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  ژاك روسو  گرايي رمانتيك ژان  گرايانه از طبيعت  خوانشي معنادرمان
  1داود رمضاني پارسا

  دانش آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج
 

  چكيده
كتب ادبـي متعلـق بـه يـك دورة ادبـي خـاص       اگر چه در ظاهر رمانتيسم يك نوع م 

و » ورزي  عشـق «، «  تخيـل «، »گرايـي   طبيعت«هايي از جمله   است، اما با دقّت در ويژگي
شويم كه وسعتي به درازاي انديشة بشـري دارد. نقـش ژان     متوجه مي» توجه به درون«

اسـت بسـيار   گذاران رمانتيسم، نقشـي    ) به عنوان يكي از پايه1712ـ1778ژاك روسو(
او نوعي اتوبيوگرافي است بر اساس مكتب رمانتيسم. ويكتور » اعترافات«تأثيرگذار و 

دهنـدة    شـناس اتريشـي پـس از تجربـة تكـان       ) فيلسـوف و روان 1905ـ1997فرانكل (
را » معنادرمـاني «اي موسـوم بـه     ، نظريـه »آشـويتس «ها به نـام    اردوي كار اجباري نازي

تواند با تعبيـري متفـاوت از حـوادث زنـدگي و بـا        آن انسان ميارائه داد كه بر اساس 
نوعي ديگر نگريستن به رخدادها، بـه درك و در نتيجـه معنـاي جديـدي از زنـدگي      

گرايـي    اي كه هم روسو و هم فرانكل به آن تأكيد دارند و در بستر طبيعت  برسد. نكته
تمـدن اسـت؛ چيـزي كـه      هـاي ناشـي از    شود، جلب توجة خواننده به آسـيب   معنا مي

هـاي مشـترك ميـان رمانتيسـم       كند. از مولّفـه   ياد مي» خالء وجودي«فرانكل از آن به 
ــاني فرانكــل، مــي  ــد:    روســو و معنادرم ــه مــواردي مانن ــوان ب ــه طبيعــت «ت ــه ب و » توج

كنـد بـا اسـتفاده از روش تحليـلِ       اشـاره كـرد. ايـن مقالـه كوشـش مـي      » ورزي  عشق«
  روسو ارائه دهد.» اعترافات«گرايانه از   نادرمانمحتوايي، خوانشي مع

  درماني.  رمانتيسم، روسو، اعترافات، فرانكل، معنا هاي كليدي:  واژه
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  مقدمه
انـد. ايـن موضـوع      تـرين شـدن رو نهـاده     در عصر حاضر، علوم به تفكيك و تخصصي

تـوان    مله مـي هاي پژوهشي شده است كه از ج  باعث ايجاد رويكردي جديد در بستر فعاليت
شناختي و امثال آن در ادبيات اشاره كرد. ديويـد    شناختي، جامعه  بررسي وجوه فلسفي، روان

ديچز معتقد است: منتقدان به سبب ساختار دروني رمانتيسم ـ بر خالف مكتـب كالسيسـم ـ     
مانتيك منتقدان ر«گويد:   شناسي بپردازند. تا جايي كه مي  به بررسي اين آثار از ديدگاه روان

). 517: 1388(ديچـز،  » شناسـي) از نقـد ادبـي توجـه دارنـد       به خصوص به ايـن جنبـه (روان  
اي از مكاتب ادبي بلكه به عنوان روشي از زيسـتن و انديشـه،     رمانتيسم نه تنها به عنوان گونه

از اوايل قرن هجدهم به وجود آمد و برخالف بسياري از  مكاتب ادبي كه منحصر به زمـان  
ي مكان خاصي است، تـا امـروز ادامـه دارد. اگـر بخـواهيم در بـاب رمانتيسـم نظـري         و گاه
بينانـه بـدهيم، بايـد بگـوييم ايـن مكتـب ادبـي شـايد در ظـاهر و از بعـد زمـاني بعـد از               واقع

كالسيك قرار داشته است، اما در واقع از منظر فكري و معنوي قبـل از تمـام مكاتـب ادبـي     
» انـد   تمام نويسندگان بزرگ در روزگار خود رومانتيك بـوده «ال بوده است و به قول استاند

ژان » اعترافات«ويكتور فرانكل در  1پيگيري معنادرماني  هاي قابل  ). جنبه17: 1378(جعفري، 
ترين آراي نظري فرانكل در   ژاك روسو، نويسنده را بر آن داشت كه پس از برشمردن مهم

گرايي در رمانتيسمِ روسـو، بـه تبيـين ارتبـاطي       طبيعت هاي  باب معنادرماني و بررسي ويژگي
  منطقي بين اين دو مقوله بپردازد.

  بيان مسئله
خـواني داشـته باشـد.      هاي ادبيات هـم   كمتر مكتبي وجود دارد كه مانند رمانتيسم با مؤلفه

تـوان نقطـة عطـف ايـن اشـتراك قلمـداد         را مـي » احساس«و توجة ويژه به » درون«پرداختن به 
در كنــار عقــل و طبيعــت، دل و احســاس نيــز عــالم ديگــر و  «هــا معتقدنــد   رد. رومانتيســتكــ
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ضــروريات ديگــر دارد. در روح آدمــي احســاس بــيش از انديشــه نفــوذ دارد و آرزو بــيش از 
» هـاي روح را مـورد بحـث قـرار داد      رو بايـد احساسـات و هـوس     حقيقت مـؤثر اسـت. از ايـن   

اين بين جايگاه روسـو بـه عنـوان مبـدع انديشـة رمانتيسـم        ). در180: 2، ج1391(سيدحسيني، 
اي ناگسستني خورده است. طبيعت و   جايگاهي ويژه است؛ به طوري كه نام او با رمانتيسم گره

ترين انديشة روسو و در واقع مغـز و جهـت دهنـدة ديگـر افكـار اوسـت.         گرايي بنيادي  طبيعت
دي در ادبيات فرانسه ايجاد كرده است كه بعـدها  اعترافات سبك جدي«يگانه اثر ادبي او يعني 

  ).2: 1368(روسو،  »تر گشته و منجر به انقالب ادبي معروف رمانتيك شده است  كامل
كـاه در    ويكتور فرانكل روانشناس و فيلسوف اتريشي، پس از تجربـة يـك دورة جـان   

شـود.    مـي » لوگـوتراپي «نـام  اي بـه    دهندة نظريـه   ، ارائه»آشويتس«ها موسوم به   نازي   اردوگاه
اي كه در آن فرانكل بر ارادة معطوف به معنا تأكيد تمام دارد. بر ايـن اسـاس فرانكـل      نظريه

اي پيرامـون طبيعـت     درماني نيست كه مبتنـي بـر نظريـه     هيچ روش روان«شود كه   يادآور مي
اي اسـت عليـه     ). معنادرمـاني مبـارزه  155: 1391(شـولتس،  » انسان و فلسـفة زنـدگي نباشـد   

تـوان    معنايي زندگي كه معموالً نتيجة گم شدن در هياهوي زنـدگي امـروزي اسـت. مـي      بي
گفــت ايــن غــرق شــدن در زنــدگي امــروزي يكــي از وجــوه اشــتراك انديشــة فرانكــل و   

اعترافـاتظ روسـو و تالشـي اسـت     «گرايانـه از    روسوست. اين مقاله خوانشي است معنادرمان
  بررسي وجوه نظرية معنادرماني فرانكل در اعترافات روسو. براي يافتن ارتباط و

  پيشينة تحقيق
هايي صورت گرفته اسـت از جملـه     فرانكل در ادبيات پژوهش» معنادرماني«در حوزة 

) نوشــتة 1393» (هــاي حــافظ و معنادرمــاني فرانكــل  ارادة معطــوف بــه معنــا در غــزل«مقالــة 
ايسه و شباهت دوران خونبار مغول و تيمور لنگ محمدحسين نيكدار اصل كه نويسنده با مق

هـاي يـافتن معنـا در زنـدگي نـزد حـافظ و فرانكـل          با جنگ جهـاني دوم، بـه بررسـي روش   
) نوشـتة  1395» (الخيـر و فرانكـل    خوداسـتعاليي در بـاور ابوسـعيدابي   «پرداخته است. مقالـة  

درگيـر شـدن در غيـر    حسين يزداني و حامد موسوي، پژوهشي است در فرا رفتن از خـود و  
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» افـزايش تـنش از ديـدگاه موالنـا و فرانكـل     «الخيـر و فرانكـل.     خود در انديشة ابوسـعيدابي 
پور، به تبيين نياز به تنش جهت تعالي انسان از منظر   ) از سعيد قشقايي و راضيه سلمان1393(

)، راضـيه  1392» (عشق از ديدگاه موالنا و فرانكـل «موالنا و فرانكل پرداخته است. در مقالة 
پور پس از تقسيم سه گانة جسماني، رواني و روحاني عشق در تفكّر فرانكل به تبيـين    سلمان

تـرين اليـة عشـق      ديدگاه مشترك موالنا و فرانكل دربارة عشق روحـاني بـه عنـوان درونـي    
ات اي كـه از او در ارتبـاط بـا ادبيـ      ترين مقالـه   بايد گفت: مهم» روسو«پرداخته است. دربارة 

) نوشـتة  1390» (بررسي تطبيقي اعترافات روسو، غزالي و آگوستين«نوشته شده است، مقالة 
سيدحسين سيدي و محمدكاظم طاليـي اسـت كـه در ايـن مقالـه نويسـندگان پـس از بيـان         

» اعترافـات «هاي محتـوايي    ها و تفاوت  ، به بيان شباهت»نامة خودنوشت  زندگي«هاي   ويژگي
گراييِ رمانتيـك    اند. واضح است كه مقالة حاضر با تكيه بر طبيعت  پرداخته اين سه انديشمند

فرانكل، پژوهشي » معنادرماني«هاي آن با   و سعي در بيان وجوه شباهت» اعترافات«روسو در 
 است متفاوت.

  فرانكل و معنادرماني
. در در وين به دنيـا آمـد   1905ويكتور فرانكل روانشناس و فيلسوف معاصر در سال   

هـا    جنگ جهاني دوم بيشتر اعضاي خانوادة خود را از دست داد و خـود در اردوگـاه نـازي   
جا و تحـت شـرايط بسـيار سـخت جسـمي و        به اسارت درآمد. در آن» آشوتيس«موسوم به 

  روحي بود كه نظرية فكري او كه بعدها معنادرماني ناميد، شكل گرفت.
اصـطالح درنـگ كنـيم. معنادرمـاني يعنـي      در ابتدا الزم است اندكي در مفهـوم ايـن   

جايي كـه    چه مفهوم و معنايي دارد؟ از آن» معنا«كلمة    درمان كردن از راه معنا. اما خود اين
توانـد    تـوان گفـت: يـك كلمـة خـاص مـي        اي عرضي وجود دارد، مي  بين معنا و لفظ رابطه

د معنادرماني در ظاهر اصـول و  كه شاي  حامل معني متفاوتي نزد افراد مختلف باشد. نتيجه آن
قواعدي را بر خود برتابد، ولي حقيقت اين است كه در باطن وسعتي دارد به انـدازة تمـامي   

من ترديد دارم كه پزشكي بتوانـد پاسـخي كُلـي بـه ايـن      «گويد:   افراد بشر. خود فرانكل مي
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بـه روز، سـاعت   پرسش (معنادرماني چيست؟) بدهد؛ زيرا معناي زندگي از فرد به فرد، روز 
چه مهم است معناي زندگي به طور اعم نيست، بلكـه    به ساعت در تغيير است. از اين رو آن

هر فردي بايست معني و هدف زندگي خود را در لحظات ديگر دريابد. هيچ معناي انتزاعي 
تـوان    ). پس مـي 163: 1385(فرانكل، » كه انسان عمري را صرف يافتنش نمايد وجود ندارد

