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  مقدمه
، يرغـم شـهرت و معروفيـت جهـان     اسـت كـه بـه    يفرانسوا مورياك، از زمرة نويسـندگان 

 دليـل . است مورد توجه ايرانيان قرار نگرفته است يكه شايستة همچو اوي متأسفانه تاكنون چنان
 ياز او بـه فارسـ   كيمترجمـان بـه آثـار او دانسـت؛ چـه، آثـار انـد        يتوجه يرا شايد بتوان ب آن

او را، با  يرو، برآن شديم تا در اين مقاله بخشي از آرا و انديشه ها نياز ا. برگردانده شده است
دو نويسـندة مطـرح ديگـر،     يكه خود او برا يو تأكيد بر جايگاه يتطبيق يشناس تكيه بر روش

از مضـامين   يد درنظر گرفته است، و همچنين با تأمل بـر يكـ  يمارسل پروست و آندره ژ يعني
. و تبيـين كنـيم   يبررسـ » بـاوري  بحـران ديـن  « يقرن بيستم، يعنـ  يموجود در جامعة ادب ياصل
هايش نيـز آشـنا    او، بلكه با ديدگاه ياز آثار ادب يا ترتيب، خواهيم توانست نه تنها با گوشه اين به

ـ   يبرا يا زهيانگ يو اميد داشته باشيم تا شايد اين آشنايشويم  در  يپژوهشگران و مترجمـان ادب
  . ايران باشد يبهتر شناساندن اين نويسندة مطرح قرن بيستم فرانسه به جامعة ادب

از مقولـة تطبيـق ميـان ايـن نويسـنده و دو       ياين بين، اساس كار را بـر انجـام تحقيقـ    در
خواننـدگان   يعصـر و بـرا   وبيش با مورياك هم دهيم كه هر دو كم يمديگر قرار مطرح نويسندة 

ـ انتخاب پروست و ژ يدليل اصل. ترند شده نسبت شناخته به يايران د ايـن اسـت كـه هـر دو در     ي
قـرن بيسـتم را    يباوري حاكم بر جامعة روشـنفكر فرانسـة ابتـدا    ، بحران دينينحو آثارشان، به
 ديگـر از نويسـندگان هـم    يچه باعث تمايز مورياك از بسـيار دانيم آن ياند و نيك م بازتاب داده
در اين مقاله نشـان خـواهيم   . 1شود از قضا اعتقاد راسخ او به مذهب كاتوليك است يعصرش م

آن، خواننـدگان   تبع بهپروست يا ژيد و  يها مورياك، بر خالف شخصيت يها داد كه شخصيت
هسـت تـا بـا     ينكته واقفند كـه هميشـه اميـد   او بر خالف خوانندگان اين دو نويسنده، به اين 

در  ياساسـ  ي، تغييـر ياز قديسان يا پيامبران يا هر گونه عامل فراطبيع ييك يشفاعت و پادرميان
ه كـ دهد تا بپندارد  يان مكام كايبه مور يكيدئولوژيتعبير ديگر، نقد ا به. سرنوشتشان ايجاد شود

شـود تـا تمـام     ايمـاني باعـث مـي    دارند و بـي  مانيد ايبه نام ام يخود و خوانندگانش به مفهوم
نابجـا نيسـت اگـر در    . هاي داستاني پروست و ژيد بسـته باشـد   اي فرار در برابر شخصيتهراه

ترين جمالت مورياك اشاره كنيم كه وقتي خود را با تندباد نقـد مخالفـان    از شهره ياينجا به يك
اش  يمـذهب  يهـا  ر عاليق و گـرايش كنجلوة مذهب در ادبيات قرن بيستم مواجه ديد، نه تنها م
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كاتوليك ناميده بودند  ينويس منتقدان او را رمان -كرد  يجلوه م يارتجاع يديد بسيار نشد كه به
  :بلكه با افتخار گفت  -

» !نويسد يهستم كه رمان هم م كينويس كاتوليك نيستم، كاتولي به آقايان بگوييد من رمان«
  )102، 1940مورياك (

دهد تا بتوانيم همگام بـا   ين امكان را ميبه ما ا ياثر ادب يمذهب ةبر وجه ينينچ نياتأكيدي 
: اي دارد ديگر نيز بپردازيم كه، از قضا، در تاريخ نقد معاصر، جايگـاه ويـژه   يتحليل آن به مبحث

  متمايز دانست؟ ينويسنده را از اثر ادب يشخص يتوان زندگ ياينكه آيا از ديدگاه مورياك م
ميان سه نويسـندة مـورد    يه هدف از مطالعة تطبيقكاست اشاره كنيم  يضرورنهايت،  در

ـ   يبـر ديگــر  كـي ي يهـيچ عنـوان اثبــات برتـر    بحـث بـه   در  ييا توانــايـ  ياز حيـث ارزش ادب
توانـد در   يبـاوري و ايمـان مـ    نيم چگونـه ديـن  يه مراد آن است كه ببكست، بلين يپرداز داستان

  . نويس اثربخش باشد رمان يساز رنگيو چندوچون پ يپرداز شخصيت

  يبحث و بررس
ه آيـا در كشـاكش رويكـرد    كـ شود اين است  يه در بدو امر مطرح مك يترين پرسش ياصل

از نقد معاصر فرانسه كه اثـر   يحاكم بر بخش وسيع يگرا ساختارگرا، فحوايي و همچنين شكل
وان چنين انگاشت كه ت يكند، م يم يرا منفك و متمايز از خالق اثر، درك، تحليل و بررس يهنر
 يزند و درك هر يك در گرو درك ديگـر  يرا به هنرش پيوند م يآفرينندة هنر يمستقيم ةرابط

  :گويد ياست؟ مورياك دراين زمينه م
از  يممكن است نويسنده تالش كند تا به هر نحو خود را از اثـرش منفـك كنـد و چيـز    «

 يآثار يرد پا يراحت توان به يچنين كند ماگر هم  ياما حت. وجود خويش را به خواننده ننماياند
نيسـت كـه    يترديـد . كـرد  ياش مطالعه كرده در نگـارش اثـرش پيگيـر    يرا كه در طول زندگ

