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  مهمقد
 عصر حاضر ي هكه از نويسندگان برجست) Marguerite Yourcenar(مارگريت يورسنار
 ادبيات داستاني است، توانسته است توجه منتقدان ي ههاي مطرح عرصفرانسه و از چهره

 زيادي به ي هدر ميان نويسندگان فرانسوي، يورسنار عالق. ادبي را به خود جلب كند
سفرهاي بسيار او به نقاط مختلف جهان، . وران باستان داردتوصيف و انعكاس فرهنگ د

از اين رو در بسياري از آثارش، .  ادبيات، هنر و به ويژه تاريخ كردي ه را دلبستاو
  . ه استاش قرار دادرويدادهاي تاريخي را مبناي نوشتار داستاني

 ه، او كه با هدف بازسازي فرهنگ و تفكر جامعي ه اثر برجستخاطرات آدرين

 پردازد، تالشي استتاريخي مي  -   به مرور تاريخ گذشتگان در قالب پژوهشي ادبي

 1951اين اثر در سال . در راستاي بازنمايي تاريخ فرهنگي، اجتماعي روم باستان

  و جوايز متعددي مانند،المللي رسانداش را به شهرت بين نويسنده،منتشر شد

 » ملي بزرگ ادبياتي هجايز«و) Prix Fémina–Vacaresco( » فمينا واكارسكوي هجايز«

)Le Grand Prix National( اي اين اثر، او را به عنوان نويسنده. را به خود اختصاص داد
  .  فرانسه شناساندي هخالق و صاحب سبك به جامع

 امپراتور  روم  در قرن دوم ريخ زندگي و روايت خاطرات تاخاطرات آدرين
شود تا بدين ترتيب راه و انشينش، مارك اورل بازگو ميميالدي است  كه خطاب به  ج

كه مراحل  است  امپراتور روم»آدرين«قهرمان داستان،  .رسم زمامداري را به او بياموزد
كشي به آسيا و مراحل  لشگر،ها از جنگ؛كندمي اش را توصيفمختلف زندگي

كوشد مي همواره ،ت او كه مسافري خستگي ناپذير اس.نويسدمياش به قدرت  دستيابي
ساختار در بخشي ي امپراتوري خود را با بهبود هاه پاي،تا با سياحت در اياالت روم

   .اقتصادي و حقوقي آن سرزمين استحكام بخشد
 بررسي - اثري هشود ضمن بررسي دو مضمون برجستدر اين مقاله سعي مي

سفي و اجتماعي هاي فل به عنوان شاخص ديدگاه- مرگ و نقش زن در دوران باستان
 يم تا بتوان پرداخته شوداو و  قدرت نيروي تخيل آفرينشگر به نگاه تاريخي او ،يورسنار
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اش، از كدام يك در خلق فضاي داستانييورسنار : براي پرسش زير پاسخ مناسبي بيابيم
از اين عناصر بيشتر بهره گرفته است؟ عناصر خيالي يا عناصر واقعي برگرفته از تاريخ؟ 

آيا اين اثر را بايد رماني تاريخي خواند يا  توجه به تلفيق عناصر تخيلي و واقعي، و با
  رماني خيالي؟

 
  بحث و بررسي
  ؟ رماني تاريخي يا خيالي ،خاطرات آدرين

 عامل تمامي ادراكات بشري است و غالباً منجر به آفرينش پديده اي نو ،نيروي تخيل
ها، ساساً نيروي تخيل است و در تمامي عرصه ادبيات داستاني نيز اي هبن ماي. شود مي

حتي در .  به انحا مختلف بهره گرفته است اين نيرو ذهن خيال پرداز انسان همواره از
 آن بر مبناي مستندات تاريخي و عينيات استوار است، ي ههاي تاريخي كه شالودپژوهش

گيرد تا  بهره ميهنگامي كه مورخ به اسناد كافي دسترسي ندارد، از نيروي تخيل خود
كه يورسنار يك رمان پر واضح است . هم تاريخ را بازسازي كندي ناپيدا و مبهابخش

گيري از تاريخ،  ادبيات خويش قرار داده است و با  بهرهي هنويس است و تخيل را دستماي
 كه به خاطرات آدرين در غالب آثار خود به ويژه دراو .كنداهداف ذهني خود را بيان مي

 گيرد ومي چند عامل خاص را به كار ،ور روم استتاي از خاطرات امپراهر مجموعهظا
 م عصرش متمايز ر آثار نويسندگان هي او را از ديگهاه كه نوشتاندهمين عوامل

  :سازد مي
 

  يجاد فضايي در مرز واقعيت و خيالا
دي كه با وجو .گرايانه و وهم انگيز در نوسان استداستان در ميان فضايي واقع

 ي هشود كه درونمايمي گاه چنين احساس ،ها و محيط پيرامونشان واقعي استشخصيت
 به عبارت ؛ ناشي از گرايش او به تخيل رمانتيكي است، رمان و داستان پردازي نويسنده

 اين داستان و هاي ويژگييكي از  ،نآگيري از عنصر تخيل و لطافت حاصل از  بهره؛ديگر
 آثار ي ه آن را در زمر، اين امر سبب شده است تا برخي واستده  لذت در خواننموجد

