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چکیده
ناتانیل هاثورن بهعنوان یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین نویسندگان اخالقگـرا قـرن
نوزدهم ادبیات آمریکا همواره از زاویهها متفاوت مـورد بررسـی و تحقیـق قـرار گرفتـه
است .آنچه این مقاله سعی بر آن دارد این است که به رابطه بین علـم و اخـالق از دیـدگاه
این نویسنده از فاصله نزدیکتر بنگرد .مباحث زیاد در ارتباط با اینکـه آیـا هـاثورن در
داستانهایش اخالق فرد از قبیل رابطه انسان با خدا ،توبه و بازگشت بـه مـن معنـو را
بیشتر مد نظر داشته یا اینکه در یک سطح وسیعتـر ریشـه مشـکالت جامعـه بشـر را در
رعایت یا عدم رعایت اخالق اجتماعی جستجو میکرده ،صورت گرفته است .بررسیهـا
زیاد نشان میدهند که هاثورن از مطرح کردن آنچه منتقدین آثار ادبی موارد اخـالق فـرد
مینامند ،به تصویر کشیدن اهمیت اخالق اجتماعی را در نظر داشته است .این مقاله سـعی
بر آن دارد که از میان موارد متعدد که هاثورن در ارتباط با اخـالق اجتمـاعی در آثـار
مطرح نموده است ،به رابطه بین علم و اخالق اجتماعی بپردازد .این مقاله علم و اسـتفاده
نا صحیح از آن را در سه داستان کوتاه " نشـان مـادر زاد" " ،دختـر راپـا ینی" و " اتـان
برند" بهعنوان بخش مکملی از سبک ناتانیـل هـاثورن بـه تصـویر مـیکشـد و ایـن انتقـاد
اجتماعی را از دیدگاه نویسنده مطرح میسازد.
کلیدواژهها :ادبیات قرن نوزدهم آمریکا ،اخالق اجتماعی ،دانشمند ،علم .ناتانیل هاثورن.
مقدمه

در طول شصت سال عمر خود در نیمه اول قرن نوزدهم ،هاثورن شاهد تغییـرات سـریع و
عظیم سیاسی ،اقتصاد  ،اجتماعی ،و علمی بود که هرکدام از این تغییرات بهطـور مسـتقیم یـا
غیرمستقیم بر آنچه او از آنها هراس داشت و دغدغهها خـود را از آنهـا در آثـار
____________________________
تاريخ دريافت 0191/9/01 :تاريخ پذيرش0194/4/8 :
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شمارة اول

کرده است ،مؤثر بوده است .قرن نوزدهم آمریکا با رشـد علـم و اقبـال عمـوم دانشـمندان بـه
پیشبرد علوم روز مصادف و همگام شد .توجه ناگهانی بیشازپیش به علوم تجربی و تمایل بـه
کمرنگ قلمداد کردن علوم انسانی و حتی علـم اخـالق ،زنـگ خطـر را بـرا آن دسـته از
اخالقگرایان که رسیدن به رؤیا آمریکایی را از مسیر اخالقیات میدانستند به صـدا در آورد.
ناتانیل هاثورن نیز بهعنوان یکی از پر مداران تلفیق ادبیات و اخالق ،از داشتن این دغدغه که
روز به روز بیشتر گریبان جامعه را میفشرد مستثنی نبود .و در بیشتر آثار  ،انـوا متفـاوتی
از علم را به تصویر کشید که توسط دانشمندان غیر معمولی و عجیب به آنها پرداخته میشد.
این به تصویر کشیدنهـا غیـر معمـول از دانشـمندانی کـه نقـشهـا کلیـد در برخـی از
داستانهایش باز میکنند ،بهشدت تحت تأثیر شرایط اجتماعی فرهنگی زمان خود بوده است
(بلوم .)4331 ،او بهعنوان یک اخالقگرا اجتماعی ،از بهترین حربه جهت ارائه انتقاداتش بـه
روند لجامگسیختها که میرفت تا اخالقیات را به دست فراموشی بسپارد ،استفاده کرده است.
مسئله بزرگتر اینجاست که دانشمندان قرن نوزدهم آمریکا بـه شـاخههـایی از علـم رو آورده
بودند که امروزه علم نوین از آنها با عنوان شبه علم یاد میکند .این شاخههـا شـبه علـم در
فرایند تکاملی خود راه را برا تولد اقسام دیگر از دانـش یـا جنـبشهـا اصـالحطلبانـها
گشــودند کــه امــروزه از آنهــا بــا عنــاوین علــوم اجتمــاعی ،جمجمــهشناسـی ،روان نگــار ،
آسیبشناسی در آب ،دسـتخطشناسـی ،آسـیبشناسـی متجـان

