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  عقل گریز اي  ن بیگانهو شرق همچو ندامتنمایشنامه : ولریجک

  تر بهزاد قادريکد

  دانشگاه تهراندانشیار 

  یدهکچ

 ادبی از سرآمدان ادبیـات انگلـیس بـه شـمار    هاي  ولریج، شاعر و زیباشناس قرن نوزدهم، در زمینهک

ه، بـه همـراه دیگـر نظریـه پـردازان دوران      کـ لـی ادبیـات   کاو در باره اصـول  هاي  سواي دغدغه. رود می

او در باره ادبیات نمایشی و تئاتر بـه  هاي  گشود، دیدگاه یادببراي آفرینش اي  تازه يزهامررمانتیسیسم، 

  . دارد ازین يشتریباندیشی  ژرف

تنـدروهایی چـون   هـاي   ار، از اندیشـه کـ او به عنوان فیلسوف و سیاستمدار اصالح طلب و محافظـه  

شانند، هراس داشـت و،  کفرانسه ب خواستند انگلیس را به سوي خیزشی همانند انقالب می هکها  وبینکج

 جزیـره به همین دلیل، بر اهمیت نمایشنامه و تئاتر به عنوان ابزاري براي رویارویی بـا خطـر انقـالب در    

  . ردک می یدکتا

پنهان گفتمـان ملـی گـري    هاي  ید بر الیهکولریج را با تاک ندامتند نمایشنامه ک می این مقاله تالش

نابخردانه اي  ولریج انقالب را پدیدهک. ندکاجتماعی او بررسی -سیاسیي ها ولریج و در چارچوب دغدغهک

دانست؛ اما این مقاله، بـا توجـه بـه حضـور و شـیوه پرورانـدن دو قـوم         می و اصالح را روندي خردمندانه

ر کـ ه این اثـرش بـه شـیوه تف   کشناسد  می ولریج را اندیشمنديک مسیحی و مسلمان در متن نمایشنامه،

در باره شرق دامن زده است، زیرا او در این نمایشنامه خردورزي و گرایش به ها  ن انگلیسیم بر اذهاکحا

. اصالحات را ویژگی اروپائیان اما عقل گریزي و گرایش بـه انقـالب را ویژگـی مسـلمانان دانسـته اسـت      

فرانسـه  ولریج براي نشان دادن نابخردي انقالب فرانسـه در اروپـا،   که کهمچنین، این مقاله مدعی است 

ار از استعاره مسـلمانان  که او براي این کته مهم این است کاروپا دانسته اما ن "دیگر"انقالبی را دشمن یا 

   .رده استکنابخرد و شورشی استفاده 

  .ندامت ,مسیحیت ,اسالم  ,انقالب فرانسه  ,ولریجک :کلیدي گانواژ
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  مقدمه -1

هـاي   ستن نظامکشاند و آن در هم شن یرسکاصل مهم را در اروپا بر  یکانقالب فرانسه 

 یاجتمـاع  ين در نهادهـا یبه عنوان شالوده قـدرت نـو   یاصل دگرگون یین و برپایریسلطه د

ه تـاب نقـد را نداشـتند؛ انقـالب     کـ بودنـد  اي  بستههاي  ن دستگاهیریسلطه دهاي  نظام. بود

ه کـ رنـد  ید و بپذا باشـن یباز و پوهاي  د همچون دستگاهیه باکآموخت ها  ن نظامیفرانسه به ا

  . شود دگرگونی است نمی آنچه دگرگون

ه یـ و نظر یلسـوفان اجتمـاع  یان فیـ ار در مکـ وه یم دو شـ کن راستا، در اروپا دست یدر ا

هـاي   در ارزش يه بـازنگر کـ گـروه   یـک . افـت یرواج هـا   وهیگر شیش از دیب یاسیپردازان س

 هنـه قـدرت  کهاي  تن نظامسرپا نگاهداش يبرا کیو صورت يارکن را محافظه یریدهاي  نظام

ردنـد و  کنـان قـد علـم    یز در برابـر ا یناي  دسته. دانستند می دانستند انقالب را چاره ساز می

ري یجه، تاخیعت، توحش و در نتیبازگشت به طب یو نوع یمدنهاي  رانگر شالودهیانقالب را و

ن راه یبهتـر  نـان یا. دانسـتند  مـی  یاجتمـاع -یاسـ یس يرانگر در بهبود گام به گام نهادهـا یو

نان، توش و تـوان انسـان   یه، به نظر اکدانستند، چرا  می را اصالحات یاجتماعهاي  یدگرگون

