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مقالتی پیرامون عنوانهای زیر نیز هستند .
. تئوری ، نقد ، فلسفه و جامعه شناسی ادبیات

ادبیات چیست ؟ نویسنده کیست ؟

. در باره شعر و تئاتر

. ادبیات در تاریخ بشر

. در باره هنر و هنرمند

. ادبیات آوانگارد و سنتی

نويسنده: علی سلطانی

شاعره اي براي مادران زندانیان ؟۔ ۱
        

وزير فرهنگ شوروي زمان استالین با اشاره به اشعار عاشقانه دوران جواني و شبه عرفاني آن77ا احم77دآوا
ي7ا( آن7ا اخم7اتوا )، اورا ش7اعره اي می7ان راهب7ه و فاحش7ه نامی7د. خ7انم آخم7اتوا درس7الهاي قب7ل ازانقلب

1889اكت7بر،دردوره دانش7جويي درپ7اريس م7دتي م7دل زيب7ايي نقاش7ان و عكاس7ان آنزم7ان ب77ود.اودرسال 
درشهر اودسا، در كنار درياي سیاه چشم بجهان گشود.

آنا آخماتوا ازهمان آغاز، با اشعارش، جلب نظر تمام سلیقه ها  نمود، حتا زمانیكه به جنبش مدرن ادب77ي
“ اوج گراي7ان “ پرخ7اش میش7د، منتق7دين او را ب7ه ح7ال خ7ود گذاش7تند.وي میگف7ت ك7ه هن7ر ش7عر ا7رورا
واسطه حقايق تلخي نیز میباشد، گرچه شاعر گاهي مجبور است دستكش چ7پ را ب7ه دس7ت راس7تش

 ممن7وع و خ7ود او از ش7وراي نويس7ندگان1940-1923بپوشاند.شايد به اين دلی7ل اش7عار او بی7ن س7الهاي 
اتحاد جماهیر شوراها !اخراج گرديد. با اينهمه در زمان جنگ جهاني دوم براي حف7اظت از ج7انش ،اورا ب7ه
شهر تاشكند انتقال دادند تا او سرود “ طوفان جنگ “ را پیرامون مقاومت میهن7ي ب7راي پخ7ش در رس77انه

ها بسرايد.
غیر از مواوعات عاشقانه شعرهاي آغازين ،او به مطرح نمودن نوعي اگزيستنسیالیس77م فیمینیس77تي ،
اسطورهها ، و مسايل تاريخي نیز پرداخت.گرچه شوهرش، نیكولي گومیل7ف، ش7اعر و منتق7د مش7هوربه

 دس7تگیر گردي7د.او میگف7ت ك7ه ش7رايط1934س7اله اش درس7ال 17اته7ام ا7دانقلب ب7ودن اع7دام و پس7ر 
سیاسي ناگوار نبايد بهانه اي براي ترك كشور ازجانب روشنفكران شود.

اهل نظ7ر موا7وع اص7لي اش7عار اورا ثب7ت يادداش7تهاي روزان7ه درب7اره عش7ق نامیدن77د.اوخالق بخش7ي از
بهترين اشعار عاشقانه ادبیات روس است، گرچ7ه غ7م و افس7رده گ7ي و س7رخورده گ7ي نی7ز دراش7عارش
مشهود است. توانايي خاص او اين بود كه براساس رنجها و دردهاي شخصي، شرايط اجتم77ايي پیچی77ده
را خط77اب ق77رار دهد.اش777عارش يادداش77تهاي روزان77ه ايس77تگاههاي  زن77دگي ي77ك انس77ان حس77اس گرفت77ار
سرنوش77ت هس77تند، زن ش77اعر ج77واني ك77ه گرچ77ه غمگی77ن و ب777دبین،ولي امی77دوار ب77ه تح77ولت اجتم77ايي
است.غیراز درد و رنج، زيبايي و تنوع انديشه،مقاومت و مبارزه تا آخرين لحظه،دراشعارش ملموس است
. اشعار كوتاه عاشقانه اش قبل از انقلب اكتبر ،بین بخشي از شاعران ج77وان،سرمشق بودن7د. يك7ي از
همسرنوشتان او يعني ماندل اشتام مدعي بود كه محتواي اشعار آخماتوا ، ايدههاي غني رمانهاي قرن

 روسیه هستند، هر شعرش نوولي كوتاه، رماني شاعرانه، و يا درامي احساسي اس77ت .و در پش77ت19
هر قهرمان شكاك و تیزهوش شعرش، خود او مخفي شده.شعر ساده و زنانه اش، اش7اره اي اس7ت ب7ه

تنهايي و بي كسي بخت برگشته گاني كه وظیفه شاعر را دوچندان میكند.
همچون ساير شاعران جنبش “اوج گرا“ او غالبا بازبان كنايه و اشاره وسانسور و سنبل سخن میگفت.او
مینويسد كه در هر شعرش چنان استعاره و مخفي بازي بكار میبرد كه انگار آن با ج77وهر ن77امرئي نوش77ته

شده.
 میسرايد : نه زير يك آسمان بیگانه./نه زير بالهاي حمايت اجنبي،/من آنزمان نیز درش7ورش1961درسال 

مبارزه ماندم،/ جايي كه متاس7فانه/ خل7ق م7ن نی7ز حض7ور داش7ت. يك7ي از اش7عار آن7ا آخم7اتوا “ حماس7ه
وجدان “ نام گرفت.

نام اصلي او آنا گورنكو و پدرش افس7ر نی7روي دري7ايي وزارت بازرگ7اني ب77ود.آخماتوا در پ7اريس ب7ه تحص7یل
حقوق و فلسفه پرداخت.او غیر از شاعري ،سالها نیز مترجم بود. 

 سالگي در مسكو درگذشت . او يكسال پیش از مرگ اجازه يافت تا ب77راي77،در 1966آنا آخماتوا درسال 
 مین كنگره ح7زب كمونیس7ت ش7وروي،20دريافت دكتراي افتخاري به دانشگاه آكسفورد سفر كند.بعد از 

دوباره از او اعاده حیثیت شد و قدرداني گرديد،بدون اينكه ب7ه جنب7ه ه7اي م7ذهبي ب7ودن ش7عرش اش7اره
گردد.
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از جمله اشعار مشهور آخماتوا: حماسه بدون قهرم7ان- نخس77تین پ7ايیز- خ7اطرات و اش7عار يادگ77اري-   
غروب- عهد و پیمان- در ستايش صلح- موجي سفید- سرود آخرين دي77دار- آم77وختم ك77ه س77اده و آگاه77انه
زندگي كنم- به صلیب كش7یده ش7دهها- بازداش7ت در س7پیده ص7بح- ج7ادوگر صدس77اله- درمی7ان افك7ار و

خاطرات- وتسبیح يا تاج گل- هستند.
از جمله مواوعات اشعارش: تنهايي شاعر غیر پرولتل درزمان خفقان، ديالوگهاي شاعرانه با همعص77ران،
اعتراض به اعدامهايي كه خواننده را بی7اد مري7م مق77دس و عیس7ي مس7یح م7ي ان7دازد ، خ7اطرات، وداع،
ت77راژدي ج77امعه و خلق77ي در ش77رايط زورگ77ويي، اح77ترام و ي77اد از م77ادراني ك77ه در جل77و دادگاهه77ا، زن77دانها،
بیمارستانها، و ادارات مسئول روزها در هراس و سرگرداني منتظر جوابي هس77تند، از ه77م پاش77یده گ77ي

خانواده شخصي بدلیل اعدام و زندان نان آوران و غیره ، هستند.
گويا يكي از شرط هاي قبول بازگشت سولژينینسین به میهن، انتشار بدون سانسور كت77اب “ ب77ه ص77لیب
كش77یده ش77ده گ77ان “ آن77ا آخم77اتوا ب77ود ك77ه پیرام77ون اع77دام و زن77دان محك77ومین  و اع77تراض و مق77اومت

زنان،مادران،و همسران آنها است.  
آنا آخماتوا، پوشكین را معلم هنري شعر خود میدانست. ب77ه اي77ن س77بب يك77ي از شخص77یت ه77اي     

محوري دي77الوگ ه77اي اش77عارش، پوش77كین اس77ت.او میگف77ت ك77ه كوت777اهي،سادگي، و اص77الت واژهه77اي
شاعرانه را از پوشكین آموخت. اش77عارش چ77ون پوش77كین داراي محت77وايي احساس77ي و فك77ري هس77تند.
تع77داد بیش77ماري از اش77عار آخم77اتوا، ه77ديه و تق77ديمي هس77تند ب77ه دوس77تان و همرزم77ان از جمل77ه ب77ه:
پاسترناك، ماندل اشتام، و بابل. مترجم هلندي اشعار آخماتوا، اورا يك77ي از برجه7اي غ77ول آس7اي ادبی7ات

 ساله اخیر روس معرفي نمود،گرچه تعداد زنان اديب ثبت شده  در كتابهاي تاريخ ادبیات آن كشور،تا200
زمان گورباچف از تعداد انگشتان تجاوز نمي كرد.

امروزه پیرامون اشعار آخماتوا گفته میشود كه آنه7ا نی7ز چ7ون اشعارس7اير اعض7اي گ77روه اوجگراي77ان، فاق7د
محتواي انعكاس فلسفي و انتق77اد سیاس77ي مس77تقیم از واقعی77ات هس777تند.ومانند س77اير “ادبی7ات س77ايه
اي“ ،فضاي غیرآزاد با زبان اشاره و سنبل س77روده ش77ده ان77د. آخم77اتوا خ77ود میگف77ت ، هی77چ موا77وعي را

 قرن گذشته منبعي براي الهام همعصران جوان ش77عر در60مستقیم نگفتم. با اينوجود اشعارش در دهه 
شوروي شد. رقم قابل توجهي از اشعار اوپیرامون مادراني است كه شاهد “ستاره م77رگ“ ب77ر ف77راز خ77انه
خود هستند. دررابطه ب77ا جنب77ش ادب77ي اوجگراي77ان اش7اره میش77ود ك77ه بلش77ويكها بع7د از بق77درت رس77یدن

مانع هرگونه ادبیات موسوم به مدرن و غیرطبقاتي گرديدند.1917درسال،

 مدرن يا دود زده ؟–ادبیات شهروندي ۔ ۲
Anna Achmatowa (1889-1966) 

نه من جیمز جويس هستم نه اين متن اولیسه  و نه شهر زادگ77اهم دوبلی77ن .ب77ا اي77ن وج77ود میخ77واهم در
اينجا حرفهايي را در باره رابطه ادبیات و شهر مطرح كنم.اگ77ر بق77ول ع77ده اي پ77اريس ب77وي ص77ابون میده77د
استانبول بوي كاج-بغداد وكابل بوي ب7اروت  ته7ران ب77وي دود.ش77هرهايي ن77ه تنه77ا دودزده و م77ه آل77ود بلك77ه
شهرهايي با ازدهام ملخي و چهرههايي از آدمهاي بازنده و كودكان خیاباني.شرقشناسان ه7م ب7ا تكی77ه
بركتابه7اي آس7ماني از رقاص77ه ه7ا ودخ7تران خیاب7اني باب77ل و رم و نین77وا در دوران ج7اهلیت م7ي نويس77ند.
برشت نیزمیگويد كه امروزه در شهرها حقه بازي وحیله گري باچهره اي ج7دي و ح7ق ب77ه ج7انب ب77ه كله
گذاش77تن س7رقربانیان خ7ود مش7غول اس77ت.ادبیات در اينگ77ونه ش77هرها ن7ه ك7ارنوال خ77ونین و ن77ه ش7ركت
س77هامي ب77ا انحص77ارات محدوداس77ت . ش77اعر مس77ئول ه77م بع77دازيك مب77ارزه ب77ي س77رانجام ب77ااداره
سانسوروبوروكراتي كشنده دولتي شكست خورده كشورراترك كرده ومدتي بین پايتخت و ب77ي دركج77اي
ناكجاآبادي درحال رفت وآم77د ب77وده اگرچ77ه اوخ77ودپرچم رازمی77ن گذاش77ت وي77ااززيرپرچم دررف77ت ودس77ت ب77ه
مه77اجرت درون77ي زد ول77ي ب77ه ديگ77ران پی77ام رس77اند ك77ه آي دل غاف77ل ! ش77هرمنتظرآن اس77ت ك77ه ش77اعري
بیايدوآنراورنجهايش را توص77یف كن77د وي77اازحیثیت ازدس77ت رفت77ه اش دف77اع كن77دوخودچنان ش77وق زده ش77ده
بودكه هنگامیكه پلیس اداره مهاجرت ازاون7ام مح77ل تول77دش را جوياش77د براثرخس77تگي واغتش7اش فك77ري
جواب داد : بیمارستان نمازي ش77هرگل وبلب77ل ! انتق77اد انتق77اد از خ77ود نی77ز هس77ت و طن77ز نباي77دموجب ب77ي
اعتباري گوينده گردد.زندگان حداقل میدانند كه روزي خواهند مرد ولي مردگان هیچ چیزي نمیدانند. ايوب
اسطوره اي خودمان هم گويا در سوره سي و چهار يكي از كتابه7اي آس7ماني گفت77ه: واي ب7ه ج7الت  ت77و

مجبوربه انتخاب هستي ولي من خیر! .ايوبي كه درد ورنج بي انتهايش زبانزد هنروتاريخ شد 
ودرج77امعه اوطب77ق اس77نادومدارك موج77ود ب77ه هركس77ي ت77وپ فوتب77الي نمیدادن77د تاخودرامش77غول كن77دوبه
استاديوم ورزشي جهت تماشاي بازي نرود.  درش77هرهاي ب77زرگ ام77روزي میت77وان تص77ويرفقرراحتادر پی77اده
روخیابانهاديد.بازبان اغراق میتوان ادعا كردكه محل تولدادبیات مدرن درآغاز اينگونه پیاده روها ب77ود. يعن77ي
ادبیات يابوي درشكه زهوار دررفته روستاهاي قديمي اطراف شهرنیست بلكه كره اس77بي اس77ت تیزپ77اي
سرمست وبازيگوش كه رام كردنش بي دردسرنیست. وقايع نگاري كوچه گنجشكان يا محل77ه كبوترب77ازان
شهر بخشي ازوظايف شاعروداستانسراگرديده.آنهامیخواهندباكمك جنجال وهوچیگري واقعی77ات ش77وكي
روشنگرانه ب77ه خوانن77دگان آثارش77ان بدهن77د.شاعرپیشگام هیچگ7اه ب77دون همراه77ي اس77لحه اي در جی7ب
جلیقه اش به بیرون ازخانه نمي رف77ت وچن77انچه او در تنگن77ا ق77رار میگرف77ت ازآن نیزاس77تفاده میك77رد وگرن77ه
جسد خفه شده اش رادرنمكزارهاي بین راه پیدا میكردند. گناه شاعرآن بودكه درآرزوي رنسانس ديگ77ري
ازدل وقلب آنارشي بود يعني تولدي دوباره ازجسم وجان هرج و مرج انقلبي.جنجال وجی77غ وداد واقعی77ات
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درزمان باستان نه تنها شعر وداستان ونمايشنامه بلكه ارب المثل وكلمات قصار وجدول صفحهات رنگین
نامه هاي آن دوره را نیزمورد استفاده قرارمیدادتابه مردم پیامي برساند.امروزه دين ودولت نباي77د خ77ودرابه
عنوان معلم و داور ونگهبان بحث هاي جو روشنفكري به جامعه تحمیل كنن77د.ازصفات برگزي7ده هردول7تي
همیشه پديده موقت بودن آن است.دربعضي ازدورهه77ا بع77دازرفتن ديكتاتوري77ادوران مه77اجرت آدمهاناگه77ان
فاقديك دشمن ياقدرت مقابل شده ودرآن شرايط عده اي از اديبان وهنرمندان ومبارزين دچاربحران روحي
شده و دشمن خودگرديده يابه اختلف ودرگیري غیراروري باديگران مي پردازن777د.صاحب غرا77ي در اي77ن
باره ادعا میكند كه :انسان شرقي غیر از غريزه تولی7د مث77ل وخوردوخ7وراك دوش77وق وس7رگرمي ديگ7ر نی7ز
دارد:سروص77داراانداختن ش777عاردادن وهیچگ77اه ب77ه كس77ي گ77وش ن77دادن.و ب77ه ج77اي مط77العه عمی77ق
اثرشاعروداستانسرا روي سنگ قبراويك جاسیگاري ياسماوري نصب وح77ك میكن77د تاآرامگ77اه هنرمن77د نی77ز
زيارتگاه ديگري براي اوگردد  يعني او نمیداندكه درسايه خدايان ونوابغ زيس77تن ممك77ن اس77ت ب77اعث رن77گ
پريدگي  اعف وخفگي اش گردد.  تاريخ ادبیات ش77هرهاي مه77م درتاري77خ اينگ77ونه ش77هرها قاب77ل بررس77ي
است وتاريخ هر شهري در تاريخ ادبیات آن نیز مورد توجه اهل خ77رد واحس77اس قرارگرفت77ه. چ77ه امی77دهاي
انس77اني ك77ه در دلهره77اي ناش77ي ازرش77د وتوس77عه ب77ي برن77امه وغل77ط وس77ريع وعظی77م ش77هرهامدفون
نگرديدند.!. درنظامهاي شبه استالینیستي میگويند  اگرديكتاتورو سانسور نتوانند ديگر مواوعي راقدغن
كنند به پايان حكومت زورگو وكوته بین خودنزديك شده اند. در غرب اولین بار مكتب ناتورالیسم ب77ودكه ب77ه
سبب آشنايي بادستاوردهاي جديد علم و صنعت آرزوي مدرن ك77ردن ادبی77ات را مط77رح ك77رد. درش77هرهاي
بزرگ جوانان معترض حتادرشب نامه هاي خود شعار : زن77ده ب77اد اكسپرسیونیس77ت و فوتوريس77ت را س77ر
دادن77د.  مدرنیس77ت ه77ا نی77ز خواه77ان تجدي77دنظرو قط77ع ارتب77اط بامعیاره77اي زيب77ايي گراي77ي اس77تتیك راي77ج
شدند.آنهاسرخورده خطاب ب77ه قش77ر مرف77ه طرف77داررمانتیك ادب77ي میگفتن77د : م77رگ برم77اه تاب77ان و جلس77ه
شمع وگل وپروانه وبلبل تان ! .  از نتايج ناگوار شهروندي و صنعتي شدن ج77امعه اي77ن ب77ود ك77ه طرف77داران
مدرنیته وبازندگان تاريخي آن بايد درمقابل قدرت برتر وگاهي خشن شهر سرخم میكردند. عشق ورابطه
دوستي بین اشرف زادگان و خانزاده هاي رمانتیك قبلي و روشنفكران تحص77یل ك77رده قشرس77رمايه داري
وابسته جديد شهري م77دتي ط77ولني ب77ه درازا نكش77ید .دارالفن77وني ه77اي ازپ77اريس واس77تانبول بازگش77ته
باكمك مطبوعات جديد وكرسي هاي دانشگاهي مكتبي ها و مدرسه ديده ها را به بح77ث وج77دل دع77وت
كردند.آنها در اين راه قربانیاني نیزبراي نهال جوان روشنگري دادند . صحنه و جو ادبي شهروندان در آغ77از
در پاتوق هاي كافه ها و قهوه خانه ها كلوپه77ا و كارگاهه77اي هن77ري ش77كل گرف77ت. اگ77ر اش77راف زاذگ77ان و
مالكین ووابستگان باسواد آنها در سالنهاي خانه هاي ويلي7ي ويیلق77ي خ77ود ملق7ات میكردن77د  نوگراي77ان
دورههاي اول و دوم مقیم پايتخت مجبور به دي7دار در ك77افه ه7ا وكلوپه77ا وقه77وه خ77انه ه7اي پس77ت م77درن!
شدند. صنعت مونتاژ وعلوم طبیعي جديد در شهرها انگیزه دينامی77ك جدي77د ادب77ي وفرهنگ77ي وآزادي كلم
وسخن نیز گرديد. اعف ونارسايي زش7تي ه77ا نی7زوارد واقعی7ات ادب و هن7ر شدند.ب777ه ج7اي فردگراي77ي و
نشئگي رمانتیك  جمع گرايي و محف77ل گراي77ي طرف77دار ژن77ده پوش77ان و بینواي77ان ش77هري از جمل77ه  ته77ران
مخوف  وارد ادبی7ات و فرهن7گ ش77د. ب7ا اجتم7ايي و انتق77ادي ش7دن ادب و هن77ر اداره سانس77ور و س77ركوب
وبازجويي هم دفتر ودستك به راانداخت تا هر گونه صداي غیرخودي رادر نطفه خفه كند. ماموري خط77اب
به مبارزي در اين مورد گفته بود : ماباهرموش مضر خانگي بطريقي وباوسايل خاصي خواهیم جنگید  به

ب77ه س77روگوش ع77ده اي–عده اي سوراخ رانشان خواهیم داد  همان سوراخي كه از آن بیرون آمده بودند 
دستي خواهیم مالید و به آنها نوازش خواهیم نمود يا سبیل شانرا چرب خواهیم كرد-ع77ده اي را ب77ه تل77ه

براي هركدام قبض وص77ورت حس77ابي–عده اي رابه فرنگ فراري خواهیم داد –سیاه چال خواهیم انداخت 
مناسب صادر خواهیم كرد-براي هركدام علجي داريم-هیچكس خارج از كن77ترل وت77وجه م7ا نخواه77د مان7د.
زن77ي مب77ارز ه77م خ77اطرات ناخوش77ايند آنزم77انش را چنی77ن نق77ل میكن77د :ب77ه عل77ت ف77رار از تعقی77ب وت77رس از
دستگیري شغل معلمي ام رادرشهرستان ترك كرده ونزدخويشان در پايتخت اقامت گزيدم-عصرها گاهي

ديگراني كه با عجله درحال رفت وآمد بودند از خونسردي و ب77ي خی77الي م77ن–قدم زنان به خیابان میرفتم 
تعجب میكردند-ش7نا درخلی7ج آرام وب7ي خطرانب7وه ش77هروندان ناش77ناخته غیرممك7ن ب777ود-اگرچه جاخ7الي
میدادم  مرتب به آدم تنه میزدند وياپا روي انگشت پايم میگذاشتند!-نگاهها اغلب مشكوك ووحش77ت زده

درجلوويترين مغازهها كه مكثي میكردم تاظهررابه شام برسانم-حركات و رفتار من گويا به نظرش77ان–بود 
مشكوك وغیرطبیعي بود-گمان میكردند كه قصددستبرد به مغازهها يا هدف ديگري دارم. شبه سوء ظ77ن
و ترس و وحشت بال هاي سیاه وپهن خود را همه ج77ا گس77ترده ب77ود. كابوس77هاي آن روزه77ا هن77وز بع77د از

سالها دست از سرم بر نمي دارند!
 

 بار جایزه نوبل .12ادبیات فرانسه ؛ ۔ ۳

Sully  Prudhomme (1839 – 1907 ), Francios  Mauriac ( 1885 – 1970 ), Frederic  Mistral ( 1830
– 1914 ), Rogger  Martin du Gard ( 1881 – 1958) 

 بارجایزه ادبی نوبل راازآن خودنموده اند .آنان را میتوان ب77دو12 تاکنون 1901نویسندگان فرانسوی ازسال 
دس77ته تقس77یم ک77رد؛ دس77ته اول راغ77الب م77ا ممک77ن اس77ت بشناس77یم،از آنجمل77ه : رم77ان رولن،آن77اتول

 هس7تند ک77ه فرانس،هنری برگسن،آن77دره ژی77د،آلبرکامو، ژان پ7اول س7ارتر- ، و دس7ته دوم ،نویس7ندگانی
ممکن است میان خوانندگان فارسی زبان آنچنان مشهورنباشند،ازآنجمل77ه : س77ولی پروده77وم ، فردری77ک
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میسترال، روجر مارتین دوگارد، فرانسیس ماوریاک، سنت جان پرزه، و کلود سیمون . دراینجا اش77اره ای
 تن ازآنان میگردد .4به زندگی وآثار 

 بود. منتقدین ادب77ی م77دعی1901سولی  پرودهوم : اونخستین دریافت کننده جایزه ادبیات نوبل درسال 
هستند که اگر اواین جایزه رادریافت نمیکرد امروزه حتا اسمش رادرهیچ کتاب دائرت المعارف ادب77ی ثب77ت
نمیکردند. تحویل ای77ن ج77ایزه ب77ه او حت77ا آنزم77ان م77وجب اع77تراض اه77ل کت77اب ش77د ک77ه پرس77یدند چراآنراب77ه

 درغ77الب کتابه77ای20نویسندگانی مانند:تولستوی،زول، و ایبسن اعطا ننمودند،گرچ77ه اش77عاراودرآغازقرن 
درس77ی فرانس77ه ق7رارداده ش77ده بودن77د. کمیت77ه نوب77ل آنزم77ان دلی77ل اعط77ای ای77ن ج7ایزه ب77ه اورا:" وح77دتی
استثایی از احساس وعقل،ایده آلیسم عالی وتوانایی هنری" درآث77اروی ذکرک77رده ب77ود. گ77روه دیگ77ری اورا
شاعری علم گرا وفیلسوف میدانند.اوآنزمان تح77ت تعثیرش77عرمدرن عل77م گ77را بود.ام777روزه آشکارش77ده ک77ه

 فقط خالق نثربود.وی1888کوشش او برای وحدت علم وشعرباشکست روبروشده است،گرچه اوازسال 
بدلیل شکست عشق نسبت به دخترعمویش،زندگی غم انگیزی داشت ودرغ77الب اش77عارش اش77اره ب77ه
مواوع تنهایی انسان می نماید.تمایل اوبه علوم تجربی به سبب ترک تحصیل دررش77ته ریاا77یات ب77ودکه
به علت مشکل بینایی،اودانشگاه راناتمام ترک کرده بود. تاینه ؛منتقدفرهنگی آنزمان میگفت ک77ه" ع77الم
بدون فلسفه ،یک پیشه ور- و هنرمند بدون فلسفه،یک دلقک است". پرودهوم غیراز ایده آل های خ77اص
خود،طرفدار استتیک کلسیک بود. وی گرچه تحصیل رشته حقوق وریاای راناتمام گذاشت،ولی ب77اتکیه
به ارثیه پدری،توانست باخیال راحت به خلقیت ادبی بپردازد. ازجمله آثاراو مجموعه اشعارسوزان،گلدان

شکسته،عدالت و خوشبختی، هستند.
 ب777ود.پدراوتاجرشراب1952فرانس ماوریاک : نویسنده دیگر کاتولی77ک فرانس777وی،برنده ج77ایزه نوب77ل س77ال 

ب77ود،وی ب77ه تحص77یل ژورنالیس77م پرداخت77ه ب777ود.اودرمقالت ژورنالیس77تی خ77ودبه مب77ارزه ادکمونیس77تی
 ب777ود.اودرآثارش م77دافع20پرداخ77ت.وی یک77ی ازمهم77ترین رم77ان نویس77ان کاتولی77ک ومنتق77دفرهنگی ق77رن 

سرسخت اخلق واصول مسیحی کاتولیک بود.درمقالت ژورنالیستی وی،موااع دوگلی اوقابل ملحظ77ه
میباشند.اودرپایان عمر در روزنامه فیگارو فقط فع7ال ژورنالیس77م سیاس7ی ب777ود.مواوع دیگرآث77ار او مب77ارزه
ارواح گناهکار انسان باوجدان وی میباشند.اومیگفت حتا اگرکلیسا باسرمایه وح7دت کند،بای77د م7ورد ط7رد
وانتق77ادقرارگیرد. مس77ایل دیگرآث77ارش تض77ادمیان اص77ول اخلق77777ی،حرص،طمع وش77هوت انس77ان اس77ت
.اوازخانواده تاجری مرفه برخاسته بود که به تحصیل ادبیات وژورنالیسم پرداخته بود.وی کوشید تادررم77ان
ش77اگرد پروس77ت باش77د وبی77وگرافی ه77ایی درب77اره : پاس7777777کال،پروست،بودلر،راسین،وهنری ب77وردوکس
منتشرنمود.اوغیرازرمان، خالق نمایشنامه هایی مانند "پایان شب" نیزب77ود. مخ77الفت اوب7ازول درآنجاس7ت
که درنظ7روی زول ب7ه انک7ار "دس77ت ن7امرئی" درروان انس77ان م7ی پ77ردازد،ولی داستایوس77کی و برن7انوس
بارمانه77ای واقع77ی خ77ودجهنم ای77ن دنی77ایی س77رمایه داری رانش77ان داده ان7777د.درآثاراوغیرازمبارزه علی77ه
گناه،تضادمیان نیکی وبدی و نجات ازطریق اعلن سعادت، میگردد.طرح ترسهای وجودی انس77ان ومب77ارزه
اوعلیه بی اخلقی ونفس و شهوت،اورانویسنده مسیحیت کاتولیک نموده است.ازجمل77ه آث77اراو: راهه77ای
دریا،عمل خانم ترزا،بی777وگرافی ژن7رال دوگ777ل،دست ه7ا زیربغ777ل،خون وگوشت،گن7777اه،تصویر خودم،من777ابع
مخفی،جوانکی بنام علین،مالتا ورنه،سالهای سخت،جذامی ومق7777دس،کویرعشق،تولید افع77ی، وغی77ره
هستند.اوباکمک رمانهای انتقادی اش مسائل اجتماعی ووجودی زندگی انس77ان را ب77ه امی7د رس77یدن ب77ه

یک نجات مسیحی؛ ولی کاتولیکی،مطرح می نماید.
 ونماینده هومانیسم بورژوایی است که ب7ه ط7رح1937روجر مارتین دوگارد : وی برنده جایزه نوبل درسال 

مواوعات جامعه زمان خودپرداخت. چون پدرش قاای بود،او در مجیطی بورژوایی رش7د نم77ود. رئالیس77م
انتقادی اوازمواع هومانیسم بورژوایی وی میباش7د. اودرس77نت رئالیس7م فرانس77وی یعن77ی :فل77وبر، زول و
ژید، رمانهایی پیرامون بحران انس77ان درج77امعه س77رمایه داری نوش77ت. او رم77ان ن77ویس را ی77ک م77ورخ به77تر
نامی7د. وی درآث7ارش روی خصوص7یات طبق7اتی اف7راد تاکی7د خاص7ی داش7ت. ش7جاعت متک7ی ب7ه فل77وبر و
کونکورت او،ازوی بهترین چهره رئالیسم فرانسوی رابوج77ود آورد. وی ب77افروتنی اقرارنم77ودکه بعن77وان رم77ان

 فرانسه،روسیه، و انگلیس را تقلید کرده و راههایی را19نویس کارجدیدی نکرده بلکه رمان نویسان قرن 
 فرانسه مانند ب77الزاک ،و فل77وبر ازجمل77ه20 و19که آنان نشان دادند،پیموده است. نویسندگان مهم قرون 

آموزگاران وی بودند. تولستوی و رمان "جنگ و صلح" نیزازجمله راهنمایان مهم او در نویسندگی گردیدند.
سخت کوشی و کامل گرایی ب7اعث ش7دند ک77ه او چن77داثرخودرا ناتم7ام بگ7ذارد. منتق7دی پیرام77ون بعض7ی
ازآثاراوگفته بود که" قهرمانانش اغلب مانند دیوانه زندگی میکنند ومانند دیوانه می میرند". گرچه او فق77ط
در وطن معروف است ولی مواوعات آثاروی مانند آینده اروپا،خودکشی، و همجنسگرایی نیز مورد ت77وجه

جلدی "یعقوب تایباولت" اس77ت. ازجمل77ه دیگ77ر آث77ار8قشرکتابخوان اروپا میباشند. معروف ترین اثر او رمان 
 ، پای777انه،و س777رگروهبان1914او: رم777ان ج777ان ب77777اربس،جهان کوچک،زن77777دگی آن777دره ژی77777د،تابستان 

ماومورت،هس77تند. افس777ردگی،شکاکی اجتم77اعی و تبلی77غ نظ77رات تکام77ل داروی77ن در آث77ار او م77وجب کف77ر
گروهی ازخوانن77دگانش ش77دند. قهرمان77انش ک77افرانی م77وروثی هس77تند ک77ه درپای77ان ب77دلیل نزدی77ک ش77دن
مرگ،باز باایمان میشوند. اودرماجرای درایفوس درفرانسه آنزمان،ازمواع زول حمایت نمود. وی شخصا با
آندره ژید رابط77ه دوس7تی داش7ت. ناش7ری درج7واب ارس7ال یک7ی از رمانه7ای او ب7رای نش7ر، نوش77ته ب7ود
که :"این رمان نیست بلکه شبیه یک پرونده اس77ت" وی فرزن77د ی77ک قاا77ی مرف77ه ب77ود ک77ه دردانش77گاه در
رشته باستانشناسی درس خوانده بود. اودرزمان جنگ جهانی دوم عضو شورای ملی مق77اومت فرانس77ه

شد.
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 برن77ده ج77ایزه نوب77ل ب77رای1904فریدریک میسترال : نویسنده فرانسوی،دهقان زاده ای است که درس77ال 
ادبیات شد.اوخالق اشعاری پیرامون چوپانان وزندگی روستایی است.عشق اوبه ادبیات محل777ی،بومی و
ولیتی باعث شد که وی خواهان یک خودمختاری سیاسی درمقابل حک77ومت مرک77زی فرانس77ه شود،ب777ه
این دلیل اورهبر جنبش نوگرایی ادبیات ولی77تی ورنس77انس زب77ان وادبی77ات محل77ی گردی77د. وی غیرازاش77عار
حماسی به کشف مسایل محلی برای زبان ادبی شد.کتاب لغت شناسی محل77ی اوم77وجب رش77د زب77ان

 ش77دند. زن77دگی روزان77ه19وفرهن77گ وادبی77ات ب77ومی گردید.اش777عاراومهمترین آثارش77عری فرانس77ه ق77رن 
ماهیگیران ولیتش نیز بخش دیگری ازمواوع آثاروی بودند.باکمک وی زبان محلی یک باردیگر زب77ان ادب77ی
شد.درآثار او آداب و رسوم ومناظر نواحی جنوب فرانسه به شعر کشیده شده اند. میرآی77و؛ ی77ک دوش77یزه
عاشق درشعری ازاو سنبل:معصومیت،ص777داقت،ادب،جذابیت و نج77ابت اس77ت ک77ه ب77اقلبی آتش77ین روح و
فرهنگ بومی رانشان میدهد. درشعراو زندگی انسانهای ساده ومذهبی ولیتش نیز توصیف میشوند. او
درپایان به ترجمه آثاربومی خود به زبان سراسری کشورش یعنی زبان فرانسه پرداخ77ت. وی دردانش77گاه
دررشته حقوق درس خوانده بود و یکبار موفق به دریافت جایزه شعرآکادمی فرانسه شد.ازجمل777ه آث77اراو:
جزیره طلیی،فرهنگ لغت بومی محلی عامیانه،ترانه ها و داستانها،درام لرانیو ژانو،روح ولیت، سالهای

 سرودحماسی میرآیو، هستند.12کودکی درولیت،و 

دوره ها ، شاهکارها ، ونوابغ ادبیات غرب .۔ ۵

ازادبیات قهرمانی وخداجویی تا واقعگرایی وانسان دوستی.
غرب ادبیاتش را دوره بندی نموده .

گرچه مورخین ادبیات غرب،ادعای سه هزارساله میکنند ولی پ77اره ای ازآن77ان، اع77تراف ب77ه که77ن ت77ر ب77ودن
ادبیات ایران، هند، چین، مصر،سومر،باب77ل و غی77ره نی77ز م77ی نمایند.آنه777ا ادبی77ات اروپ77ارا ش77امل دورهه77ای
تاریخی : یونان باستان، سدههای میانه، دوره رنسانس، عصرروشنگری، دوره رئالیسم، سالهای م77درن،
و زمان حال، می نمایند. غیرازهفت دوره فوق، سه مرحله وجریان جنبی ادبی-فرهنگی نیزدرهمسایگی
مراحل اصلی فوق وجودداشته اند؛ازآنجمله: دوره ب77اروک دراواخ77ر رنس77انس، دوره رمانتی77ک درپای77ان دوره
روشنگری، و دهه های ادبیات سوسیالیستی درزمان میان رئالیسم ومدرن. ادبیات غ77رب ت77اکنون ش77امل
ژانرهای: شعر،درام،داستان،مقاله،رم77ان، کم77دی، واتوبی77وگرافی ب777وده،شاهکارهای مل77ی وج77وددارد ک77ه
جهانی نشده اند؛مثل از ن77وع ش77اهنامه فردوس77ی. ب77ا ای77ن وجوداش77اره میش77ود ک77ه تع77دادکتابهای قاب77ل
خواندنی بیشتراز عمریک انسان معمولی میباشند. داود تورئو،نویسنده آمریکایی گفته بود که بعدازاینکه

الفبا رایادگرفتید،باید بهترین هارابخوانید،چون عمر کفاف مطالعه تمام آثارجاودانی را نمی نماید.
ادبیات اروپا گرچه باادبیات یونان باستان درقرن هشتم پیش ازمیلدو باآثار هومر شروع میشود،ولی آن،  

کهن ترین ادبی77ات جه77ان نیس77ت. موا77وع ادبی77ات یون77ان و رم باس77تان را ش77امل: لعن77ت ونفری77ن و خش77م
خدایان، مسخ انسان وحیوان، اسطورهها و افسانه ها میدانند. درآنزمان ب77دلیل بیس77وادی ع77وام، بیش77تر
شعر،حماسه ،درام کمدی یا تراژدی،امکان شکوفایی داش7تند. ش7عر درژانره7ای گون7اگون ف7رق مینم77ود.
ازجمله نویسندگان یونان باستان: هومر، آشیلوس،س77وفوکلس، آریس77توفانس، و خ77انم س77افو، هس77تند،
ولی ازنثر،نخستین ب77ار درآث77ارادبی وفلس77فی: افلت77ون و ارس77طو اس77تفاده گردی77د و س77رانجام ادبی77ات رم
باستان درقرن سوم پیش ازمیلد با فعالیت: پلتوس،ورژیل،هوراز،اوید، و اپیکور آغ77از گردی77د. کت77اب انجی77ل

 بعدازمیلد اززبان آرامی به زبان لتین ترجمه گردید.180نخستین بار درسال 
قرون وسطا دوره ای هزارساله بین قرون پنجم و پانزدهم میلدی حدس زده میشود. شخص77یت ه77ای  

ادبی درآثاراین دوره : قهرمانان،عیاران،شوالیه ها،خداجویان، و مجاهدین رنگارنگ،بودند. عصر ن77و درپای77ان
 میلدی آغاز میشود. درزمان سدههای میانه، سیاست درجوامع غربی را : پاپ ها و امپراطوره77ا15قرن 

یا قیصرها تعیین میکردند.درپایان این دوره،ادبیات مردمی به زبان غیرلتین یعنی زبان مردم هرج77امعه ای
نوشته شد. مواوعات آن آثار: قهرمانی،عشق، و مذهب هستند.

14 و13دردوره رنسانس، هومانیست ها به کشف مجدد فرهنگ و جهان باستان پرداختند. آنان ازقرون   
میلدی شروع به فعالیت نموده بودن77د و بعدازشکس7ت فرهن77گ مس77یحی ق7رون وس777طایی،خواهان ی77ک
رنسانس فرهنگی،باکمک دوره باستان شدند وعلقه خاصی به طبیعت گرایی،لذت ج77ویی وزیباپرس77تی
دوره باستان داشتند. دراین دوره تقلید ادبی از ورژیل و سیسرو دوباره تبلیغ میش77د.آنان غیرازادبی777ات،به
نقاشی ومعماری دوره باستان نیزاهمیت خاصی میدادند.دانته و شکسپیر ازجمل77ه قلمزن77ان آغ77ازین ای77ن

 ، درکن77ار رنس7777انس،یک جنب77ش جدی77د بن77ام ب77اروک ب77ه مخ77الفت17دوره هس77تند و س77رانجام درق77رن 
برخاست.آنها بجای ارزشهای دوره باستان،خواهان یک مذهب کاتولیک ترقیخواه شدند.درنظرآنان اشتباه
سده ه77ای می77انه ای77ن ب77ود ک77ه ب77ه س77نت ه77ای باس77تان ازنظرسیاس77ی وادب77ی اهمی77تی ندادن77د. دردوره
باروک،مقامات کاتولیک وشاهان، ادبی77ات وهن77ر رادرخ77دمت عقای77د کاتولی77ک ودرب77ار قراردادن77د. درای77ن دوره
حکومت های مطلقه و کلیس77اها اهمی77ت خاص77ی ب77ه ش77کوه وج7دال وری77ز و پ7اش واص77راف شکمس77یرانه
خودمیدانند.بایدیادآوری نمودکه دراین جنبش ادب7ی وفرهنگ77ی ب77اروک اروپ77ا، اس77پانیایی ه77ا و فرانس77ویان
فعال بودند. دوره باروک را میتوان دوره تضادها نیز نامید چون : مرگ-زندگی، این جه77ان-آن جه77ان، اب77دیت

 را میتوان قرن کلسیک نیزنامید،چون آنان بازگشت ب77ه دوره17–گذر زمان، درادبیات مطرح میشدند. قرن 
باستان را دوباره توصیه نمودند.
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در دوره روشنگری سرانجام عقلگرایی حاکم ش77د. می77ان رنس77انس و ب77اروک، س77نت از جمل77ه: س77نت  
 نقش مهمی داشت. و درپایان باکمک کانت،بجای اتوریته ه77ای18باستان و سنت مسیحی،تامیانه قرن 

پیشین،سازمان های خردگرایی فعال گردیدند و عقل جای یقین های جبری پیشین و دادهه7ای پ77ذیرفته
خدایی را گرفتن7د. روش77نگری،یک جنب7ش عظی77م اص7لحی ی7ا انقلب777ی،فرهنگی،سیاسی و اجتم7اعی
بود.ادبیات دیگر تنها وسیله ای برای سرگرمی طبقات مرفه نبود بلکه وظایفی مانن7777د:شناخت،تشخیص
خوب و بد،غلط و صحیح را بعهده گرفت. معرفی ایده آل ها نیز ازجمله وظایف ادبیات گردید؛ به این دلی77ل
نیاز به ژانرهای روایتی و دراماتیک احساس میشد. ازجمله روشنگری های ادبی عصر روش77نگری، رون77ق
رمان سفرنامه ای و رمان مکاتبه ای بود که شامل دیالوگ و بحث نامه ای میش77دند. س77رانجام ب77ا کم77ک
روسو و شعار"بازگشت به طبیعت" و درمخالفت با عقلگرایی،جنبشی ظاهر گردید که دنبال احساس77ات
رفت. رمانتیک ها درادبیات نه تنها جهان درون بلکه جهان بیرون رانی77ز م77ورد ت77وجه ق77رار دادن77د. موا77وعات
طبیعی و تاریخی نیزدررمان تاریخی اهمیت خاصی یافتن777د.غیر از "منی77ت"، ط77بیعت و تاری77خ، - خل77ق نی77ز
درادبیات جای خاصی یافت. رمانتیکها خودرا غیرسیاسی نمیدانستند بلکه طرفدار جنبش ملی بودند که
عکس العملی علیه ناپلئون، و به این سبب آنها اد انقلب فرانس77ه شدند.آنه777ا در س77دههای می77انه ب77ه
جستجوی قهرمان ملی می پرداختند، همه آنان محافظه کار یا سنت گرا نبودند بلکه نویسندگانی مانند
ویکتورهوگو،حتا مبلغ ع77دالت اجتم77اعی ش77دند. در ای77ن دوره بج77ای درام، ژانره77ای: ش777عر،نوول و رم77ان،
اهمیت خاصی یافتند. ادبیات رمانتیک رابطه تنگاتنگی نیز با نقاش77ی و موس77یقی داش77ت، نخس77تین ب77ار

مترجمینی نیز در این دوره بوجود آمدند که آثار شکسپیر را به زبانهای دیگر اروپایی ترجمه نمودند.
، رئالیستها، دوره رمانتی77ک را منح77ل نمودن77د.19آنطور که رمانتیک، عصرروشنگری راکنارزد، درادبیات قرن 

درادبیات رئالیستی، واقعیات روزمره مط77رح میش77د، ن77ه انس77ان خی77الپرداز بلک77ه کس77انیکه ک77ار میکردن77د و
بخشی از جامعه بودن77د،درادبیات مط7رح ش7دند و بج7ای نظ7ر ب7ه دوردس7تها و عج7ایب و ج7ادو و جمب77ل،

 باکمک نویسندگانی1830مواوعات اطراف و معمولی در ادبیات مطرح میشدند. جنبش رئالیسم ازسال 
چون: بالزاک،فلوبر،دیکنز و تولستوی شروع به فعالیت نمود.مهمترین ژانر ادبی رئالیسم،رمان ب77ود یعن77ی
ی77ک داستانس77رایی عظی77م وطوی77ل. درام وش777عر،فقط درمحاف77ل خصوص77ی، علقمن77دانی داش77ت. رم77ان
رئالیس77تی ش77امل رم77ان اجتم77اعی ب77ود ک77ه آن خ77ود ش77امل رم77ان: خانوادگی،زناش7777ویی و عش77قی
میش777د.انتقادازشرایط اجتم777اعی-سیاسی م77وجب ش77د ک77ه ادبی77ات رئالیس77تی راادبی77ات ا77دبورژوایی و
اجتم7777اعی-انتقادی بحس77اب آورند.مهم7777ترین مک77ان رم77ان رئالیس77تی غ7777رب،شهرهای ب77زرگ مانن77د:
پاریس،لندن،پتروگراد، وبرلین بودند.ادبیات رئالیستی پارالل هایی درنقاشی نیزی77افت. توا77یح اینک77ه بی77ن
سبک رئالیس7تی و دوره رئالیس7م ف7رق گذاش7ته میش77ود. س7بک رئالیس7تی گ7اهی در دورهه7ای پی7ش

. و تمام نویسندگان دوره رئالیسم، رئالیس77تی14ازرئالیسم نیز وجود داشته؛ مثل رمان "دکامرون" ازقرن 
نبودند،ازآنجمله: یوسف کنراد و کیپلینگ .

بعداز دوره رئالیسم، دوره مدرن ظاهر شد که زمان آزمایش و تجربیات ادبی بود.مدرن، مفهومی است  
 درفرانس77ه باکم77ک اش77عار ب77ودلر19که خود دائم امکان مدرن شدن دارد.ادبیات مدرن اروپ77ا درمی77انه ق77رن 

شروع گردید. مدرن گرایان مانند رئالیست ها و رمانتیکها،به طرح زشتی ها نیز درجامعه پرداختند. درای77ن
دوره، آزمایش و تجربه، اصل مرکزی نوشتن شد. نویسندگان مکت77ب مدرن،خواه777ان انقلب ادب77ی بودن77د.
برشت، ایبسن، چخوف، لورکا، و بک77ت رازجمل77ه نویس77ندگان م77درن میدانن77د. بعض77ی دیگرمانن77د کافک77ا، و
ویرجینیا ولف، بجای داستان، افکار واحساس77ات رادرادبی77ات مط77رح م77ی نمودن77د. درادبی77ات م77درن ممک77ن
است که خواننده با سبک و محتوایی روبرو شود که ت77اکنون نم7ی ش77ناخته و تجربی7ات مطالع7اتی قبل77ی

اش دچار لرزش شوند.
معمول ادعا میشود که یک دوره تاریخی یا ادبی ممکن است صد سال طول بکش77د. ب77ااین وج77ود ادبی77ات
مدرن قرن بیست دهها سال است که خستگی خودرا نشان میدهد. ادبیات بعداز مدرن را، ادبی77ات زم77ان
حال می نامند. ادبیات م7درن، رس7ما از می7انه ق7رن بیس7ت ب77ه پای7ان رس77یده اس7ت. چ77ون درنظ7ام ه7ای
دیکتاتوری،ادبیات مدرن دچارسانسور میشود،در بعض77ی از کش77ورها، جری77ان ادب77ی م77درن باس77الها ت77اخیر
شروع میشود. ادبیات بعدازمدرن را ادبیات پسامدرن یا ادبیات مدرن مرحل77ه دوم نی77ز م77ی نامن77د. ازجمل77ه
نویسندگان ادبیات زمان حال: دورنمات، پاسترناک، و الی77اس ک77انتی هس77تند. بع77د از جن77گ جه77انی دوم،
شعر و درام که برای مدرنیته اهمیت خاصی داشتند،جای خودرا ب77ه داس77تان و رم77ان داده ان77د. درادبی77ات

زمان حال غرب،غیرازادبیات آمریکا، ادبیات کشورهای مستعمره پیشین،طرفداران خاصی یافته است.
از جمله آثار مه7م ادبی7ات غ7رب درط7ول س7ه ه7زار س7ال گذش7ته : الی7777اس،ادیسه،مدئا،کمدی      

الهی،دکامرون،دن کیشوت، رمئو و ژولیا،هاملت،دشمن مردم،رابینسون کروزه،س777فرهای ژول ورن،نات77ان
دانا،رنجهای ورتر جوان،فاوست،ویهلم تل، مرگ دانتون،باغ آلبالو،بودنبروک،سیدارتا،محاکمه،اوپ777رای س77ه

، ج77امعه بس77777ته،طاعون،درانتظار گ777دود،پیرمرد و1984قروشی،درجس777تجوی زم77ان برب777ادرفته،اولیس،
دریا،طبل حلبی،عکس جمعی با بانو،لولیت777ا،دکتر ش777یواگو،صدسال تنه777ایی،کوژپشت ن77تردام، رویاه77ای
ازدست رفت77ه ، بیچارگ77ان،دماغ ، م7ادام ب77واری ، اعتراف7ات و مکاف7ات ،جن7گ و ص7لح، آن7ا کارنین7ا، گله7ای

خشم ،  و غیره هستند.
یش77یلوی، : ه77ومر، ازوپ، س77وفوکلس، ای7ش غرب در طول س77ه ه77زاره پیسندگان نویناز جمله مشهورتر

 گ77وته،ی77درو، دیر، دفو، ولتیل دانیر، مولیر، شکسپیگن، دانته، سروانتس، مونتید، اوویل، ورژیستوفانس،ار
 چخ7وف ،  توم7اس م7ان،  هرم7انیلد، آل77ن پ77و، اس7کارواینه، بوشنر،  هایم، برادران گریلر،والتراسکات، ش

  ارول، سارتر، کامو، لورکا، بورخس، بکت،یل، وولف، اونایرجینیا ویس،هسه ،  افکا، برشت، پروست، جو
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یکتورهوگو، بول، نابکوف،  پاسترناک،  مارکوز، ویش گونتر گراس، هنریش، دورنمات، ماکس فرینگوی،هم
 ،یوس77کی فل77وبر، ژول ورن،  داستایکنز، ددرسن، آنیستیان  کرین،استاندال، بالزاک، دوما]گوگول،  پوشک

  هستند.یره  غیبسن، کنراد،  ایوسف ،  ین ،  مارک توایتولستو

زني  از تبار  ادبیات پلیسي .۔ ۶

 ولي جايي در قلبش !–بي خانمان 
 شاخه ديگر ادبیات سرمايه داري.–قتل و جنايت 

                                        . .Agatha  Christie (1890 – 1976)آگاتا  كريستي 

 س77رگرم كنن77ده آگات77ا كريس77تي، نويس77نده زن–غ77الب انس77انهاي متوس77ط غ77رب گوي77ا رمانه77اي جن77ايي 
 و جن7ايتي روي– آنه7ا ب7ه بغ7داد آمدن7د –انگلیسي،ازآن جمل77ه : قت7ل درقط7ار اكس7پرس ش7رق االوس77ط 

رودخانه نیل ، را خوانده يا فیلم آنها راديده باشند. مك77ان اتف77اق بعض77ي ازآث77ار او دركش77ورهاي خاورمی77انه
است، چون همسر باستانشناس اش آنزمان سالها درعراق مشغول بكاربود، و كريستي معم77ول باقط77ار

از استانبول يادمشق براي ديدار او ويااقامت هاي كوتاه، به عراق پیش از جنگ جهاني دوم ،میرفت.
خانم آگاتا كريستي در زمان جنگ جهاني اول حین شغل پرستاري درلندن با زهر و سم و سلح و قتل و

مواد بیهوش كننده وغیره آشنا شده بود.
او پرفروش ترين نويسنده رمان جنايي و يكي از موفق ترين نويسندگان تاريخ ادبیات غرب اس77ت. در ق77رن
گذشته رمان جنايي يك ژانر مه7م ادبی7ات س77رگرم كنن77ده ب777ود.كريستي در آث77ارش س77قوط و زوال روح77ي
انسان جامعه طبقاتي رانشان میده77د.آدم كش7ي بق77ول منتق77دين، موا7وع ادبی7ات او گردي7د. كريس77تي،

پرخواننده ترين نويسنده انگلیس قرن بیست نیز بشمار مي آيد.
 ت7اكنون ب77دون توق7ف روي ص77حنه ت7اتر اس7ت. درتاري7خ ادبی7ات1952نمايشنامه (تله موشگیري) اوازس7ال 

نمايشي ،اين قطعه طولني ترين زمان نمايش را بخود اختصاص داده است. رقم فروش آثار اورا گويا فقط
میتوان با تیراژ كتاب انجیل ويا آثار شكسپیر مقايسه نمود . 

جمله قصار نیچه كه “هرنويسنده اي بايد هنر رقص در بند و قل و زنجیر را نیز استاد باش77د“ ش77امل ح77ال
او نیز میشود. آنهايي كه آگاتا كريستي را وقايع نگار جامعه انگلیس و ناامني در جوامع آنزمان خاورمی77انه

مي نامند، بهتر است اورا وقايع نگار جرم و جنايت جوامع بورژوازي سرمايه داري بشمارآورند!.
:غالب كتب بیوگرافي پیرامون آگاتا كريستي ،با اعداد و ارقامي درباره آث77ارش ش77روع میش77وند. ازآنجمل77ه

 زب77ان خ77ارجي ترجم77ه109 رمان جنايي و داس77تان كوت77اه ك77ه ب77ه 79دو میلیارد فروش كتابهايش شامل : 
شده اند. در جاي ديگري رقم نشر آثارش را تاح77دود دو بیلی77ون ح77دس میزنن77د. درح77الیكه هرس77ال ح77دود
هژده میلیون ازآثارش بفروش میرود. و نش77ر رمانه7اي جن7ايي هیج77ان انگی7زش ب77ه رق7م دويس7ت میلی77ون

 رم77ان75000رسیده است. رمانهاي او به تمام زبانهاي اروپايي  ترجمه شده اند. تنها در آلم77ان هرس77ال 
 عصر5/4 میلیون پاوند انگلیس بود و براي چاپ كتاب (ساعت 5/2او بفروش میرسد. درآمد اودرسال گويا 

از پادينگون) او، در آمريكا مي بايست چند هكتار جنگل را براي تهیه كاغ77ذ بی77درخت میكردن77د و ي77ك قط77ار
سريع السیر نیاز به ده ساعت وقت دارد تا از كنار كتابهاي رديف ش77ده او بگ77ذرد . و از هف77ت ه77زار ن77ام و

شخصیت ادبي آمده در آثارش، حدود دو هزار نفر، نقش اصلي را در داستان بعهده دارند. 
 نمايش77نامه، تخمی77ن زده میش77وند، از آنجمل77ه : قت77ل19 داس77تان كوت77اه ، و 150 رم77ان ، 84آثاراو ش77امل 

درزمین بازي گلف، حلقه گمشده زنجیر، جنايت در عطرفروشي، ده دخ77تربچه س77یاه پوس77ت، س77ند ب77ي
 نفر روي میز، مورفین، سرنوشت در فرد، ويلي قن77اري، آخري77ن تعطیلت هفت77ه،13گناهي، شاهد جرم، 

 عصر حركت از پادينگ .5/4قتل هاي آقاي الفبا، ر . آ وقاتل اش ، و 
او شش رمان غیرجنايي موفق با نام مستعار “م77اري وس77تماكت“ نی77ز منتش77ر نم77ود. منتق77دين ،آث77ار او را

درساختار بنیادين، تقلیدي از داستانهاي كوتاه نويسنده اي بنام “آرتو كوبان دويلز“ بشمار مي آورند.
آگاتا كريستي در مصاحبه اي گفت77ه ب77ود ك77ه همیش77ه ه77دفش س77رگرم ك77ردن خوانن77ده و دادن درس77هاي
اخلقي و نشان دادن پیروزي حق و عدالت بر رذالت، و آزاد ش77دن انس77ان بیگن77اه از دس77ت آدم خش77ن و
تجاوزگر، بوده است . منتقدين طرفدار او، مدعي هستند كه درآثارش، نه گذش77ته، بلك77ه تاكی77د همیش77ه
روي آينده است و اصل امی7د و حوش77بیني درتم7ام ط77ول داس77تان ح7اكم اس77ت. غی7ر از امی77د- بشاش7یت
زندگي، از ديگر همراهان آگا كريستي بوده اند. او میكوشد مواوع پیچیده جرم و جنايت را با كمك طنز ،
عقل گرايي و منطق حل نماي7د. ازجمل77ه جملت مش77هور كريس77تي آن اس77ت ك77ه میگف77ت : ب77راي ي77افتن

شرايط و واعیت جديد، هیچگاه دير نیست .
پیرامون رفتارشخصي او گفته میشود كه درانظار عمومي بندرت ظاهر میشد و سخنراني هايش بیش از
دو دقیق77ه ط77ول نم77ي كش77یدند. ول77ي در پش77ت ن77ام اي77ن نويس77نده آث77ار جن77ايي، انس77اني آزاد، لئی77ك،

 انگلی77س از جمل77ه ديكن77ز و ت77اكراي،19فمینیستي. و آزاديخواه قرار داشت. او همچ77ون نويس77ندگان ق7رن 
میگفت كه نويسندگي بايد نان آور و منبعي براي درآمد شود. طب77ق خ7اطرات خ7دمتكار فروي77د، كريس77تي
يكي از نويسندگان مورد علقه فرويد بوده است .ونابكوف  در رمان لولیتا از آثار كريستي نام برده است.

ازمشهورترين شخصیت هاي آثار او: خانم مارپل- و آقاي پويروت، هستند. پويروت در چهل رم77ان او نق77ش
اصلي داستان را بعهده دارد.
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مخالفین آگاتا كريستي، او را خالق قتل هاي ادبي نام نهادند و زبان دخترمدرسه اي، ساختار مص77نوعي
پیچ و مهره اي، شباهت ملل آور مواوعي، را از جمله اعفهاي آثارش میشمارند.

 درآنج77ا درگذش77ت. ن77ام كام77ل او1976 درانگلیس بدنیا آم77د و درس77ال 1890خانم آگاتا  كريستي در سال 
 با كلنل آرشیبالد  كريستي ،ازدواج نم77ود و1914پیش از ازدواج (آگاتا ماري كلريا  میلر) بود. وي درسال 

 ب77ا ي77ك باستانش77ناس مقی77م ع77راق، بن77ام م77اكس1930 از وي تلق گرفت -و گرچه درسال 1928درسال 
ملوان ،ازدواج نمود، ولي نام فامیل كريستي، شوهر اول خودرا، حفظ نمود.

زمانیكه حین تلق، يازده روز ناپديد شد، جنجال مطبوعاتي عظیمي علیه او براه افتاد و همه خبر از قت77ل
و ربوده شدن وي دادند ، گرچه هیچگاه تاكنون افشا نشده كه آيا آنزمان به گروگ77ان گرفت77ه ش77ده ب77ود ي77ا

اينكه از شدت غم جدايي ،عمدا خودرا درجايي مخفي كرده بود.
رمانهاي غیرجنايي او بان77ام مس77تعار (م77اري وس77تماكت) نی77ز خوانن77دگان زي77ادي يافتن77د . و ب77الخره ملك77ه

 طي مراسمي بعد از ديدن فیلمهاي رمانهايش، ج77ايزه و رتب77ه اش77رافي را ب77ه وي1971انگلیس  درسال 
اعطا نمود.

ازجمله ديگر نويسندگان مشهورجهاني كه ي7ك ي7ا چن7د اثرجن7ايي نوش7تند میت77وان از: آل77ن پ77و، دورنم7ات،
شیلر، و كليست نام برد . ارنست بلوخ نخستین بار كوشید تا تعريفي از داستان و ژانر جنايي بدهد. در
ادبیات جنايي بورژوايي يا چپ ممكن است بدليل رواني يا عوامل اجتم77اعي اش77اره گ77ردد. ام77روزه رم77ان

پلیسي و كارآگاهي را بخشي از ادبیات جناني بشمار مي آورند .
   

ازجايزه گلشیري تا تراژدي يوناني !۔ ۷

چند روز پیش نتايج مسابقه داستان نويسي بنیاد خصوصي گلشیري درتهران اعلن شد.
 سال پیش هم مسابقه تراژدي نويسي درغرب ايران زمین در يونان برقرار گرديد.و2490

آشیلوس ، خالق نمايشنامه “ايرانیان“ ،آنزمان پیروز شد .
تراژدي “ايرانیان“، نخستین نمايشنامه تاريخي جهان غرب است.

بجاي مواوعات افسانه و اسطوره اي ، واقعیتي تاريخي به روي صحنه رفت .
او غیر از داستانهاي اسطوره اي، موااع اجتماعي و اخلقي رانیز وارد نمايشنامه نمود.

ايرانیان“ نخستین اثر نمايشي   سالم بجا مانده ،ادبیات فرنگ است . “
او گوي77ا درآنج77ا از مواا77ع دش77منانه و شوينیس77تي خ77ودداري، و ب77ا ايرانی77ان شكس77ت خ77ورده در جن77گ

،همدردي مي نمايد. 
نمايشنامه ايرانیان ، آغاز درام غرب است .

ادعا شده كه در آنزمان شايعه شد كه كساني كه با خدايان يونان سرشاخ شوند، تنبیه خواهند گرديد.و
اين اثر از ديد ايرانیان به نتايج جنگ نگريسته شده است.

نخستین بار هنرپیشه ي دومي را وارد نمايشنامه نمود تا امكان ديالوگ پیش آيد.  آشیلوس،
پیش از آن ، دسته كر با تنها بازيگر وارد مكالمه میشد.

گرچه او درسیاست فعال نبود، ولي نمايشنامه هايش سیاسي هستند.
تا آنزمان تراژدي هاي “آتي“ براي احترام به خدايي بنام دينوسیوس به نمايش در مي آمدند. 

 تراژدي و يك كمدي نیز است .3آشیلوس پايه گذار تترالوگي يعني تركیب 
امروزه مي پرسند چرا به جاي دمكراسي برده داران يونان، او از نظام مطلقه ايران حمايت كرد .گرچه

آشیلوس خود دوبار در جنگ با ايرانیان شركت كرد و شاهد نابودي نیروي دريايي ايران در نزديكي جزي77ره
سالموس گرديد. 

او در دربار هیرون در شهر سیراكوس شغلي يافت.
و میگفت كه انسان سخنور زير چتر عدالت خدايان قادرقرارخواهد گرفت.

ج7ايي ك77ه روح داري7وش و آتوس77ا، خبر جنگ را سواركاري بنام“ آپیا “به درون قص7رايرانیان در ش77وش آورد،
والدين شاه جوان، در كنار او بودند.

طبق چاخان هاي تايید نشده گويا داريوش پسرش را سرزنش كرده باشد كه چرا با خدايان درافتاد
و نتايج جهانگشايي پیشین او را اين چنین برباد داد !

و اكنون بازگرديم به ادبیات ! 
 عدد آن سالم به آرشیو غرب رسیده باشند.7 درام آشیلوس، گويا 90از  

از آنجمله :
پناهجويان ، صدقه و نذر در قبرستان، نیكوكاران، پرومتئوس در زنجیر، و يك اثر سه بخشي يا تريلوگي .

اثر پرومتئوس آشیلوس تعثیر مهمي روي شعر، موسیقي و مجسمه سازي عصر جديد اروپا از خ77ود بج77ا
گذاشته است .

خیال پردازي نبوغ آمیز و هنر عظیم سخنسرايي، گويا موجب مشهوريت جهاني و ابديت نويسنده ش77ده
باشند.

 پیش از میلد زندگي نمود.456 تا 525آشیلوس از 
پدرش، يك زمیندار كلن ثروتمند بود.

او در آتن بدنیا آمد و در روي جزيره سیسیل، دارفاني را وداع گفت! .
Aischylus (525 – 456)
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از فرهنگ عشايري تا ادبیات سوسیالیستي .۔ ۸

چوپان زاده هاي ادبي در كلخوز و سلخوز ! 
 Aitmatow , Tschingis (1928 - !)                     چنگیز آيتماتف ، نويسنده پروستريكا ؟

چنگیز آيتماتف ، نويسنده سوسیالیستي ، متولد شكر در قرقیزس77تان، و خ7الق ن77وول عاش77قانه مش77هور
 ساله میشود .پدر او ك77ه كارمن77دي ج77زء ب77ود در پاكس77ازي ه77اي ت77وطئه آمی77ز76جمیله ، تا چند روز ديگر 

 بقتل رس77ید- و چنگی77ز ن77زد پ7دربزگش در1937استالینیستي، به اتهام حمايت از رويزيونیست ها،درسال 
دامن كوه و صحرا،میان چادر و چراگاه رشد نمود. به اين سبب قرقیزيستان درآث77ار ادب77ي او ج77اي خاص77ي
دارد. غیر از آن ، داستان هايش، تصفیه حسابي حسابگرانه با گذشته استالینیستي شوروي نیز است.
آيتماتف بعدها در دانشگاه به تحصیل مهندسي كش77اورزي و ب77اغ وح77ش شناس77ي پرداخ77ت و ب77ا كش77ف

استعداد قلم زني اش، اجازه يافت تا در دانشگاه نويسندگي مسكو نیز به تحصیل بپردازد.
او يكي از نخستین نويسندگان دوره آزادي هاي گلسنوس زم77ان گورب77اچف ب7ود ك77ه ب77ه مس7ايل جدي7دي
مانند : اعتیاد، رشد دين، محیط زيس77ت، ش77كارغیرقانوني و غی7ره می7پردازد. داس77تان و رمانه77اي او می7ان
افسانه و واقعگرايي در نوسان هستند. داستايوسكي، بولگاكف و همینگوي را میتوان از جمله آموزگاران
ادبي او بشمارآورد. اوغیر از زبان قیرقیزي ،غالب آثارش را بزبان روسي نوشت تا ش77ايد ب77ا كم77ك ترجم77ه

 ب7ه بع7د1995آنان، وارد ادبیات جهاني شود. اودر زمان گورباچف، سفیر شوروي در لوكزامبورگ و ازس7ال 
سفیر جمهوري قرقیزيستان در بروكسل ش77د . از جمل77ه ج77وايز دري7افتي آيتم77اتف :  ج77ايزه لنی77ن درس77ال

 میباشند. 1994، و جايزه ادبي كشور اتريش در سال 1983 ، جايزه دولتي شوروي درسال 1963
آيتماتف خالق آثاري مانند : وداع با گلزري ، نخستین معلم، نوول جمیله ، مرد جوان و دريا، نمايش77نامه 

صعود به قله فوچي ياما، كشتي بخاري سفید، ابر سفید چنگیزخان، يك روز طويل ت77ر از زن77دگي، می77دان
اعدام، و اتوبیوگرافي دوران كودكي در قیرقیزيستان ، هستند.
 ي77ا فرهن77گ عش77ايري و فرهن77گ ص77نعتي–اودرآثارش به برخورد میان فرهنگ آسیايي و فرهن77گ اروپ77ايي 

مدرن سوسیالیستي میپردازد ، و در پايان با كمك ماركسیسم، وحدتي دياكلیتیكي بی77ن آن77ان را، ممك77ن
معرف77ي م77ي نماي77د. احساس77ات، افك77ار، زن77دگي،آداب، رس77وم، عناص77ر فولكلوري77ك، حساس77یت زب77اني،
روانشناس77ي مردم77ي، سرنوش77ت، عقاي77د و فرهن77گ آس77یايي. من77اظر زيب77اي وط77ن، اس77طوره، افس77انه،

زورگويي و خودسري هاي بوروكراتیك استالینستي، نیز درآثار او جاي مهمي دارند.
اومواوعات و مشكلت عملي نمودن سوسیالیس77م در جمه77وري ه77اي آس77یايي ش77وروي س77ابق را نی77ز
درآثارش به نقد مي كشاند و به معرفي اسطوره و افسانه هايي مي پردازد كه همچون نیرويي مذهبي
يا سیاسي، براي ايدئولوژي ماركسیسم ايجاد دردسر مي نماين77د. در ن77وول مش77هور او ، جمیل77ه ، دخ77تر
قرقیز جواني است كه علیه اخلق و فرهنگ سنتي به مبارزه مي پردازد. و در داستان گلزري، بر اساس
خوشبیني رئالیسم سوسیالیستي، خواننده بايد با “ آخر خوش شاهنامه “ روبرو شود . اي77ن داس77تان او

را شبیه نوول “پیرمرد و درياي “ همینگوي بحساب مي آورند. 

