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کش ف

«مففو وج ف دی» ی فا آگففا ی ن یسففن ه ،از نتففایج اص ف ی نق ف موففم نی بفف ده و

مسألهای است که مف اره مف رد ت جّفه ن یسفن گان بفرر

بف ده اسفت «لف یی فردینفان

س یو» یکی از ن یسن گانی اسفت کفه در سفرر بفه انتهفای شف

بفا اسفتراده از موفامیو

تکرارش ف ن ه بففهخ بی آن را بففه نمففایش م فیگففرارد بففه قی ف ۀ «ژرژ پ لففه» ،از منتق ف ان
نق موفم نی ،فر ففرد بهگ نفهای در جهفان سفتی و در رابطفهاش بفا جهفان پیرامف ن
بففه شففناخت از خ ف د دسففت مییاب ف بففرای رس فی ن بففه ای فو آگففا ی ،پ لففه مکففان را
به ن ان یکی از مق لفه ای بنیفادی ارتبفا بفا جهفان پیرامف ن بهحسفا
ت ففاش م فیکن ف تففا بففا ت ی فل درک راوی از مکففان ،بففه کش ف

آورده اسفت او

رچففه بهتففر زوای فای

«جهانآگففا ی» ن یسففن ه دسففت یابفف ت قیففق پففیش رو ،در نظففر دارد بففا رویکففردی

ت ی ی-ت صیری نشفان د ف چگ نفه توف ری ژرژ پ لفه در رمفان سفرر بفه انتهفای شف
خ د را ارائه میکن فرضیّۀ ایفو مقالفه ایفو اسفت کفه ن ف ۀ پفرداختو بفه فوفا و رفرار
دادن «مو وجف دی» در ایفو فوفا کفه بازتفابی از ارتبفا مفوِ بفاردام بفا «جهانآگفا ی»
ن یسن ه از دنیاست ،ا مّیّت مق لفۀ پفردازش فوفا-مکفان از دیف گاه پ لفه را بفه نمفایش
گففرارد در ای فو رمففان کففه ن ف ی شففر حال داسففتانی اسففت ،راوی از خ ففال سففرر ا و
مکان ا ،داستان زن گی و پرسهزدن ایش را بازگ میکن
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 .1مقدّمه

سففرر بففه انتهففای ش ف  ،0نخسففتیو رمففان ل ف یی فردینففان س ف یو 2و مه ف تففریو اثففر ای فو
ن یسن ه بهحسا

میآیف ایفو رمفان کفه بفهن ی نقّاشفی وارعبینانفه و طنرآمیفری از فاصف ۀ

بففیو دو جنففج جهففانی اسففت ،روایتففی اوّلشففخص از سففرر فردینففان بففاردام  3را شففر
می د

کفه بفه زبفان امیانفه ن شفته شف ه اسفت رهرمفان داسفتان ،دنیفا و وحشفت ای آن

مچ ف ن جنففج در اروپففا ،اسففتعمارگری در آفریقففا و صففنعتی ش ف ن و بففه بردگ فی کشففان ن
انسان ا در آمریکا را کشف
لط

مفیکنف رمانن یسفی بفرای سف یو نقطفۀ طرفی اسفت کفه بفه

آن ت انست سبک مخصف

بفه خف د را پیف ا کنف  ،روشفی کفه بهوسفی ۀ آن خف د را

کامل کفرد و بفه کمفک آن ت انسفت سفبک ن شفتاریاش را از سفبک ای ک یشفهای مرسف م
رففرن بیسففت کففه میشففه یففک وارعیففت را دیکتففه میکردن ف  ،جف ا کن ف (مففانش )2100 ،0او

در سرر به انتهای شف

تصفمی میگیفرد «بفا اسفتراده از صف ای بفاردام  ،نگفاه ج یف ی بفه

م ضفف ات مهفف روزگففار خفف د بینفف ازد» (مالففاوال،2100 ،7

 )00دروارففع ،سفف یو در

سرر بفه انتهفای شف  ،نخسفتیو تجربیفات زنف گی خف د یعنفی جنفج ،اسفتعمار در آفریقفا،
صفنعتی شف ن آمریکففا و حرففۀ پرشففکیاش را بیفان کففرده و بف یو ترتیف  ،تصف یر بررگففی
از افففراد رنج ف ر ترسففی میکن ف

ف س س ف یو ،ن شففتو زن گینامففه نیسففت ب کففه ف س او

نشففان دادن دنیففای وارعففی بففا نسففخهبففرداری دریففق از مکان ففایی اسففت کففه نام ایمتی ففا در
آنجفا ر مید ف (مالفاوال )2100 ،م ف ر اصف ی پففپو ش پفیش رو ،بررسففی ایفو داسففتان
و شر فوای درونی آن ،بر اساس آراء و ان یشۀ ژرژ پ له 6است
روش کار در ایفو ت قیفق مبتنفی بفر «نقف موفم نی» اسفت کفه بفه د فۀ  0۵71می فادی
بففازمیگردد ژرژ پ لففه ،منتق ف ادبففی ب پیکففی اسففت کففه از پایففهگففراران «مکت ف

ژن ف » 5بففه

1. Voyage au bout de la nuit
2. Louis-Ferdinand Céline
3. Ferdinand Bardamu
4. Munsch
5. Malaval
6. George Poulet
7. Ecole de Genève

7۵

بررسی «مو وج دی» در داستان سرر به انتهای

شمار میآی پ له که بیشتر با اثر چهفار ج ف یاش بفه نفام مطالعفاتی دربفارۀ زمفان انسفانی

0

شناخته ش ه است ،دیف گاه فای فرمالیسفتی را رد کفرده و ایفو مسفأله را مطفر میکنف کفه
نق ف از خ انن ف ه انتظففار دارد کففه ذ ففو خ ف د را بففه سففمت ضففمیر ن یسففن ۀ اثففر بففاز کن ف
بسففیاری از م قّقففان برجسففته در زمففرۀ منتق ف ان موففم نی رففرار دارن ف و در بالن ف گی ایففو
نق ف سففهی

سففتن  ،امففا ایففو تن ف ّع رویکففرد و روششناسففی سففب

موم نی به ن ان یک رویکرد غنی از ت

ش ف ه اسففت کففه نق ف

لات ج ی مطر باش

در ایففو پففپو ش ،بففر آنففی تففا بففه سففلالات بسففیاری در زمین فۀ نق ف موففم نیِ سففرر بففه
انتهای ش

اثر ل یی فردینان س یو پاسخ د فی ؛ امفا سفلال اصف ی کفه بیشفتریو بخفش ایفو

ت قیفق را بففه خف د اختصففا

سففرر ب فه انتهففای ش ف
اساس کتا

مید ف  ،ایففو اسففت کففه چگ نفه نظریّفۀ ژرژ پ لففه در رمففان

خ ف د را نشففان مید ف ؟ پاسففخ ای ارائهش ف ه در ایففو پففپو ش بففر

ا و مقالاتی اسفت کفه بسفتر نقف موفم نی را تشفکیل مید نف در میفان ایفو

آثفار ،نقطفۀ شففروع 2اثففر ژرژ پ لفه کففه سف میو ج ف از چهارگانففه مطالعففاتی دربففارۀ زمففان
انسانی است ،یکی از کتا

فایی اسفت کفه بیشفتر از بقیفۀ آثفار ج ف

ت جّفه میکنف  ،زیفرا

به بررسفی موفم نی آثفار و فوفا ای معرفیشف ه در داسفتان ا میپفردازد در ایفو ت یفل،
ژرژ پ لففه بففه تجریففهوت یل م ض ف یِ رمففان ته ف ع 3سففارتر 0کففه مه تففریو رمففان سففتی-
گرایانه 7است ،میپردازد با بررسی ایو اثفر ،پ لفه نتیجفه میگیفرد کفه نقطفۀ شفروع سفتی-
گرایی 6سارتر در آگا ی ن یسفن ه نهرتفه اسفت؛ بنفابرایو لفازم اسفت چگف نگی شفکلگیفری
ایو مفل و ارتبفا آن بفا یفک سفنّت فکفری کفه ریشفه در «مفو وجف دی دکفارت »5دارد،
م رد بررسفی رفرار گیفرد (پ لفه )0۵60 ،در ایفو مقالفه ففرر بفر ایفو اسفت کفه پفردازش
فوففا-مکان ففا ،انتخففا

سففرر بففه ن ان جابففهجا کنن ف ۀ مکففانی و بررسففی «مففو وجفف دی»

ن یسفففن ه در فوفففا ای مخت ففف

داسفففتان -کفففه بازتفففابی از ارتبفففا مفففوِ بفففاردام بفففا
1. Etudes sur le temps humain
2. Point de départ
3. La Nausée
4. Sartre
5. Existentialist
6. Existentialism
7. Descartes
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«جهانآگففا ی» ن یسففن ه از دنیاسففت -ا مّیّففت مق ل فۀ پففردازش فوففا-مکففان از دی ف گاه ژرژ
پ لففه را نشففان مید ف ب ف یو منظ ف ر پففذ از گففرری بففر نق ف موففم نی و بررسففی «مففو
وج ف دی» در ان یشففۀ پ لففه ،بففه بررسففی فوففا-مکان ففای م ج ف د در اثففر پرداختففه و «مففو
وج دی» ن یسن ه را از خ ال سرر ایش نشان مید ی
 .2پیشینۀ پژوهش

