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 چکیده

ـ ژ آندره ضداخالق رمان کرد میخواهی سع مقاله در این  سـ  یب قـرن  نامـدار  سـنده ینو ،دی

 ضـداخالق  در خـا   عنصـر  ریتصاوة مطالع به همچنین .میده قرار مطالعه مورد را فرانسه

ـ ا یاصـل   یشخصـ ی هـا یاپردازیرؤ دری فراوان به که پرداخ  میخواه دیژ ـ د اثـر  نی  دهی

 و یبررسـ  هـد   ،اس  اثر نیا در دیژ لیتخ ةدیبرگز عنصر ،خا  نکهیا لیدل به .وندشیم

ـ ا تابع یهایاپردازیرؤ در سندهینو لیتخ و نگاه لیتحل ـ ا. باشـد یمـ  عنصـر  نی  ریتصـاو  نی

 نیا تابع کهی ریتصاو رسدیم نظر به. اس  داستانی اصل  یشخصی درون اتیروح انگریب

 ،دیـ ژ لیـ تخی بررسـ  بـه  مقاله نیا. باشندیم دیژ نشیبی دوگانگ بری شاهد ،هستند عنصر

از  ،دستیابی به این هـد   یبرا .پردازدیم عنصر نیای رو بر اوی هایاپردازیرؤ ریتأث تح 

بر ایـن اسـات تصـاویر ادبـی بـر روی عنصـر خـا          .روش نقد باشالر بهره خواهیم برد

 .ژید خواهند بود راهگشای شناخ  تخیل

 .ینرم ،ریخم ،یسخت ،خا  ،یاپردازیرؤ ،باشالر ،دیژ: هاکلیدواژه

 مقدمه -1

نقش بـه سـزایی    نویسیرماندر تحول سبک  ،نامدار قرن بیستم فرانسه نویسنده ،آندره ژید

بـه   التهابات روحـی ناشـی از بیمـاری نویسـنده     ریتأثاو تح   ضداخالق رمان .ایفا کرده اس 

 .تصویر کشیده شده اس 
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ـ  اریم از طریق تحلیـل تصـاویر  قصد د ،در این تحقیق هـای  وجـود آمـده از خیـالاردازی   ه ب

ضـد  باـردازیم. کتـا     داستان بر روی عنصر خا  به مطالعه تخیل نویسنده اثـر  هایشخصی 
داسـتان   رذل ترجمه شده اس . رذلبین به نام توسط علی پا  4939آندره ژید به سال  اخالق

خوشی پدرش که در بستر مـر   نها به خاطر دلکه بدون عشق و ت "میشل"س  به نام مردی ا

تمام مدت زندگی  باًیتقرها پس از ازدواج کند. آنازدواج می "مارسلین"با دختری به نام  ،اس 

شود و همسرش دچار بیماری سل می "میشل"گذرانند. در حین سفر را در سفر می مشترکشان

 ،بیندنتیجه میکه درمان دارویی را بی "شلمی"کند. تا جایی که در توان دارد از او نگهداری می

در حین بهبودی تـالش   او شود.کند خودش با بیماری مبارزه کند و سرانجام موفق میسعی می

 پـس ازایندستیابی به آزادی اس  و  هاتالشحاصل این  .کند روح و جسم خود را رها کندمی

توجـه   "مارسلین"ین میان کمتر به و در ا شودیمرکن اصلی زندگی او  افراطی یهاییجولذت

 کند تا به تنهایی این راه را طی کند.نماید و تمامی تالش خود را صر  میمی

فراگیـر و ویـژه در تصـاویر     یحضور ،هرات از مر  وضوحبه ،با توجه به موضوع داستان

یابـد و  ه مـی با بیماری میشـل ادامـ   ،شوداین داستان با بیماری پدر آغاز می چراکه ،اثر دارداین 

زند. ما قصد داریم با تحلیل تصـاویر  بیماری و مر  مارسلین پایان داستان را رقم می  یدرنها

از زندگی پر دغدغه میشل به این پرسش پاسخ دهیم که آیا شخصی  اصلی  ترقیدقو خوانشی 

 خـود از مـر    بـر هـرات و نگرانـی    تواندیمبر روی عنصر خا   هایشرؤیاپردازیداستان با 

 تسلط یابد؟

ایـن روش   ،در پژوهش حاضر از روش نقد تخیلی گاستون باشـالر اسـتفاده خـواهیم کـرد    

شده اس . بـا بررسـی    گذاریپایههوا و آتش  ،خا  ،بر چهار عنصر اصلی طبیع : آ  تحقیق

عنصـری کـه    ،اولیه تصاویر اصلی در این داستان به این نتیجه رسیدیم که از این چهـار عنصـر  

. از نظـر باشـالر تخیـل هـر     باشـد یمعنصر خا   ،کندیما در تخیل نویسنده ایفا نقش اصلی ر

. تخیل بـرای خلـق اثـر ادبـی بایـد      ردیگیمنویسنده بر پایه یکی از عناصر اصلی طبیع  شکل 

ای عنصر خا  در تخیل نویسـنده  مثالعنوانبه عنصر و ماده دلخواه و برگزیده خویش را بیابد.

 یشاعر تواند داشته باشد.نمی ایجایگاه ویژه ،دهدیماو بال و پر  هایازیپردخیالکه آتش به 
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آتـش را   یهـا شـعله ای کـه آهنـر رقـ     بـا نویسـنده   دهدیمکه به زمزمه جویبار گوش فرا 

 (BACHELARD, 1960:1)همزبان نیس .  ،شنودیم

روی  یپردازایـ رؤبرای مطالعه تصاویر خلق شـده بـر اثـر     ،در مقاله حاضر از روش باشالر

 عنصر خا  بهره خواهیم برد.

 پیشینه تحقیق -2

بـه   تـوان یمـ  هـا آنکه در میان  انددهیرسبه انجام  آندره ژید در آثارمطالعاتی در حوزه تصاویر 

ـ  ،پژوهشی اشاره کرد که تصاویر طبیع  را در تخیل ژید مورد مطالعه قرار داده اس  محققـان   یول

. در ایـن  انـد کـرده طبیع  به روی روحیات و خلق نویسـنده اکتفـا    در این تحقیق به تأثیر تصاویر

 ( کوششDORITY, OUELLET,1969)"ضد اخالقبررسی تصاویر طبیع  در اثر  "پژوهش: 

قراردادهـای اجتمـاعی    یدوبندهایقاهمی  نیروهای زنده طبیع  در رهایی قهرمان داستان از  ،شده

 مورد مطالعه قرار گیرد.

 " طلـــ یآزاد: اثـــر یـــک  ضـــد اخـــالق "عنـــوان:  در پـــژوهش دیگـــری بـــا  

(HAFEZ-ERGAUT ,2010 :129-137 ( شخصـی  اصـلی داسـتان     یراخالقـ یغهای جنبه

قـرار گرفتـه    وتحلیـل تجزیـه میشل مورد بررسی قرار گرفته و عل  این انحرافـات مـورد    ،ژید

 اس .

ضـد  اثـر او   گیریشکلمحقق دیگری به دنبال آن اس  که نشان دهد زندگی فردی ژید در 
نقش نویسنده و داستان " . این پژوهشگر در تحقیق خود با عنوانکندیممهمی ایفا  اخالق نقش

پـرده   ضـد اخـالق   از حضور واقعی و ملموت ژید در داسـتان  (MALKA, 2013) ،"تخیلی

گیرانـه  نحوه آموزش سـخ   ،هابیماری ،زندگی شخصی ژید: سفرها دهدیمو نشان  داردیبرم

 نویسنده با تخیل او همراه شده و باعث خلق این اثر شده اس . حالحس واقع  در ،مادرش

 ،ژید انجام شده اسـ   ضد اخالقکه بر روی  ییهاپژوهشادعا کنیم که  میتوانیمکمابیش  

 ریتـأث هـا  از این پژوهش کدامچیهاما  ،اندداشتهاثر  یها یشخصبر بررسی جنبه اخالقی  دیکأت
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. نکته قابل توجه این اس  اندندادهویسنده را مورد تحلیل و بررسی قرار بر تخیل ن عنصر خا 

 به فارسی ارائه نشده اس . هاقیتحقاز این  کیچیهکه 

 تصاویر خاک در اثر ضداخالق ژید -3

این مطالعـه   .میدهیمرا مورد بررسی قرار  ضداخالقنویسنده اثر  ،ژید در این تحقیق تخیل

بنـدی  انجام خواهد شد. با توجـه بـه دسـته    عنصر خا او بر روی  شیهایاپردازیرؤبا تحلیل 

ژیـد بـا تکیـه بـر      یهـا یاپردازیـ رؤروش نقد باشالر ابتدا در این پژوهش به مطالعه و تحلیل 

آمـده در اثـر    بـه وجـود   یعنـی تصـاویر ادبـی   ؛ میپردازیمخیزگاه تصویر در ذهن آفریننده اثر 

و ساس بـه صـور    میدهیم  خا  را مورد مطالعه قرار خیالاردازی نویسنده بر روی مواد سخ

پرداخ  که ترکیبی از دو عنصر آ  و خا  اس  و ایـن ترکیـ  گـاهی     میخواه ریخمخیالی 

