
 65 80 تا 65، از صفحه 1387 بستانتا، 45هاي خارجی، شماره  پژوهش زبان

 ییسرا هنر داستان هاثورن و: گو  قصهۀدغدغ

 ∗نیزهره رام
 رانی، دانشگاه تهران، ای خارجيها  زبانةدک، دانشیسیات انگلیادب يترک ديدانشجو

 ∗∗ی سهيبهزاد قادر
 رانی، دانشگاه تهران، ای خارجيها  زبانةدک، دانشیسیگروه انگلار ی دانش

 )1/5/87 :، تاریخ تصویب19/3/87 :تاریخ دریافت(

 بهزاد قادري سهی/ زهره رامین سرایی هاثورن و هنر داستان: گو دغدغۀ قصه دهکیچ
 ،    ایکـ ات آمر یـ خ ادب ی عطـف تـار    ۀ بـه عنـوان نقطـ      ،ل هاثورن ی ناثان ییسرا  داستان ةوی به ش  نوشتارن  یا

سان ه مقد ک خش يها  به ارزش  يبندی پا كتر  و يبار بند و  یا ب یک انقالب آمر  يامدهای از پ  یکی. پردازد یم
ـ سم ا یسی بعدتر رومانت  یمک. بود ـ ش فرد یاف را بـا سـتا     کن شـ  ی  یـک جـاد  یسـنده و نقـش او درا     یت نو ی

ـ با درنظرگـرفتن ا    .ردک تر  ژرف ییایکن آمر یت نو یشخص      یتیوضـع ن  یه هـاثورن در چنـ     کـ قـت   ین حق ی
ـ د یبه درون قلمـرو داسـتان هـاثورن مـ         را   یاسی وس یم مذهب ین مفاه ینوشت، انتقال چن   یم     د و تـالش   ی
 و  یردن معنـ  کـ محـدود     از ییه ابا ک يا وهیند و آنها را با ش     کن را بش  یشی پ ک خش يها نهیش زم یرد پ ک یم

ن یا .ندکفیب نانش نظرکسا ا وی متفاوت به دنيمنظر ب، از ین ترت یند تا، بد  کن  یگزی جا ،ع ندارد یل وقا یدال
ـ  ،نـد ک ی مـ  ی معرفـ  شی خـو   آگاه نسبت به هنر    يا سندهیمقاله هاثورن را نو    ـ  اثبـات ا   يرا ب     ن سـخن بـه     ی
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ه بـه صـورت   ک يارکگذارد،  یم بازش ی خويها متن وت ازمتفا ری تفاسيه هاثورن راه را برا   کگذارد   یم
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 مقدمه
ـ  یـۀ  نظر یـک رگـز   ه ه ک ییسرا  داستان ییگو  داستان ک سب ة نوشتن دربار  يبرا  ازخـود   ی ادب

اتش را از دل یـ ه نظرک میناچار ،ندادهارائه وه یش  وک سبة درباریحیصر نظر  نگذاشته و يبرجا
ه کـ نظرخود هـاثورن هـم بـوده         اد منظور یقت به احتمال ز   ین حق یا. میشکرون ب یش ب یها داستان

ـ مقا. داده ش قرار یها بطن داستان   استادانه در  يا وهی خود را به ش    ۀینظر ـ  ۀل  رو قصـد دارد از     شی پ
خانـه هفـت    ، از رمـان معـروفش   ییهـا  ند و بـا ارائـه نمونـه       ی بچ یوتاه هاثورن گل  ک يها داستان

 .ابدی دست ي وییسرا داستان هنررة با  دریلک ۀی نظریک به یروانیش
 هاثورن قادر است قصد  یی روا ةویه چگونه ش  کند  کته را روشن    کن ن یوشد ا ک ین مقاله م  یا

لـف  ؤم«د بـر نقـش      کیـ أند و، با ت   کواژگون   بوده،   ي و ابتدا مورد نظر   ه در ک را   يا هلفانؤت م ین و
د نقش هـاثورن    یوشکم  ین، خواه یهمچن. هم نوردد   آن را در   ي مرزها ،شیها ، در داستان  »يابزار

  جـا افتـاده و     يهـا  سـنت  ه از کـ  -انـه   یعمل گرا  انه و یرد آرمانگرا یکرا در استفاده از هر دو رو      
جست و هم آنها را      یبودند و او هم از آنها بهره م        ين و یسرزمات  یادب هنگ و  شده درفر  یدرون

 .مینک روشن -زد  یپس م
 ۀ فلسـف  یاعتقاد اساس  دن بر یشکه هاثورن، با قلم بطالن      کم  یپرداز یته م کن ن ین به ا  یهمچن

 خـالص زدن بـر     ریـ  و ت  –ل انـداموار    کـ  یـک درون    اعتقاد به وحدت اضداد در     – ییگرا یتعال
خودنوشتِ بـه    يها نامه ین و جفرسن در زندگ    یلکشتر فران یه پ ک يا  چندگانه يها ت نفس ینوحدا

ن حال یع ند ودرک معطوف یسندگینو آن دامن زده بودند، قصد داشت توجه خواننده را به هنر          
ه کـ ه متنش از آنچه     کنیا ند، غافل از  کخالق داستانش حفظ     انگذار و یگاه خود را به عنوان بن     یجا

 .رود ی فراتر م، بودينظرخود و منظور مقصود و

 ایک آمری اجتماعۀنیهاثورن و زم
ش با وجود   یها داستان  در يو. ندیایکات آمر یخ ادب یتار  در ی عطف ۀ هاثورن نقط  يها داستان

         ةز دربــاریــ نيدیــاالت جدؤ، ســ»نانیدکــپا«فرهنــگ  هــا، و اصــول، ســنت  فــراوان ازةاســتفاد
رسـد   یطوربه نظرمـ   نینگاه اول ا   در. ندک ی مطرح م  یهست  و یندگشان ونگاهشان به ز   یها آرمان

 يهـا  شـه ین اند یردن چنـ  کـ د را بـا واژگونـه       یـ نگونه د یش قصد دارد ا   یها داستان ه هاثورن در  ک
 به همـان    يه و کدهد   ینشان م   او کبه سب  تر قی دق ین وجود، نگاه  یبا ا . اشوبدیب یوحدت بخش 

 ،بنـدد  یمـ  ارکـ  بـه  يه وک» لفؤ مۀمداخل«را شگرد یودند، زانش افتاده بینیشیه پ ک افتاده   يا چاله
 تمـام مسـائل مـورد       ة دانـش دربـار    ییش به عنوان منبع نها    ی درنظرگرفتن خو  ياق او را برا   یاشت
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دو  سـنده را همزمـان در   یجـه، نو  ینت در دهـد، و،   یند نشـان مـ    ک یه مطرح م  ک یاالتؤس بحثش و 
 .دهد یموضع متضاد قرارم

 – بدان تعلق دارد     يه و ک یخی تار نۀیشی موجز به پ   یهاثورن، نگاه  ک سب یبررس به منظور 
 –رفتـه   یپذ ریثأ ازآنها به شدت تـ     يه و کهاثورن را    ش از یات پ ی غالب ادب  ۀیه درونما ک يا نهیشیپ

  پـس از   ةژه دور یـ و ا، بـه  یکـ ات آمر یـ خ ادب یتـار   از يا دوره سندگان هـر  ینو. ر است یناپذ اجتناب
ه کـ  هاثورن   ةقت دربار ین حق یا نند، و ک خلق   ییایک آمر اًنحصر م یتیانقالب، قصد داشتند شخص   

 .ندک یصدق م زی ن،ا تعلق داردیکات آمریادب» ییگرا یتعال«به دوره 
ـ يهـا   و سنتيادین وجود، هاثورن قصد دارد تا هم با احاطه داشتن بر اصول بن       یبا ا   ۀ بدن

