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 مثابه ایدئولوژیمارکسیسم و برونته: انتقام به

 نویسنده: مردیث بیرمنگام

 مترجم: بهزاد کورشیان

تر محتمل است تا ی بایرون و اسکات بیشتأمل دربارهمارکس و انگلس منتشر شد. با این حال،  مانیفست کمونیستتنها چهار ماه پیش از امیلی برونته  های بادگیربلندی

 شکوهِ  در بستربادگیر  هایبلندی تشریح ،به برونته رسیده است هااز رمانتیک ارزشمندی که تعلیمیمیانجیِ میراث بههمچنین  مارکس. وبرونته بین نسبت اندیشیدن درباب 

 .آن ی نیروهای اجتماعی و اقتصادیزمینه، تا در است تررُمانسی گوتیک اغواکننده

 ،رساند. علاوه بر این، چنین پژوهشیها در سراسر متن یاری میهای شخصیتویژه، انگیزهشناخت ما از آن، و به ترشدنبه رمان عملاً به غنی چنین دیدگاهیهمه، با این

 چرا برونته رمان را به این سبک و سیاق نوشته است.اساساٌ د که دهدست میباره بهاندازی در اینچشم

ی مارکسیستی هنظری شان است.و هم فرزندانادگار لینتُن و هیندلی ارنشا،  هم اش،انتقام از دشمنان قدیمی ماخولیای های بادگیربلندیی هیتکلیف در سراسر متنِ انگیزه

ها کشیدن آنر به زیاش جویی هیتکلیف از دشمنانی انتقامشیوه کند: هژمونی اجتماعی و اقتصادی.جویی است ترسیم میی مسیری که او در پی انتقاماندازی دربارهچشم

 ها بر مبنای توانایی اقتصادی است.مراتب اجتماعی و چیرگی بر آنلحاظ سلسلهبه

افراد را  یلیتخ یرابطه ،یدئولوژیا»دهد که یدهد. لویی آلتوسر شرح مدست میبرای خوانندگان رمان مبنایی جهت فهم رفتار هیتکلیف به« ایدئولوژی» مفهوم مارکسیستیِ 

ت شود که، از این واقعیبه جمعیتی انبوه تحمیل می مردماز  اقلیتیی وسیلهدهد که این واقعیت تخیلی معمولاً بهاو ادامه می 1«.کندیم ییبازنما شانیهست یواقع طیبا شرا

  2برند.ها بهره میکاذب برای سرکوب آن

ا اش، او خود و نه دیگران رنشاند، اما با به کاربردن قدرتاش او را بر سریر قدرت میخورده است. هژمونیزمان فریبکار و فریبهم ، هیتکلیفهای بادگیربلندیدر مورد 

تواند که میا باور به اینتوزی همان ایدئولوژی است که هیتکلیف خود را باش به ارمغان خواهد آورد؛ کینهتوزی خشنودی را برایقبولاند که کینهاو به خودش می فریبد.می

                                                           
1 Louis Althusser, ‘Ideology and Ideological State Apparatuses’ in Literary Theory: An Anthology, edited 
by Julie Rivkin and Michael Ryan (Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 1998, pp. 294-304), p. 294.  
2 Ibid. p. 295. 
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 کردن موجبات غم و اندوهپس از فراهم-گشایدد لب به اعتراف میعطور که او کمی بچنین چیزی نیست، همان دهد.بر اساس آن در زندگی به خشنودی برسد فریب می

  3«.بچشم را شانبردن از نابودیلذت توانم طعمنمی گوید:می (،جوانن و کاترین رتُ یدیگر )یعنی جدایی ه اش، با اجتناب از فرصت رنج و آزاریفراوان برای دشمنان

وصیف تاین طرز فکر به بهترین شکل در نوع نگاه او به دیگران  است. بستهاش های جهان پیرامونها و فرصتروی واقعیترا به چشم او ،توزیدر کینهماخولیای هیتکلیف 

 شود:می

اش زودی متوجه ناتوانیزند، بهکه این احمق او را صدا میجوری دوشیزه کاترین،»با لحنی آهسته به من گفت. « رود،دادم به هدر میکارهایی که انجام متأسفم، نلی، »

اش ترجیح هایحقارت را با تمام داد روزی بیست دفعه به آن دخترک سر بزند. من هیرتُنترجیح می دانی اگر هیرتُن جای پسرم بود،می راند.شود، و او را از خود میمی

