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 چكيده

ــات ــو، اعتراف ــي روس ــتين و غزال ــي را آگوس ــوان م ــالي از ت ــرين ع ــسته و ت ــرين برج  ت
ــه ــاي نمون ــ «ه ــه» خودنوشــت ةزندگينام ــمار ب ــو. آورد ش ــتين و روس ــه آگوس ــاطرات ب  خ
ــودكي دوران ــود ك ــاز خ ــي ب ــد م ــكل و گردن ــري ش ــان گي ــاي بني ــصي ه ــان تيشخ  را ش
 و مـذهب  طبيعـت،  چـون  مـواردي  نيـز  و خـود  يتربيتـ  مراحـل  ،سـپس  و كننـد  مـي  تشريح
 اســـت، بـــوده تأثيرگـــذار هـــا آن زنــدگي  در كـــه را پيـــشين نويـــسندگان آثـــار مطالعــه 
 نظــر تجديــد بــه ،» الـضالل  مــن المنقــذ «در غزالـي  اعترافــات دامنــه امـا . كننــد مــي بررسـي 
 منجــر حقيقــت بــه وصــول راه بهتــرين شــناخت بــه كــه شــكي روايــت و او دينــي و علمــي
ــي ــ م ــدود ود،ش ــي مح ــردد م ــين از. گ ــر هم ــان منظ ــي مي ــتين و غزال ــ آگوس ــرخالف ـ  ب

 و شــباهت نــوع ك يـــــ اجتمــاع و مــذهب لحــاظ از آنــان محــيط و عــصر فــاحش تفــاوت
 ظــواهر از را هــا آن تــدريج بــه كــه بــود دو آن ذاتــي و طبيعــي ميــل آن و پيداســت رابطــه
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1- مهمقد  

 Auto Biography اتوبيوگرافي ا ينوشت، خود ةنام زندگي ا يحال حسب      
 از اي دوره ا يزندگاني تاريخ ةدارند دربر كه است آن از اي شاخه و امهن زندگي اي گونه

. است اعترافي ادبيات شمار در خودنوشت ةنام زندگي. اوست خود قلم به شخص زندگي
 نوعي نيز را شخص ةروزان هاي ادداشت يو نويسي خاطره توان مي مسامحه اندكي با البته

                                                                                                               .)283: 1380 ،فسايي رستگار( برشمرد نوشت خود ةنام زندگي
 هاي ادداشت يو خاطرات احوال، ةترجم و حال شرح با نامه، زندگي با اتوبيوگرافي     
 مهم حوادث از اغلب نامه زندگي  خود. دارد نزديكي پيوستگي ها نامهوقايع و ها نامه روزانه،

 زندگي از طوالني اي دوره معموال و كند مي صحبت نويسنده ةگذشت زندگي هتوج قابل و
                                                         )               284: همان( .گيرد مي دربر را او

 است ممكن مثال. دارند هم با هايي تفاوت آنهاة نويسند به بسته ها اتوبيوگرافي      
 و تجارب و احوال شرح به ا يو بپردازد خود مشاهدات و وقايع ذكر به بيشتر اي نويسنده
 چيست، اش عالقه و نظرگاه ،است اي طبقه هچ از وي كهاين به بسته نيز و خويش عوالمِ
 حوادث نمايش در نويسخاطره گاه. شود مي متفاوت ها ادداشت ياين تاهمي و كيفيت
 ،ديگر عبارتي به و دهد مي خرج به صداقتي خويش دروني احوال و افكار حتي و حيات

 سنت «فاتاعترا مانند است، اي گونهاعتراف او اثر و دارد مي عرضه خود از تصويري
   .)209 :1374رزمجو،( فرانسوي منتقد و نويسنده» روسو ژاك ژان« اعترافات و» آگوستين
 خطيب» ايسوكراتس« پرداخته، خويش ةنام زندگي به آگاهانه كه كسي نخستين       

 از كه را او بسياري،. است بوده) م.ق 353 ("دفاعيات كتاب" با) م.ق 338- 436(ونانيي
 هاي نامه زندگي ديگر از. دانند مي ونان يتاريخ معلم بزرگترين ده،بو سقراط شاگردان

 و» سيسرون« هاي نامه به توان مي است، بازمانده باستان ةدور از كه مهمي نوشت خود
 ةنام زندگي نخستين منتقدان از بسياري اعتقاد به ،همه اين با. كرد اشاره» سقراط« هاي نامه

 1376 انوشه،. ( است) م 430- 354(»  قديس ستيناگو اعترافات« ارزش، با خودنوشت
 عميق تحليل از اي العادهخارق ةنمون و روحي ةتجرب از شخصي بسيار گزارش كه )763:

 1380 كادن، (شد متداول مدرن دوران در فقط كه نوع آن از است، خويشتن شناختيروان
:43(.   
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.  آمد پديد نويسينامه زندگي ةعرص در هايي دگرگوني رنسانس، ةدور رسيدن فرا با      
 در و گرفت شكل اومانيسم پيدايش پي در و دوره همين در نويسيحال حسب نوين اصول
 از. نمودند رخ نوشت خود ةنام زندگي بنيادين هاي هخاص مثابه به صداقت و دقت، نتيجه
 شاعر» يآليگير دانته جديد زندگي« از توان مي رنسانس ي دوره هاي اتوبيوگرافي بهترين
) مداري انسان( اومانيسم كه رسد مي نظر به .)764:همان (كرد ياد) م 1374-1304( ايتاليايي

. بود داشته وا خويشتن تحليل و خود در وسيع و ژرف بررسي به را مردم رنسانس عصر در
 و افت يرواج پيش از بيش خاطرات، آوري جمع و روزانه ادداشت ينوشتن 17 قرن اوايل از

 اتوبيوگرافي بين ارتباطي 18 قرن در. شد متداول سريع كمابيش اتوبيوگرافيك هاي داستان
 را» دفو« اثر) 1719 ("كروزوئه رابينسون" مثال. شود مي احساس جديد نسبتا رمان نوعي و

 درهم اتوبيوگرافي با سخت داستان بعد به دوره اين از. دانند مي اتوبيوگرافيك داستان نوعي
 قابل ةتوسع و پيدايش سبب به قرن آخر سال پنجاه در آن از زيادي ادتعد و است آميخته
جريان ةشيو هتوج نيز نوزدهم ةسد در .)45ص همان، كادن، (درآمد نگارش به ذهن السي 

» گوته« از» حقيقت شعر« آنها ميان از كه برآوردند سر خودنوشت هاي نامه زندگي از انبوهي
 اهميت زيحا بسيار داروين مكاتبات و زندگاني و) م 1832- 1749( آلماني ةنويسند و شاعر
 همچون گوناگوني شگردهاي و ها شيوه به اتوبيوگرافي ميالدي، بيستم ةسد در. هستند
 هاي چهره ةهم تقريبا دوم، جهاني جنگ ايه سال از پس. آمدند پديد گزارشي و روايي
 چنين برآيند كه كردند آغاز را خود هاي  نامه زندگي نوشتن اجتماعي - سياسي ةبرجست

 است بوده خودنوشت هاي نامه زندگي گوناگون انواع از فراواني شمار آمدن پديد حركتي،
   .)764:همان(

 و نيست طوالني چندان فارسي زبان در اتوبيوگرافي ا يحال حسب به پرداختن ةسابق     
 از ديرتر بسيار ايران در نويسندگي نوع اين اصوال. رسد مي قاجار ةدور به باال دست
 هراس، و وحشت جو و ختناقا دليل به نخست. گرفت پا نويسي نامه زندگي ديگر هاي گونه
 نداشتند خود به پرداختن به اي عالقه چندان كه ايراني انديشمندان فروتني سبب به دوم
 است سينا ابوعلي اتوبيوگرافي ايران، در اتوبيوگرافي ترين قديمي ،حال اين با .)764:همان(