     بـا آنهـا از راه اصـول         ییارویـ  وهـم بـا رو     -راث مهـاجران بـود      یـ ه م ک -ا  یکات آمر ی ادب یاصل
 ،ن مهـم یـ دن به ای او در رسةاراد. شاندک بيا  زمان خود را به راه تازه ی ادب يها ، سنت يگر یتعال
اش  ییسـرا  داسـتان  ه جوهر کاش   یی روا ةویقبال ش   دوگانه در  ی را به اتخاذ موضع    يت و ینها در

 .سازد ی رهنمون م،دهد یل مکیرا تش
دن به  یاعتبار و ارزش بخش    رده بودند و  که آن راغصب    ک ینی سرزم ي برا یخیبرساختن تار 

رده کـ ا را به خود مشـغول     یک آمر ۀیسندگان اول ی تمام نو  باًیه تقر ک بود   يا حضور خودشان مشغله  
ش را ی خـو ي تا بتوانند بقا،دندید یشتن میدوش خو  برين مهم را باریه آنها تحقق اکرا یبود، ز 

نظـر   ه از کـ مفهـوم عمـده را       ت، آنها دو  یولئن مس یا مدن بر  غالب آ  يبرا. نندکن  ینده تضم یآ در
   : ش قـرار دادنـد    یخـو   شـعار  ،ابنـد یم  ی تعمـ  ی زنـدگ  يهـا  گسـتره توانستند به تمام     یخودشان م 

 .ییگرا عمل  وییگرا آرمان
ات یـ  ادب یی ابتدا يها دوره  از ياریتشافات بس ک ا يها گزارش  متعدد و  يها ه سفرنامه کبا آن   

واشـنگتن  «ا توسط   یکآمر  در ییسرا ه داستان کارشناسان معتقدند   کاند،   دهی رس ا به دست ما   یکآمر
ر یشـود تـا در تفسـ       یه باعث م  ین دوران اول  ی ا يها ق به نوشته  ی عم یاما نگاه . آغازشد» نگیرویا

   ه کـ دارنـد    ارشناسـان اتفـاق نظـر     که  کـ  ییجـا  در. میل رو بـه رو شـو      کبا مش » داستان«مفهوم  
 ی بـه عبـارت  – اسـت  یتشافکات ا یادب  از يا  نمونه ییایکآمر ران استعمارگر  مهاج ۀی اول يها نوشته

 قابـل   ۀتـ ک ن –مسـتعمرات    ه در ی اول يها نیح مهاجرنش یتشر ح و یق توض یطر خ از ی تار يزیر هیپا
 متون و  ات و ین روا ینگارش اول  ه آنها در  کن است   ی ا يات استعمار یسندگان ادب ی نو ةتوجه دربار 

ان دو یـ ل شـدن م یـ ه تفـاوت قا کنجاست یا. ردندک خودآگاهانه عمل  يا وهیاسناد عصرشان به ش   
 . شود یم دشوار» داستان«و» قتیحق«مفهوم 
ه غصـب  کـ  ینیسرزم شان بریادعاها ت بری مشروعۀدن جامی پوشان يه برا ین مهاجران اول  یا
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       بـه سـمت     یشـ ین گرا یچنـ .  اسـطوره داشـتند    یـک ردن  کـ  بـه علَـم      یمبرمـ  ازیـ  ن ،رده بودنـد  ک
بـه   ازیـ بعـدها آن را ن » نیلکن فـران  یبنجام«ه  کا آنچه   ی» الم آخر ک«ازمند  یشه ن ی هم يساز ورهاسط

 ةمعاهـد «و» رآرابالید«ه ی مهاجران اوليبرا). 8ام یبا(   به همراه داشت ،دینام» ساز  نقش يالگوها«
 ،یت دوره مسـتعمرا   يابتـدا  در. ردنـد ک ی م يپروردگار را باز   امر ل و یالم انج ک نقش   ،» فالور یم
» نتـراپ یجـان و  «، و »اتن متـر  کـ «،  »جاناتـان ادواردز  « چـون    یسـندگان یفه بـه گـردن نو     ین وظ یا

 یزنـدگ  ن مذهب ونقـش آن در     یگزیج جا یه به تدر  ک –خ  ی ساختن تار  يشان برا یها یودلمشغول
 . افتاد–شد  ینان مینش مستعمره

. نان شـد  یدکـ م پا یـ ف رژ یبـه تضـع    ده بـود منجـر    یاروپا رس  ه از ک» يروشنگر«ظهورمرام  
 يریارگکـ بـه    بر دکیأن وت ی تامس پ  ۀ نوشت خرد عصر  و میعقل سل  همچون   ییها تابک مقاالت و 

 ی معن یی نها يارسازکآش صله دادن و  ی ف يبرا گری د يا هستهاست،  ه شامل مجموع اضداد     کخرد  
 .ند تعقل بودیافر  خرد ويریارگکه همانا به کبه دست داد 

 انقـالب   يها خالل سال   در يروشنگر تقادات عصر اع ه اصول و  کقت  ین حق یبا توجه به ا   
»  اسـتقالل  ۀیـ اعالم« همچـون    يآثـار  اصل استقالل در   بر» جفرسن«د  کیأت وست و یت پ یبه واقع 

ات یـ  پرچمـدار راه ادب    یاسـ یشد، مقاصـد س    الم آخر کل به   یتبد» االت متحده ی ا یقانون اساس «و
درآمدند تا الگو    ریبه تحر  هدف   نیبا ا جفرسن   ن و یلکنوشت فران   خود يها  نامه یزندگ. شدند

» دلریـ پ بیـ لیف«ه کـ همانطور. ننـد ک فـراهم  ییایکـ آمر» آدمِ خودساخته« اسطوره ي برا يا ونمونه
 عمـل  و رفتـار  ریوحدت چشمگ  شه در ی ر ت او یشخص یچندگانگ«: دهرکن اظهار یلک فران ةدربار

چندگانـه   ثـر و  ک مت يهـا  »خود «یب تمام ین ترت یبد). 51دلر  یب(» ش دارد کمسل با اعتقاد و   يو
 .رسند یبه وحدت م» ییایکت آمریهو« اصطالح يتحت لوا

 ۀجـ ی نت،عـت ی بـا روح طب یی به قصد اتحـاد نهـا   يخودباور  الهام و  يروین ا بر کاعتقاد به ات  
ه اصـول  ک بودند   یسانکها   ییایکه آمر کآنجا   از. اروپا بود  سم در یسیجنبش رومانت  م ظهور یمستق

 ي بـا خـود دسـتاوردها   یـک  رومانتة عمل درآوردند، دورۀ به مرحلیستگیسم را به شا   یسیرومانت
 یانیـ گرا یتب تعالکم روی پییایکسندگان آمر ینو آثار. ا به همراه آورد   یکات آمر ی ادب ي برا یشگرف

» والـدن « و – معاصـر بـود      ة دور ،نی نمـاد  يه اثـر  ک» عتیطب« به خصوص    –» امرسون«همچون  
قصد  ان شده بودند و   ی شان ب  یاف تجارب شخص  کموشن  یب پشت ذره  ه از ک» د ثورو یوی د يهنر«

ض یف عـر  یـ ز ط کمر  در یانونکل به   یتبد بار گری د ،عت را داشتند  یدن با روح طب   یبه وحدت رس  
 شتریج ب یم به تدر  ین مفاه ی ا ،آن زمان  ؛ گرچه در   شدند نیشیانه پ یگرا عمل انه و یگرا م آرمان یمفاه

 تحـت  ،جهینت در. یمذهب  ویاسی سيها  تا جنبهشدند یار گرفته مک به ی ادبيها ف جنبه یتعر در
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 ي اقتـدار يگذار هی پاي خاص به سویشیدوره گرا هر ، در یعمل  و ی آرمان ینیب ن جهان یچن ریثأت
 وجـود   ،دندیرسـ  ی متفاوت به وحـدت مـ      يها نهیگز  تمام اضداد و   ،آن ریه تحت پوشش فراگ   ک