پیشففینۀ مطالعففات از منظففر نظریّففۀ ژرژ پ لففه در زبففان فارسففی را میت ف ان بففه دو دسففته
تقسففی کففرد دسففتۀ اوّل آثففاری سففتن کففه صففرفاً بففه معرفففی مبففانی نظففری ان یش فۀ پ لففه

میپردازنفف از جم ففۀ ایففو آثففار میتفف ان بففه کتففا نقفف موففم نی ،آراء و ان یشففه ا و
روششناسففی ژرژ پ لففه ن شففتۀ بابففک معففیو ( ،)030۵مقالففۀ «از نقفف تخی ففی تففا نقفف
موففم نی» ن شففتۀ مففیو ن یسففن ه ( )0306و مقالففاتی چ ف ن «نق ف موففم نی و چش ف ان از
کن نی آن :از ژان پیر ریشار 0تا میشل ک ل » 2ن شتۀ خطّا ( )0305اشاره کرد
دسففتۀ دوم مقالففاتی سففتن کففه بففه بررسففی یففک مففتو ادبففی بففر اسففاس رویکففرد پ لففه
پرداختهانفف کریمیففان ( )03۵0در « سففرر در آثففار پاتریففک م دیففان از دیفف گاه موففم نی»،
در جسففتج ی یففافتو نف ی ارتبففا میففان مق لففۀ سففرر و مرهف م مکففان بففا اسففتراده از روش
موففم نی ژرژ پ لففه ،نظففام فکففری-ف سففریای را نشففان مففید فف کففه «در جهففانبفف دگی»
ن یسن ه را آشکار میسفازد ن یسفن ه مقالفه در انتهفا بفه ایفو نتیجفه مفیرسف کفه رهرمانفان
داستان ای م دیفان بفه دنبفال دلی فی بفرای زنف گی در گرشفته و خفاطرات خف د سفتن و
بر ان وج دی دکارت را بفه ایفو شفکل بازسفازی مفیکنف « :در تخیفل سفرر مفیکن  ،فوفا
را بازمیسازم ،پذ ست » (کریمیان،03۵0 ،

)0۵1

«بررسی زمفان در داسفتان دخمفهای بفرای سفم ر آبفی از منظفر نقف موفم نی» ()03۵3

و «فوففای داسففتان شففازده احتجففا

از منظففر نق ف موففم نی» ( )03۵2کففه ففردو بففه ر ف

حامیدوسفت ن شتهشف هان نیففر از جم فۀ آثففاری سفتن کففه بفا پیففروی از ان یشفۀ پ لففه در
نقف موففم نی بففه بررسففی زمففان و مکفان پرداختهانف حففامیدوسففت در «بررسففی زمففان در
1. Jean-Pierre Richard
2. Michel Collot
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داسفتان دخمففهای بفرای سففم ر آبففی از منظفر نقف موففم نی» بفه ایففو نتیجففه مفیرسف کففه
گ شیری در ایفو داسفتان ،بفهن ی از زمفان پرداختفه کفه بفا زمفان روزمفره ترفاوت دارد او
از تخیل ،شق ،انتظار و امیف بفه بازسفازی اشفیا و اشفخا

بفه ن ان مشخصفه فای زمفان

در ایو اثفر نفام بفرده و نشفان مفید ف «ل ظفۀ نفابی کفه گ شفیری و رهرمانفانش بفه دنبفال
آنان  ،رگر ،در ل ظۀ زیستو ر نمید ف و ایفو زمفان نیفر رفادر بفه نجفات آنفان نیسفت»
(حففامیدوسففت،03۵3 ،

 )02وی مچن فیو در مقالففه فوففای داسففتان شففازده احتجففا

از منظففر نقفف موففم نی ( )03۵2بففا اسففتراده از روش پ لففه ،پی نفف ای ک ففامی و موففامیو
تکرارش ف ن ۀ ای فو اثففر را بررسففی کففرده و آنهففا را مانن ف تصففاویری برآم ف ه از ناخ دآگففاه
ن یسن ه داستان میدان

دربارۀ سفرر بفه انتهفای شف

نیفر پپو ش فای زیفادی در ایفران انجفام شف ه اسفت کفه

فهرست نم دن مفۀ آنهفا در ایفو مقالفه نمیگنجف بفرای مافال فارسفیان و نجفاتی ()03۵3

در «بررسففی تففأثیر زبففان ل ف یی فردینففان سف یو در سففرر بففه انتهففای ش ف

بففر مف یر م رسففۀ

ج ال آلاحم » ،به چگ نگی اثرگفراری نف ع ن شفتار سف یو بفر آلاحمف بفهویپه در کفاربرد
زبففان امیانففه بففا بررسففی شاخصففه ففای مخففتص آن مففیپردازنف

مچنففیو ،زن ف ی ()0300

در «بررسففی زبففان فرانسففۀ امیانففه در آثففار سفف یو و مشففک ات مترجمففان فارسففیزبان در
ترجم فۀ ایففو آثففار» ،بففه بررسففی سففبک ن شففتاری س ف یو در ایففو کتففا

پرداختففه و ان ف اع

واژگفان امیانفه را در رمفان او نشففان مفید ف در پپو شفی دیگففر نیفر ،فارسفیان و پاکف ل

( )03۵7به «بررسی تطبیقی موفم ن جنفج در رمفان فای سفرر بفه انتهفای شف

و زمسفتان

 »62پرداختففه و نشففان مففید ن ف ایففو دو رمففان در اسففتراده از زبففان ج ف آمیر ،اسففتراده از
رهرمفان مشففترک در مففۀ آثففار ،نف ع روایففت و مف ارد دیگففر بففا یکف یگر ف سففانی دارنف

باایوحال ،تاکن ن پپو شفی کفه بفهط ر مسفتقل فوفای داسفتان سفرر بفه انتهفای شف
منظر مطالعات مکانی ژرژ پ له ت یل کن  ،ص رت نگرفته است

را از
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 .3روش پژوهش

ت قیففق پففیش رو ،در نظففر دارد «مففو وجفف دی» را بففر اسففاس نگففرش ژرژ پ لففه و بففا

رویکرد ت ی ی-ت صیری از ورای فوفا ای داسفتان سفرر بفه انتهفای شف

بیابف آنچفه ایفو

پففپو ش بففه آن میپففردازد ،چگفف نگی درک سفف یو از «مففو وجفف دی» در ایففو داسففتان بففا
استراده از مکان است
 .1 .3نقد مضمونی از منظر ژرژ پوله

«ژرژ پ لففه ،ماننفف اغ فف

ن یسففن گانِ نقفف موففم نی ،بیشففتر از آنکففه ادبیّففات را دارای

شففکل و فففرم ب ان ف  ،آن را ذ نففی میدان ف کففه از تجربففه ای درونففی ن یسففن ه بففه وج ف د
میآی او نق را فعّفالیّتی میدانف کفه در آن منتقف  ،بفه پی نف زدن آگفا ی خف د بفه آگفا ی
ن یسففن ه و شففا ر ،طریففق بف دنش را در زنف گی مییابف و بففا آن مسف میشف د از منظففر
او ،رسالت منتقف ایفو اسفت کفه در ژرففای خف د «ک ژیتف ی» 0ن یسفن ه یفا شفا ر را احیفا
کن ف تففا

راسففتایی جهففان منتق ف و ن یسففن ه یففا شففا ر میسّ فر ش ف د» (بابففکمعیو،030۵ ،

 )070ماننفف بسففیاری از پیففروان ایففو مکتفف  ،پ لففه مرهفف م نقفف ادبففی بففه شففکل
ارزیابیِ ینیِ ساختار یفک اثفر ادبفی را رد میکنف بفرای مترکرانفی چف ن پ لفه و ریم نف ،2
ادبیّات یک ساختار ینیِ متشکل از معفانی و یفک باففتِ خف د ارجفا ی «پیفام» یفا انعکفاسِ
تجسف یفک حالفت
ّ
صرس ناخ دآگاهِ ن یسن ه نیسفت بفر اسفاس نظریّفۀ ژرژ پ لفه ،ادبیّفات
ذ و است
ژرژ پ لففه ن یسففن گان مخت ف

را ب فیش از ففر چیففر ،تنهففا ،بففا معیففار پیچی ف ۀ مره ف م و

معرففی مکفان و زمفان بررسفی مففیکنف بفه قیف ۀ او ،ایففو رابطفه (ارتبفا انتقفادی) بففرای
نگرش ر انسان تعییوکننف ه اسفت او درایوبفاره در کتفا

بفیو مفو و مفو 3میگ یف « :بفه

مو بگ شی ۀ ت بفرای نشفان دادن زمفان ،مکفان ،درک متقابفل ّت فا و ا ف اد و یفا حتّفی