شود که ما در این سازد و گاهی هم خمیر نامناسبی از آن حاصل میآلی میخمیر مناس  و ایده

کنیم. در پایان تخیل آندره ژید را سی میهای گوناگون خمیر را بررتحقیق رؤیاپردازی بر حال 

دهیم. از نظر باشـالر تصـویر   بر روی مواد نرم مورد بررسی قرار می شیهایاپردازیرؤاز طریق 

کند. در حقیق  تصـویر فعالیـ    انگیزد ایجاد میای که آن را برمیارتباطی بین خالق آن و ماده

خا  و یابد. باشالر در دو اثر ا تبلور مییک تجربه مادی اس  که انعکات آن در اعماق روح م
تصـاویر در نـزد    و خلـق  هارؤیاپردازی عناصر دربر نقش آ  و رؤیا و  ارادی یهایاپردازیرؤ

 (ROBERT, 2015 :1) کند.شاعر اشاره می

 ،گذاری شده اس پایه یعنصر اصلکه ذکر شد روش نقد باشالر بر اسات چهار  گونههمان

 عنصـر در به مطالعة تصاویر این  ،باشدیمگزیده تخیل ژید که عنصر خا  به عنصر بر با توجه

 ،. آندره ژید به سب  پیچیـدگی فلسـفی در آثـارش و تفکـر عمـیقش     میپردازیم ضداخالقاثر 

جسـارت ژیـد    ،رغـم های متنوعی را در بین منتقدین برانگیخته اس . علـی العملتاکنون عکس

مرتبـه و منزلـ  ادبـی او در     ،ندیآیمکه تابو به حسا   ییهاآنحتی  ،ها یواقعبرای دریاف  

 شناسـند. عنوان یک نویسـنده بـزر  معاصـر مـی    فرانسه و کل دنیا حفظ شده اس  و او را به

(MALRAUX, 1951:12) 
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محوری  اصلی داستان بر فردگرایی شخصی  اصلی نهـاده شـده اسـ .     ضداخالقدر اثر  

ولی اهمی  داستان حول محور شخصی  اصـلی   کندیمتضاد برقرار  ها یشخصنویسنده بین 

کنـد و التهابـات روحـی    اصلی داستان را برجسته مـی  داستان اس . ژید روح نگران شخصی 

 .کشدیمدوران جوانی او را به تصویر 

 متبـادر  ،روی عنصر خا  تصاویر مثبتی را به ذهن رؤیاپرداز این شخصـی   رؤیاپردازیآیا 

 انگیـزی هراتبه تصاویر  منجر ،اضطرا  و نگرانی ناشی از بیماری ،قیاخال انحرافات ؟کندیم

. در این پژوهش سعی داریم تا تصاویر شودیمقهرمان اصلی داستان  ،میشل هایرؤیاپردازیدر 

ـ آ سنر و چو  تحلیل کنیم. ،را بر روی مواد سخ  مانند آهن او هایرؤیاپردازیمربوط به   ای

؟ آیـا ایـن تصـاویر نشـان از     انجامـد یمـ ه تصاویر و تفکری مثب  روی این مواد ب یاپردازیرؤ

تا هرات و اضطرا  خود را کنترل کنـد   کندیمپویایی و نشاط رؤیاپرداز دارد؟ آیا به او کمک 

 یا کاهش دهد؟

هـای  ذهن خود را از محـر   ،بعد از تجربه سخ  بیماری و اقام  در خا  آفریقا ،میشل 

گونـه روشـی بـرای آزاد زیسـتن و ت ییـر      و بـدین  کنـد یمـ   خارجی مانند احسات گنـاه پـا  

اش تبـدیل بـه   سفر به آفریقا و درمان بیمـاری  ،توان گف آورد. میمی ه  احساسات ناخوشایند

. برای نشان دادن تحول روحی و تولـد دوبـاره میشـل در    شودیمنقطه عطفی در زندگی میشل 

او در پار  جنگلی استمداد بگیریم. میشـل   وگذارهایگش خا  آفریقا بهتر اس  از تصاویر 

 ،بـرد ینمـ طبیعـ  لـذت    یهـا ییبـا یزدر اولین گردش در پار  جنگلی همراه با مارسـلین از  

از حضـور   ،دهـد یمـ این پار  جنگلی که به تنهایی انجام  از دومین بازدیدش در کهدرصورتی

را از احسـات   ذهن خود تدریجبهمسرور اس . او  هاآنهای عریان کودکان عر  و لمس بدن

احسـات خوشـایند انسـان آزاد را داشـته باشـد.       شـود یمـ که این امر باعـث   کندیمگناه پا  

که باز  اما در سومین گردشش؛ کندرشد می میشل انحرافات اخالقی در روح راحتیبه پسازاین

از بـیش   را بیش نگریستن به طبیع  پار  او حضور کودکان و ،ردیگیمهم به تنهایی صورت 

 ،در نزد میشل مناظر . اهمی  اینکندیم یاپردازیرؤاو شروع به  پسازاینو  داردمی به تفکر وا

به  هاخرابه ،سومین گردش در .باشدیمهای تیااسا در نگاه  آلبرکامو جوان همانند اهمی  خرابه
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 ,DORITY, OUELLET) .کننـد یمـ شکل آثار باستانی پـر ارزشـی در نظـر میشـل جلـوه      

1969:313) 
بـه واقعیـ     میتـوان یمـ  ،های داستانشخصی  هایرؤیاپردازیبا تحلیل تصاویر حاصل از 

 یهـا  یشخصـ تا رفتار  کندیمبه ما کمک   هارؤیاپردازیتصاویر این  ،میابیدس  هاآندرونی 

 آمده به وجودبهتر بشناسیم. تصاویر  ها یشخصداستان را در  کنیم و نویسنده را در پس این 

ویر نشان از ایـن دارد کـه در زمـان خلـق ایـن تصـا       ،بر روی مواد سخ  خا  یاپردازیرؤاز 

و این تصـاویر شـاهدی بـر قـدرت      دهدیمبروز  خود را شخصی  داستان جنبه خشن روحیة

سـود   عـ  یدر طبسختی عناصر خا  بنابراین نویسنده از رؤیاپردازی روی ؛ باشدیم اپردازیرؤ

 و پر اضطرا  شخصی  داستان را مدیری  کند.تا دنیای خشمگین  جسته

 تصاویر حاصل از ماده سخت 1-1

برای یافتن تصاویر ادبی از مواد خا  باید به اشکال رؤیاپردازی روی ماده سخ  براسات 

شـود کـه سـختی را    روش باشالر توجه کنیم: رؤیاپردازی ارادی با زمزمه کلماتی برانگیخته می

هـای  قدرت شخصی  ق یدر حق ،که نماینده سختی و زمختی هستند کند. بیان کلماتیالهام می

بـر اسـات نظـر     ،کندکلماتی که سختی را متبادر می زیرا ،کنندیمرمان را برای خواننده آشکار 

 ،دهـد نویسنده قدرت یک شیء را نشان می کهیهنگام. کنندیمپویایی را القا  فعالی  و ،باشالر

کـه از ایـن شـیء تـأثیر      شودیمایی را برای آن شخصی  قائل هویژگی تخیلش در واقع او در

هایشـان در برابـر اشـیاء    العملها به کمک عکسپذیرفته اس . ساس حقیق  درونی شخصی 

های ها و ویژگیتفکر و تخیل درونی نویسنده به کمک فعالی  درنهای شود. سخ  آشکار می

 گردد.های داستان آشکار میشخصی 

هـا اسـ . قهرمـان    تصاویر طبیع  فراتر از نقش شخصی  ژید اهمی  القضد اخدر رمان 

ثیرگذاری عوامـل بیرونـی بـر خـود     أرود ولی متوجه تای طبیع  فرو میهژید در عمق زیبایی

های ژید آفریقای شمالی و جنوبی مناطقی اس  کـه مـذه  در   . در ج رافیای داستانشودینم

عنوان مکان شکوفایی دین مسیحی  ندی و سوئیس را بهمناطق نرما کهدرحالی ؛آن جایی ندارد

را  ضـداخالق شناسد و تح  تأثیر همین طبیع  آفریقا اس  که میشـل شخصـی  داسـتان    می
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انحـرا  اخالقـی    یهانشانه رغمعلیشخصیتی که به دنبال آزادی  و رهایی اس  و  ،ندیآفریم

ــتان ــایی او از   ،او در داسـ ــنده رهـ ــدهانویسـ ــ قیدوبنـ ــاره را تولـ ــدی دوبـ ــدیمـ  .خوانـ
(DORITY, OUELLET, 1969 :313) 

هـا در واقـع   شناسـند. اپیکـورین  عنوان یک فرد اپیکورین میرا به ضداخالققهرمان داستان 

های دنیوی در هر لحظه تمام لذت کنند باید ازهستند که تصور می گذرانیافراد عیاش و خوش

توانس  روحیـات   ،آفریقا ای درمنطقه ،بیسکرامند شوند. میشل در طی اقامتش در زندگی بهره

در طی ش  دچار بـی   ،طبیع  هماهنر سازد. به عل  بیماری در این منطقه درونی خود را با

. ایـن امـر باعـث    پرداخ یمهایش به بازخوانی کتا  مقدت خوابیو هنگام بی شدیمخوابی 