در ایـن گفتـار، بـه نگـرش     . دین برآیادیبنهاي  یه بتواند از عهده دگرگونکست یآن قدرها ن

رزه مباهاي  ارکولریج به انقالب و هراس او از شایع شدن آن در انگلیس و راهکساموئل تایلر 

  . پردازیم می با آن

 جسـتن از انقـالب   يآمـوزش مـردم بـا هـدف دور     يبـرا  يشنامه و تئاتر را ابزاریاو نما

و بـه   ین دو گفتمـان بررسـ  یـ او را در چارچوب ا ندامتشنامه ین گفتار نمایدر ا. دانست می

ه یـ ا نقطـه مقابـل نظر  یـ  ‘يگـر ید’اسـالم بـه عنـوان    یعنـ ین اثر، یپنهان اهاي  هیاز ال یکی

  .مینک می ا اصالح، اشارهیگام به گام هاي  یگرگوند

  یبحث و بررس -2

، اولـی فیلسـوف و   )1772-1834(ج یولرکـ و ) 1729-1797( كدر انگلیس، ادموند بور

س یشنامه نویلسوف، منتقد، نمایار در مجلس عوام و دومی فکدولتمرد عضو حزب محافظه 

. ه سـخت نگـران انقـالب بودنـد    کـ انند سـت یانگل ارانکو شاعر قرن نوزدهم از شمار محافظه 
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تـامالتی در بـاره انفـالب در    تابی نوشت به نام ک) 1789(دم انقالب فرانسه  دهیدر سپ كبور

  :ردکو در آن نگرانی اش از انقالب را این گونه بیان ) 1790(فرانسه 

نون که تـا کط، انقالب فرانسه شگفت انگیزترین چیزي است یه شرایلکبا در نظر گرفتن 

ه در بیشتر مواقـع  کاز آن منتج شده است، اي  العاده چیزهاي خارق. جهان رخ داده است در

وهیده کبسیار نهاي  ارا از راهکو آش ک، در حاالت بسیار مضحکبسیار یاوه و مضحهاي  از راه

 يارکـ در این هرج و مرج سرخوش اما خونین، در این آشفته بازار انـواع تبه  .اند هحاصل آمد

اگر نگاهی به این . ندک می سري هاست، همه چیز غیر طبیعی جلوهکه انواع سبه آمیخته بک

شـوند و گـاه در    می حاالت الزاما پیروزترین  بیندازیم، متناقض كهولنا کمیک-صحنه تراژي

وفت و کو لبخند، سـر  کحاالت متناوبی چون تحقیر و حقارت، اش: آمیزند می ذهن با هم در

  ).15، بند كبور( وحشت

و درسـت  ) 1798( "قصـیده  کی: فرانسه"ولریج در شعر که سال پس از انقالب، حدود د

از  یو سرخوردگ یدلواپس رد،ک می وبکه فرانسه مردم نواحی سویس نشین را سرکدر سالی 

  :ردکان ین گونه بیانقالب فرانسه را ا

  وردل،کشه، یخطاپاي  ،ینک می شخندیه خدا را رکفرانسه، اي  

  !مرگبارهاي  هم در ترفند آن یپرست یمهد مل يا

  ت؟یپرچمدار بشراي  ن است الف و گزافت،یا

  ،يه با شاهان در شهوت پلشت سلطه دمساز شوک

  ؛يم شویارانه سهکتید جنای، و در صیشکو بیغرها  ارگاهکدر ش

انـت  یو خ یبـ ی؛ تـا بفر ییاالیـ باي  ه از آزادگان ربـوده کهایی  متیرا با غن يتا معبد آزاد

    ؟ینک

  )1986، ولریجک(  

طرفـدار سیاسـت محافظـه    هـاي   چهـره ترین  کولریج، پس از ادموند بورك، از سرشناس
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او مستقیماً بر سیاست محافظه کاري انگلیس تاثیر گذاشـت چـرا کـه     1.کاري انگلیس است

از ) 1874-80و 1868(ها نخسـت وزیـر بریتانیـا شـد     که بعد) 1804-81(بنیامین دیزرائیلی

نیـز  ) 1874-1965(کتب محافظه کاري او بود و وینستن چرچیلشاگردان کولریج و پیرو م

  .در مکتب دیزرائیلی سیاست آموخت

کولریج به نظام طبقاتی اعتقاد داشـت و نظـم حـاکم بـر ایـن طبقـات را ضـامن ثبـات         

انست کـه در چـارچوب   میددانست و حق راي را مختص طبقه ممتاز و اشراف  اجتماعی می

کولریج با مردم ساالري مخالف بود و هنگـامی  . ل مىکردندقوانین و مجلس باید به حق عم