 محمد امام« از »الضاللمن المنقد« ،همچنين و است كرده امال خود شاگردان بر راآن كه
  ).282: 1381 شميسا،  (است گونهاعتراف كه»غزالي
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 فهم زود و ساده نثري از مانده، جا به قاجار ةدور از كه خودنوشتي هاي نامه زندگي      
 قلمرو در بيشتر خودنوشت هاي نامه زندگي ها، سال آن در. است برخوردار پيرايه بي و

 با سنجش در رجال سياسي خاطرات مفصل فهرست .شدند مي گرفته كار به سياسي ادبيات
 اسناد و خاطرات مانند است، مدعا اين گواه اديبان شمارانگشت و اندك هاي نوشته
 از "من زندگاني شرح" الدوله، امين خان علي ميرزا سياسي خاطرات ظهيرالدوله، خان علي

                           .كسروي احمد از "من زندگاني" و مستوفي عبداهللا
 به پرداختن) ش1320 شهريور از پس( ايران ادب و تاريخ در جديد ةدور آغاز از     
 وجود به زمينه اين در ارزشمندي هاي نوشته و كرد طي را خود تكويني سير نوشته نوع اين
 البته... و الهوتي ابوالقاسم از "من زندگاني" ،»غني قاسم هاي يادداشت« مانند. آمد

 ديدگاه از را آنها توان مي كه اند آمده پديد معاصر ةدور در كه خودنوشت هاي نامه زندگي
 "مترجم ك يخاطرات" ،"ندوشن اسالمي محمد دكتر اثر روزها" مانند. كرد بررسي ادبي
 ديگر اقسام عوض در. دارد جوان اي چهره ايران در نوشته نوع اين... و قاضي محمد از

 رواج قديم از ايران در تذكره و عمومي نامه زندگي ه،سفرنام سيره، مثل ، نامه زندگي
                        .اند داشته بيشتري
 مثل اند، كرده پيشنهاد متفاوت هاي ديدگاه از تقسيماتي نويسيحال حسب براي      
 غير و رسمي هاي حال حسب ديگر تقسيماتي در ا ينگركلي و نگرييجز هاي حال حسب
 ،مانند مي باقي مدارك و اسناد قالب در كه هستند آنهايي رسمي ايه حال حسب. رسمي
 خاطرات دارنده دربر نيز رسمي، غير هاي حال حسب. سياستمداران هاي حال حسب مثل

 پرداخته خود خصوصي زندگي به بيشتر آن ةنويسند كه است هايي نوشته ا يها نامه روزانه،
                                                                          .است
 ارائه ديگري بنديتقسيم آمريكايي انديشمند» اولني جيمز« ديگر هاي ديدگاه از     
  :دهد مي
 نبرد« مثل پردازد، مي مضمون ك يبه تنها آن ةنويسند كه: مضموني هاي حال حسب) 1 
  .هيتلر از» من
 ديگران ا يخود بينيجهان و رهاباو از نويسنده كه ايدئولوژيك هاي حال حسب) 2 
  .تولستوي» اعترافات« مثل ،گويد مي
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 پنهان قهرمان پشت نويسنده كه) حالي حسب رمان يا( رمان قالب در حال حسب) 3 
 از زمان جوي و جست در« مثل ،كشد مي قلم به او ةواسط به را خود زندگي و شود مي

  .)764:همان(  كامو آلبر از» اول مرد« ا يپروست مارسل از» رفته دست

  آن جايگاه و اعتراف سنت -2

 بي و عاجل حلي راه عنوان به اعتراف ينيآ تعميد، غسل از پس مسيحي ريشعا ميان در
 دست در را ها آسمان ملكوت كليد ، مسيح. داشت قرار گناه احساس برابر در شائبه

 به كليد اين انتقال مدعي ابتدا ، مذهبي نهاد ك يعنوان به كليسا و بود نهاده خود حواريون
 موجب و بود علني ، گناه به اعتراف ، مسيحيت بدو در . شد كشيشان سپس و اسقفان
 دار خدشه از پيشگيري براي چهارم قرن در، دليل همين به. گناهكار شرمساري و خجلت
 سال از و گيرد انجام خفا در اعتراف شد رمقرّ ،آن احتمالي  عوارض و افراد حيثيت شدن
 و آمده حساب به مؤمنان چراي و چون بي وظايف زمره در سنواتي اعتراف ميالدي 1215
 در اي كفاره ، معصيتي هر براي تدريج به و ماند مي كشيش نزد امانت به ها اعتراف اين
 و مراسم ك  يگناه به اعتراف ، تمسيحي ةغلب تعّل به غرب در ،نتيجه در. شد هگرفت نظر
  .برشمرد توان مي اعتراف باب در چندي هاي كتاب و بوده متداول آيين

 با نامه اعتراف ،است كاتوليك مسيحيت مختص كه اعتراف آيينى بحث از نظر صرف
 در ميالد از قبل سال 2500 حدود از توان رامى بخشايش طلب و نيايش و دعا محتواى
 ادبيات در ميالد از قبل سال 2000 تا 1500 حدود از. كرد مشاهده باستان مصر ادبيات
  . است  مانده جا به عبرانى مزامير مشابه دعاهايى و سرودها بابلى، ـ آشورى
 رعايت همواره ديني و عرفي نظر از ايران مردم ميان در ظاهر حفظ و رازپوشي تسّن
 شرعي نظر از بنده، حضور در و خدا غير برابر در اعتراف مسلمانان، بين در كه راچ شده،
 كالسيك ادبيات در. است نمايانده را خود نيز فارسي ادبيات در تسّن اين است؛ شده منع

 قابل اثر ،)صوفيه از برخي و مالمتيان آثار همچون( آثار معدودي از نظرصرف فارسي،
 چشم به گذشته خطاهاي احيانا و خصوصي زندگي اتييجز به اعتراف و اقرار در توجهي
 را خاطراتي ا ينامه زندگي كمتر هم حال حسب و نويسي نامه زندگي ةعرص در. خورد نمي
 اعترافي چنين ةنمون. باشد آن در اش نويسنده عليه مشخصي هاي اعتراف كه افت يتوان مي
 زندگي به آن در كه است» مداح آل جالل« اثر» گوري بر سنگي« معاصر ادبيات در
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 شيخ( كند مي طرح خويش فرزندي بي غم  ةدربار را اعترافاتي و پردازد مي خود خصوصي
  .)185 :1381 رضايي،
  آن اهميت و» خود «مفهوم ابي يريشه -3

 عالقه مورد ديرباز از -هويت عني يآن عمومي معناي به خود -» خود «به توجه
 توان مي حتي و است بوده غرب و شرق در هنرمندان و متكلمان ، صوفيان متفكران،
 به توجه مورد نخستين. كرد جستجو اساطير در را آن گيري شكل هاي خاستگاه نخستين
. گرفت سراغ سقراط شناسي خويشتن شعار در توان مي را باستان تفكر تاريخ در خويشتن

 از بيش كه معنا بدين. آن رينظ عدب تا بود» خود «عملي عدب بر ناظر بيشتر شعار اين البته
 از اخالقي ةمراقب بر كند، تأكيد» خود «درباره نظري دانش كسب و دروني تأمل بر آنكه

� ,Toulmin (داشت تأكيد نيك عمل انجام و خويشتن���:� !(.  
 شعار ميان و شد مسيحي الهيات وارد سقراط» شناسي خويشتن «شعار ، وسطي قرون در

 برقرار عميقي پيوند ،است شده آفريده خداوند صورت به انسان كه مسيحي ةآموز اين و او
 علوم اصالت با دو هر كه بود اين در وسطي قرون حكماي و سقراط رأي مشترك وجه. شد

