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 چكیده
ر رمان در قرن بیستم تأکید کرده است. بر تأثیر فلسفۀ اگزیستانسیالیسم درا همواره میالن کوند

سازی در رمان کوندرا است. هدف پژوهش حاضر خوانشی اگزیستانسیالیستی از مفهوم استعاره

 نزدسازی استعاره ای بر این مسئله متمرکز شده کهاین مقاله با رویکردی تطبیقی و بینارشته

ه نشان داد مفهوم های مقالیافته سارتر دارد. نگاه در« نیتسوء»رتباطی با مفهوم کوندرا چه ا

بخشی دارند؛ هویت کوندرا کارکرد یکسانی در ی نزدسازسارتر و استعاره نظر در نیتسوء

به ها طریقی هستند برای تبدیل فرد زعم آن دو، چیزی جز خودفریبی نیست: آنکارکردی که به

انتخاب و مسئولیت را از آدمی دور سوژه به اُبژه که با انکار آزادی، اضطراب  شیء یا استحالۀ

 کرد منفی آنکارو  وجه آفرینشگرانۀ سوژه مثبت استعاره آشکارسازی کند. کارکردمی

کند. زیبایی را به دام تبدیل می هادر نگاه کوندرا، کیچ از طریق استعاره وارگی است.شیء

سازی میان دو جهان بیگانه منجر به همانها با اینند. استعارهپذیرآسیب ها دربرابر زیباییسوژه
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متأثر از  هااستعارهشناختی بخشی و هستیشوند. توجه به کارکرد هویتمسخ سوژه می

های ادبی هستند. ها چیزی بیشتر از آرایههای نیچه است. نیچه کشف کرد که استعارهاندیشه

ها را بازآفرینی ها، هویتاست که چگونه ما از طریق استعاره های تحقیق اینیکی از یافته

 کنیم.می

 .هویت سارتر، سوءنیت، کوندرا، استعاره،: ی کلیدیهاواژه

 

 مقدمه. 1

و  نویسیر رماناز دید میالن کوندرا، مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم تأثیر بسیاری د

کامو یالیستی همچون سارتر، . فیلسوفان اگزیستانسگذاشت روایت در قرن بیستم شکل

 نوشتند. بر اشتغاالت فلسفی، رمان نیز میار افزونسیمون دوبو و

نیچه است که جهان فلسفه را به روی ادبیات گشود.  داراصل اگزیستانسیالیسم وامدر

را تحت )تراژدی(  کوشید ادبیاتتاریخ فلسفه همواره زیر سیطرة سنت ارسطویی می

این فلسفه بود  . با ظهور نیچه،9مندسازی روایتدرآورد: مفهوممنطقی ضوابط فلسفی و 

طور خاص رمان، متأثر و دگرگون شد: بازگرداندن مفهوم به ، بههای ادبیاتکه از امکان

: 9981« )تر ساختنیچه فلسفه را به رمان نزدیک»قول کوندرا، روایت. از این رو به

تعبیر لیوتار، شد. به «9محورینظریه»زین جایگ «7گراییروایت»(. به عبارت دیگر، 951

 کنند.  بودنشان را پنهان میهایی هستند که روایت ها روایتنظریه

از این حیث اهمیت و ضرورت  با روایت در این مقاله، توجه به جایگزینی نظریه

انه خهم« شعر»با « تفکر»است؛ جایی که  «5مفهوم»بر  «4استعاره»یابد که بیانگر تقدم می

هایی است که دربارة جهان تعریف نامیم، قصهمی« نظریه»یا « شناخت»شود. آنچه که می

کند. تنها می’ سراییداستان‘دانشمند قبل از هرچیز دیگر شخصی است که »کنیم: می

گونه که همان (؛911: 9989)لیوتار، « هاستفرقش این است که وی موظف به اثبات آن

نخست ناگزیر  ،گفتار در روشخویش در کتاب  دن فلسفۀ عقالنینها دکارت برای بنیان

این اساس، رابطۀ  را برای خوانندگان بازگوید. بر« سرگذشت زندگی ذهنی خویش»شد 
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بُعد ثانوی و  مفهومی شود؛ رابطۀ نظری/بنیادین ما با جهان از طریق روایت ممکن می

  شود.یاد دانشِ روایی بنا میشدة این رابطۀ روایی است: دانشِ علمی بر بنبازسازی

 بازآفرینی در این شود وشود، بلکه بازآفرینی میها، جهان بازشناسی نمیدر روایت

انسان مانند »در گزارة  رای مثالب شوند.ها پدیدار میاستعاره ،هاها از طریق روایتجهان

تا چنین  ته باشدباید وجود داش« مکار بودن روباه»، ابتدا روایتی از «ستروباه، مکار ا

پردازی میان انسان و روباه ممکن شود. بدون این زمینۀ روایت، سازی و استعارهشبیه

ای به انتقال استعاری از جهان انسانی به جهان حیوانی ممکن نیست. هر استعاره

پرداز بر هم گو و حیوان استعارهمعنا، حیوان قصه اشاره دارد. بدین« داستانی پنهان»

  شوند.منطبق می

، ابزار اشارت دارند« ذوات ثابت»هستند که به « مفاهیم»ها نظریه اگر ابزار کارآمد 

گوید. تقلیل می سخن «1شدن»است که از جهان صیرورت و « هاستعار»روایت محوری 

بر صیرورت است که نتیجۀ نهایی آن معنای تحمیل ثبات ها به مفاهیم بهاستعاره

گاه آن ،است« یندفرا»نوعی  ست. اگر انسانهاها به نفع نظریهایتشدنِ رو رانده حاشیهبه

« ثوابت»بستۀ پیوستگی دارد، بهتر از نظریه که هم« صیرورت حرکت/»روایت که با 

 تواند انسان را فهم کند. است، می

 با یک جهش، میان دو جهان متفاوت بخشند کهها این امکان را به فرد میاستعاره

یند انتقال چیزی از یک حوزه به بیانگر فرا metaphorکنند. واژة شباهت برقرار 

همانی ناهمگون این انتواند میان دو جهمی دیگر، استعاره به تعبیر ای دیگر است.حوزه

است بر  پلی استعاره سازی ممکن نیست؛ایجاد کند: وحدت تجربۀ بشری بدون استعاره

یشتری برخوردار باشند، حذف ها از قدرت بشود استعارهموجب می حقیقتاً آنچهمغاک. 

تر مراتب به هم نزدیکدو طرف تشبیه را به حذف این هاست.در آن «مانند»واژة 

ا دارد تا مفهوم شباهتِ مورد ادعا ینحوی که خواننده یا شنونده را وامید؛ بهکنمی

ها استعاره قعدروا ، دریابد.است طور مشروح بیان شدهمفروض را بیشتر از زمانی که به
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آمیزند که تمایز های دیگرگون را با هم درمیجهان های متفاوت/چنان روایت زندگی

 کشفِ مصنوع شکال مهم خودآگاهی،یکی از اَ رو دادنی نیست. از اینها تشخیصآن

درواقع  پردازی ممکن شده است.وحدتی است که از طریق مکانیسم استعاره بودن

در روایت  «2فراداستان»همان نقشی است که  «هابودنِ استعاره استعاره»خودآگاهی به 

توجه  ترتیب، بدین«. بودنِ داستان داستان»کند: خودآگاهی به مدرن بازی میپست

 شود.متن معطوف می خواننده به کنش روایتگری

کند؛ به تعبیر اسطوره در زبان روالن بارت مسیری معکوس با فراداستان دنبال می 

ها مصنوعی. یکی از کارکردهای ایدئولوژی امر پنداشتن طبیعی یعنی 8اسطورهبارت، 

جا ها از همیناستعمالِ استعارهست. خودفریبی و سوءهاها به اسطورهتقلیل استعاره

طبیعی خلط  ما( را با شباهت ذاتی/ )ساختۀ خود مصنوعیگردد: شباهت پدیدار می

به  ،عنوان نشانۀ آزادی و نیروی خالقۀ بشریهها، بترتیب، استعاره بدین .کنیممی

 شود. ها منتهی میضرورت و انقیادِ امکان

کند و را دنبال می ،هااستعاره استعمال نادرستیعنی  ،اینیچه سارتر نیز این رهیافت

نهد. یکی از اهداف چشم ما می آن را پیش شناختیهستیـ  شناختیپیامدهای معرفت

سازی با مفهوم چگونه استعاره سارتر نگاه دراین نکته است که  ادند مقالۀ حاضر نشان

وجود چنین  دادن یکی از مصادیق مناسب برای نشان .شودمی مرتبط «1نیتسوء»

هایش با فلسفۀ سارتر مشهود کوندرا است که خویشاوندی اثر هویتارتباطی، رمان 

  است.

