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چکیده
ایـن نقـد، پـس از مـرور مفاهیم چندگانـه ایدئولـوژى به بررسـى جهان بینـى کتاب 
درخـت بخشـنده، اثـر ماندگار سـیلور اسـتاین مى پردازد. عشـق، موضـوع اصلى این 
کتـاب اسـت؛ امـا بـا مـرور انواع عشـق، عشـق متعالـى را در این اثر شـاهد هسـتیم. 

درخـت در ایـن داسـتان مى توانـد نمـاد خداونـد یا طبیعت باشـد.

کلیدواژه: ایدئولوژى، عشق، طبیعت، خداوند 

مقدمه
درخت بخشـنده، اثرى داسـتانى از شل سـیلور اسـتاین1 (1932ـ1999م)، نویسنده 
معاصـر امریکایـى اسـت. معروف تریـن آثـار سـیلور اسـتاین، نوشـته هاى او بـراى 
کودکاننـد. البتـه بیشـتر آثار او، ویژه گروه سـنى خاصى نیسـت و همـه مخاطبان در 
هر سـنى مخاطب آن ها به شـمار مى روند. سـبک نگارش سـیلور اسـتاین، از شـور و 
انرژى و حس سرشـار اسـت. ویژگـى بنیادى نـگاه او، آزادى و رهایى از هر قیدوبندى 

اسـت کـه حـس و ادراك انسـان را بـه قالب هـا و کلیشـه ها محـدود مى کند. 
او نخسـتین کتـاب کودکـش را بـه نام درخت بخشـنده، در سـال 1964 به چاپ 
رسـاند و بـر اثـر آن، بـه نویسـنده موفق کـودکان بدل شـد. به گفتـه دوت. کى. مک  
دونالـد، ایـن کتـاب اسـتاین در سـنجش بـا آثـار دیگـرش، بیشـترین واکنش هـاى 
انتقـادى را در پـى داشـت.2 افـزون بـر درخت بخشـنده، آثـار دیگرى از او به فارسـى 

ترجمـه شـده اند کـه فهرسـت برخـى از آن ها چنین اسـت:
یـک زرافه و نصفى (1964)، کسـى یک کرگـدن ارزان نمى خواد؟ (1964)، جایى 
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سیلور استاین، شل. (1397)، درخت بخشنده، مترجم: 
 1000 صفحه،   62 نون،  نشر  کرمان:  عباسلو،  احسان 
نسخه، قطع خشتى، شابک: 978-600-8740-35-3

کـه پیـاده رو تمـوم مى شـه (1974)، نورى در اتـاق زیر شـیروانى (1981)، آشـنایى 
قطعـه گم شـده بـا دایره بـزرگ (1981)، با همه مخلفـات، باال افتادن (وقتى به سـن 
تـو بـودم)، ترانه هـا، کافـه خوش خـوراك رزالى، شـیرى که جـواب گلوله را بـا گلوله 
داد، در جسـت وجوى قطعـه گم شـده، بابانوئل نو، راهنمایى پیش آهنگى عموشـلبى، 
پاهـاى کثیـف، هملـت، قهرمان، عاشـقانه ها، کمى نوازشـم کن، من و دوسـت غولم، 

رقص هـاى مختلـف (شـعرها و قصه هایى براى کـودکان).

خالصه
پسـرکى هـر روز نـزد درخـت سـیبى مى آمـد و از برگ هاى بـر زمین افتـاده درخت 
تـاج مى سـاخت و شـاه جنـگل مى شـد، از تنـه اش بـاال مى رفـت و از شـاخه هایش 
آویزان مى شـد، سـیب مى خورد و زیر سـایه اش مى خوابید. درخت، پسـرك را بسـیار 

مى داشت.      دوسـت 
بـا گذشـت زمـان پسـرك بـزرگ مى شـد و درخـت بیشـتر تنهـا مى مانـد تـا 
این کـه پسـرك بـراى خریـد چیـزى مـى رود و درخـت از آمـدن او خوشـحال 
مى شـود و از پسـرك مى خواهـد همچـون دوران کودکـى اش بـا او بـازى کنـد، 
سـیب بخـورد و در سـایه اش بخوابـد، امـا پسـرك به پـول نیـاز دارد و درخت که 
پولـى نـدارد، بـه او پیشـنهاد مى کنـد سـیب هایش را بچینـد، آن هـا را بفروشـد 
تـا پولـى بـه دسـت آورد. پسـرك چنیـن مى کنـد و درخت خشـنود مى شـود که 