 .داشت

 سرا  داستانيآوا
   ة دور ةه دربـار  کـ  ییهـا  داسـتان   در ژهیـ  بـه و   ،شـورش کخ  یتوجه خاص هـاثورن بـه تـار       

ا یکـ ات آمریـ  ادبییوفاکشـ  ند رشـد و  یافر  برجسته در  يا  را به چهره   ي و ، نوشته ینینش مستعمره
دن یشـ ک ریت، بـه تصـو    ی بدو يبو عت، رنگ و  یطب به خاطر استفاده از     او يها نوشته. ردکل  یتبد

 یان اصـل یـ انـد، نمـاد جر    الهـام ي براینبعه م کنیا ، و قناسالعاده و    ز و خارق  یانگ م اعجاب یمفاه
 .اند ا درقرن نوزدهمیکات آمریادب

 چـه در  گذشـته و  ا، چـه در   یکـ ات آمر یـ ادب  به تناقضات پنهانِ فرهنگ و     یهاثورن به خوب  
ه همـان   کـ ن تناقضـات را     یـ  ا یوبک ابزار سـر   یبه خوب  ب، او ین ترت یبه هم . زمان خود، آگاه بود   

 - افتاده بود  ییگرا  و هم عمل   ییگرا ه هم مقبول آرمان   ک یمقدسه  کمفهوم خش   از دو  يبردار بهره
 ییدرجا: ندیگز یانش برم ینیشی جدا از پ   ،یه هاثورن راه  کن مورد است    یهم  در قاًیدق. شناخت یم
 هاثورن آنهـا را   ،رده بودند کوب تناقضات موجود استفاده     کمفهوم به منظورسر   ن دو یا ه آنها از  ک

ه هـاثورن بـا آنهـا    کـ  را یها وتناقضات تنش. گرفت ارکنحل به یات مبهم والک حل وفصل ن  يبرا
زه یـ غر ت، و ی، علم و بدو   يان عقل و دل، گناه و رستگار      یجدال م : ن قرارند یزد از ا   یله م کسرو

 .و تمدن
 و فراز از به دور  دست و یک را   يو ه آثار کن بوده   یا  منتقدان بر  ین وجود، تالش برخ   یبا ا 

 اساس آثـار  هاثورن بر  معاصرةسندینو» ادگارآلن پو«ه ک يجستار رن نظ یا از. ب نشان دهند  ینش
 .نوشته صادق است»  نگارشۀفلسف« به نام يو

   ،نـد کق عرضـه    یـ توانـد نبـوغش را ازآن طر       یسنده مـ  یه نو ک ین روش یبهتر پو مطابق نظر 
 ۀسففل« ه درک آنچه – هنرخود را    ۀی نظر ،سدینو یهاثورن م  ه بر ک ينقد  در يو.  است ییگو قصه

ه بـا  کـ ابـد  ی ی مـ یاتکـ آنهـا ن   در ند و ک یوتاه هاثورن اعمال م   ک يها داستان  بر –آورده  » نگارش
اسـتعداد   ان نبـوغ و  یـ  ب ين راه بـرا   یه بهتـر  کـ ند  ک یپو ادعا م  . ندیآ یدرم شعر جور  ازاو  ف  یتعر

ن یچنـ . انجامد یم ریثأ است و به وحدت ت     ی طول مشخص  يرا دارا یزدار است،    هی، شعر قاف  شاعر
ـ  بـاره خوانـد، و    یکاغذ به   ک بدون برداشتن نگاه از    توان بدون وقفه و    ی را م  يشعر حـد   ش از یب

 ).2پو ( برد ین میب مطلوب را از ریثأردن آن تکوتاه کا ی یطوالن
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 یفـ ین تعر یچنـ  ن در کـ ن وجه مم  ی هاثورن به بهتر   يها ه داستان کرد  یگ یجه م ینت سپس پو 
نـد  ک یثر م أه روح را به شدت مت     ک وجود دارد    يریثأت هاثورن وحدت    يها داستان در. گنجند یم
    ا یـ گانـه   ی يریثأتـ «پـو . دیـ آ یبه پـرواز درمـ     گردد و  یاحساسات شاعرانه توسط آن خشنود م      و
قبـل    ازیفـ یتعر لمـه، جملـه، و   ک ل بـه آن هـر     یـ  ن يه برا کدهد   یم د قرار کیأرا مورد ت  » همتا یب

  از یبرخـ  قـت اسـت، و    ی حق يتان جسـتجو  ه هدف داس  کند  ک ی اعالم م  يو.  شده است  یطراح
ه کـ رد یـ گ یجه مینت ب، پوین ترتیبد. اند» تعقل استدالل و «يها  هاثورن قصه  يها ن داستان یبهتر
 هـاثورن را  يهـا   شاخصـه يو. انـد  تـر  هـم شـاعرانه   شعر  ازی هاثورن حت يها داستان  از یبعض

»  مـوارد اصـالت دارد  ۀهم در«وه اکند ک یاعالم م داند و یاصالت م ل، و ینش، تخ یت، آفر یخالق«
 ).4همان (

بـه    منحصر ییآورد تا توانا   یرا مثال م  »  سه تپه  ةدر«ردن نظرخود داستان    ک روشن   يپو برا 
 ق آن منتقـل و    یـ طر ال از ی خ ةه قو ک – ییختن حس شنوا  یر با انگ  یثأش ت یافزا  در ، را فرد هاثورن 

 يها هی هاثورن رنگما  يها داستان ثرکا  در يو. شدکب ری به تصو  یینای ب ي به جا  –شود   یافت م یدر
 مـرگ را در     و ییبـا ی ز ه قبالً ک ییجا هاثورن در . ندک ی مشاهده م   را یعرفان  و ییایخولیغالب مال 

 یهست اسرار و دهد، اما رموز   یم  را قرار  ییایخولی حاال همان احساس مال    ،داده بود  هم قرار  نارک
 .تان را شدت بخشدداس رحاصل ازیثأدهد تا ت یم نارش قرارک در زیرا ن

 او ی اصـل ۀدغدغـ . پـردازد  یمـ  ه آگاهانه بـه هنـر  ک يهنرمند: است» صورت آگاه«هاثورن  
 اجـزاء داسـتان بـه       ۀهمـ .  داستانش يان شسته رفته برا   ی پا یکاست تا خلق     ریثأنش ت یآفر شتریب

صـول   ا ،هـا  ن حـرف  ی ا ۀاما با هم  . نندکجاد  یگانه ا ی يریثأاند تا ت   شده جور  با هم جفت و    یخوب
ت یـ نـد، ارجح  ک ی م ژگونتضادها را وا   او. مانند ی م یپس پرده باق   ت در ینها  هاثورن در  یاخالق
 ةویشـ . نـد ک ی سلسله مراتب آنهـا را واژگـون نمـ         برد، اما لزوماً   یال م ؤس ری را ز  يگری بر د  یکی

 انـه، و  یگرا انـه، عمـل   یگرا  آرمـان  يردهـا یکجـه رو  ینت عـت و  یال بـردن طب   ؤسـ  ریـ با ز   او ییروا
 ).65س یپر(است » يریدرگ خود با«و » يزیگر خود از«انه همزمان شامل یگرافرد

قابل لمس  م روزمره ویق مفاه یطر دهد، اما آنها را از     یم هم قرار  نارک هاثورن اضداد را در   
، ومعجـون   »ییبـا یهنرمنـد ز  «، پروانـه اوون در    »ینیراپاچ دختر« در   ینیباغ راپاچ : ندک یم ریتصو

د یـ وید«ه  کـ ب  یـ بـه همـان ترت    . انـد  يساز ند مجسم یان فر ی ازا ییها ه نمونه هم» خال مادرزاد «در
رده، نگـاه   کـ نقل قـول    » چارفوگلیر« از» نیفان مرمر   در یی روا يراهبردها«اش   مقاله در» يرمز

