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در    نقهرماراوی تحول سبک زندگی مارسل،  تجزیه و تحليل  
بر اساس الگوی سبک زندگی اریک جستجوی زمان از دست رفته 

 الندوفسکی
 مرتضی بابک معين

 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمي، تهران مرکز
 (4100 زمستان، تاريخ چاپ: 41/44/72، تاريخ تصويب: 10/00/72تاريخ دريافت: )

 چکيده 
مانگونه که از سوسور به بعد بر جاي مانده است مي دانیم که در دو سطح معنايي و واجي ه 

تفاوت بین واحدهاي گوناگون مي باشد که آن ها را در ارتباط با يکديگر تعريف مي کند، از 
در  همین نگاه سلبي و افتراقياين رو معنا اساسا   از منظر او جنبه سلبي و افتراقي دارد. 

ه و هويت او نیز صدق مي کند، به اين معنا که سوژه نیز براي داشتن هويتي خصوص سوژ
، اريك الندوفسکي نشانه همین اساس، که متفاوت از اوست، نیاز دارد. بر «ديگري»مشخص به 

الگوي سبك زندگي خود را ارائه مي دهد که بر اساس چهار سبك  شناس اجتماعي فرانسه،
گروه مرکزي مرجع   هنجارمند و متعارف شکل مي گیرد: اين  زندگي متفاوت در ارتباط با يك

چهار سبك عبارتند از: سبك زندگي اسنوب، سبك  زندگي خرس، سبك زندگي آفتاب پرست 
الگوي سبك مقاله ي حاضر ضمن تشريح و تحلیل موشکافانه ي و سبك زندگي داندي. 

میل مارسل، شخصیت اصلي  ، بر آن است که سبك رفتاري و نظام سلیقه وزندگي الندوفسکي
را مورد تجزيه و در جستجوي زمان از دست رفته و راوي اثر سترگ مارسل پروست يعني 

هنجار « انسان اين جهاني  »تحلیل قرار دهد و نشان دهد چگونه اين شخصیت از سبك زندگي 
به سبك « خرس»)انسان جنگلي(، و از سبك زندگي « خرس»و متعارف، به سبك زندگي 

 گذر مي کند. « انسان نابغه» يزندگ
 انسان نابغه   ، خرسسبك زندگي  ،سبك زندگي: الندوفسکي، مارسل، یکليدگان واژ
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 bajo_555@yahoo.com)نویسنده مسئول( 
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 مقدمه -0
سطح معنايي، )همانند همانگونه که از سوسور به بعد بر جاي مانده است، مي دانیم که در 

را در ارتباط با يکديگر بین واحدهاي گوناگون مي باشد که آن ها « تفاوت»سطح واجي(، اين 
تعريف مي کند. به عبارت ديگر معناي واحدها به شکل جوهره اي و ايجابي در خود واحدها 

(. مرلو پونتي نیز با تاکید 400: 4702نمي باشد، بلکه معنا اساسا   جنبه اي افتراقي دارد.)سوسور،
نمي شود مگر در فاصله بر همین اصل زبان شناسي سوسوري بر اين اعتقاد است که معنا ظاهر 

ن اصل ژاک فونتاني نیز معتقد می(. با تاکید بر ه418: 4700و میانه بین کلمات.)مرلوپونتي، 
معناي ثابت در موقعیتي بريده از بافت  .ر خودتغییسیر معنا قابل فهم نمي باشد مگر در » است:

گر در گذر از يك وجود ندارد، يعني در حالتي واحد و جدا از بافت. معنا وجود ندارد م
ژاک «.)موقعیت به موقعیت ديگر، از حالتي به حالت ديگر، و در ارتباطي حداقل میان دو واژه

داده مي « ارتباط »يعني اين که در رويکرد نشانه شناسي همه بها به (  9 - 0: 4777فونتاني، 
معنا »ين که جهان به شکلي مجزا. چرا که اساسا براي ا« تك تك واحدها يا واژه ها »شود تا به 

در نظر گرفته « مفصل بندي شده »باشد، بايد به شکل کلیتي « قابل تجزيه و تحلیل»و « دهد
 « .نظامي از ارتباطات» شود، يعني جهان به مثابه 

وهويت او نیز صدق مي کند: سوژه نیز با «( ما»يا « من)»همین مسئله در خصوص سوژه 
« او»به يك  ،نائل آمدن به هويتي مشخص به ديگري يرا تعريف مي کند، و براد خو« تفاوت»

« انعکاسي» در واقع، آن چه که به هويت من شکل مي دهد، تنها از طريق روش   نیاز دارد.
 ، از يك«غیريت»در گیر تصويري است که از « احساس هويت»حاصل نمي شود، بلکه همیشه 

به بیان ديگر، احساس  گیرد. در ذهن من شکل مي« ارتباطي و متعدي »به شکل « ديگري» 
از « من»در مرحله نخست مبتني بر اين است که اساسا   «( خود بودن»هويت )احساس   

، نشانه شناس اجتماعي  4الندوفسکياريك نیست. « من»مانند « ديگري»متفاوتم،  يا « ديگري»
ي کلي را مطرح در همین ارتباط و با اختیار کردن زاويه ديد گروه غالب مرجع، الگوفرانسه، 

غالب   « خود  »مي کند، که شامل چهار استراتژي گوناگون در خصوص وجوه متفاوت برخورد 
(. البته 87: 4779مغلوب  خود است.) الندوفسکي، « ديگري»مرجع ) يك گروه غالب مرجع( با 

 اين مقاله نمي باشد. اصلي مطالعه اين استراتژي ها مسئله

 __________________________________________________________________________  
1 Eric Landowski  
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و چگونگي تعامل او با  «ديگري غیر و مغلوب»گروه   اويه ديد با انتخاب ز اين نشانه شناس
 متفاوت را از هم تشخیص مي دهد. مقاله حاضر  چهار سبك زندگي ،«گروه مرکزي مرجع»

مشترک و متفاوت هر يك از آن ويژگي هاي ابتدا به معرفي اين سبك هاي زندگي پرداخته و  
و میل   آپولوني و ديونیسوسي  ، سبكظام سلیقهدو ن ها را به تفصیل شرح مي دهد . در ادامه 

بر اساس الگوي مطرح در نهايت و  داز هم باز مي شناس بر اساس سبك هاي مطرح شده را
 از سبك و نظام سلیقه اي را  4در جستجوي زمان از دست رفتهشده گذر مارسل، قهرمان رمان 

 سبك و نظام سلیقه ايبه  و از سبك خرس« سبك زندگي خرس»، به «انسان اين جهاني»
 . قرار خواهد دادتحلیل  ، مورد تجزيه و«انسان نابغه»
 

   پيشينه تحقيق  -6 
( براي اولین بار به شرح و 4779)  8حضورهاي ديگرياريك الندوفسکي در کتاب خود به نام 

توصیف   چهار سبك زندگي متفاوت در ارتباط با گروه مرکزي هنجار مي پردازد. او در اثر 
( از بخش دوازده کتاب به بعد ضمن تقسیم نظام 8001) 1احساسات بي نامگر خود يعني دي

لذت بردن »و « مورد خوشايند واقع شدن به»میل و سلیقه به دو مقوله عمده، يعني نظام سلیقه 
، به شکل موشکافانه اي به تجزيه و تحلیل   سبك هاي متفاوت زندگي که در کتاب قبلي «از

رفي   مختصر آن ها بسنده کرده است مي پردازد. اين نويسنده در نوشته ديگر خود تنها به مع
 ضمن از سر گیري مباحث قبلي به تکمیل (8048) 1براي نشانه شناسي میل و سلیقهخود به نام 

. مقاله 8مباحث خود پرداخته و سبك هاي ديگر زندگي را به سبك هاي قبلي اضافه مي نمايد 
توسط  4744بك زندگي مطرح شده توسط الندوفسکي در سال اي نیز در خصوص چهار س

) مجله جامعه شناسي زبان دانشگاه روان( به چاپ مي رسد  0کالرا مورتمت در مجله گلوتوپل
که نويسنده در آن ضمن پرداختن به اين سبك هاي زندگي سعي دارد آن ها را در شیوه 

    نگارش دانشجويان دنبال نمايد.  