1. Cogito
2. Raymond
3. Entre moi et moi
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روشی که برای بررراری ارتبفا بفا دنیفای خفار انتخفا
بگ ی که ستی» (پ له،0۵55 ،

مفیکنفی چیسفت تفا مفو بفه تف

)7

پ له در اثر استادانۀ خ د به نام مطالعفاتی دربفارۀ زمفان انسفانی ابتف ا بفه بررسفیِ مطالعفۀ
آگففا ی ن یسففن ه بففهویپه از طریففق درک او از زمففان میپففردازد او مچنففیو مکففان را یکففی
از مق له ای بنیفادی ارتبفا انسفان بفا جهفان پیرامف ن بهحسفا

مفیآورد دروارفع ،از نظفر

او سففلال بنیففادی «مففو کففه سففت ؟» ،بفف ون پاسففخ دادن بففه سففلال ای «در چففه زمففانی
ست ؟» و «کجا ست ؟» ،بیج ا
خفف د را شففناختو ،کشفف

خ ا

مان :

خفف د در ل ظففهای بنیففادی از سففیر زمففان اسففت؛ بنففابرایو،

سففلال «چففه کسففی سففت ؟» طبیعتففاً بففا سففلال «در چففه زمففانی سففت ؟» گففره میخفف رد
ل ظفه ای کففه در آن بففه شففناخت خف د در آسففتانۀ زمفانی کففه آسففتانۀ سففتی و زنف گی مففو
است ،نایل میآی  ،چه ل ظفهای اسفت؟ امفا ایفو سفلال مچنفان بفا سفلال مشفابه دیگفری
پی ن ف میخ ف رد« :کجففا سففت ؟» «مکففانی کففه در آن بففه سففتی خ ف د آگففا ی مییففاب چففه
مکانی اسفت؟» و «ایفو مکفان چفه رابطفهای بفا مکان فای دیگفر دارد؟» ک شفش نقف بفرای
رسففی ن بففه آگففا ی از خ ف دِ ن یسففن ه ،نففهتنها بففه مطالعففۀ زمففان ،ب کففه بففه چگ ف نگی درک
مکففان نیففر راه مییابفف چگ نففه انسففان ا ضففمو درک و فهفف یکفف یگر ،ارتبففا یففا فف م
ارتبففا خ ف د بففا جهففان و وارعیففت پیرام ف ن را درک میکنن ف ؟ (پ لففه،0۵55 ،

 )303او

در اثر ارزشمن دیگر خ د بفه نفام آگفا ی نقف  « ،0مفل خف انش یفک اثفر را -کفه زیربنفای
ر ان یشفۀ نقف وارعفی اسفت -مبتنفی بفر یکفی شف ن آگفا ی خ اننف ه و آگفا ی ن یسفن ه
میدانف و ایففو ویپگففی ،یعنففی گففره خ ف ردن دو آگففا ی را ،بنیففاد نقف زمان فۀ خ ف د معرفففی
مففیکنفف » (بابففکمعیو ،030۵ ،صففص  )20-23از نظففر پ لففه ،ادبیّففات دارای دو جنبففه
است جنبۀ اوّل دارای وارعیتی ینفی و صف ری اسفت و بفا اشفکال گ نفاگ نی نظیفر رمفان،
نمایشنامه ،شعر و غیره خ د را نشفان مید ف ؛ امفا جنبفۀ دیگفر ادبیّفات از نظفر او ،وارعیفت
انترا ی و ان یشهای است که بفر جنبفۀ ینفی برتفری دارد او در روش نقف خف د بفه دنبفال
کش ف

«وارعیففت ان یشففه و دنی فای بففاطنی و شففه دی ن یسففن ه» اسففت (بابففکمعیو،030۵ ،
1. Criticism of Consciousness

60

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ اول

مطالعات زبان و ترجمه

 )26مچنففیو اثففر ادبففی از منظففر پ لففه ،یففک م ض ف ع مففی نیسففت ،ب کففه جایگففاه
تب ر تج ار

احساسی و شه دی خالق اثر است او در آگا ی نق مین یس :

« »Cogitoن یسفن ه یفا فی سف فی را در ژرفففای خف یش احیفا کففردن بفه معنفی رسففی ن
بففه طریففق حففذ کففردن و ان یشففی ن او اسففت؛ بففه اینکففه ببینففی چگ نففه ایففو طریففق زاده
مچنففیو بففه مره ف م کش ف

میش ف د ،شففکل میگیففرد و بففه چففه م ف انعی برخ ف رد میکن ف

دوباره معنفای یفک زنف گی اسفت کفه بفر اسفاس آگفا ی کفه از خ یشفتو حاصفل میکنف ،
خ د را سازماند ی میکن (پ له،0۵50 ،

)315

بنابرایو ،برای فه ایو دنیای شفه دی ،بایف پفردۀ سفاختار ا را کنفار زد تفا بفه سفته و
م ت ای اص ی اثر دسترسی پی ا کرد او مچنیو در ایو کتا

مین یس :

مففل خ ف انش -کففه ان یشففۀ ففر نق ف وارعففی بففه آن معط ف س اسففت -یکففی ش ف نِ دو
آگففا ی را ایجففا

میکنفف  :آگففا ی خ انشففگر و آگففا ی ن یسففن ه ورتففی مففو ،بفف دلر یففا

راسففیو را میخ ف ان  ،ایففو وارعفاً ب ف دلر یففا راسففیو سففتن کففه در درون مففو میان یشففن و
خ انفف ه میشفف ن (پ لففه،0۵50 ،

 )۵بففه نظففر پ لففه ،ن یسففن ه «در رل ظففهای از اثففر

خف یش ،دائمفاً ،در کففار درک کام فاً ج یف ی از وجف د و مفوِ ان یشفمن خف د اسفت؛ منففی
کفففه دکفففارت آن را «مفففو» مینامففف » (بابفففکمعیو،030۵ ،

 )2۵بنفففابرایو یکفففی از

مه تریو مرا ی مرتبط بفا رویکفرد نقف موفم نی کفه مفا در ایفو پفپو ش بفه آن خف ا ی
پرداخت« ،ک ژیتف » ،آگفا ی ن یسفن ه یفا مفان «مفو وجف دی» ن یسفن ه اسفت کفه معنفای
پیچی های در نق موم نی دارد
«من وجودی» از منظر دکارت ،سارتر و سلین

شای در تاریخ ف سره ل ظفهای مه تفر از زمفانی کفه دکفارت جم فه معفروس «مفو فکفر
مفیکن  ،پففذ سفت » را بیففان کففرد وجف د ن اشففته باشف «مففو فکففر مفیکن  ،پففذ سففت »
اوّلیو نظریّفۀ روشفو و متمفایر ا امشف ه ت سفط دکفارت فی سف س فرانسف ی اسفت «مفو»
در ایو جم ه س ژۀ فکر کننف ه و بفه معنفای دریفقتر مفان «ذ فو» اسفت ایفو بفارت کفه
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در اصل به زبفان فرانسفه و بفرای اوّلفیو بفار در رسفاله گرتفار در روش 0مف رد ت جّفه رفرار
گرفت و سپذ در کتا

اص ل ف سفره 2بفه زبفان لفاتیو تکفرار شف  ،نخسفتیو اصفل دکفارت

است کفه بفا اسفتراده از آن ،فرضفیّۀ مابع الطبیعفۀ (متافیریفک) خف د را در کتفا تأمّ فات در
ف سره اولی 3ارائه کفرد (برنفر )2110 ،در ابتف ا دکفارت ،بفرای رسفی ن بفه ایفو خ دآگفا ی
از خ د پرسی  :آیا اصفل بنیفادینی وجف د دارد کفه بتف ان ک ّیفت دانفش و ف سفره را بفر پایفۀ
آن بنا کرده و نت ان یچگ نه شکّی در آن کفرد؟ بفرای پاسفخ بفه ایفو سفلال ،را فی کفه بفه
نظر دکارت رسی  ،ایفو بف د کفه بفه مفهچیر شفک کنف او میخ اسفت مفهچیر را از اوّل
شففروع کن ف و بففه مففیو خففاطر ،لففازم میدانسففت کففه در مففۀ دانسففته ای خ ف د (ا ف از
م س سات و معق لفات و شفنی ه ا) تج یف نظر نمایف

بف یو ترتیف  ،شفکِّ معفروس خف د

را کففه بع ف ا بففه «ش فکِّ دکففارتی» معففروس ش ف  ،آغففاز کففرد او ایففو شففک را بففه مففهچیر
تسری داد؛ تا جایی که در وج د جهفانِ خفار نیفر شفک کفرد و گرفت :از کجفا مع ف م کفه
مو در خ ا

نباش ؟ شفای ایوطف ر کفه مفو حفذ مفیکن یفا فکفر مفینمفای یفا بفه مفو

گرتهان  ،نباش و مه ایو ا ماننف آنچفه در فال خف ا
م ض باش اص اً شای شیطان پ یف ی در حفال فریف

