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 چکیده

 قـرن  گـرا  اخالق سندگانینو تأثیرگذارترین و نیمشهورتر ازی کی عنوانبه هاثورن لیناتان

 گرفتـه  قـرار  قیـ تحق وی بررسـ  مـورد  متفاوت  هاهیزاو از همواره کایآمر اتیادب نوزدهم

ـ د از اخـالق  و علـم  نیب رابطه به که است نیا دارد آن بری سع مقاله نیا آنچه. است  دگاهی

ـ آ نکـه یا با رتباطا در  ادیز مباحث. بنگرد تر نزدیک فاصله از سندهینو نیا  در هـاثورن  ای

 را  معنـو  مـن  بـه  بازگشت و توبه خدا، با انسان رابطه لیقب از  فرد اخالق شیهاداستان

 در را  بشـر  جامعـه  مشـکالت  شـه یر تـر وسیع سطح کی در نکهیا ای داشته نظر مد شتریب

  هـا یبررس. است گرفته صورت ،کردهیم جستجوی اجتماع اخالق تیرعا عدم ای تیرعا

  فـرد  اخـالق  مواردی ادب آثار نیمنتقد آنچه کردن مطرح از هاثورن که دهندیم نشان ادیز

ی سـع  مقاله نیا. است داشته نظر در رای اجتماع اخالق تیاهم دنیکش ریتصو به ،نامندیم

 آثـار   دری اجتمـاع  اخـالق  با ارتباط در هاثورن که  متعدد موارد انیم از که دارد آن بر

 اسـتفاده  و علم  مقاله نیا.  بپردازدی اجتماع اخالق و علم نیب رابطه به ست،ا نموده مطرح

 اتـان  " و "ینیراپـا   دختـر  " ،"زاد مـادر  نشـان  " کوتاه داستان سه در  را آن از حیصح نا

ـ ناتان سبک ازی مکمل بخش عنوانبه "برند ـ ا و کشـد یمـ  ریتصـو  بـه  هـاثورن  لی  انتقـاد  نی

 .سازدیم مطرح هسندینو دگاهید از رای اجتماع

 .هاثورن لیناتان .علم دانشمند، ،یاجتماع اخالق کا،یآمر نوزدهم قرن اتیادب: هاکلیدواژه

 مقدمه

ـ تغ شاهد هاثورن نوزدهم، قرن اول مهین در خود عمر سال شصت طول در  و عیسـر  راتیی

 ایـ  میقمسـت  طـور به راتییتغ نیا از هرکدام که بودی علم و ،یاجتماع ، اقتصاد ،یاسیس میعظ

ـ نما آثـار   در هـا آن از را خـود   هادغدغه و داشت هراس هاآن از او آنچه بر غیرمستقیم  انی
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 بـه  دانشـمندان  عمـوم  اقبـال  و علـم  رشـد  با کایآمر نوزدهم قرن. است بوده مؤثر ،است کرده

 بـه  لیتما وی تجرب علوم به ازپیشبیشی ناگهان توجه. شد همگام و مصادف روز علوم شبردیپ

 از دسـته  آن  بـرا  را  خطـر  زنـگ  اخـالق،  علـم ی  حت وی انسان علوم کردن قلمداد نگکمر

. آورد در صـدا  به دانستندیم اتیاخالق ریمس از رایی کایآمر  ایؤر به دنیرس که انگرایاخالق

 که دغدغه نیا از داشتن اخالق، و اتیادب قیتلف دارانپر م ازی کی عنوانبه زین  هاثورن لیناتان

ی متفـاوت  انـوا   آثار ، شتریب در  و. نبودی مستثن فشردیم را جامعه بانیگر شتریب روز هب روز

. شدیم پرداخته هاآن به  بیعج وی معمول ریغ دانشمندان توسط که دیکش ریتصو به را علم از

 ازی برخـ  در  دیـ کل  هـا نقـش  کـه ی دانشـمندان  از معمـول  ریـ غ  هـا دنیکش ریتصو به نیا

 است بوده خود زمانی فرهنگی اجتماع طیشرا ریتأث تحت شدتبه ،کنندیم  زبا شیهاداستان

 بـه  انتقاداتش ارائه جهت حربه نیبهتر از ،یاجتماع گرا اخالق کی عنوانبه او(. 4331 بلوم،)

. است کرده استفاده بسپارد،ی فراموش دست به را اتیاخالق تا رفتیم که  اختهیگسلجام روند

 آورده رو علـم  از ییهـا شـاخه  بـه  کایآمر نوزدهم قرن دانشمندان که  نجاستیا تربزرگ مسئله

 در علـم  شـبه   هـا شاخه نیا. کندیم ادی علم شبه عنوان با هاآن از نینو علم امروزه که بودند

ـ  دانـش  از  گرید اقسام تولد  برا را راه خودی تکامل ندیفرا   اطلبانـه اصـالح   هـا جنـبش  ای

