
 

1 http://bahmanzad.wordpress.com  

 

 

 

نوشته سورن کیرکه گارد –خاطرات اغواگر   

 ترجمه حمید رضا بهمن زاد

 

( سه نوع عشق را بررسی 2( و مراحلی در مسیر زندگی )1فیلسوف دانمارکی در یا این/یا آن )

می کند: زیباشناختی، اخالقی، و مذهبی. و از ما میخواهد بدنبال این آخرین باشیم. شخص ممکن 

به طرز ساده انگارانه ای به شهوت، ازدواج، و معنویت تعبیر و خالصه  است به سادگی اینها را

کیرکه گارد از نگرشی جهانی یاد می کند که در آن ارزشها به  ،در چهارچوب زیباشناختی کند.

شماری -دم غنیمتلذت، سرگرمی، و باالتر از همه به َدم است. او جنبه های مثبت سبک زندگی 

ر شخصیت دون ژوان، که لیبیدوی نابی را نمایندگی می کند شرح و بسط را با تأملی گسترده ب (3)

می دهد. عمل بی محاسبه یا بی معنا، آکنده از خوشی و سرزندگی. جای تعجبی نیست که بسیاری 

 از معشوقه های دون ژوان از دیدن دوباره او راضی و خوشحال هستند.

 

 –اندیشمند اغواگر  –ی به عشق وجود دارد اختزیباشن این نگرشدر بارۀ  اّما جنبه منفی تری 

ست، وا ی. برای بهتر توصیف کردن آنچه منظور نظرنماینده بازی استادانه فراپالوده اروتیک

کیرکه گارد از یادداشتهای یک چنین اغواگری به نام یوهانس نام می برد. این صفحات  نقطه اوج 

در قالب ن کتاب طوالنی هم هستند و بارها بخش نخست کتاب یا این/یا آن و مشهورترین بخشهای آ

 نوعی رمان کوتاه توسط ناشران جداگانه به چاپ رسیده است.

 

( 4« )مورد مطالعه»او به هر اغوای خود به دیده یک  که یوهانس در یادداشت هایش به ما میگوید

ی می می نگرد. او شخصیت و رفتار یک زن جوان را زیر نظر می گیرد. سپس به آرامی شرایط

آفریند که او را به راه متفاوت دیگری برای تغییر احساس و رفتار هدایت بکند. به دقت وضعیت 

خود و سپس راه نگاهداشتن قربانی برای بیقرار روحی و روانی او را در هر لحظه می خواند و 

یص مسیر تخص»او زمینه سازی می کند. یوهانس هرگز در برنامۀ  دامن یافتن به نهفته های زیر

او از بازی آرام لذت می  ،خبره خرج نمی دهد. به عنوان زیباشناس و شتاب به« داده شده به او
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اه را با اراده آزاد خود از دیدگاه الهیات، او شبیه مار است با حوا: زن جوان در نهایت باید گن برد.

 برگزیند.

 

 

 

کسالت است. هر کسی که شیوۀ او در نبرد با به مقدار زیادی چرا یوهانس اغواگر است؟ اغوا 

است، واژه ای « جالب»بدنبال زندگی هنری است بطور معمول از مالل می گریزد و در پی امر 

و  هت به دون ژوان، آن احساساتی ساده که در سراسر یادداشتها مرتباً به آن برمی خوریم. بی شبا

می نگرد و هر  «بداهه تر  تئا»یوهانس در ذهن و تخیلش زندگی میکند. او به دنیا به دیدۀ ، خالص

پرسونا که سرگرم کننده تر و مفیدتر باشد را برخواهد گزید. زبان ابزار مهم و اصلی اوست؛ او به 

سبب شد که خدایان دریا به عذاب »روشنی می گوید که اولیس خوش قیافه نبود اّما زبان آوری اش 

کسی بتواند سبب وقتی رانه است:"هدف خود او به طرز تکان دهنده ای شری «عشق او مبتال شوند.

شود که دختری بی قیدی خود را غرض اصلی آزادی خود ببیند، که احساس کند تمامی شادی اش 

بدش نیاید، آنگاه، و  آن البتّه هنوز آزادانه، بدست آوردن، از تمنّایبه این بی قیدی وابسته است، که 

 فقط آنگاه، در آنجا، لّذت وجود دارد." 