منجر بـه ایـن    تاًینهاتفکرات شبانه پیدا کند. این  شد که عقایدی متفاوت در مورد مفهوم آزادی

درون خود را بهتر بشناسد و نگاه جدیدی دربـاره آزادی   ،شدند که به درون خویش رجوع کند

او به این نتیجه رسـید کـه مـذه  عامـل محـدود       ،پس از بازخوانی کتا  مقدت .بیابد فردی

هـا سـعی دارد   یکوریـان هماننـد اپ  پـس ازایـن  او .شودیمبنابر این مانع خوشبختی  ،کننده اس 

بـه   اشیزنـدگ ازتمام لحظات زندگی به هر صورتی لذت ببرد. پیری  و مر  را تهدیدی برای 

ای در زمان نقش تعیین کننـده  پسازاین ،دهدیمو  ترت خود را آشکارا نشان  آوردیمحسا  

 .  کندیمتخیل او پیدا 

اصـلی داسـتان      یشخصـ  ،میشـل  یهـا یاپردازیـ رؤبا تحلیـل   ،ذکر شد قبالًکه  گونههمان

میشـل قهرمـان داسـتان     ،روحیات درونی او را در  خواهیم کرد. درطـی بیمـاری   ،ضداخالق

دهـد. میشـلنه   رفتار متفاوت روحی از خود بروز مـی  ،وهوای هر منطقهبر حس  آ ضداخالق

بستان را توانایی تحمل باد خنک بهار و گرمای تا ،تنها قادر نیس  سرمای زمستان را تحمل کند

تح  تأثیر شیء سخ  روی حالـ  درونـی  او قابـل     ،نیزندارد. حاالت نامتوازن روحی میشل

 بررسی اس : 

پوشیدم و اندازه خودم را میبی ،شد و یا زیاد از سرما معذ  بودمهر روز یا زیاد گرمم می»

 ،یس عرق بودنـد کردم. اعضایم با اینکه خبرای اینکه عرق نکنم دوباره باالپوش خود را کم می

 (93: 4933،ژید«)را گرم کند. هاآنتوانس  ای نمیمانند مرمر سرد شده بودند. هیچ وسیله
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استفاده کـرده اسـ . سـرما در    « مرمر»نویسنده برای مشخ  کردن احسات سرما از کلمه 

 کند و او به عل  تـأثیر سـرما روی  ابد و آن را مانند مرمر سخ  میی بدن بیمار میشل نفوذ می

بیان ایـن کلمـه و تـأثیر سـختی      ،یک نوع  سنر زمینی اس « مرمر»ماند. حرک  میبدنش بی

شود و بـه همـین دلیـل ژیـد در تخـیلش هنگـام       سنر باعث بی حرکتی اعضاء بدن میشل می

داستان سرایی برای نشان دادن تأثیر سرما از سنر مرمر استفاده کرده اس . باالفاصله مشـاهده  

. رفتـار او  سـازد یمـ ده پیچیدگی احساسات را در ذهن قهرمان داستان نمایان کنیم که نویسنمی

روحی و احساسی او از بـیم   تعادل .ردیگیمزیر فشار بیماری تح  تاثیراین جسم سخ  قرار 

 لرزد.خاطر عرق بدنش به خود میحدی که میشل با وجود گرما بهتا  رودیم

با توجـه   ،العه تأثیر جسم سخ  بر تخیل نویسندهبعد از استمداد از سنر مرمر برای مط    

تواند نمایـانگر قـدرت   بریم که میعنوان شیء سخ  دیگری نام میبه نظر باشالر از درخ  به

عنوان گیـاه زمینـی در دسـته    یا خشم در درون شخ  باشد. باشالر درخ  خرما یا بلوط را به

بلوط یا درخ  خرما برای خارج شدن  کند. او تأکید دارد که درخ اشیاء سخ  روانکاوی می

خورد تا بر ریشه و تنه پرگره خود تکیه کند. بـرای ادامـه زنـدگی    از خا  به دور خود گره می

کننـد. بلـوط پیـر یـا     درخ  خرما و بلوط هیجانات لطیف و لذت بخش خود را سرکو  مـی 

ایـن ترتیـ    بـه  ،پـذیرد مبارزه سختی در برابر امیال خود را می ،درخ  خرما برای تعالی یافتن

توانیم درخ  خرما یا درخ  بلوط را به انسانی شبیه بدانیم که با امیال درون خـود مبـارزه   می

ریشه به هم گره خورده درخـ  بـا سـختی     مبارزه .شودیمکرده اس . این مبارزه باعث تعالی 

ات گـره در  ذ ،خا  برای خروج از آن در حقیق  راهی برای رسیدن به تعالی اسـ . در واقـع  

های خاص درخ  در نظریه . باتوجه به ویژگیشودیم اپردازیرؤموج  تضاد در ذهن  ،چو 

قصـد داریـم    ،کنـد باشالر و همچنین روانشناسی سـختی درخـ  کـه خوشـبختی را القـا مـی      

بررسـی کنـیم. بـدین منظـور     ضـداخالق قهرمان داستان  ،رؤیاپردازی روی درخ  را نزد میشل

 ز تأثیر درخ  روی بدن میشل داشته باشیم:سعی داریم تحلیلی ا

فـرا دهـم. بیـاد دارم    گوشترین صدایی سرگرم کنم و به آنخواستم خودم را با کوچکمی»

جـای بلنـد    مـن از  ،چوبی که پوستش را کنده بودند قدری دورتر از من روی زمین افتاده بـود 
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از  ،را لمس کردم آن ،وازش کنندرا برداشته مانند اینکه چیزی را ن شدم تا ببینم که چیس ؟ آن

گفتم... آیا ممکن اس  امروز صبح بردم. درس  یادم اس  با خودم میاین کار لذت عجیبی می

 (14: 4933 ،)آندره ژید« اولین روز زندگی من باشد؟

یعنی تنه پر گره و چو  سخ  آن میشل را به سم  خـود   ،ویژگی خاص پوس  درخ 

دارد. گویی پوس   ریتأثکه درفضا ساطع شده نیز بر روی او  کشاند.  بوی خاص این چو می

کرد تا صبح زود برای لمس آن از خوا  برخیزد. در واقع ایـن چـو    درخ  به میشل القا می

ها را متحمل شده اس  تا بتواند بر ریشـه و تنـة   حاصل درختی اس  که پیش از این تمام رنج

کنـد. شخصـی  داسـتان نشـان     و لذت را منتقل می اش تکیه کند و حاال به میشل انرژیپر گره

را بـه   اشیمـار یبشود و راه آزادی و درمـان  دهد که به لطف همین درخ  از نو متولد میمی

ه جسـم پسـران   آورد. ژید در تمام آثارش تنه درختان را به خاطر قـدرت و نشـاط    دس  می

توان قابل دسترت اس  که با لمس آن می بدن در حقیق  نماد طبیع  یانیعر 4داند.جوان شبیه می

هرگز مدر  زیبـایی در  »نویسد: میهای زمینی مائدهبا آن ارتباط مستقیم برقرار کرد. ژید در کتا  

( این نیاز به GIDE, 1869 :22«. )این دنیا نیافتم بدون اینکه بتوانم با تمام احسات آن را لمس کنم

گواه مطالبات  یک موجـود   ،خواهد شبیه طبیع  شودمی این میل  موجود زنده که ،تمات فیزیکی

 مـن ی زنـدگ  روز نیاول صبح امروزآیا ممکن است»جدید اس  یا نشانه  حقیق  تولد دوباره اس : 

 (14: 4933 ،ژید«)باشد؟

 از شکل خمیر یاپردازیرؤتصاویر حاصل از  2-1

پـردازی روی  تخیـل  ،تا برای ادامه بررسی رؤیاپردازی روی خـا   رسدیمبه نظر ضروری 

باشالر خمیر را ترکیبـی از دو   ،خمیر را نیز در نزد نویسنده مورد مطالعه قرار دهیم. در حقیق 

داند و اذعان دارد که رؤیاپردازی روی تصویر آ  و خا  ارتباط متقابل عنصر آ  و خا  می

                                                            
 بـه  درخشـان،  همـوار،  و صا : »کندیم ادی طورنیا جوان درختان تنه از ،(449 ص ،4ج) اشروزانه ادداش ی در ،4341 لیآور 2 -4

 بـا  پرقـدرت،  ده،یمال روغن اس ، بایز قهرمانان بدن که طورهمان» :سدینویم دیژ ،«کندیم جلوه بخش لذت نگاه نیدراول م،یمال رنر

 در را هاگل دارم لیم که اس ی شب نیچن: »هنوز ترروشنی متن در ،(38 ص ،4 ج ،روزانه ادداش ی) 4314 ژوئن 21«. سف ی بازوها

 «.بزنم پرسه گاهصبح تا آن دنبال به ای دهم، فشار رای پرشور و جوان جسم هر کنم، نوازش را درختان پوس  رم،یبگ آغوش
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جـاد  پـردازی روی خمیـر باعـث ای   دهـد. ایـن تخیـل   بین دو عنصر آ  و خـا  را نشـان مـی   

شود. در این قسم  ما تصـاویر خمیـر را در داسـتان    رؤیاپردازی با تصاویر متضاد نزد ژید می