 ، نگــار روان ،یشناســجمجمــه ،یاجتمــاع علــوم نیعنــاو بــا هــاآن از امــروزه کــه گشــودند

  تسـاو  ،(homoeopathy) متجـان   یشناسـ بیآسـ  ،یشناسـ دسـتخط  آب، در یشناسبیآس

(.  4391 اشـتور،  شـود ) یمـ  یـاد  الکل مصرف ضد جنبش و ، داربرده  الغا مرد، و زن حقوق

 درک  بـرا  هـا آن از مردم و بود دیشد علم شبه  هاشاخه نیا به نوزدهم قرن  کایآمر لیتما

ـ ا  هانشانه ازی کی عتیطب کتاب انتشار. ردندکیم استفاده یانسان عتیطب وی زندگ عت،یطب  نی

 .بود عملکرد و عالقه

ـ ا بـه   امریکا ادبیات نوزدهم قرن  ادبا  نیبانفوذتر ازی کی عنوانبه هاثورن   هـا شـاخه  نی

ـ  در بروک مزرعه انجمن با تباطشار و عضویت .بود مندعالقه علم شبه -4114 هـا  سـال  نیب

ـ ا در  ماه  نی ند  و. داردیم بر پرده عالقه این از 4119  اتیـ تجرب. کـرد ی زنـدگ  مزرعـه  نی

 ثـدل یبال"  رمـان  نگـار   بـه سـمت   را او که شدی الهام  بنا ریز زندگی، این از شده حاصل
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  به شـکل   علم شبه کی عنوانبهی وعمصن خواب از  او ،دران که رمانی. نمود تیهدا "رومن 

 هـاثورن  دیـ آیمـ  بر اثر این از که گونهآن. است کرده استفاده اثر کل بر حاکمی  داستان تم  کی

 ازجملـه  گـر  ید آثـار  در بارهـا   آن  بـه  و داشـته، ی مصـنوع  خـواب  دهیپد بهی خاص عالقه

 کـرده  اشـاره  "برنـد  اتـان  " و ،"ینیراپا  دختر " ،"زاد مادر نشان " مانندی کوتاه  هاداستان

 . است کرده است

 از هـاثورن   کـه  اسـت  معتقـد  "هاثورن وی مصنوع خواب " کتابش در کول  ی  ساموئل

 بـه  دنیبخشـ  زیتمـا   برا  ابزاری حت و تم کی موضو ، کی  عنوانبهی مصنوع خواب دهیپد

 از  شیهـا داستان خلق در هاثورن که نگار   هاکیتکن و ندهایفرا. است کرده استفاده آثار 

  ادیـ ز شـباهت ی مصـنوع  خـواب  در مرسوم  هاوهیش و عملکردها به است جسته مدد هاآن

 (. 1009کول، دارند )

 بـر  را هاثورن نگار  سبک ازی مکمل بخش عنوانبهی مصنوع خواب دهیپد ریتأث مقاله نیا

 نـوزدهم  قـرن  حـاکم  نگفره ریتأث نیهمچن. دهدیم قراری بررس مورد را  و کوتاه داستان سه

ـ ا خالصـه  طـور بـه . گرفـت  خواهد قرار لیتحل مورد اثر سه نیا بر کایآمر جامعه  از ،مقالـه  نی

 از اسـتفاده  نظر از که هاثورن آثار از کوتاه داستان سه شناسانه سبک و شناختیجامعه  هاجنبه

 مـورد  را دهستن مشهور کایآمر نوزدهم قرن فرهنگ و ،یمصنوع خواب علم، همچون  عناصر

 . دهدیم قرار مطالعه

 نوزدهم قرنی کایآمر وی مصنوع خواب

 در مزمـر  فرانت ی شیاتر پزشک توسط جدهمیه قرن اواخر در "یمصنوع خواب" عبارت

 روحی تجارب انوا  گرید بای مصنوع خواب. شد مطرح  "یوانیح  یمغناط"  نامه ب  اهیفرض

 دری الیسـ  وجـود  بـر  مزمر   هیفرض در  .دارد ملیع ارتباط زمیپنوتیه قیطر از درمان ازجمله

ـ ا.  کنـد یمـ  عمل  یمغناط قانون با مطابق  که  است شده تأکید انسان بدن  بـدن  در الیسـ  نی

 مزمـر . شـود  فعـال  فرد خود توسط آموز  با ای وی سیمغناط یءش هر وسیلهبه تواندیم انسان
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  برای درمان رو  نی ند و . دانستیم بدن در الیس نیا سکون ویی ستایا جهینت را  ماریب

 (4331 ،نیک. ) نمود شنهادیپ و ابدا  را انسان بدن در الیس  نیا حرکت رساندن  تعادل به