ابعاد ( و 4171) معنا به مثابه تجربه زيستهمرتضي بابك معین در دو اثر خود يعني در ايران نیز  
(، 4170)  گمشده معنا در نشانه شناسي روايي کالسیك، نظام معنايي تطبیق يا رقص در تعامل

 __________________________________________________________________________  
1 A la recherche du temps perdu 
2 Présences de l’autre 
3 Passions sans nom 
4 Pour  une sémiotique du gout 

         او در این نوشته دو سبک دیگر، یعنی سبک زندگی سگ و گربه را نیز به سبک های قبلی اضافه می نماید.                                  5
6 Passions sans nom 
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به معرفي موشکافانه نظام سلیقه و میل نزد اريك الندوفسکي مي پردازد و سبك هاي متفاوت 
 س نظام میل و سلیقه از يکديگر تشخیص مي دهد.زندگي را بر اسا

( 8048در خصوص سبك زندگي مقاله اي از مرتضي بابك معین به فرانسه انتشار يافته است )
که در آن نويسنده چهار سبك زندگي مطرح شده توسط الندوفسکي را با مسئله امنیت و عدم 

فیق مي کند و در آن به تحلیل امنیت نشانه اي که ژان مري کلینکن برگ مطرح مي نمايد تل
 مسئله عدم امنیت نشانه اي در هر يك از اين سبك هاي زندگي مي پردازد.   

 شکل گيری چهار سبک زندگی در تعامل با گروه مرکزی مرجع  -8
مهم اشاره کرد که فردي که به گروه مرکزي مرجع تعلق دارد فردي است که ابتدا بايد به اين 

: يعني فردي که بودن مي باشد« متعارف»و « هماهنگي» ،«تطبیق» فهوم تجسم م تبه نحو احسن
هر لحظه مي تواند نشانه ها و عالئم تطبیق و هماهنگي با هنجارهاي گروهي که به آن تعلق 
دارد را آشکار کند. فردي که استانداردهاي اخالقي و زيبايي شناختي گروه خود را به خوبي مي 

بودن و  «و متعارف نرمال»ي بندد. در واقع او تجسم مفهوم شناسد و آن ها را به کار م
                                                       است.                                                    « هنجارمندي»

ه مي توان چهار سبك زندگي متفاوت در ارتباط با وضعیت مرکزي گروه مرجع هنجارمند را ب 
 ( 88:  4779الندوفسکي، شکل بینا تعريفي از هم تشخیص داد ) 

سبك زندگي  -1خرسسبك زندگي  - 8يسبك زندگي داند - 4سبك زندگي اسنوب -    
 1آفتاب پرست

زير مي توان اين سبك هاي متفاوت را که هر يك مبتني بر يك ويژگي متمايز کننده  مدلدر  
 مورد نظر قرار داد:است 

سیر حرکت اين سبك هاي زندگي به نسبت گروه مرکزي را اينچنین نمايش مي  الندوفسکي
 دهد.)همان(

 
 

 __________________________________________________________________________  
1 Snob 
2 Dandy 
3 Ours 
4 Caméléon 
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 سبک زندگی اسنوب 8-0

همانگونه که مشاهده مي شود سیر حرکت اسنوب از پايین به باال است. در واقع اسنوب به 
واقع او در  شود. در«  شبیه»دنبال اين است که خود را به گروه مرکز مرجع نزديك کند و به آن 

را مي بیند که همه )تافته جدا بافته( فرد متعلق به گروه مرکزي چهره يك جنتلمن، يا يك الیت 
رفتار و نظام هاي نشانه  (. اما جالب اين است که81)همان:  کاري مي کند تا به او نزديك شود.

 و را لو مي دهد.اي که از او سر مي زند، ضمن نشان دادن طبقه اي که به آن تعلق دارد، اصل ا
 پايین مي آيد و مي خواهد با هر قیمتي خود را به  باال برساند.طبقات اجتماعي و از در واقع ا

براي او چهره آن گروه مرجع، يك مدل ايده آل است که او تنها هم و غم رسیدن به او را دارد. 
زوي رسیدن به در واقع او تازه به دوران رسیده اي است که با فراموش کردن اصل خود آر

گروه مرجع ايده آل خود را دارد. سبك زندگي او مبتني بر تقلید و چشم و هم چشمي بوده و 
 است. « تقلیدي»او کامال « نظام سلیقه اي»
 سبک زندگی داندی   8-6

بر عکس اسنوب و سبك زندگي او، داندي همه کاري مي کند تا خود را از آن گروه مرکز 
او بر آن است تا با استفاده از نظام هاي نشانه )همان(. شود. « متمايز»مرجع جدا کرده و از آن 

ي که به کار مي گیرد، آگاهانه خود را به باالتر از سطح طبقه معمول مرکزي که در «متمايز»اي 
آن هنجارها به شکل برنامه مدار رعايت مي شود، برساند. در واقع او بي آن که الزاما   فردي 

تار و نشانه هايي از خود بروز مي دهد که او را از آن گروه مرجع مرکزي جدا استثنايي باشد رف
به بیان ديگر او ضمن داشتن اشراف به هنجارهاي نظام هاي نشانه اي متفاوت گروه . مي کند

مرکزي که خود جزيي از آن است، آگاهانه بر آن است تا خود را ضمن ايجاد سورپريز، 
م ها و هنجارها به نوعي نگاهي رنگاه او به ن ي توان ادعا کرد که ممتفاوت و متمايز جلوه دهد. 

 از روي تحقیر و از منظري باالست.                                                                        

 سبک زندگی خرس 1-1 
ي که به آن تعلق هنجارهاي گروه مرکز« ناآگاهانه اي»و غالبا « لجام گسیخته»اين گروه به شکل 

) به همین دلیل  دارد را ناديده مي گیرد، و سبك زندگي ويژه اي را براي خود تعريف مي کند.
موجودي است که هیچ کس جز  سبك زندگي او مي تواند سبکي انزوا طلب تعبیر شود(.

ند خودش نمي تواند راه را به او نشان دهد. وقتي راه مي افتد ديگر به هیچ وجه کسي نمي توا
از راهي که انتخاب کرده منحرفش کند و همه ارتباطات خود با گروهي که به آن تعلق دارد را 

 )همان(  مي گسلد. کارهاي او به ديوانگي و يا به نبوغ او تعبیر مي شود.
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 سبک زندگی آفتاب پرست 8-0
ي که خود را تمام نشانه هاي بیروني گروه« مهارت»او از روي نیاز و اجبار، قادر است با       

کرده و سبك زندگي آن را پیش گیرد. او با « تقلید» مي بیند به آن نزديك شود را « ناچار»
مهارت، مکاري و هوشیاري که البته سعي در پنهان کردن آن ها را دارد، خود را به جاي اعضاي 

داند، که آن گروه مرکزي جا مي زند و نشانه هاي بیروني آن گروه را به خود مي گیرد. او مي 
 روزي به آن چه تعلق داشته باز مي گردد، البته هرگز اين مطلب را آشکار نمي کند. 