مجرد صحبت  است كه در ذهنش نقش بسته و، به يمتأثر از مطالعة آثار يا ت هر نويسندهيخالق
  )107 همان(» .سازد ي، خود را نمايان ميدر هر باب
دسته از مطالعات و تعليمات مـذهبي اسـت كـه     منظور مورياك، در اينجا، آن است كه يبديه

بها  يشود، رنگ ببازد و ب يكه در جامعة غرب حادث م يسبب تغييرات تواند با گذشت زمان و به مي
ها دسـتخوش تغييـر و    هنرمند درگذر سال يما مسجل است كه ذايقة ادب ياين نكته برا. شود يتلق

ماننـد، يـا    يمـ  ي، پايدار و مستدام برجايكه، با اندك تغيير يهاي ر هستند شاكلهشود و اگ يتحول م
نيـز وجـود دارنـد     يديگر يها شود، در مقابل، شاكله يحسب امر بر قوام و استواريشان افزوده م به
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 ياز آثـار  يا چنين است كه پـاره  دهند؛ و اين يبازند و وجهة پيشين خود را از دست م يكه رنگ م
  . كنند يمقدار جلوه م يكننده و ب از اين ما را شيفته و مفتون كرده بودند، كسلكه پيش 

بدين معنا كـه  . كند ياش پيوند خاصي برقرار م يمذهب يمورياك بين اين ديدگاه و باورها
دانـد كـه بايـد در     يدارد، م ايماندر نگاه او، نويسندة آگاه، كه به رسالت و همچنين مسئوليتش 

تعـداد  مورياك معتقد است كـه  . بشويد يسكوت كند و دست از آفرينش ادبخاص نيز  يمقطع
گويند و در عين حال، توان تصور و  يگزاف م سندگان در باب رسالتشان سخن بهياز نو فراواني

ـ  او در . برايشان نـاممكن اسـت   يآفرينش ادب يبرا يگرفتن پايان نظر در   ذكـر   يخـاطرات درون
، خوانندگان يها آفرينش ادب توانند دريابند كه پس از سال يان نمسندگياز نو يه بسيارككند  يم

، 1940موريـاك  ( انـد  چه بسا تكراريشان را ندارند و خسته شده يها ديگر تحمل شنيدن حرف
76.(  

دهد كه او بـا صـراحت تمـام     نشان مي يخاطرات درونمورياك در  يها يادداشت يبررس
از  ياو داستايوفسـك  يبه عنوان نمونـه، بـرا  . رده استاز نويسندگان اظهارنظر ك يبسيار ةدربار
است كـه هيچگـاه از ميـزان تاثيرگذاريشـان كاسـته نشـده اسـت، و نادرنـد          ينويسندگان ةزمر

يـا همـان بازتـاب     1يرا خوانـده باشـند و از تـأثير بينـامتن     يكه آثار اين نويسندة نـام  ياشخاص
يداست كه مارسل پروست و آندره ژيـد نيـز از   ناگفته پ. نباشد ياو در آثارشان نشان يها انديشه

و آثارشان توجـه نشـان    يشخص يها ميان ديدگاه ينشك اند كه مورياك به هم جمله نويسندگاني
  . داده است

 ياساسـ  يا ايـن مقالـه اسـت، ذكـر نكتـه      يكه مضـمون اصـل   يا اما، پيش از شروع مقابله
 يتـوان از زمـرة نويسـندگان    را مـي  بايد از خود بپرسـيم آيـا فرانسـوا موريـاك    : است  يضرور

تر اسـت؟ بـه عبـارت     اند، شهره كه داشته يهاي و فعاليت يبرشمرد كه آثارشان، درقياس با زندگ
گونـاگونش؟ موريـاك در    يهـا  داستان يها تر است يا شخصيت مورياك معروفخود ، آيا ديگر

تـاب  كدهـد، در   ار قـرار مـي  كه تاريخ ادبيات دراختيـ  يهاي هايش، با تكيه بر داده از نوشته ييك
  : گويد يكند و م يديگر مطرح م ينويسندگان ةرا دربار ي، نظير چنين پرسشتازه يها يادداشت

شـان در   ياز نويسندگان تعلق دارند كـه زنـدگ   يژيد و روسو و شاتوبريان هر سه به نسل«
... شناسند يها م تاثر، نويسنده را بهتر از شخصي يها قياس با آثارشان مشهورتر است و خواننده

  يهـاي  آنان را بـا تكيـه بـر شخصـيت     اند كه خوانندگان عموماً ياما شكسپير و راسين نويسندگان
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  )39، 1961مورياك ( »اند شناسند كه در آثارشان خلق كرده مي
عجوالنه است و نياز به تلطيف يا شايد تكميـل دارد؛   يمورياك تاحدود زياد يالبته، داور

آثار ژيد يا روسو يا شاتوبريان، هم به لحاظ مضمون و هم بـه لحـاظ    ةمجموعدانيم كه  يچه، م
شـود كـه ايـن     يصـدچندان مـ   يامـا اهميـت مـتن هنگـام    . ، بسيار ارزشمند استيادب يفحوا

شـوند و شخصـيت و    يوارد مـ  1يـژز يقـول ارسـطو د   ا بـه يـ نويسندگان مستقيماً به بطن ماجرا، 
درايـن بـين،   . هنـد  خوانندة كنجكاو قـرار مـي   يپيش رو، يراو/ منششان را، به عنوان نويسنده

اثر روسو و همچنـين   اعترافات، اثر ژيد يا خاطرات روزانهاست تنها به چند اثر، از شمار  يكاف
كه نام برده شـد،   ياين نويسندگان در آثار يهمگ. نوشتة شاتوبريان اشاره كرد خاطرات فراگور

شكسپير درقيـاس بـا سـه     يكه زندگ حال آن. اند رفتهالهام را همانا من درنظر گ يسرچشمة اصل
او بـه   يكه با زندگ ناشناخته است و خواننده بيش از آن يكه ذكر شد تا ميزان فراوان يا نويسنده