 خـواب  دهیپد شهرت. شد وارد  کایآمر به هاثورن تولد از  هامدتی مصنوع خواب  تئور
 در دهیپد نیا. شد مزمانه  آورفن و علم  برا اقیاشت با کا،یآمر در نوزدهم قرن دری مصنوع
 و سـندگان، ینو ،انیـ گرااصالح از  اریبس. شد برخوردار  شتریب اقبال از اروپا به نسبت کایآمر

 بـه  خـود ی برخـ  و گرفته  جد را ییگراروح انیجر سون،  گر دییلو امیلیو ازجمله نیمتفکر
ـ  و روح تیتقو جلسات دری شخص حضوری حت ای و میمستق مشاهده ـ  ای  ارواح احضـار ی حت
 (  4331 ن،یک. ) پرداختند

ی روشـ  بلکـه  نبـود  ییگراروح نو  کی فقطی مصنوع خواب زمان آن در هاییکایآمر  برا
 تنها نهی  مصنوع خواب فن نیمتبحر از  اریبس. دیگردیم محسوب زین تجارت و حیتفر  برا
 زیـ ن  مشتر جلب وی سرگرم جادیا جهت در بلکه ،ها ماریب درمان  برای روش عنوانبه آن از

 هـم  هـاثورن  و کردنـد  شـک  رو  نیای درست و صحت به  اعده آرام آرام. کردندیم استفاده
ـ ا و شـد  منـد عالقـه ی مصنوع خواب و ،علم شبه  و امور علم به  و. بود افراد نیا ازی کی  نی

ـ ا به نسبت را  و آنچه. شد رهنمون مسائل نیا به نسبت  شک به را او عالقه  نیبـدب  امـور  نی
 رابطـه  او  نظـر  از کـه  بود گریدی  انسان توسط انسان اریاخت و اراده گرفتن به دست بود ساخته
 (4331. )ساختیمی متجل ذهن در را ارباب و برده

 لیتحل

  جدیـد  علـوم  در کـه ی دانشـمندان  بـرا   زیانگغم پایانی کشیدن تصویر به با رمکر  هاثورن

ـ ترد و شـک  برازا علوم این یدرستبه نسبت داشتند، تبحر ـ ا. کنـد یمـ  دی  از کـه  دانشـمندان  نی

  بـرا  . شـوند یمـ  روبروی تباه و شکست با خود کار انیپا در هستند،  عاری انسان احساسات

  ازیـن  ناکـامی  و شکسـت  از ییهانمونه شوندیم مطرح ذیل در که کوتاهی داستان سه در مثال

 :شوندیم دهید وضوحبه
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 زاد مادر نشان -1

 .دیرس  اپ به ریونیپا مجله در 4119 سال در بار نیاول  برا زاد مادر ننشا داستان

 تمـام  نیتحسـ  کـه  بود دهیرس تبحر به مواد  عنصر  هاقدرت اکتشاف نهیزم در نچنانآ او
 اکتشـاف  از پ  دهیپری رنگ با لسوفیف دانشمند نیا. بود ختهیبرانگ را اروپای علم  هاانجمن
 اسرار کشف از  و. نشستیم شگاهشیآزما دری آرام به  معادن اعماق و آسمان  ابرها رموز
  هـا آب خـوا  ی  گـونگ  و ،بادهـا  وز  ،هـا  شـمه  جوشش ها، آتشفشان ماندن ورشعله
 خرسـند  نیزم کیتار نهیس ازی پزشک وی داروئ مواد از سرشار  ه و شفاف و زالل  ه ،هاآب
 کرده مطالعه را انسان بدن زیانگشگفت راسرای تمام  و قبل، هامدت. دیرسیم به نظری راض و
  سـاز  شـبه  هـوا  و نیزمـ  از را ارز  با راتیتأثی تمام عتیطب آن قیطر از که  ندیفرا و بود
 (4391 هاثورن،. ) بود کردهی بررس را دینما خلق را انسان بنام  شاهکار تا کندیم

 ایـ میک در مخصوصـا   دشیم محسوب علم شبه نو  از ودب برخوردار آن از ملریآ کهی دانش

 ریتصـو  بـه . کنـد  لیتبد طال را هیپا مواد آن کمک به تا بودی حالل کشف به دنبال  و که  گر

 علـم  شـگامان یپ دادن نشـان   راسـتا  همان در لسوف،یف و دانشمند کی عنوانبه  ملریآ دنیکش

 مگنـوس،  تـوس آلبر بـه  توانیم انیم نیا از. دانستندیم جادوگر را شانیا مردمی زمان که است

 مرموز  هانوشته بخاطر لمریآ مانند زین هاتیشخص نیا. برد نام کنیب راجر و پا،یآگر وسیکرنل

ـ  بودنـد )  برخـوردار   ادیـ ز شـهرت  از مردم نزد دریی جادو  ابزارها با کار و ( 4311ی: برادل