به شکل ثابت تعريف نمي  متفاوتزندگي  هاي هرگز اين سبكالزم به ياد آوري است که 
شوند و در بافت اجتماعي مشخص، اين گروه ها مي توانند با تغییر مسیر خود از يك جايگاه 

گر حرکت کنند و در واقع سبك زندگي خود را تغییر دهند : براي مثال اسنوب به جايگاه دي
وقتي به هدف خود رسید شايد به امید رسیدن به به طبقه اجتماعي باالتري، سبك زندگي 
داندي را پیش گیرد. يا مثال بر عکس همان اسنوب با درک ناگهاني ارزش هاي طبقه خود 

اولي خود بازگردد. يا آفتاب پرست مي تواند خسته از ممکن است دوباره به همان جايگاه 
رنگ عوض کردن هاي خود روزي تصمیم بگیرد که رها از همه هنجارها رفتار خرس گونه 

يا حتي با فراموش کردن ريشه هاي خود سبك اسنوب را اختیار کند. الندوفسکي  ،پیش گیرد
منطقه »زي مي تواند صرفا معتقد است در دورنماي اين گروه هاي اجتماعي ، فضاي مرک

به حساب بیايد. اين گروه مرکزي چهارراهي نامطمئن و به نوعي توخالي و  « ترانزيت موقتي
است که البته همیشه ويژگي ژئومتريك « توهمي» و در يك کالم فضاي« جعبه سیاه»يا نوعي 

ا آن تعريف يك فضاي بالقوه را دارد که هرچند توخالي، همه حرکت ها و مسیرها به نسبت ب
                                                               (                                                                                      89)همان: شوند.

 
 تحليل ویژگی های مشابه و متفاوت چهار سبک زندگی -0

رفتاري بر اساس غريزه حیواني از  ز نام آن ها برمي آيد،، همانگونه که اخرس و آفتاب پرست
خود نشان مي دهند. خرس، رفتاري کامال طبیعي و حیواني دارد. او بي هیچ اهمیتي به نگاه 

آفتاب پرست نیز بر اساس طبیعت خود، با مهارت ظاهر خود را با  ديگران، راه خود را مي رود.
ذارد کسي از غیريت و ديگريت او چیزي متوجه محیط وفق مي دهد، به گونه اي که نمي گ

شود. تفاوت سبك زندگي خرس با آفتاب پرست در اين است که در حالي که خرس با چهره 
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باز بازي مي کند، آفتاب پرست با چهره اي  اي آشکار و روباز گام برمي دارد و به اصطالح رو
 نقاب زده حرکت مي کند.

به شکل فردي يك به مثابه حیوان و ت که هر دو شباهت خرس و آفتاپ پرست در اين اس
و  تاکید دارد خود « بودن   خود»  است. هر کدام بر « خود بودن» هدف را دنبال مي کنند، و آن 

مي کند. آن ها هستي خود را « زندگي خود را زندگي » در يك کالم آني است که بايد باشد. 
آن چه در اسنوب و داندي شاهد  بر عکس. )مناسبتي و در ارتباط با ديگري تعريف نمي کنند

 (   .هستیم
است. اما اغراق در سبك زندگي خرس، « اغراق»سبك رفتاري خرس و داندي هر دو مبتني بر 

است، و اغراق در سبك زندگي داندي بر عکس، مبتني بر اغراق در « داده هاي کمي»اغراق در 
) پديده اغراق در سبك زندگي  (817-812: 4171حذف داده هاي کمي مي باشد. )معین، 

    خرس و داندي مقاله اي ديگر را طلب مي نمايد( 

مشترکند، که هستي و « انساني» شباهت اسنوب و داندي در اين است که هر کدام در اين وجه 
تعريف مي کنند. در حالي که نزد خرس و آفتاب  «به نسبت با ديگري»سبك زندگي خود را 

خود »و در واقع « بودن» است، و در واقع «  8ظاهر شدن يا )نمود(» مقدم بر 4بودن» پرست 
« ظاهر شدن يا نمود» بر رفتار آن ها حاکمیت دارد، در خصوص اسنوب و داندي اين « بودن

ارتباط  تا یت داردبراي آن ها ارتباط و تعامل با ديگري ارجح مقدم است.« بودن» است که بر
و « در آمدن به لباس  گروه مرکزي ايده آل»ندگي يعني .البته براي اسنوب سبك ز با خود

به هر شکل چه بحث در خصوص اين باشد که «. کندن اين لباس» يعني درخصوص داندي
مانند » گروه مرکزي کند و يا داندي طوري رفتار کند تا « مانند » اسنوب بر آن است تا خود را 

« مانند»يا  ) براي اسنوب( بودن« مانند »گروه مرکزي نباشد، سبك زندگي هر دو مبتني بر «  
بر خالف اسنوب، که در آغاز صفات و .  (00: 4779الندوفسکي،) است. )براي داندي( نبودن

نشانه هاي گروهي که دوست دارد در آن وارد شود را ندارد، و به عکس داراي صفاتي است 
مي کوشد که خود را از اين که اين گروه مرجع به دلیل همان صفات او را نفي مي کند و لذا 

صفات عاري نشان دهد، داندي داراي صفات اين طبقه هست و بر آن است که خود را فراتر و 
او که  متمايز باشد.« متمايزها »خواهد میان  باالتر از اين صفات متمايز نشان دهد، يعني مي

 __________________________________________________________________________  
1 Etre 
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عني از روي عمد عادات در مي آورد، ي« داندي بازي» طبیعتا   انسان استثننايي نیست، از خود 
 غیرنرمال و هنجار، عجیب و غريب را از خود نمايش مي دهد.            

مي کند. داندي، « انکار»اسنوب، غیريت خود را  ، با توجه با موارد مطرح شده مي توان گفت  
مي کند و آفتاب پرست،  « تقبل»مي کند. خرس، غیريت خود را « تمهید»غیريت خود را 

 (889: 4171)معین، مي زند.« نقاب»د را غیريت خو

  

 سبک زندگی  خرس و اسنوب در و ميل دو نظام سليقه  تفاوت   - 0-0
 

 آن چه سبك زندگي خرس را در مقابل سبك اسنوب قرار مي دهد، بحث تفاوت بنیادي بین
مورد خوشايند واقع شدن » )براي خرس( و 4«لذت بردن از، کیف کردن از» دو مفهوم  

 يعني مي گويد، 1) همان چیزي که لکان آن را ژويسانس (848: ن)براي اسنوب( است.) هما8«به
افراط حادي فراتر از لذت، يعني کیف طلبي که حاضر است هستي اش را در مازادهاي شديد 

مطرح است « ارتباط حسي و ادراکي با جهان پیرامون»در مورد اول مسئله .  کیف مصرف کند(
)در صفحات بعدي خواهیم ديد که همین مسئله سبب «. تعامل با ديگري»و در مورد دوم، 

 دو نظام سلیقه اي متفاوت و کلي مي شود(   تشخیص   

شکل نمي گیرد، بلکه « تعامل با ديگري»اساسا سبك زندگي  خرس سبکي است که بر اساس 
 دنبال به که آن بدون او. پیرامون جهان چیزهاي با «حسي –ارتباط ادراکي »مبتني است بر 

 ،(داندي) باشد ديگري به «نبودن مانند» يا( اسنوب) ديگري به «بودن مانند» بر مبتني ارتباطي
 بیان به. شود مي تعريف «جسمي لذائذ حسي ارضاء» اساس بر صرفا که دارد زندگي سبك

 از جهان« لذت بردن و کیف کردن»موشکافانه تريي در سبك زندگي اين گروه اجتماعي اراده 
« تعامل با ديگري و خوشايند واقع » ، به اراده )حتي از کوچکترين و پیش پا افتاده ترين چیزها(

او آن چه را که نبايد چشید را مي چشد. آن چه  از همین روي براي مثال،د. شدن مي چرب
چشیدنش مجاز است بي اندازه مي چشد. آن چه را در زمان خاص و مکان خاص بايد چشید 

    (812)همان:ان هنجارش نمي چشد.در زمان ومک

 __________________________________________________________________________  
1 Jouir de  
2 Plaire à  
3 jouissance 
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نکته . خرس بي آن که حتي از هنجارها آگاه باشد و يا آن ها را بشناسد، راه خود را مي رود
 و عدول از هنجارها لذت نمي برد. قواعد زير پا گذاشتناز  صرفا    مهم اين است که او

