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 اثر ویرجینیا وولف« اورالندو»پس از خواندن رمان 

 زن و زمان

ساز اخ صر ک ا  ن

iran-emrooz.net | Tue, 10.05.2011, 15:28 

 

هنر ویرجینیا وولف در رمان « ی درخت است. ی افتادن برگ از شاخه عمر به کوتاهِی فاصله»

ی عمودِی افتادن جا  ی اورالندو را در این فاصله اورالندو این است که عمر چهارصد ساله

 های بزرگ تحول اجتماعی باز می کند.  دهد. و راز درازِی عمر کوتاه انسان را در برش می

 

اش را در پیکر یک  ای از نزدیکان ملکه الیزابت است. او یک چهارم از زندگی زاده نجیباورالندو 

کند اما از نظر  برد. او چهارصد سال عمر می را در پیکر یک زن بسر می  مرد و سه چهارم بقیه

ماند. درازی عمر اورالندو به درازی انقالب بورژوازی در  بیولوژیک سی و شش ساله باقی می

است. بخش بزرگ این عمر دراز که از عصر ملکه الیزابت )عصر شکسپیر( آغاز انگلیس 

گذرد.  ی تاریخی میان این دو عصر می یابد، بر زمینه شود و تا عصر ملکه ویکتوریا ادامه می می

ی افزایش میل به بیشتر زیستن و بیشتر تجربه کردن  عمر دراز اورالندو را می توان نشانه

 گیری تحول اجتماعی و تغییرات ناشی از آن دید.  اوجی  زندگی به هنگامه

 

گوید:  شکل رمان، تذکره نویسِی )شرح حال نویسِی ( تخیلی است. ویرجینیا وولف می

تفاوت رمان با شرح حال نویسی این است که رمان حاوی حقیقت نیست؛ رمان، سراب »

کشاند. روح  الل رمان خود میاو در هیات یک تذکره نویس، خواننده را به دنبال سراب ز« است.

تازد.  ی مارسل پروست به پیش می شکافد، شانه به شانه و رواِن کاراکترهای خود را که می

های  ماندگی گرچه او نسبت به پروست از قاطعیت ضد ارتجاعی بیشتری در برخورد با پس

 مردساالرانه برخوردار است.

 

آمیزد،  های زنانه می ی فرهنگ، که با ظرافتها ای از ظرافت اما او قاطعیت خود را در هاله

 پوشاند.  می

 

گذارد.  ای که تحول اجتماعی بر آن می ی اصلی رمان، زمان است. و نقش نسبی کننده سوژه

شود و به همین سبب است  او بر این حقیقت آگاه است که زمان تنها پس از مرگ مطلق می

دارد. تحول اجتماعی، زمان را از اطالق  که زمان به هنگام ایستایی تاریخی به مرگ شباهت
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کند. احساس انسان از زمان به هنگام تحوالت  آورد و مشخص و متغیر و جاذب می بیرون می

بزرگ اجتماعی تغییر می کند. یک دهقان دوران انقالب فرانسه بسیار بیشتر از یک دهقان 

های اجتماعی بزرگ با عمر  ی تحول ها در هنگامه کند. عمر آدم دوران لوئی چهاردهم عمر می

 پیچد.  تحول اجتماعی در هم می

 

ی تحول اجتماعی، همانگونه که  نوا است. اما به هنگامه روح انسان در زمان مطلق، فقیر و بی

ها تشکیل می شود. چون انسان از بسیار « خود»گوید روح انسان از بسیار  ویرجینیا وولف می

شود. رمان،  ان پر تنوع، اثر می پذیرد و پدیدار متنوعی میچیزها و بسیار تغییرات، یعنی از زم

ی متنوِع محدود به زمان، است. برخورد او با ذهنیت  تالشی برای شناخت این مجموعه

یا با تقوای دروغین عصر ویکتوریایی به طور پیشینی « روح زمان»ی مچویِی  ارتجاعی مردانه

زند. برخوردهای خطی  جوشد و فوران می ضد ارتجاعی نیست، بلکه از شناخت حسِی او می

کنند و توانایی دیدن بسیاری خودهای  آدم را ستایش یا محکوم می« خوِد»و قالبی، تنها یک 

ی ضعف و  آمیز، زاده دیگر را در انسان ندارند. برخوردهای یکدست و زمخت و خشن و نفرت

کند. در تحول اجتماعی  یدا میای پ ی تحول اجتماعی کیفیت تازه ناتوانی اند. زمان به هنگامه

کند  عنصری زنانه نهفته است. چرا که تحول اجتماعی بیش از هرچیز مفهوم زن را متحول می