  مجسم و  يری درون تصو  –اش  » یکنگاه تراژ « و» نگاه شفاف «ان  ی م ی دوگانگ – هاثورن   ۀدوگان
وار و   لی تمث يا ن است، هم به گونه    ی نماد یقت زبان یحق ه در ک یوحدت: شود یفشرده م  ریچشمگ
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 ).203 يرمز(  به خودکیمت ا وی پويا وهیهم به ش
ساموئل «هاثورن با الهام از     . ندیب یمرا   ی خاص یشناخت  وحدت حس  ،هاثورن آثار  در يرمز

 یقتیت را به حق  یعه واق ک ییگرا آرمان  از يا گونه«: نه هدف  داند، و  یله م یرا وس  هنر» جیولرکلریت
 را  یه چندگانگ کسازد   ی را م  – اندام وار  ییای پو –ج  یولرکعه  یمابعدالطب ، و »ندک یل م ی تبد یجهان

 ).همان( ندک ی مبدل میگانگی به وحدت و
 خودآگاهانـه  يریـ گ لکنـد شـ  یا هاثورن با مبذول داشتن توجـه خـاص بـه فر        یی روا ةویش

: ننـد ک یمـ  اظهار» لیرو« و» بنت«ه  کهمانطور  . دنک ید م کیأ داستان ت  يریگ لکروند ش  ت بر یروا
 يهـا  شـه شـامل جنبـه   ی خـود دارنـد؛ آنهـا هم     ة گفـتن دربـار    يبرا زی ن یشه حرف یها هم  داستان«

ان یـ م ری چشـمگ  یتوان تفاوت  ین راستا م  یهم در). 41ل  یبنت و رو  (» اند یفراداستان اوانه و کخود
 .ردک مشاهده ییغنا داستان با شعر

ه ما را صفحه به صـفحه بـا خـود    کم  یدان ی را جذاب م   یل ما داستان  یرو بنت و  مطابق نظر 
 توان گفـت هـاثورن را از   یه مکنجاست یا در. افتد ی می بعد چه اتفاقۀصفح ه درکم  ینیببرد تا بب  
     ارکـ  را بـه  یـی روافنـون   همزمـان  يو. ردکـ  يبنـد   طبقـه یتوان به راحت ی نمیی روا ةویلحاظ ش 

 انحـراف و  «هـا اصـل      نقـض  اربردها و کن  ین ا یل اول یرو مطابق نظر   و ند،ک ینقض م  رد و یگ یم
 .است» يپرت رو

ش یان داسـتان را افـزا     یـ  پا یلـ ک ثرأه ت کرا  ی است، ز  ییگو مهم داستان  عناصر  از يپرت رو 
ت کـ  حر ،شـوند  یها برطرف م   ه درآن تمام تنش   ک یی نها یانین حال به سمت پا    یع در دهد و  یم
ان یـ له دست خـود را درجر ین وس یبد ند و ک یرد استفاده م  گن ش یا  از یهاثورن به فراوان  . ندک یم

ل بـه   یـ  ن ي اسـت بـرا    یـی  روا يله و شـگرد   ی او وسـ   ي بـرا  يپـرت رو  . گـذارد  یم ت بازتر یروا
 يبـه عنـوان شـگرد     : نـد ک ین ترفند استفاده مـ    یا  خاص از  يبا قصد  او آگاهانه و   مقصودش، و 

         خواننـده   يرو ه داسـتان بـر    کـ  يریثأ تـ  جـاد یا سـنده بـه منظـور     یخدمت دغدغـه نو     در ییروا
ـ  «وتاه  کداستان   ه در ک به خصوص آنگونه     –گذارد یم ده یشـ ک ریبـه تصـو   » س دوآن یخواهش آل

 :شدیندیخواند ب ی آنچه مة را وادارد درباري تا و–شده 
ا مرموزانـه   یـ د،  یـ نارشـان خرام  ک از ه جـادوگر  کـ د  یرفتند به نظرشان رسـ     یه م کهمچنان  «

م یبـارو ی دو مسـتمع ز    ةبه چهر  ستادم و یه من ا  کنجا بود   یا. شان گام برداشت   ي رو شیر پ یدرمس
 ییدل ماجراهـا   در گری د يها یلیه خ ک همانجا   –ان  کآن م  توانم در  یا م یه آ کنم  یره شدم تا بب   یخ

. بگـذارم   فراتـر  یقـدم  ا بـزنم و   یـ  دل بـه در    –دست داده بودند     ترجان خود را از    كبس خطرنا 
م داشتم  کهم گشوده بود؛ پس دل مح      شان از یلبها ره شده بود، و   یبه من خ  چشمان درخشانشان   
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 چند لحظه به    يآنها برا .  رهنمون شدم  ،شده بود  ه تازه حفر  ک ي گور يرا به سو   ریجفت ناگز  و
 مـردم در    از یل انبـوه  یستادند، اما ناگاه خ   یخاموش ا  دل شبانگاه روشن و    در آنجا و   در ییتنها

 .1»شدند داریان قبرها پدیم
حالت تعـادل    ها از  داستان: است» موازنه«رد  یگ یارمکه هاثورن به    ک يا ن شگرد عمده  یدوم

ن یـ ا در آورنـد، و  یش را به دسـت مـ     یت دوباره تعادل خو   ینها در افتند و  ی اغتشاش م  ۀبه ورط 
 دانسـتن  يه عطـش خواننـده بـرا      کـ نجاسـت   یرد؛ ا یـ گ ی صورت م  ییاشفه نها که م کزمان است   

ن ترفنـد را  یـ  هـم ا –صادق بود زی نی شگرد قبلةه دربار ک همچنان   –هاثورن   و. شود یراب م یس
 ماننـد   – ي و ،انـد  وتاهک هاثورن   يها ه داستان کآنجا   از. ندک یهم آن را نقض م     رد و یگ یم ارکبه  

امـا  . نـد ک یم هم زدن تعادل موجود آغاز     اش را با بر     قصه –وتاه  کداستان   گریسندگان د ینو ثرکا
:  دانسـتن اسـت    ينشاندن عطش خواننده برا    فرو ل در ین قب یا  از یسندگانینو گریبا د  تفاوت او 

 .االت و تناقضات طفره رودؤپاسخ دادن به س ع، ازیبا وقا زیآم هیناکقصد دارد تا با برخورد  او
 –دهنـد  یت مطـرح شـده پاسـخ مـ        یـ  روا يابتـدا  ه در ک را   یالؤ س ها معموالً  گرچه داستان 

ـ  ۀقـت رابطـ   یه اعتقادش باشـد، حق    یه شب ک يزی ساختن چ  يا اوون بر  ة مثل عقد  يموارد  س و ی آل
 ننـد و ک ی مـا را برطـرف نمـ   ینها عاقبـت سـردرگم    ی اما ا  –... ، و   ینی باغ راپاچ  یبه، چگونگ یغر

 ی خواننـده پاسـخ  ي متناقض هم برايا وهیداستان به ش ان هریپا. نشانند ی ما را فرو نم   ياوکنجک
ه خواننـده بـه خـاطرش     کست  ی ن ین پاسخ آن  یاما ا . گذارد یمپاسخ   ی را ب  يند و هم و   ک یارائه م 

ان یـ حس پا   از یقت توهم یحق در ارکن  یه هاثورن با ا   کتوان گفت    یم. داستان را تا آخر خوانده    
 .یان واقعی پایکنه  ند، وک یجاد میا

 ه ازکـ  را یکیانکـ  مۀ ساختن پروانیزحمت  اوون باالخره به هر   ،»ییبایهنرمند ز «داستان   در
ن پروانـه را فرزنـد   یـ سـفانه ا أمت رساند، و یان می آن بود به پايرو بر ارک داستان مشغول   يتدااب

قـت  یه اوون حق  کـ ه حـاال    کـ نـد   ک ی ما نقل م   ي برا يراو. ندک یم اش خرد  کیودک ةمعشوق دور 
بـاد رفتـه     ه زحمات تمام عمرش بر    ک نداشت   یتیش چندان اهم  یبرا گریافته بود د  ی را در  ییبایز