ي از بودن اين هنجارها بسیاري از آن ها ]خرس هاي واقعي[... حت»الندوفسکي معتقد است : 
پس .  (821:  8001)الندوفسکي، .«ن ها را نقض مي کنند، از روي ناآگاهي استآغافلند و اگر 

شدن از بقیه و گروهي که به آن تعلق دارد نیست. چرا که اگر « متمايز»به دنبال « آگاهانه »او 
ر سبك زندگي او با آن لذا اگ. است« داندي» بلکه ،بخواهد متمايز باشد، نه خرس« آگاهانه»

يا « رخ بکشد»براي اين نیست که خود را به  ،است« متمايز»گروه مرکزي که به آن تعلق دارد، 
کند، بلکه خروج او از هنجارها صرفا ناشي از اين است که ارضاء سالئق « تحريك»ديگري را 

ا سوق خواهد ) اين آن سبکي است که ما ربه شیوه خاص خودش به او لذت مي دهد.و لذائذ  
داد تا ادعا کنیم در بسیاري از قسمت هاي رمان   پروست، مارسل سبك زندگي خرس را پبش 

عدم »به هر شکل سبك زندگي و پراتیك هاي ناشي از آن در خرس، چه از روي مي گیرد(. 
حس   »، و يا از روي «ذاتي و طبیعي»،« بي دغدغه اي و بي خیالي» ، باشد يا از روي«سواد کافي

و يا سبب تحريك او نمي خواهد با جامعه اي که به آن تعلق دارد بجنگد  ،«لذت طلبي افراطي
بر اساس موارد  احساسات شده و يا سورپريز ايجاد کند، او تنها مي خواهد که فهمیده شود.

، که در سطور و میل را از هم باز مي شناسد ، سبكسلیقه کلي مطرح شده الندوفسکي دو نظام
  آن خواهیم پرداخت.پايین به 

 

 8و نظام دیونيسوسی 4دو نظام ميل و سليقه: نظام آپولونی -8  
هاي زندگي روزمره مدام در معرض انتخاب بین امکانات متفاوت هستیم،  در وضعیتاساسا   

بريم، اما قبل از هر انتخاب ديگري، سوژه ابتدا بايد معیارهاي  انتخاب طريقي که از آن لذت مي
1فرا انتخاب"ي  را انتخاب کند. در واقع اين جا با مسأله انتخاب خود

شويم: سوژه  مواجه مي "
هاي  خود اعتماد کند و خود را در مواجه با ويژگي  "حس بر آمده از درون"تواند يا به   مي

حسي با  –يمواجه  ادراک تنها  ، را "لذت بردن"مادي وحسي جهان خارجي ببیند، و معیار 
تواند به چیزي که از  چه در خصوص سبك خرس مشاهده کرديم(  و يا مي)آن  بداند، جهان

مي توان  را میل ديگري قرار دهد )آن چه  "لذت بردن"آيد اعتماد کرده و معیار   مي "ديگري"

 __________________________________________________________________________  
1 Apollon 
2 Dionysos 
3. Méta choix 
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 لذت"نسبت داد(. به عبارت ديگر به جاي آن که دلیل  و آفتاب پرست به سبك زندگي اسنوب
 با اول مورد در. بشناسد باز ديگري در را آن دلیل تواند مي کند، جستجو خود در را "بردن

سي با ح – ادراکي ارتباطي از صحبت زيرا شويم، مي روبرو "4جهان  - در – هستي" ي مسأله
 8"ديگري – با – هستي"هاي مادي و حسي جهان بیرون است، ودر مورد دوم با مسأله  ويژگي

 "ديگري"نه خود بلکه  ، "انتخاب فرا" بگويیم بهتر يا انتخاب، معیار زيرا داريم، کار سرو
است. اين دو مورد را بايد اشکال بنیادين ارزش گذاري به حساب آورد. نکته مهم اين است که 
در مورد اول جهان براي ما جهاني است که حضوري فعال، مادي و حسي دارد، اما در مورد 

ه در آن تنها نظام میل و سالئق ، جهاني کشويم شده مواجه مي "حس زدايي"دوم با جهاني 
از اين روي در برخي ديگري مي تواند معیاري براي انتخاب نظام میل و سلیقه ما باشد. 

گويد چونان  هاي اجتماعي، دوست داريم، آن سان که الندوفسکي مي و بافت ها موقعیت
 دارد میل که آپولوني کنند، مي نگاهش – ديگران – که –ظاهر شويم، يعني آپولوني  1آپولون

 –باشیم، يعني ديونیسوسي  1خواهیم ديونیسوسي ديگران باشد، و در شرايط ديگر مي خوشايند  
ي ديونیسوسي  ( بنابراين سوژه801: 8001کند. ) الندوفسکي،  مي نگاه – را – جهان – که

 حسي –مادي و حسي است ارتباطي ادراکي  هاي هماني است که با جهاني که داراي ويژگي
 میل و نظام لذت او را تعیین مي "ديگري"ي است که ا سوژه آپولوني ي سوژه و کند مي راربرق

، آن سان که سوژه تعريف مي شودمطلوب، و يا نا مطلوب  موضوع سلیقه، وبه اين ترتیب نمايد
تواند میل خود  بیند که آن را داشته و يا نداشته باشد. براي مثال سوژه  مي مي "مکلف"خود را 

را به دو دلیل توجیه کند: يکي به اين دلیل که م د، داشتن آن را به او تجويز  يك لباس براي
کند )نظام  کند )نظام آپولوني(، ويا اين که خود  او در آن احساس راحتي مي مي

)در سطور بعدي خواهیم ديد که مارسل زماني که سبك زندگي خرس را پیش ديونیسوسي(.
است، و هنگامي که به انساني نابغه و خالق تبديل مي شود،  مي گیرد، سوژه اي ديونیسوسي

بر همین اساس الندوفسکي نموداري را  سطح باالتري از نظام ديونیسوسي را تعريف مي کند(.
ترسیم مي کند که مطرح نمودن  آن براي درک سیر و حرکت   سبك رفتاري مارسل الزم مي 

 (809)همان: باشد.

 __________________________________________________________________________  
1 Etre au monde 
2 Etre avec l’autre 
3. Apollon شود.                     خدایی است که پیوسته با چهره انسانی که  دارای زیبایی مطلق است ظاهر می  
4. Dionysos                  دانند. ی شراب و انگور، همچنین او را خدای شعر غنایی، و عشق میپسر زئوس، خدا  
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با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص سبك هاي متفاوت زندگي و همچنین دو نظام میل 
و سلیقه ي آپولوني و ديونیسوسي، نمودار باال را مي توان مورد خوانش قرار داد. اما براي فهم 

 بهتري از آن بايد به توضیحات زير دقت شود.
اما قلمروي که اسنوب با تمام در خصوص خرس و آفتاب پرست در خطوط باال صحبت شد. 