 خدمت می کند.  –بویژه  –و به زن 

 

ی رمان اورالندو عبارت اند از زمان، زن و تحول اجتماعی . این سه گوهر در رمان  سه سوژه

می کنند. زمان از دو جهت به زن شباهت دارد: آبستن  اورالندو در یک تثلیث، وحدت پیدا

شود. یعنی کیفیت دیگری می یابد.  آورد دگرگون می شود و با نوزادی که به هستی می می

بخش است، عالقمند به تغییر است. احساس  شود و چون هستی زن چون آبستن می

. مسئولیت  ی اخالقی مسئولیت در زن درونی است و نه بر طبق موازین از پیش تعیین شده

شود. پس ذات  مند می بهره« تغییر»شود. زن بیش از مرد از  ی او به تغییر متجلی می در عالقه

دهد. این ذات  ها شکوفایی می مشترکی، زن و زمان را به هم مرتبط می کند و به آن

ا در مندی به تغییر که در ذات زنانگی نهفته است، تنه مشترک، تحول اجتماعی است. عالقه

 «. خواه است مرد قدرت»زید. چرا که  آگاهی مرد می

 

تری  اورالندو که مرد بودن و زن بودن را تجربه کرده است به عنوان یک زن خود راموجود کامل

برد. و  تواند لذت را احساس کند. مرد با فکرش لذت می بیند. چرا که زن بیشتر از مرد می می

ین حد لذت بردن در باالترین سطح دادن و سپردن خود ی وجودش، چرا که عالی تر زن با همه

بینیم. او وقتی خود را به مرگ می  به عشق قرار دارد. ما این را در احساس اصیل اورالندو می

خیزد . فردای روزی که  شود و برمی کند. و با عشق او زنده می سپارد مردش را پیدا می



PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/ 
 

~ 3 ~ 
 

ی همه چیز  ها در باره صبحانه می خورد. آن اش با همسر آینده»خودش را به مرگ سپرده بود، 

این رسم عاشقی است. در « ی هیچ چیز ی همه چیز یعنی در باره در باره« » گویند سخن می

 ها بهانه اند.  عشقٔ،واژه

 

تنند، بلکه به مثابه  زنانگی و مردانگی در رمان اورالندو نه تنها چونان دو مفهوم در هم فرو می

بازی اورالندو از ِشل  شوند. در یکی از نخستین روزهای عشق گم میدو احساس نیز در هم 

پر سد اورالندو نکند تو مردی. این اینهمانی و در  پرسد : شل نکند تو زنی. و شل از او می می

ای است که انقالب بورژوازی  هم رفتن و در هم گم شدگی دو جنسیت، غایت تحول اجتماعی

ان نبوده است. تحول اجتماعی نه تنها باید از مانع گیرد. اما راه طی شده آس نام می

های مذهبی عبور می کرده است، بلکه باید ذهنیت ارتجاعی روح زمان را هم تغییر  جنگ

داده است. نگاه مردان به زنان در این دوران را ویرجینیا وولف در آثار نویسندگان بزرگ  می

آقای ادیسوِن » کند.  گالیور( تعقیب میی سفرهای  انگلیسی )مانند جاناتان سویفت نویسنده

دانم که  ی ادبی نوشت: من زن را حیوانی زیبا و احساساتی می نویسنده در یک روزنامه

لرد چستر فیلد پس از تاکید « » توان او را با خز و پوست و الماس و مروارید و...آراست. می

نان هیچ نیستند مگر بسیار برای پوشیده نگه داشتن رازش در گوش پسرش نجوا کرد: ز

کند  ها بازی می سازد، با آن ها بازیچه می هایی با رشد بیشتر، یک مرد فهمیده فقط از آن بچه

ها پس از تحول اجتماعی به حیات  رسوبات ارتجاعی حتا مدت«. آورد و دلشان را بدست می

ند حساب ها اجازه نداشت دهند. تا همین پنج یا شش دهه پیش در آلمان زن خود ادامه می

 بانکی داشته باشند. و مردان حق داشتند قرارداد کارهمسر خود را یکجانبه فسخ کنند.

 

ها مهربان، به دوستان وفادار و به شاعران کم نوا، دست و دلباز و به  نسبت به سگ»اورالندو 

عشق اما به روایت »با این توشه او بسوی عشق می رود. « سرودن شعر عالقمند است.