 را اهششـگ یآزما تـا  داشت لیتما اما بود خوردار بر خا ی شهرت ازی علم  هاجنبه از لمریآ

ـ ا با.  کند آغاز کار فدا شوهر کی مانند ا تازه همسر با را  دیجدی زندگ و ترک  وجـود،  نی

 .بود برده سئوال ریز را علم ترک  برا  ملریآ قصد داستان  ابتدا همان از راو 

ی تعـال  در را خـود   معنـو   تمندیرضـا   احساس،ی حت و روح، ل،یتخ تعقل،  باال قدرت
 بـه  لسوفیف که رودیم شیپیی آنجا تا  صعود ریس نیا. دیجویم مندانههوش مرحله به مرحله
 مـا . شـود  نظـر  صـاحب  نهیزم نیا در خودی حت و کند دایپ دست خلقت رموز و اسراری تمام
؛ ریخ ای داشت  مانیا عتیطب کنترل در بشریی توانا به حد نیا تا ملریآ ایآ که میدانینمی بدرست
 از مـانع   معرفت و علم  هاسر شمه از  او پایان بی لذت که است آشکار کامال  مطلب نیا اما
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 نمـود یمـ   قو ازیبس جوانش همسر به  و عشق و عالقه. شدیم علوم از  و  جدایی هرگونه
 (4391: هاثورن)  بود ختهیآم هم در علم به اد یز عالقه با عشق نیا اما

ـ فعال کـردن  رها  برا نشمنددا لیدل تنها که لمر،یآ  بایز و جوان همسر انا،یجورج   هـا تی

 دنیرسـ  جهـت  در تال  ادامه و دانش به  و شتریب جذب  برای عامل به لیتبد  است،ی علم

 حـد  در لمریآ  برا شیبایز که است  بایز اریبس زن انایجورج. شودیمی علم شتریب اهداف به

ـ ا دربـاره  کو ک اریبس  انکته اما استی ستودن کمال  خـود  بـه  را شـمند دان ذهـن یی بـا یز نی

 دسـت  کیـ  شـکل ه بی کو ک زاد مادر نشان  پ گونه  رو بر جوان زن .است کرده مشغول

 قبـل  لمـر یآ. شودینم دهیدی درسته بی حت اوقاتی گاه که است کو ک آنقدر نشان نیا. دارد

. شد شتریب و شتریب توجه نیا رفته رفته اما نداشت زاد مادر نشان نیا به  ادیز توجه ازدواج از

 و  گرفتیم را وجود   سراپا وحشت ستینگریم نشان بدان بار هر که دیرسیی بدانجا کار

 زن ذهـن  لمـر یآ نگـاه   بار هر و شد منتقل هم انایجورج به کم کم وحشت،  نگاه نیا با همراه

 را دانشمند ذهن ،شب و روز ،انایجورج گونه  رو زاد مادر نشان. ختیریم بهم شتریراب جوان

 ذهـنش  در ییایـ رؤ پرورانـدن  به را او گذشتیم لمریآ ذهن در آنچه.  داشت مشغول خوده ب

 همسـر   گونه  رو بر ترسناکی  جراح عمل کی انجام به روز به روز دانشمند. کرد بیترغ

 کـه  دیـ دیمـ   کابوس در. گشتیم تر لیمتما نادبیآم ار یدست کمک به  نشان برداشتن  برا

 جـدا  انـا یجورج از را آن اریبس توان با او اما دارد، ادامه همسر  قلب اعماق تا زاد مادر نشان

. بـود  مانـدگار  شـفاف  و واضـح  ا  بگونـه   دانشـمند  خـاطر  در که بود ییایرؤ نیا  و کندیم

 و ساختیم خودیب خود از را او انایجورج زاد مادر نشان  هایبررس و گرانه محاسبه  هانگاه

 .نمودیم بیترغ شتریب عمل انجام به روز به روز را  و

 سـقوط  احتمـال  عالمـت  " و "یانسـان  کشـنده  نقص " کِی ،زاد مادر نشان آن لمریآ  برا

 بحسـاب  همسـر  یی بـا یز  دری نقصـ  ،نشـان  نیا. بود " مرگ و فساد غم، گناه، به همسر 

 عمـل  انجـام  آمـاده  ت،یرضا با خود  و اما دادیم آزار را انایجورج ،موضو  نیا تمام. آمدیم

 به  ، خورسند ابراز  ضمنی آمادگ نیا دنیشن از لمریآ. برسدیی بایز کمال به   تا شدی جراح

 عمـل  شـدن  برگـزار  تـر  کامـل  و بهتـر   ه هر جهت در را تالشش تمام که داد قول همسر 
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 خـود  گرنیزید طرف از و است ساده اریبس عمل نیا که داشت اعتقاد او رایز بندد بکاری جراح