دهم، ز قرار میانگیرا در برابر آن موجود پست و رقت کند. من اوای پیدا نمینم کاترین به او علاقهکداشتم، اما فکر میاش میگر هیرتُن پسر کسی دیگر بود دوست. ادهممی

    (.491) !«روحه، نفرین بر این موجود مرده و بیدانم حتی به هجده سالگی برسد. آعید میکشد. بکه گلیم خود را از آب بیرون بلتا 

ر حتی ضمی «.روحموجود مرده و بی»، «انگیزموجود پست و رقت»، «احمق»دهد: مورد خطاب قرار میهیتکلیف پسرش را با الفاظی تحقیرآمیز و عاری از صفات انسانی 

لینتُن کند. می اش اِعمالدهد که هیتکلیف بر دشمنانای را نشان میچنین ارجاعاتی آن هژمونی اجتماعی کند.غیرانسانی تغییر می «ِنآ»ه انسانی ب ی«او»از  شخصی لینتُن

 ورزد.می یک ابژه به انجام آن مبادرتشخص به یک اش از اری که او با تنزل اهمیت اجتماعیجویی هیتکلیف است، کانتقام خاطر که با ادگار مرتبط است، هدفی برایاین به 

ه لینتُن بر اش. هیتکلیف بنیروی اقتصادیبردن از او همچون کالایی در راستای ارتقای بهره اش مطابقت دارد:جایگاه اجتماعی با هدف هیتکلیف در مورد پسر جوان تنزلِاین 

دست به گرینج را تواند کنترل عمارتِ هیتکلیف می ی ازدواج که بدین معنا است کهبازی در نقشهشبی او در مقام یک عروسکِ خیمهفایده-اندیشدمی« ارزش او»حسب 

 «.کند[محاسبه ]می»را  اشزندگی دارد که او امید بهکند و اذعان میمادی صحبت میی لینتُن با الفاظی ی انتظارش از آیندهاو حتی درباره .گیرد

نتُن[ را دریابد حماقت ]لی»اندیشد. هیتکلیف از این نگران است که مبادا او همچون او می اش جای داده است. با این فرض که کاترین نیزهیتکلیف کاترین را در دنیای مادی

ی گرایانهپندارد که دیگران نیز همان دیدگاه عملهیتکلیف چنین می «.رودهدر می به»و از ازدواج با وی سر باز زند، که در این حالت کارهایی که هیتکلیف انجام داده است 

  ا دارند.او از وضعیت ر

                                                           
3 Emily Bronte, Wuthering Heights, second edition (Boston: Bedford/St. Martin’s, 2003), p. 276. All 
further references to this text will be from this edition. 
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هایی صرفاً مادی گیزههیتکلیف با اناش با ایزابلا است. ی پیشینی خود او از ازدواجهای ماتریالیستی کاترین بر مبنای تجربهی گرایشهای هیتکلیف دربارهداوریبسا، پیشچه

دهد تا زه میکند و به او نیز اجادست گیرد، هیتکلیف به ایزابلا اظهارِ عشق میبهی لینتُن ی ازدواج با خانوادهواسطهبهگرینج را کنترل عمارتِ وار است امیداو کند. ازدواج می

 (.411اش را باور کند )عشق

ت دارد. رسد که صادقانه لینتُن را دوسبه نظر می تجربه است، با این حالاو هرچند خام و بی شوند.نمی تباهمیانجی مادیات بههای کاترین برای ازدواج از سوی دیگر، انگیزه

من نکردم! »زند: اد میشود، دی رابطه با لینتُن متهم میکه کاترین به پیگیری گستاخانهریایی نهفته است. هنگامیاش به نلی صداقت و بیدر اهتمام او برای بیان احساسات

ده او نشدنبال او نرفته عاشق که بگوید تا زمانی که لینتُن به بوده است بر آن(. از قرارِ معلوم، 104« )وقتی که... اش نبودم تاداشتنوقت به فکر دوستمن نکردم! من هیچ

 بودن او است. پیلهشیلهگر بیآورد بیانو اندوهی که کاترین به زبان می غمبود. به هرحال، 

را دارد که آن « رانی به دیگتوانایی دلبستگی پرشور»او کند، طور که نلی برای ما نقل میهمان های مالی باشد.مشغولیدلدور از به توانست ی کاترین با لینتُن نمیرابطه