يــا  هملــتنظيــر  يهــاي داســتان يهــا عنــوان نويســنده آشــنا باشــد، او را از خــالل شخصــيت
ايـن   يتـوان بـه موريـاك در ادا    يكه م يا اما خرده. شناسد باز مي مكبثشمار  بي يها شخصيت

اسـت كـه ابعـاد گونـاگون      يا مطلب گرفت اين است كه راسين، برخالف شكسـپير، نويسـنده  
ديگـر   ياش بر همگان آشكار است؛ شايد به همين سبب است كه مورياك بعدها در يك يزندگ

از  ين يكـ راسـي  ي، ضـمن اشـاره بـه ايـن مطلـب كـه زنـدگ       ها يادداشتهايش به نام  از نوشته
  : شود يبود كه از آن سود برده يادآورم يترين منابع عمده

هـا   كه خودشـان در آن  يپيش از اين گفته بودم كه ژيد و روسو و شاتوبريان تنها در آثار«
خـاطرات  يـا   اگـر دانـه نميـرد   نظيـر   يهاي  اند ؛ در داستان خوانندگان زنده يحضور دارند، برا

من خواننـده مهـم اسـت خـود نويسـنده       يكه آنچه برا اين يراب: دليلش هم ساده است. روزانه
  ).96-95، 1958مورياك ( »كند ياست، نه آنچه خلق م

رابطـة موجـود ميـان نويسـنده و نوشـتار از ديـدگاه        ةكه دربار يا اكنون با توجه به مقدمه
م بـرديم،  كـه نـا   يا دو نويسنده ةبينش او را دربار يتطبيق يتوان كار بررس يمورياك ذكر شد، م

 .وستپردازيم به پر ميابتدا . شروع كرد

  مارسل پروست
تر است و به همين مناسبت نيـز،   سال از فرانسوا مورياك بزرگ 15مارسل پروست حدود 

                                                           

1- diégèse .به . ك. نAristote ; Poétique ; Paris ; Garnier Flammarion ; 1987 
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گـذارد، بـر    يرا كه در اين قبيل موارد بايد انتظار داشت تـا اسـتاد بـر شـاگردش برجـا      يتأثير
شدت تحت تأثير  فراموش شود كه هر دو نويسنده بهاين نكته نبايد . گذاشته است يمورياك باق

كه بزرگـان   اند كه نويسندگان بزرگ نيمة دوم قرن نوزدهم را از خود متأثر كرد، و آن اين يعامل
ديد اسـتاد بـدانان نگريسـت و از     اند كه بايد به در حوزة ادبيات يكسوتان يا، به تعبير ديگر، پيش

باعـث شـد تـا موريـاك در بـدو امـر مارسـل         يبرداشت است كه چنين يبديه. كرد يآنان پيرو
اما بعدها، همين ديدگاه بـه آثـار پروسـت باعـث شـد تـا       . كند يپروست را از زمرة الگوها تلق

ها بـيش از پـيش بـه     كه در گذر سال يراه ؛ديگر را برگزيند يمورياك، برخالف استادش، راه
بـا   يش را با خلق آثارياستعداد خوفرصت داد تا  كاياش از پروست منجر شد و به مور دوري

رسـد كـه مارسـل     ين بـه نظـر مـ   يچن يگاه. نظرگاهي متفاوت از پروست، به همگان بنماياند
رود و هر چه بر تعداد صـفحات اثـرش افـزوده     يپروست هر چه بيشتر در كار نگارش پيش م

رنحـو ممكـن از   تالش مورياك اين است تا بـه ه . بيند يتر م كرده و آشفته شود، خود را گم يم
  . اهد يا، از آن فاصله بگيردكب يكردگ يا خودگم يميزان اين كاست

ش، آفريننـدة اثـر، در   يرد كه بـر مبنـا  كتوان زيرگروه آن سنت ادبي قلمداد  يپروست را م
دليـل آن را شـايد بتـوان در    . خود، با فرازونشيب فراوان روبرو شده اسـت  يهنر يطول زندگ

 يكند بـا زيركـ   ياست، تالش م ييهود نيمه ياو كه مرد. جو كردپروست جست يمذهب يباورها
 يتـوان تـوجيه   يرسيدنشان بـه كمـال نمـ    يرا شكل دهد كه برا يهاي تمام در آثارش شخصيت

كرونوتوپيـك يـا فضـازمان آثـار پروسـت،       يدقـت در بـاب سـاختارها    يبا كمـ . يافت يمنطق
در چنـين  . با هـم ندارنـد   يد كه هيچ ارتباطان يهاي او مكان يها داستان ييابيم كه جغرافيا يدرم
خـاص وابسـته اسـت و ايـن مكـان نيـز تنهـا و تنهـا          يها به مكـان  ، هر يك از شخصيتيجو
عـدم امكـان    ياز عوامـل اصـل   يكـي د بتـوان ايـن امـر را    يشا. گر همين شخصيت است يتداع

در زمان، نويسـنده،  كرد؛ چه، در آثار اين  يآثار پروست تلق يها ارتباط ميان شخصيت يبرقرار
  .قلمداد شود يتواند عامل جداي ينيز به نوبة خود م مكانويرانگر دارد و  يا وجهه اعم موارد،

كنـد تـا رخـدادها را     ينم يهايش به خواننده كمك چندان پروست در داستان يها توصيف
يـا   ييستامپرسيون يهاي توان توصيف يپروست را م يها تعبير ديگر، توصيف به. كند 1جويي پيش

كه بـدان   يرمان، يا همان چيز ياصل يكرد كه در درك ماجرا يتلق 2سورامپرسيونيستي قولي به
                                                           

1 - anticipation 
  نك به . ه استپروست به كار برد ةسورامپرسيونسيم اصطالحي است كه بنژامين كرميو در بار -2

Gérard Genette ; Figures 1 ; p. 49  
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بـدين معنـي كـه نكتـة مهـم بـراي پروسـت،        . كند يايفا نم يگويند، نقش يداستان نيز م 1پيرنگ
. وحدت حضور مادي اشيا و ادراك همزمان از چند شـئ در كنـار هـم قرارگرفتـه اسـت      شدت