( ،)homoeopathyتسـاو

حقوق زن و مرد ،الغا بردهدار  ،و جنبش ضد مصرف الکل یـاد مـیشـود ( اشـتور.)4391 ،
تمایل آمریکا قرن نوزدهم به این شاخهها شبه علم شدید بود و مردم از آنهـا بـرا درک
طبیعت ،زندگی و طبیعت انسانی استفاده میکردند .انتشار کتاب طبیعت یکی از نشانهها ایـن
عالقه و عملکرد بود.
هاثورن بهعنوان یکی از بانفوذترین ادبا

قرن نوزدهم ادبیات امریکا بـه ایـن شـاخههـا

شبه علم عالقهمند بود .عضویت و ارتباطش با انجمن مزرعه بروک در بـین سـالهـا -4114
 4119از این عالقه پرده بر میدارد .و

ندین ماه در ایـن مزرعـه زنـدگی کـرد .تجربیـات

حاصل شده از این زندگی ،زیر بنا الهامی شد که او را بـه سـمت نگـار

رمـان "بالیثـدل
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رومن " هدایت نمود .رمانی که دران ،او از خواب مصنوعی بهعنوان یک شبه علم به شـکل
یک تم داستانی حاکم بر کل اثر استفاده کرده است .آنگونه که از این اثر بر مـیآیـد هـاثورن
عالقه خاصی به پدیده خـواب مصـنوعی داشـته ،و بـه آن بارهـا در آثـار دیگـر

ازجملـه

داستانها کوتاهی مانند " نشان مادر زاد" " ،دختر راپا ینی" ،و " اتـان برنـد" اشـاره کـرده
است کرده است.
ساموئل ی

کول در کتابش " خواب مصنوعی و هاثورن" معتقـد اسـت کـه هـاثورن از

پدیده خواب مصنوعی بهعنوان یک موضو  ،یک تم و حتی ابزار برا تمـایز بخشـیدن بـه
آثار

استفاده کرده است .فرایندها و تکنیکها نگار

که هاثورن در خلق داستانهـایش از

آنها مدد جسته است به عملکردها و شیوهها مرسوم در خـواب مصـنوعی شـباهت زیـاد
دارند ( کول.)1009،
این مقاله تأثیر پدیده خواب مصنوعی بهعنوان بخش مکملی از سبک نگار

هاثورن را بـر

سه داستان کوتاه و را مورد بررسی قرار میدهد .همچنین تأثیر فرهنگ حـاکم قـرن نـوزدهم
جامعه آمریکا بر این سه اثر مورد تحلیل قرار خواهد گرفـت .بـهطـور خالصـه ایـن مقالـه ،از
جنبهها جامعهشناختی و سبک شناسانه سه داستان کوتاه از آثار هاثورن که از نظر اسـتفاده از
عناصر همچون علم ،خواب مصنوعی ،و فرهنگ قرن نوزدهم آمریکا مشهور هستند را مـورد
مطالعه قرار میدهد.
خواب مصنوعی و آمریکای قرن نوزدهم

عبارت "خواب مصنوعی" در اواخر قرن هیجدهم توسط پزشک اتریشی فرانت
فرضیها به نام "مغناطی

مزمـر در

حیوانی" مطرح شد .خواب مصنوعی با دیگر انوا تجارب روحی

ازجمله درمان از طریق هیپنوتیزم ارتباط عملی دارد .در فرضیه

مزمر بـر وجـود سـیالی در

بدن انسان تأکید شده است که مطابق با قانون مغناطی

عمل مـیکنـد .ایـن سـیال در بـدن

انسان میتواند بهوسیله هر شیء مغناطیسی و یا با آموز

توسط خود فرد فعـال شـود .مزمـر
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بیمار را نتیجه ایستایی و سکون این سیال در بدن میدانست .و

