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 .1مقدمه

شماری از فیلسوفان و نظریه پردازان نظیر السدیر مکاینتایر ، 1تری ایگلتون 2و اندرو
گیبسون 3بر این نکته اذعان دارند که اخیراً تمایل ویژهای بهسمت ابعاد اخالقی در
رمان بهچشم میخورد .در همین راستا ،گیبسون میگوید« :منتقدان رمان بهآرامی
بهسوی نسخهای از اخالقیات انسانگرایانه که محتاطانهتر ،بردبارانهتر ،و به یقین
4
آزادیخواهتراست ،بازگشتهاند» ( .)6میتوان گفت این گرایش با آثار ایمانوئل لویناس
آغازگردید و با نقد مارتا نوسبوم 5شکوفا شد.در این راستا ،مهرداد بیدگلی و شمسالدین
رویانیان مینویسند« :لویناس در آثار ادبی جهان حالتی تفسیرمآبانه از ضرورت اخالقی
را میبیند» ( .)61در جهت تبیین ویژگیهای اخالقیات معاصر ،مکاینتایر خاطر نشان
میکند که «آنچه در این نقطهنظر معاصر بهمنظور پایانی قطعی بر مباحثات منطقی است،
استیناف به الگو یا مجموعهای از الگوهایی است که هیچ انسا ِن منطقمداری نمیتواند
اعتبار آن را زیر سؤال ببرد» ( .)172عالوه برآن ،بهتازگی در میان رمانهای معاصر
آمریکا ،آثاری پدید آمده که بهطور کامل در زمرهی رمانهای پسامدرن با ابعاد و
خصوصیات خاصش قرار نمیگیرد .گویا این آثار به گونهای دلپذیر و یکپارچه ترکیب
نوینی را بهتصویر میکشد که قرار است بهزودی به اوج شکوفایی خود برسد .به بیانی
دیگر ،در آثار گروهی از نویسندگان معاصر آمریکا ،نظیر دیو اگرز ،جاناتان فرنزن،6
امی ام هومز ،7باربارا کینگسولور ،8نوعی گردش اخالقی بهنمایش گذاشته شده است .در
مقالهی حاضر یکی از آثار دیو اگرز(متولد  )1970با عنوان قهرمانان مرزها )2016(9برای
بحث و بررسی برگزیده شده است .اگرز از نویسندگان برجستهی معاصر آمریکاست
و موفقیتها و جوایز متعددی در زمینهی آثار ادبی کسب کرده است .مجلهی تایم در
سال  2005او را یکی از صد چهرهی تأثیرگذار آمریکا معرفی کردکه همواره میکوشد
1.Alasdair McIntyre
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در نوشتههایش صدای نسل خود باشد و مشکالت اخالقی جهان امروز ،مسائل حقوق
بشر و مشکالت دنیای تکنولوژی و دیجیتال را مطرح می کند .بهطور کلی میتوان گفت
در این رمان ،شخصیت اصلی داستان برای رسیدن به یک زندگی معنادار در تالش است،
اما نمی تواند با دیگران ارتباط عمیق و باثباتی برقرار کند و احساس پوچی فزاینده دارد

و در زندگی خانوادگی و اجتماعیاش جدایی و از همگسیختگی نمایان است .در این دنیا،
تصاویر و روایات رسانهها ،جایگزین رفتارهای اجتماعی ،مسئولیت ،صلح ودوستی شده
است .همانطور که نرگس منتخبی مطرح میکند ،در هستیشناسی پسامدرن «انسان که
عامل نقشپذیر و محصور در زمان و مکان است ،در شناخت خود و دنیای پیرامونش
ناتوان است» ( .)246اما در ادامهی روایت ،تفاوتی شگرف رخ میدهد و آن رگههایی از
اخالقیات است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد .از این رو ،هدف از این مقاله بررسی
ماهیت این اخالق نوین است که در رمان پساپسامدرنیستی قهرمانان ترسیم شده است.
در این راستا ،مفاهیم و سنجشهای اخالقی از منظر فلسفهی پراگماتیستی و تصورات
اخالقی جان دیویی که اخالق پسینی ،1تجربی و عملگراست و بر موقعیت محیطی-
اجتماعی تأکید دارد ،بررسی میگردد.

 .2پیشینهی پژوهش

در طول دو دههی اخیر ،شماری از آثار فلسفی به امکان شناختشناسی پراگماتیستی
ِ
اخالقیات موقعیتمحورو تصورات اخالقی پرداختهاند .رایان وایت 2در خدای
بر پایهی
پنهان :پراگماتیسم و پساانسانگرایی در تفکر آمریکایی )2015( 3بر این نکته تأکید دارد که
فلسفه در آمریکا معمو ً
ال از همتای اروپاییاش متفاوت است و علت آن را دوری جستن از
شناختشناسی 4میداند .پراگماتیسم از همراهی کردن فلسفهی مدرن سر باز میزند و
ِ
بافت متن را در کنار تجربه ،تمرین و ممارست
مرزهای فکری مبتنی بر تاریخ ،موقعیت و
مسلم میداند که نشان از قالب پساانسانگرایانهی این نوع فلسفه است .انسانگرایی
که همگام با مدرنیته رشد پیدا کرد ،مفهوم تازهای از خویشتن را ارائهداد که ثبات و
دستیابی به محیط بیرون را فرآهم میآورد .اما از سوی دیگر ،در پساانسانگرایی از
1.Posteriori
2.Ryan White
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آنجا که مشاهدات همیشه مبنیبر شبکهی پیچیدهای از ارتباطات ،تکنولوژی و زبان
است ،وابستگی به احتماالت بیش از پیش میشود ( .)20-21بنابراین ،خویشتن یک فرد از
طریق تجربیات گذشته ،حال و آیندهی او و از طریق ارتباطاتش با محیط شکل میگیرد.
لری هیکمن 1در مجموعه کتابهای فلسفهی آمریکا اثری باعنوان پراگماتیسم به مثابهی

پساپسامدرنیسم :درسهایی از جان دیویی )2007( 2ارائه داده که در آن به مقایسهی
فلسفهی پراگماتیسم و پسامدرنیسم میپردازد و پراگماتیسم را شیوهی نوین زندگی
با راهحلهایی برای مواجهه با مشکالت جهان پسامدرن معرفی میکند .کریستوفر دن
تنت 3در فصلی از کتاب ورای پسامدرنیسم :ارزیابی دوبارهی ادبیات ،نظریه و فرهنگ 4با
عنوان «تعهدات پراگماتیستی :رئالیسم پسامدرن در دان دلیلو ،ماکسین هانگ کینگستون
و جیمز الروی» )2003( 5به واکاوی الزامات پراگماتیستی میپردازد .او با نقشهبرداری
شناختی آثار منتخبِ این نویسندگان به این نتیجه میرسد که شخصیتهای اصلی فقدان
و روانزخم را تحمل میکنند و در خالل چنین تالش پراگماتیستی است که دنیای خود را
میکاوند ،دوباره به آن قالب میبخشند و در نهایت به سبکی رئالیستی از بههمپیوستگی
اجتماعی دست مییابند ( .)123بنابراین نویسندگان پراگماتیست ،پسامدرنیسم را بهعنوان
ِ
معامالت نامعتبربا چشماندازی ایدهآل از واقعیتی فراگیر»
«مصالحهی ناخواستهی دنیای
6
( )124تعریف میکنند .پراگماتیسم ،پسامدرنیسم و آیندهی فلسفه ( ،)2002بهقلم جان جی
استوئر 7تالشی است برای معرفی نمایی جدید ازپراگماتیسم .دراین کتاب مباحث پیرامون
حقیقت ،واکاوی شناختشناسی ،مفاهیم مرتبط با واقعیت ،ارزشها و الگوهای تفسیر
خویشتن و جامعه از ویژگیهای بارز پراگماتیسم برشمرده میشود ،اما آنچه استوئر
به آن توجه ویژه دارد و منجر میشود این فلسفه را برای عصر حاضر مناسب بداند ،دو
مورد در باب سرشت و تصورات است که عبارتند از «تکثرگرایی 8و بهبودگرایی.)199( »9
1.Larry Hickman
2.Pragmatism as Post-Postmodernism: Lessons from John Dewey
3.Christopher Den Tandt
4.Beyond Postmodernism: Reassessments in Literature, Theory, and Culture
5.“Pragmatic Commitments: Postmodern Realism in Don DeLillo, Maxine Hong Kingston,
”and James Ellroy
6.Pragmatism, Postmodernism and the Future of Philosophy
7.John J. Stuhr
8.Pluralism
9. Meliorism
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او با کاوش در این دو اصل ،اهمیت پراگماتیسم را در عصر حاضرخاطر نشان میکند.
در ادبیات فارسی هم مطالعات اندکی در باب پراگماتیسم صورت گرفته است که
میتوان به«پراگماتیسم در کلیله و دمنه» ( )2017بهاهتمام محمد آهی و فاطمه مهربانی
اشاره کرد .این مقاله به پیشینهی پراگماتیسم پرداخته و ریشهی آن را در فلسفهی یونان