کنیم. از طریق بررسی مفهوم پنهان و آشکار تصاویر خمیر کـه از عناصـر   مطالعه می ضداخالق

 گیری تخیل ژید را بررسی کنیم.توانیم جه ترکیبی ساخته شده اس  می

توانـد باعـث   ی روی دو عنصر آ  و خا  در تخیل نویسـنده مـی  از نظر باشالر رؤیاپرداز

حاصل یـک خمیـر    تواندیمتصاویر  نیا .باشدیمایجاد تصاویری شود که مبنی بر شکل خمیر 

اسـ .   ایده آل باشد و یا تصاویری متضاد باشند که حاصل  یک خمیـر نـاق  و غیرهمگـون   

توانیم به وجود همـاهنگی    و خا  مییعنی رؤیایی بین آ ،برای جستجو رؤیای دوگانه خمیر

براسـات اینکـه    ،متضاد باشند توانندیمبین دو عنصر در تخیل نویسنده پی ببریم.  این تصاویر 

کنـد. در تخیـل مـادی الزم    کند یا اینکه خا  برای آ  پایداری ایجاد مـی آ  زمین را نرم می

فعال اس  و عنصر دیگر  عنصریچرا که یکی همواره  ،نیس  که این دو عنصر را ترکی  کنیم

 کند.از قبلی تبعی  می

 ،کنـد یمـ باشالر به نقش تکمیلی  آ  و خا  در رؤیاپردازی بر روی شکل خمیـر اشـاره   

که ذات متضاد این دو عنصر در واقع مانعی اس  برای تشکیل تصاویری  داردیمساس تصریح 

کنند. بـه تعبیـر باشـالر    را منعکس  که بتوانند همزمان ارتباط متعالی این دو عنصر آ  و خا 

کند. رابطه بین مواد متضادی مثل آ  و خا  در حقیق  مبارزه بین این دو عنصر را آشکار می

 پذیری دارد و از طر  دیگر خا  قدرت جذبدارد.از طرفی آ  قدرت حالل

همچنین ترکی  متعادل این دو عنصـر تصـاویر مـادی و     ،مبارزه بین دو عنصر آ  و خا 

ایـن دو عنصـر را نمایـان     ریتـأث  تحـ   2و دگـرآزار  4کند که رفتار خـودآزار پویایی را خلق می

. این ارتباط در مطالعه روانشناسی تخیل ژیـد قابـل بحـث و تحقیـق اسـ . مالحظـه       سازدیم

های خـودآزار و دگـرآزار اسـ . ظهـور     مو و اسفنج نماد روانکاوی برای انسانکنیم که قلممی

بین دو عنصر  اپردازیرؤبر اسات رابطه ای اس  که در ذهن  ،زاری و دگرآزاریرفتارهای خودآ

                                                            
 .بردیم لذت خود رساندن آزار و دنیکش رنج از شخ  آن در کهی روانی ماریب 4

 .بردیم لذت گرانید رساندن آزار از فرد آن رد کهی روانی ماریب نوع 2
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شود و جوهر قلم مو را جـذ   یعنی اسفنج یک ماده خود آزار می؛ شودمی آ  و خا  برقرار

 کند.مو دگرآزار اس  و اسفنج مملوء از جوهرش میکند و یا قلممی

نهـادین نویسـنده را نیـز بررسـی      میـر مـا خ  ،در این رؤیاپردازی بین دو عنصر آ  و خا 

گیـرد و گـاهی هـم ارزش یـک     آل را به خود میکنیم. این خمیر ارزش یک نوع خمیر ایدهمی

دالیل  نمادها و دهد که رؤیاها وسیع هستند و ازخمیر سخ  و ناق  را دارد. باشالر نشان می

رؤیـاپرداز بـا    ،دهدنی میقدرتی جها روند. هنگامی که نویسنده به آ  و خا منطقی فراتر می

تـوانیم بـه   گیرد. برای بیشتر روشن شدن این مسئله مـی می تخلیش عالم آ  و خا  را در نظر

جذ  شدن توسط اشیاء ماننـد  »تعبیر سارتر از این موضوع اشاره کنیم: گم شدن در دنیا یعنی: 

 (SARTRE, 1943 : 317) «.شودیمجوهری که با کاغذ خشک کن جذ  

پردازی روی ترکی  دو عنصر آّ  و خـا  دوگـانگی را   تصویر برگرفته از تخیل هرگونه  

در بررسـی   اما ،و این دوگانگی هرچند در نگاه اول به ماده قابل مشاهده نیس  سازدیمنمایان 

تر به آن دس  خواهیم یاف . قابل به ذکر اس  که این دوگانگی در تصاویر آشـکارتر از  عمیق

 (BACHELARD, 1948 : 75). هاس تضاد بین ایده

را در تصـویری مشـاهده    خـودآزاری و دگـرآزاری   ایـن خصوصـی    ضداخالقدر داستان 

چنـان دسـتمال    . آندهدیمکه رابطه بین دو عنصر در دستمال آغشته به خون را نشان  میکنیم

شود که هر چقدر میشل سعی در پنهان آن از دیدرت مارسلین م لو  قدرت دگرآزار خون می

 شود.موفق نمی ،دارد

ای در آمده بود که اصالً بـه روز  برنر تیره و گرفته ،پارچه حریری که من در دس  داشتم»

ولی هنگامی که دستمالم را بیرون آوردم با حیـرت مشـاهده کـردم کـه      ،اولش شباهتی نداش 

 ،داز مارسـلین بـو   هـا خونغرق خون اس . اولین فکری که به م زم خطور کرد مخفی داشتن 

باالخره راهی پیدا کردم که  ،خصوص انگشتانمبه ،ولی چگونه؟... همه جایم خون آلود شده بود

 (24: 4933 ،)ژید«. امبه او بگویم خون دماغ شده ،اگر مارسلین پرسید

نزد میشل در این تصویر مشخ  اس . او قدرت فاتح خـون  « پارچه حریر»مبارزه خون و 

اش به دنبال توجیهی مناس  برای . در رؤیاپردازیندیبیموضوح را در برابر پارچه و خودش به
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اش اس  ولی قـدرت پیروزمندانـة خـون راهـی مناسـ  پـیش       های بیماریمخفی کردن نشانه

توانـد باعـث   مـی  ،طور که میشـل را غـافلگیر کـرد   گذارد. دستمال پر از خون همانرویش نمی

را نیز  هاآنمبارزه  ،ضاد موجود در این دو مادهنگرانی و تعج  مارسلین نیز بشود. با توجه به ت

تفـاوت مارسـلین نسـب  بـه وجـود      العمل بیما شاهد عکس ،دانیم. در ادامه داستانمنطقی می

رقـم دسـتمال خـونی و    در حقیق  مارسلین درنگاه اول علـی  ،هستیم عالیم بیماری نزد میشل

بیهوده نگـران واکـنش مارسـلین    یک نشد. میشل هم  متوجه هیچ ،صورت آلوده به خون میشل

 بود.

پردازی روی دو عنصر آ  و خا  را در این رمان توانیم تخیلدر تصویر دیگری مجدداً می

 را بررسی کنیم: هاآنمشاهده کنیم و همچنین تضاد بین این دو ماده و مبارزه 

 ،شـتند نمایی قرمز رنر یا خاکستری روشن دا ،دیوارها که از خا  رت ساخته شده بودند»

قطعـه   ،های رسی بر اثر تابش سـوزان خورشـید  هایی بر اثر جریان آ  و روی ماسهفرورفتگی

هـای چسـبندة آن   یی روی گـل قطعه شده و رگبارها شیارهایی ایجاد نموده و آثار پاهای برهنه

 ( 11: 4933،ژید) «.ثب  شده بودند

نوعی رفتـار دگـرآزار   د و بهدهژید در این تصویر تأثیر آفتا  و آ  را روی خا  نشان می

کنـد و در  بینیم که آ  در برابر مبارزه با خا  مقاوم  می. ما میکندیمآفتا  و آ  را نمایان 

کند. رؤیاپردازی روی عنصر آ  نـزد ژیـد   شود و خا  را نرم و ضعیف میاین نبرد پیروز می

تواند نماد دارد. آ  می نشان دهنده روحیة احساساتی اوس  که تح  سلطه بیم و نگرانی قرار

روح درونی نویسنده باشد که او را تح  تأثیر قرار داده اس  و همچنین این رؤیاپردازی نشان 

 دهندة آگاهی و ناخودآگاهی نویسنده نسب  به عوامل و عناصر طبیع  و اطرا  اوس .