بفر مفو حاضفر میشف د ،خیالفات
دادن مفو اسفت و جهفان را بفه ایفو

ص رت برای مو نمایش مید ؟ دکفارت بفه ایفو صف رت بفه مفهچیر شفک کفرد و فیچ
پایۀ مطمونفی را بفاری نگراشفت؛ امفا سفرانجام بفه اصفل «تردی ناپفریری» کفه دنبفالش بف د،
رسی آن اصل ایو ب د که:
مو میت ان در مفهچیر شفک کفن  ،امفا در ایفو وارعیفت کفه شفک مفیکن  ،نمیتف ان
تردی ی داشته باش ؛ بنابرایو شفک کفردن مفو امفری اسفت یقینفی؛ و ازآنجاکفه شفک ،یفک
ن

ه از حالات ان یشفه و فکفر اسفت ،پفذ وارعیفت ایفو اسفت کفه مفو میان یشف چف ن

شک میکن  ،پفذ فکفر دارم و چف ن میان یشف  ،پفذ کسفی سفت کفه میان یشف
ترتی ف

یففک اصففل تردی ناپففریر کشفف

(دکارت،0635 ،

بف یو

شفف کففه به یچوجففه نمیشفف در آن تردیفف کففرد

)22
1. Discourse on the Method
2. Principles of Philosophy
3. Meditations on First Philosophy

مطالعات زبان و ترجمه
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دکارت ایفو اصفل را بفه ایفو صف رت بیفان کفرد« :مفو میان یشف  ،پفذ سفت » او بفه
ف س خ ف د رسففی ه بف د و ف سففرهاش را کففه پففذ از سففیرده سففال ترکففر آن را درک کففرده
ب د ،بر اساس میو اصل بنیادیو بنا کرد
مرل پ نتی 0در ادامه نظریّفات
بففهط ر

سفرل ایفو نظریّفه را مطفر میکنف « :ترکفر فر چیفری

زمففان خ دآگففا ی آن نیففر سففت کففه ب ف ون آن ،جس ف نمیت ان ف وج ف د داشففته

باش ف بففهایوترتی  ،در پففذ تمففام تجربیففات و ترکراتمففان ،م ج ف دی را پی ف ا مففیکنی کففه
خفف د را ب افاصفف ه میشناسفف » (مرل پفف نتی،0۵07 ،

 )026برتففری سففارتر بففر دیگففر

فی سفف فان فف دورهاش بففه خففاطر معرّفففی شففکل مفف رنی از «مففو» اسففت ایففو «مففو» را
مففیتفف ان «مففو وجفف دی» نامیفف (نپادم مّفف ،03۵7 ،
ایو نف ع ف سفره نبف د؛ پفیش از او
ای گر 0در کتا

 )06در حقیقففت او بنیانگففرار

سفرل 2در اثفر دوج ف ی ت قیقفات منطقفی )0۵11( 3و

بف دن و زمفان )0۵25( 7نیفر بفه ایفو نف ع ف سفره پرداختنف «امفا اصفالت

سفارتر بففه ایفو خففاطر اسففت کفه بففا اسفتراده از رمففان سففتیگرایانفه ،نمایشففی چشففمگیر و
ینفی از آن بففه نمففایش میگفرارد ایففو رمففان تهف ع نففام دارد» (پ لففه،0۵60 ،

رمان سرر بفه انتهفای شف

 )222در

ف بفهن ی م ضف ات رمفان تهف ع سفارتر تکفرار شف ه و بفا

تعمففق بیشففتری بففه آنهففا پرداختففه شفف ه اسففت اوّلففیو جنبففه از «مففو وجفف دی» سففارتر
بیشبا ت با «مو وجف دی» دکفارت نیسفت ر فا شف ن در گرشفتۀ سفارتر کام فاً بفا تردیف
اغراقآمیفر دکفارت منطبفق اسففت؛ امفا ب افاصف ه ،تراوت فا خف د را نشفان مفید نف «مففو»
سارتر« ،مو» دکارتی را شف ّت مفیبخشف دروارفع ،از منظفر دکفارت ،نفاب دی گرشفته پفذ
از خ دآگا ی ر مید
سفیم ن دوبف ار 6در کتففا

نیفروی صففر 5مففیگ یف « :مه تفریو کتففا

حاضر برای ما ،رمفان سفرر بفه انتهفای شف

فرانسف ی حففال

لف یی فردینفان سف یو اسفت آنارشیسف سف یو
1. Merleau-Ponty
2. Husserl
3. Logical Investigations
4. Heidegger
5. Being and Time
6. Simone De Beauvoir
7. Force de l’Age
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به آنارشیس م رد اسفترادۀ مفا ( سفتیگرایفی) نردیفک اسفت روش پفرداختو او بفه جنفج،
استعمار و انسفان ای سفط پفاییو ،بفرای مفا جفرّا

و خ شفاین اسفت سف یو یفک ابفرار

ج یفف را خ ففق کففرده ،نفف ی از سففبک ن شففتاری زنفف ه کففه گفف یی خفف د ک ففام اسففت»
(دوبفف وار،0۵61 ،

 )002سففارتر فف از سففبک ن شففتاری او چیر ففایی آم خففت و

سبک خشک خ د را که در رمان افسانه و حقیقت 0استراده کرده ب د ،ر ا کرد
«پ لففه پففذ از مطففر کففردن « »Cogitoدکففارت و مکتفف
دربففارۀ «-»Cogitoای میپففردازد کففه میتفف ان بففه مکتفف
مکتبففی کففه بنیانگففرار آن را نففه سففارتر ،ب کففه

حذگرایففان ،بففه ب فف

«اگریستانسیالیسفف » نسففبت داد،

سففرل و ای ف گر میدان ف وجففه مشخصففۀ

« »Cogitoاگریستانسیالیسفف ایففو اسففت کففه در مرکففر آگففا ی ،بففهجای ان یشففۀ مابففت و
فعّال دکارتی یا احسفاس غیفر فعّفال حذگرایفان (مفو حفذ مفیکن  ،پفذ سفت ) ،نف ی
احسفففاس تهففف ع و دلردگفففی و سفففرگیجه وجففف د دارد» (بابفففکمعیو،030۵ ،

فردینفان بففاردام رهرمففان سففرر بففه انتهففای شف

سف یو ،ایففو احسففاس خففا

)000

از سففتی را

تجربففه میکن ف ؛ سففربازی کففه بف ون درک مره ف م و معنففای سففتی خف د ،تصففمی میگیففرد
جنففج را تففرک کففرده و بففه آفریقففا بففرود تففا بخففتش را بیازمای ف ورتففی از گرمففای آنجففا و
امرار آفریقا به تنفج میآیف  ،را فیِ سفرزمیو تجف ّد و تمف ن آمریکفا میشف د و درنهایفت
به وطنش یعنی فرانسفه برمیگفردد او درنهایفت درمییابف کفه سفرر ایش بیمعنفی سفتن
و به ناگفاه سفتی خف د را بیدلیفل میبینف در ان یشفۀ [سف یو] احسفاس سفتی در ل ظفه
بففا احسففاس وانهففادگی ،دلهففره و شکسففت مففراه اسففت و ارزش مابففت نفف ارد «بفف یو
ترتی

در ل ظۀ سفتی کفه ت جیفه مفاوراالطبیعی دارد و نفه ت جیفه تفاریخی؛ صفرفاً سفت

و وج د دارد ،وارعیتی بیدلیل و پ چ» (بابکمعیو،030۵ ،

)021

جهان داستانی لویی فردینان سلین در سفر به انتهای شب

دنیففای داسففتان پردازی س ف یو از فوففا ای مخت رففی تشففکیل شفف ه اسففت کففه برخ ففاس
فوففا ای پروسففتی ،در تنی ف ه میش ف ن تففا جففایی کففه یکففی ،دیگففری را ت ف ا ی میکن ف

1. La légende de la vérité
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بیشففک ،م ضف ع «پف چی» یکففی از مف هتریو موففامیو مف رد ب ف

انتهای شف

در داسففتان سففرر بففه

سف یو اسفت راوی داسفتان از ابفرار «گریفر» بفرای ففرار از احسفاس پف چی از

فوففایی بففه فوففای دیگففر اسففتراده میکن ف «س ف یو بففا بففر

زدن نظ ف در ر ایففت نکففات

گرامففری ،تطففابق زمففانی ،اسففتراده از واژگففان امیانففه و گففاه ک مففات رکیففک و مچنففیو
بینظمففی و اتّرارففات نا نجففار در جنففج ،سففرر ا ،حاشففیۀ شففهر ا و ارفف امات پرشففکی،
ت ففاش دارد نفف ی حمارففت انسففانی را بففه ر مخاطفف

کشففی ه و چارچ

ففا و رفف انیو

احمقانۀ زن گی را بفه ذ فو او القفا کفرده و آنهفا را بفه سفخره بگیفرد» (فارسفیان و نجفاتی،
،03۵3