 به بيان  گاه نويسنده در طول داستان كه  اذعان داشت اما بايد.آورند به شمارتخيلي 
 ،خواننده پردازد و به موازات آن براي انگيزش حسميمستندات تاريخي و وقايع اتفاقيه 
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 روش پردازش داستاني خود را در اين رسنار يو.دورزبر آفرينش فضاي تخيلي تأكيد مي
گيري  از چگونگي شكلاوتوصيف  .)40بگلي(كند مي تشبيه »هذياني كنترل شده« اثر به

همان جادوي .. . پاي ديگر در جادو،يك پا در تحقيقات علمي«: اين اثر نيز چنين است
اند در جسم گيرد كه انسان در تفكر خويش بتوميدوست داشتني كه فقط زماني صورت 

 ».و روح انسان ديگري حلول كند و احساسات خود را در شرايط مشابه او بنگارد

  )41همان (
 ادبيات خود قرار داده است ي هاش تاريخ را دستمايگر چه يورسنار در اثر داستاني

ولي آن را با ذهنيت و تفكر فردي خويش كه متأثر از تعصب و حس زنانه اوست، در هم 
در واقع او در پي تلطيف جهان انساني است و هر آن چه را كه در تقابل با   .تنيده است

به طور مثال مردود شمردن هر گونه . تابدمعيارهاي انسان دوستانه اش قرار گيرد، بر نمي
، تمايالت صلح دوستانه كه بعد از )119ص (، قتل عام حيوانات )82ص (خشونت و جنگ 

 بخشي از اثر او نيز بر  ،)158ص (و تشديد شد حوادث خونبار جنگ جهاني دوم در ا
؛ مضامين تاريخي و يه ريزي شده است و به عبارت ديگرها پاها و افسانهاساس اسطوره

) Fantésie(هاي كهن يونان باستان، محور اثر داستاني اوست كه با ادبياتي شگرف داستان
  .عجين شده است

  به نقل از پير مابيل،ادبيات شگرفدرآمدي بر  دركتاب )Todorov(تزوتان تودورو
)Mabille( فراتر از رضايتمندي، كنجكاوي و همه هيجاناتي كه خواندن «: نويسدمي

كنند، فراتر از نياز به سرگرمي، فراموشي، حس ها در ما ايجاد ميها و قصهاسطوره
 ،ي كهنهاها و داستاندلپذير و يا هولناك، هدف واقعي از سفر شگفت انگيز در اسطوره

، به نقل از پژوهش هاي 62 تودورو (».تري از واقعيت جهاني استرسيدن به درك كامل
 حظ خواننده ي ه كهن نه تنها مايهاي داستانبه كالمي ديگر، اساطير و مضامين) خارجي

  .كننديم  شوند، بلكه هدفي ارشادي را دنبالمي
، بازگشت به روست كه يورسنار در اوج شكوفايي موج رمان نواز اين

او كه به قدرت خارق العاده و جذابيت مضامين . گزيندساختارهاي سنتي را بر مي
گزيند و  غالب آثارش را از خالل تاريخ بر ميي هتاريخي و كهن واقف است، درونماي

كند و روايت جديدي در وادي رويدادهاي دنياي كهن را با دنياي خيالي خود تلفيق مي
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براي نويسنده حائز اهميت است كه بتواند «، ف تودري هبه عقيد. يندآفرادبيات شگرف مي
 ود واقعيت را ايفا كه نقش خ-  بازنمودي از واقعيتي ه ارائي هاش را به وسيلخواننده

 نويسنده با استفاده از اين بدان معناست كه.  در در دنياي رمان درگير كند- كند مي
 خواننده خود را در دهد تا خواننده ارايه ت نمايي، تصويري از واقعيت بهاسلوب حقيق

 بازنمودي از واقعيت، يكي از ي هبنابراين اراي) 51 مقدادي(» .كندبطن داستان احساس 
ت نمايي در داستان است كه يورسنار با روي آوردن به هاي دستيابي به حقيقروش

ي از واقعيت  دقيقتگر چه رمان او رو نوش. يابدواقعيتي از تاريخ به اين مقوله دست مي
 دو عامل واقعيت تاريخي و نيروي تخيل خود، تركيبي به به مدد؛ اما او تاريخي نيست

 ولي با كمي ،گذاردوجود آورده است كه در نگاه نخست بر واقعيت پذيري آن صحه مي
ادبياتي كه  « تودروفي هبه گفت. شودتأمل بر جزئيات آن خواننده دچار شك و ابهام مي

 به بيان ديگر، رمان) 52 همان(». ابهام در بطن آن است، ادبيات شگرف استترديد و

ولي از آن جا كه در غالب  ؛ است واقعيت و خيال استواري ه بر دو مؤلفخاطرات آدرين
 ي هتوان در زمر لذا اين اثر را ميهاي داستان، خيال نقش پر رنگ تري دارد،صحنه

  . قرار داد)تخيلي( ادبيات شگرف
  

  ق در توصيفاغرا
 ولي گاه نويسنده آنها را ،لب وقايع ساده هستنداغ ،بينيمميكه در رمان يورسنار  چنان

در اساساً  .سازدميپذيري آن را خدشه دار كشد كه واقعيتمياي به تصوير به گونه
اي ات و بكارگيري صفات از اهميت ويژهي پرداختن به جزئ،اين نويسندههاي داستان