 عالم شناخت از مهمتر خويشتن شناخت ، آدمي براي بودند معتقد و بودند مخالف طبيعي
  .)364: 1379 ژيلسون، (است خارج
 عدب بر بار اولين براي خود اعترافات نوشتن با» آگوستين سنت «وسطي، قرون ابتداي در
. دارد قرار او اعترافات كانون در» خود «ةدربار تفكر و تأمل. كرد تأكيد خودشناسي نظري
 هم» المنقذ«در غزالي. نمايد مي ظهور» خود «شخص، اول روايي سبك با كتاب اين در

 ذهن در تشكيك با و كند مي آغاز نفس ةمطالع از را خود فلسفي تفكرات آگوستين، چون
  . دارد برمي گام حقيقت سوي به انديشه و

 مبحث هفدهم قرن در -  شمرند برمي غزالي و او بين زيادي هاي شباهت كه – دكارت
 بنيان را مدرن بنياد خود ةسوژ آن مبناي بر و كرد مطرح را) هستم پس ،انديشم مي(كوژيتو

 در خداوند از مستقل معرفتي لحاظ از كم دست را» خود «دكارت كه تفاوت اين با. نهاد
 هم و غزالي و آگوستين هم كه است اين تأمل قابل ةنكت ،هرحال به ولي ؛گرفت مي نظر

  .بود» استعاليي من «ظهور آغاز دكارت ديدگاه.كنند مي شروع» خود «از دكارت
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» خود «،دانند مي رمانتيسم جنبش بنيانگذاران از را او كه» روسو «، دكارت از پس 
 دعوي دكارت، استعاليي من همانند كه كرد كشف اخالقي جوهر با اي تازه دروني

   .)22: 1379 سولومون، (داشت استعاليي
 را احساسات بيان وي كه معنا بدين ؛بود آن بيانگري روسويي،» خود «اصلي ويژگي
 وحدت اجتماعي» خود «و دروني» خود «ميان روسو. دانست مي» خود «بخش مهمترين
 سخني »خود «از گفت، مي سخن منطقي» خود «از كه دكارت برخالف وي. نمود ايجاد
 اين البته. ابد يمي دست آزادي به ديگران با همبستگي در و اجتماع درون تنها كه گفت مي
 عاجز متقابل فهم و ها انسان گوناگوني درك از نتيجه در .بود عميق نخوتي داراي» خود«
  .)59: 1376فراي،( ودب

 ةهم بلكه ،خودش تنها نه تأمل با» خود«. آفريند مي را جهان ،»خود «بود معتقد كانت
 شناخت با ،بنابراين. دارد ها انسان ميان مشترك ساختاري ،»خود«. شناسد مي را خودها

  .)20: 1379 سولومون، (ايم شناخته را ها انسان همه كه است اين مثل انسان كي
 و كند ايجاد وحدت ها رمانتيك» خود «و روشنگري» خود «ميان كرد سعي هگل

) Geist(مطلق روح همان» خود «او نظر از .)127: همان(رساند خدايي مقام به را» خود«
  . ابد يمي دست خودآگاهي به تاريخ طول در ديالكتيكي فرايند طريق از كه است
 در نه خودآگاهي فرايند كه دبو معتقد وي. ساخت واژگونه را هگل ةفلسف ،»ماركس«
 اجتماعي موجودي ،» خود «وي نظر از. ابد يمي تحقق واقعيت عالم در بلكه ،ذهن عالم
  .)127: همان (ابد يمي دست خودآگاهي به سياسي كنش طريق از كه است
 و شد» خود «وجود منكر اروپايي، تفكر كل با مخالفت در» نيچه «نوزدهم قرن اواخر در

 به و نيچه گرايي نسبي مقابل در» هوسرل «بيستم  قرنآغاز در. دانست پوچ توهمي را آن
 تواند مي خودش ةتجرب طريق از استعاليي» من «كه كرد تأكيد دكارت، الگوي از پيروي
  .)167: همان (كند كشف را جهان
 سه تخاصم محصول ،»خود «او نظر از. شد جلب ذهن ساختار به توجه» فرويد «ظهور با
  .) 182: همان(است) فرامن من، ضمير، (ذهن بخش
 كه است فاعلي ،»خود «كرد اعالم وي. نمود هتوج» خود «و زبان ةرابط به» ويتكنشتاين«
 گفت كردو رد را استعاليي»خود «مفهوم و داد عقيده تغيير بعداً اما. برد مي كار به را زبان

  .)198: همان( گيرد مي شكل ،است اجتماعي اي پديده كه زباني هاي بازي درون ،»خود«
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 قرن اواخر در و هابرماس سارتر، گادامر، هايدگر، مانند ديگري بزرگان ،همچنين
  .اند داده ارائه گوناگوني نظرات و اند كرده فراواني هتوج مسئله اين به فوكو، بيستم
  ينامهگزند خود در» خود «بازسازي -4

 و موجود واقعيات كنار رد است جديد واقعيتي» خلق «نويس، داستان استراتژي
 اين در اما. حال ا يو گذشته به مربوط است واقعيتي» بازآفريني «نويس، حال شرح استراتژي
 ،شود مي حاصل آنچه ،نهايت دراستاد  نويسنده خواست و نيت از خارج واقعيت ،بازسازي

 شده ارائه شخصيت چون. است جديدي شخصيت كه، بلموردنظر شخصيت همان دقيقاً نه
 كرده عبور نويسنده زبان و ذهن از ،شود پرداخته و ساخته كلمات توسط و بيايد كاغذ بر تا
 كنار وقتي توانيم نمي كه افسوس« .)1389تراكمه،.(است شده مبدل جديدي واقعيت به و

  .)كونت آگوست(» .ببينيم خيابان در را خودمان عبور ايم، ايستاده پنجره
. است خيابان از» خود «عبور نگريستن همين براي نرهاه در خالقيت راز و انگيزه گويا

       نوشته نيت همين به اتوبيوگرافي. است نهفته هنري آثار پنهان هاي اليه در كه رمزي و راز
 اي پنجره كنار زمان، گذر پس از تا كند مي نفس حديث اتوبيوگرافي، ةنويسند. شود مي

 و عين راوي و شاهد كند مي سعي او .بنگرد اه مكان و ها زمان در را خود عبور و بايستد
  .)1389 خدايي، (باشد خود ذهن
. بي آليس اتوبيوگرافي « كتاب در آمريكايي، بزرگ ةنويسند ،» استاين گرترود«

 با او. است كرده استفاده فوق منظور به رسيدن براي جالبي و تازه شگرد از ،» تكالس
 است نوشته را خودش ساليان ار يو نديم گرافياتوبيو نفس، حديث روايي شكل از استفاده

 هاي آدم و اتفاقات و خود پيرامون ،»خود «به آليس منظر از شگرد اين با كرده سعي و
 اين در استاين تا قوي است اي بهانه آليس حقيقت، در. بنگرد خود زندگي از مقطعي
  .شود» او «،» من «جاي به روايت
  اعترافات هدف و انگيزه-5

 از اي مجموعه هميشه و كند نمي دنبال را هدف ك يشخصي، ندگينامهز نگارش
  . دهد مي تشكيل را آثاري چنين اساس كه است اهداف
  روسو -1-5

 شناساندن و خويشتن بهتر شناخت خود، اعمال توجيه به ميل جاودانگي، به ميل  
  .است روسو اعترافات نگارش اصلي داليل از ديگران به خويش
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  خود بهتر نشناساند-1-1-5

 و» اميل «انتشار از بعد روسو. است اعترافات نوشتن براي روسو دليل ترين اصلي اين 
 وجود به او عليه شديدي انتقادات و شود مي طرد جامعه و مردم سوي از» اجتماعي قرارداد«

 بيشتري شدت» كوهستان از هايي نامه «انتشار از بعد عمومي نفرت و انتقادات اين. آيد مي
 او عليه زيادي هاي جزوه و ندادند راه كليسا به را او كردند، سنگباران را او خانه فت؛گر