نـوعي تحليـل هسـتي شـناختي     «گرفت معنادرماني فراتر از يك روش درماني محدود  نتيجه
» پـردازد   است كه ديگر با موجودات زنده يا هستي سر وكار ندارد، بلكه به كلمه يا معنا مـي 

  ).18: 1392(همان، 
تـوان بـه زنـدگي معنـا بخشـيد، بـا عنـوان سـه           فرانكل از سه راهي كه به وسيلة آن مي

هـاي گرايشـي.     . ارزش3هاي تجربي  . ارزش2هاي خالق   . ارزش1كند:   ياد مي ارزش چنين
هـاي خـالق بـا فعاليـت       ارزش«گويـد:    او در توضيح هر كدام از ايـن سـه ارزش چنـين مـي    

ها معموال ناظر بـه انجـام     ). اين ارزش161: 1391(شولتس، » شود  آفريننده و زايا ادراك مي
تواند ملموس باشد؛ مثل آفرينش يك اثـر    گيرد، مي  انجام مي فعاليتي فردي كه توسط كسي

هاي تجربي به واسطة نوعي دريافت از جهان بـه    هنري و يا معنوي باشد؛ مثل ايثار. اما ارزش
توانـد بـه انـدازة آفريننـدگي معنـابخش باشـد. بيـان          ايـن پـذيرا شـدن مـي    «آيـد.    دست مـي 

). بـه  162(همـان:  » عوالم طبيعت يا هنـر اسـت   هاي تجربي، مجذوب شدن در زيبايي  ارزش
هاي خـالق فـردي     هايي است كه فرد در مقابل ارزش  هاي تجربي، ارزش  تر ارزش  بيان ساده

كند؛ مانند حس خوبي كه به واسطة ايثار فردي نسبت به مـا و يـا هـر فـرد       ديگر دريافت مي
قدمتاً بايد گفت: با مـروري گـذرا   هاي گرايشي م  شود. دربارة ارزش  ديگري به ما منتقل مي

هـاي    شـويم كـه ايـن دو ارزش، مشـمول اتّفاقـات و تجربـه        بر دو ارزش ياد شده، متوجه مي
هاي مثبت و   ها و تجربه  خوش زندگي است. اما آيا مگر زندگي در برگرفته شدة اين ارزش

آيـد و نـه جمـال      شيرين است؟ حال در چنين شرايطي كه نه زيبايي در آن به تجربـه در مـي  
به اعتقاد فرانكل، سرنوشت عيني ما بدان «توان معنايي يافت؟   آفرينندگي هست، چگونه مي

هـا و در    تـرين راه   گر نيست كـه گـرايش مـا بـه آن. در نـاپيمودني       پايه دلسردكننده و ويران
معنـا را   تـرين   تـوان عظـيم    هاست كه مـي   آورترين وضعيت  ترين و ظاهراً در ياس  نوميدكننده
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هايي كه   گيرد. موقعيت  يافت. در چنين شرايطي است كه شديدترين نياز به معنايابي جان مي
هـا يـا دوري     هايي است كـه دگرگـون سـاختن آن     طلبد، موقعيت  هاي گرايشي را مي  ارزش

ها در توان ما نيست. در هنگـام رويـارويي بـا چنـين وضـعي، تنهـا راه معقـول          گزيدن از آن
). اين سومين ارزش مدنظر فرانكل و همـان چيـزي   163(همان: » ويي، پذيرفتن استپاسخگ

بـا آن مواجـه شـده بـود. چنـين اسـت كـه مـا در         » آشـوتيس «است كه فرانكل در اردوگـاه  
كـه    توانيم معنايي براي زندگي بيابيم. فرانكـل بعـد از آن    ناهموارترين شرايط زندگي نيز مي

ترين افكار او بـود    هاي او را كه به قول خودش محتوي مهم  نوشته  ها كاغذها و دست  اس  اس
اين سوال در ذهن او برانگيخته شد كـه آيـا   «پاره كردند،   و قرار بود اولين كتابش شود، پاره

). در چنين شرايطي يعني 152(همان: » انگيز زندگي معنايي هم دارد؟  در برابر اين فاجعة غم
دهد. در   هاي گرايشي خود را نشان مي  گيري از ارزش  د، لزوم بهرههاي ناخوشاين  بروز اتفاق

هاي معنوي بپـردازيم. بـا ايـن روش گـاهي حتـي        اين زمان بايد ما به تقويت درون و زيبايي
ها، طبيعت اسـت. طبيعـت و     تابيد. از جملة اين زيبايي  ها را برخواهيم   ترين وضعيت  هولناك
ت كـه بـه نحـوي در هـر سـه ارزش يـاد شـدة فرانكـل بـه ويـژه           اي اسـ   گرايي مقوله  طبيعت
هـا از آن جـدا     ما بـا زيبـايي طبيعـت كـه مـدت     «هاي تجربي و گرايشي او نمود دارد.   ارزش

: 1385(فرانكـل،  » شـديم   شويم. در اردوگاه نيز مسحور زيبايي طبيعت مـي   مانديم، سحر مي
ادرمـاني بـرخالف روانكـاوي كـه سـعي      كـه معن   ). موضوع ديگر دربارة معنادرماني ايـن 62
هاي گذشته را بـراي او زنـده     حل را در گذشتة آدمي بجويد و به واسطة آن رنج  كند راه  مي
كند، به آينده توجه دارد و هدفي را كه بيمار بايد در زندگي آتـي خـود جسـتجو كنـد،       مي

روانكـاوي، روشـي در   درمـاني نسـبت بـه      دهد. به اين ترتيـب معنـا    مالك كار خود قرار مي
اي اسـت    كند. در روانكاوي، بيمار محدود به گذشته  تر را پيشنهاد مي  تر و البته كوتا  دسترس

اي روبروسـت كـه مـرزي نـدارد و       كه اتفاق افتاده است اما در معنادرمـاني، بيمـار بـا آينـده    
  نهايت است.   بي

داند، بلكه يك اصلِ درسـت    يدرماني م  فرانكل معنادرماني را نه تنها يك روش بيمار
دانـد و معتقـد اسـت كـه       ها، حتي انسانهاي به ظاهر سالم مـي   زندگي كردن براي همة انسان
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شود كه در آن انسان، دليل بودنِ خـود را    انسان در غير اين صورت دچار خالء وجودي مي
ي را در كنـد ايـن ناكـام     دهـد. در ايـن هنگـام بـه قـول فرانكـل فـرد سـعي مـي           از دست مي

بايـد بـراي   «پرسـتي آشـكار كنـد.      هم به شكل بسيار ابتدايي آن يعنـي پـول     طلبي آن  قدرت
زندگي دليل داشت. در راه هـدفي آتـي كوشـيد وگرنـه زنـدگي معنـاي خـود را از دسـت         

گويد كه خوشـبختي    ). فرانكل سپس گامي جلوتر رفته و مي166: 1391(شولتس، » دهد  مي
واند معناي زندگي باشـد، بلكـه انسـان در صـورت يـافتن يـك معنـاي        ت  به خودي خود نمي

باشد و   آورد. پس خوشبختي مدلول معنا درماني مي  اساسي براي زندگي، آن را به دست مي
افزاينـد، امـا هـدف      آيند و شـادمانيِ زنـدگي را مـي     لذت و خوشبختي پيش مي«نه دال آن. 

رفت و آن را گرفت؛ زيرا خوشبختي ثمرة طبيعي توان از پي خوشبختي   زندگي نيستند. نمي
  ).164(همان: » و خودانگيختة معناجويي و دستيابي به هدفي بيرون از خود است

  درماني و طبيعت  معنا
اين نتيجه حاصل شد كه اگرچه معنادرماني فرانكل بر سه قاعدة اصـلي اسـتوار اسـت    

توانـد در افـراد مختلـف تعـابير       ، مـي جا كه معنا يك امر عرَضـي و نـه ذاتـي اسـت      اما از آن
نهايت در اختيـار داريـم، البتـه      گوناگوني داشته باشد. پس در معنادرماني، ما يك نيروي بي

چه گفته شد معنادرماني و رابطة آن با طبيعت را از دو   در قالب سه اصل كُلي. با توجه به آن
  توان پيگيري كرد:  منظر مي
ــر خــالف روش1 ــداوا از راه    هــاي مرســوم  . ب ــه م در روانشناســي كــه بيشــتر ســعي ب

شناختي مطرح است. به عبـارت ديگـر در     روانشناختي دارد، در روش معنادرماني بعد هستي
شـود.    معالجة بيماران به روش معنادرماني، از توانايي معنوي بيماران نيـز كمـك گرفتـه مـي    

لموس و البته موجود بهره گرفتـه  چنين است كه در درمان بيمار از يك نيروي بسيار غني، م
گردد و بسـيار گسـترده اسـت.      شود. اين توانايي معنوي بيمار بيشتر حول محور عشق مي  مي

تواند با خلق يك كار يا با كردار نيـك و يـا بـا تجربـه كـردن نيكـي، حقيقـت و          انسان مي«
حصـر بـه فـرد در    زيبايي، با تجربه كردن طبيعت و فرهنگ، يا با روبرو شدن با موجـودي من 
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» نظيري همين آدم و يا به عبارت ديگر دوست داشتن او، بـه معنـاي زنـدگي دسـت يابـد       بي
گـوييم در نـزد     ). البته خواهيم ديد كه ايـن عشـق كـه از آن سـخن مـي     85: 1392(فرانكل، 

يابد؛ آن هـم بـا بـرانگيختن احساسـي كـه در دل طبيعـت و بـه          تري مي  روسو معناي برجسته
  آيد.  آن به طور طبيعي به جوش و خروش ميموازات 
ياد شـدكه مبتنـي   » هاي تجربي  ارزش«هاي سه گانة معنادرماني فرانكل از   . در روش2

ترين منابع ايـن دريافـت     به نوعي دريافت از جهان پيرامون ما است. بدون شك يكي از مهم
كـه فرانكـل از آن بـه     از جهان، طبيعت پيرامون است كه دورتادور ما را احاطه كرده اسـت 

كنـد و    ) ياد مي161: 1391(شولتس، » مجذوب شدن در زيبايي عوالم طبيعت يا هنر«عنوان 
ترين افكار خود از امر تعليم و تربيت گرفته تا قواعد   اين همان چيزي است كه روسو بنيادي

  جامعة مدني را بر اساس آن بنيان نهاده است.

  روسو و معنادرماني 
هاي گرايشي بر نحوة نگاه ما با مشكالتي كه خـارج از اختيـار     تبيين ارزشفرانكل در 

كـه در    شـود بـا وجـود ايـن      ماست، تأكيد دارد. او دربارة تجربة شخصـي خـود يـادآور مـي    
اردوگاه، كار اجباري محكوم به يك زندگي ذهني و جسمي بدوي بودند، امكان ايـن بـود   

ر شوند. اين پرداختن به معنويت و توجـه بـه غيـر از    و  كه در ژرفاي زندگي معنوي نيز غوطه
ها از جمله روسو اسـت. حـال     ها و اصول مهم رمانتيسم  شود، يكي از دغدغه  چه ديده مي  آن

شود. گاهي به شـكل تخيـل و توجـه بـه       اين پرداختن به معنويت به وجوه مختلف نمايان مي
نشـيني و غـرق در     دسـت بشـر و گوشـه   هـاي    عالم ماوراي حس و گاهي با دوري از آفريده

چه در اثر انفجـار ضـمير ناخودآگـاه روسـو آزاد       آن«طبيعت شدن و تفكّر و پااليش درون. 
العـاده خصوصـي و شخصـي باشـد، نـه عـام و         افكند، لزوماً بايـد فـوق     شد و رمانتيسم را پي

يابـد؛ بايـد     بيگانه مـي  همگاني. بنابراين نويسندة رمانتيكي مانند روسو، خويشتن را در جامعه
هـا يـا در كنـار دريـا يـا در        خود را در انزوا و دور از شهرها و مجامع كشف كند، در جنگل

). ايـن  131: 1387(پريسـتلي،  » ها در خويشتن فرو رود و در عالم درون غور كنـد   ميان كوه
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شـود    ث ميشود و از سويي ديگر باع  تقويت بعد دروني از سويي باعث افزايش معنويت مي
چنـان كـه زنـدگي درون      هـم «شرايط ناهموار حال حاضر انسان براي او قابـل تحمـل شـود.    