« د شدکردن من از خودش تن دهد خیلی زود درمان خواهمطمئن است اگر لینتُن به مراقبت» گوید که(. او به نلی می474دهد )را در طرز برخورداش با لینتُن نشان می

جویی تقامقدر ماخولیایی است که در فکر انکه آن دهد،درنگ در دنیایی متفاوت از دنیای هیتکلیف قرار می(. چنین ابراز احساساتی از فداکاریِ )معصومانه( کاترین را بی141)

  .از آن استی ابزاری استفاده با اشاز رسم ازدواج برای رسیدن به اهداف

سان، دینب چرخد، نگرش کاترین به زندگی از روی شفقت و ترحم است.به روش خودش می هر بهایی به رساندنکیفری کلیف بر محور اندیشهکه زندگی هیتدر حالی 

قبت جای آن، بسیار محتمل است که او با مراخطاست؛ به اش ترک خواهد کرددمزاجینی و تقخلکج خاطرِداوریِ هیتکلیف در این مورد که کاترین ناخودآگاه لینتُن را بهپیش

 با نظر به فساد و تباهی قدرت اقتصادی، راه و روش کاترین جوان نیست.   چیز ی نگرش هیتکلیف به همهشیوه و توجه رفتار و طرز برخورد لینتُن را اصلاح کند.

ام هیرتُن را با تم»گوید که او به نلی میدهد. ی قدرت اقتصادی و اجتماعی را بازتاب میدربارهعلاوه بر این، تلقی و برداشت هیتکلیف از هیرتُن وسواس فکری او 

یف صرفاً در حقیقت، هیتکل رساند.چیزی که متعلق به دیگری است را به ذهن می برانگیزِرشکتصور تمنایِ « دادنترجیح»قبل از هر چیز،  «.دهد[اش ترجیح ]میهایحقارت

 شاها است.جویی از ارنناپذیرِ هیتکلیف برای انتقامی مقاومتعلت اصلی جدایی هیتکلیف از هیرتُن رانه کند.چه دارد سرزنش میدهد و آنچه ترجیح میخاطرِ آنخودش را به

 هیتکلیفنتقام بر تمایل میل به ا اش رفتار هیندلی را تلافی کرده است.بر مبنای سنت خانوادگی عنوان خدمتکارگرفتن تحصیلات و تنزل جایگاه او بهاو با تحقیر پسرش، نادیده

دادن د، ناتوان از شکلگرفتن را دارکه به یک معنا هیتکلیف توانایی انتقامترتیب، با اینبدین کند.شود و حتی به او همچون پسر خودش نگاه میبه دوستی با هیرتُن چیره می

  مندانه است.لحاظ عاطفی رضایتبه یبطبه روا
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های ن، که به خواستههیرتُ  ی آزمایش بگذارد.بوتهترتیب عقوبت کار را بهو بدین« انگیز ]لینتُن[ قرار دهدهیرتُن[ را در برابر آن موجود پست و رقت»]شود تا هیتکلیف بر آن می

 ی هیتکلیف انتخاب شده است. سلاحی در زرادخانهشود، بار دیگر همچون اش اعتنایی نمیاز ارباب او عاطفی

تواند ا در عین حال میام است،« زیردست»یا « حقیر»کند، که به معنای توصیف می« انگیزپست و رقت»ترتیب، بسیار مهم است که هیتکلیف لینتُن را همچون موجودی بدین

ها نتُنای برای مایملک لیای مبادلهمثابه ابژهارزش نیست؛ ارزش او بهلحاظ اقتصادی مسلماً بیتر اشاره شد، لینتُن بهطور که پیشهمان 4.هم باشد« ارزشذاتاً بی»به معنای 

لقی خواننده ام پدرش قرار گیرد. این طرز تتواند مورد توجه و احتراو هرگز نمیاحساسی و عاطفی باشد؛  پنداشتنِارزشپنداشتنِ لینتُن صرفاً بیارزشبی بسا،چه اندازه است.بی

ال هیتکلیف در عین ح توانست به هیرتُن عشق بورزد.ای دیگر رقم خورده بود او میداشت اگر اوضاع و احول به گونهدهد که اذعان میرا به اظهارنظر هیتکلیف ارجاع می

ترین احترامی که هرگز کوچککند بدون این، و این در حالی است که هیتکلیف از پسرش نیز سوءاستفاده میدهدگذارد، او را مورد سوءاستفاده قرار میکه به هیرتُن احترام می

 دد.بنای معنادار با فردی که بتواند پسرش باشد میجویی، چشمان او را به روی امکان برقراریِ رابطهناپذیر هیتکلیف به انتقامیمیل سیر برای او قائل شود.