 آن در كه» شهروندان  عواطف «عنوان تحت افترا و تهمت از پر اي جزوه انتشار. شد نوشته
 آنچه از را وضع بود، شده گرفته استهزا باد به فرزندانش رهاكردن خاطر به اميل ةنويسند

 بلكه ؛تفنن نه ديگر اعترافات نوشتن كرد احساس روسو كه اي گونه به ؛ردك بدتر ،بود
    برداري نسخه اعترافاتش از مرتباً و نداشت دفاع براي ديگري تريبون او. است ضرورت

  .)37: 1376 فراي، (فرستاد مي مختلفش دوستان براي و كرد مي
  :گويد مي چنين باره دراين اعترافاتش در خود او
 با. بنويسم را خود زندگي تاريخ زودتر هرچه كه داشت اصرار ها كتابخانه از كيي« 
         فكرم به اوقات بعضي اما ،دانستم نمي توجه جالب را كتابي چنين نوشتن روز آن تا اينكه
  .)393: اعترافات(»  ...است ضروري بسيار حاضر وضع در آن نوشتن رسيدكه مي

 من از زشتي ةقياف چنان اوقات بعضي و دانند نمي بيخو آدم مرا مردم كه دانستم مي« 
كه طوري بود الزم صورت اين در. كنم اختيار سكوت توانستم نمي كه اند ساخته ممجس 
  .)398: همان(» .بشناسند مرا مردم ،هستم
  جاودانگي به ميل-2-1-5

 در شدن گانه يبه را او ميل خوبي به ،كند مي آغاز آن با را كتابش روسو كه اي جمله
  :دهد مي نشان تاريخ
 تقليد ازآن امروز تا كسي و باشد سابقه بي شايد ،دهم مي انجام من كه را كاري«     
  )  3: همان(» .است نكرده
 انسان خواهد مي و خواهد نمي را عادي زندگي چون ؛رود مي خطرات استقبال به  او
  :زند مي موج اعترافات در ميل اين و شود نظيري بي

 و شدم مي داخل ،اند گذاشته دنيا را آن نام كه اي گسترده ةصحن در تمام طمينانا با« 
 سازم مشغول خود به را جهان كه رفتم مي...  ساخت مي لبريز را وسيع دنياي اين من لياقت

  .)42: همان( » ...كرد نمي كفايت من هاي طلبي جاه براي نيز وسيع جهان اين شايد و
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  انتقام به ميل-3-1-5

 همين ولي ،بود صميمي دوست... و داالمبر ، گريم ولتر، ديدرو، مانند افرادي با وروس
 آزادانه را خود نظريات عقايدعمومي، به هتوج بدون و گرفت دست در قلم روسو كه

 آني و شده وارد دشمنانش سلك در رفقايش همه ،زد هم بر را عامه معتقدات و داد اشاعه
 خود معرفي بدون او. بود تر ولترشديدالعمل ، ها آن بين از.دنكردن فروگذار او ياستهزا از

 به منسوب را آنها مدتها تا روسو بيچاره و نوشت تأليفاتش و روسو عليه گينيآزهر انتقادات
  .)مقدمه: تا بي فرهاد، (پنداشت مي ديگران
 هاتن. گرفت پيش در مؤدبانه و اعتنا بي  موقر، رفتاري دشمنان، اين برابر در روسو 

  .)مقدمه: همان(بود اعترافات نوشتن ،پروراند مي خود خيال در كه انتقامي
 اي وسيله جستن براي دائمي غم ك يدر را خويش محاورات و اعترافات نخستين من« 
 را ها آن امكان صورت در تا نوشتم خود كنندگان اهانت كار طمع دست از رهاندن جهت
  .)18: تنهايي راتتفك(  دهم قرار ديگر هاي نسل دسترس در

  رمان ساختن-4-1-5

 كه خود سرگردان و آواره زندگي از خواست مي روسو شده، ذكر اهداف بر عالوه
 مبدع خود، اعترافات نگارش با او. بسازد واقعي رمان ك ي،است دلكشي موضوع واقعاً

 مي مبادرت خود روحي تطورات موشكافي و بحث به نويسنده كه شد جديد سبك كي
  .است معروف» اگوتيست «به زمين مغرب ادبيات رشته در و ورزد
 سراسر در كه دلچسبي هاي موضوع و داشت كه  اينويسندگي استعداد با سو رو
 وجوده ب كتابي زيبا، طبيعت وصف در شيريني قطعات و  بود شده مواجه  هاآن با عمرش
 ك يكتاب، اين كه بود مطلب اين همتوج بايد. است جالب و ممتاز خود نوع در كه آورد
 سرتاسر در بلكه ؛نيست ،كند تراوش دفعتاً اقراركننده ةمخيل از كه آني اعترافات رشته
 آغاز در مؤلف خود اوالً آنكه دليل به .است روشن ، كمال حد به نويسندگي هنر كتاب
 بعضي« : درآورده نگارش به را كتاب اول قسمت چگونه كند مي اعتراف هفتم كتاب
 ةنمون عني ي؛شود حاصل خاطرم رضايت تا كردم مي تنظيم طوري به را تتفصيال و شرح

  .)مقدمه: تا بي فرهاد،(» درآيد آب از ،باشد دلكش و جالب كه مطبوعي و درخشان
 كند مي اشاره  خود اعترافات نگارش كيفيت به چهارم سير تنهايي، تفكرات در سپس

  :شود مي متذكر و
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 افت يمي نقصان من در غالباً كه اي حافظه درآوردم، حريرت رشته به حافظه از را آن... «
 به خيالي مطالب ةوسيله ب را نقيصه اين من و كرد مي تدارك من براي بعيد خاطراتي ا يو

... نبودند اصلي مطالب مخالف هرگز ميضما اين ولي ،كردم مي ضميمه خاطرات اين
  )69:تنهايي اتتفكر(» ...بخشيدم مي خارجي هاي لطافت ،حقيقت به گاهي
  گناهان سنگين بار از شدن سبك-5-1-5

 به را خودش هميشه كه كند مي اعتراف گناهي به اعترافاتش دوم كتاب پايان در روسو
 كند مي اعتراف آن به كه است گناهي مهمترين رسد مي نظر به و كرده مالمت آن خاطر

 قلب كردن خالي عترافاتش،ا از قسمت اين در او). روبان دزديدن به خدمتكار كردن متهم(
  : داند مي كتاب نوشتن عامل تنها را گناه اين سنگين بار از خود
 را خود قلب ام نكرده جرأت اما ،كنم مي مالمت گناه اين برابر در را خود هميشه« 
 خود جاي به امروز تا گران كوهي چون سنگين بار اين ،بنابراين .كنم خالي كسي براي
 خود اعترافات كتاب ساخت وادار مرا كه عاملي تنها بگويم توانم مي تيراسه ب و مانده باقي
  ) 80:اعترافات(» .است بوده شوم حادثه همين ،بنويسم را

   غزالي  -2-5

  حقيقت شناخت هاي آفت شناساندن-1-2-5

. است» مذاهب غوغاي «او خود قول به و عقايد و آرا تتشّت روزگار ، غزالي روزگار
 از متصوفه و باطنيان كالم، اهل ظهور و سو ك ياز وناني يكتب ةترجم و ونان يةفلسف ورود
   و انحرافات و گردد تر غامض و تر پيچيده دين حقيقت بود شده باعث ،ديگر سوي

 خود عقايد اصول در كه كرد وادار را غزالي وضعيت اين. آيد پديد نادرست هاي برداشت
 نمايش به و بيابد غبار و گرد همه نآ ميان از را دين حقيقت و نمايد تجديدنظر
 شكن بت ك ينقش در او هاي كوشش» المنقذ«.)26: 1349 نژاد، كياني(بگذارد
  .)64: 1361: فوالدوند(است