ارتر و کوندرا را به هم ای از استعاره همان چیزی است که سخوانش نیچه 

کوندرا است؛ نشینیِ نیچه ـ سارتر ـ رساند. تحلیل مقالۀ حاضر برسازندة زنجیرة هممی

 خورد.بخشی پیوند میسازی با هویتآنجا که استعاره

کوندرا چه ارتباطی با مفهوم  نزدسازی استعاره است: بدین شرح پرسش مقاله

زبان، هویتی را  سوژه در دامگر، چگونه دی به عبارت سارتر دارد؟ نیت نزدسوء
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خوانش اگزیستانسیالیستی  آنچهشود؟ سازد که در کالم سارتر به سوءنیت تعبیر میبرمی

ای نیت سارتری را همچون پدیدهاین است که او روند سوء ،سازدکوندرا را ویژه می

نی پدیدار برساختۀ زبا همچونبخشد: چگونه هویت شناختی عینیت میزیبایی زبانی/

 شود؟ می

کوندرا و رمان شخصیت زنِ  91سازیِتالش نگارنده این است که میان استعاره

 شود، ارتباطی بیابد.نیت ممکن میطریق سوء که از 99وارگیشیء

ای در حیطۀ فلسفه و رمان آن است که به اهمیت مطالعات تطبیقی و بینارشته

تر از مفاهیم لب داستان، به درکی انضمامیدر قا سو کند تا از یکخوانندگان کمک می

داستان خودآگاهی پیدا  های فلسفیفرضبه پیشانتزاعی فلسفی برسند و از سوی دیگر 

شود، بعد از نیچه، فلسفه و رمان سرنوشتی طور که کوندرا نیز متذکر میکنند. همان

که . سرانجام ایند بودپذیر نخواهیک بدون آن دیگری فهماند و هیچتنیده یافتهدرهم

 گاه مرز میان ادبیات و زندگی روشن نیست.هیچ دهدحاضر نشان می مقالۀ

 پیشینة تحقیق. 1ـ1

کوندرا با مفهوم  دیدگاه سازی درتاکنون هیچ پژوهشی دربارة بررسی نسبتِ استعاره

سارتر در زبان فارسی و انگلیسی صورت نگرفته است؛ بنابراین خأل  نظر نیت درسوء

شود. مقاالت متعددی دربارة مفهوم هویت و ی در این زمینه احساس میپژوهش

سازی و کدام به رابطۀ استعارههای کوندرا نوشته شده؛ اما هیچازخودبیگانگی در اندیشه

نیت در اند؛ همچنان که به ارتباط آن با مفهوم سوءهای او نپرداختهی در رمانبخشهویت

 ( به مسئلۀ ماهیت انسانی در رمان 9981د. رضا نجفی )انای نکردهفلسفۀ سارتر اشاره
ای به خاستگاه اگزیستانسیالیستیِ آن در آثار کوندرا پردازد؛ اما اشارهمی بار هستی 

 جهالت( به رابطۀ هویت و مهاجرت در رمان 9919کند. قویمی و ساسان )نمی

کاود و به کوندرا می مدرن را از دید( هویت در جهان پست7119) 97پردازند. آدامزمی

کند؛ ازجمله اینکه تغزل از ادراک آیرونی انداز شاعرانه اشاره میخطرات غلبۀ چشم
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گوید؛ مفاهیم سبکی و سنگینی سخن می با  94کیچ( از رابطۀ 7119) 99ناتوان است. بیلی

اینکه فرایند زندگی نامعقول است و بخشی از این نامعقولیت به رابطۀ آدمی با 

ها در شکل کیچ پدیدار های نادرست استعارهگردد. یکی از استعمالها بازمیاستعاره

دهد که چگونه هویت افراد براساس ( در مقالۀ خویش نشان می7119) 95شود. هانسمی

پیش براند. در این مواجهۀ جای آنکه منطق او را بهشود، بهقوانین زیبایی ساخته می

هایی ( به چالش7194) 91پتروشود. و زندگی محو میشناختی، مرز میان ادبیات زیبایی

خواندنِ کند؛ کوندرا از سیاسی پردازد که سیاست بر رابطۀ فرد با خویشتن تحمیل میمی

پردازد که ظهور زند. او صرفاً از آن حیث به سیاست میهای خویش سر باز میرمان

ی در هنگام مواجهه با قدرت دهد؛ وجود اصیل انسانهای انسانی را بهتر نشان میامکان

بخشی به هویت در آثار گردد. در همۀ این مقاالت، به مسائل مهمی در شکلعیان می

کوندرا با  نظر سازی درشود؛ اما همچنان از بررسی نسبت استعارهکوندرا پرداخته می

 میان نیامده است. نیت نزد سارتر سخنی بهمفهوم سوء

 . چارچوب نظری1

 استعاره. نیچه و 1ـ1

ترین میل و کشش بشری است که حتی در ها بنیادیمیل به ایجاد استعاره»، زعم نیچهبه

زیرا در این صورت باید خود  ای آن را نادیده گرفت؛توان برای لحظهاندیشه نیز نمی

 ماهیتی اساساً (. از دید نیچه، نظام مفهومی ما929: 9981) «بشر را نادیده انگاشت

ها توجه استعاره شناختیکوندرا نیز مانند نیچه، به کارکرد هستی درواقعرد. استعاری دا

، بلکه طریقی است برای بازآفرینی های ادبیهمچون آرایه نه صرفاً دارد: استعاره

 خویشتن.  واقعیت و تعیّنِ هویت

داند، بر پیوند نامعقول انسان و وقتی نیچه یگانه رابطه با جهان را رابطۀ استعاری می

، تعریف ’حیوان استعاری‘عنوان فیلسوف با تعریف انسان به»نهد: ان انگشت میجه

فقط محصول آن فعالیت استعاری  ’حیوان عاقل‘گیرد: سخره میارسطویی از انسان را به
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 هایتواند در قالب استعارهاست که در همۀ موجودات زنده مشترک است. آگاهی فقط می

  (.49: 9985)به نقل از کافمن، « بگوید این فعالیت غریزیِ استعاری سخن

آدمی نه از طریق  زعم او،مفهومی به استعاره پناه برد. به نیچه برای غلبه بر تفکر

کند؛ اما ها با خویشتن و جهان ارتباط برقرار میواسطۀ استعارههمفاهیم عقالنی، بلکه ب

شدنی ها پرغاک میان آنمانند و مجداگانه باقی می ها و اشیا همواره دو چیزاستعاره

نیست: چیزی جز خودفریبی  ها با اشیااستعارهاز دید نیچه، تصورِ انطباق ذاتی نیست. 

ها، چیزی ها، برف و گلگفتن از درختان، رنگ هنگام سخنهمگی بر این باوریم که به»

ی هایی برادانیم؛ و با این حال صاحب هیچ نیستیم، مگر استعارهمیدرمورد نفس اشیا 

 (.914: 9981 )نیچه، «های اصلی تطابق ندارندوجه با پدیدههیچهایی که بهاستعاره؛ اشیا

 شود. ناشی نمی« ذات اشیا»، هرگز از نامیمآنچه معرفت می بنابراین

ها را به مفاهیم بازگردانده است. نیچه این پیش از نیچه، فلسفه همواره استعاره تا

« یافتههای رسوبچیزی جز استعاره مفاهیم»د است: کند و معتقرابطه را معکوس می

« حقیقت»دهد تا از تعریف ای امکان میشناسیِ نیچهنیستند. این وارونگی به معرفت

« اقعیت توسط ذهنبازآفرینیِ و»)تعریف سنتی( به  «مطابقت ذهن با واقع»همچون 

ها بیش است. استعاره« طهراب»دارد، استعاره بیانگر  داللت 92«ذات»رود. اگر مفهوم به فرا

 ها هستند؛شده یا عینی بنا شده باشند، خالق شباهتتعیینهای از پیشاز آنکه بر شباهت

ها، قادر به بخشیدن به شباهت ها با هستینیست. استعاره هایی که ذاتیِ اشیاشباهت

نیچه  ترتیب، (. بدین798: 9915 : لیکاف و جانسون،ک)ر. تغییر جهان و انسان هستند

   زند.شناسی پُل میشناسی و معرفتمیان زیبایی

را  ر آن است که آدمی روابط بین اشیانیچه از معرفت بیانگ شناختیدریافت زیبایی

واقعیت را  سازد. به عبارت دیگر، زبانها میبلکه از طریق استعاره کند؛نمی« کشف»