که جناح مخالف در مجلس الیحه حق راي طبقات پائین جامعـه را تصـویب کـرد، او علیـه     

  .در سیاست سخن گفت "سر وپا بی ولگرد"دخالت مشتی 

هـاي   راهکار کولریج در برابر تمایالت انقالبی چه بود؟ او در برابر کردار و کنش جکوبین

هاي او از فلسفه سیاسی  به همین دلیل، نمایشنامه. طرفدار انقالب، استتیک را پیشنهاد کرد

هـدف  : سیاستی که به بهترین شکل در این سخن کولریج نهفتـه اسـت   اند، هاش الهام گرفت

آرام کردن و رهبري خیزش سهمگین مردم ساالري؛ نظـارت بـر هیـات ناپایـدار دولـت؛ و      "

این محافظـه کـار   . است )145، 1979کوك، ( " گرایی سویه فرقه عقیم گذاشتن اهداف یک

خواست  می مقدم است؛ بنابراین، تئاتري که او‘ عمل’بنیانگرا بر این باور است که آموزش بر 

کرد که بتواند مـردم را بـه راهـی سـواي      می هایی را پیشنهاد را بریزد، باید معیار اش هشالود

  .بکشاند) فرانسه(انقالب 

کـار بیشـتر    کردند و این می تاکید ’همدردي‘و  ’ندامت‘مایشی کولریج بیشتر بر متون ن

مىخواست بیننده را به وادي کار و ایجاد ذهنیت براي بازیافت واپـس   بدان دلیل بود که او

در ارکـان نظـم   اي  در هر یک از متون نمایشی او زلزلـه . گرایانه موقعیتی آشوب زده بکشاند

                                                

و از انقـالب فرانسـه   ناگفته نماند که او، وردزورث و ویلیام ساوثی در جـوانی تمـایالت سوسیالیسـتی داشـتند      -1

در همین دوران کولریج به همراه ساوثی طرح آرمانشـهري را ریختـه بودنـد کـه بایـد آن را در      . کردندحمایت می

اما پس از انحراف انقالب فرانسه، کولریج دوباره به نظام سلطنتی و کلیساي . آوردندیآمریکاي شمالی به اجرا در م

ررسی دالیل شکست انقالب فرانسـه پرداخـت و عقلـی گـري انتزاعـی قـرن       پس از آن وي به ب. انگلیس روي آورد

هـا، بـه   ‘ تـوحش ’هجدهم را مسئول این نابسامانی دانست و به جاي آن و براي در امان ماندن مردم از این گونـه  

  .آلمان روي آورد) اندامواره(فلسفه ارگانیک
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که استعاره ایست براي انقالب فرانسه، و در هر متن نیز در برابر ایـن  اي  مىآید، زلزله پیش

. مىشود تا فرد به خود آید، پشیمان شود و دوباره بـا جامعـه آشـتی کنـد     زلزله سدي بر پا

اندازند و بیشـتر   به سمت آینده را به تاخیر ’جهش‘تالش کولریج در این متون آن است که 

  .کند حال تاکیدو کنشِ کُند در زمان  ’درنگ‘بر 

جامعه را بپیراید و با ایـن کـار شـوق زنـدگی را بـه       "ذوق و سلیقه"خواست  می کولریج

اندیشـید؛   مـی  او به اصـالحات در چـارچوب نظـام موجـود    : بکشانداي  هاي ویژه سمت و سو

اما . دانست و قصد داشت از تئاتر پادزهري در برابر انقالب بسازد اي می انقالب را سم کشنده

خواست تئاتري بیافرینـد کـه    می نه تئاتري؟ او در هیات سیاستمداري مصلحت اندیشچگو

کرد بـراي اثبـات حقانیـت     می کولریج گمان. باشد در خدمت موازین اخالقی محافظه کاران

صحنه تئاتر را به سکویی براي ملـی گرایـی، وحـدت و رواج خـوي      فلسفه سیاسی اش باید

او، براي مبارزه با مـردم سـاالري کـه برخاسـته از انقـالب       .در میان ملت تبدیل کند 1!زنانه

دانست و به همین جهـت ابتـدا بـا همکـاري سـاوثی       می فرانسه بود، تئاتر را بهترین وسیله