، از قبيـل شـيوة   يهايش بر عاليم ظـاهر  ، همچون بالزاك، هنگام توصيف شخصيتپروست نيز
ميـان   ياما معمـوال پيونـد  . كند يلباس پوشيدن و نوع كراوات و نحوة راه رفتن و غيره، تأكيد م

تـوان، بـه    يدر همين باب اسـت كـه مـ   . شود يو پيرنگ داستان ايجاد نم يظاهر يها اين نشانه
كه اگـر پروسـت    اين: ميان مورياك و پروست اشاره كرد  ياساس يتفاوتعنوان نخستين گام، به 

داستان است تا بتواند به دركي ظريف از جـوهر   يها رد و اثر زمان بر شخصيت يبازنماي يدرپ
افـراد شـوريده و    يو ماهيت زمان در مفهوم كلي آن دست يابـد، موريـاك در انديشـة بازنمـاي    

در رمـان مشـاهده    يدر پـ  يقوطشان را يك به يك و پـ توان مراحل س ياست كه م يگناهكار
هايش به بازگويي روايت جديدي از داستان هبوط انسان  به بيان ديگر، مورياك در داستان. نمود

به همين سبب نيز در آثار او اميد آمرزش هست و خواننده همواره دل به اين دارد .  توجه دارد
ـ  امـداد يـا   معجـزه د و در نتيجـة وقـوع   در روند داستان ايجـاد شـو   ياساس يكه تغيير ، يغيب

در دل  يكـه چنـين اميـد    حـال آن . يابـد  يب رهـاي يشخصيت رو به سقوط داستان از دام مصـا 
  .گيرد يخوانندة پروست شكل نم

زعـم او، در آثـار    بـه . گيرد بر همين مبنا اسـتوار اسـت   يكه مورياك به پروست م يا خرده
برد؛ به عبارت  يدرد و از بين م يدگان خود را ميكه آفر شبيه است يپروست، نگارنده به هيوالي

شخصـيت   يو روحـان  يمعنـو  يدر اثر وجود ندارد تا بتوان از خالل آن به تعـال  يا گر، نكتهيد
انـد   يپروست دربند غل و زنجيـر  يها ه شخصيتكد بتوان گفت ين منظر، شاياز ا. بود اميدوار

 يا را از آنان سلب كرده اسـت و آنـان نيـز چـاره     يكه جسمشان را اسير، و توان هرگونه حركت
دهـد   يبه آثار پروست نشان مـ  يلك ينگاه. اند كه در آن گرفتار آمده يندارند جز تحمل شرايط

 يشـوند و تالشـ   ينمـ  يش هيچگاه گرفتار احساس ندامت و پشيمانيوب مكاو  يها ه شخصيتك
از اين رو، مورياك معتقد است . ندخويش را بهبود بخش يو معنو يكنند تا شرايط روح نيز نمي

او بـا نگـرش   . اند بهره يها نهفته است، ب انسان يكه در ذات تمام يعصمتها از  كه اين شخصيت
آثار پروسـت   ةص برجستينامد و آن را از زمرة خصا يم» يكاست«را  يژگياش، اين و خداباورانه

 منبعـث   كايـ مور يشخصـ  يباورهـا ، از ين داوريـ ه اكم ينك يد مكيگر تأيبار د. كند يقلمداد م
 يا در مقالـه  كايـ مور. قلمـداد كـرد   يا منفـ يتوان مثبت  يرا م يتين خصوصيشود، چون چن يم
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  1389 تابستان, 58شمارة  , ادبيات معاصر جهانپژوهش  74

 

  :گويد  يوقت م يها از روزنامه يمنتشره در يك
بـه  . ام شـود اشـاره كـرده    يكه در آثار پروست مشاهده م يفراگير يها يمن بارها به كاست«

 هايش چندان صادق و روشن نبوده اسـت  شخصيت يبازنماي عقيدة من، پروست در توصيف و
رغـم سـقوط،    ، كه بهيها و جنايتكاران آثار داستايوفسك يو، شايد به همين دليل است كه روسپ

  .1»دارند يبي روح پروست برتر يها نيز اميدوارند، بر شخصيت يبه نجات و رهايهنوز 

، نويسـندة  يداستايوفسـك  ةمورياك در باركه  يا انهيگرا نسبت مطلق با استناد به قضاوت به
ـ       ي، دارد متسخيرشدگان  يزگـاه يگر يتوان انتظار داشـت كـه خـود او در آثـارش همـواره درپ

. 2ز چنـين نيـز اسـت   يـ شـتر مـوارد ن  يهـايش باشـد كـه در ب    نجـات شخصـيت   يبـرا  يفراطبيع
ف تبـع آن، خواننـدگان او بـر خـال     پروسـت و، بـه   يهـا  او، بر خالف شخصيت يها شخصيت

 ييك يهست تا با شفاعت و پا درميان يخوانندگان پروست، به اين نكته واقفند كه هميشه اميد
. در سرنوشتشان ايجـاد شـود   ياساس يتغيير... ياز قديسان يا پيامبران يا هر گونه عامل فراطبيع

ل يـ ن دليند به اك ياحساس، م يكنزد كيوفسيخود را به داستا كايه اگر موركد توجه داشت يبا
ه كـ  نيـ در آثار هـر دو آن هـا دارد، حـال ا    يا ژهيگاه ويجا يمانيه مضمون ندامت و پشكاست 

بـه   كايمور. ز ندارديآن را ن ةه دغدغكست، بلين يا ن مقولهيچن ييبازنما يپروست نه تنها در پ
 يانه و برخاسته از باورهـا يگرا جانبهيك يه البته قضاوتكنگرد  يم يبرتر يد نوعيد به يژگين ويا

دقـت   كيوفسـ يدر آثـار داستا  يمانيمفهوم ندامت و پشـ رة در با يمكچون اگر . اوست يمذهب
دگاه يـ دهد و آن را از د ينم يمذهب ين مفهوم بعدي، به اكايه او، برخالف موركم ينيب يم، مينك

 ند تا باك يتالش م كايگر، مورير ديتعب به. ندك يم يبررس يشناخت ز روانيد نيا شاي يشناخت انسان
ه آثـار  كـ نـد  كن وانمـود  يردن پروسـت از او چنـ  كـ و دور  كيوفسيردن خود به داستاك يكنزد