او  شاند.کسوی خطاهای ناگوارِ متعددی میاو را به -شودجا که انتقام از قرار معلوم محقق میآن-بر اعمال هیتکلیف« ایدئولوژی»مثابه یک اثرگذاری انتقام به، رواز این

کند )هیرتُن(. می ش را سرکوب)کاترین(، و احساسات نیکوترها کور است گیرد )لینتُن(، نسبت به نیات واقعی آدمدر نظر میمانند کالا اش را نه همچون انسان بلکه بهاطرافیان

  5است.« دیگران در استثمار کنندهآزادی گمراه» کند، مبتنی برمی گونه که تری ایگلتون بدان اشارهست از واقعیت، هماناین باورهای نادر

توزی سودمند هها، انتقام و کینکند. برای این شخصیتقدری که هیتکلیف چنین میه آنکنند، اما نجویی عمل میهای دیگر رمان نیز بر مبنای حس انتقامالبته شخصیت

 کند.دانند که انتقام عملاً خشنودشان نمیها میهیتکلیف، آن کننده. بر عکسِاست نه گمراه

اش آزار با کلام یف راکتی در بستر مرگ، هیتکلگیرد. اش داشته است مییهاخاطرِ سهمی که او در رنجتر، با رغبتِ تمام انتقام خود را از هیتکلیف بهکتی مسن برای مثال،

کند که او در گور به پاسخ هیتکلیف چنین است: اشاره می اش او را فراموش کند.پس از مرگ خواهدمیکه در واقع او را کشته است و کند به ایناش میدهد و متهممی

برای من آرامشی در کار نخواهد »دهد: کتی پاسخ می اش در رنج و عذاب خواهد بود.ی کتی تا آخرین روزهای حیاترحمانهبیرسد، در حالی که وی از سخنان آرامش می

                                                           
4 ‘paltry, a.’ Oxford English Dictionary, second edition, edited by J.A. Simpson and E. S. C. Weiner 
(Oxford: Clarendon Press, 1989), p. 114. 
5 Terry Eagleton, ‘Myths of Power: A Marxist Study on Wuthering Heights’ in Wuthering Heights (second 
edition), edited by Linda H. Peterson (Boston: Bedford Books, 2003 pp.394-410), p.402. 
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رد، در گیمی اش انتقامترشدن بیماریوفایی نسبت به خودش و سهم او در وخیمخاطرِ بیزند و از هیتکلیف بهجویی میکه کتی دست به تلافیحتی هنگامی (.419« )بود

 اش آرامش را به ارمغان نخواهد آورد.توزی براییابد که این کینهمی

ین که فایده است. او پس از ازدواج با لینتُن و بعد از اداند این کار بیاست انتقام بگیرد، در حالی که میبیند قادر ست که میاش ای مباهاتهمچنین مایهکاترین جوان نیز به

کند که امر اذعان میبه این انگیزاش است. او کند که ناشی از وضعیت غمانگیزی صحبت مییابد، با هیتکلیف از سرخوشی حزندر میاش از موقعیت خود را واقعی هراس

کسِ هیتکلیف، د، درست بر عه باشد لذت ببرتواند کسی را دوست داشتکه میشود که او از دانستن اینعاشق اوست، و این واقعیت منجر میی لینتُن یدهرغمِ رفتار ناپسندبه

از ستمگری  او چیزی بیش یابد کهدر می برد، در حالی که در همان لحظهوعی انتقام لذت میتواند کسی را دوست داشته باشد. کاترین از فلاکت هیتکلیف همچون نکه نمی

 حل نیست.باشد اما هرگز یک راه ی تسلیمایهممکن است اش هایانتظارش نیست. انتقام برای درد و رنجپدرشوهر و بدخلقی شوهرش در 

است  یابند: انتقام ممکنشود، بلکه در عوض تباهی و زوال آن را در میشان بر روی همه چیز بسته نمیی انتقام چشمی ایدهواسطههای رمان بهدیگر شخصیت سان،بدین