او و . را آغاز کرد که ناتمـام مانـد  ) 1974(سقوط ربسپیر نوشتن نمایشنامه ) 1843-1774(

ران انقـالب فرانسـه و نشـان دادن    ساوثی با بر صحنه کشیدن منظـر سیاسـی و سیاسـتمدا   

هرچنـد  . سر آن داشتند که روحیه قهرمانی گري آنان را کم رنگ جلوه دهند ها، ماهیت آن

هـا   شناختند، فلسفه سیاسـی آنـان بـه آن    می ها انسان را کودك و قهرمان طبیعت رمانتیک

ریج و سـاوثی  کـول . داد که در نمایشنامه هایشان محو تماشاي قهرمانانشان شـوند  نمی اجازه

هـاي قهرمـان انقـالب فرانسـه را بایـد چنـان بـر صـحنه بیاورنـد کـه            کردند چهـره  می فکر

                                                

بـا نقـش   ) بـویژه مـردان  (به این خاطر کـه آدم هـا  در قرون وسطی کلیسا با تئاتر میانه خوبی نداشت از جمله  -1

پـاریس همچـون    در دوران انقالب فرانسه زنان در خیابان هـاي . پذیري و تغییر نقش خو و خصلت زنانه مىیابند

افرادي سرکش و عاصی عمل مىکردند و این به مذاق ادموند بورك و کولریج خوش نمـی آمـد، چـرا کـه ایـن را      

 .عالم وجود و آمادگی براي برعهده گرفتن نقش هاي اجتماعی براي زنان مىدانستندحرکتی نمایشی در راستاي ا

تئاتر دامن بزنـد  اي  کولریج قبول داشت که تئاتر نرم خویی را در انسان تقویت مىکند؛ پس او مىخواست به گونه

ر کننـد کـه بـا خـو و     که در آن زنان همان نقش آدم هاي مطیع و سر به راه را بازي کنند و مردان هم چنان رفتا

او بـدین وسـیله   . خصلت هایی که به زنان نسبت مىدادند موجوداتی آرام و نـه پرجـوش و خـروش جلـوه کننـد     

 . مىخواست در ملت انگلیس میل سرکشی و انقالب را مهار کند
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 کـه  آن آن گاه، تماشاگر، بـیش از . هاي آرمانی شان در عالم واقع به تباهی بینجامد دیدگاه

هاي  دوزد که نخست به یک فرد صالحیت می متوجه چهره قهرمان شود، به آن اموري چشم

از رهبري فعال "گیرد و او را  می ها را از او بخشد اما سپس این صالحیت می را قهرمان شدن

رسید، و در آخرین ) 1817(زاپولیا، نوبت به سقوط روبسپیرپس از . کند می محروم "در دنیا

    .  بود، بر زبان آورد زاپولیا، که بازنویسی ندامتمرحله، سخن پایانی خود را در 

او تئـاتر را بهتـرین آزمایشـگاه    . استوار نباشد‘ کردار’بود که بر کولریج به دنبال تئاتري 

هاي موجود میان حـواس   تا انسان به تفاوت. دانست می براي برتري دادن به شنیدن و دیدن

ي، ا این سخن، به گونه. ها بر پاره دیگر برتري دارند از آناي  آگاه شود و به او بفهماند که پاره

دانسـت زیـرا    مـی  ت است که چشم و گوش را از حواس دیگر برتـر کانشناسی  یادآور زیبایی

 چرا که، بر خالف چشم و گوش، تاثیراتی که سایر حواس اند، هحواس دیگر مشروط و وابست

   .اند همىپذیرند دست دوم یا به واسط

پس درامی که کولریج در پی آن بود سر آن داشت که بـا کـم رنـگ جلـوه دادن عمـل      

ردن آن با عمل ذهنی، اموري را که مردم مسلم مىانگاشتند در بوته جسمانی و جایگزین ک

-یعنـی کـش دادن کـردار    - ’تـاخیر ‘به نظر کولریج، این کار با ایجـاد  . آزمایش محک بزند

اند و این هـردو   در تئاتر، شنیدن و دیدن برانگیزنده دو فرایند مفهومی و ادراکی. بودشدنی 

  .تا به عمل یا حرکت جسمانی اند هبیشتر به زبان و روایت وابست

اما پیش از ایـن بهتـر   . پروراند می چه در سرندامت اینک ببینیم او با نوشتن نمایشنامه 

در یکـی از والیـات اسـپانیا و در دوران تفتـیش      .بپردازیم ندامتنمایشنامه است به پیرنگ 