و فلسفهی سودمندگرایی واکاوی میکند و سپس به بررسی شماری از مفاهیم کلیدی
پراگماتیسم نظیر واقعگرایی ،نسبیگرایی ،تجربهگرایی ،مصلحتگرایی ،ابزارانگاری و
نتیجهگرایی در کتاب کلیله و دمنه میپردازد .اعظم قاسمی و حمیدرضا آیتاللهی در
«بررسی انتقادی دیدگاههای جان دیویی» ( )2007به مطالعهی مسألهینسبیت در فلسفهی
جان دیویی میپردازند .آنها مشکل اصلی فلسفهی دیویی را در این میدانند که در «رویکرد
ِ
شرایط تضمی ِن احکا ِم ارزشی در رفتار بشر ریشه دارد و نه در یک وجه
پراگماتیستی
پیشین مثل فرمان الهی یا صور افالطونی و یا عقل محض» ( .)3بیشتر مطالعات بر روی
آثار اگرز معطوف به رمان حاال میبینید چه سرعتی داریم )2002( 1و دایره )2013(2بوده
است و در باب رمان قهرمانان مرزها تنها چند خالصه یا مرور در مجالت و روزنامههای
معتبر وجود دارد که در طول متن به آنها اشاره میشود .البته باید توجه داشت منابعی
که نوشتههای اگرز را نقد و بررسی میکند همگی به جلوهای از مسائل اخالقی که بهطور
3
مستقیم یا استعاری در آثار اگرز نمود دارد میپردازد .برای مثال ،ویرجینیا پیگ نگنولی
در «نظارت در داستانهای پسامدرن آمریکایی :دایره اثر دیو اگرز ،پاکی اثر جاناتان
فرنزن و داستان عشقی واقعی و ناراحتکننده اثر گری اشتانهارت» ( )2017به تحلیل
ادبیات معاصر آمریکا میپردازد که در واقع پاسخی به قدرت فزایندهی تکنولوژی دیجیتال
است که منجر به شکلگیری اجتماعی شده است که در آن شفافیت هممعنی نظارت تلقی
میشود .هر سه رمان از دیدگاه وی اخطار اخالقی آشکاری را در خود جای داده است
( .)163شان بکس 4در مقالهی خود با عنوان «خصوصیسازی جهان :دیو اگرز دربارهی
حقوق بشر مینویسد» ( )۲۰۱۶به بررسی رمان حاال میبینید چه سرعتی داریم و داستان
کوتاه «باالی کوه و آهسته پایین آمدن» 5میپردازد .در این مقاله ،او از انتزاعی بودن حقو ِ
ق
1.You Shall Know Our Velocity
2.The Circle
3.Virginia Pignagnoli
4.Sean Bex
”5.“Up the Mountain Coming down Slowly
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جهانی سخن میگوید و دلیل آن را تأثی ِر وعدهی عامگرایی در مواجهه با خصوصیات
فرهنگهای فردی میداند ( .)79او معتقد است داستانهای اگرز محدودیتهای ترویج
حقوق بشر بر مبنای انسانیت مشترک و ذاتی را نشان میدهد .بکس همچنین امکان
برقراری ارتباط معنادار و متقابل فرهنگی را از خالل بافت گفتمانی متفکرانی نظیر کویم

آنتونی آپیا 1و یورگن هابرماس 2میسنجد .جیمز کلمنتس 3در مقالهی «به سازندهی
چیزهایت اعتماد کن :پیماننامهی استعاری در حاال میبینی چه سرعتی داریم اثر دیو
اگرز» ( )2015تأکید میورزد که اگرز از خوانندهی اثر دعوت میکند تا از طریق بافت
اجتماعی به یک پیماننامهی استعاری بپیوندد .در واقع ،اگرز از مخاطب دعوت میکند
ِ
کنش نویسنده بهجای یک رخداد یا ابژه موافقت کند و
تا با در نظرگرفتن متن بهعنوان
برطبق این پیمان ،اهمیت اخالقی جدیدی به متن و ارتباط بین نویسنده و مخاطب اعطاء
میشود ( .)121همانطور که ذکر شد مسألهی اخالق از دلمشغولیهای اصلی اگرز
محسوب میشود و دغدغهی اصلی او (در مصاحبهای با تانو وکفیلد 4در اکتبر )2014
این است که چطور انسان میتواند با جستجوی تجربیات جدی ْد خود را باز سازد .مقالهی
حاضر بخشی از رسالهی دکتری فاطمه اسماعیلی با عنوان تخیل اخالقی آمریکایی:
بررسی پراگماتیستی رمانهای معاصرآمریکا (از  2000تا دههی  )2010است که گردش
اخالقی رمانهای معاصر آمریکا از جمله قهرمانان اگرز را پراگماتیستی میداند و به
بررسی چهارچوبها و دستاوردهای آن میپردازد.

 .3نظریهپردازی و روششناسی

جان دیویی ( )1952-1815فیلسوف ،روانشناس و منتقد اجتماعی-سیاسی از بنیانگذاران
فلسفهی پراگماتیسم در آمریکا است و نظریات وی در باره اخالق پراگماتیستی ،اساس
5
مفاهیم اخالقی در این فلسفه را شکل میدهد .حتی نئوپراگماتیسم ریچارد رورتی
( )2007-1931نیز کام ً
ال بر پایهی نظریات دیویی بنا نهاده شده است .همانطور که در
پیشینهی پژوهش اشاره شد ،در دهههای اخیر گرایشی چشمگیر به پراگماتیس ِم دیویی
1.Anthony Appiah
2.Jürgen Habermas
3.James Clements
4.Tanu Wakefield
5.Richard Rorty
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مشاهده شده است و ازاینرو ،دراین پژوهش از دیدگاههای دیویی برای واکاوی اخالق
پساپسامدرن سود جسته ایم .اگرچه در نگاه گروهی از منتقدین ،فلسفهی دیوئی دیگر
ْ
لیبرال موافق نفی اصول اخالقی مطلق در آن نیستند
کارساز نیست و نظریهپردازان
و این نوع فلسفه را بسیار نسبیگرایانه میدانند ،باید این نکته را خاطر نشان کرد که