 انجمن شكست خورده گان  درجلسه ادبي هفته.۔ ۹

الیاس كانتي ، نويسنده تك رم77اني و آواره اي ب77ي وط77ن ، ن77امي اس77ت ادب77ي ب77راي دوخ77اطره بعض77ي از
اعض77اي ي77ك محف77ل اس77تثنايي . غ77الب اعض77اي انجم77ن “شكس77ت خ77ورده گ77ان “ ش77هر فلن ، تحص77یل
كردههاي سابق كشورهاي بلوك شرق مرحوم! هستند كه درنظ7ام جدي7د جه7اني س77رمايه داري، ك7ار و
شغلي نیافته ، تنها و بي كس و بي خانواده ، بدهكار و بیمار، گاهي هم تلق77ي ، س77رخورده و وارفت77ه ،
انجمني، به طنز، تشكیل داده و هر چهارشنبه پیرامون دلي7ل اص7لح ي7ا ن7ابودي ش77رايط موج77ود، بح7ث و
جدل و چالش! میكنند. درجلسه گذشته ، نويد همرزم افغاني، از سهراب ، هم77وطن ايران77ي م77ي پرس77د

 را میشناسد؟، س77هراب باق77دري مك77ث وح77الت ش77وك زده1981كه آيا او برنده جايزه نوبل ادبیات درسال 
گي ، بالبخندي تلخ میگويد كه انسان گاهي ب77دلیل ش77رايط خ77اص و ف77وق الع77اده ، وج77ود و گ77ذر س77الها،
ياتاري77خ ه77اي زم77اني را مت77وجه نش77ده ، احس77اس نك77رده ، ي77افراموش نم77وده اس77ت. مثل اودراي77ن س77ال
نامبرده، تازه ازشهرستان به تهران مخوف ،آم77ده و ش77بها درهتل77ي ظرفش77ويي میك77رد ،و قب77ل از ظهره77ا
درمسافرخانه اي ارزان در میدان توپخانه میخوابید ، وعص7رها دنب7ال ي7افتن اط7اقي اج7اره اي از ي7ك بنگ7اه
معاملتي به  يك بنگاه اجاره اي ديگر سگ دويي میكرد تا درآن شهر گران،شلوغ، مش7كوك و پ7ر از س7وء
ذن و تفاهم ، اطاقي مسكوني بیابد . مارسل ، عضو ديگر محفل فوق، كه كار ادبي نیز میكن77د، داس77تان

 را ب7ا آب و1981مصاحبه خود با الیاس كانتي ، نويسنده اتزيشي-انگلیسي و برنده ج7ايزه نوب7ل درس7ال 
تاب و افتخ77ار خاص77ي تعري77ف میكن77د. اواز يه77ودي ب77ودن خ77ود و ك77انتي اس77تفاده ك77رده وازاو تقاا77اي ق77رار
ملق77اتي ب77راي ي77ك مص77احبه م77ي نماي77د. ك77انتي ك77ه خ77ودرا همیش77ه تح77ت تعقی77ب مص77احبه كنن77دگان و
ژورنالیست ها میديد، شماره تلفن اش را به مارسل میدهد و به او میگويد ك77ه چن77دماهي ديگ77ر ب77ا او در
لندن تماس بگیرد تاچنانچه او وقت داشته باشد ، مصاحبه اي راانجام دهد و به مارسل توصیه میكند كه

 ب77ار ت77ك زن77گ2بهتر است براي جلوگیري از مزاحمت سايرين، مخصوصن خوانندگان آثارش، قبل مارس77ل 
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كوتاهي بزند تا كانتي بداند كه تماس گیرنده، خ77ودي اس77ت و او پ77اي تلف77ن ب77رود. خلص77ه بع77داز گرب77ه و
موش بازي هاي زيادي، مارسل ب77ه خ77انه ك7انتي می77رود وب77ا او مص77احبه راآغ77از میكن77د. درط77ول مص77احبه،
مارسل به اين نتیجه میرسد كه كانتي از تنهايي رن77ج می77برد و كس77ي س77راغي از او نمیگی77رد و س77اعتها
حاار است براي مارسل از آواره گي هايش تعريف كند. نتیجه اي كه مارسل از نقل اين داستان میگی7رد
، اين است كه بعضي از اهل قلم چنان دچار خودخواهي و تنهايي میشوند كه حاارند درآن شرايط رن77ج
ببرند ولي به تنهايي خود اعتراف نكنند تا يك زندگي معم77ولي رادرمی77ان خل77ق ا و خوانن77دگان آثارش77ان

بگذرانند. 
الیاس كانتي غیر از رقم بیشماري نمايشنامه هاي ناموفق ، تنها يك رمان نوشت و آن رماني با عنوان “

1981 منتشر گرديد. گرچه اوازجمله دريافت كنندگان جايزه نوب77ل درس77ال 1935كوري “ است كه درسال 
 اس77ت، ول77ي وي در دوران زن77دگي ، ب77ه1972و جايزه مهم ادبیات آلماني ، يعني جايزه بوشنر ، درس77ال 

اندازه كافي شناخته نشد . منتقدين ادبي دلیل اين گمنامي را وابسته نبودن آثار او به يك مكت77ب ادب77ي
 زبان خارجي ترجمه شد و امروزه يكي ازآث77ار مه77م ق77رن بیس77تم14خاص میدانند. رمان كوري ، بعدها به 

بشمارمیرود.
الیاس كانتي باافتخارخودرا شاگرد نويسندگان اتريشي چون : بروخ ، موسیل ، و كراوس میدانست . او  

 در برلی77ن ب77ا برش77ت  و اس77حاق باب77ل،1928كراوس را يكي از بت هاي ادبي خود نامید . كانتي درس77ال 
شخصن آشنا شد . او اين آشنايي را يكي از عوامل وسعت نظر و بازشدن ديد جديد خود براي س77الهاي

 معلم خودي77اد نم77ود ؛ از ك77ارل ك77راوس ،4بعدي دانست. كانتي در حین سخنراني براي دريافت نوبل ، از 
يعني بزرگترين طنز نويس آن زمان ادبیات اتريش ، واز كافكا كه به نظر او، با شرح جزئیات به انسان م77ي
آموزد كه چگونه میت77وان از آس7یب و ته7اجم كل7ي گراي7ي زور و خش7ونت ، در ام7ان ب77ود. ك7انتي از روب7رت
موسیل و هرمان بروخ نیز با احترام ياد نمود و گفت كه اگر آنها زنده بودند، امروزه يكي ازآنها دراينجا براي

دريافت نوبل حاار میشد و نه كانتي كه شاگرد آن استادان كبیر و علماي عظام قلم ! است . 
رمان كوري ، داستان يك شرقشناس است كه به تنهايي درعالم كتابخانه خصوصي خود زندگي میكند 

وسرانجام آنها را به آتش مي كشاند. اين رمان شرح روانشناسانه يك روشنفكر دمدمي مزاج اس77ت ك77ه
دردنیاي مجازي و خیالي كتابها زندگي میكند و تنها وسیله رابطه اش با واقعی77ات خ77ارج از خ77انه ، كلف77ت
خصوصي فلك زده اش است كه در پايان نیز به همسري وي برگزيده میشود. اين كتاب را میتوان نمايش
و شرح تلقیني  ازخودبیگانگي و روابط آسیب ديده انسان اسیر ديكتاتوري دانست . موا7وع رم7ان ، زوال
و نابودي نظم و ق77وانین : اخلق77ي ، فك77ري و انس77اني ، ب7ر اث77ر ح77اكمیت بربري77ت و ت77وحش ديكت77اتوري در

فلسفي- عاطفي ، اين رم77ان را در ردي77ف آث77ار : ج77ويس ، موس77یل و–جامعه و دولت است. ارزش هنري 
بروخ میدانند كه به رمان سنتي ، زمینه اي روشنگرانه داد . ازجمله دليل كمیته نوبل ب77راي انتخ77اب اي77ن
رمان، آنزم77ان از : دورانديش77ي واقعگراي77انه ، اهمی77ت و ش77رف اي77دهها ، و نی77رو و زيب77ايي خلقی77ت هن77ري

كتاب ، نام برده شد. رمان كوري سالها بعد، در آمريكا با عنوان “برج بابل“ منتشر گرديد. 
 زندگي نمود. پدر و مادر وي از بازرگانان يهودي اسپانیا بودند ،1994-1905الیاس كانتي بین سالهاي   

ولي او خ7ود در بلغارس7تان ب7دنیا آم7د ، در اتري7ش ب77زرگ ش7د ، در انگلی7س زن7دگي نم7ود و ملی7ت آنج7ارا
پذيرفت ، درآلمان به مدرسه رف77ت و در وي77ن دك77تراي ش77یمي گرف7ت !. ب77ا آم77دن نازيه77ا و الح77اق اجب77اري
اتريش به آلمان ، كانتي به سبب يهودي بودن به لندن فرار كرد. زبان مادري و ادبي كانتي ، آلم77اني ب77ود
و در دانشنامه هاي عمومي او را اغلب نويسنده اي اتريشي-انگلیسي مي نامند. مرگ پ77در در ك77ودكي

باعث شد كه اوهمیشه رفتار و نظري تحقیرآمیز نسبت به مقوله و حادثه مرگ  داشته باشد. 
ازجمله مش77هورترين آث77ار او : ك77وري ، زب77ان نج77ات ي77افته ، داس77تان ي77ك ج77واني ، ص77داهايي از مراك77ش ،
محاكمه اي ديگر ، مشعلي در گوش ، مقالت و جملت قصار ، يادداشتها ، احترامات زيادي هدر رفته ، و

نمايشنامه هاي : ازدواج ،و كمدي خودخواهي ،هستند.
 سال مطالعه و تحقیق پیرام77ون رابط77ه انس77ان و ج77امعه پرداخ77ت و دراي77ن رابط77ه20كانتي در انگلیس به

 كتابي بي نظیر با عنوان “ تودهها و قدرت “ درباره رفتار روانشناس77انه م7ردم منتش77ر ك7رد ،1960درسال 
اين كتاب را سهمي در تحقیقات علمي-اجتمايي بشمار مي آورند. كانتي میكوشد دراين كتاب باكم77ك :
اسناد، اسطورهها ، وآداب و رسوم فرهنگي ، براي تفهیم رفتار عجیب تودهها در رابطه باقدرت را ، براي
خواننده روشن نمايد. اين اثر مفصل علمي-جامعه شناسانه راباي7د كوشش77ي ب77راي درك زم7ان و ج77امعه
دانست . كانتي با اشاره به سیر تحول رفتار انساني در فرهنگ هاي ابتدايي و نشانه هاي آركائیك آن ،
به زمان حال اشاره كند . آنزمان از جمله دليل اعضاي ج77ايزه آلم77اني بوش77نر ب77ه اي77ن كت77اب : اش77اره ب77ه
اختلف و تضاد میان قدرت و روشنفكري، تودهها و فريب ه77اي تبلیغ77اتي ، اخلق و مق77اومت انقلب77ي ، و
زمان و ايدئولوژي ، بودند. درنمايش نامه هاي ناموفق كانتي ، میتوان نتايج اينگ77ونه تحقیق77ات انس77اني و
اجتمايي را مشاهده نمود. پیرامون آثار اسحاق كانتي اشاره میشود كه او خالق متوني : دقیق ، روشن

، نفوذگر و تعثیرآمیز بود.

Elias  Canetti (1905 – 1994)                               خیاباني بنام آلبر كامو . ۔۱٠
  

شهرداري شهرخیالي ناكجاآباد دريك همه پرسي عمومي ازساكنین محله-جهنم زيرپاي شما- تقااا 
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نموده كه پیرامون نامگذاري خیاباني بنام آل77بر ك77امو ش77ركت نماين77د. توا77یح اينك77ه ، آل77بر كامو،نويس777نده
 ساله ب77ود ك77ه47ساله بود كه جايزه ادبیات براي نوبل رادريافت كرد، و 44اگزيستنسیا لیست فرانسوي،

دراثريك سانحه اتومبیل جوانمرگ گرديد.
جانبداري اوازسیاست اس77تعماري فرانس77ه درجن77گ اس77تقلل طلب77انه م77ردم الجزاي77ر س77بب ب77دنامي اش
درمیان روشنفكران عرب وترقیخواه جهاني شد. روشنفكران چپ هم آنزمان درفرانس777ه،بدلیل اعتراا77ات

وفعالیت هاي اداستالینیستي كامو،به طرد او پرداختند.
مكتب ادبي و فلسفي اگزيستنسیالیسم رامیتوان محص77ول دوران شكس77777ت،ناامیدي،پوچي،سرخورده
گي،شكست، شك و ترديد بخشي از جوانان و روشنفكران غرب،بعداز فاجغه جنگ جهاني دوم دانست.
دركشورهاي عقب افتاده،غیردمكرات جه7ان س77وم نی7ز ب77ه دلی7ل حض77ور خش7ن ديكت77اتوري و تح7ت پیگ7رد
قرارگرفتن روشنفكران واهل قلم،درآغاز عده اي ب7ه ترجم7ه و تبلی7غ اگزيستنسیالیس7م ادب7ي پرداختن7د و
سعي كردند آنرا بومي و وطني نمايند تا جبران قدغن شدن انديشه هاي سوسیالیستي يا ترقیخ77واه را

بنمايد.
حال بازگرديم به جلسه تصمیم گیري خیالي ب77راي نامی77دن خیاب77اني بن77ام ك77امو . م77وافقین و مخ77الفین او

دليل خودرا بصورت زير مطرح مي نمايند :
خانم هانا آرنت، به علت فعالیتهاي كامو درشوراي ملي مقاومت اد هیتلر در زمان اشغال فرانس77ه، اورا
مبلغ انسانیت میداند. يعني اوانسانگرايي است بدون شوينیسم و ناسیونالیسم.به نظر هانا آرنت، كامو

براي شناخت و معرفي بهتر و دقیقتر انسان اروپايي،پرداختن به روانشناسي اورا توصیه میكند.
گونتر گراس يادآوري مي نمايد كه اواز كامو درس آزاده گي را آموخت.چ777ون گرچ77ه ك77امو دررابط77ه باآين77ده
بشر ناامید بود،ولي خواننده را همیشه تشويق به مبارزه و مقاومت میكند. او، ك77امو و قهرم77ان اس77طوره

ايش، سیسیفوس راآموزگاران مبارز وپرتلش مقدس خودمیداند.
درمیان مخالفین كاموحااردرجلسه، يك سوسیالیست طرفدار استالین وجوددارد ك77ه آل77بر ك77امو را وكی77ل
ومدافع آزادي فرد میداند تا نجات جمع.اواشاره میكندكه كامو،پديده اگزيستنسیالیس77م و آب77زورد ب77ودن در

جوامع مشهور به سوسیالیستي بودن ،سابق را عمده میكرد.
ادوارد سعید میگويد كه كنراد و كامو، نه تنه7ا نماين7ده فك77ري جه77انبیني غ77رب بودن77د، آنه77ا حت77ا ات77وريته و
حاكمیت كشورهاي غرب درجهان سوم را نیز تبلیغ مي نمودند. محمد دي77ب، نويس77نده الجزاي77ري اش77اره
میكند كه كامو به اشاره داستايوسكي، كه مدعي مرگ خدابود، اوم7رگ انس7ان را پیش77گويي مینم77ود. و
رشید میموني،همكار او، شكايت میكند كه هومانیسم كامو،فقط در مرزهاي اروپا،شامل حال غربیها بود

و نه عربها .
ط77الب ابراهیم،نويس7777نده ديگ77ر عرب،ب7777ه اع77تراض میگوي77د ك77ه، ج77ايزه نوبل،ح7777ق اف77راد جه77انوطن و
انترناسیونالیست است و نه سهم اف77رادي مث77ل ك77امو ك77ه نمیتوانن77د از ناسیونالیس77م فرانس77وي خ77ود در
جنگ الجزاير بگذرند. چ77ارلز بوكوفس777كي،نويسنده ادبی77ات آس77فالتي، توا77یح میده77د ك77ه م77رگ هن77ري و
فرهنگي كامو براثر سانحه اتومبیل نبود بلكه ازآن لحظ77ه اي ش77روع ش77د ك77ه او ش77روع ب77ه س77خنرانیهاي
رسمي درسالنهاي گردخورده دانشگاهها نمود. نويسنده ديگري بنام امی77ل س77یوران ازخ77اطره اي تعري77ف
میكند كه براساس آن، يكبار كامو بعدازمطالعه كتابش به او نصیحت میكند كه نويسنده نبايدخودرادردايره

شیطاني ايدئولوژيها محبوس كند.
آنچه امروزه درباره كامو میتوان گفت،اينست كه او زير ت77اثیر فلس77فه مرس77وم اگزيستنسیالیس77م آن77دوره،
نماينده ادبیات اگزيستنسیالیستي درفرانسه شد.طبق آماري،سالنه درمجلت فرهنگي كشورش حدود

 مقاله در باره اومنتشر میش77ود. ك7امو نويس7نده ايس7ت اخلقگ7را ك7ه آث7ارش مش7هوريت جه7اني70تا30
دارند. اهمیت اودرفرهنگ غرب درقرن بیستم، دست كمي از تاثیر اف77رادي ج77ون : م7777اركس-نیچه-فرويد-
ندارد. او همچون همه هنرمندان بزرگ قبل از خود،خالق اسطورههايي شد كه انسان غربي با كمك آنها
حتا امروزه دست به گريبان است. در محیط هاي فرهنگي، كامو رادركنار مشاهیري چ77ون: كافكا-نیچ777ه-
همینگ7777777وي-فاكنر-داستايوسكي-بكت-يونسكو، ق77رار میدهن77د. ك77امو را میت77وان : نويس777نده-فیلسوف-
نمايشنامه نويس-روزنامه نگار-مقاله نويس-ناشر- ويراستار-هنرپیش777777ه-فیلمساز-دانست.اومیگفت،حتا
جايزه نوبل نمي تواند م7زد واقع7ي انس77ان درج77امعه و جه7ان آب77زورد غرب7ي باش77د، يعن77ي هیچك7س م7زد

حقیقي خودرادردنیاي پوچ و بي معني فعلي دريافت نمي كند.
 در خانوت77ده اي فرانس77وي در ش77مال الجزاي77ر در1913درباره بیوگرافي كامو مي توان گفت كه او در سال 

كنار درياي مديترانه بدنیا آمد،جايي كه خرابه هاي تاريخي روم باستان هنوز درزير باد و آفتاب خودنم77ايي
 درفرانسه درگذشت. كامو از خانواده اي كارگري و فقیر برخاس77ته ب77ود.او دوران1960مي كنند.و در سال 

جواني و كودكي خودرا درالجزاير گذراند و بعد از تحصیل رشته فلسفه، مدتي كارمند دولت بود.
كامو میگفت كه او اهل سیاست نیست و علقه اي به آن ندارد،چون هیچگاه نمیتواند م77رگ دش7من وي7ا
رقی777ب خ777ودراآرزو كند.اوادام77777ه میدهد،گرچ77777ه انس777ان موج777ودي كوش777ا وپیگی777ر اس77777ت،ولي ج777بر
پوچي،نیهیلیستي، وبي معني بودن زن777دگي،همه ج77ا براوح77اكم اس77ت. ك77امو هس77تي ووج77ود و حض77ور
انسان درتاريخ وجامعه را آبزورد وپوچ میدانست.عده اي كامو را نماين77ده فلس77فه لادري ش77كاكیون ق77ديم
نیز بحساب مي آورند. منتقدين كامو،درب77اره او مینويس7ند ك7ه افك7ار و ادعاه7اي اخلق7ي اش زي7ر س7اده

لوحي و ساده گرايي تفكر سیاسي خطرناكش مستتر هستند.
منتقدين چپ،ك77امو رازيرت77اثیر خراف7اتي سرنوش77ت ت77اريخي میدانن77د ك77ه ب77ه قب77ول رواب77ط س7رمايه داري و
تبلیغ77ات ادكمونیس77تي م7ي پ77ردازد. ك7امو در مص77احبه ه77اي گون77اگون، اته7ام اگزيستنسیالیس7ت ب77ودن
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خودراردكرد و گفت ، او نه ازنظر مذهبي مانند : پاسكال-كیركگارد-ياسپر- و ن77ه در ش77كل آت77ه ايس77تي آن
مانند : هوسرل-هايدگر- روسو- اگزيستنسیالیست است. كامو آرزو میك77رد ك77ه مانن77د كیريلی77ف در رم77ان-

ديوهاي-داستايوسكي، خود كشي كند تا بتواند بعدها درلباس و عباي خدا بدنیا بازگردد.
ازمشهورترين آثار كامو كتابهاي : طاعون-بیگانه-اسطوره سیس777یفوس-انسان درشورش-س777وئ تف77اهم-
واعیت ااطراري- هستند.آثارش شامل ژانرهاي: رم77777777ان-نوول-داستان-نمايشنامه-مقاله-گزارش-مي

میلیون ازكتابهايش،مخصوص777ا دو اث7ر مش77هور او:بیگ77انه-و ط77اعون- بف7روش12باشند.تاچندي پیش،حدود 
رفته اند.كتابهايش در بعضي از كشورهاي غربي، بخشي از برنامه هاي درس77ي م77دارس هس777تند.بنظر
جامعه شناسان،خريداران آثار كامو، معم77ول روش7نفكران اقش7ار  متوس77ط و طبق77ه مرف77ه ج7امعه ش7هري
هستند. دركتابهاي تاريخ ادبیات،غالبا هومانیسم و انسانگرايي كامو ،با روش77نگري و روش77نفكري س77ارتر

مقايسه مي شوند.
كامو رمان طاعون و مق77اله بلن7د سیس77یفوس را تح7ت ت7اثیر مق77اومت زيرزمین77ي دربراب7ر فاشیس7م آلم77ان
نوشت.گروهي از منتقدين،رمان طاعون كامو را اعلن جرمي علیه خداي بي خیال و بي خبر میدانند. دو
مقاله:اسطوره سیس77یفوس-و انس77ان در ش777ورش-مسئولیت انس77ان درجه77ان آب77زورد را نش77ان میدهن77د.
سیسیفوس. قهرمان كتاب، بدلیل پشتكار،عشق و شور و درد و رنج بیكرانش، قهرمان و س77نبل فلس77فه
آبزورد است. غالب پروژههاي ادبي-فرهنگي كامو، شورش و اعتراض فردي، انسان از خودبیگانه ،غرب77ي
را براي يك هستي بامعني نشان میدهند. كتاب مجموعه مقاله هاي او يعني-انسان در ش777ورش-سبب
جدايي،اختلف و دشمني اش با سارتر، نويسنده ديگر و عملگراي اگزيستنسیالیست گرديد. اي77ن كت77اب
ب77دلیل ج77دل بی77ن دو نويس77نده ف7777وق،درجو فرهنگ77ي قش77ركتابخوان اروپا،بس7777یار مط77رح و مش77هور

160 ص77فحه اي77ن كت77اب،از 378گرديد.گروهي اين كتاب را سطحي،غیرعلمي و جنجالي میدانند، چون در 
 شخص77یت اس77طوره اي ن77ام ب77رده میش77ود. ب77ه اي77ن دلی77ل ،بنظ77ر20 شخصیت ت77اريخي، 98نام نويسنده، 

 به دلیل انتشار كت7اب ف77وق ازه77م ج7دا1952آنها،اين كتاب نمي تواند جدي باشد. سارتر و كامو در سال 
شدند. به نظر كامو،هستي و وجود بطور آزاد و دلخواه درجهان وجود ندارن777د،چون خ77ود آزادي، مق77وله اي
آبزورد و پوچ است.طبیعت،تاريخ و جامعه فقط ايستگاههايي هستند ب7راي درك و احس7اس به77تر دردس7ر
آبزورد بودن زندگي. به عقیده كامو،آنهايي كه به پیروزي تاريخ باور دارند، به خود اجازه میدهند از وس77یله
كشتار و ترور ديگران نیز استفاده كنند.يا اينكه سارتر براي رنج77بران و ي77ا بف77ول خ77ودش پرولتاريا،خواه777ان
هزار وكیل ومدافع است،درصورتیكه آنها احتیاج به يك برادر واقعي و دلسوز دارند. از جمله ديگر ادعاهاي
عجیب و غريب كامو، اين است كه میگفت، آزادي مطلق موجب ديكت77اتوري مطل77ق خواه77د ش77د. ب77ا اي77ن
وجود به عقیده اهل نظر،درآث77ار ك77امو، رابط77ه انس77ان ب77ا خ7777دا-تاريخ-ارزشهاي انساندوس777تانه-به مرات77ب

عمیقتر از كولي بازيهاي سارتر، مي باشند. 
اختلف ديگر اين دو نويسنده اين است  كه مثل، كامو ابزورد بودن هستي را جدي میگی77رد، ول77ي س77ارتر

فقط ادعاي پیامبري میكند و بعد از مدتي پشیماني به تصحیح حرفهاي قبلي خود میپردازد.
گرچه اختلف آندو براثر موافقت و مخالفت با سیاستهاي استالینیستي آنزمان احزاب كمونیس77تي غ77رب
بود، سارتر، كامو را يك روشنفكر بورژوا و لمپن میدانست. ب77ه ادع77اي س7ارتر، ك77امو تم7ام انقلب77ات نس77ل

 تاكنون را رد میكند، چون به نظر كامو، همه كوشش انقلبیون اين بود كه بجاي خ77دا،1789بشر از سال 
انسان را روي اهرام ارزش77ها بنش77انند. از نظ77ر ص77داقت تحقیق77ي و مط77العه علمي،ب777ه ادع77اي بعض77ي از
منتقدين، كامو فقط به مطالعه سطحي،نشرياتي ،و دست دوم آثار : ماركس-انگلس-كیركگارد-هوس77رل-
هايدگر-سارتر- پرداخت. كامو خود را بیشتر زي77ر ت77اثیر ادبی77ات يون77ان باس77تان و آث77ار افلت77ون میدانس77ت. او
قهرمان رمان-جنگ و ص777لح-تولستوي، يعن77ي ناتاش7ا را محب77وب تري77ن چه77ره زن ادبی77ات م77ورد علق77ه اش
میدانست. كامو  مهمترين ارزشها را حقیقت میدانست و میگفت كه آث77ار هن77ري باي77د همیش77ه منعك77س

كننده اين مقوله مهم باشند . 

سارتر و کامو، ازجهنم سرمایه داری تا دوزخ استالینیسم .۔ ۱۱

.ادبیات فلسفی غرب 
Albert Camus (1913-1960), Albert Camus (1913- 1960), Jean-Paul Sartre (1905- 1980)

سارتر و کامو هردوفرانسوی، هردوبرنده جایزه نوب77ل درادبیات،هردوعضوش777ورای مل77ی مق77اومت فرانس77ه
 اشغالگرآلمان،وه777ردو ادی77ب وفیلس77وف مکت77ب اگزیستنسیالیس77م بودن77د ک77ه ب77دلیل علی77ه فاشیس77م

مواعگیری روی فلسفه مارکسیسم باهم اختلف پیدا کردند. سارترخودرا قربانی سرمایه داری- و ک77امو
نظراتش راناشی ازنفوذ عقایداستالینیستی میان روشنفکران فرانسوی میدانست.

) برای چپ های کمونیست فرانسه یک دشمن ایدئولوژیک ویک بورژوابود ، برای1960-1913آلبرت کامو (
1905راستهای فرانسه اویک فاسد ویک چپ نما بحساب م77ی آم777د.اودررابطه ب77اانقلب روس77یه درس77ال 

می پرسید که آیا "هدف وسیله را توجیه میکند؟" ، بااین وج77ود ک77امو ن77ه تنه77ا ازجمهوریخواه77ان اس77پانیا
درزمان جنگ داخلی علیه فاشیسم-بلکه از کمونیستهای محکوم ش77ده یون77ان درزم77ان کودت77ای نظامی77ان
درآن کشور،دفاع کرد.اونکوشیدتابدلیل ت77راژدی هس777تی،باکمک امیدمس77یحی وآرمانه77ای مارکسیس77تی
بخوددلداری دهد. اوآته ایسم رانیزردکرد چون آنرانیز ن77وعی عقی77ده میدانس777ت،گرچه آگزیستنسیالیس77م
اورا یک الهیات سکولر،باتمایلت مطلقه میدانند. وی به تقلیدازدکارت میگفت:"من شورش میکنم،پ777س
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هستم". شورش اورا نه انقلبی و نه تروریستی میدانن77د.اوبرای ف7رار ازپ7وچی جه7ان ، خودکش7ی رانی7ز
توصیه نمی نمود. وی میگفت ک77ه هن77ر و زیب77ایی نبای77د درخ77دمت ح77زب بلک77ه درخ77دمت درد ورن77ج وآزادی
انسان قرارگیرند. اومدعی بود که فق77ط درلحظ77ات کوت77اهی ک77ه انس77ان ب77ه وا77عیت خودآگ77اه میش777ود،به

تراژدی هستی و زندگی اش واقعا پی میبرد. 
وجه مشترک میان سارتر و کامو را عشق رادیکال آنان به آزادی و حقیقت بشاش اراده خواهی میدانن77د.
اختلف اوبا سارتر به سبب ادکمونیست بودن وی وتفسیری قدری-سرنوشتی ازتاریخ است که به نظر
چپ ها موجب پذیرش روابط غیرعادلنه سرمایه داری میشود. ک77امو ی77ک روش77نفکر ای77ده آلیس77ت،اخلق
گرا، وادکمونیست بود، و سارتر کوشیدتا ایده آلیسم اوراافشانماید. سارتر به سبب مارکسیست ب77ودن
همیش77ه درجس77تجوی وح77دت ب77ا کمونیس77تهای فرانس77ه ب77ود. کامودرمخ77الفت ب77ا نیچ77ه، های77دگر و

سارتر،خواهان مقاومت؛ حتادرشرایط پوچی بود و نه تسلیم عقل گریزی این سه متفکر. 
کامو پوچی هستی وجهان را غیرقابل تحمل وآبزورد میدانست.اومیگفت بای77د ب77ه اش77کال گون77اگون علی77ه
این آبزورد بودن لجاجت نمود. او استثمار،استعمار،استحمار!،حکم اعدام،استفاده ازخش77ونت و ح77اکمیت
دیکتاتورها رازجمله پدیدههای وجود پوچی و آبزورد بودن درجهان وجامعه میدانست.اوب777ه کوش77ش ب77رای
شرح جهان باکمک فلسفه متافیزیک و راه نجات متافیزیکی انسان پایان داد. وی برای مب77ارزه مس77تقل و

مخالف دیکتاتوری،خودرا هنرمند،نویسنده،و فیلسوف میدانست.
کشف مهم دیگر کامو این بود که مدعی شد که اروپا دیگر درمقوله ه77ای آزادی فک7ر نمیکن7د بلک77ه اس77یر
مقوله های سرنوشت دنبال راه حل میگردد. او میگفت که برای نسلهای آینده ارثیه اخلق و هومانیسم
رادرفرهنگ فرانسویان بجا گذاش77ته اس77ت. وی ب77ه افش77ای قاطع77انه ظاهرزیب77ا پرداخ77ت ک77ه زی77ر پوش77ش
واقعیات اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خودرا تبلیغ میکنند ت77ا رون77ق بیش77تربیابند. اوغی77راز مس77ئله م77رگ،
مقوله های سعادت،آزادی ولذت را انس7انی میدانس77ت. نظ7رات وی پیرام77ون موا7وع م77رگ، س77قراطی و

لادری(آگنوستی) هستند.
) دربازداشتگاه فاشیسم درزمان جنگ جهانی دوم درآلمان باآثار هایدگرآشنا شد.1980-1905سارتر(   

اوبعدازمدتی باکمک مدارک جعلی توانست اززن7دان فرارکن7د وخ7ودرا ب7ه ش77ورای مل7ی مق7اومت فرانس7ه
برساند. اگر هایدگر درخدمت فاشیسم آلمان بود، سارتر کوشید تا بعدها درخدمت چپ رادیکال باشد. او
سعی نمود تا به فلسفه خود پایه ای مارکسیس7تی بده7د. ب7رای س7ارتر تاپای7ان عم77ر،مارکسیسم ی7ک
فلسفه غیرقابل بحث زمان ما بود. اوفلسفه حاکم زمان خودیعنی فلس77فه نوک77انتی را "فلس77فه هض77م "
نامید چون آن کوشید تا بقی77ه فلس77فه ه77ای ق77رن بیس77ت را غ77ورت ده77د و مف77اهیم آبس777تراکت،صوری،و
مجازی را تهوع نماید.اوهمچون مارکسیستها تقااای عملگرای77ی میکن77د ومیگوی77د انس77ان چی77زی نیس77ت

 ن77ه تنه77ا از اس77تالین بلک77ه1954غیرازآنکه آن چیزی که ازخود می سازد. وی بعدازدیدارازشوروی درسال 
بعدها از مائو، کاسترو، وسازمان چریکی ارتش سرخ آلمان دفاع نمود. بع77دها تض77ادها واش77تباهات عم77ل
سیاس77ی واخلق77ی اوب77اعث انتق77اد قرارگرف77ت وازوی پرس77یدند چگ77ونه اوتوانس77ت از سیس77تم ه77ایی
توتالیترمانند استالینیسم دفاع نمای77د. بای77دیادآوری ک77رد ک77ه س77ارتر ب77دلیل ازدس77ت دادن پ77درش در دوران

کودکی،همیشه خودرا محصول سرمایه داری وکاپیتالیسم میدید.
فلسفه سارتر همچون فلسفه راسل تئوری و عمل؛ یعنی وحدتی ازهردواست. وی چون راسل ن77ه تنه77ا
خالق آثارفلسفی بلکه نویسنده آثار علمی عامیانه،ادبی و مقاله گ77ونه اس77ت. او چ77ون راس77ل عض77وهیچ
حزب و نماینده رسمی هیچ ایدئولوژی و مکتب فلسفی نبود،چون زندگی و نظریه هایش درخدمت آزادی

 دبی77ر تریب77ون راس77ل علی77ه جنای77ات آمریک77ا درجن7گ ویتن7ام گردی7د. ب7رای1967بودند. وی سرانجام درسال 
سارتر،هستی انسان  هم معن77ی اس77ت ب77ا آزادی انس77ان. درنظ77راو انس77ان محص77ول اتف77اق اس77ت وبای77د
ازپوچی وهیچ7ی خ7ود چی7زی بس7ازد چ7ون آنک7س ک7ه باسرنوش7ت سرش7اخ نش77ود،ازآزادی خودس7ودی
نخواهد برد. درنظراو انسان بدلیل آزادی اش،مجبوراست درتمام عمر ازقدرت تصمیم وآزادی انتخ77اب خ77ود
استفاده نماید. در نظر سارتر آته ایست،انسان مسئول خوداست چون به خدا نمی توان امیدی بس77ت ،
انس77ان ن77ه تنه77ا ب77رای خ77ودبلکه ب77رای دیگ77ران درج77امعه نیزمس77ئول اس77ت. اگزیستنسیالیس77م ازآنج77ا
هومانیستی است چون انسان درآن قانونگذار است وبه تنهایی باید تصمیم بگی777رد.برای انس77ان ن77ه خ7دا
ون77ه ج77امعه مس77ئول هس77تند. س77ارترمرد عم77ل وتص77میم اس77ت چ77ون میگوی77د ک77ه هرانس77انی میتوان77د
ازخودفردی خاص بسازد. شعارخودآزادی سارتر : " ما مازاد تولید هستیم،پ77س هس77تیم". اس777ت،با ای77ن

وجود آدم ااافی با یک حالت تهوع نسبت به هستی،حق خودکشی ندارد.
گروهی سارتر را نه تنها یک آته ایست بلک77ه ی77ک نیهلیس77ت رادیک7ال میدانن777د.فلسفه اوبیش77تر تکنیک77ی
است تا مسیحی. انگیزههای دوره باستان مانند خلقیت،آزادی،وترس ازمرگ،درآثاراو جای مهمی دارند.
مبارزه اوباهستی ،آدم رابیاد آثار ارنس77ت همینگ77وی م77ی ان77دازد ک77ه نمایش77گر احس77اس زن77دگی انس77ان
غربی درقرن بیست بودند. اومیگفت که زندگی،طرح کامل وپایان یافته ای نیست بلک77ه آن درتح77ول دائ77م
است. وی مدعی بودکه انسان درشرایطی است که تمام حمایت های امنیتی متافیزیک ازبین رفته اند.
امروزه گفته میشود که آثارسارتراعصاب زمان خودرا هدف قراردادند.او چهرا ای جذاب درفضای فرهنگ77ی-

بع77داز1968اجتماعی فرانسه شد چون او بخشی ازتوفان مخفی زمان خودرا آش77کارنمود. سارتردرس77ال 
سرکوب جنبش" بهارپراگ" توسط استالینیست ها مواعی ادکمونیستی وادشوروی بخودگرفت.

گروهی ازمحققین مدعی هستند که آثار هایدگر درزن77دان آلمان،فک777ر واعم77ال بع77دی س77ارترراتحت تع77ثیر
خودقراردادن777د.گرچه س77ارترخیلی ازمف77اهیم های77دگری رامورداس77تفاده ق777رارداد،هایدگردرنامه مع77روف "
هومانیسم" ازفلسفه سارتر فاصله گرفت.گروه دیگری اورا نه تنها شاگرد هایدگر نمیدانن77د بلک77ه ی77ادآوری
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می نمایند که سارتر مخالف هراتوریته،معلم وسازمانی بود.سارتر درفلسفه هستی شناسی،بیش77تربه
ارسطو و پارمیندس متکی است تا به نظرات سقراط. اودرآثارش به سه پرسش مهم می پردازد: ادبی77ات
چه نقشی درجامعه دارد؟ روشنفکر چه رابطه ای باانقلب دارد؟ آیا مکتب اگزیستنسیالیسم ی7ک مکت77ب
هومانیستی است؟ ؛ چیزی که آنزمان مارکسیسم و اگزیستنسیالیس77م راازه77م ج77دا میک777رد.اودرمقابل
فلسفه های خرده بورژوایی ت77رس و هم777دردی،جمله " انس77ان ب77ه آزادی محک77وم اس77ت" را ق77رارداد. وی
ماتریالیسم دیالکتیکی راافس77انه و اس77طوره انقلب نامی77د چ77ون آن م7انع سیاس7ت انقلب77ی و مح77دودیت
آزادی و حقوق انسانی میش777ود.آثارسارتر آنزم77ان م77وجب چن77ان گردب77ادی درفرانس77ه ش77دند ک77ه های77دگر

مجبورشد از آنان فاصله بگیرد.
رمان "ته77وع" س77ارتر نخس77تین رم77ان اگزیستنسیالیس77تی غ77رب ب77ود. باکت77اب "ادبی77ات چیس77ت؟" او روی
مسئولیت ادبیات تاکید نمود. وی درآنجا برای ادبیاتی مسئول،اجتماعی،سیاسی،خط دار و متمایل تبلیغ
میکند. او میگفت که ته7وع انس7ان از اش7یاء و انس7انها ب7اعث ش7د ک77ه انس7ان ب77ه تحقی7ق پیرام77ون خ7ود
بپردازد. کتاب اتوبیوگرافی او یعنی " واژه ها " دراین رابطه نوشته شد. کتاب " بیوگرافی فلوبر " او آخرین

 ق77رن گذش77ته انحلل و انح77راف60اثر ساختارگرایان علی77ه مکت77ب اگزیستنسیالیس7م اس7ت ک77ه در ده77ه 
اگزیستنسیالیسمم رانشان میدهد. او میگفت که ادبی7ات بطورخی7الی ب7ه خل7ق جه7انی م7ی پ7ردازد ک77ه
خواننده درآن باید مسئولیت آزاد را عملی نماید. سارتر اشاره میکند که حتا آزادی،واعیت نهایی نیست
بلکه مانند حقیقت راهی است که مدام باید تعمیرشود ومورد حمایت مب77ارزه انس77ان قرارگی77رد. س77ارتر را
نماینده رادیکال فلسفه اگزیستنسیالیسم فرانسه میدانند؛ فلسفه ای آنتروپولوگی و انسانشناسانه که

بعنوان فلسفه زندگی بشمار می آید.

شاعر و پیشگویی سیاسی .۔ ۱۲

Alexander Block (1880 – 1921)         آلکساندر بلوک ، شاعر سمبولیسم .
 

به آلکساندر بلوک ، شاعر و نمایشنامه نویس روس ، ره77بر و نماین7ده مکت77ب ادب7ی سمبولیس77م ، لق77ب
 روس77یه پرداخ77ت . وی1917 و 1905پیامبر و پیشگو را داده اند . او در اشعارش ب77ه موا77وعات دو انقلب 

نابغه ترین و ظریف ترین شاعر سمبولیستهای روس است . بلوک با دوری از قافیه گرایی شعر کلسیک
، پایه گذار شعر نو شد . وی تنها شاعر سمبولیستی بود که بعد از انقلب اکتبر در شوروی مورد احترام
مقامات حزبی قرار گرفت.  برای بعضی از سمبولیستها او  پیامبر ادبی جدیدی بود . ادعا میش77ود ک77ه او

 را پی77ش بین77ی ک77رده ب77ود .  اش77عار او1917 در اشعارش ، جنگ جهانی اول و انقلب اکتبر 1908در سال 
همچون رمانهای داستایوسکی تص77ویری از فق77ر و ابت77ذال  ش77هرهای انب77وه س77رمایه داری روس77یه ت77زاری
هستند . اسلومین مینویسد که او آخرین شاعر روسیه تزاری و نخستین شاعر روس77یه سوسیالیس77تی

بود . در اشعار او یک استعاره  " زنانگی ابدی " ملحظه میشود . 
41 در آن شهر در س77ن 1921 در شهر پتروگراد روسیه بدنیا آمد و در سال 1880آلکساندر بلوک در سال 

س7الگی درگذش7ت . از ط7رف پ77دری او از ی7ک خ7انواده پزش77ک آلم7انی و از ط77رف م7ادری از ی7ک خ77انواده
اشرافی روسیه برخاسته بود . پدر وی استاد دانشگاه بود و او خود در دانشگاه به تحصیل رشته حق77وق

1905و لغت شناسی کهن پرداخت . وی با دختر مندلیف ؛ شیمیدان معروف روس ازدواج نم77ود . انقلب 
و جنگ روسیه و ژاپن  موجب شدند که  او بسوی مواوعات میهن پرستانه برود . 

آث77ار او ش77امل ش77عر ، نمایش77نامه ، مق77اله ، یادداش77تهای روزان77ه ، و ترجم77ه هس77تند ؛ از آنجمل77ه –   
مجموعه اشعار ، صورت برفی ، س77کاها ، ب77انوی زیب77ا ، در ب77اره روس77یه ، روزا و ص77لیب ، خ77انه نمایش77ی
کوچک ، خوشحالی غیرمنتظره ،  ماسکی از برف ، زمین در برف ، اش77عار ایتالی7ایی ، هس7تی روس77یه ،
زن ناشناس ، دوازده ،  در باره شرایط امروزی سمبولیسم در روسیه ، کارخانه ، جهان و جن77گ ، خط77اب
به الهه الهام ، خلق و روشنفکران ، شاهین ، بحثی در باره هنر و سیاست ، فرد و سقوط هومانیس77م ،
نمایشنامه ناشناس ، و نمایشنامه روزا و صلیب ، هستند . درامهای او بسبک نئورمانتیک نوش77ته ش77ده
اند . در شعر " بانوی زیبا " او به الهه  ، عشق ، و اروس ، یک معنی مذهبی عرفانی میده77د . در ش77عر

 افسر گارد س77رخ حی77ن انقلب اکت77بر در ش77هر پ77تروگراد رژه  میرون77د . گ77ورکی ای77ن ش77عر را12دوازده او ، 
طنزی در باره انقلب اکتبر میدانست . 

بلوک بعدها در مجموعه اشعارش از شعر " بانوی زیبا " فاصله گرف77ت . در اش77عار او اش77اره ای ب77ه ش77هر
پتروگراد میشود که شلوغ و پر سرو صدا ،با قهوه خانه های زیاد ، زیرزمین های تاریک ، کوچه های تنگ

، فواحش ، سرمایه ، صنعت ، پرولتاریا، و غیره است . 
بلوک در نوجوانی هوادار شاعران رمانتیک مانند گوته ، هاینه ، و آیشندرف ب77ود . در نمایش77نامه نویس77ی
او احترام خاصی برای ایبسن و استرینبرگ قائل بود . او از نظر شعری زیر تاثیر پوش77کین و لرم77انتوف و از
نظر فلسفی ه77وادار ولدمی7ر س77ولویف و فلس77فه عرف7انی م7ذهبی وی ب7ود . بل77وک ، ی7ک منق7د ادب7ی و
مترجم زبردستی نیز بود . او ب77ه ترجم77ه بعض77ی از آث77ار ه77اینه ، ب77ایرون ، یاکوبس77ن و گرینپ77ارس ب77ه زب77ان
روسی پرداخت . آثار ترجمه شده بلوک تاثیر مهمی روی ادبیات روس گذاشت . اشعار خود بل77وک نقط77ه
اوج مکتب سمبولیسم روس است . او در شعرش تصویری ایمپرسیونیس77تی از زن77دگی روس77یه پی77ش از
انقلب میدهد . بلوک روی فوتوریستها نیز تاثیر مهم77ی از خ77ود بج77ا گذاش77ت . وی پای77ان ی77ک دوره ادب77ی



15

روس را که از زمان پوشکین شروع شده ب7ود ، نش7ان میده7د . اش7عار او ن77وعی آین7ده گرای7ی در ادبی7ات
روس را نیز مژده میدهند .

گرچه او از خانواده ای مرفه برخاسته بود ، در اشعارش نارسایی ه77ای اجتم77اعی روس77یه نی77ز مش77اهده
میشوند . او در ادبیات شوروی بعد از انقلب با مکتب سمبولیسم قطع رابطه نمود . بل77وک بع77د از انقلب

 به مواوع شورش خلق روس و عشق به روسیه پرداخت . گرچه او خود  از فرهنگ قدیم بورژوایی1905
روسیه برخاسته بود ، به انتقاد از آن پرداخت . بلوک در بحث و جدل مکت77ب ادب77ی سمبولیس77م در س77ال

 فع77النه ش77رکت نم77ود .  در پای77ان عم77ر او از رفت77ار بلش77ویکها س77رخورده ش77د و اع77تراف نم77ود ک77ه1910
موسیقی جهانی در نظر او لل شده است . بلشویکها ولی ب77ه او اج77ازه مه77اجرت و خ77روج از ش77وروی را

ندادند .
 روسیه ، شاعر اجتماعی و انتقادی شد و از عرف77ان م77ذهبی بس77وی1905بلوک بعد از شکست انقلب 

واقعیات اجتماعی رفت . او در شعر " دوازده " پی77روزی انقلب اکت77بر را تبری77ک گف77ت و از ش77عر عرف77انی "
زیباترین بانو " فاصله گرفت . او از روسیه بعد از انقلب در مقابل فرهن7گ غ7رب دف7اع نم77ود .  وی در آغ77از
انقلب به کوشش برای آفرینش فرهنگ  جدید سوسیالیستی پرداخت . در نظ77ر او " زن77انگی " فلس77فی
نشانه بشاشی زندگی است . او سمبل تم77ام س77مبلها را ، زن و ع77روس و همس77ر و اله77ه میدانس77ت .

خدمت آلکساندر بلوک به بلشویکها بعد از انقلب اکتبر با مرگ زودرس او به پایان رسید .
 

 آناتول فرانس۔ ۱۳

Anatole France (1844-1924)               زنده گي نامه هاي آماده ي پیش از مرگ !
                    

بیش از بیست سال،يعني تا آغاز01921آناتول فرانس،رمان نويس ، منتقد ادبي و برنده جايزه نوبل سال
،1924جنگ جهاني اول، از پرحواننده ترين نويسندگان اروپ7ا ب77ود. ب77ه رواي77ت تاري77خ، بع77د از م77رگ درس77ال 

چنان بیوگرافي هاي گوناگون درباره اش منتشر شد كه انگار نويسندگان آنها، سالها خود را براي مرگ او
آماده ك77رده بودن77د. او ح77دود بیس77ت س77ال، يعن77ي ت77ا آغ77از جن77گ جه77اني اول، پرخوانن77ده تري77ن نويس77نده
فرانس77وي ب777ود.چون اوعضورس77مي نويس77ندگان جمه77وري س77وم فرانس77ه ب77777ود،بعدازمرگ،يك مراس77م
خاكسپاري دولتي سراسري برايش انج7ام ش777د،گرچه يكس7ال بع7دازدريافت نوب777ل،آثار اودرلیس7ت كت7ب
س77یاه كلیس77ا ق77رار گرفت77ه بودن77د. آن77اتول فران77س نوش77ته ب77ود ك77ه ب77دون تجدي77د نظ77ر درق77انون م77الكیت
شخصي،امكان هیچ اصلحي درجامعه وجود ندارد.ازجمله سرزنشهاي كلیسايي اي77ن ب77ود ك77ه چ77را اوب77ه
دنباله روي از: ولتر، رابله، و ديدرو، به نابودي ارزشهاي قديمي همت نموده وسازمانهاي حاكم مسیحي
رازير سئوال برده بود. سوررئالیست هاي ادبي هم بدلیل شكاكي، ولترگرايي و اتهام اپیكورخ77واهي، ب77ه
انتقادشديداز آناتول فرانس پرداختند.آندره برتون، بعدازمرگ فرانس در مقاله “لشه ها“ نوشت كه اكن77ون
زندگي ننگ آور يك همكار،نوكر و مطیع دولتي،نويسنده فرص7ت طل7ب، ش7كاك ناامی7د وب7ي احس777اس،به
پايان رس7یده اس7ت. اي77ن مق77اله برت77ون آنزم7ان خش7م بخش7ي از فرهنگی77ان فض7اي فرهنگ77ي فرانس77ه را

 تاكنون درآناتول فرانس،يك منتق77دهنري وابس77ته ب77ه گذش77ته و20برانگیخت.آوانگاردهاي ادبي ازآغاز قرن 
مملو از پیشداوريهاي ارتجايي،درباره ادبیات مدرن مي بینند،چون درنظر آنها آناتول فرانس ازادبیات جدي77د
متنفر و سمبولیسم را،نوعي بیماري شكمسیرها يا قرتیها! میديد. سوسیالیس7تها نی7ز آن7اتول فران7س را
متهم به ارتجايي بودن، نمودند، چون او امكان هرگونه شناخت و پیشرفت اجتمايي رادر آينده،غیرممك77ن
میدانست.ب777ورژوازي! فرانس77ه ه77م موا77ع ادمس77یحي و مهرب77اني ه77اي او ب77ا سوسیالیس77م ،را هرگ77ز

نبخشید.
اكنون ادعا میشود كه آناتول فرانس درخارج از فرانسه مشهورتر است تا در كشور خود،گرچه مش77هوريت

 ق77رن گذش77ته او20او كمي رنگ باخته، ولي اورا نويسنده اجتمايي مهمي بحساب م77ي آورن77د. در ده77ه 
نويسنده محبوب جمهوري سوم درفرانسه بود و فرانسه اورا نماينده فرهنگ لتین غربي خودبشمار مي
آورد. درخارج از فرانسه، توماس ولف و والتربنیامین به نقد مثب77ت آث77ار او پرداختن777د.آناتول فران7س درس77ال

 وارد يك محفل ادبي شاعرانه شد كه به فرم اهمیت میداد و نه به محتوا. اوبا موپاس77اد و پروس77ت1866
جزو محفل “چهارشنبه ها“ نیز بود. بع77دها آن77اتول فران77س در رمانه77ايش، بحرانه77اي: سیاس77ي، م77ذهبي
زمان خودرا به طنز كشید. اوسالها زير تعثیر سنت متفكرين فرانسوي مانند : رابله، راسین، ولتر، دي77درو،
و فلوبر بود. آناتول فرانس در ژانرهاي : رمان، نمايشنامه،  نوول، شعر، مقاله، و نقد ادبي، دست به قلم

 ش77هرت– و تقصیرات پروفسور برنارد – تشنگي خدايان –زد. سه رمان او يعني : گل هاي سوسن قرمز 
جهاني يافتند. گرچه بعض77ي از منتق77دين ادب77ي آث77ار اورا س77طحي ، ول77ي س77بك قل77م نوش77تاري او را زيب77ا
بحساب مي آورند. موافقین آث77ار آن7اتول فران77س، اورا نويس77نده اي روش77نفكر، بامط77العه و ج77امع العل77وم !
میدانند كه خواننده میتواند درآثارش شاهد: انتقاد اجتمايي، طنز و شكاكي ديالكتیكي، و تجزيه و تحلیل

 نی77رو و–علمي، باشد.كمیته نوبل ازجمله دليل اعطاي اين جايزه ب77ه او را: ق7درداني از فع77الیت خلق77انه 
شرف سبك زيباشناسانه- عشق قلبي به بشريت- و خون گرمي و مهرباني فرانسوي! نامید.

  Anatole  France در فرانس77ه زن77دگي نم77ود.او از خ77انواده اي1924 و 1844آناتول فرانس بین س77الهاي 
خرده بورژوا !برخاسته بود. پدرش كتابفروش و مادرش، دختر آسیاباني بود. او سالها ويراس77تار ي77ك بنگ77اه

نشر معروف و كتابدار كتابخانه ملي پاريس بود.
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تكیه گاه فكري او را، فرهنگ دوره باستان غرب و عصر روشنگري اروپا میدانند. او مسیحیت را دين غ77م و
غصه، گريه و زاري نامید. همدردي وي با انس77انها ب77اعث ش77د ك77ه او طرف77دار فلس77فه ش77كاكي ش77ود. او
هدف زندگي روشنفكر را، مطرح كردن مسائل اجتمايي و احساس مسئولیت در زندگي میدانس77ت. وي
با نوشتن “ داستانهاي زمان حال“، يكي از مدافعین جمهوري و با نوش77تن “جزي77ره پنگ77وئن ه77ا“، يك77ي از

 و مخالفت با عرف77ان18 و 16منتقدين تیزبین جامعه بورژوازي شد.علقه او به شاعران و روشنفكران قرن 
و انواع سبكهاي چاپلوسانه درباري مرسوم، موجب جلب نظر خوانندگان زيادي براي آث77ارش ش77د. آن77اتول

 ب77ه تقلی77د از ول77تر و رابل77ه، ب77ه اس77تفاده از طن77ز و دي77الوگ، و داس77تانهاي خی77الي و19فرانس درپايان قرن 
اسطورهها، درآثارش پرداخت.پیرامون آناتول فرانس تا امروز قض77اوتهاي گون77اگوني میش77ود، چ77ون زن77دگي
فكري و طبیعي او دچار تحولت مختلفي گرديد.سخنراني او در روز تحوي77ل ج7ايزه نوب77ل، ب77ه به7ترين وج7ه
تضاد شخصیت اورا نشان میدهد. با اينوجود دهها س7ال، نس7لهاي ج77وان اروپ7ايي اورامب77ارز راه ع7دالت و
انساندوستي میدانستند. اودر دوران جواني مواعي س77نتي و ا77ددمكراتیك داش77ت و از ت77رس روزه77اي
كم77ون پ77اريس ،گوي77ا از ش77هر ب77ه روس77تا ف77رار ك77رد. وي درم77اجراي درايف77وس بامق77الت تیزبین77انه خ77ود ب77ه
ناسیونالیسم شبه فاشیستي فرانسوي حمله نمود. ص77احبنظران دلی77ل م77وفقیت اورا: انتق77اد طنزآمی77ز از
سنتهاي: سیاسي، ديني، وناسیونالیستي، میدانند.سالها اورا در خارج، سنبل فرهنگ فرانسه بش77مار
مي آوردند. ادعا میشود كه او : روشنفكر، فروتن، تیزهوش، عدالتخواه، اد ارتجاع و مخ77الف پیش77داوري

، هش77تادمین س77ال تول77د اورا ب77ا ش77كوه و جلل1924غلط و كوركورانه بود. دولت جمهوري سوم در سال 
خاصي جشن گرفت. تقااا و فعالیت هاي صلحخواهانه او می77ان اختلف فرانس77ه و آلم77ان پی77ش از جن77گ
جهاني اول، باغث خشم شونیستهاي فرانسوي ش77د. آن77اتول فران77س ب77راي رد اته77ام غیرمل77ي ب77ودنش،

 سالگي تصمیم به شركت در جنگ جهاني اول، به نفع فرانسه گرفت. 70آنزمان در 
غیر از كلیسا، بورژوازي، ناسیونالیسم، و آوانگاردهاي ادبي، سوسیالیستها نیز ب77ه انتق7اد از شخص77یت و
نظرات متناقض آناتول فران77س پرداختن77د، گرچ77ه اودرپاي77ان عم777ر،خودرا كمونیس77ت و جانب77دار انقلب اكت77بر
شوروي، میدانست.او در اولین رمان خويش،از جمله در (خواس77ته ه7اي يوه77ان). (گرب7ه لغ7ر و رنج77ور) و
(تقصیرهاي پروفسور برنارد)، هنوز علقه اي به مس77ائل اجتم77ايي ي77ا ع77دالت خ77واهي نداش77ت، ول77ي در

 رس77ما عض77و1921ماجراي محاكمه درايفوس به هواداري از سوسیالیستها پرداخت و س77رانجام درس77ال 
حزب كمونیست ش7777د.منتقدين،آخرين اق77دام او يعن77ي ب77ه كمونیس77تها پیوس77تن را نی77ز ن77تیجه ناامی77دي و
س77رخوردگي روش77نفكري اش میدانن77د ون77ه امی77د ب77ه آين77ده و ي77ا انقلب مردم77ي. ب77ا اينوج77ود او در غ77الب
سالهاي عمر خود، در راه سوسیالیسم، حتا در چهارچوبي محدود، فعال بود و میگفت كه سوسیالیسم
اجتناب ناپذير و نتیجه بحران جامعه سرمايه داري نامرد! است. او در نظام سوسیالیستي ،محو و نابودي
تعصب ديني و ناسیونالیسم را آرزو میكرد و در كتاب “روي سخره سفید“، اعتقاد به آين77ده بش77ر و ات77وپي
كمونیستي را مطرح نمود. فرانس درغ7الب رمانه7ايش ب77ه دف7اع از دگرانديش77ي م7ذهبي، رع7ايت حق77وق
مدني، سوسیالیسم دمكراتیك و رد راسیسم و بنیادگرايي پرداخ77ت. او در رم77ان “تقص77یر ه77اي پروفس77ور
برنارد“، احترام به انسان و فلسفه مثبت در زندگي را تبلیغ نمود، و در رم77ان “آش77پزخانه ملك77ه پاغ77ازي“،
بقول منتقدين چپ، از مواع هومانیسم ب77ورژوازي ب77ه انتق77اد از مس77یحیت می77پردازد. موا77ع گی77ري ه77اي
انتقادي، اجتمايي، واقعگرايانه ادبي او را میتوان در تريلوگي “ داستانهاي زم77ان ح77ال“، ش77اهددبود، و در
“جزيره پنگوئن ها“ ،او به انتقاد از سوسیالیستهاي فرانسوي پرداخ77ت. تعج77ب كارشناس77ان از آنجاس77ت

 ساله اي داد كه چند م7اه قب77ل77كه خلف رسم معمول آنزمان، كمیته نوبل جايزه ادبي را به نويسنده  
وارد حزب كمونیست شده و يكي از منتقدين كلیساي كاتولیك در فرانسه بود. 

درخاتمه ؛يكبار ديگر اشاره اي به بعضي آثار او از جمله : اعتراض و شورش فرشته ها ، تشنگي خ77دايان
،  زندگي يحیي مقدس، كلیسا و جمهوري، گل هاي سوسن قرمز، اشپزخانه ملك77ه پاغ77ازي،  خواس77ته
هاي ژان ، جزيره  پنگوئن ها،  درود ب77ه كش77ور ش77وراها، داس77تانهاي زم77ان ح77ال، و تقص77یرهاي پروفس77ور

برنارد،  در اينجا میشود.

نويس77نده ي77انكي؛ كم77ي سوسیالیس77م، ق77دري ناسیونالیس777م وي77ا۔ ۱۴
پاسیفیسم 

( رابطه سرد انقلبیون پیشین با ادبیات سابق دشمن !)                            

زماني كه عكس77ش را نش77ان مام77ان ! دادم، گف77ت اگ77ر اورا درمن77اطق نف77ت خی77ز جن77وب م77ي دي777دي،فكر
میكردي يكي از كاركنان شركت ملي نفت ايران است. 

 قرن گذشته دررابطه با جنگ ويتنام شعار:“يانكي به خ77انه60قبل ازآنكه جنبش دانشجويي غرب دردهه 
ات برگرد“ را بدهد،صفت يانكي،دشنام گونه ويا تحقیرآمیز نبود،بلكه درآمريكا به هلنديهاي مهاجري گفته

میشد كه غالبا داراي اسامي ماننند: يان،يانز،يونس،يوهنا وغیره بودند.
 متاس7فانه1941شروود آندرسن،استاد مش7هور داس7تان كوت7اه درآمريكا،مه77اجر هلن7دي نب77ود.اودرسال 

درسرحدات كشور يا كانال پاناما،سهوا خلل دنداني از درخت خاردار زيتون را غورت داد كه باعث مرگ77ش
 رمان نوشت ول77ي اه77ل7شد، بدون اينكه دست سازمان سیا يا موساد و غیروذالك دركارباشد. گرچه او 

مطالعه درجهان اورا يكي ازپیشگامان هنر داستان كوتاه نويس77ي م77درن میدانند.س777بك نوش77تن اوبع77دها
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روي نويسندگان آينده مانند فاكنر،همینگوي و جان اش77تاين ب77ك اثرگذاش777ت.ناتانل وس77ت ب77ه تقلی77د ازاو،
انتقاداجتمايي درادبیات را تا مرز داستان عجیب و غريب و گروتسك ،بش77كل ناشناس7ي درآورد.ام7روزه در
باره او گفته میشود كه وي معلمي اس77ت ك77ه درس77ايه ش77اگردانش قرارداش77ت چ77ون مش77هوريت بع77دي
همینگوي و فاكنر بیش از او گرديد.آندرسن كوشید تا زبان ساده و بي آرايش اقشار پ77ايین ج77امعه را وارد
ادبی7ات كند.اوب77ه انتق7اد ازن7ابودي هومانیس7م درعص7ر ص7نعت پرداخ7ت و از س777ودجويي،منفعت طل7بي و

 س77ال آث77ار اورا انتق77اد از جنب77ه ه77اي70ماتريالیسم فردگرايانه درآمريكا شكايت نمود.ام77روزه بع77داز ح77دود 
منفي زندگي ماشیني يشما مي آورند.اوباكمك داستان ورمانهاي اتوبیوگرافیك و روانكاوانه خود به انتقاد
از صنعتي نمودن نظام سرمايه داري بي بند و بار آمريكا پرداخت.آندرسن بوسیله هنر وادبیات ب77ه مط77رح

نمودن مسايل جامعه اي بدون برنامه تحول اجتمايي اشاره كرد. 
فاكنر میگفت كه شروود آندرسن پ7در س7بك نس7لي ازنويس7ندگان آمريك7ايي ش77د،گرچه درآث7ارش جنب77ه
هايي ازمكتب سوررئالیسم نیز يافت میشوند.اوهیگاه دست از آوانگ77ارد ب77ودن ادب77ي برنداشت.منتق777دين
سنت گراي او ادعا نمودند كه آندرسن چنان راح77ت دنب7ال م77دهاي ادب7ي م7ي افت777د،انگار ك77ه دس7ت ب77ه
سیگار میبرد.شايد به اين دلیل او درپايان عمر ادبي خود،شروع به مقاله نويسي بي خطر و بي دردسر،

نمود.
 هوادار جنبش ك77ارگري ونیروه77اي انقلب77ي آمريك77ا ش777د.مواوع پ77اره اي1935-1930آندرسن درسالهاي 

ازآثارش: سرخورده گي اجتمايي، ناتواني براي عملي نمودن امیدها، دروغ و نیرنگ ه77اي زن77دگي، س77وء
تفاهم هاي دايمي بین انس77انها، اختلف بی77ن ش77هرهاي پرجمعی77ت متروپ77ل و شهرس77تانهاي دور و پ77رت
افت77اده بودن777د.قراردادن پ77اره اي ازآث77ار او ،در كتابخ77انه ه77اي عم77ومي زي77ر نف77وذ طبق77ه متوس77ط، ممن77وع
شد.نظرات اد تمدن صنعتي،ادفرهنگ طبق77ه ح7اكم، اهمی77ت دادن ب77ه احساس7ات غري7زي و جنس77ي،
خواننده رابیاد معلم مشهور او يعني لورنس مي اندازد.داستانهايش رامیتوان تصويربرداري از لحظه هاي
زندگي دانست. اومیگفت كه خود زندگي هم مواوعي است دائما جاري و بدون فرم. به اي77ن دلی77ل نق77د
سنتي به دشمني با او پرداخت،گرچه آندرسن خودرا شاگرد جويس میدانست. اهمی77ت س77بك داس77تان

 را ب77ا س77بك ناتورالیس77تي و روانك77اوانه جدي77د خ77ود19پردازي او درآنجاست كه كوشید س77بك ادب77ي ق77رن 
تعويض كند.درنظر مورخین ادبي، سبك تمام آثارش زي77ر ت77اثیر س77بك م77درن م77ادر آوانگارده77ا، يعن77ي خ77انم
گترود اشتاين بود.آنزمان روش داستان نويسي اوبراي نسل آينده اهل قلم،يك نرم و اصل قاب77ل اطمین77ان
شد.امروزه آندرسن درخاطره اهل ادب بعنوان داستان نويس بجا مانده تا رم77ان ن777ويس.نقش او درادبی77ات

 درآمريك7ا ازم7رگ ادب7ي1930آمريكا بايد يك بار ديگر مورد تجديد نظر قرارگی777رد.عجیب اينك77ه بع7د از س7ال 
اوسخن به میان آمد.منتقدين امروزي گرچه اورا نويسنده اي درجه يك نمیدانند،ولي ب77ه اهمی77ت مه77م او

براي ادبیات آنزمان احترام میگذارند.  
 درآمريك77ا درخ77انواده اي نس77بتا فقی77ر ب77دنیا آم77د، پ77درش زي77ن س77از اس77ب1876ش77رود آندرس77ن درس77ال 

بود.آندرسن زندگي آواره و كولي مانندي را پشت سر گذاشت وبه شغل ه77اي گون77اگون پرداخ777ت،مدتي
بیكار بود، گاهي كارگر فصلي میشد، چهاربار ازدواج نمود و در پاريس با آوانگاردهاي مهاجر آمريكايي (به
سازماندهي خانم اشتاين) آشنا گرديد.اومدتي نی77ز ب77ه بیم77اري عص77بي و روان77ي دچ77ار ش77د و چن77دي در
محفل ادبي “رنسانس هارلم“ درشیكاگو به سرودن شعر روي آورد.زندگي سخت و پرماجراي آندرس77ن،
زندگي پردردسر نويسندگان آغاز قرن بیستم درآمريكا است.اودرجنگ اسپانیا وآمريكا در رابطه ب77ا اش77غال

 نیز شركت نمود.اوگاهي مدير ي77ك ش77ركت تبلیغ77اتي و م7دتي م77دير ي77ك كارخ77انه رن77گ1898كوبا درسال 
سازي شد.غیر از ج77ويس، همینگ77وي و اش77تاين، او شخص7ا ب7ا ف7اكنر نی77ز آش7نا گردي777د.درنظر اه77ل ادب،
زندگي تراژدي-كمدي آندرسن، خواننده را بیاد داستانهاي عجیب و غريب گروتسك همینگوي مي اندازد.
ازجمله آثار او : خنده سیاه، سلم به شهر، سفیدپوست بیچ77اره، داس77تانهايي پیرام77ون ش77هرك اوه77ايو،

مجموعه داستانها، مجموعه مقالت، و خاطرات آندرسن هستند.
كت7اب داس77تانهايي پیرام77ون ش77هرك اوه77ايو، درآغ77از م7ي بايس7ت “كت77اب گروتس77كها“ ن7ام میگرف77ت. اي77ن
مجموعه داستان كه گاهي ب77ا عن77وان رم77ان منتش77ر ش77ده، رواي77ت سرنوش77ت انس77ان طبق77ه متوس77ط در
شهرستانهاي غرب ايالت متحده است.تمام شخصیت هاي داستان فكر میكنن77د ك77ه بی77ن آنه77ا و ج77امعه
بي بند و بار سرمايه داري سوء تفاهمي پیش آمده و خودرا تنها، ناامید، سرخورده و ترك شده احساس
میكنند. مواوع اصلي كتاب، تغییر ساختار شهرهاي كوچك بر اثر پروسه صنعتي شدن است ك77ه درآنه77ا
انسانها بدلیل ترس، سوء تف7اهم و ن7اتواني در زن7دگي عمل7ي، دچ7ار از خ7ود بیگ7انگي ش7ده ، گرچ77ه در
نهايت آنهاراهي بسوي انساندوستي مي يابند. از ورود اين كتاب به كتابخانه ها ،سالها جلوگیري ش77د،
چون با وجود درخواست و خ77واهش انس77انگرايي اودرآن كت77اب، آندرس77ن ب77ه مس77ايل عش77قي و جنس77ي
اقش77اري از ج77امعه م77ي پ77ردازد. او ب77ا اش77اره ب77ه رواب77ط عش77قي بی77ن س77یاهان، ن77تیجه میگی77رد ك77ه آنه77ا
انس77انهايي غیرپیچی77ده و ب77دون عق77ده هس77تند. مح77ل اتف77اق داس77تان، ي77ك س77اختمتن اج77اره اي چن77د
طبقه،مانند “ خانه قمر خانمي“ ،با كرايه نشین هاي بیش77مار، درش77هر ك7وچكي اس7ت. اودر اي77ن كت77اب،
تصويري رئالیستي از آمريكاي زمان خ7ود م7ي كش7د. در رم7ان خن7ده س77یاه،آندرسن ب7ه روش ج7ويس از
مواع يك سیاهپوست به انتقاد از زندگي غريزي و داروينیستي سفیدها میپردازد و جنبه ه77اي تك77راري،
ملل آور و ش77ابلوني آن را نش77ان میده77د. در كت77اب فراس77وي علق77ه ه77ا، او ب77ه جنب77ش ك77ارگران ص77نف

 و فعالیتهاي انقلبي آنان میپردازد.1925ريسندگي سال 
 قرن گذشته، در رابطه با مردم سیاهپوست،پر از كلیش77ه ه77اي تحقی77ر20در زمان آندرسن،  ادبیات دهه 

آمیز و پیشداورانه غلط نويسندگان سفیدپوست ب77ود. كوش7ش گروه7ي از روش77نفكران سفیدپوس77ت ك77ه
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خواستند معترض تر از خود سیاهان باشند، با شكست روب77رو ش77ده و دوام77ي نی77اورد. آندرس77ن، يك77ي از
اولین واسطه هاي ادبیات آوانگ77ارد بی77ن س77یاهان و س77فیدهاي استثمارش77ده آمريك77ا ب77ود. س77اده گراي77ي
مدرنیته ادبي موجب علقه سیاهان نیز به فرهنگ و ادبیات شد و آنها نیز امكان يافتند كه خود را با كلم
نوشتاري آشنا كنند.غیر از كلیشه ها و قضاوتهاي نژادپرستانه، آوانگاردهاي ادبي و ش77اعران “رنس77انس
هارلم“ به دفاع از ادبیات مع77ترض پرداختن7د. منتق77دين س7نتي و ارتج77ايي ب7ا اش7اره ب77ه توص7یف محاس77ن
زندگي اولیه، غريزي و طبیعي در آثار آندرسن، او را “ روسو گراي فرويديست“ نامیدن77د. ول77ي همینگ77وي
به دفاع از ساده نويسي سبك او پرداخ77ت، س7بكي ك7ه ب7ا جملت كوت77اه، زب7ان عامی7انه، تك7رار جملت و

خلصه نويسي، نويسندگان جوان را علقمند به مطالعه و نوشتن نمود. 