 

تا به کجا یکی از تخیالت معمول جنسی مرد خاطرات اغواگر ه این است کی روشنگر چنین اظهار

را بررسی می کند: زن نه تنها باید از فضیلت خود چشم بپوشد، بلکه باید فعاالنه خواهان تباهی 

( که عالی ترین رمان 6( نوشته الکلوس )5خود باشد. والمونت قهرمان رمان روابط خطرناک )
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ناسبات حسابگرانه جنسی است، مادام د  تورول خیلی مذهبی را به بازی می گیرد غیراخالقی و م

قربانیان دراکوال در ابتدا می  مشتاقانه و آزادانه خود را به او تفویض می کند. "آن بانو"تا اینکه 

هراسند اّما سپس تر برای بوسه های مسموم خون آشام می میرند. قهرمان داستان پائولین ریگه 

از ذرات  ( می آموزد که برای راضی کردن عاشق خود می باید آزادانه8(، در داستان اُ، )7)

صرف نظر کند. در تمامی این موارد و نمونه های  ، یک به یک،هویت و وجود خود

بیگناه جوانی را با برانگیختن تمنّاهای  ( )اصطالح یوهانس( زن9« )کارورز آزموده»دیگر

که یکبار روزنامه ای  خود می سازد. متعجب نمی شوید اگر بدانید هناشناخته مانده او بازیچ

روی شانه مدل زیبائی. بر  نشسته کپنهاگی کاریکاتوری کشید از مؤلف یا این/یا آن؛ دو زانو

.«کیرکه گارد زنی را آماده می کند» شرح؟  

 

 

 

« زیر پا گذاشتن»تأکید آن بر-کتاب خاطرات اغواگر از تأکید و باز کنندگی بخشی از قدرت افسون

می است. به عنوان مثال، یوهانس گاه به گاه ترجیح خود بر دختران جوان و "ساده" را برجسته 

جذابیت زیادی در استفاده از زن آزموده و بخرد نیست. کند. چرا که، بطور بسیار ساده لطافت و 

ذهنی شهوانی »کند: ئی از شور و هیجان به پا میکوردلیا، "مورد مطالعه" تأسف بار کتاب، غوغا

واقع محدودیت های یک ازدواج رسمی و جنبه در دختر و  -« حاضر می دید. که مرا در همه جا

 های مثبت آن را پس می زند.
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، «از دور»و  یوهانس آزادانه،اوج اقدامات ضمنی او،  و در سپس، در شیطانی ترین حرکت خود،

این بار، او می داند که دوشیزه کوردلیا  .و به نرمی، سردی و بیعالقگی از خود نشان می دهد

یافتن او با تمام توان، به انرژی های جنسی که اغواگر در او یافته و بیدار کرده است -برای باز

می شود. سرانجام،  ان و لوند ظاهر می شود؛ او اغواگر. اکنون کوردلیا است که فتّ تسلیم می شود

نقیاد روحی او در می آید:شاد به ااز هر لحاظ رها شده، کوردلیای نا  

 

شما همه چیز من شده اید. من حاضرم همه ی سعادت خود را در راه برده شما شدن بدهم. من به 

انتظار خواهم نشست، انتظار تا آن هنگام که از عشق ورزی به دیگران فرسوده و بیزار شوید. 

ن همیشه عشق خواهم ورزید، باشد تا آنگاه عشق شما به من از آن سر بر کشد. آن زمان به شما چو

 سپاسگزار شما چون همیشه خواهم بود. چون پیشتر، یوهانس، چون پیشتر.

 

 

ده شوند کتاب مطالعه ی در این خاطرات نمی افتد، با این همه اگر از سر دقت خوانترسیم حادثه ای

ل قدرت، متقاب و نیز بدست دادن طرحی از تأثیرجنسی، رقابت های  طرب کننده ازای عمیقاً مض

آزادی، و هویت بر یکدیگر است. همچنین هشداری به تمامی آنان است که فقط برای لذت می 

روابط اجتماع  وارد می شود، به خیالبافی های اروتیک و  زیند. یوهانس به طور مرتب به چرخه

تمناهایش میدان می دهد، از خاطرات خوشایندش لذت می برد، و خود را بی پروا متوجه و 

 لحظه مقهور کسالت بشود می داندکز بر لذت و شادی های گذرا می کند. اگر او برای یک متمر

. و فاصله دارد، آنچه کیرکه گارد آن را دلهره ی معنوی می نامد« دلهره»تنها گامی کوتاه با 

متوجه می شویم چه اندازه زندگی مان بدون خدا تهی و بی که به سراغ ما می آید  هنگامی

ا در باره کوردلیای بیچاره چطور؟ چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ هر طوری که به معناست. امّ 

ی فلسفی، شما را « فکر-ی-تجربه»، این «موذیانه» رات اغواگر نگاه کنید این داستان  خاط

 سرگردان و محنت زده بر جای خواهد گذاشت.

 

 

(1)  Either/Or (1843) 

(2)  Stages on Life’s Way  (1845 )  
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(3)  Carpe Diem 

(4)  Case Study 

(5)  Les Liaisons Dangereuses  

قبل از انقالب کبیر فرانسه نوشته شده است. و در  و درست 1782رمانی در قالب نامه که در سال 

باره دو رقیب، والموت و مارکیز است که از روابط جنسی برای تحقیر دیگران استفاده می کنند. 

انتقام غذائی است که »ه تصویر کشیده است. جمله معروف کتاب انحطاط اشراف فرانسوی را ب

«سردش بهترین است.  

(6)  Choderlos de Lacloss 

(7)  Pauline Reage 

(8)  Story of O 

(9)  Old Practitioner  
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