  :كند مي آغاز را كالمش خطاب اين با غزالي
 غوغاي و آن رازهاي و علوم هدف تا خواستي من از !من ديني برادر اي ،بعد اما« 
 دسته ميان از حقيقت جستجوي در كه را رنجي و بازنمايم تو بر را هريك كنه و مذاهب
 پستي از مرا جرأتي چه بداني تا كنم حكايت برتو ،ام كرده هموار برخود پريشان هاي بندي
    .)73: 1361 فوالدوند،(» ...رسانيد بينش بلندي به تقليد
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  خودشناسي بر تأكيد-2-2-5

 در كه» درون شناخت «بر دارد قصد كتاب اين رشنگا با غزالي مذكور، ةانگيز كنار در
  .ورزد تأكيد است، اي ويژه اهميت داراي تصوف
  آگوستين -3-5

 مي نه او. نيست هنري و ادبي اثر ك يخلق اعترافات نوشتن از آگوستين اصلي نظر
 ادبي هاي زيبايي داراي او اعترافات نثر كه چند هر (بسازد زيبا نثري از اي نمونه خواهد

 به را خود ذهني وتصورات تخيالت تلقيني قدرت و استعداد خواهد مي نه و) است اوانفر
 را عظيمش دين تا سازد مي فاش متواضعانه را اش هاولي هاي گناهكاري او. بگذارد نمايش
 اميدوار او. كند ادا ،داشته ارزاني او به را تعميد بخش نجات فيض كه پروردگار به نسبت
 الهي فيض آوردن دسته ب در وي كه جستجويي در مطالعه سبب به خوانندگانش است
  .)157: 1383دلي،( شوند كشانده خداپرستي به داشته،
  مغفرت كسب و شكرگزاري-1-3-5

 كسب براي اعترافات اينكه نيز و انسان ذاتي معصيت به آگوستين عقيده اساس بر
 اصلي توان مي – ستا مسيحيت هاي آموزه از برگرفته كه – است ضروري الهي مغفرت
 احتياطي بي او. آورد شمار به ، مغفرت كسب و شكرگزاري را او اعترافات ةانگيز ترين
 به را پايانش بي شكر آنكه براي و داند نمي مباهات مايه ،نموده عمر آغاز در راكه هايي
   .)95: همان(كند مي افشا متواضعانه را خود زندگي باالي و زير دهد نشان خداوندي، لطف
 چيزها آن همه خاطر به را تو و فرمايي قبول مرا اعترافات كه كنم مي استدعا خدايا... « 
  .)274 :اعترافات( » .گويم مي سپاس نيز ،شوند نمي ذكر جا اين در كه
  نفس عميق وجوه شناخت-2-3-5

 تطهير و تسكين براي را آن حتي او گويي كه است طوري آگوستين اعترافات متن
 به توهمي از خداوند جستجوي در كه دارد نفسي از حكايت كتاب اين. است ننوشته خود

 راه بازيابي سرّ گويي نهايتاً و رسد مي ديگر رنج به رنجي از و شود مي دچار ديگر توهمي
  .است نفس خود عميق وجوه شناخت همان در اصلي
 روي زچها: پرسيدم مي خويش روح از تكرار وبه بودم شده بدل معمايي به نزدخود«

 اطاعت كن، توكل خدا به گفتم مي را او اگر دهي؟ مي آزار مرا چرا اي؟ افسرده اينچنين
  .)121: اعترافات(» .بود محق سركشي اين در البته و كرد نمي
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   خدا به انسان ساختن متوجه -4-3-5

 و رفته فرو غباري در حقيقت كه كند مي زندگي اي دوره در غزالي همانند آگوستين
 به گويي كه نمايد مي چنين. كنند مي فعاليت وفور به منحرف هاي مكتب و ها هانديش
 متحول را پيشين فرهنگ او. شد مي گذاشته ديگري ةآيند فرهنگي و معنوي ةپاي او دست
 ساختمان ايجاد در كه سپارد مي اي تازه هزاره دست به خود آثار در را آن و سازد مي

  .)145: 1363 ياسپرس، (دارد مؤثر شركت او خود معنويش
 روي ،پرداخت مي اعترافاتش بازخواني به كه هنگامي ،او خود ةگفت به آگوستين نيت

 كه همانطور او .)8: 1379 كالرك، (كند خدا متوجه را انسان ذهن كه بود اين رفته هم
 ك يعنوان به كند، آشكار را دين حقيقت كرد سعي شكن بت ك ينقش در غزالي

  .   داد انجام را رسالتي چنين واقع در مسيح دين تأثيرگذار شخصيت
  
  اعترافات روايت محتواييو تطبيق  تحليل-6

 ،» خودزندگينامه«. گيرد مي قرار خودزندگينامه ژانر در ادبي لحاظ از ،» اعترافات«
 هتوج مركز. كند مي بيان شخص اول منظر از را فرد سرگذشت كه است روايتي

 خود ةمطالع بنابراين،. اوست بر داده روي التتحو و رتغيي و خود خودزندگينامه،
 ةاستحال و گيري شكل فرايند كشف براي راه بهترين زندگي، هاي داستان و ها زندگينامه

�,Carver (است خود هويت���:�% (.  
  كلي و موضوعي تك: غزالي اعترافات -1-6

 محدودي قسمت در اتنه اما ،است شخص اول روايت ، غزالي اعترافات اينكه رغم علي
  .آورد شمار به اعتراف را آنها كه افت يمطالبي توان مي آن از

 ةروحي به اشاره از پس او. دهد مي ارائه خود زندگي از محدودي روايت غزالي
 نسبت چگونه كه پردازد مي نكته اين شرح به ادامه در جواني، ابتداي از خود طلبي حقيقت

 او، دل بر الهي نور شدن تابيده و خدا فضل به لي و ؛ندك مي شك ها دانش و ها آموخته به
 از دسته چهار سنجش و آشنايي به ،سپس .)27: 1362 وند، آيينه( گردد مي برطرف شك
  را صوفيان روش بين، اين از و پردازد مي ،دارند جويي حقيقت ادعاي كه هايي گروه
  .)46:همان (گزيند برمي
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 به  قيني يايمان ها، آن در تحقيق و تمرين و عقلي و ديني هاي دانش بررسي در« 
  .)47:همان(» بود شده استوار برايم رستاخيز و نبوت به و تعالي خداي
 به كه گيرد مي شكل غزالي يكّل و كوتاه اعترافات كه است قسمت اين در تنها
  :دارد اختصاص نفس با مبارزه موضوع
 و دنيا از كندن دل كار، اين رآمدس. دارم بركنار هوس از را نفس بايد كه شد روشن« 
 سوي به سپردن ره تهم تمام با و جاودان سراي به آوردن روي و غرور سراي از بريدن
. كنم انتخاب زود توانستم نمي ، رفتم فرو انديشه در حالت اين در تيمد... بود تعالي خداي
       منصرف يگرد روز و گرفتم مي ها دلبستگي تمام و بغداد از خروج به تصميم روزي
 ديني ةانگيز كه بامداد هر. رفتم مي پس ديگر پاي با ،نهادم مي پيش كه قدم هر با شدم؛ مي
 مي ميان از و گرفت مي قرار هوس لشكر هجوم مورد شامگاهان گرفت، مي جان من در

  .)47: همان(» .بود كرده مقام وابسته و بسته زنجير با مرا دنيا هاي شهوت. رفت
 مقتبس را صوفيان روش خود، انزواي و دنيا از گيري كناره شرح از پس ادامه در غزالي

 و نبوت «سپس و» دل طهارت «ةدربار و) 49:همان( داند مي نبوت چراغدان نور از
  ساير با ديد زاويه و بيان نوع نظر از البته كه پردازد مي گفتاري» آن به مردم نيازمندي
 برمي شخص اول روايت به غزالي ،كتاب پاياني تقسم در. است متفاوت كتاب هاي بخش
  .دهد مي شرح را زندگي و تدريس به اش دوباره بازگشت و گردد
  