معنای عبور از ز جهان بهدهد. تلقی استعاری ابلکه بدان شکل می کند؛منعکس نمی
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است. این نکته « واقعیت همچون امر برساخته»به « شدهواقعیت همچون امر داده»

 است: « فراداستان»یادآوردِ انگارة 

شود که ذهن انسان دربرابر هم در مدرنیسم و هم در پسامدرنیسم تأکید می

رغم هیِ مدرنیستی بهنابسامانیِ بارزِ پدیدارها، قدرتی برسازنده دارد. لیکن خودآگا

شناسانۀ متن جلب کند، اینکه ممکن است توجه ما را به برساختگیِ زیبایی

گذارد؛ حال آنکه نمایش نمیمند بهنحوی نظاممند بودنِ خود را بهصناعت

 (.921: 9919ورزد )وُ، مندی آشکارا مباهات میفراداستان معاصر به این صناعت

، نیچه را بدان سو می راند تا تعبیری متفاوت «بانیبرساختۀ ز»فهم واقعیت همچون 

 عرضه کند:از حقیقت 

ها، مجازهای مرسل و انواع و اقسام پس حقیقت چیست؟ سپاه متحرکی از استعاره

نحوی ای از روابط بشری که بهقیاس به نفس بشری؛ در یک کالم: مجموعه

اکنون، پس از شاعرانه و سخنورانه تشدید و دگرگون و آرایش شده است، و 

نماید. االتباع میکاربرد طوالنی و مداوم، در نظر آدمیان امری ثابت و قانونی و الزم

هایی که از ایم، استعارهیاد بردهبودنشان را از  حقایق توهماتی هستند که ما موهوم

 (. 911ـ915: 9981اند )نیچه، رمق گشتهفرط استعمال فرسوده و بی

اندازد و از اعتبار می فاهیم، جهان ملموس را دربرابر جهان انتزاعیها در متبخیر استعاره

جهان  به بخشیدنکند. این فرایند تبخیر کوششی است برای نظم فرد را دچار خودفریبی می

سوژه یا فاعلی است که جهان کردن این واقعیت که او  تنها به لطف فراموش»پرآشوب: 

 «تواند در آرامش و امنیت و نظم زندگی کندی میکند، آدمای هنری خلق میشیوهرا به

 (.911 همان،)

طور خالصه از دید نیچه، میان دو حوزة کامالً متفاوت، یعنی حوزة ذهن و عین، به 

توانند پیوند ها میتواند برقرار شود؛ بلکه فقط استعارهگونه رابطۀ ذاتی نمیهیچ

استعاره بیش از آنکه چیزی از واقعیت  رو میان آن دو برسازند. از این شناختیزیبایی

 اش. فراموشافکند: از قدرت ابداع آزادانهجهان را منکشف سازد، از انسان پرده برمی
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ایم. رابطۀ به فراموشی سپردن جهانی است که خود آن را ساخته هاکردن استعاره

است که معن ای تصادفی و اختیاری است؛ این بدیناستعاری با جهان همواره رابطه

در زبان سارتر آنجایی اتفاق  نیتسوء رشدنی نیست.زبان و جهان پ گاه مغاک میانهیچ

 افتد که رابطۀ اختیاریِ مبتنی بر استعاره به نسبتی ضروری و عبورناپذیر استحاله یابد.می

 نیت: سارتروارگی همچون سوءشیء .1ـ1

ایی که آدمی از وجود اصیل آنج ؛در فلسفۀ سارتر نقش بنیادین دارد نیتمفهوم سوء

. کندسقوط می« بودگیشیء»افتد و از مرتبۀ سوژة خودآیین به حضیضِ خویش دور می

ماهیتشان بر وجودشان مقدم است: نجار اول چیستی صندلی را در ذهن خود  اشیا

اما در انسان، برعکس، وجود بر ماهیت  بخشد؛کند و سپس بدان وجود میتجسم می

و  کشدمیشود، در جهان سر بریابد، متوجه وجود خود میابتدا وجود می بشر»مقدم است: 

(. 78: 9911 )سارتر، «دهددست میشناساند؛ یعنی تعریفی از خود بهسپس خود را می

سازد. مگر آنچه از خود می ،معنا، سخن از ماهیت بشری خطاست؛ آدمی هیچ نیست بدین

 او مسئول وجود شود.های خویش ساخته میها و امکانشدِ انتخابسوژه در فرا هویت

در همین امکانِ  به اشیاخویش است، چون زادة تصمیماتش است. تعالی انسان نسبت 

اندازد. از جدایی می آگاهی به این امکان، میان او با اشیابرگزیدنِ خویشتن است. خود

 «نگارداای است که بشر را شیء نمیتنها فلسفه»دید سارتر، اگزیستانسیالیسم 

 (.52 )همان، 

پذیرش آن  شود تا سوژه ازهای وجودی سبب میتصمیماین سنگینی مسئولیت 

 های امکانی خویش را تعیّنات ذاتی و ضروری بپندارد.، تعیّنطفره رود و همچون اشیا

شده است: تعیینهویت طبیعی و ازپیش درواقع خودفریبی تقلیل یک هویت مصنوع به

مقابل این خودفریبی، سارتر آدمیان را دعوت دردر آنچه هست. انسان  کردن محبوس

وانهادگی متضمن »خود را داشته باشند:  کند تا شجاعت مواجهه با وضعیت وانهادةمی
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: 9914 )سارتر، «کنیمهستی خود را انتخاب می نیز هست که ما، خود شخصاً این معنا

 (. البته این وانهادگی با حس دلهره همراه است.42

این  ،قول سارترههای وجودی در امان هستند. اما بر از اضطرابهای مقدویته

شدگی نیست؛ سوژه برای خالصی از اضطراب وجودی، جویی چیزی جز مسخعافیت

خود را در صدای دیگران  کند و چیستیآزادی در آفرینش خویشتن را انکار می

   .ویدجمی

یابد؛ تقلیل می« دیگرانود ـ برای ـ وج» به« خودوجود ـ برای ـ »ترتیب،  بدین

اش هم اش خالی است، کلههنگامی که کافه»( که تهوع)رمان  مانند مدیر کافۀ مابلی

 اند:مشتریان کافه نیز چنین«. برداین مرد هر وقت تنها باشد خوابش می]...[  خالی است

دیگران  (.27: 9921 )سارتر، «ود داشتن، ناچارند گرد هم بیایندها نیز، برای وجآن»

 بخشند: میاو را معنا  وجود

خاطر این است که شاید فهمیدن چهرة آدم برای خودش ناممکن باشد. یا شاید به

اند که چطور کنند یاد گرفتهها زندگی میمن تنها هستم. کسانی که در جمع انسان

د. من نماینگونه که در نظر دوستانشان میخودشان را در آینه ببینند، به همان

 (.88دوستی ندارم )همان، 

نویسد، آدمی می اگزیستانسیالیسم و اصالت بشرگونه سارتر در ترتیب، همانبدین  

« چنین بشناسندتواند هیچ باشد ]...[ مگر آنکه دیگران وی را اینیابد که خود نمیدرمی»

گانی، ها در مراسم هم(. در جدال بر سر بازشناسی متقابل، آن52: 9911)سارتر، 

 کنند:های اجتماعی بازنمایی میچیستی خود را براساس نقش

خواربارفروش، خیاط، مسئول حراج، همگی در تکاپویند تا از این راه به مشتریان 

و بس.  اندخود بقبوالنند که تنها خواربارفروش، خیاط و مسئول حراج

چون دیگر  پردازی کند، به مشتریانش اهانت کرده است،خواربارفروشی که خیال

ترسیم که او از آن بگریزد، پا از کامل خواربارفروش نیست ]...[ گویی دائم می

 (.  991وضعیت خود فراتر بگذارد و از آن شانه خالی کند )همان، 
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مثابۀ وجودی درنظر بگیریم که آنچه این درحالی است که واقعیت انسانی را باید به