كـرد و در چنـين     شد، زيبايي هنر و طبيعت را نيز بيش از پيش تجربه مـي   تر مي  زنداني ژرف
اي بود كه زنداني در اثر لمس آنها گاهي حتي وضـعيت هولنـاك خـود را فرامـوش       مرحله
(فرانكـل،  » شـديم   ها از آن جـدا مانـديم، سـحر مـي      . ما با زيبايي طبيعت كه مدتكرد ..  مي

روسو كـه درواقـع اتوبيـوگرافي او    » اعترافات«). با نگاهي حتي گذرا در سرتاسر 62: 1385
كـه روسـو     شود. در واقع دليل اين  شود، اين ديدگاه فرانكل به وضوح ديده مي  محسوب مي

گذشته و كودكي، تخيل و ديگر موضوعات مهم از عنصر طبيعت در كنار عشق، ياد كردن 
كند،   و موضوعات مرتبط با آن مانند: زندگي روستايي و ساده زيستي و گوشه نشيني ياد مي

حكايت از توجه خاص روسو به درون و معنويـت بـه عنـوان يـك دغدغـة روحـي او دارد.       
هـا و سـپس روسـو بـه چـه        د رمانتيسمگرايي در نز  حال بايد ديد كه مفهوم طبيعت و طبيعت

كه نه، در وراي اين مفهوم،   گرايي توصيف صرف طبيعت است؟ يا اين  معناست. آيا طبيعت
مند وجود دارد. براي پاسخ به اين پرسش شايسته است به   نوعي فلسفة خاص و تفكّري نظام

  خته شود.ها نگاهي اندا  انقالب صنعتي در اروپا و عواقب آن از ديد رمانتيسم

  انقالب صنعتي و نتايج آن
افتد، در كنار محاسني كـه بـا خـود      معموالً وقتي جرياني ولو بسيار درخشان به راه مي

شـود. موضـوع صـنعتي      هاي زندگي مي  هايي در ديگر جنبه  آورد، موجب خلل و كاستي  مي
محمـد فـاتح بـه     شدن غرب و سپس دنيا نيز از اين قاعده مستثني نيست. بعد از حملة سلطان

شود، غرب شـاهد جهشـي عظـيم در      قسطنطنيه و عصري كه از آن به عنوان رنسانس ياد مي
برداري از علم و صنعت با تكيه بر عقـل بـود. بـه طـوري كـه در طـول دو سـه قـرن بـه            بهره

يافت كه فراتر از آغاز خلقت انسان تا بدان روز بود. در كنار اين پيشرفت بـه    پيشرفتي دست
هاي زيرين فكري، اعتقادي و به طور كلي زندگي، انسـان متحمـل     شم ديده شده، در اليهچ

انسان در طول زندگي چند نسل اخير در علوم طبيعي و كاربرد فنّـي  «هاي چنداني شد.   زيان
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بالنـد. امـا چنـين      انگيز داشته و مردم به خاطر آن دستاوردها به خـود مـي    آن پيشرفتي حيرت
هاي تـازه بـه دسـت آمـده تمـدن بـر فضـا و زمـان كـه برآورنـدة             ه آنان از سلطهنمايد ك  مي

آرزوهــاي هزارســاله بــوده امــا نتوانســته اســت بــر ميــزان ارضــاي مــورد نظرشــان بيفزايــد و 
تـرينِ ايـن عـوارض، دسـت       ). از مهم42: 1390(فرويد، » شان كند، راضي نيستند  خوشبخت

طبيعتي كه در جاي خود بسـيار طبيعـي و دلنـواز بنـا      يافتن و چيرگي انسان بر طبيعت است.
تـرين آن افـزايش     هـاي انسـان متمـدن در ايـن زمينـه كـه شـايد مهـم          شده است. همة تالش

آور انسـان از طبيعـت. اگـر چـه در       شهرنشيني باشد، به يك نتيجه انجاميد: محروميت دلهره
اسـت كـه طبيعـت بـا نشـان دادن      ظاهر انسان اين دوره بر طبيعت مسلط شده اما حقيقت آن 

هاي قهري خود، بر انسان چيره شده است. طبيعتي كه اولين ارمغانش به انسـان، طبيعـي     جنبه
انسان، تنها در موقعيت طبيعي خصـايص انسـاني   «بودن و در نتيجه سازگار بودن است؛ زيرا 

: 1390رسـي،  (مد» شـود   نمايد. تمـدن و اجتمـاع مايـة فسـاد روح بشـر مـي        خود را حفظ مي
ها عالقة فراواني به بازگشت بـه دوران كـودكي دارنـد؛      ). شايد به همين دليل رمانتيسم186
هاي ديگر به طبيعت نزديك است. كودك هنـوز بـه دنيـاي پـر       كودك بيش از انسان«زيرا 

آشــوب و فســاد گرفتــار نيامــده اســت، از ايــن رو زبــان زالل و پــاك طبيعــت را بــه نيكــي  
هـا بـا نظـام صـنعتي را بايـد در ناديـده         ). اما مشكل اساسي رمانتيسـم 186(همان: » يابد  درمي

هـا صـلح و آرام نبـود، بلكـه       هـدف رمانتيـك  «گرفته شدن روح انسان در اين نظام دانست. 
ها با نظام صنعتي به هيچ   هدف آنها عبارت بود از زندگي فردي سودايي و پر شور. رمانتيك

يراكه اين نظام زشتي بود و تالش معاش شايسـتة روح جاويـدان   روي نظر خوش نداشتند؛ ز
(راسـل،  » شـد   هاي اقتصادي جديد مخـلّ آزادي فـردي مـي     ها نبود و رشد سازمان  رمانتيك

تر شدن زندگي اجتماعي است؛ بـه طـوري     ). از ديگر نتايج تمدن، گسترده328: 3، ج1351
شـود كـه جـايي بـراي انـدكي        مـي  كه اين دايرة زنـدگي اجتمـاعي چنـان بـزرگ و وسـيع     

هـا و    ترين آرمان  گذارد و ناخواسته يكي از مهم  گزيني، تأمل و تعالي انسان باقي نمي  خلوت
گيرد و آن عبارت است از آرامش. ايـن همـان چيـزي اسـت كـه        نيازهاي انسان را از او مي

تمـدن و  «يد در كتـاب  كند. در همين معني فرو  فرانكل از آن به عنوان خالء وجودي ياد مي
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كه انتقادي است بـه ابتـذال روابـط انسـانيِ حاصـل از زنـدگي صـنعتي        » هاي آن  ناخرسندي
براي رويارويي با رنجي كه انساني ممكن است به خاطر روابـط انسـاني متحمـل    «گويد:   مي

گيـري از ديگـران.     گيري خـود خواسـته اسـت، كنـاره      ترين ايمني، گوشه  يافتني  شود، دست
تواند از خود   انسان براي رويارويي با جهان بيرون هراسناك، تنها با روي گرداندن از آن مي

). روسو در ميلش در بازگشت به زندگي سـنّتي و در طبيعـت   28: 1390(فرويد، » دفاع كند
كند   روي مي  قدر زياده  كه به نوعي از بين برندة خالء وجودي جامعة رو به صنعتي شدن، آن

  داند.  س المسه و ذائقه را نتيجة پيشرفت آدمي و تجربة نرمي و لذّت ميكه دو ح
هاي اين   با گسترش تكنولوژي و تحول در فضاي ارتباط جمعي به عنوان يكي از جنبه

هاي ديگر به طرق گوناگون   ها براي برقراري ارتباط با انسان  تكنولوژي، از سويي ميل انسان
هاي به وجود آمده از جملـه    از سوي ديگر به سبب محدويت از جمله سير و سفر زياد شد و

تقاضاي بيش از حد، هر روزه قوانين جديدتري وضع گرديـد؛ بـه طـوري كـه وضـع بـراي       
ــوارد ســخت   انســان ــد يكــي از     هــا در بســياري از م ــه طــوري كــه فروي ــر از پــيش شــد، ب ت

هاسـت    نـدة روابـط انسـان   ده  هاي رنج انسان را، بسنده نبـودن مقرّراتـي كـه سـامان      سرچشمه
هاي ما تمدن است، كه اگر از آن دسـت    داند. بر پاية اين برداشت، سبب همة تيره روزي  مي

بـه رغـم هـر گونـه     «تر خواهيم بود.   بشوييم و به زندگي آغازين بازگرديم، بسيار خوشبخت
دة مـا بـراي   دريافتي از مفهوم تمدن، اين واقعيت مسلم است كه همة آن عوامل مورد اسـتفا 

» اند  حمايت از خودمان در برابر تهديدهاي برخاسته از سرچشمة رنج، بخشي از همين تمدن
هـا از جملـه روسـو نيـز       اي است در راستاي رمانتيسم، زيرا رمانتيسم  ). اين انديشه40(همان: 

بشـر بـه سـبب    «داننـد.    اين نظام و قوانين جديدش را حركتي بـر خـالف غريـزة آدمـي مـي     
دجويي اجتماعي شده اما از نظر غريزه تا حد زيادي منفرد باقي مانـده اسـت. احتيـاج بـه     سو

). در 335: 3، ج1351(راسل، » خيزد  جا برمي  ديانت و اخالق براي تقويت سودجويي از اين
كه تمدن، تكنولـوژي و امكانـات آن، بيشـتر متوجـه        شود. اين  اين جا نكتة ديگر حاصل مي

انقـالب  «ت كه عبارتند از ارباب قدرت. براي مثال در فرانسه بعد از مـدتي  گروه خاصي اس
كاران، بازرگانان و اگـر    كارگران و بورژوازي شهري بدل شد به انقالب رباخواران، مقاطعه
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كـه نفعـش بـه مـردم برسـد، بـه ربـا خـواران و           دار منهـدم شـد، بـيش از آن     امتيازهاي زمين
). روسو در تشكيل جامعة مدرن، ابتدا مالكيت را بـه  82: 1390 (ثروت،» كاران رسيد  مقاطعه
نخسـتين انسـاني كـه قطعـه زمينـي را محصـور كـرد و بـا خـود          «كشد و معتقد است   نقد مي

انديشيد كه اين مال من اسـت و دريافـت كـه مـردم بـه آسـاني مالـك بـودن او را تصـديق          
  ).82: 6ج، 1389(كاپلستون، » كردند، بنيانگذار جامعة مدني بود

اغلب بين ادبيات و تحـوالت سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و حتـي اقتصـاديِ جامعـه        
اي است كه رمانتيسم هم به عنوان يك جريان ادبـي    ارتباط مستقيمي وجود دارد. اين قاعده

توسعة سريع شـهرها و نيروهـاي جديـد اقتصـادي و سياسـي، توسـعة       «كند.   از آن پيروي مي
شود كه شاعر در پايگـاه    خوان، باعث مي  طبقات مختلف مردم كتابشكاف و اختالف بين 

اي نيست كه خود گـاه شـعر     اجتماعي خود تجديد نظر كند. اينك شاعر ديگر عضو جامعه
تراشي كـه عضـو     سرايد. ادبيات ديگر جامعه را در قالب جمالت و عبارات زيبا و خوش  مي