آندره ژيد۔ ۱۵

بر بالین نويسنده و پارتیزان زخمي !                                 
Andre Gide (1869 – 1951), Anderson, Sherwood (1876-1941

، درزم7ان هیج7ان1947آندره ژيد ، نمايشنامه و رمان نويس فرانسوي و دريافت كنن7ده ج7ايزه نوب7ل س7ال 
 ب77ه سوسیالیس77م علقمن77د ش7د1932هاي ناسیونالیستي ، اعلن ارورت جه77انوطني نم77ود. اوازس7ال 

 سفري به شوروي كرد و مدتي كمونیست شد، ولي بعدازبازگشت ازشوروي به انتق77اد از1936ودرسال 
نظام بوروكراتي استالینیستي پرداخت و يادداشتهاي انتقادي آن س77فر و دي7دار را در گزارش7ي ب7ا عن77وان

“بازگشت از شوروي“ منتشر نمود. كتاب فوق را بعدها شادروان جلل آل احمد به فارسي ترجمه كرد.
و اما عنوان اين مقاله -در رابطه با تصويري است كه آن77دره ژي77د را در كن77ار بس77تر ج77وان لغ77ر و مجروح77ي
نشان میدهد. آن جوان ، اوستروفسكي مب7ارز و نويس7نده رم7ان مش77هور “چگ77ونه ف7ولد آبدي7ده ش7د“ در
شوروي سابق است ، كت77ابي ك77ه گوي7ا میلیونه77ا خوانن77ده ج77وان آن، بع7دها نس77لي از انقلبی77ون چ7پ در
كشورهاي گوناگون  شدند. در اين عكس ، چهره رنجور و استخواني اوستروس77كي ب77ا چش77ماني گ77ود و
بسته، بیننده را امروزه بیاد مبارزين عصر ما مي اندازد كه در شرايط مختلف در اعتصاب غذا و دادخواهي
هس777تند.آندره ژي77د پی77ش از اي77ن دي77دار، چن77د هفت77ه قب77ل، در مراس77م خاكس77پاري ماكس77یم گ77وركي نی77ز
سخنراني نموده بود و استروفسكي هم ،چند روزي بعد از اين ملقات ژيد، بر اثر جراحات وارده، از جمله
نابینايي درگذشت. ژيد هنوز در اين زمان به عملي شدن كمونیسم در شوروي اعتقادداشت، ولي بعداز
دي7دار از روس7تاهاي “پ7وتمكیني“، زب7ان ب7ه اع77تراض گش77ود. كت7اب “بازگش7ت ازش7وروي“ او، برگش7ت از
آرمانه77اي سوسیالیس77تي نی77ز ب77ود. او نظ77ام ب77وروكراتي حزب77ي را تحقی77ر و نابودكنن77ده و غیرانس77اني و

ادسوسیالیستي نام گذاشت.
مورخین ادبیات، امروزه آندره ژيد را چون : نیچه، گوته، و داستايوس77كي، ادام77ه دهن77ده س77نت اومانیس77م
اروپايي بحساب مي آورند. كمیته نوبل سالها اهداي جايزه ادبیات به وي را به ت77اخیر ان77داخت، چ77ون ژي77د
دائم میان : ايمان و كفر، اخلق و اداخلق، كمونیس77م و لیبرالیس77م، درنوس77ان ب77ود. كلیس77اي كاتولی77ك

 ب7دلیل انتق77اد از مس777یحیت،ممنوع نم77ود، گرچ77ه ژي7د غی77ر از ج7ايزه نوب77ل،1952سرانجام آثار اورا درسال 
 دكتراي افتخاري از دانشگاه آكسفورد را نیز دريافت كرده بود.1947درسال 

ژيد درباره روحانیون مسیحي گفته بود:“به آنهايي اعتقاد داشته باش كه در جستجوي حقیق77ت هس77تند
و نه آنهايي كه ادعا میكنند كه حقیقت رايافته اند“. او خودرا مبلغ نوعي “ادبیات مسئول“ میدانست و ب77ا
نوشتن داستان بلند “ايزابل“،همچون هرمان هسه، يكي از برابري خواهان روشنفكر قرن بیستم گردي77د.
او در نمايشنامه اي نوشت :“انساني كه در جستجوي خوشبختي اس77ت، مس77ئول خوش77بختي ديگ77ران
نیز میباشد“. ژيد مس77ائل و مش77كلت و علي77ق شخص77ي اش را توانس77ت هنرمن77دانه بص77ورت ادبی7ات ب77ه
خوانندگان تقديم نمايد. در آث7ار او م77ا ش7اهد وح77دت تفك7ر و احساس7ات انس77اني هس77تیم. افش77اگري او
پیرامون سیاست استعماري فرانس77ه و س77اير كش77ورهاي اروپ7ايي در آفريق77ا، ام7روزه س77ندي ت7اريخي ب77ا

ارزش علمي است. 
درباره ژيد گفته میشود كه او درتم77ام عم77ر، ب77ا اخلق مس77یحي درمب77ارزه ب77ود و میگف77ت ب77راي اينك77ه ب77ه
بهشت برسي، بايد از راهرويي تنگ بگذري. آيا آنطور كه ادعا میشود؛ ژيد در تمام آثارش، فقط خودرا ب77ه
نمايش گذاشته است؟، وبه اين دلیل بخش مهمي ازآثارش اعترااي است به تربیت سختگیر مسیحي
پوريتاني؟. او كوشید با كمك بعضي از كتابهايش در ژانره77اي : رم77ان، داس77تان، درام، و طن77ز، جانش77یني
براي اصول اخلقي بیابد.همت او براي تجديدنظر درباره نرمهاي جامعه و اصول اخلقي، در می77ان جوان77ان
بي نتیجه ماند. او همیشه در جستجوي معني و هدف زندگي ،میپرس77ید :“ میخ77واهم ب77دانم ب77راي چ77ه
زن77دگي میكن77م؟“. گروه77ي اورا ب77ه جانب77داري از فلس77فه ل77ذت پرس77تي مته77م م77ي نماين77د.. اواز جوان77ان
فرانسوي خواست كه درباره دليل ارزش هاي سنتي خانوادگي خود به تفك77ر بپردازن77د. و در مخ77الفت ب77ا
كلودل، شاعر فرانسوي، نوشت كه مفهوم آزادي و دين سالري ،با هم در تضاد هس77تند. در رم77ان “آدم
غیر اخلقي“ او، زن مفلوكي از همسر مسلولش پرستاري میكند و در خاتمه، همس77ر بهب77ود م77ي ياب77د،

ولي زن فوق بدلیل ابتل به بیماري سل فوت مي نمايد. 
درباره آثار ادبي ژيد ادعا میشود ك77ه  تم7ام اش77خاص كتابهايش،آين777ه اتوبیوگرافی77ك خ7و او هستند.آث777ار او
نشاني از مشكلت شخصي ژيد در زندگي و كوشش و راه حلهاي او میباش77ند. راوي داس77تان درآث77ارش
معمول نويسنده آن است. ژيد اين سبك را عیني ترين شكل رابطه با خواننده میدانس77ت. او میگف77ت ك77ه
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با كمك ادبیات میتوان به طرح مسائلي پرداخت ك7ه معم77ول در زن7دگي ممن7وع هس7تند. موا7وع يك7ي از
رمانهايش. آموزش رمان نويسي بود. ژيد میخواس7ت باكم7ك ادبی7ات ،ن77ه تنه7ا س7بك رواي7تي و داس7تاني
جديد، بلكه اخلقي نو را درمیان مردم مطرح كند.ازجمله كوششهاي ادب77ي او، س77اده، روش77ن و مختص77ر
نويسي بود. ژيد سالها تنها مغز رهبري فضاي روشنفكري بی77ن نويس77ندگان ج77وان فرانس77ه ش77د. كمیت77ه
نوبل در آث7ار او : نگ7اهي تیزبین7انه، روانشناس77انه، عش7ق ش7جاعانه ب7ه حقیق77ت، ط7رح رواب77ط و مس7ائل
انساني را، تحسین و عمده نمود. ژيد غیر از مقاله نويسي به نق77د ادب77ي آث77ار ديگ77ران نی77ز پرداخ77ت. اودر

 به گ77روه م77الرمه پیوس77ت، ول77ي بتدري77ج در آث77ار بع77دي1891آغاز در مكتب سمبولیسم شروع و در سال 
اش، شاخه فرانسوي مكتب رمانتیك ،يعن77ي سمبولیس77م مح77و ش77د. يادداش77ت ه77اي ادب77ي روزان77ه ژي77د

 س77اله هس77تند. ه77انس م77اير ، م77ورخ و منتق77د ادب77ي آلم77اني، آنه77ا را بخ77ش اص77لي و60شامل يك دوره 
مهمترين اثر ژيد نامید.

پیرامون جدايي او از كمونیسم گفته میشود كه ژيد همیشه تمايل به شرح عرفاني جهان داش77ت، چ77ون
در جستجوي خود بودن، براي او مهمتر از كمونیست شدن بود، او بی77ش از ان77دازه فردگ77را ب77ود ك77ه بتوان77د
سوسیالیست شود و حتا در مخالفت با كمونیس77م نوش77ت ك77ه ب77راي هنرمن77د، ن77ه آزادي شخص7ي بلك77ه
آزادي شكوفايي هنرش، مهم است. منتقدين چپ، فردگرايي خاص او را غیرقابل تعريف دانس77تند، چ77ون
مواوع اصلي آثارش در نظر آنها، تمايلت بورژوايي از مفه77وم اخلق ب77ه نف77ع ي77ك آزادي مطل77ق شخص77ي
بود.آثاراورا نشانه تضادهاي شخصي ادبي اواخر بورژوازي قبل از جنگ جهاني دوم میشمارند، گرچه ژي77د
خالق آثاري مهم و متنوع و جامع بود.تقاااي آزادي هاي اخلق77ي نامح77دود او حت77ا خلف نرمه77اي خ77اص
اخلق بورژوازي بود. درنظر روشنفكران سوسیالیس77ت او ب7ا كم77ك اس77تتیك نف77ي و انك77ار، ب77اعث انح77راف
تم77ايلت انقلب77ي جوان77ان كش77ورخودگرديد، چ77ون مخ77الفت او ب77ا پدي77دههاي ظ77اهري و منف77رد س77رمايه
داري،عمده شدند. ژيد همیشه فكر میكرد براي مشكلت شخصي خود و ديگ77ران، راه ح77ل ه77ايي ي77افته
است.اومیگفت در سالهايي كه كمونیست بود،براي سرودن شعر احساس آزادي نمي نمود. يورگن روله
در كتاب “ادبیات و انقلب يا نويسنده و كمونیسم“ مي نويسد كه گزارش ژيد درباره شوروي،آخرين اربه

 به مناسبت صدمین سال تول77د1969به جبهه فرهنگي سوسیالیسم بود.در يك همه پرسي كه درسال 
ژيد از طرف يك مجله فرهنگي در فرانسه شد، غالب جوانان اهل مط77العه، تم77ايلي ب77ه مط77العه آث77ار ژي77د

نداشتند.
Andreآندره ژيد   Gide زندگي نمود. پدرش استاد حقوق دردانشگاه بود.ب77ه1951 و 1869 بین سالهاي 

اي77ن دلی77ل او همچ77ون مارس77ل پروس77ت ب77ه عل77ت رف77اه م77الي توانس77ت از مزاي77اي معل77م خصوص77ي
داشتن،برخوردار باشد.چون پدرش ازجنوب فرانس77ه و م77ادرش از نرمان777دي،درشمال فرانس77ه بودن77د، ژي77د
خودرا اغلب بي ريشه و بیگانه ب77ا ج77امعه اش میدانس77ت. اوبع77دها از اص77ول تربی77تي مس77یحي پوريت77اني
مادرش نیز گله كرد. ژيد بانويسندگان زم77ان خ77ود ازجمل77ه ب77ا: كلودل، وال77ري، و ريلك77ه رابط77ه مك77اتبه اي
داشت.مورخین ادبي براين نظرند كه براي شناخت بهتر ژيد، بايد يادداش77تهاي روزان77ه اوراب77ادقت مط77العه
كرد. ژيد سفرهاي گوناگوني به خارج، از جمله به آفريقا و تركیه نمود.گزارش هاي سفر اوب77ه كش77ورهاي
كنگو و چاد، اهمیت آثاري اداستعماري دارند.اوبعداز سفر به آفريقا،به انتقاد از كاپیتالیس77م و جانب77داري

1893از سوسیالیسم پرداخت، چون در نظر او غربیها مردم بومي آفريقا را استثمار میكردند. وي درسال 
درسفري به شمال افريقا با اسكار وايلد آشنا شد. مك77اتبه او ب77ا كلودل ش77اعر فرانس77وي بی77ن س77الهاي

، سندي بر انتقاد او از كلیساي كاتولیك هست. از زم77ان مك77اتبه او ب77ا وال77ري، ش77اعر ديگ77ر1926 تا 1899
 نامه بجا مانده. بعد از مرگ، سالها ژيد را “وجدان ملي“ فرانسه نامیدند. 462فرانسوي، حدود 

آندره ژيد را از نظر ادبي زير تاثیر : نیچه، داستايوسكي، يوسف كنراد، شكسپیر، ريلك77ه و گ77وته میدانن77د.
ايده آلهاي هنري او سال ها زير تاثیر عرفان و ايده آلیسم مالرمه بودند. ژيد را دركنار پروست از مهمترين
نويسندگان سبك ادبي “رمان نو“ به حساب مي آورند. او آنزمان در رابطه با سفر به تركیه كتاب “ سلول
ه77اي زن77دان واتیك77ان“ را منتش77ر نم77ود. و از جمل77ه كس77اني اس77ت ك77ه داستايوس77كي و گ77وته را می77ان

فرانسويان مشهور نمود. كامو و توماس مان از جمله تحسین كنندگان ادبي ژيد هستند. 
آثار ژيد شامل : مقاله ، نمايشنامه، يادداشت هاي روزانه، نقد ادبي، سفر نامه، گزارش، داستان،    

رمان، و كتاب هاي اجتمايي سیاسي هستند. از آنجمله : مدرسه زن77ان، س77كه ه77اي جعل77ي، بازگش77ت
پسران از دست رفته، يادداشتها و اشعار والتر، آدم غیراخلقي، سنفوني مسیحي، زمین ب77ه م77ا نزدي77ك

میشود، بمیر و بشو!، چهار ديالوگ سقراطي، و نمايشنامه محاكمه كافكا، قابله توصیه مي باشند. 
                                  

   آندره مالرو ۔ ۱۶

   Andre Malraux (1901-1976)                                    زندگینامه اي پر فراز و نشیب

آندره مالرو، نويسنده، سیاستمدار، و مقاله نويس فرانسوي،پیش از اينكه مشاور سیاسي ژن77رال دوگ77ل
و وزير فرهنگ اودر جمهوري پنجم فرانسه شود، زن77دگي پ77ر نش77یب و ف77راز و پرم77اجرائي داش77ت و بق77ول
مع77روف؛ باره77ا درچش77مان م77رگ نگريس77ت؛ از جمل77ه در ج77واني ب77ه دلی77ل كمونیس77ت ب77ودن، در انقلب
كشورهاي هندوچین شركت كرد و م77دتي ره77بر ي77ك گ77روه چريك77ي و س77ردبیر نش77ريات انقلب77ي و ادب77ي
بود.بعدها به سبب تنفر از سیاست استالینیستي، اد كمونیست ش77د. و در جن77گ داخل77ي اس77پانیا، در
كنار ارتش جمهوري خواهان، خلبان جنگي شد.و در زمان فاشیسم هیتلري، عضو شوراي ملي مقاومت
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فرانسه شد و بعد از اسارت تا پاي چوبه دار پیش رفت. ود ر لباس وزير فرهنگ فرانس77ه، ب77ا م77ائو و نه77رو
 در كنگره سراسري نويسندگان شوروي سخنراني نمود، در س77ال1934ديدار كرد. و بعد از اينكه درسال 

 وزي77ر ك77ابینه دول77ت دوگ77ل1945 به انتقاد از كمونیسم استالینیستي پرداخت. و براي اينكه درسال 1939
شود،  علنا اعلن مخالفت با سوسیالیسم و كمونیسم  نمود.

آندره مالرو خود را هوادار ادبیات اجتمايي مسئول میدانست و در جواني با آوانگارد ه77اي ادب77ي درتم77اس
بود.به نقل از زندگینامه    نويسان، كلرا مالرو، همسر اولش، اورا با ادبیات و فلسفه آلماني آشنا نم77ود.

مالرو در دانشگاه در رشته باستانشناسي و زبانهاي     
شرقي،ازجمله ربان سانسكريت تحصیل كرده بود و آثار ادبي بجا ماندني درب77اره ش77رق آس77یا ب77ه رش77ته

“ قرن بیست بود. اين نس77ل ،از زن77دگي و بی77وگرافي ه77اي خ77ود30تحرير درآورد. اوعضو “نسل ادبي دهه 
بعنوان سند و شاهدي براي ادبیات استفاده كرد و همیشه مواوعات : اجتمايي، م777ذهبي،سیاسي، و
ايدئولوژيك را مسئله مركزي آثار خود قرار میداد و مستقیم ي7ا غی7ر مس77تقیم درب7اره آن موا7وعات موا7ع

گیري مي نمود.نوشته ها و آثار مالرو ،پله هاي مسیر زندگي اورا دنبال میكنند.
 زندگي  نمود و پدرش كارمند بانك بود.اودرنوج77واني مدرس77ه را ت77رك1976-1901آندره مالرو بین سالهاي 

كرد و تحصیلت خودآموز را شروع نمود.
مالرو تحت تاثیر نیچه و اشپنگلر چند رم77ان فردگراي77انه ش77به آنارشیستي،ازجمل777ه : شكس77ت ناپ77ذيران،
شاهراه، و زندگي انساني، را خلق نمود. نقد ادبي لیبرال مخالف او، در آثارش نشانه هايي از : اروتی77ك،
فردگرايي، آنارشیسم، قهرمان گرايي و كمونیسم خواهي را عمده میكند. و منتقدين چپ مینويسند كه
، قهرمانان آثارش با دست زدن به اعتراض و اقدامات عملي آنارشیستي فردگرايانه، شورش و تايید خود
را نشان میدهند .و او زير تاثیر هوگو و تروتسكي، بجاي كوشش براي حل تضادهاي اجتمايي، ب77ه پ77ارس
كردنهاي ادبي خرده بورژوايانه و عمده نمودن اسطورههاي ملي گرايي می777پردازد.دوگل در او ي77ك ش77اهد
بي نظیر زمان میديد كه آينه اي از توحش انسان قرن بیست را روبروي اش نگه داشته ت77ا  امی77دي ب77راي

نجات خود بیابد. 
نخستین آثار آندره مالرو پیرامون هنر و تاريخ هنر بودند.او خود را آته ايستي نامید كه دوس7تدار هن7ر دي77ن
مسیحي بود و در هنر، ابديت انسانیت را میديد.مالرو درپايان عمر، يكبار ديگر نیز ب77ه موا7وعات ت7اريخي-
هنري پرداخت.او میگفت، فقط هنر میتواند موجب نج77ات انس77ان از ج77ذابیت و رمانتی77ك نیس77تي و پ77وچي
شود و قهرمان گرايي ابدي و مداوم،تنها درهنر وجود دارد.درنظرمالرو هنر بايد اد نظريه سرنوشت باشد
وآن وس77یله اي اس77ت ك77ه اس77تقلل انس77ان دربراب77ر سرنوش77ت گراي77ي و خراف77ات پرس77تي را ت77امین
میكند.درنظر او از جمله وظايف هنروادبیات ، آن است كه بین مرگ و زن77دگي مرزبن77دي كن77د و ب77ه انس77ان
امید دهد. و به تعريف مالرو، فرهنگ يعني مجموعه تمام فرمهاي: هن77ري، عش77قي، فك77ري، ك77ه درط77ول
ه77زاران س77ال ب77ه انس7ان كم77ك كردن7د ت7ا دربراب77ر ب7رده گ77ي، مب77ارزه نمايد.م777الرو در ي77ك مص77احبه، ه7دف
وزيرفرهنگ شدن خودرا، آن دانست ك77ه ح7داقل بتوان7د پانص7دهزار ج7وان را از س7رما و غیرانس7اني ب7ودن
عصرماشین،بیرون آورد و ب77اعث نج7ات جوان77اني ش77ود ك77ه ب77دلیل تبلیغ77ات تج77اري و دنب7ال پ77ول و مادي7ات
افتادن، ارزش هاي اخلقي را فراموش كرده اند. او میگفت كه اگ77ر انس77ان روزان77ه ب77ه هن77ر و تماش77اي آن
دسترسي داشته باشد، میتواند سه دوره زماني : گذشته، حال، و آينده را باهم متحد نمايد و ب77ا ايج77اد
يك معني و هدف، در مقابل پوچي جهان مقاومت كند. مالرو در آثارش ادعا میكرد كه زندگي ي77ك انس77ان
جهانوطن، با وجود بي خدايي،  میتواند با كمك فكر و عمل و آزادي خود، به زندگي اش يك معن77ي ده77د.
مالرو از زمان جنگ جهاني دوم به بعد، خود را در آثارش ب77ا موا77وعات فلس77في و زيباشناس77ي مش77غول

نمود.
ازجمله آثار او : سالهاي تحقیر و توهین ، امید ، مبارزه با فرشته، اد خاطره، زندگي انس77ان، فرياده77اي
سكوت، مقالت فلسفي پیرامون روانشناسي هنر، و شكست ناپذيران، هستند. كتاب “س7الهاي تحقی77ر
وتوهین“ او درباره نظام هاي فاشیستي است. و كتاب “امید“ اورا بهترين اثر ادب77ي درب77اره جن77گ داخل77ي
اسپانیا میدانند. كتاب “مبارزه با فرش77ته“ درب77اره ف77رار از زن77دانهاي فاشیس77م اس77ت. وكت77اب “ا77دخاطره“
مجموعه مقالت هنري-علمي و زيبا شناسي خاص او هستند. كتاب “زندگي انسان“ را مهم7ترين اث7ر او

میدانند. اين كتاب پیرامون هواداري از كمونیسم و رفتن او به چین و شركت در انقلب چین است.
مالرو میگف77ت ك77ه زن77دگي ،زم77اني معن77ي پی77دا میكن77د ك77ه انس77ان غی77ر از علق77ه ب77ه ع77دالت و آزادي، ب77ه
همنوعان خود نیز احترام بگذارد. او مینويسد كه با اعتقاد به ارزش هاي انساني، راه رشد و ترقي ب77راي
انسان باز خواهد شد و گرچه جهان ظاهرا پوچ و بي معني مي نمايد ول7ي باي7د آن7را ب77ا كم77ك انس77انیت،

قدري قابل زندگي براي فلسفه وجود نمود.  

يكي از زنان ادبیات سكولر .۔ ۱۷

انتظارات آنزماني از رئالیسم سوسیالیستي !.
                                                                  Anna  Seghers   1900 – 1983آنا زگر 

آنهايي كه امروزه ناآگاهانه يا فرصت طلب77انه ب77ه پرخ7اش و تمس77خر مكت7ب ادب77ي واق7ع گراي7ي اجتم7اعي
(رئالیسم سوسیالیستي) مي پردازند، بايد بدانند كه اين سبك نوش777تن،پیش از ح77اكمیت استالینیس77م
به معني “ادبیات انساندوستانه“ و اومانیستي بود. ولي آن چاپلوسان مقام طلب بودند كه كوشیدند آنرا
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به رس7انه و وس77یله تبلی7غ تب7ديل نماين7د. خ7انم آن7ا زگ7ر، نويس77نده آلم7اني را يك7ي از پیش7گامان ادبی7ات
كمونیستي،طبقاتي و كارگري بشمار مي آورند. اوازجمله زناني است كه باكمك ادبیات، پرچم مق77اومت
را برافراشت و با ايمان به كمونیسم، به انتق77اد از زم77ان خ77ود يعن77ي فاشیس77م و س7رمايه داري پرداخ7ت.
احترام اوبراي انقلب هاي اجتماعي تاحدي بود كه يكي از آثارش را تقديم ب77ه “ش77ورش ه77اي شكس77ت
خورده بعد از انقلب اكتبر“ نامید!. او میگفت كه بايد ياد و خاطره و رنج ه77اي گمنام77ان مب77ارزه طبق77اتي را
درادبی77ات وهن77ر زن77ده نگهداش77ت. آن77ا زگ77ر در آث77ارش از محرومی77ن حق77وق اجتم77اعي ، تعقی77ب ش77دگان،
زيرفشارقرار گرفته ها، مبارزه انقلبي و سوسیالیس77تي، مق77اومت ا77د فاشیس77م و ديكت77اتوري، و اتح77اد
جهاني علیه زورگويي و استثمار، میراند. احترام به انسان، خوشبیني، امید، عشق به وط77ن، ط77بیعت و
وليت، تربیت مثبت انسانها، اي77ده آله77اي سوسیالیس77تي، ع77دالت، اتح77اد، همبس77تگي جنب77ش جه77اني
كمونیس777م، و آزادي، از جمل777ه موا777وعات كتابه777اي او هس77777تند.اودرفضاي غیرانس777اني فاشیس777م و
ديكتاتوري،آثاري ترقیخواه و امیددهنده نوشت.آنا زگر مینويسد كه هنرمند بايدواقعیات رادروا77عیت تح77ول
و تكامل انقلبي اش بنمايش بگذارد تا كارگران راازنظر ايدئولوژيك تغییر شخصیت دهد و براي خ77دمت ب77ه
سوسیالیسم و عدالت اجتماعي تربیت نمايد. و نويسنده بايد به مردم كمك كند تا به شرايط بن بس77تي
خود،آگاه شوند و نیروي تغییردهنده زندگي رابیابند.اوازمواع ادبیات رئالیسم سوسیالیستي(واقعگراي77ي
اجتماعي) توصیه میكرد كه در مركز هر اثر بايد يك قهرمان آرمانگراي سوسیالیست،توصیف شود ت77امردم
سنبلي براي مبارزات خود داشته باشند. و ه77دف وزارت فرهن77گ در درازم77دت باي77د آن گ77ردد ك77ه ك77ارگران
درآينده نه تنها ادبیات بخوانند بلكه خود نیز بنوبسند تا بازمان77ده ه77اي ج77دايي “خل77ق و هن77ر“ ك77ه ازنتاي77ج
جامعه طبقاتي هستند، از بین بروند. درادبیات بايد از زيبايي وطن، خطرات تهديدكننده ك77ره زمی77ن و رن77ج
هاي پرولتاريا سخن گفت. اودرآثارش اززناني خبر میدهد كه درشرايط بحراني و فاجعه آمیز، امكان ادام77ه
زندگي را ممكن و آس7انتر م7ي نماين7د. درپ77اره اي ديگ77ر از آث77ار خ7انم زگ77ر، از رن77ج و مش77كلت مه7اجرين،

فراريان، و انسانهاي بدون گذرنامه، و بدون وطن، سخن مي آيد.
آنا زگر، مهمترين زن نويسنده قرن بیستم آلمان و يكي از مبارزين جنبش زنان غرب و نويسنده ملي    

ادبیات سوسیالیستي كش77ورش نیزب77ود. اويك77ي اززن77ان كمونیس77ت و نويس77نده مكت77ب ادب7ي واقعگراي77ي
اجتماعي آلم7ان ش7د و زي7ر تع7ثیر تئوريه7اي ج7رج لوك777اچ،پیرامون رئالیس7م سوسیالیس7تي ، آث7اري ا7د
فاشیسم  آفريد. وي دو كتاب نخست اش را با س77بك “اكسپرس77یو نیس77تي“ نوش77ت. اوخ77الق مهم77ترين
كتاب ادبیات تبعید آلمان يعني (هفتمین صلیب) است و بعداز پايان جنگ، “امنیت زندگي درتبعی77د“! را ب77ا
زندگي در خرابه هاي“ جنگي “كشورش تعويض نمود. زگر باكمك ادبیات،غیرازجنبش كارگري ش7هر وي77ن،

به سرنوشت فعالین انقلبي و كادرهاي  حزبي و سازماني در كشورهاي مختلف پرداخت.
 و “نتي رادواني“، پس از ازدواج است. او بین سالهاي–آنا زگر نام مستعار “ نتي رايلینگ“،قبل از ازدواج 

 زندگي نمود. پدرش مغازه عتیق فروشي داش77ت و يك77ي از كارشناس77ان ب77ازار آث77ار هن77ري1983 تا 1900
بود. آنا در دانشگاه: تاريخ هنر، فلسفه، هنر، و ادبیات چین خوانده بود. او يهودي تبار بود و مواوع پاي77ان
نامه دكترايش را پیرامون “يهود و يهوديت درآثار نقاشي رمبرانت“ نوشتت ،وبه سبب آشنايي ب77ا يك77ي از

،عض77و ح77زب كمونیس77ت كش77ورش1928يهودي77ان كمونیس77ت اه77ل روم77اني بن77ام رادوان77ي، ازس77ال 
گرديد.بابقدرت رسیدن نازيها،اومدتي زنداني شد، ولي م7ادرش دراس77ارت بقت77ل رس77ید و ش77وهر وي نی7ز
مدتي دراردوگاههي نابودي بسر برد. زگر بعد از آزادي اززندان ،ازطريق فرانسه، به مكزيك فرار كرد، چون
بدو دلیل: يهودي و كمونیست بودن،درمع77رض خطرقرارداش77ت. وي از آغ77ازبه مطالع77ات ادبی77ات داس77تاني
جهان؛ ازجمله آثار:فرانسوي، روسي، و آلماني پرداخت.آموزگاران كبیر ادبي و فلسفي او،غیر از لوك77اچ و
داستايوسكي، كیركگارد و دس پاسوس،هستند. وي بعدازبازگشت به آلم77ان ش77رقي آنزم77ان، پ77ايه گ77ذار

،منش77ي و دبی7راول“ ك77انون نويس77ندگان1978-1952اتحاديه نويسندگان“پرولتري انقلبي“ و بین سالهاي 
آلمان شرقي“ گرديد. زگر غیر از جايزه صلح استالین، دو بار جايزه ادبیات ملي آلم77ان ش7رقي راز آن خ77ود
نمود. سالها منقدين ادبي كشورهاي سرمايه داري غ77رب، آث77ار او را: ي77ك ج77انبه، ملل آور، تبلیغ77اتي، واز
نظر كیفیت ادبي، ب77ي ارزش نامیدن77د. اوب77ه س77بب سوسیالیس77ت ب77ودنش، هن77وز ك77ه هن77وز اس77ت م77ورد

دشمني رسانه ها و فضاي فرهنگي پاره اي از محافل غرب قرار میگیرد.
 ترانزي77ت- ش77ورش–آثار آنا زگر شامل : رمان ، داس7تان ، و مق77اله، هس77تند؛ از جمل77ه : هفتمی77ن ص77لیب 

ماهیگران- كشته شده گان جوان مي مانند!- نیروي اعفا- سه زن از جزاير ه77ائیتي- م77رده ه77اي جزي77ره
 رفق7ا !- ن7ان و– داستانهاي جزائر كاريبیك- ديداري مسافرتي- س7فري دري7ايي – داستانهاي صلح –جال 
آبي واقعي- ملق77اتي ج77الب– گردش . جزيره مرده ها – گذري ازمیان ماه فوريه – تصمیم – نجات –نمك 

 وظايف هستي- و پیرامون داستايوسكي و تولستوي.– و مقالتي با عنوانهاي : خلق و نويسندگان –
رمان هفتمی77ن ص7لیب را س77روده اي ب77راي مب77ارزه و مق77اومت كمونیس77تي نامیدن77د. اي77ن رم77ان و داس77تان
ترانزيت بعدها بصورت فیلم درآمدند. كتاب رفقا را “وقايع نگ77اري ش7هدا“ لق7ب دادن7د ك7ه تق7ديمي ب7ود ب77ه
شورش7777هاي شكس7777ت خ7777ورده بع7777داز انقلب اكت7777بر ش7777وروي!. رم7777ان ترانزي7777ت پیرام7777ون جه7777ان
ترس،دلهره،بیچارگي، پوچي و ابتذال بوروكراتي سرمايه داري، و حفظ ه77ويت درش77رايط بحران77ي و زم77ان

 و ترانزيت، آثار اتوبیوگرافیك نويسنده بحس77اب م77ي آين77د. در–تبعید است. سه كتاب: گردش- دختر مرده 
رمان“ ملقات جالب“، كافكا، گوگول، و هوفمن، بشكل خیالي با هم ديدار مي نمايند.

 ادبیات روزهاي  ماقبل تاريخ۔ ۱۸  
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موقعیكه دريكي ازجلسات درسي دانشگاه بعدازانقلب ، دكتر پاك گفت كه ،علت بدبختي ايران همیشه
نفت آن بوده ، خديجه فارسي مدان ، يك دختر شجاع  ، كه پشت سر ما نشس77ته ب77ود ، ب77ه آهس77تگي
گفت : اي بابا! دلی77ل توس77عه نی77افتگي اي77ران ، دنب7ال ش77عر و ش77اعري افت77ادن ايرانی77ان و فرام77وش ك7ردن
زردشت بود.  همچون امروزه كه بحث جمهوري خواهي و جامعه مدني گرم است ، آنزمان ب77ازار نظري77ات

پیرامون توسعه نیافتگي داغ بود.
من هم از آنروز تاكنون دنبال كشف زمان آغاز شعر و شاعري نوع بشر شدم . گرچه ب77ه عل77ت روش77هاي
غلط سالهاي دبستان ، از شعر قافیه دار ، زده شده و شعر نو را هم هیچگاه دقیق نفهمیدم . ب77ه عل77ت
تنگ نظري و يك بعدي بودن محققین غربي ، دركتاب هاي تاريخ ادبیات ، همیشه از يون77ان و ه77ومر ب77راي
آغاز شعر و شاعري نام برده میشود ، چون آنها ادعا میكنن7د ك7ه از س7اير خلفه7ا و فرهنگه7اي باس7تان ،

سند و مدركي دال بر شعر وشاعري كتبي بجا نمانده .
اطلعات ما از ادبیات بابل ، مصر ، و اقوام آريايي بر پايه آثار كتبي دست دوم اس77ت ، و غالب77ا سرنوش77ت
مرگ و زندگي اسناد ادبي در دست اتفاقات كور تاريخ بوده ك7ه اج7ازه دس7ت ي77ابي محققی77ن ب77ه اينگ77ونه
مدارك را ممكن مي سازند . در مورد تحقیقات تاريخي هم كه گفت77ه میش77ود ، ه77ر م77ورخي س77رانجام در
ج77ايي مجب77ور ب77ه ن77وعي، كل77ي گ77ويي ، س77اده گراي77ي و س77اده ل77وحي میش77ود . تعج77ب اينك77ه اينگ77ونه
محققی77ن ، دوره ادبی77ات آرش77ايي ( آركائی77ك) ي77ا ادبی77ات ابت77دايي و ماقب77ل تاري77خ را بع77د از مرحل77ه ادبی77ات

حماسي میدانند . بعد از ادبیات آرشايي ، ادبیات كلسیك به علت تحولت اجتمايي باب روز شدند.
ادبیات حماسي يونان در قرن هشتم قبل از میلد با دو شاهكار هومر يعني الیاس و اديسه شروع شد .
و ادبیات آرشايي(آركائیك) يونان در قرن چهارم قبل از میلد با مرگ شاعري بنام پیندار به پايان رسید . او

 سال به خلقیت ادبي در زمینه شعر كر و آواز دسته جمعي فعال بود . درشعر پیندار ادبیات آرش77ايي52
به اوج قله خود رسید . از جمله آثار ادبي كتبي كه گويا بجا مانده اند : س77ه اث77ر از ه77ومر ، س77ه كت77اب از
هزويد ، دو كتاب از تئوگنیس ، و چهار كتاب از اشعار و ترانه هاي پیندار هستند . بقیه آثار يوناني يا نابود

شدند و يا هنوز كشف نگرديده اند.
چون در آن دوره به ادعاي محققین ، نه نام نويسنده ، نه مالكیت اثر و ح77ق ت77الیف و ن77ه س77بك و اس77تیل
نويسندگي مهم بودند ، فقط كیفیت ، محتوا و محبوبیت نوشته ،تعیین كننده زندگي يا فراموشي آن اث77ر
بود . آثاري كه دوران باستان و قرون تاريك وسطي را با موفقیت پشت سر گذاشتتند و به عهد رنسانس
رسیدند ، به علت صنعت چاپ و هنر نسخه برداري ، زندگي ابدي يافته و اكن77ون در گوش77ه كتابخ77انه ه77ا
گرد مي خورند . جالب اينكه آثار كتبي ادبي يونان براي اولین بار در شهر اسكندريه مصر كشف ش77دند و

نه در خود كشور مادر يعني يونان . شهر اسكندريه از زمان حمله اسكندر زير تاثیر فرهنگ هلني بود .
از دوران ماقبل تاري77خ فرهن77گ س77اير خلقه77ا ، ب77ه ادع77اي م77ورخین ، فق77ط س77رودهاي م77ذهبي ، ورده77اي
اعتقادي ، سخنان جادويي با شكل و محتوايي ثابت بجا مانده ان77د ، چ77ون اينگ77ونه خلقه77ا مت77ن را وح77ي
ن7ازل ش7ده از آس7مان میدانس7تند و هرگ77ونه تغیی7ر و دس7تبرد در مت7ن را ممن7وع میدانس7تند ، چ7ون فك7ر
میكردند آن ،نیروي جادويي خود را از دست میدهد . صاحبنظران به غلط يا درست ، مدعي هس77تند ك77ه
يونانیها چون اعتقاد به مقدس بودن متن و نوشته نداشتن ، دائم آنها را تغییر میدادند ، زيبا میكردن77د و از
لحاظ محتوا كامل مي نمودند . به اين دلیل ادبیات يونان با دو اثر كام7ل و ش7اهكار ادب7ي از ه77ومر ش7روع
شد . به اعتراف محققین ، ادبیات يونان از جمله ادبیاتي است ك77ه هیچگ77اه پروس77ه زن77دگي و رش77د اش
قطع نشد ، دست به دست يا سینه به سینه ،كامل شد ت7ا چ7ون ي7ك م7اهي عظی77م ب7ه اقی7انوس عص7ر

رنسانس رسید . 
كارشناسان ادبي میگويند كه در شعر پیندار حتا فرم هم، حامل محتوايي مخصوص است چون تغییر فرم
در ط77ول ش77عر ، انعك77اس تغیی77ر و تح77ولت فك77ر و احس77اس ش77اعر را نش77ان میده77د . پین77دار خواه77ان
روشنگري ، خردگرايي و تجربه از تصور جهان نبود . هر مواوعي كه او را به تعج77ب نم77ي ان77داخت ، آن77را
ناديده میگرفت . تقوا ، خوف از هستي ، وفا به آداب و رسوم ، وطن پرستي ، احساس س77ختگیري اي77ن
جهاني را در او زنده میكردند . بعد از پیندار و پايان دوره آرشايي ( آركائی77ك ) ادبی77ات ، در دوره كلس77یك ،
بحث ، انتقاد و كنجكاوي ، اهمی7ت و اح77ترام خاص77ي بی77ن روش77نفكران يافتن77د . يعن77ي زم77انیكه اي77دههاي
دمكراتیك و جمهوريخواهي ،شهر-دولت ها، آغاز ب77ه رش77د نم77وده بودن77د . تجزي77ه و تحلی77ل دوره كلس77یك
،جاي كلي گويي ، ايمان كور ، تعصب و خراف77ات را گرف77ت ، ول77ي س77رانجام در اي77ن دوره انس77ان ه77م ب77ه

جسم و روح تقسیم شد ، عناصري كه جهانبیني دوره كلسیك را تعیین میكردند .
استاد ارسطو هم فقط به مطرح كردن و نقد آثار قديمي در مدرسه اش پرداخت كه به شكلي ب77ا نظ77رات

او رابطه اي داشتند و باقي آثار را او ناديده میگرفت و يا انكار میكرد .
امروزه در دايرت المعارف هاي ادبي غرب ، شعر آرشايي را نوعي شعر و موسیقي ك77ر میدانن77د و آن77را در
مقاب77ل ش77عر ع77وام يعن77ي ش77عر ش77كايتي ، ن77اله و زاري ، ن77وحه س77رايي و ع77زا داري ق77رار میدهن77د ،ك77ه
محتوايي اعیف و متغیر دارد . آنزمان ، شعر آرشايي(آركائیك) را دس77ته ه77اي ك77ر در بازيه77اي المپی77ك در

حضور طبقات اشراف براي حمايت از ورزشكاران ، قهرمانان و پهلوانان مي خواندند .

رمانتک فقر،ادبیات و رنجهای روشنفکری .۔ ۱۹

Arno Schmidt (1914 – 1979)  .شورش ،گوشه گیری،تنهایی و بدخلقی نویسنده ناامید غربی
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چرا گاهی نویسنده درپایان زندگی روشنگری خود گوشه گیر،بدخلق،ناامید ،ب77دبین وی77ا طلبکارمیش77ود ؟
آرن77و ش77میت ،داستانسرا،م7777ترجم ،بایگ77ان، و روان پژوه،یک7777ی ازنماین77دگان ادبی77ات بع77دازجنگ آلم77ان
وازکلسیکهای مدرن،خودرا نویسنده ای  بدون وطن،بدون دولت و بدون دین میدانست. اشاره میشودکه
بندرت کسی اورا خندان دیده بود،ا وباچهره ای جدی و مشکوک به دوربین عکاس7ان مانن7د دش77من م7ی
نگریست . اودر ده سال آخر عمرازفضای ادبی کشورش فاصله گرفت وحتادرمراسم اعطای جایزه ب77ه وی
شرکت نمیکرد، ویاهمسرش راهمراه متنی توهین آمیز به میان حظار میفرستاد، ویاخود بعنوان اع77تراض
به فقر نویسندگان ناسازگار،با زیرپیراهن شرکت میکرد. درباره وی اشاره میشود که اوحتا به گ77از گرفت77ن
دستهایی می پرداخت که برای کمک به او دراز شده بودند. اوحتا باهمسرش که تنها همراه اودرزن77دگی
اش بود،درخانه با تلفن صحبت میکرد. اورا نه تنها جویس آلمانی نامیده اند بلکه نویس77نده ای می77ان: ژان
پاول و جیمز جویس دانسته اند. آرنو شمیت ،یکی ازکلسیک های م77درن نی77ز اس77ت. درح77الیکه گروه77ی
جلو اوزانو میزدند،گروه دیگر، از تعجب درباره او سرتکان میدادند. وی درطول عم77ر مطالع777اتی-نویسندگی

 یادداش77ت120000خودبه گردآوری صدها هزار نسخه یادداشت پرداخ77ت ودریک77ی از رمانهایش،بی777ش از 
استفاده نموده بود. وی با بیست ساعت کاردر روز وافراط درمصرف الک777ل،سرانجام دچ77ار مرگ77ی زودرس
شد. اویکی ازچهرههای مشهورادبیات آوانگارد آلمان است. اورا همچون جویس ، پدر ادبی77ات آزمایش77ی-
تجربی اکسپریمنتل نیزمیدانن77د. آرن77و ش77میت، داستانس777را،مقاله ن777ویس،خالق آث77اری تئوری77ک وت77اریخی
درادبی77ات، نیزب777ود.یکی از اه77داف او معرف77ی نویس77ندگان وکتابه77ای فرام77وش ش77ده درفض77ای ادب77ی ب77ود.
اومیگفت که بایدبرای نجات کتابهایی که دچار طوفان مدرنیته شده اند، کشتی نوحی ساخت تابخش77ی

ازآنان را حداقل نجات داده و به نسل های بعدی برسانند. 
مخالفین آرنو شمیت اورا متهم به آته ایست بودن نمودند ،گرچه اونویسنده ای است که می7ان س7نت  

وم777درنیته،ماتریالیسم و ای77ده آلیس77م، باب77دبینی نس77بت ب77ه فرهن77گ س777نتی،درنوسان ب77ود. وی دائ77م از
مه777اجرت ب777ه درون وس777رزمین درون777777ی،درادبیات میگف777ت. اوگرچ777ه درآغ777از نویس777نده ای چ777پ ،
روش77777نگر،ادکلیسا و ا777دجنگ بحس777اب م777ی آم77777د،درپایان از نظ777ر امی777د ب777ه تح777ولت سیاس777ی و
اجتماعی،ناامید و سرخورده شده بود. اودرآثارش به ع77وارض جن777گ،اقدامات سیاس77ی حک77ومت آدن77انور،
وانتق77اداز مس77یحیت و معیاره77ای اخلق77ی جنس77ی پرداخ77ت. فاشیس7777م،جنگ زده گ7777ی،وبازسازی
بعدازجنگ،ازجمله دیگر مواوعات آثاراوبودند. اوازنظر تئوری درزمینه ادبیات نیزپیشنهاداتی نمود وبه دفاع

 پرداخت. تئوری زبان،فلس77فه تاری77خ و انتق77اد ازفرهن77گ19 و 18از کتابها ونویسندگان فراموش شده قرون 
رس77می ح777اکم،نیزمورد ت77وجه او قرارگرفتند،گرچ777ه اوس77الها ب77دلیل نیازم77الی ب77ه ترجم77ه آثارآمریک77ایی و
انگلیسی پرداخت. او بانمایندگی یک اوتوپی منفی،جهان خودرا جهان تراژدی-کمدی نامید که در آسیاب

مادی - اجتماعی و روزمره گی سرمایه داری به یک درام غم انگیز تبدیل شده است .
ازطرف دیگر،منتقدین ادبی،غالب آثاراورا آزمایشاتی بافرم های رمان نویسی بحساب می آورند.اوس77الها
درشوق مکاتب ادبی رمانتیک و اکسپرسیونیسم میسوخت.گروه دیگری اورا یکی از س77تارههای ادبی77ات
آوانگ77ارد آلم77ان بش77مار م77ی آورن77د. وی س77الها کوش77ید تانماین77دگان رمانتی77ک ادبی77ات غ77رب را ازاته77ام
غیررئالیستی و ب7ی مس77ئولیتی اجتم7اعی، نج7ات ده7د. اوگرچ7ه تح7ت تعثیرفلس77فه ب7دبینی ش7وپنهاور
بود،کوشید تاادبیات راباعلم آشتی دهد، به ای77ن س77بب بعض77ی ه77ا اورا یک77ی ازنماین77دگان ادبی77ات پس77ت
مدرن نیز میدانند.  وی میگفت که نویسنده باید راه خودرابه تنهایی برود. او تحریک آمی77ز م77دعی ب77ود ک77ه
ن77ابغه ای اس77ت ک77ه ناش77ناخته مان77ده و انتق77اد ازخ77ود را همچ77ون ت77وهینی ب77زرگ ب77ه مقام77ات ع77الیرتبه
میدانست. عده ای  دیگر اورا روشنفکری خودخواه،خودپرست،ذهنی و بیمار میدانستند،گرچ77ه ه77واداران

محفلی اش ؛هنوزمقدس وار،اورا یکی از فرهنگیان چپ بشمار می آورند. 
او تحت تعثیر ادبی : آلن پو،جویس،فروید، و ژان پاول بود. اکسپریمنتل ادبیات تجربی-آزمایشی دوبلین،  

و دیالوگهای روانی درونگرای جویس ، بی تعثیر روی آثار اونبودند. اواحترام خاصی برای نویس77ندگان ق77رن
 قایل بود. ازنظر داستانس77رایی او زیرتع77ثیر اکسپرسیونیس77ت ه77ایی مانن77د: اش777ترام،دوبلین، و اه77رن18

اش77تاین ب77ود و علق77ه خاص77ی ب77ه نویس77ندگان رمانتی77ک همچ77ون: هوفمن،تی777ک، و فوک77و داش77ت. ازنظ77ر
درونگرایی غی77راز ج77ویس و فروی77د، او زی77ر تع77ثیر: جیم777ز،لویز، و ک77ارول – و از نظ77ر داس77تانی تح77ت تع77ثیر:
اشتیفتر ب77ود. آرن77و ش7میت کوش7ید تانویس77ندگان فرام77وش ش7ده مانن7د : ش777نابل،کوپر، و بروک7س را ب77ه
علقمندان معرفی نماید. اوازنظرتاریخ ادبیات به معرفی رمانتیک هایی مانند:کارل م77ای،و فوک77و پرداخ77ت.
ازجمله نویسندگانی که برای او احترام قایل شدند: هرمان هسه،دوبلین،کازاک، هاینریش بل، و آن77درش
بودند،گرچه او نویسندگان همعص77ر خودمانن77د: ب77ل، گ77راس، و والس77ر را ملل آور میدانس77ت. ام77روزه او در

فرانسه نسبت به آمریکا و انگلیس خوانندگان بیشتری دارد.
پدر آرنو شمیت، پلیس بود وبا روی کارآمدت نازیها،وی دردانش777گاه،تحصیل ریاا77یات و نج77وم را ب77دلیل  

مزاحمت های فاشیسم،قطع نم77ود و س77الها کارمن77د کارخ77انه نس77اجی ش77د. بع77دازپایان جن77گ او م77دتی
مترجم دانشگاه پلیس بود. رفتار ناسازگار و فردگرایانه آرنو شمیت بااطرافی77ان را ن77تیجه  تجربی77ات خش77ن
دوران کودکی او میدانند. درزمان حاکمیت ح77زب سوس77یال مس77یحی آلم77ان،ازوی ب77ه اته77ام تبلی77غ کف77ر و

پورنوگرافی،شکایت گردیده بود.
از جمله آثار آرنو شمیت : مدرسه آته ایست ها، بیوگرافی فوکو، قلب سنگین، اخباری درباره کتابها و  

انسانها، برج یادداشت ها، مکاتباتی با ویلهلم میشل،ژولیا وتابلو نقاشی، آین77ه س777یاه،جمهوری ادیب77ان،
جنگجوی فکر،تحلیل روانشناسانه آثار کارل مای، جن7گ زده گ77ان مه77اجر،جزیره، زیب77ایی دری7اچه باپوک7ا،و
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ژولیا ! باب77ا ول ک77ن، هس77تند. درآث77ار او نویس77نده،راوی داس77تان نی77ز میباش77د. وی غی77راز ترجم77ه رمانه77ای
 ج77ایزه1973 جایزه ادبی شهر ماینس، و در س77ال 1950جنایی،خالق مقالتی رادیویی نیز بود. اودرسال 

ادبی گوته را ازآن خود نمود.
 

ازجايزه گلشیري تا تراژدي يوناني !۔ ۲٠

چند روز پیش نتايج مسابقه داستان نويسي بنیاد خصوصي گلشیري درتهران اعلن شد.
 سال پیش هم مسابقه تراژدي نويسي درغرب ايران زمین در يونان برقرار گرديد.و2490

آشیلوس ، خالق نمايشنامه “ايرانیان“ ،آنزمان پیروز شد .
تراژدي “ايرانیان“، نخستین نمايشنامه تاريخي جهان غرب است.

بجاي مواوعات افسانه و اسطوره اي ، واقعیتي تاريخي به روي صحنه رفت .
او غیر از داستانهاي اسطوره اي، موااع اجتماعي و اخلقي رانیز وارد نمايشنامه نمود.

ايرانیان“ نخستین اثر نمايشي   سالم بجا مانده ،ادبیات فرنگ است . “
او گوي77ا درآنج77ا از مواا77ع دش77منانه و شوينیس77تي خ77ودداري، و ب77ا ايرانی77ان شكس77ت خ77ورده در جن77گ

،همدردي مي نمايد. 
نمايشنامه ايرانیان ، آغاز درام غرب است .

آنزمان شايعه شد كه كساني كه با خدايان يونان سرشاخ شوند، تنبیه خواهند گرديد.و
ادعا شده كه در اين اثر از ديد ايرانیان به نتايج جنگ نگريسته شده است.

آشیلوس،
نخستین بار هنرپیشه ي دومي را وارد نمايشنامه نمود تا امكان ديالوگ پیش آيد. 

پیش از آن ، دسته كر با تنها بازيگر وارد مكالمه میشد.
گرچه او درسیاست فعال نبود، ولي نمايشنامه هايش سیاسي هستند.

تا آنزمان تراژدي هاي “آتي“ براي احترام به خدايي بنام دينوسیوس به نمايش در مي آمدند. 
 تراژدي و يك كمدي نیز است .3آشیلوس پايه گذار تترالوگي يعني تركیب 

امروزه مي پرسند چرا به جاي دمكراسي برده داران يونان، او از نظام مطلقه ايران حمايت كرد .گرچه
آشیلوس خود دوبار در جنگ با ايرانیان شركت كرد و شاهد نابودي نیروي دريايي ايران در نزديكي جزي77ره

سالموس گرديد. 
او در دربار هیرون در شهر سیراكوس شغلي يافت.

و میگفت كه انسان سخنور زير چتر عدالت خدايان قادرقرارخواهد گرفت.
خبر جنگ را سواركاري بنام“ آپیا “به درون قصرايرانیان در شوش آورد،

جايي كه روح داريوش و آتوسا، والدين شاه جوان، در كنار او بودند.
طبق چاخان هاي تايید نشده گويا داريوش پسرش را سرزنش كرده باشد كه چرا با خدايان درافتاد

و نتايج جهانگشايي پیشین او را اين چنین برباد داد !

و اكنون بازگرديم به ادبیات ! 
 عدد آن سالم به آرشیو غرب رسیده باشند.7 درام آشیلوس، گويا 90از  

از آنجمله :
پناهجويان ، صدقه و نذر در قبرستان، نیكوكاران، پرومتئوس در زنجیر، و يك اثر سه بخشي يا تريلوگي .

اثر پرومتئوس آشیلوس تعثیر مهمي روي شعر، موسیقي و مجسمه سازي عصر جديد اروپا از خ77ود بج77ا
گذاشته است .

خیال پردازي نبوغ آمیز و هنر عظیم سخنسرايي، گويا موجب مشهوريت جهاني و ابديت نويسنده ش77ده
باشند.

 پیش از میلد زندگي نمود.456 تا 525آشیلوس از 
پدرش، يك زمیندار كلن ثروتمند بود.

او در آتن بدنیا آمد و در روي جزيره سیسیل، دارفاني را وداع گفت! .
Aischylus (525 – 456)

بوتیقاي شعر- يا هنرمردمي ؟۔ ۲۱

 روي میز محفل زيبا شناسان
زيبايي شناسي ، زيباشناسي ، زيبا پرستي ، يا جمال خواهي ؟ 

                                                                              Ästhetikعلم استتیك . 
اعراب انديشمند گويا بدلیل كمبود بعضي از حروف الفبا، واژه “پوئي تیك“ يوناني را كه به معني        

“هنرشعرسرايي“ است، بوتیقا ترجمه كردند. بنده هم در دوران ش7باب س7الها فكرمیك7ردم آن ن7ام پرن7ده
اي است!. گرچه اين كتاب حاوي تئوري شعروشاعري مهمي است.
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 س77ال بع77داز كت77اب زيباشناس77ي هنرش77عر، يعن77ي “بوتیق77اي“ ارس77طو، اس77كندر ب77اوم گ77ارتن،2100حدود 
،شاخه فلسفه زيباشناسي يعني “اس77تتیك“ را رس77من درعص77رجديد وارد1750فیلسوف آلماني درسال 

فضاي فرهنگي غرب نمود. مفهوم استتیك درزبان يوناني به معني “درك با كمك حواس“ است.
امروزه علم استتیك يا زيباشناسي، بخشي ازرشته فلسفه است ك77ه ب77ه : ش77رايط تش77كیل آث77ار ادب7ي-
هنري، ساختارآنان،  رابطه میان هنر و واقعیت، شرايط و اشكال نقد و تغثیر زيبايي روي ف77رد و  اجتم77اع،
مي پردازد. علم زيبايي شناسي را، فلسفه شناخت حسي نیز مي نامن77د. محت77وا ، اهمی77ت، ج77ذابیت،
اصالت، موااع، عمق، وسعت، قانونمتدي، و معیارهاي ارزشي، ازجمله زمینه هاي قضاوت زيباشناسي

در ادبیات، هنر، و فرهنگ، هستند.
مواوع زيبايي شناسي، عنصري است علمي درفرهنگ انساني . فرهنگ شناسان چپ مدعي     

هستند كه درحین مبارزه آشتي ناپذير طبقات درطول تاريخ بشر، آثار مهمي از هنر و فرهنگ بشر از بین
 و ريبايي گرايان هنردوست،آغاز گردي77ده–رفته اند. اززمان روشنگري، بحث میان اخلق گرايان اجتماعي 

اس77ت. واز زم77ان رنس77انس، مك77اتب مختل77ف زيباشناس77ي بوج77ود آم77د ك77ه بع77دها ب77اعث سیس77تمهاي
زيباشناس777ي : اي777ده آلیس777تي، ماركسیس777تي، پدي777ده شناس777ي، و اگزيستنسیالیس777تي. ش777دند.
ماركسیسم بااشاره به زيباپرستي غیرطبقاتي بورژوازي ، سیستم سرمايه داري را “تم77دن در چه77اچوب
بربريت وحش77ي نیازه77ا“نامی77د. چ77ون زيباگراي77ان و زيباپرس77تان، خلف زيباشناسان،آن777را وس77یله ش77ناخت
وآگاهي ندانسته، بلكه هدفي براي ش7عار “هنردرخ7دمت هن7ر“، يعن7ي مس77تقل از واقعی7ات اجتم7اعي و
تاريخي بحساب مي آورند. بورژوازي خواهان اثاري ادبي-هنري است كه با مسائل و مشكلت: اخلقي،
سیاسي ، اجتماعي، و ديني، رابطه اي نداشته و فقط در خدمت : لذت، س77رگرمي، مص77رف، و اقتص77اد،
باشند. چپ ها ، زيباگرايي غیر اجتماعي را فرمالیسم نامیدند. لیبرال ه77ا اي77ن موا77ع چ77پ ه77ا را ن77تیجه
فرهنگ زمان استالین دانستند، چون در نظر ماركسیس7تها .،اديب7ان و هنرمن7دان غیراجتم7اعي ب7رج ع7اج
نشین با پناه به گوشه گی77ري، احس77اس گراي77ي رمانتی77ك، از واقعی77ات گريخت77ه و م77وجب ي77اس و ناامی77دي

میشوند.
اقتصاد و رسانه هاي سرمايه داري با دستكاري نیازهاي زيبادوستي مردم، تبلیغ مدام مدهاي مص77رفي؛
ازلباس تا رفتاراجتماعي “چوخ بختیاري“، تشويق موج و جريان هاي هنري فريبكار، تشويق به م77الكیت و
داشتن كال و آثار هنري، فعالیت در شاخه اقتصاد توريسم سودجويانه، افتت77اح فروش77گاههاي زنجی77ره اي
كالهاي مصرفي، باعث زشتي پرستي بج77اي زيب77اگرايي ش7ده ان77د. در نظ77ر چپه77ا، ل7ذت ج77ويي م77وجب
ادانس77اني ش77دن محت77واي كاله77اي فرهنگ77ي میش77ود. ماركسیس77ت ه77ا آن77را بی77ان بربري77ت فرهن77گ

امپريالیستي مینامند كه سرانجام به زوال و ابتذال فرهنگي منتهي خواهد شد. 
كیركگارد از مواعي مذهبي، زيبا گرايي و لذت جويي را موجب بي اخلقي و جدي نبودن میدانست .  

انتقاد به زيباپرستي از زمان باستان شروع شد، چون فرار از واقعیات تلخ ب77ه ظ77اهر زيب77اي جه77ان و ك77ال،
 ن77زد18ممكن اس77ت م77وجب نیهلیس77م ا77د زن77دگي نی7ز بش77ود. زيباپرس77تي غ77رب درادبی77ات و هن77ر ق77رن 

رمانتیكه777ايي مانن777د: ش777لگل و ش777اتوبريان- و ب777ا ش777عار “هن777ر ب777راي هن777ر“ در ن777زد سمبولیس777تها،
 م77الرمه، فل77وبر و پروس77ت–اكسپرسیونیستها مشاهده شده است . اسكار وايلد و روسكین در انگلیس 

 و نوالیس در آلمانن، ازجمله اديبان اخلق گريز زيباپرست، بشمار مي آيند.–در فرانسه 
 داراي تئوري هنرهاي آزاد، نیز بش77مار م77ي آي77د.–فلسفه زيباشناسي، غیر از تئوري شناخت حسي   

درزيباشناسي كلسیك پیش از ماركس و هگل، فقط به جنبه زيبايي آثار ادبي و هنري توجه مي ش77د و
رابطه آن وواقعیات و تحولت اجتماعي را درنظر نمي گرفتند؛ مثلن ك77انت، ق77وانین زيباشناس77ي عین77ي را
نفي میكرد، ولي شیلر میگفت كه آثار ادبي وهنري، مسائل عصر خ77ودرا مط77رح م77ي نماين77د. گ77وته م77ي

 و رابطه هنر با زندگي اجتماعي را نمي توان انكار نمود. هگ77ل–نويسد كه هنر، تصويري است از زندگي 
مدعي بود كه هنر، يعني انساني نمودن جهان خارج، وآن يك نوع رابطه انس77ان ب77ا جه77ان اطراف77ش م77ي
باشد، چون هنر، نخستین سكوي تحول خودشناسي “اي77ده مطل77ق“ اس77ت. زيباشناس77ان و دمكراته77اي

انقلبي روس مانند: بلینسكي، چرنیشفسكي، و دوبرولیوبف، مورد توجه ماركسیستها قرار گرفتند. 
درتاريخ سیر انديشه، غیر از فیلس77وفان، اديب7ان نی7ز ب7ه بح7ث اس7تتیك و زيباشناس7ي پرداختن7د. ب77ه   

شواهد تاريخ، علم زيباشناس7ي در جوام7ع ب7رده داري ش7رق مانن7د : هن77د، چی77ن، باب77ل، و مص7ر بص77ورت
مبارزه تمايلت مادي و ايده آلیستي همیشه وجود داشته است.

ارسطو در كتاب بوتیقاي خود، هنر را تقلیدي از طبیعت میدانست ، و افلتون ، تئ7وري زيب7ايي را تص7ويري
از ايده بحساب مي آورد . شلینگ درآلمان، اثر هنري را نتیجه وحدت ط77بیعت ب77ا آزادي میدانس77ت. هگ77ل
آنرا نتیجه وحدت محتوا با ظاهر حسي معرفي نم77ود. لس77ینگ خواه77ان رابط77ه آث77ار هن77ري ب77ا خل77ق ب77ود.
سارتر بعد از جنگ جهاني دوم، بجاي زيباگرايي درادبیات- خواهان مسئولیت اجتماعي ب77راي آن ش77د. او

 و نثر مسئولیت خواه. آدرنو در اين رابطه نوشت ك77ه رابط77ه هنرباج77امعه–میگفت كه شعر، زيباگرا است 
تنها از طريق محتوا نیس7ت ، بلك77ه درف77رم نی7ز اي77ن رابط77ه ثب77ت ش7ده اس777ت.بعدها نیچ77ه ش77اگرد فك77ري

شوپنهاور را، يكي از نظريه پردازان سبك “هنربراي هنر“ آوردند.
 منتقدي بنام ووتنف، مبحث زيباشناسي را بخشي از (تاريخ ادبیات تط77بیقي) اعلن نم77ود.1978درسال 

نیچه گفته بود كه زندگي فقط از نظر زيباشناسي معني دارد و بودلر زير تعثیر نويس77نده اي بن77ام گ77اوتیر،
استتیك را خلف ارسطو، تقلید و تصويري از واقعیات نمیدانست، بلكه آنرا معثر ترين شاهد خیالپردازي و
خلقیت انسانیت نامید. چند دهه بعد، اسكار وايلد  نوشت كه نخستین وظیفه انسان در زندگي آنس77ت

كه تا آنجايي كه ممكن است هنردوست و هنرمند باشد!.
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رمان  " جناب رئیس جمهور " و جایزه نوبل .۔ ۲۲
             

ادبیات اعتراای سرخپوستان آمریکای لتین .

آستروس ؛ نویسنده گواتمالیی در آمریکای لتین ، بخاطر رمان اد دیکتاتوری  " جناب رئیس جمه77ور " ،
 برن77ده ج77ایزه نوب77ل ش7د . او پ77ایه گ77ذار ژان77ر ادب77ی"1967 برن77ده ج77ایزه لنی77ن – و در س77ال 1966در س77ال 

رئالیسم جادویی" از طریق رمان فوق و رمان " مردهای ذزتی " نیز است .
آستروس با تاکید بر مواوعات اجتماعی-سیاسی به انتقاد از امپریالیسم آمریکا و دیکتاتوری های بومی
آمریکای لتین میپردازد . مشهوریت جهانی او به سبب رمان " جناب رئیس جمه77ور " ب77ود ک77ه سرمش77ق

 و20دهها رمان اد دیکتاتوری جدید در قاره آمریکای لتین گردید . این رمان یک77ی از رمانه77ای مه77م ق77رن 
یک شاهکار ادبی؛ با ارزشی ادبی است . 

آستروس خالق داستان ، شعر ، مقاله و درام نیز است . او مهم77ترین نماین77ده مکت77ب رئالیس77م ج77ادویی
است که در نیمه دوم قرن بیست در آمریکای لتین مرس77وم ش77د . پ77ایه آث77ار او، فرهن77گ و اس77طورههای
قدیمی سرخپوستان مایا در کشورهای آمریکای لتین هستند . آثار آستوریا ریشه ای خاص در فرهنگ و

سنت سرخپوستان کشورش دارند .  
آستوریا مدعی است که دیکتاتوری سیاسی موجب مسخ انسان و بی اراده گی افراد ج77امعه میگ77ردد .
او گرچه خالق آثار ادبی با مسئولیت سیاسی است ولی به رد مکتب ادبی" رئالیس77م سوسیالیس77تی"
اس77تالینیت ه77ا پرداخ77ت . آس77توریا ب77ا کم77ک اس77طوره شناس77ی ، تض77اد ه77ای س77رمایه داری و اه77داف

استثماری کنسرن ها و کارتل ها را نشان میدهد .
وی به مبارزه با سیاست استعماریی پرداخت که قصد داشت در آمریکای لتین ، کشور گواتمال را تبدیل
به یکی از ایالتهای جن77وبی آمریک77ای ش77مالی بنمای77د . آث77ار او می77ان اس77طوره گرای77ی و انتق77اد و ش77کایت

سیاسی در چرخش هستند .
 رمان مهم اددیکتاتوری در آمریکای لتین شد . او از جمله عواقب دیکتاتوری حاکم77ان6آستوریا پیشگام 

 رمان نویسندگان زیر مش77هورترین6سیاسی را –جنایت ، خیانت ، آدم کشی ، و ابتذال اخلق میداند  . 
رمانهای اددیکتاتوری ادبیات جهانی در کشورهای آمریکای لتین هستند .

 در1947- رمان میگ77ول آنگ77ل آس77توریا در س77ال 2 در اسپانیا . 1926- رمانی از مامون ماریا دول در سال 1
- رمانی از آلویو کارپنتیر از4 در کشور پاراگوئه . 1974 – رمانی از آوگودو روآ باستوس در سال 3گواتمال . 

 در کشور کلمبی77ا . و رم77انی از م77ارو1975- رمانی از گابریل گارسیا مارکوز از سال 5 در کوبا . 1974سال 
 در کشور پ7رو .آس77توریا در رم7ان " جن7اب رئی7س جمه77ور " ت7رور سیاس7ی را2000وارگاس لیوسا از سال 

معرفی میکند که راهنمایی برای تقلید رمانهای اد دیکتاتوری شد . در رم77ان نویس77نده اول ، دیکت77اتوری
بنام باندراس ، رئیس جمهور یک کشور آمریک77ای لتی77ن میش77ود و ب77ه اس77تثمار س77اکنین سرخپوس77ت آن

میپردازد و سرانجام بر اثر یک شورش مردمی کشته میشود .
در رمانی از نویسنده دوم ، حاکم دیکتاتور ب77دلیل کین77ه شخص77ی و احس7اس تحقی77ر خ77ود توس77ط م77ردم ،
مخالفین سیاسی را شکنجه داده و بقتل میرساند . در رمانی از نویسنده س77وم یعن77ی در رم77ان " م77ن و

 ب77ا منش77ی خ77ود پیرام77ون ی77ک ت77وطئه علی77ه م7ردم19قادر توانا " ، دیکت77اتوری در کش77ور پ77اراگوئه در ق77رن 
مشاوره می نماید . در رمانی از نویسنده چهارم ، روشهای  قدرت در یک دیکتاتوری با لباس مدرن ول77ی
با واقعیات آرکائیک نشان داده  و یک چوخ بختیار عاشق قدرت حکومت میکند . در رمان " پائیز پدرسالر "
از نویسنده پنجم ، یک حاکم ظالم در کشور کاریبیک ، پیش از مرگش، از حراج املک خود به خارجیها ب77ا
خبر میشود و دچار خشم میگردد .  در رمان " جشن و شادی ب77ز ن77ر " از نویس77نده شش77م ، سرنوش77ت

 قرب77انی ی7ک ت7رور سیاس77ی1961قربانیان و مهرهه77ای اط77راف دیکت77اتور مقایس77ه میش77وند ک77ه در س77ال 
میگردد .

 در کشور گواتمال از م77ادری سرخپوس77ت و پ77دری س77فید پوس77ت1899آقای میگل آنگل آستوریا در سال 
 در ش77هر مادری77د درگذش77ت و در پ77اریس دف77ن ش77د . آس77توریا در فرانس77ه ب77ه1974بدنیا آمد . او در سال 

تحصیل رشته حقوق و فرهنگ مردم پرداخته بود . او در آنجا با مکتب سوررئالیس77م اجتماعی-سیاس777ی
آشنا گردید .

آستوریا سالها سفیر کشور گواتمال در کش77ورهای مختل7ف ب77ود و در دوران تبعی77د در کش77وذهای ایتالی77ا ،
 یکی از پایه گذاران ک77انون نویس77ندگان ق77اره آمریک77ای1965فرانسه ، و آرزانتین زندگی نمود . او در سال 

 سفیر کشور گواتمال در فرانسه گردید . 1966لتین بود و از سال 
گرچه ادبیات ایدئولوژیک آستوریا برنده ج77وایز لنی77ن و نوب77ل ش77دند ، او خ77ود را ول77ی مبل77غ اینگ77ونه ادبی77ات
نمیدانست . آستوریا با کمک رمان سه جلدی " موز ها " خالق رئالیسم انقلبی نیز بود . وی در کت77اب "
افسانه هایی از گواتمال " اسطورههای قدیمی را با عناصر رئالیستی و سوررئالیستی ترکی7ب نم77ود . او
م77دعی ب77ود ک77ه در ج77امعه مص77رف م77درن س77رمایه داری ، از طری77ق مثل تبلیغ77ات ، رس77انه ه77ا ب77ه خل77ق

اسطورههای جعلی مضر جدید میپردازند .
از جمله دیگر آثار آس77توریا ،رمانه77ای / آخ77ر هفت77ه در گواتم77ال ، ی77ک زن دورگ77ه سیاهپوس77ت ، جغرافی77ای
رویاها ،و سه از چهار خورشید هستند . رمان سه جلدی موزها شامل سه رمان ، توفان ، پ7اپ س77بز ، و
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چش7مهای مردگ7ان ، اس7ت . در رم77ان " مرده7ای ذرت77ی "  آس7توریا ب77ه پ7ایه ترکی7ب مکت7ب رئالیس77م ب7ا
اسطورههای فرهنگ سرخپوستان قوم مایا در آمریکای لتین میپردازد .