پسـرك را شـاد کرده اسـت. 
پسـرك مـى رود و پـس از زمـان درازى بازمى گـردد و درخـت از آمدنـش بسـیار 
شـاد مى شـود، امـا پسـرك به خانـه نیـاز دارد و زن و بچه مى خواهـد و درخت این بار 
شـاخه هایش را بـه او مى دهـد تـا بـا آن هـا براى خـودش خانه اى بسـازد. پسـرك بار 
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عشق متعالى

دیگـر مـى رود و هنگامـى کـه بازمى گـردد درخت دوباره شـاد مى شـود و از پسـرك 
مى خواهـد کـه همچـون دوران کودکـى اش با او بازى کند و شـاد باشـد، اما پسـرك 
قایقـى مى خواهـد تا بـه  جاى دورى بـرود. درخت تنه اش را به دسـت تبر مى سـپارد 

تـا پسـرك با آن قایقى بسـازد و بـه جاى مطلوبـش برود.
سـرانجام تنهـا ُکنده اى از درخـت برجاى مى ماند. این بار هنگامى که پسـرك (در 
قالـب پیرمـردى کهنسـال) بازمى گـردد، درخت چیزى براى بخشـیدن بـه او ندارد و 
از ایـن موضـوع ناراحـت مى شـود. پسـرك مى گوید دیگر بـه چیزى نیاز نـدارد، بلکه 
به انـدازه اى خسـته  اسـت کـه تنهـا جایـى بـراى نشسـتن مى خواهـد و درخـت از او 

مى خواهـد کـه بر روى ُکنده اش بنشـیند و بیاسـایَد.

مفهوم شناسى ایدئولوژى
ایدئولـوژى از اصطالح هـاى سیاسـى ـ فرهنگـى ـ جامعه شـناختى و فلسـفى اسـت 
کـه مفهوم هـاى فراوانـى دارد. ایـن اصطـالح نخسـت در معنـاى تحریف گـرى و 
پنهان کنندگـى واقعیـت بـه کار رفـت. ایـن مفهـوم در آثـار مارکـس جـوان؛ یعنـى 
دست نوشـته هاى اقتصـادى ـ سیاسـى (1844ـ1843) به ویـژه ایدئولـوژى آلمانـى، 

مى شـود3.  دیـده 
ایدئولـوژى بدین معنـا، از مفاهیـم جامعه شـناختى- سیاسـى وابسـته بـه مفهوم 
قـدرت اسـت. مقصـود از قـدرت، توانایـى افـراد یـا گروه هایـى اسـت که در رسـیدن 
بـه منافـع خـود، در برابـر دیگـران مى ایسـتند. ایـن ایسـتادگى گاهى بـه زور صورت 
مى گیـرد و گاهـى با ایجـاد اندیشـه هایى کـه رفتـار زورمندانـه و قدرت خواهانه آنان 
را توجیـه مى کنـد. بـه ایـن اندیشـه هاى توجیه گـر، ایدئولـوژى گفتـه مى شـود4. 
بنابرایـن، ایدئولوژى هـا ناگزیـر بـا واقعیت هم سـو نیسـتند و از همیـن روى، آن ها را 

تحریف کننـده و پنهان کننـده خوانده انـد.
ایـن مفهـوم سـطح دیگـرى از معنا دارد کـه ماکس وبـر در اقتصـاد و جامعه5 به 
آن اشـاره مى کنـد. او مى گویـد: هر گروه اجتماعى توسـعه یافته، ناگزیـر به مرحله اى 
مى رسـد کـه در آن، تمایـزى میـان حاکمـان و اَتبـاع پدیـد مى  آیـد و ایـن رابطـه 
نامتقـارن مسـتلزم خطابه اقناعى اسـت. این کار تنهـا براى محدودکـردن کاربرد زور 
در برقـرارى نظـم اسـت و هر نظامى که بـه دنبال کنترل اجتماعى باشـد، بدین معنا، 
کارکـردى ایدئولوژیـک دارد کـه هدفـش مشروعیت بخشـیدن بـه ادعـاى وى درباره 
دردست داشـتن اقتدار اسـت. هـر نظام اقتدارگرایـى به میزانى از مشـروعیت نیازمند 
اسـت کـه فراتـر از باور واقعـى اعضاى جامعـه به آن باشـد. این مشروعیت بخشـى را 