سـازد هـر     كند و همين وي را ناگزير مي  نميفهيم و هوشمند جامعه از آن لذّت برد، وصف 
). بـر مبنـاي همـين تفكّـر يكـي از      129: 1387(پريستلي، » تر شود  تر و شخصي  دم خصوصي

افرادي كه به اين نظام به ظاهر متمدن سخت اعتراض دارد، روسوست. اما عقايد روسـو در  
رة علـوم نـدارد و پيـدايش    اي دربـا   بينانـه   اين باب هدفمند و منطقي است. روسو ديد خـوش 

هنرهـا و ادبيـات و علـوم بـه منزلـة      «گويد:   داند. وي مي  فنون و علوم را مديون عيوب ما مي
هـا بـراي آن بـه دنيـا       انسـان    هاي گلي گرداگرد زنجيرهايي اسـت كـه بـر دسـت و پـاي       تاج
ها بردگي خـود را    شود كه انسان  كند. اين زيب و زيورها سبب مي  اند در سينه خفه مي  آمده

ها برخاسته از شـر بـوده و بـه شـر       ). خالصه، آن76: 6، ج1389(كاپلستون، » دوست بدارند
انسـان در زنـدگي   «اند. از نظـر او    اند و زايندة سستي  انجاميده و در نهايت پديدآرندة تجمل

شـرير  طبيعي يعني در حال توحش نيك و خوشبخت بوده است و در نتيجة ورود به جامعه، 
كند كه به واسطة استقرار و به   و بدبخت شده است. روسو ابتدا به تشكيالت جامعه حمله مي

رسميت شناختن مالكيت، ايجاد عدم مساوات نموده است. سپس به ظواهر درخشـان تمـدن   
گيرد كـه زائيـدة تجمـل اسـت و آن هـم نتيجـة         يعني علوم و هنرهاي زيبا و ادبيات ايراد مي



 177   روسو ژاك  ژان كيرمانت ييگرا  عتيطب از انهيگرا  معنادرمان يخوانش

 

تـرين نقـدهايي كـه روسـو بـه        ). يكي ديگـر از مهـم  9: 1332زاده،   (زيرك» تاختالف ثرو
سازان سياسي عصر خـود    مانند غالب نظريه«جامعة مدني دارد، غيرطبيعي بودن آن است. او 

كه منظور وي تا حدي فرضي است. روسو اين وضع   گويد. گو اين  از وضع طبيعي سخن مي
ندارد، شايد هرگز وجـود نداشـته باشـد و احتمـاالً هرگـز      داند كه ديگر وجود   را حالتي مي

وجود نخواهد داشت. روسو به عدم تساوي طبيعي بر حسب سن و سالمت و هوش و غيـره  
معترض نيست، بلكه فقط به عدم تساوي ناشي از امتيازاتي كه رسم و عرف آنهـا را تاييـد و   

گرايـي كـه از     مـا ايـن طبيعـت   ). ا348: 3، ج1351(راسـل،  » كند، اعتراض دارد  تصويب مي
هـاي آن از جملـه     اي بـا ديگـر ويژگـي     هاي رمانتيسم اسـت و بـه گونـه     ترين ويژگي  برجسته

هـا    تخيل، سير و سفر، پرداختن به درون و توجه به شهود گره خورده است، در نزد رمانتيسم
  و روسو به چه معناست. 

  گرايي ـ رمانتيسم ـ روسو  طبيعت
شـود،    هاي رمانتيسم يـاد مـي    ترين ويژگي  گرايي به عنوان يكي از مهم  عتوقتي از طبي

گرايـي در نـزد     هـا، طبيعـت    آيد اين اسـت كـه مگـر قبـل از رمانتيسـم       سوالي كه به ذهن مي
گرايي   ها نيز طبيعت  شده است؟ واقعيت اين است كه پيش از رمانتيسم  ها ديده نمي  كالسيك

بيش كاربرد داشته است اما اوالً بسامد بسيار كمي داشته و ثانياً ايـن   در آثار هنرمندان كم و
كاربرد بسيار محدود و سطحي بوده است؛ محدود به ايـن سـبب كـه همـة منـاظر طبيعـي را       

پسنديدند و  فقط مناظر زيبا و خندان و شاد را دوست داشتند و سطحي به اين دليل كـه    نمي
ناقص و حتي مضحك بود. اين هم كه طبيعت بسـامد   توصيفشان از طبيعت بسيار ساختگي،

داده است به دليل نـوعي سـابقة ذهنـي در نـزد ايشـان اسـت؛         كمي از افكارشان را شكل مي
اغلب نويسندگان و بيشتر مسافران به منـاظر طبيعـت اعتنـا ندارنـد.     «اي لبريز از عادت.   سابقه

انـد و    ود، بيشـتر از آنچـه خـورده   ) در مسـافرات خـ  17مثالً شـاپل و باشـون (دو سـياح قـرن     
  ).4: 1332زاده،   (زيرك» اند  چه ديده  كنند تا از آن  اند صحبت مي  آشاميده
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ها ما بـا نـوعي توصـيف بيرونـي از طبيعـت مواجـه هسـتيم. اگـر           از ديدگاه كالسيك 
ص كـه  هايي خا  ها با انسان  گيري كنيم، در مكتب كالسيك  تر موضوع را پي  بخواهيم از قبل

اند روبرو هستيم. حال تمام امكانات از جملـه    تر و نه عادي  هاي خاص  احتماالً داراي ويژگي
رود. براي مثال اگر بـه    سازي افكار و اهداف اين انسان به كار مي  طبيعت در راستاي برجسته

يي كه اين ها  اي است براي نشان دادن عظمت و يا دشواري  پردازيم، اين دريا وسيله  مي  دريا 
ها طبيعت عنصري است اساسي كـه شـاعر يـا      قهرمان با آن مواجه است. اما در نزد رمانتيسم

دهـد. بـه بيـان ديگـر       هايي چون: تخيل و احساس، پيونـد مـي    نويسندة رمانتيك را با ويژگي
توصيف بيروني «جا پرورش دهندة افكار و احساسات هنرمند است و در واقع   طبيعت در اين

دهـد و بـه طـور      گرايانـة طبيعـت و همـدلي بـا آن مـي       عت جاي خود را بـه درك  درون طبي
» شود  اي حاالت و خصوصيات طبيعت در پيوند با احساسات انسان در نظر گرفته مي  فزاينده

هــاي رمانتيســم مــرتبط اســت؛   ). ايــن ويژگــي بــه نــوعي بــا شخصــيت53: 1387(فورســت، 
انـد و هدفشـان نشـان دادن مسـائل بشـر زمينـي         دسترس هايي كه بسيار عادي و در  شخصيت

شعر خوب غليان خودجـوش احساسـاتي قـوي اسـت كـه بـا تأمـل و        «است. به گمان ايشان 
  ). 245: 1385(داد، » شود  آرامش كنترل مي

هـا، از    كـه بـر خـالف كالسـيك      طبيعت رمانتيسمي دو ويژگي برجسته دارد. يكي آن
با غوطه «كند؛ بلكه   گرفته شدة محض استفاده نمي  ليديِ عكسطبيعت به عنوان يك ابزار تق

) و 34: 1388(عبـاس،  » يابـد   هاي موجـود در طبيعـت را ناكامـل مـي      در درون خويش نمونه
كند با آميختن روح پر احساس و تخيل آدمي، بـه ايـن طبيعـت جـان بخشـد؛ زيـرا         سعي مي

موجوديت آن نيست بلكه محركي اسـت كـه    اي طبيعي صرفاً اشاره به  هدف از ارائة منظره«
: 1387(ايبرمـز،  » دارد  ترين فعـل انسـان يعنـي فكـر كـردن وا مـي        شاعر رمانتيك را شاخص

گذارند و معتقدند اثر رمانتيـك    كه به طبيعت از نگاه طبيعي بودن احترام مي  ). ديگر آن267
بايـد داشـته باشـد و نبايـد     نيز اين خاصيت طبيعي بودن (سازگار با طبيعت آدمـي بـودن) را   

نهضت رمانتيك اساساً هدفش رها ساختن شخصيت بشر از غل و زنجيـر  «فراموش كنيم كه 
اثـر خـالق   «هـا    ). از ديد رمانتيسـم 339: 3، ج1351(راسل، » و اخالق و رسوم اجتماعي بود
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. آورد  بخـش نبـوغ سـر برمـي      هاي حيات  خصلت گياه را دارد و به طور خود جوش از ريشه
گويـد    ). جان كيتز مـي 59:  1387(فورست، » كند  رويد و رشد مي  شود، بلكه مي  ساخته نمي

هاي درخت فرو نريزد بهتـر اسـت اصـالً بـه دنيـا        اگر بناست شعر به طور طبيعي مانند برگ«
شعر چون گيـاه رسـتني بنـا بـر فطـرت خـود       «). كالريج معتقد است 245: 1385(داد، » نيايد

  ).245(همان: » كند  هايي را پيدا ميشكل و قالب ن
يابد نيـز بـراي تحقّـق همـين       نويسي كه در اين دوره رواج مي  نامه و اعترافات  زندگي 

گونه كه طبيعت اسـت    خواهم طبيعي باشم همان  كه من مي  موضوع است. اعترافات يعني اين
صـالت انسـاني   در بازگشـت بـه طبيعـت مقصـود بازيافـت ا     «و نه ساختگي و غير محسـوس.  
شد كه نتاج حاصل از فردگرايي، انسان را از اصـالت خـود     مطرح است؛ زيرا چنين تلقي مي

). براي مثال روسو 186: 1390(ثروت،» خارج ساخته و اخالق طبيعي او را فاسد كرده است
و ماننـد آن اسـتفاده   » طبيعي است«يا » طبيعت من«هاي   در اعترافات خود چند ده بار از واژه

به اعتقاد هنرمندان مكتب رمانتيسم انسان تنها در موقعيت طبيعي خصايص انسـاني  «كند.   مي
  ).186: 1390(مدرسي، » نمايد  خويش را حفظ مي

تـرين    باشـد. امـا مهـم     هاي رمانتيسم توجه خاص بـه عاطفـه مـي     يكي ديگر از مشخصه
سـادگي و بـي آاليشـي     جايگاه عاطفه كجاست؟ ضمير ناخودآگاه انسان كه ريشـه در بعـد  

جوشــد. از همــين انديشــه اســت كــه يكــي از   انســان دارد كــه آن نيــز از طبيعــت انســان مــي
فرسايي بود كه اين   گيرد و آن تالش طاقت  ها به جامعة صنعتي شكل مي  اعتراضات رمانتيسم

يـن  هاي صنعتي و اقتصادي از خود نشان دهد و ا  انسان صنعتي مجبور بود براي رشد سازمان
  شان نبود.  ها به هيچ وجه شايستة روح جاودان  از نظر رمانتيسم

ها، سير و سفر و ديدن مناظر گوناگون و   گرايي رمانتيست  هاي طبيعت  از ديگر ويژگي
جـا طبيعـت     رفتن در دل طبيعت و انزواطلبي و تفكّر و پرداختن به درون است. مسلماً در اين

هاي حس بينايي و رسيدن به ذهن براي بارور كردن تخيـل    هبهترين منبع براي عبور از درواز
جويد تـا در آن    شاعر و يا نويسندة رمانتيك، گوشة خلوتي را مي«تواند باشد.   و احساس مي

بـه دوشـي اسـت كـه همچـون نياكـان دور، در پهنـة           در خود و افكار خود فـرو رود. خانـه  
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ود بـه معنـي مـرگ نبـوغ اوسـت. او از طريـق       لولد. سامان يافتن در جامعه خ  ناخودآگاه مي
  )132: 1387(پريستلي، » برد  ناآگاهي خويش كه با طبيعت برقرار ساخته است لذّتي مي