   

فلسفه روشنگري يا مرگ در انظار عمومي۔ ۲۳
 Asturias , Migel Angel (1899 – 1974)

 
درروزهاي اخیر، رسانه اي و نمايشي كردن مراس77م خاكس77پاري پ77اپ پ77اول دوم،ب77اعث ش77د ك77ه يك77ي از
شركت كنندگان میزگردي تلويزيوني،بااشاره به شركت نمودن حدود چه77ارمیلیون “زوار“ مس77یحي دراي77ن
مراسم ادعا كند كه دوره روشنگري درغرب تاكنون نتوانسته به تم7ام اه77داف خودبرس77د.گرچه مهم77ترين

شعارعصرروشنگري،جدايي دين ازدولت ومبارزه با خرافات ديني بودونه نابودي وحذف دين.مثل
ولتیر خود متفكري مذهبي بود، با اينهمه م77ي گف77ت : ب77راي تفك77ر ش77جاع باش77ید ! فلس77فه روش77نگري،
فلسفه عمل اجتمايي بود و انقلب يعني عملي كردن فلسفه روشنگري. كانت مي گف77ت ؛ روش77نگري،
راه خروج انسان از وابستگي است ؛ وابستگي به ش7اه و ش77یخ، خراف7ات و اس77طوره، ط77بیعت و س77نت،
اخلق ارتجايي، جه7ل و سرنوش77ت، ج7زم و دگ7م ه7اي تاري77ك انديش77ي، پیش7داوري و قض77اوتهاي غل77ط،

ازخودبیگانگي . ياس، قفس اخلقي دين و غیره.
تمام فیلسوفان عصر روشنگري، خردگرا بودند.دوره روشنگري را میتوان ادام77ه آرمانه77اي عصررنس77انس و
تايید هومانیسم،يعني ايمان انسان به خوددانست.ديدرو درمقدمه دايرت المعارف نوش77ت،قرن م7ذهب و
فلسفه ايده آلیستي بايد جاي خودرابه قرن علم و دانش بدهد، زمان دين وفلسفه گذش777ته،زمان عل77وم
فرارسیده. روشنگري يعن77ي ج77دايي دي77ن از دولت،فلس777فه يعن77ي روش77نگري. ن77ه كش77ف حقیقت،بلك777ه
شناخت واقعیات مهم اس777ت.اگردين و كلیس77ا باق77درت دول77تي متح77د ش777وند،باعث س77لب آزادي انس77ان
میشوند.دين نیازي به جزم و دگم ندارد.به نظر ولتیر، كلیسا و دين مانع نیروهاي خلق وط77بیعي انس77ان
میشوند تاانسان طبق طبیعت خودزندگي كند.روشنگري به انسان مي آم77وزد ت77ا درب77اره توان77ايي ه77ايش
فكركند،درباره وجود وهستي اطرافش،درباره طبیعت و جهان و جامعه بینديشد تاآنهارا ش7كل دهد.ول77تیر
میگفت، فلسفه مبارز به محضي كه ظاهر شود،تحت تعقیب قرارمیگیرد. برخلف فرقه كرايي هاي قبلي
و جنگهاي خونین گذشته،روشنگران عصر روشنگري خود را جهانوطن وانساندوست میدانستند.ايدههاي

روشنگري يعني مبارزه: باديكتاتورمذهبي، فقدان آزادي و بي عدالتي.
مبارزان عصر روشنگري به انتقاد ازخشونت وديكتاتوري شاه و دربار و فئودال،مذهب ، امتی77ازات اش77رافي
وسانس77ور پرداختن777د.برنامه آنه77ا تركی77ب و س77نتزي از خردگراي77ي، تجرب77ه گراي77ي و رف77اه ط77بیعي انس77ان
بود.ريسمان حقیقت، تقوا، سعادت، عدالت و رفاه درهر برزني آويزان گرديد.به نظر آنها دين و خ77دا نی77ازي
به جزم و مراسم نمايشي مذهبي ندارند.تاريخ نبايد تاريخ حوادث باشد،بلكه بايدتاريخ سیر انديشه بشر
و تاري77خ فرهن77گ باش7777د.ولتیر ازكلیس77ا خواس77ت ك77ه ق77درت اي77ن جه77اني راازمس77ايل فك77ري ودين77ي
جداكند،بنیادگرايي وخرافات راحذف نمايد واز بلندنظري،آزادي و حقوق انساني دفاع كند.منتس77كیو مبل77غ
لیبرالیسم سیاسي شد كه درزمان تبعی77د درانگلی77س تجرب77ه ك77رده ب77ود. لس77ینگ ب77ا نوش77تن نمايش77نامه
“ناتان دانا“ خواهان همزيستي مسالمت آمیز اديان و پیروان آنها شد. جان لك براي شناخت، بكار ب77ردن
عقل، و نیوتون استفاده از روشهاي علوم طبیعي را توصیه میكردند.باكون علیه پی77ش داوري و قض7اوتهاي
غلط مبارزه كرد. درآن زمان تودهه77ا چن77ان ب77ه ش77عارهاي روش77نگران گ77وش میدادن77د ك77ه لودوي77ك ش77انزده
،پادشاه دستگیر شده،در زندان با اشاره به كتابه77اي روس77و و ول77تیر نوش77ت : اي77ن دو نف77ر ب77اعث ن77ابودي

فرانسه شده اند.
درباره سیرتاريخي روشنگري میتوان اشاره كرد كه با صنعتي ش77دن و م77وفقیت عل77وم ط77بیعي و پی77روزي
ه77اي ت77دريجي آنه77ا ب77ر روي ات77وريته كلیس77ا در اروپ7777ا،اعتقاد جدي77دي پی77دا ش77د، اعتق77اد ب77ه عق77ل

 درفرانس77ه18 ش77د.واژه روش77نگري درق77رن 1789 باعث انقلب فرانسه درس77ال 18گرايي.روشنگري قرن 
دررابطه باانقلب فرانسه بكاررفت.نماينده آن ولتیر  با جمله مش77هورش : فروم7ايگي ،پس77تي و دن7ائت در
خرافات را نابود كنید، بود.يك قرن قبل از انقلب،فرانسويها روشنگري را از انگلیس77ي ه77ا آموختن777د.ريشه

 انگلیس به فرانسه آم77ده ب777ود.ولتیر م7دتي17روشنگري از انگلیس و از طريق نیوتون و انقلب اواخر قرن 
در انگلیس در تبعید بود. منسكیو و ولیر در انگلیس با عقايد لك و نیوتون آشنا ش77دندوآنها را ب77ه فرانس77ه
آوردند كه پايه شناخت و تئوري گرديد. با تكیه بر سابقه ط77رح نوش77تن داي77رت المع77ارف نويس77ي در زم77ان

 سال در غرب ريشه داشت .آخرين فیلسوف عصر روش77نگري اروپ7ا ك7انت300انقلب فرانسه، روشنگري 
است كه فلسفه اش برخلف فلسفه روسو تبديل به عمل و انقلب نشد، چون درآلمان حكومت مرك77زي

وجو نداشت و در هر ايالتي شاهي يا حاكمي امر و نهي مي نمود.
درباره متفكرين مبارز میتوان گفت، كه همیشه فیلس77وفاني وجودداش77تند ك77ه علی77ه ج77زم ه77ا، فرا77یات،
حدسیات و خرافات مب77ارزه ك77رده ان77د. بعض77ي از فیلس77وفان سوفس77طايي دوره باس77تان قب77ل از س77قراط،
نومینالیست ها(فلسفه كل گرايي، نوع گرايي) در سدههاي میانه، پوزيوتیست ها(مثبت گرايان) درق77رن

، و فیلسوفان مكتب تجزيه و تحلیل،مانند برتراند راسل در قرن اخیر.19
بااشغال زندان باستیل و شعارهاي: برابري-برادري- آزادي، انقلب نشان داد كه فلسفه میتواند به عم7ل
تبديل شود.درايتالیا و اس7پانیا ب77ه دلی7ل مق7اومت كلیس7اي كاتولی777ك،تحولي پی7ش نیام7د و روش7نگري ب7ا
مشكلتي روبرو شد. دكارت میگفت بايد روي عقل خود تاكید كرد نه روي دين، به اين دلیل مب77ارزه علی77ه
جامعه موجود، باعث تعقیب متفكرين شد.ادبیات دوره روشنگري هم حتا ادبیات فلسفي شده بود.افك77ار
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فلسفي در ژانرهاي : رمان،مقاله،نمايشنامه و شعر و ن7امه منتش77ر میش7دند ك77ه م77وجب نش7ر و پخ7ش
عقايد انتقادي شدند.

قرن روشنگري قرن دايرت المعارف نويسي نیز ب77ود و ق77ديمي تري77ن آن، داي77رت المع77ارفي ش77امل: عل77وم-
 و پیشه ها بود.هدف اين ب77ود ك77ه دان77ش زم77ان را در دس77ترس عم77وم قرارده77د. داي77رت المع77ارف–هنرها 

مشعل راهماي انقلب تودههاي كم سواد شد.دانش زمان اغلب در كتاب دايرت المعارف گردآوري میشد
 س77ال27و آن اثري مهم براي روشنگري بود. نام ديدرو در رابطه تنگاتن77گ ب77ا داي77رت المع77ارف ق77رار دارد.او 

همكار كتاب دانش و هنر و پیشه ها بود. ديدرو مي گف77ت، داي77رت المع77ارف باي77د ش77امل تم77ام دانس77تني
هايي كه موجب كنجكاوي، نیازها ،وظايف و تفريحات انسان هستند، باشد. روشنگران اغلب ه77واداران :

 نويس7نده مختل7ف،170دكارت- لك- نیوتون- و ديدرو بودند. براي تهیه مهمترين دايرت المع7ارف آن زم7ان، 
 مقاله آن از هولباخ، نويسنده كتاب ( سیستم طبیعت ) ب77ود. و روس77و ه77م300 مقاله نوشتند كه 71000

مقاله هايي پیرامون تئوري موسیقي تهیه كرد.
مهمترين فیلسوفان عصر روشنگري، ولتیر و روسو هستند. ولتیر با تكی77ه ب77ر عقلگراي77ي م77ي گف77ت، خ77دا
انسان را با دو پا آفريد تا كه او روزي راه برود. و در پايان نامه هايش مي نوشت، از كلیسا بايد متنفر شد
تا پستي نابود شود.اوباكمك نامه ها به انتقاد از استبداد فرانسوي پرداخت و كتاب و نامه ه7ايي در ب77اره
انگلیسي ها نوشت. ولتیر رابطه مكاتبه اي نامحدودي با مش77اهیر آن زم77ان مانن77د هنرمن77دان و متفك77ران

 زندگي نمود.او فیلسوفي التقاتي است كه آثارش را بصورت رم77ان،1778 و 1694داشت.او بین سالهاي 
تاتر، و طنز نوشت.همانطور كه قبل اشاره شد در عصر روشنگري از ادبیات براي تبلی77غ اس77تفاده میش77د.

ولتیر مدتي در زندان باستیل در حبس بود.
 زندگي نم77ود. روس77و1778-1712روسو در كنار ولتیر يكي از نظريه پردازان روشنگري است.او درسالهاي 

از پیشگامام فكري انقلب فرانسه است و مي گفت ، مالكیت موجب: قتل، جنگ، حاكمیت و خودس77ري
مي شود. روسومي نويسد، پايه گذار جامعه بورژوازي كسي بود كه نخس77تین ب7ار حص77اري را دور قطع77ه
زمیني كشید و گفت اين متعلق به من است. ماركس بعدها به استفاده از نظري77ه م77الكیت خصوص77ي او

 و انتقاد از فرهنگ حاكم، مي باش77د. او در رم77ان–پرداخت.تاثیر روسو روي قوانین دولتي- تعلیم و تربیت 
امیل مي نويسد، مي توان انسان را جوري تربیت كرد كه او به طبیعت خ77ود برگ77ردد و در كت77اب ( ق77رارداد
اجتمايي ) نوشت، مهمترين اصل قرارداد اجتمايي، آزادي و برابري انسان در جامعه است. كلیس77اي ب77ه

خشم آمده به جاي او، آثارش را سوخت، چون او موفق به فرار به انگلیس نزد هیوم گرديد.
 زندگي نمود.او تقسیم قواي سیاس77ي ج77ان1755-1688منتسكیو، يكي ديگر از روشنگران بین سالهاي 

لك را كامل كرد و قوه قضايي را به دو قوه مقننه و اجرايي ااافه نمود.و به تقلی77د از فیلس77وفان س77توني
يونان باستان م7ي گف77ت، ق77انون يعن77ي عق77ل گراي77ي ت7ا ج77ايیكه راهنم77اي تم77ام خلقه77ا ش77ود. منتس77كیو
نويسنده كتاب ( نامه هاي ايراني ) است كه طنزي در باره استبداد، كلیسا،و ابتذال اخلق77ي اس77ت ك77ه

 به چاپ رسید. كتاب هزار صفحه اي ( روح القوانین ) او تحقیقي در ب7اره حق7وق و1721در هلند در سال 
قانون است.

مبارز ديگر عصر روشنگري ديدرو است. اگر روسو تبعید، ديدرو به زندان افتاد.او مي گفت ، نه عقل بلك77ه
خلقیت هنري و طبیعي نشان نبوغ انسان اس77ت. اس77تعداد عجی77ب او، پیرام77ون تئ77وري اس77تتیك و نب77وغ
پروري رمانتیك بود. در كتاب ديگر ديدرو يعني (نامه پیرام77ون نابیناي77ان)  نوش77ت ك77ه ش77ناخت وابس77ته ب77ه

حواس است.

سه قرن فعالیت روشنگری درغرب .۔ ۲۴

فلسفه روشنگری غرب آغاز حاکمیت عقلگرایی بود. جنبش ادبی-اجتماعی روشنگری دارای فلسفه ای
خاص خودبود. روشنگری ن77ه تنه77ا فلس77فه عم77ل بلک77ه فلس77فه ای س7اده وعامی77انه ب77ود. واژه روش77نگری

درغ777رب مرس777وم ش77777د.ازنظر س777یرتاریخ اندیشه،فلس77777فه روش777نگری متک777ی ب777ه18ازمی777انه ق777رن 
 علیه فئودالیسم ودگم های دین مس77یح ب77ود.17هومانیسم،رنسانس،عقل گرایی و اصلح خواهی قرن 

درانگلی7س ش77روع ش7د17 دراروپا ش77د. روش7نگری درق77رن 18 و17این جنبش زمینه فکری انقلبات قرون 
 ای7ن گ77ونه مب77ارزان1697وازطریق فرانسه و آلمان ب77ه س7ایرنقاط اروپ7ا اش7اعه ی77افت. درانگلی7س درس7ال 

اجتماعی خودرا آزاد اندیش نامیدند. درتاری77خ سیراندیش77ه همیش77ه فیلس77وفانی ی77افت ش77دند ک77ه علی77ه
فلس7777فه رس7777می ح7777اکم دس7777ت ب7777ه اع7777تراض زدن7777د؛ مثل سوفس7777طائیان درزم7777ان باس7777تان،

 و تحلیلگرای77ان درزم77ان ح77ال . گرچ77ه19نومینالیستها(استقرایی ها) درقرون وسطا،مثبت گرای77ان  درق77رن 
گروهی عصرروشنگری راغیرت77اریخی میدانن77د ، آنه77ا ول77ی مانن77د رواقی77ون روی77ای انس77ان ای77ده آل جه77انی
داش77تند؛ انس77انی ک77ه باکم77ک عق77ل وط77بیعت موج77ودی متع77الی گردد.حق777وق بش777ر،انسانگرایی،آزادی
خواهی،علم دوس777تی،عقلگرایی و ط77بیعت گرای777ی،مفاهیم جدی7د و ش77عارگونه آنان،ج777وابی منف7ی ب7ه
قدرتهای ح7اکم مانن7د ش77اه،خان و روح7انیون مس7یحی ب77ود. نظ7ام ه7ای سیاس7ی درغ7رب از مش77روطه
سلطنتی انگلیس تا سوسیالیسم استالینیستی روسی کوشیدند تا پاره ای از ایده آلهای این جنبش را

  عملی سازند.
 م77وجب ح77اکمیت نظ77ام مش77روطه س77لطنتی17ازطریق جنبش روش77نگری ه77ردوانقلب انگلی77س درق77رن 

وحذف حکومت مطلقه شد.جنبش روشنگری انگلیس آش77کارا سیاس77ی،اخلقی وا7ددین ب77ود. ازجمل77ه
متفکران آن : باکون،ه777ابس،لک،تولند و مان77دویل بودن77د. آن77ان میخواس77تند باکم77ک ب77ورژوازی ج77امعه رااز
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اجبارهایی مانند حکومت مطلقه،دگم های کلیسایی و ارتجاع فئودالیسم آزادنمایند. آنها میگفتند ک77ه ب77ا
توجه به طبیعت،انسان آزاداس7ت وهی7چ ق7درتی روی زمی77ن ح7ق رب77ودن حق77وق انس7انی رازاون7دارد. ای77ن
جنبش درفرانسه ن77ه تنه77ا ادکلیس77ا وا77دفئودال ب77ود بلک77ه مق77دمات جنب77ش و ای77دههای سوسیالیس77م
تخیلی را فراه7م نم77ود. ازجمل7ه اندیش7مندان آن : ول7777تیر،منتسکیو،هولباخ،و م7ارات بودن7د. درآلم7ان ای77ن
جنبش گرچه سیاسی ولی بسیارمتنوع و تئوریک(نظری) ب77ود، ک77ه منته77ی ب77ه فلس77فه کلس77یک آلم77ان
گردید. ازجمله نظریه پردازان آن : لیبنی7777تز،لسینگ،کانت، ویلن77د وغی77ره بودن77د. درآمریک77ا نماین77دگان ای77ن
جنبش برای استقلل آمریکا ازانگلیس، دست به مب77ارزه زدن77د؛ از آنجمل77ه : فرانکلی777ن،پاین، و جفرس77ون.

 موجب یک انقلب دمکراتیک گردی77د.19 درروسیه شروع شده بود،درقرن 18جنبش روشنگری که در قرن 
ازجمله مبارزان آن: لومونوسف،رادیشف،هرتسن،بلینس7777کی،چرنیشفسکی،پیزارف و دوبرولوی7ف بودن7د.
مورخین چپ مدعی هستند که امپریالیسم و بورژوازی زمان حال به ای77دههای روش77نگری خی77انت نم77وده
است. اندیشمندان چپ درحالیکه ازخی77انت امپریالیس77م وس77رمایه داری ب77ه ای77دههای روش77نگری س77خن
میرانند خودرا تنه77ا وارث ای77دههای عصرروش77نگری میدانن777د.آنها م77دعی هس77تند ک77ه ارثی77ه س77نت ترق77ی
خواهانه روشنگری درمارکسیسم تایید شد و ایدههای روشنگری درآینده نه چندان دور درسوسیالیس77م
و کمونیسم عملی خواهند گردید. بایداشاره کرد که نویسندگان دائرت المعارفی درانقلب فرانسه نق77ش

مهمی داشتند.
آنان درآن مجموعه آثارنوشتند که دوره دی77ن وفلس77فه پای77ان ی77افته و عص77ر عل77م وعق77ل فرارس77یده اس77ت.

 رامیتوان نتیجه تاثیرکتاب دائرت المعارف درمیان روشنفکران دانست.1789انقلب فرانسه درسال 
روشنگری فرانس77ه رادیک7ال ترازروش77نگری انگلی7س ب77ود. انقلب7ی ب77ودن آن7را میت77وان م7دیون آت7ه ایس7م و
ماتریالیسم بودنش دانست.آنان میگفتند ک77ه دی77ن را نبای77د اص77لح کردبلک77ه آنرابای77د بکن77ارزد ودرسیاس77ت
منظور تحول نیست بلکه برای انقلب بایدکوش77ید. آن77ان درج77واب متافیزی77ک م77ذهبیون میگفتن77د ک77ه عق77ل
ودین باهم سرسازش ندارند.درحالیکه دیدرو به یک آته ایسم آشکاراعتراف نمود، دالمبر میگفت ک77ه آت77ه
ایسم عده ای،اورا به خنده می اندازد. دوایده مهم روشنگری انگلیس یعنی لیبرالیسم و دئیس77م بودن77د.
دئیست ها خدارا سازنده ماشین جهانی میدانستند  که نیازی ب7ه پی7امبر و مقدس77ین ن7دارد. لیبرالیس77م
فردگرایانه روشنگری انگلیس خواهان تقسیم قوا درحاکمیت بود. سرانجام خواسته های روشنگری اروپا
به آمریکا رسید؛ جائیکه دهها سال لیبرالیسم لک ادعای مطلق آزادی ف77ردی دارد. متفک77ران روش77نگری
همچون دوره رنسانس میگفتند که انسان مهمترازجهان و کائن77ات اس77ت، و روانشناس77ی مهم77تر از عل77م
مافیزیک میباشد. خصوصیات مشترک روشنگری فرانسه ترکیبی از: عقلگرایی،تجرب77ه گرای77ی، وکوش77ش

برای رفاه اجتماعی بود.
امروزه میتوان تصورنمود که تم77ام ش77عارهای دوره روش77نگری ب77رای رس77یدن ب77ه عقلگرایی،آزادیخ777واهی،
وترقی خواهی بی مرز بوده اند. آته ایسم رادیکال غالب آن7ان متک7ی ب7ه ق7درت عق77ل و افک7ارعلمی ب77ود.
ولتیر و هولباخ درفرانسه به انتقادشدید ازافکار اتوریته مانند دین و کلیسا پرداختند. دوحقیقت مهم دیگ77ر
جهانبینی آنان اعتقادی خوشبینانه به پیشرفت اجتماعی نامحدود و قابل تربی77ت ب77ودن انس77ان هس77تند.
آنان با تکیه برقوانین ط77بیعی خواه7ان براب7ری می7ان انس7انها بودن7د. ازنظرط77بیعی آن7ان دارای ایم7انی ب77ه
منطقی بودن،عقلگرایی و نیکوصفتی و خوش قلب بودن انسان شدند. آن7ان غی77رازآزادی وبراب77ری انس77ان
درمقابل قانون خواهان سعادت و خوشبختی او و تحمل و مدارای دگراندیشان بودن7د. روش77نگران مخ7الف
خرافات دینی و طرفدار آته ایسم،فردگرای7ی و جه7انوطنی بودن7د. ازجمل7ه دیگرخواس77ته ه7ای آن7ان: ح7ق
اعتراض،حق مالکیت و حق امنیت بودند. ماتریالیستهای عصرروش77نگری طرف77داربرابری حق77وق زن و م77رد

شدند. شفافیت فکری،تیزی انتقادی و وسعت تجربی ازجمله دیگرخصوصیات آنان بود.
ادیبان و ادبیات نیزدرجنبش فک77ری روش77نگری نق77ش مهم77ی داش77ت. پ77اره ای ازآن77ان ازجمل77ه معروف77ترین
نویسندگان اروپا درسه قرن گذشته بوده اند. لسینگ آلمانی بانمایشنامه "ناتان دانا" خواهان دوس77تی و
م777دارای م777ذهبی بی777ن ادی777ان گردی777د. منق777دین درآغ777ازاین دوره ب777ه کش777ف آثارشکس777پیرازدیدی
اجتماعی،انسانی و انتقادی گردیدند. روسو غیرازعقلگرایی اشاره ای به لزوم احساسات وغرایز طبیعی
انسان می نمود. اهمیت به نقش احساسات موجب شد که هنروادبیات روشنگری بس77وی هن77ر روکوک77و
تمایل یابد. آثار آموزشی،گزارشی و سفرنامه ای نویسندگانی مانند: س777ویفت،دفو، و روس77و خوانن77دگان
بیشماری یافت و کوشش شد تابرای  قوانین ع77ام ادب77ی و مرزه77ای ژانره77ای گون77اگون آن،دانش77نامه ای

تهیه گردد.
ی77درو آنزمان ازکشورخودفرارکرده و به خارج رفتند؛ دی جنبش روشنگری فکریندگان نماین از مهمتریبعض
ی نزد پادشاه پروس درآلمان  ب77ود. هم77دمی چندسالیر شد، و ولتیه ملکه روسیر کبین مهمان کاتریمدت
ین نخس77تی77د باکم ک77ه ح77اید اعتراف نمایدریش مانند فری روشنگران باعث شد که شاه مطلقه اینگونباا

 ک77نیش77ه مردم ریان را درمیل که " خرافات رذیگفت میحیت با مسیردررابطهخدمتکار دولت خودباشد. ولت
یس77ی بوج77ود آم777ده،چون بع77دازربودن جن77ازه عیر ک77بیب فریک براثر یحیت که مسینویسد!" دالمبر میدکن

 عقلگ77رایقی،دی777ن حقی77ن ک77ه دیگف77ت میگری است. دیوسته نمودند که او به ملکوت درآسمانها پیعهشا
 که شهامت استفاده ازیگفت کانت می، فقط خرافات هستند. در رابطه با روشنگریگر دیداست چون عقا

یم انس77ان ازوا77ع خودخواس77ته حق77ارت و تص77میی ره77ایعن77ی ی " روش77نگرید،عق77ل خ77ودرا داش77ته باش77
 راد در فرهن77گیما س77از " (ترجم77ه نق77ل ق77ول یگ77ران فه77م خ77ود ب77دون کم77ک دیری بک77ارگیوجس77ارت ب77را
 گردد.یز خلقها نیان وحدت میه پایز سعادت آمی فردی که کوششهایخواستند). آنان میاصطلحات ادب



30

                        غم هاي  خارجي بودن۔ ۲۵

باما قدري صبورباشید.مي بخشید كه ماهنوزاينجاهستیم.مي بخشید كه مادراينجاكارمي كنی77م.  م77ي 
بخشید كه زن هايمان بچه مي زايند.مي بخشید كه بچه هايمان به مدرسه مي رون777د.مي بخش77ید ك77ه
ما سقفي بالي سرمان داريم.مي بخشید كه آب جاري وبرق درخانه داريم. لطفا قدري بلندنظر باشید و

خود را به كوچه علي چپ بزنید  چون ماقبل از بیداري قصد رفتن نداريم.
همسايه ام حسن ترك  اهل ترابوزان  ده سال است ك77ه در اينجاس77ت. اوازس77اعت پن77ج ص77بح ب77راي ك77ار
شیفت خانه را ترك میكند.صبح ها نمك برفي و شن درخیابانهاي يخ زده مي پاشد تا ش77ما لی77ز نخوري77د.
بعد ازكاراوفوري به خانه مي آيدتاتصويرخیابانهايتان همچون صفحه تلويزيون برفك77ي نش77ود ت77ا او ت77وهیني
براي چشمهاي آبي سردتان نباشد.دراتوبوس اوسرپامي ايستدتاشمابنشینید چون كسي حاارنیس77ت

كنار او با لباس سپوري بنشیند.
اواعتصاب نمي كند  اعتراض نمي كند  راهپیمايي نمي كند  بايكوت نمي كند  تحريم نم77ي كندتقاا77اي
حق راي ندارد  تقاااي حق تجمع ندارد  پاسپورت دو ملی77تي نم77ي خواه77د  اگرچ77ه ش77ما اينهم77ه ق77انون

پاراگراف  بند  ماده در مجلس تان در باره او به تصويب رسانده ايد.
شمادرخانه به بچه هايتان ياد مي دهید : من ك7ار میكن7م  ت7و زحم7ت م7ي كش7ي  او حق77وق میگی7رد ت7ا

دركشورش خانه  هتل و اتوبوس بخرد.
ما حقي نداريم ولي وظايفي داريم. صاحب دو زبان شده ايم گرچه تنها وط77ن م77ان را ه77م از دس77ت داده
ايم.زبان را نیز از دست داده ايم  چون در دره سكوت پرت افتاده ايم. دوزبان داريم  يك77ي را درخ77انه ح77رف
میزنیم با ديگري در بیرون ازما سوء استفاده میكنند. فاصله م77ان تنه77ا كیلومتره77ا راه نیس77ت  بلك77ه زب77ان

فرهنگ  دين  آيین  آداب و رسوم. در اينجا
همچون زبانهاي ساكنین ب7رج ش7هر باب77ل  هیچك7س زب7ان ديگ7ري را نم7ي فهم7د چ77ون خ7دايتان ازارتب77اط
ماباهم وحش7ت دارد. هرزم7ان ده7ان را ب7راي گفت77ن جمل7ه اي ب7از میكن7م  ترس7م از آنس7ت ك7ه يك7ي از

شماها بگويد : جماعتي بي سواد  با رفتاري روستايي  كه از حرص حلیم توي ديگ افتاده اند.
درفرهنگ ما خارجي يعني غريب  بیكس  با نوستالژي شوق ديدار جايي يا كسي.درزبان ش77ما خ77ارجي

يعني وحشي  بربر  مزاحم  انگل و تنبل.
هرباركه نامه اي به خانه مینويسم ترسم از آنست كه مادرم متوجه شود كه زبانم رافراموش كرده ام.

سلم  درود  بدرود  آقاي پستچي . من دو هفته در بیمارستان بستري بودم  كسي از من ملق77ات نك77رد
يك روز اينجا را ترك خواهم كرد يا بقول شما گورم را گم خواهم نمود  هیچك77دام از ش77ما س77راغي از م77ن

نخواهد گرفت  هیچكس نبود مرا احساس نخواهد كرد.
اكنون كاغذي سفید و بي گناه روي میز تحرير دو كتاب لغت فارسي به خارجي و خارجي به فارس77ي در
كنارم  دو دانشنامه يا دايرت المعارف در پیش ام  خودنويس  خودكار قلم نی77زه  واژه نگ77ار  زرنگ77ار پارس7ا و
ديگر برنامه هاي پارسي نويسي. منظورم نوشتن نامه اي بلن77د اس77ت. ب77ا اي77ن وج77ود اينه77ا نم77ي توانن77د
مشكل زبان خارجي ام را بیان كنند چون براي هر كلم77ه اي و جمل77ه اي باي77د دنب77ال آن در كت77اب لغ77ت ي77ا
كتاب گرامر بگردم . يقین دارم كه تو آنها را نیزنخواهي فهمی77د. فك77ر كن7م س7رم را زي77ادي از پنج7ره بی7رون

كرده ام. بدرود  آقاي پستچي !

 میان مرگ و آواره گي !–شاعره ۔ ۲۶

                                                    Rose  Auslaender (1901 – 1988)روزا  آوسلندر 

روزا آوسلندر ، ازمشهورترين زنان شاعر آلماني زبان ، يهودي تبار، قرن بیستم اروپا است. شعر او حاوي
حقايق و احساسات دو فاجعه دردآور است : يكي اينكه ، وليت دوران كودكي او يعني شهر “بوكووين77ا “
براثر نتايج دو جنگ جهاني دائ77م تح77ت اش77غال ارت77ش يك77ي از كش77ورهاي : آلم77ان ، اتري77ش ، روم77اني  و
مجارستان قرار گرفت . دوم اينكه او ب77دلیل يه77ودي ب77ودن، چهارس77ال هم77راه م7ادرش در اردوگ7اه اس77یران

 آنه77ارا آزاد1944آلمان هیتلري درانتظار م77رگ بس7ر ب7رد ت77ااينكه س77رانجام ارت7ش س7رخ ش77وروي درس77ال 
نمود ، گرچه گويا نیمي از جمعیت يه7ودي ش7هر ص7د هزارنف77ري بوكووين77ا ازطري77ق نازيه7ا بقت77ل رس7یدند.

اودرآن اردوگاه نیز با شاعر ديگر آلماني زبان و يهودي تبار، يعني پاول سلن شخصن آشنا گرديد.
روزا آوسلندر پیرامون آن روزهاي سخت و ناگوار مینويسد : “مابه اعدام محكوم شده گان، بطور غیرقاب77ل
بیاني،نیاز به همدردي داشتیم .ودرحالیكه هرلحظه منتظ77ر م7رگ بوديم،بعض777ي درجه7ان خی7الي واژهه77ا
میزيستند ؛ يعني درخانه اي روئايي درشرايط بي خانماني. نوش777تن،زندگي م77ان ب77ود و ش77عر، مق77اومت
مان.درآنجا فقط واژه “مادر“ هن7وزنیرو و ق7درت ج7ادويي داش7ت ؛ يعن77ي نق7ش مرك7زي مق7اومت درمقاب77ل
فشار و تهديد جسمي و رواني . و زبان ، جانشین گم شدهها و از دس77ت رفت77ه گ77ان م77ان ش77ده ب77ود . و
چون آن بلهايي كه بسرمان آمد، قافیه نداشتند و بي نظم بودند، ماهم به شعر نو پناه برديم. ما نج77ات
يافتگان آن قتل عام ، باكمك واژهها ، زن77دگي س77اختیم ، چ77ون قل77م زن77ي، زن7دگي ب77ود ، يعن77ي مق77اومت

 و زبان ش77اعرانه ،ناق77ل زيب77ايي–دربرابر مرگ .و زبان مادري ، محلي براي سكونت ، سكوت و استراحت 
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مناظر طبیعي وطن، و فرهنگ و سنت جامعه مان ، گرچه درجهان مكانیكي، واژههاي صفتي ، بي معن77ا
شده بودند . ايمان به انسانیت ،و نیروي نجات بخش ادبیات را ،كوشیديم تادرنزدخود حفظ نمايیم “.

امروزه گفته میشود كه در ش7عر او ، ف7اجعه ه7اي ق7رن بیس7تم و ن7ابودي زيب7ايي من7اظر ط77بیعي اروپ7اي
شرقي،بدلیل جن77گ، بچش77م میخورن777د.مرگ، تنه77ايي، وط77ن، نوس77تالژي دوران ك77ودكي، وحش77ت ه77اي
زن77دگي گذش77ته، بیگ77انگي درمه77اجرت و آواره گ77ي ، ازديگرموا77وعات شعراوهس77تند. اش77عاراوباتنوع
مواوعي و سبك و فرم راديكال و شرح جهان باكمك تصاوير، و زيبايي آركائیك، يك77ي ازبه77ترين ش77عرهاي
زنان اروپا هستند. شعرش،بخشي ازش7عرمدرن اروپ7انیز اس7ت. اودرنیم7ه دوم ق7رن بیس7تم باكم7ك پ7اول
سلن،بافرهنگ آوانگارد وشعرمدرن آلمان آشنا شد. گرچه او چهل سال تحت تعثیر فرم شعر سنتي بود
.ودرپايان، او بدون توجه به مدهاي ادبي، به سبك خ77ودادامه داد و ش77عرهايي: روشن،كوت777اه، و فش77رده
سرود . هیلده دوبین ،او را يكي از آخرين زنان شاعر يهودي آلماني زبان اروپا نامی77د. روزا آوس77لندر دهه77ا
سال وادار به مهاجرت و تبعید گرديد و بدين سبب چندين سال، اشعارش را به انگلیس77ي نوش77ت، چ77ون

 بع77داز دي77دار مج77دد ب77ا پ77اول س77لن1957بقول خودش، درزبان آلماني لل شده ب77ود و س77رانجام درس77ال 
درپاريس، دوباره آغاز به سرودن شعر نو نمود .اش77عار نیم77ه دوم ق7رن بیس7ت اوش77امل: تجربی7ات روزان77ه،
افكارواحساسات،تجربه هاي تعقیب و فرار، عشق، دوستي،مناظر طبیعي، ن77ابودي ق77ومي درش77هرها، و
مواوع زبان ، هستند.ازنظرادبي اوزير تعثیر : هلدرين، تراكل، هاينه، ريلكه ، كافكا ، شعرمدرن آلماني، و
رمانتیك غربي، قرارگرفت . وازنظر فلسفي: فرويد، افلتون و اسپینوزا اورا تحت تعثیر قراردادن77د . پ77اره اي
از اشعارش بدلیل فلسفه “طبیعت خدايي“ اسپینوزا، حاوي “عرفان طبیعت گرايي “هس77تند. آ . م77ارگول

 رقم، حدس میزنند.25000او را “سافوي“ طبیعت زيباي اروپا نامید . مجموعه اشعار اورا حدود 
1988 در شهرآلماني زبان بوكووينا، واقع در روسیه امروزي بدنیا آمد ودرسال  1901روزا آوسلندر درسال 

درشهر دوسلدورف درآلمان درگذشت . نام اصلي او پیش از ازدواج ، روزالي بئاتريس  شرتس77ر ب77ود . وي
دردانشگاه فلسفه و ادبیات خوانده بود . پاول سلن شهر محل تولد خود يعني بوكووينا را ش77هري نامی77د
ك77ه درآغ77از ق77رن بیس77تم درآن كتابه77ا و انس77انها ب77اهم زن77دگي میكردن77د. روزا آوس77لندر دردوران اس77ارت
دراردوگاههاي كاراجباري فاشیسم، نوشته بود كه زندگي نبايد فقط مكان فرار باش77د. او درب77اره ن77اگواري
سالهاي اسارت میگفت كه حتا پرندههاي مهاجر هم ديگر بس77وي جن77وب پ77رواز نم77ي كردن77د ، چ77ون ب77و،

رنگ، مزه ، نور و همه چیز ديگر تغییر كرده بود.
ازجمله آثار او : تابستان كور ، رنگین كمان ، مجموعه شعر نیويورك، اش77عار ش77هر مانهات77ان ، انگیزهه77اي
اسارتگاهي ، بدون ويزا ، همه چیز انگیزه شعر شده ، نفس ام نیش میزن77د، و ش77هر ونی77ز غ77رق ش77دني
نیست، هستند. مجموعه شعر (تابستان كور) باكمك تصاوير سوررئالیستي، تهديد، تعقیب، بن بس77ت ،
و قت77ل مخ77الفین، از طري77ق نیروه77اي اس اس را نش77ان میده77د .كت77اب مانهات77ان ، ن77وعي  اتوبی77وگرافي
نويسنده است و واژهها اغلب حاوي “انتظارمسیحايي“ میباشند. كتاب مجموعه ش77عر نیوي77ورك ، اش77اره

اي به اكسپرسیونیست شدن جهان شهرهاي بزرگ مینمايد.

ارسال مجدد یک مقاله ادبی.۔ ۲۷

   Bachmann.Ingeborg (1926-1973)             .به مناسبت سالگرد اینگهبورگ باخمن

به قول ريش سفیدان وليت مان؛ پدر اين سرمايه داري بسوزد كه حتا كتاب و ساير كالهاي فرهنگ77ي را
نیز سودجويانه نموده است، چون در اين مملكت پناهگاه، كه چاپ كتاب نیز براي خود، ص77نعتي مس77تقل
شده، اغلب كتابهاي عكس دار چنان گران هستند كه خواننده بي پ77ول میتوان77دفقط آنهارادركتابخ77انه ه77ا
ورق بزند.چندي پیش دربخ7ش ادبی77ات ،كت77اب عك77س داري درب7اره خ7انم اينگ77برگ باخمن،ش777اعره م77درن
آلماني زبان اهل اتريش،جلب نظرم كرد.دريك77ي ازعكس77ها تص77وير اورا روي جل77د مجل77ه مش77هور و پرتی77راژ

 چاپ كرده بودند.درعكس ديگري، اوحین ش77ركت درجلس77ه ش77عرخواني گ77روه ادب77ي1954اشپیگل سال 
 درآلمان ،كنار پاول سلن نشس77ته وس77رگرم بح77ث اس77ت. ودرعك77س س77وم درپش77ت47مشهور به گروه 

صندلي اش، ماكس فريش و ه77اينريش ب77ل، ب77ا افتخ77ار “ف77دايت گردي77م“ ايس77تاده ان77دوبه هم77ديگر لبخن77د
س777الگي،درشهر رم در47،درس77ن 1973میزنند. درجاي ديگري درباره مرگ مشكوكش آمده كه اودرسال 

آتش سوزي خانه اش درگذشته است،گرچه مرگش آنزمان مشكوك بود،پلیس اعلن نمود كه او احتم77ال
رفته وآتش سیگارش موجب حريق خانه شده است.توایح اينكه او ازق77رصدرحین سیگاركشیدن بخواب 

 استفاده مي نمود. در دانشنامه هاي چپ درب77اره ويهاي مسكن و مشروب نیز علیه افسرده گي اش
  آمده كه او از مواع هومانیسم بورژوايي ،به خلق آثاري اجتمايي پرداخت.

ويا اينكه گرچه آدرنو زمانیكه ازتعقیب فاشیسم به خارج فرار كرده و گفته بود كه :بعداز اينهمه جنايته77اي
فاشیسم، شاعري نوعي بربريت است، باخمن و خانم ايلزه آشینگر، ازجمله زناني بودند كه بعداز پاي77ان
جنگ جه77اني دوم ب77ه س77رودن ش77عر، روي آوردن777د.يادآوري اينك77ه او قب77ل از ش77اعري ،دك77تراي فلس77فه و
روانشناسي گرفته بود.درجاي ديگري باخمن گفت77ه ب77ود ك77ه عش77ق، آخري77ن تكی77ه ك77اه انس77ان ،و ادبی77ات
هوايي است براي تنفس كردن.منتقدين درآثارش نوعي ياس و ناامیدي و شكست درعشق، مي بینن77د،

سال با ماكس فريش، نمايشنامه نويس سوئیسي همخ77انه ب77ود وبع77د از ج777دايي،سالها دچ77ار5چون او 
افسرده گي شد.شايد به اي77ن دلی77ل بعض77ي ازاش77عارش، ش77رح شكس77ت در رواب77ط عش77قي و دوس77تي
هستند. باخمن پیرامون دوستي اش با پاول سلن هم كتابي باعنوان “ صحبیت ه77اي ادب777ي-عاشقانه“
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منتشر نمود.اوازمواعي فمینستي مینويسد كه اغلب زنان وقتي در رابطه با مردان و مس77ايل اجتم77ايي
به بن بست میرسند، شروع به نابودي تدريجي خود مینمايند. 

اشعار او ش7رح جه7اني س7رد و س7خت هس77تند. درنظ77ر او ن77ه تنه7ا انس7ان بلك77ه ك7ره زمی77ن نی7ز درخط77ر
است.اودركتاب “كابوس بعد از تول77د“، ازپ77وچي و ب77ي معن77ي ب77ودن جه77ان ح77رف میزن77د و ب77دلیل دو جن77گ
جهاني و وجود فاشیسم و ناسیونالیس77م شوينیس77تي، اوازتهدي77د ف77رد از طري77ق گذش77ته و ح77ال س77خن
میگويد. دراشعارش نه تنها ازخودبیگانگي فرد با جهان، بلكه تصاويري از طبیعت مجروح و آسیب ديده، به
نمايش در مي آيند. او كوشید با كمك زبان رم77ز و اس77تعاره، اس77طوره و افس777انه،ترس و قص77ه، تص77اويري
شاعرانه به روي كاغذ بیاورد.درآثارش خواننده شاهد روبرتافتن او ازجهان خارج وبازگش77ت ب77ه ع7الم درون

 قرن گذشته كه درب7اره اث7رات منف7ي دس7تكاري ه7اي تبلیغ77اتي-تجارتي، روان انس7ان50است. در دهه 
،هنوز تحقیق نشده بود، او ازجهان مصنوعي جامعه مصرف و انسان سخن گفت ك77ه گرفت77ار: ظ77اهر و ب77ا
نورهاي مصنوعي نئون است .عنوان يكي از نمايشنامه هاي راديويي او “تجارت با رزياهاي انسان “ بود.
مونولوگهاي انسان ناامید، ش77ورش و اع77تراف انس77ان در ي77ك جه7ان پ77وچ و ب77ي ارزش هس77تند ك77ه برپ77ايه
تجربیات جنگ جهاني دوم نوشته شده اند. مجموعه داستان “ دستكاري و تمري77ن مج77ازي و مص77نوعي“
او، پیرامون مسايل زنان است. رمان اتوبیو گرافیك “مالینا“ي او، كه م77ورد علق77ه جنب7ش فمینس7تي ق77رار
گرفت، از طرف منتقدين ادبي، مهر “عري77ان و برهنگ77ي روح77ي“ خ77ورد. اش77عار تی77ره و غمگی77ن اش اغل77ب

داراي آهنگ و قدرت تصويرسازي هستند. 
خانم باخمن، شاعره اي است میان دو فیلسوف؛ ازنظر فلسفه زباني، او زير تعثیر ويتگنش77تاين و از نظ77ر
جهانبیني، زير نفوذ هايدگر، پاياننامه دكتراي خودرا “ فلسفه انتقادي اگزيستنسیالیس77تي هاي77دگر “ ن77ام
گذاشت.باخمن مینويسد كه شاعر بايد با كمك واژهها و زبان، پا را از ديوار و مرزها، فراتر بگذارد. اودركتار
ايلزه آشینگر، ازمعروف ترين زنان شاعر آلماني زب77ان ق77رن بیس77تم ب777ود.درآغاز، ش77ركت در اولی77ن جلس77ه

 موجب جلب نظر شنوندگان شعرش شد.چون اش77عارش اغل77ب1952“ درسال 47شعرخواني“ گروه ادي
بدلیل آهنگ و زيبايي مورد تحسین قرار گرفته ويا گاهي باعث سوء تفاهم هايي شدند، ب77اخمن تص77میم

 سال شاعري، از سرودن شعر دست بكشد. او م7ي پرس7د چ7را خوانن7ده اش77عارش،10گرفت كه بعد از 
دچار ترس “در خطر بودن انسان و طبیعت “نمیش77وند . وي ب7ا قل7م خلق خ77ود غی77ر از ش77عر و داس77تان و
رمان، به نوشتن مقاله، نمايشنامه، گزارش، نقد و غیره نیز پرداخت. او مدتي با ن77ام مس77تعار “ روت كل77ر
“، مسئول برنامه هاي راديويي شهر برمن در آلمان بود. ازجمله آثارش در اين دوره، كتاب “در رعد و برق

گلهاي رز “ مي باشد.
 در ش77هر1973 دراتريش بدنیا آم77د و درس77ال 1926اينگبرگ باخمن ، شاعره نوگراي آلماني زبان، درسال 

رم درگذشت.پدر وي معلم بود.او در رابطه با سفر خود به كشورهاي مصر و سودان، كت7اب “ان77واع م77رگ“
را منتشر نمود.

ازجمل77ه آث77ار او : ج77واني در ي77ك ش77هر اتري77ش ، ح77رص و طم77ع ، آغ77از و پاي77ان ، محل77ي ب77راي ح77وادث ، و
مجم77وعه داس77تان “ س77ي امی77ن س77ال“ هس77تند. ازجمل77ه نمايش77نامه ه77اي رادي77ويي او :  خ77داي خ77وب
مانهاتان ، و جیرجیرك ها ، مي باشند. دو مجموعه شعر او، يعني : زمان تعیین شده ، و پرستش خرص

بزرگ، موجب مشهوريت وي گرديدند.

بالزاك ، ساعدي فرانسه ؟۔ ۲۸

با قدري خیالپردازي نوستالژيك ، آلبوم عكس و تصوير بالزاك، بیننده را بیاد س77اعدي ، نمايش77نامه ن77ويس
 در حی77ن خاكس77پاري ب77الزاك در پ777اريس،امن ي77ك1850مبارز ايراني م77ي ان77دازد. ويكت77ور هوگ77و در س77ال 

سخنراني تحسین آمیز در باره او میگويد : دوستان گرامي!،ما چندلحظه پیش، نويسنده و نابغه اي را به
درون قبر سرازير نموديم كه او قبل از آن در بالي سرمان،درمیان ستارگان میهن،درپشت ابره77ا و هم77راه

آنها،به حركت درآمده بود.
زندگي نمود،پدرش كارمند دولت وقت در فرانسه ب77ود. او غی77ر از مق77الت1850و1799بالزاك بین سالهاي 

سیاسي-اجتمايي و نقد ادبي، حدود صد رمان و نوول و چند نمايش77نامه نوش7ت. ب77ه نق77ل از دوس7تان،او
روزانه بیش از پنجاه لیوان قهوه تركي مي نوشید ت77ا همچ77ون ك77ارگر زحمتك77ش ادب77ي، در كارگ77اه كم77دي
انساني،به خلقیت و سروصداي گوشخراش بپردازد. بالزاك خود میگويد : من عجیب ترين آدمي هس77تم

كه تاكنون ملقات كرده ام.
بالزاك قبل از موفقیت در نويسندگي، ناشر و چاپخانه دار بود، ولي به علت بحرانهاي غیرقابل پیش بیني
درآغاز سرمايه داري اروپا، ورشكسته شده بود. بدهكاريهاي غول آساي اين تجرب77ه تل77خ ش77غلي ت77ا آخ77ر
عمر گريبانگیر اوشدند.اوبه نظر صاحبنظران ادبي،پ77ايه گ77ذار واقعگراي77ي انتق77ادي در رم77ان است.اهمی777ت
بالزاك براي ادبیات مردمي و جهاني تا آن حد است كه مشاهیر و صاحب نظراني چ7ون : انگل777س-لوكاچ-
آدرنو-گوركي-برشت-پروست-هسه-وايلد-هوگو-تولستوي- زول-فلوبر-بودلر و ديگ77ران در ب77اره اش مق77اله و

كتاب نوشتند.
استاندال مینويسد،آثار بالزاك به اين دلیل محبوب هستند چون آنها نشانه عشق ب77ه بش77ريت میباش77ند.

وآغاز سرمايه داري درفرانسه،مواوعات كنوني اكثر كش77ورهاي1830مسايل و مشكلت سالهاي حدود 
عصرمانیزمیباشند. گويي نوشته هاي ص77دوهفتاد س77ال پی77ش ب77الزاك ، گزارش77هاي فعل77ي دوران جه77اني

شدن سرمايه، درعصر ما نیز هستند.
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انگلس مینويسد:آثارادبي رئالیستي بالزاك در مورد تاريخ اجتمايي فرانسه میباشند . اهمی77ت آنه77ا ب77راي
تحقیقات علمي اجتمايي ما مهمترازمنابع اقتصادي،ت77اريخي و آم77اري ديگ77ران بودن77د. لوك77اچ میگوي77د او در
آثارش نشان میدهد كه چگونه نظام سرمايه داري حتا به تحقیر و فاحشگي ادبی77ات و فرهن77گ می77پردازد،
سیس77تمي ك77ه از فك77ر و احساس77ات ش77اعر، گرفت77ه ت77ا كاغ77ذ س77همیه بن77دي ش777ده،همه را ب77ه ك77الي
سودجويانه تبديل نموده. در اين جنگل انب77وه و وحش77ي، ف77رد در مقاب77ل ف77رد-و گ77روه در براب77ر گ77روه ، ب77ي
رحمانه با هم مي جنگند يا به رقابت مرگ و نیستي مي پردازند. بالزاك بابررسي سرنوشت فرد در دوره
اي معین، واعیت گ77روه،قشر ي7ا طبق77ه اوراه7م درج77امعه ب77ه نق7د م77ي كش7اند. ب77ه اي77ن دلی77ل روش اورا
واقعگرايي مي نامند. آثار او بعد از شكسپیر،مهمترين گنجین77ه فرهن77گ و س77ند اجتم77ايي درب77اره ط77بیعت
انسان ، اين جاندار دوپا، هستند. بودلر میگويد: در تمام آثار او گرمي و آتش زن77دگي ش77عله ور اس77ت. در
او شوق و شور هنرمندانه و استعداد و توانايي هاي علمي همدست هستند. ن77ام او همیش77ه در جم77ع
دوستان و آشنايان ماحااربود،گرچه اس77مش ج77زو لیس77ت دع77وت ش77دگان نب77ود. لوكاچ،انگل777س و هوگ77و

رئالیسم او را نه تنها تحسین نمودند،بلكه اورايك انقلبي ناخواسته نام گذاشتند. 
منتقدين، آثاربالزاك را بدين دلیل رئالیستي میدانند،چون اوشكست و سقوط طبقه حاكم و روي كارآم77دن
طبقه جديد را پیش بیني میكند، گرچه او شخصا خ77ود ه77وادار دولتم7ردان وق77ت ب77ود. در زم77ان او ب77ا رش77د
بورژوازي و مطرح شدن شعار جمهوري خواهي و عدالت طلبي، طبقه اشراف و دربار س77لطنتي وادار ب77ه

تحويل قدرت گرديدند.
بالزاك به علت تجربیات شخصي خود ، منتقد-روزنامه نگار-نويسنده-ناشر-كتابفروش-وهنرمن777د راازجمل77ه
استثمارشدگان و قربانیان نظام سرمايه داري میداند. او در يكي از مقاله هايش مي نويسد: ما خود نی77ز

دكاندار سخن شده ايم.
گوركي میگويد : من از طريق رمانهاي ترجمه ش77ده، دوس77تدار اوگردي777دم،اوازاين راه ،معل77م و رفی77ق م77ن

شد. تولستوي به گوركي توصیه میكرد، براي اينكه نويسنده توانايي گردد،بايدآثاربالزاك را دقیقا بخواند.
مجموعه آثار بالزاك دركمدي انساني است.از جمله ديگر كتابهاي او: آرزوه77اي برب777ادرفته-خادمین ش77اه-

فراز و فرود معشوقه هاي درباريان- جنبش دهقاني مشروطه خواه- و پدر گوريت میباشند.
غالب آثار او شكوه و زاري در باره سقوط و به خطرافتادن طبق77ه اش77راف هس77تند، گرچ77ه او خ77ود شخص77ا
جانبدار قانون جاري و قشر حاكم زمان خود بود. شايد بدين دلیل انگل77س گفت77ه ب77ود، رمانه77اي رئالیس77ت

بالزاك سلطنت طلب را به آثارناتورالیست زولي جمهوريخواه ترجیح میدهد.

  ادبیات ،بعد از بازگشت تان۔ ۲۹

( تشويق ادبیات ، تعقیب اديبان )  
  

اشعار بیمار نشانه جامعه بیمار است.گرچه  ادبیات به كس7ي ب7دهكار نیس7ت ؛  ن77ه قاا7ي اس77ت و ن77ه
وكیل مدافع. با امید به ش7عار ؛قب77ل از م7رگ ، نمی7ر !. بع7د از ب7از گش7ت ت7ان ، نس7یم ت7ازه اي در ادبی7ات
خواهد وزيد.وما سراغ اوتوپي انقلب فرهنگي خواهیم رف77ت. برايت77ان مراس77م اس77تقبالي برق77رار خ77واهیم
كرد، مانند جشن بازگشت بزرگ علوي از آلمان،گ777وركي از ايتالی77ا و سولژينیس77ین از آمريك77ا. خ77انه آت77ش
گرفته را ديگر نمیشود با آب خاموش كرد بلكه بايد با اشك شما بازگشت گان. عده ا ي خود را فروختن77د،
عده اي س7ازش كردن7د و ع77ده اي ه77م خودكش7ي نمودند.آنه777ايي راك77ه انگش77ت ب7ال گرفتن77د، فرام77وش
نخواهیم كرد،وآثارشان را بخشي از كتابهاي درسي خواهیم نمود، نام هاي مستعارشان را به رس77میت
خواهیم شناخت. برج عاج ديگران  از عاج فیل نیست بلكه از استخوان خرد شده اه77ل ادب آس77یب دي77ده
است. زندانیان آزاد خواهند شد، از قربانی77ان برن77امه خ77راب نم77ودن مش777اهیر،يعني برن77امه ه77ويت، اع77اده
حی77ثیت خواه77د ش77د. جن77گ داخل77ي ادبی77ات ب77ه پاي77ان خواه77د رس77ید ،واعلن آت77ش ب77س خ77واهیم
كرد.اردوگاههاي  استراحت  و تفريحي نويسندگي براه خ77واهیم ان77داخت. ب77راي زن77ان ك77انون نويس77ندگان
تشكیل خواهیم داد. اتهامات فراماسیوني ادبي را افش77اء خ77واهیم نم777ود.براي حم77ايت از ادب و فرهن77گ
يارانه تعیین خواهیم كرد.كتابهاي ممنوعه اجازه نشر خواهند گرف77ت. انحص77ار چ77اپ و نش77ر را ب77ي اعتب77ار
اعلن خواهیم نمود. بوروكراتهاي ادبي را به اردوگاههاي پناهندگان در غرب خواهیم فرستاد. سازمانهاي
ادبي-فرهنگي وابسته دولتي، منحل خواهند شد.كتابهايي كه با سرمايه شخصي و تیراژ پ77ايین ، مانن77د
آثار فوتوريستي ،درخ7ارج و داخ77ل منتش7ر ش77دند، ج7بران هزين7ه وغرام7ت خواهن77د ش7د. ادبی7ات آوانگ7ارد
جوانان را ناشي از ايدز فرهنگي غرب معرف77ي نخ77واهیم ك777رد.ادبیاتي ك77ه ب7اعث دن77دان درد ش77ود، م77ورد
انتقاد قرار خواهد گرفت. كارتل و كنسرنهاي كوكاكول، مك دونالد و مارلبرو، هم حتا میتوانند ج77ايزه ادب77ي
اهدا كنند، چنانچه آنهاموجب تشويق اهل ذوقي شوند. ادبیات زن77ان بی77ش از اي77ن تش77ويق خواهن77د ش77د
ج77ون ب77ه ق77ول ص77احبنظران، آنه77ا داراي زب77ان، س77بك، وموا77وع خ77اص خ77ود هس77تند. س77اختن دش77منان

ساختگي فرهنگي مانند زنان، جوانان ، وخارجیها، را فريبي براي انحراف اذهان عمومي میدانیم.
ادبیات ايراني و فارسي را با هم آشتي خواهیم داد. با آغوش باز ب77ه پیش77باز فرهن77گ جه7اني و خ77ارجي
خواهیم رفت.چنانچه لزم شود از كیسه خلیفه خواهیم بخشید. اشعار ش77یكاگو و ه77ارلم ت77ان را ترجم77ه
خواهیم كرد.براي نوشتن رمان (گلهاي خشم )جايزه تعیین خواهیم نمود. رمان بايد ن77ه تنه77ا ج77اده ص7اف
كن انديشه بلكه يخ شكن تابوها باشد.ادبیاتي كه با مشتهاي گره كرده در جیب ،شعار دهد، انديشیدن
را فراموش خواهد كرد . همچون چنگیز آيتماتوف، اسطورههاي ايل و ديار و وط77ن را وارد داس77تان و ن77وول
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خواهیم كرد. زاري و نوحه هاي نمايندگان مجلس را تجديد چ77اپ نخ77واهیم ك77رد. چ77ون اكس77یژن زي77ادي و
مازاد بر مصرف، ممكن است باعث خفگي شود. باز هم ب77ه بح77ث : ف77رم و محت77وا ، زيب77ايي شناس77ي ي77ا
اخلقگرايي خواهیم پرداخت. كانون نويسندگان را نبايد وادار ك77رد ك77ه نق77ش ح77زب سیاس77ي ي77ا س77ازمان
انقلبي بازي كند، چون فعالیت اجتمايي نه تنها س77ركوب نخواه77د ش77د بلك77ه تش77ويق خواه77د گردي77د. ب7ا
اينهمه نويسنده میتواند نقشهايي مانند معلم اخلق، منتقد و شاكي، جامعه شناس، مفس77ر عش77ق و
طلق، عارف و اقتصاددان بعهده بگیرد. در ديكتاتوري مردم بجاي كت7اب و فرهن7گ دنب77ال ماش77ین و لب7اس
مد و عطر بودند.از كتاب در مقابل ساير رسانه ها مانند مطبوعات،فیلم، راديو، تلويزي77ون، اين7ترنت،و وي7دئو
پشتیباني خواهد شد. به جستجوي سرزمین خیالي و فرا77ي خ77واهیم رف77ت. نويس77نده میتوان77د درب77اره
تابوها نیز بنويسد، از جمله :ناسیونالیسم، معتادان، مخالفین،هیپي ها، فیمینیست ه77ا.در زم77ان پس77ت
اوتوپي حال ،بايد دوباره به فكر ادبیات افتاد. در زندگي فرهنگي ،هر جنب77ش و حرك77تي ح77تي  پ77اپ و راك
نی77ز امك77ان فع77الیت دارن77د. ادبی77ات را ديگ77ر نباي77د ب77ه ش77اخه ه77اي: رس77مي، لی77برال، روس77تايي تقس77یم
كرد.پرچمداران انترناسیونالیستي ادبیات نبايد ادبیات ملي و روستايي خود را فراموش كنند. ما به نق77ش
مهم ادبیات براي بازسازي از جمله نقش روانشناسي، اخلقي، اجتم7ايي و اقتص7ادي آن آگ7اه هس77تیم.
ادبیات پورنو و سكسي،ادبیات نژادي، ادبیات اد كمونیستي بايد افش77ا گردن77د. نويس77ندگان خ77ارجي، از

جمله كافكا، جويس، پاسترناك و سولژينینسین را زيرذره بین نقد خواهیم برد. 
رئالیسم میتواند با سمبولیسم رقابت كند. يك متن ادبي میتواند اجتمايي، سیاسي،مذهبي يا اس77تتیك
باشد.رئالیسم به دلیل توان7ايي هن7ري  دوام آورد و رئالیس7م سوسیالیس7تي ب77ه خ7اطر حم7ايت دول7تي.
مكاتب ادبي ديگر مانند پسامدرن، آب77زرد، وس7اختارگرا  ممك77ن اس7ت ب77دلیل نیهلیس77م ارزش77ي ،موق77تي
باشند.ما مهماني آنها را تحمل خواهیم كرد.ادبیات كلس77یك و رئالیس77م ب77ه دلی77ل اي77ده آل اتح77اد، يعن77ي
وح77دت اخلق و زيب77ايي، دوام آوردن77د. ش77هامت نويس77نده نباي77د ج77اي اهمی77ت هن77ري او را بگی777رد.مردم
،همیش77ه باش77رف و ح77اكمین ن77امردمي بودند.م777ردان نی77ز میتوانن77د ب77ه موا77وعاتي مانن77د : آش77پزخانه،

خانواده،خانه داري،و روابط احساساتي در آثارشان بپردازند.
باز هم ؛ تولد در وطن ، مرگ در غربت ! 

 ويلیام  يت۔ ۳٠

YEATS , W.B  (1865 – 1939(                            سه زن در زندگي شاعر ملي !

شاعر ملي ؛ استقلل يا خودمختاري ؟. تابوت پوسیده ويلیام يت ، شاعر ملي و مب77ارز اس77تقلل طل77بي
، را بع77د1923 وبرن77ده ج77ايزه نوب77ل ادب77ي س77ال 20ايرلن77د ، مهم77ترين ش77اعر انگلیس77ي زب77ان ق77رن 

سالها،سرانجام طي مراسمي باشكوه ؛ دولتي و نظامي، ازفرانسه به محل زادگ77اهش درايرلن77د منتق77ل
كردند. او نزديك بود به سبب ناسیونالیسم و میهن پرستي به فاشیست هاي اروپا ب77ه پیون77دد. درمب77ارزه
اجتمايي وخلقیت ادبي وي گويا سه زن درسه مرحله زندگي اش تعثیر مهم77ي بجاگذاش77تند. درج77واني
خانم معود گونه اورابا مبارزات استقلل طلبانه براي رهايي ايرلند از زير يوغ بريتانیاي كبیر! آش77نا ك77رد. در
میانسالي خانم ايزابل گريگوري موجب آشنايي او با ادبیات رئالیستي و اجتمايي ش77د . و در كهنس77الي
خانم گرجیه هیدلس اورا با عرفان و خودشناسي و عالم هپروت ب77راي زن77دگي بع77داز م77رگ آش77نا نم77ود!.
آقاي ويت پايه گذار تاتر ايرلند درجنبش فرهنگي “رنسانس ايرلند“ بود وس77الها درراه اس77تقلل كش77ورش
مبارزه نمود. آثاروي تضاد قوي میان سنت و تجدد اجتمايي زمان و جامعه اش را نشان میدهن77د. ازجمل77ه
دليل جايزه نوبل ، اعلن شد كه او بخشي ازفرهنگ خلق خودرا توانست به شكل هنر دراختی7ار ديگ7ران
بگذارد. يت بعداز ديدار با رابیندار تاگور و آشنايي با فلسفه و ادي77ان ش77رقي، ب77ه ن77وعي عرف77ان روي آورد.
درپايان عم7ر بع77داز س77ناتور ش7دن او در دول7ت مرك77زي انگلی7س ، ناسیونالیس7ت ه7اي ايرلن7د ب77ه نش7انه

اعتراض، خانه و كاشانه اش را به آتش كشیدند.
يت نه تنها يكي از مهمترين شاعران و نمايشنامه نويسان انگلیسي زبان قرن بیستم بود، بلكه او به   

ادبی77ات م77درن انگلی77س تك77اني مه77م داد. آث77اراو تغیی77ري عظی77م روي ادبی77ات م77درن انگلی77س و ايرلن77د بج77ا
گذاشتند. اوزير تعثیر مكتب سمبولیس77م فرانس77وي ، اش77عاري بس77یار زيب7ا آفري77د. ي7ت پ77ايه گ7ذار ش7عر “
سمبولیسم جادويي “ درغرب است. او سنت گرايي است كه خودرا ب77ه طن77ز “ آخري77ن ش77اعر رمانتی77ك “
اروپا نام نهاد . يت سالها باكوشش عجیبي ب77ه گ77ردآوري فرهن77گ فولكلوري77ك ، قص77ه ه77ا و اس77طورههاي
مردم ايرلند پرداخت و نمايشنامه ه7ايي ب77ا تكی77ه برادبی7ات ق77ديمي وفولكلوري77ك مردم77ش ب77ه روي ص77حنه
فرستاد. او روي هركدام از نوشته هايش سالها كار میكرد تا آنهارا بصورت ساده و خلق77ي درآورد . او غی77ر

از تاگور با اسكار وايلد و برنارد شاو، رفت و آمد دوستانه داشت . 
يت در دفاع از رمانتیك جامعه روستايي ايرلند به انتقاد از جنبش صنعتي شدن درغرب و به انتقاد از    

“ دانس77ت . اع77تراض ي77ت ب77ه تفك77رحقيقت اب�ديماده گرايي دوره م77درن پرداخ77ت و آن77را پاي77ان و م77رگ “
، نكثيف م��درننناتورالیستي ؛ ودرنظر او،ادهنري ، دمكراسي و شهر نشیني ، با حمل77ه او ب77ه م77وج 

همراه بود. اودرجهان مدام دونیروي دوئالیستي رادرحال مبارزه میديد : فرد-جهان ، مرگ-زندگي، جسم-
روح ، خیال-واقعیت ، حال- گذشته، و غیره . يت غ77البن داراي افك77اري متض77اد و متناقض77ي ب77ود . اوبج77اي
ماتريالیسم و رئالیسم ادبي، سالها تمايلت و ايدههاي هنري اشراف، نجیب زادگان و برگزيدگان را تبلیغ
میكرد .وگاه هشداردهنده، سقوط جهان و دوره آخرزماني و منتقد زمان و جامعه خود ش77د. اودرآث77ارش از
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زباني سنبلیك اس77تفاده میك77رد : درخ77ت ، پرن77ده ، ب77رج ، دري77ا ، خ77انه و غی77ره در نوش77ته ه77ايش مع77اني
 ب77دلیل1910استعاره اي دارن77د. وي ب77ه ط77رح اختلف بی77ن زن77دگي ف77رد و تودهه77ا  در آث77ارش ،و در س77ال 

تمايلت عرفاني به انتقاد از درام رئالیستي پرداخت. منتقدين ،  تبلیغ ايده آلهاي اش77رافي و برگزي77دگان،
درآثاراورابدلیل سنت رمانتیك سمبولیسم وي میدانند، و صاحبنظران در آث77ار گ77اه غل77وآمیزش مخل77وطي از
استتیك اشرافي و فردگرايي عرف7اني م7ي بینن77د. اوتوانس7ت جنب77ه دراماتی77ك دي77ن مس77یح رابااش7اره ب77ه

مبارزه دائم میان خداي مسیحیت و ديو درون انسان غربي، بصورت هنر مطرح نمايد. 
يت عناصر فرهنگ فولكلوريك لیرلندي را به شكل تركیبي از خیالپردازي و واقعگراي7ي مط7رح نم77ود. او   

بسته به شرلیط زمان گاهي نیز به نوش77تن نمايش7نامه ه7ايي رئالیس7تي پرداخ7ت. فع7الیت نمايش7نامه
نويسي ي7ت را باي7د دررابط77ه باكوش7ش آغ7از جنب7ش ت7اتري ايرلن7د دانس7ت . معم77ول ط7رف خط7اب  ت7اتر
تش77ريفاتي اش ، اقش77ار برگزي77ده اش77راف و روش77نفكران ناسیونالیس77ت هس77تند. بع77دازانتقاد و حمل77ه
روشنگران جنبش ملي گراي7ي اس7تقلل طلب77انه ايرلن7د ، ي7ت از ادبی7ات رمانتی7ك و سمبولیس77تي فاص77له

گرفت و كوشید همچون شكسپیر به رئالیسم و سنت ادبیات انگلیس برگردد. 
 درفرانس77ه درگذش77ت. اوازخ77انواده اي1939 در دوبلین بدنیا آمد ودرس77ال 1865ويليام يت درسال    

هنرمند برخاسته بود و پدرش يك نقاش نسبتا زبردست بود. يت درتمام عمر يك رمانتیك سیاسي ماند .
آثار اولیه اونه تنها زير تعثیر رمانتیك انگلیس بلكه زيرنفوذ سمبولیس77م فرانس77ه نی77ز ق77رار داش77تند. بخ77ش
مهم انگیزه هاي آثار يت جس7تجوي س7مبول و تص7ويرها در ادبی7ات و فرهن7گ فولكلوري77ك ايرلن7د هس77تند.
اوخودرا طرفدار روانشناسي يانگ میدانست. يت نويسنده اي است كه دائم درحال تغیی77ر و تح77ول ب77ود و
مطابق شرايط زمان به فع77الیت فرهنگ77ي می77پرداخت. اوت77ا آخ77ر عم77ر توانس77ت احساس77ات خاص77ي ب77راي
نیازهاي زنده انسان خوشبین و امیدوار داشته باشد. تضاد و پیچیده گي آثار يت را بدلیل تن7اقض زن7دگي
شخصي و اجتمايي او میدانند. اوبارها تاكید نمود كه راه نجاتي براي حل مش77كلت س77رمايه داري نم77ي

شناسد. 
يت تحت تعثیر عذرا پاوند جانبدار ادبیات و درام غیرخلقي ، و هنر براي برگزيدگان شد. بعدازاينكه      

يت اعلن نمود كه معیاره77اي اس77تتیك مهم77تر از تبلیغ77ات سیاس77ي هس77تند ، رفق77اي ! نماين77ده جنب77ش
استقلل طلبي ايرلند به بايكوت آثار غیراجتمايي و غیرسیاسي وي پرداختند. پاوند در اوج جنبش هن77ري
مدرن ،نوشت كه يت بهترين شاعر انگلیس و بشاشیت و سرزنده گ77ي درآث77ارش فناناپ77ذير هس77تند. ي77ت
سالها به ترجمه نظرات هنري ، آثار اتوبیوگرافیك و درام هاي سوفولكس يوناني پرداخت. . الیوت از تحول
پذيري و تغییرات مداوم آثار يت درشرايط گون77اگون، س77خن گف77ت . اومط77العه آث7ار میانس77الي ي77ت را ب77راي
آموزش نسل جوان لزم دانست و به تحسین يت پرداخت كه خلف غالب انسانهاي اهل قلم ديگر، فقط
به ثبت خاطرات نوستالژي و جواني خود نپرداخت . هانز هنه كه ، مینويسد كه آثار او مانند گ77وته ش7امل

سه دوره : جواني ، میانه سالي ، و كهنسالي ، سطوح مختلف زندگي اورا نشان میدهند . 
از جمله آثار  يت : قوهاي وحشي ، برج ، مسئولیت ها ، پیچش پله ه77ا ، رق77اص ه77اي آق7اي می7م ،   

قرص ماه ، بیزانس ، موسي داغ ، باد در ني ها ، آب در سايه ، كله سبز ، شاخ اكبر ، س77رزمین ش77وق
و دي77دارها ، راه پیم77ايي ه77اي اوس77ن ، كن77ار چش77مه ش77اهین ، روس77تاهاي كل77تي ،  گ77ل رز رازدار ، زن

 جنگل ،  قصه ها و داس77تانهاي فولكلوري77ك كش77اورزان ايرلن77دي ، قطع77اتي ب77راي ت77اتر7اشرافي ، درمیان 
8ايرلندي ، مجموعه مقالت تراش سنگ عقیق ، مجموعه مق77التي پیرام77ون خ77وب وب77د،و مجم77وعه آث77ار 

جلدي ، هستند.   
 

Beauvoir , Simone de (1908-1986)                                      سیمون دوبوار۔ ۳۱
 

يك زن كتابخوان خطرناك فراموش شده ديگر !          