وجود سعي دارد خود را به آن برساند و آفتاب پرست را نیز در اين راه با خود همراه کند 
4انسان اين جهاني"قلمرو  

است. )اين قلمرو همان قلمرو گروه مرکزي هنجار مي باشد(.  "
انسان »ديگر يعني هاي  با ساير نام اسمي سازي الندوفسکي يکي از داليل اين نام را همسان

( اما فراتر از اين 807مي داند. )همان: 1« انسان درباري»و  1«انسان جنگلي»، 8«نابغه
 و متعارف "انسان اين جهاني"شمارد:  سازي، دلیل معنايي ديگري را براي اين نام مي همسان

ن هاي جها هاي مشخص مانند ارزش از ارزش معموال و به شکل رايج به کسي که به نظامي 
شك مورد خوشايند اوست و  شود، جهاني که بي بورژوا يا اريستوکرات تعلق دارد گفته مي

خوشايند "کند که مورد  اساسا  از اين جهت مورد خوشايند اوست که او در اين جهان حس مي
برد  يك انسان اين جهاني واقعي قبل از هر چیز ديگري از اين لذت مي»: شود واقع مي "ديگران

وشايند ديگران   قلمرو خود قرار گیرد. و اگر او از اسنوب متمايز است دقیقا  به اين که مورد خ
مستقر شده است که اسنوب روياي رسیدن به آن  گاهيدلیل است که او از قبل در بلنداي جاي

  (  892)همان:« را دارد.
از نگاه ديگري ها )انسان هاي اين جهاني( نه مبتني بر فراموشي و غفلت  خوشبختي از منظر آن

است و نه برآمده از تن سپردن کورکورانه به اين نگاه )مانند تبعیت بي قید و شرط از 
توانند سبب خنده شوند. الندوفسکي  هاي م د(، دو منظر افراطي که هر دو مي کوچکترين توصیه

 نويسد: داند. او مي هنر زيستن را پیوند اين دو با يکديگر مي
کنند در کل مبتني است بر خشنودي تمام و کمال از گونه  توصیه ميآن ها  هنر زندگي که »

هاي حسي زندگي را  کند هم امکان تمهید جاذبه ها را حس مي لذائذي که به فردي که آن
سازد تا از خود موضوع ارزشي و  ها، وهم امکان اين را میسر مي مندي کامل از آن میدهد، با بهره

بايد ياد بگیريم واقعا  آن چه را دوست داشته باشیم که  ين اساسبر امیل ديگري را فراهم آورد. 

 __________________________________________________________________________  
1. Homme du monde 
2 Homme de géni 
3 Homme des bois 
4 Homme de cour 
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از ، «انسان اين جهاني»لذا .  (824 - 820)همان:« ديگران میل دارند که ما دوست داشته باشیم.
 –تماعي اج" امر و "حسي –ادراکي  "که بین امر  مي داندانسان خوشبختي اين لحاظ 

البته او معتقد است خوشبختي  .کند مي برقرار پیوند ها آن میان و بیند نمي تناقضي "اخالقي
واقعي از آن   اين گروه نمي باشد، زيرا انسان هنجار مند اين جهاني ذاتا   هماني است که بايد 

. فاصله اي نیست «بايد باشد» و  «آن چه هست»بین باشد و سرخوشي او از اين ناشي مي شود که 

سرخوشي او برآمده از  مورد قبول واقع مي شود.باز به تعبیري ديگربه بیان ديگر او آن گونه که هست 

، اما نمي تواند فراتر از موقعیت پیوند برقرار مي کند« منطبق بودن»و « خود بودن»اين است که او بین 

 (.  19: 8048خود، خود را فرافکني نمايد. )الندوفسکي، 
، انساني که زندگي خود را تماما   ي دهدالندوفسکي خوشبختي واقعي را به انسان نابغه نسبت م

بر او تحمیل مي نمايد، نظامي که با  «نظام چیزها»مي کند که « رسالتي»وقف به انجام رساندن 
الندوفسکي از  .با آن هستي خود را تحقق بخشد  آن در ارتباط بوده و سعي دارد در ارتباط

( ، يعني 828: 8001الندوفسکي: اند )مي د« استحاله متعالي خرس »همین روي انسان نابغه را 
يافته ي انساني لذت طلب که فراتر از لذت برآمده از ارتباطي مستقیم و حسي با  الچهره استع

جهان بیرون )مانند لذت طلبي خرس(، به دنبال لذتي فراتر و متعالي تر است که با آفرينش و 
اگر با آن مواجه خواهیم شد(. ) آن چه در خصوص مارسل خلق اثري ماندگار فراهم مي شود. 

چه پیوند مفاهیمي مانند نبوغ و خلق از يك سو، و لذت و کیف از سوي ديگر غريب مي 
 تايیدي است براي اين پیوند. ،نمايد، اما ادعاي ما اين است که مارسل نابغه ي اثر پروست

 به سبک خرس و از سبک خرس تا« انسان متعارف این جهانی»سبک مارسل از گذر  -2
 «انسان نابغه»

جوالنگاه شخصیت هاي اسنوب مي باشد،  در جستجوي زمان از دست رفتهمي دانیم اثر  
شخصیت هايي مانند آقاي لوگراندن، کوتار، پرنسس لوگزامبورگ، پرنسس دو پارم، مادام دو 

مي دانیم مارسل مدام هم  کامبرومر، مدير هتل بزرگ بالبك، کولت و بسیاري ديگر، و همچنین
و غم شرکت و رفت و آمد در محیط هاي اريستوکرات و بورژوا را دارد، رفتاري که او را در 
حوزه انسان اين جهاني تعريف مي کند، ) رفتاري که اين مقاله بر آن نیست به جزيیات اين 

، ك رفتاري خرس با سب، اما در رمان بارها شاهد هستیم که او نیز رفتار اجتماعي بپردازد(
لذائذي ساده، برآمده از ارتباط مستقیم با جهان مادي اطراف خود را مي چشد، لذائذي که به 

، و او را از حوزه سوژه به ابژه ها و چیزهاي بسیار ساده برمي گردد حسي ارتباط ادراکي
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ناگهان : » نويسدمي   4طرف خانه سواندر   . او خودارتباطات اجتماعي و دنیوي دور مي کند
سقفي، بازتاب نور خورشید بر سنگي، يا رايحه جاده اي، با لذتي خاص که برايم فراهم مي 

يا در جاي ديگر از لذتي  (497-492: 4781، پروست«)کردند من را از حرکت بازمي داشتند
لذت نشستن و رايحه مطبوع هوا را استشمام کردن، لذت اين که » ساده تر سخن مي گويد:

( مي توان گفت اين جا رفتار خرس گونه 29همان:«)ش آرامشت را بر هم نزندکسي با آمدن
خود را آشکار مي کند. در واقع مارسل، دور  ، که به نوعي تعبیر به انزواطلبي او مي شودمارسل

مي  «مورد خوشايند واقع شدن» آپولوني که مبتني بر )نفي نظام سلیقه اي« ديگري»از چشم 
هايي ساده و طريق خاص   لذت بردن از آن ها، ارتباطي ادارکي حسي با  ، با انتخاب ابژه(باشد

. به بیان ديگر، براي لذت بردن ) نظام سلیقه اي ديونیسوسي( جهان اطراف خود برقرار مي کند
د، آن چه سبك زندگي او را در جدا مي کن« ديگري»از جهان، او گوشه انزوا گرفته و خود را از 

او شبي در ا پرا براي اين که از حضور  ي يك اسنوب قرار مي دهد.تضاد با زندگي اجتماع
و در « با خود بودن»ديگران برحذر باشد، ديگراني که به قول خود   او مانع مي شوند تا از 

انزواي خود  لذت ببرد، با دست جلوي صورت خود را مي پوشاند، حرکتي که در تضاد با نظام 
قرار دارد.  روزي ديگر، در گردشي در « وشايند واقع شدنمورد خ»میل و سلیقه ي مبتني بر 

ر م، براي اين که در برخورد با ديگران مجبور نشود حرف بزند، خود را به خواب مي زند. در 
واقع او ديگران را به نوعي خاموش کننده شور و شوقي مي داند که در ارتباط مستقیم حسي و 

شکل اين گرايش ريشه دار در وجود مارسل به  جسمي   با جهان بیرون حس مي کند. به هر
او  لذت بردن از جهان در خلوت و انزوا، به نسبت   برقرار نمودن   ارتباطي اجتماعي با ديگري 

مي کشاند. به «ب»مي باشد، به منطقه « انسان اين جهاني»که رفتار  «الف»از منطقه بي گمان، را 
متفاوت شهره    آمد به سالن ها و محافل اجتماعي بیان ديگر، رفتار مارسل که به جهت رفت و 

