .همچنين مدح همه پادشاهان را نوشته 
  ها نوشته، ياو در وصف همه جمهور 
  .تر نوشته ها را نيز بسي تلخ البته نقد همه آن 

  )xcvii ،1926بايرن، ( 
  ياخالق يها ارزشو  دون ژوان: عصران همجدا شده از 

 ريـ تحر رشـته  به يو مرگ هنگام 1823 تا 1818 يها سال نيب رنيبا لرد اركشاه ژوان دون
 داشـت  سكونت زيون شهر در ارشكشاه نگارش آغاز زمان در 1818 سال در رنيبا لرد. درآمد

 جـرج . رساند يم چاپ به گمنام صورت به 1819 سالي جوال پانزدهم در را آن اول فصل دو و
 ازآنكـه  پـس ": دهد يم حيتوض نيچن تابك اول فصل دو نگارش از پس عيوقا به اشاره با براندز



  63                                           ...يخوانش: عصران هم از جداشده                                         مهفتو چهل سال 

  

 و دوسـتان  از يليسـ  ]العمـل  عكـس [ با رنيبا د،يرس انگلستان به تابك اول فصل دو سيدستنو
ـ  البتـه  گـردد  يمـ  مواجـه ) 341 ص ،1957 برانـدز، ( "بودنـد  خوانـده  را آن هكـ  يمنتقدان  نيچن
ـ م در و نبودنـد  دوستانه وجه چيه به ييها واكنش  و زده بهـت  ياشخاصـ  از ييهـا  نامـه  هـا  آن اني

  .بودند شعر از ييها بخش حذف و رييتغ جاديا خواستار هك داشت وجود وسيمأ
ـ ليو يها نام به ناشران ياكيسند ياعضا از نفر دو توسط ليذ نامه ،مثال يبرا  و 1فـورد يگ امي
ـ ن ييهـا  يوابسـتگ  هكـ  ژوان دون اول فصـل  دو ناشر 3يمور جان به 2ربك جرج  حـزب  بـه  زي

 فصل دو در رنيبا لرد هنر از ديتمج ضمن نامه سندگانينو. است شده نوشته داشت كار محافظه
ـ  ابـراز  شـعر  دري اخالقـ  نيمضـام  تيـ رعا عـدم  و انحراف به نسبت ژوان دون نيآغاز ي نگران

  .كنند يم
ـ  با نيچن نيا ييبايز همه نيا دميد يم هكنيا از و خواندم، را دوم فصل امروز  وي بنـدوبار  يب
ـ تغ و مراقبـه  يكانـد . دادم دسـت  از را خـود  طاقـت  رود يمـ  نيب از انحراف  زمـره  در را آن ريي

 توانـد  يم اي( باشد يم عصر يها سندهينو نيتر برجسته از يكي رنيبا... داد خواهد قرار ها نيبرتر
 يسـ ك وهكشـ  و فـر  در هك يمردان -ام دهيد ديتمج ستهيشا را نفر سه خود يزندگ در من). باشد

را ] رنيلرد بـا [ دوستمان مذهب و اتياخالق. نگتونيول و 5نلسون ،4تيپ. ديرس نخواهد ها آن به
ن يا] دون ژوانگفتمان موجود در [  ها نيااما همه .... دهد يمگاه چهارم عصر حاضر قرار يدر جا

  .)404 ص ،1981 لز،ياسما( خواهد گرفت يگاه را از ويجا
ـ ن رنيبـا  لرد عصر هم شاعران ازي ميعظ ليخ نشر اصحاب بر عالوه  منتقـدان  كسـوت  در زي

 مقدمـه  در يسـوث  رابـرت  .بردنـد  سـؤال  ريـ ز را شـعر ي اخالقـ  اصول و شده ظاهر ژوان دون
 هكـ  را يكسـان  و دانـد  يمـ  يسـ يانگل شعر يآلودگ عامل را رنيبا سوم جورج مرگ در اش هيمرث
  .دهد يم قرار نكوهش مورد كنند يمي داريخر اي و چاپ رايي ها كتاب نيچن

                                                           

1 William Gifford 

2 George Crabbe 

3 John Murray 

4 William Pitt 
5 Horatio Nelson 
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 زيمتمـا  يملـ  رفتار بهبود و اخالق در يكپا ليدل به قرن مين از شيب مدت به انگلستان اتيادب
ـ ب چاپ ريز از هك را يتابك هر يهتاك وجود از واهمه بدون پدر كي. بود برجسته و  آمـده  روني

ـ ن شعر مورد در ژهيو به موضوع نيا... . داد يم قرار فرزندانش ارياخت در بود  امـا . بـود  ادقصـ  زي
 بـا  ريشـر  فـرد  چـه  هر !هستند شرارت أمنش هك يسانك بر يوا. ندارد وجود يزيچ نيچن گريد