  الهي پيشگاه در» خود «محاكمه: آگوستين سنت اعترافات  -2-6

 پاك ايماني كتاب، اين در. اوست ةانديش تحول و زندگي ماجراي آگوستين، اعترافات
 و سالگي چهل به رسيدن تا نوزادي زمان از را خود حال بحس او. زند مي موج پرشور و

 شمارد برمي را خود هاي گمراهي و گناهان دهد؛ مي شرح صادقانه ، مسيحيت به گرويدن
  .)1385 دستغيب،( دهد مي گزارش را خود ترديدهاي و ها قين يو

 نه است؛ نايستاده خويش روح مقابل اينگونه آگوستين از پيش كس هيچ گمان بي
. است روح نيكبختي و رستگاري صرف همشان تمام كه افالطون و سقراط نه و هراكليت

 خودم براي من« : كند مي بيان كوتاهي ةجمل با را خود درون هاي جنبش و ها تكان ةهم او
  .)27: 1363 اسپرس،ي(» .ام شده اي مسأله
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   چاك معشوق برابر در را خود كليسايي مقام گريبان اعترافات، كتاب در آگوستين
 مبارك عشقش پيكان همچون نيز را او قهر تيغ عارفانه، اي خلسه در گويي تو و كند مي
 خشم تيرهاي مستوجب بنمايد، ُخرد بسيار شايد كه را گناهاني حتي او. گويد مي باد

 گناهان براي او ندامت تشد. كند مي بخشايش طلب كنان، مويه و داند مي خدايش
 بلندمرتبه اسقفي او اعترافات، نگارش هنگام به چراكه ؛سازد مي نحيرا را انسان كوچك

  .)18: اعترافات( ستايند مي را هايش نيكي همگان كه است
 او در واعظان و سخنوران كار ةشيو بوده، سخنور استادي چون پذيرفت توان مي نيز
 مبالغه به را وي - كودكي ةدور در حتي - گناهان و ها خطا توصيف كار در و افتاده مؤثر
  :است واداشته گويي
 زيرا بياورد؟ ادم يبه ، ام شده مرتكب كودكي در كه را گناهاني تواند مي كسي چه« 
 گناه از مبرّا ، زيسته زمين روي بر روز ك يتنها كه كودكي حتي كس هيچ تو نظر در

 م،ندار خاطر به خويش مورد در كه را گناهاني بتوانم او در كه هست طفلي آيا. نيست
  .)55: اعترافات(» .كنم مشاهده
 برخي از نظر قطع نخست، فصل ده كه شده تشكيل فصل سيزده از آگوستين اعترافات  
 است، رفته اشارت افالطونيان، يآرا قبيل از فلسفي نظرات برخي به ها آن در كه فقرات
 حتي ،روي اين از و بازگردد معشوق آغوش به آنكه از پيش است نويسنده فراق درد شرح
 به آگوستين كتاب، پاياني فصل سه در. باشد جذاب تواند مي نيز فلسفه به ناآشنايان براي
  .كند مي بيان را خود هاي انديشه متأله، حكيمي مقام در و پردازد مي تكوين سفر تأويل
  
   اذهان روشنگر و دردها روايتگر: روسو اعترافات -3-6

 روسو خود كه چنان آن اگرچه و شده نوشته) جلد دو (فصل دوازده در روسو اعترافات
 چهار سه، از كي يرا آن و دانست گانه يرا آن بايد حق به اما ؛نيست» سابقه بي «،گفته

  .)42: 1376 فراي،(  كرد محسوب ،شده نوشته تاريخ طول در كه مهمي شخصي ةزندگينام
» آگوستين «نچهآ از ديگري جنس از را خود اعترافات روسو كه رسد مي نظر به اينطور

 بي را آن كتاب ابتداي در ،دليل همين به و داند مي اند، كرده اعتراف او از قبل» مونتني «و
 وحتي آشناست نفر دو اين اعترافات با دهد مي نشان اظهاراتش در روسو. خواند مي سابقه
  :كند مي مقايسه آنها با را خود اثر
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 خود» تجربيات «او زيرا او، خالف امالًك منظوري با ولي ،كرد مونتني كه كاري همان« 
 تفكرات(» .نويسم نمي خود براي جز را خويش التتخي من و نوشت مي» ديگران «براي را

  .)18: تنهايي
 چنين خدا اراده كرد مي تصور و گرديد خاليق ملعون كه آگوستين تسن مانند من« 
 كه آيد مي منبعي از من كلتو و تسليم و روم نمي دور افت، يمي تسلي و است كرده اقتضا
  .)32:همان(» .نيست ناحساب چندان
 آزارطلبي گرايي، پوچ شديد، گرايي احساس از است اي آميزه اثركه اين ،طوركلي به

 با تواند نمي كندكه مي مجسم خواننده ذهن در را رنجور روان شخصي خود، به دلسوزي و
  .)134: 1383رانالد،(بيايد كنار روزگارش و زندگي
 بحران از گذشتن از بعد آنها كه بينيم مي آگوستين و غزالي وضعيت به دقيقتر انگاهيب

 اين و نويسد مي را خود اعترافات دري، به در و بحران اوج در روسو اما ،كنند مي اعتراف
 ايماني اعترافاتي روسو، اعترافات. است اجتماع سوي از ها بدنامي و ها اتهام موج بحران،
 از را خود زندگي مهم وقايع روسو بلكه ،ندارد فلسفي و شناختي عرفتم ةصبغ و نيست
  .پردازد مي خود شخصيت واكاوي به آن با همراه و كند مي مرور ابتدا
  
  اعترافات روايت ساختاري تحليل-7

 است، داستان) قهرمان( بازيگر هويت توصيف و مطالعه كه زندگينامه خالف بر
 تكميل و خلق منظور به فعال نمايش يك و است شينماي ماهيت داراي خودزندگينامه

� ,carver ( است» خود « هويت���:&&(.    
 يك ساختن يا انشا نخست وجه: است وجه دو داراي زندگينامه خود در گويي داستان

 خود در كه است اين دوم وجه و) خود فرضي زندگي ةمنفعالن شرح نه ( است داستان
 نه راوي عنوان به خود اول، معناي در. گيرد مي خود به خطابي شكل زندگينامه،داستان،

 آينده به داستان قهرمان عنوان به خود معنا اين در. كند مي نيز توجيه بلكه ؛كند مي نقل تنها
 در وقايع تمام كه است نظمي داراي زندگي داستان زندگينامه خود نوع اين در. دارد نظر

 حضور مخاطب همواره زندگينامه خود در دوم معناي در. گيرند مي شكل آن راستاي
 سازد مسحور را مخاطب است صدد در كه هستيم قوي خطابي وجه شاهد رو اين از  ؛دارد
 در كه است روايتي زندگينامه خود كه گفت بايد كل در. كند تلقين وي به را باورهايي و
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     ارائه دنيا در جايگاهمان و تفكرات تأمالت، اعمالمان، خودمان، دربارة نظرياتي ما آن
�  & , Brockmeier (دهيم مي:&( (.   