اي خاص بر ذهن و روان تواند به گونهمي؛ چرا كه هر مورد جزئي تبرخوردار اس
 ريشه در زن بودن و ،او نگري و نكته سنجي شايد اين جزئي.خواننده تأثير گذار باشد

ين ريز بيني و تمركز انحصاري بر  ولي گاه هم،او داشته باشد ي هنگاه ظريف زنان
  :دهدميشيدن واقعيت را  واقع گرايانه به او امكان به تصوير كجزئياتي

 در ذهن من ، پس از مدت كوتاهي. تالقي مرز يونان و آسيا رسيديمي ه ناحي،به فرژي
آب و و بي ما در مكاني متروكه .ترين تصوير خوشبختي نقش بستروشن ترين وكامل
 ،جا دفن بود و در آن ساتراپها شدهي هكه قرباني توطئ )Alcibiad(  كنار قبر آلسيبياد،علف

 ، به دستور من روي اين قبر كه مدت مديدي به فراموشي سپرده شده بود.چادر زديم
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اي از مرمر بر روي قبر به شكل مجسمهترين مرد يونان  محبوب،)Paros( پاروس ي هپيكر
 او برگزار ايم هر ساله مراسم يادبودي بر هم چنين دستور داده بود.شده بودساخته 

 ساكنين روستاي كناري نيز در كنار افراد گروه من حاضر ،ود در اولين مراسم يادب.كنند
ن را براي ضيافت شب كنار آاي را قرباني كردند و بخشي از گوشت  گوساله.شده بودند

 ،سوار بر اسب )Bithynien(  بيتينين.هاي اهلي در دشت برگزار شد اسبي ه مسابق.گذاشتند
 با ،ي آتشهاه در كنار آخرين شعل،بعد ميك .رقص بسيار زيبا و مليحي را به نمايش گذاشت

از  دوست دارم كنار مردگان در.صداي رسا و زيبايش آوازي پر از شور و شادي سر داد
ترين  را با زندگي بزرگ خود زندگي رؤيايي، آن شب.بكشم تا به ارزش خود پي ببرم

  .)181, 1974 يورسنار(  قياس كردم،خوشگذران پيري كه در اين مكان تير خورده بود
  

گي ادبيات قديم دوربين بودن ژوي« :نويسندميبرادران گنكور در خاطرات خود 
 ي هو نشان -  ويژگي ادبيات مدرن . يعني كليات را يكجا مشاهده كردن،اين ادبيات است

 ريز ̋ جزئيات و كالي ه يعني مشاهد،بيني اين ادبيات است نزديك- اشنوگرايي
توان گفت گرچه يورسنار با انتخاب ميرو از اين )31 جيهاي خارپژوهش زبان(».بيني

ولي برخي تي در صدد احياي سنن گذشتگان است،  و ساختارهاي سن،مضامين تاريخي
  . ريشه در ادبياتي مدرن دارداوي نوشتار هاهاز مؤلف

توان گفت او با گزينش مي .يم و شاعرانه است زباني فخ،زبان يورسنار در اين اثر
 رنج و درد و شور و شعف آدرين را به ، براي اثر توانسته است احساساتيچنين نثر

 شگردي است كه يورسنار براي ممانعت از ، روايت اول شخص نيز.تصوير بكشد
 شكلي از خاطره خاطرات آدرين عنوان رمان .بردميهاي نويسنده از آن بهره دخالت
 ،موكند كه در خالل آن امپراتور رمي  را به ذهن القاءخودزندگينامه اي يا اثري نويسي
البته ابتداي رمان با شكل  .كندمي هاي دوران مختلف زندگي خود را بازگويادمان
 فصول ابتدايي ؛ در واقع. مغايرت دارد، كه در عنوان ذكر شده است»خاطره نويسي«ادبي

: ردار استبرخو) roman épistolaire( ايمكاتبه هاي هاي قراردادي رماناثر از ويژگي
 لحن ،»تو«  استفاده از ضمير دوم شخص مفردمورد خطاب قرار دادن مارك اورل با

   :. ..و »عزيزم«آميزي چوني محبتهاه نويسنده در بكارگيري واژي هدوستان
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 . او تازه از آسيا برگشته است. امروز صبح به مطب دكتر هرموژن رفتم،مارك عزيزم
 روپوشم را درآوردم و روي يك تخت ، در مطب.ودم وقت گرفته ب، صبحي هساعات اولي
ها براي تو هم جالب  شنيدن آن̋؛ گرچه احتماال گويممي جزئيات را هم برايت .دراز كشيدم

 .شودمي توصيف جسم مردي كه پا به سن گذاشته است و براي مرگ آماده ،نيست
  .)11 ,1974 يورسنار(

 اگر .ام كه خود را به دست خيال بسپارم من هنوز آنقدر ضعيف نشده،اشتباه نكن مارك
 دادم اين امر پنهاني صورت نپذيردمي ترجيح ،قرار بود از قدرت من سوء استفاده شود

  .)21  همان(
 »تو« مارك اورل و ضمير دوم شخص مفردولي به تدريج حضور مخاطبي مانند 

حاضر در » من«گيرد و جاي خود را بهمي داستان قرار ي هشود و در حاشيميرنگ   كم
  :سپاردمي داستان

 شايد اطالعات و .آوردمسرايان رو ، شعرا و داستانمن به خواندن آثار مورخين
  .)30 همان( امهاي مختلف زندگيتها مديونم تا موقعيتجربياتم را بيشتر به وجود آن