ـ ا. بـود  خواهند تر جاودانه اش ييرسوا و شرم و است رشتيب شيخطا باشد استعدادتر  نيقـوان  ني
 نيقـوان  ياجرا در اي و ندارند را ميعظ ياكهت نيا كردن فروكش تيقابل خود ذات در هك هستند
 هكـ  شـود  يمـ  ليتبـد  يازيامت به كهتا فرد شهرت هك است نيچن و دارد وجودي سست و قصور

ـ  از جامعه مردم اگر كه ميباش داشته خاطر به ديبا را نيا. كند يم جاديا تيمصون يو يبرا  نيچن
 ريـ تحر رشـته  بـه  هرگـز  بلكه شوند ينم چاپ تنها نه ها كتاب نيا نديننما استقبالي نيرآگزه آثار
 راه خـود  خانه به را ها آن اي و دينما يداريخر را ييها كتاب نيچن كهي كس هر پس. نديآ يدرنم
   .است شده يتيجنا نيچني حام و مشوق دهد

  )209-210 صص ،2010ن،وچراك( 
 بـه  را خـود  تيـ موقع نداشـت  قصـد  وجـه  چيهـ  بـه  هك يمور ،ييانتقادها نيچن با مواجه در

 يمحتـوا  در يراتييتغ ندك درخواست سندهينو از يا نامه ارسال با رديگ يم ميتصم اندازد مخاطره
 نامـه  متن هك رديگ يم ميتصم يمالحظات به بنا يمور هك دارد يم انيب 1استبلر نيج. ندك جاديا اثر
 مكحـا  مـا  نيب يقانون" هك بود داده ركتذ يو به يا نامه در رنيبا رايز ،سديبنو تر ميمالي اندك را

 اسـتبلر، ( "رديـ گدر مجادله ما نيب نكهيا مگر ديسته من ناشر شما هك است نيا آن و بود خواهد
 كـه  كنـد  يمـ  درخواسـت  او از و سـد ينو يمـ  رنيبا به يا نامه يمور جه،ينت در ).83 ص ،1995
 منتقـدان  اگـر  هكـ  سـد ينو يمـ  يمور به پاسخ در رنيبا .دينما حذف را ژوان دون ازيي ها بخش

 را آن خـالف  هـا  آن هكـ  است يدرحال نيا اما. رفتيپذ يم است يبد شعر شعرش هك گفتند يم
ـ ا و اسـت  ياخالقـ  يهـا  ارزش نيباالتر يحاو اثرش هك كند يم ادعا نيچن رنيبا. نديگو يم  ني

ـ ب خاتمه در يو. ندارند را ياخالق نيمضام كدر قدرت هك است مردم لكمش  هكـ  كنـد  يمـ  اني

                                                           

1 Jane Stabler 
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 رسـاند  چـاپ  به شاعر نام به اشاره بدون را آن تواند يم يمور و ستين شعرش رييتغ به حاضر
  ).342 ص ،1957 براندز،(

 تحمـل  را هـا  آن نبـود  قادر گريدي مور كه رسد يمي حد به رنيبا شعر به يمنفي ها واكنش
 كـرده  1821 سال در ژوان دون پنجم و سوم يها فصل چاپ به اقدامي ليم يب با كهي مور". ندك

و ) 248ص  ،1998 ،اسـتبلر ( "ردهكـ  يخـوددار  هشـتم  و هفـتم  ،ششم يها فصل چاپ از بود
ـ ييه در شـعرش تغ كـ  خواهـد  يمرن ياز باعاجزانه  ها ضمن پس فرستادن آن  .ديـ جـاد نما يا يرات

 در ردنكـ ن سـرخم  و مقاومـت  ،يسـتادگ يا در را منتقـدان  ميعظ موج برابر در رنيبا لرد نشكوا
 يزنـدگ  در را مشـقت  و رنـج  برابر در يريناپذ ميتسل هيروح نيا .افتي توان يم زور و زر برابر

 يمـ  2 خيتـار  در١دانـر يك داگـالس  به او نامه هك يا گونه به ؛افتي توان يم زين رنيبا لرد يشخص
  :است موجود طيشرا از يو اطالع از يكحا 1822

امـا  ... ها منزجـرم  ها از من تنفر دارند و من نيز از آن آن. ها نخواهم شد من تسليم قيل و قال
همچنين نخواهند توانست مانع از اين . ها قادر نخواهند بود حركت افكار من را متوقف كنند آن

را لگدكوب كنند،  ]شيآزاداند[كنند همه افكار  يشوند كه به اين ستمگران خودكامه كه تالش م
 ص ،1973-94انـد،   مارچ(شان بر پايه و اساسي بسيار سست استوار است يها نهيب زنم كه تاج

223.(  
ي اخالقـ  نيمضـام ي وحا دوژان دون هك هستند باور نيا بر معاصر منتقدان است ذكر انيشا