درحالیكه يكي ازگروه ما،تاريخ تولد دقیق خ77ودرا نمیدان7د، س77یمین دوب77وار، نويس7نده فرانس77وي و محق77ق
مبارز جنب77ش فیمینیس77تي، در يك77ي از اتوبی77وگرافي ه77ايش؛ يعن77ي در “خ77اطرات ي77ك دخ77تر نجی77ب زاده“،

 و از آن لحظه كه با سارتر… درپاريس بدنیا آمدم1908 ژانويه سال 9 صبح روز 4مینويسد : من درساعت 
برخوردم كردم، دانستم كه او هیچگاه ديگ77ر زن7دگي ام را ت77رك نخواه77د ك77رد!“. منظ77ور اينك77ه ب77راي غ77الب
غربیها، ندانستن تاريخ دقیق تولد و يا نگرفتن جش77ن س77النه تول77د، میتوان77د همچ77ون ي77ك ت7راژدي كوچ77ك
باعث بحران روحي و شخصیتي شود. ولي براي بعضي از گروه م77ا ك77ه تاچن77دي پی77ش دررابط77ه ب77ا اي77ل و
طايفه، قبیله و وليت خود نامیده میشدند، گرفتن جشن تولد، همچون يك شوخي با خود و يا با فرهن77گ

كشور میزبان است.
سیمین دوبوار نه تنها يكي از آغازگران نظريه پرداز جنبش زن77ان درغ77رب بلك77ه محق77ق و متفك77ري جه77اني

 ق77رن بیس77ت ب77اعث ش77د ك77ه زن77ان غ77رب غی77ر از نق77ش40 و 30است. تغییرات اجتمايي و فرهنگي ده77ه 
سنتي خود بعنوان خانه دار وارد دو برج عاج ديگر مردان يعني جهان كار و جهان ايده نیز بشوند. در م77ورد
جهان هنر و ايده، هدف زنان ديگر زيبانويس7ي تجرب7ه هايش7ان نب77ود، بلك77ه كوش7ش آن7ان ب7راي ش7ناخت
هويت جديد زنانه خود با كمك تحول و پیشرفت هاي اجتمايي بود. دوبوار يك77ي از نظري77ه پ77ردازان جنب77ش

 ب777ود.اوباانتقادوحمله ب77ه تابوه77اي اجتم7ايي م7وجب جنج7ال ج7امعه مردس7الر20فیمینیستي آغ77از ق77رن 
گرديد.دوبوار در كنار آلبرت كامو و سارتر با كمك ادبیات، به ص77ورت عامی7انه ب77ه موا77وعات اص7لي فلس77فه
اگزيستنسیالیستي پرداخت و درغالب ژانرهاي ادبي و فلسفي مطرح روز، استعداد نشان داد.او میگفت
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با كمك اگزيستنسیالیسم و فلسفه وجود آته ايستي، در جهاني ب7دون خ77دا، در جس77تجوي خوش7بختي
است و میخواست در جهاني كافرانه، با كمك هومانیس77م، راه7ي بیاب7د. درفلس77فه اگزيستنسیالیس7تي
آته ايستي او، انسان تنها، در فضا و اطاقي خالي قرار دارد و بايد به هستي خود شكل و هويتي بده77د.
اوبجاي ادبیات زيبا و هنري مرسوم ، از ادبی77ات مس77ئول س77خن گف77ت و زب77ان ش77فاهي را مهم77تر از زب77ان
كتبي سنتي دانست. با اين وجود، بخش7ي از زن7ان منتق7د وي میگوين7د ك77ه دوب77وار خلف رفت7ار و موا7ع
گیريهاي انتقادي اش نسبت به مردان، خود وابسته به س7ارتر و قرب7اني روش77نفكري م77ردان ش7د. دراي7ن
رابطه او نه تنها خود، بلكه آخرين كتابش را نیز به سارتر تقديم نمود. و فیمینیس77تهاي جوان77تر، در نظ77رات
دوب77وار: م77رد نم77ايي، اروپ77ا مرك77ز بین77ي، راسیونالیس77م ب77ي احس77اس و ارزش77هاي اگزيستنسیالیس77تي

سارتري را برجسته مي بینند. 
سالهاست كه نام سیمون دوبوار براي بعضي از اهل كت77اب، ت77داعي كنن77ده ن77ام س77ارتر؛ دوس77ت و ن77امزد
ديرين اش است. اويكي از اعضاي محفل روش77نفكري و مب77ارز س77ارتر ب77ود. دوب77وار در مص77احبه اي اش77اره
میكند كه بعضي از غرض ورزان، نويسنده آثارش را سارتر میدانند، گرچه آثار او خوشبینانه ت77ر از كتابه77اي
سارتر هستند، چون احساس خوشبخت بودن در او يك استعداد غريزي و طبیعي بود.او میگفت چنان ب77ا
سارتر وحدت داشت كه اگر يكي از آنها جمله اي را آغاز میكرد، ديگري میتوانست آنرا ب77ه پاي77ان برس77اند.
دوب77وار در آث77ارش ب77ه مب77ارزه ب7ا : فاشیس77م، اس77تعمارگرايي، استالینیس77م و س77رمايه داري پرداخ77ت.  او
همچون سارتر به مواوع ش77كنجه در زن77دانها و اردوگاهه77اي كاراجب77اري ديكت77اتوراني از ن77وع فاشیس77م و
استالینیس77م اش77اره ك77رد. دوب77وار ه77دف آث77ار خ77ود را آگ77اهي فرهنگ77ي و اص77لحات و تغیی77رات اجتم77ايي
میدانست.اوبا كمك علم، فلسفه و خیالپردازي ب77ه خل7ق ادبی7اتي مس77ئولنه پرداخ7ت و در زمین77ه ه7اي :
رمان، خاطره نويسي، مقاله نويسي فلسفي، سفرنامه و گزارش، به انعكاس زندگي انسان، مخصوص77ا

زنان پرداخت.
دوبوار اگزيستنسیالیسم خود را هومانیسم نامید و ن77ه فردگراي77ي آنارشیس77تي. او س77نتز ماركسیس77م و
اگزيستنسیالیسم را ممكن دانسته و آنرا راه نجاتي ب77راي ح77ل مش77كل حق77وق زن77ان ن7ام ب7رد. در نظ77ر او
اخلق اگزيستنسیالیستي بايد بر پايه وحدت : آزادي، برابري، اتحاد، و احساس مسئولیت باشد . پی7ش
از او ،گابريل مارتین نخستین بار در رماني از واژه اگزيستنسیالیسم در رابطه با مقوله آزادي و مسئولیت
سخن گفته بود.دوبوار با تكیه بر فلسفه وجود، زندگي را “درانتظارمرگ بودن“ نامی77د، چ77ون انس77ان ب77دون
هدف و مسیر، با احساس پوچ و بي معني بودن هستي، روزها، ماهها و سالها، در انتظار پايان زندگي،
در ااطراب بسر میبرد و در نظر او بدلیل اين فش7ارها اس7ت ك77ه انس77ان ب77ه جس77تجوي : ارزش77ها، دي77ن،
مذهب، سنت، ايدئولوژي و غیره میپردازد.اومیگفت انسان چون نمي تواند آينده را پیش بیني كن77د و آن77را

تغییر دهد، بايد در ناداني و در زمان حال تصمیم بگیرد.
 در آنج77ا1986 در خ77انواده اي مرف77ه در فرانس77ه ب77دنیا آم77د و در س77ال 1908خانم سیمون دوبوار در س77ال 

درگذشت. او همچون سارتر سالها در هتل زيست و میگفت هی77چ خ77انه اي مانن77د اق77امت در هت77ل ه77اي
لوكس و مرفه به روياهايش نزديك نشد. اوسینما و  فیلم را مانند ادبی77ات ن77وعي از امك77ان بی77ان و تم77اس
میدانست و ارزش آنرا چون رسانه ادبیات مهم بشمار مي آورد و در اوقات فراغت گاهي به ديدن فیلمي

جالب میرفت. 
 ص77فحه اي “جنس77ي ديگ77ر“ اس77ت. اودراي77ن كت77اب1200يكي از آثار مشهور سیمون دوب77وار كت77اب ج77امع 

تاريخي-جامعه شناسانه به شرح واعیت زنان و وابستگي چند قرني آنان ب77ه ح7اكمیت و ات77وريته م7ردان
مي پردازد. دوبوار در اين كتاب تحقیقي با كمك علوم: زيست شناس77ي، روانشناس77ي، انسانشناس77ي،
اسطوره شناسي، تاريخ و اقتصاد به بررسي شرايط اجتمايي زنان و حقوق پايمال شده آن77ان می77پردازد و
میكوش77د ت7ا نش7ان ده7د ك7ه چ7را در ج77امعه س7رمايه داري و طبق77اتي، جن7س زن ، جن7س دس7ت دوم و
مظلومي است. او میگفت نه عناصر جسمي و بیولوژيك بلكه عوامل اجتمايي به تعريف زن77ان میپردازن77د،
به اين دلیل زن بايد با كمك سلح آگ77اهي، علی77ه جه77اني ك77ه م77ردان س77ازماندهي ك77رده ان77د، ش77ورش و
مقاومت كند.او چون روسو جهان نابرابر و غیرآزاد را جهاني غیرخردمندانه دانست و مي خواست با كمك
اين “ كتاب مقدس و انجیل فمینیستي“!، مردان را قانع نمايد كه رعايت و پ77ذيرش حق77وق زن77ان، ب77ه نف77ع
شان است. او مي نويسد كه حقوق زنان بجاي ارزشهاي طبیعي، مشروط به فرهنگ مردسالر ش77ده و

جمله مشهور او اين شد كه نوشت:“آدم بصورت زن بدنیا نمي آيد، بلكه او را تبديل به زن مي كنند“.
سیمون دوبوار همراه سارتر سفرهايي روشنگرانه به: غالب كش77ورهاي اروپ7ايي، چی77ن، كوب77ا، ش77وروي،
مصر، اسرائیل،آمريكا، شمال آفريقا و برزيل نمود. او دو ب7ار ب7ا م7ائو و يكب7ار ب7ا خروش7چف و تیت77و و اعض7اء
گروه ارتش سرخ آلمان يعني با هسته مقاومت بادرماينهوف در زندان ملقات كرد. او پیرامون اين سفرها

 و شب و روز در آمريكا را منتشر نمود.–دو كتاب : چین، هدفي دوردست 
آثار متنوع و چن77د ج77انبه س77یمون دوب77وار ش77امل : رم77ان، خ77اطره نويس77ي، مق77الت فلس77في، س77فرنامه،
يادداش77تها و گزارش77ات روزن77امه اي و ن77امه نويس77ي هس77تند. آث77ارش ن77ه تنه77ا منعك77س كنن77ده اي77دههاي
فلسفي بلكه نشاني از يك ادبیات اجتمايي و مس77ئول هس77تند. از جمل77ه رم77ان ه77اي ه77ايش : او آم77د و
ماند، خون ديگران، انسان مردني است، مانداريني از پاريس، مرگي لطیف، جهان عكسهاي زيب77ا ، زن77ي
داغان و شكس77ته، هس77تند.از جمل77ه  اتوبی77وگرافي ه7اي او : خ7اطرلت ي77ك دخ7تر نجی7ب زاده، در به7ترين
سنین، جريان مسائل ، مي باشند. مقاله “آيا بايد دساد را نابود كرد؟“، مورد توجه اهل نظر ق77رار گرف77ت.
از جمله گزارش هاي او : شب و روز در آمريكا، چین، هدفي دوردست، نقل قولهاي آلم77اني، هس77تند در
آثار تئوريك او يعني : انس77ان و خ77دا، ادبی77ات زم77ان ح77ال ، ب77ي وطن77ي روش77نفكر چ7پ غرب7ي را ب77ه بح7ث
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میكشاند كه  در جامعه طبقاتي و بورژوايي، در جستجوي تكیه گاهي اخلقي-فلسفي اس77ت. در كت77اب
 جلدي اتوبیوگرافي اش او در باره تربیت خود و زندگي روشنفكران فرانسه سخن میگويد. در سه رم77ان4

ديگراتوبیوگرافیك اش، او به قطع رابطه خود با پیشداوريهاي جامعه بورژوايي و سنتي می77پردازد. ه77دف او
در اين سه رمان شرح زندگي زنان و تابوزدايي میان آنان است. در سفرنامه ها و خ77اطرات اش ،خوانن77ده

با جنبه هايي از تاريخ سیر انديشه و فرهنگ زمان او آشنا میشود.

  ادبیات سرگرداني روشنفكران تكنوكرات۔ ۳۲

    Saul Bellow  ( 1915 - ? ) سائول بلوف -  رمان: مهاجرين ، روشنفكران و اقلیت ها .

 ب7ه نق77ل از منق7دين چ7پ ،1976بلوف ، نويسنده يهودي تبار آمريكايي ودريافت كننده ج7ايزه نوب77ل س7ال 
ازمواعي انسانكرايانه ، ولي بورژوازي ب77ه ش77رح روانشناس77انه اقش77اري از روش77نفكران تكن77وكرات طبق77ه
متوسط و محله هاي يهودي نش7ین آمريك7ا پرداخ7ت ، ك77ه درجس77تجوي معن7ي و ه7دف زن7دگي درجه7ان
ازخودبیگانه و مدرن صنعتي شده ، هستند. اشاره ادبي او به تحصیلكردههاي تكنوكراتي است كه غالبا
رشته تحصیلي شان كمكي به حل بحرانه77اي ف77ردي و اجتم77ايي ش77ان نمیكن77د. م77ورخین ادبی77ات ،بل77وف
رايكي از اعضاي كاروان و سنت نويسندگان يهودي تباري همچون ، نورمان مايلر ، برنارد مالمود ، فیلی77پ

روت و اسحاق سینگر میدانند. 
 س77ال بع77د از ج77ان اش77تاين ب77ك ، او نی77ز ج77ايزه نوب77ل راازآن خ77ود نم77ود . در دوره اي ك77ه غ77الب14بل77وف 

نويسندگان آمريكا دنبال سبكهاي مدرن و پسامدرن بودن77د، اوراه س77نت كلس77یك رم77ان نويس77ي راادام77ه
 آمريك7ا دانس7ت و گرچ7ه آنزم7ان س7بك رم7ان60 و 50 بلوف را میتوان مشهورترين رم7ان ن7ويس ده77ه .داد

نويسي جويس همه جا غالب بود، او به ادامه راه استاداني مانند بالزاك و داستايوسكي درادبیات آمريكا
پرداخت.

درحالیكه امروزه همه ازپايان و مرگ رمان سخن میگويند ، افرادي مانند بلوف میتوانند بق77ول خوانن77دگان ،
موفقیت آمیز به راه رمان نويسي ادامه دهند. اويكي ازرهبران ادبي رمان بعداز جنگ جه77اني دوم ش77د و
میگفت كه رمان وسیله اي است براي هدفي والتر يعني كشف حقیقت و ش77ناخت . بعض7ي آثارآغ77ازين
اورا زيرتعثیر كافكا میدانند. اوهمچون مارك تواين غالب77ا ازتقاب77ل و تص77ادف فرهنگه77ا دري77ك ج77امعه نوش77ت.
مقايسه او امروزه با مارك تواين مهمترين تحسیني است كه ازآثار اودر ج77و ادب77ي آمريك7ا میش77ود. بع77دها
ادعا گرديد كه اوازنظر شرح فق77ر ب77ه م77ارك ت77واين و ازنظ77ر اح77ترام ب77ه آزاديخ77واهي ،ش77اگرد ويتم77ن اس7ت
گروهي بااشاره به تئودور درايسر ، اورا از رهپیمايان مكاتب رئالیستي و ناتورالیستي عصرجديد میدانن77د.
بلوف به شرح زندگي پیچیده و گاهي روان بیمار و دروني روش77نفكر آمريك77ايي می77پردازد ك77ه دچ77ار ازخ77ود

بیگانگي گرديده .
منقدين چپ غالب آثاراورا واقعگرايانه ، اجتمايي و انتقادي، بحس77اب م77ي آورن77د .اودرآث77ارش بااعتق77اد ب77ه
حیثیت و شرف انساني ، احترامي خاص براي آسیب دي77دگان اجتم77ايي قائ77ل اس77ت. اورامیت77وان ج77امعه
شناس ادبي تیزهوش قشر روشنفكر آمريكا دانست. ازجمله دليل كمیته نوبل براي اعطاي ج77ايزه ف77وق
به وي اين بود كه نوشت ؛ درآُثار بلوف كوش7ش ب77راي تف7اهم انس77انها و تجزي77ه و تحلی77ل لطی77ف و ظري7ف
فرهن77گ ام77روزي كش77ورهاي جن77د ملی777تي،گرديده. بل77وف میگف77ت ك77ه اگ77ر ماهمزيس77تي مص77المت آمی77ز
باهنوعان راپذيرفته باشیم ، نیاز به ادبیات و هنر آرامش بخش داريم ، آرامش77ي درجه7ان پره7رج و م77رج ،
آرامشي كه گرچه همچون لحظه عبادت است، ولي چش77مي ب77ه هج77وم م77رغ توف77ان دارد. اودررابط77ه ب77ا
دريافت نوبل گفت كه كودك درونش لذت برد و عالم كهنسال قلبش به ش77ك و پرس77ش افت77اد . بعض77ي از
منتقدين ادبي آنزمان به او گوشزد كردند كه همچون ساير روشنفكران آمريكايي دچ77ار ب77دبیني فرهنگ77ي

نشود و مثل خاخام هاي روحاني يهودي فقط به دادن درس اخلق خودرا مشغول نمايد. 
دربحث تجددخواهي ادبي درباره بلوف گفته شد كه او نه پسامدرن و نه ادمدرن بلكه غیرم77درن اس77ت.
دشمني او با جنبش ادبي آوانگارد وانتقادش از لیبرالیسم درزن7دگي ، از موا7عي س7نت گراي7انه م7وجب
اين قضاوت پیرامون وي گرديد . منتقدين او مدعي هستند كه بل77وف باپی77امي ارتج77اعي- س77نتي و ب77دون
تمايل به تغییرات اساسي ، خواهان راههاي نجات در زندگي شد و او بجاي كوشش براي تغییر و تح77ول
اجتمايي ، بافرهنگ غرب و دشمنان زندگي كنار آم77د. و غالب77ا رمانه77ايش را ب77ا میزگردبح77ث و جلس77ه اي
،مقايسه میكنند كه نويسنده باپی7امي انساندوس7تانه در ص7ف حاكم7ان ج7اخوش ك7رده اس7ت. ه7واداري
راس77تگرايان و شوينیس77تهاي آمريك77ايي از آث77ار او م77وجب ف77روش بیش77تر كتابه77ايش بع77داز پاي77ان جن77گ
شد.اومخالف جريانات ادبي مدرن زمان خود درآمريكابود . بلوف درسايه درخت تنومندي به آفرينش آث77اري

جاوداني پرداخت كه مورد سلیقه و علقه هر اهل كتابي نیستند. 
آثار او را میتوان انتقادي دانست از زوال فرد درجامعه صنعتي و مدرن شهرهاي ب77زرگ . قهرمان77ان آث77ارش
چون نمیتوانند با واقعیات تلخ سرمايه داري كنار بیايند ، دچار احساس بي وطني و بیگ77انگي در واقعی77ات
زندگي روزم77ره آمريك77ايي  میش77وند. بعض77ي ديگ77ر از شخص77یت ه77اي آث77ارش دچ77ار قض77اوت و پیش77داوري
مذهبي و راسیستي میشوند . بلوف مدعي بود كه انساندوستي و سبك زندگي براثر هج77وم ص77نعت و
ماشین نابود شده اند. اوبااشاره به مشكلت روزانه و مسائل محیط زيست مدعي است كه هومانیسم
،قديمي شده و فق77ط درخ7اطرات بج77ا مان7ده . پ77وچي و ب77ي معن77ي ب77ودن زن77دگي انس77ان غرب77ي يك77ي از
مواوعات رمانهايش بود. قهرمانان كتابهايش غالب77ا اس77یر ش77رايط غیرانس77اني محی77ط اط77راف خودب77وده و
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دچاركمبود رابطه باهمنوعان هستند. اواشاره به بدبیني و ي77اس انس77اني درمقاب77ل هج77وم تم77دن غرب77ي
زمان خود مینمايد و میكوشد باسبك خاصي اعتراض اجتمايي راباطنز مطرح كن777د.اوبه ش77هرهاي بزرگ77ي
درآمريكا اشاره مینمايد كه تنها امید جوانان بیكار آن پیوستن آنها به ارتش براي جن77گ اس7ت . بل77وف وارد
جهاني شده بود كه زير تعثیر: هیتلر ، فاجعه هیروشیما ،تئوري هاي فرويد و فرانس فانون به تكان آم77ده
و او همچون يك خاخام يهودي میكوشد تا اين جهان ناپايدار را شرح دهد . او سعي نمود ت77ا در آث77ارش از

عناصر رمان روايتي مدرن استفاده نمايد. 
بلوف غیراز روشنفكران ،به شرح محلت مهاجرين و يهوديان طبقه متوسط آمريكا پرداخت. شرح يهودي77ان
نسل اول و دومي كه درآمريكا احساس بي وطني مینمايند و دچار فقر هستند. شخصیتهاي رمانه77ايش
غالب77ا يهودي77ان ش77هرهاي ب77زرگ آمريك77ا هس77تند .اوب77ه ش77رح يهودي77اني می77پردازد ك77ه آنزم77ان در محلت
فقیرنشین شهر شیكاگو دلل و قاچاقچي دربازارسیاه هستند. اوغیراز اقلیت يه77ودي درآث7ارش ب77ه ش77رح
مواوعات و سرنوشت انسان در جهان صنعتي شهرهاي بزرگ میپردازد . بعضي از منقدين آث77ار اورا ا77د

روشنفكري میدانند، خصوصا اد روشنفكران تخصیلكرده يهودي. 
 درخانواده اي يهودي دركانادا بدنیا آمد و لي در سه سالگي هم77راه وال77دينش1919سائول بلوف درسال 

به آمريكا مهاجرت نمود. پدرش يك بازرگان روس بود . اودر دانشگاه به تحصیل جامعه شناس77ي ، ادبی77ات
و انسانشناسي پرداخت و سالها استاد جامعه شناسي در دانشگاههاي آمريكا بود .

بل77وف را میت77وان نويس7نده اي ب7ا اس7تعدادهاي هم77ه ج77انبه نامی77د ك77ه ب7ا گنجین77ه اي عظی77م از واژهه7ا ،
مواوعات اجتمايي را نیز بسیار جدي میگی77رد . اواززب77ان ش77یك و آكادمی77ك روش77نفكران و زب77ان عامی77انه و
كوچه و بازاري كارگران با عناصري از طنز ، شوق و بشاشیت و سرزباني يهوديان فقیر آس و پاس آنزمان
خیابانهاي شیكاگو استفاده میكرد . بلوف از قهرمانان روشنفكري میگويد كه باتكیه برفرهنگ و تفكر قوي
غرب77ي، جوي77اي راه حل77ي ب77راي مش77كلت زن77دگي ش77ان هس77تند . رمانه77اي او غالب77ا ح77اوي عناص77ر

ماجراجويي ، گفتماني و ايده اي هستند.
آثار او شامل : رمان ، داستان كوتاه ، درام و مقاله هستند. سه رمان مشهور او : ماجراهاي مارس ،    

فرشته رحمت باران ، و اشرافي دوك ،هستند. ساير آثار او : قرباني ، دكان زندگي ، آق77اي زامل77ر ، ب77ا پ77ا
ت77وي آب7داني ، م7رد معل7ق ، می7راث و ه7ديه ، و م7اه دس7امر اس7تاد ، ن7ام دارن7د. در غ7الب آث7ار او ف7رد در

 نوشته ش77ده ي77ك روش77نفكر ك77ه اس77تاد1964جستجوي خود است و در رمان اشرافي دوك ،كه در سال 
فلسفه و تاريخ نیز است بدليل مشكلت زناشويي نامه هاي ناتمامي به مشاهیر جهان ح77تي ب77ه خ77دا
مینويسد و در جريان نوشتن اينگونه نامه هاي فرستاده نشده ، او به رابط77ه خودب77ا جه77ان و ج77امعه پ77ي
میبرد و گرچه داراي چهاچوب فكري علمي و منطقي است ولي درنظام ادري سرمايه داري دچارمشكل
وسرگرداني میشود . مواوع تمام  آثاراورامیتوان يا “انسان معلق “دانست و يا انسانهاي جواني كه تنها
آرزوي شغلي شان  سرباز شدن است و حتا در يك هستي شهروندي در دمكراسي ، اسیر بند و زنجیر

ارتش و نظام اطاعت كوركورانه آن میباشد .  

یادی از کروچه ، ادیب و فیلسوف ایتالیایی .۔ ۳۳

Benedetto  Croce (1866 – 1952)                       کروچه ، متفکری اد فاشیست .

" بنه دتو – کروچه " ، متفکر ایتالیایی ، م77ورخ  ، سیاس77تمدار ، فیلس77وف لی77برال ، و آن77تی فاشیس77م ، 
 زندگی نمود . او فرزند ی77ک زمین77دار مرف77ه ب77ود و وال77دین و خ77واهرش را در ی77ک1866-1952میان سالهای 

زلزله از دست داد و خود شدیدا مجروح شد . 
 در ایتالیا مانیفست اد فاشیسم را نوشت و منتشر کرد . وی فرهنگ زمان خود را1925کروچه در سال 

بطور مثبت تحت تاثیر قرار داد و موجب رشد افکار لیبرال و اد فاشیستی گردید . او در مجله ادبی خ77ود
به مبارزه علیه موسولینی پرداخت و میگفت که انتقاد یعنی ابتدا انتقاد از خود .

کروچه به دلیل مشهوریت و استقلل مالی توانست از تعقیب فاشیسم جان سالم بدر برد . او در مجل77ه
 و1942 به معرفی فلسفه نو ، تاری77خ ، و ادبی77ات معاص77ر پرداخ77ت و می77ان س77الهای 1902" نقد " از سال 

 رئیس شورای نویسندگان جهان بود .1942- 1952 رهبر حزب لیبرال ایتالیا و میان سالهاس 1947
کروچه مدعی بود که در جوانی ب77ه مط77العه آث77ار م77ارکس ، هگ77ل و هرب77ارت پرداخت77ه . فلس77فه وی ول77ی
خلف فلسفه هگل فاقد سیستم است . او مانند هگل میگفت که تاریخ و تاریخ فلسفه ، تحول و تکامل
روح و فکر است .در نظر او دیالکتیک ، مبارزه اا77داد نیس77ت بلک77ه س77نتز اج77زاء  گون77اگون اس77ت . ام77روزه
اشاره میشود که او زیر تاثیر فلسفه ویکو نوع دیگر ایده آلیسم است که از فلس77فه هگ77ل گرای77ی ریش77ه

گرفته .اگرچه او اغلب منکر هگل بود ، در آثارش ولی مقدار زیلدی دیالکتیک مشاهده میشود .
کروچه را غیر از نماینده هگل گرایی نو ، گاهی نماین77ده ک77انت گ77ذایی ن77و نی77ز میدانن77د . وی خلف هگ77ل
متافیزیکی نبود . بعد از اینکه کروچه بر مکتب پوزیویتیسم غلبه کرد . نماینده ایده آلیسم شد . در تئوری

سیاسی او بجای ناسیونالیسم و ولیت گرایی ، به اندیشه ترقی خواه لیبرال اهمیت میداد .
خصوص77یت خ77اص فلس77فه کروچ77ه ت77وجه او ب77ه مق77وله اس77تتیک اس77ت . در نظ77ر وی ه77ر اخلق77ی ن77تیجه
ساختارهای اقتصادی-اجتم77اعی اس7ت . او میگف7ت ک77ه آزادی را فق77ط میت77وان از طری7ق فک7ری و روح7ی
عملی نمود و سنتز تمام سنتزها ، روح و تفکر است . در نظر کروچه تاریخ یعن77ی تاری77خ آزادی ، و اخلق



39

یعنی مبارزه مداوم علیه زشتی، و مبارزه اد فاشیس77تی یعن77ی مب77ارزه علی77ه ق77درتی ک77ه ب77ه اخلق زور
 پله یا سکو  سخن میگفت . سکوی اول استتیک اس77ت ، س77کوی4میگوید . کروچه برای جریان تفکر از 

دوم منطق است ، سکوی سوم اقتصاد است ، و سکوی چهارم اخلق است . این چهار پل77ه بخش77ی از
تفکر نظری یا تفکر عملی هستند .

کروچه کتابهای زی77ادی در ب77اره ادبی77ات و تاری77خ نوش77ت . او خ77الق آث77ار مهم77ی در ب77اره اس77تتیک ، منط77ق
فلسفه عملی ، و فلسفه تاریخ است . وی اهمیت خاص7ی ب77ه ادبی77ات می7داد . ب7ا تکی77ه ب7ر ای7ده آلیس77م

آلمانی ، او در کتاب استتیک به کشف و حدت فرم و بیان در اثر هنری گردید .
از جمله آثار او . مقدمه ای بر نقد و تاریخ ادبیات ، اس77تتیک ، عل7م بی77ان ع7ام ه7ا ، اص7ول زیباشناس7ی ،
شعر و اد شعر ، گوته ، مکاتبه با ک. فسلر ، مواوعات زنده و مرده فلسفه هگل ، منطق بعن77وان عل77م

 ،و تاریخ بعنوان فکر و عمل . ترجمه مجموعه آثار کروچه به آلمانی19مفاهیم مطلق ، تاریخ اروپا در قرن 
 آغاز شد . امبرتو اکو مدعی است که  کروچه در باره استتیک بیش از چند ص77فحه نت77وانت1927در سال 

در باره استتیک ارسطو بنویسد .
منابع چپ در باره کروچه اشاره میکنند که او ای77ده آلیس77ت  ، نماین77ده هگ77ل گرای77ی ن77و ، پ77ایه گ77ذار ای77ده
آلیسم نو ، بعنوان ایدئولوگ بورژوا-لیبرال ایتالی77ا ، و ره77بر ح7زب لی77برال ، در زم77ان خ77ود ب7ا کم77ک تئ77وری و

عمل، با فاشیسم مخالفت و مبارزه نمود .
گراماش77ی در ب77اره کروچ77ه مینویس77د در فلس77فه ع77دالتخواه ب777ورژوا-لیبرال ، وی نتوانس77ت ی77ک وح77دت
ایدئولوژیک میان بال و پائین در جامعه ویا میان ع77وام و روش77نفکر در وس77ط برق77رار کن77د . کروچ77ه همچ77ون
دیلتی میگفت بین علوم طبیعی و علوم اجتم77اعی ف77رق اس77ت ؛ یک77ی ب77ه موا77وعات ع77ام و دیگ77ری ب77ه

 معرفی نم77ود گرچ77ه او در19مسائل خاص میپردازد . کروچه زیر تاثیر هگل، ویکو را بعنوان  عقلگرای قرن 
 بود .17اصل یک اخلقگرای قرن 

وداع با شاعر كودتاچي !. ۔ ۳۴

زشكي كه شاعر شد. 
پرخاش به شاعر اكسپرسیونیست .

شاعري، با سواد تئوريك !.
                                                              Gottfried  Benn (1886 – 1956)گوتفريد  بن 

آقاي گاتفريد  بن ، شاعر اكسپرسیونیستي آلمان درنیمه اول قرن بیستم وخ77الق اص77طلحاتي مانن77د : 
“مهاجرت دروني“ و “زيبايي شناسي زشتي“، غی77راز ش777عر،رمان، داس77تان، و نمايش77نامه، خ7الق آث77اري

– پیرام77ون نق77ش نويس77نده در اي77ن دوره – دول77ت جدي77د و روش77نفكران –تئوري77ك مانن77د: هن77ر و ح77اكمیت 
مشكلت شعر- مسیرزندگي يك روشنفكر- و شاعران میتوانند جهان را تغییردهند- نیزبود.

گرچه او مدت كوتاهي هوادار فاشیسم شد ولي نازيها شعراكسپرسیونیستي اورانیز “هن77ر ب7ي ريش77ه“
نامیدند. اوبقول خود سرانجام به نوع “اشرافي“ تبعید! يعني مهاجرت دروني خودپناه برد. بن براي اينك77ه

درمقابل بحران مدرنیته زمان خود طاقت بیاورد به شكلي از “فرم هستي“ پناه برد و نوشت :
ماجورديگري زيستیم، غیرازآنچه ب77وديم.- م77اجورديگري نوش777تیم،غیرازآنچه فكركردي777م.-ماجورديگري فك77ر

كرديم،غیرازآنچه انتظارداشتیم.- وچیزي كه باقي ماند،چیزديگري شد،- غیرازآنچه كه درپیش داشتیم!.
شعرزوال بن رامیان دومكتب اكسپرسیونیسم و نیهلیس77م قرارمیدهن777د.شايد ب77دين س77بب پ77انزده س77ال

 لیبراله77ا ب77ه او فاحش77ه فك7ري لق7ب دادن77د-–نازيها او را خوك نامیدند- چپها او را شاعر قرااه ي چلفتي 
تبعیديان اورا مرتد شمردند- و مذهبیون ، نیهلیستي اش معرفي كردند.- بن تنها شاعري است كه تمام
عمر به مكتب اكسپرسیونیسم وفادارمان77د. اودرآث77ارش خ77ودرا دش77من : ماتريالیس77م غرب77ي، پوزيوتیس77م
علم77ي، خوش77بیني دروغی77ن ترق77ي ص77نعتي، كمونیس77م روس77ي، كاپیتالیس77م امريك77ايي، و مس77یحیت

فرهنگي، معرفي كرد.
بن خواهان ادبیات و هنري مستقل از ارزش گزاري هاي اخلقي بود. اكسپرسیونیستهاي نیم77ه اول   

ق77رن گذش77ته، فرهن77گ ح77اكم غ77رب را ب77ورژوايي خواندن77د. اويك77ي از ش77اعراني اس77ت ك77ه بح77ران زم77ان
خودراهنرمندا نه درقالب مكت7ب اكسپرسیونیس7ت بی7ان نم777ود.هیچكس چ77ون او تص7ور س7نتي ازش77عر را
آنچنان به لرزه در نیاورد. آثاراو بخشي مهم از ادبیات و هنر قرن گذش77ته هس77تند. اهمی77ت او ب77راي ش77عر
مدرن و آوانگارد آلمان ، امروزه غیرقابل انكاراست. بن خالق ادبیاتي با “تكامل فرم“ ب77ود. درنظ77ر او رواي77ت

 و داستان سرايي يعني حضورزمان را به رسمیت شناختن.–يعني قبول مقوله زمان 
زمان او زمان بحران اجتماعي و جنگ و تحول درغرب بود . پ77درش ي77ك كش77یش آلم77اني و م77ادرش ي77ك  

معلم سوئیسي بود. اودردانشگاه، پیش از تحصیل پزش77كي، الهی77ات و فلس77فه خوان77د و م77دتي پزش77ك
ارتش در دوجنگ جهاني شد و سپس مطبي براي بیماريه77اي پوس77تي و مق77اربتي رادربرلی77ن بع77دازجنگ
بازنمود. وي میگفت درحالیكه انسان دائ77م بیم77ار وازنظ77ر جس77مي درح77ال زوال است،چگ777ونه معیاره77اي
اخلقي اش میتوانند ثابت بمانند. اوتاريخ را میدان نم77ايش پ77وچي و خش77ونت دانس77ت و از زوال غیرقاب77ل

پیشگیري فرهنگهاي حاكم تاريخ، سخن گفت.
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بن درآثارش ازرنج انسان تنها- و قطع روابط انسان مدرن ،حرف میزند و میكوشد تاباوس77ايلي ديگ77ر ادام77ه
دهنده “ايده آلیسم آلماني“ باشد . اوبراي ف77رار ازاحس77اس بیگ77انگي درخ77ود، پن77اه ب77ه ط77بیعت را توص77یه

میكند، چون بنظر او درآنجا، سازگاري و هماهنگي كامل وجوددارد.
بن از شهرهاي جنگ زده اي میگويد كه درآنها، موش77هاي وحش7ي درلش77ه دخ77تران ج77وان، ب7راي تغ77ذيه

 از مرده شوي و نگهبان خانه اموات ،نقل قول م77ي نماي77د ك77ه ب77افروش دن77دانهاي–كودكانشان لنه كرده 
طلي فاحشه هاي بقتل رسیده، شبي را در میخانه اي بخوشي میگذراند!.

 وازنظر سرمستي هنري و شاعرانه، پیرو نیچ77ه بحس77اب–بن راازنظر بدبیني و ناامیدي وارث شوپنهاور  
م7ي آورن77د. اوتح7ت ت7اثیر نیهلیس77م :نیچ77ه ، ب77ودلر، و ريلك77ه، میخواه7د علی77ه نظ77م اجتم7اعي درس7اختار
فرمالیستي هنر، يك واقعیت اخلقي جدي7درا بنی7اد نه7د، ول77ي ش7عرش خلف ب7ودلر جوي77اي اي7ده آله7اي
متعالي نیست بلكه از بیچاره گي انسان و جامعه پ77وچ و ب77ي معن7ي ح7رف میزن7د و همچ77ون نیچ77ه تع77ال

 تح77ت1948خواهي واقعي رادر خلقیت هنري مي بیند . او نه تنها شعر جوان ب77ورژوايي را بع77د از س77ال 
تعثیر قرارداد بلكه جادوگر زبان نیزنام گرفت . بن هنررا تنها شاهد ايده آل خواهي انسان دانست .امروزه
ادعا میشود كه رفتار فاشیسم علیه آثار : نیچه ، هاينريش مان ، و استفان گئورك ، موجب ش77د ك77ه ب77ن
از ادامه همكاري باحاكمان خ77ودداري ك77رده و ب77ه مه77اجرت درون77ي پن77اه ب77برد. پیرام77ون ش77اعر هم77دوره او
–يعني( بشر) گفته میشود كه هردو شاعر اكسپرسیونیست در بي نظمي جهان يك هدف م77ي ديدن77د 

ولي اولي به فع7الیت سیاس7ي دركن7ار طبق77ه ك7ارگر پرداخ7ت و (ب77ن) هن7ر را تنه7ا س7ند نج7ات شخص7ي
بحساب آورد.

 و–بن باوجود اشتباه سیاسي كوتاه مدت خود، بعدها با قدري جنجال و اع77تراض، دو ج77ايزه بوش77نر    
صلیب جمهوري فدرال آلمان، راازآن خود نم777ود.ازديگر آث77ار او : گوش77ت ، مغ77ز، مورگ77و، دوزن77دگي م77وازي،

 نامه به يك بازرگان اديب، شعردهه اكسپرسیونیستي، اش77عار منتخ77ب، س77ه700اشعار ايستا، پسران، 
مرد پیر، صدايي در پشت پرده، سرمستي هاي شاعرانه، نثر سنتزي ، و جهان بیان ، هستند. 

گاتفريد  بن ، شاعر، نويسنده، و نظريه پرداز ادب77ي،  چ77ون پزش77ك ب77ود، كوش77ید ب77ه تش77خیص ادب7ي   
بیماريه77اي انس77ان نی77ز ب77پردازد. او حت77ا دراش77عارش از واژهه77اي :زيس77ت شناس77ي، پزش77كي، انس77ان
شناسي، علمي، خارجي، صنعتي، اس77تفاده میك77رد .زب77ان نش77انه اي و س77نبلیك او ش77امل : فلس77فه ،
اس77طوره، و زب77ان ك77وچه و ب77ازار اس77ت . ب77ن ب77دون احس77اس كراه77ت از : خ77ون، زخ77م، ورم ، س77رطان ،

سفلیس، بیمارستان، فقیرخانه ، مرده شويخانه، و ابتذال در شهرهاي بزرگ صنعتي حرف میزند.
امروزه پاره اي شعر اكسپرسیونیستي اور “ادش7عر“ م7ي نامن7د . او مینويس77د ك7ه ف7رم هن7ري فق77ط  

میتواند مستقل از زمان وجودداشته باشد -و فقط درهنر، ابديت به معني : پیام، وحدت، و آرامش، وج77ود
خواهد داشت و بقیه پديدهها، اتفاقي و گذرا هستند. بن میكوشد باكمك هنر، بر نیهلیس77م  زم77ان خ77ود
پیروز شود. اوسعي نمود باتكامل فرم درشعر، ب77ه رد ارزش77هاي ب77ورژوازي، از موا77ع اكسپرسیونیس77تي،

بپردازد.

  افشاگري از طريق جنجال هاي ادبي .۔ ۳۵

   از پوچگرايي تا قرتي بازي ادبي .
پرخاش به خلق ا يا نبرد با بورژوازي ؟ 

بچه ننه هايي كه نويسنده شدند .
شورش علیه حماقت هاي روزمره گي .
يتیمي و بیماري ؛ علت نويسنده گي ؟

يك قرتي ادبي شلوغكار ديگر !
Thomas  Bernhard  (1931 – 1989)                                                توماس  برنارد

خواننده ،عكس توم77اس برن77ارد ، نويس77نده اتريش77ي را ك77ه م77ي بین77د، ن77زد خ77ود میگوي77د ،او چ77ه انس77ان:
مهربان،لطیف، زيبا،محترم،مؤدب،بورژوا،نازن77ازو،آرام، و سوس77ولي را درپی77ش خ77ود دارد- ول77ي ب77ا آش77نايي
بیشتر با بیوگرافي وي، خواهد فهمید كه اواحتمال به سبب يتیم ش77دن در س77الهاي ك77ودكي -و ابتل ب77ه
بیماري سل، چه آدم: تلخ، ناامید، پرخاشگر، خودخواه،پوچگرا، اغراق گر، جنجالي،تحري77ك كنن77ده خش77م
ديگران، تنها، و گوشه گیري است كه حتا چاپ و نشر آثارش در اتريش رانیز براي همیشه ممنوع نمود .

س77اله ب77ود ك77ه9ازجمله حوادث ناگوار دوران كودكي برنارد اين ب77ود ك77ه او هیچگ77اه پدرخودراندي77د چ77ون   
پدرش را درجنگ جهاني دوم ازدست داد .و مادر برن77ارد، دخ77تر ي77ك نويس77نده مش77هور اتريش77ي ب77ود. پ77در
برنارد، نجار جواني بود كه براثريك رابطه “نامشروع“ با مادر برنارد، صاحب فرزندي شده بود. به اين دلی77ل
برن77ارد و م77ادرش س77الها در اقامتگ77اه زن77ان و كودك77ان ب77ي سرپرس77ت بس77ر بردن77د و بع77د ازاينك77ه م77ادرش

اوپیرام77ون دوران ك7ودكي اش نیزدرجواني ف7وت نم77ود، تربی7ت اورا م77ادربزرگ و پ7دربزرگش بعه7ده گرفتن7د.
1989 در هلند بدنیا آم77د ودرس77ال 1931بعدها يك اتوبیو گرافي پنج !جلدي نوشت .توماس برنارد،درسال 

در اتريش درگذشت .
او مبگفت، مینويسم تا ثابت نمايم درجهاني زندگي میكنیم كه آن ،بدترين نوع ممك77ن اس7ت، چ77ون تنه7ا
مرگ جوابگوي پرسشهاي ماست.ب77راي برن77ارد، زب77ان، نش77انه ن77اتواني و شكس77ت اس77ت.او ب77ه تحقی77ر و



41

خشونت پیرامون محیط و جامعه اطرافش میپردازد. برنارد همیشه ادعا میكرد كه ب77ا كم77ك نويس77ندگي و
تمرين آواز، پیروزي مرگ را دهها س77ال ب77ه عق77ب ان77داخت. در نظ77ر او، زن77دگي، گ77ذرگاهي اس77ت از می77ان

جهنم ، به اين دلیل براي او تنها فرم زندگي ممكن، نويسندگي بود.
آثار اورا گزارشاتي خیالي پیرامون انسانهايي میدانند كه به دلیل احساس77ات بیم77ارگونه ش77ان، جه77ان را
بشكل جهنمي مي بینند.اودرآثارش با تنفر و تمايلت نیهیلیس77تي. اش77اره ب77ه ان7زوال فرهنگ7ي اتري7ش و
مواوعاتي مانند: غم، بیماري، مرگ،سقوط،جنون،شكست،تروريس77م ، تم77ايلت فاشیس777تي،وشكاكي
به امكان شناخت میكند.حمله به كلیسا،سیاست، فرهنگ،جهان بي نظم و پر ه77رج و م777رج،ودروغهاي:
زندگي،فرهنگ،اجتماع،و سیاست، از ديگر هدفهاي او است. او در نوشته ه77ايش ب77ه بح77ث و مب77ارزه اي
مونولوگي وفردگرايانه با جهان و جامعه میپردازد. او میگويد در جهاني زندگي میكنیم كه نه تنه77ا محك77وم
به مرگ است بلكه مرگ و نابودي در همه جا چون يك بیماري واگیر، انسان را تعقی77ب میكنن77د ، و تم77ام“
بازيهاي آخر“ انسان به: مرگ،بیماري و پیري ختم میشوند.او نظري منفي نسبت ب77ه: جه77ان، انس77ان، و

جامعه، داشت.
غالب آثاراو شامل مونولوگهاي دروني، با جملتي پیچیده و طويل هس77تند، و زب7انش فش7رده و ب7ا ان7رژي
است كه ناخوشايندي هاي زندگي رااجبارا ؛ولي موفقیت آمیز توصیف میكند.او با زباني تص77ويري ب77ه درد
و رنج جهان خود میپردازد. در نمايشنامه هاي تراژدي-كم7دي،او ب7ه رواب7ط مش77كل هنرمن7دان ب7ا جه7ان و

جامعه میپردازد.و در نوشته هايش تعثیراتي از برشت، بكت و تراكل مشاهده میشود.
آثار او شامل: رمان، داستان، نمايشنامه، ش77عر، اتوبی77وگرافي و نق77د ادب77ي هس77تند؛ از آنجمل77ه : ج77امعه
شكار، قدرت عادت، مشاهیر، داستانها، بتون، يك دوستي، ظاهر فريبكار، سواركار، سفره آلم7اني، س77ه
روز، زندگینامه ورژيل، كارخانه آهكس77ازي، رفت77ن، مص77لح جهان،جش777ني ب77راي ب77وريس، عل77ت، زيرزمی77ن،
نفس، تصمیم. سرما، گوشه گیري، يك كودكي، منكر و ديوانه. انسانهاي آسیب دي77ده. روي زمی77ن ول77ي
درجهنم. زن77داني، منتق77د فرهنگ77ي. رئی7س جمه77ور، ايمانوئ77ل ك77انت، پی7ش از بازنشس77تگي، كم77دي روح
آلماني، میدان قهرمان77ان، ويرايش77گر، س77رما، پس77رخواهر ويتگنش77تین، ارزان خ77ور، اس77تاد پی77ر، س77اده ي
پیچیده ، كوشش براي نجات، مضخرف، مصاحبه، حادثه، سه مجموعه شعر، شلوار نو آقاي پیمان، م77ي

باشند . 
ازجمل77ه ج77وايز دري77افتي برن77ارد: ج77ايزه ش77هر برهم77ن، ج77ايزه دول77ت اتري77ش، ج77ايزه بوش77نر،و ج77ايزه پ77ن

اتريش،هستند.
برنارد، پاياننامه دوره هنرپیشگي اش را درباره برشت نوشت.او در رشته : موسیقي، هنرپیشگي، آواز و

كارگرداني نیز درس خوانده بود.

داستان هاي تلخ  جنگ داخلي  ايالت نامتحد ۔ ۳۶ 

     يا Ambrose Bierce ( 1842 – 1914 )آمبروزه -  بیرسه 
نويسنده اي میان كافكا و همینگوي  يا 

يادي از نويسنده ي ( فرهنگ نامه شیطان ) يا
سربه نیست شدن  يك نويسنده  ديگر

رسم ادبي مي بود كه در اينجا از حسین نوش آذر، نويسنده مهاجر ايراني تشكر ش77ود ك77ه بع77د از پاي77ان
جنگ سرد، زمانیكه هنوز مسئول بخش ادبي يك سايت اينترنتي بود ، و ما هنوز درسنگر فرهنگ انقلب
سوسیالیستي، مواع گرفته بوديم، بیاد ادبیات آمريكاي جهانخوار! انداخت، چون تا آنزمان خودرا غالبا ب77ا
ادبیات هومانیستي فرانسه ويا رئالیسم روس مشغول كرده و ادبیات آمريكا را س77رگرم كنن77ده و محص77ول
فرهن77گ امپريالیس77م و س77رمايه داري ب77ه حس77اب م77ي آوردي77م. عجی77ب ت77ر اينك77ه پ77اره اي از محققی77ن
دانش77گاهي اكن77ون ادع77ا میكنن77د ك77ه ادبی77ات ك77ارگري آمريك77ا از جمل77ه آث77ار ج77ك لن77دن ، اش77تاين ب77ك ،
دسپاس77وس ،و غی77ره ، مهم77تر ، ج77الب ت77ر و رئالیس77ي ت77ر از ادبی77ات تبلیغ77اتي پرولتاري77ايي ش77وروي
استالینیستي سابق مي باشند. م77ا قض77اوت دراي77ن م77ورد را ب77ه عه77ده آين77دگان و ص77احب نظ77ران ادبی77ات
جهاني میگذاريم. ودراينجا س7راغ يك7ي ديگ7ر از نويس7ندگان، گ7م ش7ده و س7ربه نیس7ت گردي7ده، آمريك7ا

درآغاز قرن بیست میرويم . 
به آمبروزه  بیرسه ، داستان نويس آمريكايي ، پیش از ماكسیم گوركي ، لقب تلخ چشیده يا نويس77نده 

تلخي ها ، داده بودند. ازنظر بدبیني و ي77اس وتلخ77ي ، میت77وان اورا آموزك77ار كافك77ا و از نظ77ر ف77ن درخش77ان
71 در س77ن 1913داس77تان كوت77اه نويس77ي، معل77م همینگ77وي و اس77تفان كران77ه دانس77ت. بیرس77ه درس77ال 

سالگي ، سرخورده از اوااع اجتمايي آمريكا به مكزيك رفت تادرآنجا شاهد جنگ داخلي شود و پیرام77ون
خشونت، پوچي و بي عدالتي جنگ گزارش دهد. ولي در هرج و مرج جنگ، از آنزمان تاكنون ناپديد شده

 سال دلیل سربه نیست شدنش ناشناخته مانده .90و اكنون بعد از 
او شاگرد ادگار آلن پو در داستان نويسي است  و تئوري داستان آلن پو را درآث77ارش بك77ار گرف77ت. گرچ77ه 

بیرس77ه در داس77تانهايش تم77ايلت مل77ودرامي دارد ، ول77ي او را نويس77نده اي واقعگ77را بش77مار م77ي آورن77د.
وحشت ، ترس و برادركشي انساني در داستانهاي اورا زير تعثیر آثار شكسپیر میدانن77د. او نويس77نده اي
بدبین است كه جو و فضا و محیط هرج و مرج ناامن زمان جنگ را با دقت نشان میدهد. و مینويسد كه با
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يقین و اطمینان به وقوع مرگ در هر لحظه، زندگي انسان هرنوع معني داشتن را ازدست داده اس77ت. و
در واعیت و شرايط ترس و نا امني ، روان هرانساني به دشمن شخصي وي مبدل میشود. بیرسه عمر
رمان را كوتاه میدانست چون در نظر او رمان فقط ي7ك نس77خه ب7رداري از واقعی7ات زودگ7ذر اس77ت. زم77انیكه
ناشر آثارش اورا وادار نمود تا عنوان كتاب ( فرهنگ نامه شیطان ) راتغییر دهد، بیرسه دست به اع77تراض

زد و در نامه اي به دوستي خبر داد كه در شرق آمريكا گويا شیطان يك شخصیت مقدس شده 
. يكي از مواوعات مورد بح77ث داس77تانهاي كوت77اه بیرس77ه ، موا77وع م77رگ در زن77دگي انس77ان اس77ت.   

م77ورخین ادبی77ات ، مكت77ب آب77زورد و پ77وچگراي آمريك77ايي را ادام77ه نظ77رات بیرس77ه میدانن77د و در فرانس77ه ،
سوررئالیست ها به استقبال (طنز سیاه ) اثار او رفتند. مواوع ديگر آثار بیرسه اشاره به غیرممكن بودن
عملي كردن يك اوتوپي و امیدهاي فريب دهنده در آن رابطه است. بیرسه با خونس77ردي و فاص77له گی7ري
ژورنالیستي به شرح خشونت و زيانهاي ناشي از جن77گ می77پردازد. او هیچگ77اه موا77وعي ص77لحخواهانه و
صلحجويانه نگرفت و جنگ را نتیجه اعمال انسانهاي احمق ، نادان ، خودخواه و فاسدي مي بیند ك77ه ب77ه
آزار همنوعان خود میپردازند. بیرسه غالب بیچاره گي هاي بشر را نتیجه تقدير و سرنوشت ازپیش تعیین

شده او نیز میدانست.  
اودر دهه بیست قرن گذشته درغ77رب مش77هور ش77د . گرچ77ه موا77وع آث77ارش مح77دود و غی77ر از چن77د كت77اب
داستان و مقاله، آثار زيادي از او بجا نمانده ، ولي به بیرسه لقب ( كلس77یك م77درن ) داده ان77د و در نیم77ه
قرن، در قدرداني از او كتابي با عنوان ( رنسانس بیرسه ) منتشر گرديد. ازجمل77ه رقیب77ان س77بك داس77تان
نويسي او ، از جك لندن نیز نام برده میشود. بیرسه همچ77ون نیچ77ه ي77ك نويس77نده ناس77ازگار و نامناس77ب
زمان خود بود. طرح بدبیني و ياس ، تمسخر رويا و خیالبافي، به طنز كشیدن قهرمانه77اي مل77ي درجن77گ،
موجب شدند كه او خوانندگان زيادي میان مردم ع7ادي نیاب7د. اس77تفان هرملین7گ ، منتق7د چ7پ ، دق7ت و
شرح دقیق جزئیات در داستانهاي بیرسه را با توانايي هاي كلسیت ، نمايشنامه نويس مشهور آلم77اني

مقايسه میكند.  
 در كش77ور مكزي77ك1914 درايالت اوهايو بدنیا آمد و احتم77ال در س77ال 1842آمبروزه   بیرسه در سال     

ناپديد شد. پدر او يك مزرعه دار ب7ود ك7ه ص7احب ي7ك كتابخ7انه عظی7م شخص7ي نی7ز ب7راي آش7نايي اولی77ه
بیرسه نیز شد. بیرسه در ادبیات و روزنامه نگاري، خودآموز بود. درج77واني او نقش77ه خ77وان ارت7ش در كن7ار

 ) شد. او در كودكي درد و1865 – 1861سربازان ايالت شمالي علیه نواحي جنوبي در جنگ داخلي ( 
رنج تربیتي  عظیمي كشید و پدر و مادرش را بعدها در اين رابطه ( وحشي هاي ناب77الغ ) نامی77د. بیرس77ه
مدتي كارگر چاپخانه ي يك روزنامه اد برده داري در امريكا و چند سالي خبرنگار در لندن ب77ود . از جمل77ه

ناگواري هاي ديگر زندگي بیرسه ، كشته شدن پسرش در يك دوئل محلي بود.
مشهوريت بیرسه در آمريكا بعد از بحران اقتصادي و جنگ جهاني دوم افزايش يافت .  

فرهنگنامه شیطان ، و مجموعه داستان ( چهره مرگ ) از معروف ترين آثار او پیرامون جنگ داخل77ي    
آمريكا هستند. از جمله دليل موفقیت داستانهايش ، طنز خاص ، كوتاه نويسي ، فن نوشتاري استادانه
، و خلق فضايي هیجان انگیز ، بشمار میروند. بیرسه بدلیل بیوگرافي تراژديك و عجیب خود ، و بكار بردن
جملت قصار در آثارش ، يك7ي از چهرهه7اي ج7ذاب ادبی7ات امريك7ا ش7د بع7دها . او محت77واي كتابه7ايش را
بجاي واقعگرايي ، رئالیسم روانشناسانه نامید. شناخت بدبینانه در روال داستانهايش بر اساس فلسفه

 تص77ورگرايي اس77ت. او در–دوئالیس77تي او يعن77ي ، اختلف درك ذهن77ي و عین77ي ، و س77بك واقعگراي77ي 
داستانهايش كسي را عامل و سبب جنگ معرفي نمي نمايد بلكه آنرا غالب77ا تق77دير و سرنوش77ت انس77ان
معرفي مي كند. گرچه او به خودفريبي انس77ان در زن77دگي اش77اره میكن77د و راه نج77اتي را پیش77نهاد نم77ي
نمايد ، ولي او را نويسنده اي اخلقگرا بحساب مي آورند. خودفريبي انسان در آث77ارا و ب77ه ي77ك مكانیس77م
حق بجانبي و پوچگراي77انه تب77ديل میش77ود. او ت77راژدي زن77دگي س77ربازان را در از دس77ت دادن فرص77ت ه77اي

گرانبها و مناسب، و فراموشكاري عمدي آنان میداند . 
                   

 بیوگرافي آنان ،- اتوبیوگرافي ما ؟۔ ۳۷

                                                                     Biographieبیوگرافي :  

امروزه بخشي از نقدادبي روانشناسانه غرب، مدعي است كه علقه خواننده به مطالعه اتوبی77وگرافي
ديگران- يا كوشش بی7وگرافي نويس7ي بعض7ي ازاه77ل قل77م، خ7ود دلی7ل اتوبیوگرافی77ك دارد و خوانن7ده ي7ا
نويسنده اينگونه آث77ار زن77دگینامه اي، در جس77تجوي اتوبی77وگرافي خ77ودش هس77ت. بی77وگرافي – واژه اي

است يوناني كه معني “شرح زندگي“ میدهد و بانام بیوگرافي نويساني چون :
 س77ال پی77ش درغ77رب آغ77از ش77د. گرچ77ه  دوره ه77اي :2400پلوت77ارخ، س77وتن، ت77اكیتوس، و نپ77وس ، در 

باستان ، سدههاي میانه ، و عصر ن77و، بی7وگرافي نويس7ان خ7اص خ7ود را داش7تند، ول7ي ش7كوفايي آن
بدلیل علقه به  اهمیت فدرگرايي و زندگي خصوصي مشاهیر، در دوره رنسانس م77ي باش77د. درآغ77از،
بیوگرافي شاخه اي از شرح تاريخ بود و با رشد علم تاريخ، بیوگرافي نويسي نیز اهمیت خاصي يافت.
بیوگرانويسان مدرن، ادعاي: سهمي درشناخت جهان و روشنگري اجتماعي را دارند. بیوگرافي نويس
غیراز شرح تاريخي، ممكن است خلقیت ادبي و هنري را نیز مد نظر داشته باشد . در بیوگرافي هاي
امروزي از هر دو ابزار يعني شرح تاريخي و خلقیت ادبي استفاده میش77ود. در ط77ول س77دههاي می77انه

غرب، ژانر بیوگرافي نويسي، به زندگي مقدسین، شهدا، امیران و حاكمان، مي پرداخت.
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اهمیت و هدف بیوگرافي نويسي در دورههاي مختلف تاريخ فرهنگ، گوناگون بوده. بی77وگرافي ه77اي  
تاريخي و ادبي، از خواننده و ناظرين میخواهند كه يراي گذشته انسانهاي آندوره، قدري تفاهم داشته
باشند. بیوگرافي ها اغلب در خدمت تصوير: فك77ر، روح، و فرهن77گ زم77ان خاص77ي هس77تند. درتاري77خ ژان77ر
بیوگرافي، تاريخ اجتماعي فردنیز ثبت شده است . هدف بیوگرافي نويسي گاهي تشويق تقلید از ان
فرد و درسهايش- و يا دادن اخطار و هوشیاري است -تا خوانند بدان77د چ77ه كس77اني سرنوش77تي تل77خ و

وحشت انگیز داشتند.
 بیوگرافي نويسي، وسیله اي درخدمت علم تاريخ شد . و در قرن بیست ،بیوگرافي از ط77رف19درقرن 

نويسندگاني بكار رفت كه ديگر اتوريته مورخین براي شرح حقايق را قبول نداشتند.و به نق77ل از بعض77ي
 بورژوازي كوشید براي تقويت اعتماد به نفس خود، از مثالها و بیوگرافي ه77اي18مورخین چپ، در قرن 

افتخارمند، يا حتا گاهي رمان هاي زندگینامه اي، استفاده نمايد تا زحمتكشان را به تعج7ب و تحس77ین
 مجم77وعه ه7اي عم77ومي بیوگرافی77ك چ7اپ و17ان77دازد. ب7ا كم7ك فرهنگدوس77تان لی7برال درغ77رب،از ق77رن 

 جلد گرديد.56نشرشد ؛ مثلن “بیوگرافي عمومي آلماني“ شامل 
 يا ژانر اتوبیوگرافي نويسي، جا و فرصتي ديگر لزم است، در–گرچه براي مبحث رمان بیوگرافیك      

اينجا از چند بیوگرافي تاريخي و رمان زندگینامه اي مشهور نام برده میشود. بیوگرافي هاي : ريشیلو،
روسو. هلدرين، آبراهام لینكلن، ناپلئون، و استفان تسوايگ. را ممكن است خیلي ها بشناسند.

در رمان هاي پرفروشي از : هرمان هسه ، سارتر، توماس مان، ماكس فري77ش، و انس77نزيرگر، موا77وع
اصلي ومركزي داستان، شرح و توصیف بیوگرافي يك شخص مد نظر اس77ت . ي77ااينكه خوانن77ده میتوان77د
شاهد سرگرداني فردانسان با كمك طرح يك بیوگرافي- در آثاري مانند : رمان روشنفكري توماس مان،
رمان گروتسك كافكا، رمان تاريخي بروخ، رمان مقاله اي موس77یل، رم77ان طن77ز ه77اينريش م77ان ، و رم77ان

 گردد.–مونتاژ دوبلین 
پیشگويي عجیب و معروف“ بحران رمان“ راام77روزه بح77ران ف77رد و بی77وگرافي، م77ي نامن77د، گرچ77ه تاري77خ ،
بقول كراكوئر، منتقد فرهنگي آلماني، از اعمال انسانها تشكیل نشده ، بلك77ه مجم77وعه اي از ح7وادث،

اتفاقات و واقعیات زمان است. 
دررسانه هاي مدرن امروزي : پخش مصاحبه ، میزگ77رد، معرف77ي ، خ77اطره نويس77ي، و يادداش77ت ه77اي
روزانه ، را نیز بخشي از نشر بیوگرافي بحساب مي آورند. بیوگرافي به موازات اقدام روشنگري انسان

 ويا به صورت علم تاريخ، به ش77رح واقعی77ات ب77پردازد. در اي77ن گ77ونه نوش77ته–میتواند بشكل : ادب و هنر 
 واقعیت ، استثنا- قاعده ، خاص-عام ، گذشته-حال،–ها ، بايد يك بازي و هماهنگي متعادل از : ذهن 

فرد-اجتماع،و بیوگرافي-اتوبیوگرافي، بوجود آيد.تئوري مدرن ادبیات مدعي است كه درآثار پست مدرن،
هر بیوگرافي نويسي، بخشي از اتوبیوگرافي خودرا فرموله و طرح مي نماي77د. رونال77د ب77ارت دررابط77ه ب77ا
يكي ازآثار نیچه گفته ب77ود ك77ه : فت77وگرافي هم77ان رابط77ه اي را ب7ا تاري77خ دارد ك77ه بی77و گراف7ي ن77ويس ب7ا

بیوگرافي شخص مورد نظر.
رمان هاي بیوگرافیك معمولن رمان هاي آموزشي بشمار م77ي آين77د. گروه77ي از م77ورخین ادب77ي، رون77ق
بیوگرافي نويسي را دلیل پناه انسان به موزه مشاهیر تنها و مرحوم! در دوره بحران فكري و اجتم77اعي
و شكست و فرار سیاسي به حساب مي آورند. در يك بیوگرافي روشنگرانه ممكن است جنبه ه77ايي
از شرايط: اجتماعي، اقتصادي. ديني، سیاسي، فرهنگي. روانشناسي. و مب77ارزاتي، ي77ك دوره مط77رح

گردند. 

ادبیات ، اتوپی آشتی طبقاتی .۔ ۳۸

جایزه نوبل برای دمکراسی روستایی .

 میلدی اعلن کرد که چ77ون م7ارتین بیورنس77ن ، نویس77نده1903کمیته اعطای جایزه نوبل ادبیات در سال 
نروژی در آثارش به تبلیغ آشتی طبقاتی و دمکراسی دهقانی پرداخته است ، به دریافت ج77ایزه نوب77ل آن

سال مفتخر شده .
او نخستین نویسنده برنده نوبل در کشورهای اسکاندیناوی بود . وی همدوره هنریک ایبسن ، نویس77نده
معروف نروژی است . ایبسن در باره او گفته بود که  بزرگترین اثر او ، زندگی اش بود . بیورنسن پی77ش از
ایبس77ن ب77ه خل77ق نمایش77نامه ه77ای انتق77ادی و اجتم77اعی پرداخ77ت . او در کن77ار ایبس77ن یک77ی از درام و

 نروژ بود .20نمایشنامه نویسان مهم قرن 
بیورنسن ، نویسنده ای است رئالیست که خالق درام ، رمان ، شعر، داستان ، نوول و مقاله است . وی
ژورنالیست ، و مدیر تئاتر نیز بود . بیورنسن  در زمینه های بیشماری از جمل77ه نق77د ادب77ی ، و س77خنرانی

مواوعات اجتماعی و سیاسی نیز فعال بود .
وی چون مخالف استقلل پرولتاریا در نبرد اجتماعی ب77ود ، خواه77ان ی77ک ات77وپی ص77لح طبق77اتی ش77د و راه

نجات را در اصلحات صلح آمیز میدید .
بیورنسن پایه گذار نوگرایی در درام کشور نروژ بود و میگف77ت ک77ه نویس77نده مس77ئولیت مه77م اجتم77اعی و
انسانی دارد . وی در کنار ایبسن جزو کلس77یکهای درام انتق77ادی و رئالیس77تی اس77ت . بیورنس77ن خ77الق

اشعار میهن پرستانه و سرود ملی نروژ نیز است .
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او غیر از درام های تاریخی ،نویسنده روایتها و داستان های دهق7انی اس77ت . بیورنس77ن در ادام77ه س77نت
دمکراسی دهقانی با آثاری تاریخی شروع کرد . امروزه اشاره میشود که او به ادبیات نروز ب77رای عب77ور از

مرحله رمانتیک کمک نمود .
بیورسن از موا77ع اح77زاب لی77برال ب77ه دف77اع و تبلی77غ دمکراس77ی روس77تایی پرداخ77ت . او خواه77ان رفرمه77ای
دمکراتیک بورژوایی ، استقلل ملی نروژ ،ص77لح می77ان خلقه77ای اس77کاندیناوی ، م77دلفع استثمارش77دگان ،

خواهان برابری حقوق زن و مرد ،و خواهان اصلحات آموزشی دانشگاهی بود .
بیورنسن در مب77ارزات سیاس7ی زم77ان خ77ود ب77رای اس77تقلل ن7روژ از س77وئد ش77رکت نم77ود . وی در جنب7ش
خلقهای استقلل طلب اروپای آنزمان به دف7اع از لهس77تانیها ، اوکرائین7ی ه7ا ، کروآت7ی ه7ا ، و اس77لواکها

پرداخت .
وی با اشاره به خشونت و استثمار نظام سرمایه داری ، خواهان براب77ری اخلق عش77قی جنس77ی می77ان
زن و مرد گردید . وی نه تنها به مبارزه در راه استقلل ملی نروژ بلکه کمکی مهم به تشکیل هویت ملی

کشور خود کرد .
وی غی77ر از جانب77داری از ع77دالت اجتم7اعی ، خواه7ان براب77ری سیاس7ی ب7ا س77وئد ش7د . او درام نویس77ی
سیاسی است که در ح7رف و عم77ل خواه7ان پارلمنتاریس7م گردی7د . وی آنزم7ان در کن7ار امی77ل زول ب7رای
آزادی آلفرد درایفوس کوشش نمود . بیورنسن در جن77گ کش77ورهای اس77کاندیناوی ب77ا دو دول77ت پروی77س و

اطریش به جانبداری از جبهه اسکاندیناوی نمود . 
 در پ7اریس درگذش7ت . او اج7دادی1910 در ن7روژ ب7دنیا آم7د و در س7ال 1832مارتینوس بیورنسن در سال 

روستایی داشت و پدرش یک روحانی مسیحی ساکن دهکده ای ب77ود . از جمل77ه آث77ار او- نمایش77نامه ای
در باره نیزو ، رژه عروس ، داستانهای دهقانی ، میان چند نبرد ، سیستم جدید ، یک دستکش ، ش77اه ،
پاول لنگ77ه ، ت77ورا پارس77برگ ، در مس7یر خ7دا ، پرچم7ی ب7ر ف7راز ش7هر و بن7در ، نمایش77نامه ورشکس77ته ،

نمایشنامه سردبیر ، و غیره هستند .
در نمایشنامه سردبیر او به فساد مطبوعات در جوامع سرمایه داری میپردازد . در نمایشنامه ورشکس77ته
او ب77ه انتق77اد از خ77ود نظ77ام س77رمایه داری می77پردازد ب77دون اینک77ه ه77وادار مارکسیس77م باش77د چ77ون او ی77ک

رفرمیست است و نه یک انقلبی . 
بیورنسن در پایان عمر  در باره جنگهای امپریالیستی مانند جنگ جهانی اول و دوم اخطار داد . او آنزم77ان

 مقاله نوشت . وی نامه نویس77ی فع77ال ب77ود و3000در باره غالب مواوعات مهم جهان زمان خود بیش از 
 ن77امه از او بج7ا مان7ده . انتقاده7ای اجتم77اعی و نمایش77نامه ه7ای سیاس7ی او در خ7دمت30000بیش از 

 شروع گردید . 1850احساسات وطن پرستی اش هستند . موفقیت ادبی بیورنسن از سال  

بورخس ، نويسنده اي بدون رمان۔ ۳۹
Bjornson , Martinus Bjornstejerne (1832- 1910)

گرچه بورخس،نويسنده آرژانتیني صدها شعر سرود-داستان نوشت- و مقاله منتشر كرد،ول77ي او رم77اني
ننوشت.بورخس را مي توان يكي ازنويسندگان جهان سوم بشمارآورد.اوب77راي ادبی77ات كش77ورش همچ77ون
يك بزرگ عل77وي ب7راي مااست.ب777ورخس چ77ون ه7ومر نیم7ي از عم7ر طوي77ل خودراكورونابین777ابود.اودرجواني
زيرتاثیرادبی77ات انگلیس77ي واق77ع گردي777د،چون م77ادربزرگ اش تبع77ه انگلی77س ب777ود.ازنظرسیاسي ب77ورخس
ادفاشیسم ومخالف حكومت پرون دركشورش ب77ود،اوادمبارزه مس7لحانه درآمريك77اي لتی77ن ب77ه ره77بري
چگ77وارا نیزبود.ش7777ايد ب77ه اي77ن دلی77ل سوسیالیس77تها اورانويس77نده اي راس77تگرا میدانستند.منتق7777دين
میگويند،گرچه بورخس ناسیونالیست نبود،ولي به دمكراسي هم باور نداشت.بورخس خودمدعي بودكه
درجواني مدتي آنارشیس77ت وپاسیفیس77ت بودودرتمجی77دازانقلب اكتبردرش77وروي شعرس77روده ودرمجلت

آنزمان منتشرنموده است.
دوستداران بورخس بااظهار تاسف میگويند،اوازجمله نويسندگان مهم جهاني است كه همچون جويس و
پروست جايزه نوبل ادبیات رادريافت نكرد. خانم ماريا قدامه ، بیوه او،ب77ه مناس77بت ص77دمین س77ال تول77دش

نفرازآنهاباماتم7اس8محقق قصد نوشتن بی77وگرافي ب7ورخس رادارن77د،14درمصاحبه اي گفت : درحال حاار
گرفته اند،ولي فقط يكي ازآن پروژهها را میتوان جدي وجالب بحساب آورد. اين هم از جمل77ه نق77ش ه77اي

مهم بیوهها در ادبیات است .
درتاري77خ رس77انه ه77اي جمع77ي هی77چ نويس77نده اي ب77ه ق77در ب77ورخس م77ورد مص77احبه قرارنگرف777ت.به نظ77ر
صاحبنظران،بورخس تبحرخاصي در دس77تكاري ودس77ت ان77داختن مص77احبه گ77ران داش77ت.او ب77ه س77بب ي77ك
بیماري ارثي خانوادگي،حدودنیمي ازعمرخودرادركوري و نابینايي بسربرد،به اين دلیل تا شصت س77الگي
نزدم7ادرش زيست.درب777اره ب77ورخس گفت77ه میش7ود ك77ه گرچ77ه تم7ام عمرعاش7ق ب7ود ول77ي هیچگ7اه ش7عر

دريك همه پرسي آزمايشي براي دريافت جايزه نوبل،اوبی77ش1970وداستاني عاشقانه ننوشت . درسال 
ازسولژنیسین برنده جايزه نوبل،راي آورد.