 خود، دربارة وي مفروضات ةدربردارند او، ةزندگينام خود عنوان به آگوستين اعترافات
     از اي مجموعه همواره) آگوستين (راوي. است دنيا در خود جايگاه و دنيا ديگران،
. گزيند برمي را خطابي روش ها ارزش ينا تلقين براي و كند مي تبليغ را باورها و ها ارزش

 وي زندگي كه پردازد مي خوب زندگي از كلي تصوير يك ةارائ به نوشته حين در او
  . است آن برجسته ةنمون

 و ها ارزش تبليغ در سعي آگوستين از بيشتر اما ،ندارد خطابي وجه غزالي اعترافات
 حقيقت به وصول و گمراهي از تنجا براي راهكارهايي دارد سعي او. دارد خود باورهاي

  . زند مي مثال را خود منظور اين به رسيدن براي و دهد ارائه
 را انشايي وجه دارد، زميني مخاطب و خواننده به زيادي هتوج اينكه رغم علي روسو اما
 بيشتر روسو اعترافات داستاني و نمايشي وجه همواره و گزيند مي بر خود روايت براي
 بيشتر را خواننده ياتيجز بيان و ها بيني نكته و متعدد هاي توصيف با سورو كه چرا ؛است
 تا است خويشتن توصيف پي در ،باشد اعتراف بند در آنكه از پيش روسو. كند مي درگير

  . باشد كرده توجيه را خود اشتباهات نحوي به
   روايت شناسي ريخت -1-7

 .است خود) بودن (هستي ارةدرب روايتي غزالي و روسو ، آگوستين سنت اعترافات
 هاي روايت. دانست شناسانه هستي روايتي را آن توان مي شناسي ريخت نظر از ،بنابراين
 و دنيا در جايگاهمان و خودمان دربارة كه هستند شخصي هاي داستان شناسانه، هستي

 قرار آنها اعترافات روايت كانون در) بودن (هستي ساده، عبارت به.  گوييم مي سرنوشتمان
  . دارد

 مشاهده توان مي اعترافات اول دفتر از فرازهايي در را خود هستي محوريت از اي نمونه
  :  كرد
 كه است آن من ايتمّن وقتي بخوانم، خويش ياري به را خدا توانم مي چگونه... «

 تو برگرفتن در خور در كه هست چيزي من در آيا خداوندا ... بيايد؟ من درون به خداوند
 هرموجودي معنا، اين به باشد، توانست نمي تو بي هست، چه هرآن كه جا آن از ... باشد؟

 مي خويش درون به را تو جهت چه از موجودم نيز من چون سان، بدين بردارد؟ در را تو
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 داشتم نمي  وجود ابداً من نداشتي، سان بدين حضوري من در پيش از تو اگر زيرا خوانم؟
... نداشتم هستي اصالً و بودم پوچ و هيچ من نبودي، من در رپروردگا اي تو اگر پس... 

 مهارت و قدرت انساني هيچ آيا باشد؟ تواند مي تو از غير كسي چه انسان خاستگاه خدايا
 هستي و حيات رهگذرش، از كه دارد وجود مجرايي يا و دارد؟ را خويش برساختن
   .) 48 : اعترافات( » برگيرد؟ غيرتو منشايي از را خويش

  :  كند مي معرفي اعترافاتش ةهست عنوان به را خود درون چنين اين روسو ،همچنين
 ،ديدي مي تو كه طوري به را خود درون من كه ديدي مي تو ،بزرگ خداي اي« 
 هم آنها تا كن احضار برابرم در ،بودند من مانند كه را كساني هم تو پس دادم، نشان عريان
         ».شوند متأثر من هاي بدبختي به و كنند نفرت من هاي بدي از كه بشنوند رام اعتراف

    .)4 : اعترافات( 
  :گردد مي» خود « محور حول او اعترافات و كند مي شروع خود از هم غزالي

 درمان براي ،پرداخت برسرزنش نفس و نشست ذهنم ةبرپرد ها انديشه اين كه وقتي... «
 دلم در خداوند كه بود نوري براثر بلكه  دليل، تيبتر با نه حالت اين در ... پاخاستم به

    .)27: 1362 ، وند آيينه ( افكند
 گفت مي و آمد مي شيطان ،انگيخت برمي فرار به مرا كه دروني كشمكش اين در... « 
    .)47 : همان( »  ...ندهي آن به گوش كه زنهار گشته، عارض برتو كه است حالتي اين
    روايت جريان شناخت -2-7

 و پيشرونده روايت ثابت، روايت: باشند مي نوع سه داستان جريان نظر از ها روايت
 ثابت وضعيتي داراي داستان قهرمان ، آن در كه است روايتي ثابت روايت .پسرونده روايت

 ( وضعيت يك به داستان سراسر در داستان قهرمان ،ديگر عبارت به است، تغيير بدون و
 آن در كه است روايتي پيشرونده، روايت. ماند مي باقي ...) و شخصيتي اعتقادي، روحي،
 در. رسد مي بهنجار و مطلوب وضعيت يك به نابهنجار و بد وضعيت يك از داستان قهرمان
 و مطلوب وضعيت يك از داستان قهرمان آن در كه است روايتي پسرونده، روايت مقابل،
    پسرونده روايت ،ديگر عبارت به. ندك مي سقوط نابهنجار و بد وضعيت، يك به بهنجار،

�,Liblich(دهد مي نشان را بدي به خوبي از داستان قهرمان انحراف) ارتجاعي( ��%:%�( .  
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 كه دهد مي نشان زيرا. است پيشرونده هاي روايت جزو اعترافات روايت، جريان نظر از
 و وشنر ،)نيك (خوب وضعيت يك سوي به پليد و تاريك بد، وضعيت يك از راوي
  . است حركت حال در) پاك(مطهر

 يابد، مي گرايش نوافالطوني فلسفة به آن از پس. است مانوي آيين پيرو ابتدا آگوستين
 از پس هم غزالي. يابد مي گرايش مسيحيت به آمبروز قديس مواعظ تأثير تحت سپس
  .كرد طي را رستگاري راه صوفيان روش برگزيدن با شك از گذر
 نيكوترين سيرتشان. خدايند سوي به خلق پيشتازان از صوفيان كه يافتمدر قين يبه... « 
 وند، آيينه(» هاست اخالق ترين پاكيزه اخالقشان و ها راه ترين درست راهشان و ها سيرت
1362 :49(.  
 به بستگي ، پيشرونده ا ياست پسرونده او اعترافات روايت اينكه  وروسو مورد در اما 
 در وحتي شود مي ختم ها دريه ب در و ها بدبختي به او زندگي رمسي. دارد ما نگاه نوع

 و مصايب از تكرار به اعترافاتش در او. بندد برمي جهان اين از رخت بار محنت فضايي
. خورد مي افسوس گذشته خوش روزگار بر و كند مي اد يعمرش پاياني هاي سال بالهاي
  :است چنين اين اعترافات رآخ دفتر ابتداي در او بدبختي اظهار از اي نمونه
 دراينجا... آيند مي فرود سرم بر ديگري از بعد كي يها بدبختي و بدنامي هاي لكه« 
 آغاز، بود شده فراهم پيش سال بيست از آن ماتمقد كه من زندگي تاريك هاي فعاليت

  .)452: اعترافات(» .شود مي
 ؛گردد برمي عقب به امروز و رفت مي جلو به رو هميشه جواني ايام در من هاي انديشه«
 در چيزي خود آينده از.... شود مي لبريز اميد از قلبم ايام آن ادآوري ياز حال ،نتيجه در اما

» .سازد مي مسرور مرا قلب كه است گذشته خاطرات تنها اما ،كند نمي خطور خاطرم
  .)221: همان(

 سير به تري كلي نگاه با راگ اما ،است پسرونده اعترافات، در روسو روايت ، منظر ازاين
 شكل بر او تأثير نيز و علمي رفيع هاي جايگاه به رسيدن و شهرت به ازگمنامي او ترقي
 اعتراف، آگاهي به خطاها و ها گناهكاري از رسيدن مهمتر همه از و فرانسه انقالب گيري
  .كرد محسوب پيشرونده نوع از را او روايت بايد صورت دراين ؛بنگريم
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   روايت سجامان -3-7

 سازد مي را خوب داستان ك يكه است روايت عناصر تركيب معناي به روايت انسجام
 ، انسجام نظر از.  است...  و حوادث بين منطقي روايط ، مشخص موضوع داشتن:  شامل و