 من و .دولي روم به چشمان من زيبا بو، كردند كه روم را دوست ندارمميمرا متهم  غالباً
ي تنگ را زيبا هاه شهري با كوچي هاعضاي دولتم دو سال تالش كرديم تا توانستيم چهر

 دبه نظر مي رسياي زيبا  روم بعد از شرق و يونان به چشم هر بيننده،سازيم و بار ديگر
  .)119همان (

 يادآوري اين نكته ضروري است كه در خاطره نويسي همواره شباهتي بين 
يت اصلي داستان وجود دارد، ولي در اين اثر به هيچ روي چنين نويسنده و شخص

 كه خاطرات عنوان شده در اثر، همگي ساخته و البته اين امر به اين معنا نيست. نيست
 :نويسد خود نيز چنين مي،كه يورسنارهمچنان. باشد ذهن خيال پرداز نويسنده ي هپرداخت

ايسته است كه آن را مرور خاطرات خيالي صفت كذايي براي اين رمان معنايي ندارد، ش«
  .)41، 1983 يورسنار( »قلمداد كنيم

 را اثري متن ول شخص مفرد سبب شده است تا برخي،، راوي ا»من«استفاده  از 
 به باور فيليپ لژن، تئوري پرداز بزرگ فرانسوي  ولي . قلمداد كنندخودزندگينامه اي

با تكيه بر وقايع زندگي، به ويژه هنگامي كه اثر يك نويسنده، سرگذشت شخصي «
اين اين،  بنابر.)75لژن،(  » به شمار مي آيدخودزندگينامه ايشخصيت فردي اوست، اثري 
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   به طورنمي توان آن راداشته و ن لژن مطابقت زندگينامه اي خود با معيارهاي اثر
  . قرار دادزندگينامه اي خود آثار ي ه در زمرمشخص

 شايد نخستين . استص ژانر اثر، شخصيت داستانييكي از ابزار مهم  تشخي
 تخيل ي هزاداست كه آيا چنين شخصيتي صرفاً  اين،شودمي رسشي كه در ذهن ايجادپ

چه مسلم آن ؟ ما به ازاي خارجي نيز داشته است ، يا در جهان واقعيت،نويسنده است
امعه تعلق  خاصي از جي ه به گروه و طبق،تيپ شخصيتي كه او خلق كرده است ،است

اش نيز فرصت  همان فردي است كه يورسنار در زندگي شخصي، دارد و اين شخصيت
كند و ميم با آدرين مالقات و او در سفرش به ر.با او برايش فراهم شده است ميكالهم

رسد كه يورسنار به همراه مينظر ه  ب.شودميمند   هعالق م و خاطراتشوبه امپراتوري ر
 بازديد كرده است ،چه كه آدرين ديده استز تمام آناياد ماندني و هي ب و بناهاهاهاو موز

 ي هي دورهاه بازديد از معماري آن زمان و كتيب،شك بي.تا بتواند مانند او بيانديشد
  .تأثير نبوده است نويسنده نيز بي بر بارور سازي نيروي تخيل،باستان

كوشد تا مي ، آدريني هد عالق فالسفه و كتب موري هيورسنار با شناخت و مطالع
 كه خود نيز بر اين باور است كه چنان،فرهنگ و تفكرات او را در اثر خود باز آفريني كند

 » اوستي ه بازآفريني كتابخان،ي بازآفريني تفكرات يك انسانهاهيكي از بهترين شيو«
 چنين توان گفت كه يورسنار الگوي عيني براي خلقميرو از اين .)16گوسلويك، (

گونه  او هيچي ه هر چند كه در قدرت تخيل و نگاه ظريف زنان،شخصيتي داشته است
 غناي ،بودكه در زندگي خود تجربه كرده  واقعي ي ه او به نمون، در واقع.ترديدي نيست

  .آفريندمي اثري جاودان ، خودي هافزايد و با پردازش هنرمندانميتخيل را 
ن مرور خاطرات امپراطوري است كه وقايع از آهايي اين اثر به استثناء بخش

ثر رماني توان گفت اين امي ، بنابراين.كشدمي  زندگي و دوران حكومتش را به تصوير
را جذاب تر  از يكسو آن، آن با بكارگيري ابزار خيالي هتاريخي است كه نويسند

توان مي .دهديم سنديت رخدادهاي آن را مورد ترديد قرار ، ولي از سوي ديگر،سازد  مي
 زيرا نه به تمام معنا پژوهشي ،اثري ويژه است« نين ادعا كرد كه اين اثر يورسنارچ

  .)51همان،  ( » نه شعر است و نه به معناي واقعي رمان،تاريخي است
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اي از زندگي هر فصل مرحله.  با عناوين مختلف استرمان شامل شش فصل
  فصلدومين.  نيز متفاوت است تعداد صفحاتها،بر اساس فصل. گيردآدرين را در بر مي

 مراحل دستيابي آدرين به قدرت را فصل اثر است، در هشت قسمت،ترين كه طوالني
تر كردن برخي از نويسنده با بكارگيري اين تكنيك در نقل اثر، با طوالني .كند  بررسي مي

 زندگي آدرين را اي ازفصول، زندگي پر التهاب، تنوع، ازدحام حوادث و رخدادهاي برهه
 .كشيده استبه تصوير 