ی عشق را دارد؟( همانا  ها صالحیت اظهار نظر در باره مرد ) و چه کسی بجز آن نویسندگان

ی عمر اورالندو تاریخ یک نبرد آرام  تاریخ چهارصد ساله« بیرون خزیدن از زیر جامه است

ی انگلیسی را به آرامی دگرگونه کرد. گرچه گاه به  فرهنگی است تاریخ نبردی که جامعه

م روی آورده شد. اما هوشمندی انقالب مستمر بورژوازی در جنگ و جمهوری و انقالب ه

چک سفید نداد و به جای او به دریاساالر نلسون تکیه کرد « کرومول»انگلیس این بود که به 

 که پرچم امپراتوری را در دریاها به اهتزاز در آورد. 

 

ون آورد و آن را تزهای مذهبی بیر تحول اجتماعی در انگلیس سنتز دموکراسی را از درون آنتی

بخش  ارتش آزادی»فالور به آمریکا صادر کرد.  توسط فراریان و تبعیدیان مذهبی با کشتی مای 

های فراری بودند که مذهب را با جدا کردن از سیاست، آزاد  در واقع همین پوریتان« مذهبی
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ر رمان ها را خالقین معنوی دموکراسی دانست. برای همین است که راوی د کردند. باید آن

 اش، تظاهر ضدمذهبی ندارد.  ی نمودهای ضد ارتجاعی اورالندو با همه

 

ی مشابهی باشیم. شاید نیروهای مذهبی، که از جنگ  در ایران نیز شاید ما شاهد تجربه

های  شوند در جریان تحول اجتماعی از افراط حاصل عقیدتی خسته و سرخورده می بی

های انگلیس رهایی خود را در استقرار دموکراسی  یابند و مانند مذهبی مذهبی پاالیش 

ها که با رسانتیمان ضدمذهبی، مشترک و  بیابند. زیرا به آن دسته از چپ ها و ناسیونالیست

توان امید بست. چرا که آنان  اند، دیگر نمی آورده ای مذهب جدید بوجود  اند و گونه شده متحد 

کنند. دموکراسی آنجایی  کمیت دینی توجیه میتوزیع نفرت را در برابر توزیع نفرت توسط حا

ای عینی و عملی،  ها علیه یکدیگر به گونه حاصِل نفرت خواهد رویید که شکسِت نبرِد بی

 آنچنان که در بریتانیای کبیر دیدیم، احساس شده باشد. 

 

سطح انتظار جامعه از نیروهای مذهبی تابع احساس ناامنی مردم از نیروهای ضدمذهبی 

های افراطی، توان انتقادی آن ها را از نیروهای مذهبی  راس و نگرانی مردم از گرایشاست. ه

کند. این فاکتور ایرانی بر بستر تحول  آورد و این، افق ذهنی آن نیروها را محدود می پایین می

اجتماعی در انگلیس غایب بود و بدینسان بود که در انگلیس مضمون تاریخِی تحول اجتماعی 

سازش بزرگ تعیین کننده به پیش رفت. برای این سازش تاریخی دو سبب در  در شکل یک

 کار بود:

 

 اشراف در انگلیس به جنبش مردم و پارلمان علیه شاه پیوسته بودند. -۱

 -انقالب مستمر بورژوازی در انگلیس به شکِل صنعتیِِ انقالب، و نه به شکل اجتماعِی آن  -۲

تکیه کرده بود. پس تحول اجتماعی  -مانند آمریکا -و یا به شکل سیاسِی آن  -مانند فرانسه 

های اجتماعی به پیش برد. این یک ویژگی  در انگلیس مضمون انقالبی خود را در شکل سازش

 یسی است و بحث درست یا نادرست بودن آن یک بحث انتزاعی است. فرهنگ انگل

 

کنند. اورالندو با  ی انگلیسی فکر می اورالندو، و راوی رمان، در چارچوب همین منطق پیچیده

ای او را هجو کرده بود  های مالی ماهانه را به گریِن شاعر، که در نوشته ی صدر، کمک سعه

ق انقالبی مطلقا ناسازگار است. در همین چارچوب فرهنگی دهد. چیزی که با اخال ادامه می

کند. با  اش را به مسائل اجتماعی، کنترل می است که ویرجینیا وولف دپرسیون و نگاه انقالبی

ای تری، مخصوصا در رابطه با اخالق  این همه او از تحول اجتماعی انتظار تغییرات ریشه

ه و برخوردها و سبک کار او با توجه به آنچه ی اندیش جنسی مذهبی دارد. کاراکتر پیچیده

 های او را ممتاز می کند.  گفته شد رمان
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دهد. او معتقد است که ذهن  ویرجینیا وولف کالسیسم در ادبیات را نیز مورد انتقاد تند قرار می

ها را به  ی ادبیات کالسیک پر از اشباح است. و میکرب ادبیات کالسیستی واقعیت خواننده

به «. ُبرند اند که آدم را از زمان حال می این اشباح»کند.  یی در ذهن خواننده تبدیل میها شبح

نظر او ذهن اورالندو نیز سرشار از همین اشباح است. اورالندو هنگامی که نخستین بار در 

کند. ماشین بخاری که ظرف بیست  نشیند، تازه به اختراع ماشین بخار باور پیدا می قطار می

کند و به چیرگی اشباح در ذهن  ی مناسبات را در اروپا دگرگونه می ی راوی چهره فتهسال به گ

دهد و این حدودا در دو دهه پیش از انقالب فرانسه و حدودا همزمان با انقالب  پایان می

 سیاسی آمریکاست. 