عالوه بر وجود تضاد بین دو عنصر آ  و خـا  الزم اسـ  بـه بررسـی خمیـر حاصـل از       

شـود کـه   باشالر متذکر مـی  ،رکی  این دو عنصر باردازیم. برای رؤیاپردازی روی شکل خمیرت

تواند دس  سازنده آن را فرا بگیرد و از ماده به دس  منتقل شود. وقتـی دسـ    نرمی خمیر می

. سـاس  شودیمکند در دس  احسات شادی و نشاط پدیدار یک خمیر کامل و نرم را لمس می

شود. چنـان کـه   کند که نرمی و آرامش از ماده به دس  و انگشتان منعکس میباشالر اضافه می



 494                                       ...در خا  عنصری روی پردازلیتخ                                     متشه و چهل سال 

 

گیرند و در این زمان نقش رؤیا و آگـاهی انگشـتان را   گویی انگشتان با لمس ماده نرم شکل می

چنـین   ،حقیقـ   کننـد. در را خلـق مـی   تصـاویر  ،کند. به این ترتی  انگشتان دسـ  مطرح می

 پر از لطاف  هستند. تصاویری

مـواد نـرم کـه نهایـ  انعطـا  پـذیری را آشـکار         ،بق نظریه رؤیاپردازی بر حال  خمیرط

تواننـد  شـوند و حتـی ایـن مـواد مـی      منبع انـرژی و سـالم  روحـی بشـر     توانندیم ،کنندمی

در این صورت رؤیاپردازی روی شکل خمیر  ،ها را کاهش دهند و انسان را آرام کنندعصبانی 

نرمی موجـ    بنابراین ،مواد نرم شکل گرفته ریتأثچرا که تخیل با  ،کامل و همگون خواهد بود

 (BACHELARD, 1948:80)شود. می عاطفه و افزایش محب  انسان

شود. تخیـل  های بزر  انسانی به کمک نرمی این خمیر کامل وبدون نق  نمایان میارزش

ؤیاپردازی روی خمیر کند. رشادی را از دس  به قل  هدای  می ،مادی و پویا روی خمیر نرم

بـه   میتـوان یمـ یاهـا  ؤبـا مطالعـه ایـن ر    ،کنـد یمـ آل و همگون خصوصیات فرد را آشـکار  ایده

هـای رفتـاری   توانـد سرنوشـ  و ویژگـی   بینی که میهمانند کف ،خصوصیات فرد دس  یابیم

ـ    به ها را تبیین کند.انسان ا شرطی که دس  در تعادل درستی قرار گرفته باشـد و همـراه شـود ب

آل شکل دادن و ساخ  خمیرهستند. رؤیـاپردازی روی خمیـر ایـده    ،انگشتانی که آماده فشردن

 شود.کند و موج  کس  خصل  بخشندگی و سخاوت میخساس  و خشون  را تلطیف می

هنگـامی کـه در پـار  قـدم      ،ما این نوع خمیر کامل و بی نق  را در روح و روان میشـل 

بیند که با آ  ترکی  شده اس . او تعـادل  ات خا  سرخ را میمیشل ذ ،کنیمزند مطالعه میمی

زیرا او خمیر روح خود را با نگـاه بـه    ،کندیابد و دردهایش را فراموش میرا باز می اشیروح

 .کندیمتلطیف  ،این منظره طبیع 

نمـایی قرمـز رنـر یـا خاکسـتری روشـن        ،دیوارها که از خا  رت ساخته شـده بودنـد  »

شـادی   ،رفـتم ه راه مـی سـ درحال خل ،گی و کسال  خود را فراموش کرده بودم.. خست،.داشتند

 (14: 4933 ،ژید) «.ریکات حسّی و شهوانی در من ایجاد شده بودانگیز و تحنشاط

کنـد.  یابد و قدرت یک شخ  سالم را حـس مـی  می میشل در طبیع  تعادل واقعی را باز

شود. تـأثیر ایـن منظـره حتـی در درون     ل میبه قل  او منتق لطاف  این مناظر با لمس از دس 
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او خوشـبختی را بدسـ     ،کنـد طور که میشل تأکید مـی روح میشل هم قابل لمس اس . همان

کند. در این رمان تصـاویر نماینـده مسـتقیم روان شخصـی      آورد و خستگی را فراموش میمی

ناسی میشل اس . حالـ   شعالوه فرایندهای ساختاری این رمان مطابق بر روانداستان اس . به

به کمک تخیلش ارتباط آشکار بین  ،بنابراین؛ دهدیمروحی میشل رفتارش را تح  کنترل قرار 

 کند.قل  و چشم را نیز تجربه می

در این تحقیق به مطالعه تخیـل بـر روی    ،آلدر راستای بررسی تخیل روی خمیر نرم و ایده

در  ،کنـد . وقتی باشالر رویه نان را با طال مقایسه میمیپردازیمگردی نانی که آتش دیده اس  

شناسـد.  را با تخیل روی خمیر برابـر مـی   ،روی هرچه بزر  و متورم اس حقیق  رؤیاپردازی

آ  و هوا  ،کند که به واسطه سه عنصر: خا ساس مراحل تهیه نان را شامل خمیری معرفی می

شـود.    به یک منبع غذایی کامل تبدیل مییابد. ساس خمیر منتظر آتش اس  و درنهایورز می

ذکر اس  که در تهیه این منبع غذایی نیاز به فرص  زمانی اس  تا بخارهای حاصـل از  الزم به

بنابراین رؤیاپردازی در مورد نان که یک منبع غذایی کامـل اسـ    ؛ خمیر مایه ازآن خارج شود

بوی خوش نان داغ و تنفراز بین جاذبهکه  دهدیمیعنی تضادی را نشان ؛ کنددوگانگی ایجاد می

چنانچه این بخارها در محلـی کوچـک و بسـته از آن     ،بخارهای ناشی از خمیر نان وجود دارد

 که در آن محل قرار دارد. شودیمساطع شود باعث خفگی فردی 

شبیه اس  بـه   ،دوگانگی که در رابطه بین میشل با منالک وجود دارد ،ضداخالقدر داستان 

هـای منالـک را در مـورد    ر مورد نان توضیح دادیم. از طرفی میشل تمایـل دارد توصـیه  آنچه د

پاافتـاده  روش زندگی آزادانه باذیرد و از طر  دیگر میشل شادی و نشاط منالک را شادی پیش

 بیند.و شوم می

-هایی وقیح و زننـده از لذات و خوشگذارنی ،کردمدر خود حزن و اندوه فاحشی حس می»

را ساختگی و  هاآنخواستم صحب  کرده بود گرفته و متنفر شده بودم می هاآنمنالک از ی که ا

گونه جوابی به او نداده اینکه هیچ را تکذی  نمایم. از هاآنمصنوع تصور کنم و کوشش داشتم 

بودم خشمگین بودم. در جوا  او چیزهایی گفته بودم که او را در مورد عشق و لذات من نیـز  

 (484: 4933 ،ژید) «.ساخ مردد می
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ای به هیچ شخ  یا شـی  کهدرصورتیتواند به شادی روحی برسد انسان می ،از نظر منالک

های پنهانی روحـش را بازیابـد تـا بتوانـد از     میشل به دنبال فرصتی بود تا ارزش ،وابسته نباشد

هـایی از پیچیـدگی   نگرانی و از وابستگی نسب  به مارسلین رها شـود. در ایـن تصـویر نشـانه    

درونی روح او پیداس . منالک آن شخصـی اسـ  کـه میشـل را بـه سـم  راه غیراخالقـی و        

. بـه همـین دلیـل اسـ  کـه منالـک بـه        شودیمکند و خالق میشل منحر  انحرا  هدای  می

 گوید:دوستش چنین می

ه آن خواهد کموضوع واجد اهمی  این اس  که شخ  بداند چه می ،بایستی انتخا  کرد»

ـ   اشخاص خیال می-را انتخا  کند... گـول   ،ولـی نـه   ،انـد دسـ  آورده ه کنند کـه مقصـود را ب

 (484،482: 4933 ،)ژید «اند!خورده

با این وجـود   ،یاف ها را مضحک و طنزآمیز میکرد و آنمیشل روی گفتار منالک تردید می

اما مسـئولیتش  ؛ ش بودمطابق با مطالبات روح و خلق و خوی جدید ،طنین خوش گفتار منالک

 شد.در برابر مارسلین نیز مانعی برای تسلیم شدن در برابر گفتار منالک می

 تصاویر مواد نرم  3-1

روی مـواد سـخ  و همچنـین     تخیـل  رؤیاپردازی رویعنصر خا  و مطالعهبعد از بررسی 

روی خمیر که ترکیبی از دو عنصر آ  و خا  اس ؛ در این قسم  به نظر ضروری اسـ  تـا   

مل کنـیم. ایـن مـواد    أت ،انگیزدپردازی در مورد موادی که حس خشون  و سختی را برمیتخیل

 احسات خوشبختی را از دس  بدهد. اپردازیرؤ ،شوندیمباعث 

 ،به حسـا  آورد  آن را روانکاوی براسات تصویر مواد توانیمروش باشالر که از منظری  

او خاطرنشـان   ؛ امـا پردازدیمزا ه سم  مواد نفرتبه مطالعه تصویر سقوطدر اثر کشش غرایز ب

زا بـه احسـات تعـالی نیـز دسـ  یـابیم.        تـوان از مـواد  چسـبنا  و نفـرت    کـه مـی   کنـد یم

(BACHELARD, 1948 : 99 )روانشناسی کالسیک در تحقیقاتش خـال  ایـن    کهدرحالی

مبدأ این غرایز کثیف کند. برای روشن کردن موضوع در روانشناسی بایستی تعالی را آشکار می
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بررسی کنیم. هگل مدعی اس  کـه ایـن غریـزه     ،انسان را که از نظر هگل همان دفع غذا اس 

 شود:ارضای میل به فرم دادن مادة نرم نزد انسان یا حیوان تعریف می

؛ کند تا به کمک این مواد اشکالی بسازد که قابل ت ییر اس حیوان موادی از خود دفع می» 