  
  گيري از ساختارهاي سنتي بازتاب واقعيات تاريخي با بهره

هاي نوين در وادي ادبيات ديدگاهرويدادهاي پس از جنگ جهاني دوم موجب پيدايش 
هاي ادبيات را به سوي فرانسه شد و غالب انديشمندان و بزرگان قلم كوشيدند تا دروازه

  .ين ادبي بگشايندهاي نوجريان
ساختار داستان نويسي، شخصيت پردازي و زبان داستاني تحت تأثير اين گرايش 
به نوآوري و بدعت، دچار تحوالت شگرفي شد، ولي برخي نويسندگان هنوز با 

 گيري از ساختارهاي سنتي و طبق اصول مكتب كالسيسيسم آثار خود را تدوين  بهره
 يورسنار نيز يكي از اين آثار است كه با رعايت برخي از  اثرخاطرات آدرين .كردندمي

  فهرست آثار اين جريان نوين ادبي حذفي هاصول مكتب ادبي كالسيسيسم، گاه از زمر
    .شودمي

همواره گرايشي به سوي مضامين كهن  رسنارويهاي رمانتوان گفت تمامي مي
وين رمان نو، او از نادر  دوم اين قرن، در اوج شكوفايي جريان ني هدر نيم. دارند

نويسندگاني است كه با گرايش به ارائه مضامين كهن در آثار خود، به ساختارهاي سنتي 
 نويسندگاني چون رااستفاده از موضوعات تاريخي . مانده استداستان نويسي وفادار 

 و نويسندگاني چون يورسنار كردند ميالدي باب 19والتر اسكات، دوما و هوگو در قرن 
شك، تاريخ باستان، زمينه و زير بناي آثار ادبي بي. بخشيدند تداوم قرن بيستم در

 نويسندگان تاريخ گرا قرار ي هدر زمربه نوعي  را اوتوان رو مييورسنار است؛ از اين
در نگرش سنتي تاريخي، تاريخ زير بناي ادبيات است و داراي واقعيتي عيني است و «. داد
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نشي متشكل و منسجم از هر گروه مردمي و هر دوره را ارائه تاريخ نويسان قادرند بي
   .)133 مقدادي(» تاريخي را بازسازي كنندي هدهند و تصوير عيني و دقيق هر واقع

هر نويسنده يا مورخي با گزينش يك مضمون تاريخي، ناگزير از بازگشت به 
پر . رزيابي كندگذشته است؛ تا از اين رهگذر بتواند دنياي پيرامون خويش را بهتر ا

واضح است كه يورسنار در اين اثر به تماشاي تاريخ نشسته است، ولي نگاه او به 
او بر آن است تا . جويدهاي دور مامني نميگذشته، نگاهي نوستالژيك نيست و در گذشته

از اين رو، گر چه .  كندل خاطرات امپراتور روم منعكسهاي خود را در خالباور و انديشه
در پردازش شخصيتي كهن و تاريخي مانند امپراتور روم در قرن دوم ميالدي، يورسنار 

كوشد تا تفكرات آرايد، ولي ميهاي كهن ميرنگ، فضا و كالم داستان خود را با سنت
 در پس چهره و قدرت ماورايي شخصيت عصر حاضر ي هخود را در كسوت نويسند

هاي ثال، اثر را در قالب نامهبه طور م. ش به انحا مختلف بيان نمايدايداستان
آفريند تا بتواند در خالل آن، افكار  مي»مارك اورل جوان« خطاب به »آدرين«امپراتور

. فلسفي و اجتماعي خويش را بيان كند و ذهن مخاطب حساس امروزي را به چالش بكشد
ن نمونه به عنوا. گذاردامين امروزي بر اين امر تاكيد مييا در برخي موارد با گزينش مض

بازيابي هويت و جستجوي خويشتن خويش موضوعي است كه ذهن انسان معاصر را به 
خود مشغول داشته است، ولي در اين اثر، عليرغم آن كه حوادث مربوط به دنياي كهن 

ام را مرور مي كنم تا به خويشتن خويش وقايع زندگي «:يابداست، اين درونمايه تبلور مي
مال خويش بنشينم و به كالمي ديگر پيش از مرگ خود را بهتر پي ببرم و به داوري اع

   .)1974،30،يورسنار (»بشناسم
سياستمدار، شاعر، هنرمند : شودهاي متفاوتي ظاهر ميآدرين در قالب شخصيت

و در قالب هر تيپي پيام اخالقي مربوط به آن را به . و اديب، معمار، مسافر و عاشق پيشه
 در وادي سياست باور خود را بدين گونه بيان ،به عنوان نمونه. كندخواننده گوشزد مي

 ي هاگر چنين كنم، هيچ حق و هيچ منطقي براي ادار. كنممن مردم را تحقير نمي«: كندمي
نوع .  باستان قلمداد كردتوان نماد رومآدرين را مي. )51،همان(» داشتامور آنان نخواهم

  . گواه بر اين امر است، اوم سياسي حكومتزندگي، تفكر فلسفي و نظا
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 از واقعيت ، زمان داستان حركت، از جملهخاطرات آدرين غلب عناصر داستانا
به ... كند ازدواج مي...گيردمي  قدرت را به دست، جوانآدرين: شودزندگي آدرين تقليد مي