ندین رو

شمارة اول

درمانی برا

به تعادل رساندن حرکت این سیال در بدن انسان را ابدا و پیشنهاد نمود ( .کین)4331 ،

تئور خواب مصنوعی مدتها از تولد هاثورن به آمریکا وارد شد .شهرت پدیده خـواب
مصنوعی در قرن نوزدهم در آمریکا ،با اشتیاق برا علم و فنآور همزمان شد .این پدیده در
آمریکا نسبت به اروپا از اقبال بیشتر برخوردار شد .بسیار از اصالحگرایـان ،نویسـندگان ،و
متفکرین ازجمله ویلیام لویید گر سون ،جریان روحگرایی را جد گرفته و برخـی خـود بـه
مشاهده مستقیم و یا حتی حضور شخصی در جلسات تقویت روح و یـا حتـی احضـار ارواح
پرداختند ( .کین)4331 ،

برا آمریکاییها در آن زمان خواب مصنوعی فقط یک نو روحگرایی نبـود بلکـه روشـی
برا تفریح و تجارت نیز محسوب میگردید .بسیار از متبحرین فن خواب مصنوعی نه تنها
از آن بهعنوان روشی برا درمان بیمار ها ،بلکه در جهت ایجاد سرگرمی و جلب مشتر نیـز
استفاده میکردند .آرام آرام عدها به صحت و درستی این رو

شـک کردنـد و هـاثورن هـم

یکی از این افراد بود .و به امور علم و شبه علم ،و خواب مصنوعی عالقـهمنـد شـد و ایـن
عالقه او را به شک نسبت به این مسائل رهنمون شد .آنچه و را نسبت به ایـن امـور بـدبین
ساخته بود به دست گرفتن اراده و اختیار انسان توسط انسانی دیگر بود کـه از نظـر او رابطـه
برده و ارباب را در ذهن متجلی میساخت)4331( .
تحلیل

هاثورن مکرر با به تصویر کشیدن پایانی غمانگیز بـرا دانشـمندانی کـه در علـوم جدیـد
تبحر داشتند ،نسبت بهدرستی این علوم ابراز شـک و تردیـد مـیکنـد .ایـن دانشـمندان کـه از
احساسات انسانی عار هستند ،در پایان کار خود با شکست و تباهی روبرو مـیشـوند .بـرا
مثال در سه داستان کوتاهی که در ذیل مطرح میشوند نمونههایی از شکسـت و ناکـامی ازیـن
بهوضوح دیده میشوند:
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 -1نشان مادر زاد

داستان نشان مادر زاد برا اولین بار در سال  4119در مجله پایونیر به اپ رسید.

او آنچنان در زمینه اکتشاف قدرتها عنصر مواد به تبحر رسیده بود کـه تحسـین تمـام
انجمنها علمی اروپا را برانگیخته بود .این دانشمند فیلسوف با رنگی پریده پ

از اکتشـاف

رموز ابرها آسمان و اعماق معادن به آرامی در آزمایشگاهش مینشست .و از کشف اسرار
شعلهور ماندن آتشفشان ها ،جوشش شـمههـا ،وز

بادهـا ،و گـونگی خـوا

آبهـا

آبها ،ه زالل و شفاف و ه سرشار از مواد داروئی و پزشکی از سینه تاریک زمین خرسـند
و راضی به نظر میرسید .مدتها قبل ،و تمامی اسرار شگفتانگیز بدن انسان را مطالعه کرده
بود و فرایند که از طریق آن طبیعت تمامی تأثیرات با ارز

را از زمـین و هـوا شـبه سـاز

میکند تا شاهکار بنام انسان را خلق نماید را بررسی کرده بود ( .هاثورن)4391 ،
دانشی که آیملر از آن برخوردار بود از نو شبه علم محسوب میشد مخصوصـا در کیمیـا
گر که و به دنبال کشف حاللی بود تا به کمک آن مواد پایه را طال تبدیل کنـد .بـه تصـویر
کشیدن آیملر بهعنوان یک دانشمند و فیلسوف ،در همان راسـتا نشـان دادن پیشـگامان علـم
است که زمانی مردم ایشان را جادوگر میدانستند .از این میان میتوان بـه آلبرتـوس مگنـوس،
کرنلیوس آگریپا ،و راجر بیکن نام برد .این شخصیتها نیز مانند آیلمر بخاطر نوشتهها مرموز
و کار با ابزارها جادویی در نزد مردم از شـهرت زیـاد برخـوردار بودنـد ( برادلـی)4311 :
آیلمر از جنبهها علمی از شهرتی خا
ترک و زندگی جدید را با همسر تازها

بر خوردار بود اما تمایل داشت تـا آزمایشـگاهش را
مانند یک شوهر فدا کار آغاز کند .با ایـن وجـود،

راو از همان ابتدا داستان قصد آیملر برا ترک علم را زیر سئوال برده بود.