تِ دائمی است و مدام از وضعیت نیست هست و آنچه هست نیست. او در صیرور

کشد و های وجودی مرا به چهارمیخ میرود؛ نگاه خیرة دیگری امکانموجود فرامی

گذارد از آنچه هستم فراروم. این درحالی است که آدمی برخالف سایر موجودات، نمی

ناپذیری با خویشتن است. شیء، اما، گاه آنچه هست نیست. او همیشه در انطباقهیچ

 نباشد.  ،تواند از وجود متعیّن خویش تعالی جوید و آنچه هستنمی

است که اشیا او را لمس کنند.  این تهوعترین هراس آنتوان روکانتن در رمان بزرگ

اشیا نباید لمس بکنند، زیرا »سازد: ها را به یکدیگر شبیه میمجاورت آدمی با اشیا آن

کند: گذارد، میانشان زندگی میان میگیرد، سر جایشزنده نیستند. آدم به کارشان می

نکردنی است. کنند، و این تحملها مرا لمس میها مفیدند، همین و بس. ولی آنآن

(. آدمی در 28: 9921)سارتر، « اندها تماس پیدا کنم، انگار جانوران زندهترسم با آنمی

ادتمند باشد که چقدر آدم باید سع»دهد: مواجهه با خویش نیز این تقلیل را انجام می

 (. 714)همان، « چیزی جز یک نشان لژیون دونور و یک سبیل نیست

کاوی نیت را با مکانیسم سانسور در روانمفهوم سوء هستی و نیستی سارتر در کتاب

کند بر چه چیزی سرپوش نهد و به کند. از دید سارتر، سانسور انتخاب میمقایسه می

 چه چیزی و چگونه امکان ظهور دهد:

ها را های نکوهیده را تشخیص بدهد، باید آن]سانسور[ کافی نیست که گرایش 

مثابۀ سزاوار سرکوب درک کند و این امر مستلزم آن است که در پیش خود، به

کم بازنمودی از کنش خود داشته باشد. مختصر اینکه سانسور چگونه دست

ها را آگاه باشد که آن آنکه شدنی را تشخیص بدهد بیهای سرکوبتواند انگیزهمی

 (. 912: 9914دهد؟ )سارتر، تشخیص می

دهد؛ بلکه به ناخودآگاه حوالت نمی یسارتر، برخالف فروید، سانسور را به قلمرو 

قول نیت. بههراسانیم: به سوء دهد که از اعتراف به دانستنِ آنای نسبت میدانستنی
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نیت باشد، معنای دیگری ای سوءچنین تعریفی جز اینکه سانسور باید دار»سارتر، 

 . جا()همان« دارد؟

دارد؛ « طرحی برای تغییر شکل»چه چیزی را تغییر دهد و همواره « داندمی»سانسور 

شناختی شود. در تعبیری هستیکار میبهسازی دستجاست که فراشد استعارهدر همین

است:  98تقال دادنتوان گفت که استعاره نوعی فرابردن و اناز مفهوم استعاره می

نشینی نحوی که این همها و قرار دادن امور متفاوت در کنار هم؛ بهجایی جهانجابه

نیت حکایت آن همسرانی کند. درواقع فهم استعاره همچون سوءحس شباهت را القا می

اند، اما عرف و عادت و تکرار این دو را همسان ترین کسان به هماست که بیگانه

زند که درگیر رابطۀ نامشروعی با مردی شده؛ زن سارتر مثال زنی را می پنداشته است.

لذا دائماً با کمک  )سانسور(؛سان هوس بازشناسی کند هخواهد هوس خویش را بنمی

شدگی گی خویش را به مرتبۀ شیءکوشد وضعیت سوژها میها/ تشبیهگرفتن از استعاره

که میز گرد یا همچنان»و مؤدب است؛ نیت(. در نظرش، مرد راستگو فروکاهد )سوء

سان،  که که کاغذدیواری آبی یا خاکستری است. بدینچهارگوش است، همچنان

شود، با ثباتی همچون ثبات اشیا تداوم صفاتی که برای طرفِ صحبت خود قائل می

گیری را ها برای این است که زن لحظۀ تصمیم(. تمام این کوشش991)همان، « یابدمی

های حرکت در دستدستش بی»ویق بیندازد و دلهرة تصمیم را از او دور کند: تعبه

(. از دید 999 )همان،« کند و نه مقاومت؛ شیء استمصاحبش قرار دارد: نه موافقت می

چوب )تقلیل بدن به شیء( سارتر، این زن با تصور دست خویش همچون یک تکه

به چشم شیء »قتی به بدن خویش گوید ونیت است. او به خود دروغ میدچار سوء

تواند باعث این رویدادها شود؛ اما نه مینگرد که دستخوش رویدادها میمنفعلی می

نیت (. استعاره به شخص دارای سوء999)همان، « ها بپرهیزدتواند از آنشود و نه می

سانی بلغزد: از جهان ان« وجود فی نفسه»به مغاک « وجود لنفسه»کند تا از یک کمک می

 کند.نیت تعالی را انکار میبه جهان اشیا. سوء
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سرکوب، فرایندی روانی است که ارتباط »الکان، تحت تأثیر سارتر، معتقد است: 

شناختی در قالب ساختار استعاره لحاظ زبانتوان آن را بهجایی دارد و مینزدیکی با جابه

ن باور است که ناخودآگاه (. از آنجا که الکان بر ای771: 9912)ویکس، « نشان داد

های اجتماعی، همچون سانسور، سرکوب یا فرویدیف ساختار زبانی دارد، لذا پدیده

کند. اگر فرایند استعاره های زبانی تعبیر مینیت را همچون پدیدهتعبیر سارتر، سوءبه

معنای جانشینی چیزی با چیز دیگر است، این همان فرایندی است که در رؤیا نیز به

از  گردند تا بتوانندافتد: در رؤیا، امور ناخوشایند در شکل دیگری پدیدار میفاق میات

مثالً اینکه من آرزوی مرگ دوستانم را دارم، در رؤیا  سد سانسور خودآگاه عبور کنند.

« مرگ»جانشین « پرواز»در اینجا «. ها پرواز کردندآن»یابد که گونه تغییر شکل میاین

یک عنصر پنهان نه با »فروید،  گفتۀخوشایند را از ما دور کند. بهتا حس نا است شده

)همان، « شودیکی از اجزای خود، بلکه با چیزی بعیدتر، یعنی با توهم، جایگزین می

 گوید: سوژهنیت است که سارتر از آن سخن می(. این همان مکانیسم سوء772

کنند ها کمک میها به سوژهستعارهکه گویی شیء است. اکند، چنانای رفتار میگونهبه

 تا از جهان انسانی به جهان اشیا انتقال پیدا کند، بدون آنکه دچار تناقض شود.

 هاتحلیل داده. 9

 . استعاره همچون سوءنیت: کوندرا1ـ1

کند که برای روشن کردن ، داستان زنی را تعریف میهویتمیالن کوندرا در رمان 

برد. این زن ها پناه میها درگیر است، مدام به استعارهنها و روابطی که با آموقعیت

ها هستند. او از طریق تواند زندگی کند. مالیخولیای زن استعارهها نمیبدون استعاره

ای برای رود و هویت تازهها، از جهانی که در آن حس ناخرسندی دارد، فرامیاستعاره

 آفریند.خود می
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چیستی »های دیگر کوندرا با مسئلۀ لبِ رمانهمچون غا هویتهای رمان شخصیت

جوی خویشتن، دیگران همیشه حضوری قاطع دارند. ودر این جست درگیرند.« خود

به خود گفت: در »شود که شانتال روزی با حالتی غمبار داستان از آنجا شروع می

« کنیم که مردان دیگر هرگز برای دیدن من سر بر نخواهند گرفتجهانی زندگی می

کند در رنج است. او تصور می« نشدندیده »(. شانتال از حسِ 75: 9911کوندرا، )

بیرون رانده « صحنۀ نمایش همگانی»و از « بهشت اجتماع انسانی»همچون آدم و حوا از 

و به جامعۀ انسانی تعلق نداشتن، از او  موجودی « شدن فراموش»شده است. این حس 

خنده و شدن است. در کتاب  داشتن، ادراک بیگانه و نامرئی ساخته است: وجود
کنم اگر تعجب نمی»کند: گونه بیان میشدن را این ، کوندرا این عطش به دیدهفراموشی

 گاه دستگیر شوند و به بازجویی کشیده شوند تا به اینمردم در خفا آرزو کنند که گه

 (.972: 9914« )وسیله کسی را بیابند که دربارة زندگی خودشان با او حرف بزنند

مارک با خود کند. ژانمارک، اعتراف میاو این حس ناخوشایند را به همسرش، ژان

گردانند؟ شانتال غمگین است، زیرا مردها دیگر برای دیدنش سر برنمی»گوید: می

گردم، خواهد بگوید: و من؟ و من؟ من که کیلومترها در پالژ دنبالت میمارک مینژا

« زنم و قادرم سراسر کرة زمین به دنبالت بدوم؟نامت را فریاد میریزان من که اشک

مارک( نگاه تنهایی است که شانتال را از خیلِ (. نگاه عشق )نگاه ژان99: 9911)کوندرا، 

ها نگه او را در جامعۀ انسان»های ناشناس است که دارد. فقط نگاهجمعیت دور نگه می

را به رقاص « وجود ـ برای ـ دیگران» ،آهستگیب (. کوندرا در کتا41)همان، « داردمی

رقاص خودش رو نه درمقابل من یا تو، بلکه دربرابر تمام جهانیان به »کند: تشبیه می

)کوندرا، « نهایتی فاقد چهره! یک تجرید!ذاره و تمام جهانیان یعنی چه؟ بینمایش می

: یک تودة نامرئی و است 91«فرد منتشر»تعبیر هایدگر، (. این دیگری به72: 9982

او »است: « چشم همگانی»جوی همین ودر جستآهستگی چهره. زن داستان بی

خواست ویژه تن او را )او که معشوق خوبی نیست(، او میخواست، بهکسینجر را نمی
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ش بیرون کشد و اخواست آن را از دایرة محدود زندگیخود را تعالی بخشد، می’ منِ‘