ن وجـود   یـ بـا ا  . ه اوآموخته بـود   ک بود   یقتیحق  از یصورت  و یا آن پروانه فقط تجسم    ریباشد، ز 
ه باورمـان بـه     کـ رسـد    یان مـ  ی به پا  یحال داستان در  د و یگشا یما نم  خود را بر    هرگز راز  يراو

گـر سـرگردان   ی ديسو  اوون رخ داده ازيه براک يا اشفهکم  سو ویک تصنع پروانه از   و ییبایز
                                                           

ــواهش آلــ «  -1  World's Greatest Classic Books. (1995). CD-ROM. Fulcrum ( »س دوآن یخ

Technologies. Ottawa: Ontario. (p 13) ـ ن پـس  متعلـق بـه ا   ی هاثورن از ايها  داستانيها  نقل قولیتمام ن ی
 .استمجموعه 
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  را در  ییبـا ی اوج گرفت تـا ز     یافکه هنرمند به اندازه     ک یوقت«: مانند ی م ی باق یحیتلو و شناور و
  از يه و ک ي نماد – مستغرق نمود  ییقت نها یلذت حق  ه روحش را در   ک ی هنگام –شدکآغوش ب 

 و قدر نظرش از  رده بود در  ک كاش قابل ادرا   ینیزم  و ي احساسات ماد  ي را برا  ییبایق آن ز  یطر
 ).36 ییابیهنرمند ز (»منزلت افتاد

ت یمعصـوم  ت قصـه را بـا پـرده برداشـتن از          ینها در» س دوآن یخواهش آل « داستان   يراو
 مانـد و   ی م ی گذشته همچنان به قوت خود باق      ةدهند آزار ن و یسنگ دهد، اما بار   یس خاتمه م  یآل
 د از یـ نجـا با  یا و«نـد،   ک ید مـ  یتشد ل و یح گذشته به درون حال را تسه      یان امتداد اعمال قب   کماک

باشـد؛   شـتر ی پ ی نسـل  يخطاهـا  ادآوری یه به تلخ  ک برافرازند   يادبودی يره رنگ بنا  یگورتسنگ  
را  ه اوکـ  ضعف دارد یک یحت هنوز ه قلب بشر  ک بماند، تا آن دم      يجا ان بر کماکد  یه با ک ییبنا

 .)18س دوآن یخواهش آل( »شاندکبه راه ناصواب خواهد توانست 
بش یـ  ورق ینیان راپـاچ  یـ ق م یـ نه عم کی به خاطر » سیبئاتر «ینیراپاچ ان داستان دختر  یپا در

، و  ینیت راپاچ یقت باغ، ن  ی حق ةتناقض حل نشده دربار    ا معما و  ی دن یک خواننده با    یرد، ول یم یم
 .ماند ی میبان باقی دست به گرين بازیا س درینقش بئاتر

. ردیگ یانش را به سخره م    کای ن ییگرا عمل  و ییگرا  آرمان ،ه هاثورن کرسد   یم به نظر  نطوریا
ه کـ همـان دم    در،گذرانـد  یمـ  روزگار» ن رضوان یروضه نو «ه در ک» ییایکآدم آمر « خلق   يایؤر

 .شود یآب م  نقش بر،ندک ی را برمال میحی فاضله مسۀنین مدیهاثورن شرخزنده درون ا
وه یخاص شـ   عناصر  از یکیند،  ک یبه آن اشاره م   » الیرو«به نقل از    » ثامپسون«ه  کهمانطور

 داستان اول   ي راو ی وقت ی حت الًه معمو کاست  » گر لف مداخله ؤحضورخودآگاه م «ن   هاثور ییروا
 یلفؤش را توسط مـ    یها هاثورن داستان . شود یم  سوم شخص ظاهر   يشخص است در جامه راو    

مـتن را    ن حضـور  یـ ا. نـد ک یت م یند روا یب یبا فاصله م   رون و یب  از اًه قصه را ظاهر   کتمثال گونه   
ال، یـ رو( »نـد ک یگرگونه ارائه مـ   یر د یمدام تفاس  گر لف مداخله ؤن م یا«ه  کرا  یند، ز ک یمغشوش م 

76.( 
ن معنـا   یـ  بـه ا   اًن لزوم یرد، اما ا  یگ یم سنده قرار ینو ان خواننده و  ی م ییجا  هاثورن در  يراو

قت ی درحق يو. ندکگاه را وارونه    یجا ن دو یقصد دارد با رجحان دادن به خواننده ا        ه او کست  ین
ه متفـاوت   یبق ن عمل از  یا را در  ه او ک يزیند، اما چ  ک یداستان اعمال م    در لفانه خود را  ؤاقتدار م 

هـم   سـنده هنـوز   ینو. نـد ک ی واحد منتسب نمـ    یلفؤش را به م   یها داستان ه او کن است   یند ا ک یم
 یتیچنـد شخصـ    اش چندگانـه و    لفانـه ؤت م یند، اما شخص  ک ی خود بر داستانش را حفظ م      ۀسلط

» خـود «ن  یـ جفرسون قصد ندارد تا ا     ن و یلک همچون فران  هاثورن برخالف گذشتگانش   است، و 
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خواهـد   یه مـ  کـ ند  ک یجاد م ین توهم را ا   یار، هاثورن ا  ک يابتدا در. لفانه را به وحدت برساند    ؤم
 –سـنده ی نو –ت سروته داستان را با اقتـدارخودش      ینها ند، اما در  کگاه را وارونه    یجا ت دو یموقع
 .آورد یهم م

 رون ویـ ب  ازاًه قصه را ظـاهر ک تمثال گونه یلفؤم«ش را با  یها عادت داستان  يهاثورن از رو  
 سـنده در  یه نو کـ دانـد    یالزم م  زیهاثورن، همانند پو، ن   . ندک یت م یروا) همان(» ندیب یبا فاصله م  

پس  ش را در  ی خو یان من درون  کماکه بتواند   ک يند، اما فقط تا حد    کخواننده عرض اندام     برابر
 یی تـا جـا   –ن چارچوب یا در ن حد و  یسنده تا ا  یه نو کده دارم   یقمن ع «. ندک حاجب پنهان    ةپرد

 »سـد ی بنو يا  نامـه  ی زنـدگ  ةویتواند بـه شـ     ی م –ندکع ن یحقوق خواننده را ضا    ه حقوق خود و   ک
 ).4هاثورن (

ان یــجامــه راو لفانــه خــود را درؤم رده هــاثورن حضــورکــ ه ثامپســون اظهــارکــهمانطور
. شـود  ی مختلف رهنمون مـ    یخواننده را به سمت معان    نشاند، اما ذهن     ی م یرسکش به   یداستانها

اسـتفاده  » ش دادنینمـا « ترفند يبه جا» ردنکف یتعر«ه او از شگرد     کل است   ین دل ی به هم  اًقیدق
 يتوانست اصل آزاد   ید خواننده م  ی شا ،ردک یلفانه را حذف م   ؤ م يها را اگر او دخالت   یند، ز ک یم

اما خواننده داستان هـاثورن  . ندک باور تر ت را راحت  متفاو یی معنا يها ن انتخاب ییتع خواننده در 
 در. انـد  ش گذاشـته یش پـا یقبل پ ه ازک را يریرد، مسیگ یش مین شده را در پییش تع یپ  از یراه

ان یـ  هـاثورن بـا جر   –داسـتان  ریمسـ  و نترل عناصـر  ک  خودآگاهانه متن و   يزیر  طرح –ن مورد یا
ه بـه خواننـده     کـ مانند پو مهم است      زین  او يراب. ندک یدا م ی خاص پ  یا قرابت یکات آمر ی ادب یاصل