ـ ر از يو تنفـر  و يآزاد به شاعر حصر و حد يب ليم در را آن يتجل هك هست زين ـ تزو ،اي  و ري
 در ياخالقـ  نيمضام ينوع وجود به گاردنر هلن ،نهونم يبرا. افتي توان يم زور و زر صاحبان

 ،شـجاعت  ازجمله يصفات نيتحس به شك بدون" رنيبا لرد ژوان دون در هك كند يم اشاره شعر
 هـا  آنس أو در ر يگيفرومـا  ،قسـاوت صفاتي ازجملـه  وهش كصداقت و شفقت و ن ،سخاوت

 وضـوح  بـه آن را  يها نمونهه ك) 310ص  ،1998 ،گاردنر( "پردازد يني و دورويي ميب خودبزرگ
توسط ارتش روسـيه و قسـاوت سـربازان    ل ياسماع نينش تركشهر  محاصره اات مربوط بيدر اب

ـ ام رنيبـا  لـرد  قدرتمنـدان،  برابـر  در يداريپا و استقامت بر عالوه. افتي توان يروسي م  بـه  دي

                                                           

1 Douglas Kinnaird 
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 پس هك است يكتر خردسال كدختر 1اليل .نديب يم يدوست نوع و عشق در را نجات و يرستگار
 در درنـدگان  چنگـال  از را خـود  است تالش در هيروس ارتش دست به لياسماع شهر سقوط از
 گـرگ  و تـر  متمـدن  هـا  آن از خـرس " هكـ  قـزاق  دو نيح نيا در. ندك پنهان شتگانك از يوهك
 دهيشك رونيب امين از يرهايشمش با و ننديب يم را او) VIII, 92 ،1973 رن،يبا( "است روتر انهيم
 و يدوست نوع حس هك نجاستيا در و شتابد يم يو كمك به ژوان. شوند يم ور حمله او يسو به

ـ ا وجـود  البتـه . شـود  يمـ  گشـوده  او يسـو  بـه  نـو  يا چهيدر و شود يم داريب يو در شفقت  ني
 از ش ديشـد  تنفـر  وي شـ يآزاداند وي آزاد بهي و حصر و حد يب ليم و رنيبا لرد در يستادگيا
 هيحاشـ  بـه  و دهـد  يمـ  قـرار  ياسيس قدرت يجداساز استيس معرض در را اويي دورو و اير
 عصـرش  هـم  شاعران ريسا از و شده يبار و بند يب و فساد به ومكمح يو هك يا گونه به راند يم

  .شود يم جدا
 

  گيري نتيجه

 عصـرانش  هـم  توسـط  رنيبا لرد راندن هيحاش به علت بهي پاسخ كه بود آني پ در مقاله نيا
 نانـه يبدب گفتمـان  ينوع وجود سازد يم مجزا شعصران هم ريسا از را رنيبا لرد آنچه. دينما ارائه
 ارشكشـاه  در را آن يها نمونه هك است سرنوشتش و انسان به نسبت بزرگ شاعر نيا المك در

 جامعـه  و شـهر  آرمـان ي جسـتجو  دري انيـ گرا كمال كيرمانت شاعران. جست توان يم ژوان دون
ـ پا بر ابتدا را شهر آرمان نيا ها آن. بودندي آرمان ي سـتمگر  ظهـور  از پـس  و فرانسـه  انقـالب  هي
 ايـ رؤ عنصـر  در فرانسه انقالب از پس حوادث ازي سرخوردگ و بناپارت ناپلئون چون شهيجفاپ

 خـالف  بر رنيبا لرد. كردند بنا ايتانيبر ارتش قهرمانان توسط فرانسه سپاه متيهز در نيهمچن و
 در ينيبدب هيما درون و داند يم نهناقهرما اعمال و قهرمان فاقد را شيخو زمانه عصرانش هم ريسا

را  دون ژوانرن يه لـرد بـا  كـ  ذكر اين نكته ضـروري اسـت  . است مشهود ژوان دون ارشكشاه
خ فراخوانـده شـده   يه از اعمـاق تـار  كدون ژوان  كه يدرحال ؛رده استكخطاب  يحماس يشعر

ـ بگ بـر عهـده  رن را يلرد با يار حماسكاست تا نقش قهرمان شاه  يسـتگ يشا عنـوان  چيهـ  بـه رد ي
 .اسـت  بهره يب يخصائل قهرمان شعر حماس يتصاحب عنوان قهرمان حماسه را ندارد و از تمام

                                                           

� Leila 
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 بـه  تنهـا  كه كند يم خطاب سودجو و متملقي افراد را ناپلئون حذف مدافعان رنيبا آن بر عالوه
ي انتقادهـا  و هـا  هجمـه  ليسـ  بـه  رنيبا لرد پاسخ ،خاتمه در. باشند يم خودي شخص منافع فكر
ي زنـدگ  و انگلسـتان  ترك ،يو شدن رانده هيحاش به كه استي داريپا وي ستادگيا عصرانش هم
  .گردد يم منجر خودخواستهي ديتبع در
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