هایی، عکاسی (. شاید بهترین مثال برای چنین چشم47)همان، « ای مبدل سازدبه ستاره

باره او را از حاشیۀ هستی به مرکز جهان است که با ثبت تصویر یک فرد ناشناس، یک

 کند. منتقل می

ساعت نگذشته بود هنوز یک »کند: ها را درک میمارک معنای سیطرة این چشمژان

اش را برپایۀ توجه یا عدم خوردگین سالمارک به خود گفت: هر زنی میزاکه ژان

دهند. آیا مسخره نخواهد بود که سنجد که مردان نسبت به پیکرِ او نشان میتوجهی می

ای (. عدسی چشمان مردان همچون آینه41: 9911)کوندرا، « از این امر آزرده شویم؟

او  که خودآگاهی طوریکند؛ بهجو میواست که زن بدن خویش را در آن جست

ای که او را ارباب کسی بدون بردهاست. هیچ« آگاهی از طریقِ آگاهیِ دیگری»معنای به

، یک بار که ژاک از ژاک قضا و قدری و اربابش بخواند، ارباب نخواهد بود. در رمان 

حاال که اسمتان را طوری به من »گوید: شود، رو به او میدست اربابش عصبانی می

گویند ژاک و اربابش؛ حاال آید و همه مین دیگری به زبان نمیاید که یکی بدوچسبانده

شود. آن باال نوشته تا یک مرتبه، خوش دارید این دو را از هم جدا کنید؟! نه آقا، نمی

که اربابش زنده است، و حتی پس از مرگ هر دو که ژاک زنده است، تا زمانی  زمانی

وجود ـ »(. هویت ارباب 771ـ791: 9915)دیدرو، « نفرشان، همه بگویند ژاک و اربابش

 است. « برای ـ دیگران

 بار نجات دهد:شود تا همسرش را از این وضعیت اندوهکار میبهمارک دستژان 

مارک ]...[ دیگری به اسم ]شانتال[ آن روز صبح، دو نامه یافت: یکی به اسم ژان 

را شخصاً آورده باشد بایست آن خود او، اما بدون نشانی و بدون تمبر. کسی می

]...[ وقتی که نشست نامه را باز کرد؛ در نامه فقط یک جمله نوشته شده بود: من 

کنم، شما خیلی زیبا هستید، خیلی زیبا )کوندرا، همچون جاسوس شما را دنبال می

9911 :54  .) 
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سیرانو: مردی که زیر نقاب شخصی »مارک در نقش سیرانو ظاهر شده است: ژان

مارک همچنان به سیرانو (. ژان47)همان، « کندقش را به زن محبوب اظهار میدیگر، عش

ها را همچون نویسد. شانتال این نامهدهد و مدام به شانتال نامه میبودن ادامه می

خواند، پُر از ها را میبار آنکند، هرگوهری قیمتی و رازی بزرگ پیش خود مخفی می

های ناشناس به همسرش بگوید. وجود این نامه ای ازآنکه کلمهشود، بی شعف می

مارک( پنهان شده است! ها از صاحب راز )ژاناین رازها/ نامه تناقض در اینجاست که

نماید که  ها را توصیفای آنگونهکند جسم شانتال را تجسم کند و بهمارک سعی میژان

این سخن سیمون  مارکد. ژانکناحساس غرور چنین جسمی  شانتال دوباره از داشتن

 شدوبووار را خوب درک کرده بود که زن از آینۀ نگاه دیگران است که به بدن

شود، مارک در نقش خود موفق میکند. اما به همان میزانی که ژانخودآگاهی پیدا می

شت که پیش از آن، شانتال دوست ندا»زیرا  ؛دهداحساس خشم شدیدی به او دست می

تال از مرد وجود خواهش او، به گردن آویزد؛ آری، شانبامرواریدهای سرخ را، حتی 

شبح مردی » مارکترتیب، ژان (. بدین919: 9911 )کوندرا، «دیگری اطاعت کرده است

کرد آنکه بخواهد، شانتال را وادار به گذراندن آزمونی می طریق، بی آفرید و بدینرا می

تواند (. سیرانو نمی918همان، ) «جیدسناش را از دلربایی مردی دیگر میکه تأثیرپذیری

بدون احساس حسادت زندگی کند. سیرانو همیشه با خود این کشمکش درونی را دارد 

کند. اما نیروی سیرانو در که کاشکی همانی بود که نقشش را در پسِ نقاب بازی می

هویتی است: تو تا  سیرانو بیانگر دوگانگی پنهان است.ـ  در راز بودنشـ  بودنشمخفی

  گذار هستی که دیگر خودت نباشی!اثرآنجایی 

شود؛ شانتال نیز دچار تضاد با مارک محدود نمیهویتی به ژان این دوگانگی

سرخوش است که دیده شده است. او در خیابان وقتی  سو شود. او از یکخویشتن می

ها را اشد که به او آن نامهشاید همان کسی ب»گوید: با خود می ،بیندفردی ناشناس را می

ها، سبب این نامهکند، اما بهدر اتوبوس به کسی توجه نمی شانتال معموالً«. نوشته؟!
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کردن پرداخت. آیا همیشه کسی،  نگرند و او نیز، به نوبۀ خود، به نگاهپنداشت او را می»

جا یک و همه (. همیشه51همان، ) «نگرد؟امروزی، به او خیره می پوستمانند مرد سیاه

اما از سوی  شده است. ارضا« شدن دیده»کند. میل پنهان او به نگاه غایب دنبالش می

 شود: کند، دچار حس شرم میتصور می« شدهاُبژة نگریسته»وقتی خود را همچون  دیگر

رنگ، به رنگ ردای اسقف شانتال، ناگهان، به یاد جملۀ مربوط به روپوش سرخ

شود: چقدر دربرابر افتد و شرمسار میخود کرده بود مید بیاعظم که او را از خو

کاشت، تأثیرپذیر بوده است! چقدر به تصویرهایی که مردی ناشناس در ذهنش می

 (.11ای آمده است! )همان، نظر او زنِ مسخره

بیند از اینکه شود، چون در چشمان آن شخص، برق تمسخری میاو دچار شرم می 

ها روپوشی که از شعله»ترتیب،  تن کرده است. بدین وش سرخ را برخاطر او این روپبه

من  است: بدن (. مکانیسم شرم همین915)همان،  «بود مبدل به روپوشی از شرم گردید

شرمناک « شدهنگریسته شیء» بلکه همچون ای ندارد؛زدهچیز شرمخود هیچخودیهب

« دگرآیین»به هویتی « خودآیین» شود که سوژه از موجودیاست؛ شرم آنجا پدیدار می

مارک او را همچون ژان»اُبژه زیر نگاه خیرة دیگری: شود: همچون یک فروکاسته می

هایش را مشاهده کرده خرگوشی در قفس گذاشته و با بدجنسی و شیطنت، واکنش

ای اساسی از فکر بودن، مقوله دیگری»قول سیمون دوبوار، ه(. ب919)همان،  «است

دیگری که بالفاصله یكی مثابۀ گونه اجتماعی، هرگز خود را به. هیچبشری است

کند در این (. شانتال احساس می71: 9988) «کندبرابرش قرار نگیرد، تعریف نمیدر

طراب و فشار وجودی که فرد از اض» گی با نگاه مهاجم همدست شده است:شداُبژه

کند، در تعیین میدیگری  مثابۀا بهپرهیزد. مردی که زن رعهده گرفته، میصادقانه به

عهده بهدیگری  مثابۀ[ زن از نقشی که به...] یابددار میهای ریشهوجود او همدستی

وسوسۀ گریختن از آزادی و تبدیل خود به »(. این 71همان، ) «آیدگرفته خوشش می

تال نیز کنند. شانتعبیر می« خودفریبی»همان چیزی است که سارتر و دوبووار به « شیء

ای به کانونِ مرکزی انتقال یابد و در جامعۀ همگانی برای اینکه بتواند از وضعیت حاشیه
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پارادوکسیکال، خود او برای اینکه  ادغام شود، باید یکی شود میان بسیاران. به بیانی

رسمیت شناخته شود، دیگر نباید خودش باشد: هبوط از مرتبۀ سوژه به سطح اُبژه. به

بازشناسیِ  شود، این جدال بر سرمتذکر می« بندهخواجه ـ »ه هگل در رابطۀ گونه کهمان

تواند خود را در دیگری گاه نمیمتقابل، پیشاپیش محتوم به شکست است: آدمی هیچ

پذیر به گاه سوژه بتمامه تقلیلماند و هیچاُبژه باقی میهمواره تنش میان سوژه ـ  بیابد.