 .دانستیم آن انجام  برا الزم تجربه و دانش و توانی متما  دارا  را

 بـا  لمـر یآ. داشـت  لـرز   و سرما احساس انایجورج شدند، شگاهیآزما وارد هاآن کهی وقت
 آنچـه  زاد، مادر نشان دنید با اما دهد نانیاطم را او خواستیم ،ستینگر  و صورت به دقت
 (4391 ،هاثورن. ) رفت حال از انایجورج حال نیهم در .برد ادی از  داشت ذهن دررا 

 میتقسـ ی تیجنسـ   هانقش به توجه با هاثورن که شودیم مشخص داستان قمست نیهم از

 بـه  را همسـر   نـان یاطم بـا  لمـر یآ. دهـد یمـ  ارائه داستان در موجود  فضاها ازی قیدق  بند

 ور غوطـه  اظطـراب  و تـرس  در انـا یجورج که است یحال در نیا و کندیم تیهدا شگاهیآزما

 از لمـر یآ کـه  است یحال در نیا و ندارد تعلق فضا نیا به او. رودیم هو  از سرانجام و است

ـ آم اسرار ویی جادو  فضا کی جادیا  برا مهارتش و توان تمان  کـردن  آرام  بـرا ی علمـ  و زی

 .کندیم استفاده همسر  طرابضا

 خـود  دانـش  بـه  او. شـد  رهیـ خ او بـه  تیجد با و زد زانو همسر  تخت کنار در دانشمند
ـ دا او بـدور  خودی علم توان و دانش با تواندیم که دانستیم و داشت نانیاطم یی جـادو   رهی
 بـه   کمـال  طـور بـه ی واقعی زندگ  و صحنه نی... ابگذرد آن از نتواند  بد چیه که کند میترس
 سـازد یمـ  را هاصحنه شهیهم کهی فیتوص قابل ریغ ریتصاو  جادو، آن  با اما شد دهیکش ریتصو
 او از لمـر یآ شـد،  خسـته  صحنه نیا  تماشا ازی وقت. شد جادیا تیواقع از تر جذاب  ا هیسا

 (4399 هاثورن، ) .سازد بود خاک  مقدار  حاو کهی ظرف متوجه را نگاهش تا خواست
 ،یمصنوع خواب زم،یپنوتیه با لمریآ آنچه قیطر از را علم شبه به عمل ادیز دقت با هاثورن

ـ آم اسـرار  ابـزار  از اسـتفاده  و انسان، روان و روح  رو بر زیآم اسرار راتیثأت  ریتصـو  بـه  را زی

 خود بلکه است، کوتاه داستان نیای اصل موضو  تنها نه لمریآ توسط علم به پرداختن. کشدیم

 ،سـازد  آشـکار  را لمـر یآ تیشخصـ  تـا  دیآیم حسابهب هاثورن نگار  وهیش ازی مکمل بخش

  بـرا  اصـرار   در. کنـد یمـ  مشخص را داستان  فضا و روشن، را داستان  ریگ شکل وهنح

 کنـد یمی معرف  غرور گرفتار کورانه کور را خود لمریآ انا،یجورج گونه بری جراح عمل انجام

 رودیم شیپ نیا در آنقدر او. است شدهی ناشی علم شتریب  ه هری خواه افزون و دانش از که
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 نشـان  بـه  پرداختن با لمریآ. دهدیم دست از انایجورج طیشرا و ازهاین به ار ا  توجه چیه که

 تیشخصـ  ،علم از استفاده قیطر از آن برداشتن  برا شیآرزو و انایجورج  پ گونه زاد مادر

 باشـد  شـه یپ عاشق و وفادار شوهر کی آنکه از شتریب او. سازدیم آشکار را ا یواقع تیماه و

 علم اصالت به معتقد دانشمند کی ،یعلم  کارها گذاشتن کنار  ابر تعهد  و قول رغمی عل

  خطـا  وی پـو   بخـاطر  انـا یجورج  و دهدیم نشان را خود کار کشنده جهینت سرانجام .است

 :دهدیم دست از را خود جان شوهر

 موفـق  تـو  .مشـهور . بلند سر و شاد ثروتمند،. نه ر؟یفق ...چارهیب لمریآ: دیکش ادیفر دانشمند
 (4391,هاثورن ) ی.نقص و بیعی ب تو  .شد
 همسـر   که اناستیجورج صورت عمل زیآم  تیموفق  انجام از شاد و مغرور آنقدر لمریآ

ـ انگ غـم  انجام سر تا را داستان شیجای ب غرور ردویگی م دهیناد را ـ  انـا یجورج مـرگ  زی  شیپ

  جـو  و زدیـ مآیمـ  هـم  در لمـر یآ شـعف  و  شـاد  با داستانی الیخ و ییایرؤ  فضا.  بردیم