ها اعتراض دارنـد و دليـل خـود را بـا يـادآوري        ها به تضاد طبقاتي كالسيك  رمانتيسم
كننـد و آن را    دوران ابتدايي و بدوي زندگي بشر كـه همـه بـا هـم برابـر بودنـد توجيـه مـي        

دانسـتند. از ديـد     تمامي جهان را كليتـي واحـد مـي   «دانند. ايشان   سازگار با طبيعت آدمي مي
). از طرف ديگر ايـن تضـاد   246: 1385(داد، » آنان انسان رابطة حياتي با نظام آفرينش دارد

داننـد.    اي از جانب عقل و خالف روح پر احساسي كه در طبيعت انساني است مـي   را دسيسه
از نگاهي ديگر اين ميل بازگشت به زندگي ابتدايي كه با طبيعت پيونـدي ناگسسـتني دارد،   
حاكي از نوعي نوستالژي آدمي نسبت به گذشتة خود دارد كه تـوأم بـا عشـق بـه طبيعـت و      

واسطه يا شهود است تا   بيشتر به معني ادراك بي«زيستي بود. احساسي كه از ديد روسو   ساده
) و 92: 6، ج1389(كاپلسـتون،  » احساس بـه مفهـومي كـه تـرحم را احسـاس كنـيم      به معني 

  آشكار است كه بهترين جا براي درك اين شهود طبيعت است. 
گرايي در نزد روسـو بـه عنـوان يكـي از پيشـگامان رمانتيسـم چـه          اما طبيعت و طبيعت

ن را بايـد از اصـول   حاصـل از آ    معنايي دارد؟ توجه به طبيعت و بازگشت به صفا و سـادگي 
شـود.    اي كه اين توجه، در تمام آثارش كـم و بـيش ديـده مـي      فكري روسو شمرد؛ به گونه

گرايي در نزد روسو در بردارندة دو معنا است. يكي توجـه و زيسـتن در دل طبيعـت      طبيعت
كه باعث برانگيختن تخيل، واداشتن انسان به تفكّـر و احتـرام بـه احساسـات اسـت و ديگـر       

قبل از روسـو  «طبيعي زندگي كردن همچون طبيعت و دوري از تمدن به ظاهر متمدن است. 
هـاي قلـب و شـور درون را يكـي از اَشـكال و صـور حيـات بلكـه يكـي از حـوادث             هيجان

اند. ولي در نظر روسو احساسات اساس زندگاني و تنها عالقة ما   دانسته  خطرناك زندگي مي
» اين خيلي به مورد است كه روسو را اولين پيشقدم رمانتيسم بـدانيم به زنده بودن است. بنابر

داند و بـه همـين     ). روسو طبيعت را سازگار با روح و نهاد آدمي مي12: 1332زاده،   (زيرك
كاري كه ساده و «خاطر اصرار دارد كه انسان بايد به آغوش طبيعت برگردد. او معتقد است 

). او دربـاره لـزوم   301: 1388(روسو، » قابل تمجيد است آاليش باشد طبيعي است و اين  بي
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احساسـات طبيعـي مـا را بـه خـدمت منـابع عمـومي هـدايت         «گويـد:    توجه به احساسات مي
كه صاحب   ن  دهد. پس براي آ  كه عقل ما را به سوي خودپرستي سوق مي  كند و حال آن  مي

، 1351(راسـل،  » پيـروي كنـيم   تقوي و فضيلت باشيم، فقط بايد به جاي عقل از احساسـات 
داند و چنـين    ) و يكي از كاركردهاي طبيعت را كمك براي شناخت بهتر خود مي356: 3ج

هاي بشـر يعنـي شـناخت خويشـتن را بـا طبيعـت پيونـد          ترين دغدغه  است كه يكي از بنيادي
ه و هـاي عاشـقان    زند. طبيعت در نزد روسـو مـادري پـر عاطفـه اسـت كـه او تمـام تجربـه          مي

يابد و همين موضوع است كه نگاه روسو به طبيعـت را    خاطرات كودكي خود را در آن مي
درست است كه بعضي نويسندگان بعد از روسـو  «دهد.   در حد يك آرمان و يا نياز ارتقا مي

انـد و در تجزيـه و تحليـل عـواطفي كـه از        تر از وي توصيف كـرده   تر و كامل  مناظر را دقيق
اند، ليكن شكي نيست كه به قول سـنت    تر شده  گردد دقيق  ا طبيعت حاصل ميتماس انسان ب

ــات فرانســه وارد كــرده اســت    ــين كســي اســت كــه خضــارت را در ادبي ــوو، روســو اول » ب
كه گفتـه شـد يـك معنـاي طبيعـت در نـزد روسـو طبيعـي           )؛ اما اين11: 1332زاده،   (زيرك

بلكه هـدف وي  «ندگي بدوي دانست زندگي كردن است را نبايد يك بازگشت صرف به ز
دعوت بشر به اصل و طبيعت واقعي او، يعني زنـدگي سـاده و صـميمي، جمعـي يعنـي غيـر       

ريـايي    استبدادي و استعماري روستايي است. يعني آن نوع زندگي كه پـر از سـادگي و بـي   
كشند و كسـي را حـق برتـري بـر كسـي نيسـت. بنـابراين در          است و در آن همه زحمت مي

: 1390(ثروت، » يل نهايي روسو بايد گفت كه وي مخالف استبداد و استثمار شهر استتحل
). شايد به همين سبب است كه روسو در زندگي خودش نيز سعي داشـته كـه در محافـل    80

بينيم   داد. مي  اشرافي شركت نكند و حتي رفتارهايي بر خالف مبادي آداب از خود نشان مي
بازگشت به طبيعـت،  احتـرام بـه احساسـاتي اسـت كـه در دل       كه يكي از اهداف روسو در 

  طبيعت وجود دارد نه زنده كردن غارنشيني. 
كـه باعـث مطـرح شـدن او     » گفتار در علوم و هنرها«اي جنجالي به نام   روسو در مقاله

تاريخ بشـريت چيـزي جـز تـاريخ     «دهد كه چكيدة آن اين است كه   شد، نظراتي را ارائه مي
نهاد است اما تمدن و فرهنگ تبـاهش كـرده     بار نبوده است. انسانيت فطرتاً نيك  زوال فاجعه
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يعنـي  » طبيعـت انسـاني  «). مشكل روسو سركوبي بخش اساسي 21: 1389(استراترن، » است
يك جزء اساسي انسـانيت مـا   «احساسات متعالي در نزد متعقالن پيشين است. او معتقد است 

گفتـار در منشـأ   «). روسـو در مقالـة   20(همـان: » ر دارددر واقع زير پوشش خـرد تمـدن قـرا   
تـر بيـان     انـد، نظـرات خـود را واضـح      كه آن را جرقة فكري انقالب فرانسه دانسـته » نابرابري

كند و دليل محروم شدن بشر از فيض طبيعت را، مالكيت و حرص انسان در تصاحب آن   مي
داند.   روسو دليل اين فالكت را دو عامل مي هاست.  داند كه پيامد آن نابرابري ميان انسان  مي

آيد.   نخستين نابرابري طبيعي است كه از تفاوت در جثه، قدرت، هوش و مانند آن پديد مي«
توانيم تغييـرش دهـيم.     ناپذير است. ما نه مسئول آنيم و نه مي  اين نابرابري جسماني و اجتناب

يطـة اختيـار ماسـت. ايـن حاصـل انتخـاب و       خيـزد و در ح   گونة دوم نابرابري از جامعه برمي
بازگشت «). از ديد روسو راه حل اين معضل عبارت است از 27(همان: » كنش انساني است

). ايـن  118: 1378(جعفري، » نامند  به طبيعت و آن چيزي كه آن را حالت اجتماعي اوليه مي
خـود بـه ايـن     قدر مهم اسـت كـه روسـو در نظـام آموزشـي       طبيعي زيستن در نزد روسو آن

آمـوزش و پـرورش كنـونيِ    «موضوع نظري ويژه بـه عنـوان يـك اصـل دارد. او بـاور دارد      
برد و به همين علت كودكان بايـد بـه     جامعه، احساسات و عواطف را در كودكان از بين مي

طور طبيعي و به دور از نفوذهاي بد جامعه كه مشـوق رقابـت ناسـالم اسـت، تربيـت شـوند.       
هاي استعدادهاي طبيعي آنها   طبيعي بايد حس اخالقي كودكان را بر پايه  آموزش و پرورش

بپروراند و به كودك اجازه دهد كه پيشرفتش متناسب و همگام با استعداد خود باشد، نه بـر  
). شايد بـه سـبب همـين توجـه عميـق روسـو بـه        154: 1390(زيباكالم،» طبق تمايالت مربي

تيسم را از روسو و آن هم در نيم ساعت تأمل او در زيـر  ها جرقة رمان  طبيعت است كه خيلي
دانند و خود او نيز رمانتيسم را بازگشت به طبيعت دانسته و در آثار خـود از    يك درخت مي

  پردازد.  قدر به آن مي  اين» اعترافات«جمله 
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  گرايي روسو در اعترافات  وجوه طبيعت
را    تـوان آن   گسـترده اسـت كـه نمـي    چنـان  » اعترافات«ابعاد توجه روسو به طبيعت در 

فقط به عنوان يكي از اصول فكري روسو دانست، بلكه بايد بپذيريم كه اين ميل افراطـي در  
توجه به طبيعت، نقشي اساسي در زندگي او دارد تا جايي كه گاهي تنها بهانة اوسـت بـراي   

خـود ارائـه داده   توان گفت اين نگرش، معنايي است كه روسو از زنـدگي بـراي     زيستن. مي
قابـل تأويـل اسـت.    » هاي تجربي  ارزش«است و در هر سه روش معنادرماني فرانكل به ويژه 

دانـد.    ها را نـوعي دريافـت از جهـان مـي      هاي تجربي معتقد است آن  فرانكل در تبيين ارزش
 هـاي تجربـي،    تواند به انـدازة آفريننـدگي معنـابخش باشـد. بيـان ارزش       اين پذيرا شدن مي«

). البته بايد توجه 162: 1391(شولتس، » مجذوب شدن در زيبايي عوالم طبيعت يا هنر است
گرايي در ابعاد   داشت كه جايگاه طبيعت در نزد روسو وراي معنادهندگي است و او طبيعت

ناپـذير    هاي زندگي و در واقع اصلي تخطي  اي براي تمام جنبه  مختلف بررسي و آن را نسخه
  داند.  مي

كنـد و مراجعـه بـه پزشـك و       وسو وقتي چند سالي با بيماري دست و پنجه نـرم مـي  ر
شود، طبيعي زيستن و بازگشت به طبيعـت را    تجويز داروهاي گوناگون در او مؤثر واقع نمي

پرهيـز غـذايي سـخت را رهـا     «يابد. تجويزي كه اتفاقاً اثـربخش هـم هسـت.      دواي خود مي
داد از سـر    جا كه توانم اجازه مي  ي مردي سالم را، تا آنكردم. نوشيدن شراب و شيوة زندگ

). در 285: 1388(روسـو،  » چيز چشم نپوشيدم  روي كردم. اما از هيچ  گرفتم. در هر چيز ميانه
نشـيني  را كـه بـراي او در بردارنـدة نـوعي        جايي ديگـر دوري از محافـل تجملـي و گوشـه    
). از 755دانـد (همـان:     دليل قابل احتـرام مـي   آرامش و معناست، ناشي از طبيعت و به همين

خاطر را برعهده دارد، بلكه اموري چـون    انگيزي و تفرّج  نظر روسو طبيعت نه تنها وظيفة دل
شـود، در نهايـت     ها را برعهـده دارد. وقتـي از نـديم خـود (دو ووارن) جـدا مـي        پيوند انسان

فريـده بـود امـا سرنوشـت او را از روسـو      تنهايي معتقد است: طبيعت او را بـراي دو ووارن آ 
را پـر     هنگامي كه به كُلي تنها بودم، دلم تهي بود، اما تنها نيازمند كسي بود كه آن«گرفت. 