مبتني بر  «بودن با ديگري»مي باشد و از او شخصیتي دنیوي و کامال   اجتماعي ساخته است ) 
قرار مي دهد. اما همانگونه که عنوان شد، او در  «الف»(، او را در منطقه «سلیقه آپولوني»

انزوا فرو رفته و با ابژه ها و چیزهاي اطراف  بسیاري از مواقع براي چشیدن جهان، در خلوت و
سلیقه »، آن چه به سبك خرس و نظام خود ارتباطي مستقیم، بي واسطه و حسي برقرار مي کند

از جمله موارد ديگري که بیانگر ارتباط و تعامل مبتني بر   مربوط مي شود.« ديونیسوسي
مربوط به گل هاي درخت    وحدت مارسل با عناصر جهان بیروني مي باشد، صحنه معروف

 __________________________________________________________________________  
1 Du coté de chez Swann 
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ابرپین است. راوي براي اولین بار آن را در کلیساي کومبره مي بیند و مدت ها غرق   در حضور 
نافذ آن مي شود، و زماني که مي خواهد به پاريس برگردد با گريه آن ها را ترک مي کند و 

جا مارسل حضور قسم مي خورد که براي همیشه آن ها را دوست داشته باشد. در واقع اين 
خود را با حضور بي بديل گل هاي اين درخت پیوند مي زند، از درون با آن ها  وحدت پیدا 
مي کند و با رفتاري ديونیوسي،  با آن، )همچون با سوژه اي انساني( و جدا از هیاهوي جهان   

 و ادراکي حسي مي شود.« دوسويه»، «هم عرض»  ديگران، وارد تعاملي
، تجربه ای مبتنی بر سبک رفتاری 4دگی مارسل با برج های مارتن ویلدر هم تني -2-0

 خرس
از جمله مواردي که مي توان آن را نمونه بارزي از وحدت   سوژه با عنصري از جهان بیرون 

)اسدي و « سوژه اي که از هرگونه سوژه مندي و دوآلیته تفکر غربي تبري مي جويد...»دانست، 
و وحدتي که مرلو پونتي آن را در هم تنیدگي سوژه و جهان مي نامد، (  1 : 4100انوشیرواني ، 

آن گونه که تن و گوشت سوژه و جهان را از يك جنس گرفته و آن ها را هم تافته مي داند ) 
(،  قطعه اي از رمان است که به قطعه برج هاي مارتن ويل شهرت 478: 4701پونتي،  –مرلو 

ر اتومبیل با سرعت از بین برج ها عبور مي کند و ضمن دارد. در اين قطعه مارسل نشسته ب
برقرار ي تعاملي هم عرض با آن ها، لذتي خاص او را فرا مي گیرد. در واقع راوي )مارسل( 
درعین اين که به مثابه يك نظاره گر بیروني به ساحت گفته پردازي تعلق دارد، خود جزيي از 

ال با عناصر صحنه، يعني برج ها قرار مي گیرد. عناصر صحنه مي شود و در ارتباطي پويا و فع
به بیان ديگر در تضاد با توصیفي کالسیکي که در آن نظاره گر بیروني، با اشراف و به مثابه 
سوژه اي استعاليي جهان را به نظاره مي نشیند، بي آن که خود با عناصر صحنه اي که بر آن 

، اين جا با توصیفي پديدارشناختي مواجه مي است آن را توصیف نمايد، وارد تعاملي پويا شود 
شويم که در آن نظاره گر خود در آن نقش بازي مي کند، بازي که هر لحظه حس خاصي را در 
او به وجود مي آورد، که مي توان آن را ناشي از لذتي دانست که ارتباط جسمي و ادراکي 

باشیم در توصیف اين قطعه حسي سوژه با تن جهان، آن را سبب شده است. بي آن که بر آن 
پونتي در خصوص ادراک جهان بپردازيم، تنها به بیان اين  –به تفاوت انديشه دکارت با مرلو 

نکته بسنده مي کنیم که دکارت با دوگانه انگاشتن جسم و روح )ذهن( و دادن برتري به ذهن، 
موجودي انتزاعي و  انسان را به تدريج از جهان واقعي بیرون مي کشد و به اين ترتیب از او

استعاليي مي سازد که بر جهان اشراف داشته و خود را مالك آن مي داند. ) خطاط و امن 
 __________________________________________________________________________  

1 Martinville 
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پونتي با قائل به هم عرضي انسان و جهان، برتري  –( .حال آن که مرلو 84   : 4129خاني، 
ه مارسل با ذهن بر جسم را باطل مي داند. ازمنظر نويسنده   اين سطور، در اين قطعه، ارتباطي ک

جهان اطراف بر قرار مي کند و لذتي که با تماس با عناصر جهان بیروني نصیبش مي شود، 
برآمده از برقراري ارتباطي هم عرض و مبتني بر وحدت  با آن هاست، و اين ارتباط را مي 

 توان به سبك رفتاري خرس مربوط دانست. 
ض، عناصر صحنه که راوي به آن ها در پردازش اين صحنه، و براي برقراري ارتباطي هم عر

نظاره مي کند، خود تبديل به سوژه هاي نظاره کننده مي شوند و لذا ارتباطي هم عرض بین 
بود که از مارتن ويل  زمان کمي» راوي و آن ها شکل مي گیرد. در متن پروست مي خوانیم

رد، از نظرها محو شد، و بیرون آمده بوديم و دهکده بعد از آن که چند ثانیه اي ما را همراهي ک
هاي آفتاب زده شان را  برج هايش، همچنین برج ويوويك در حالي که به نشانه خداحافظي قله

(. همچنان مي 424: 4781پروست، «) دادند، فرو رفتن ما را در افق نظاره مي کردند تکان مي
ه مي برج ويوويك خود را از ديگر برج ها جدا مي کرد و از آن ها فاصل» خوانیم:
همان(. جدا از اين که اين عناصر به سوژه هايي تبديل مي شوند که با مارسل وارد «.)گرفت

» تعاملي فعال مي شوند، گاه راوي حرکت و جنبش هايي نیت مند را به آن ها نسبت مي دهد: 
«) گاه يکي از برج ها خود را محو مي کرد تا دو تاي ديگر بتوانند ما را لحظه اي نظاره کنند

و دادن   پروست با انساني کردن و دادن ويژگي هاي سوژه به عناصر بیروني (.428-424مان: ه
ضمن برقرار کردن تعاملي فعال بین سوژه و ابژه ) عناصر جهان  جنبش هاي نیت مند به آن ها،

را بر ادراک فضا پیاده مي کند، نظريه اي که بر اساس آن « نظريه نسبیت»به نوعي  بیروني(، 
که در فضا ـ زمان توصیف مي شوند، به حضور سوژه  نظاره گر، در  ه هاييو حرکت ابژ  رفتار

 بستگي دارد.میان آن ها 
مارسل در خود   سیر و پروسه تعامل جريانات احساسي متفاوتي را تجربه مي کند. براي مثال،  

و ما را پاي برج ناگهان اتومبیل چرخي زد « : » حس غافلگیري»ابتدا ورود به بازي و داشتن   
برج ها در حالي که به نشانه « :» حس فاصله و جدايي»( سپس 424همان: «) ها پیاده کرد

« خداحافظي قله هاي آفتاب زده شان را تکان مي دادند، فرر رفتن ما را در افق نظاره مي کردند
راهشان  را مي ديدم که خجوالنه برج ها«:  » )همان( و در نهايت حس برگشت به نوعي آرامش

 «فشردند. خود را به يکديگر مي  با آرامي جستند و پس از تلوتلو خوردنهاي ناشیانه را مي
(. به هر شکل اين پردازش، بیان بینشي به غايت پديدارشناختي است، که بر اساس 428)همان: 
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ان خود عامل نظاره کننده در می« حضور»فضا همیشه وابسته به -آن طريق بودن ابژه ها در زمان
سوژه را آن ها مي باشد. اين جا شاهد اصل بنیادي پديدارشناسي مي باشیم مبني بر اين که  