ای است برای سرپوش نهادن بر این شکاف سارتر، حربه در روایت نیتسوء اُبژه نیست.

ود را به وجود ختواند وجود ـ برای ـ . بدون خودفریبی نمیها و اشیاو تنش میان انسان

 فروکاست. ـ برای ـ دیگری

ها گردد؛ استعارهنیت پدیدار میسوء مثابۀسازی بهاستعاره در اینجاست که مکانیسم

  آیند:اجرا درمیسازی به یند هویتدر فرا

داشت، آن را ای را دوست میساله بود، استعارههفدهکه شانتال شانزده زمانی

خودش ابداع کرده بود یا آنکه شنیده یا خوانده بود؟ این چندان اهمیتی نداشت: او 

 خواست بدینگشا، او میخواست عطر گل سرخ باشد، عطری گسترنده و جهانمی

برسد و از طریق مردان، سراسر زمین را دربرگیرد. عطر  سان به مشام همۀ مردان

اش، سالیسرخ، استعارة ماجرا بود. این استعاره در آستانۀ سنین بزرگ گسترندة گل

 (. 59همچون دعوتی به سفر از میان مردان شکفته شد )همان، 

اکنون شانتال آمادگی آن را دارد تا از اسطورة گل سرخ پیروی کند و با عطر 

ت، حس شرم و گناه سازیِ واقعیاستعاره با تغزلی سو آن درآمیزد. از یک کنندةستسرم

به یک تعبیر و ـ  تواناستعاره را می»کند: غیراخالقی را از فرد دور می ناشی از تصمیم

معناها  ]از طریق آن[ نظر گرفت؛ به این مفهوم کهای تردستی درگونه ـ تحت شرایطی

 «معصوم نفوذ کنند ظاهرزدانه و پنهانی در دل گفتمانی بهه دیابند کاین امکان را می

سوژه  مندیسرخ(، بر اراده )گل با تبدیل فرد به شیء از سوی دیگر(. 91: 9914 )پانتر،

ترفندی است برای گریز از اضطراب انتخاب و  سازینهد؛ استعارهسرپوش می

قطعیت، خودش را  ترسد که در آزادی، یعنی در وضعیت عدمِاو می» مسئولیت:
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کند که انگاری انتخابی ای عمل میگونهشانتال به .(Adams, 2003: 137) «بازنشناسد

همگانی ندارد. از  گونه که ماهیت گل سرخ اقتضایی جز عطرافشانیهمان ؛دیگر نداشته

های آنجا که آدمی دوست ندارد زندگی خود را معلول جزئیات تصادفی و امکان

 کندها تحمیل میناپذیر را بر آنمواره نظمی ضروری و وحدتی تخطیپراکنده بداند، ه

(Hans, 2003: 77)ها( آن بودن )امکانی هااستعاره بودن تصنعی و اختیاری رو . از این

خواهد خود را با استعارة گل شود. شانتال میها یکی میسپارد و با آنرا به فراموشی می

ای رساختۀ خودش نیست. هرچند در هر استعارهسرخی منطبق سازد که چیزی جز ب

شانتال این است که با غفلت از  تفاهمسوء هم هست.« تفاوت» حاضر است،« شباهت»

 )پانتر، ل دهدتنز« همانیاین»فاصلۀ میان خود و استعاره، هر استعارة موجودی را به 

او با  پُل ارتباطیاندازد. یگانه دام او را گیر می استعاره همچون (. زبان/958: 9914

سبکیِ  ، شانتالهستی بارگیری از مفاهیم کوندرا در رمان ها هستند. با وامجهان، استعاره

آزادانه در گسترة و توان حرکت  کندسنگینیِ هولناک محبوس می ها را زیر باراستعاره

 گیرد.   های گوناگون را از او میامکان

شبیه » کند:شانتال استفاده میانداختن  دام برای به استعاره تشبیه/از  سیرانو نیز

(. یا 22)همان،  «هایی بودید که باید برقصند و صعود کنند تا وجود داشته باشندشعله

ها، این استعاره در تمام مانند کرده بود.« رنگ ردای اسقفان»شانتال را به  جامۀ سرخ

ها بدن شانتال ابد؛ این استعارهیای همگانی تقلیل میفرد به اُبژههسوژه از امری منحصرب

 یند عشق است:ای که برعکس فراهکنند؛ رویام تبدیل میعنوان امر خاص را به امر عبه

 ست تا معشوق را همچون امری تکین/عنوان نگاه عاشق، در تقالمارک، بهنگاه ژان

مارک ناما اکنون ژا های همگانی، تصور کند؛همتا، موجودی برکنار مانده از پلشتیبی

بیند: امر خاص در امر عام مستحیل شده است. بسیاران نمی تفاوتی میان شانتال در خیل

گیری را به امری زائد بدل های همگانی، تصمیمخویشتن در رویهکردن  فرد با رها

همچون  [ این است که...] بهترین شیوة گذران زندگی»گوید: شانتال به خود می کند.می
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رود، به جلو پیش میگذاریم با جماعتی شاد و پرسروصدا که بهبمن در این لحظه، 

وار است: فقدان تعبیر نیچه، این همان اخالق رمهبه (.992)همان،  «کشانده شویم

بودگی سازی مقاومت کند و خاصهمگانی کوشد دربرابر این رویۀمارک میفردیت. ژان

یابد. او ی ناشناس تقلیل میشانتال دارد برای او به موجود معشوق را حفظ نماید.

شانتال، »زند: نجات دهد. فریاد می« یکی میان بسیاران»خواهد شانتال را از وضعیت می

خواهد، با تکرار این کلمات، به شانتال کوچولوی من، شانتال کوچولوی من!، گویی می

  (.41)همان،  «اش را بدمدشدهشده، منظر قدیمی گماین چهرة دیگرگون

کل زندگی را به استعاره  این است که رؤیا« رؤیا»وندرا به دالیل توجه ک یکی از

 ناپذیری رؤیا همین است: کند. راز مقاومتمیتبدیل 

رؤیا فقط یک ارتباط )احتماالً یک ارتباط رمزی( نیست؛ بلکه یک فعالیت 

خود واجد ارزش است. خودیشناسی، یک بازی قوة تخیل است و این بازی بهزیبایی

، یکی دیدن چیزی که وجود نداشته استرؤیا مؤید آن است که تخیل، یعنی در خواب 

ترین نیازهای بشری است. خطر نهفته در رؤیا همین جذابیت آن است. اگر از عمیق

یاد سرعت فراموش شود. اما ترزا دمادم رؤیاهایش را بهتوانست بهرؤیا زیبا نبود، می

ساخت و توما تحت تأثیر ها داستان میکرد و از آنر میها را در ذهنش مروآورد، آنمی

 (.82: 9982زیست )کوندرا، انگیز رؤیاهای ترزا میافسون و زیبایی اضطراب

 .شودجا ناشی میها بر ما نیز از همین. نفوذ استعارهزیبایی مالیخولیای آدمی است 

یند فرا»بخشند: ه واقعیت میشناختی بزیبایی لی/بُعدی تغز هابه نیروی استعارهرؤیاها 

رؤیا نشانگر ساختاری استعاری یا به عبارت دیگر ساختاری است که در آن یک چیز 

یاها کارکرد مشترکی ها و رؤ(. استعاره995: 9914 )پانتر، «شودجانشین چیز دیگر می

 هاینام همان کلیتبیدارند. این واقعیات نام برای چیزهایی که نامی ن دارند: یافتن

پذیری ممکن نیست. گذاری بدون استحاله. اما این نامشده هستندیا سانسور سرکوب

ها؛ چیزی که سارتر از آن به شوند برای فرافکنیترتیب، رؤیاها محملی می بدین

منزلۀ به رؤیایی که جاودانه تکرار شود، یقیناً» قول نیچه،هکند. بنیت تعبیر میسوء
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چیز را هیچ مطلقاً شدنِ یک استعاره . اما انجماد و دلمهشودواقعیت تجربه و نقد می