در قصـر  . و اردونیو هاي الور عقاید و سرکوبی مسلمانان، فرمانرواي پیري دو پسر دارد به نام

ایـن  . برد می آنان دخترك یتیمی به نام ترزا که پدرشان او را به فرزندخواندگی گرفته به سر

داند بـا وجـود بـرادر هوشـمند و      می اردونیو .بندند می دختر و الور، برادر بزرگتر، به هم دل

پـس بـا پیشـکار    . زیرکش براي او، چه در نردبان قدرت و چه در دل ترزا، جایی وجود ندارد

. گـذارد  مـی  کند و انجام آن را بـر عهـده او   می مسلمانش، ایزیدور، نقشه قتل الور را طراحی

گریزد  می شود و الور نمی شده موفق می ایزیدور در هنگام اجراي نقشه که باید در دریا عملی

ایـن  او پس از چند سال دوري از زادگـاهش و بـا   . ماند می و براي مدتی از شهر خویش دور
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خیال که برادر غاصب او ترزا را به همسري گرفتـه، پنهـانی و در لبـاس مبـدل و بـا هیـات       

در (کنـد  مـی  گذارد و براي خودش سرپناه موقتی درست می جادوگري مسلمان پا به ساحل

کـه از   اردونیـو  از سوي دیگر،). شود می واقع، نمایشنامه با بازگشت الور در هیات مبدل آغاز

 اردونیـو  .طلبد می مایوس شده است، با دیدن این غریبه جادوگر از او کمکربودن دل ترزا 

خواهد به نحوي تـرزا و   می که نتوانسته برادرش الور را در هیات این غریبه باز شناسد، از او

از الور گردن آویزي در دست دارد  اردونیو .پدرش را متقاعد کند که برادرش الور مرده است

آن حک شده، گردن آویزي که پیشتر ترزا به الور داده بـوده و اینـک   که نقش چهره ترزا بر 

خواهد به قصـر آنـان بـرود و در مراسـمی شـبیه       می او از این غریبه. در چنگ اوردونیوست

الور مرده است، از این گـردن آویـز اسـتفاده کنـد تـا تـرزا،        که آن احضار روح و براي اثبات

 الور که بدین گونه از وفاداري ترزا باخبر. با وي تن دهدمایوس از زنده بودن الور، به ازدواج 

کند که ترزا پـیش از اجـراي صـحنه     می رود، اما چنان عمل می شود، با دلی شاد به قصر می

 بدین ترتیب، نقشـه . کند می احضار روح به این صحنه گردانی شک و سپس صحنه را ترك

شـود پیشـکار    مـی  کـه متوجـه   واردونیـ  .شود که دسـت خـود او رو شـود    می سبب اردونیو

ها پیش ماموریت قتل برادرش را بر عهـده او گذاشـته بـود، چنـین      مسلمانش که وي مدت

 اردونیـو  ندامت بوجود آورد امـا عاقبـت   اردونیو شود در می الور موفق. کشد می نکرده، او را

ن ایـن  نمایشنامه با سخنان آتشی. رسد می توسط همسر پیشکار مسلمانش، الحضره، به قتل

  . رسد می زن مسلمان به پایان

راي آن که نمایشنامه موقعیتی بحرانی داشته باشد، ماجرا در اسپانیا و در دوران فیلیپ ب

در پایـان جنگهـاي داخلـی علیـه     “گویـد،   مـی  دستور صـحنه  که چنان و) 1556-98( دوم

گ را اندکی پس از صدور حکمـی کـه فرجـام مـر    …مسلمانان، و در گرماگرم سرکوبی آنان

الـور،  . دهـد  می رخ )819، 1962کولریج، ( ”ي پوشیدن لباس مسلمانان تعیین کرده بود،برا

زند و هم ابـزار او بـراي    می در لباس مسلمانان و مسلح به هنر نقاشی که هم نقش رنج او را

به خطاکاران و زنده کردن روح عدالت در آنهاست، پا بر سـاحل دیـار   شناسی  آموزش زیبایی

لباس مسلمانان را نیز بـر  ”کند، الور  می همانطور که الحضره به ترزا اشاره. گذارد می خودش

الحضره که الور ). 250-51، 2. ، ص1.پ(“انگار بخواهد فرمان شاه را نادیده انگارد/ تن دارد،
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شناسـد و،   مـی  بیند، وي را به عنوان فردي ستمدیده و رانده شـده  می را در لباس مسلمانان

کند؛ خیزش یا کودتاي  می ین هیاتی را نوعی تعهد سیاسی و ایدئولوژیکی تلقیبنابراین، چن