 )00پ لففه در کتففا

خفف د فوففا ای پروسففتی 0را بففه جریره ففایی تشففبیه

میکن که از ف دور و جف ا افتفاده سفتن  ،بهط ریکفه امکفان گفرار از یکفی بفه دیگفری
آسان نیسفت( ،پ لفه )0۵02 ،و ایفو امفر ،برخ فاس فوفا ای سف ینی اسفت کفه بفهراحتی بفه
مرتبط میش ن و مه فوا ا ک وبیش یک موم ن تکراری را ترسی میکنن
 .4یافتههای پژوهش
از فضا-مکانها تا «من وجودی» سلین

ففر اثففر نففری ،مم ف از تصففاویر و فوففا ای تکرارشف ن های اسففت کففه جهففان آگففا ی
ن یسن ه را شکل مید نف کفار اصف ی منتقف نقف موفم نی ،دریاففت و فهف حفذ خفالق
اثر در م اجهه با جهان پیرامف ن اوسفت منظف ر از فوفا-مکفان در ایفو پفپو ش چگف نگی
درک مکان ا از خ فال سفرر از جفایی بفهجای دیگفر ،در آگفا ی راوی اسفت کفه در شفکل
روایففت و زبففان امیانففۀ مففتو هففا ر میشفف د و جهتگیری ففای اصفف ی فکففر و آگففا ی
ن یسن ه را نشان مید

«اوّلیو و مه تریو فوایی کفه خ اننف ه در داسفتان سفرر بفه انتهفای شف

بفا آن روبفهرو

میشفف د ،جنففج اسففت رهرمففان داسففتان ت ففت تففأثیر شفف ر و یجففان فوففای م جفف د،
داوط بانففه بففه ارتففش فرانسففه میپی نفف د در «میفف ان ک یشففی» ،2م زیففک جنففج ن اختففه
میش د ،نج ارتش از وسفط میف ان رژه مفیرود ،بفاردام بفه دنبفال آنهفا بفه راه میافتف و
1. Espace proustien
2. clichy square
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بففه وفف یت ارتففش درمیآیفف و مففاجراج یی در جنففج آغففاز میشفف د او یففه دشففمنی
میجنگ که یچ بف ی در حفقاش نکفرده اسفت جنفج بهسفر ت پف چی زنف گی را بفه او
نشان مید ف ؛ درنتیجفه ،بفاردام خی فی زود از پی سفتو بفه ارتفش پشفیمان شف ه و شف ر و
یجففانش بففرای جنففج ،دیگففر بففه نظففرش سففادهل حانه میآی ف » (فارسففیان و پاک ف ل،03۵7 ،
صففص  )71-0۵مففانط ر کففه مففیبینی  ،نخسففتیو مکففانی کففه رهرمففان سفف یو از «مففو
وج دی» خ د آگا ی مییاب  ،جنفج اسفت م ف ر اصف ی روایفت سف یو از جنفج بفر پایفۀ
پ ف چی و وحشففت بنففا ش ف ه اسففت راوی در اغ ف

ص ف نه ای آغففازیو داسففتان ،در برابففر

ر چیفر بف وی ،بفیارزش و سفازشناپریری کفه میبینف  ،شفگرتزده میشف د او بفه ن ان
داوط فف

وارد جنففج مففیشفف د در آنجففا جنفف ن سففربازان و کسففانی کففه بففا سففخنان

وطوپرستانه بفه خف د ت قفیو میکننف را مشفا ه مفیکنف و تمفام اتّرارفاتی کفه در برابفرش
ر مید نفف  ،رنففج و بفف ی بفف بینی و تمسففخر بففه خفف د میگیرنفف ؛ بنففابرایو ،در ابتفف ای
رمففان و بففا رفففتو رهرمففان داسففتان بففه جبهففه ،راوی داسففتان بففه پ ف چی جنففج پففیبففرده و
ص نه ای اضطرا آور جنفج ،ایفو پف چی را بفه چفالش میکشف  « :فر وجف

از تفاریکی

روبفهروی مفا ،مفپدۀ دیگفری بف د از آخفر کفار و نر فه شف ن ،امفا چطف ر؟» (سف یو،0353 ،
 )30آنچفه م جف

نفاگ ار بف دن تف ا ی جنففج بففرای سف یو میشف د ،ایفو اسففت کففه

سرباز حاضر در جنج نمیت انف از مکفان فایی کفه مانف ن در آن بفرایش غیفر رابفل ت مفل
است ،فرار کنف

نگامیکفه بفاردام پفذ از مفر

کُ نفل بفه خطف

پشفت جبهفۀ فرانسفه

برمیگردد ،ژان ارم فا فقفط تماشفا میکننف او سفرانجام بفه ایفو نتیجفه مفیرسف « :خ اصفه
دیگر نفه راه پفذ داشفتی و نفه راه پفیش ،میبایسفت مانجفا کفه بف دی  ،بمفانی » (سف یو،
،0353

)36

ففاوه بففر جنففج« ،تففاریکی» نیففر بهص ف رت موففم ن در ایففو داسففتان تکففرار میش ف د و
تصففاویر و احساسففات اضففطرا آوری را از مففق ذ ففو راوی بففه نمففایش میگففرارد بیشففتر
ص نه فای جنفج در سفرر بفه انتهفای شف  ،مف اً در تفاریکی اتّرفاق مفیافتنف مفیتف ان
گرت ایفو رمفان ت انسفته خ اننف ه را از مفان ابتف ا در میفقتفریو نقطفۀ شف

فروبفرده و

در یوحال ،ما را مجب ر به یفافتو را فی در ایفو تفاریکی کنف تف الی صف نه ای شفبانه بفه
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بیپایففان را القففا میکنفف بففهط ررطع میتفف ان ایففو

ص نه ا را جرو تاریفکتفریو صف نه ای داسفتان رفرار داد بف یهی اسفت کفه ایفو سفیا ی
انبفف ه ،تصفف یری از رو آسففی دی ه و وحشففتزده انسففان ت سففط فجففایع درمانناپففریر و
اس بار است« :آن طرفی کفه او نشفان مفیداد تفاریکی بف د ،مافل مفهجای دیگفر ،تفاریکی
غ یظففی کففه راه را در دومتففری میب عی ف و فقففط یففک تکّ فۀ ک چففک جففادّه بهان ف ازۀ کفف
دست پی ا ب د» (س یو،0353 ،

)2۵

یکی دیگفر از جنبفه ای تفاریکی جنفج کفه بفا شفرایط انسفانی برابفری میکنف  ،آن درد
و رنج فی اسففت کففه انسففان را از پففای درمففیآورد و تص ف یری از انسففان م ف رد س ءاسففتراده
رفرار گرفتفه را بفه نمفایش میگفرارد «آنورفت شفکنجۀ نفج بفه شفکل شفبانه ادامفه پیف ا
میکففرد ،ک رمالک رمففال از ک چهپذک چففه ای پیچدرپففیچ د کفف های بینفف ر و بی یففأت
انسففانی ،زیففر بار ففایی سففنگیو تر از وزن خ ف د آدم ،از انبففاری گمنففام بففه انبففار دیگففر ،زیففر
سففیل رب ف ه ا و ته ی ف ا ،سففرگردان و ناامی ف تر از تمففام ش ف ن مففاجرا جففر بففا ته ی ف و
ناسففرا و مففراه ته ف ع شففکنجه ش ف ن تففا ر

و پففی خرفففت ش ف ن بففه دسففت گ ّ فۀ دی انففه

بف طینتی کفه تفا آخفر مرشففان فیچ کفاری ب ف نب دنف جففر کشفتو و شفقه شف ن ،آن ف
ب ف ون اینکففه دلففی ش را ب اننفف  ،راه مففیرفتی » (س ف یو،0353 ،

 )01اسففتراده از تعففابیر

«شففکنجه» « ،ربفف ه»« ،ته یفف »« ،سففرگردان»« ،ناامیفف »« ،ناسففرا»« ،ته ف ع»« ،خرفففت شفف ن»،
«دی انففه» و «بفف طینت» در یففک پففاراگراس فوففای سففیاه و تاریففک جنففج را نشففان داده و

درک بهتری از جهان ذ نفی راوی و ن یسفن ه را نیفر بفرای مفا ممکفو میکنف «در سفرر بفه
انتهففای ش ف  ،ت ریففق جنففج بففه ن ان یففک فوففا و راوی داسففتان بففه ن ان انسففان دربن ف و
م رد س ءاستراده رفرار گرفتفه ،بفهخ بی فوفا و ذ فو را در ف میآمیرنف و یکفی بازتفا
و ملکّ ف دیگففری میش ف د» (پ لففه،0۵02 ،