 (.921: 9981) «کندمورد ضرورت و مشروعیت انحصاری آن تضمین نمیدر

کیچ نیز با مفهوم زیبایی پیوند . گرددشکل کیچ پدیدار مینیت به، سوءهنر رمان در 

منش به انسان کیچنیاز »ناپذیر است: همچون رؤیا مقاومت دلیل به همین ؛خورده است

عبارت است از نیاز به نگریستنِ خویشتن در آینۀ دروغ زیباکننده، و بازشناختن  کیچ

ها برای شانتال (. استعاره791: 9981 )کوندرا، «دانه و شادمانۀ خویش در این آینهخشنو

شناختی ها هستند که خیانت او را همچون امری زیباییهمچون تصاویری در آینه

 تند و بدینچیزها روکشی از زر می زیبا بر ظلمت کنند؛ کیچ با ردایییبازنمایی م

رای کند. بپذیر و گاه ستودنی تبدیل میترتیب، امور ناخوشایند را به چیزهایی تحمل

عصر »یا « ایزیستن در خانۀ شیشه»ای همچون با کلمات زیبا و مسحورکننده مثال

سیاسی را ـ  مرز میان امرشخصی رفتن بینهای خصوصی یا از، کنترل زندگی«شفافیت

    نمایاند.موجه می

شود، آدمی زندگی خود را نه متذکر می بار هستیگونه که کوندرا در رمان همان

. (Hans, 2003: 78) سازدبراساس مالحظات عقالنی، بلکه مطابق قوانین زیبایی برمی

آدمی است به  استعاره میل دهد.ها انجام میکاری که شانتال از طریق استعاره همان

 برساختن زندگی مطابق قوانین زیبایی:

زندگی بشر همچون یک قطعۀ موسیقی ساخته شده است. انسان با پیروی از درک 

ای برای قطعۀ مایهکند تا از آن درونوپیش میزیبایی، رویداد اتفاقی ]...[ را پس

دان با طور که موسیقیانمایه را ـ همش بیابد. انسان این درونازندگی موسیقی

کند ـ تکرار خواهد کرد، تغییر خواهد داد، شرح و بسط های سونات عمل میزمینه

های جا خواهد کرد ]...[ انسان همیشه ندانسته، حتی در لحظهخواهد داد و جابه

: 9982سازد )کوندرا، ش را طبق قوانین زیبایی میاها، زندگیترین پریشانیعمیق

89 .) 
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شناختی گوید: گاه این نیروی زیباییشناسی سخن میا از دو نوع زیباییکوندر

 شودموسیقی ساخته می ؛ زندگی همچونشودشکل بازآفرینی واقعیت ظاهر میبه

 یابدنیت و خودفریبی استحاله می)استعمال درست( و گاه نیز در قالب کیچ به سوء

رتباط سوژه با واقعیت را قطع اسطورة زیبایی، ا کیچ از طریق )استعمال نادرست(.

اندازة به داند هیچ عملیکیچ در این است که می قدرت .(Hans, 2003: 86) کندمی

 های زیبایی هستند. وسوسه هابرابر زیبایی دشوار نیست. استعارهمقاومت در

شناختی ترفندهای زیبایی هاآندارند. کیچ را  ها برای شانتال همان کارکرداستعاره

دهند تا در بازی همگانی امکان می ه اوشانتال، بکردن خیانت  لیکه با تغز هستند

در این وضعیت،  کند. ای حس فقدان یا شرممشارکتی فعال داشته باشد، بدون آنکه ذره

های طال روکش هاپذیرد که امر شخصی، امر سیاسی است. استعارهسوژه پیشاپیش می

؛ پوشانندها بیش از آنکه آشکار کنند، میرهزده. استعاهای زنگهستند بر روی آهن

همگی بر این » شود:یاد آورده میدر اینجا سخنان نیچه به توهم. همچون حجابی بر

ا، چیزی درمورد نفسِ هها، برف و گلگفتن از درختان، رنگ هنگام سخنباوریم که به

؛ یی برای اشیاهاحال، صاحب هیچ نیستیم، مگر استعاره دانیم؛ و با اینمی اشیا

  (.914: 9981 )نیچه،های اصلی تطابق ندارند وجه با پدیدههیچهایی که بهاستعاره

ها، سوژه را از ها و زندگیاستعاره طنز با آشکارسازی دوگانگی از دید کوندرا،

زندگی جایی در داستان  کوندراشود. سوءنیت خویش مانع می گرفتنِ وضعیت جدی
له این است که مسئ»نهد: گراییِ کیچ میتغزل نقطۀ مقابل جدیتِ طنز را در ،دیگر است

زیرا قابلیت فهم طنز را ندارد.  انه نباید بر زندگی شخص غالب شود؛انداز شاعرچشم

خطر  طنز است،ضد گرایییگانه هدف شاعرانگی، زیبایی است. از آنجا که تغزل

کوندرا نشان  بار هستی رمان . در(Adams, 2003: 135) «همراه داردتوتالیتاریسم به

مثابۀ کیچ، قدرت خویش را ههای توتالیتر از طریق زیبایی بدهد که چگونه نظاممی

 کنند.تثبیت می
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خواهند خویشتنِ آنان می» یابدرسد که درمیمیلحظۀ خودآگاهی شانتال زمانی فرا

در  نهند و سپسوی را از او بگیرند! سرنوشتش را از او بربایند! اسم دیگری بر او می

 «کنندتواند خود را به آنان بشناساند، رهایش میمیان افراد ناشناسی که هرگز نمی

وتنی، از آغاز، آغاز کند. باید با فر» شود:جا ظاهر می(. طغیان شانتال همین914 )همان،

رو چیز الزم، مرد روبههمچون کمترین  خواهد کههمان نام اوست. نخست می و آغاز

  (.914)همان،  «اش، بنامده اسم خودش، اسم واقعیاو را ب

فهمد هیچ ارتباط ضروری شود که سوژه میای ظاهر میخودآگاهی در آن دقیقه

اند، وجود ندارد و میان دو جهانی که در یک رابطۀ استعاری به هم جوش خورده

وقتی  رسدتعبیر دیگر، سوژه به خودآگاهی می همانیِ استعاری، کاذب است. بهاین

استعاره ادراک کند؛ شناسایی کیچ همچون کیچ، نیرویش را تحلیل  ماننداستعاره را به

ها از شروط بنیادین خودشناسی ها در زندگیبرد. خودآگاهی به کارکرد استعارهمی

گاه توما آن»نویسد: میبار هستی  روست که کوندرا از زبان توما در رمان است. از این

شود شوخی کرد. عشق از یک ه چیز خطرناکی است. با استعاره نمیفهمید که استعار

 (. 49: 9982)کوندرا، « استعاره آفریده تواند شد

ها به عنصر شاعرانگی نهفته در تفکر ما اشاره دارند. این شاعرانگی که استعاره

قول کوندرا در رمان آمیز است. بهقدرت عظیمی با خود دارد، درعین حال، مخاطره

 : ی جای دیگری استزندگ

شود. شاعر دیروز ای تبدیل به واقعیت میشعر سرزمینی است که در آن هر گفته

چیز پایان گوید: همهای بیهوده است و امروز میگفته است: زندگی همچون گریه

یابد، شود، فردا خواهد گفت: چیزی پایان نمیپذیرد و در سکوت غرق میمی

چیز و هر دو درست است. شاعر نیازی به اثبات هیچ چیز طنینی جاودانه دارد،همه

 (.   792: 9912ندارد؛ تنها دلیلش شدت احساسات اوست )کوندرا، 

کشند؛ اقتضای دنبال خود میهایی هستند که زندگی را بهها همچون وسوسهاستعاره

یادآوردِ کالم نیچه دربارة  سخنان کوندرا هاست.آن دربرابر داری مقاومتخویشتن
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 شناختیبودنِ حقیقت و فهم زیبایی از دید نیچه، خودآگاهی به استعاری حقیقت است.