به سخني .. شودمي هاي عمرش بيمارن سالو در واپسي..پردازد قلمرو خود ميي هتوسع
 براساس خاطرات آدرينبرخوردار است و  منطقي توالي از زمان در اين اثر،  ،ديگر

 .هاي رمان سنتي است و اين امر از ويژگيشوند مي بازگو مكاني -زماني اصول رعايت
 به ساختار سنتي نزديك  اثر او را ساختارشخصيت پردازي و قهرمان پروري يورسنار،

 است كه حاكم بر داستان است و »آدرين« مشخصاً ،تان، قهرمان داسمانراين در ، كندمي
مكاني،  -زماني هايي دقيق بندي بي شك، تقسيم .قدرت مطلق در رمان به شمار مي آيد

اول شخص به واقعيت  يت خاطرات توسط راويوانيز ر و داستان روايت در انسجام
     .  پذيري اثر كمك مي كند

 سياق نوشتار يورسنار نشان  سبك و اثر وي هنگاهي دقيق به مضامين برجست
دهد كه نويسنده نه تنها با احياي سنن گذشتگان، رويدادهاي تاريخي را با خيال خود   مي

هاي  دغدغه،گيري از حوادث تاريخيبهره ، بلكه در خالل داستان با آميختهدر هم 
و، نگاهي  اي هبه منظور بررسي اين كاركرد هنرمندان. كرده استامروزين خود را بيان 

 ي هبه عنوان دو مضمون برجستدر دوران باستان   و جايگاه زنمرگ ي همقولموجز به 
  .اثر خواهيم داشت

 
 مرگ

هاي  مرگ تقريباً همه جا حضور دارد و با تمام جلوهي هدر ادبيات كالسيك، درونماي
با داستان . نيز مرگ است خاطرات آدرين ترين مضاميناز برجسته. زندگي آميخته است

از نخستين خطوط داستان، . رسدشود و با آن نيز به پايان ميآغاز مي»مرگ«مضمون
توسط آدرين  »كشنده« بكارگيري صفت. شودمرگ با بيماري كشنده پيوند داده مي

توان گفت، مرگ با زندگي او در هم مي. نشانگر آگاهي او نسبت به وضعيت خويش است
 به ويژه  در اثر بيماري، به رايج بودن اين  مرگبرشماري اشكال گوناگون . تنيده است

رويكرد منحصر به فرد امپراتور نسبت به . دهدپديده در دوران روم باستان گواهي مي
ال بر ا طبيعي توسط او در دوران كهولت نيز دي ه مرگ و پذيرش اين پديدي همقول
  . فلسفي اوستي هتجرب
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خودكشي، بيماري كشنده، : ودشمرگ به اشكال مختلفي در اين اثر ظاهر مي
چه توجه هر آن. ها و حيوانات، مرگ طبيعي و مرگ خونبارقرباني كردن انسان

 جواني و پيري با ي هكند، رويكرد متفاوت آدرين در دوراي را به خود جلب مي  خواننده
 فكري او نيست، بلكه صراحتاً وجود مرگ ي هنه تنها دغدغ »مرگ« در جواني،. مرگ است

كسي كه از زندگي پر شور و شعفي برخوردار است، به مرگ فكر «: نكار مي كندرا ا
  .)164 همان(»اصالًً مرگ وجود ندارد. كند  نمي

. احتضار و گذار:  زندگي، شامل دو مرحله استي همرگ به عنوان واپسين دور
 ي هبسامد فراوان واژ. پردازد احتضار آدرين ميي هآخرين فصل رمان به توصيف مرحل

انكار «. دهدمي  گواهياوآور  به زندگي مرگبار و عذاب)224،265،303،312 (»احتضار«
آدرين كه در جواني منكر ) 178كوبلر راس  (». تدافعي موقت استي همرگ، تنها شيو

 را »مرگ«رسد و با بينشي روشن وجود مرگ بود، با گذر زمان به تكامل فكري مي
لپ  (». ذات حيات وجود دارد و قابل انكار نيستمرگ در« هگل ي هبه عقيد. پذيرد  مي

 مراحل مختلف زندگي آن را ي هبنابراين مرگ نيز واقعيتي است كه آدمي با تجرب) 270
توان به كمك واژگان مرتبط با مضمون مرگ در اثر، پيشرفت فكري آدرين مي. پذيردمي

  :را اين گونه نمايش داد
  .)165(مرگ، دنيايي مرموز  ... )1974،158يورسنار، (مرگ محوري نامرئي 

  .)311( مرگ، عزيمتي بزرگ ... )199( غريب به سوي دنيايي ديگر ي هدرهاي گشود مرگ،
بار معنايي واژگاني كه نويسنده براي توصيف دنياي رازآميز مرگ به كار 

 تعالي و رشد فكري شخصيت ي هدهنداي نشانبرد، بسيار قوي است و به گونه  مي
احساس  «)13 همان( ». مرگ خود را ببينمي همي خواهم ساي«:  استول اثرداستان در ط

 سعي كنيم با چشمان باز ") 311 همان( ".كنمكنم لحظات پاياني زندگي را تجربه ميمي
 ابزار شناخت ي هتوان گفت؛ مرگ در اين اثر به مثابمي )316همان ( ».مرگ را بپذيريم