ایدئولـوژى تأمیـن مى کند.
سـومین سـطح ایدئولـوژى، عمیق ترین سـطح آن و کارکردش، یک پارچه سـازى 
اسـت. ایدئولـوژى آرام آرام بـه چارچوب تفسـیرِى سـاختگى و اقتدارى بدل مى شـود 
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کـه نه تنهـا شـیوه حیـات گـروه کـه جایـگاه آن را در تاریـخ جهـان، نشـان مى دهد. 
ایدئولـوژى در ایـن کاربـرد، بـا جهان بینـى برابـر اسـت؛ یعنـى قانون هـاى عـام و 
جهان شـمول کـه بـا آن هـا مى تـوان همـه وقایع عالـم را تفسـیر کـرد. ایـن کارکرد 

توجیه گـر، اخـالق، دیـن و حتـى علـم را بـه خـود آلـوده مى کند.6
بنابرایـن، ایدئولـوژى به معنـاى نخسـت، تحریف کننـده واقعیت و به معنـاى دوم 

مشـروعیت بخش و به معنـاى سـوم معـادل جهان بینـى اسـت.

تحلیل داستان
ایـن داسـتان را بـا رویکردهـاى گوناگونـى مى توان بررسـید: فلسـفى، فمینیسـمى، 

اخالقى. االهیاتـى، 

فلسفى
اگر ژرف سـاخت داسـتان به رابطه اى عاشـقانه ناظر باشـد، از مفهوم فلسـفى «عشق» 
و امکان پذیـرِى یک سـویه بودنش سـخن مـى رود؛ زیـرا بنابـر محتواى داسـتان، تنها 
درخـت بـه پسـر عشـق مـى ورزد. بنابرایـن، پرسـش هاى عشـق چیسـت؟ عشـق 
یک سـویه ممکـن اسـت؟ پرسـش هایى فلسـفى اند کـه بر پایـه آن ها به نقد فلسـفى 

داسـتان مى تـوان پرداخت.

فمینیستى
اگر درخِت داسـتان نماد عشـق مادرانه به شـمار آید، زمینه اى براى نقد فمینیسـتى 
داسـتان فراهـم مى شـود. بـر پایـه رویکـرد فمینیسـتى بـه داسـتان، درخـت نمـاد 
فـداکارى و دل بسـتگى اسـت. مـادر از آن روى کـه مـادر اسـت، تنها دربـاره پروردن 
فرزنـدش مى اندیشـد. مفهـوم پـرورش در بزرگ شـدن تدریجـى کـودك و دگرگونى 

نیازهـاى او، نهفته اسـت.

االهیاتى
اگـر درخـِت داسـتان نمـاد فداکارى مسـیح وار درباره پسـرك باشـد، زمینـه اى براى 
نقـد االهیاتـى اش پدید مى آید. مسـیح براى پاك شـدن انسـان ها از گناه نخسـتین و 
آمادگـى آن هـا براى دریافـت فیض خداوند، مصلوب شـد. او رنج فراوانـى را تاب آورد 

تـا خداونـد از گناه نوع انسـانى بگذرد. 
بنابـر قرائـت حلولـى فدیـه، خداوند به سـبب مهربانـى اش دربـاره بنـدگان، اراده 
کـرد کـه گنـاه ذاتـى او را پاك کند؛ زیرا مى دانسـت که تطهیر انسـان در تـوان خود 

او نیسـت. بنابرایـن، در کسـى حلـول کـرد تا خودش تـاوان آن گناه باشـد. 
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اخالقى
اگـر درخـِت داسـتان نماد انسـانى ایثارگر باشـد کـه از داشـته هاى خودش به سـود دیگران 
مى گـذرد، زمینه نقد اخالقى داسـتان فراهم مى شـود. بـر پایه این رویکرد، درخِت بخشـنده 
همه چیـزش را مى بخشـد و بخشـیدن (عطاکردن/ ایثارگـران) از فضیلت هاى اخالقى اسـت. 
باالترین درجات سـخاوت آن اسـت که شـخصى به چیزى محتاج باشـد، اما آن را به دیگرى 

ببخشـد که به آن ایثار گویند؛ یعنى از خودگذشـتگى و به دیگران رسـیدن.