در اندیشهی دیویی ارزشهای اخالقی به این دلیل ارزشمند تلقی میشوند که «اسباب
سنجش اخالقی را در موارد فردی فراهم میآورند» ( .)Reconstruction 176در واقع
میتوان دیوئی را یک نامگرا 1تلقی کرد که ماهیت خیر مطلق و جهانشمول را نفی میکند،
خیر قابلشناخت است.
اما بر این عقیده است که در موارد خاص و فردی ْ
مبحث اصلی اخالق دیویی در جلد دوازدهم آثار متأخر )1953-1929(2و در مبحثی
با عنوان «برهان :نظریهی پژوهش» مطرح میشود که بر اصل «پژوهش اخالقی »3تکیه
دارد و اساس آن «تمرین و تکرار دراماتیک »4به معنای «الگوسازی ذهنی تفکر فردی
برای اتخاذ تصمیمی اخالقی» است .استیون فسمایر 5که از تفسیرگران برجستهی نظریات
دیویی است در کتاب جان دیویی و تصوراخالقی ( )2003به این نکته اذعان دارد که دیویی
«پژوهش اخالقی قابلانعطاف و حساس به موقعیت» را جایگزین «مفاهیم منسوخشدهی
ِ
عقالنیت بدون تخیل» میکند ( .)5درحقیقت ،پژوهش اخالقی بر پایهی تجربه و تصورات
ذهنی و مبتنی بر بافت محیطی و اجتماعی صورت میگیرد .تجربه در دیدگاه او بیشتر به
عملکرد ،عادات ،قضاوتهای فعا ِل کنشگر ،سازگاری ،تناسب و فعالیت مربوط میشود
تا حالتهای گوناگون آگاهی ( .)Influence of Darwin The 157در باب بافت محیطی
6
نیز دیویی بر این باور است که عادات اخالقی از طریق نسبت محیط و موجود زنده
حاصل میشود و تمامی فضیلتها و رذیلتها بهواقع عاداتی هستند که از ارتباط با محیط
بهدست میآیند و حتی عادات جدید از عادات اغناء شدهی پیشین دراثرتغییرمحیط شکل
میگیرند (.)Human Nature 14
مبحث مهم دیگر در پژوهش اخالق دیویی ،تصور اخالقی است که همان تمرین
دراماتیک احتماالت است .او دو درونمایهی اصلی برای تصور اخالقی در نظر میگیرد
1.Nominalist
2.The Later Works
3. Moral Inquiry
4. Dramatic Rehearsal
5.Steven Fesmire
6. Organism
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که شامل «تجسم یکدلی» و «تجسم خالقانهی احتماالت یک موقعیت» اس ت (Mor� 270
 .)al Judgmentیکدلی به منظور جان بخشیدن به قضاوت اخالقی است ،به این معنی
که عالئق و نگرانیهای دیگران را به اندازهی عالئق و نگرانیهای خود لحاظ کنیم .بهطور
کلی ،در پژوهش اخالقی هم غایت تصور میشود و هم بازتاب اخالقی دیگران (293

 .)Place of Reasonعالوه بر این ،دیویی در کتاب سرشت و رفتار انسان)1922(1
تأکید دارد که «اخالقیات با انتخاب یک گزینه در میان احتماالت دیگر آغاز میشود و در
اینجا مسئلهی بهتر و بدتر مطرح میگردد که بهتر خیر است» ( .)193مبحث بهتر در
تفکر دیویی داللت بر اصل بهبودگرایی دارد« :موقعیتی خاص که در حال حاضر حادث
شده ،ممکن است نسبت ًا خوب یا نسبت ًا بد باشد ،میتواند بهتر گردد و خرد را ترغیب
موانع برای درک آن تأمل نماید ،برای ارتقاء موقعیت
کند تا به اسبابِ مثبت نیکی و رفع
ْ
کوشش کند و در نتیجهی آن ،اعتمادبهنفس و امیدواری معقوالنه افزایش مییابد» (178
 .)Reconstructionاو معتقد است مثبتگرایی نه تنها مردم را نسبت به رنجهای دیگران
بیتفاوت میکند ،بلکه انگیزهی الزم برای بهتر کردن امور را نیز از آنها میگیرد.
درنهایت ،باید به این امر اذعان داشت که اخالق دیویی اخالقی پیشینی 2و الهی نیست
که دارای هدفی از پیش تعیین شده باشد ،بلکه ماحصل حل مشکالت یا ارتقاء شرایط
محیطی است .آنچه دیویی بر آن تأکید دارد این است که «اخالقیات یک فرآیند ادامهدار
است نه حصول هدفی مشخص» و بهمعنای رشدِ رفتار و فرآیند خوداصالحی 3است
( .)Human Nature 280میتوان گفت حرکت روبهجلو و پیوسته ،پالودگی و کنشگری
فعال ،غایت اخالقیات است .پژوهش حاضر در باب واکاوی مفاهیم اخالقی در قهرمانان
که از نوع تحلیلی-توصیفی است ابتدا به بررسی شرایط و تأمالت اخالقی شخصیت
اصلی داستان میپردازد و نقش تجربیات و تصورات در پژوهش اخالقی را بررسی
میکند .سپس بر تأثیرمتقابل شرایط اجتماعی و محیطی در شکلگیری عادات اخالقی
ی تجربهمحور و اصل بهبودگرایی را در داستان مورد
تمرکز میکند و تصور اخالق ِ
مطالعه قرار میدهد .در آخر ،تجلی تکامل اخالقی در رشد و حرکت روبهجلو و ظهور
بارقههای امید در داستان نشان داده میشود.
1.Human Nature and Conduct
2.Priori
3. Self-Correction
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 .4تحلیل روانشناختی و جامعهشناختیِ رفتار از منظر تصوراخالقی
جان دیویی در رمان قهرمانان مرزها

دیو اگرز در قهرمانان نوعی وجدان اجتماعی را به اشتراک میگذارد .در نگاه اول ،این
رمان روایتگر یک سفر جادهای است که جوزی ،1شخصیت اصلی داستان را به یک منتقد
سرسخت آمریکا و شیوهی زندگی آمریکایی بدل میکند .راوی در آغاز قهرمانان زمانی
را نشانه گرفته که جوزی و فرزندانش به آالسکا رسیدهاند و طی کرایه کردن یک ماشین
کاروان ،جوزی غرق در تصورات گذشته میشود .این پسنگری تا انتهای داستان بهچشم
میخورد و خاستگاه اطالعات خواننده از گذشته و تأمالت ذهنی جوزی است .از خالل این
تأمالت در مییابیم که او دندانپزشکی در شهر اوهایو 2است .همسرش کارل ،3مردی بیمار
و با مشکل ستون فقرات ،به جوزی گفته است ازدواجی که روی برگه ثبت میشود ،تظاهری
دروغین است؛ برگهای زائد و بیفایده .او پس از هجده ماه جوزی و کودکانش را ترک
میکند ،همسر دیگری اختیار میکند و از جوزی میخواهد که فرزندانش را برای آشنایی با
همسر جدیدش به ساحل بفرستد ( .)3این اتفاقْ دلی ِل موجهی برای ترک آن شهر است .او
میبایست به اساسیترین تصمیم زندگیاش فکر میکرد؛ یک خانهی متحرک بدون نشانی
را تصور میکند که هیچکس نمیتواند ردش بگیرد .اما آنا ،4دختر پنجسالهاش ،گذرنامه
ندارد و برای اخذ آن میبایست به پدرش مراجعه کنند .پس جوزی باز به تصوراتش ادامه
میدهد و آالسکا را مجسم میکند «سرزمین کوهستانها ،آتش و رعد وبرق» (« ،)36آنجا
سرزمین دیگری است [ ]...سرزمین نسیان و گمنامی» ( .)3اگر تلفن همراه و کارت بانکیاش
را کنار بگذارد ،دیگر هیچکس نمیتواند او را پیدا کند .ماشین کاروانی به نام «شاتو »5کرایه
میکند ،اما بر خالف معنای آن ،قصری بزرگ و شاهانه نیست ،بلکه واگن چرخداری است
که بیهدف سراسر آالسکا را میچرخد و در واقع استعارهای است از زندگی او که بیهدف
جلو میرود و در این میان ،حس رهایی از کارل ،اِوِلین 6و اوهایو را به ارمغان میآورد،
گرچه این حس تماموکمال نیست و گذشته همچون شبحی در پی او میآید.
1. Josie
2.Ohio
3. Carl
4. Ana
5.Chateau
6.Evelyn
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میتوان گفت تأمالت اخالقی در این رمان بر پایهی اخالقی نظاممند ،از پیش تعیین
شده و با هدف رسیدن به حقیقتی غایی و مطلق نیست ،بلکه چندین حقیقت نسبی در
کنار هم قرار میگیرند .اگرز در خالل داستا ِن زندگی جوزی ،مسائل و محدودهی
شناختشناسی را ظاهراً با هدف پراگماتیستی برای تصمیم دربارهی چگونه زیستن

مطرح مینماید .همانند یک پراگماتیست ،او نشان میدهد که حقیقت یک مفهوم مطلق
نیست ،بلکه از مواجهی ذه ِن متصور و شرایط محیطی حاصل میگردد .در پراگماتیسم،
ِ
ِ
تجربیات حواس
فضیلت اخالقی آن است که ذهن از طریق تصورات و
حقیقت نیکی یا
ْ
پنجگانه میسازد .در همین راستا ،در انتهای داستان ،زمانی که جوزی چهرهی درخشان
فرزندانش را مشاهده میکند« ،میداند که بدون شک این مکان همان جایی است که باید
در آن حضور داشته باشند و آنها همانهایی هستند که باید باشند» (.)384
مارسل تروکس 1در «قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز :گریزی به حیاتوحش» ()2016
این رمان را وامدار سیر و سلوک زائر 2اثر جان بانیان 3میداند که در هر دو اثر بهنوعی
غیظ اخالقی به اشتراک گذاشته میشود .البته نویسندگان این مقاله مقایسهی این دو
رمان را نه تنها بهسبب مفهوم سفر ممکن میدانند ،بلکه تکامل اخالقی را که در هر دو
مطرح میشود درخور توجه میبینند .فلسفه و مکتب اخالقی که در سیر و سلوک زائر
با حرکت از وادی فنا به سوی کوه مقدس در اورشلیم نشان داده شده ،در برگیرندهی
اخالقی پیشینی ،ماقبل تجربی و الهی است که تعالیم محض مسیحیت را ترویج میکند .اما
ِ
سلوک اصلی در خویشتن زائر رخ میدهد ،میتوان گفت جوزی نیز
از آنجا که سیر و
در قهرمانان بهواسطهی نیروی تصوراخالقی و تجربهی اجتماعی به شناخت خویش و
اصالحات شناختی-ادراکی میرسد که تکامل اخالقی از نوع پسینی و تجربی را منعکس
میکند.