كم تا حدي از مـن گريـزان كـرده بـود كـه        كند. سرنوشت زني را از من گرفته بود و دست
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نظيـر    ) و يـا كـم  399(همـان:  » مطبيعت مرا براي او آفريده بود. از آن هنگام تنها مانـده بـود  
شناس خـود، آنـه را بـه آن علـت       بودن و در خور احترام بودن دوست بسيار صميمي و گياه

چنين بود كه من وفادارترين دوستي را كـه در  «گويد:   داند كه طبيعت مربي اوست و مي  مي
طبيعـت مربـي او    نظير كه  ام از دست دادم. مردي در خور احترام و كم  سراسر زندگي داشته

  ).253(همان: » بود
هاي توجه به طبيعت در نزد روسو را كه نوعي معنادرمـاني    ترين جنبه  به طور كلي مهم
  توان مرتبط دانست:  شود، با پنج موضوع مي  براي او محسوب مي

  . طبيعت و كودكي1
گذشتة آدمي به طور كل و كـودكي بـه طـور خـاص، تـأثير فراوانـي در روحيـات و        

گانة آدمي كـه در واقـع رابطـة بـين       هاي پنج  رش يك انسان در آينده دارد. در ميان حسنگ
اي دارد؛ بـه    باشد، حس بينايي جايگاه ويـژه   انسان و جهان بيرون براي دريافت اطالعات مي

ايـم، بيشـتر بـه      چـه را كـه ديـده     ويژه در دوران كودكي و نوجواني. همة ما از كـودكي، آن 
بعضـي از مـردم از طريـق    «ايم.   چه شنيده، چشيده، بوييده و يا لمس كرده  ا آنخاطر داريم ت

اي بصـري دارد. حافظـة     آورنـد. حافظـة آنهـا خصيصـه      تصاوير ذهني ـ بصري به خـاطر مـي   
). اتفاقـاً يكـي از   59: 1386(فرويـد،  » كند  بصري نوعاً خاطرات دوران كودكي را حفظ مي

شـود، طبيعـت اسـت. فرانكـل نيـز در        اطرات مانـدگار مـي  هـا كـه باعـث خـ      شـده    اين ديده
، هنگامي كه در بدترين شـرايط روحـي و جسـمي بـود، در پـي خلـق ايـن نـوع         »آشوتيس«

معنادرماني در خود بود. گاهي زندگي فقـط و فقـط در بازگشـت بـه دوران كـودكي معنـا       
سته بـه داخـاوا (نزديـك    به اردوگاهي واب» آشوتيس«خواهند فرانكل را از   يابد. وقتي مي  مي

مونيخ) انتقال دهند، قطار حامل ايشان از وين و از خياباني كه فرانكل در آن زاده شـده بـود   
گذشت؛ درست از مقابل خانة دوران كودكي او. فرانكل اين لحظـات را چنـين وصـف      مي
ابان را ديدم، جا بود كه خي  ها تأخير، ترَن ايستگاه را ترك كرد و اين  پس از ساعت«كند:   مي

ها زندگي اردوگاه را پشت سر گـذارده بودنـد و چنـين      خيابان خودمان را! جواناني كه سال
ها خيره شده   رفت با عشق از روزنه به خيابان  سفري براي ايشان رويدادي بزرگ به شمار مي
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روزنه بايستم  كردم بگذارند جلوي   هايم تمنّا مي  كردم، به هم سلول  بودند. به آنها التماس مي
هـا بفهمـانم كـه  در آن لحظـه نگـاه        كردم به آن  تنها يك لحظه شهر را نگاه كنم. تالش مي
). روسـو نيـز بـه ايـن وجـه      54: 1385(فرانكـل،  » كردن از آن روزنه برايم چـه معنـايي دارد  

كودكي كه معموالً در كنار نوعي طبيعت رقم خورده اسـت، اهميـت خاصـي قائـل اسـت.      
ام بسيار كودكانه به نظر خواهد آمد و از اين بابت بسيار   الني جزئيات آغاز جوانيشرح طو«

ام و هنـوز هـم از     ها كودك بـوده   ام، مدت  متأسفم؛ گرچه از برخي جهات مرد آفريده شده
يابـد    ). كودكي روسو در طبيعتي معنا مي216: 1388(روسو، » بسياري جهات ديگر كودكم

گويـد    احساس عجين شده است. او در بيان خاطرات كودكي خود مـي كه با عنصري به نام 
هايي كه خداوند به آنان (خانواده) ارزاني داشته بود، تنها چيـزي كـه بـرايم      از همة موهبت«

). اين حساس بودن نه تنها بـه روسـو كمـك    18(همان: » به ارث گذاشتند، دلي حساس بود
تري برقرار كند، بلكـه سـازگار بـا طبيعتـي ديگـر        كرد كه با طبيعت بيروني ارتباط عميق  مي

كه يكي از   اي دارد؛ چنان  يعني طبيعت دروني او نيز بود كه در نزد روسو اهميت فوق العاده
تا روزي «شود.   اصول فكري روسو در تبيين ديدگاهايش حتي در امر آموزش و پرورش مي

هـاي    بـا بچـه     ند به تنهايي در كوچهكه خانة پدري را ترك كردم، حتي يك بار هم نگذاشت
ديگر بدوم. هرگز مجبور نشدند هيچ يك از تغييرات اخالقي عجيب و غريب و ناگهاني را 

شـود، در    كه همگي صرفاً از تعليم و تربيت ناشي مي  دهند و حال آن  كه به طبيعت نسبت مي
داشـته بـا كتـاب خـواني     اي كه   ). روسو به خاطر نوع خانواده21(همان: » من سركوب كنند

ها بوده است. در اين حال اين طبيعت بيروني است كه او را بـه    قرين و مسلماً تحت تأثير آن
دو سالي كه در روستا گذشت، اندكي از خشونتي كـه بـر   «گرداند.   اش برمي  طبيعت دروني

روحيـه  هـاي باسـتان در مـن پديـد آمـده بـود كاسـت و          هاي رمي  اثر خواندن شرح پهلواني
اش   ). روسو در ارتباط تنگاتنگ طبيعت با كـودكي 24(همان: » كودكانه را به من بازگرداند

خواهد براي خوانندگان، داستان درخت گردو و بيد را تعريف كند اما براي بيان اهميت   مي
اي خواننــدگان «گويــد:   ايــن موضــوع بعــد از گذشــت ســاليان بســيار دراز از وقــوع آن مــي

انگيز و وحشتناك گوش فرا   ستان پر آب و تابِ درخت گردو به اين داستان غمكنجكاو دا
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). در نهايـت بعـد از بيـان داسـتان     35(همـان:  » گاه اگر توانستيد بـر خـود نلرزيـد!     دهيد، آن
انديشة اين درخت گردو و حكايـت مربـوط بـه    «گويد:   احساس خود را چنين با حسرت مي

هايي كه در سفر به ژنـو در    نده كه يكي از دلپذيرترين برنامهآن چنان به خوبي در خاطرم ما
ام را ببيـنم، بـه خصـوص      داشتم اين بود كه به بسي بروم و يادگارهاي دوران كودكي 1754

  ).37-38(همان: » درخت گردوي محبوبم را

  . طبيعت، سادگي، روستا2
دة فرانسه در قـرن  خوانده و تربيت ش  مردم درس«اين نكته ضروري است كه  اشاره به

سـتودند و مرادشـان از ايـن لفـظ       ناميدند، بسيار مـي   هجدهم چيزي را كه خود حساسيت مي
عبارت بود از احساس كردن، خاصه احسـاس همـدردي. ايـن احسـاس در صـورتي اصـيل       

شد كه مستقيم، شديد و عاري از هر گونه انديشه باشـد. شـخص حسـاس كسـي       شناخته مي
شـد كـه اشـك در      ك خانوادة روستايي گرسـنه و برهنـه چنـان متـأثر مـي     بود كه از ديدن ي

پنداشتند كه تقوا و فضيلت فقرا بيش از اغنياست. خردمند كسـي    زد. مي  چشمانش  حلقه مي
بود كه از فساد مجامع اشرافي دوري گزيند و از صلح و صفاي كلبة محقـر روسـتايي لـذت    

ذات خود زيباسـت و بـه عنـوان يـك اصـل در       ). سادگي در324: 3، ج1351(راسل، » ببرد
تـرين وجـه آن را بايـد      زندگي روسو مطرح است. اين سادگي وجوه مختلفي دارد، اما مهم

تـوان ديـد،     را در روستا مي  در طبيعت جستجوكرد. طبيعت و سادگي آن كه نمود كامل آن 
كند و پرداختن بـه همـة     ك ميكند، كه او را به خدا نيز نزدي  نه تنها تخيل روسو را بارور مي

ها چيزي نيست جز معنادرماني، هنگامي كه روسو از زندگي در شهر و مردمان پـر زرق    اين
هيچ ستايشي را بيش از ستايش خاموشي كـه  «گويد:   شود. روسو خود مي  و برقش خسته مي

آيـد، در    مـي گيرد و با حركات پر طمطراق به بيـان در ن   از تماشاي آثار پروردگار نشأت مي
دانم. علت سستي ايمان ساكنان شهرها را كه جز ديوار، كوچه، جـرم و    خور ذات الهي نمي
دانم چـرا روسـتاييان و بـه خصـوص انزواجويـان        فهمم، اما نمي  بينند نمي  جنايت چيزي نمي

خود، در برابر خـالق    هيچ ايماني ندارند. چگونه است كه روحشان روزي صد بار از خود بي
يابد؟... در اتاقم بسيار كم و بسيار به   دارد، اعتال نمي  ه اعجازهايش آنان را به شگفتي واميك
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آنكـه بـدانم چـه چيـزي       شوم، بي  اندازي زيبا منقلب مي  كنم اما به ديدن چشم  سردي دعا مي
  ).775(همان: » احساساتم را برانگيخته است

ام گذشــته تــا كنــون دو مشخصــة روســتا، زنــدگي روســتايي و مردمــان روســتا، از ايــ
هميشگي و جدا ناشدني از خود را دارا بوده است. يكي سادگي و ديگري گره خـوردن بـا   
طبيعت. شايد به همين خاطر است كه روسو كششي عجيب و هميشگي به روستا و زنـدگي  

د هاي زيباي طبيعت و خالق آن بـه وجـ    درآن را دارد. وقتي روح روسو در امبو بر اثر جاذبه
ام كه در اتاق دعا بخوانم. چون به گمان من ديوارها و   هرگز دوست نداشته«گويد:   آمده مي

). 289(همـان:  » شـود   همة آثار حقيري كه ساختة دست بشر است ميان من و خدا حايل مـي 
در اين شرايط روحي متعالي است كه با گشت و گذار در روسـتا رويـاي عاشـقانة خـود را     

گشـتم در حـالي كـه بـا       كنان دور نسبتاً بزرگي زدم و برمـي   جا گردش  ز آنا«كند.   كامل مي
پرداختم كه تنهـا چيزهـايي هسـتند كـه       شوق و لذّت به مشاهدة مناظر روستايي پيرامونم مي

). روسو حتي در تعامالت روزمـرة  290(همان: » شود  چشم و دل هرگز از ديدنشان سير نمي
اي آن را بـا طبيعـت     سرلوحة كار خود قرار داده و بـه گونـه   خود نيز توجه به اين سادگي را

به من اختيار دادند كه از ميان چهار آپارتمان يكي را بـراي سـكونت انتخـاب    «زند.   گره مي
ترين آپارتمان را در بـاالي آشـپزخانه انتخـاب كـردم. در ايـن        كنم. من كوچكترين و ساده