در نظر گرفت، بلکه سوژه اساسا   يعني ارتباط؛ سوژه خود را با نوعي  «مستقلجوهر »نبايد يك 
تعريف مي کند، او نمي تواند خود را آشکار نموده و کشف کند  «جهان - در – هستي»   طريق

و در ارتباطي هم عرض با آن ها. همچنان که گفتیم، اين ارتباط  ر از خالل و از طريق چیزهامگ
هم عرض، تن به تن و پويا با جهان چیزها که در هم تنیدگي سوژه و ابژه را سبب مي شود و 

لذتي »باعث ايجاد نوعي حس   لذت در سوژه )مارسل( مي شود، ) آن گونه که مارسل آن را 
لذت » نامد(،  برآمده از سبك   رفتاري خرس مي باشد، که نظام سلیقه او مبتني بر، مي «ويژه

جهان تعريف مي شود، نظامي که خود بر آمده از ايجاد ارتباطي ادراکي حسي و تني با « بردن از
موضوع مصرفي خود و عناصر جهان مي باشد. آن چه مارسل در تعامل دو سويه با برج ها 

ي نیست مگر تعاملي رقص گونه با جهان بیروني. اين تعامل در نظام هاي تجربه مي کند،  چیز
که بر اساس آن بین سوژه و جهان بیرون  1نام دارد 8الندوفسکي، نظام فضايي حلزوني 4فضايي  

نوعي ارتباط ادراکي حسي و تني خاص شکل مي گیرد که مي توان آن را به تعاملي شاعرانه و 
اين تعامل سوژه و ابژه نوعي در هم تنیدگي را تجربه مي کنند که رقص گونه تعبیر نمود. در 

شرط الزم آن اين است که سوژه خود را نه در ارتباطي استعاليي، عمودي و خارج از جهان، 
بلکه در ارتباطي هم عرض، افقي و تن به تن با آن قرار داده و نوعي وحدت با جهان بیرون را 

             (8040)الندوفسکي، تجربه کند. 
 گذر به سوی انسان نابغه   -2-6

اما در سیر داستان شاهد اين واقعیت هستیم که مارسل تنها به دريافت ادراکي حسي جهان و 
بسنده نمي کند، و بر آن مي شود تا تالش خود را وقف دوباره چشیدن آن ها در آن چشیدن 

ي «جستجو»و  «پژوهش»اصلي سطحي متعالي تر کند، به بیان ديگر آن لذات را به مضمون 
خود تبديل مي کند. در واقع مارسل به مثابه خرس، تصمیم مي گیرد، آن سان که خود مي 

آن چه نبايد برود، تا بتواند طعم چیز ديگري را بچشد، « به فراتر از تصوير و رايحه ها» گويد:
رمان، مارسل پس در جايي در  آن را صرفا   به ارضاء حسي و چشیدن طعم جهان محدود نمود.

در همان زمان :» از برقراري ارتباطي حسي با جهان و سرشار از لذت بر آمده از آن مي گويد 
 __________________________________________________________________________  

1 Régimes d’espac 
2 Spirale  
                                                                      خود این مبحث می تواند ماده اصلی مقاله ای دیگر باشد.         3
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من اين بوده است که خود را درگیر اين  ]تاکید از نويسنده مقاله است[ رسالتحس کردم که 
 488: ن)هما «سرخوشي خود را روشن و آشکار کنم   واژه هاي تیره نکنم، و تالش کنم دالئل

بايد با دقت بیشتر  ، سرخوشي خود را روشن کند،«دالئل»و اين که سعي دارد « رسالت»(. واژه 
اشکال، رايحه ها و »در واقع مارسل، فراتر از احساسات برآمده از  گیرند.مورد تحلیل قرار 

ه خود را براي خود تعريف مي کند، رسالتي که او را وامي دارد، آن گونه ک« رسالتي»، «رنگ ها
از  (.497)همان:  «تالش کند آن چه پشت آن احساسات پنهان شده است را ببیند» مي گويد:

براي خود، از ماندن در سطح ابتدايي سبك « رسالتي»منظر نويسنده اين سطور او با تعريف 
زندگي خرس که صرفا مبتني بر برقراي لذتي حسي از جهان است، خود را رها مي کند.  در 

، و اين که به دنبال که براي خود تعريف مي کند «رسالتي»احساس مسئولیت و  همینواقع، 
او را از منطقه ب، به  دالئل سرخوشي خود بر مي آيد، منطقا   و بر اساس موارد مطرح شده، 

و کامل تري از لذت، زيرا اين بار متعالي تر سوي منطقه ج مي کشاند، يعني به سوي شکل 
اين  )منطقه ب( دست يابد.« تجربه امر حسي»آن    شناخت عقالني»به مارسل بر آن مي شود تا 

کنکاش و جستجو براي يافتن دلیل   سرخوشي برآمده از ارتباط مستقیم و حسي با جهان را مي 
خیرگي که ما » ،  با کوشش براي شناخت شکلي از 8ي گرماس4 اثر در باب نقصان معناتوان در 

مقايسه کرد. منظور اين است که  (77: 4729گرماس، «) ا ببنديمرا وادار نکند تا چشمهايمان ر
در تضاد با خیرگي و سرمستي که ناشي از ارتباط ادراکي حسي ما با عناصر جهان بیرون مي 
باشد، ارتباطي که به يکباره ما را میخکوب کرده و مسحور و مجذوب عناصر جهان بیروني مي 

آن برآمد که ديگر ما را به جاي سحر و میخکوب کند، مي توان به دنبال جستجو و معناي 
در واقع همین کردن در مقابل ابژه بیروني، به کنکاش در خصوص معنا و دلیل آن لذت  وادارد. 

و وظیفه اي که راوي خود را موظف به انجام آن مي داند است که همزمان از مارسل « رسالت»
به « نابغه»و « عاشق»مودار مشاهده مي شود  مي سازد. )همانگونه که در ن« نابغه»و « عاشق»يك 

، سوژه اي است که عاشق ابژه «عاشق»منظور از در ادبیات الندوفسکي يك منطقه تعلق دارند(. 
با آن است، تعاملي که در سیر آن  ي ادراکي حسي و هم عرضاي است که در حال تعامل

، و منظور ها شکل مي گیردشده و وحدت و تطبیق بین آن قابلیت هاي دو طرف بر هم آشکار 
ت   خود بر سرخوشي و لذدالئل و ريشه و اساس  ، سوژه اي است که در جستجوي «نابغه»از 

آن را به واسطگي آفرينش و خلق اثري ادبي )در خصوص مارسل( با ديگري  بتواند ، تامي آيد
 __________________________________________________________________________  

1 De l’imperfection 
2 Greimas    بنیانگذار مکتب نشانه شناسی مکتب پاریس 
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 . ه و ابژهتقسیم کند، خلقي که مبتني است بر کشف قابلیت هاي گشوده توسط بازي بین سوژ
مارسل به مثابه خرس جاي خود را به مارسل با ويژگي هاي سبك زندگي اين جاست که 

شرايط لذت و سرخوشي خود  واکاوي مي دهد، نويسنده اي که رسالت خود را «نويسنده نابغه»
تجربه هاي ادراکي حسي بي واسطه »و جستجوي معناي آن مي داند. به تعبیر ديگر پس از آن 

دوباره  4«شکل بیاني»آن تجربه ها مطرح مي شود، و منظور از « شکل بیاني»، مسئله «و بالفصل
، يا به تعبیر ديگر با اشکال آفرينش   آن جهان   زيسته تجربي است که با اشکال متفاوت بیاني