کند الور در قصر نفـوذ کـرده و    می او در پایان نمایشنامه نیز بدان جهت است که وي گمان

  . روزگار دادخواهی مسلمانان فرا رسیده است

شـنامه از هـر نـوع    ها در این نمای کولریج براي مبارزه با روحیه درام نویسی ژاکوبینیست

کنـد و بـه جـاي آن، از     می هاي جسمانی باشد دوري گري که در برگیرنده رویارویی قهرمانی

الور به دنبـال انتقـام نیسـت؛ او چـون     . اندازد می ها بر آن سایه همان آغاز، رویارویی اندیشه

نسبی در ي ا دیدي و نشان دادن امور به گونه-هنرمندان کارآمد باور دارد که بر انگیختن دو

  .نشاند می هاي رایج را فرو بیننده شعله سرکش انتقام

کند توجـه بیننـده را از عمـل بـه سـوي       می با این حساب، کولریج از همان ابتدا تالش

نمایش با پیش کشیدن دو جنبه از عمل کسی که اینـک   ’قهرمان‘ماهیت عمل بکشاند زیرا 

  . گذارد می بر سر دو راهی ’ضد قهرمان‘دشمن اوست، تماشاگر را در کار داوري در باره 

از یـک سـو، بـاور الـور بـه      . چرخد می بر پاشنه این دو باور ندامتبطور کلی، نمایشنامه 

؛ از سـوي دیگـر،    قدرت جادویی نقاشی است که، در نزد او، ندایی است براي دگرگونی فکـر 

ا را نادیـده بگیرنـد و   هـ  کوشند گوناگونی انگـاره  می و پدرش است که سرسختانه اردونیو باور

  . ها را به انگاره خود تبدیل کنند تمامی آن

الحضره، زن مسلمان پرشوري است که منتقدان دوران کولریج او را براي چنـین چهـره   

. در راستاي میل به عمل چشمگیر اسـت نکـوهش کردنـد    اش هپردازي از زنی که نیرو و اراد

ه عنوان برانگیزنده میـل دگرگـونی در ایـن زن،    حضور این زن در نمایشنامه، با آمدن الور، ب

 او الور را که در لباس مبدل است به عنـوان رهبـر آینـده مسـلمانان    . یابد اي می پویایی تازه

برادران ستمدیده شما بـه چنـین رهبـري    / نمایید باشید، می اگر شما همانی که“: پندارد می

ر نیز که دچار این توهم است که ترزا از سوي دیگر خود الو). 3-4، 2. ، ص2.پ( ”نیاز دارند

 بهتر دامناي  ازدواج کرده است، در پاسخ به الحضره، به خیال خام او در باره آینده اردونیو با

  :زند می
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  در آینده،…

  که چشم پزشکان تجویز کنند،اي  درست مثل عدسی

  محواي  هاي مخدوش گذشته ها و رنگ لکه

  بند،یا می راستیناي  آیند و جلوه می گرد

  گیرد می و زندگی تصویر راستین خود را از سر

  .ها اندازد یا پاداش دهد تا یا هراس به دل

  ) 10-14، 2. ، ص2.پ(  

در این بخش الور با زبانی استعاري به مشغله خودش، یعنی روشن کردن ذهن بـرادرش  

در برابر فشـار  کند؛ اما الحضره این را نویدي براي خیزش مسلمانان  می و بازیافتن ترزا اشاره

این بخش از این حیث جالب است که یـک هنرمنـد بـا    . کند می تفتیش عقاید تعبیردوران 

  .کند می دارد، کس دیگري را گمراه یا هذیانی ’شدن‘سوداي شیرینی که در باره 

انسـان  شناسـی   هایی در باره آمـوزش و پـرورش زیبـایی    نامهاگر باید الور را نسخه عملی

که برخاسته از شـیوه کـار روزگـار روشـنگري اسـت،      اي  عمل روشنگرانه بدانیم، یعنی شیوه

 هاي موجود در چنـین شـیوه تفکـري بـه راحتـی      نباید چنین بیندیشیم که کولریج از تضاد

الور چنان در برنامه رهایی سازي خودش غرق است که به جوانب حضـور و تـاثیر   . گذرد می

هیـات  . گیرنـد چنـدان تـوجهی نـدارد     می خودش بر دیگرانی که بازي خطرناك او را جدي

تنها به عنوان لکه ننگی بر چهره “مبدل او به عنوان مسلمانی جادوگر، که به اعتراف خودش 