، سرمست از نغمة پرندگان از هـر نـوع و عطـر    تنهايي عميق و دلنشين در ميان جنگل و آب
ها، دفتر پنجم اميل را نوشـتم كـه طـراوت و شـادابي نسـبي آن را بـه ميـزان بسـيار           بهارنارنج

(همـان:  » مديون تأثير شديدي هستم كه از مكاني كه كتابم را در آن نوشـتم پذيرفتـه بـودم   
وسـتايي، شـرايطي ماننـد    كه در كنـار ايـن طبيعـت، سـادگي و زنـدگي ر       ). خالصه آن617

آرامش، تنهايي و تفكّر كه باعث بارور شدن تخـيالت و بـه بـار نشسـتن احساسـات آدمـي       
-78ها چيزي نيست جز معنادرماني (نيز ر.ك: اعترافات، صص شود و اين  شود، مهيا مي  مي

113-283-454-483-493.(  
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  . طبيعت و عشق3
هاسـت. امـا ايـن      مورد عالقـة رمانتيسـت  ترين موضوع   ترين و هميشگي  اساسي» عشق«

هـا    هـا در روحيـات آن    خطاي رومانتيـك «هايي را داراست كه به آن پايبندند.   عشق ويژگي
ها عواطف تندتند را از هر نوع كـه    هاست. رومانتيك  هاي آن  نيست، بلكه در موازين ارزش

د. عشـق رومانتيـك خاصـه    كننـ   اي كه منجر شود، تمجيد و تحسـين مـي    باشد و به هر نتيجه
» ها واقع شـود   هنگاهي كه با ناكامي توأم باشد اين قدر تندي دارد كه مورد پسند رومانتيك

با ظرافـت تمـام بـه موضـوعات     » اعترافات«). روسو در هر ده دفتر 330: 3، ج1351(راسل، 
تـرين و    بخش  پردازد. نكتة قابل توجه اين است كه لذّت  اي كه تجربه كرده است مي  عاشقانه
ها براي روسو، در ارتباط و در خود طبيعت رخ داده است. به بيـان    سازترين اين عشق  خاطره

ديگر يكي از داليل عشق ورزيدن روسو به طبيعت به اين سبب است كـه وجـه غالـب ايـن     
دهد كه در آن طبيعت نقـش پررنـگ دارد.     خاطرات عاشقانه با معشوق در فضاهايي رخ مي

ديگر عاشقانة روسو با زناني چون: دو ووارن، بازيل، دوبريل، دوپن، دوهودتـو و در  به بيان 
نهايت همسرش ترز اغلب در درون طبيعت رخ داده است. فرانكل نيز از عشـق و خـاطرات   

استفاده كرده و به واسطة آن در اوج يك بحـران  » آشوتيس«آن در اولين روزهاي ورود به 
ذهـنم تصـوير   «نابود نشدني براي زندگي خود يافته است.  روحي و جسمي معنايي اساسي و

داد.   كردم. او بـه مـن پاسـخ مـي      كرد. او را با زيركي مرموزش مجسم مي  همسرم را رها نمي
ديدم. چـه حقيقـت داشـته باشـد و چـه نداشـته         بخش و ركش را مي  لبخند او و نگاه اطمينان

ورشــيدي بــود كــه خيــال برخاســتن داشــت. تــر از خ  باشــد، نگــاه او در آن لحظــه درخشــان
ترين هدفي است كه بشـر    ترين و نهايي  اي در من شكفت. اين حقيقت كه عشق عالي  انديشه

و    ترين رازي كه شعر بشر و انديشه  جا بود كه به معناي بزرگ  در آرزوي آن است و در اين
(فرانكـل،  » و در عشق است باور بشر بايد آشكار سازد، دست يافتم: رهايي بشر از راه عشق

1385 :59.(  
گاهي سخن روسو در باب زنان چنان تأمل برانگيز، حسي و شاعرانه است كه گـويي  
انسان در برابر يك قطعه شعر با شكوه قرار گرفته است. شايد به همين دليل است كـه هيـوم   
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لحـاظ   روسو در تمام عمرش فقـط احسـاس كـرده اسـت و از ايـن     «گويد كه:   دربارة او مي
). 352: 3، ج1351(راسـل،  » ام  اي است كه مـن بـاالتر از آن را نديـده     حساسيت او به درجه

تـر و بـه     عشـق مـن صـادقانه   «گويـد كـه     خود روسو دربارة عشق و احساسش دربارة آن مي
تر از آن بود كه بتوانم به آسـاني احسـاس خوشـبختي كـنم ...       توانم بگويم كامل  جرأت مي
ام، هميشه اين بـوده اسـت     ها موفقيت كمي به دست آورده  ورزي با زن  در عشق كه  علت اين
). در مسـيري لبريـز از طبيعـت، دو    100: 1388(روسـو،  » ام  ها را زياده دوست داشـته   كه آن

شـان از نهـر از روسـو      دختر به نام دوشيزه گرانفريد و دوشيزه گـالي بـراي گذرانـدن اسـب    
به يك دوستي چند سـاعته و البتـه پـر از عشـق و احسـاس و       خواهند. اين كمك  كمك مي

آن دوازه سـاعتي كـه بـا هـم     «كنـد:    شود. روسو از اين لحظات چنين ياد مي  لذّت همراه مي
). توصيفات روسو 173(همان: » كرد  ها دوستي و صميميت برابري مي  گذرانده بوديم با قرن

رود كه   چنان فرو مي  طبيعت يك انسان نيز آن شود، گاهي به  تنها به طبيعت بيروني ختم نمي
اي در مقابل خود بسازد. پـس توصـيف طبيعـت يـك       تواند از آن وصف، مجسمه  آدمي مي

دوشـيزه دوبريـل دختـري جـوان     «گرايي محسوب شـود.    تواند نوعي از طبيعت  انسان نيز مي
ا پوسـتي بسـيار سـفيد و    بود، كم و بيش هم سن و سال من، موزون و متناسب، نسبتاً زيبـا، بـ  

هاسـت و دل    گيسواني سياه، و هرچند مو طاليي نبود، ماليمت و لطفي كه خاص مـوطاليي 
ــته  ــز نتوانس ــن هرگ ــره    م ــت ورزد، در چه ــرش مقاوم ــت در براب ــي   اس ــده م ــد   اش دي ...» ش

هـاي او    تـوان در گفتـه    ). رد اين غرق شدن در عشق و احساس را به راحتـي مـي  120(همان:
كه تمركز روسو به عشق و ارج نهادن به آن ولو از نوع نافرجامش است و   و كرد. اينجستج
داند، مفهومي جز نوعي معنـا    كه آن را صيانت و در نهايت باعث خوشبختي  خويش مي  اين

  درماني ندارد.
هايي كه روسو تجربـه كـرده بـود، عشـق بـه دو ووان جايگـاهي خـاص          در ميان عشق
گويد كه اگرچـه دو ووارن جـايي چـون مـادر يـا خـواهر در نـزد او          يداشت. خود روسو م

اي كه در نهايـت احتـرام بـا او      خواست يك معشوقه بود. معشوقه  داشت اما چيزي كه او مي
نويسد تا به خانم دو ووارن بدهد. بـه همـين     اي مي  ). روسو نامه269كند (همان:   برخورد مي
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اي پـيش بـه     ستم خانم دو ووران را بيابم. به من گفتند كه لحظـه نتوان«رود.   دليل به نزد او مي
روم تـا او را    ها بـود. مـي    و روز عيد شاخه 1728مقصد كليسا از خانم بيرون رفته است. سال 

زنـم ... هرگـز آن مكـان را از يـاد       رسـم بـا او حـرف مـي      بينمش، به او مي  همراهي كنم: مي
هاي خويش مفـرش    هاي خود آب داده و با بوسه  را با اشك جا  برم. از آن پس اغلب آن  نمي
هاي زرين حصاري پيرامون آن بكشـم. هـركس كـه مايـل       توانستم با ميله  ام. كاش مي  كرده

جـا نزديـك     است بناهاي يادبود رستگاري بشر را گرامي بدارد، نبايد جز بر سـر زانـو بـدان   
دانـد و ايـن اوج     عشوق را شاهكار طبيعـت مـي  كه روسو، م  ). در نهايت اين67(همان: » شود

ام   اين موجودي كه در اختيار گرفتـه «گراي او در پيوند دادن با معشوق است.   انديشة طبيعت
): 386(همـان:  » شاهكار طبيعت و عشـق اسـت و روح، جسـم و همـه چيـزش كامـل اسـت       

  ).136-68-65-55-44-43-41-18(ر.ك: صص 

  . طبيعت و تخيل4
ها از جملـه روسـو جايگـاهي خـاص دارد و بـا بيشـتر عناصـر          زد رومانتيسمتخيل در ن

فكري او از جمله بازگشت به كودكي، عشق ورزيدن و پرداختن به طبيعت بـه عنـوان يـك    
عامل باروري تخيل ارتباط دارد. روسو بارها به صراحت گفته حس تخيل او در دل طبيعت 

ل من كه در روستا و در زير درختان به جنـب و  قوة تخي«آيد.   است كه به جنب و جوش مي
ميرد. اغلب از اينكه   افتد و مي  آيد، در اتاق و در زير تيرهاي سقف از توان مي  جوش در مي

ام چون بـه طـور قطـع ميـل و محبـتم را بـر آنـان          پريان جنگل وجود ندارند، افسوس خورده
چنان در نزد روسو با اهميت است كه  انگيزي طبيعت  ). خيال511(همان: » كردم  متمركز مي

حتي ابايي ندارد به واسطة تجربة آن، شـغل خـود را از دسـت بدهـد. وقتـي روسـو تصـميم        
خدمتي كنت دوفاوريا انصراف دهد، به پيشنهاد كُنت توجهي   گيرد به ژنو برود و از پيش  مي
ر خيالم نقش بسـته بـود كـه    انگيز چنان د  اين سفر دل«كند.   كند و فقط به رفتن فكر مي  نمي

توانست با جاذبة آن برابري كند. شـعورم را يـك سـر از دسـت داده بـودم ...        هيچ چيز نمي
كه به حكم ضرورتي فرضي خـود    هاي آلپ بود و نه اين  هدفمان لذّت بردن از عبور از كوه
  ). 128(همان: » را مجبور به توقف در جايي بدانيم
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پـذيرتر قائـل و معتقـد اسـت:       قابليت معنايي تأويـل » رايشهاي گ  ارزش«فرانكل براي 
گـر نيسـت كـه گـرايش مـا بـه آن. در         سرنوشت عيني ما بدان پايه دلسـرد كننـده و ويـران   «

هـا اسـت كـه      آورترين وضعيت  ترين و ظاهراً در ياس  ها و در نوميدكننده  ترين راه  ناپيمودني
ين شرايطي است كه شديدترين نياز به معنايابي جان ترين معنا را يافت. در چن  توان عظيم  مي
هـايي هسـتند كـه دگرگـون       طلبـد، آن   هاي گرايشي را مي  هايي كه ارزش  گيرد. موقعيت  مي

هـا در تـوان مـا نيسـت. در هنگـام رويـارويي بـا چنـين           ها يا دوري گزيدن از آن  ساختن آن
جا اسـت    ). در اين163: 1391تس، (شول» وضعي، تنها راه معقول پاسخگويي، پذيرفتن است

توانند به معنادرمـاني مـدنظر فرانكـل منجـر شـود و ايـن         مي» ورزي  عشق«اي مانند   كه مقوله
  ها به آن توجة تمام دارند.  موضوعي است كه رومانتيسم