 مي تواند به ديگري انتقال پیدا کند. متفاوت هنري، 

واسطه و بالفصل عنصري از عناصر   جهان  در واقع سوژه تا زماني که در حال ادراک حسي بي
بیروني است، و يا به بیان ديگر در حال   زندگي کردن   تجربه زيسته اين ارتباط مي باشد، به 

در نمي آيد. اما به محض اين که احساس خود را مورد « بیان»شکل عملي اين تجربه زيسته به 
نتزاعي و تجريدي سوژه برنمي گردد، بلکه قرار مي دهد، ديگر تنها به جهان دروني، ا« واکاوي»

تبديل مي شود. به بیان تحلیلي « موضوع شناخت»آن احساس، فراتر از جهان دروني سوژه، به 
تري مي توان گفت، ادراک، حس کردن و زيستن   امر حسي مشخص، به معناي زيستن آن در 

زيه و تحلیل و بیان   آن، به ، تج«واکاوي»خود و يا در درون جهان انتزاعي خود مي باشد، اما 
طبیعت   ارتباط   بین خود به مثابه سوژه با توانشي « روشن کردن»معناي اين است که به دنبال 

ادراکي حسي، از يك سو، و از سوي ديگر ابژه اي که ما را تحت تاثیر قرار داده، مي باشیم. اين 
طه و احساسي که ارتباط با آن در جاست که از اين منظر، تجزيه و تحلیل و واکاوي ابژه مربو

سوژه به وجود آورده است، سوژه را وامي دارد از جهان انتزاعي، دروني و شهودي خود ) اين 
و ديگر بودگي مواجه شود. مارسل نیز زماني که « غیريت»همانیت   خود( فراتر رفته و با 

لذات    يه و تحلیل و تجز رسالتي براي خود تعريف مي کند، رسالتي که مبتني بر واکاوي
برگرفته از ادراک   حسي بي واسطه ي جهان بیرون است، ضمن جدا شدن از جهان انتزاعي و 
شهودي خود، سطح متعالي تري از لذت را نشانه مي رود، که در عین   روشن کردن طبیعت 

راک مي ارتباطي که به مثابه سوژه، با جهان بیرون برقرار نموده است، آن را با ديگري به اشت
گذارد. از اين روي او از سبك زندگي خرس، که ماندن در سطح لذات جسمي است، فراتر 

در تجربه تعامل با برج هاي مارتنويل نیز  .را اختیار مي کند« انسان نابغه»رفته  سبك زندگي 
ن که از آ« شناختي»بالفصل، به مثابه ابزاري هستیم براي رسیدن به « تجربه زيسته»شاهد گذر از 

تجربه زيسته فراتر مي رود. از اين روي است که مارسل علي رغم حرکت هاي حلزوني و 
 __________________________________________________________________________  

1 Expression 
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مارپیچ اتومبیل در میان فضاي برج ها، قلم و کاغذي را درخواست مي کند تا بتواند احساسات   
حقیقتي »خود را که همزمان در حال تجربه آن ها در تعامل با برج ها مي باشد شرح داده و به 

(. به بیان ديگر درخواست قلم و 497: 4781پروست، «.)آن ها پنهان است دست يابدکه پشت 
کاغذ بیان گذر از سطح تجربه زيسته به سطحي فراتر و استعاليي يعني سطح خلق زباني و 

  کالمي آن تجربه زيسته است.  
 

 گيری: نتيجه -8
 ، يا همان سبك  «يانسان متعارف اين جهان»زندگي  بديهي است که گذر مارسل از سبك 
و دنیا طلب، به سبك زندگي خرس و از سبك زندگي خرس به سبك زندگي « انسان دنیوي»

در سطح زندگي « نماندن»: يعني گذري بر آمده از گذري ارتقايي به شمار مي رود ،انسان   نابغه
يگري تنظیم و در ارتباط با د« مناسبتي»که در آن سوژه هستي خود را  صرفا   « ) انسان دنیوي»

در سطح زندگي که تنها مبتني بر تجربه هاي بالفصل زيسته « نماندن»مي کند(، و همچنین 
البته بايد پذيرفت که سبك زندگي انسان  است، و رفتن به سوي سبك رفتاري انسان نابغه.

سبکي منتقدانه که قرار است جهان را به گونه اي  تشويش و اظطراب است:نابغه، سبك مولد   
او آن چه را که ديگران دوست دارند که دوست داشته باشد را دوست ندارد. البته  گر ببیند.دي

اگر سبك رفتاري او چنین است، به اين جهت نیست که او به ناهنجاري رفتاري خود آگاه 
نیست )مانند خرس(، بلکه بر عکس، او به خوبي مي داند که کیست و چه انجام مي دهد، و 

ت نیست که به شکلي مصنوعي مي خواهد هويتي از خود بسازد که صرفا   همچنین به اين جه
به خاطر اين که متمايز از ديگري باشد، به هنجارهاي مرسوم پشت کند، )مانند داندي(. بلکه 
اگر او چنین است به اين دلیل است که درگیر   کنکاشي براي خلق معنايي مستقل است. در 

او به اشکال ممکن معنايي جديد راه پیدا کند، اشکال  سبب مي شود تا واقع کنکاش   او
جديدي که ضمن گشودن دورنماهاي تازه، مي توانند براي ديگران عجیب، ناهنجار و حتي 
حیرت آور جلوه کنند. براي مثال اگر آهنگ ساز است، متهمش مي کنند که موسیقي را کشته 

نمي تواند طرح بزند؛ اگر نويسنده  است، و يا اگر نقاش است، به اين متهم مي شود که حتي
را از بین برده است. اما از زاويه ديد و منطق کالم  است به اين متهم مي شود که اساسا   نحو 

آن ها را   اثرخود او، اشکال جديد و بديعي که در حال کشف آن هاست و او به شکل خلق 
هر ماده هنري )موسیقايي، انتقال مي دهد، پاسخي است به الزامات ساختاري دروني   خاص 
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نقاشي. کالمي و ...(. در واقع بايد گفت که او از جايي الهام نمي گیرد، بلکه تنها و تنها خود را 
آماده و تسلیم در برابر نظم تازه اي از چیزها مي يابد، نظمي که به او تعلق نداشته و او آن ها را 

قبل از او وجود داشته است(، بلکه خلق نمي کند) زيرا به جهت تقدم و تاخري، اين نظم 
مسئله اين است که او مي تواند به آن شکل دهد. اين جاست که اين جمله پروست توجیه مي 

که ما اثر را با میل و اين به اين نتیجه رسیدم که هرگز در برابر اثر هنري آزاد نیستیم، »د : شو
اشته است، بر ماست که چون الزم سلیقه خود نمي سازيم، اما از آن جا که قبل از ما هستي د

است و پنهان، و ما نیز بر اساس قانون طبیعت دست به خلق مي زنیم، آن را تنها و تنها کشف 
(. به هر شکل انسان نابغه ) اين جا مارسل(، مي تواند يقین داشته 224: 4781)پروست، « کنیم.

ده است توسط ديگران باشد و يا حداقل بر اين باور باشد که روزي آن چه که خلق کر
بازشناخته شده و کشفیات او در نهايت جزيي از باورها، انديشه ها، مفاهیم زيبايي شناسي و 
اخالقي جامعه اي خواهد شد که به آن تعلق دارد، يعني آن چه که مي تواند بعدها میل و سلیقه 

ينش هنري يا ادبي ديگران بر آن اساس تعريف شود. به تعبیر ديگر آن چه به عنوان خلق و آفر
از انسان نابغه بر جاي مي ماند، خلق و آفرينشي که بعد از تجارب زيسته و ادراکي حسي 

ديگري واقع شود. لذا مي توان ادعا کرد « مورد خوشايند»جهان صورت گرفته است، مي تواند 
هستي ، در «(میل مورد خوشايند واقع شدن»و « میل لذت بردن»که هر دو شکل میل و سلیقه ) 
 مارسل با هم پیوند خورده اند.
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