قدرت باال تعقل ،تخیل ،روح ،و حتی احساس ،رضـایتمند معنـو خـود را در تعـالی
مرحله به مرحله هوشمندانه میجوید .این سیر صعود تا آنجایی پیش میرود که فیلسوف بـه
تمامی اسرار و رموز خلقت دست پیدا کند و حتی خود در این زمینه صـاحب نظـر شـود .مـا
بدرستی نمیدانیم که آیا آیملر تا این حد به توانایی بشر در کنترل طبیعت ایمان داشت یا خیر؛
اما این مطلب کامال آشکار است که لذت بی پایان او از سر شمهها علم و معرفت مـانع از
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هرگونه جدایی و

شمارة اول

از علوم میشد .عالقه و عشق و به همسر جوانش بسیاز قو مـینمـود

اما این عشق با عالقه زیاد

به علم در هم آمیخته بود ( هاثورن)4391 :

جورجیانا ،همسر جوان و زیبا آیلمر ،که تنها دلیل دانشمند برا رها کـردن فعالیـتهـا
علمی است ،تبدیل به عاملی برا جذب بیشتر و به دانش و ادامه تال

در جهـت رسـیدن

به اهداف بیشتر علمی میشود .جورجیانا زن بسیار زیبا است که زیبایش برا آیلمر در حـد
کمال ستودنی است اما نکتها بسیار کو ک دربـاره ایـن زیبـایی ذهـن دانشـمند را بـه خـود
مشغول کرده است .زن جوان بر رو گونه پ نشان مادر زاد کو کی به شـکل یـک دسـت
دارد .این نشان آنقدر کو ک است که گاهی اوقات حتی به درستی دیده نمیشود .آیلمـر قبـل
از ازدواج توجه زیاد به این نشان مادر زاد نداشت اما رفته رفته این توجه بیشتر و بیشتر شد.
کار بدانجایی رسید که هر بار بدان نشان مینگریست وحشت سراپا وجود

را میگرفت و

همراه با این نگاه وحشت ،کم کم به جورجیانا هم منتقل شد و هر بار نگـاه آیلمـر ذهـن زن
جوان رابیشتر بهم میریخت .نشان مادر زاد رو گونه جورجیانا ،روز و شب ،ذهن دانشمند را
به خود مشغول داشت .آنچه در ذهن آیلمر میگذشت او را به پرورانـدن رؤیـایی در ذهـنش
ترغیب کرد .دانشمند روز به روز به انجام یک عمل جراحی ترسناک بر رو گونه همسـر
برا برداشتن نشان به کمک دستیار

آمینادب متمایل تر میگشت .در کابوس مـیدیـد کـه

نشان مادر زاد تا اعماق قلب همسر

ادامه دارد ،اما او با توان بسیار آن را از جورجیانـا جـدا

میکند و این رؤیایی بود که در خـاطر دانشـمند بگونـه ا واضـح و شـفاف مانـدگار بـود.
نگاهها محاسبه گرانه و بررسیها نشان مادر زاد جورجیانا او را از خود بیخود میساخت و
و را روز به روز به انجام عمل بیشتر ترغیب مینمود.
برا آیلمر آن نشان مادر زادِ ،یک " نقص کشـنده انسـانی" و " عالمـت احتمـال سـقوط
همسر

به گناه ،غم ،فساد و مرگ " بود .این نشـان ،نقصـی در زیبـایی همسـر

بحسـاب

میآمد .تمام این موضو  ،جورجیانا را آزار میداد اما و خود با رضایت ،آمـاده انجـام عمـل
جراحی شد تا به کمال زیبایی برسد .آیلمر از شنیدن این آمادگی ضمن ابراز خورسند  ،به
همسر

قول داد که تمام تالشش را در جهت هر ه بهتـر و کامـل تـر برگـزار شـدن عمـل

سال چهل و هشتم
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جراحی بکار بندد زیرا او اعتقاد داشت که این عمل بسیار ساده است و از طرف دیگرنیز خـود
را دارا تمامی توان و دانش و تجربه الزم برا انجام آن میدانست.