گفتگوي الحضره با او در . هیزمی است براي آتش جنگ داخلی) 82، 1. ، ص5. پ( 1”اوست

  .   کند می این زن امید پایداري و مبارزه را شعله ور

 خواسـت آن را ریشـه کـن کنـد همزمـان      مـی  با آن چیزي که الور اردونیو اما رستگاري

                                                

ا شـایان  آنچه که در اینجـ . حکایت اضطراب کولریج در باره حضور مسلمانان در اروپا مقال دیگري را می طلبد -1

که هر دو، به نظر او،  را -- بویژه انقالب فرانسه -- گفتن است اینست که وي گامی فراتر می رود و آشوب و انقالب

مطرود و غیر عقالنی اند در هیات مسلمانان ارائه می دهد و، بدین وسیله، در بینندگان انگلیسی روزگـار خـودش   

  . بیزاري از هر دو را تقویت می کند
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الحضـره نیروهـاي مسـلمان را بسـیج کـرده      . و آن حس خونخواهی و قصاص است: شود می

شـود   مـی  او موفق. به قتل رسیده بگیرد اردونیو است تا انتقام خون شوهرش را که به دست

روش کار الحضره براي ما بسیار اهمیـت  . بکشد رود می را که به سراغ الور به سردابه اردونیو

کوشید که با آرامش و  می الور. او براي پیروزي بر ستمگر درست نقطه مقابل الور است. دارد

 آن او پس از. گام به گام در اندیشه اردونیو تغییر ایجاد کند؛ الحضره طرفدار خشونت است

  :آورد که شنیدنی است می ر زبانکشد، سخنان آتشینی ب می را اردونیواي  با دشنه که

  !گویم می خداوندا تو را سپاس

  تو خردمندانه چنین مقدر داشته اي

  که باز هم خشونت را با خشونت چاره کنیم

  توجه به زندگی آدم، بی آن لحظه زبونی، که

  …کند  می سازد، او را ارباب ستمگر نیز می از او انسان ستمکشی

  شناختم، که دل به یاس نسپرده بودند، می اگر یکصد آدم شکست خورده را

  هاي جهان را ویران کنند؛ ساختم تا بنیان تمامی پادشاهی می لشکري

  شدند، زمین از زیر پاي آنان ناله کنان  می هاي دیرپاي شرارت با خاك یکسان بنیان

  ریخت، می هاي ستمگر فرو کرد؛ برج و باروي آدم می شانه خالی

  ریخت،  می فلک کشیده شان در همهاي سر به  ها و برج معبد

  و هر آنچه که روح زندگی است و زنده است،

  کرد، می سازاي  براي زندگی پیشگام سرود تازه

  ! هاي دیگري در پیش داشت که پیروزمند بود و باز هم پیروزياي  چنان زندگی

  ).265-79، 1. ، ص5. پ(  

و چالش با ستمگر است به عنوان  آیا باید خطابه پایانی الحضره را که نوعی مبارزه طلبی

الور در لباس مسلمانان اسـت؟   اش هبسنده بدانیم یا به عنوان فریبی که سرچشم باوري خود

دهد، اما کولریج کـه همیشـه    می درست است که در پایان نمایشنامه بازشناخت و آشتی رخ
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جکسـون،  ( ”در حالـت حیرانـی بمانـد   ] و[…نرسـد  اي  ذهن به نتیجـه “طرفدار آن بود که 

را  اش هباز هم پایان نمایشنام --نامد  می چیزي که هزلیت آن را خطاي او -- )205، 1970

هـاي   هاي سیاسی گروهیِ خشونت بـار و شـیوه   گذارد تا در باره راه حل می براي خواننده باز

هاي خطرناك پیوند سست بـین هنـر و    فردي برخاسته از قوه تخیل بیندیشد و نیز به پیامد

دهد سلطه نظم حاکم را در هـم بشـکند و    می کولریج به الحضره اجازه. توجه کندستمکش 

قناس نیست که گفتمـان  اي  ’غریبه‘به بانگی رسا فریاد دادخواهی سر دهد، اما آیا او نسخه 

سلطه گري معموالً آن را غیرعقالنی، خشن و مهار نشدنی نشان داده است؟ شـیلر بـر ایـن    

هنرمند بـا سـاخته هنـري اش و بـا     . ان جامعه را از زوال نجات دادتو می باور بود که با هنر

کنـد و همـین بـه     مـی  در خواننده یا بیننده، قوه تخیل او را تقویـت  ’بازي‘برانگیختن میل 