 وفصل نخواهد کرد.توزی را حلکینهبه دشمن صدمه بزند، اما در نهایت مسائل ناشی از 

ا به این سبک ر های بادگیربلندیکه چرا برونته د است، بلکه همچنین برای فهم اینهای رمان سودمنهای شخصیتتنها برای کندوکاو در ماهیت انگیزهمفهوم ایدئولوژی نه

رای ب هایی بود که مسائلی را برای نویسنده پدید آورده بود.خلق کرده بود، غرق در ایدئولوژی اش را در آنای که برونته رمانجامعه .استاهمیت  دارایته نیز و سیاق نوش

شده بود،  های بادگیربلندینقدهایی که به رمان  .ه استاثرگذار بود نیز های نویسندگی برونتهبر تکنیکحتی ی ویکتوریایی، جامعه مثال، قدرت ایدئولوژیکِ نظام اخلاقیاتِ

« یندشاداستانی تلخ و ناخو»یکی از این منتقدین کتاب را  حفظ و حراست شود. ایچنین نظام اخلاقیی حمله به رمان از جانب کسانی است که مایل بودند از دهندهنشان

   6کند.نکوهش می« آزاردهنده و محال هایبرانگیختگی ناشی از سوژه»ی هدهخاطر مشانامیده بود و نویسنده را به

ردن به معنای کی سنتی و عرفی زندگیشیوهبه»، وضعیت را به اختصار مورد سنجش قرار داده است: جین ایراش به ویراست دوم رمان در مقدمه شارلوت، خواهر امیلی برونته،

چیزی که مورد تأیید جامعه است همواره امری نه  7«.دومی نیست حرمتِبردن بر اولی به معنای هتکمذهب نیست. حملههمان بینی بر حق بندیِ اخلاقی نیست. خودپای

                                                           
6 ‘Review of Wuthering Heights and Agnes Grey from the Athenaeum, 25 December 1847’ in The Brontes: 
A Life in Letters, by Juliet Barker (New York: The Overlook Press, 2002), pp. 175-176 (p. 175). 
7 Charlotte Bronte, Jane Eyre, (Oxford: Oxford University Press, 1993), p. 3. 
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ه امیلی بینی )کسان، حمله به زیستِ سنتی و عرفی و خود بر حقاست. بدینچیزی که مریدان مذهبیِ متظاهر به آن ایمان دارند، ضرورتاً صادق نه و  استدرست و بر حق 

  شود.بودن محسوب نمیبودن یا غیرمذهبیدهد( در عین حال غیراخلاقیمیانجام های بادگیر بلندیبرونته تلویحاً در 

های رمان، خاطرِ نزدیکی مرتبط با رویدادیافته است که بهنحوی تکوین هتوجه است. این ساختار بهم جالب ریگبادهای بلندیلوژی، تعمق در همان ساختار در پرتوِ این ایدئو

 محافظت کند.از نویسنده در برابر احساس گناه 

شنود، که او هم آن را از نلی دین شنیده وود میننده داستان را از زبان آقای لاکدارد؛ خوارمان دور نگه می های درونکنش تنیده نویسنده را ازهای چندلایه و درهمروایت

 ای از شهر است؛ نلی ناظر آرام و خونسرد رویدادها است.وود بیگانهکند. آقای لاکمنبع دیگری که شنیده است نقل می است، که او هم گاهی اوقات داستان خود را از زبان

 را به درخت روی خشم سرشبیند که هیتکلیف از مینلی که هنگامیوجه است. برای مثال، تخصوص قابلرویدادهای گوناگون به عاطفیِ  پرشورگیری نلی از ماهیت کناره

 (.411« )ترسیده بودم-کردمسختی احساس دلسوزی میبه»دارد: اظهار می کوبدبلوطی می

مکن است نسبت ایع داستانی میک از رسومی که وقترتیب برای هیچو بدین-انداز رویدادهای پیرنگ فاصله گرفته لحاظ احساسی و عاطفیاین واقعیت که این دو شخصیت به

های درون نشاز ک اشداشتن راویانبرونته با دور نگهدر نتیجه،  ها را مورد نکوهش قرار دهد.ود که خواننده کمتر آنشباعث می-وار سرزنش نیستنداشد سزااعتنا بها بیبه آن

  دارد.اش در امان نگاه میگرفتن از نزدیکی به ماهیت غیرسنتی و حتی انقلابی رمان، خود را با فاصلهرمان
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