ر نگاه روميان باستان، شباهت عجيبي بين مرگ و د. واقعيات و ابعاد مختلف هستي است
 ي هروست كه امپراتور آدرين در صدد شناخت ماهيت اين پديد از اين،خواب وجود دارد

مرگ  .)220 همان( » مرگ هستمي هبه دنبال شناخت ماهيت پديد«: آيدغريب بر مي
ترس از . گذاردياش، آنتينوس تاثير شگرفي بر ذهن و روان آدرين مناگهاني يار قديمي
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: آيدشود و براي فايق آمدن بر آن، در صدد ساختن بر ميمرگ بر او مستولي مي
آدرين، پس از مرگ آنتينوس، دوست «... :  و ، كتابخانهن شهر، زيارتگاه، قبرستانساخت

 به شود واش، خسته و دلزده از زندگي شهري، در آنتيش مستقر ميدوران جواني
، اين  آتنمراكز فرهنگي دربا ساخت بناهاي عظيم و ... وردآمياصالحات عرضي روي  

  .)233همان،  (»شهر را به كالن شهر مبدل مي سازد
اي كالسيك است ولي در اين اثر با استفاده از نمادها به گرچه يورسنار نويسنده
هاي ادبي خود و با ارايه مضامين دردناكي چون مرگ، عنوان ابزاري براي بيان انديشه

 درك يورسنار از مرگ با ،ترديدبي. توانسته تراژدي وجود و هستي انسان را نشان دهد
او نيز همچون قهرمان داستان خود، با مرگ . ديگر نويسندگان هم عصرش متفاوت است

به گمان او مرگ، پاياني گريزناپذير است كه در . كندها معمولي برخورد ميشخصيت
 گاه  ان گفت؛ او با طرح حقايق زيستي انسان در اثر،تومي. انتظار بشريت نشسته است

  . سازد از خود ميواقع گرااي چهره
به موازات مضمون مرگ، بالطبع مفهوم زمان نيز از ارزش خاصي برخوردار 

 ي هشك، مقولبي. آيدهاي اثر به شمار ميرو زمان، يكي ديگر از درونمايهاز اين. شود  مي
امپراتور در . افزايد زندگي انسان، به ارزش زمان ميي هدورمرگ و علم به محدود بودن 

اين داستان نه تنها به ارزش زمان واقف است، بلكه در صدد شمارش روزهاي عمرش بر 
  .)15همان،  (»مدت كوتاهي زنده خواهم ماند«، ».امشمرده روزهاي عمرم را«: آيدمي

ه است و نويسنده با به تصوير بديهي است كه داستان در دوران باستان اتفاق افتاد
كشيدن دوران كودكي، جواني و پيري امپراتور، نه تنها به ارزش زمان اشاره دارد، بلكه 

كند كه امپراتور، مظهر قدرت روم باستان را نيز اي انكارناپذير معرفي ميمرگ را پديده
  .كشددر كام خود فرو مي

 
  جايگاه زن در دوران باستان

هاي اجتماعي و حقوقي به ثباتي ، زنان در زمينه)Antinos( وري آنتينوس امپراتي هدر دور
ولي در تمدن باستان چنين مواردي كه زن بتواند به مقام اجتماعي «. نسبي دست يافتند

  .)105  گي( »شودمهم دست يابد، به ندرت ديده مي
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كنند، مي امپراتوري آدرين، زنان نه تنها در امور حكومتي نقشي ايفا ني هدر دور
 رويدادهاي اجتماعي ي هدر حاشي بلكه در زندگي شخصي او نيز نقشي ندارند و غالباً

، همسر »سابين« در شخصيت توان مي بارز چنين شخصيتي راي هنمون. گيرند  قرار مي
 ي ه در حاشيو اي ندارد نقش اساسي و تعيين كننده، آدريناو در زندگي.  باز يافتآدرين

 زن و نقش او  كه از مسائل بحث بر انگيز اواسط قرن بيستم  . استحوادث قرار گرفته
بي شك زن بودن يورسنار .  اثر يورسنار استي هميالدي است، يكي از مضامين برجست

ايي كم فروغ و زنان در اين اثر چهره. در پردازش چنين مضموني بي تاثير نبوده است
در زندگي يكي از زنان استثنايي است كه  )plotline(تينولي در اين ميان پل. تاثير دارندبي

آل است كه زينت بخش روح و تين، نماد زني ايدهپل. كندامپراتوري نقش محوري ايفا مي
توانست مرا او مي«:آيد و در تمام مراحل زندگي پشتيبان اوستتفكر آدرين به شمار مي

ها به كمك من سختيدر .  بوده استاوآنكه مشخص باشد كمك از جانب حمايت كند، بي
  .)1974،95يورسنار ( »گشاي مشكالتم بودشتافت و گرهمي

يورسنار با اعتبار بخشي به شخصيت پلوتين و برجسته ساختن نقش او در رمان  
ورد بر آن است تا از جايگاه زن در تحوالت اجتماعي كه در ساختارهاي سنتي گذشته م

  . اوستي هين تالشي گواه بر شهامت زنانچن حيثيت كند و ي همهري واقع شده، اعاد  بي
گيري از توان نمادي از تدبير و اقتدار زن معاصر دانست كه با بهرهتين را مي پل

هاي حكومتي و مرتفع ساختن خرد و فرزانگي خويش نقش موثري در راهبرد انديشه
  .موانع زندگي دارد