بنابـر همـه ایـن رویکردهـا، محور اصلى داسـتان عشـق اسـت، اما عشـق انواعى 
دارد. یونانیـان قدیـم سـه گونه عشـق را از یکدیگـر جـدا مى کردند:

(erotica) 1. اروتیک
عشـق اروتیـک، عشـق گیرنـده یـا اِروس (eros) اسـت که در آن عاشـق، عاشـِق 
معشـوق اسـت؛ زیـرا مى خواهـد چیـزى از معشـوقش دریافـت کند. نمونه برجسـته 

این عشـق، عشـقى اسـت که میـل جنسـى در آن چیرگـى دارد. 
عاشـق در چنین عشـقى، نوعى کامجویى و بهره ورى از معشـوقش دارد. او به واقع 
عاشـِق معشـوقش نیسـت، بلکه عاشـق چیزى اسـت که مى تواند آن را از معشـوقش 
بـه دسـت آوَرد و از ایـن روى کـه آن چیـز را تنها در او مى بیند، مى پندارد که عاشـق 

اوسـت. چنین عشـقى آرامش آور نیست.

(philia) 2. فیلیا
عشـق به عدالت یا عشـق به حقیقت و ...، عشـق به آرمان هایى داراى پى آمدهاى 
مثبت براى روان اسـت که از آن باعنوان فیلیا یاد مى کردند. این نوع عشـق کمابیش 
در همـه آدمیـان هسـت. البتـه این کـه چه چیـزى بـراى انسـان آرمان به شـمار آید 
یـا بـه آن عشـق بـورزد، از عواملى متأثر اسـت. خواسـتِن چیزهاى خـوب براى کس 
دیگـرى و فقـط بـراى آن کـِس دیگـر. اگـر رابطـه اى از این دسـت میان شـخصى با 

شـخص دیگرى وجود داشـته باشـد، محبت او از نوع فیلیاسـت. 
اگـر کسـى چیـز خوبـى را براى دیگـرى بخواهـد، اما نه بـراى خود او بلکـه براى 
این کـه فایـده آن بـه خـودم بازگردد، محبت او از جنس فیلیا نیسـت. عشـق اروتیک 
دربـاره جمـادات و حیوانـات و گیاهـان هـم بر اثـر زیبایى شـان امکان پذیر اسـت، اما 
در فیلیا تنها انسـان ها متعلق محبَتند. بر پایه این عشـق، اگر کسـى عاشـق دیگرى 
باشـد، پـس از آگاهـى از نیـاز او، آن را برمـى آوَرد و او را بـه خواسـته اش مى رسـاند. 
به گفتـه ارسـطو، برخى از فیلیاها یک سـویه اند کـه او آن ها را نیک خواهـى مى خواند؛ 
یعنـى ممکـن اسـت کسـى نیک خـواهِ دیگـرى باشـد، امـا او نیک خـواه وى نباشـد. 

فیلیاهاى دوسـویه از دید ارسـطو، «دوسـتى» نامیده مى شـوند.

عشق متعالى
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نقد داستان ترجمه
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(agape) 3. آگاپه
ایـن نـوع عشـق،  دهنـده اسـت. عاشـق در چنیـن عشـقى، معشـوقش را هـدف 
مى دانـد نه وسـیله. عشـق هاى نـوع اول و دوم آرامش آور نیسـتند، اما عشـق آگاپیک 
آرامـش آور اسـت. ایـن عشـق موجب مى شـود که انسـان به سـه چیز دربـاره دیگران 

توجـه کند:
1. رفتار عادالنه با آنان؛

2. رفتار ُمحسنانه با آنان؛
3. توجه به مصالح و مفاسد آنان.