 )005ژرژ پ لففه از مففیو ویپگففی در رمففان

پروسففت نیففر سففخو میگ یف کففه ایففو دو بففرای «ت کففی » ف بففه کففار میرونف بففه نظففر
میرس کفه ن یسفن ه بفا اسفتراده از موفم ن شف  ،خ اننف ه را آ ستهآ سفته بفرای م اجفه
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بففا چش ف ان از وسففیعی از تبففا ی ،سففیا ی و پ ف چی در رسففمت ای بع ف ی سففرر خ ف د بففه
آفریقا ،آمریکا و رانسی 0آماده کرده است
کرسی سففی 2در تأییفف ایففو نظففر میگ یفف « :جنففج در رمففان سففرر بففه انتهففای شفف ،
داسففتانی اسففت کففه شففی ۀ روایففت خ ف د را بففه چففالش میکش ف ایففو داسففتان بففه وارسففی
زخمففی مففیمانفف کففه از ورای ک مففات بففا تففرس و دلهففره امففا
مید فف » (کرسی سففی،0۵۵1 ،

شففیارانه خفف د را نشففان

 )0۵معرفففی جنففج در ایففو داسففتان در مقایسففه بففا

داسففتان ففای دلففاوری رفف یمی بففه نظففر دروغففیو مینمایفف ؛ زیففرا تصفف یر یففک وارعیففت
اسفط رهای بفا تصفاویر جانکفاه و اغراقآمیفر ج یف ی کفه سف یو بفه مفا مفینمایانف  ،توففاد
دارد داسففتان جنففج در پففارادای واژگففانی و معنففاییِ «از دسففت دادن» متمرکففر ش ف ه اسففت؛
بنفابرایو مففیتف ان برداشففت کفرد کففه «موففم ن آسففی  ،فوفا-زمففانِ ایففو داسففتان را شففکل
مید ف در ایففو فوففای ب ران فی و آسففی
خ د را نشان مید » (مانش،2100 ،

ای جنگ فی اسففت کففه ن شففتار داسففتانی س ف یو
)23

آفریقا ،هذیان خیالگونه

ففاوه بففر جنففج ،میت ف ان از فوففا ای دیگففری مچ ف ن آفریقففا نیففر سففخو گرففت کففه
امففل اص ف ی دیگففری در فرآین ف رسففی ن بففه «مففو وجفف دی» س ف یو اسففت پففذ از سففر
گررانفف ن ی لففای جنففج ،راوی داسففتان تصففمی مففیگیففرد بففرای کففار بففه ن ان مفف یر
نماین ف گی تجففاری بففه مسففتعمرۀ «ب مب لففا برگمففانذ» 3بففرود سففرر بففه آفریقففا روی کشففتی
دریاسفالار برگتف ن 0و ارامفت ک تفاه در «ف رگ نف » 7سفب

میشف د بفاردام بفاور کنف کفه

خش ف نت و جنففج مففهجا حو ف ر دارد و جنگی ف ن بففرای یففافتو امی ف ی بففه زن ف ه مان ف ن،
لففازم و ضففروری اسففت او درحالیکففه در جنگ فی انب ف ه گ ف ش ف ه ،بففا خش ف نت مهففاجران
سری پ ست نسبت بفه سفیا ان آشفنا شف ه و زورگ یی فای افسفران بفه سفربازان -کفه آنهفا

1. Rancy
2. Cresciucci
3. Bombola-Bragamance
4. L’Amiral Bragueton
5. Fort-Gono
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را از پفففای درمفففیآورد -را بفففهخ بی درک میکنففف او کفففه اکنففف ن کارمنففف شفففرکت«
پفف ردورییففر» 0شفف ه بففه «بیکفف می بفف » 2نقففل مکففان کففرده و در آنجففا رابینسفف ن را -کففه
پیشازایو در جنج با او آشفنا شف ه بف د -مییابف از طرففی نمیت انف بفا آ و ف ای آنجفا
کنار بیای و از طرس دیگفر ت انفایی بفرآورده کفردن انتظفارات شفرکتش را نف ارد در مفیو
حففال ،بیمففار ش ف ه و سففپذ ک بففهاش را آتففش مففیزن ف درحالیکففه ففریان میگ ی ف  ،بففه
ساحل برده ش ه و س ار بر یک کشتی اسپانیایی میش د

تصاویری که فوای آفریقفا را در رمفان سفرر بفه انتهفای شف

شفکل مید نف  ،بفا ایف ۀ

ات پیففایی کففه ف س دیگففر ایففو سففرر اسففت ،مغففایرت دارد بففهبیاندیگر ،بففاردام از جنففج
ففرار میکنف و بفه آفریقففا مفیرود تففا از نام فایمتی ففا و تبا ی فای آن دور باشف و فوففای
بهتری را تجربه کن  ،امفا آنچفه بفا آن م اجفه میشف د چیفری نیسفت کفه انتظفارش را دارد
سرر به آفریقا بفا تکفرار موفم ن پف چی و بیهف دگی زنف گی ،کماکفان جهفان تاریفک ذ فو
ن یسن ه را به نمایش میگرارد:
دریاسففالار براگت ف ن چن ف ان پیشففرفتی ن اشففت ،دروارففع خ ف دش را بففه زور و زار ج ف
میکشففی و بففیو ففر دو زور غففری مففیزد ایففو دیگففر مسففافرت نبف د ،یففک جف ر بیمففاری
ب د ورتیکه از کنج خف دم ا وفای ایفو گرد مفایی بامف ادی را معاینفه میکفردم ،بفه نظفرم
مهشان ،پاک ،مفریض میآم نف  ،مهشفان مالاریفایی ،الک فی یفا شفای
در وداغان ش نشان کفه از دهمتفری ف خف

ف کف فتی ب دنف

پیف ا بف د ،درد فای شخصفیام را تسفکیو

میداد به رحال ،ایفو اب یذ فا ف درسفت مافل مفو شکسفتخ رده ب دنف  .ولفی نف ز
دماغشان باد داشت ،فقط مفیو .تنهفا ففرق مفا مفیو بف د .پشفه ا شفروع کفرده ب دنف
به مکی ن خ نشفان و پفر کفردن ر
شففف

گ ن ک ک ا داشفففتن شا ر

کب شفففان را میخ رد آفتفففا

اشفان بفا سفمی کفه دیگفر نمیشف از شفرش خ فا
اشفففان را س را سففف را میکردنففف

الکل داشفففت

ک یه اشفففان را تفففرک میان اخت شفففپش بفففه م اشفففان

چسفففبی ه بففف د و آکنفففه بفففه پ سفففت شک شفففان ن ر خیرهکننففف ه شبکیهشفففان را از کفففار
1. Pordurière
2. Bikomimbo
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میان اخت .هرس م ت ک تا ی از آنهفا چفه میمانف ؟ یفک تکّفه مخ؟ کفه بفا آن چفه کفار
کنن ؟ از شفما میپرسف ؟ جفایی کفه مقص شفان بف د ،مفخ بفه چفه دردشفان میخف رد؟ کفه
خ دکشی کنن ؟ جایی کفه میرفتنف مفخ فقفط بفه مفیو درد میخف رد آخر پیفر شف ن در
جایی که ترری ی در کفار نباشف ؟ اصف اً لطرفی نف ارد جایی کفه آدم مجبف ر اسفت خف دش
را ت ی آینهای تماشا کنف کفه خف د آن روزبفهروز در حفال زنفج زدن و پ سفی ن و زشفت
شفف ن اسففت جا ای سرسففبر آدم زود میپ سفف  ،مخص صففاً ورتیکففه فف ا بهصفف رت
طارتفرسایی داغ

باش (س یو،0353 ،

)020

ن یسن ه در ایو بخش از داسفتان ،فوفای کشفتی را بفا یفک بف ن بیمفار مقایسفه میکنف
کففه ا وففای آن  -ف ا وففای بفف ن و ف ا وففای کشففتی -ت صففی کنن ه رنففج سففتن
ت صففی

بفف ن بیمففار بففا اسففتراده از سففه اصففط ا «مالاریففا ،الک ففی و سیر یسففی» شففکل

میگیرد س یو در ایو بخش داسفتان بفا اسفتراده از ت صفیرات دریفق بفه تشفری شفرایط بفر
روی کشففتی و بعفف تر زنفف گی و کففار در آفریقففا پرداختففه و فوففای ذ نففی راوی را شففر
مید

«مو وج دی» س یو کماکان در ایو فوا نیر به چش میخ رد

«از نظففر پ لففه ،بسففط و گسففترش ان یش فۀ ن یسففن ه در ط ف ل اثففر ،دروارففع بسففط مففان
« »Cogitoو مففل آگففا ی ن یسففن ه اسففت کففه پ لففه آن را مق لففۀ بنیففادی مففینامفف »
(بابکمعیو،030۵ ،

 )32پ له در نامهای به مارسل ریم ن مین یس :

اشکال برای آنکه مکیف ه شف ن بفه وجف د آم هانف  ،بفهم ض ایوکفه شفیرۀ آنهفا گرفتفه
ش بای پ سته ایشفان را دور ریخفت خص صفاً اینکفه رگفر نبایف  ،تأکیف مفیکن  ،رگفر
نبای بفر اشفکال ت رف