ِ
نسبت تجربه و تصورات در شناخت رفتار
 .1-4شکلگیری تجربه:
اخالقی در شخصیت اصلی رمان

یکی ازمهمترین ویژگیهای روایتگری اگرز در رمان قهرمانان فصلبندی آن است که
در هر فصل تجربهای در چهارچوب شناختی-ادراکی شکل میگیرد که در انتها منجر به
1.Marcel Theroux
2.Pilgrim’s Progress
3.John Bunyan
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ِ
کنش اخالقی در شخصیت اصلی میشود .تکرار این چرخه در سراسر
تکوین رفتار یا
رمان باعث شبیهسازی زندگی روزمره با تجربیات مکرر و مستمر میشود و جالب
اینکه فصل بیستوهفتم ،آخرین فصل کتاب ،تنها یک جمله دارد« :اما سپس فردایی است»
( )385که نشانگر تجربهای جدید در طول مسیر زندگی و امید است .از طرفی دیگر،

دیویی واژهی رفتار 1را به معنای وسیعی بهکار برده که «نه تنها شامل حرکات بدنی
آشکار میشود ،بلکه مشاهده ،تأمل ،تخیل ،حکم و پاسخ مؤثر به آنچه ما مشاهده و فکر
میکنیم را نیز در بر میگیرد» و سه سطح وسیع برای رفتار تعریف میکند که عبارتند
از« :انگیزش ،عادت و رفتارعقالنی» (اعظم قاسمی و حمیدرضا آیتاللهی  .)32در نتیجه،
عمل کام ً
اخالقی وابسته به موقعیت اخالقی است و رفتار از ْ
ال متمایز میشود.
رفتار
ْ
جوزی در یک سال گذشته در زندگی خصوصی و اجتماعیاش متحمل تجربیات
سختی بوده که نهایت ًا او را وادار به گریز میکند« .هزاران دلیل برای ترک سرزمین اصلی
آمریکا (چهلوهشت ایالت) ،ترک سرزمینی که در فکر چرخش چرخهایش روبهجلو است،
تاختوتاز گاهوبیگاهش را ترقی و روشنفکری میپندارد و به دور از هر گونه الهام،
بهسوی آدمخواری ،بلعیدن جوانان و مستضعفین ،شکایت کردن و انگشت اتهامزدن،
دیوانگی ،گیجی و بازنماییهای انفجاری از کینههای قدیمی حرکت میکند» ( .)26در واقع
ْ
ساکنانش
دادخواهیهای قانون آمریکا ،زیادهروی در دعاوی قضایی و بیاحساس بودن
باعث نابودی زندگی جوزی شده است .یکی از این اتفاقات ،دادخواست اِوِلین ،بیمار پیری
است که از شرایط سوءاستفاده میکند و در پی مبتال شدن به سرطان دهان ،جوزی را
به تشخیص ندادن آن در طی ترمیم دندانهایش متهم مینماید .بدون اینکه از دست
دادن کار جوزی برایش ذرهای اهمیت داشته باشد ،غرامت درمانی سنگینی به قیمت کل
مطب و وسایلش دریافت میکند .اما دشوارترین آنها واقعهی مرگ جرمی 2است .او
جوانی بود که از زمان کودکی برای درمان دندانهایش به جوزی مراجعه میکرد و بعداً
روابط دوستانهای بین آنها پدید آمد .او به جوزی گفته بود که قصد دارد بهعنوان ملوان
نیروی دریایی برای اعزام به افغانستان ثبتنام کند و برای ثبات و بهداشت آن کشور
کار کند .جوزی با خود فکر کرده بود که چنین تصمیمی چندان به او مربوط نمیشود و
مسئولیت اقدامات جرمی با والدینش است و بهطور سطحی و ظاهری انتخاب او را تأیید
1. Conduct
2.Jeremy
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کرده بود .اما پس از چند هفته ،طی تماسی تلفنی با او متوجه میشود که والدین مردد
جرمی ،بهواسطهی تأیید خانم دندانپزشک که برای او احترام زیادی قائل بودند ،موافقت
خود را اعالم کردهاند ( .)82-80این گفتگو تبعات سنگینی برای جوزی داشت و پس از
شش ماه جرمی کشته شد .او پیوسته این صحنه را مجسم میکند« :گلولهای به جوان

هجدهسالهای اصابت کرده ،او تنهای تنها در حالی که خون زیادی از او میرود در بستر
مرگ روی تپ های خاکی ،آخرین کلماتش را با خون خود برای خانوادهاش مینویسد»
( .)82،159،266جوزی بارها و بارها این تصویر را در ذهنش مرور میکند و به همین
دلیل ،دیگر هیچگاه به کسی مشورت نمیدهد و نصیحتی نمیکند .از اینکه حرفهاش را
ترک کرده ،گاهی احساس مسرت میکند چراکه «آشنایی با مردم یعنی به آنها بگویی
چه بکنند و چه نکنند ،مشورت بدهی ،امید بدهی ،راهنمایی کنی و فضیلت داشته باشی و
همهی اینها بدبختی و مرگ در تنهایی را بههمراه خواهد داشت» ( .)82روشن است چنین
سنجشهای رفتاری که معطوف به تجربهی فیزیکی و ذهنی با درنظرگرفتن غایتگرایی
و عملگرایی است ،جوزی را تبدیل به یک پراگماتیست تمامعیارمیکند .اگرچه مشورت
ِ
فضیلت مطلق محسوب میشود ،اما در اخال ِ
ق عملی دیویی ،از
در اخالق پیشینی یک
آنجا که در این موقعیت و در مورد این فرد نتیجهی نیکی بههمراه نداشته ،میبایست از
آن دوری جست .برای جوزی همانند دیویی ،مسائل مهم در نهایت همان خیر آنی است.
اخالق از منظر دیویی و تجربهای که در این اثر ارائه میشود ،بسیار شبیه مراقبهای
خالق و فعال است که «الهامبخش فهم عمومی است و قابلاشتراک» .)Grimstad )179
بهعالوه ،دیویی تأکید دارد که بین تجربه و ذهن ارتباط عمیقی وجود دارد و موقعیتهای
محسوس در زندگی روزمره بهطور مستقیم با فلسفه مرتبط است.