شود با تشـکیل  بلکه مدفوع هنگامی که از حیوان خارج می ،این مواد نفرت نیس عل  دفع  و

 (HEGEL, 1866 :389« )کند.نیازهای جسمی او[ را ارضاء می] شیازهایناشکالی توسط او 

در این اثر نیز تأثیر تصویر استفراغ را که به نوعی عمل دفع را نزد قهرمان داستان مشـخ   

دهد و با پیشـروی  جزئیات تقریبی حاالت میشل را ارائه می ،د. ژیدبررسی خواهیم کر ،کندمی

همراه نویسنده دنبـال کنـیم. عمـل تـف     توانیم مراحل مختلف بیماری میشل را بهدر داستان می

 ،های بیماری سل نزد میشل اس . با مطالعة حال  میشلکردن آ  دهان بدبو و متعفن از نشانه

های رفتـاری خـاص او نیسـ  و تنهـا بـرای      دهندة ویژگینشانکنیم که عالئمی را مشاهده می

ناگهـان   ،حـالی نفـس عمیقـی کشـیدم    با بی»یابیم: ها را در او میمدتی در اثر بیماری این نشانه

بلکه قطعه بزرگی خون بسته  ،ولی این مرتبه برخال  دفعه اول خون رقیقی نبود ،دهانم پر شد

 (94-91: 4933،)ژید« انداختم.شده بود که با تنفر آنرا روی زمین 

اما ایـن  ؛ مینیبیمانگیز را نزد قهرمان داستان ما تأثیر مواد کثیف و نفرت ،ابتدا در این تصویر

بـرای رهـایی از    شـل یم شود.محسو  می ،نزد فرد مبتال به بیماری سل ،رفتار یک فعل طبیعی

بـدن خـود خـارج کنـد. ایـن      سرفه و عوارض آن بایستی لخته خون  را روی زمین بریزد و از 

بنابراین نگرانـی خواننـده و    ،خون شاید حتی در صورت تداوم منجر به مر  این قهرمان شود

امـا گویـا هـد     ؛ انگیزد. این رفتار برای یک فرد بیمار کامالً طبیعی اس خود قهرمان را برمی

واننـده را نسـب  بـه    این اس  که انزجار و بـدبینی خ « همراه با نفرت»کارگیری کلمه ژید از به

 اعمال و رفتار میشل برانگیزد.

بـه مطالعـة    تهـوع شخصـی  اصـلی رمـان     ،باشالر با تحلیل غرایز نفرت انگیزنزد روکانتن

( روکانتن شخصـیتی همـراه بـا    BACHRELARD, 1948 :104) .پردازدیم« خمیر غمگین»

رسـد کـه   ه نظـر مـی  بتهوع تضاد و دوگانگی در ذات روحش اس . با بررسی اجمالی داستان 

روانشناسی باشالر در مورد تخیل مـادی را بدسـ  نیـاورده     مدنظر« پایداری»قهرمان این رمان 
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در طـی داسـتان متوجـه رفتـار تردیـدآمیز       ،( به عالوهBACHELARD, 1948 :105اس . )

یـدا  اطـرافش را پ  دهنده اشیاءتواند ارتباط ساده بین مواد تشکیلشویم. او حتی نمیروکانتن می

ادامه داستان متوجه  در کند.کند و در درونش نوعی دوگانگی نسب  به جنس اشیاء احسات می

کـه بـا    درصـورتی  ،شـود یمـ های دریا دچار اضـطرا   شویم که روکانتن ازفکر لمس ماسهمی

هـا  آورد و متمایل به لمـس ماسـه  دس  میبینیم که او احسات متفاوتی بهپیشروی در رمان می

گانگی احساسی در مورد جنس اشیاء مشخصة ویژگـی دوگـانگی و تضـاد درونـی     شود. دومی

دهـد  تنها ت ییر ظاهری رفتار روکانتن را نشان مـی قهرمان داستان اس . سارتر در این داستان نه

 کند.بلکه دوگانگی روحی شخصی  رمان را برای خواننده آشکار می

یری کـه نماینـدة یـک فـرد نـاموفق در      بنابراین مشاهده شد که در بررسی روانشناسانة خم

رسـیم.  می(la pâte triste) به منشأ این احساسات یعنی خمیر غمگین  تاًینهاما  ،اعمالش اس 

یعنـی  ؛ توانیم تأثیر دس  ضعیف را برآن مطالعـه کنـیم  ثیر این خمیر غمگین میأت برای بررسی

  یـک شـیء معـین را    . هنگامی که دسـ کندیمضعیف عمل  ،دستی که در ساخ  خمیر کامل

تـوانیم  کند. میدر این ارتباط احسات دوگانگی نسب  به جنس این شیء پیدا می ،کندلمس می

 تهـوع مانند وضعیتی که قهرمان سارتر در داسـتان  ؛ حال  تهوع را روی این دس  بررسی کنیم

رقابـل  توانیم بررسـی کنـیم کـه خمیـر همـواره نـرم و غی      دچار آن شد. با تعمیم این نظریه می

 (BACHELARD, 1948 :106پذیر در حقیق  نماینده پوچی مادی اس . )شکل

نیز ما شاهد خمیر وجودیشارل هسـتیم کـه خمیـری نـرم و غیرقابـل       ضداخالق در داستان

 از نظر میشل این انسان ناموفق اس  چرا که نماینده خمیری ناموفق اس .  ،پذیر اس شکل

در انجیـل و سـایر    ،نصر آ  و خا  تشکیل شـده اسـ   ترکی  ابتدایی هر انسانی از دو ع

سـوره االسـراء    14کت  آسمانی نیز به این مسئله اشاره شده اس . شاهد بر این موضـوع آیـه   

 ترجمـه « طِیناًخَلَقْ َلِمَنْ أَسْجُدُأَ قَالَ إِبْلِیسَ إِالَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لْمَالَئِکَةِلِ قُلْنَاإِذْوَ» باشد:می

بـرای آدم سـجده   »)به یاد آورید( زمانی را که به فرشتگان گفتیم: » صورت اس :این آیه به این

آیا برای کسی سـجده کـنم کـه او را از    »جز ابلیس که گف :  ،همگی سجده کردند هاآن« کنید!

 ای.یعنی او را از گِل آفریده«: خَلَقْ َ طِیناً»ی در حقیق  معنا« !ای؟خا  آفریده
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اشـاره   هـا آننیز به خمیر وجـودی   ضداخالقهای داستان توانیم برای شخصی بنابراین می

اش بایستی در تصویر زیر بـه بررسـی   اما در مورد قهرمان داستان و احسات تضاد درونی؛ کنیم

یم. میشل از طرفی در بخشی از داسـتان از  دوگانگی روحی میشل نسب  به مواد اطرافش بارداز

کند. ولی در سال جـاری میشـل از   حضور شارل در سال گذشته احسات شادمانی و قدرت می

توانیم برد. در این تصویر میرنج می ،حضور شارل که همان خمیر وجودی سال گذشته را دارد

 ره کنیم.به عدم پایداری درونی این شخصی  و حتی ماهی  ذاتی خمیر او اشا

چگونه شرح دهم که پس از یک دوستی پرهیجـان نسـب  بـه او جـز یـک انـدوه بـدون        »

چه علتی ممکن بود داشته باشد؟ از این جهات بود که  ،کردمکنجکاوی در خودم احسات نمی

کـنم کـه مـزارع مـن     اعترا  مـی  ،احساسات و سلیقة من نسب  به سال گذشته فرق کرده بود

وجود  هاآنکردند مورد عالقة من نبودند و برای معاشرت با در آن کار می اندازة کارگرانی کهبه

کننده بود. او خیلی مـدد  و معقـول بـود. بـاوجود احساسـات شـدیدی کـه از        شارل ناراح 

 (449: 4933 ،)ژید« ترسیدم.از بازگش  او می ،خاطرات سال گذشته در من زنده شده بودند

نکـاتی توجـه کنـیم. اول     وجود قهرمان داستان باید به برای توضیح این احسات دوگانه در

شـارل بـه او    کـه درحالی ،اینکه میشل تمایل داش  از بار مسئولی  مزرعه خود را خالص کند

کرد. زمین نرمانـدی در نـزد میشـل احسـات     هایی برای دق  بیشتر در حفظ مزرعه میتوصیه

ب  بـه خـا  همـان منطقـه در وجـود      کرد. بعد از مدتی این احسـات نسـ  مالکی  را بیدار می

پذیرف . با این وجود همین حالـ  هـم در   قهرمان ت ییر کرد و میشل دیگر هیچ تعلقی را نمی

ادامه داستان هنگامی که به خا  پاریس بازگش  بـا مشـکالت بسـیاری     در نزد او پایدار نبود.

را از دسـ    اشپـذیری یعنی عشق به مالکی  و تعلق مواجه شد و به دنبال آن احساسات قبلی

هـای  اش نبود بلکه به لذتمیشل هنگامی که به سوئیس برگش  دیگر اربا  مزرعه ساس داد.