کنفی اشفکال در بهتفریو وضفعیت خف د تنهفا پ ششفی مف رتی یفا

معمففاری بیثبففاتی سففتن ( ماننفف دک ر ففای توففاتر کففه بسففیار مفف رد ت جّففه ژان روسففه
ستن ) کفه البتّفه بفه یُمفو وجف د آنهفا میتف انی پرتگفاه را پشفت سفر بگفراری و بهسف ی
دیگفر آن بف ر کنففی (پ لففه،0۵00 ،

 )60راوی داسفتان ماننف م اجهففهاش بففا جنففج،

بااینکه چیر ای زیفادی را بفا نگفاه ناففر و تیفربینش میبینف  ،در برابفر آنهفا فاجر و نفات ان
بففاری مففیمانفف او در ر فف

جنگل ففای بففارانی آفریقففا ،بففا وحشففیگففری مهففاجران

سری پ سفففت در مقابفففل سیاهپ سفففتان و زورگ یی فففای افسفففران و بالادسفففتی ا بفففه
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پاییودستی ا م اجه میش د بفاردام کفه نفه میت انف بفا آ و ف ای آفریقفا سفازگاری پیف ا
کنف و نففه ت انففایی بففرآورده کففردن خ اسففته ففای شففرکتش را دارد ،درحالیکففه در ففریان و
میس زد ،ت سفط سفیا ان بفه کاپیتفان یفک کشفتی فروختفه میشف د؛ و یفک روز بف ون

ت

اینکه ب ان چه بر سرش آم ه ،از ورای غبار و مه ،نی ی رک را میبین
آمریکا ،اتوپیای فرسوده

سف یو در مسفیر حم فه بفه مصفائ

رففرن ،پفذ از جنفج و اسفتعمار در آفریقفا ،رهرمففان

داسفتان خف د را بففه آمریکفا ف ایت مففیکنف آنچففه در ایففو جابفهجایی و تغییففر فوففا ا در

سففرر بففه انتهففای شف

رابففل تأمففل اسففت ،انگیففرۀ نهرتففه در پففذ آنهاسففت کففه چیففری جففر

واکفاوی و رسفی ن بفه آگفا ی ن یسفن ه نیسففت دروارفع «مهف تفریو چفالش سف یو در ایففو
رمان ایو است کفه چگ نفه از ورای سفرر ای زیفاد رهرمفان داسفتان ،ب فران خ دآگفا ی او
را نشففان د ف در مرکففر ایففو خ دآگففا ی ،آنچففه [بففرای س ف یو] آشففکار مففیگففردد ،مانن ف
دکففارت ،یففک ان یشففه مابففت و فعّ فال نیسففت ،ب کففه ترکففری پ ف چ و سرشففار از سففرگیجه
اسففت» (پ لففه،0۵60 ،
نقففا

 )223در آمریکففا نیففر مففان کاب س ففای پیشففیو ن یسففن ه در

سففرمایهداری ر مینماینفف

کشففتی اینرانتاک مبیتففا 0کففه بففاردام بففا آن بففه سففمت

آمریکا میرود ،نماد روشنی از جامعه بشفری اسفت کفه بفا وجف د سفاختار ناکارآمف  ،انسفان
را بففا خ ف د میبففرد بردگففان دوران م ف رن بففر روی کشففتی بررگ فی کففه بففاردام در ابت ف ای
رمان راجع به آن بفا آرتف ر گانفات 2صف بت مفیکنف  ،پفارو میزننف تفا آن زمفان ،نیرویفی
ک فه ب فاردام را بففه ج ف پففیش میبففرد ،فففرار از شففرایط وحشففتناک م ج ف د اسففت؛ امففا در
اینجا ،کشش به سفمت آمریکفایی کفه میشفه در ذ فنش جایگفاه امیف بف ده ،او را بفه ج ف
میرانفف دروارففع ،راوی داسففتان بففرای فففرار از وحشففت و در جسففتج ی یففک زنفف گی و
یک دنیای ج ی از اروپا به آفریقفا و از آفریقفا بفه آمریکفا سفرر میکنف  ،امفا نگامیکفه بفه
مقص میرس  ،امی جفای خف د را بفه ناامیف ی مید ف از منظفر پ لفه ،اثفر چیفری بیرونفی
نیست که خار از تجربفۀ ن یسفن ه وجف د داشفته باشف ازایفورو ،میتف ان گرفت بفه نظفر
1. Infanta Combitta
2. Arthur Ganatte
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او مفۀ ناامیف ی کفه راوی داسفتان در مسففیر سفرر ایش تجربفه میکنف  ،برگرفتفه از تجربففۀ
درونففی خفف د ن یسففن ه اسففت ایگ تفف ن،0301( 0

 )03درایوبففاره میگ یفف « :دنیففای

یک اثفر ادبفی یفک وارعیفت ینفی نیسفت ب کفه آن چیفری اسفت کفه بهوسفی ه یفک ذ فو
منرففرد سففازمانیافته و تجربففه شفف ه اسففت» در نی یفف رک ،او بففا وارعیففت ففای ج یفف ی
روبهرو ش ه و خ أ وج دی و پ چی خ د را برای چن میو بار به نظاره مینشین :
از دیفف ن کارگر ففا کففه بففا نگرانففی روی دسففتگاه ا خفف میشفف ن تففا بففه روش ففای
مخت ف

دلشفان را بفه دسفت بیاورنف  ،دل آدم ریفش میشف د مهفرهای را وصفل میکننف و

بعف مهففرهای دیگففر را ،بففهجای اینکففه ایففو بف ی روغففو و ایففو بخففار را کففه گ ف ی آدم را
میسفف زان و از درون ح ففق و حنجففره بففه پففردۀ گفف ش آدم میرسفف  ،یکبففار و بففرای
میشففه تمففامش کنن ف از خجالففت نیسففت کففه سرشففان را پففاییو ان اختهان ف آدم در مقابففل
ص ا سر تس ی ففرود مفیآورد ،مفانط ر کفه در مقابفل جنفج بفا یکفی دو فکفر و خیفالی
کففه جففایی پشففت پیشففانیاش پرپففر میزن ف  ،میگرارن ف کففه دسففتگاه ببففردش و کففار تمففام
است ر جا که نگاه کنف  ،بفه رچفه کفه دسفت برنف  ،سفخت اسفت و رچفه کفه بت انف
حتّی ذرّه اش را ف بفه خفاطر بیفاورد ،مافل آ فو سفرت و م کف شف ه و دیگفر بفه مفراق
خاطره اش سازگار نیست یکه پیر ش ه است ،ب ج ری پیر ش ه است
بای ف زن ف گی را کنففار گراشففت ،آن ف بای ف بففه ف لففاد تب ف یل ش ف د تففا بففه درد چیففری
بخف رد میدانففی چففرا؟ چف ن بهان ف ازۀ کففافی دوسففتش ن اشففتهای و ر ف رش را ن انسففتهای؛
بنابرایو آن را

بایف بفه چیفری تبف یل کنفی؟ چیفری سفرت و م کف مقفررات ایوطف ر

حک میکن (س یو،0353 ،

)235

سرر به آمریکفا در داسفتان سفرر بفه انتهفای شف

از جایگفاه مهمفی برخف ردار اسفت و

داستان سرر ای باردام بفه سفه رفارّه را بفه بخفش دوم داسفتان کفه بازگشفت بفه فرانسفه و
شهر پاریذ است متصل میکن

1. Eagleton
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فرانسه ،پوچی ناگزیر

پفذ از تجربیففات ناامی کننف ه در امریکفا ،بففاردام تصففمی میگیفرد بففه فرانسففه برگففردد

اگرچه پرسهزنی و مسافرت راوی داسفتان سفرر بفه انتهفای شف

زیفاد اسفت ،امفا بفه دلیفل

شکل دایرهای ایو سفرر ا کفه درنهایفت بفه نقطفه شفروع بفازمیگردد ،حاصف ی جفر تکفرار
پیدرپی موامیو اص ی داستان و گیجی و سردرگمی راوی داستان ن ارد
او در دانشففگاه پرشففکی میخ ان ف و در «گففرن-رانسففی» 0در ح مففۀ پففاریذ یففک مط ف
بففاز میکنفف  ،امففا مشففتری چنفف انی نفف ارد مشففک ات مففالی ،بفف بختی ،حففر
بیچارگی بیماران با