ن یـ ا  با پو در   ياست، اما تفاوت و   » یمصنوع /یساختگ «يزیه داستان چ  کند  کمدام خاطرنشان   
. رسند یها به وحدت م    نهیآن همه گز   ه در کرده  کجاد  ی ا يا گانهی» منِ«ه  که او ادعا ندارد     کاست  

 یـک از  : دیبهم هاثورن نسبت به آثارش نام     توان آن را احساسات م     یه م ک است   يزین همان چ  یا
 يشـد، از سـو    کاش هنرش را بـه رخ خواننـده ب         لفانهؤه با حفظ اقتدارم   کنی ا يبرا اق او یسو اشت 

 ری بـه تصـو    يبرا. گر واگذاشتن خواننده به حال خود تا داستان را در چنگ خود داشته باشد             ید
 .رسد ینم لطف به نظر  ازی خالیروانیخانه هفت ش به رومنس هاثورن ین ادعا نگاهیدن ایشک

: نـد ک ی مـ  یمعرفـ » رومـنس  «یـک را   ن اثـر  یـ ن رمان نوشته ا   یه بر ا  ک يا مقدمه هاثورن در 
 يه وکـ سـت  یح نی به توضیاجی احتنامد مشخصاً یسنده اثرش را رومنس می نو یکه  ک یهنگام«

رده کـ  یمان معرفاثرخود را رو ه اگرک دارد  ییان آن ادعا  ی ب ةوی اثرش و هم ش    يهم درباره محتوا  
ز ی خود را ن   یام اخالق ی پ يو). 1 یروانی هفت ش  ۀخان( »دانست ین ادعا نم  یبود خود را مستحق ا    

 ی اخالقـ  يا جـه ی نت ،رده باشد ک ن یوتاهک رین مس یا ه در کنی ا يسنده برا ینو«: ندک ی م ین معرف یچن
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 بـه نسـل   یلنس شر ه خطا وکقت ین حقیا: قت استیه همانا حق  کداده است    ارخود قرار ک يبرا
ـ يبند زمان به شر د ویق ردن خود ازکبا رها  شود، و  یبه اعقابشان منتقل م    گر و ید ، ی مطلق، ازل

 ام و یـ پ از ه مقصـود او   کـ نـد   ک یم اظهار ن وجود او  یبا ا ). 7همان  ( »شود یل م یبد ت نشد و مهار 
 یشات اخالقیخرده فرما لحظه به لحظه داستانش را در ه جا به جا و  کست  ین ن ی ا یجه اخالق ینت

 یـک ردن  کـ  مانند سـنجاق     –ندکات سوراخ سوراخ    ی اخالق ةزیبه اصطالح آن را با ن      ند و کغرق  
داستانش به عنـوان   ه ازک یه هاثورن هنگامکرسد  یم به نظر نطوریا. اغذک شده به    کپروانه خش 

 .ندک سنجاق نی خاصۀچ نقطیه داستانش را به هکبرد مراقب است  ی نام می اخالقیامیپ
ـ      کـ ن اصل   یا د بر کیأورن با ت  هاث ـ  ۀه رومـان بـه گون      رومـنس تعلـق دارد همزمـان از        ی ادب

ردن کـ بـه مجسـم      شـتر یب او. رود یان طفـره مـ    ی پر يها  قصه یلی تخ يایدن از  رمان و  ییراگ واقع
 رشـد آنهـا و      و ییوفاک داستانش عالقمند است تا به پرداختن به ش        يها تی شخص یحاالت ذهن 

 .نندک ی میآن زندگ ا دره آنهک یط اجتماعیشرا
تـاب بـه    کن  یـ پـانزدهم ا   فصـول دوازدهـم و     انه هاثورن به خصوص در    ی راو يها دخالت

 یباشـناخت یز  وي هنـر الًامکـ فصل  ن دویا ه مقاصد هاثورن درکباشد، چرا    یمبحث ما مربوط م   
ند ک یق م ی داستانش تزر  يها تیشتن خود را به درون شخص     یفصل خو  ن دو یا هاثورن در . است

 یکدامکـ ه کند ک مشخص   ،ندک ی م ینقاط قوتشان سع   ان نقاط ضعف و   یآمد مدام م   با رفت و   و
 . باشدیقیه نماد هنرمند حقکت را دارد ین قابلیا

 از  مقابـل زوج سـالخورده، پژمـرده، و        ۀنقطـ اً  قـ یقبـراق دق   دختر جوان، سرزنده و   » یبیف«
   ت ی از وضـع   يا را جلـوه  ونتشـان   ک محـل س   ي ظـاهر  ي نمـا  يه راو کـ اسـت   » نچنیپ«ارافتاده  ک

ن یـ  را به ا   یسرخوش   و يتواند شاد  یه م ک است   یسک تنها   یبیان ف ین م یا در. داند یشان م  یذهن
جـوان را    ن دختـر  یه ا ک يدرنگ خطر  ین وجود هاثورن ب   یبا ا . مغموم بازگرداند   منحط و  يایدن

 : سازد یده خاطرنشان مند به خواننک ید میتهد» مارگونهیروح ب دو« با ی طوالنینیل همنشیبه دل
 یلـ یخ» بـا یهپز«ا یـ » فـورد یلک«دست   هم متوجه شده بود گلها در   یبیه خود ف  ک همانطور«

 ییوفاکحـال شـ   در ن دختـر یـ ب این ترتیبه هم دستان خودش؛ و   شدند تا در   یزودتر پژمرده م  
ـ  یـ مارگونـه با  ین دوروح ب  ی مشام ا  ي برا يحه ا ی هرروزه اش به را    یردن زندگ کل  یزبا تبد ین  ید ب

 و  جـوان تـر    يا نهیبرسـ  ه اگـر  کـ شد   ی م کخش پژمرد و  ی م یآن زمان  از  زودتر یلیبروبرگرد خ 
 .)210همان (» نشسته بود تر شاداب
 ،یط متعفنـ  ین مح یچن مداوم در  ل حضور ی خانه متفاوت است، اما به دل      ی با اهال  اً طبع یبیف

 از او. دارد نانش قـرار  کسا وهن  کن خانه   یافته ا ی زوال   يها ت ارزش یسرا معرض خطر  دراً  دائم
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طرف  اند، اما از   آن محروم  ه از ک بخشد   یاتیح  و ییایاش پو  یاهال ن خانه و  ید به ا  ی طرف با  یک
ـ  رد و یـ د مراقب خود باشد تا ناخودآگاه انحطاط موجود را بـه خـود نگ             یبا گرید . نـد ک ن یدرون

نـد  ک ی مـ  ي را باز  ينرمندقت نقش ه  یحق  در یبیه ف کرد  یجه بگ ینت نطوریتواند ا  ی م یخواننده حت 
 – هنرمنـد اسـت   یـک  ۀه مشـغل  ک آنچنان   –قتش را   یحق ند و ک ینفوذ م  زیچ  هر ۀپوست ریه به ز  ک
 :قت نماد هنرمند استیحق در ند، اوک یشف مک

سف أ تۀی مايه تا حدودک يریی قابل مشاهده بود، تغ يرییها هم تغ   ن حرف ی ا ۀ با هم  یحت«
 یآن قبل  از زترید عز یشا گری د یکیدن  یگرفت با بخش   یه م ک را   ییدلربا  و ییبایز بود؛ گرچه هر  

 فورد دریلکه کرده بود  کدا  ی پ يرک ف يخو خلق و  شتریب  شاد نبود، و   الً معمو یبیف. ردک یجبران م 
 توانسـت او   ی م یبیرا حاال ف  یدوستش داشت؛ ز    محض او  ی سرخوش یحال قبل  از شتریمجموع ب 

. نـد ک ری خودش تفسـ   ي حرف خودش را برا    يهگدار گ یحت بفهمد و  شتریبا ظرافت ب   و را بهتر 
ه کـ ق  یـ  چنـان عم   یخاموشـ  در دند، و یرسـ  یمـ  به نظر  ق تر یعم تر، و  رهیتر، ت  چشمانش درشت 