نامشروع تمایل داش  و احساسش نسب  به گیاهان و خا  مزرعه ت ییر یاف  و آنجا را دیگر 

 شـل یم ،آمـدن ت ییـرات روحـی    به وجودرسد که با نظر می. بهدیدینممحلی آرام و حاصلخیز 

همزمـان ت ییراتـی نیـز در افکـارش ایجـاد       ،را حفظ کند اشیدرونتوانس  پایداری دیگرنمی

را بـه همـراه مارسـلین بـه مقصـد       "مرنیـر "طور مثال وقتی بعد از مـدتی بـاالخره   بود. بهشده
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وهوای خشک و سرد ایـن منطقـه بـه سـم  جنـو       دوباره به عل  آ  ،تر  کرد "سوئیس"

 ( CANCALON, 1970 : 59حرک  کرد. )

باز هم شاهد دوگانگی احساسی میشل نسب  بـه جزئیـات    ،تصویر دیگری در این رمان در

یابی خودش دچـار دوگـانگی و تضـاد اسـ . میشـل بـا       هستیم. اوحتی برای هوی  اشچهره

کنـد.  بعضی تمایالت درونی خود را به صورتی متفـاوت احسـات مـی    ،بدس  آوردن سالمتی

 هایش را از ته بتراشد.اما حاال میل دارد ریش ،تراشیدهایش را نمیاره ریشپیش از این همو

درس  مثل این بود که ماسکی از صـورتم برداشـته باشـم.     ،وقتی که ریشم را قیچی کردم»

بلکـه یـک نـوع     ،احساساتی که پس از برداشتن این ماسک در من پدید آمـد خوشـحالی نبـود   

ام زش  باشد... برعکس موهای سـرم    بود که چهرهوحش  بود و وحش  من نه از این جه

این ترتی  وجود من به کلی ت ییر کرده و نو شده بـود. ولـی بـاز هـم     را گذاشتم بلند شوند. به

وقتی که بهتر و  ،کار بودم و در جستجوی چیز دیگری بودم... ولی چندی بعد با خودم گفتمبی

امه زندگی بودم ماننـد دکـارت یـک وضـعی      شود بهتر خواهد شد. چون مجبور به اد ترکامل

 (12: 4933 ،)ژید« زندگی موقتی برای خودم درس  کردم.

تواند نمایانگر پایداری شخصیتی او باشد چراکه خودش معتقد این حال  جدید میشل نمی

بینـد.  اس  که این وضع هم موقتی اس  و خودش را مانند دکارت در یک زندگی مـوقتی مـی  

انگیز اقدام رود و در یک سلمانی کثیف و نفرتضعی  ظاهرش به آمالفی میبرای خالصی از و

شـود. بـا   طور موق  رها مـی از آن ماسک قدیمی ظاهرش به کند. وهایش میبه تراشیدن ریش

ترسد که مارسلین متوجه دگرگونی ظاهریش . از این میشودیماضطرا   این ت ییر میشل دچار

دارد تـا بتوانـد بـه    اما میشل آخرین ماسک مـزاحم را بـر مـی   ؛ بشود و شاید او را سرزنش کند

 یابد.آزادی مورد نظرش دس 

 ،عالوه بر بررسی حس دوگانه قهرمان داسـتان نسـب  بـه جـنس اشـیاء و افـراد اطـرافش       

ایـدئولوژی   ،پردازی روی مواد نرم و چسبنا  اس توانیم در این قسم  که مرتبط با تخیلمی

توانـد  کنـد کـه مـی   این منظور باشالر موادی را ذکر مـی کنیم. بهمطالعه  تسلط مواد چسبنا  را

 ,BACHELARD« )آدامـس عربـی   ،سـم  »باعث ثبات این چسبندگی شود. به تعبیر باشالر 
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اما مواد سخ  مثل فوالد در برابـر سـم    ؛ کندار مواد را تثبی  میهای فرّ( ویژگی115: 1948

بررسی قدرت و یا ضعف تخیل در تسلط روی چنـین مـواد   مقاوم هستند. در تصاویر بعدی به 

 اندیشیم. هر تصویر در حقیق  نوعی ماده چسبنا  در درون خود دارد و بـه ایـن  چسبناکی می

های تخیل روی مواد چسبنده را با مطالعه بر روی تصاویر آشکار کنیم. توانیم پیچیدگیدلیل می

 ین موادی مسلط شود.تواند روی چنرؤیاپرداز به کمک تخیلش می

ای اس  که در آن بتواند مواد الزم برای تسلط دنبال منطقهنیز میشل به ضداخالقدر داستان 

روی ماده چسبنا  تخیل خود را فراهم آورد. وقتی آن مواد نفرت انگیـز بـه علـ  بیمـاری از     

ای منطقـه ای مناسـ  در  هـا نیـز بایسـتی مـاده    شود برای تسلط یافتن روی آنبدنش خارج می

کند که در آنجا قدرت و سالم  را بدس  آورد. وهوایی را جستجومیشایسته بیابد. میشل آ 

در موقعیـ    "راولـو "عالقـه دارد. چراکـه    "راولـو "او بیشتر بـه منـاطق معتـدل و گـرم مثـل      

وهوایی معتدل واقع شده اس . ایـن منطقـه دارای خـا  و    ای همراه با آ ج رافیایی مدیترانه

در مورد تأثیر  دیژ ای مناس  برای درمان میشل خواهد بود.بنابراین منطقه ،ی معتدل اس هوای

ایـن  کنـد. بـه  پردازی مـی مواد نرم موجود در خا  این منطقه روی خمیر وجودی میشل تخیل

وهوا روی جسم نـرم و ضـعیف میشـل باعـث قـدرت و تسـلط روی روح و       ترتی  تأثیر آ 

در برخورد با عناصر خـا  ایـن منطقـه     شلیم شود.اش میصیزندگی شخ درنهای روانش و 

 آورد.پایداری را بدس  می

ام را با هیجـان  خود مش ول داشته و ارادهطور مبهم بهاین کمال مجهول که تصورات مرا به»

ام را برای تقوی  بدن کرد. با تمام قوا ارادهشدیدی برای بدس  آوردن آن به کوشش وادار می

« راولو»ساحل منحر  شده به  از« سالرن»بردم. تقریباً نرسیده به کارمیبهن ساختن آنگوو گندم

 ،بودنـد اثر جریان آ  صا  و صیقلی شـده  هایی که برآور آنجا جذبه صخرهنشاط یهوا ،رفتم

: 4933 ،ژید«)کاستند.نیرو و خوشحالی مرا تقوی  نموده و از هیجانات قلبم می ،های ژر درّه

44-43) 

بخشید شور و هیجان می ضداخالقبه قهرمان داستان  ،آ  و هوای این منطقه گرم و معتدل

. میشل در این منطقه شودیمو تأثیر این آ  و هوا روی بدن میشل باعث قدرت و شادمانی او 
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و به نوعی  آوردیمبا انجام غسل تعمید آ  و آفتا  کامالً احسات آرامش و اطمینان به دس  

 کند.اش را به کمک این عناصر تثبی  میخمیر درونی

و غارهای پر درخ  در ایـن   "بیسکرا"های انبوه و همچنین جنگل "راولو"های پلکانی باغ

ای ساخ  و در آنجا با دنیـای جدیـدی آشـنا شـد. در ایـن      منطقه برای میشل پناهگاه رمزگونه

در کردنـد و  و را همراهی نمـی منطقه میشل کامالً تنها بود نه همسر و نه پسرهای جوان عر  ا

را کشـف   اشیواقعـ حقیق  درونی و خـود   ،توانس  با غسل تعمید آفتا  و آ انزوا می این

 کند.

 تـوانیم بـه فـرو رفـتن او در    اما بعد از شناخ  عوامل تثبی  شخصی  درونـی میشـل مـی   

چسـبنا   انحرا  اخالقی اشاره کنیم و عل  آن را به کمک تخیل پـردازی روی مـواد نـرم و    

ارادة او در فـرو   ،دهـد های موجود زنده که دوگـانگی را نشـان مـی   تحقیق کنیم. یکی از انگیزه

دقیقـاً   ،رفتن در گل و الی و غرق شدن در مـواد کثیـف خـارج شـده از بـدن خـودش اسـ        

حیوانی اس  که در مـدفوع خویشـ وطه    خو  ذکر کنیم. مثالعنوانبهتوانیم رفتار خو  را می

فـرو   ،ارزش و هرآنچه که شکل خود را ازدسـ  داده او در گل و الیی که از مواد بی ،خوردیم

 رود.می

هـا  باید ابتدا در مورد ارزش مواد تردید کنیم. هوش بشر مبتنی بر ارزش ،پردازیبرای تخیل

هـا  شدس  آمده اس . برای نشان دادن ریتم ارزکه از تأثیر مواد به باشدیمو رفتارهای انسانی 

در تخیل مادی بهتر اس  مثالی از کیمیاگری بزنیم. بـرای کیمیـاگری بایـد ابتـدا نقـره ثابـ  و       

دهی بـه ایـن گـل نـرم و     تواند روی ارزشمحکم را به گَل نرم ت ییر دهیم و ساس کیمیاگر می

ط های متعالی در ارتبـا پردازی کند. در مورد انسان نیز او با کس  ارزشتبدیل آن به طال تخیل