معناست که شناخت، انطباق ذهن با واقعیت نیست؛ برعکس، بازآفرینی و  زندگی بدین

های ذهن است. شانتال در داستان کوندرا همان کسی تفسیر واقعیت از طریق فعالیت

مفهوم پنداشته است:  ها را حقیقت/یاد برده و آنا را ازهاستعاره بودن است که استعاره

استخراج کند، غافل از اینکه « نظریه»ساخته، « روایت»ای که با خواهد از خانهاو می

هرچند  ها ساخته است.نامد، روایتی است که خود از خشتِ استعارهآنچه شناخت می

کند که واقعیت را آشکار میاما در همان حال این  ،پی تثبیت فهم ماستاستعاره در»

 «هرگونه تثبیت و هرگونه میل به استحکام و اطمینان، بر زمینی سست بنا شده است

 جای ادراکهب ها. پیشنهاد کوندرا این است: فهمِ بازیگوشانۀ استعاره(998: 9914 )پانتر،

شود؛ ها. آدمی بیش از معرفت علمی، از طریق روایت به جهان متصل میآن زلیتغ

ها هستند، نه های ما برای تفسیر و آفرینشِ واقعیتها و انتخابها هم امکانروایت

یاد آن را از« روایت بودنِ»ست که ما تعبیر لیوتار، علم، فراروایتی ابه ها.انطباق با آن

رازآمیزی کنند؛ بلکه سبب انکشاف ها علم ما را به جهان افزون نمیایم. استعارهبرده

 جهان هستند.

  نتیجه. 1

گسیختۀ ما های ازهمها توان آن را دارند تا به تجربهآن ها نیرویی جادویی دارند.استعاره

کوشد ارتباطی میان گونه که روایت میهمان ل بزنند؛جام ببخشند و میان جهان پُانس

تواند یک چیز باشد: لۀ استعاره و روایت میبنابراین مسئ پراکندگی رخدادها بیابد.

شود. رمان ها هم پدیدار میابطه. در این ایجاد رابطه است که سوءتفاهمر ساختن

ها بدون استعاره گونه که نیچه هم گفت،پردازی نیست؛ همانکوندرا علیه نیروی استعاره

ایستاده است: دو جهان بیگانه، دو انسان متفاوت، « مغاک برنگذشتنی»میان ما و جهان 

است: کاربرد نادرست  ی دیگرله چیزپس مسئ خورند.میپیوند ها تنها از طریق استعاره

جای معیار آزادی و آفرینش به هها بآنجا که استعاره کند؛را مغشوش می« رابطه»ها آن
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 استعاره گردد.یابند و جهان روایت در جهان نظریه منحل میسنجۀ شناخت تقلیل می

واند به وحدت با جهان برسد. تگاه نمیاما هیچ ش برای ایجاد رابطه با جهان است؛تال

  ها.استعاره« بینابینیِ»خودآگاهی یعنی فهم این وضعیت 

آدمی  روان ها دسترسی پیدا کرد.کاوی با کاوش در رؤیاها به مخزنی از استعارهروان

کنندة های ازخودبیگانهها ناگزیر است. سارتر و کوندرا بر سویهاستعاره کارگیریهاز ب

شناختی که ییای زیباها آن است که از پدیدهاند. خطر استعارهز شدهها متمرکاستعاره

، به مفاهیم علمی تبدیل شوند: مفاهیمی بیانگرِ حاقِ گر آدمی استبیانگر قدرت آفرینش

 واقع. 

دهند تا بر قدرت ها به آدمیان این امکان را میاستعاره معتقدند سارتر و کوندرا 

گردند؛ مستحیل  ترتیب، در جهان اشیا هند و بدینتصمیم و انتخاب خویش سرپوش ن

به قیمت فروکاستن  ،کندهای وجودی خالص میها را از اضطرابای که سوژهرویه

کند. چون فرد را به شیء تبدیل می یت است؛نسوء سازیخویش به شیء. استعاره

چنین کوندرا(  زعم)به گونه که کیچهمان شود؛شان ناشی میها از زیباییقدرت استعاره

 معلول گیر نیتمنفعل هستیم. به عبارت دیگر، سوء نفوذی دارد: ما دربرابر زیبایی

چون قدرت  شود؛سوژه در افسون زبان است. سوژه دچار خودفریبی می افتادن

 پردازی دارد. استعاره

: معرفتی بیابند وجودی/ توانند کارکردها میحاضر نشان داد که چگونه استعاره مقالۀ

خواست از طریق سوژه. شانتال می دام انداختن همچون ترفندهای زبان برای به استعاره

نیت ای بیش نبودند که به سوءها برای او بیراههبرسد. اما استعاره« خود»ها به استعاره

 ند؛ برعکسسازبه یکدیگر مرتبط نمی را از جنس هم دو چیزِ هاشد. استعارهختم می

ها نقض سوژه توسط سیطرة استعاره تعالید. نکنهمانی ایجاد میاین اهمیان بیگانه

ای که فاصله گیریِ سوژه از شیء؛فاصله شدن چیزی نیست جز ناممکن شود. هبوطمی

شف جنبۀ حادث، تصادفی معنای کها بهشرط خودآگاهی اوست. خودآگاهی به استعاره
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 گر نامنفعل کسی است که نمایشاشاست. تممیان تصاویر و اشیا و غیرضروری رابطۀ

مثابۀ ادراک کند: استعاره به« نمایش»سان هروی صحنه را نه همچون واقعیت، بلکه ب

 ها. از همینبازی ا به همین معناست: بازی دانستنهاستعاره نگرفتن استعاره. جدی

 دانست.روست که کوندرا طنز را همزادِ رمان می

مفاهیم درنغلتیم؛  ها به سنگینیاستعاره ز سبکید سخن کوندرا این است که اپیام

های اش ادراک کنیم. کوندرا همچنین داللتبرعکس، جهان را در وجه بازیگوشانه

های توتالیتر کردنِ قدرت در نظام شناسانهچشم دارد. زیباییها را پیش استعاره سیاسی

کوندرا به نقد خواستِ  سازی نزدها تغذیه کرده است. نقد استعارههمواره از استعاره

اما  های اجتماعی ـ تاریخی هستند؛برساخته هاشود. استعارهقدرت منتهی می

کنند. نزد سان ماهیات ذاتی و طبیعی به چیزی صلب تبدیل میهها را بها آنایدئولوژی

بان کوندرا از ها در زست. استعارههاکوندرا، کارکردِ نخستینِ کیچ همان مصادرة استعاره

کنند؛ سیاسی پیدا میشناختی ـ هستیروند و ابعاد اخالقی ـ میحدودة ادبیات فرام

سوژه در وجوه استعاری خویش را همچون نافی آزادی و  شدن سارتر نیز آنجا که ادغام

ها تا ها نظر دارد: استعارهاستعاره گییکند، به همین چندسوتصمیم و انتخاب تصور می

اما اگر  ند، باید پذیرایشان بود؛انه و خالقانۀ آدمی اشارت دارآنجایی که به وجه هنرمند

گردند. باشند، به چیزهایی خطرناک مبدل می« شیء»و « کلمه»همانیِ کنندة اینبازنمایی

 فروغلتیم: از رابطۀ اختیاری« گراییذات»گرایی به خطر آنجاست که از استعاره

چون در روایت  ،مارک کِدر شدهل و ژان)سوسور( به رابطۀ ذاتی با جهان. رابطۀ شانتا

کاری شاعرانه است، نه  های مشابهی وجود ندارد. مفاهمهها از زندگی، استعارهآن

  جا کنید.ههایتان را جابند، استعارههای رابطه تاریکمنطقی: اگر چراغ

 هانوشتپی

1. conceptualization of narration 

2. narrativism 

3. theorism        
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4. metaphor 

5. concept 

6. becoming 

7.  metanarraitve        

8. myth 

1 .Bad-Faith / Mauvaise foi : این اصطالح به خودفریبی، ایمان بد و غیره نیز ترجمه 

 شده است.

10. metaphorization    

11. objectification 

12. Adams 

13. Bayley 

14.  Kitsch                 

15.  Hans 

16. Petro 

17. essence 

18. meta-phore 

19. dasman 
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Abstract  
Milan Kundera emphasizes on the effects of existentialism on novel in the 

20th century. The aim of the current study is an existential reading of 

metaphor in Kundera's novel. The approach is comparative and 

interdisciplinary in order to find out the relationship between Kundera's and 

Sartre's bad-faith. The findings suggest that the concept of bad-faith for 

Sartre and metaphor for Kundera have a same function in identity formation, 

a function which is nothing but self-deception. They are the ways of 

converting the individual into a thing or the subject into an object. This 

results in disowning choice and responsibility by denying freedom. The 

positive function of metaphor is the revelation of the subject's creative 

aspect, and the negative function of objectification. In Kundera' point of 

view, Kitsch converts Beauty into trap through metaphor. Subjects are 

vulnerable against beauty. Metaphors bring along the metamorphosis of the 

subject. The functions of identification and ontology of metaphors are taken 

from Nietzsche. Nietzsche showed that metaphors are not only a rhetorical 

device. One finding of the current study is how metaphors frame our 

identities. 
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