 يه برا کآن زمان    از گرید. رفتند یم ن فرو یزم به قعر  تر نییپا ن و یی خودجوش پا  یهمچون چاه 
دخترانه،  مترکد؛  یرس یم دخترانه به نظر   مترکم  یدید قطار اده شدن از  یهنگام پ  را در  او ن بار یاول
 .)211همان (» زنانه شتریب و

 ی هنرمنـد واقعـ    یک را همچون    یبیدهد ف  یها، هاثورن به ما اجازه نم      ن حرف ی ا ۀاما با هم  
گـاه  ی پـرورش جا يتواند برا یت خام به مرحله تجربه می معصومۀمرحل از او گرچه گذار . مینیبب

 روشن  ین دگرگون یه خود هاثورن ا   کرسد   یبه نظرم  نطوریاشد، اما ا   ب یتیبه عنوان هنرمند مز    او
بطـن    دريه فـرد کان ندارد   کچ وجه ام  یبه ه . خوش ندارد » سف است أه ت ی ما يتا حدود «ه  کرا  

 .ردینپذ ریثأآن ت  ازیسوزن  سریحت ند وک یبه زوال زندگ رو ط منحط وین محیا
 ةهمـه دربـار    ش از یه ب کاما آنچه   «. درس ی م »ویهالگر« به هنرمند، به     یبی با گذار از ف    يراو

 ه او کـ قت بود   ین حق ید ا یبخش یحد معمول م   از  فراتر یمتانت به او  آمد و  ین جوان به چشم م    یا
دسـت نـداده     ش را از  یت خـو  یـ اش هرگز هو   ی شخص ی زندگ يبلوا ان آن همه آشوب و    یم در

» وتیال«ردن  ک ییزدا ی شخص ۀیاد نظر ی ما را به     يطرف راو   از يدکیأن ت یچن). 213همان  ( »بود
ن حال  یع د در یفته ومستغرق هنرش باشد، اما با     ید ش ی گرچه هنرمند با   ،ندک یه ادعا م  کاندازد   یم

گاه گـاه     پرسشگر دارد و   یطبع ویهالگر. ش را دور از دسترس خواننده نگاه دارد       یشتن خو یخو
: نـد ک ی مشـوش مـ  ،پرسد یفورد میلک ةه به خصوص دربارک یبیغر ب و یاالت عج ؤ را با س   یبیف
همـان،  ( »؟ی ذهنـ  يهـا  ا دغدغه ی،  يوی دن يها يگرفتار نگران؟ به خاطر   چقدر: دیپرس ویهالگر«

 يایـ  متفـاوت بـا دن     يها وهیبه ش  ه مدام و  ک ي هنرمند ةستود به فرد و   ن نماد منحصر  یاما ا ) 215
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 قصد دارد   يه راو کا  ریآورد، ز  یاد دوام نم  یبه آن آلوده نشده ز      اما هنوز  ،اطرافش برخورد داشته  
 :ندکبرمال  زیرا ن  اویسست ضعف و

 ةنـد ی آ،نـد  اویسـال هـالگر   ه درست هم سـن و     ک نام   ياین جوانان جو  ی ا ي برا الًما معمو «
. میابیـ  ی ازآنها نم  ینشان اری بس يجو پرس و   پس از  یم، اما بعدها حت   ینک ی م ینیب شی پ یدرخشان

 آنها نشسته چنـان زرق و      ه بر ک یالیخ د و لعاب خر  رنگ و  جانشان و یه  و یشوق جوان  و شور
نگاه  آنها در . اندازند یگران را به خطا م    یهم د  شتن و یه هم خو  کبخشد   ی به آنها م   ینیبرق دروغ 

بـاران را تـاب      رسند، اما آفتـاب و     یتان آب نخورده با دوام به نظرم      ک و چلوار ت و یاول مثل چ  
 .)219همان ( »افتند ی مرو رنگ و شسته شدن از  باریکپس از  آورند و ینم

و یه هـالگر  کـ م  یریـ جه بگ ینت نطوریم با استناد به شواهد موجود ا      یخواه یه م کنیبه محض ا  
ل یـ خ از گـر ی د یکـی را به عنوان     او ند و کش ین است، هاثورن توهم ما را م      یهمان هنرمند راست  

 .ندک ی قالب م،مینکمان به آنها برخورد   روزمرهیزندگ م دریتوان یه مک یهمان جوانان پرحرارت
 هـم از   شود، هـاثورن بـاز     ین فصل مشاهده م   یا ه در ک یحی تلو ةسخر ه و یناکاما با وجود    

 ی اجتماع يها  چارچوب یهودگیبرة  آورد نظرات خود را دربا     یزبان م   بر یبیه ف ک یق سخنان یطر
 ،دارد نظر در هنر  ازيه وک یرسد مفهوم یم به نظر نطوریا. شدک یآنها را به نقد م   ند و ک یان م یب

رجه زدن یه شـ کـ ، بلی اجتماعک متحجرانه به اصول خشيبندینه پا: تفاوت است  و رییشامل تغ 
 .میچرا به ارث ببر چون و یه آنها را بکنی ايدنشان به جایاوک عمقشان و در

ـ  یـ  را بـه م  یم راه یخواه یه م کهرگاه  «  ي سـرد جسـد  ۀم پنجـ یریـ ش بگیل دل خودمـان پ
روح جسد بـا مـا رخ بـه رخ     یم صورت بینکاف یم ه نظرک سو به هر! زند یبانمان را چنگ م  یگر

 ریثأم تـ یم تـا بتـوان  ید مرده باشـ یبا زیخود ما ن و! ندک یاستخوانمان را منجمد م  تا مغز  شود و  یم
متعلق به ما نخواهـد بـود،    گریآن زمان د  ه البته در  ک ییایم، دن یامان بگذار یدن  بر يا قابل مالحظه 

. میارشـان را نـدار    ک  سرسوزن حق دخالـت در     یک یه ما حت  ک خواهد بود    یله متعلق به نس   کبل
م، ینـ ک ی مـ  ی مردگان زندگ  يها خانه در زین حاال ن  ی هم یه ما حت  کگفتم   یش م یشاپین را پ  ید ا یبا

 .)221 ، 220همان (» !یروانین خانه هفت شی همچون هميا خانه
ن شـاخه بـه     ی ا یکیف آن   یت به توص  ین شخص یف ا یتوص دن از ین فصل با پر   یا  در يراو

فـورد سـالخورده،   یلکبا  او. دهد ی خاص انجام ميا ن عمل را طبق برنامه    یند، اما ا  ک یآن شاخه م  
    قبـراق   سـرزنده و    جـوان و   یبـ ی مقـابلش ف   ۀسپس بـه نقطـ     ند و ک یم افته آغاز ی زوال سترون، و 

رد، کـ د  کیـ أآن ت  بـر   و داد انون توجه قـرار   ک  را در  یبیه نقاط قوت ف   کنیا  پس از  يراو. رسد یم
 ي برايد تا حدودیه باک است يرییردن تغک یدرون رفتن و یه همانا پذ  کند  ک یضعفش را برمال م   
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     ه بـه نظـر    کـ  يزیـ  همـان چ   – خـاص    ۀتـ کن ن یهم به خاطر  ب و ین ترت یبه هم . سف شد أآن مت 
ه کـ نـد   ک ی را وارد مـاجرا مـ      يگریت د ی هاثورن شخص  – ضعف باشد    ۀنقط نگاه او   در ،رسد یم

 .ویهالگر: نگرفته ط اطرافش قراریتفاوت مح و رییر تغیثأتحت ت هرگز
ار بـا   کایر» نچنی پ یقاض «یت واقع یان شخص ی تضاد م  ة دربار ي راو ۀفصل پانزدهم با مشغل   

 :شود یم اش آغاز یت اجتماعیشخص
را بـه   شناخت، دولت او یت میرا به رسم سا اویلک.  بودید مرد قابل احترام   یترد ی ب یقاض«