 درس77ويس درگذشت.اوازخ777انواده اي مرف77ه1986 درآرژان77تین بدنیاآم77د ودرس77ال 1899ب77ورخس درس77ال 
وتحص77یل ك77رده ب777ود.پدرش استادروانشناس77ي دانش77گاه ووكی77ل دادگ77اه ب777ود.به دلی77ل انگلیس77ي ب77ودن

 س7الگي15مادربزرگ،بورخس زبان انگلیس7ي رامناس7ب تري7ن زب7ان ب7راي س7رودن ش7عر میدانس7ت.اواز 
 بع77دازاينكه گروه77ي ازنظامی77ان علی77ه ديكت77اتوري پ77رون كودت77ا1955دراروپا به تحصیل پرداخته بود.درس77ال 

كردند،اومدتي رئیس كتابخانه مل77ي پ77ايتخت كش77ورش ب77ود. ب77ورخس يك77ي ازمهم77ترين نويس77ندگان ق77رن
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بیس77تم اس77ت ك77ه روي ادبی77ات م77درن كش77ورهاي اس77پانیايي زب77ان در آمريك77اي جن77وبي ت77اثیربزرگي
 بعدازبرگش7ت ب77ه وط777ن،پايه1921گذاشت.اوپايه گذارادبیات مدرن آرژان77تین نی7ز اس7ت. ب7ورخس درس7ال 

گذارسوررئالیس777777م خ777777اص وط777777ن خودگردي777777د. اوي777777ايه گ777777ذار فوتوريس777777م اس777777پانیايي در
مادريدنیزبود.صاحبنظران،بورخس رايكي ازآغازگران ادبیات پست مدرن و مكتب رئالیسم جادويي آمريكاي
لتین میدانند.درزبان انگلیسي سبكي وجوددارد بنام برخس7ي ك7ه واژه ادب7ي كافك7ايي را ب7راي خوانن77ده

تداعي میكند.
ب77ورخس درج77واني درمق77اله اي ب77اعنوان : نويس77ندگي و ج77ادو، بوتیق77اي داستانس77رايي م77درن را مط77رح
كرد.اودراين مق77اله مینويس77د، ادبی7ات تص7وير واقعی77ت نیست،بلك777ه كوشش77ي جه7ت را77ايت وكنجك77اوي
خواننده است.بنظر بورخس، ادبیات همیشه خصوصي و اتوبیوگرافیك است.اومیگويد،مشغولیت باادبی77ات
ب777ه اواحس777اس را777ايت وخوش777بختي میداد.ب777777ورخس ب777ه تقلی777داز ه777777زار،شاعرباستان ،م777ي

15نويسد،شعرنبايدطولني باشدوبه نقل از ادگار آلن پو توصیه میكرد كه يك شعرمدرن نباي77د طوي77ل ت77راز 
سطرباشد.اوكتاويا پاز در مقاله اي درباره بورخس نوشت كه ،اوسعي كرددرتمام زمین77ه ه7ا آدم77ي می77انه

رو و متعادل باشد.
محققین،بورخس راازنظرفلسفي زيرتاثیر فلسفه كلسیك ايده آلیست انگلیس میدانن777د.بورخس م77دعي
ب7777ودكه آث7777ار: ج7777ان لك-ه7777ابز- هی7777777777777وم-بركلي-اسپینوزا-ليبنیتس را مط7777العه ك7777رده اس7777ت.او
میگفت،نويسنده،هنرمندي اس77ت ك77ه دره77رج وم77رج جه77ان ومحی77ط اط77راف خ777ود،باكمك اي77ده آل ه77ايش
میخواهد نظمي ب77ه جه7ان انس7ان و ف7رد بدهد.نويس777نده ،گرچ77ه اس7یرتاريخ وش7رايط مل7ي كش77ور خ77ود

است،ولي اوباكمك نیرو و اراده فردي میتواند جهان خاص خودرا بسازد.
 درآمريك7ا ب7ا ي7ك فیزيك77دان ايران7ي بن77ام فري77د ه77وش فرآش7نا1962بورخس مینويسد،قبل ازاينكه درس7ال 

شود!،اوباادبیات،عرفان و فرهنگ ايرني،ازجمله با زردشت-فريدالدين عطار و كتاب هزارويكشب،آشنا بود.
بورخس دوس77تدارفرهنگ ش77رقي ازجمل77777ه:ايرني-هندي-عربي- و يه77ودي نی77ز ب777ود.اومیگويد، معش77وقه

هايش، ادبیات-فلسفه-و اخلق هستند..
بورخس،غیراز كتاب شعر و داستان كوتاه، چند مجموعه مقالت نیز منتش7ر ك7رد. از جمل7ه آث7ار او : تاري7خ
ابديت-هزارتو- آلف- كتابخانه شخصي-پرچم سیاه-باغ ك77وره راهه77ا- تف77تیش عقاي77د – و تحس77ین س77ايه ،
هستند. او در كشورهاي انگلیس-فرانسه- و آمريكا، قبل از كشور خود مش77هور ش77د . ب77ورخس در س77ال

 همراه ساموئل بكت ، موفق به دريافت جايزه ادبي ناشرين اروپايي گرديد. او از جواني ب77ه ترجم77ه1961
آثار : كافكا-فاكنر-آندره ژيد- و ويرجینیا ولف پرداخت. بورحس، هن77ري جیم77س- كن77راد- آل77ن پ77و- و كافك77ا را
معلمی77ن ادب77ي، و ب77ودا- ش77وپنهاور- و عط77ار را از معلمی77ن فلس77في خ77ود میدانس77ت. درك و مش77هوريت

بورخس در ايران شايد بدين سبب باشد ؟ .

به موازات آقابزرگ ! . .۔ ۴٠

سالگي،صبحانه اي90شادروان بزرگ علوي براي سخنراني به آمريكا رفته بودطبق عادت معمول،درسن 
مفص77ل میخ77ورد. طن77زي در اروپ77ا میپرس777د،میدانید چ77را آلمانیه77ا و فرانس77ويها ص77بحانه مفص77ل و ق77وي
میخورن777د؟.توایح اينك77ه اي77ن ص77بحانه معم77ول میتوان77د شامل:ك7777777777ره،مربا،نان،پنیر،خامه،كالباس،تخم
مرغ،سوسیس،سوپ،كیك،بیسكويت،شیر و غیره  باشد . و طن77ز گ77و ج77واب میده77د : فرانس777ويها،بعد از
شب نشیني طولني، شبي شاد و خ77وش هم77راه رق77ص و آواز و دل77داري، بح77ث و عش77ق ، ص77بحانه اي
مفصل، میل میكنند . ولي آلمانیها به خاطر روزي كه در پیش روي دارند بايد صبحانه اي مفص77ل بخورن77د،

روزي پر از كار و كوشس و فعالیت و درد و زحمت .
درآن گزارش خاطره مانند آمده كه خانم گرترود،همسر آقابزرگ هم ،همیشه شیشه اي  ش77ربت هم77راه
خود داشت تا چنانچه  دچار بیخوابي شود،بتواند با بالزدن پكي،سرخودراقدري گرم كند . اين دو خ77اطره
درباره ديدار استاد علوي از آمريكا، مرابیاد يادداشتهاي زير انداخت، اگر شما برپايه ارب المثلي نگويید :

گنه كرد در بلخ آهنگري  به شوشتر زدند گردن مسگري. 
زمانیكه داشتم دو كتاب ،يادداشتهاي روزانه ، خانم برجیت رايم77ان ، نويس77نده آلم77ان ش7رقي س7ابق را 

ورق می77زدم،از خ77ود پرس7یدم: درآن لحظ77ه و ي7ا در آن روز ،آق77ابزرگ م7ا چك7ار میك77رد و در كج7ا ب77ود؟ آي77ا در
فعالیتهاي ادبي-فرهنگي ، سیاسي-اجتمايي، كشور میزبان هم ش7ركت میك77رد؟ آي7ا وج7ود ش7بح نظ7ام

استالینیستي كشورهاي بلوك شرق را احساس مي نمود ؟ 
)، يكي از زنان نويسنده آلمان بود كه گرچه در ج77امعه سوسیالیس77تي فع77ال1973-1933برجیت رايمان( 

 در س7ن1973شد ، ولي مواعي انتقادي نسبت به سیاس7ت حزب7ي دول7تي دارا ب7ود . او اگ7ر در س7ال 
چهل سالگي بر اثر سرطان جوانمرگ نمي شد ، شايد محبوب تر از دو نويسنده زن ديگر آلمان شرقي ،
يعن77ي كريس77تا ول77ف ، و آن77ا زگ77ر میش77د. دوكت77اب يادداش77تهاي روزان77ه برجی77ت رايم77ان بع77د از فروپاش77ي
سوسیالیسم استالینیستي زير عنوان : همه چیز طعم جدايي میدهد – و ابراز پش77یماني نم77ي كن77م –
منتشر شدند. شهامت ابراز احساسات شخصي و زنانه اش خواننده را بیاد فروغ مي اندازد . حال ب77اهم

نگاهي به بخشي از آنها بپردازيم.
…. ديروز دومین جلسه كمیته جوانان تش77كیل ش7د . آدم وق7تي در اينگ77ونه س7ازمانها ش7ركت3.1.1964-

میكند ، به ناتواني آنه77ا ب77راي ح77ل مش77كلت موج77ود پ77ي می77برد . دو نف77ر از فع77الین، از تماسهايش77ان ب77ا
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سازمانهاي جوانان غربي گزارش دادند.هنر حزبي در نظام حكومتي ما ،ب77رخلف س77اير كش77ورها ت77اكنون
تغییري ننموده .

دانیل مي گفت : تو آدم سطحي هستي ، نويسنده اجازه دست به قلم شدن ندارد ت77ا زم77انیكه در ب77اره
مشكلي تا آخر آن فكر نكرده و راه حلي براي آن پیدا ننموده . 

- در پايان جلسه اي، بحثي درباره رئالیسم سوسیالیستي گرديد ، زمانیكه يك نفر سئوال كرد5.3.1964
بالخره معني اين واژه چیست ، گروهي خنديدند و دسته اي ديگر اخم نمودند.

 م77ارك میباش77د . بعض77ي ه77ا450ژان ،گويا س77ردبیر مجل77ه ك77ارگري ي77ك كارخ77انه ش77ده ، حق77وقش ح77دود 
حسادت میكنند .

- رالف ديروز از وين برگشت، چند عكس از نمايش سكسي يك سیرك گرفته ، بعضي عكس77ها7.3.1964
ته77وع آور بودن77د چ77ون ي77ك بچ77ه فی77ل آم77وزش دي77ده زن77ي را لخ77ت میكن77د . چش77مهاي فی77ل ش77باهتي ب77ه

چشمهاي يك مرد موذي داشتند.
دانیل  به جلسه كانون نويسندگان رفته . پنج شنبه كنفرانس فرهنگي در شهر ينا بود . خوش77ا ب77ه ح77ال
نقاشان كه احساس زور و جبر نمي كنند مانند ما نويسنده ها . اهل قلم غالبا آدمهاي ج77دي هس77تند ،

انگار كه عقده مالكیت خصوصي دارند .
- امروز نامه و دسته گلي از دانیل رسید . روي گلها نوشته ب77ود : س77لم عش77ق ،از س77احلي12.3.1964

به ساحلي .
انگیزه همه ما نويسندگان آنست كه كتابهايي بنويسیم كه خودم77ان حاا77ر باش77یم آنه77ا را بخ77وانیم ، ن77ه

براي محدود 
انگشت شماري بلكه براي جمعیت زيادي .

مهمانان به من توصیه میكردند كه به دانشكده نويسندگي نروم چون آنجا آدم را با تئوريه77اي ادب77ي خف77ه
میكنند .

يكي از حاارين ادعا میكرد كه او قهرمان رمان من ، لئا میباشد .
-  من براي پلنوم پنجم حزب دعوت ش77دم ول77ي نرفت77م . چهارش77نبه ه77م جلس77ه : هنرمن77دان15.3.1964
فعال ، بود.

ادامه كار روي رمان فرانسیسكا آزاردهنده شده . اينروزها سعي میكنم ترك سیگار كنم .
دانیل برگشت و گفت كه جلسه هنرمندان تشكیل نشد چ77ون كس77ي ب77راي ش77ركت نیام77ده ب77ود . يك77ي

ديگر از بچه هاي شاعر ،گويا مالريا گرفته .
- ديروز چند روزنامه نگار آمريكايي از جانب مجله ، نیويورك هارالد تريب77ون ، ب77راي مص77احبه ب77ه19.3.1964

ديدارمان آمده بودن77د ، پرسش77هاي عجی77بي میكردن77د ، م77ي خواس77تند از دخالته77اي ح77زب كمونیس77ت در
كانون نويسندگان گزارش دهند. و من همچون  يك قهرمان ملي ، بزخلف میل باطني ام ، حقیق77ت را ل77و

ندادم .
چندي پیش كنگره هنرهاي نمايشي بود . از من خواسته شد كه با كمك انتش77ار ي77ك مق77اله ب77ه ا77رورت
مكت77ب رئالیس77م سوسیالیس77تي اع77تراف كن77م ، خ77ودداري ك77ردم چ77ون ت77اكنون نفهمی77ده ام منظورش77ان

چیست .
- اخبار و تفسیرهاي رسانه هاي غربي در باره اوااع فرهنگي ما، فقط بما آسیب میرسانند،21.3.1964

شايد عمدا ، شايد هم به دلیل كمبود شناختشان از شرايط. تازگیها اك77ثر اطلعاتش77ان س77طحي و غل77ط
هستند .

ديروز وقتي شاعري بنام ماير از كنگره گزارش میداد، جلسه شلوغ شد و عده اي اعتراض نمودن77د، ول77ي
در آخر جلسه همه ساكت شدند. گويا انقلبیون خسته شده اند.

نويسندگي سفري است به جهاني ناشناخته. جهاني كه نويسنده خود مي آفريند . گاهي در روز فق777ط
دو جمله مي نويسم .

- امروز نشست كمیسیون جوانان بود ، ولي من ب77ه عل77ت دن77دان درد ش77ركت نك77ردم . دانی77ل23.3.1964
بعدا آمد خانه چون در جلسه كمیته مركزي حزب در باره ناخوشي من شنیده بود ، يك سبد پرتق77ال ه77م

همراهش آورد.
پنج شنبه و جمعه جلسه نمايندگان حزبي در برلین بود. تنها فايده اينگونه جلسات ، بحث ه77ايي اس77ت

كه در ساعت تفريح، بین آشنايان انجام میگیرد .
بحث ادبي میان گونتر گراس از غرب و هرمان كانت از شرق فقط در راديوهاي غرب پخش شد . مس77ئول
فرهنگي در شهر گفته كه اينگونه مواوعات در بعضي از مجلت ادبي چ77اپ میش77وند، نی77ازي نیس77ت ت77ا

آنها را در راديو هم پخش كنیم .
- يعقوب وبر ، يكي از فعالین ادبیات دولتي انگ77ار ك77ه هن77وز در دهه77اي بیس77ت بج77ا مان77ده . او25.3.1964

هنوز در باره كارگران اهل قلم خیالپردازي میكند.
بعضي از بچه هاي داستان نويس، هرمان كانت نويس77نده را مته77م ب77ه خ77برچیني ب77راي س77ازمان امنی77ت

 مارك ب77راي ق77رارداد و حم77ايت از هنرمن77دان ه77در میدهن77د. ب77ه م77ا نويس77ندگان ،900000كردند . در سال 
خالقین واقعي كتاب، حتا يك فنیك هم نمیرسد .

 م77ارك دري77افت نم77وده . موا77وعش را دول77ت10000يكي از اين ش77ارلتانها ب77راي نوش77تن نمايش77نامه اي 
تعیین كرده كه چه باشد.
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- چند روز پیش در جلسه اي در كنار میكروفون، يك دستگاه ابط صوت كشف شد كه ص77داها26.3.1964
را براي سازمان اطلعات ابط مي نم77ود . ب77ه اي77ن دلی77ل ع7ده اي از نويس7ندگان حاا7ر نش7دند در بح7ث

جلسات شركت كنند.
پدرم نقل میكند كه بعد از اصلحات ارا7ي، ادع7ا میش77د، آنه7ايي ك77ه جمه7وري را ت7رك ك7رده و ب77ه غ7رب

پناهنده شدند ، آدمهاي مجرم و فاسد و خودفروشي هستند .
- در تابستان طبیعت چقدر لذت بخش بود . هوا نرم و لطی7ف ، ط7بیعت چ77ون نس7یم میوزي77د و27.3.1964

بوي عطر میداد، همچون شعري از موريكه .
نويسنده اي متخلص به كوبا ، يك چپ انقلبي ابدي ، همیشه در باره باتلق رويزيونیسم، ب77ه معترا77ین
هشدار میدهد . اخیرا در جلسه دي77دار نويس77ندگان ، كنجك77اوي و علق77ه هم77ه ش77ركت كنن77دگان در ب77اره
مواوع طلق م77ن و دانی7ل ب77ود . موق7ع بازگش7ت، ج7واني زيب7ا و پرجن7ب ج7وش بن7ام پ7ي ، ك7ه مس77ئول
كمیس77یون اي77دئولوژيك اس77ت ، همراهم77ان آم77د . از چش77مهايش ب77رق علق77ه ب77ه جن77س مخ77الف ،آدم را

شرمنده میكرد .
- از روزيكه طلق گرفته ام ، احساس افتخ7ار م7ي كن7م . فیوزه77اي ب7رق را ب77ه تنه77ايي ع77وض30.3.1964

میكنم ، به تنهايي براي خريد مبروم ، وسايل خانه را تعمیر میكنم .
آزادي ولي بدمزه گیهايي هم دارد چون تمام روز بدون آدمي در كنار خود ، ملل آور است .بايد به فك77ري

بود و كاري كرد.

   پنجاهمین سالروز مرگ برشت !.۔ ۴۱

Brigitte Reimann (1933-1973برشت ما ، برشت شما !                                         (

برشت شما كت ه77اي چرم7ي میپوش77ید، س77یگار گ77ران هاوان77ا م7ي كش77ید ، میخواس77ت پزش77ك ش7ود ،
شماره پس اندازي دربانكهاي سوئیس داش7ت ، علق77ه ب77ه كلكس77یون و جم7ع آوري ماش77ین ه77اي م7دل
قديمي داشت ، عاشق زنان هنرمند و روشنفكر غیرفمینیست بود، مخ77الفتي علن77ي ب77ا رفی77ق اس77تالین
نداشت ، باجناب خروشچف رويزيونیست، چاي مینوشید ، يك خانه يیلق77ي ، ل77ب دري77اچه، ح77ومه برلی77ن
شرقي داشت ، اجازه سفر به كشورهاي آنزمان پیمان ناتو داشت ، پول اق77امت در هتله77اي دول77وكس را
به راحتي مي پرداخت ، ويسكي مینوشید ، بعض77ي از نمايش77نامه ه77ايش را ب77ا كم77ك معش77وقه ه77ايش
نوشت ، از برادر بزرگتر ، يعني كش77ور ش77وراها، ج7ايزه گرف7ت ، در ش7هري در ش7مال مونی7خ ب7دنیا آم7د ؛
جايي كه اردوگاه اجباري قربانیان هیتلري شد، در بزرگترين تیاتر شهر اجازه اشتغال يافت ، حزب77ي ب77ود ،

 سالگي ، همچون ساعدي - و نه مثل ب77زرگ58اشعار ايدئولوژيك مي سرود ، در میانه سالي ، در سن 
 سالگي ، ج7ان ب7ه ج7ان آفري7ن داد . از طري7ق س7ازمان امنی7ت كش77ورش،90علوي و جمالزاده ، در سن 

يعني آلمان شرقي ، شكنجه نشد ، از دست ن7ازي ه7ا ب7ه آمريك7ا پن7اه ب7رد ، و ن77ه ب7ه كش7ور ك7ارگران و
دهقانان ، يعني میهن شوراها !

تم77ام اي77ن حرفه77ا و ادعاه77ا را اكن77ون بع77د از پاي77ان جن77گ س77رد بی77ن دو بل77وك ، بعض77ي از منتق77دان ادب77ي
آمريكايي ، در كتابهاي جديد قطورش77ان م77ي نماين77د – و در كش77ور “ش77اعران و متفك77ران “ ، اينگ77ونه آث77ار

ترجمه شده را بصورت كتاب پرفروش سال ، در وسايل ارتباط جمعي ، شب و روز تبلیغ میكنند.
ولي برشت ما ، اديبي بزرگ بود ، شاعري منتقد ، نمايشنامه نويس77ي انقلب77ي ، متفك77ري دي77الكتیكي،
جهانوطني انساندوست، با نظراتي سیاسي-پیشگويانه بود . او براي خدمت به ع77دالت دس77ت ب77ه قل77م
برد و براي خدمت به آزادي و ترق7ي، در فق7ر و گوش77ه گی7ري زن7دگي نم7ود ، در س7اختمانهاي ي7ك اط7اقه
دولتي . به جاي اتومبیل اد گلوله ولوو سوئدي ، سوار اتوبوس شهري و دوچرخه ق77ديمي اش میش77د .
ماركس و انگلس و لنین و مائو – گاهي هم هگل ، میخواند. به انسانها احترام و توجه خاص77ي داش77ت .
بعضي ازآثارش را از طريق كار جمعي ، بصورت گروهي نوشت ، ن77ه ب77ا كم77ك زن77ان هنرپیش77ه همك77ار . از
آمريكا همچون طاعون بدش مي آمد ، كشوري كه او را به بهانه كمونیست ب77ودن ب77ه دادگ77اه كش77اند . او
طرفدار انقلب جهاني و مخالف استثمار و مستعمره گرايي بود . او خواهان حقیقت و هنر، زيبايي و رفاه
انس77انها ب77ود، ب77ه نويس77ندگاني چ77ون گ77وركي ، پوش77كین و چخ77وف، ه77اينه و ايبس77ن و ب77الزاك اح77ترام
میگذاشت و براي ما ، او عظمت نامهايي چون هومر ، سقرات و گاهي هم بودا را دارا ب77ود. بج77اي ب77ازي
در تیاتر دول77تي ش77هر ، م77ا میخواس77تیم او را در كارخ77انه ه77ا ، م77دارس و در خیابانه77اي ش77هر ب77ه نم77ايش

بگذاريم ؛ در میان پابرهنه ها ، كله نمديها ،و آسمان جل ها !.
در آن زمان ، دوره جنگ سرد بین ابرقدرتها بود . آمريكا و شوروي تا دندان مسلح ، روب7روي ه77م ب77ه ص77ف
ايستاده بودند . ماركس و مائو ممنوع بودند ، برشت و گ7وركي ت7ا ح7دودي آزاد . م7ا آنه7ا را نويس7ندگاني
جالب ي7افتیم ، چ77ون آنه7ا ب7ا وج77ود سانس77ور، توانس77ته بودن77د از دي77وار خفق77ان بگذرن7د و ب77ه م7ا دلگرم77ي
بدهند.ما با پاره اي از آثار برشت چون : آدم ، آدم است – مادر – زندگي گالیله – روزهاي كمون – ف77راز و
فرود حكومت رايش سوم – داستانهاي آقاي كوينر- از طري77ق دوس77تان ي77ا در بعض77ي از كت77اب فروش77یهاي
شهر آشنا شديم . انسان براي دمكراسي به روشنگري نیاز دارد و م7ا ب7راي روش77نگري ، س7راغ مرح77وم
برشت رفتیم . امكان ديگري نبود ، آثار جالب قدغن بودند و آثار مبتذل را كسي نمي خواند . فقر و جه77ل
و بیسوادي در جامعه ايران زمین، حاكم بود و ما پوپولیست ها و اتوپیست هاي زمان خود شديم . م77ا در
حوالي ادبیات جوياي ناجي و مرهمي شديم . نقد و جامعه شناسي ادبي میبايستي دست كم ما را از
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نظر روحي و زباني تقويت مي نمود و به ما امید و دلگرمي میداد . ادبیات مسئول و مبارز و مق77اوم ب77راي
ما ؛ قهرمانان زمان خود!، مانند يك مذهب ، آرامبخش بود ، گاهي هم حالتي مقدسانه بخود میگرفت .

سبكهاي ادبي و هنري مانند اگزيستنسیالیسم و ادبیات سرگرم كننده و مكتب هنر براي هنر! در نزد ما
قابل سرزنش بودند . ادبیات مي بايستي ما “پیشگامان“ را از زنگهاي ج77امعه ديكت777اتوري-ايلیاتي پ77اك و
تمیز مي نمود و عادات فردگرايي و منفعت طلبي را به كنار میزد، همه چیز مي بايست در خدمت مبارزه

و انقلب و در راه “جنبش آزادي بخش“ مي بود.
فكر كنم واع شما درخارج از كشور ، بهتر از ما مي بود . لب77د بس77تني ايتالی77ايي م77ي خوردي77د و هم77راه
خوبرويان ، عصرها به ديسكو میرفتید . آثار بورخس ، لوركا ، ماركز ، و ن77رودا ، را میخواندي77د و در خیابانه77ا

شعار :
هوو ، هوو ، هومشي مین – چه ، چه ، چه گوارا ، را سر میداديد . 

و ما در شبنامه ها ، شعارهاي آتشیني چون : 
مرگ بر ديكتاتوري ! مرگ بر بورژوازي كمپرادور !

زنده باد آزادي خلق ! ، آزادي براي سخن !
يانكي گوو هوم ! ، ايران را سراسر ويتنام میكنیم ، ايران را سراسر سیاهكل م77ي كنی77م ! ، و غی77ره م77ي

نوشتیم.
ما مجبور شديم اغلب ادبیات و هنر را سیاسي نمايیم و مي خواستیم ب77ا بعض77ي از آث77ار برش77ت، فش77ار
ديكتاتوري عريان را قدري تحمل پذير نمايیم . و اكنون در میان شما “خارج نشینان “ تمري77ن پلورالیس77م ،
دمكراسي ، و جمهوريخواهي لئیك ! مي كنی77م ت77ا ش7ايد اي77ن ب77ار مكت77ب آزادي در مملك77ت م77ان عمل7ي

شود.
ما در آن روز فقط به نیكي از برشت ، گوركي، ص7مد ،خس77رو، و ادبی77ات ي7اد خ77واهیم ك77رد و در می7دانهاي
شهرها ، مجسمه هايي از آن77ان برپ77ا خ77واهیم ك77رد ، هم77انطور ك77ه بعض77ي از غربیه77ا ، مجس77مه ه77اي :

حافظ ، خیام ، و رومي را در پاره اي از شهرهاي فرهنگي شان برپا نموده اند!.
Bertold Brecht (1898 – 14.8.1956)
     

باز خواهي گشت روزي ، تو فسانه !۔ ۴۲

 Joseph  Brodsky (1940 – 1996)                                                    يوسف برودسكي 
يا 

دولت مقتدر و اتهام انگلي به ادبیات . 
هرشاعري روزي برخواهد گشت ، 

يك جوري به وطن ؛ روي كاغذ ، درون تابوت ، شخصن 
ويا روي شانه هاي مشتي حسن .

درمیان خلق ، درمسیر فرودگاه – دانشگاه ، 
ازمیان میدان آزادي

به طرف ترمینال اتوبوسها
بسوي شهرستان ، سراغ مامان و عموجان ، تي قربان ! 

من در میهن ام بدنیا آمدم و به بازگشت ايمان دارم ، چون شاعران همیشه ب77از میگردن77د ؛ شخص77ا ي77ا“ 
روي كاغذ “ . جمله غم انگیز فوق را  يوس77ف  برودس77كي ، ش77اعر يه77ودي تب77ار ش77وروي س77ابق و برن77ده

 ، در نامه اي سرگشاده به برژنف نوشت .1972 ، پیش از اخراج اجباري درسال 1987جايزه نوبل سال 
برودسكي ، پنجمی77ن دري7افت كنن7ده روس ج7ايزه ادبی7ات نوب77ل بع77د از : ب77ونین ، پاس7ترناك ، ش77ولوخف و

 مورد ديگر به كمیته نوبل اعتراض ك77رده4سولژينینسین بود . مقامات شوروي ، غیر از نام شولوخف ، به 
وآنرا حمايت از ادانقلب فرهنگي نامیدن77د و پرس77یدند ك77ه چ77را كس77ي ب77ه گ77وركي ي77ا برش77ت ج77ايزه اي

نمیدهد ؟
سال كار در اردوگاههاي اجباري محكوم گرديد . آنزمان در روزنامه “عص77ر5 ساله بود كه به 24برودسكي 

لنینگراد“ مقاله اي منتشر شد كه امثال برودسكي را “ انگل و پ77ارازيت ه77ايي روي مزرع77ه ادبی77ات “ ن77ام
نهادن77د. برودس77كي ش77انس آورد و بع77داز چن77د م77اهي اس77ارت براث77ر فع77الیت پ77اره اي از اعض77اي ك77انون

1965 به آمريكا مه77اجرت نم77ود. اوازس77ال 1972نويسندگان شوروي و جنبش جهاني يهود ،آزاد و درسال 
نقش مهمي روي شعر شوروي بجا گذاشت ولي اتهام خروج از نرم هاي ش77عر رس77مي، م77وجب خش77م
مقامات فرهنگي علیه اوگرديد. ولي سرانجام با نزديك شدن بقدرت رس77یدن گورب77اچف ، چن77د م77اه بع77داز

 از وي رس77من اع77اده1990اعطاي نوبل به وي ، پاره اي ازاشعار او در شوروي اجازه نشريافته و درس77ال 
حیثیت گرديد. برودسكي دربخشي از سخنراني خودبراي دريافت نوبل گفته ب77ود ك77ه تازم77انیكه دول77ت در
ادبیات فضولي كند ، ادبیات نیز بايد در امور دولت دخالت نمايد. او بعنوان شاعري مذهبي- متافیزيك اروپا
يي ، همیشه درشعر شوروي تنها ماند. سیاس77ي ب77ودن ش77عر برودس77كي از آنجاس77ت ك77ه در سیس77تم
استالینیستي ، میكوشد كه غیرسیاسي ي77ا غیرتبلیغ77اتي باش77د و ب77ه مس77ايل غیرمه77م! ب777پردازد.درباره

 آمده كه برودسكي خلف ماياكوفسكي ب77ا1973  درسال FAZفروتني او در روزنامه مشهور آلماني زبان 
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میكروفن نمیرقصد ، بابازوهايش پارو نمیزند ، با واژهها آتشفشان براه نمي اندازد و يا چهره چروكیده اي
بخود نمیگیرد . او شاعري است خجالتي ، عصبي ، س77یگاري ، ب77ا ك77ت و كراوات77ي خش77ك و اط77و ش77ده.
خواننده درشعر او به تضاد مقوله هايي چون : انسان-ش77یئ ، زم777ان-مكان، زن77دگي – م77رگ، و اب77ديت –

زوال ، برخورد مینمايد .
 انگلی77س مانن77د ج77ان دون و آن77دره م77ارول، تع77ثیري م77ذهبي روي17ترجم77ه آثارش77اعران متافیزي77ك ق77رن 

برودسكي بجا گذاشت . طرح پرسشهايي متافیزيك مانند مرگ و زن77دگي همیش77ه ب7راي او مه77م بودن7د.
غالب اشعار برودسكي ب77دون رابط77ه و تع7ثیر كتابه7اي ت77ورات ، تلم77وت ، انجی77ل و اس77طورههاي يون7اني ،
غیرقابل تصور هستند. برودسكي درجواني علقه خاصي به شعر لهس77تان ، آمريك77ا و انگلی77س داش77ت .
اودرآثارش تصوير پیچیده اي ازانسان مدرن، رسم مي نمايد ، ودردوره تبعید درآمريكا به سرودن اش77عاري
پیرامون : مهاجرت ، تبعید ، تنهايي ، غربت و سختي هاي زندگي در خارج ، پرداخت . برودسكي ازسال

 عضو هیئت تحريريه مجله فرانسوي “قاره“ شد. 1976
اودرشعرش جوياي جوابي براي ماهیت جهان و معني زن77دگي انس77ان اس77ت و میگف77ت ك77ه براث77ر تربی77ت

 سالگي ب77ه مط77العه كت77اب ه77اي23ادديني و سكولر نظام شوروي ، مذهبي شد ولي نخستین بار در
انجیل و تورات پرداخت. برودسكي درش77عري مینويس77د ك77ه در روس77یه مش77كل اس7ت ح7دس زد ك77ه چ77ه
كسي ماهیتي انساني دارد ! و كافي است كه به خرابه هاي ساختمانهاي شهرتان توجه كنید تا تاري77خ
وطن تان را بفهمید . اودرش77عرش ش77یفته زب77ان اس77ت و آن  ف77رم ه77اي مختلف77ي بخ77ود میگی77رد ؛ گ77اهي

وحشت آور، گاهي رويايي ، گاهي اسطوره اي ، و گاهي سمبلیك . 
برودسكي غالب اش7عارش را ب77ه مش7اهیر جه7ان و ي7ا زن7ان تق7ديم میكن7د . او در نوش7ته ه7ايش اح7ترام

 س77اله ب77ود ك77ه ب77ا آن77ا اخم77اتوا دي77دار ك77رد. م77ذهبي ب77ودن اش77عار20خاصي براي جنس زن قائل اس77ت و 
– 1573برودسكي جلب نظر اخم77اتوا نم77ود . برودس7كي از طري7ق ترجم7ه اش7عار ج7ان دون (  ) ب7ا1638 

 سالگي شعر طويل غمن7امه اي را ب77ه او تق7ديم ك7رد. ، آث77ار برودس77كي23عرفان انگلیس آشنا شد و در 
 مجل77ه روس77ي100 ح77دود 1980بخشي از ادبیات تبعید و مهاجرت شوروي سابق هستند. گويا در سال 

در تبعید وجود داشت كه به مواوعاتي مانن77د : جن77گ ، اس77تالین ، زن77دان و اردوگ77اه ، و آين77ده ش77وروي ،
میپرداختند. 

درباره برودس77كي اش77اره میش77ود ك77ه او ف77راي اجباره77اي اي77دئولوژيك نظ77ام آموزش77ي و تربی77تي ش77وروي
 سالگي مدرسه را ترك نمود . بعدها موا7وع م7رگ ب7اعث15استالینیستي ، به راه خودآموزي رفت و در 

شد كه او اشعاري غم انیگی77ز و زاري كنن77ده دري77اره مردگ77ان و جانباختگ77ان بس77رايد . مس77ائل م77ذهبي از
جمله مسیحیت دراشعارش جاي خاصي دارند ، آنزمان ادعا شد ك77ه كمیت77ه نوب77ل ج77ايزه ف77وق را ب77ه ي77ك
شاعر معترض دريك نظلم آته ايستي اعطا كرده است . اشعار برودسكي ريش77ه در بی77وگرافي او ، زم77ان
شاعر، شعر س77نتي روس و مش77اهدات و تجربی77ات شخص77ي و ص77ادقانه او دارن77د. ب77ه برودس77كي ش77اعر
اعترافي نیز گفته میشود چون او درباره زم77ان و ج77امعه اش گ77زارش میده77د. برودس77كي معتق77د ب77ود ك77ه
درخاتمه عمر هرانساني ، فقط بخشي از حرفهايش بجا مي مانند. شعر او نشان از الهام اس77طورههاي
يوناني ، فلسفه مذهب ، و تجربیات تاريخي دارد. اشعار او زير تعثیر شعر كلیسايي –مذهبي قوم اسلو
، اغلب داستاني و روايتي هستند . بعضي از منتقدين ادبی77ات ،او را يك77ي از ش77اعران مكت77ب اس77كندريه
معرفي میكنند ؛ تنوع ، چند بعدي بودن، طرح هنر : ابتدايي ، سنتي ز ساده گر و قديمي آركائی77ك ش77عر
او، باعث اين قضاوت گرديده . مهمترين اشعار برودسكي به مشاهیر جه77ان از جمل77ه : ب77ه الی77وت ، ج77ان
دون ، ويلیام يت ، و آنا اخماتوا ، تقديم شده اند. برودسكي در سالهاي آواره گي در تبعید در آمريك77ا، ب77ه

نوشتن مقالتي فرهنگي-انتقادي بیشماري نیز پرداخت . 
 درشهر پطروگراد سابق ، و لنین گراد بعدي ! در خانواده اي يهودي1940يوسف برودسكي درسال     

تبار روس ديده به جهان گشود. پدرش عكاس مفلوكي بود . او بعد از ترك زودرس مدرس77ه، ن77زد خ77ود ب77ه
آموختن زبان لهستاني و انگلیسي پرداخت ، و با فلسفه دين ، اسطورههاي يونان و ادبیات جه77ان آش77نا

 میداند كه مخالف اشغال مجارستان از طريق ناجیان! شوروي و1956شد . برودسكي خود را جزو نسل 
سركوب شورش مردمي شدند. اودرجواني سالها از طريق ترجمه آثار ادبي، زندگي كرد. بعد از خ77روج از
شوروي درآنزمان ، گويا دهها شعر او بصورت مخفي و زيرزمیني درمیان دوستداران ش77عر، نش77ر و پخ77ش

شدند.
ازجمله آثار برودسكي : جیغ پائیزي شاهین ، ساحل غرق شدگان ، توقف در كوير ، پايان يك دوره زيب77ا ،
دو ساعت در يك آب انبار ، غمنامه هاي رومي ، اسحاق و ابراهیم ، تصوير صامت ، سروده ه77ايي ب77راي
آگوستا خانوم ، نمايش در معبد ، بیاد ويلیام يت ، مجموعه مقالت انتقادي-فرهنگي ، خاطراتي از ش77هر
لنین گراد ، بیست سروده براي ماري استوارت ، يادي از الیوت ، و دو نمايش77نامه ب77ا عنوانه77اي : مرم77ر و

دمكراسي ، مي باشند. 

 جايزه ادبي يك جوانمرگي .۔ ۴۳

از مرگ دانتون  تا  مانیفست كمونیسم .
نويسنده اي میان ماركس و برشت . 

Georg  Büchner  (1813 – 1837)گئورگ  بوشنر  
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 درآلم77ان اعطامیش777ود،ازنام  گئ77ورگ  بوش77نر ، نم77ايش1951عنوان جايزه مهم ادبي “بوشنر“ كه ازسال 
،درتبعید، درس77ويس1834نامه نويس و يكي از دمكراتهاي انقلبي ادبیات آلمان،گرفته شده. وي درسال 

 سالگي،جوانمرگ گرديد.23براثر بیماري تیفوس درسن 
زمانیكه بوشنر شبنامه ممنوعه و مبارزاتي-سوسیالیستي “پی77ام اي77التي“را پخ77ش نم77ود، م77اركس هن77وز

ساله بود. اين جزوه انقلبي،پیش ازمانیفست كمونیسم ، مورد توجه رهبران انقلب آلمان قرارگرف77ت.15
يكي ديگر ازآثار اجتماعي بوشنر“مرامنامه حقوق بشر“ است كه درتاريخ مبارزات اجتم77اعي،اهمیتي ب77ه
اندازه “مانیفست كمونیسم“ دارد. شعار معروف:“ صلح براي كلب77ه ه7ا ،- جن7گ ب7ه درون ك7اخ ه7ا“ نی7ز از

خلقیت هاي جاودانه گروه مبارزاتي بوشنر است.
 سالگي بعنوان پناهنده سیاسي درشهر زوريخ جوانمرگ نمي گرديد، بدلیل نبوغ ادبي23شايد اگر اودر 

و اجتماعي اش، به مشهوريت ماركس و برش77ت میرسید.دراعلم777ه (پی77ام اي77التي ولي77ت هس77ن)،او ب77ه
تبلیغات سوسیال-انقلبي پرداخت و خواهان شورش دهقانان علیه حاكمان گرديد.

بوشنر نه تنها يكي ازآغازگران ادبیات و هنر طبقاتي، بلكه پايه گذار نمايشنامه نويسي مدرن آلم77ان ه77م
است. درآثاراو براي نخستین بار، قهرمان ادبي، يك آدم مفلس ازطبقات مح77روم اس77ت و ن77ه از اش77راف و
بورژوازي شكمسیر. بوشنر امروزه بعنوان يك77ي از راهنماه77ا ي77ا قط77ب نماه77اي ادبی77ات جهاني،خصوص777ن
نمايشنامه نويسي بش77مار م77ي آي77د. درمقاب77ل كم77دي ه77اي محاف77ل درب77اري، او ب77ه خل77ق ت77راژدي ه77اي
اجتماعي و شهروندي پرداخت. تاآنزمان شخص77یت اي77ده آل ادبی77ات ب77ورژوازي، ازطبق77ات و اقش77ار مح77روم
نبودند. بوشنر، يك تراژدي نويس موفق درام اجتماعي نیز اس77ت. ت77راژدي ه77اي او غ77البن غیراحساس77ي
هستند. امروزه تئاتر روايتي برشت،بدون نمايشنامه هاي بوشنر غیرقابل تصورهست. بوشنر درسالهاي
رمانتیك نوجواني نوشته بود:“ ساعت ه77ا را بخوابانی77د، تق77ويم ه77ا را بدري77د، م77ا تی77ك ت77اك زم77ان را از روي

شكوفه گلها و رسیده گي میوه ها، تشخیص خواهیم داد.“
جهانبیني ماتريالیستي-استتیك بوشنر به سبب اش77تغال او ب77ا فلس77فه و سوسیالیس77م تخیل77ي اس77ت.
ايده هاي هگل نیز درنمايشنامه هاي او جاي خاصي دارند. اوبراي نخستین ب77ار ب77ه كش77ف زيباشناس77ي
“زشتي“ درجامعه ارتجاعي وطبقاتي زمان خود نائل گشت. علم زيباشناسي اد ايده آلیستي و نظرات
سیاسي او، حتا ام77روزه م77درن و موا77وع روز م77ي باش77ند. ن77ه تنه77ا  اكسپرسیونیس77ت ه77ا و دمكراته77اي

 سال بعدازمرگ بوشنر، اورا جش7ن گرفتن7د. او همچ77ون داستايوس7كي30انقلبي، بلكه ناتورالیستها نیز 
به تجزيه و تحلیل روان قهرمان آثارخود  میپردازد. 

ازجمله ديگر آثار محدود بوشنر : مرگ دانتون ، نمايشنامه وويسك ، نوول لن77س ، درام لئ77ونه و لن77ا ، و  
ترجمه آثاري از ويكتور هوگو، هستند. مرگ دانتون ، يك درام انقلبي نبوغ آمیز است كه ب77ه بح77ث انقلب
بورژوايي و نقش مهم تودهها در آن میپردازد و قهرمان آن ، نه يك فرد، بلكه يك تاريخ؛ يعن77ي خ77ود انقلب
فرانسه است . خلف روبسپیر رواقي تی77ره بی77ن ، دانت77ون میخواه77د ح77وادث و پروس77ه انقلب را انس77اني
نمايد، ولي بقول بوشنر ، تاريخ ، اول7ي را م7ي كش7د ت7ا بتوان7د ب77ه دوم7ي ح7ق بده7د!، گرچ77ه س7رانجام
ايدههاي دانتون پیروز میش77وند و ن77ه عقاي77د روبس77پیر. در درام كم77دي (لئ77ونه و لن77ا)، بوش77نر ب77ه تمس77خر

اشرافیت فئودالي میپردازد. نوول (لنس) او، ناقل تئوريهاي ادبیات رئالیستي است.
 در س77ويس، يكس77ال1837 درخانواده اي پزشك درآلمان بدنیا آم77د و درس77ال 1813گئورگ بوشنر درسال 

بعد ازدريافت دكتراي پزشكي خود، در تبعید درگذشت. اواز نوجواني ب77ه مط77العه فلس77فه و تاري77خ انقلب
فرانسه پرداخت و علقه خاصي به آثار: هومر ، سوفوكلس، آشیلوس، گ77وته، ش77یلر، ژان پ77اول، ش77لگل،
برنتانو، هوگو، شكسپیر، بايرون، و ادبی77ات عامی77انه، داش77ت. وي پی77ش از ف77رار ب77ه فرانس77ه، كوش77ید تاب77ا
گردآوري پول، براي تهیه يك چاپخانه مخفي و اجراي نقشه حمله براي آزادي  زن77دانیان، ب77ه جنب77ش ا77د
حكومت مطلقه، كمك نمايد. وي مینويسد بجاي مبارزه فردي روشنفكري، مب77ارزه جمع77ي مردم77ي مه77م

 به خانواده اش مینويسد، تاكید میكن77د ك77ه تنه77ا عم77ل و خش77ونت،1832است، و در نامه اي كه درسال 
موجب رهايي میشوند. چون حاكمان نیز خود در مقابل جوانان مبارز. خشونت بكار میگیرند و م77ردم را ب77ه
حیوان تبديل كرده اند، تا احساسات غیرطبیعي گروه كوچكي فاسد را اراا نمايند و بجاي قانون، تكیه بر

قدرت نظامي و امنیتي نموده اند.
بوشنر از نخستین مبارزين زمان خ77ود ب77ود ك77ه تقس77یم ناع77ادلنه فق77ر و ث7روت را نش77انه اختلف طبق77اتي
دانست. در شبنامه ه7اي سوسیالیس7تي گ77روه او، از اس7تثمار، زورگ77ويي، و از خودبیگ77انگي، در ج77امعه
انتقاد میشود. او در مقابل نظم فئودال-سلطنتي، نه تنها خواهان تعاوني هاي مصرف، بلكه ب77ا تاكی77د ب77ر
لیبرالیسم و جمهوري خواهي، خواهان آزاديهاي دمكراتیك براي سرنگوني حكومت مطلقه گرديد. بوشنر
میگفت كه براي درك تاريخ دردهاي انسان، بايد به طرح پرسش هايي پیرامون: مسئولیت، اخلق، دين،
علم، و اجتماع پرداخت . منتقدين ادبي امروزه مدعي هستند كه آثار هنري او، با تكی77ه ب77ر ناتورالیس77م و

اكسپرسیونیسم، نوشته شده اند.

  و ادبیات–شكست اصلحات در واعیت ديكتاتوري ۔ ۴۵

( بولگاكف ، دوست يا منتقد استالین ؟ )   
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اي كاش بولگاكف،نويسنده شوروي زمان لنین و استالین،وخالق رمان ( مرشد و مارگريت )،ي77ا “اس77تاد و
 س77الگي ج77وانمرگ نم77ي ش77د ت77ا منتق77دين ادب77ي در غ77رب م77ي ديدن77د او ب77از چ77ه49معش77وقه اش“، در

تغییرات77ي در رن77دگي اش م77ي نم77ود.از بولگ77اكف درزم77ان حی77ات تنه77ا ي77ك رم77ان اج77ازه انتش77اريافت . ي77ك
نمايشنامه از اونیز روي صحنه تئاتر رفت.ساير آثاراويادرغرب منتشرش77دند وي77ادر آرش77یو س77ازمان ك.گ.ب
گردآوري گرديدند.اودراين رابطه درنامه اي به دوستي نوشت : آتشدان كرسي تنها ناشر محبوب نوشته
هايم است.منتقدين ادبي درغرب،آثاراورا بخشي ازادبیات سايه اي در كارنوال ديكتاتوري نامیدند.ب77ه نظ77ر
آنها درهرنظام ديكتاتوري،قبل از ادبیات تبعید و مهاجرت،ادبیات سايه اي خلق میشوند.بولگ77اكف كوش77ید
تانش77ان ده77د ك77ه درش77رايط ديكتاتوري،اص777لحات اجتم7ايي و اقتص77ادي غیرممك77ن اس77ت.او ب77ه انتق77اد از
ماتريالیسم زمان خود پرداخت چون در نظر او،آن م77انع خلقی77ت هن77ري خردگري77زان میش777ود.گرچه ام77روزه

 قرن گذش777ته،استالین30تا20بولگاكف رااز مخالفین نظام استالینیستي بشمار مي آورند، ولي در دهه 
س77بب ش7د ك77ه  پلی7س امنی7تي اورا دس7تگیر نكن7د ي7ا بقت77ل برساند.علق777ه شخص7ي اس77تالین ب77ه تنه77ا

15نمايشنامه آزاد بولگاكف،يعني “ روزهاي همشیره هاي توربین “باعث گرديد كه آن نمايش77نامه ح77دود 
سال درسراسر شوروي روي ص77حنه تئ77اتر بمان77د ، چ77ون مس77ئولین بخ77ش فرهنگ77ي ح77زب فك77ر میكردن77د
مواوع آن نمايشنامه درمخالفت با مق77اومت گارده77اي س77فید ،در جري77ان جن77گ داخل77ي آنزم77ان ش77وروي
نوشته شده.دراين نمايشنامه ب77راي نخس77تین ب7ار گارده77اي س77فید ا7دانقلب ،درجن77گ داخل7ي بش77كل
انسانهاي مخالف مبارز نش77ان داده ش77دند ون77ه آدمكش77اني خونخ77وار وبیم777ار.تضاد و تن77اقض دوره اج77راي

برنامه اقتصادي نپ و عوارض و نتايج متضاد آن نیزبه نقد كشیده شدند.
 بزي77ر چ77اپ رف77ت.1925تنهاكتابي كه از بولگاكف اجازه نشريافت، “رمان ش77یطان ب77ازي“ ب77ود ك77ه درس77ال 

سانس77ور نمايش77نامه “ف77رار“ ب77اعث ش77د ك77ه بولگ77اكف ط77ي ن77امه اي از گ77وركي و اس77تالین دادخ77واهي
 چه77ار روز بع77د از خودكش77ي ماياكوفس77كي و ن77امه بولگ77اكف، ب77ه س77فارش1930كند.س777رانجام درس77ال 

استالین براي وي شغل مترجمي را در تئاتر شهر يافتند تا او خود را نیزبه كشتن ندهد.
بعداز آغازگلسنوس و پروستريكا ،قشر  اهل كتاب شوروي باموجي ازآثار بولگاكف آشناشد ك77ه س77ازمان

امنیت ك.گ.ب. سالهادر آرشیو خود گردآورده بود.
 در مسكو درگذشت.پدرش ي77ك1940 دركشور اوكرائین بدنیا آمد ودرسال 1891میخائیل بولگاكف درسال 

استاد دانشگاه بود .و او خود به تحصیل پزشكي پرداخته وچندسالي نیز پزشك بود.ازجمل77ه آث77ار اين77دوره
 با داس77تانهاي طنزآمی77ز1920او: يادداشتهاي يك پزشك جوان 7 و كتاب مورفیوم هستند. بولگاكف ازسال 

اجتمايي وارد فضاي ادبي شوروي جوان بع7د از انقلب شد.اغل777ب آث77ار او موا77وعي سیاسي-فلس777في
دارند.گويا يكي از جمله هاي مشهور او اين بود كه مي گفت : درنظ77ام ه77اي ش77به ديكت777اتوري،نويسنده
بايد براي سوزاندن نوشته هايش عجله نمايد.از بولگ77اكف آث77ار منتش77ر نش77ده زي77ادي بج77ا مان77ده. در دوره
گورب77اچف از او اع77اده حی77ثیت گردي77د.او سالهانويس77نده محب77وب قش77ر تش77نه كت77ابخوان ش77وروي در دوره

گلسنوس بود. 
 منتش77ر1924نخستین رمان  بولگاكف، “گ77ارد س77فید“ ب77ود ك77ه بش77كل خلص77ه و سانسورش77ده درس77ال 

گرديد.نمايشنامه “ روزهاي همشیره هاي ت77وربین “ را بولگ77اكف براس77اس اي77ن رم77ان تهی77ه ك7رد ك77ه درآن
سقوط و شكست ايدئولوژي ادانقلب گاردهاي سفید درجنگ داخلي را نش77ان داد.از ديگ77ر آث77ار مه77م او

 ق7رن گذش77ته، نمايش77نامه ه77اي : قل77ب س77گي ، و نطف77ه خطرن77اك، هس77تند. از جمل77ه30 و 20در ده77ه 
نمايشنامه هاي او : فرار- خانه سقا- و ايوان واسیلي هستند.او در اي77ن دوره داس77تانهاي بیش77ماري نی77ز
به رشته تحرير درآورد.وباكمك بیوگرافي،چندنمايشنامه مهم درباره : مولیر-پوشكین-سروانتس-گوگ777ول-و
دن كیشوت  نوشت.اودراين نمايشنامه هاي تاريخي، مزاحمتها و رفتار حاكمان و ديكتاتورها با اه77ل قل77م

و هنر را نشان داد.
بولگاكف در “ رمان نمايشي “ به تجزيه و تحلیل كار و زن77دگي هنرمن77دان درنظ77ام ديكت77اتوري پرداخ77ت. در
نمايشنامه “ فرار “ او روياها و ايده آلیسم گاردهاي س77فید ا7دانقلب درجن77گ داخل77ي ش77وروي رانش77ان
داد. گروهي از منتقدين ،نمايشنامه “ قلب سگي “ را ج77واب منف77ي او ب77ه انقلب روس77یه بحس77اب م77ي
آورند.زمانیكه حزب كمونیست از كامنف خواست تا او نظرش را پیرامون اين نمايشنامه بگويد، اوجواب داد
كه مواوع رمان مذكور مخالف زمان مدرن فعلي است و نبايد منتشر ش77ود. غاف77ل از اينك77ه خ77ود ك77امنف
بعدها قرباني پاكسازيهاي استالینیستي خواهد شد. دو نمايشنامه “ قل77ب س77گي“ و “نطف77ه خطرن77اك“

 سال پی77ش ،خط77ر80نیز تا زمان گلسنوس ممنوع بودند. در نمايشنامه نطفه خطرناك، بولگاكف بیش از 
دستكاري ژنتیك رانشان داد. بخشي از منتقدين كشورهاي غربي، آنزمان پی77ام نمايش77نامه را : انتق77اد از
دستكاري طبق77ه ك7ارگر ب7ي اس7تعداد ب7ا كم7ك اي7دئولوژي ماركسیس777م-لنینیسم حزب7ي بش7مار آوردن7د.
بولگاكف در رمان گارد سفید و نمايشنامه توربین ها، درام غم انگیز انقلب روسیه را نشان داد. منتقدين
دولتي، اورا به جانبداري از جنبش گارد سفید نموده و مش77هوريت نمايش77نامه ت77وربین را، خط77ر بولگ77اكف
گرايي نامیدند.ازجمله جانبداران آثار او،خوانندگان آثار طنز و داستانهاي شبه علمي-خی77الي هس77تند ك77ه

اودر آثارش با كمك آزمايشگاه و دستكاريهاي علمي در آينده بشر نشان میدهد. 
غیرازانتقادازماتريالیس77م جزم777ي،بولگاكف ب77ه انتق77اداز طبق77ه متوس77ط و ب77وروكرات ش77هري مس77كو م77ي
پ77ردازد.در “رم77ان نمايش77ي“ او ب77ا ج77و روش77نفكري و تئ77اتر مس77كو و تئوريس77ین مش77هور آنزم77ان يعن77ي،
استانیسلويسكي تسويه حساب میكند. او میگويد مسكوي ها جماعتي هستند بسته كه دنبال پول و
سود و منافع مادي هستند و غريبه ها و شهرستاني ه77ارا ب77ه درون خ77ود راه نمیدهن777د.زنها فق77ط دنب77ال
وسايل آرايشي و لباس مد و مردها دنبال زنباره گي و مشروبخواري هستند. بولگاكف آش77نايي دقی77ق و
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نزديكي با جو ادبي مسكو داشت و درآثارش به انتقاد از نويسندگان دولتي و رس77مي پرداخ77ت ك77ه فق77ط
دنبال منافع مادي خودهستند. نويسندگاني كه از شغل خود بیگ77انه ش77ده  و ب77ه قش77ر امتی77ازدار و مرف77ه
وابسته اند ، جايي كه مردم عادي راهي ندارند.درحالیكه آنها بن77ام پرولتاري77ا ادبی77ات م77ي آفرينن777د،ادبیات
عامیانه،ادبیات انبوهي است كه از بال سفارش داده شده و حق الزحمه آن ب77ا گش77اده دس77تي از جی77ب
مردم پرداخت میشود. اوتنها رابط77ه ع7ادي و س7الم مس77كوي ه7ا را، رابط77ه نويس7نده و معش77وقه اش در

رمان مرشد و مارگريت خودمیدانست. 
رمان استاد و معشوقه اش، اثر مشهور و جهاني بولگاكف، رماني است عمیق و فلسفي.مواوع اصلي
كتاب، رابطه بین نويسنده و جامعه است. بدين سبب بنظر منتقدين،در رمان تنها يك رمز وج77ود دارد و آن

و20پرسشي سیاسي است. اين رمان نه تنها روايتي است طنزآمی77ز علی77ه ج77امعه ش77وروي بی77ن ده77ه 
قرن گذشته،بلكه سرودي است تحسین آمیز و مشتاقانه پیرام77ون آزادي ف7رد، ك7ه س7رانجام درمقاب7ل30

ق77درت دول77تي و نیروه77اي امنی77تي اش پی77روز میگ777ردد.دراين رم77ان عش77ق نی77ز درتم77ام مراح77ل زن77دگي
پیروزمیشود. دوصفت بارز كتاب؛ خلقیت هنري و نق77ش مثب77تي اس77ت ك77ه زنه77ا در ج77امعه بعه77ده دارن77د.
انتق7اد اجتم7ايي آن رم77ان، انتق7اد از پلی7س دول7تي اس7ت. اگ7ردر نمايش77نامه بی7وگرافي م77ولیر، مب7ارزه ب7ا
سانسور مطرح است، در رمام استاد و معشوقه اش، مبارزه ب7ا ق7درت ح77اكمه اي مط77رح اس7ت ك7ه حت7ا
گاهي دستور به قتل و اعدام میدهد.براساس اع77تراف بولگ77اكوف، اش77تغال ب77ه نوش77تن آن رم77ان از س7ال

 به درازا كشید. دراين رمان نیروي مرموزي، جامعه نويسندگان و هنرمن77دان ش77هر مس77كو را1940تا1928
دچ77ار ت77رس و وحش77ت نم77وده. قت77ل، آدم ربايي،خراف777ات، جاسوس77ي، و آت77ش اف77روزي از جمل77ه ح77وادث
معمولي روزانه جامعه هستند. در اين كتاب، استاد نويسنده اي است كه حاار نیس77ت خ77ود را تس77لیم
نیروهاي سركوبگر دولتي و منتقدين رسمي بیسواد ادبي اش بنمايد.به اي77ن دلی77ل ارگانه7اي دول77تي اورا
بیمار اعلن نموده و روانه تیمارستان مي نمايند. سرانجام نويسنده استاد ف77وق چن7ان خ7ورد و شكس7ته

شده كه فكر میكند بزودي نیرويي خارجي يا معجزه گر بايد اورا نجات دهد.

عمركوتاه انقلبیون رمانتیك  .۔ ۴۶
 

Byron , Lord (1788- 1824)         ،  شاعر غربي ؛ در لباس قفقازي ! يا  لرد بايرون

گرچه دركلس درس انشاء گفته شد كه در حین نوشتن؛ غیر از نامه و خ77اطره نويس77ي، س77عي كنی77د از
امیر اول شخص: من و ما ،استفاده ننمائید، يا بندرت آن7دو را بكارگیريد؛حت777ا اگراي77ن س77بك، فواي77د روان-
درماني قلمي هم براي نويسنده داشته باشد، و مكتب پست م77درن ام77روزه هرگ77ونه آزادي نوش77تاري را
بما داده، اين روزها مي بینیم كه خواننده فل77ك زده درتبعی77د و مه77اجرت، مجب77ور اس77ت ك77ه هرلحظ77ه اي77ن
نشخوارهاي خصوصي پاره اي ازنويسندگان زوركي! را تغذيه نمايد. امیداست امروزآخرين باريست كه ما

متني را با اماير شخصي آغاز مي كنیم . و امااكنون برگرديم به مواوع اصلي اين مقاله :
درطول عمركوتاه روشنفكري ام ! دههابارنام لرد بايرون، شاعر آزاديخ77واه و رمانتی77ك انگلیس77ي را ش77نیده
بودم، تااينكه چندي پیش باعكسي ازاونیز برخوردكردم. درنگاه اول به نظر میرسید كه اودرلباس قفق77ازي
يا مهاراجه هاي هندي شهرتاج محل، خواسته بیننده را بیاد رمانتیك اشرافي داستانهاي هزارويك ش77ب
يا دوره هارون الرشید بیندازد. ولي درگوش77ه اي ازعك77س اش7اره ش7ده ك7ه ب7ايرون درآنج77ا،درلباس مل7ي
ومحلي مردم كشور آلباني است.به هرحال آن تصوير تعثیري شرقي ازشاعرنامبرده روي تماشاچي بج77ا
میگذارد. اشاره ديگراينكه، لرد بايرون دركن7ار پارتیزانه7اي جنب7ش اس7تقلل طلب77انه يون7اني علی77ه تركه7اي

 كشته شد، گرچه مرگ اونه درمیدان نبرد، بلكه براث77ر ت77ب ب77اتلقي دريون77ان بوق77وع1824عثماني درسال 
پیوست. بايرون آنزمان يكي از سران جنبش جوانان پان هلینیستي غ7رب علی77ه حض7ور حك7ومت عثم7اني

درجنوب اروپا وكشورهاي بالكان بود.
اوازآغازتولد داراي يك پاي لنگ و شل بود، بااين وجود بايرون يكي از بهترين شناگران زم77ان خودنیزبش7مار

میرفت.
س7اله ب7ود ، ب7دلیل ولخرج7ي و3پدربايرون يك نظامي اشرافي مرفه ب7ود ك77ه بع7دها ؛ زم77انیكه لردب7ايرون 

 س7ال  بع7داز20خوشگذراني و بدهكاريهاي كلن ناشي ازآنها، خودكشي نموده بود. و م7ادر ل7رد ب7ايرون 
مرگ پدرنیز فوت نموده بود.

منتق77دين چ7پ درب7اره ب7ايرون وآث7ارش ب7ه دو موا77وع اش7اره میكنن7د: اول اينك77ه اوب7دلیل رواب77ط عش77قي-
ناموسي با بعضي اززنان اشراف ودربار، و جنجالهاي خطرناك ناشي ازآن، مجبورشد به ايتالیا و س77وئیس
فراركند. دوم اينكه آنها تضادهاي انفجاري آثار بايرون را جمع بندي و نتیجه احساس77ات میه77ن پرس77تانه و
آزاديخواهانه شهروندي و دشمني اوبا ارتجاع فئودالیسم و روحانیون مسیحي ازي77ك ط77رف و موا77عگیري
فردگرايانه-آنار شیستي و بدبینانه ازطرف ديگر میدانند.بدبیني اورامیتوان نتیجه س7رخورده گ7ي ب7ايرون از
شكست هدفهاي انقلب فرانسه درآنزمان دانست.آثاراوحاوي تضاد: طنز و تراژدي، ش77وخ منش77ي و ب77ي
حوصله گي، رمانتیسم و كلسیسم میباشند. لردبايرون ازجمله شاعران نوگراي ادبی77ات جه77اني اس77ت.

درانگلیس اوراازنظرادبي رقیب والتر اسكات و توماس مورس بشمار مي آورند. 
اودركنارشاعري بنام شلي ، يك77ي ازنماين77دگان مه7م ادبی7ات رمانتی77ك انقلب77ي انگلی7س ب7ود. دراش7عار او
احساسات آزاديخواهانه و درد و رن77ج جه7ان و سرنوش77ت انس77ان، ب77اهم ادغ77ام میش77وند. طنزآث77ار ب7ايرون
راآنزمان نشان نوگرايي ادبي بحساب مي آوردند. خواننده اشعارش ش77اهد تض77اد احساس77ات رمانتی77ك و
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طنز كلسیك میتواند بشود. اوراهمچون هاينه درآلمان، نماينده ن77وع رمانتی77ك ناامی77د ي77ا “رمانتی77ك منف77ي“
مي نامند. جامعه شناسان ادبي، اين گ77ونه رمانتی77ك منف77ي ب77ايرون را، ج77اده ص77اف ك77ن ادبی77ات آب77زورد و
5پوچگراي بعدي درغرب بحساب مي آورند. امروزه درمحافل تحقیقي و دانشگاهي، لرد بايرون رايكي از 

شاعر مهم رمانتیك اروپا بشمار مي آورند. جنبش ادب7ي رمانتی7ك ناامی7د ومنف7ي ران77تیجه ع77وارض انقلب
صنعتي میدانند كه با برده نمودن رنجبران و نابودي ط77بیعت ومحی77ط زيس77ت، بج77اي زورگ77ويي و اس77تثمار
پیشین حاكمان و اسقف هاي كلیسايي، اكنون كارخانه داران طمعكار و مديران تولید انبوه را مسئول ب77ه

غ77از خش77ونت: ق77وانین، س7ازمانها و موسس77ات س77رمايه داري،خاكس77پردن امی77دهاي انس77اني نم77وده.باآ
انس7ان رمانتی7ك ب7ه م7رگ و زاري از درد و رن7ج سرنوش7ت و جه7ان، پن7اه ب7رد ، وي7ا ب77ه مب7ارزات اجتم7ايي
پرداخت، گرچه امیدي به پیروزي نداشت. دراين مبارزه مرگ وزندگي، قهرمان رمانتیك شاعر، اغل77ب تنه77ا

است و بزرگترين نتیجه كوششهايش، مرگ قهرمانانه  مي باشد .
درزمان لرد بايرون گويا اوااع سیاسي استعماري اروپا خیلي شیر توشیر بود: ايتالیا درزير س77لطه دول77ت
اطري77ش ب77ود، اس77پانیا و پرتق77ال ب77راي اس77تقلل ازفرانس77ه درح77ال مب77ارزه ب77ا ن77اپلئون بودن77د، روش77نفكران
انگلیسي ازشكست شعارهاي انقلب فرانسه شوكه شده  وب77ه فك77ر می77دان آزم77ايش جدي7دي مش77غول

 به اشغال يونان پرداخته بود، بريتانیاي درحال جنگ بافرانسه انقلبي،1461بودند، تركیه عثماني ازسال 
شاعران و روشنفكران رمانتیك خودرا خائن به وط77ن نامی77ده و آنه7ا را ب77ه خ7ارج كی7ش ك7رده و ب77ه تبعی77د و

مهاجرت وادار نموده بود.
بعضي ازشاعران رمانتیك با تكیه ب7ر اي77دئولوژي انس7اني يون7اني و پ7ان هلینیس77تي، قص7د مب77ارزه ب7ا ب77ي

 درشوق وصال بامرگ و انقلب، انگلیس را ترك1816عدالتي درجهان را در سر گرفتند. لردبايرون از سال 
كرده بود. اومیخواست تامرگش بصورت يك اسطوره قهرماني خواسته شده، درلباس  سیاس77ي درتاري77خ
ثبت گردد. مراسم خاكسپاري او در آنزمان در انگلیس و آمريك77ا را جش77ن گرفت77ه و ب77ه نم77ايش گذاش77تند.

احتمال جنگ غرب با اسل عزيز! ازآن زمان شروع گرديد. 
فضاي ادبي كشور بريتانیا آنزمان به دو قسمت تقسیم میشد. غیر از شلي، اك77ثرا ب77ا او مخ77الف ش77دند.
جان كیت نوشت كه بايرون مواوعات جدي را بص77ورت طن77ز و مس77ائل طن77ز را ب77ه ش77كل ج77دي ب77ه خ77ورد
خواننده میدهد. روبرت سوتي، سبك ادبي بايرون را “مكتب شیطاني“ ادبیات نامید، ولي موافین بايرون،
قهرمانان آثار اورا پررنگ تر و پرخون تر از قهرمان77ان رمانه77اي ت77اريخي وال77تر اس77كات دانس77تند. فرانس77ويان
بايرون رادركنار ولتر و روسو قراردادند. لمارتین و ويكتورهوگ77و، مج7ذوب او ش77ده و ب7ايرون را ب7ا ش77اتوبريان
قابل مقايسه میدانس77تند. آلمانیه77ا ب77ايرون را ب77ه اهمی77ت شكس77پیر ش77مردند. در روس77یه ب77ه پوش77كین و
لرم77انتف، “ب77ايرون ه7اي روس“ لق77ب دادن77د. نیچ77ه و اس77تاندال او را دركن77ار گ77وته، مهم77ترين ش77اعر زم77ان

نامیدند. گوته كتاب “ دون ژوان“ بايرون را اثري فراموش نشدني نامید.
 س77الگي21 زن77دگي ك77رد و در 1824 و 1788درباره بیوگرافي بايرون بايد اشاره نمود كه وي بین سالهاي 

سفرهايي به كشورهاي خاورمیانه و كشورهاي حواه مديترانه نمود. 
سه اثر مهم لرد بايرون را : سفر زي77ارتي جنگج77و ، دون ژوان، و م77انفرد، بحس77اب م77ي آورن77د. ش77كايتهاي
تاسو، كورسار، محاصره كورين، كاين، مارينو، هردو  ف ، ساعات فراغت، و امید و روياي عدالت، از جمله

 س7الگي م77وجب مش77هوريت س77ريع و24ديگ77ر آث77ار اوهس77تند. انتش77ار كت7اب : س77فر زي77ارتي جنگج77و، در 
ناگهاني بايرون شد. او در رابطه ب7ا منتق77دين ك7م س7واد آث7ارش دركت7اب “ امی7د و روي7اي ع7دالت“ ب7ا طن7ز

تحقیرآمیزي نوشت : ما حماسه سرايان انگلیسي ، و شما منتقدين مسخره اسكاتلندي !.
كتاب حماسه شاعرانه دون ژوان رااثر اصلي بايرون میدانند. اودراين كتاب، طنز را با عناص77ري از رئالیس77م
انتقادي مخلوط نمود. دون ژوان از مواع منفعل دراين كتاب قرباني تن نازي زنان عش77وه گرمیباش77د و ن77ه
فري77ب دهن77ده آن77ان. البت77ه منظ77ور ب77ايرون، زن77ان و دخ77تران اش77راف، درب77ار، و فرمان77دهان نظ77امي و ب77زرگ
ارتشتاران هستند و نه فلك زدههاي روستايي ويا شهرستاني كه تم7ام روز مش77غول س77یر ك7ردن ش77كم

خود و بچه هايشان هستند و بايد سگدو ! بزنند.

ادبیات اسپانیا ، - پنج نوبل .۔ ۴۷

Cela , Camilo Jose (1916 – 2002)                           ادبیات ، - و رئالیسم تلخ اجتماعی .

 و1904 بار برنده جایزه نوب77ل ب77وده اس77ت . نخس77تین آن در س77ال 5در طول یک قرن اخیر، ادبیات اسپانیا 
 بوده اس77ت . در اینج77ا اش77اره کوت77اهی ب77ه ژوزه ک77امیلو – س77ل ، آخری77ن دری77افت1989آخرین آن در سال 

کننده جایزه نوبل در ادبیات اسپانیا  میگردد .
ژوزه سل ، خالق آثار بیشمار از جمله رمان ، داستان ، شعر ، مقاله ، سفرنامه و آث77ار علم77ی اس77ت . او

 ، برنده جایزه س77روانتس در اس77پانیا نی77ز اس77ت . ژوزه س77ل خ77الق رمانه77ای1989غیر از نوبل ادبی سال 
مهم اجتماعی-سیاسی می باشد . او یکی از نویسندگان دوران فاشیست فرانکو و ادبیات بعد از جن77گ
جهانی دوم در اسپانیا است . ژوزه سل  مهمترین و فعال ترین نویسنده زمان ح7ال اس7پانیا بش7مار م7ی
آید . وی گرچه با رئالیسم خشن و بدون تعارف خود، اسپانیایی ها را به خشم آورد ول77ی اکن77ون یک77ی از

کلسیک های مدرن بشمار می آید . معروفیت او به سبب رئالیسم خشن اش میباشد .
او به توصیف فقر ، گرسنگی ، دو رویی ، و سنگ قلبی انسان در جامعه بع77د از جن77گ می77پردازد . مکت77ب
ادبی او انتقاد مستقیم و بی تعارف است که ابایی از توصیف و معرفی وحشت  در جامعه ندارد . مکتب
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اسپانیایی ادبی او " ترمندی " شاخه ای از فرم رئالیسم ناامید و بدبینانه است . او به سبب بکار گی77ری
این مکتب در آثارش ، چند سال با تیغ سلنسور در اسپانیا روبرو گردید . دلیل اعطای جایزه نوب77ل ب77ه وی
به سبب نثر غنی و فشرده و هم7دردی ب7ا انس7ان مج7روح و رنج7بر اعلن گردی7د . او مهم77ترین نویس7نده

جنجالی اسپانیا در قرن گذشته بود . 
از جمله آثار او – خانواده  پاسکال دورات ، سفر به آلکاریا ، سبد زنبورها ، گفتمان خ7انم کال7دول ب7ا پس7ر
شهیدش ،  واژه نامه مرموز ،  آسیاب بادی ، اسکی گرسنه ها ، تاج افسانه ای ب77دون عش77ق ، رقص77ی

برای  دو مرده ، مکاتبات و آثار اتوبیوگرافیک ،  سان کامیلو ، و غیره هستند . 
 میباش77د .1942رمان سبد زنبورها ، توصیف  رئالیس77تی زن77دگی خ77رده ب77ورژوازی ش77هر مادری77د در س77ال 

رمان خانواده پاس7کال دورات ، انتق7اد اجتم7اعی از زن7دگی روس7تایی م7ردم اس7پانیا اس7ت . رم7ان س7ان
 جلدی او شامل رمان ، داستان100کامیلو را تلخ ترین اثر ادبی نویسنده بشمار می آورند. مجموعه آثار 

، شعر ، مقاله ، سفرنامه و کتاب لغت اس77ت . او غی77ر از نویس77ندگی ، نق77اش و ناش77ر مجلت ادب77ی نی77ز
20 رمان او با خصوصیات اکسپریمنتل نوشته شده اند . مجموعه داستانهای کوتاه و بلندش ب77ه 10بود . 