انسـان در رفتـار عادالنـه حـق دیگـرى را مى دهد، امـا در رفتار محسـنانه چیزى 
فراتـر از حقـش بـه او مى دهد. توجه به مصالح و مفاسـد دیگران موجب مى شـود که 
عاشـق آگاپیک، در اندیشـه خوشـایند و بدآیند آنان نباشـد، بلکه مصلحت و مفسـده 

آنـان را در نظر آوَرد. 
توجـه بـه مصلحـت و مفسـده معشـوق موجـب مى شـود که عاشـق گاهـى با او 
پرخـاش کنـد. به ایـن واکنش عاشـقانه، «خشـونت عشـق» مى گویند. بـراى نمونه، 
اگـر فرزنـدى از پـدرش جدا شـود، پدر سـاعت ها به دنبـال او مى گـردد، اما هنگامى 
کـه او را مى یابـد، تنبیَهـش مى کند. این خشـونت براى جلوگیرى از گم شـدن دوباره 

اوسـت که بـه مصلحت فرزند اسـت.
معنـاى سـوم ایدئولـوژى، یعنـى جهان بینـى، بـر پایـه حـس ظاهـرى یا شـهود 
روانـى یـا عقل اسـتوار مى شـود. جهان بینـى مبتنى بر حس هـاى ظاهـرى پنج گانه، 
جهان بینـى علمـى اسـت. جهان بینـى مبتنـى بـر عقـل، جهان بینـى فلسـفى و 
جهان بینـى مبتنى بر شـهود، جهان بینى عرفانى اسـت. داسـتان درخت بخشـنده را 
مى تـوان بـر پایـه جهان بینى عارفانـى مانند موالنـا جالل الدین محمـد بلخى تحلیل 

کـرد. بنابـر جهان بینـى او، همـه موجودات عاشـقند:
 اگر این آسمان عاشق نبودى

نبودى سینه او را صفایى
و گر خورشید هم عاشق نبودى

نبودى در جمال او ضیایى
زمین و کوه اگر نه عاشق اندى

نُرستى از دل هر دو گیایى7
درخت این داسـتان، از عشـق آگاپیک برخوردار اسـت و همه چیز خود را به پاى 
معشـوقش مى ریـزد. مهم ترین نکته در ایـن تحلیل، جمله پایانى کتاب اسـت؛ یعنى 
«و درخـت خوشـحال بـود». این جمله بـر آرامش بخش بودن عشـق آگاپیک، داللت 
مى کنـد. ایـن داسـتان در مقـام توصیـف، یا بـه خداوند اشـاره مى کند که دوسـتدار 
ماسـت و همـه نیازهایمـان را برمـى آورد و حتى اگر حقـوق او را پـاس نداریم، باز هم 
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بـه ما مى بخشـد (دیـدگاه االهیاتى) یا به طبیعت اشـاره مى کند کـه همچون مادرى 
مهربـان تنها در اندیشـه خرسـندى فرزنـدان خودش اسـت. البته با توجـه به این که 
طبیعـت گاهـى خشـم مى گیـرد و در ایـن داسـتان اشـارتى بـه این خشـم نیسـت، 
شـاید نتـوان درخـت داسـتان را نماینـده طبیعـت دانسـت. در مقام توصیـه نیز این 
داسـتان انسـان ها را به عشـق بى شـائبه و غیر اروتیک به همنوعانش توصیه مى کند 

اخالقى). (دیدگاه 
همچنیـن مى تـوان از حـق انسـان در تصـرف در طبیعـت سـخن گفـت؛ یعنـى 
این کـه انسـان ها بـر اثـر کـدام ویژگـى مى تواننـد موجـودات غیر انسـانى را به سـود 
خودشـان از میـان ببرنـد؟ ایـن بحـث با عنـوان کرامـت انسـانى در متون فلسـفى و 

االهیاتـى مطـرح شده اسـت. 
گفتـه مى شـود کـه بنابـر تصریحات یا اشـارات متـون مقـدس ادیـان ابراهیمى، 
انسـان محـور وجـود و کانون هسـتى و علت غایـى عالم اسـت و از ایـن رو، خداوند او 
را در تصـرف در دیگـر موجـودات و گرفتن جان آن ها (مانند ذبـح حیوانات و خوردن 
آن هـا)، محق دانسـته اسـت. بارى، بـا توجه به این که شـخصیت اصلى این داسـتان، 
درخـت اسـت نـه انسـان، این بحـث از مباحث فرعـى این داسـتان خواهد بـود نه از 

مباحـث اصلى آن.
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