 انیپا بهی حال در کوتاه داستان نیا. کندیم جادیا خواننده  برا  را توأم غم و  شاد از متناقض

 مـرگ  بـه  کـه   علـم  از کامـل ی درکـ  بـه  دنیرسـ   برا لمریآیی توانا عدم از راو  که رسدیم

 بـه  توجـه  بـدون  علـم  از اسـتفاده  هاثورن داستان نیا در. داردیم بر پرده انجامدیم ،انایجورج

 که کندیم تأکید نکته نیا بر هاثورن نکهیا گرید. کندیم محکوم رای اخالق وی انسان  هاارز 

ـ با بلکه ،یکیزیف  دردها درمان جهت در دیبا تنها نه علم ی اخالقـ  آالم کـاهش   راسـتا  در دی

 .دیبرآ زین جامعه

 اصالحات مورد در ستقیمغیرم طوربه  و م،یدانی م علم مورد در هاثورن از آنچه بر عالوه

 هـاثورن  که رسدیم بنظر آشکار طوربه. است نظر صاحب زین زنان باره در مخصوصا ی اجتماع

  بـرا . کنـد یمـ  منتقل زین خواننده به را ح  نیا و دارد  همدرد احساس انایجورج به نسبت

  صـدا  ز یانگ غم مرگ با که بود داشتنی دوست و مهربان ع،یمط  همسر انایجورج هاثورن،

 قـرن   سندهینو مرد کی عنوانبه. رساند خود مخاطب گو  به را زنان به ظلم هیعل بر اعتراض

 در نظـراتش   و بـود  خـود  مکان و زمان طیشرا محصول  ادیز حد تا هاثورن ،کایآمر نوزدهم

 کـا یآمر روز آنی اجتمـاع   باورهـا  و هـا ارز  ریتـأث  تحت همواره  جامعه در زنان نقش باره
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 نظرات نیا از  اریبس به نظر، صاحب و متفکر سندهینو کی قالب در  هاثورن. گرفتیم شکل

ی اجتمـاع   هـا ارز  وی شخصـ  تجـارب  بـه  توجه با  و. بود معترضی اجتماع  هانقش و

 و  زنـان   به نسبتی همدل و تیحما ، همدرد  قو احساس از  خود، زمان و جامعهی فرهنگ

ـ تردی بخوب کوتاه داستان نیا. بود برخوردار  زمان آن رییتغ به رو جامعه در شانیا نقش   و دی

 .کندیم انیب را دانستیم مسلمی هیبد عنوانبه کایآمر روز آن جامعه آنچه به نسبت

 ینیراپاچ دختر -2

 ماننـد  درسـت . شـد  منتشـر  4111 دسـامبر  در بـار  نیاول  برای نیراپا  دختر کوتاه داستان

ـ ا در. کشـد یمـ  ریتصـو  بـه  را برجسته دانشمند کی  باره دو رنهاثو زاد، مادر نشان داستان  نی

 آشنا است تر پرواز بلند و تر برجسته مراتب به  دانشمند کهی نیراپا  دکتر با خواننده داستان،

 خـالف  بـر  امـا  است کرده علم وقف کامال  را خودی نیراپا  دکتر لمر،یآ مانند درست. شودیم

ی جهـان  اهـداف ی  نیراپـا   ،کنـد یم استفادهی احساس وی صشخ جهات در علمش از که ملریآ

  ماریب مقابل در را انسان که که ابدی دستی فرمول به علمش کمک به خواهدیم او. دارد  تر

ـ ا بـه  دنیرسـ   برا و است بشر فوق ،ینسل خلق او  آرزو. کند مهیب مرگ و  حاضـر  آرزو نی

 خرد از  را دختر   و. کندیم فدا را شیخو دختری حت راه نیا در بگذردو زی  همه از است

 از  اریبس مقابل در که دختر نیا لیدل نیهم به و است کرده بزرگی سم اهانیگ انیم دری سال

 کول، است ) شده گرانید  برا خطرناک وی سم  موجود  به لیزتبدین است، مصون ها ماریب

1009.) 

 مهـر  گرو در دل کوتاه  دارید از پ ی ووانیج نامه بی جوان مرد کهی زمان شیبئاتری زندگ

. کنـد یمـ ی زنـدگ ی نیراپا  منزل به کینزدی مکان دری ووانیج. شودیم رییتغ د ار ،بنددیم او

 انجـام  را شـاتش یآزما و دهـد یمـ  پـرور   را اهـانش یگی نیراپـا   دکتر آن در کهی باغ به  و

. نگـرد یمـ  باغ به زیانگ بر نیتحسی نگاه با اتاقش پنجره از هر و است مند عالقه اریبس دهدیم

 هـا گـل  بـه  کـه  سـت ییبایز دختـر  و باغ گر نظاره پنجره ازی ووانیج ،یآفتاب خوب روز کی در