) 179: 1، ج1389(سيدحسـيني،  » انـد   پردازي  ها بيشتر پايبند احساس و خيال  رمانتيك« 
پردازي، بستر طبيعت است. طبيعت تنها تخيل روسـو    هاي اين خيال  ترين جلوه  همو يكي از م
پـردازي در طبيعـت كـه اغلـب بـا        انگيزد بلكه جزئـي از تخيـل اوسـت. ايـن خيـال       را برنمي

تواند يكي از وجوه معنابخشيدن به زندگي باشد كه فرانكـل بـه     ورزي همراه است، مي  عشق
هي روسو در بدو سفر خود خيالي از طبيعتي كه خواهد ديـد را در  آن اشاره كرده است. گا

بخشـد و معنـايي بـراي زنـدگي آتـي او        كند و اين به روح او لطافـت مـي    ذهنش مجسم مي
روحم سرشار از آرزوهـاي تـازه، انتظـاري فريبنـده و     «گويد:   شود. در سفر به تورينو مي  مي
ديـدم در نظـرم همچـون ضـامن خوشـبختي        يهاي درخشان بود. همـه چيزهـايي كـه مـ      نامه

كـردم. در    هـاي روسـتايي را مجسـم مـي      هـا ضـيافت    شـوند. در خانـه    گـر مـي    ام جلـوه   آينده
گيري را، بر   تني، گردش و ماهي  آميز را، در حاشية رودها، آب  هاي شيطنت  زارها بازي  چمن

هـا،    بخـش را، در كوهسـتان    تي لـذّت شان، خلـو   را، در زير سايه   هاي خوشمزه  درختان، ميوه
بطالت دلپذير، آرامش، سادگي، لذت راه رفـتن بـي مقصـد را و     تغارهاي پر از شير و خامه،

» آورد  كـرد جذبـة شـوقي بـراي روحـم بـه ارمغـان مـي          چه نظرم را جلب مي  سرانجام هر آن
كند تا طبيعت   يچه گفته شد طبيعت به روسو كمك م  ). پس عالوه بر آن78: 1388(روسو، 

كنـد    را حتي زيباتر از آنچه هست تصور كند. در واقع وقتي او شروع به وصف طبيعـت مـي  
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كنـد و توصـيفاتي شـاعرانه ارائـه       النظر و بسيار مخيل عمـل مـي    گاهي مانند يك شاعر دقيق
تـرين عناصـر آن در تمـام ادوار بـوده اسـت. او در        دهد. شعري كه تخيـل يكـي از مهـم     مي
ترين تشويشي دربارة آينـده نداشـتم و     كوچك«گويد:   بار در ليون مي  وصيف شبي فالكتت

در انتظــار پاســخ نامــة دوشــيزه دوشــاتله، در هــواي آزاد، روي زمــين يــا بــر نيكمتــي دراز   
خوابيدم كه در بستري از گل سرخ خوابيده باشم ... درختان   كشيدم و به همان راحتي مي  مي
گفتنـد، در حـالتي خلسـه      پر از بلبالني بود كه به بانـگ يكـديگر پاسـخ مـي    هاي مرتفع،   باغ

بـردم    ها مي  كردم، احساسات و عواطفم را تسليم حظّي كرده بودم كه از همة اين  گردش مي
منـد باشـم. چنـان در      خوردم كه بايد به تنهايي از اين مواهب بهـره   و تنها اندكي افسوس مي
كـه    آن  ر بودم كه تا پاسي از شب رفتـه بـه گـردش ادامـه دادم، بـي     و  روياهاي دلنشينم غوطه
  ).209(همان: » احساس خستگي كنم

توان دو ديد كُلي نسبت به تخيل از منظر روسو قائل شد. يكي تخيلي كه با آينـده    مي
گره خورده است و تخيلي كه با گذشته مرتبط است. تخيـل مربـوط بـه آينـده بـا بعضـي از       

هايي از آن ياد شد. ديگر تخيـل    شود كه نمونه  كه روسو در پيش داشت، تعبير ميسفرهايي 
مربوط با گذشته كه معموالً با نـوعي از حسـرت همـراه اسـت. دربـارة تخيـل رو بـه آينـده         

چه دوست داريـم باشـد، در حركـت اسـت. در       چه هست و آن  توان گفت: خيال بين آن  مي
چقـدر  «گويـد:    طرة واقع شده خوش اسـت و بـس. روسـو مـي    جا تخيل با خيال يك خا  اين

هـا چقـدر     ام روبرو شوم. اين لحظـه   هاي دلنشين جواني  دوست دارم كه هر از گاهي با لحظه
برايم شيرين بودند، چه كوتاه و كمياب بودند و من چه ارزان طعم خوششـان را چشـيدم ...   

آمد كه با صدايي   گويي خوششان مي ادند،د  هاي خود را سرمي  بلبالن كه ديگر آخرين نغمه
گفتنـد در    جمعي بـا بهـار بـدرود مـي      هر چه بلندتر بخوانند. همة پرندگان در حالي كه دسته

ستايش آغاز يك روز زيباي تابستاني، از آن روزهاي زيبايي كه ديگر در اين سـن نظيـرش   
رگـز ديـده نشـده اسـت،     بينم و در اين سرزمين دلگيري كه امروز سـاكنش هسـتم ه    را نمي

-269-218-202-192-190-127-113-30)؛ (ر. ك: 162(همـان:  » سرود سر داده بودند
298-759-761.(  
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  . طبيعت و طبيعي بودن5
گرايـي    گرايي، حداقل از ديد روسو، يكي از معـاني طبيعـت    رسد در طبيعت  به نظر مي

صنّع بودن است و از ايـن رهگـذر   يعني طبيعي و مطابق طبيعت بودن و يا به عبارتي دور از ت
يابد. در ماجراهاي عاشقانة روسو كه يكي   است كه روسو، معنايي براي بهتر زيستن خود مي

دهد نيز، او به طبيعي بودن معشوق خود   را تشكيل مي» اعترافات«هاي   ترين بخش  از گسترده
گويد:   دو ووارن ميعاملي در زيبايي و جذاب بودن توجه خاص دارد. او در توصيف خانم 

اش نوازشگر و لطيف، نگاهش بس مهرآميز و لبخندش آسـماني، دهـانش بـه انـدازة       چهره«
رنگش كه زيبايي نامتعارفي داشت، هميشـه بـه نحـوي      دهان من بود و گيسوان طاليي پريده

  ).68(همان: » بخشيد  طبيعي به هم ريخته بود و اين حالت به او گيرايي خاصي مي
عاني طبيعي بودن در نزد روسو اين است كه چيـزي نظـم ذاتـي خـود را دارا     يكي از م

آور اسـت. روسـو در     باشد. در اين صورت مطابق سرشت آدمـي و در نتيجـه زيبـا و شـادي    
خدمت مشغول به كار است. پاسخ صحيحي دربارة يك كلمة فرانسوي   جايي به عنوان پيش

انگيزد تا جايي كـه    يل و پدربزرگش را برميدهد كه تحسين همگان از جمله خانم دوبر  مي
اين لحظه كوتاه بود، «كند:   گشايند. روسو از اين لحظات چنين ياد مي  زبان به ستايش او مي

اما از هر نظر شيرين و دلپذير بود. يكي از آن لحظات بسيار كميابي بود كـه چيزهـا را بنـابر    
هـايي را كـه بـر اثـر       ها و قابليت  قام شايستگينشاند و انت  شان در سر جاي خود مي  نظم طبيعي

تـوان گفـت: طبيعـي بـودن در       ). مـي 122(همان: » گيرد  اند مي  لطمات سرنوشت تحقير شده
» طبيعـت «هـاي    كه ايـن خـود يكـي از ويژگـي    » دور از ساختگي بودن است«اينجا به معناي 

د نباشـد، زشـت و زننـده و    چـه بايـد باشـ     است. در واقع هر چيزي كه طبيعي و موافق بـا آن 
در ايـن معنـي را آشـكارتر    » طبيعي بودن«ناپسند است. روسو در جايي ديگر منظور خود از 

كند. او در مقطعي در خانة پيرزني به نام دو ورسليس به عنوان مسـتخدم مشـغول بـه      بيان مي
م دوشـيزه  اي رنگ كه متعلق به خانمي بـه نـا    شود. روسو يك روبان صورتي و نقره  كار مي

شـوند،    شود؛ اما وقتـي از روسـو مـاجرا را جويـا مـي       دزدد. موضوع فاش مي  پونتال است مي
كننـد. روسـو در     گويد كار ماريون (خدمتكار ديگر آن خانه) است. اتفاقاً همه بـاور مـي    مي
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لحن ماليمش (ماريون) در مقايسه با لحن مصمم من، به زيـانش تمـام شـد.    «گويد:   ادامه مي
آسـا.    ز يك سو وقاحتي چنين اهريمنـي و از سـويي ديگـر نرمـي و ماليمتـي چنـين فرشـته       ا

). فكر طبيعـي بـودن، چنـان سـازگار بـا روحيـة       110(همان: » يك از اين دو طبيعي نبود  هيچ
كند پايبندي به اين موضوع را حتّي   رود كه سعي مي  روسو و از اصول فكري او به شمار مي

ام، گـاه سـريع و گـاه پـر طـول و        سـبك نـامنظم و طبيعـي   «اعمـال كنـد.    هايش نيز  در نوشته
وار، گاه جدي و سنگين و گاه شاد و پر نشاط، خـود    تفصيل، گاهي خردمندانه و گاه ديوانه

گرايـي در    تـوان گفـت طبيعـت و طبيعـت      ). مي783(همان: » ام خواهد بود  جزيي از زندگي
وة اصيل زيستن است، راهي است بـراي معنـا كـردن    انديشة روسو در همان حال كه تنها شي

رسـد كـه     زندگي به ويژه زماني كه زندگي تحت تأثير عوامل بيروني فاقد معنايي به نظر مي
  انسان در جستجوي آن است.
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  گيري  نتيجه
نسبتي است عرَضي و نه ذاتي، به ايـن معنـا   » معنا«با » كلمه«كه نسبت   . با توجه به اين1

توانـد در فضـايي گسـترده كـارآيي       ذاتي نبودن تغييرپذير است، معنادرماني مـي  كه به دليل
  داشته و قابل تعبير باشد.

گـرا    . روسو معتقد است يك جزء اساسي انسانيت مـا، زيـر پوششـي از خـرد تمـدن     2
كنـد.    نهفته است و اين همان چيزي است كه فرانكل از آن با عنوان خالء وجـودي يـاد مـي   

كه به گفتة فرويد تمدن شايد هدايايي به ما بخشيده است اما خيلي چيزهـا را نيـز     حاصل آن
  از انسان امروزي گرفته است.

هاي رسيدن به معنا درماني فرانكل، بازگشت به طبيعتي اسـت    ترين راه  . يكي از مهم3
ت و توانـد بيـانگر رابطـة نزديـك ادبيـا       هـا و روسـو اسـت. ايـن مـي       كه از اصـول رمانتيسـم  

  روانشناسي به ويژه در مطالعات امروزي باشد.
دهند كه معتقدند نـه تنهـا محتـواي      ها به حدي به عنصر طبيعت اهميت مي  . رمانتيسم4

هـاي    يك اثر هنري بلكه ساختار آن نيز بايد سازگار با طبيعت باشد. مثل گياهي كه از ريشه
  خورد.  نبوغ آب مي

هـايي فرامـوش شـده      عنا در زندگي است كه بر ارزش. فرانكل در صدد تعريفي از م5
از آن » گرايشي«و » تجربي«، »خالق«هاي   هايي كه تحت سه عنوان ارزش  تكيه دارد؛ ارزش

گرايـي در انديشـة     ورزي و طبيعـت   كند. در واقع تكيه بر اصولي مانند: تخيـل، عشـق    ياد مي
گرايانـه    توان به خوانشي معنادرمان  مي هاست به صورتي كه  روسو، به نوعي تبيين اين ارزش

  از اعترافات روسو رسيد.
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