ِ
محیط اجتماعی و عادات اخالقی بر رفتار
 .2-4تأثیر متقابل
شخصیتهای رمان

ت تعقیب گذشتهای است که مرگ ِ
جرِمی ،دعوی قضایی یکی
جوزی از یک سو تح 
ازبیمارانش و تصور تعقیب قانونی همسر سابقش را در خود دارد و از طرف دیگر،
تحت فشار محیط پیرامونش در اوهایو است .روزگاری اوهایو شهری کوچک ،آرام و
صلحآمیز بود« .این شهر هیپیها 1را در خود داشت که در نگاه جوزی بهطورفوقالعادهای
قدردان و حقشناس بودند .آنها به خاطر درختها ،رودخانهها ،جویبارها و پرندگان
1.Hippies
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احساس خوشبختی میکردند» .اما حاال دیگر آنها یا از این شهر رفتهاند یا پیر شدهاند
و در قید حیات نیستند و جای آنها را ساکنینی گرفتهاند که پیوسته در عجله و شتابند،
در شتاب برای ورزش کردن ،برای خرید محصوالت ارگانیک ،و حتی برای گرفتن نمرات
فرزندشان از مدرسه« :جایگزین آنها این دوچرخهسواران هستند ،و خانمهایی که با

سرعت رانندگی میکنند و با موهای دماسبیشان خواهان همهچیزهستند ،آنقدر طمع
دنیا را دارند که هیچ محدودیتی جلودارشان نیست ،هیچ چهارراهی ،حتی کودکان در
رستوران یا اسکوتررانها در پیادهرو آنها را متوقف نمیکند» ( .)155آنچه بیشتر
جوزی را ناراحت میکند این است که «با لبخندهای شرورانه راه را برای چرخهای خرید
خود باز میکنند و در این تکامل افراطی بهسمت غذای بیشتر ،بهداشت بهتر و تحصیالت
باالتر ،تیرهروزی به این شهر روی آورده و شتاب و خشم آنها جان همه را در شهر
ْ
محیط اهمیت ویژهای دارد ،همانطور
بهخطر انداخته است» ( .)152-151برای جوزی
که دیویی متذکر میشود «در میان جماعتی که تحت سلطهی یک قدرت مطلقند یا جمعی
که رو به زوال و مقلّد است و نسبت به ایدههای جدید سرکشی میکند ،فه ِم تجربی
نمیتواند شکوفا گردد» ( .)The Middle Works1918-1919 346در چنین جامعهای ،افراد
کینهتوز ،خشن ،خشمگین و نوکیسه باعث ایجاد تصادف ،جدال و خونریزی میشوند.
جوزی مثال درگیری بین دوچرخهسوار و راننده کامیون را میزند .راننده سر پی ِچ جاده
دوچرخهسوار را ندیده و به او راه نداده است ،دوچرخهسوار به او فحش و ناسزا میدهد
و بهمحض پیاده شدن با پمپ دوچرخه آنقدر بر سروصورت او ضربه وارد میکند که
جوزی دوچرخهسوار را میشناسد ،از بیماران
صورتش غرق خون میشود (.)153-152
ْ
قدیمیاش بود و در پی این واقعه آنچنان متأثر میشود که قطعه شعری میسراید و با
ی
خودش تکرار میکند .در ای 
ن راستا ،دیویی جمعی را مطلوب میداند که مدلهای زندگ ِ
اجتماعی را حمایت و ویژگیهای ناپسند را اصالح میکند و پیشرفت و ترقی را ترویج
میدهد ( .)Democracy and Education 89ازآنجا که در فلسفه2ی اخالق پراگماتیستی
خی ِر مطلق وجود ندارد و ویژگیها پیشینی و ازپیشتعیینشده نیستند ،این سؤال مطرح
میشود که چگونه میتوان ویژگیهای صفات مطلوب را بشناسیم .پاسخ این سوال بنا
بر دیدگاه دیویی ،بررسی هوشمندانهی نتایج مختلف و بهرهگیری از شیوهی تجربی در
دامنهای وسیع از زندگی بشر است ( .)The Later Works 1929 137
جالب است که حتی پس از ترک اوهایو و عزیمت به آالسکا ،جوزی همچنان به
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محیط توجه دارد و در صورت لزوم و برای پایبندی به اخالق ،محیط را تغییر میدهد.
در پی فهمیدن رابطهی خواهر ناتنیاش با پیرمردی هفتادساله که به نظر«ناسازگار،
غیرقابلاعتماد ،شهوتران و نظرباز» ( )184مینماید ،تصمیم میگیرد خانهی خواهرش
را ترک کند و این اولین باری است که جوزی انتخابی دارد که بهظاهر بهضرر فرزندانش

است« :او میدانست که آنها ترجیح میدهند آنجا بمانند و با دخترخالههایشان سرگرم
باشند و درس بیاموزند ،از آب لوله کشی استفاده کنند و از خطرهای ناشناختهی
سفر با ماشین کاروان در امان باشند» ( .)160دیویی در کتاب سرشت و رفتار انسان
ِ
عادات زندگی پالوده و محترمانه بسیار مؤثر
( ،)1922محیط را در امکان شکلگیری
میداند و به این نکته اذعان دارد که محیط رابطهای متقابل با عادات فردی هر انسان
دارد که بهطور چشمگیری تکامل اخالقی او را تحتالشعاع قرار میدهد .عادات یک فرد
که وابسته به محیط بهارثرسیدهی اوست ،زنجیرهای از تأمالت اخالقی ایجاد میکند
که ماحصل داللتهای این تأمالت اخالقی در زندگی فرد است (.)Human Nature 19
ْ
محیط در ارتباط است و بودن در جمعی درست و
برای پراگماتیستها ،عادات فرد با
مناسب منجر به شکلگیری بهترین عادات و راهحلها میشود .از طرفی میتوان گفت،
اخالقیات از شرایط محیطی و اجتماعی و دنیای مادی غیرقابلانفکاک است و شرایط
محیطی نقشی اساسی در تربیت و عادات اخالقی ایفا میکند .هیو لفولی 1در «اخالق
پراگماتیستی» ( )1997مینویسد دیویی بهطور مکرر تذکر میدهد که «عادات اخالقی
ما زمانی تغییر میکند که محیط مجبورمان کند بهسمت موقعیتهای مناسب اخالقی
و جدید حرکت کنیم» ( .)409حرکت به سمت موقعیتهای مناسب اخالقی که نهایت ًا
منجر به تغییر و بهبود عادات اخالقی میگردد ،بهوضوح در رفتار فرزندان جوزی
ی او ،آنا ،بهنظر جوزی «خطری جدی برای تمام هنجارهای
مشهود است .دخترپنجسال ه 
اجتماعی محسوب میشود» و او را «جانوری با چشمانی سبز و گیسوانی ارغوانی»
معرفی میکند «که استعداد فوقالعادهای درشکستن اشیاء دارد و با چابکی تمام و با
سرعتی باورنکردنی همه چیز را نابود میکند» ( .)5در طول رمان ،هم به چند نمونه از
خرابکاریهایش در پیتزافروشی ،سوپرمارکت و سرویس بهداشتی اشاره میشود ،اما
پس از گذراندن مدتی در جنگل ،رودخانه ،کلبهی دورافتاده و معدن متروکه ،رفتارهای
مناسبتری نشان میدهد« :آنا بهخوبی رفتار میکند و چهرهاش درخشش فوقالعادهای
1.Hugh LaFollette
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دارد» .جوزی به این نتیجه میرسد که بچهها نیزمانند حیوانات هستند؛ اگر به آنها آب
وخوراک سالم بخورانی و هوای سالم استنشاق کنند ،پوستشان براق ،دندانهایشان
سفید و بدنشان قوی میشود ( .)307او با خودش میاندیشد که کودکانش بهخوبی در
حال رشدند و بهزیبایی در انجام کارها مستقل شدهاند ،دلمشغولیهای مادیگرایانه را

فراموش کرده و نسبت به زمین و روشنایی آگاه شدهاند ،بیشتر به جریان آب رودخانه
توجه میکنند تا به یک نوشتافزارمصرفی که از البهالی یاوهسراییهای مدرسه شنیده
میشود .جوزی به آنها و «به روح پاکشان» افتخار میکرد .همچنین او متوجه میشود
که «آنها بهطور غیرقابلقیاسی بهتر از زمانی هستند که در اوهایو بهسر میبردند .آنها
قویتر ،باهوشتر ،بااخالقتر ،معنویتر ،منطقیتر ،قدرشناستر و شجاعتر شده بودند»
ی خودش از سنش فهمیدهتر بهنظر میرسد و
( .)308همچنین پسر او پل 1که به گفت ه 
هشت سال دارد« ،در محیط جدید یاد گرفته بود که شجاع باشد؛ آنها کام ً
ال تغییر کرده
بودند» ( .)308جوزی همواره به دنبال شجاعت و پاکی در بین ساکنین آالسکا بود اما
فکر نمیکرد که خود او ،نه بهسادگی بلکه با سختیهای بسیار بتواند چنین انسانهایی
را تربیت کند و اینک فرزندانش همانهایی بودند که او آرزو داشت ببیند .میتوان معنای
تقابل محیط و تکامل اخالقی را در تکگویی او که گویای فلسفهی اخالقیاش است خالصه
فضیلت تنها در داشتن ثبات نیست .تو میتوانی
کنیم« :ما تغییر میکنیم! تغییر میکنیم! و
ْ
ذهنت را تغییر دهی ،یا محیطت را ،و هنوز در خویشتن خود تمامیت و راستی را حس
کنی .تو میتوانی ب َِروی بیآنکه تبدیل به یک ترسو ،واگذارنده و شبح بشوی!» (.)154