 فهم و خدا با انسان رابطه موضوع اين .است مشخص موضوعي داراي اعترافات روايت
  درخدا البته(  دارد محوريت اعترافات سه هر در موضوع ينا.  است)  خود(  معناي

  .است اصلي موضوع و)  دارد ديگر مورد دو به نسبت تري كمرنگ نقش روسو اعترافات
 ذهن فلسفه روانشناسي ، مقدس كتاب تفسير ، تاريخ درباره آگوستين مختلف نظريات

 كه اي گونه به.  هستند آگوستين اعترافات دهنده تشكيل اصلي موضوع كنار در ...  و
  . شوند مي جدا پاياني دفتر چهار از نخست دفتر نه ، موضوعي انسجام درنظر
 به گرويدن و مادرش مرگ زمان تا آگوستين روحاني حال شرح نخست دفتر نه

 اينكه ضمن.  باشد مي او فلسفي يآرا و نظريات شامل پاياني دفتر چهار و است مسيحيت
 زميني مخاطب سوي به هم يمك آسماني مخاطب از آگوستين توجه پاياني دفتر چهار در

  .كند مي دعا طلب مادرش، براي خواننده از دهم دفتر در كه طوري به  ؛گردد مي متمايل
 صورت گاهي ها نوشته ،ندارد ثابتي روايتي الگوي آگوستين اعترافات ،كلي طور به
 آيين از دفاع و كالمي هاي مجادله زماني و آيند درمي نيايش شكل به گاهي،دارند موعظه
  .)1385، دستغيب( كند مي تبديل جدلي اي نوشته به را كتاب هاي نوشته ، كليسا
 در و شده نگاشته توقف سال دو از بعد دوم دفتر شش هم روسو اعترافات درمورد 
 شش( اول جلد در. دارد وجود اختالف كتاب دوگانه هاي بخش به حاكم روح و لحن
 ، است)  پاريس به رفتن(  سالگي سي تا نويسنده كودكي ةدور به مربوط كه)  اول دفتر

 كردن ضميمه با را حافظه نقصان او خود قول به و آورد مي اد يبه را اشباح فقط نويسنده
  .  است كرده مي جبران ،نبوده اصلي مطالب مخاطب كه خيالي مطالب
 ولي ،كردم مي ضميمه خاطرات اين به خيالي مطالب ةوسيله ب را نقيصه اين من و... «
  . )68 : تفكرات( » ...نبودند اصلي مطالب مخالف هرگز ميضما اين

 حيات قيد در هنوز كه گويد مي سخن كساني از دوم دفتر شش عني يدوم جلد در
 نام بد از بخش اين در آنكه ضمن.  دارد دوستانه روابط و معاشرت آنان با وي و هستند
  .ندارد ابايي ،داند مي خود بدبختي عوامل را ها آن كه كساني كردن
 ك يبا روسو اعترافات ،ندارد ثابتي روايتي الگوي كه آگوستين اعترافات خالف بر
  . كند مي تبديل اي گونه رمان به را اعترافات و شود مي روايت ثابت الگوي
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 ترك در اراده سستي به اعتراف و شناخت به شك تبديل روايت كنار در غزالي اما
 به مردم همه نيازمندي و نبوت مسئله اخالق، اصول:  كند مي بازگو را مختلفي ليمسا دنيا،
 ابد يمي ديگري بوي و رنگ متن غزالي هاي نوشته از هايي قسمت در.  اند جمله اين از آن
 و» دل طهارت شرايط  «بخش( شود مي خارج مشخص اول روايت حالت از حتي و
 . دارد ها قسمت ديگر با كمتري خيتسن و) » پيامبري حقيقت«

   اعترافات محدوده و زماني توالي -4-7

 ، ها لجاجت ، ها گريه ، ها خنده او. شود مي آغاز او نوزادي از آگوستين اعترافات
 به راديگران مطالب اين« : گويد مي و كند مي توصيف را غيره و مادر پستان از شير مكيدن

  ».گفتند مي من
 و شوند مي آغاز او كودكي و نوزادي از ؛ دارند زماني توالي رويدادها او دراعترافات

 كارها، ها، مكان اوصاف. گيرند مي پايان مادرش، ،»مونيكا «مرگ اسفبار رويداد به
 نمي بيان تفصيل به اعترافات در ديگران با آگوستين دوستانه و شغلي و خانوادگي مناسبت
 بزرگ مشغولي دل اين برابر در قضايا ةبقي و ستخدا به انديشيدن او مهم ةانديش. شود
  .)1385 دستغيب(  بازد مي رنگ

 گاهي اما ، كند مي ذكر را مهم هاي رويداد فقط چه اگر ،روسو آگوستين برخالف
 مسئله اين جا چند در روسو كه طوريه ب است كننده خسته ها رويداد حد از بيش تفصيل

  : دهد مي توضيح خواننده به و ابد يمي در را
 دانم مي من اما ،ندارد چيزها اين دانستن به نياز كتاب خواننده كه دانم مي خوب من« 
  .)20:  اعترافات( » ...  بگويم را اينها ةهم است الزم كه

 نشان عوض در اما ،نيست توجه جالب ها آنقدر مطالب اين كنم مي اعتراف البته ... «
   . )24:  اعترافات( ». است بوده صحيح و مرتب چقدر من ةاولي تربيت و تعليم كه دهد مي

 ييجز ليمسا ذكر با كه بطلبم پوزش كتاب اين خواننده از خواهم مي چيز هر از قبل« 
  .)55: همان(» ...  اما كنم مي خسته را او

 داده شرح ) انگستان به دعوت ( 1765 تا و شود مي آغاز كودكي از روسو اعترافات
 دوم دفتر شش در ولي ،گرديده رعايت اول دفتر شش در خصوصام زماني توالي. شود مي

 جا چند در كه ترز با آشنايي ماجراي مانند( . ندارد زماني توالي كه افت يتوان مي مواردي
   ) .است شده ذكر
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 روايت از او. دهد نمايش اش زندگي داستان از كلي نماي ك يكرده سعي غزالي
 از پر و جو حقيقت ذهني گذشته از كه كند مي اكتفا نكته اين ذكر به تنها كودكي دوران
 او. آنهاست زمان به اشاره بدون ،دهد مي شرح غزالي كه ماجراهايي بقيه. است داشته سوال
 ناگهان كه شد چه اينكه اول. دهد مي پاسخ سوال دو به اختصار به ماجراها اين شرح در

 تدريس و معمول زندگي به دوباره كه شد چه اينكه دوم و گرفت كناره چيز ازهمه
  . بازگشت
  
  گيري نتيجه -8

 هاي نظرگاه از اثر سه اين از كدام هر شود مي مشاهده ،شد گفته آنچه به باتوجه
 بيشتر او شخصيت و غزالي اعترافات سير.دارد اختالف ا يو اشتراك وجه ديگري با مختلف

 جايگاه بودن دارا « ، »روحي سيرتحول « ،» "خود" از شروع« . است شبيه آگوستين به
  .است دو آن بين مشابهت موارد ازجمله ... و» ومنصب مقام از گرفتن كناره «،» ديني

 متمايزتر ديگر اثر دو از را او اثر ، آن كم حجم و غزالي براعترافات حاكم علمي روح
 و اعتراف ةگستر اعتراف، حجم : همچون هايي مشابهت وجود ،ديگر سوي از. است كرده
 نزديكتر هم به را اثر دو اين آگوستين و روسو دراعترافات ، ... و آنها ةدوگان بندي يمتقس

 گونگي نيايش (آنها سبك و اعتراف انگيزه در كه هايي تفاوت اگرچه. است كرده
 ، شود مي ديده اثر دو اين) روسو اعترافات گونگي داستان برابر در آگوستين اعترافات
  .است چشمگير
  

  يادداشت ها 

 دانشگاهي پژوهش معاونت مصوب نام نيهم بهي پژوهش طرح از مستخرج  مقاله نيا
  باشدي مي فردوس
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