 ازی ووانیـ ج کـه ی هنگـام . آنـان اسـت   دو هـر   بـرا  قیعمی عشق آغاز نیا و کندیمی دگیرس
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 میمتصـ  و گـردد یمـ  شـان یپر و ناراحـت  اریبسـ   ،شـود یم آگاه  یبئاتری سم وجود قتیحق

ی نیراپـا  ی علم بیرق خود کهی  ونیبگل تروی یپ دکتر ،دانشمند  دوست کمک به تا ردیگیم

ـ ا با. گرداند باز او به رای زندگ معمول طیشرا ،است  عیـ مط و آرام  دختـر   یبئـاتر  حـال  نی

 .است آورده ارمغان به  ریگ گوشه و فراوان رنج او  برا پدری علم شاتیآزما ،است

 که است علم به پدرم کشنده  عشق آن و است افکنده هیسا امیزندگ رب شوم سرنوشت کی
 (  4391 هاثورن، ) .است کرده جدا همنوعانم تمام از مرا

 داردی جـذاب ی تـازگ  شیبـرا  آنچه اما است وفادار او شاتیآزما و پدر به که ستیدخترا او

 پدر،  برا اما؛ بردیم رنجی درماندگ ح  ویی تنها از  یبئاتر. استی ووانیج به قیعمی عشق

 تـر  مهـم  دیگـر   هر یـز  از ا یعلمـ  اکتشافات و مطالعات در  روزیپ وی علم  هاتیموفق

 انـد کـرده  آمـاده  شیبرای ونیبگل وی ووانیج کهیی دارو دنینوش با تا است آماده  یبئاتر. است

ـ ا با. گرفت دخواه را ا یزندگ دارو نیا که داندینم اما دهد؛ نجاتیی تنها نیا از را خود  نی

 رای نیراپا  دکتر  و اما داد، دست از را خود جانی ونیبگل  دارو دنینوش از پ   یبئاتر که

 بلنـد  وی خـواه  ادهیـ زی قربـان  هـم   یبئـاتر  انـا، یجورج مانند ان،یپا در. داندیمی اصل مقصر

 (.4331فورد، ) شندیاندیمی علم  تکامل تنهابه که شودیمی مردان  ها پرواز

 قـرن  طمع کننده منعک  واقع در اما ،افتدیم اتفاق ایتالیا در  ه اگری نیراپا  دختر ستاندا

 زاد، مـادر  نشـان  داسـتان  ماننـد  درسـت . اسـت  آن به پرداختن و علم شبه به کایآمری نوزدهم

 سـبک   بـرا ی مکملـ  قالـب  در بلکه موضو  عنوانبه فقط نهی مصنوع وخواب علم از هاثورن

 بـاغ  مخصوصـا   و داسـتان  مکـان  دنیکشـ  ریتصـو  بـه   با هاثورن .کندیم دهاستفا خود نگار 

 ویی جـادو  اریبسـ  ،بـاغ یی بـا یز. داردی مصـنوع  خواب ندیفرا کردن مجسم دری سع ،ینیراپا 

 .شودیم مجسم خواننده  برا بهشت باغ مانند درست و زیآم اسرار

  هـا گـل  بـا  که دارد رارقیی بایز اریبس گل درختچه آب،  شمه کنار درست ،باغ وسط در
 آفتـاب  نـور . کندیمیی نما خود آفتاب نور ریز است گرفته فرا را آن دور تا دور تمام که بنفش
 بـه  رای  نـدان  دوی درخشـندگ  و لطافـت  بـا، یزی انعکاسـ  با تابدیم آب حوضچه اعماق تا که

 (.4399 هاثورن،)  گرداندیم بر خودی تماشا 
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 بـاغ  کننـده  مـدهو   و کننـده  رهیـ خ راتیتـاث  بـه  بایز  یربئات حضور خود ،نیا بر عالوه

 پـدر   شـات یآزما و   یبئـاتر  عشـق   سو به رای ووانیج کننده، رهیخ ریتأث نیهم. دیافزایم

 داستان، دری ونیبگل وی نیراپا  خواه، ادهیز دانشمند دو  کشیدن تصویر به با هاثورن. کشاندیم

  حقیقـت  در ،کنندیم خود مطامع قربانی را انسانیت و هستند خود علم لیتکم دنبال به فقط که

 اخـالق  وی عـ یطبی زنـدگ   نـابود   به که کایآمر نوزدهم قرنی علم  ها ورز طمع به نسبت

 .کندیم انتقاد انجامدیمی اجتماع

 برند اتان -3

 مـادر  نشان ،یقبل داستان دو مانند؛ شد  اپ 4110 سال در بار نیاول  برا برند اتان داستان

ـ  دانسـتن  و علـم  بـه ی منطق ریغ طمع گر تیروا هاثورن ،ینیراپا  دختر و زاد  در حـد  از شیب