 .3-4حصول تصور اخالقیِ تجربه-محور و بهکارگیری اصل بهبودگرایی

جوزی و کودکانش چند روزی را در یکی از کابینهای معدنی متروک در نزدیکی رودخانه
یوکن 2و جنگلی سبز بهسر میبرند .شبی آنا پیش مادرش میآید و در آغوش او آرام
میگیرد و از مادر میپرسد که آیا پدرش مرده است .جوزی او را محکم در آغوش
میگیرد ،موهایش بوی چوبِ سوخته ،آفتاب وعرق میدهد .بهآرامی به او میگوید نه .اما
آنا ادامه میدهد که پس پدرش کجاست .او سبکسنگین میکند که چگونه پاسخ دخترش
را بدهد ،چطور بگوید که پدرش آنها را رها کرده و یا آنها گریختهاند .بگوید به سفر
آمدهاند یا آدمها از هم جدا میشوند؛ میتوانست قول نصفهنیمهای بدهد که بهزودی او
1.Paul
2. Yukon River
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را میبینند ( .)310همه جوانب را میسنجد ،موقعیت خود و دخترش را تصور میکند و
در همین چند لحظه احساس میکند که دیگر زمان آن رسیده که با همسر سابقش تماس
بگیرد و به این گریز خاتمه دهد .گویی «نرمشی ناگهانی نسبت به کارل احساس کرد ،چرا
که او در خلق این کودک دلنشین که روی پاهایش نشسته سهیم بوده ،این کودک که فکر
میکند ِ
جرِمی رفته و مرده پس پدرش هم رفته و مرده است» .جوزی تصمیم میگیرد که

فردا در شهر به کارل تلفن بزند ،به سانی ،مادرخوانده اش« ،به همه بگوید که کجاست و
چرا .به آنها بگوید که باز خواهند گشت» ( .)310در این سنجش اخالقی ،جوزی بهطور
تماموکمال ،تصور اخالقی دیویی را اعمال میکند و تمرین دراماتیک در پژوهش اخالقی
را انجام میدهد ،همهی جوانب را تصور میکند ،به عواقب و نتیجهی آنها میاندیشد،
به دیگران هم میاندیشد ،خودش را جای دخترش ،همسر سابقش و مادرخواندهاش نیز
میگذارد و گزینهی بهتر را که از لحاظ غایتسنجی خیر است برمیگزیند.
در ارتباطی تنگاتنگ با عنوان قهرمانان مرزها ،جوزی همواره در این فکر است که
آیا قهرمانی وجود دارد و یا قهرمانان کجا هستند .تنها چیزی که میداند این است که
آنها از جایی آمدهاند که همه بزدلند .تنها یک مرد شجاع در ذهنش بود؛ ِ
جرِمی که
بهسوی مرگ شتافت ( .)6زمانی که در یکی از کابینهای معدن متروک ،شب را سپری
2
میکنند ،او با نور شمع برای کودکانش داستان شاهزادهی کاسپین 1از سی اِس لوئیس
را که در کشوی سرویس بهداشتی پیدا کرده بودند ،میخواند .در خالل خواندن داستان،
احساس میکند که «زندگی آنها با قهرمانان این کتاب مرتبط است .اگرچه آنها فقط
دو مایل در تاریکی شب و در جنگل راهپیمایی کرده بودند ،اما به نظرش بین آنچه او
و فرزندانش قادر به انجامش هستند و آنچه دیگر شخصیتهای داستان انجام میدهند
تفاوت زیادی نیست ( .)333احساس میکند او و بچههایش قهرمان هستند .البته لحظهی
4
ِ
دریافت ناگهانی 3در داستانهای جیمز جویس
او ِج حصو ِل تصوراخالقی که بهصورت
خودنمایی میکند ،در کشاکش طوفان و بهمن در کوهستان رخ میدهد .جوزی به این
بصیرت میرسد که او قهرمان داستان زندگیاش است« :جوزی حسی قوی دارد که این
ایماژها به آنها می مانند ،تصویری از مادری که کمرش را زیر بار برف در میانهی
1.Prince Caspian
2. C. S. Lewis
3. Epiphany
4.James Joyce
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طوفان راست میکند و همانطور که قطرات باران بهشدت بر او میبارد ،فریادی بلند سر
میدهد و میخندد» ( .)382گویی او قهرمان مرزهای زندگیاش است و با داشتن چنین
فرزندانی شجاع ،قهرمانپرور است .او در مییابد که نمیبایست بهدنبال قهرمان بگردد
بلکه او خود باید قهرمانان را پرورش دهد ( .)376پل و آنا با اینکه کودکی بیش نیستند
در سراسر سفر ،مادر را همراهی میکنند و از رویارویی با خطر پا پس نمیکشند ،هر جا
جوزی از آنها میخواهد که او را همراهی کنند با شور و نشاط سر تکان میدهند« :آنها
میخواستند شجاع باشند ،آنها میدانستند که راهی جز شجاع بودن ندارند و هیچچیز
بهتر از این نیست» (.)376
از طرفی باید در نظر داشت طبق نظر دیویی ،چنین سنجشهای اخالقی مبنی بر
مثبتگرایی 1نیست ،بلکه بهبودگرایی را در شخصیت فرد نشان میدهد .فلسفهی
پراگماتیسم امکان ارتقاء یک موقعیت را تصدیق و از اصالح و بهبود اوضاع بهعنوان
راهحلی برای مشکالت حمایت میکند .دیویی همواره تأکید میکند« :اخالقیات با تمام
فعالیتهایی که در آنها احتماالت متناوب دیگری وجود دارد ،مرتبط است( .بدان معنی)
که هرگاه تفاوتی بین بدتر و بهتر وجود دارد ،بهتر خیر است» (.)193Human Nature
جوزی در خود موجی از تعلّقاتخاطر حس میکند و نسبت به همه احساس محبت
ِ
احساس بخشش و قدردانی گذراست
میکند ،اما میداند که این حس نمیماند و این
( ،)364اما گذرا بودن بسی بهتر است از عاری بودن از احساس و این خو ْد نمادی از
بهبودگرایی در اوست .در طول سفر ،علیرغم مشکالت فراوان و لحظههای مخاطرهآمیز،
او سعی میکند لحظههای شاد برای خود و فرزندانش بهوجود آورد .برای مثال ،زمانی
ِ
تفحص احتمالی پلیس تصمیم میگیرد که در تاریکی شب به
که برای گریز از جستجو و
سمت اقامتگاهشان در معدن متروکه حرکت کند ،در این فاصلهی زمانی ،به جای ناراحتی
و عصبانیت ،پیکنیک کوچکی ترتیب میدهد .او کودکانش را تشویق میکند تا در امتداد
جادهی خاکی در جنگل انبوه آواز بخوانند و بازی کنند .پابرهنه در رودخانه راه بروند
و روی بوتهی آتش خوراک کبابی درست کنند .گرچه سفر در تاریکی شب در جنگل
انبوه میتواند وهمانگیز و ترسناک باشد ،در حالیکه آنها حتی پول کافی برای خرید
چراغقو ه ندارند ،جوزی به خرید چند شمع و کبریت اکتفا میکند و همانطورکه او و
بچهها با انگشتانشان شمع را جلوی خود میگیرند ،جوزی بازی سای ه و نور را پیشنهاد
1.Positivism
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میکند .بهطور کلی میتوان گفت قهرمانان یک رمان سیاه و تاریک نیست .در کنار هر
رخداد وحشتآور در داستان ،همانند آتشسوزیهای شدید و پیدرپی ،یا برخورد با
افراد عجیب و غیرمعمول ،فرجههایی بهبودگرایانه در داستان وجود دارد .برای مثال،
درمیان کوهستان یخزده ،میز جشن تولدی در یک کلبهی کوهستانی چیده شده است
که پناهگاهی برای جوزی و کودکانش میشود ،از خوراکیها خود را سیر میکنند و
با شومینه هیزمی خود را گرم ولباسهایشان را خشک میکنند .یا حضور نوازندههای
آماتور و دوستی جوزی با آنها منجر به نوشتن آهنگی میشود که سالها در ذهنش
مرورمیکرد .همۀ این موارد فرجههایی است که فرصتی فراهم میآورد تا خود را باز
یابند و نفسی تازه کنند .البته حضور کودکان و شیطنتهای گاهوبیگاهشان در طول
داستان به تلطیف شرایط محیطی و کم کردن فشار مشکالت و خطرها کمک میکند.