جلد میرسند .
 از مادری انگلیسی و پدری اسپانیایی بدنیا آمد . پدرش م7امور گم77رک1916کامیلو ژوزه  سل- در سال  

بود . او در نوجوانی مدتی هوادار ژنرال فرانک77و ب77ود . وی در دانش77گاه در رش77ته ه77ای حق77وق ، فلس77فه ،
 در اسپانیا درگذشت . 2002علوم انسانی و پزشکی تحصیل کرده بود . وی در سال 

آثار او از نظر ادبی ترکیبی هستند از مکتب ادب7ی " بیک77ارس " ب7ا عناص77ر ناتورالیس77تی . او در آث77ارش ب77ه
تجزیه و تحلیل های متن77وع اجتماعی-انتق777ادی می77پردازد . رمانه77ایش گرچ77ه انتق77ادی ول77ی اکس77پریمنتل
هستند ، به این دلیل آنان از نظر فرم با هم فرق شایانی دارند . نخستین رم7ان او معی77اری ب7رای ادبی7ات
رئالیستی بعد از جنگ جهانی دوم در اسپانیا گردید .  مواوع بعضی از آث7ارش نت7ایجی اس7ت ک77ه جن7گ

 از خود بجا گذاشته بود . استفاده او از رئالیسم خشن و لغ77ات1936-1939داخلی اسپانیا طی سالهای 
مبتذل ، خشن ، جنسی ، سکسی ، تحریک کننده و طنز تلخ ،  موجب ممن77وعیت بعض77ی از رمانه77ایش

 جلد بوده25 ، 1990 جلد – و در سال 16 ، 1984در اسپانیا شد . مجموعه آثار منتشر شده او در سال 
اند .

در رمان نامه ای " خانم کالدول " قهرمان داستان ؛ یعنی یک زن جنون گرفته است که با پسر ش77هیدش
در جنگ ، حرف میزن77د . در رم77ان  " خ77انواده پاس77کال دورات " نویس77نده ب77ا کم77ک اعض77ای ی77ک خ77انواده ،

 قرن گذشته را معرفی می نمای77د . کت77اب " واژه40خشونت و سوء ظن و تنفر در جامعه اسپانیایی دهه 
نامه مرم77وز " او ش7امل لغ7ات  جنس7ی ، سکس7ی ، مبت7ذل ، و ته7وع آور در زب7ان عامی7انه و زب7ان ادب7ی

 ق77رن گذش77ته در50اسپانیایی است . رمان " سبد زنبوره77ا " پیرام77ون اوج رئالیس77م اجتم77اعیی در ده77ه 
 قهرمان داستان ، به شهر مادرید بعد از جن77گ می77پردازد . ای77ن رم77ان300اسپانیا می باشد . این کتاب با 

4 در اسپانیا ممنوع شده بود . 1963 زبان خارجی ترجمه شده است ، گرچه آن، در سال 30تاکنون به 
  

.جوانمرگي نمايش نامه نويس ۔ ۴۸

با قدري اغ77راق ، س77ادولوحي و س77اده گراي77ي انقلب77ي  میت77وان گف77ت ك77ه بعض77ي از مس77ايل زم77ان م77ا ،
مش77كلت زم77ان  چخ77وف  ، نمايش77نامه ن77ويس و داس77تان س77راي روس نی77ز بودن77د . چخ77وف در ن77امه اي
مینويسد : نه كسي به سیاست علقه اي دارد ، نه امید ب77ه انقلب ، ن77ه خ7دايي داري77م ، ن77ه ترس77ي از
ارواح و اشباح ، نه وحشتي از مرگ ، نه خوفي از كوري و حماقت . كسیكه بي آرزو ، بي هدف ، نا امید

و بدون ترس باشد ، نمیتواند هنرمند و نويسنده واقعي گردد . 
مورخین ادبیات ، روشنفكران زمان او را به سه دس77ته تقس77یم میكنن77د : ن77ا امی77دها و بري77ده ه77ا ، اص77لح
گرايان و سازشكاران ، وانقلبیون و شورشگران يا شلوغ كاران . چخوف را میتوان نويسنده دوران تحولت

 ، ي77ك1904 متول77د ش77د و در س77ال 1860حاد فرهنگي روسیه قب77ل از انقلب ن77ام گذاش7ت .  او در س7ال 
سال قبل از انقلب اول روسیه ، بر اثر ابتل به بیماري آن زمان علج ناپذير سل ، در اوج شكوفايي هنري
، در غرب7ت ج77وانمرگ ش7د . از جمل77ه نب7وغ خلقی77ت ه7اي او اي77ن اس7ت ك77ه ب7دون جانب77داري از ه77ر ن7وع
ايدئولوژي و يا اوتوپي ، خالق ادبیات اجتمايي و انتقادي گرديد . آثارش آينه پايان جامعه فئودال-اش77رافي
تزاري است كه خبر از آمدن فرهنگي جديد میدهند . امروزه ما نیز در غالب كشورها شاهد كوشش77هاي
آزاديخواهانه و اصلح گرايانه هستیم ، در دوره اي كه ايدئولوژيها و اوتوپي ها به سئوال كشانیده شده و
خوشنامي و اهمیت خود را از دست داده اند. آثار چخوف اعل7ب در ب7اره اف7راد طبق77ه متوس77ط ش7هري ي7ا
روس77تايي هس77تند . در ب7اره مش77كلت انس77ان م77درن ، ك77ه تنه77ا و ب7دون رابط77ه احساس77ي ي77ا زب77اني ب7ا
همنوعان خود ، دلزده و بي هدف ، عمر به بطالت مي گذراند ي77ا منتظ77ر ظه77ور ج77امعه م77دني اس77ت . او
مهمترين بیماري و عاراه دوران مدرن را : بي حوصلگي ، خستگي ، بي علقه گي و پوچگرايي انس77ان
خ77رده ب77ورژوا و بعض77ي از روش77نفكرانش میدان77د . آغ77از فع77الیت نمايش77نامه نويس77ي و داس77تان س77رايي
چخ77وف ، همزم77ان ب77ا شكس77ت كوشش77هاي اص77لحگرايانه و تغیی77رات اجتم77ايي گردي77د ، دوره اي ك77ه
بنیادگرايان ، سلطنت طلبان و قلدران سیاسي هنوز اهرمهاي ق77درت را در دس77ت داش77تند . در اي77ن دوره
گروههاي مختلف اهل كتاب  هنوز به نقش و رسالت ادبیات باور داشتند . دسته اي دنبال رمانهاي ادبي
مذهبي-مسیحي داستايوسكي ، دسته اي ديگر طرفدار ادبیات اخلقي سختگیر تولستوي ، و گروه77ي
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جانبدار كتابهاي خوشبین انقلبي ماكسیم گوركي شدند . آثار چخوف همچون نوش77ته ه77اي پوش77كین ،
نه تنها اخلقي بلكه استتیك و زيباشناسانه بودند . 

از آثار چخوف آنزمان تفسیرهاي گوناگوني میشد : عده اي او را ناتورالیست ، سمبولیست ، رئالیست ،
 حك77ومت ت77زاري ب77ه حس7اب19ويا امپرسیونیست میدانستند . چخوف ولي خود را وقايع نگار اواخ7ر ق77رن 

مي آورد .
 سال قبل از نوشتن ، جزاير گ77ولك ، سولژينیس77تین80در باره پیشگام بودن اجتمايي او میتوان گفت كه 

در باره غیر انساني بودن اردوگاههاي استالینیستي ، چخوف كتاب گ7زارش گ77ونه ، جزي7ره س77اخالین ، را
در باره محكومین ج7امعه روس77یه نوش7ت ، س7ندي در ب7اره س7یاهي دوران ت7زاري ك77ه محك77ومین ب77ه ك7ار
اجباري را با زنجیر پولدين به گاري و بیل و كلنگ ، داس و جنگر چنگالي ، پت77ك و چك77ش و س77ندان  م77ي
بستند تا در صورت فرار از اردوگاه نتوانند خود را از قل و بند نجات دهند و در هر نقطه اي شناخته شوند.
چخوف در طول عمر كوتاهش ، پزشكي نیكوكار بود كه وقتش را صرف ادبیات انساندوس77تانه و درآم77دش
را خرج كارهاي خیريه در روستاها ، از جمله ساختن مدارس م77ي نم77ود . زن77دگي چخ77وف مص77ادف ب77ا دو
اتفاق مهم تاريخ روسیه شد . سال تولدش يك سال قبل از آزادي برده وار دهقانان و لغو خري77د و ف77روش
آنها توسط ارباب و زمیندار شد . و سال مرگش ، يكسال قبل از انقلب اول روسیه ب77ود ك77ه ب77ه شكس77ت
انجامید . او در اين مورد نمايشنامه هاي مشهوري مانند : ب7اغ آلب77الو ، س77ه خ7واهر ، م7رغ دري7ا ، و عم77و
وانیا  را نوشت . در نمايشنامه باغ آلبالو ، چخوف خبر از نزديك شدن انقلب سراسري میده77د . لنی77ن در

 توص77یف وا77عیت ن77ابه هنج77ار روس77یه آن س77الها را م77ي بین77د .– بیماران 6 اطاق شماره –داستان كوتاه 
چخوف در آثارش به پیشگويي س77قوط و ف77رود طبق77ات اش77راف و فئ77ودال ، و ف77راز و ص77عود طبق77ه ب77ورژوا و

 جل77د8 نوول و داس77تان بلن77د ، و 70 داستان كوتاه ، 400سرمايه دار مي پردازد . از ديگر آثار او میتوان به 
نامه هاي مكاتبه اي ، اشاره كرد . منتقدين در غ77الب آث7ارش ب7ا وج77ود زي77گ زاگ ه7اي گون77اگون ، ن77وعي
رئالیسم اجتمايي را مي بینند . چخ77وف در براب77ر مك77اتب ناتورالیس77م ، امپرسیونیس77م ، و سمبولیس77م ،
مواعي انتقادي داشت ، گرچه خود قدري تحت تاثیر هرك77دام از آنه77ا ب77ود . او ب77ه ادبی77ات رم77ان نويس77ي
سنتي  تورگنیف ، داستايوسكي ، و تولستوي پايان داد و كوتاه نويسي را مد روز كرد . چخوف را میت77وان
سنبل پايان دوره رمانهاي طويل و آغاز داستان كوت77اه و ن77وول نويس77ي ب77ه حس77اب آورد. در زم77ان او رم77ان
،ژانر اشرافي ادبیات دوران رئالیسم بود . شايد به اي77ن دلی77ل آث77ار كوت77اه او را  امپرسیونیس77تي میدانن77د .
مواوع آثارش افراد قشر متوسط يعني خرده بورژواها هستند ، كه به قول او : نه كامل فقی77ر ، ن77ه ك7امل
بي سواد ، نه كامل بي وجدان ، و نه كامل بي اخلق مي باشند . او در ب7اره قش7ر متوس77ط روس7تاها و
سوژههاي محلي دلخواه ش77ان مانن77د : س77ودجويي ، ش77ايعه پراكن77ي ، دوغ خ77وري ، و بیك77اري ش77كايت
میكند . برنارد شاو میگويد : با كم77ك آث77ار چخ77وف ، در س77النهاي فرهنگ77ي كاخه77ا و قص77رهاي اش77رافي ،
بجاي بحث هاي مرسوم : ش77كار ، عش77ق ب77ازي ، تی77ر ان77دازي ، م77اهیگیري و ش77رابخواري ، موا77وعاتي
مانند : موسیقي ، هنر ، ادبیات و تاتر مد روز شدند . توماس مان مي نويس77د : چخ77وف مانن77د موپاس77اد،

نابغه و هنرمند آثار كوتاه و كوچك است . 
 و نوول هاي چخ77وف ، از م77درن ب77ودن و ام77روزي ب77ودن آنه77ا–خوانندگان امروزي داستانها- نمايشنامه ها 

تعجب میكنند . در زمان شوروي سابق ، چخوف در كنار پوشكین ، تولستوي و گوركي ، يك77ي از محب77وب
ترين نويسندگان آن سالها بود . چخوف با آثار كوتاه و مینیاتوري خود وارث رئالیسم دوران گذشته گرديد .
ماياكوفسكي ش77اعر شورش77ي ش77وروي میگف77ت : زب77انش س77اده ، ق77اطع ، كوت77اه و روش77ن ب77ود ، مانن77د
جملت عامیانه دلخواه ما يعني : روز بخیر ، يا  بفرمايي ي77ك اس77تكان چ7اي . ه77ر جمل77ه او خ77ود داس77تان
كوتاهي است . چخوف هنرمند شكاك و منتقد زم77ان ت77زاري اس77ت . او در آث77ارش ب77ه ط77رح پرس77ش م77ي
پردازد بدون اينكه جوابي ايدئولوژيك يا اخلقي پیشنهاد كند .به نظر بعضي از كارشناسان ادبي ، چخوف

با كمك نمايشنامه هاي مدرن خود ، راهگشاي تاتر پوچگرا و ابزرد اروپايي نیزگرديد .

 ؟ی انقلبیات  ادبیا  یانقلب ادب۔ ۴۹

Anton  Tschechow (1860-1904)             از انقلب .یش پین در چیات ادبدوگونه

ی77د جدی فرمه77ای وجس77تجوی غرب77ی77دههای ب77ا ورود این77ی روش77نفکران ومب77ارزان چ19 ق77رن درپای77ان
ی نمودند.درجنب777ش اجتم77اعی رنسانس روش77نگریک خود و آغاز یی قرون وسطای،قصدعبورازفرهنگادب

ین77ی چیان دانش77جویل.براثرتحص77ی7د مط77رح گردی ادب77یی77رات تغیاس777ی،نیازبه تح77ولت سی برا1898سال 
 آن کش77ورهایک غ77رب وآثارکلس77ی وغ777بره،آنان باآثارم77درن ادب77یک777ا،اروپا مانن777د:ژاپن،آمرییدرکش77ورها

ی ادب77ی ترجمه نمودند. منتقدینی رابزبان چیل  بارکتاب انجیزنخستین نیی اروپایونرهایآشناشدند. مس
ق77ی  اخلیکه وکس77یس77د رمان نو بنویک ابتدا ید نو بسازد بای ملتیخواهد میکه نوشت کس1902درسال 

ی قهرمان7ان ادب7ینگونه چ7ون خوانن7دگان خودراب7اایافرین7د دررمان بی قهرمان اخلقیک یدابتدا بایخواهدنوم
ی ازکش77ورهای بعض77ی ادب77ی و ش77اهکارهای آثارروس77ی ترجمه بعض190977 خواهند کرد.درسال یسهمقا
ین77ی ب77ه چی77ز وشوپنهاور نیچه،  کانت،نی فلسفی آثار1902 ودرسال ید، آغازگردینی به چی شرقیاروپا

ین7ی ب7ود ک77ه ب77ه چی کت7بیزازنخس77تین" اثر ژول ورن نیحی تفریلیترجمه شده بودند. کتاب "دوسال تعط
ی77ده وایس77تی رئالیعن77ی یرحقیق77ی و غیق77ی را ب77ه حقی77ات ادب1904 سال ی ادبیترجمه شد. دربحث ها

 نمودند. یم تقسیستیآل
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– 1852 شو (ینل   ترجم77هین77ی را ب77ه چیی اثراروپ77ا180 ) مترجم معروف درطول عمر خ77ود ح77دود 1924 
 دف7777و ،یکن7777ز، ترجم7777ه ش7777دند : دین7777ی ک7777ه آثارش7777ان درآغ7777ازبه چیس7777ندگانینم7777777ود.ازجمله نو

 رم77ان رولن،ی،روس77و، هوگ77و، تولس77تویبس777ن،ویکتور ت77اگور، ایندارسروانتس،اسکات،دوما،هومر،گوته،راب
 و فل77وبر بودن77د. آث77ارگروهیتمن،لردبایرون،ارسطو،شکسپیر،دانت7777777777ه،بالزاک،زول،ف، موپاس77اد،وی77تورگن

ی،نی77ز ورث77یتس،هاوپتمن،گالس کیروینگ،هاگارد،داودسون،شلی،هاردی، مانند : ای غربیگرنویسندگاند
یس77ی و انگلی،روس77ی ازفرانس77وی77ادی ترجم77ه آث77ار ز1930-1920 ی س77الهایان. مید ترجمه گردینیبه چ
.به ترجم77ه آثاررمانت77کیدند ترجمه گردینی به چیز اروپان19 قرن یسم ورمانتیشترآثاررئالیسم گرفت.بانجام

ی خاصیزعلقه نیبسن ای هایشنامه ونمایتمن و ویرون داده شد. به ترجمه اشعارلردبای خاصیزاهمیتن
 ازغ77ربی اجتم77اعارانی " دنب77ال آموزگ191977 ماه مه س77ال 4 " جنبش یرتعثیر زی شد. انقلب فرهنگیداپ

یسم،ناتورالیسم،رمانتیسم،سوسیالیسم،آنارشیسم،مارکسیس77م مانند : رئالیی هایسمبود. مکاتب و ا
یرازترجم77ه داس77تان ورم77ان غین77ه. درزمیافتن77د ی خوانندگان و علقمندان فراوان77ی و دمکراسیسم، هومان

 داده شد.یت اهمیز نی اجتماعی وانتقادی به آثار احساسیی ماجراجوی ورمانهایسی پلیداستانها
 :ی هان " آنرا ب77ه مع77انین بنام " تی ازآنجابود که منتقدیک رمانتی به مکتب ادبینی روشنفکران چعلقه

ی77ک ورمانتیک کلس77ی77ان قرنها مین چیات ادبیرمیکرد،گرچه تفسیالیسم سوسی،دمکراسی،انقلب،وآزاد
 آن77ان ب77ایس77مات،رئالی77 نداش77ت. درادبیی آشنایسم و ناتورالیسم رئالیدرجا زده بود وبا دو مکتب اجتماع

یس77م ب77ادومکتب رئالیی بع77د ازآش77نای ه77ا چندس77الین77ی آثارب77الزاک وفل77وبر ف77رق داش77ت. چیس77مرئال
ق77رن20 درده77ه یس77م آلیده وایی گرای رفتند.سرانجام ذهنیسم ونئورمانتیسم سمبولیسم،سراغوناتورال

 مکت7بی77ن. اش7ت دای-اجتم7اعیاس77ی سی7ابی داد ک77ه جه77ت ی اجتماعیسم خودرا به رئالیگذشته جا
 مطل7قی7ی گراین7ی عین7ده.خوانن7دگان زول ک77ه نمای7د خت7م گردیالیس7تی سوسیسمبعدها به مکتب رئال

 ه7ای7ک رمانتی" واحساس7ی پروان7ه ای7ات بودند به مخ7الفت ب7ا "ادبی وشخصی ذهنیسموطرفدار ناتورال
 دادهی خاص77یزاهمی77ت دوره ب77ه ترجم77ه اش77عاربودلر وروب77رت استونس77ون نی77نواش77راف پرداختن77د. درا

ی اخلق77یس77م مانن77د روم77ان رولن ،باربوس77ه وآن77اتول فران77س وآنارشیسندگانی نویکشد.ترجمه آثاررمانت
 روس که مورد توجه وترجمه قرارگرفتند:گوگول،لرم77انتف، ویسندگان. ازجمله نویافت ی مهمیتبودلر اهم

ی77ات درادبی77ی غ77رب گراه ق77رن گذش77ته ب3077 ک77ه درده77ه ی روش77نفکرانین بودند. ازجمل77ه نخس77تینگارش
ی7ن چی وس7نتی خلق7ی7ات ازادبی وب7ه طرف7داری7ات نم7ودن ادبیی اروپ7ای7هاعتراض نمودند،مائو بود ک7ه عل

یدن ق77رن گذش77ته ت77ا بق77درت رس3077 و 20 ی م77اه م77ه" ک77ه درده77ه ه77ا4 "جنب77ش ی77اتاع77تراض نم77ود. ادب
 فعال بود.1927 درسال یخواهان آنان از جمهوریی و جدا1949 درسال یستهاکمون

 ب77ه :زب7777ان،فرم،محتوا، و زب77انی خاص77ی77ت دانس77ت ک77ه اهم1927 س77ال یت77وان را مین مدرن چآغازادبیات
یس7ت بای درآن زم7ان م7ین چیات آورند.ادبی بحساب م1919 راازآغاز سال ین چی داد.انقلب ادبیانهعام

 ب77هتاآن77ان ش77د،ی77ن وارد چی77ز س77الها تئ77اترغرب نی77ن.درایرس77ید میسم به رئالی مدرن ومردمیباکمک زبان
یاس77ی اص77لحات سی77ددرراه ک77ه تئ77اتر بایکردن77د میه توص77ین77ی چین خودبپردازند. مب77ارزیاصلح تئاتر سنت

 دوره رم7ان "کلب7ه عموت7ام" نوش77ته خ7انمی7ن. درای7د نمای7غ را تبلی کوشش واصلحات اجتماعیواجتماع
 کارگردان77انیگ77ر. خواس77ته دند درآوردیشنامه ازآثار آلکساندر دوما را بصورت نمای بشر استو و بعضیتهار

 نکته را ب77ه8یات، ادبی،درخلق بود. دو منتقد ادبی آوازخوانی هایشنامه و نمایسم مکتب فرمالیهتئاتر عل
یاد زیمی وقدی نروند. ازمطالب و کلمات سنتیسم دنبال کلسینقدر نمودند : " ایه جوان توصیسندگاننو

یش روشن توجه کنند.پیان.به دستورزبان وبیند نمای خوددارذل. از کلمات مبتیدنکنند.تقلینداستفاده ننما
 تط77ابق داش77تهیت با واقعید خودرا بکارببرند. نوشته بایم،زبان زبان قدی نکنند.بجایمارباشند،زاریازآنکه ب

ین از منق77دی را "انقلب ف77رم" دانس77تند. گروه77ین نکت77ه آغ77از5باش77د. ازنق77ل ق77ول اس77تفاده نکنن77د!" . 
ی و غمن77امه ایک به آثار تراژدید جدیسی نویشنامه راتئاتر متمدن دانستند. درنماید جدین،تئاتردیالوگیچ
 خ77وش ش77اهنامه" فک77ری77ان گذش77ته ب77ه "پای ودرباریستوکراتی و همچون تئاتر اریشود داده میت اهمیزن

:س77ایل آن و ط77رح میس77تی رئالی77ت اهمی77ل درتئاتر را به دلیی گرایبسن ماه مه" ارزش ا4نکنند. "جنبش 
یبسن محبوب نموده بود. آنان ایار را بسی  ویبسن ای اجتماعیدههای. ایدانستزنان،خانواده و جامعه م

ین ازمنق77دی گروه191977. درس77ال یدانس77تند میشرفت و پی،آزادی،برابری همگانیبایی،عشقرا سنبل ز
ی77انه و عامی ت77وده اب77ان باکم77ک زی77د است وبای مدرن وارده ازغرب خطاب به بورژوازیاتادعانمودند که ادب

 زنده خل77ق نم77ود چ77ونیاتی توان ادبی مرده نمی گفتند که بازبانی باشد. آنها میخطاب به مردم معمول
ی7ان است ک77ه افک77ار واحساس7ات را بص77ورت زن7ده بیات ادبیفه است و وظی ملیات ادبیه پایانه عامیاتادب

کند.
 بعن77وانی7د بای بلک77ه انقلب ادب77ی77ات بنام " چن دوکس " نوش77ت ک77ه: " ن77ه ادبی ایسنده نو1917 درسال

!،زن77ده ب77ادیس77توکراتی چاپلوسانه موردعلقه اریات ملحظه شود،نابودباد ادبی اجتماعییرروابط تغیلهوس
انه ص7777ادقی7777ات بادادبیمی،زن7777ده ق7777دی اغراق7777ی،نابودبادادبی7777ات س7777اده هنرمن7777دانه مل7777ی7777اتادب

ی روش77ن،و ت77وده ای77ات!،زن77ده بادادبیچیده و پی،جنگلی، کوهی،تیره، دوراززندگیستی،نابودبادادبیاتورئال
 ش77وند،یدح77ذف بای و ک77وهی جنگلیستوکراتیک،کلسیک، اریات مردم شود.ادبیکه موجب فهم اجتماع

ی77د بای ادبی هاینه. زمد کننیه را تغذیدادبیات درست بایت مانند: خانواده،ازدواج،و تربید تمدن جدیلمسا
ی کارمندان،فاحش777ه ه77ا و مج77امع آل77وده نباش777ند،بلکه انس77انهای و فق77ط دررابط77ه ب7ا زن7دگیابندتوسعه 

 مط77رح ش77وند".ی7ات درادبیزبای7د ها،دهقان7777ان،حمالها و مغ7ازه داران نی زن ومرد،درشکه چ7یر،کارگرانفق
 س77الهای77ن. درایددارد جدیاتیاج به ادبی احتیی نوگرای براین گفت که چی م1919 ماه مه سال 4جنبش 
یس77ین از تئوریک77ی بودند. م77ائو دون، ی ملیات خواهان ادبیبرالها و لی انقلبیات خواهان ادبیستهامارکس
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 چونید را مطرح نمای زندگی جامعه را منعکس کند وپرسشهاید بایات دوره نوشت که ادبین ای ادبیها
ی77ط دارد: ن77ژاد،محی عام77ل بس77تگ4 اس77ت ک77ه ب77ه ی زن77دگیات،آین777ه اس77ت . ادبی  زن77دگین77ده ،آی77اتادب

 وی77ا روی77د اس77ت و نبای اجتماعینی عیات موظف به واقعیات. ادبیسنده نوی فردیتاطراف،دوره، و شخص
 بص77ورتی احساسات انسانیلتر انسان است و فی زندگیعی طبیاد فرید،ادبیات نمایغ را تبلیی گرایذهن

یر". تع77ثید بنمای هم احساسیک یجاد نزدخواننده ایقی احساسات حقیان بی است که برایفرم نوشتار
 س77الها قاب77لی77ن در ای آلمانیونیستهای و اکسپرسیرون لردبایتمن، شاعران جوان،ترجمه آثار والت ویرو

ملحظه است .
 اس77تادان ویان، ازدانش77جوی گروه77ی77ان "هن7ر در خ7دمت هن77ر " درمی جنبش ادب1922 باوجوداین،درسال

یان،ی777ک درپای77ات بنام " لو مورو " نوشت که "ادبی جنبش،منتقدین. خلف ایافت یروشنفکران،طرفداران
 اس7تین ایات ادبیف از جمله وظایشود، انسان وجامعه می رویراتی است که موجب تعثی اجتماعیدهپد

ی77ات ک77ه ادبیگف77ت م77درن درآورد". او می را بص77ورت دول77تی77ن شود و چین درجامعه چیکه موجب اصلحات
یک77ی را ی77ون هنرمن77دان و انقلبی گ77اه1923 باش77د. درس77ال یاس77ی وسی مب77ارزه اجتم77اعیددرخ77دمتبا
 مط7رح نم7ود.ا ری مل7ی مج7دد دول7ت و ج77امعه ای و تقااایتالیسم کاپی. گو مورو شعار نابودیدانستندم

ی بودن77د، و تم77ام جنب77ش ه77ای هن77ری جنب77ش ه77ای، واقع77ی انقلب77ی ک77ه تم77ام جنبش77هایگف77تاوم
 هنرمند بودند، وهنرمندان فع77ال ک77ه خواه77انی، واقعی بودند. فعالن اجتماعی انقلبی های،جنبشهنر

امروزی،انقلبی یات است و ادبیوسی و کنفوسی مذهبیروز دیات هستند. ادبی جامعه بودند،انقلبییرتغ
یله وس77ی77د بای77ات باش77د. ادبیتوان77د می انقلب77ی77ات م77ا تنه77ا ادبیم،ادبیات هستی انقلبیاست. ما در راه

 استید نشانه جامعه با اقتصاد مازادتولیات بود که ادبی باشد" و " لو خون " خلف او مدعییردرجامعهتغ
ی ایس77نده نو1934!. درس7ال ویس77ند نی میگر دیرهای شکم سی برایرها شکم سیر، درجامعه سیعنی

 رد نمود. اوخواهان بازگش77تیات کردن ادبیی اروپای ماه مه، را برا4 " مانند مائو، جنبش یبیبنام " کو کو
ی خلق77ی77ات ماه مه،کشف ادب4 جنبش ی بود. ازجمله کوششهایات ادبینی مثبت سنت چیبه جنبه ها

ی77ات ک77ه ادبیگفتن77د ب77ود. آنه77ا می77ک فولکلوررهن77گ و فی مردم77ی: تران77ه ه777ا،قصه ه77ا، و طنزه77ایوگردآور
 س77الی خلق77ی77ات در جنب7ش ادبی77ون منبع است. ک77و دایات است چون ادبی ملیات رشد ادبی،زمینهخلق

 ب77ه1949 درس77ال یس77تها س77ال بع77د کمون15 پرداخ77ت. یی و روس77تای اشعار کوهستانی به گردآور1934
           بخود گرفت .   یگری دیفه نقش و وظیات شدند و ادبیرور مائو پیرهبر

ادبیات قديم شرق دور .۔ ۵٠
                                                             

امروزه بايد گفت ، بیچاره فرهنگي كه ادبیات را منزوي و يا بايكوت كند . براي اينكه بتوان قضاوتي در باره
ادبیات زمان حضرت آدم و حوا كرد ، بايد قدري خیالپردازي نمود . اگر اسطورهها حاوي عناص77ر م77ذهبي ،

فلسفي و ادبي باشند ، خرافات شامل عقايد مذهبي و ادبیات ابتدايي بودند .
چیني ها بدو دلیل میتوانند ادعا كنند كه داراي كهن ترين ادبیات بشري هستند . اول اينكه خط و الفباي
آنها تصويري است و هر عكس و نشانه اي را میتوان خ77ط نامی77د . دوم اينك77ه فعالیته77اي فرهنگ77ي آنه77ا و
انسان قديم مانند ، ف77الگیري ، غیبگ77ويي ، پیش77گويي ، ج7ن زداي77ي، ك7ف دس77ت خ7واني  و غی7ره را ك77ه

امروزه خرافات مي نامند ، داراي عناصر قوي ادبي بودند .
ادبیات چین امروزه نشانه هويت فرهنگي جمعیت يك سوم بشريت كره زمین مي باشد . آغاز خط چی77ن
حتا امروزه هم در تاريكي هزارههاي قبل از میلد قرار دارد . ادبیات چین همچ77ون ادبی77ات اي77ران همیش77ه

نقش و وظیفه ادبي ، آموزشي و تربیتي را نیز مد نظر داشته .
ادبیات چین حداقل سه هزار سال سابقه دارد ، قدمتي كه در ساير فرهنگهاي باستان نمي توان يافت .
در روي ظروف سفالي علئم و نشانه هاي زباني وتصويري پنج هزارس77اله مانن77د ، ك77وه ، رودخ77انه ، ت77ور

 ح77رف و نش77انه و9500ماهیگیري و يا جاي پاي انسان و غیره كشف شده . الفباي كن77وني چی77ن ح77دود 
تصوير دارد . به نظر شرقشناسان ، چیني ها  دو هزار سال قبل از میلد داراي خط و هنر صحافي كت77اب
بودند . به دلیل تصويري بودن خط چیني ، آنرا تقلیدي از طبیعت میدانند . و ب77ه دلی77ل اي77ن خويش77اوندي ،
چیني ها  ادبیات خود را   محصول و نشاني از نظم طبیعت و جهان میدانن77د . يعن77ي  ادبی77ات وس77یله اي

براي شناخت جهان نیز هست .
 كتاب بجا مانده كه در كتابخانه ه77ا و موزهه77ا نگه77داري میش77وند . ب77ه3776از قرنهاي قبل از میلد حدود 
سال قبل از میلد ، داراي ادبیات فولكلوريك رئالیستي بودند . به ادعاي1200ادعاي محققین ، چیني ها 

روشنفكران ملي گرا، م77امورين و بازرس77ان و جاسوس7ان درب7اري ، اش7عار و تران77ه ه7اي عامی77انه را جم7ع
میكردند تا با درد و رنج مردم آشنا شوند.

 ق7رن قب77ل از میلد از اس77تخوان و ي7ا اس77كلت لك پش77ت ب77راي نوش77تن اس77تفاده میكردن7د .11چیني ها 
قديمترين كتاب شعر چیني ، گلچیني است كه از قرن دهم پیش از میلد بجا مانده .ادبیات ابتدايي چین
شامل ، آواز و سرودهاي مذهبي ، قصه ه77اي اس77طوره اي ، ورده77اي دف77ع ج77ن زده گ77ي ، احض77ار ارواح

مردگان ، حل معماهاي سرگرم كننده ، فالگیري ، غیبگويي ، وقايع نگاري و غیره بود .
شعر ، مهمترين ژانر ادبی7ات چی7ن باس7تان ب7ود ، ك77ه در آن تجربی7ات ط7بیعي ، خ7اطرات ت7اريخي ، آداب و
رسوم اس77طوره اي منعك77س میش77د و ي77ا م77ورد بح77ث ق77رار میگرف77ت . ادبی77ات چی77ن همیش77ه اجتم77ايي و
سیاسي ب77وده . مط77العه ادبی7ات ،بخش77ي از آم77وزش و تربی77ت م7ردم ب77ود . ادبی7ات همیش77ه نش7ان بی77ان

احساسات و درد و رنج زيردستان در برابر حاكمان گرديده.
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روشنفكران اصلحگرا و انقلبیون ملي گرا و سوسیالیست  در اوايل قرن بیستم س77عي كردن77د ب77ه عل77ت
تحقیر اروپائیان و ژاپونیها به نقد و ارزيابي ادبیات قديم و باستاني چی77ن بپردازن77د. س77الها در غ77رب ادبی77ات
سرگرم كننده چیني مانند رمان و نوول ترجمه میشد و يا مورد توجه قرار میگرفت ، ولي به شعر و س77اير

ژانرهاي ادبي اهمیتي داده نمیشد .
كنفوسیوس ، يكي از چهرههاي مذهبي ، فرهنگي و فلسفي چین ، نامي مستعار است كه يونانیها در

زندگي نمود . كتاب گلچین شعري شامل551تا 479غرب معرفي كردند . او متفكري بود كه بین سالهاي
سه هزار بیت  به او نسبت میدهند . قرنها است كه از اشعار اي77ن كت77اب ب77ه عن77وان جملت قص77ار و نق77ل
قول استفاده میشود . از زمان كنفوسیوس ، شاعران و اديبان و فیلسوفان به محاف77ل درب77اري و حاكم77ان
راه يافتند و نقش مهم و زنده اي در اش7اعه فرهن7گ در ج7امعه بعه7ده گرفتن7د . در بعض7ي از اي77ن اش7عار
،انتقاد از رهبران عقب  افتاده و ارتج7اعي ي7ا موا77وعات عش7قي مط7رح میش7د . در چی77ن باس77تان قش7ر
روحاني گونه اي وجود داشت كه شامل ، دعانويسها ، غیبگويان ، فالگیران ، پیشگويان ، معركه گیران و

غیره بودند .

  Claude  Levi-Strausse (1908-?)       .ییزنان و کال در فلسفه ساختارگرا ۔ ۵۱

 میلدی بود که در شرق پاکستان در1908لوی اشتراوس ، جامعه شناس ساختارگرای فرانسوی متولد 
میان روستائیان ب77ه تحقی77ق پیرام77ون اس77طورهها و در جنگله77ای آم7ازون کش77ور برزی77ل در می77ان قبای77ل ب77ه
تحقیق77ات فرهنگشناس7ی و م77ردم شناس77ی پرداخ7ت . اینگ77ونه تحقیق77ات او را ن77تیجه یه77ودی تب77اری وی

 نیز بخاطر ترس از تعقیب فاشیسم مجبور شد از فرانسه به امریک77ا ف77رار کن77د .1941میدانند که در سال 
چون او بارها به احساس بی ریشه گی و بی هویتی خود اشاره کرده است ، تحقیقات مردم شناس77ی
وی را نتیجه علقه اش به فرهنگ های رو به زوال مانند فرهنگهای ب77ومی و ق77وم یه77ود میدانن77د . وی ب77ه
سبب تحقیقات اجتماعی و فرهنگی به کشف دو نظریه پیرامون نقش اجتماعی زنان و مراسم ع77زاداری

برای مردهها نائل آمد .
او احترام به مردهها را به س77بب لپوش77انی ک7ردن رواب77ط بیم77ار و اغل77ب ن77اگوار بی77ن زن77دهها دانس77ت ک77ه
میخواهند در حوزه مذهبی لاقل آنان را زیبا نمایند . در نظر لوی اش77تراوس س77اختار بنی77ادین تم77ام رواب77ط
خویشاوندی را مبادله تعیین میکند . او ازدواج و مبادله زن77ان در می77ان قبای77ل را م77وجب تش77کیل فرهن77گ و
جامعه پایدار میداند . وی میگوید که زنان و مادران و خواهران و دختران بعنوان کالهای مب77ادله در ص77ورت
نیاز در مقابل زنان گروه و جوامع دیگر مباده و تع77ویض میش77وند . س77یمون دوب77وار در کت77اب " س77اختارهای
بنیادی خویشاوندی " لوی اشتراوس را تاییدی بر کتاب " جنس دیگر "  خود دانست که در آن ادع7ا ک77رده
بود که زنان بعنوان کال در غالب جوامع عراه میشوند . وی میگفت ک77ه مب77ادله زن77ان بص77ورت ی77ک گرام77ر
زبانی جهانی جوام7ع پ7ذیرفته ش7ده اس7ت . او ای7ن کش7ف اجتم7اعی را آش7تی می7ان هگ77ل و انگل7س و

بیداری جامعه شناسی فرانسه دانست .
س77اختارگرایان م77دعی ش77ده ان77د ک77ه حت77ا خانوادهه77ای م77درن ام77روزی نی77ز ب77ر اس77اس ق77وانین مب77ادله
سازماندهی شده اند . برای لوی اشتراوس ارزش گذاری اخلقی مبادله زن77ان مه7م نیس77ت چ77ون رواب77ط
مباده مهمتر از کالهای مباده شده هستند و مستقل از آنان عم77ل میکنن77د . در نظ77ر او تحقی77ق پیرام77ون

60فرهنگ و آداب و رسوم مردم نوعی باستان شناسی انساندوستانه است . ل77وی اش77تراوس در ده77ه 
قرن بیست یکی از شخصیت های روشنفکری غرب شد . فرهنگ شناسی و مردم شناس7ی فرانس77وی

پایه گذار نظریه انسانشناسی جدید شد .
لوی اشتراوس در بروکسل متولد شد و در دانشگاه فلسفه و حقوق خوانده ب77ود . وی بع77د از تحص77یل در
پاریس سالها استاد جامعه شناسی و انسان شناسی اجتم77اعی در فرانس77ه و امریک77ا و برزی77ل ب77ود . او
چند سفر فرهنگشناسی و مردم شناسی به پاکس77تان و برزی77ل مرک77زی نم77ود و تحقی77ق ب77رای ش77ناخت
اسطورههای مردم شرق پاکستان را شناخت ساختاری زبان دانست . مش77هوریت او ب77ه س77بب مق77دمه
ای بود که بر کتاب چهار جلدی " اسطورهها " ی خود نوشت . وی میگفت که او مانند چهار راهی است
که در آن حوادثی پیش می آین7د و وی ق7درت انتخ7ابی ن7دارد چ7ون تم7ام ح7وادث  همچ77ون در س7اختارها

اتفاقی هستند .
لوی اشتراوس نوشت که فلسفه ساختارگرایی او از علم زبانشناسی و شاخه فرهنگ م77ردم شناس77ی
تشکیل شده است . با این وجود او انسانشناسی س7اختارگرا را ی77ک سیس77تم س7رگردانی و ن7ا امی77دی
ماتم زدهها نامید و میگف77ت ک77ه عل77م باستانشناس7ی چی7زی را م77ی بین77د ک77ه دیگ7ر وج77ود ن7دارد و چ77ون
انسانشناسی ساختارگرا ن77وعی باستانشناس77ی انس77انی اس77ت ، آن ح77افظ فرهنگ77ی اس77ت ک77ه خ77ود
مسئول  نابودی اش بوده و شخص یا ذهن غالبن به نفع ساختارهای حاکم ناپدید میش77وند و س77اختارها
مستقل از افکار و اعمال افراد مشخص عمل میکنند . انسان فقط یک ذهن و فردیت حام77ل س77اختارهای
امیر ناخود آگاه است و جهان بدون انسان آغاز شد و بدون او پایان خواهد یافت  ول7ی س7اختارها اب77دی

هستند .
در نظر لوی اشتراوس ساختارهای مش77ترکی ب77رای هم77ه سیس77تم ه77ای س77نبلیک مانن7د زب77ان و هن77ر و
حقوق و قانون و سیستم های خویشاوندی و اسطوره شناسی وجود دارن77د . حت77ا در تفک77ر اس77طوره ای
انسان ابتدایی یک منطق مفهومی و علم7ی وج77ود داش77ت و م77ا میت77وانیم تفک77ر کودک77انه را بش77کل ف77رم
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فکری غالب در همه جوامع و فرهنگها مشاهده کنیم و انسان خالق و مخل77وق فرهن77گ خ77ود اس77ت و در
پشت هر بی نظمی  نظمی وج77ود دارد و اس77طورهها کوشش77هایی روش77نفکرانه ب77رای غ77الب ش77دن ب77ر
تضادهای شرایط انسانی بودند و اگر تضادی واقعی می بود هر اسطوره ای خالق اسطوره جدید دیگ77ری
میشد و کالهایی که ظاهرا شبیه هم هس77تند در س7اختارها و در ج7ای واقع77ی ش7ان دیگ77ر ش77بیه ه7م

نیستند .
لوی اشتراوس با تکیه ب7ر تجزی77ه و تحلی77ل س7اختاری افس7انه ه7ا و اس77طورهها ب7ه اثب7ات وج7ود م7دلهای
ساختاری پرداخت که تمام جوامع دارا هستند و بر اثر امیر ناخود گاه عمومی و جهانی ساختارها شده
اند . او میگوید که تحلیل  ساختارگرایانه زبانشناسی دوسوسور باید در سایر علوم جتم77اعی و انس77انی
مخصوصا در فرهنگشناسی مورد استفاده قرار گیرد . و واقعیات آش77نایی راک77ه م77ا درک و احس77اس م77ی
کنیم زیر نفوذ ساختارهای معتبر عمومی و جهانی امیر نا خود آگاه قرار دارند ، آنها نشاندهنده حقیقی
واقعیات هستند . وظیفه علوم انسانی است که این ساختارها را ک77ه بط77ور نم77ادین در رواب77ط اجتم77اعی
مانند روابط خویشاوندی و اسطورهها و افسانه ها و آداب و رسوم بیان میشوند ، را تجزیه و تحلیل کنن77د

و آنها را تعیین نمایند . 
در رابطه با یکی از آثار لوی اشتراوس باید پرسید که پایاننامه دکترای ک7دامیک از تحص7یلکردههای جه77ان
کتاب مشهور و تعیی77ن کنن77ده ق77رن ش77د ؟ ام77روزه آن پایانن77امه را ی77ک  واقع77ه مه77م تئوری77ک در ق77رن گ77ذته
بحساب می آورند و تاثیر نظری آنرا با آثار مارکس و فروید مقایسه میکنند . س77الها ل77وی اش77تراوس را در
غرب بعنوان قهرمان جنبش ساختارگرایی در عل77وم اجتم77اعی جش77ن گرفتن77د . ت77اثیر او غی77ر از فرهن77گ و
فولکور مردمی در فلسفه فرانسه را میتوان روی متفکرانی مانن77د دری77دا و لک77ان و فوک77و و دل77وژ و آلته77وزر

مشاهده نمود .
 ساله اخیر در جریانات مارکسیس77تی نی77ز ب77ه50تحقیقات لوی اشتراوس موجب شد که فرهنگشناسی 

فک77ر ن77وزایی بیفت77د . او را میت77وان در س77نت ج77امعه شناس77ی دورکه77ایم و کن77ت ق77رار داد گرچ77ه س77الها
فیلسوفان پسا ساختارگرایی و نظری77ه پ77ردازان اجتم77اعی ب77ه مخ77الفت ب77ا نظ77رات او پرداختن77د . در آلم77ان
سالها کوشش شد ت77ا س77اختارگرایی و پساس77اختارگرایی را ب77ه عن77وان پدی77دههای غی77ر ت77اریخی ی77ا ا77د
ت77اریخی تعری77ف کنن77د . ل77وی اش77تراوس نخس77تین ب77ار  از زبانشناس77ی دوسوس77ور در فرهن77گ شناس77ی
استفاده کرد و میگفت که پدیدههای اجتماعی و فرهنگی را بای77د طب77ق مث77ال زب77ان ب77ه ص77ورت سیس77تم

های سنبلیک تعریف کرد .
او میخواس77ت تحلی77ل س77اختارگرایانه زب77انی دوسوس77ور را ب77ه عل77وم اجتم77اعی و انس77انی منتق77ل کن77د و
عمومیت دهد . لوی اشتراوس در زمان تبعید در امریکا با زبانشناسی یاکوبسن آشنا شد که آنرا  پدی77ده
مهمی در تحقیقاتش دانست . او خود را شاگرد زبانشناسی ساختاری دوسوسور و یاکوبسن شمرد که
ساختارهای جهانی را بطور ایده آل نشان میدهد . امروزه کوشش میشود تا از تحقیقات لوی اش77تراوس

در باره آداب و رسوم قبایل در مقابل تحلیل طبقاتی مارکسیستی استفاد گردد .
مهمترین اثر لوی اشتراوس در ب77اره سرخپوس77تان جنگله77ای آم77ازون و مه7اجرین اروپ77ایی مقی77م آمریک77ای
لتین است . او در این کتاب نشان میده7د ک77ه چگ77ونه نقش77ه ی77ک روس77تا ب7ر اث77ر س77اختار منطق77ی خ77ود
جهانی را نشان میدهد که ساکنین اش با جهت یابی تکیه گاهی مطمئن نیز دارند . وی در این کتاب ب77ا
دقت علمی به قضاوت پیرامون ارزشها و احساسات و سبک سکونت و آداب و رس77وم و لب77اس و ش77غل و
آواز و افسانه و رقص و خالکوبی و زبان و ابزار کار مردمی می پردازد . ای77ن کت7اب م7وجب ش7د ک77ه جه7ان

پیرامون نابودی و فرهنگهای بومی و منابع ملی کشورهای جهان سوم به  تکان آید .
از جمله آثار لوی اشتراوس کت77اب چه77ار جل77دی اس77طورهها ، انسانشناس77ی س77اختارگرا ، افک77ار انس77ان
وحشی ، ساختار های بنیادین خویشاوندی ، دی77دن و ش77نیدن و خوان77دن ، آمازونه77ای غمگی77ن ، نگ77اهی
ساختارگرایانه به بودلر ، خام و پخته ، از عسل تا خاکستر ،  ریشه آداب غذاخوری ، انسان لخ77ت ، ن77ژاد
و تاریخ ، جماعت اولیه و متمدن ، نگاهی از دور ، و کتاب دور و نزدی77ک هس77تند . پایانن77امه دک77ترا و کت77اب
انسان شناسی ساختارگرایانه او موجب کشف تئوری و روشی نو در عل77وم اجتم77اعی ش77د . ای77ن کت77اب

سالها راهنمایی برای تحقیق در سایر علوم انسانی بود .

يك رمان ؛ سه قرن جاودانگي۔ ۵۲

                                             . Daniel  Defoe (1660  - 1731) دانیل دفو ، 
  رمان نوجواني ، ساده گي و آزاده گي .

چرا سیصد سال پیش ، نويسنده رمان “ رابینسون ك77روزه “ ، يعن77ي روزن77امه نويس77ي بن77ام دانی77ل دف77و را
دستگیر، محاكمه و درمیدان عمومي شهر، درغل و زنجیر، به تیر“چراغ برق“ بس77ته ت77اآبرويش رابريزن77د و
سپس با تهديد حكم اع77دام، اورا وادار ب77ه همك77اري دول77تي ب7راي جاسوس77ي نماين77د؟ . دف77و ، پ7در رم7ان

 ، نخستین رمان خود يعني رابینسون ك7روزه رامنتش77ر ك777رد.اين1719 سالگي ، درسال 59بورژوازي ، در 
رمان ، شاهكاررمان واقعگرايي درآغاز عصرروشنگري درانگلیس بود. دفو در اين رم77ان، گ7ذر ادب7ي انس77ان
اقتصادي را بشكل وقايع نگاري، به نسل هاي بعدي منتقل نمود. اونه تنها پايه گذار رمان جديد درغرب ،

 اث77ر در200بلكه راهكوب سبك روزنامه نگاري مدرن نیز اس77ت. دف77و ، غی77ر از نمايش77نامه، خ77الق بی77ش از 
زمینه هاي : سیاست ، اقتصاد، اخلق ، دين ، تاريخ و ادبیات است.او وق77ايع نگ77ار ش77روع افك77ار س77رمايه
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سیاس77ي–داري- بورژوازي در زندگي شهري آنزمان كشورش میباشد . آثار آغازين او ، انتقادي اجتمايي 
 به بهانه تحريك افكارعمومي، دس77تگیر و1713 و 1703و اصلحگرايانه به زمانش هستند. اورادر سالهاي 

در انظار عمومي به تمسخر كشیدند. 
دف77و در مجلت گون77اگون ، مق77الت درخش77اني پیرام77ون : مح77اكمه ، زن77دان ، اع77دام ، سیاس77ت ، س77فر ،
عشق ، ازدواج ، بازي لوتو و بلیط هاي بخت آزمايي ! ، دوئل هاي جوانمردانه مرگ آور، اقتصاد ، تجارت ،
مدهاي اشرافي ، ادبیات و غیره منتشر كرد. اودرچندرمان به طرح زندگي اقتصادي انسان پرداخ77ت. آث77ار
وسیع و همه جانبه او، غیراز ارزش ادبي، سندي تاريخي و اجتمايي نیز هستند. رمان بورژوايي او بع77داز
دوره كلسیسم از طريق انگلیس وارد ساير كشورهاي غربي شد. داستانهاي ماجراجوي77انه و هج77وي او
ارزش مهم سیاسي واجتمايي نیز دارند. دفو سنبل تضاد ش77رايط : م77ادي زن77دگي و اخلق77ي زم77ان خ77ود
بود. آثار او غیر از طرح مواوعات شخصي و فردي ، منبعي براي شناخت فرهنگ آن زم77ان كش77ورش نی77ز

 غرب بعدها باكمك او وارد دو حوزه : جامعه و روان انسان نیز شد . آثار دف77و نش77ان18هستند. رمان قرن 
ازمبارزه خردگرايي و روشنگري با مذهب و الهیات در خود دارند.

او در آثارش به مواوعاتي مانند : اقتصاد ، تجارت ، دين ، فرهنگ ، ازدواج ، برده داري ، سیاست ، تاريخ
، رفاه عمومي ، راهزني ، شیوع بیماري واگیر ، فقر و جنايت ، نیز پرداخت. امروزه رمانهاي او را غالبا :

 . اخلقي، ديني و تربیتي بشمار مي آورند
والتر اسكات زير تعثیر آثار او به نوشتن رمانهاي ت77اريخي مهم77ي پرداخ7ت . دراروپ77ا مقل77دين ادب77ي دف77و را
“رابینسون گرايان“ نامیدند. آنزمان به رمان، نوول مي گفتند و آن ژانري ادب77ي ب77ود ك77ه ب77ه ش77رح داس77تان
واقعگرايانه زندگي بورژواها پرداخت . دفو آنزمان اجازه تحصیل در دانشگاههاي آكسفورد و كمبريج نیافت

، چون دانشگاههاي فوق زير نفوذ فرقه هاي مسیحي ديگري بودند.
دفو با نوشتن رمان رابینسون كروزه ، پیشنهادات اصلحگرايانه اي درزمینه سیاس77ت و فرهن77گ ودرق77الب
زندگي و سفرهاي ماجراجويانه دريانوردي بنام كروزه مطرح كرد. مواوع ماجراي رمان، باكمك ديالوگهاي
مختلف و شرح : جزئیات :اعمال قهرمان ، اخلق ، دين ، جستجوي خوشبختي ، و كوشش77ي اقتص77ادي
او هستند. رابینسون كروزه در روي آن جزيره ي تنها، میكوشد تا تمام نتايج تم77دن بش77ري رادرآنج77ا از ن77و
آغاز كرده و مورد استفاده قرار ده7د. خوانن7ده رم7ان ب7ا وص7ف، و ي7ك بیلن7س روح7ي و اقتص7ادي قهرم7ان
داستان آشنا میشود. دفو كوشید   رمان بورژوازي  را  با تكیه بر رمان ماجرايي اسپانیا و محتوايي جديد،

بوجود آورد . 
قهرمان داس77تان ، ديگ77ر ي77ك دن كیش77وت نیس77ت ، بلك77ه فرزن77د طبق77ه متوس77ط اس77ت ك77ه در جس77تجوي
خوشبختي ، وليت خودرا ترك میكند . آنزمان درفرانسه و آلمان، موجي از كتابهاي رابینسون ك77روزي ب77ه
تقلید از دفو نوشته شد. قهرمان رمان غالبا قهرمان يك فرهنگ جديد بود. درغالب رمانهاي دفو به اقتصاد

، سود ،و زيان و بیلنس مالي پرداخته میشود. 
براي رابینسون كروزه ، آينده ديگر سرنوشت نبود، بلكه يك سرمايه شد و نه همچ77ون دنكیش77وت ، چ77رخ

 مي پرسد گه چرا1933آسیاب بادي ، ديگر نمي توانست او را بال و پايین بیندازد. ويرجینیا ولف در سال 
ساير آثار دفو ، معروف نشدند ، گرچه آنها نیز به زيبايي كتاب رابینسون كروزه هستند ؟ . روسو در كتاب
امیل میگويد كه تنها آرزوي ،هرنوج77واني اس77ت ك77ه مانن77د رابینس77ون ك77روزه ، در س77اده گ77ي و آزاده گ77ي
زندگي نمايند . اين كتاب بايد درسي براي بچه ها شود تاياد بگیرند در روي يك جزيره، بدون وسیله ، ب77ه
تهیه مواد زندگي پرداخته و حتا درآنجا به يك رفاه نسبي برسند. صد سال بعد جناب ماركس نوشت ك77ه
جزيره فوق مدلي است براي اقتصاد مدرن فردگراي77ي ج77امعه ب77ورژوازي ك77ه مس77تقل از خ77انواده و س77نت
بوده. قهرمان داستان ، جزيره را كه سنبل جهان است ، به مالكیت خود مي آورد و ط77بیعت را تب77ديل ب77ه
كاليي براي استفاده میكند. جويس كوشید درقرن بیست، علقه اهل كتاب را براي آثار دف77و جل77ب كن77د،
گرچه او كروزه را تیپ خاص استعمار انگلیس دانس77ت . نق77د دانش77گاهي میكوش77د ب77ا تايی77د آث77ار دف77و ب77ه
اهمیت مواوعات : ديني ، تاريخ انديشه ، تاريخ اقتصاد، انتق77ادفرهنگي. و موا7وعات فمینیس7تي ، انه7ا
بپردازد. همعصران دفو به بهانه هاي گوناگون به دشمني بااو پرداختند و دف77و را ي77ك روزن77امه نگ77ار فرص77ت
طلب، يك روشنفكر قابل خريد، يك دكاندار سیاسي و يك نويس77نده ناپاي77دار نامیدن77د ك77ه ب77ه ن77رخ روز ن77ان
میخورد .  از جمله دليل موفقیت آثار دفودر آنزمان بايد : رونق باسوادي ، افزايش قش77ر كت77ابخوان ، اغ77از
كتابخانه هاي سیار، تشنگي خواننده براي رمان رئالیستي ، كاهش تحقیر مذهبي ادبیات ، تشنگي ب77ه
معلومات عمومي ، و علقه كلیسا به استفاده از رمان آموزشي، دانست. آنزمان رم77ان س77رگرم كنن77ده ،
خصوصا رمانهاي عشقي-احساسي، مورد تنفر و لعنت كلیسا بودند ، و از زمان سدههاي می7انه ت7ا ق7رن

، مردم عادي نیازي به كنجكاوي ب77ه زن77دگي اقش77ار پ77ايین و ب77التر از خ77ود نداش77تند ، چ77ون اي77دئولوژي17
كلیسايي-سلطنتي ، مدعي بود كه جا و مواعي را كه خ77دا ب77راي بن77ده گ77ان تعیی77ن نم77وده ، نباي77د ت7رك
كنند، ولي باآغاز نطفه هاي روشنگري ، تودهها مي خواستند بدانند كه درمیان اقشار و طبقات ديگر نی77ز

چه میگذرد .
 در بريتانیاي آنزم77ان زن7دگي نم77ود. پ7درش غی77راز قص7ابي ب77ه ش77غل1731 و 1660دانیل دفو بین سالهاي 

شمع سازي نیز مشغول بود . او از خانواده اي متوسط برخاسته بود. درقرون گوناگون، انگلیس س77رزمین
اقوام و مهاجراني گوناگون ماندد : پیك ها ، اسكوت ها ، كل7ت ه7ا ز رم7ي ه7ا ، ژرم77ن ه7ا،  ن77ورمن ه7ا ،
هیگنوتهاي م7ذهبي فرانس77وي ، و گروهه7ا ي7ي از حاكم77ان و ت77اجران اروپ7ايي ش7ده ب77ود و دانی77ل دف77و در
شورشهاي داخلي امیران و حاكمان آنزمان انگلیس علیه يكديگر، شركت ك77رده و باره77ا ب77ه زن77دان افت77اده

بود. 
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ازجمله آثار او : ازدواج فاحشگي اس77ت ، رخس77انا ، ط77اعون درلن77دن ، انگلیس77ي اص77یل ، س77رودي ب77راي
زنجیريان ، معش77وقه خوش77بخت ، م77ل فلن77در ، هجون77امه ه77اي سیاس77ي ، اص77لحگرايي و سیاس77تهاي
اجتمايي ، خواسته فقرا براي اصلحات اخلقي درمخالفت با حاكم77ان ، مح77اكمه كوت77اه ، ش77رح حقیق77ي
وجدان ، تاريخ تج7ارت ،و پیش77نهادي علی77ه بنی77ادگرايي ، هس77تند.  اولی77ن هجون77امه سیاس77ي او درس77ال

 منتشر ش77د . و در كت7اب هج77وي “ انگلیس77ي اص77یل “ ، دف77و ب77ه مح77اكمه ناسیونالیس77م اش7رافي1688
انگلیس میپردازد . رم77ان واقعگراي77انه “ م77ل فلن77در “، ب77ه انتق77اد از اخلق ، دي77ن و آداب و س77نت ارتج7ايي
اشاره مي نمايد. كتاب “ همراهي كوتاه با مذهبیون “، موجب زنداني ش77دن دف77و ش7د . او در اي77ن كت77اب

1665خواهان آزادي و مداراگرايي ديني گرديد. دركتاب ط77اعون او ب7ه گزارش7ي ازش77یوع بیم7اري درس7ال 
درانگلیس مي نمايد . دو رمان رخسانا و مل فلندر ، انتقادي هستند از آداب و رسوم ب77ورژوازي انگلی77س

آنزمان .

 غرب .ی ادبی ؟- ماودرسهایست کیری قیدانته عل۔ ۵۳
Dante Alighieri (1265 – 1321)

 اززادگاهش،غیاب7ا ازط77رف کلیس77ای کاتولی77ک ب77ه اع77دام1302دانته،شاعرایتالیایی،بعدازفراروتبعیددرسال 
محکوم شد.اوپی77ش ازآن پیرام77ون سرنوش77ت محک77وم ش77دگان گفت77ه ب777ود:"چنانچه ب77درون جهن77م منتق77ل
ش777وی،امیدهایت رافرام77وش ک77ن وآن77ان رابی77رون ازدربگ77777ذار!".دانته،شاعرملی ایتالی77اویکی ازبزرگ77ترین
کلس77یکهای ادبی77ات اروپ77ایی است.ازنظرزم777انی، درتاری77خ ادبی77ات غ77رب او بع77دازهومروپیش ازس77روانتس
قراردارد. اووآثارش درپایان دوره قرون وسطا ورواج مکتب اسکولستیک(مدرس777ین)-ودرآغازدوره رنس77انس
ومکت77ب هومانیس77م قراردارن777د.بالترین عن77وانی ک77ه بع77دهابه اودادن77د :"پ77درادبیات ایتالی77ایی " ب77ود. زب77ان
توسکانی اشعاراوبعدهاپایه ای برای زبان وادبیات درایتالیاشد.اوغ777الب س77الهای خودرادرتبعی77دو مه7اجرت
گذراند،چون درمبارزات پاپ وقیصر،جانبدارقیصرومخالف کلیسا ی کاتولیک مواع گرفت77ه ب777ود.اومیگفت ک77ه
دین وکلیسابایدازحاکمیت وقدرت سیاسی این جهانی صرفنظرکنند،به این دلی77ل بع77دازبه ق77درت رس77یدن
طرفداران پ7اپ درفل7777ورانس،شهرزادگاهش،آنجاراترک نم77ود. دانت77ه کوش77یدتادانش زم77ان خودراواردآث77ارش
نماید.اوبابکارگرفتن زبان عامیانه ومردمی بجای زبان لتین،که زبان کلیسا واشراف ب777ود،کمک بزرگ77ی ب77ه
رش77د زب77ان ایتالی77ایی نم777ود.دانته مش77هورترین کت77اب ش77عرخود یعن77ی "کم77دی اله77ی" را در دوران تبعی77د
نوشت.این شاهکاراوبزبان توسکانی نوشته شده که گزارشی است ادب77ی ازروزقی77امت مس777یحی،مروج
دردوره قرون وسطا ومکتب اسکولستیک آنزم7ان. ای7ن س7فرخیالی دانت7ه درب7اره روز قی7امت ش7امل س7ه
گزارش از: جهنم،عالم برزخ، وبهشت است. کمدی الهی دانته تاکنون ت77اثیربزرگی روی مجم77وعه ادبی77ات
جهانی گذاشته است ون77ه تنه77ا ی77ک ش77اهکارجهانی بلک77ه آغازادبی77ات مل77ی ایتالی77ابود.او مجم77وعه تم77ام
دانش،عقاید وجهانبینی های مرسوم درباره جهان را که آنزمان درمکتب اسکولستیک وپای77ان س77دههای
میانه وجودداشتند،وارداشعارش نموده است.دانته اززبان محکومین به نقل شکنجه های معمول درجهنم

نیزمی پردازد.
چون یکی ازاجداد دانته درجنگهای صلیبی بالشکراسلم، کشته شده ب777ود،خانواده او ب77ه مق77ام نیم7ه  

اشرافی رسیده بود،ولی نسلهای بعدی آنان هیچگاه بطورفعال درسیاست شرکت نکردند.دانته خ77ودبین
 س7الگی20س77اله ب77ود ک77ه ازط77رف خ77انواده ن77امزد داده ش7د ودر12 زندگی نمود. او1265-1321سالهای 

ازدواج نمود. وی در دانشگاهای آنزمان سدههای میانه درایتالیا دررشته ه77ای: فلس7777فه،الهیات،زبانهای
 درش77هرفلورانس ش77غلهای اداری ب77ه عه77ده1296که77ن،و عل77م س77خنوری درس خوان77ده ب77ود، وازس77ال 

داشت.مبارزه برای استقلل فلورانس اززیرسلطه پاپ وکلیسا،یکی ازاهداف زن77دگی اوبود،ب777ه ای77ن دلی77ل
دربخشی از کتاب "کمدی الهی" ب77ه تص77فیه حس77اب بافس77اددولتی درش77هرفلورانس م77ی پ777ردازد.اوچون

 مجبورشدتاش77هرفلورانس رات77رک نمای77د.وی1302ازاستقلل قیصر درمقاب77ل پ77اپ حم77ایت میک777رد،درسال 
خطاب ب77ه پ7اپ نوش77ته ب77ود ک77ه حک77ومت ام77پراتوری جه77انی موردنظراوبای77دازدخالت کلیس77ادرامان باش77د.
حکومت جهانی سلطنتی موردعلقه دانته م77ی بایس77ت ی77ک نظ77م وآزادی مش77روطه خ77واهی رادرجه77ان
عملی نماید.خواسته دیگردانته اجرای تقسیم قوادرحکومت سلطنتی می7ان پ7اپ وپادش7اه ب7ود. کتابه7ای

 درتم7ام اروپ7ا ن77ه تنه7ا ممن7وع بودن7د1328-1881دانته بدلیل انتقادهای اد کلیسایی شان بین سالهای 
بلکه ازطریق کلیسا سوزانده می شدند. نخستین بار بطور مخفیانه جنبش اص77لح گرای77ی دین77ی م77ارتین

 کتاب "حاکم" اورادرشهر باس7ل درس7وئیس ب7رای روش7نگری منتش7رنمود. دانت77ه ب7رای1559لوتر درسال 
زندگی مشترک مردم ایتالی77ا باهم777دیگر،تاکیدی روی رش77د ی77ک زب77ان عامی77انه م7ی نم77ود. ام77روزه اش77اره
میش777ود ک777ه غ777الب قض777اوت ه777ای دانت777ه درآث777ارش دررابط777ه ب777ا سیاس77777ت،دین، واف77777راد،درمحل

زادگاهش،جانبدارانه بوده اند.
 ی77احتی گ77اهی تایکس77ال1307-1312زمان نوشتن کتاب کمدی الهی،شاهکاردانته را،می77ان س77الهای   

بیت شعراین کتاب درباره سفرهای خیال40000 سرود و100 حدس میزندد. 1321پیش از مرگ اودرسال 
پردازانه وگزارش اوازسه بخش :جهنم،برزخ،وبهشت درمسیحیت دوره اسکولستیک است.گرچه ازدانت77ه

 نخس77تین ب77ار بص77ورت کت77بی منتشرش77د. کم77دی اله77ی را14دست خطی بجانمانده،ای777ن کت77اب درق77رن 
مهمترین شعرحماسی-روایتی قرون وسطی درغرب میدانند.این کتاب تازمان ح77ال ی77ک ک77انون آموزش77ی
اروپایی بوده است. دانته دراین کتاب بطورادبی به موا7وعات : تاریخ،سیاس777777ت،الهیات،فلسفه،عرفان،
نجوم،فیزیک،مکتب مدرسین، وغیره می پردازد، به این دلیل این کتاب مجموعه ای ازیک دوره ت77اریخی را
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 س7رود اس77ت ک77ه بامق77دمه آم77ده33به خواننده معرف77ی میکن777د.هر یخ7ش جهن777م،برزخ، وبهش77ت دارای 
 ب77ه یک77ی از حامی77ان م77الی وم77ادی اش، کت77اب1315 میرسند.دانته درنامه ای درسال 100درهربخش،به 

 ب77رای نخس77تین ب77ار ب77ه18کمدی الهی را کتابی علمی معرفی میکند.این کت77اب قرنهابع77د یعن77ی درق77رن 
زبانهای دیگرغربی ترجمه شد.درآلمان،ش77لگل آن77را کت77ابی فلس77فی نامی77د- درح77الیکه هگ77ل دردرس77های
دانش77گاهی اش پیرام77ون اس77تتیک گفت77ه ب77ود ک77ه آن : "هنرمن77دانه تری77ن وادیب77انه تری77ن اث77ری اس77ت ک77ه
جه77انبینی ومس77ائل انس77ان ق77رون وس77طایی دراروپ77ای مس77یحی را نش77ان میده77د" . درط77ول چن77د
قرن،بخشهایی ازاین کتاب بطور مستقل،پایه ای برای هنر،ادبیات،موسیقی،وهنرهای تجس77می درغ77رب
شده اند. گرچه این کتاب  تاکنون به تمام زبانهای ادبی جهان ترجمه شده است،ولی بخ77ش ه77ایی ازآن

هنوز برای اهل نظر گنگ و پیچیده هستند.
ازجمله آثاردانته : شعرسرایی بزبان مادری،درباره نیروی زبان مردمی، کمدی الهی ، پیرامون سلطنت،  

ح77اکم، مق77الت علمی،غ777ذای مهم77انی، وغی77ره هس77تند. اوخ77الق اش77عاری عاش77قانه ومق77التی درب77اره
زبان،فلسفه،علوم طبیعی،و دولت نیز است.اشعار عشقی او درباره معشوقه اش،بئاتریس میباشند ک77ه
در سنین جوانی درگذشت. کتاب "غذای مهمانی" دانته،کتابی فلسفی است ک77ه باکم77ک شعرتص77ویری
به طرح مسایل می پردازد. بعضی ازآثاراو مانند کتاب "شعرس77رایی بزب77ان م777ادری"برای تحص77یل کردهه77ا
وبزبان لتین نوشته شده اند ونه بزبان عامیانه ایتالیایی امروزی. زبان مردمی وعامی77انه دانت77ه،ورای زب77ان

لهجه ای قراردارد.دانته درکتاب "پیرامون سلطنت" نظرات سیاسی خودرابیان کرده است. 
او پیرامون کتاب شعر شاهکارش اشاره میکند که چنانچه شعری بزبان عامیانه ومردم77ی باش77د، آن را  

کمدی می نامند- و کمدی خلف تراژدی بادل آزردگی وناتونی آغازمیکند وبانیکی وطن77ز پای77ان م77ی یاب77د.
دانته دراین کتاب از واژههای زبان اقشاری مانند: مقدسین،شیاطین،پیشه وران،کش77اورزان، روح77انیون،و
شاعران استفاده میکند.اوکوشیدتاقبول زبان ایتالیایی رابج77ای زب77ان لتی77ن می77ان م7ردم وتحص77یل کردهه77ا
تفهیم کند. اشعارغالبا تصویری اومحتوایی فلسفی واخلقی دارند که ب77ه ط77رح پرس77ش ه77ای سیاس77ی
می پردازند. او میکوشد تاسبک ادبی افلتون و گایدو رادرآثارش دنب7ال کند.دانت777ه زبانه77ای اروپ7ایی زم7ان

 گروه یونانی،اسلو،ژرمن، و رومی تقسیم میکرد.4خودرا به 
درسفرخیالپردازانه دانت7ه در رور قی77777امت،ورژیل،شاعرباستان،راهنمای اوست.درکم77دی اله777ی،ورژیل  

نماینده عقلگرایی دربخشهای جهنم وبرزخ است. دربخش بهشت آن کتاب،بئاتریس،معشوقه فوت شده
دانته،راهنمای اومیشود. ورژیل میکوشد تا توجهات وادعاهای دانته را دراین کتاب بطور عقلگرای77انه اثب77ات
کند.درآغازسفرخیالی دانته،اودرجنگل گناهان ومیان ج77انوران وحش77ت انگی77ز س77رگردان است،ول777ی درآن
لحظات سخت،ورژیل بعنوان راهنمای اوظاهر میشود،ودرجل77و در بهشت،بئ777اتریس بص77ورت س77نبل وح77ی
الهی،راهنمایی دانته را بعهده میگیرد. درجاهای دیگر،عارفی بنام برنهارد نیز گاهی برای کمک ب77ه دانت77ه
ظ7777اهرمیگردد،ولی قهرم77ان اص77لی ای77ن کت77اب شعر،خ7777وددانته اس7777ت.دانته درآن77دنیا و روز قی77امت ب77ا
مشاهیرتاریخی و شخصیت های اسطوره ای آشنا و غریبه، آشنا میگردد. چون ارواحی ازمردگان با آب و
تاب از سرنوشت ورنجهای زندگی خود،برای دانت77ه تعری7ف میکنن777د،این کت7اب ش7عر مذهبی،جنب77ه ه7ای
انسانی قوی بخود میگیرد.دانت77ه میکوش77د ت77اطبق عقایدم7ذهبی س7دههای می7انه ب77ه توص7یف پ7رواز روح
ازگناه تامرحله نجات دراشعارش بپردازد.همچون کت77اب "زن77دگی جدی77د"  دانت777ه،عشق او ب77ه بئ77اتریس در
دوران جوانی،موجب روانی و پاکیزه گی تمام اشعارش شده است. درسفرآندنیایی دانته،بئاتریس موفق
میشود تا او راازتمام دس77ت ان77دازهای موجوددربهش777ت،سالم عبورده77د ت77ااوبه ی77ک جه77انبینی اله77ی و
شناخت عشق برسد. دانته درآنجا مصاحبه هایی نیزب7ا ارواح مش77اهیرجهان ازجمل77ه افرادت7اریخی و ه77م
ولیتی هایش از گذشته های دور و نزدیک انجام میدهد. اودرکمدی الهی به صدها نام از فرهنگ غرب77ی
و مسیحیت اشاره میکند،وازطریق آن777ان،نظرات خ77ودرا مط77رح م77ی نمای7د. طب77ق نظ77ر کارشناس777ان،کتاب
کمدی الهی از نظر ساختاری شدیدا سیس77تماتیک نوش77ته ش77ده و طب77ق س77نبلهای ادب77ی و اعتق77اد ب77ه

بعضی ازاعدادمقدس درسدههای میانه،فصل بندی گردیده است .