  .مواجه است ياستكپروست با 
و  يتـوان بـا تكيـه بـر آن و بررسـ      يشود و م يكه در آثار پروست مشاهده م ينكتة ديگر

» شـق ع«اش با آثار مورياك، اين نويسـنده را بهتـر شـناخت، مضـمون      يبينامتن يها كنش كاوش
برخـوردار اسـت و    ياحساسـ  يپروست، عشق تنهـا از جنبـه و بعـد    يبدين معنا كه برا. است

                                                           

 Du côté de chez Proust" in. La Vie intellectuelle, 25 mars 1935": به . اطالعات بيشتر نك يبرا -1

هاي داستاني مورياك است كه در پايان رمـاني بـه همـين نـام،      تريد يكي از پليدترين شخصيت ترز دسكرو بي -2
چنـين شخصـيتي دچـار عـذاب      يخود مورياك چند سال بعد، توگويي برا. شود سرگشته و آمرزيده نشده رها مي

شود بـار   كه ترز در آن موفق مي» پايان شب«با عنوان بسيار گوياي  سدنوي ميوجدان باشد، مكملي براي اين رمان 
  .گناهان خود را سبك كند
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 يبـر نارضـايت   يمبتن يشود تا، درصورت فراق عاشق و معشوق، احساس يهمين امر نيز باعث م
ـ   . يا محروميت در ضمير طرفين شكل گيرد آن اسـت تـا بـا     يپروست در آثـارش هميشـه درپ

ارتباط بين دو  يتبع برقرار را يادآور شود كه به ياشاره كند و آالم يهاي مستمسك عشق به رنج
شود تا، در  ياين حالت جمود باعث م. شود يارتباط بين دو نفر ايجاد م يبرقرار» امكان«نفر، يا 
موريـاك، حسـادت    يكه، برا حال آن. جز حسادت نباشد ياز موارد، حاصل عشق چيز يبسيار

 ييابـد، نـه در زمينـة پيـدايش امـر      يپاافتاده معنا مـ  ق يا موارد پيشتنها در زمينة احساسات رقي
  . بنيادين همچون عشق

پروسـت بـه    يها از شخصيت يانگارانه و سطح ساده يليه در تحلكان وجود دارد كن اميا
و با حفـظ   يناتوراليست يها را با نگرش آن بوده تا آن يم كه نويسنده همواره درپيجه برسين نتيا

. انـد  يآزمايشـگاه  يهـاي  هايش حشرات يـا مـوش   ين و توصيف كند، گويي شخصيتفاصله تبي
خواهد داشت كه ديدگاه نويسنده به اثـر، در بـدو امـر، نگـاه      ين تصور را درپيا ين نگرشيچن
در بـاب   يلين تحليچن ةجينت. نگرد يم ياست كه به حيوان ديگر - ييا شايد نيز حيوان - يفرد

هايش را با وسـواس زيـاد و، در بـدو     ه او شخصيتكند كا مجاب ن است ما ركز مميمورياك ن
گرايانـة   ياو، جنبـة تعـال   يته براكن نيتر كند و مهم يتوصيف م ياخالق يها امر، از خالل كنش
هـاي برتـر    انسـان  موريـاك شـود تـا    ي، ايـن جنبـه باعـث مـ    ين منظرياز چن. روح انسان است

شان صرفا بر غرايز استوار اسـت،  يها ليت كه كنشمسئو يب يهايش را نه همچون حيوانات داستان
به همـين  . شان وقوف كامل دارنديپذير ببيند كه به فرجام كارها مسئوليت يديد موجودات بلكه به

پروسـت  . و زهد پروست نيز با پارسايي مورياك متفاوت اسـت  يپرهيزگار يدليل است كه حت
ممكن است غـذانخوردن بـراي جسـمش    يابد  يشود كه در م يم يبه گرفتن روزه راض يهنگام

زمـان از  بـه   يدستياب يرا كه برا يمفيد باشد و به او فرصت دهد تا جدال قهرمانانه و جنونبار
  . است به پايان برد آغاز كرده دست رفته

 يبـرا  ياما بايد اعتراف كرد كه اثر پروست نه يـك واگويـه، بلكـه بـيش از هـر چيـز تالشـ       
شه منتظر است يهم يستيو ژانسن يكياتولك يل باورهايبه دل كايمور .است يواقع يحيات يبازآفرين
د يـ ه امك حال آن. ند و او را نجات دهد و به معراج ببرديرا برگز يد و شخصياياز آسمان ب يتا دست

ه كـ ابـد  يرا ب يند تا راهـ ك ين ميست ؛ او تمام هم و غم خود را صرف ايپروست ن ةمان دغدغيو ا
بـه عبـارت بهتـر،    . نـد كق بر احساس خسران غلبه ين طريا و از ايته را احآن گذش كمكبتواند به 

ـ به نام اميد در آثار پروست، مترادف اين نيست كه اثرش الزاما پويـا نيسـت    يصرف نبود مفهوم ا ي
  . نظاره نشسته است مختوم و مرده را به يا كه به آينده بنگرد گذشته اش بيش از آن نوشته
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ميـان موريـاك و    يدگاه منتقد خداباور به ايجـاد تفـاوت اساسـ   ياست كه از د ياين مطلب
ن يچن ييا، شايد نيز، نقطه ضعف برجستة اثر پروست برا يكاست. شود پروست منجر ميمارسل 

ا يـ ه آكـ نجاسـت  يسؤال ا. نهفته است يدليل و دهشتناك ايمان و خداباور يدر فقدان ب يمنتقد
خرج داده و به پهنة مشئوم سـدوم و عمـوره وارد   كه شهامت به  شود پروست را به سبب آن يم

ـ يا شايشده است، مالمت كرد،   يكـه خـود را مسـلح بـه سـالح      آن يد مراد اين است كه چرا ب
را برداشته است؟ اگر بخـواهيم اثـر پروسـت را بـا اثـر موريـاك از        يكند، چنين گام يفراطبيع