 .4-4تجلی تکامل اخالقی در رشد ،حرکت روبهجلو و ظهور بارقههای امید

جـوزی و فرزندانـش نمونـهی بـارز حرکـت و پایداری در ادامهی مسـیر هسـتند .و در
ایـن حرکـت رفتارهایـی را نشـان میدهنـد کـه حاکـی از حـس رهایـی از انتخابهـای
بیهـدف ،خنثـی و نهچنـدان خردمندانـه اسـت .او معتقـد اسـت کـه «جرأت آغاز اسـت.
نترسـیدن ،حرکـت روبهجلـو از خلال تمـام سـختیها وعقبنشـینی نکـردن .جـرأت
بهواقـع یـک نـوع حرکـت بهپیـش اسـت» ( .)333نزدیـک بـه پایـان رمـان ،پـس از ترک
مدرسـهای کـه بـه پناهگاه حوادث غیرمترقبه تبدیل شـده اسـت ،کنار دریاچـه ،پل و آنا
ِ
جوزی سـنگها را روی بدنـش میچینند تا
رضایت
سـنگ در آب پرتـاب میکننـد و بـا
ْ
اینکه کامال ً زیرشـان مدفون میشـود .هر سـنگ نشـانی اسـت از گذشـتهی جوزی که
گ از بدن جوزی ،در مورد
بهشـدت دوسـت دارد از آن رها شـود .با برداشـتن هر سـن 
وزن هـر کـدام از او سـؤال میپرسـند و جـوزی احسـاس آزادی و بالندگـی بیشـتری
میکنـد .کـودکان هـم گمـان میکننـد ماننـد قصههـا ،شـخصی کـه از زیـر سـنگها
ً
ِ
قسـمت روایـت،
کاملا جدیـد و متفـاوت اسـت .بهواقـع در ایـن
بیـرون میآیـد ،فـردی
مفهـوم رسـتاخیز ،دگرگونـی و تکامـل بهصـورت نمادین دیده میشـود« :هـر زمان که
سـنگی برداشـته میشـد ،جـوزی احسـاس میکـرد که بـه معـراج نزدیکتر می شـود.
ِ
نفـس بریـدهای میکشـید و بدنش بیشـتر احسـاس رهایـی میکـرد» ( .)365پس
[ ]...او
از گذرانـدن آن همـه رنـج وسـختی ،ایماژهایـی کـه پیوسـته در نظرش ظاهر میشـود
(تصویـر شکسـته شـدن بطری خالی شیشـهای) کمرنگتر میشـود .زمانـی که بانویی
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مهربـان در پناهـگاه بـه او خبـر میدهـد کـه آنجـا تلفـن راه دور دارد ،جـوزی ترغیب
میشـود تـا با همسـر سـابقش تمـاس بگیـرد و در پی گفتگو بـا او متوجه میشـود که
کارل برگـهی دادخواسـتی بـرای او نفرسـتاده و آن برگـه از سـمت ادارهی بـرق بـوده
کـه ً
قبلا جـوزی از آنها شـکایت کـرده بـود .کارل نیـز از اوعصبانی نیسـت ،میخندد

و متوجـه درخواسـت غیرمعمـولاش میشـود ،امـا عقیـده دارد کـه خوب اسـت بچهها
همسـر جدیـد او را که روانشـناس کودک اسـت ،مالقـات کننـد (.)360-361
اگرز در قهرمانان همانند دیویی ،نیکی را یک فرآیند در نظر میگیرد تا یک مقصد .او
باور دارد که رشد ،یک ارزش اخالقی در زندگی است به معنای تجربه و کنترل کردن
موقعیت که باعث دست یافتن به زندگی بهتر میشود .بنابراین برای موفقیت الزم است
بدانیم کجای زندگی ایستادهایم ،نیازهای ما چیست و چه احتماالت و موقعیتهایی وجود
دارد .دیویی در کتاب بازسازی در فلسفه ( )1920تأکید میکند« :رشد بازسازی مداوم
ِ
موقعیت حا ِل حاضراست» (.)177
تجربه است» ( )184و فرآیند رشد «فرآیند فعا ِل تبدیل
همانطور که در پیرنگ رمان مشخص است ،اگر حرکتی باشد تغییری هم رخ خواهد
داد و تغییر خو ْد ظهور امید را در پی دارد .در میانهی داستان ،همانطور که اشاره شد،
جوزی با خود میگوید که ما تغییر میکنیم ( )154و در انتهای داستان ،بیشت ِر شکها،
تردیدها و ترسها از بین میرود ،گویی از ذهن جوزی شسته میشود« :تردید دوامی
نداشت ،او میاندیشید که در مورد همهچیز حق با او بوده ،اینکه ما میتوانیم برویم.
ح ِ
ق ماست که بگذاریم و بگذریم .و خیلی وقتها باید رفت .تنها با ترک کردن بود که او
و فرزندانش توانسته بودند چیزی مثل تعالی بهدست بیاورند .بدون جابجایی [حرکت]
هیچ تالشی نیست ،هیچ هدفی نیست ،و بدون هدف هیچچیز نیست» ( )363و «در حرکت
چیزی هست» ( .)364جوزی در طول داستان با حرکت روبهجلو و پشت سر گذاشتن
آتشسوزی ،طوفان ،سرازیر شدن بهمن ،شبگردی در جنگل ،زندگی در کلب ه و معدن
متروکه و کنار جاده به مانند درختان کاج همیشهسبز که در آالسکا بهوفور دیده میشود،
در آن سرزمین میایستد و زندگی میکند و خود و کودکانش به رشد اخالقی میرسند.
در این باب ،لیالنی کلرک 1در «داستان شجاعت و ماجراجویی در قهرمانان مرزها اثر دیو
ْ
جنگل حیات وحش نیست که داللت بر قانون
اگرز» ( )2016تأکید دارد که در این رمان،
بقای داروینی داشته باشد ،بلکه عرصهی پاالیش است و آتش و زمین در آن بسی مهمتر
1.Leilani Clark
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است از دنیای مادی و حریص برونشهری» و اشاره دارد که قسمتهایی از داستان
شبیه حکایت ثورو 1است که در آن انسانْ موجودی وحشی ،خشمآلود و درندهخو است
طبیعت منبع الیزال برای پیمایش دوبارهی قطبنمای اخالقی» (.)290
و
ْ
برخالف انتظار خوانندگا ِن رمانهای پسامدرن که پیوسته گمان میکنند جوزی و

فرزندانش دیگر نمیتوانند ادامه بدهند،میشکنند ،ناامیدمیشوند ،از باالی صخره پرت
میشوند ،یک حیوان وحشی آنها رامیدرد و دزدی یا مجرمی به آنها صدمهمیزند،
جوزی در بلندای کوهستان پربرف ،فریاد قدرت و پیروزی سر میدهد و حتی مجرمین و
زندانیان هم به او در پنچرگیری ماشیناش کمک میکنند ( .)276جوزی در نهایت احساس
میکند که از پس تمام مسئولیتها و پیمانهایش برآمده و احساس رضایتمندی میکند.
جان لچز 2این احساس را اینگونه توصیف میکند« :احساس رضایتمندی معقول از
خویش همانطور که کانت آن را مینامد ،از بهدست آوردن آنچه از فرد انتظار میرود
حاصل نمی گردد ،بلکه از انتخاب ،تصمیمات و اقدامات درست و به بهترین نحو انجام
اصلی توافق با خویشتن است که وحدت وجودی
دادنشان حاصل میشود .مسئلهی
ْ
فاعل را در اعمال کنترل بر خواستهها نشان میدهد» (.)368