 جادوگر بر ساحل پـا -الور که به عنوان هنرمند. انجامد تر می هاي فرهیخته با انساناي  جامعه

تواند نیکی و خوبی را در  می دن قوه تخیل برادرش است کهکند با زنده کر می گذارد فکر می

اما الحضره ترفندهاي او را بازنمی شناسد و به همـین دلیـل او را بـا مسـلمانی     . او زنده کند

آیـا کـولریج   . شـود  می گیرد و همین سبب شورش او در پایان نمایشنامه می شورشی اشتباه

دهد یا بـه او   می نشان) و شیلر(ایی شناختی اوالحضره را به صورت قربانی الور و آموزش زیب

اجتمـاعی  -کند که هنوز و همچنان در بیرون از چـارچوب فرهنگـی   می به عنوان فردي نگاه

دهد و یا خشونت و انقـالب را از   می غرب قرار دارد؟ آیا متن کولریج الحضره را مظلوم نشان

دهـد   مـی  خویش را چنان سامانداند؟ کولریج متن نمایشنامه  می گفتمان شرق و مسلمانان

  . ها پابرجا بمانند که هر دوي این خوانش

. گفتیم که کولریج از انقالب بیزار و هراسـان بـود  : توان چشم پوشید نمی اما از یک نکته

ثباتی و از هم گسـیختن شـیرازه    بی خروش ناپلئون در دل قاره اروپا براي جزیره او پیام آور

دانسـت؛ ایـن    مـی  لدري چون ناپلئون را نتیجـه انقـالب فرانسـه   او سربرداشتن ق. ها بود کار

همین پیش کشیدن  ندامتیکی از متون نانوشته . حرکتی ناموزون، غیرعقالنی و ناشیانه بود

توان از نقش الحضره به سادگی  نمی به همین دلیل در این نمایشنامه. انقالب یا اصالح است

د که چرا کولریج چنین زن پرجوش و خروشی را منتقدان روزگار کولریج مانده بودن. گذشت

 بودن را به زنان نسبت‘ هیستریک’گفتیم که کولریج شور و بلوا و به اصطالح . نقش زده بود
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هـاي مـرد نمایشـنامه او، بـویژه الـور، بـا دوري جسـتن از عمـل          داد، در حالی که چهره می

رسـد الحضـره بـدل الـور      می نظر با این حساب به. گیرد می به خود ’زنانه‘بار حالتی  خشونت

 او. کنـد  مـی  از سیاست گام به گام پیـروي  یا فرهنگ سازي الور براي ایجاد دگرگونی. باشد

 امـا الحضـره بـه شـورش و کودتـا     . خواهد با هنرش به آرامـی بـر وضـعیت پیـروز شـود      می

نـه و  خواهد با پیونـد دادن شـورش و نابسـامانی بـا خشـم زنا      می گویی کولریج. اندیشید می

 فرضی خـود نقـش   ’غریبه‘معموالً ملیت گرایان آن را در دشمن یا  نیروهاي غیر عقالنی که

زنند، از الحضره برساختی کاریکاتورگونه از انقالب فرانسـه ارائـه دهـد تـا بـدین وسـیله        می

  .هموطنانش را دربرابر تغییرات ناگهانی و مهار نشدنی بیمه کند

  پایان سخن -3

شیفته فرهنگ یونان نبـود؛ او بیشـتر شـیفته فرهنـگ      ،لی و بایرنبر خالف ش ،کولریج

اما او از احساسات ضد عثمانی در اروپاي آن زمان به خـوبی آگـاه   . مسیحی اروپا بود -عبري

بود زیرا مسلمانان عثمانی آن روزگار بر یونان چنگ انداختـه بودنـد و ایـن بـراي اروپائیـان      

محبوب او، شکسپیر، نیز در آثـار خـودش، بـویژه در    از طرفی، شاعر . چندان خوشایند نبود

 ندامتبنابراین، کولریج در نمایشنامه . ، تصویر چندان جالبی از مسلمانان ارائه نداده بوداتللو

دانـد؛ دوم   می نخست آن که انقالب را با خوي دمدمی زنانه یکی: زند می با یک تیر دو نشان

در ادبیـات  . دهد می به اسالم و مسلمانان نسبت آن که این دمدمی بودن و نامعقول بودن را

هـاي   هاي امروز ما با غرب نیازمند شناخت گفتمـان  و رویارویی اروپا این رشته سر دراز دارد

  .  پنهان ادبیات آنان و نیز ادبیات خودمان است
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