نشستيم، تحليل كنيم، بايد  يا به داورگونه كه م مقايسه و نوشتارش را آن يديدگاه جايگاه انسان
بايسته و درخـور   يآثار پروست، درنظرنگرفتن جايگاه ياصل يها از بارزه يكينيم كه كاعتراف 

 يهـا  زيـرا نـه تنهـا هيچيـك از شخصـيت     . آدمي اسـت  يوجدان و ذات خداجو يستايش برا
و ندامت  يوجدان يها آشفته نيست، بلكه دغدغه مشوش و دل ياخالق يها يپروست از دلنگران

 ين قضـاوت يچنـ . خـورد  يها به چشم نم و توبه و تالش در جهت بهبود نيز در وجود شخصيت
آثـار   ين منظـر بـه داور  يز ازهمـ يـ ن كايـ ر است و موريپذ هيتوج يكدئولوژينقد ا يةتنها در سا

پروسـت   يهـا  در زمينـة شخصـيت  » ادب«با عنوان  يا ه در مقالهك چنان. پروست پرداخته است
  : گويد يم

 يهاي شخصيت. و تقوا آشنا نيستند يپروست با خلوص و پاك يها هيچكدام از شخصيت«
عمـل   به يكه خودشان تالش آن يب –نظير مادر و پدربزرگ  -اند  هم كه پاك و مبرا توصيف شده

 يهـا  درسـت همچـون شخصـيت   . توانسـتند باشـند   ياند و جز اين نيـز نمـ   آورده باشند، چنين
 Mauriac, Revue des Lettres(» .ندك يجلوه م يشان كامال طبيع يرذالت و پستكه  يضداخالقي

modernes, 25 mars 1935 (  
 ةه ديـدگاه موريـاك دربـار   كن است يشود، ا يحاصل م ين داوريه از اك ين برداشتينخست
اما داور اين مطلب به همـان  . شدت معتقد و متعصب است و به يحيمس يدگاه فرديپروست، د

از  ياريه در آثـار او، بسـ  كـ  نيـ ز ايـ ن مطلـب ن يـ است اديب اسـت و گـواه ا   يه كه مسيحانداز
خـورد؛ تـا    يچشم نم ها به ز در آنيمان نياز نور ا يا ه بارقهكاند  د و پلشتيها چنان پل تيشخص

ن اسـت شـخص   كـ ه چگونـه مم كـ انـد   خرده گرفتـه  كاياز معتقدان به مور ياريه بسكبدانجا 
نجا بـه وضـوح   يصفت باشد؟ در ا طانين شينچنيا ييها تيادر به خلق شخصمانند او، ق يمانيباا
او  يبـرا . رديـ گ يدر تضاد قرار مـ  يخالق ادب ةبا وجه كايمنتقد خداباور مور ةه وجهكم ينيب يم

را  يو اميدواركننده در آثار پروست، باعث شده است تـا دنيـاي   يانسان يانداز عدم وجود چشم
معنويـات   ين راستا، وجود تنها اندكيآور جلوه كند ؛ در ا و خفقان كشد دلتنگ يكه به تصوير م
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ت باعـث  يبه الوه كايمان موريا. مانند كند يرا ب يتوانست هنر اين نابغة ادب يم پروست در آثار
شـده كـه خـودش آفريـده      يهـاي  شخصـيت  ين استنباط كند كه پروست قربانيشده است تا چن

مجرد خلقـش،   شود كه نويسنده به يبدل م يها به بت انداست يها هريك از شخصيت يعنياست، 
ه پروست به دسـت خـود   كن است يا ين ناتوانيل ايدل. دهد يبا او را از دست م يتوان روياروي

پروسـت از جانـب    ةدر بـار  ياينگونـه داور . را سد كرده اسـت  يباب اشاره به مسايل فراطبيع
باايمان مترصد آن است، تا با استناد بـه   يحاين نكته است كه اين نويسندة مسي يمورياك گويا

صـحه   يو دين يبر تكية خود به مضامين اخالق يموجود در آثار استادش، به نحو يخالء معنو
گيـرد كـه موريـاك     يصورت م يهنگام ينجاست، چنين نقديته اكن. بگذارد و آن را توجيه كند

. دارد و چنـدان شـهره نيسـت    يبـر مـ   ينخستين خود را در شاهراه ادبيات جهـان  يها هنوز گام
معنويـات در قـرن    يارزشـمند از فراموشـ   يا او نمونـه  ينيست كه تجربة پروست برا يترديد

  . اين مهم صورت بگيرد ياست كه بايد در باب احيا يهاي تالشهمچنين بيستم و 

  آندره ژيد
مـام و  ت ينـد، بـا زيركـ   ك يمنتشر مخاطرات با عنوان  1934كه در سال  يمورياك، در اثر

ق قيـاس بـا مـوريس    يـ او را از طر يبيني ادب كند تا جهان يمنظور درك بهتر آثار ژيد، تالش م به
آثـارش   يورزد كه موريس بارس در تمام ياو در اين اثر براين نكته تأكيد م. تشريح كند 1بارس

مـام  گوناگون و شرايط وقت وفق دهد، حال آنكه ت يخود را با رخدادها ينوع تالش كرده تا به
. خود فرصـت عـرض انـدام دهـد     يهم و غم آندره ژيد اين بوده كه به عدم تطابق و ناهماهنگ

ميـان   يفرضـ  ينشـ ك مكالمـه و هـم   ياست كه به بررسـ  يزعم مورياك، آندره ژيد انديشمند به
از  يالحـاد  يمنزلـة ديـدگاه   يونان باستان به ياز يكسو، و باورها ياله يعنوان دين مسيحيت، به

ـ ا. همت گماشته و، به همين سبب نيز، مدام با خود درجدال بوده اسـت ديگر  يسو ن جـدال  ي
د را در آثار او يژ ةشيموجود در اند يتوان دوگانگ يه مك نياست دال بر ا يشاهد كايمور يبرا
  .ردكز مشاهده ين

كه آندره ژيد به هـوادار   ي، هنگام1932پيش از نگارش اين كتاب، در سال  يمورياك حت
 يشـود و خـود را پرچمـدار باورهـا     يسابق بدل م يشورو يكمونيست يها ص انديشهپروپا قر