 .5نتیجهگیری

در این مقاله به تحلیل و بررسی مفاهیم اخالق پراگماتیسم در رمان قهرمانان مرزها
اثر دیو اگرز ،در بستر جامعهی معاصر آمریکا که در حال گذر از عصر پسامدرن
است و با تمرکز بر دیدگاههای جان دیویی پرداختیم .همانطور که مشاهده شد ،این اثر
نویدبخش روابط انساندوستانه است ،اعضای خانواده بار دیگر دور هم جمع میشوند،
شخصیت داستان از خودبیگانگی و گسستگی به سمت انس با خود و اصالح رفتارش
سوق مییابد و معنای تازهای به روابط خود با دیگران میبخشد .میتوان گفت با قبول
و اعتماد به روابط با دیگران ،خویشت ِن درهم شکستهی خود را بازسازی میکند و برای
مشکالت راهحلی مییابد ،یا راه سازگاری را درپیش میگیرد .شخصیت این داستان در
واقع قهرمانی است که با رویارویی با مشکالت فردی و اجتماعی و تحمل سختیها و
روانزخمهایی نظیر خیانت ،خشونت محیط ،بد-والدی ،قضاوتهای اشتباه در زندگی،
ی تجربه-محور با در
بهمثابهی یک همنهشتگر عمل میکند و در پی حصول تصوراخالق ِ
1.Henry David Thoreau
2.John Lachs
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دیگر تصمیمات و سنجشهای اخالقی نسبت ًا
نظرگرفتن شرایط و موقعیت انسانهای
ْ
مناسبی را برمیگزیند.
اخالق دیویی در باب تجربه ،عادات اخالقی ،سنجش اخالقی ،شرایط محیطی و
اجتماعی ،پاسخگوی مشکالت فردی و اجتماعی جامعهی پسامدرن است .در موقعیتهای
غامض ،القاء انگیزهی تفحص و تجربه ،منجر به شکلگیریِ عادات جدید میشود و این

عادات خود شیوههای نوی ِن تأمل ،باور و عمل را شامل میشود .سنجش اخالقی در
ْ
فلسفهی دیویی زمانی حادث میشود که راهها و ابزارهای معمول برای حل مشکالت
کارایی الزم را ندارد .فر ْد توا ِن حل مسئله و یا انتخاب بهتر را از طریق سنجش افراد و
شرایط محیطی-اجتماعی بههمراه تصور نتایج انتخابهای دیگر پیدا میکند.
به نظر میرسد در عصر حاضر ،فلسفهی اخالق پراگماتیسم برای نقش برجستهای
که به تجربه ،عمل وغایت نسبت میدهد ،به موضع قبلی خود ،یعنی «فلسفهی جاودان
آمریکا» بازگشته است .اگرچه پراگماتیسم و پسامدرنیسم تفکر دوگانه و تمایز بین
ذهن و بدن ،حقیقت و واقعیت را رد میکنند ،اما همانطور که لری هیکمن اشاره میکند
تفاوت چشمگیر این دو در آن است که نسبیگرایی در پسامدرنیسم بهحدی افراطی است
که برای دوبارهسازی ناتوان است و همین امر زمینهی افول آن را فرآهم کرده است
()254؛ حال آنکه فلسفهی پراگماتیسم با رونمایی از گزینهی «خوداصالحی» پاسخگوی
ِ
کاربست رویکرد
مشکالت ساختارشکنانهی پسامدرنیسم شده است .اکنون با تحلیل و
پراگماتیستی در اخالق نوین که در رمان معاصر قهرمانان مرزها انجام شد ،میتوان
گفت که اخالق پراگماتیسم رهآوردی چون امید ،خوداصالحی و بازسازی را در خود
جای داده که در پسامدرنیسم فقدان آنها پیوسته احساس میشود.
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Streaks of Pragmatic Moral Imagination in Post-postmodern Fiction: A Study of Deweyan Philosophy in Dave
Eggers’ Heroes of the Frontiers
Narges Montakhabi Bakh1, Fatemeh Esmaeili2
Abstract
Introduction: Although several theorists, critics, and philosophers have acknowledged

the recent ethical turn in the novel and literary criticism since the last two decades, the
quiddity of illustrated morality remains vague and needs further research. Thus, the
present article endeavors to evaluate the new moral matrix in Heroes of the Frontier
(2016) by Dave Eggers, indicating the end of the postmodern era. Indeed, this novel
demonstrates a world in which people face plights of postmodernism caused by egoism
and consumerism. However, in the rest of the novel, a wondrous ethical turn occurs
which has never been detected before and needs to be examined in detail. Since this is a
situational, experimental, and posterior morality, the researchers aim to study the aforementioned novel under the light of John Dewey’s pragmatic ethics based on “moral
inquiry”, “experience”, “imagination”, “situation”, and “meliorism”. This research also
demonstrates that moral imagination could solve the individual and social problems in
postmodern society, which can lead to moral evolution, growth, self-correction, reconstruction, and advent of hope.
Introduction

Severakl contemporary philosophers and theorists such as Alasdair McIntyre, Terry
Eagleton, and Andrew Gibson highlight the moral turn in contemporary literature. Accordingly, some contemporary American works of literature show discontinuities with
postmodernism since they embody a version of new literature, which is going to blossom soon. Among the works of authors such as Dave Eggers, Jonathan Franzen, Amy
M. Homes, and Barbara Kingsolver, a type of ethical turn could be traced. Therefore,
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Dave Eggers’s Heroes of the Frontiers (2016) is selected for the present study. This
novel illustrates the epitome of the postmodern world where people encounter countless plights as a result of disappointing culture, alienation, egoism, and consumerism.
Background of Study

In the last two decades, a couple of philosophical publications have started to deal with
the possibility of pragmatist epistemology based on situational morality and moral imagination. As Ryan White admits in The Hidden God: Pragmatism and Posthumanism
in American Thought (2015), pragmatism sets forth presuming subjective, historical,
situational and contextual boundaries of thoughts, regarding experience and practice,
which reveal its posthumanist form of philosophy. Larry Hickman, also, in a book
from the American philosophy series, Pragmatism as Post-Postmodernism: Lessons
from John Dewey (2007), compares pragmatism and postmodernism and admits pragmatism as a new way of life as it provides some solutions to the plights of postmodernism. Pragmatism, Postmodernism and the Future of Philosophy (2002) written by John
J. Stuhr tries to illustrate a new model of pragmatism and the discussions on truth, epistemological problems, facts, values, and the models of self and social interpretations.
Approach and Methodology

John Dewey (1859-1952), a philosopher, psychologist, educator, social critic, and political activist, was a founder of the philosophical movement known as pragmatism
in the United States. Since pragmatism is chiefly based on his theories, even Richard
Rorty’s neopragmatism is also developed according to his principles. Indeed, he is a
nominalist who dismisses absolute and universal good, except for a given situation or
purpose. According to him, moral deliberation is fundamentally imaginative, experimental, and part of a social and historical context. Another significant issue in his moral inquiry is moral imagination. The second phase of the moral inquiry, envisioning the
possibilities, involves a process of rehearsal, or “imaginative dramatic performance”.
Finally, it should be noted that goodness is not a priori ethics or a predetermined goal,
rather is the result of solutions to problems, improving our situation. His ethics copes
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with the very notion of “growth”, moving forward, consistent process of maturing,
refining, and active process of transforming the existent situation.
Conclusion

This article has presented how Dave Eggers’ Heroes, contributes to pragmatic ethics
particularly Deweyan moral concepts, as a work of fiction illustrating contemporary
America which is passing the postmodern era. Overall, such notions as imagination,
experience, social life, environment, and growth highlighted in this novel, correspond
in recognizable ways to the basic definition of moral imagination. Josie and her children achieve consistency, integrity, love, and self-redescription, though they do not acquire them effortlessly. Josie, as a synthesizer of values, overcomes the loss and trauma
of being betrayed and parenting during the novel and breaks through into an epiphanic
moral imagination amid frigid mountains. Pragmatism attributes a central role to experience, action, and results. Although pragmatism and postmodernism both dismiss
the duality of mind and the body or the split between reality and truth, the significant
difference between them, as Larry Hickman notes, is the extreme relativism in postmodernism to the extent that it is unable to propose any alternatives which bring its
decline as well (254). Nevertheless, the pragmatists’ noteworthy option to reconstruct
is “self-correction” which postmodernism failed to embrace. Pragmatism with such
offspring as hope and self-correction is a way of life in the contemporary era.
Key Terms: Ethical Turn, Dave Eggers, Pragmatism, Moral Imagination, Experience,

Environment, Meliorism
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