 در را علـم  از  گرید نو  اتان ،یونیبلگ وی نیراپا  ،ملریآ خالف بر اما؛ است برند اتان داستان

 و مطالعـه  مـورد  را انسـان  ذهـن  بتواند آن کهیبوس تا دهدیم اجازه او به کهی علم دارد؛ اریاخت

 بخشـش  قابـل  ریغ گناه و مطلق  دیپل مورد در تا ردیگیم میتصم انجام سر او. دهد قرار رییتغ

 سرمسـت  همنوعـان،  گرید به نسبت  خود سرآمد دانش از که اتان(. 4334 وت،یالکند ) قیتحق

 عنـوان بـه  شانیا از بتواند تا باشد جدا گرانید از خواهدیم ،دارد  برتر احساس و است غرور

 .دهد قرار مطالعه مورد را روانشان و اذهان و کند استفاده شیشگاهیآزما تموجودا

 از که  برادر همنوعانش  برا گرید و . است داده دست از رای انسان ارتباطات رهیزنج او
 او. سـت ین باشـد  میسه شانیا  آزاد لذت در تا دیگشایم  را غم زندان  درها  همدرد  رو

ی شـگاه یآزما موجـودات   شـم  بـه  هـا انسـان  بـه  که است دخونسری تماشا  کی فقط اکنون
 بکشد را شانیهانخ تواندیم او که هستند مانند ییهاعروسک به زنان و مردان او  برا. نگردیم
. داردیمـ  وا جـرم  مختلـف  درجـات  بـه  مطالعـاتش ی علمـ   تقاضـا  زانیم به بسته را شانیا و
 (4391 هاثورن،)

 شـدو  همسـر   مـرگ  بـه  منجر و داد انجام زاد مادر نشان رد لمریآ کهی شاتیآزما به هیشب

 شـات یآزما انجـام   بـرا   موجـود  حد تا را  یبئاتر کهی ونیبگل وی نیراپا ی علم  هاتال 
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 بـه  اسـتر  بنـام   دختـر   بـرا ی ستین و مرگ جز  ا جهینت زین اتان قاتیتحق دادند، تنزلی علم

 .نداشت همراه

 همـان  نیا. بود ما داستان استر بود، راغب اریبس کو ک سالم کی به او از  و که دختر آن
 در و بود کرده لیتبدی شگاهیآزما موجود کی به را  و کامل  خونسرد با اتان که بود  دختر
 (4391 هاثورن،) بود کرده ساقط روان و روح از ا یعلم  ندهایفرای ط

 و ذهـن  قیـ طر نیا از بتواند ات بود کرده شاتشیآزما  برا  ابزار به لیتبد را استر برند اتان

 دست از را خود جان اتان مطالعات وی علم شاتیآزما اثر در دختر نیا. کند مطالعه را روحش

 خواهدیم او .شدیاندیم شیکارها جهینت به فقط او ست؛ین قائلی تیاهم استر  برا اتان. دهدیم

ـ آرزو بـه  تـا  کندیمی کش دخو انیپا در و برسد بخشش قابل ریغ گناه وبه زدیامیب  دیپل با  شی

 (.1001 گرون،) برسد

 یریگجهینت

ی مشقت و رنج "برند اتان " و ،"ینیراپا  دختر " ،"زاد مادر نشان" کوتاه داستان سه در هاثورن

 دارد ذهن در  و آنچه. کشدیم ریتصو به آورندیم همنوعانشان سر بر اخالقی ب دانشمندان کهرا 

 هاثورن. است کشنده و مخرب ،استی اخالق وی انسان اهداف از  عار کهی زمان علم که است نیا

 تا کندیم استفاده نگارشش سبک لیتکم  برا  اوهیش و موضو  عنوانبهی مصنوع خواب و علم از

 آشـکار  خواننـده   بـرا  زین را هاتیشخص درون بلکه کند مشخص را داستان و مکان زمان، تنها نه

 دانستن به دیشد عطش ،ثابت و وستهیپ  هانگاه همچون ،یمصنوع بخوا  هاکیتکن از او. سازد

 تمـام . بشناسـاند  خواننـده  به رای انسان   هایقربان تا کندیم استفادهی انسان ریغ  ها پرواز بلند و

  فضـا  بـه  نسـبت  را خـود  اعتـراض   صدا بتواند  و تا هستند  ابزار هاثورن نزد در موارد نیا

 ،جامعـه  در زنـان  دیجد نقش او  برا. برساند همه گو  به کایآمر وزذهمن قرنی فرهنگی اجتماع

 کـه  اسـت ی مهمـ  اریبس موارد از دانش به دنیرس  برا اخالق نهادن پا ریز و علم، شبه به پرداختن

 .کردیمیی فرسا قلم باره آن در یستیبایم
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