 14پسران در  سالگي و 12 كند كه دختران درقانون يونان باستان حكم مي
سالگي ازدواج كنند، ولي در اين اثر داستاني شاهد ازدواج پسران در سن سي سالگي 

 خود را به نمايش ي ههستيم كه با گزينش همسر كم سن و سال، قدرت و توانايي مردان
جا كه مردان مرفه جامعه همواره از استقالل مالي و در نگاه سنتي، از آن. گذارندمي

آدرين نيز از اين . پذيردد، الجرم ازدواج آنان به سهولت صورت ميفكري برخوردارن
) Trajan(  كوچك تراژاني ه را با نواواستقالل برخوردار است و پلوتين مقدمات ازدواج 

 ي هاي كه در پي قدرت است، به مثاب ساله28اين ازدواج براي آدرين . دهدترتيب مي
طلبي او سازگار طلبي و قدرت جاهي ه روحيولي زندگي زناشويي با. پيروزي بزرگ است
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 اين ازدواج بر داليل سياسي طراحي شده است، بنابراين ي هشايد بتوان گفت پاي. نيست
كه آدرين همسري برگزيده است، عليرغم آن« .تواند ازدواجي با ثبات و با دوام باشدنمي

همسر . دهدو ادامه ميهايش و پسرهاي جوان زيبارهمچنان به روابط پنهاني با معشوقه
 ديگري از زندگي زناشويي ي ه نمون.)189همان ( » نيز ناگزير است به تنهايي تن دهداو

است؛ دولتمردي كه با  )Lucius( كه در اثر به آن اشاره شده است، زندگي لوسيوس
. شباهت به زندگي آدرين نيستآدرين رفاقتي ديرينه دارد و زندگي خانوادگي او نيز بي

 مرگ نيز او را ي هرو همسرش به هيچ روي حاضر به ديدن او نيست و حتي لحظيناز ا
  .كندعفو نمي

شده است، درواقع گرايي جرم محسوب نميدردوران باستان، همجنس
  .آيد جنسي افراد در اين دوران به شمار ميي ههاي آزادانگرايي يكي از انتخاب  همجنس

  
  نتيجه
اي كه بسياري در دوره. ي در تاريخ ادبيات فرانسه هستند عطفي ههاي يورسنار نقطرمان

روي آوردند، يورسنار در اثر معروف  نويسي هاي نوين داستاناز نويسندگان به شيوه
،  آن در قالب ساختاري سنتيي هگيري از وقايع تاريخي و اراي با بهرهخاطرات آدرينخود

  . را آموزش دهداي غير مستقيم مخاطبان خوددر صدد است تا به شيوه
او در اين اثر، مرز ميان واقعيات تاريخي و جهان شگفت انگيز خيال را از ميان بر 

داستان بيش از آن كه به . آفريندكند و روايت جديدي ميدارد، آن ها را با هم تلفيق ميمي
د، بر ل و خرد خواننده بپردازبيان دقيق مستندات تاريخي براي تاثير گذاردن بر عق

بر ،  رمان تاريخييك. ساس خواننده تاكيد داردنش فضاي تخيلي براي انگيزش احآفري
گونه ترديدي  هيچآن،  در صحت حوادث ، لذاشودنظيم ميتات تاريخي  مستنداساس

توان  نميمستندات تاريخي نيست،  خاطرات آدرين از آن جا كه اساس  وليوجود ندارد،
خاطرات ه بعد از بررسي به اين نتيجه رسيد كه نگارند.  را رماني تاريخي قلمداد كردآن

 از رويدادهاي تاريخي سود جسته است تا ، آني هو نويسند  ، رماني خيالي استآدرين
  .هاي ذهني ونيز اهداف آموزشي و ادبي  خود را مطرح كندبتواند بهتر كنش
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اي براي ترسيم زندگي فردي و يورسنار با گزينش شخصيت آدرين، او را نمونه
از . آدرين نماد زندگي در دوران باستان است. دهدجتماعي در دوران باستان قرار ميا

هاي خاص آن، خالل شخصيت او، نويسنده به توصيف عملكرد خانواده، آموزش و شيوه
 ي ه تفكر و كنش افراد در دوري هنقش زن و ازدواج، مضامين فلسفي چون مرگ و شيو

 مناسبي براي ترسيم نوع ي هصيت آدرين از او نمونمتعادل بودن شخ. پردازد  باستان مي
  . سازد و دليل گزينش او توسط يورسنار نيز همين امر استزندگي در دوران باستان مي

هاي دور تعلق دارد، اما شخصيتي بيگانه گر چه قهرمان تاريخي اين اثر به گذشته
ه خصايل و آرزوهاي شود، زيرا يورسنار بر آن است تا نشان دهد كنزد ما محسوب نمي

از اين رو بازگشت به . اي داشته استيگانه ازناي زمان شكل بيش و كمرآدمي در د
هاي عصر خود را به تصوير اي است تا دغدغهگذشته و ساختارهاي سنتي بيشتر بهانه

گرچه اين رمان در عصر مدرن نگاشته شده است، اما از بسياري جهات اثري  .كشد
تعالي سبك و سياق نگارش، رعايت سلسله مراتب داستاني به : آيدكالسيك به شمار مي

  .لحاظ مكاني و زماني و بازگشت به ساختارهاي سنتي
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