                                                           

1- Maurice Barrès 1862-1923ـ آثـار اول . يست فرانسويونالياستمدار ناسينگار و س س، روزنامهينو ، رمان اش  هي
ه نفـس او جـدا از   كـ د شـو  يسپس متوجه مـ ) 1888 -91،شتنيش خويستا(اوست  يافراط يفتگياز خودش كيحا

 .اوست يروشن و توانا كه معرف سبكنام دارد  ها مستأصل ن اثرشيمعروفتر. ندارد يان ارزشينفوس فرانسو
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  :نويسد يكند، دربارة او م يم يگرايانه در فرانسه معرف چپ
دفعات گوشزد كرده بود كه هريك از  است كه به جامعة جوان خود به يآندره ژيد شخص«

ـ   است از هر حيث منحصربه يآنان شخصيت  ينيگزيوان بـرايش جـا  تـ  يهمتـا كـه نمـ    يفـرد و ب
را كـه   يبولشويك يها خواهد بپذيريم كه انديشه يامروز از ما م ،اما همين شخص. درنظرگرفت

ممكن است به تناسـب زمـان، جايگـاهش را تغييـر دهـد، سـرلوحة        يبر اساس آن هر موجود
  )161، 1934مورياك ( »!خود قرار دهيم يبين ها و جهان آرمان

چـه، چنـين   . جـا اسـت   و بـه  يياك دراين زمينه كـامال بـديه  نيست كه اشارة مور يترديد
كه ممكن اسـت چـه بسـا بـا      يشود تا روند ايجاد عشق و عالقه به موقعيت يباعث م يرويكرد
همين امر به نوبة خـود باعـث   . فراوان نيز حاصل شده باشد، با اشكال مواجه شود يها يدشوار

ـ    يعـار  يخواهد شد تا وجود انسان از هرگونه اعتمـاد  بـه موقعيـت    ياعتمـاد  يشـود و ايـن ب
همچـون برنـار پروفيتانـديو بـا آن      يبدل شود كه شخصيت يموجود، در حقيقت به همان معضل

 يعنـوان پـدر بـه او مـ     كه پـيش از ايـن بـه    يكند شخص باره كشف مي روبروست، يعني به يك
آثـار ژيـد،    يهـا  كنـد تـا شخصـيت    كاري مي اعتمادي بياين . 1نگريسته، در واقع پدرش نيست

خـود را دگرگـون كننـد و     يبين ، كل جهانيمجرد ايجاد تغيير يا احساس ايجاد تغيير در زندگ به
. ننـد كند يا به نحوي بيمارگونه در صحتش شك يخود يا تجديدنظر نما يدر هر يك از باورها

ـ   يترين مضمون ي، اساسكايدگاه موريدراين بين، از د اعتمـادي   يكه ممكن است هدف چنـين ب
آن در ايجاد اميـد   يها يعشق و تواناي يبه قدرت فراطبيع ياعتماد يب. است» عشق«قرار بگيرد 

تلخ به آينـده   يو ترديد مداوم باشند و نگرش يژيد گرفتار دودل يها شود تا شخصيت يباعث م
  . داشته باشند

او،  بـر خـالف   يگيرد و با برداشتن گـام  يكه از ژيد م يكند با درس ياما مورياك تالش م
ناگفتـه پيداسـت كـه در ايـن رهـرو،      . كند يهايش را همواره اميدوار به آينده بازنماي شخصيت

ايـن  . اسـت  عشقشتابد، همانا  ياش م يتحقق هدف نويسنده به يار يكه برا يترين ابزار بايسته
تـرين   نيز بيابـد، امـا برجسـته    يزمين يا آثار مورياك وجهه يجا يعشق البته ممكن است در جا

هنـوز در   يه عشق الهك يياو از آنجا يه براكرد كد اشاره ياش است و با يوة آن، بازتاب الهجل
بـه همـين   . ز توجه شودين جلوه نيه به اكرتر آن است يپذ قتيان است، حقيبطن جامعه در جر

                                                           

و توسط حسن  سازان سكهبا عنوان  يكه در فارس Les Faux Monnayeursبه رمان .. اطالعات بيشتر نك يبرا -1
  .ترجمه شده است يهنرمند
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گيرند و با ايجاد حـس اميـد    يواقعگرايانه تر به خود م يا مورياك جلوه يها دليل نيز شخصيت
  . مثبت پديدار گردد يشوند تا در نگرش او نيز تغييرات ينده باعث مدر خوان
مورياك در مورد ژيـد بـه ايـن     يها بيشتر يادداشت يه با بررسكتة قابل تأمل اين است كن
آثار ژيـد را   يخود ارزش ادب يبريم كه نويسنده هيچگاه درپي آن نيست تا با نقدها يم ينكته پ

 يفراوان و به دفعات بر اين نكتـه پـا   يمورياك با تيزهوش. بكاهدآن  يزير سؤال ببرد يا از بها
رايج زمانه، اين كه اعتقاد  يها است از گرايش يفشارد كه نوع نگرش ژيد، درحقيقت، بازتاب يم

است بيهوده كه بايـد در صـحت آن ترديـد     يساخته و پرداختة دست انسان عمل يبه هنجارها
فيلسوفان  يها از آرمان ياست كه بسيار ينگ جهانكند ج يكه دراين بين مطرح م يكرد؛ و مثال

معتقد است كـه ايـن ترديـد     كاما موريا. قرن بيستم زير سؤال برد يرا تا ابتدا يعصر روشنگر
 يشـود كـه او طـ    انديشة انسان روشنفكر قرن بيستم بيشتر از آنجا ناشـي مـي   يفراگير در فضا

همـين  . كند ياله يرا جايگزين باورها يانسان يتالش كرده است تا هنجارها يمتماد يها سال
كنـد كـه خوانـدن آثارشـان تنهـا       يتلقـ  ينويسـندگان  ةامر باعث شده است تا او ژيد را از زمر

از  ياز همين روست كه در يك. آن تأكيد شود يتواند مفيد باشد كه صرفا بر بعد ادب يم يهنگام
او را بسـيار   يآثـارش در دوران جـوان  است كـه خوانـدن    يا گويد ژيد نويسنده يهايش م مقاله