وقتی که آنها وارد آزمایشگاه شدند ،جورجیانا احساس سرما و لـرز

داشـت .آیلمـر بـا

دقت به صورت و نگریست ،میخواست او را اطمینان دهد اما با دیدن نشان مادر زاد ،آنچـه
را در ذهن داشت از یاد برد .در همین حال جورجیانا از حال رفت ( .هاثورن)4391 ،
از همین قمست داستان مشخص میشود که هاثورن با توجه به نقشها جنسـیتی تقسـیم
بند دقیقی از فضاها موجود در داستان ارائه مـیدهـد .آیلمـر بـا اطمینـان همسـر

را بـه

آزمایشگاه هدایت میکند و این در حالی است که جورجیانـا در تـرس و اظطـراب غوطـه ور
است و سرانجام از هو

میرود .او به این فضا تعلق ندارد و این در حالی است کـه آیلمـر از

تمان توان و مهارتش برا ایجاد یک فضا جادویی و اسرار آمیـز و علمـی بـرا آرام کـردن
اضطراب همسر

استفاده میکند.

دانشمند در کنار تخت همسر

زانو زد و با جدیت بـه او خیـره شـد .او بـه دانـش خـود

اطمینان داشت و میدانست که میتواند با دانش و توان علمی خود بـدور او دایـره جـادویی
ترسیم کند که هیچ بد نتواند از آن بگذرد ...این صحنه و زندگی واقعی بـهطـور کمـال بـه
تصویر کشیده شد اما با آن جادو ،تصاویر غیر قابل توصیفی که همیشه صحنهها را مـیسـازد
سایه ا جذاب تر از واقعیت ایجاد شد .وقتی از تماشا این صحنه خسـته شـد ،آیلمـر از او
خواست تا نگاهش را متوجه ظرفی که حاو مقدار خاک بود سازد ( .هاثورن)4399 ،
هاثورن با دقت زیاد عمل به شبه علم را از طریق آنچه آیلمر با هیپنوتیزم ،خواب مصنوعی،
تأثیرات اسرار آمیز بر رو روح و روان انسان ،و اسـتفاده از ابـزار اسـرار آمیـز را بـه تصـویر
میکشد .پرداختن به علم توسط آیلمر نه تنها موضو اصلی این داستان کوتاه است ،بلکه خود
بخش مکملی از شیوه نگار

هاثورن بهحساب میآید تـا شخصـیت آیلمـر را آشـکار سـازد،

نحوه شکل گیر داستان را روشن ،و فضا داستان را مشخص مـیکنـد .در اصـرار

بـرا

انجام عمل جراحی بر گونه جورجیانا ،آیلمر خود را کور کورانه گرفتار غرور معرفی میکنـد
که از دانش و افزون خواهی هر ه بیشتر علمی ناشی شده است .او آنقدر در این پیش میرود
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را به نیازها و شرایط جورجیانا از دست میدهد .آیلمر با پرداختن بـه نشـان

مادر زاد گونه پ جورجیانا و آرزویش برا برداشتن آن از طریق استفاده از علم ،شخصـیت
و ماهیت واقعیا

را آشکار میسازد .او بیشتر از آنکه یک شوهر وفادار و عاشق پیشـه باشـد

علی رغم قول و تعهد

برا کنار گذاشتن کارها علمی ،یک دانشمند معتقد به اصالت علم

است .سرانجام نتیجه کشنده کار خود را نشان میدهد و جورجیانـا بخـاطر پـو ی و خطـا
شوهر جان خود را از دست میدهد:

دانشمند فریاد کشید :آیلمر بیچاره ...فقیر؟ نه .ثروتمند ،شاد و سر بلند .مشـهور .تـو موفـق
شد  .تو بی عیب و نقصی ( .هاثورن)4391,
آیلمر آنقدر مغرور و شاد از انجام موفقیت آمیز عمل صورت جورجیاناست که همسـر
را نادیده می گیردو غرور بی جایش داستان را تا سر انجام غـم انگیـز مـرگ جورجیانـا پـیش
میبرد .فضا رؤیایی و خیالی داستان با شـاد و شـعف آیلمـر در هـم مـیآمیـزد و جـو
متناقض از شاد و غم توأم را برا خواننده ایجاد میکند .این داستان کوتاه در حالی به پایان
میرسد که راو از عدم توانایی آیلمر برا رسـیدن بـه درکـی کامـل از علـم کـه بـه مـرگ
جورجیانا ،میانجامد پرده بر میدارد .در این داستان هاثورن اسـتفاده از علـم بـدون توجـه بـه
ارز ها انسانی و اخالقی را محکوم میکند .دیگر اینکه هاثورن بر این نکته تأکید میکند که
علم نه تنها باید در جهت درمان دردها فیزیکی ،بلکه بایـد در راسـتا کـاهش آالم اخالقـی
جامعه نیز برآید.
عالوه بر آنچه از هاثورن در مورد علم می دانیم ،و بهطور غیرمستقیم در مورد اصالحات
اجتماعی مخصوصا در باره زنان نیز صاحب نظر است .بهطور آشکار بنظر میرسد که هـاثورن
نسبت به جورجیانا احساس همدرد دارد و این ح

را به خواننده نیز منتقل مـیکنـد .بـرا

هاثورن ،جورجیانا همسر مطیع ،مهربان و دوست داشتنی بود که با مرگ غم انگیز
اعتراض بر علیه ظلم به زنان را به گو

صـدا

مخاطب خود رساند .بهعنوان یک مرد نویسنده قـرن

نوزدهم آمریکا ،هاثورن تا حد زیاد محصول شرایط زمان و مکان خـود بـود و نظـراتش در
باره نقش زنان در جامعه همواره تحت تـأثیر ارز هـا و باورهـا اجتمـاعی آن روز آمریکـا
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شکل میگرفت .هاثورن در قالب یک نویسنده متفکر و صاحب نظر ،به بسیار از این نظرات
و نقشها اجتماعی معترض بود .و با توجه بـه تجـارب شخصـی و ارز هـا اجتمـاعی
فرهنگی جامعه و زمان خود ،از احساس قو همدرد  ،حمایت و همدلی نسبت به زنـان و
نقش ایشان در جامعه رو به تغییر آن زمان برخوردار بود .این داستان کوتاه بخوبی تردیـد و
نسبت به آنچه جامعه آن روز آمریکا بهعنوان بدیهی مسلم میدانست را بیان میکند.
 -2دختر راپاچینی

داستان کوتاه دختر راپا ینی برا اولین بـار در دسـامبر  4111منتشـر شـد .درسـت ماننـد
داستان نشان مادر زاد ،هاثورن دو باره یک دانشمند برجسته را بـه تصـویر مـیکشـد .در ایـن
داستان ،خواننده با دکتر راپا ینی که دانشمند به مراتب برجسته تر و بلند پرواز تر است آشنا
میشود .درست مانند آیلمر ،دکتر راپا ینی خود را کامال وقف علم کرده است امـا بـر خـالف
آیملر که از علمش در جهات شخصی و احساسی استفاده میکنـد ،راپـا ینی اهـداف جهـانی
تر دارد .او میخواهد به کمک علمش به فرمولی دست یابد که که انسان را در مقابل بیمار
و مرگ بیمه کند .آرزو او خلق نسلی ،فوق بشر است و برا رسـیدن بـه ایـن آرزو حاضـر
است از همه یز بگذردو در این راه حتی دختر خویش را فدا میکند .و دختر

را از خرد

سالی در میان گیاهان سمی بزرگ کرده است و به همین دلیل این دختر که در مقابل بسیار از
بیمار ها مصون است ،نیزتبدیل به موجود سمی و خطرناک برا دیگران شده است ( کول،
.)1009
زندگی بئاتریش زمانی که مرد جوانی به نام جیووانی پ

از دیدار کوتاه دل در گرو مهـر

او میبندد ،د ار تغییر میشود .جیووانی در مکانی نزدیک به منزل راپا ینی زنـدگی مـیکنـد.
و به باغی که در آن دکتر راپـا ینی گیاهـانش را پـرور