مفیشف د کفه بفاردام

شف د بففه نظففر سف یو ،حقیقففت و مففر

مچنفان روزانفه بفا صف نه ای مفر

و طمففع و
م اجفه

نفاگریر به پی سففتهان و زنف گی ،دروغ و تف می

بففیش نیسففت میففقتففریو رؤیففای انسففان ،آنچففه او را بففرای زنفف گی ت ریففک میکنفف ،
خ شبختی است« ،ایو باور پ چ و در یوحال بیب یل زن گی»
مکان ایی که باردام از آنهفا میگفررد ،گرشفتۀ از یفاد رفتفه جنفج را نشفان مید نف و
«می ان ک یشفی» کفه سفرر از آنجفا آغفاز و بفه آنجفا ف خفت میشف د ،دایفرهای بفه وجف د
مففیآورد کففه بففه ایففو گرشففتۀ فرام ششفف ه ارزش میبخشفف پففل ف رتیففه (،0۵00
 )005درایوبفففاره مفففیگ یففف « :شخصفففیت اصففف ی خففف د را در جفففایی مییابففف کفففه
ماجراج یی ففایش را از آنجففا آغففاز کففرده اسففت ] [ ،میفف ان ک یشففی بففهن ی یففادآوری
شرایطی است که گرشته را شکل دادهان »
آنچففه بففیش از مففه در جابففهجایی فوففا ا در رمففان س ف یو بففه چشف میخ ف رد ،شففکل
دایره وار آن اسفت سفرر راوی داسفتان از فرانسفه شفروع شف ه و بعف از رففتو بفه آفریقفا و
سففپذ آمریکففا دوبففاره بففه فرانسففه بففازمیگردد بففه رفف ل ژرژ پ لففه «چگ نففه میشفف د
مکان ففایی را کففه تنهففا بففهط ر مسففتقل از ف رففرار دارن ف  ،بففه ف مففرتبط س فاخت؟ بففا
جابففهجایی در منطقففه ،جابففهجایی در فوففا ،از مففۀ ایففو ن ف ع جابففهجایی ا ،آن یکففی کففه
واض ف تر از مففه در دنیففای پروسففت بففه چش ف میخ ف رد سففرر اسففت» (پ لففه،0۵02 ،
)۵2
1. Garenne-Rancy
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 .5بحث و نتیجهگیری

س پفپو ش حاضفر ،جسفتوج ی «مفو وجف دی» سف یو در سفرر بفه انتهفای شف
بففا اسففتراده از نقفف پ لففه بفف د کففه بففه چگفف نگی درک مق لففه ای بنیففادی مکففان در آن

میانجام سرر به انتهفای شف

داسفتان مفردی اسفت کفه پف چی انسفان و زنف گی انسفانی

را درک می کنفف بعفف از ماجرا ففایی کففه بففرای فردینففان بففاردام اتّرففاق میافتفف او دیگففر
نمیدانف کیسفت تنهفا انسففانی را میبینف کفه در جهفانی پف چ در حرکفت اسفت انسففان از
منظر س یو ،م ج دی اسفت کفه خف دش را بفه وجف د مفیآورد ،بف ون اینکفه بت انف زمفان
ازدسترفته را بازیاب و بفرای میشفه از چیفری کفه مفا یّتش را تشفکیل مفید ف  ،م فروم
میش ف د بففارت «مففو سففت » بففرای س ف یو بففا «مففو نمففیدان کففه سففت » یکففی اسففت
احساس وج د داشتو با احسفاس ر فا کفردن ،ن انسفتو و سفق

برابفر اسفت در سفرر بفه

انتهای ش  ،احساس وجف د داشفتو ارزش مابتفی نف ارد بفرای دکفارت ،بفارت «مفو فکفر
مففیکن  ،پففذ سففت » در ابت ف ا دریافففت و بیففان تص ف ّر و تکففرار هه ف ر ان یشففه و زن ف گی
ب د سپذ به معنای کش

ایفو نکتفه کفه ایفو زنف گی و ایفو هرفیفت ترکفر بهوسفی ۀ یفک

خالق بفه مفا داده شف ه اسفت ،معنفا شف در آثفار سف یو و بهخصف

شفف

در سفرر بفه انتهفای

کففذ ایففو ارزش وجفف د دارد بففه بارتدیگر ،احسففاس فروپاشففی و تبففا ی در

معنای «مو وجف دی» سف یو بفه چشف میخف رد وجف د داشفتو ماننف ت ت ف خف ردن بفه
سففمت رهقففرا و ران ف ن در یففک سراشففیبی سففق

بهس ف ی یففک گنففاه در دادگففا ی ب ف ون

راضی ،ب ون گناه و بف ون مفته اسفت کفه با ف

میشف د انسفان در سراشفیبیِ بف دن رفرار

بگیففرد از منظففر سف یو ،ب ف دن

یففهای الهففی نیسففت ،ب کففه صففرفاً کاسففتو و م رومیففت از

وج ف د اسففت (پ لففه،0۵60 ،

 )227بنففابرایو «مففو وج ف دی» س ف یو بففا سسففتی شففروع

میش د و بفا نف ی احسفاس پف چی ،تفرس و وحشفتِ از بفه بوبسفت رسفی ن و میفل بفه
فرار به ر ریمتی به جایی بیفرون از وجف د ،ادامفه مییابف و در مفان ل ظفه ،مفیتف ان بفه
ت قففق ایففو آرزو یعنففی مففر

رسففی (پ لففه،0۵60 ،

 )230ازآنجاییکففه بففه نظففر س ف یو

وج د داشتو یفک نف ع اشفتباه اسفت و فر نف ع آگفا ی بفه معنفای وارعفی ک مفه ،آگفا ی
غ ففط ،اشففتباه و پف چ اسففت؛ در ایففو شففرایط چففارۀ دیگففری بففهجر از بففیو بففردن ایففو نف ع
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آگفا ی اشفتباه وجف د نف ارد ،مگفر اینکففه آن را بفه حففال خف د بگفراری تففا در ایفو بات ففاق
ک ک ف فففرورود (پ لففه،0۵60 ،

انتهففای شفف

 )232وارعیففت ایففو اسففت ،گرچففه در رمففان سففرر بففه

آنچففه احسففاس میشفف د ،پفف چی ،ناامیفف ی و سففردرگمی راوی اسففت ،امففا

جررففهای ک ف س ف و گففررا کففه مففان «جسففتج » اسففت ،باررففهای از امی ف را بهس ف ی ایففو
ه مفات میگشفای وجف د ،پف چ اسففت و معنفایی نف ارد؛ امفا ممکفو اسففت را فی وجف د
داشته باشف کفه بتف ان بفه آن معنفا بخشفی در دنیفای شفگرتانگیر سف یو ،راوی و رهرمفان
داسففتان در جسففتج ی امی ف و روشففنی ،سففرر را برمیگرین ف و بففهایوترتی  ،خ انن ف ه را بففا
دنیای فکفری ن یسفن ه آشفنا میکنف

مفانگ نفه کفه در ابتف ا گرتفی  ،روش موفم نی ژرژ

پ لفه تنهفا بفه مطالعفۀ فوفا و زمفان بسففن ه نمیکنف  ،ب کفه «مفو وجف دی» ن یسفن ه را نیففر
آشکار میکن « :به جستج ی امی میروم ،پذ ست »

در پایان بای گرت بفا ت جّفه بفه پفپو ش انجامشف ه« ،مفو» سف ینی بفا سفرر بفه انتهفای
ش

به پایان کار خ د نمیرسف ؛ زیفرا پفپو ش حاضفر م ف ود بفه تنهفا یفک اثفر از سف یو

ب د و جهان داستانی س یو فوفای خف بی بفرای بررسفی آن در بفاری آثفار ایفو ن یسفن ه در
اختیار م قّقان ررار مید ف در میفان مطالعفات انجامشف ه بفر دیگفر آثفار سف یو ،تنهفا یفک

پفپو ش ( ففادیتقفی ،فارسففیان و آذری ازغنف ی )03۵0 ،بففه واکفاوی جامعهشففناختی مففر
رسطی 0پرداخته است ازایورو ،مطالعفات آینف ه مفیت اننف ایفو داسفتان و یفا دیگفر رمفان-
ففای ایففو ن یسففن ه را از منظففر موففم نی بففهدرّت بررسففی کففرده و بففه درک بهتففری از
«جهففانآگففا ی» ن یسففن ه دسففت یابن ف

مچنففیو مففیت ف ان در مقالففات آتففی بففا اسففتراده از

روش ژرژ پ لفه ،مق لففۀ فوففا-زمفان را کففه تففاکن ن تنهففا در داسفتان ففای گ شففیری (حففامی-
دوسففت 03۵2 ،و  )03۵3بررسففی ش ف ه ،بففر روی سففایر رمففان ففای معففروس ادبیّ فات ایففران
م رد مطالعه ررار داد
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دربارة نویسندگان
م و ت قیقات دانشگاه آزاد

مهسدا پاکدل دانشفج ی دکتری زبان و ادبیّات فرانسفه واح

 جهان داستانی او و پ چی در آثار ایو ن یسن ه،اس امی است پپو ش ای او م تاً بر س یو
متمرکر میباش
م و ت قیقات دانشففگاه آزاد

فرانک اشددرفی اسففتادیار گروه زبان و ادبیّات فرانسففه واح

 تطبیقی و ترجمه،اسفف امی اسففت ح زه ای پپو شففی م رد ارۀ ایشففان ادبیّات موففم نی
میباش
مو

فاطمه خانمحمّدی ا سففتادیار دانشففگاه و سففرپرسففت دانشففک ۀ زبان و ادبیّات واح

ت قیقات دانشففگاه آزاد اس ف امی اسففت و در زمینه ای گ ناگ ن ادبیّات فرانسففه از جم ه نق
موم نی تب ر دارد