هـا بـا مشـكالت     اسـت كـه درآن شخصـيت    يمورياك محل يآثار ژيد برا. تحت تأثير قرار داد
ژيد را بايد نويسـنده  . 1ندارند يشوند و هيچيك نيز راه گريز يگوناگونشان با يكديگر روبرو م

از قشـر جـوان    ياپذير بخشبه عطش فراوان و انكارن يتوجه يقلمداد كرد كه با ب يو انديشمند
 يدر آثارش، راه اميد به آيندة روشن را از بسـيار  يو فراطبيع يمذهب يها جامعه به يافتن انگاره

از آن است، همواره اميدوار  يز نمادين كايه خود موركخصوص  اين قشر به. از آنان سلب كرد
 -دسـت يابـد   يه رشـد و تعـال  همچون او ب يفرد يها و جهانبين بود تا بتواند با تكيه بر انديشه

ـ    كـه بـه   يو فجـايع  يكه به دليل وقوع جنـگ جهـان   يرشد  يتبـع آن رخ داد دسـتخوش تزلزل
ش بـه  يهاي خو ياما اين خواسته برآورده نشد و ژيد با انعكاس ترديدها و دودل. آميز شد جنون

ژيـد  . فتار بودشوند كه او در دام آن گر يكرد تا آنان نيز گرفتار همان معضل يخوانندگانش كار

                                                           

از  يكه آندره ژيـد در پاسـخ يكـ    يا بهتر از جمله يمورياك در اين زمينه چه شاهد ياثبات صحت مدعا يبرا -1
خواهيد بدانيـد هـدفم از    يم«: سؤال كرده بود سازان سكهنگارش رمان  ةانگيز ةگفت كه از او دربار ينگاران روزنامه

مشـكالت ممكـن    يامتمـ  يخواستم اين اثر را به محل تالقـ  يم. گويم ينگارش اين رمان چيست؟ بسيار خوب، م
  :به . اطالعات بيشتر دراين زمينه نك يبرا »!بدل كنم

Le Dernier Bloc-notes ; Paris ; Flammarion ; 1968 
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خـورد و بـا    يچشـم مـ   كـه در آثـارش بسـيار بـه     يتوانست با تكيه بر مضمون درد و رنجـ  يم
هـايش را بـه آينـده     و نجات از ايـن طريـق، شخصـيت    يرستگار يبرا يدرنظرگرفتن جايگاه

مشـترك   ياسـت، زنـدگ   يمورياك آنچه بيش از هر چيز ديگر باعث شگفت يبرا. اميدوارتر كند
نگرد كه  يپاك و عفيف م يمورياك به اين زن به ديدة نماد موجود. همسر اوست ژيد و مادلن،

متحمـل   -خصـوص بـا ژيـد     به - ياست كه در طول زندگ يهاي عصمتش مستقيما زاييدة رنج
مشـترك   يدرك اين مطلب دشوار است كه چگونه ممكن است زندگ كايمور يشده است؛ برا

د بهتـر  يه شـا كـ رد كـ د اعتراف يثيرگذار نبوده باشد؛ اما بابر افكار و انديشة ژيد تأ يبا چنين زن
د يبا ژ ين است شخصكه چطور ممك نيا: داد يز مد نظر قرار ميگر ماجرا را نيبود او طرف د يم

  ند و از او متأثر نشود؟ك يزندگ

  نتيجه
عصـرش، مارسـل    با توجه به آنچه در بارة مورياك و ديـدگاه او دربـارة دو نويسـندة هـم    

عنـوان   گمان موريـاك، بـه   كرد كه به يگير توان چنين نتيجه يو آندره ژيد ، گفته شد، مپروست 
 ياو بـرا . شود يدر آثار اين دو انديشمند ديده م يناپذير جبران يمان، كاستيا و با يمذهب يفرد
انـد،   سـتم يقـرن ب  يسان ابتداينو ن رمانيتر برجسته ةه از زمركن دو يدر آثار ا ياستكن يه ايتوج

رد يـ گ يجه مـ ينت كايه موركاست  يرديكن رويه بر چنكيبا ت. ندارد يكيدئولوژيجز نقد ا ياهر
 يحاكم بـر جامعـة اروپـا    ي»فردگرا«پنداشتند كه انديشة  يچنين م يد و پروست اشتباهيه  ژك

 كايدگاه موريه البته از دك(دارد و نه احتياجي به عشق  يبه خداباور يقرن بيستم، ديگر نه نياز
اين دو را نيز احسـاس و   يالزام وجود يو حت) شود يمشاهده م يخالص آن در عشق اله ةجلو

پـرداز و متفكـر    ورزد كـه تـالش ايـن دو داسـتان     يمورياك بر اين نكته تأكيد م. كنند يدرك نم
بازتاب دهند و  يدر اثر ادب ينحو را به ينياز يادبيات قرن بيستم اين بود كه اين ب ةبزرگ گستر

كـه   آن حـال . بياالينـد  يفراطبيعـ  يدال بر نيـاز بـه بـاور    يز وجود هرگونه نشان و عالمتآن را ا
كـه در ذهـن انسـان قـرن بيسـتم پديـد آورده، عطـش         ي، دقيقا به دليل خالئياروپاي يفردگراي

گونـه اسـت كـه     بيش از پيش تحريك كرده، و اين يفراطبيع يناپذيرش را در احراز باور يسير
 يخـوب  و ايمان به عـالم غيـب بـه    يكه در آن انديشة خداباور يا نوشتن آثارفرانسوا مورياك، ب

، درد و رنج انسـان  ينامد جبران كند و از سوي يم يكند تا آنچه را كاست يمشهود است، تالش م
هـاي روانشـناختي    انسان معتقد را همراه با تحليل يديگر، آرامش و استوار يايمان و، از سو يب

قرن بيستم از همچـو   ياست كه در جريان ادب يكند؛ و اين همان چيزظريف و عميق منعكس 
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  .1شود تا به جايزة نوبل دست يابد اي مي سازد و بهانه يم ياستثناي يا نويسنده ياوي
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