 دس  آورد.تواند سالم  خود را بهبا گل و الی و خا  می

هنگامی که ما دلیل درمان جسم بشـر توسـط    ،و الی برای سالمتی ضروری اس حمام گل

های شکوفای بهاری شویم که این گل و الی در واقع گلکنیم. متوجه میگل نرم را بررسی می

بنـابراین گـل نـرم    ؛ در درمان مناس  هسـتند  بودند که به مرور زمان تبدیل به گل نرم شدند و

ها و درختان هسـ .  موجود در خیابان نیز منشاء وجود ابتدایی گیاهان سرسبز به خصوص گل
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توانیم خا  زمین را جسمی بدانیم که با بدن انسـان ارتبـاط مسـتقیم برقـرار     مطل  می در این

 کند.می

نی انسان و همچنین رؤیاهای سرکو  های متضاد تصاویر و تجربه درواین ترتی  ارزشبه

در حقیقـ  بـازی    ،زمین سخ  کهدرحالیو الی و خا  نرم و سیاه جای دارد. شدة او در گل

 باعث تعالی شوند. توانندیمتصاویر  نیهم .سازدیمهای مفقود شده را نمایان ارزش

ـ        ضداخالقمیشل قهرمان داستان  رم ژید درون خـود را بـه کمـک غسـل تعمیـد در گـل ن

یابد؛ بین کشف بازمی "راولو"آلود کند. او قدرت و تعادل را با حمام در باتالق گلجستجو می

و دو غسـل تعمیـدش نقطـه اشـتراکی وجـود       "بیسکرا"های دنیای احساسات میشل در جنگل

کند و احسات شور فیزکی اش با طبیع  ارتباط برقرار میدارد. چرا که در هر واقعه در زندگی

 شود: بیدار می در روحش

رف  دس  زده و مشـ ول  ها به بازسازی استخر بزر  که شکسته شده و آبش هرز میآن»

پریده و از صید ماهی که این دفعه با کار  هاآ کاری آن بودند... چقدر میل داشتم وسط سمن 

یـز و  ر یهایماهها آلود بچههای گلو جن  و جوش زراعتی توأم بود برخوردار شوم... درآّ 

 (44: 4933 ،)ژید« انداختند.آ  صا  می یهاسطلکوچک را گرفته و در 

شـد کـه او شـور    آلود باعث مـی تواند تخیل میشل را غنی کند. خا  گلآلود میباتالق گل

دسـ  آورد و بـه همـین سـب  اسـ  کـه نگـاه بـه آ          اش را در برخورد با طبیع  بهدرونی

توانـد  کند و حتی این گل نـرم مـی  و صید ماهی ترغی  می آ  در اینآلوده او را برای شنا گل

تبدیل به دارویی اساسی برای درمـان   ،آلوداین باتالق گل ،سالمتی میشل را بازگرداند. در واقع

هـا و گیاهـان سرسـبز اسـ  کـه اکنـون       های گل. گل نرم شامل بازماندهشودیمبیماری میشل 

پر از احسات   یزندگ اند.ثیر مثب  خود را حفظ کردهاما تأ ،اندشکوفایی خود را از دس  داده

 شود.آلود آغاز میمیشل با غسل تعمید خا  نرم و گل
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 گیرینتیجه -4-1

پردازی بـر روی خـا  را بـه کمـک تحلیـل تصـاویر رمـان        این تحقیق سعی داش  تخیل

ویر دهنـد دو تصـ  ژید مطالعه کند. در تصاویری که سـختی موادخـا  را نشـان مـی    ضداخالق 

. کـرد یمـ ناراحتی میشـل را فـراهم    متضاد را مورد بررسی قراردادیم که موجبات بروزخشم و

در مواجه با جسمی مثل مرمرو تصویر حاصل در تمـات   اپردازیرؤتصویر ایجاد شده در ذهن 

بـا پوسـ     اپردازیـ رؤبا هوای سرد و یا گرم مورد بررسی قرارگرف . مشاهده شد کـه تمـات   

؛ شـود یمـ باعث شدت و فوران احساسات او  ،از گره و بسیار سخ  اس  درخ  خرما که پر

تمات بدن عریان قهرمان داستان با پوسـ  درخـ  قـدرت و سـالمتی را بـه بـدن او        نیبنابرا

 بازگرداند.

پنج تصویر متفاوت در داستان را بررسی کردیم. در یکی از  ،ساس در مطالعه تصاویر خمیر

دهنـدة  دگرآزار دستمال حریر و خون ناشی از بیماری سـل نشـان   این تصاویر رفتار خودآزار و

که این قسم  داستان به عل  ظهـور اولـین عالئـم     میدید نگرانی و اضطرا  در تصاویر بود.

ای برخوردار اس . با این تصویر نویسـنده توانسـ  حتـی    از اهمی  ویژه ،بیماری نزد قهرمان

های میشل منجـر  مش ولیبارزه بین این دو ماده و دلنگرانی خواننده را برانگیزد و خود ذات م

 ،به بروز ترت و نگرانی در نزد او شد. در ادامه تحلیل تصاویر مربوط به مبارزه بـین دو عنصـر  

داد. در ایـن  شاهد تصویر دیگری بودیم که رفتار دگرآزار آ  و آفتا  را روی خا  نشان مـی 

بینیم که زیر سـلطه تـرت و نگرانـی اسـ  و     می ،تصویر اگر روح نویسنده را همان آ  بدانیم

دهـد. در بررسـی تصـاویر خمیرمتوجـه     همین دلیل اس  که خا  رت را م لو  نشان مـی به

و در ایـن تمـات گـویی     دهـد یمـ قـرار   ریتـأث شدیم که لمس طبیع  روح میشل را نیز تح  

 آورد.دس  میه سالم  و قدرت خود را ب

اما هنوز در احساساتش  ،هر سالمتی خود را بازیافته اس مشاهده شد که گرچه میشل به ظا

در تحلیل تصاویر این دوگانگی احساسی را در برخورد با منالک نشان  ما دوگانگی وجود دارد.

طور که در مورد نان کامل توضیح دادیـم و حـس دوگانـه دوری جسـتن از بـوی      دادیم. همان
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ا بیان کردیم مشاهده شد که حضور منالـک  بخارهای نان و همچنین جذابی  این غذای کامل ر

 انگیخ .و سخنان وسوسه انگیزش نزد میشل نیز احساسی دوگانه را برمی

ژید در این اثر ناچـار بـودیم    برای تکمیل پژوهش حاضر و همچنین نشان دادن تخیل بارز

 به تحلیل تصـاویر مـواد نـرم نیـز     س از بررسی تصاویر مواد سخ  خا  و تصاویر خمیرپکه 

عمـل   تحلیل تصویر خاص بررسی کردیم. در یها یموقعپنج تصویر متفاوت را در  ردازیم.اب

 ،شوددفع لخته خون مشاهده شد هر چند این تصویر موج  به وجود آمدن احسات نفرت می

طبق نظریه باشالر رفتاری کامالً طبیعی اس . در تحلیـل   ،ولی این رفتار به عل  بیماری میشل

رم خا  متوجه وجود دوگانگی در احسات میشل به شارل شدیم و از آن نتیجـه  تصاویر مواد ن

به همین سـب    ،پذیری اس گرفتیم که به دلیل اینکه خمیر وجودی شارل نرم و غیرقابل شکل

در جـای   ،شود. این دوگانگی احساسیاش نسب  به او به انزجار تبدیل میمیشل حس دوستانه

حتی میشل در مورد ظاهر خـودش دچـار دوگـانگی و تضـاد     جای داستان قابل بررسی اس . 

نمونه بررسی کـردیم کـه نشـان     عنوانبهتواند تصمیم قاطع بگیرد و ما تصویری را اس  و نمی

احسات وحشـ  و تضـادی در درونـش     ،خود با تراشیدن ریش میشل با ت ییر ظاهرش دادیم

 .داندیماش را موقتی شل زندگییابد که میتا جایی این تردید ادامه می ؛کندیماحسات 

که طبیعتی گرم و معتـدل   "راولو"در تمات با طبیع   ضداخالقشخصی  ناپایدار داستان 

. او پایـداری و ثبـات را در   کنـد یمـ شخصتش پیدا  برای رفع  تضاد و دوگانگی ییدارو ،اس 

 عنـوان بـه "اولـو ر"شویم که طبیع  معتـدل  می ادآوری آورد.رابطه مستقیم با طبیع  بدس  می

توجه میشـل   ،. نتیجه این پایداریکندیمسم ی برای پایداری روح سرشار از تضاد میشل عمل 

آلود شنا دیدیم که او بسیار تمایل داش  تا در باتالق گل ،به تأثیر گل نرم جه  درمانش اس 

 ها و گیاهان دارویی بودند.چرا که همین گل نرم بازمانده گل ؛کند و ماهی بگیرد

در این داستان نویسنده با ترسیم قهرمان داستان که در اثر بیماری و ضعف جسمانی همواره 

دهد که در روح و زندگی این شخصی  همواره تضاد و می نشان ،تشنه قدرت و سالمتی اس 

ـ آوردن سالمتی در طبیع  مورد عالقـه اما به امید بدس  ،دوگانگی وجود دارد الخره بـه  ااش ب
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با اینکه در هرصورت تا پایان داستان شاهد تردیـدهای مکـرر    ؛شودیمنزدیک  پایداری روحی

 هستیم. شیهایریگمیتصمقهرمان در 
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