مـیدهـد و آزمایشـاتش را انجـام

میدهد بسیار عالقه مند است و هر از پنجره اتاقش با نگاهی تحسین بر انگیز به باغ مـینگـرد.
در یک روز خوب آفتابی ،جیووانی از پنجره نظاره گر باغ و دختـر زیباییسـت کـه بـه گـلهـا
رسیدگی میکند و این آغاز عشقی عمیق بـرا هـر دو آنـان اسـت .هنگـامی کـه جیـووانی از
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آگاه میشـود ،بسـیار ناراحـت و پریشـان مـیگـردد و تصـمیم

میگیرد تا به کمک دوست دانشمند  ،دکتر پی یترو بگلیونی که خود رقیب علمی راپـا ینی
است ،شرایط معمول زندگی را به او باز گرداند .با ایـن حـال بئـاتری

دختـر آرام و مطیـع

است ،آزمایشات علمی پدر برا او رنج فراوان و گوشه گیر به ارمغان آورده است.

یک سرنوشت شوم بر زندگیام سایه افکنده است و آن عشق کشنده پدرم به علم است که
مرا از تمام همنوعانم جدا کرده است ( .هاثورن) 4391 ،
او دخترایست که به پدر و آزمایشات او وفادار است اما آنچه بـرایش تـازگی جـذابی دارد
عشقی عمیق به جیووانی است .بئاتری

از تنهایی و ح

درماندگی رنج میبرد؛ اما برا پدر،

موفقیتها علمی و پیروز در مطالعات و اکتشافات علمـیا
است .بئاتری

از هر یـز دیگـر مهـم تـر

آماده است تا با نوشیدن دارویی که جیووانی و بگلیونی برایش آمـاده کـردهانـد

خود را از این تنهایی نجات دهد؛ اما نمیداند که این دارو زندگیا
که بئاتری

پ

را خواهد گرفت .با ایـن

از نوشیدن دارو بگلیونی جان خود را از دست داد ،اما و دکتر راپا ینی را

مقصر اصلی میداند .در پایان ،مانند جورجیانـا ،بئـاتری

هـم قربـانی زیـاده خـواهی و بلنـد

پرواز ها مردانی میشود که تنهابه تکامل علمی میاندیشند ( فورد.)4331،
داستان دختر راپا ینی اگر ه در ایتالیا اتفاق میافتد ،اما در واقع منعک

کننده طمع قـرن

نوزدهمی آمریکا به شبه علم و پرداختن به آن اسـت .درسـت ماننـد داسـتان نشـان مـادر زاد،
هاثورن از علم وخواب مصنوعی نه فقط بهعنوان موضو بلکه در قالـب مکملـی بـرا سـبک
نگار

خود استفاده میکند .هاثورن با بـه تصـویر کشـیدن مکـان داسـتان و مخصوصـا بـاغ

راپا ینی ،سعی در مجسم کردن فرایند خواب مصـنوعی دارد .زیبـایی بـاغ ،بسـیار جـادویی و
اسرار آمیز و درست مانند باغ بهشت برا خواننده مجسم میشود.

در وسط باغ ،درست کنار شمه آب ،درختچه گل بسیار زیبایی قرار دارد که بـا گـلهـا
بنفش که تمام دور تا دور آن را فرا گرفته است زیر نور آفتاب خود نمایی میکند .نـور آفتـاب
که تا اعماق حوضچه آب میتابد با انعکاسـی زیبـا ،لطافـت و درخشـندگی دو نـدانی را بـه
تماشا ی خود بر میگرداند ( هاثورن.)4399 ،
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زیبا بـه تـاثیرات خیـره کننـده و مـدهو

میافزاید .همین تأثیر خیره کننده ،جیووانی را به سو عشـق بئـاتری

کننـده بـاغ

و آزمایشـات پـدر

میکشاند .هاثورن با به تصویر کشیدن دو دانشمند زیاده خواه ،راپا ینی و بگلیونی در داستان،
که فقط به دنبال تکمیل علم خود هستند و انسانیت را قربانی مطامع خود میکنند ،در حقیقـت
نسبت به طمع ورز ها علمی قرن نوزدهم آمریکا که به نـابود زنـدگی طبیعـی و اخـالق
اجتماعی میانجامد انتقاد میکند.
 -3اتان برند