 را  يه و کـ  یسـان ک گسترده   ةریدا در.  نداشت کش شهرت او  س در کچ  یه. شناخت یت م یرسم
ن را هـم    ی خواب ا  یس حت کچ  ی ه ،شناختند ی م یعموم انظار  و چه در   ی خصوص یزندگ چه در 

 شـنگ  يا د عـده یشا با، ویهپز ال ببرد، مگرؤس ریخلق را ز نظر  دريع ویگاه رفیه جا کد  ید ینم
 .)275همان (» یاسیبان سیرق  ازیالبته جمع خبرسازان، و اسان وکهرج ومرج طلب همچون ع

 قـت از  یردن حق کـ آن غربـال     ه در ک ی داستان ينقش خود به عنوان راو      از اًنده صراحت یگو
   هـا تـا چـه حـد         تیه شخصـ  کـ نیچندان به ا   گری د يراو.  آگاه است  ،شود یدروغ خطا شمرده م   

 نشـان  يا  عالقـه –صـادق بـود   وی هالگررةه درباکن   همچنا – باشند یتوانند نماد هنرمند واقع    یم
 اًًت ظـاهر یان شخصـ  یـ تفاوت م : ال است یت با خ  یان واقع ی حاال تفاوت م   ي راو ۀدغدغ. دهد ینم
 .شدک یدرونش شعله م ه درک یطانیمردم با ش نظر  درین قاضیمت

وند اشراف است، در ر    از ه پر ک يقصر واری د ي افتاده در پا   يت قصه جسد  یهاثورن با روا  
ه تمـام   کـ  شـگو ی پ یـک « س متوجه وجود جسد نخواهد شد مگر      کچ  یه. اندازد یداستان وقفه م  
ـ  رود، و یبه هوا مـ   شود و  ینش دود م  یب مقابل چشمان محزون و راز     ساختمان در  ش یـ ش رویپ

نـت  یبوت زکعن اش با تار اد رفتهی ه درِ ازکا آن دوالبچه چفت شده ی، ی مخفيفقط همان پستو 
 .)277همان ( »ماند ی میسنگفرش با جسد متعفن درونش باق ریز آن گودال مرگبارا ی افته، وی

ـ  ک يتوان به آن موارد    ی نقش هنرمند را م    ةن قسمت متن دربار   یت ا یاهم  ةدربـار  تـر  شیه پ
ـ     . د ربـط داد   یگرد رکو ذ ی، وهالگر یبیفورد، ف یلک یقیعت حق یطب      نقـص بـه نظـر      یهمـه ظـاهراً ب

 درنـگ   يا باورش لحظه  در نند و یب یبرزن م   و يوکه مردم   ک است   يزین همان چ  یا رسند، و  یم
 پـرده از   ند و کنفوذ   زیچ رپوست هر یه به ز  کد  یآ یم ن بر یهنرمند راست  ن فقط از  یاما ا . نندک ینم

دگاه یـ د در  واً ظـاهر یقاضـ . بردارد) ستیشفاف ن شه واضح و  ی هم اًه لزوم ک(قت درون آن    یحق
 يطان درون ویه نظـرش بـه شـ   کـ با ی هپزيد سوای شا–شناسند ی م را ه او ک يا تمام مردم جامعه  

 . استی جنتلمن واقعیک –افتاده
مدام در روند داستان     او. گاه خود به عنوان خالق اثرش آگاه است       یجا  از یهاثورن به خوب  
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  داسـتان و يهـا  تی شخصـ ةح خـود دربـار   یتوضـ  و ریند تا خواننده را بـا تفسـ       ک یجاد م یوقفه ا 
گاه برترخود به عنوان هنرمنـد را بـه         یله جا ین وس ید بد یند تا شا  کاص آنها آگاه     خ يها یینارسا
 .شدک بيرخ و

ـ  یقـ یعـت حق  ی طب ییهاثورن به منظور رمزگشا     ژانـررومنس را  ی بـه درسـت    ی انسـان  ۀ تجرب
 آمـد و . گذاشـت  یم  بازی واقعياین دنک انسان سا ۀ تجرب یابیارز را در  ه دست او  کرد  کانتخاب  
 رومـنس   يم ژانرها یان مفاه یشد م   با آمد و   یستگیال به شا  یت و خ  یقلمرو واقع ان دو   یم شد اثر 

    هـاثورن نقـل   ةدربـار » یالکـ « از» سیچـاردچ یر«ه کـ ن همانطوریبنـابرا . ندک یرمان مطابقت م   و
جـوش،   جنـب و   پـر  ، تنبـل و   یاحساسـات   متناقض سرد و   يبه طرز  هاثورن همزمان و  «ند  ک یم

 .)70س یچ( »شناس بود پول وعارف  و تندرو، و ارکمحافظه 

 جهینت
 ماند؛ او  یم ار تضادها عاجز  ی دادن تمام ع   یآشت هم از  ش باز یها  تالش ۀهم هاثورن پس از  

قت بـاغ  یحق: ندک ی آن را مخفالًامکنه  شد وکب ری به تصوالًامکقت داستانش را    یتواند حق  ینه م 
 یسـندگ یهنر نو  ه طورخاص؛ و  ش ب یشک یل روبنده زدن ناگهان   ی اوون، دل  ي، دانش سر  ینیراپاچ

 .خود هاثورن به طورعام
 يها شدن راه  عمل به باز   لفانه است، اما در   ؤم حفظ اقتدار  به منظور  لفانه او ؤ م يها دخالت

   االت، ارائـه دادن    ؤردن سـ  کـ او بـا مطـرح      . انجامـد  یمـ  ن اقتـدار  یدست رفتن ا    از ي برا يگرید
برداشتن فاصله    از يخوددار ع مختلف داستان، و   یجه وقا ینت ل و ی متفاوت به عنوان دل    يها نهیگز

    و ریتفاسـ  نـد، راه را بـر  یآفر ی داسـتانش مـ  يهـا  تیان شخصـ یـ م در ه اوکـ  یکین دور و نزد  یب
شگرد طفره رفـتن    . دیگشا یرود م  یم هم فراتر   خود او  یآگاه دانش و  ه از ک ی متفاوت يها نهیگز
 بنـدد در   یمـ  ارک حفظ اقتدارش به     ي برا يابزاره هاثورن آن را به عنوان       کقت  ی تمام حق  ۀارائ از

  دانش وۀطیه ازح کافتد   ی م ی متفاوت ی مختلف به سمت معان    يها چهی گشودن در  ۀت به ورط  ینها
 .رود یم  فراتريد خود وید

  حفـظ اقتـدارش از     يسـنده بـرا   ی تـالش نو   يهاثورن به معنا   آثار  در يلف ابزار ؤمفهوم م 
دلخـواه  ۀ جیبه دست دادن نت ن شگرد دریت ایعدم موفق وروند داستان است،  ق مداخله در یطر
 . آن است–نه وحدت  و–ی چند گانگۀ به واسطاًقیسنده دقینو

 يهـا  ي هـدف دخـالتگر    –دانـد  یم شتریخواننده ب  ه نشان دهد از   کنی ا ياق هاثورن برا  یاشت
ارش بـه   اقتـد  ارکـ  متناقض با ان   يا وهی به ش  – داستانش   يها تیشخص رش بر یتفاس اش و  لفانهؤم
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 سـوراخ و  «آنهـا را    » وکـ فو«ه  ک چندگانه   ییها شود، اما همزمان پرسش    یسنده همراه م  یعنوان نو 
 در. آورنـد  یبرمـ  سـر ) 177الدج ( »دارد یآنهـا برمـ   ن فقدان پرده از  یه ا ک ییها افکش ها و  سنبه

ود ن اقتـدارخ  یآن تضم  ه مقصود از  کتاروپود داستانش    ه حضور خودآگاه هاثورن در    کنیت ا ینها
 .رود ی فراترميدانش خود و ه ازک دارد یفقدان  است نشان ازیسندگیگاه نویجا او در
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