 

اورالندو که مدت ها بود از جادوی کالسیسیسم و اشباح آن رها شده بود، و به زمان حال 

ی  ای که در آن همه افتد. به عرصه ی دیگری از زمان می برگشته بود، درپایان رمان به عرصه

های فنی و  فضاهای استفاده نشده از عمر با اشباح د یگری و با جادوی اطالعات و آگاهی

 شود.  غیرطبیعی پر می

 

ی  بع شیوهپس زمان تا این حد نسبی است. و قانونیت آن تابع کندی و سرعت آن است. و تا

شود. یعنی زمان یک بعد درونی هم دارد. اورالندو در آخررمان  ای است که از آن می استفاده

کند. خودی که شهرت نام دارد و او را به  در دوران شاه ادوارد، خوِد دیگری را در خود کشف می

یسنده از دارد. آیا نو ی ادبی به آن وا می اش و یا احتمال تعلق جایزه فکر چاپ هفتم کتاب

دهد؟ ویرجینیا وولف  های انسانی نوشتن را از دست نمی گذرد، انگیزه ی معینی که می مرحله

ی انسانی آن را دگرگون کرده  خواهی چهره ی ادبی که شهرت خواهی و خود اینجا به جامعه

 کند. است، انتقاد می کند. این انتقاد را بالزاک نیز به صورت دیگری در آرزوهای برباد رفته می 

 

اش به  ی برخی از کاراکترهای رمان توان گفت او در کنار عالقه با این دیدگاه است که می

گیرد و به بن  ی الیزابت )که آغاز انقالب بورژوازی در انگلیس است(، قرار می های دوره ارزش

بسِت اخالقی عصر ویکتوریایی، که آغاز انحطاط است، واکنش نشان می دهد. او در راستای 

گرایی  گیرد. و این پیچیدگی را جایگزین اخالق می  گی فرهنگ آن را پی حول اجتماعی پیچیدهت

کند. ملکه ویکتوریا با تبلیغ تقوا برای زنان در حقیقت به آزادی عمل زنان درفضایی  درباری می

 -یعنی ملکه ویکتوریا -دهد. همان گونه که مردم دوران او در مورد خود او دوگانه میدان می

نشینی مذهب را از مواضع  با تبلیغ اخالق، عقب -یعنی ملکه ویکتوریا -کردند. او داوری می

 کرد. اش جبران می اجتماعی
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رمان بر محور چهار زن می چرخد. سه زن متحول و یک زن مبّلغ اخالق. زن چهارم ملکه 

ب بورژوازی بود و به ویکتوریا است و سه زن دیگر: ملکه الیزابت در قرن شانزده، که آغازگر انقال

های خود را در تئاترهایی با ظرفیت سه  نامه شکسپیر پیامبر ادبیات مدرن امکان داد تا نمایش

هزار نفر به اجرا بگذارد، و اورالندو کاراکتر رمان ، که نماد چهارصد سال تحول اجتماعی در 

م کاری و کم حرفی او یابد و گاه ک انگلیس است، و نویسنده که همزمان در اورالندو تجلی می

 کند. را در انتقاد به تاریخ پرپیچ و خم مدرنیته با استفاده از تکینک تذکره نویسی جبران می

 

ای در این حد از شفافیت و صمیمیت یافت. شخصیت او ترکیبی از  مشکل بتوان نویسنده

درونی بودن و آمد قهری اوج  آورد. مبارز بودنش مانند فروغ پی هدایت و فروغ را به خاطر می

ی او که او را مانند هدایت به دپرسیونی کشاند  بینانه ی اوست. و بدبینی واقع زنانگی آگاهانه

اش در سال  که به پایانی از همانگونه انجامید. او تنها سیزده سال پس از مرگ اورالندوی رمان

 های قرن بیستم پایان داد.  به زندگِی یکی از بزرگترین نویسنده ۱۴۹۱

 

 صر کاخسازنا

 ۱۲۳۴دیماه  ۲۲

http://nasserkakhsaz.blogspot.com/ 
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