داستان اتان برند برا اولین بار در سال  4110اپ شد؛ مانند دو داستان قبلی ،نشان مـادر
زاد و دختر راپا ینی ،هاثورن روایت گر طمع غیر منطقی بـه علـم و دانسـتن بـیش از حـد در
داستان اتان برند است؛ اما بر خالف آیملر ،راپا ینی و بلگیونی ،اتان نو دیگر از علـم را در
اختیار دارد؛ علمی که به او اجازه میدهد تا بوسیکه آن بتواند ذهـن انسـان را مـورد مطالعـه و
تغییر قرار دهد .او سر انجام تصمیم میگیرد تا در مورد پلید مطلق و گناه غیر قابـل بخشـش
تحقیق کند (الیوت .)4334 ،اتان که از دانش سرآمد خود نسبت به دیگر همنوعـان ،سرمسـت
غرور است و احساس برتر دارد ،میخواهد از دیگران جدا باشد تا بتواند از ایشان بـهعنـوان
موجودات آزمایشگاهیش استفاده کند و اذهان و روانشان را مورد مطالعه قرار دهد.

او زنجیره ارتباطات انسانی را از دست داده است .و دیگر برا همنوعانش برادر که از
رو همدرد درها زندان غم را میگشاید تا در لذت آزاد ایشان سهیم باشـد نیسـت .او
اکنون فقط یک تماشا ی خونسرد است که بـه انسـانهـا بـه شـم موجـودات آزمایشـگاهی
مینگرد .برا او مردان و زنان به عروسکهایی مانند هستند که او میتواند نخهایشان را بکشد
و ایشان را بسته به میزان تقاضـا علمـی مطالعـاتش بـه درجـات مختلـف جـرم وا مـیدارد.
(هاثورن)4391 ،
شبیه به آزمایشاتی که آیلمر در نشان مادر زاد انجام داد و منجر بـه مـرگ همسـر
تال ها علمی راپا ینی و بگلیونی که بئاتری

شـدو

را تا حد موجـود بـرا انجـام آزمایشـات
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علمی تنزل دادند ،تحقیقات اتان نیز نتیجه ا جز مرگ و نیستی بـرا دختـر بنـام اسـتر بـه
همراه نداشت.

آن دختر که و از او به یک سالم کو ک بسیار راغب بود ،استر داستان ما بود .این همـان
دختر بود که اتان با خونسرد کامل و را به یک موجود آزمایشگاهی تبدیل کرده بود و در
طی فرایندها علمیا

از روح و روان ساقط کرده بود (هاثورن)4391 ،

اتان برند استر را تبدیل به ابزار برا آزمایشاتش کرده بود تا بتواند از این طریـق ذهـن و
روحش را مطالعه کند .این دختر در اثر آزمایشات علمی و مطالعات اتان جان خود را از دست
میدهد .اتان برا استر اهمیتی قائل نیست؛ او فقط به نتیجه کارهایش میاندیشد .او میخواهد
با پلید بیامیزد وبه گناه غیر قابل بخشش برسد و در پایان خود کشی میکند تـا بـه آرزویـش
برسد (گرون.)1001 ،
نتیجهگیری

هاثورن در سه داستان کوتاه "نشان مادر زاد" " ،دختر راپا ینی" ،و " اتان برند" رنج و مشقتی
را که دانشمندان بی اخالق بر سر همنوعانشان میآورند به تصویر میکشد .آنچه و در ذهن دارد
این است که علم زمانی که عار از اهداف انسانی و اخالقی است ،مخرب و کشنده است .هاثورن
از علم و خواب مصنوعی بهعنوان موضو و شیوها برا تکمیل سبک نگارشش استفاده میکند تا
نه تنها زمان ،مکان و داستان را مشخص کند بلکه درون شخصیتها را نیز بـرا خواننـده آشـکار
سازد .او از تکنیکها خواب مصنوعی ،همچون نگاهها پیوسته و ثابت ،عطش شدید به دانستن
و بلند پرواز ها غیر انسانی استفاده میکند تا قربانیها

انسانی را به خواننـده بشناسـاند .تمـام

این موارد در نزد هاثورن ابزار هستند تا و بتواند صدا اعتـراض خـود را نسـبت بـه فضـا
اجتماعی فرهنگی قرن نوزذهم آمریکا به گو

همه برساند .برا او نقش جدید زنـان در جامعـه،

پرداختن به شبه علم ،و زیر پا نهادن اخالق برا رسیدن به دانش از موارد بسیار مهمـی اسـت کـه
میبایستی در آن باره قلم فرسایی میکرد.
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