داروین اسکاتلندی، جویس ایرلندی .۔ ۵۴
Charles Darwin (1809 – 1882), James Joyce (1882 – 1941)

1882گرچه هردو به زبان انگلیسی نوش77تند، داروی77ن گوی77ا اس77کاتلندی و ج77ویس ایرلن77دی ب77ود . درس7ال 
میلدی که داروین درگذشت، جویس بدنیا آمد. چارلز داروین، محقق طبیعت و زیست شناس، پ77ایه گ77ذار

 ، ن77ه تنه7ا تع7ثیرمهمی روی عل77وم زیس7ت19نظری77ه تح7ول و تکام7ل درجه7ان گیاه7ان و ج77انوران در ق7رن 
شناسی بلکه روی علوم انسانی نیزازخود بجا گذاشته است. کشف تکامل تاریخ موجودات زنده او، پایه

نظریه تکامل و تحول مدرن هم شده است.
وی میگفت که موجوداتی که نتوانند خودرا با محیط اطراف تط77ابق دهن77د، در درازم77دت ق77ادر ب77ه ادام77ه  

زندگی نیستند، از این طریق تئوری تکامل او موجب انقلبی درعلم زیست شناسی شد. نظریه دیگ77ر او
این بود که ادعا نمود، انواع موجودات زنده ث77ابت نیس77تند بلک77ه م77دام درح77ال تغیی77ر و تح77ول م77ی باش77ند.
تصویراینکه انسان ازنسل میمون است و امکان اتف77اق و س77ازش ب77ا محی77ط، م77وجب تح77ول انس77ان ش77ده
است و نه خواست خدا، موجب خش7م روح77انیون مس7یحی گردی7د ک77ه اورا مته7م ب77ه ماتریالیس7ت و آت7ه
ایست بودن نمودند.طبق تئوری داروین، واعیت هستی انسان میان میمون و انسان متع77الی ی77ا انس77ان
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برتر نیچه، درحال تکامل است. داروین درزمان خ77ود مهم77ترین ا77ربه را ب77ه عقای77د کلیس77ا درب77اره آفرین77ش
جهان و انسان وارد نمود.

مبارزه داروینیست ها و مسیحیان ادعلم، دهها سال طول کشید. درآنزمان مسیحیت عمر کره زمین  
 میلیون سال تخمین میزد. امروزه میدانیم ک77ه عم77ر300 سال ، درحالیکه داروین آنرا حداقل 6000را فقط 

کره زمین به چند میلیارد سال میرسد. داروین درکنار فروید،مارکس، و کپرنیک، یکی ازمهمترین متفک77ران
غرب درعصر جدید است. اوازنظرفلسفی تحت تعثی اسپنسر و از نظ77ر تئ77وری تح77ول و تکام77ل زی77ر تع77ثیر
آناکسیماندر و لمارک بود. گوته و لمارک،پیش از داروین به نظریه مسیحیت پیرام77ون خل77ق جه77ان ش77ک

نموده بودند.
 دربریتانی7ا زن7دگی نم7ود. اوازخ77انواده ای مرف77ه و1882-1800داروین باتب77اری اس7کاتلندی بی77ن س77الهای  

پزشک برخاسته بود. وی گرچه دردانشگاه پزشکی و الهیات خوانده بود ولی ازآغاز ب77ه تحقی77ق درعل77وم
ساله تحقیقاتی به نقاط گوناگون ک77ره زمی77ن5 سالگی دریک سفر 22طبیعی علقمند گردید. وی درسن 

ازجمله : استرالیا،آفریقای جن77وبی، آمریک77ای جن77وبی، جزایرگالپ77اگوس، نیوزلن77د، و جزای77ر ت777اهیتی،رفت.
ازنظرسیاسی داروین خودرا لیبرال میدانست و ازمبارزات اصلح گرایان زمانش حمایت نمود.

ازجمله آثار او : ریشه انسان- ریشه های انواع ازطریق انتخاب طبیعی- تشکیل انواع- بی77ان حرک77ات و  
واعیت روانی نزدانسان و حیوان- سفر یک محقق طبیعت به دور جهان- مجموعه مکاتبات- زندگی م77ن-

 جلدی او هستند.13و مجموعه آثار 
، نویسنده ایرلندی،درکنار پروست، موزیل، و بروخ، ازپایه گذاران رمان مدرن اروپا است. ویجیمز جویس  

با مونولگ های درونی قهرمان داستان، یکی ازموثرترین کلسیکهای ادبیات مدرن جهانی نیز بشمار می
آید. اورایکی ازمهمترین رمان نویسان زبان انگلیسی درقرن بیست بشمار می آورند.

رمان مدرن ولی پیچی77ده " اولی77س " او را ن77ه تنه7ا اش77تغالی بازب77ان بلک77ه آن77را آزمایش77گاهی ب77رای زب77ان 
انگلیسی بحساب م77ی آورن7د. تنه77ا قهرم77ان واقع7ی ای77ن رم77ان، زب7ان اس7ت . ای7ن اث7ر را مهم77ترین رم77ان

 س77اعت18 ص77فحه ای،نویس77نده ب77ه توص77یف فق77ط 800انگلیسی قرن بیست نیز نامیده اند. دراین رم77ان 
4000اززندگی قهرمان داستان درشهر دوبلین درکشور ایرلند می پردازد. یکی ازجملت این رمان ش77امل 

کلمه میباشد.
این رمان اورا آغاز رمان نویسی پست م77درن نی77ز بحس77اب م77ی آورن7د ک77ه ف77رد را درت77راژدی اجتم77اعی و 

خصوصی اش در نظام سرمایه داری نشان میدهد. مجموعه آثار جویس، رابطه مشکل و ناراا77ی اورا ب77ا
شهر و کشورش یعنی دوبلین و ایرلند نشان میدهند. وی درغالب آثارش به انتقاد از قشر خرده بورژوازی
آنزمان جامعه ایرلند میپردازد. قهرمانان آثار او معمول سرخورده از : کلیسا، دولت، خانواده، و ش77غل خ77ود
هستند. از نوآوریهای مدرن ج77ویس درآنزم77ان ای77ن ب77ود ک77ه او بج77ای واقعی77ات عین77ی و بیرون77ی درج77امعه،
معمول به پروسه روانی امیر خودآگاه و یا ناخودآگاه قهرم7ان داس77تان درجری77ان واقع77ه می77پردازد. ب77ه ای77ن

دلیل اورا نماینده افراطی هنر امیرخودآگاه درادبیات داستانی نیزبشمار می آورند.
گرچه آثار جویس به غالب زبانهای دنیا ترجمه شده اند، منقدین چپ مهمترین نتیجه آثاراورا تعثیرآن77ان  

روی ادبیات اواخر بورژوازی معرفی میکنند. ازجمله مشهورترین آثار جویس غی77راز رم77ان اولی77س، داس77تان
بیداری فینگان، تصویر جوانی، و مجموعه داستان دوبلینی ها،هستند. درداستانهای کوتاه او غیراز سبک
ناتورالیس777تی از مکت77ب سمبولیس777م نی777ز اس77تفاده ش77ده اس777ت. گروه77ی از منق777دین ادب77ی درآث77ار
جویس،نشانه هایی از شکاکی سکولر،طنز هومانیستی، و بلندنظری لیبرالی را عمده میکنند. ج77ویس

روی نویسندگانی مانند: ویرجینیا وولف، ساموئل بکت، سلمان رشدی، و نابکوف تعثیر گذاشته است .
 درمهاجرت درکشور1941 درایرلند بدنیا آمد و درسال 1882جیمز جویس درخانواده ای زمیندار درسال   

 ب7ه مه7اجرت1904سوئیس درگذشت. وی دردانشگاه فلسفه، زب7ان، و پزش7کی خوان7ده ب7ود . اوازس7ال 
دلخواه به اروپا، مخصوصا به کشورهای ایتالیا، سوئیس و فرانسه نمود.

 ادبیات ، از زوال  تا  ابتذال .۔ ۵۵

زوال فرهنگي يا ابتذال ادبي ؟ 
اشكي براي ادبیات زوال امپراطوري هاي فراموش شده شكست خورده تان ! 

Dekadenz – Decadence دكادنس .
آيا بعضي ازمنتقدين چپ اجازه دارند ت7ا “ادبی7ات زوال“ غ7رب را،ادبی7ات “مبت7ذل“ بنامن7د، حت7ا اگ7ر اينگ77ونه

سال پیش80ادبیات :غیراجتماعي، اد مكتب ناتورالیسم و مخالف استتیك كهن كلسیك- باشد؟.حدود 
از استالینیسم، ادبیات زوال فرانس77ه دررابط77ه ب7ا مس7ائلي مانن77د : س77قوط، زوال، و شكس77ت ام77پراتوري

هاي عظیم جهاني مانند، دولت رم ، آغاز شد.
آيا میتوان ادبیات : سرگرم كننده ، عشقي، خیالي، پلیسي، كارآگاهي،جنايي، آبزورد و غیره را ك77ه حت77ا
گاهي با هدف شعار “هنر در خدمت هن77ر“ ب77ه ب77ازار ارس77ال میش77وند، را بخش77ي ازادبی77ات مبت77ذل جه7ان
س77رمايه داري دانس77ت ؟ . آي77ا ادبی77ات :مس77ئول، اجتم77اعي، انتق77ادي، انس77اني، مب77ارز، مق77اوم، زيب77اگرا،
طبقاتي، خلقي، مردمي، روش77نگرانه، اي77دئولوژيك؟ اج7ازه دارن77د، بخش77ي از ادبی7ات م77درن را ك77ه ادع7اي

اجتماعي نداشته باشد، مبتذل بنامند؟.
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پیرام77ون ادبی77ات زوال فض77اوتهاي گون77اگوني وج77ود دارد. ادبی77ات “دك77ادنس“، اعلن زوال ادبی77ات كلس77یك
درغرب بود. نمايندگان اين جريان ادبي مش77تركا ب77ه پی77ش بین77ي ي77ك زوال و پوس77یدگي فرهنگ77ي درغ77رب

 به اوج شكوفايي خود رسید. 19پرداختند. ادبیات زوال غرب درمیانه قرن 
ادبیات زوال يا “دكادنس“، مفهومي است لتین و به معني پائین افتادن، بي ريشه ، زوال و سقوط    

 ش77د ك77ه ب77ا19میباشد.آن درآغاز ، معني مثبتي داشت و موجب ش77كوفايي ادب77ي غ77رب درابت77داي ق77رن 
مدرنیته فرهنگي نیز متحد بود. مورخین اين جريان م77دعي هس77تند ك77ه زوال و س77قوط فرهنگ77ي غ77رب از

 شروع شده است. ادبیات زوال معمولن پیرامون محتوا است تا ف77رم درادبی77ات . چ77ون اش77عار19آغاز قرن 
س77مبولیك از موا77وعات زوال اس77تفاده میكردند،گ777اهي ادبی77ات زوال را بخش77ي از مكت77ب سمبولیس77م
میدانند. ژانر دلخواه ادبیات زوال، سالها شعر بوده است . از آغاز قرن بیس77ت، ادبی77ات امپرسیونیس77تي و
ادبیات محلي-بومي كوشیدند تا به مخالفت با ادبیات زوال بپردازد. سرانجام ادبیات زوال؛ ناامید و ب77دبین،
ج77اي خ77ودرا ب77ه ادبی77ات محل77ي و اكسپرسیونیس77تي داد. درآث77ار ادبی77ات زوال گوي77ا تم77ايلت “اروتی77ك و
همجنسگرايي“ هم گاهي مطرح شده است . ماركسیستها آن7را مفه77ومي فلس777في-استتیك، پیرام77ون

 درفرهنگ غرب فعال شده است . 19زوال اجتماعي میدانند كه ازپايان قرن 
گرچه نظريه پردازان اصلي و مدرن ادبیات زوال : بودلر، فلوبر، والري، و نیچه به حساب مي آيند،      

ولي بولی777بیوس،مورخ روم77ي ، ماكی77اولي، منتس77كیو و روس77و ، نخس77تین ب77ار در رابط77ه ب7ا زوال و س77قوط
سیاسي-فرهنگي، آثاري از خود بجاي گذاشتند. فیلسوفان عصر روشنگري ازجمل77ه منتس77كیو و روس77و،

 آغاز كردن77د، ول77ي18با فرهنگهاي فراموش شده پیشین، مخصوصا رم باستان، بحثي رادر نیمه اول قرن 
 كت77اب مع77روف خ77ود1918 وارد زبان آلماني شده اس77ت. اس77پنگلر درس77ال 17بحث زوال فرهنگي  ازقرن 

يعني “زوال غرب“ را منتشر نمود.
 دررابط77ه ب7ا ترجم7ه آث7ار آل7ن پ77و ، تك7اني مه7م ب77ه جنب7ش ادب7ي زوال داد. او و فل77وبر1857بودلر درس7ال 

راازجاده صاف كن هاي ادبیات زوال درغرب بشمار مي آورن77د. وال77ري ش77اعر فرانس77وي كوش77ید تادرس77ال
 تعريف مثبتي از ادبیات زوال بدهد. خواننده امروزي درآثار : لردبايرون، هاينه، بودلر و آل77ن پ77و، غی77راز1890

مواوع زوال- با سبك ظريف و درخشان اينگونه نويس77ندگان برخ77ورد م77ي نماي77د. م77رز بن77دي و وابس77تگي
نويسندگان به اين جري77ان ادب77ي -گ77اهي غیرممك77ن مینماي77د؛ مثل آث77اري از : ريلك77ه، ياكوبس77ن، چخ77وف،

 يا بعضي از اهل قلم امپرسیونیستي و سمبولیستي–توماس مان، مالرمه، اسكار وايلد، هاينريش مان 
را، درمكتب زوال جامیدهند. 

، زمان خود را تحقیرآمیز،دوران زوال نامید.1888نیچه نخستین بار در رابطه با مواوع واگنر، در سال      
او مینويسد كه من و واگن7ر فرزن7د فرهن7گ زوال هس7تیم . توم7اس م7ان، نیچ7ه را يك7ي از وق7ايع نگ7اران و

تحلیل گران پديده زوال دانست، گرچه او كوشید تا بر نیهلیسم فرهنگي غالب آيد. 
يكي ازدليل رونق فرهنگ زوال درفرانسه را واگنرگرايي ادبیات فرانسوي آنزمان میدانند. بودلر، خود يكي

- واگنر همان نقش مهمي را داش77ت19از واگنرگرايان مشهور و نابكار!بود. براي ادبیات فرانسه پايان قرن 
كه شكسپیر براي ادبیات آلماني زمان گوته.

امروزه درام هاي : اسكار وايلد، مترلین77ك، و رم77ان “ب77ودن ب77روك“ توم77اس م77ان رانم77ونه ه77اي ادبی77ات زوال
مینامند. توماس مان در اين رمان به زوال و نابودي يك خانواده بازرگان بورژوا مانن77د خ77انواده (ب77ودن ب77روك)

درآلمان آغاز قرن بیست میپردازد.
درآثار پساايده آلیستي : بايرون، شوپنهاور و واگنر، ما شاهد بیماري مسري افس77رده گ77ي، ت77ب لیل77ي و
مجنوني، و جهان درد و رنج، میشويم ، گرچه ادبیات زوال درآغاز، خودرا اد آخ و اوخ ! رمانتیك فرانس77وي
بشمار مي آورد. تا میانه قرن بیست درآثار :ژيد.، مان، و ي77ونگر، نی77ز میت77وان توص7یف ه77اي زوال را ش7اهد
بود. گرچه زول يكي از مخالفان ادبیات زوال است، ما درآثارش شاهد پديده زوال نیز هستیم . در زمان ما
آثاري از : تراكل، موزيل. بروخ، هسه ، بن و فاكنر، دررابطه با مقوله زوال نوشته ش77ده ان777د.شهر ونی77ز در

ايتالیا، دهها سال پايتخت اسطوره اي-زوالي اين جريان ادبي-فرهنگي بود. 
ماركسیست ها، ادبیات زوال را متهم نمودند كه آنان با شعار بي طرفي هنري، ب77ه خل7ع س77لح      

فكري تودهها، دستكاري و مغزشويي آنان براي ادامه بق77اء امپريالیس77م م7ي پردازن77د، چ77ون آن77ان حتاا7د
تم77ايلت دمكراتی77ك و سیاس77ي ادبی77ات ناتورالیس77تي نی77ز بودن77د، و ه77دف آن77ان بج77اي هومانیس77م، تبلی77غ
نیهلیسم و جستجوي لذات شخصي درشرايط بحران بود. نفي وظايف اجتماعي ترقي خواهانه ادبی77ات ،
طرح مسائل شخصي بیمارگونه فردگرايانه، پناه به روانشناس77ي گراي77ي ب77ورژوايي، قط77ع رابط77ه ب77ا ارثی77ه
هومانیسم در ادبیات جهان، گوشه گیري ش77به درويش7ي و ج7دايي از م7ردم، از ديگ7ر انتقاده77اي ادبی7ات
مسئول به “ادبیات زوال“ بود. رسانه هاي جمعي و مدرن سرمايه داري گلوبال !غرب حت77ا در ح77ال حاا77ر
با ابزاري شبه رئالیستي مي كوشند تا به اغتش7اش فك77ري، اش7اعه ت7رس، س7رگرمي و حم7اقت م7ردم

براي بقاء خطرناك خود بپردازند.

ژاك دريدا ، فیلسوف و معلم پركار .۔ ۵۶

حرفهاي بیكران ، محتوايي ناچیز! .
                                                   Jaques Derrida (1930 – 2004)ژاك دريدا .
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ژاك دريدا ، فیلسوف فرانسوي رامانند نیچه يك متفك77ر ش7وك دهن7ده مینامن7د. گرچ77ه اوخ7ودرا هرمنوتی77ك
نمیداند ولي میگفت كه متون و نوشته ها بايدمدام در تی77ررس تفس77یر و تاوي77ل خوانن77دگان باش77ند. دري77دا
يكي ازنمايندگان مهم فلسفه پست مدرن است گرچه داراي افك77اري غیرسیس77تماتیك ب77ود .وي مخ77الف
هرگونه ايس77م ب77ود و ب77ه رد س77اختارگرايي فرانس77وي پرداخ77ت. اوكوش77ید تافلس77فه س77لختارگرايي را ب77ه

پساساختارگرايي يا ساختارزدايي هدايت كند.
وي باانتقاد ازفلسفه متافیزيك سنتي میگفت كه نه حقیقتي مطلق ، نه انساني با ماهیت ثابت، و ن77ه 

آخرين اصل هستي يا شناخت وجوددارد و عق77ل باي77د از ادع77اي خ77ود ب77راي پ77ايه گ77ذاري ش77ناخت دس7ت
بردارد . درمركز فلسفه دريدا تشخیص اختلف و فرق وجوددارد.فلسفه درنظراو تفس77یر و تاوي77ل گون77اگون
مفاهیم و متون ، چ77ون وظیف77ه فلس77فه تاكی77د روي احك77ام ث77ابت نیس77ت ، بلك77ه باي77د ب77ه تفس77یر و ش77رح
اختلفات بپردازد. و چون مفاهیم داراي معني ثابت نیستند، متون رانیز نمیتوان با يقی7ن ترجم7ه و تفس7یر

كرد. او منكر يك شناخت و تفسیر “كل و جامع“ بود. 
دريدا با اشاره به دو انديشمند تاريخ يعني عیسي يهودي و سقراط يوناني مي گويد كه بیان شفاهي   

،بر احكام ثابت و متون ،برتري دارد. چون هر متني داراي آثار و نشانه هايي است ك77ه باي77د ش77رح داده و
تاويل شوند. وي سقراط و مسیح را دلیل آغاز فرهنگ هرمنوتیك درشرق و غرب میدان7د. دري7دا ب7ا اش7اره
به اينكه در فرهنگ غرب از زمان نوالیس تا دوره مدرن متافیزيك، نوستالژي انديشمندان همیش77ه كش77ف
كلیت در علوم بوده،خواهان تشخیص ف7رق اس77ت. در نظ77ر او ه7ر محف77ل فلس77في ا7رورا  ي77ك اهمی7ت و

معني سیاسي دارد و ساختارگرايي آن نیز اقدامي است سیاسي.
بیوگرافي نويسان میگويند دلیل نظرات دريدا را بايد دراوااع زندگي او يافت و مدعي هستند كه دريدا  

میان سنت يهودي ،وطن عربي و زبان مادري فرانسوي درحال نوسان بود. اوچ77ون در الجزاي77ر ب77دنیا آم77ده
بود، شاهد تحقیرات اد يهودي و سیاست استعماري فرانسه در الجزاير بود. شعار تنوع و ك77ثرت گراي77ي
فرهنگي و فكري دريدا را ناشي از اين وقايع میدانند،چون او مخالف تمركز فرهنگي كشور مادر و عق77ل و
منطق متافیزيك غربي است . فلسفه اورا فرار از اينگونه اتوريته ها بحساب مي آورند. گروه77ي ديگ77ر ب77ه
فلسفه دريدا صفت عرفان يهودي میدهند، چون دين و تفكر يهود حتا امروزه خ77ودرا عل77م تفس77یر كت77اب و

 ساله غرب كه در طول ق77رن بیس77ت، ب77ه2000متن تورات بشمار مي آورد. وي با اشاره به فرهنگ جوان 
دو جنايت جنگ و قتل عام يهوديان پرداخت میگويد فرهنگ اروپايي خالق علمي شد كه نوع خاص  عل77م
ساست، اقتصاد. و صنعت را ممكن ساخت و با تاكید روي فوايد و ا77ررهاي عل77م ب77راي  زن77دگي انس77ان،
مینويسد كه آن، صدسال پیش كه در نقطه اوج خودب77ود از ط7رف نیچ77ه در بح7ث ارزش عل77م، زي77ر س77ئوال
رف77ت . او نیچ77ه را يك77ي از معلم77ان اص77لي خ77ود میدي77د. دري77دا افك77ار خ77ودرا زي77ر ت77اثیر ديالكتی77ك هگ77ل،
ماركسیسم و روانكاوي فرويد و لكان و آثار ادبي میدانست. علقه اوغیراز فلس77فه و ادبی77ات، معم77اري و
نقد ادبي نیز بود. امروزه تاثیر او غیر از ادبیات روي حوزههاي ديگر فلسفه مانند ساختارگرايي، استتیك ،
اخلق و انتقاد فرهنگي نیزمشاهده میشوند . كتاب (دان77ش نوش77ته ش77دهها) ي او در عل77وم سیاس77ي،

جامعه شناسي و فرهنگ سیاسي نیز مورد توجه قرار گرفته.
 در پاريس درگذشت.2004 در الجزاير در خانواده اي يهودي بدنیا آمد و در سال 1930ژاك دريدا در سال   

وي غیر از دكتراي افتخاري از آمريكا، جايزه آدرن7و را نی7ز در آلم7ان دري7افت نم7ود. اعلن وح7دت او ب7ا آدرن77و
بدلیل رابطه هردو با والتر بنیامین است كه از “ تضادهاي ممكن غیرممكن ها“ سخن گفته بود. دريدا ن77ه
تنه77ا خواه77ان ي77ك سیس77تم دانش77گاهي؛ باسیاس77ت غیرمش77روط ،بلك77ه در راه دمكراس77ي بنی77ادين ،و

مسئولیت غیرمشروط ،نیز آثاري از خود بجا گذاشت.
ازجمله آثار او : دانش نوشته شدهها، متن و اختلف نظر، صدا و پديده ، حد و م77رز فلس77فه، حقیق77ت در
نقاشي، يكزباني ديگران، مسیر هوسرل درتاريخ و ش77اهراه هندس77ه ، مت77ن و تش77خیص ف77رق، مواا77ع ،
كارت پستالي ازسقراط تا فرويد و روزقیامت، براي بايگ77اني، روانك77اوي را فرام77وش نكنی77م، اوا77اع روح77ي
روانكاوي، يادداشتهاي يك نابینا، مرگ رونالد بارت، در پیشگاه قانون، درسهاي نیچه و سیاس77ت خ77ودي،
مرگ در مرزهاي حقیقت، پول جعلي، تعويق دمكراسي، دانشگاه غیرمشروط، پیرام77ون مهماندوس77تي ،
نیروي قانون، شبح ماركس، سیاست رفاقت و دوستي، تاريخ متافیزيك از افلتون تا ليبنیتس و هگ77ل، از

ماقبل سقراطیان تا هايدگر، هستند.
بررسي آثار نیچه و هايدگر از جمله زمینه هاي مورد علقه دريدا بودند . او به نقد ادبي آث77ار: افلت77ون،  

مالرمه، جويس، پاول دمان ، سلن، بودلر و آلن پو نیز پرداخت و نسبت به فوكو نظ77ري منف77ي داش77ت و
 براي آزادي او از زندان چكسلواكي كوشش نم77ود، از تی77ره گ77ي رابط77ه1980لي بعد از آنكه فوكو درسال 

ش77ان كاس77ته ش77د. در پاس77خ اته77ام س77اختارگرايي نیهلیس77تي ب77ه دري77دا، گ77ادامر ي77ادآوري نم77ود ك77ه
ساختارگرايي هايدگر نیز معني و هدفي منفي نداشت.  

ديكنز ، چرا كلسیك ، چرا خارجي ؟۔ ۵۷

در طن77زي از وط77ن ، آم77ده ك77ه روزي يك77ي از نماين77دگان مجل77س گف77ت : آق77ا ، م77ن گرچ77ه تم77ام رمانه77اي
همینگوي را خوانده ام ، چیزي نفهمیدم . تنها كتاب به درد بخور او بنظرم ، خوشه هاي خشم ، باش77د .
رئیس مجلس گفت : برادر ، چرا خلط بح77ث م77ي كن77ي ؟ ، خوش77ه ه77اي خش7م را ك77ه شكس77پیر از روي
دست فاكنر نوشته . نماينده مجلس با حق به جانبي گفت : بفرمائید ! ، تازه آن كت77اب را ه77م ك77ه ك77س

ديگري براي جناب نوشته !.
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براي قضاوت در باره ديكنز ، نويسنده انگلیسي ، بهتر است اشاره اي به زمان زن77دگي او بنم77ايیم . آغ77از
 سال پیش،مصادف ش77د ب77ا حك77ومت س77لطنتي ملك77ه ويكتوري77ا در150فعالیت ادبي چارلز ديكنز در حدود 

كشور بريتانیا . امپراطوري پادشاهي انگلیس آنزم77ان توانس77ت ب77ا كم77ك اس77تثمار مس77تعمرههاي ف77راوان
جديد و قديم خود در جهان ، مواد اولیه و غ77ذايي لزم را ب77راي ب77راه ان77داختن ماش77ین س77رمايه داري ت77ازه
نفس اش تهیه نمايد . گرچه هنوز بیش از نیم7ي از جمعی7ت انگلی7س ب7ي س7واد بودن7د ي7ا در فق77ر م7الي
زندگي میكردند ، ولي طبقات اشراف و بورژواي جديد ، وقت و سرمايه لزم براي مطالعه و خري77د رم77ان و

نشريات خبري را داشتند .
درآغازحكومت ملكه ويكتوريا ، ژانر رمان مي رفت كه ارزش و اهمی77تي مانن77د نمايش77نامه بی77ن خوانن77دگان
بیابد . در میان اروپايیها گويا، انگلیسیها را ملتي رم77ان خ77وان ب77ه حس77اب م77ي آورن77د . س77الهاي حك77ومت

 رم77ان منتش77ر4000ملكه ويكتوريا را میتوان دوره رونق رمان نامید. به روايتي در ط77ول آن س77الها بی77ش از 
 بايد جوري مي نوشتند كه دختران دم بخت19شدند. طبق دستوري دولتي و از بال ، رمان نويسان قرن 

و زنان جوان اشراف و قشر متوسط مرفه ،اجازه مطالعه آنها را داشته باشند و از راه بی77راه نش77وند ، مثل
طبقات مرفه از ديكنز میخواستند كه غی77ر از انتقاداجتم77ايي ، نق77ش معل77م اخلق را نی77ز ب77راي خوانن77دگان
فراموش نكند. رمان میبايست غیر از اشاره به زيب7ايي و ل7ذتها ، مبل7غ ارزش7هاي اخلق7ي نی7ز باش7د . در

 پزشكي درباري ادعا كرد كه علت اشاعه فحشا بین بعضي از اقش77ارجامعه ، ب77دلیل رون77ق و1859سال 
مطالعه رمانهاي عشقي سرگرم كننده است .ديكنز هم فكر میكرد تضادهاي اجتمايي را میتواند با كمك
،توصیه انجام كارهاي خیريه به طبق7ات ح7اكم ، برط7رف كن7د. رمانه7اي ديكن77ز معم77ول ب77ه اص77ول فك7ري و

اعتقادي عصر ويكتوريايي امپراتوري جزاير بريتانیا اشاره میكنند . 
درس77ن1870درانگلی77س ب77دنیا آم77د ودرس77ال1812در باره بیوگرافي چارلز ديكنز میتوان گفت كه اودرس77ال

سالگي درگذشت. پدرش مامور مالیاتي نیروي دريايي انگلیس بود كه يكباربه دلیل بدهكاري به زندان52
افتاد. ديكنز مجبور شد درنوجواني به عل7ت فق7ر خ7انوادگي در كارگاهه7اي كفاش7ي كاركن7د. درتم7ام آث7ار
ديكنز خاطرات پررنج دوران كودكي او مطرح میشوند و اكثر قهرمانان رمانهايش كودكان هستند . ديكنز در
آغاز كارنويسندگي ، رمانهاي خود را بصورت پاورقي در روزن77امه ه77اي آنزم7ان منتش77رمیكرد ، چ77ون غ7الب

مردم قادر به خريد كتاب نبودند .
مورخین ادبي، امروزه اورا نويسنده اي میان جويس و شكسپیر در ادبیات انگلیس به ش77مار م77ي آورن77د .
اواستادرئالیس77م وتجزي77ه وتحلی77ل ح77وادث ريزوكوچ7ك درداستانس7رايي اس77ت. ديكن7ز نماين7ده واقعگراي7ي

 انگلیس نیزمیباشد. اوباكمك واقع گرايي گروتسك ، روابط اجتمايي زمان خود را19انتقادي درادبیات قرن 
به نقد كشاند . درآثار او در طول سالهاي مختلف ، طنز جاي خودرا بتدريج به انتقاد اجتمايي ج77دي داد .

اودرآثارش نشان میدهد كه رفتاروكرداروافكارافراد، وابسته به محیط اجتمايي و طبقاتي آنها میباشد .
ديكنز با معیارهاي اخلقي سخت و جهانبیني انسانگرايانه خود به انتقاد اجتمايي از ب77ورژوازي ، اش77راف
و طبق77ه متوس77ط مرف77ه انگلی77س پرداخ77ت .اوباتیزهوش77ي : م77اده گراي77ي ، ج77امعه طبق77اتي ، مس77یحیت
پوريتاني متعصب و فرهنگ بورژوازي زمان خ77ود را ب77ه بح77ث كش77اند . ديكن77ز ب77ا زيرك7ي اش77اره میكن77د ك77ه
زن77دگي زحمتكش77ان میتوانس77ت ب77دون مس77یحیت ارتج77ايي ، ج77البتر باش77د ، گرچ77ه ع77ده اي اوراام77روزه
نويسنده اي م7ذهبي و اخلقگ77را میدانن7د . منتق77دين ادب7ي زم77ان او توص77یه میكردن7د ك77ه رم7ان باي7د بی77ن
سرگرمي ، انتقاد و اخلق ، تناسب و تعادلي برقراركند، به اين دلیل آثار او داراي دو جنبه سرگرم كنن7ده
و آموزشي بودند . در آثار ديكنز معمول مبارزه بین شهر و روستا ، نیكي و بدي ، بورژواي غبغبي و ك77ارگر
رنجور، محس7وس اس7ت . رمانه7اي ديكن7ز ب7رخلف س7اير رم7ان نويس77ان همعص7ر او ، ازس7ادگي و ع7امه

فهمي خاصي برخوردار بودند . 
درط77ول بی77ش ازي77ك ق77رن درب77اره ديكن77ز و آث77ارش قض77اوتهاي گون77اگون و گ77اه متض77ادي گردي77ده . غی77ر از
شكسپیر ،در باره هیچ نويسنده انگلیسي مانند ديكنز ، اينهم77ه كت77اب و مق77اله مختل77ف نوش77ته نش77ده .
ب77راي گروه77ي ، او ب77ه ان77دازه ك77افي م77ذهبي و اخلق77ي نیس77ت و ب77راي دس77ته اي ديگ77ر، اوبی77ش از ح77د
مس77یحي و اخلقگرااس77ت، ي77ا اينك77ه ازاوانتقادمیش77ودكه اطلع77ات م77ذهبي اش ن77اقص و اغل77ب نارس77ا
هستند. به نظر گروه ديگري ، ديكنز میخواست با كمك ادبیات ، مسیحیت را اصلح كند و اخلق مذهبي
رادرجامعه اشاعه دهد. امروزه بانگاهي به عقب ،میتوان گفت كه اخلقگرايي دررمانه77اي ديكن77ز بی77ش از

هم عصران صاحب قلم او بود .
منتقدين چ77پ اورا س77نبل مب77ارزه مس77ئولنه ادب77ي ب77راي برق77راري ع77دالت اجتم77ايي و روش77نگري در دوره
حكومت سلطنت ويكتوريايي میدانند چون اودرآثارش از روحانیت مسیحي و مقدس نماي دروغین  انتقاد

 میدانس77ت ك77ه حق77ايق سیاس77ي و19میكن77د . م77اركس او را نقط77ه تلق77ي گروه77ي از نويس77ندگان ق77رن 
اجتمايي را بهتر و بیشترازسیاستمداران ، روزنامه نگاران و معلمان اخلقي 

جامعه مطرح میكرد . در باره او میتوان گفت كه ديكنز اخلقگرا ،براي انسان امروزي قرن بیس77ت و يك77م ،
حداقل در زمینه هاي اجتمايي، پیامي براي گفتن دارد .

ازجمل77ه آث77ار ديكن77ز : اول77وير تويس77ت ، داود كوپرفیل77د ، س77رودهاي عی77د كريس77مس ، انتظ77ارات ب77زرگ ،
همسايه هاي بعدي ، دوست مشترك ما ، و اوقات سخت هستند . رمان اولوير تويس77ت ، اولی77ن كت77ابي
است پیرامون فقر آنزمان در انگلیس ، او در اين كتاب اشاره به طبقه بورژوازي سنگدل بي روح میكند كه
با پرولتارياي رنجور،اعیف و لغر ، درگی77ر ش77ده . انتقادازسیس77تم آم77وزش و پ77رورش نی77ز درآنج77ا مش77هود
است . رمان داود كوپرفیلد ، كتابي است اجتمايي،روانشناسانه و اتوبیوگرافی77ك . ديكن77ز ب77ه ح77رص و آز و



67

دورنگي حاكمان در اين كتاب اشاره میكند كه همچون پول بر جامعه حكومت میكنن77د . كت77اب س77رودهاي
عید كريسمس او را ،جانبدار فلسفه انساندوستانه هومانیستي به شمار مي آورند .

شواهدي نشان میدهند كه در طول تاريخ ادبیات ، مواردي پیش آم77ده ك77ه نويس77ده اي در خ77ارج از وط77ن
خود ، بیشتر خواننده و علقمند داشته تا در كشورش . لردبايرون ، اسكار وايلد ، برن77ارد ش77او و ع77ده اي

ديگر از اين قبیل نويسندگان هستند .
نظريه پردازي بنام آرتول77د میگف77ت : ادبی77ات يعن77ي انتق77اد از زن77دگي . تولس77توي مینويس77د ، اولی77ن ش77رط
نويسندگي، عشق بیك77ران اه77ل قل77م ب77ه قهرم77ان داس77تان اس77ت ، ديكن77ز را میت77وان از اي77ن جمل77ه رم77ان
نويسان دانست . عده اي هم ،ديكنز را ب77ه اغ77راق ، اس77طوره س77را میدانن77د ت77ا رم77ان ن77ويس، يعن77ي او را
آخرين اسطوره سراي تاريخ ادبیات غرب بشمار مي آورند . نويسندگان مشهوري چون : آل77ن پ77و ، جیم77ز
جويس ، برنارد شاو ، ويرجینیا ول7ف ، الی77وت ، و ج77رج ارول در ط77ول فع77الیت خ77ود ب77ه بررس7ي آث7ار ديكن77ز
پرداختن77د . در می77ان اديب77ان روس ، تولس77توي ، گوگ77ول و داستايوس77كي خ77ود را ش77اگرد ديكن77ز و آث77ارش
میدانستند . كافكا میگفت : درآغازكار، هدفم اين بود كه روزي بتوانم رماني مانند ديكنز بنويس77م . آن77دره
ژيد اشاره میكند كه خواندن آثار ديكن7ز آدم را بی7اد روز قی7امت و آزادي نج7ات ي7افته گ7ان و مح7اكمه لعن7ت
شدگان مي اندازد . الیوت مي نويسد : شخصیت هاي رمانش ، هنرمن77دان ش77اعرانه اي هس77تند مانن77د
قهرمانان آثار دانته و شكسپیر . تنها يك جمله از آنها يا در باره آنها ، كافي اس77ت ك77ه خوانن77ده ، قهرم77ان

داستان را بطور زنده نزد خود مجسم كند . 

پیام روشنگري ديدرو به دانشنامه ايرانیكا! .۔ ۵۸

 سال تاخیر در دانشنامه نويسي ؟.250
از اين تیپ آدم ها كم داريم !.

 Denis  Diderot  (1713-1784)                                                     دنیس ديدرو.      
   

گروهي ازدانشجويان سابق و اخراجي، در روزهاي آغاز بهار، روي سبزه كنار جويباري نشسته ان77د؛   
رخسانه پیرامون تهیه دانشنامه ايرانیكا درآمريكا، صحبت میكند. زلیخ77ا میپرس77د مگ77ر درزم77ان س77لطنت و
حك77ومت فعل77ي، دانش77نامه اي نوش77ته نش77ده ب77ود ؛ ملی77ون چ7را اي77ن ك77ار را ب7دون دخ77الت دولته77ا انج77ام
ندادند؟.ويس باعصباني پاسخ میدهد، اين شاه، كه نه مذهبي بود و ن7ه چ7پ، ح7داقل میبايس7ت ق7دري
ملي گرا میبود و كوششي دراين راه براي اينگونه پروژههاي فرهنگي مي نم77ود. لیل77ي ب77ه نق77ل از ح77زب
طرازنوين میگويد، شاه و حكومت سلطنت، از نظر سیاسي، نظامي بودن77د،- از نظ77ر اقتص77ادي ،مونتاژك77ار
نفتي، -و از نظر فرهنگي، بوروكراتیك قبیله اي . ناهید بازباني مشكوك میگويد، شايد هويدا مي بايست
براي فرهنگ ايران زمین! كاري میكرد. رخسانه جواب میدهد كه لبد ساواك، نصیري، و يا حت77ا آمريك77ايي
ها نمي گذاشتند . زلیخا مي پرسد، اصل امكان تهیه يك دانشنامه چند جلدي و چن77د ه77زار ص77فه اي در

. ويس با زباني دوپهلو ادامه میدهد؛ تازه نیرو و بودجه لزم آن از كجا خارج از كشور مادر، ممكن است ؟
مي آيد؟

 سال پیش از همت ايرانیان براي تهیه يك دايرت المعارف همه جانبه، در فرانسه به كوشش ديدرو250  
 ص77فحه اي منتش77رگرديد. آن داراي23135 جل77دي و 35، اديب و فیلسوف عهد روشنگري، يك دانشنامه 

 جل77دي3000 دانش77مند، نويس77نده، و پیش77ه ور ب77ود، ك77ه نخس77تین ب77ار ب77ا تی77راژي 160 مقاله بقلم 5000
 اروپااست.اعض777اي نويس77نده18منتشر گرديد.اين دانشنامه،بزرگترين اثرمنتشرشده عصرروشنگري قرن 

دانش77نامه، نی77روي حرك77ت مه77م روش77نگري پی77ش ازانقلب فرانس77ه بودن77د. اي77ن كت77اب راام77روزه ي77ادبودي
ازفرهنگ بشريت بحساب مي آورند.

ديدرو همكار دايرت المعارف ازچهرههاي اصلي تشكیل آن و يك77ي ازنواب77غ زم77ان خ77ود ب77ود. او فرزن77د ي77ك 
آهنگر چاقوساز بود كه باقلبي درخشان و مغزي شورانگیز، نظ77م ارتج77اعي فئ777ودال-سلطنتي را ب77ه ل77رزه
درآورد و ب77دلیل افك77ار وعقاي77د روش77نگرانه ماتريالیس77تي و اس77تتیك اش، س77ه م77اه ب77ه زن77دان رف77ت؛ ول77ي
بايدپرسید كدام يك از روشنگران مهم آنزمان به زندان نیفتادند؟!.او نه تنه77ا نويس77نده اي سیاس77ي بلك77ه
يكي ازفیلسوفان عصرروشنگري است كه پخش وسیع دانش،هدف زندگي روش77نگرانه اش ب77ود. دي77درو،
پیشتاز ايدئولوژيك انقلب فرانسه، مدام میان فلسفه و ادبیات درحال آكروبات بود. او يكي از آزادانديشان
زمان خود بود كه میخواست باكمك نیروي دينامیك روش77نفكري روش77نگرانه از طري77ق نش77ر دانش77نامه ب77ه

 مق77اله از او وج77ود دارد . اف77راد3000تشكیل نیرويي سیاسي كم77ك نماي77د. دردوجل77د اي77ن كت77اب بی77ش از 
روشنگر دانشنامه ، آنزمان پايه هاي فكري انقلب فرانسه را ريختند.

ديدرو تحت تاثیر دائرت المعارف نويسي انگلیس پیش ازخود، مس77ئول بخ77ش ادبی77ات ، هن77ر و فلس77فه  
دانش77نامه را بعه77ده گرف77ت . وي در ج77واني علق77ه خاص77ي ب77ه رياا77یات و فلس77فه انگلی77س داش77ت .
افشاگريهاي او پیرامون دولت و كلیسا، بارها م77وجب تعقی77ب و سانس77ور آث77ارش ش777دند.غالب اه77ل قل77م
ماتريالیست و آته ايست جنبش دائرت المعارفي آنزم7ان ب77ه زن7دان افتادن7د. دي7درو فلس77فه را خ7انه عق77ل
نامید و میگفت كه انسان میتوان77د اخلقگ7را باش7د ب7دون آنك77ه م7ذهبي ش7ود و برعك77س!؛ يعن7ي انس7ان
میتواند بي اخلق باشد، گرچه آدمي ظ77اهرا م77ذهبي اس7ت . وي میگف77ت ك77ه باي77د عل77وم تجرب7ي را ب77ه
خدمت عمل اجتماعي درآورد. وي خواهان دولت و نظامي بود كه انسان درآن آزاد و درستكار باش77د. وي
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بااشاره به افكار سیاس7ي و دين7ي ح7اكم میگف77ت، ن77ه ات77وريته دول77تي و دين7ي، بلك77ه عق77ل انس7ان باي7د
درزندگي وي نقشي داشته باشند. جهانبیني ديدرو ريشه اي ماتريالیستي و زيباشناس77انه داش77ت . او
با آگاهي نبوغ آمیز خود به مبارزه با ايده آلیسم ذهني، شخص77ي پرداخ77ت و فلس77فه متافیزي77ك ح77اكم را
فلسفه اي ايده آلیستي، خیالي، جنجالي، فراي و غی7ر علم7ي ش77مرد. او چ7ون ب7ه تفس77یر ط7بیعت از

مواع استتیك و ماتريالیستي پرداخت، افكار فلسفي اش را آته ايستي شمردند.
ادبیات زمان ديدرو، ادبیات ايدهها و اجتماعي بود . وي كوشید به تئوريزه نمودن يك علم زيباشناسانه  

واقعگراي طبیعتگرايانه بپردازد. او غیر از آثار فلسفي، در تطابق با وقايع و نیازهاي عصر روشنگري، آثاري
ادبي سیاسي و زيباشناسانه نیز منتشر نمود ، گرچه گاهي آثار او به دلیل فرم جديد يا محتواي پیچیده
شان ، فقط درمیان روش77نفكران خوانن77دگاني داش77تند. نظري77ه ه77اي زيباشاس77انه و هن77ري او چه77ارچوبي
واقعگرايانه داشتند . آثاراو پیرامون نقد هنر مدرن، نخستین ب77ار ب77ه ش77كل ژان77ري ادب7ي و جدي7د ش77ناخته
شدند. ديدرو بعنوان نمايشنامه نويس نیز فعال بود.اوبنیادگذار مدرن يك درام م77ترقي ش77هروندي اس77ت .
تئاتر نسلهاي بعد، نه از عمل نمايشي او بلكه از نظريه هاي اش پیرامون تئاتر درسهاي فراواني آموخت
. اوراامروزه يكي از تئوريسین هاي درام زمان خود بشمار م7ي آورن7د. رم7ان م77درن فرانس77ه، رم77ان طن77ز و
عجايب، خودرا مديون نظرات ديدرو میداند. وي در زمینه تئوري ادبیات، شعر، نقاش77ي و هنرپیش77گي نی77ز
آثاري ازخود بجا گذاش7ت. س77بك رم77ان نويس77ي دي77درو، خ77ود تح7ت ت7اثیر س77بك رم77ان ن77ويس انگلیس77ي،

ريچاردسن بود.
گرچه منتسكیو، ولتر و روسو، ازجمله نويسندگان دانشنامه بودند ولي مقالت دورانساز فلسفه و هن77ررا
ديدرو مینوشت. درآلمان، غیر از گوته، شیلر و هگل، لس77ینگ ، يك77ي از روش77نگران زم77ان خ77ود، زي77ر ت77اثیر
ديدرو بود. برشت، يكي از ماركسیست هاي ديالكتیكي، ديالوگهاي خودرا تحت تاثیر ديالوگه77اي بیش77مار
آثار ديدرو نوشت . مخالفین انقلب فرانسه، قرنهاست ك77ه دائ77رت المع77ارف نويس77ان را مس77ئول انقلب و

حوادث اصلي عصر جديد بحساب مي آورند!.
سه زمینه مهم مطالب دانشنامه فرانسه : علم ، هنر ، و فن و پیشه بود. ديدرو از خود آثاري  شامل : 

مق77الت فلس77في، رم77ان، درام، دي77الوگ، طن77ز، ن77امه، زيباشناس77ي، تئ77وري ادب77ي، نق77د هن77ر، و مط77الب
سیاسي اموزشي، بجا گذاشت. درغالب آثارش خواننده شاهد ديالوگهاي فلسفي است . مجموعه آثار

 منتشر شدند. از ديگر آثار او : روياي آلمبرت، راهب77ه، افك77ار فلس77في، تاري77خ1966جلدي ديدرو در سال 4
مستعمرهها، نامه اي پیرامون نابینايي براي بینايان، درباره نقاشي، پ77درخانگي، زيب77ايي، پس77ر ط77بیعي،

بخشي هند، يعقوب خرافاتي قدري و اربابش، هستند.2معلق ها، شعر دراماتیك، تاريخ 
 درفرانسه زندگي نمود. وي گرچ77ه در دانش77گاه حق77وق و الهی77ات1784-1713دنیس ديدرو بین سالهاي  

1763خوانده بود ولي علقه خاصي به مطالعه، زبان، ادبیات، فلسفه و رياایات نیز داش77ت . او از س77ال 
بدلیل مشهوريت، با كاترين دوم، ملك77ه و ت77زار روس رابط77ه مكاتب7اتي داش77ت و حی77ن س77فري ب77ه روس77یه
كوشید تا نظام مدارس و دانشگاههاي روسیه را اصلح نمايد.كاترين دوم آنزمان كتابخانه خصوصي ديدرو

را به هزينه گراني، پیش خريد نمود.
باكمك آثار ديدرو جنبش روشنگري دانشنامه اي سرانجام ب77ر ماتريالیس77م مك77انیكي فرانس77ه غ77الب آم77د
گرچه مورخین چپ مدعي هستند كه او در تئوري اجتماعي نتوانست برايده آلیسم ح77اكم پی77روز گ77ردد .
ديدرو ماده مستعد و چندبعدي را ريشه تمام پديدههاي طبیعي، و مق77دمه ش77ناخت میدانس77ت . عناص77ر
مهم فلسفه استتیك و ماده گرايانه ديدرو، جريان دينامیك ماده گرايي مك77انیكي را س77رانجام پش77ت س77ر
گذاشت. ديدرو متوجه شد كه در اثر رابطه متغیر ديالكتیكي میان جنبه ه7اي عقل7ي و تجرب7ي، ش7ناخت

بوجود مي آيد. گیرنده گان پیام دانشنامه عصر روشنگري، انسان خردمند و روشنفكر اصیل بودند.  

خانم لسینگ متولدکرمانشاه برنده نوبل(ومقاله قدیمی بنده!).۔ ۵۹
Doris Lessing ( 1919 - ? ) 

                 
نام : دوريس لسینگ ؛ نام واقعي : خانم دوريس ماي تايلر

 مدير بانك درآنج77ا و از م77امورين اس77تعماري انگلی77س در1919محل تولد : كرمانشاه ، چون پدرش درسال 
آفريقا بود.

ملیت : انگلیسي
عجیب ترين اثر : كتاب راهنمايي براي ورود به جهنم!

اتهام : خروج از حزب كمونیست كشور تحت استعمار ، يعني رودزيا و همك7اري ب7ا سوس7یال دمكراته7اي
كشور آنزمان مستعمره، يعني كشور زيمبابوه

 بار طلق ،و هرباربعد از چهار سال زناشويي.2جرم ديگر : سه بار ازدواج ، 
 و ناديا گورده ماير به جهت فعالیته77اي–فعالیت فرهنگي : جاي اومیان سیمین دوبوار از نظر فمینیستي 

اد نژادپرستي ، است
 از طري77ق1956سابقه سیاسي : خروج از حزب كمونیست بدلیل اعتراض به اشغال مجارس77تان درس77ال 

شوروي
تغییر ايدئولوژيك :در جواني كمونیس77ت، درمی77انه س77الي ه77وادار سوس77یال دمكراس77ي ، و در كهنس77الي

علقه به صوفي گرايي اسلمي.
نام مستعار : جانه سامرز
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ت77اكنون مقی77م1949 سال زندگي در كشورهاي آفريقايي ، واز سال 24سال اقامت درايران، 5زندگینامه : 
2 رمان، چند مجموعه داستان كوتاه، دهها ش77عر، نمايش77نامه ،مق77اله، گ77زارش و 20ازجمله آثار او:  لندن

 جلدي آموزشي-تربیتي “فرزندان خش77ونت“ او ش77امل :ي77ك ازدواج اجب77اري، نش77انه5اتوبیوگرافي . رمان 
طوفان، محاصره، مارتا كواست ، و شهر چهار دروازه مي باشد.

ازجمله ديگر رمان هاي وي : ت77راژدي آفريق77ايي، دف77ترچه طلي77ي يادداش77تهاي روزان77ه ،ي77ك م77رد و دو زن،
قدمهايي در سايه ، مارتا و دان، بن در جهان، موج توفان، بازي با پلنگ، چادري در آرگو، زن77ي تروريس77ت،

پنجمین فرزند، بازهم عشق، و تابستان قبل از غروب ،هستند.
دو اثر مشهور ديگر وي : تراژدي آفريقايي ، و دفترچه طليي يادداشتهاي روزانه ، هستند.

مسیر ادبي : درجواني به سبك رئالیسم انتقادي، در میانه س77الي در س77بك خیالي-ش777به علم77ي ، ودر
كهنسالي به روش روانشناسي، وسرانجام بازگشت مجدد به رئالیسم اجتمايي .

مشهوريت : به سبب خلق آثاري درمبارزه با: تبعیض ن77ژادي و ن77ابرابري زن و م77رد، و خط77ر احتم77ال جن77گ
جهاني اتمي. 

انتقاد اخلقگرايان : به دلیل عشقي و اروتیك بودن آثار روانشناسانه او در سالهاي اخیر. 
عكس العمل : مخالفت  با آنهايي كه او را فق77ط در چه77ارچوب فمینیس77تي و اي77دئولوژيك تص77احب ك77رده و
جنبه هاي ادبي و زيباشناسي آثارش را با تكیه بر تحقیقات دانشگاهي دست دوم و نقدهاي ادب77ي، ب77ه

فراموشي مي سپارند.
پايان : سرانجام او موقتا مبارزه در راه صلح و پیشگیري از جنگ اتم77ي را مهم77تر از مب77ارزات فمینس77تي و

طبقاتي دانست.
اكنون : جنبش زنان فمینیست آثار او را نه تنها دفاع از حقوق عادلنه زنان، بلكه كوششي براي آم77وزش

و تربیت انسان نوين بشمار مي آورد.

همدردي با  داستايوسكي .۔ ۶٠
              

منتقدين ادبي دوستدار - ايسم - صدوبیست سال بعد ا ز م77رگ داستايوس77كي  غی77ر از روش رئالیس77م 
انتقادي  جنبه هايي از مشخصات ژانرهاي:

اكسپرسیونیست-سوررئالیسم-اگزيستنسیالیسم و رمانتیسم را نیز در آثار ا و كشف نموده–سمبولیك  
بعد از لغو حكم اعدامش-به برادر خود مي نويسد :– 1849داستايوسكي در نامه اي درسال  اند.

امروز بیست و دوم دسامر مدت بیست دقیقه مارا در سرماي بیست و يك درجه زير صفر در دو گروه سه
نفره به جرم قصد راه انداختن يك چاپخ7انه ! مخف7ي و زيرزمین77ي   در مرك77ز ش7هر در می77ان ازده7ام م7ردم
تماشاچي براي اعدام پاي چوبه دار نگه داشتند . در حالیكه گوشها و انگشتان پاهايمان از سرما يخ زده
بودند  بیش از ده كیلو زنجیر آهنین نیز به پاهايم77ان بس77ته بودن77د . ابت77دا حك77م اع77دام م77ارا قرائ77ت كردن77د
س77پس آخون77دي از كلیس77اي ش77هر  ص77لیبي را ب77راي زدودن گناه77ان ! و بوس77یدن  جلوم77ان آورد و ب77راي
خاكسپاري بعد از اعدام  لباس سفید كفن مانندي تنمان كردند. يك دقیقه مانده ب77ه اج77راي حك7م اع7دام
گروه اول  م77ن ب77ا دو ه77م سرنوش77تم : رفی77ق پلش77چو و ب77رادر دورح  ك77ه در دو ط77رف ام  در زنجی77ر بودن77د
روبوسي كردم. در اين حین و بین پیام جديدي از طرف دربار رسید و حكم اعدام را تبديل به حبس ابد در
سیبريه به صورت زير اعلم كردند : والمقام تزار الكساندر اول  فرزن77د ت77زار ك77بیر پط77ر دوم و ن77وه خ77دايگان
نیكلي سوم به شما زندگي دوباره اي مي بخشد . يكي از اف7راد گ7روه اول در آن لحظ7ه جن7ون گرف7ت و
ديوانه شد . زني از میان تماشاچیان به سبب همدردي كتاب انجیلي ب77ه م77ن ه77ديه داد ك77ه آن77را بعن77وان

تنها كتاب مجاز به اردوگاههاي خلفكاران در سیبريه همراه خود خواهم برد .
- من نويسنده اين مطلب هم سالها هر وقت اسم داستايوسكي را در جايي مي شنیدم به ياد گاري   

چرخدار كتابفروشي سیاري مي افتادم كه در حوالي خیابان استانبول و يا روبروي پ77ارك ش77هر  اغل77ب در
سیرابي و باقل فروش در پايتخت مملكت شاهد بودم . در روي آن گاري رمانهاي قطور–كنار گاريهاي لبو 

قمارباز و غیره را بص77ورت كیل77ويي– ديوانه –جنايات و مكافات –داستايوسكي از جمله: برادران كارامازوف 
و خیلي ارزان به معرض فروش مي گذاشتند . بیشتر آنها چنان ارزان و قطور بودند كه بقول همكلس77یها
میشد از آنها بعنوان متكا و بالشت استفاده كرد . آن روزها فكر میكردم شايد چون رمانهاي خ77ارجي  ب77د
ترجمه شده يا نقص چاپي دارند يا چون حاوي اسامي بیشمار خارجي هستند  كس77ي حاا77ر ب77ه خري77د
آنها در كتابفروشي هاي شهر  ده میلیوني پايتخت نیست و بدين عل77ت آنه77ا را روي گ77اري س77یار آنگ77ونه
توهین آمیز بص77ورت كیل77ويي ب77راي ف77روش عرا77ه  میكردن77د . از ديگ77ر كتابه77اي روي ك77اري ك77ه در خ77اطرم

سه قطره خون  مرحوم هدايت و-ما الغهاي  عزي77ز–سندباد بحري –مانده : كتاب حسین كرد شبستري 
نسین  - هستند .

 میلدي در روس77یه آنزم7ان زن7دگي نم77ود. او ن7ه1821-1881امروزه میدانم كه داستايوسكي در س7الهاي 
تنها استاد فن رمان نو در قرن نوزدهم اروپاس7ت  بلك77ه از بزرگ77ان ادبی77ات جه77ان در كن77ار ب77الزاك در مكت77ب
ادبي رئالیسم انتقادي است . او تاثیر زيادي روي ادبیات ملي كشورهاي مختل77ف جه77ان در زمین77ه رم77ان
برج77اي گذاش77ت . داستايوس77كي در ج77واني ب77ه محاف77ل انقلب77ي زم77ان خ77ود از جمل77ه ب77ه محاف77ل
سوسیالیست هاي تخیلي و آنارشیستي پیوست تا از نظرات آزاديخواهانه و عدالتجويانه دفاع كند ول77ي
بعدها دستگیر  ابتدا به اعدام وسپس به حبس ابد در سیبريه محكوم گرديد. در زندان او به بیماري صرع
نیز مبتل شد. او بعد از ده سال از زندان آزاد ش7د و زم77اني ك7ه ب77ه ش7هر و ولي7ت خ77ود بازگش7ت  بج7اي
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سوسیالیس77م و جمهوريخ77واهي پیش77ین  مبل77غ مس77یحیت و ناسیونالیس77م اس77لوگرا كردي77د .ب77ه گفت77ه
شاهدين  در طول ده سال اسارت  او چهار سال در غل و زنجیر آهنین بود .

م77ورخین ادبی77ات جه77ان، چه77ارغول ون77ابغه ادبی7ات ش77رق اروپ77ا يعن77ي: گوگ7777ول-تورگنیف-داستايوسكي-و
تولس77توي رادرمقاب77ل چه77ار اس77تادادبیات غ77رب اروپ77ا يعن77ي: دانت7777ه-شكسپیر-سروانتس- و گ77وته ق77رار
میدهند.آنها میگويند اگر دانت77ه جهن7م آتش77ین رادر روي7ا دي7د، داستايوس7كي آن7را شخص7ا دري7خ وس7رماي
سیبريه تجربه كرد. اگر دانته با ارواح گناهكاران درعالم برزخ ملقات ك777رد،داستايوسكي ب77امحكومین اي77ن
جهاني هم77دم ش77د. رمی77زف ، منتق77د ادب77ي واسلمش77ناس مینويس77د: داستايوس77كي يعن77ي روس77یه، و
روسیه يعني داستايوسكي. تاكنون هیچ نويسنده اي نت77وانیته مانن7د او روانشناس77ي انس77ان رادرج77امعه
اي خشن وغیرعادلنه اين چنین تجزيه وتحلیل كن77د. اوروح و روان انس77ان رادرش77رايط مختل77ف ودر مقاب77ل
عوامل اجتمايي وغراي7ز شخص7ي بررس7ي ك77رد. اززب7ان يك7ي ازقهرمان7انش مینويس77د: نباي7د خوش7بختي
خودرابراساس بدبختي ديگران سوار كرد. اومنتق7د ج7دي آنزم7ان ج77امعه س7رمايه داري ومال77ك الرعاي7ايي

تزاري است.
داستايوسكي همچون گارسیا ماركز،نويسنده آمريك77اي لتی77ن زم77ان حال،ش777ور وش77وق آتش77ین روزن77امه
نگاري را با توانايي شرح و توصیف روانشناسانه و واقعگرايانه يك رمان نويس درهم آمیخت. فرويد میگويد
، او بزرگترين رمان نويس تاريخ است و كامو مدعي است كه قهرم77ان ه77اي آث77ار داستايوس77كي همچ77ون
خوداو جوياي معني وهدفي در زندگي اين جهاني هستند.درآخرين رمان ناتمام او،يعني دركتاب “برادران
كارام77ازوف“، میت77وان جستجوگري،تض7777اد واغتشاش77ات جه77انبیني داستايوس77كي رامش77اهده نم77ود.
صاحبنظران اورا نويسنده اي اجتمايي و مسئول میدانند چون اوبه مسايل زم77ان وج77امعه خ77ود از جمل77ه:
تاريخ،سیاست،فلسفه،دين و هنرپرداخت.سالها درشوروي سابق به دلیل مطرح كردن مس77ايل م77ذهبي
وملي گرايي پان اسلويستي به آثارش به ديده منفي م7ي نگريس7تند. لنی77ن گوي7ا درب7اره او گفت77ه ب77ود ،
حیف از اينهمه نبوغ كه به مواوعات ناخوشايند وكري77ه آور می777پردازد،گرچه اودر رم77ان ب77رادران كارام77ازوف
مبلغ انديشه هاي انسانگرايانه اس77ت. توم77اس م77ان نويس77نده آلم7اني وبرن7ده ج7ايزه نوب77ل میگوي77د، اي77ن
نويس77نده ب7ه ص7لیب كش7یده ش7ده ،طن77ز وش7وخ طبع77ي خ7ودرا هیچگ7اه كن7ار نگذاش7ت. داستايوس7كي
درجواني به تقلید از پوشكین و شیلر به نمايشنامه نويسي پرداخت. مواوعات  آثارش معمول مق77ولتي
ابدي و مستقل از زم77ان، مانن77د؛ عدالت-آزادي-عش7777ق-ايمان- بیماري-م77777رگ-ازدواج-خودكشي-خیانت-
مبارزه-قماربازي و غیره هستند. او گوگول، لرمانتوف، ول77تیر، روس77و، ب77الزاك، و ديكن77ز را از آموزگ77اران خ77ود

میداند.
 

داستانسرايي يا جلسه بحث روشنفكري ؟۔ ۶۱

از نبوغ هنري تا جنون ايدئولوژيك !
داستايوسكي ، شكسپیر ژانر رمان ؟

Dostojewski . Fjodor  (1821 – 1881)                                                                    

 “ به داستان اعتقاد داشته باش و نه به داستان نويس!، همه ما به نوعي نیهیلیست هستیم ، پی77ش 
ازآنكه قصد رمان نويسي داشته باشي، رمانهاي داستايوسكي و بالزاك را دقیق بخوان !“.

 سال حبس و10ابتدا حكم اعدام ، سپس تغییر آن به حبس ابد، هشت ماه سلول انفرادي، و سرانجام 
كار اجباري درمیان جنايتكاران و زندانیان غیرسیاسي، موجب ش77د ك77ه داستايوس77كي، نويس77نده روس و
يك77ي ازنويس77ندگان رئالیس77م انتق77ادي ادبی77ات جه77ان، ن77ه تنه77ا ب77ه نیهلیس77م اجتم77اعي برس77د، بلك77ه ب77ا
شخصیت هاي گوناگوني از انسانیت آشنا گردد و شاهد دوئالیسم و ثنويت رواني و رفتاري انس77ان درآن
شرايط سخت و حیواني گردد. او بعد از بازگشت از بازداشتگاههاي س77یبريه، چن77ان از نظ77ر روان77ي خ77ورد
شده بود كه امید به هرگ77ونه انقلب اجتم77اعي را ازدس77ت داد و بع77د  بج77اي سوسیالیس77م آت77ه ايس77تي

پیشین خود ، به مسیحیت ناسیونالیستي روس پناه برد.
میخائیل باختین مي نويسد كه در رمانهاي قطور داستايوسكي، همچون جلسات بحث روشنفكران، چند
ص77دايي اي77دئولوژيك ح77اكم اس77ت ، چ77ون در آنه77ا گ77اهي : سوسیالیس77تها ، اوتوپیس77تها، آنارشیس77تها،
انقلبیون، دمكراتها، اصلحگرايان، مذهبیون، غرب گرايان، آته ايستها، زيباگرايان، رمانتیكها، عمل گرايان،
وغی7ره ، ب7ا روش7ي دي77الكتیكي، ب7ا ه7م ب7ه بح7ث و ج7دل م7ي پردازن7د. ام7روزه ادع7ا میش77ود ك7ه منظ77ور
داستايوسكي در اين رمانها، تبلیغ يك نظر يا جهانبیني نیس77ت، بلك77ه او میخواه77د هن77ر را ب77ا كم77ك ط77رح
تضاد و تناقض هاي بحث به پیش ببرد. او ب77ا كم77ك : جه77انبیني ه77ا . سیس77تم ه77اي منطق77ي، اعتراف77ات
ديني، آموزشهاي فلسفي، و درسهاي روانشناسي، بحث ه7اي ش77ورانگیزي پیرام77ون : دول7ت، كلیس7ا،
آزادي، عدالت، خ77دا، ش77یطان، نیك77ي، پلی77دي، و غی77ره را اغ77از میكن77د ت77ا از ش77ك خوانن77ده ب77ه آت77ه ايس77م
نیهلیستي برسد. داستايوسكي بعدها اعتراف نمود كه با بحث اينگونه مطالب شبه مذهبي، بیشتر ب77ه
آته ايسم و شكاكي رسید تا به شناخت خدا و مسیحیت . امروزه صحت غالب اي77دههاي ط77رح ش77ده او،

پرسش يرانگیز است، چون براي او همیشه تعثیر هنري مهم بوده است.
 زير تعثیر ايدههاي سوسیالیسم تخیلي و دمكراتیك بلینسكي19داستايوسكي، خود در دهه چهل قرن 

ب77ه محف77ل سوسیالیس77تهاي تخیل77ي پتروشفس77كي پیوس777ت.آنها خ77ود نی77ز زي77ر تع77ثیر اوتوپیس77ت ه77اي
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فرانس77وي بودن777د.داستايوسكي بع77د از بازگش77ت و آزادي، ب77ه مخ77الفت ب77ا دمكراته77اي انقلب77ي مانن77د
چرنیشفسكي پرداخت. 

اوچون آثارش را زير فشار مالي و كمب77ود وق77ت ب77راي مطبوع77ات و ي77ا پ77اره اي ناش77رين س77ودطلب م77ي  
نوشت، غالب رمانهايش ازنظر ساختاري داراي بي نظمي و هرج و مرج هستند و معم77ولن آغ77از و می77انه
رمان جالب، ولي پايان آن ، ناموفق است . رئالیس77م مس77ئول درآث77ار او گ77اهي ت77ا م77رز خی77الپردازي پی77ش
میرود و يا با رمانتیسم همزاد میشود . اوخالق آثاري اتوبیوگرافیك و روانشناسانه است كه ت77راژدي را ب77ه
روايت مي آورند و ادبیات فاجعه میشوند، چون معمولن قهرمان داستان يا خودكشي میكن77د و ي77ا رقی77بي

رااز پا در مي آورد.
 و ن77ه–درآثار او نه تنها مناظر زيباي ط77بیعت و روس77تاها، بلك77ه ك77وچه و خیاب77ان غمگی77ن فق77رزده ش77هرها 

قهرمان پهلوان و زيبا، بلكه داغان و تحقیرشده گان اجتماعي و اخلقي، به خواننده معرفي میش77وند . او
میكوشد باكمك ديالوگ و مونولوگ افراد در داستان، خواننده زمان خود را با مواوعات روز ج77امعه و زم77ان

اش آشنا نمايد. 
وي در جايي میگويد كه انسانهايي كه بیمار اجتماعي گردند، ديگر قادر به درك حقايق و واقعیات اط77راف
خودنیز نیستند؛ انسانهايي كه ب77دلیل ش77رايط اجتم77اعي و رذال77ت، ساديس77تي و ي77ا مازوخیس77تي ش77ده

باشند. شرح و وصف روانشناسانه انسان درآثار او، امروزه مورد تايید روانشناسي مدرن نیز است.
از جمله مش77هورترين آث7ار داستايوس7كي : جناي7ات و مكاف7ات، ب77رادران كارام7ازوف، ابل77ه ، آدمه7اي فقی77ر،

توهین و تحقیرشده گان، يادداشتهاي خانه اموات، غولها، جوان ، و يادداشتهاي زيرزمیني، هستند.
داستايوس77كي از نوج77واني تص77میم گرف77ت ت77ا رمانه77ايي ب77راي اب77ديت و بش77ريت بنويس77د و گرچ77ه درهن77ر
نويسندگي او شاگرد گوگول است ولي درسهايي از : شیلر، بالزاك، هوگو، ولتر ، سروانتس، و پوشكین
نیز آموخت و ناتورالیستها ، اكسپرسیونیستها، و اگزيستنسیالیستها، را بعدها تحت تعثیر خود ق77رار داد.

 اروپا را  زير تعثیر اثار خود قرار داد. ولي براي20 و 19و غیر از گوركي، او ادبیات ، فلسفه ، و الهیات قرن 
چخوف و نابوكف او نه تنها يك هنرمند بلكه يك پیامبر متظاهر است. 

درزمان استالین و لنین اورا نويسنده مرتجعي بحساب مي آوردند كه تبلیغ دين و سلطنت میكند ولي  
بعدها منتقدين چپ به ستودن مخالفت و اعتراض شورانگیز او با بي عدالتي اجتماعي در س77رمايه داري
پرداختند و اشاره نمودند ك77ه داستايوس77كي گرچ77ه مخ77الف كوشش77هاي انقلب77ي ب77ود ول77ي منتق77د نظ77م
بورژوايي سرمايه داري نیز ماند، او هجونويسي است ك77ه عاش77ق ط77رح تض77اد و تن77اقض ه77اي شخص77یت

انسان و واعیت اجتماعي بود، گرچه راه نجات بشر را، خودسازي فردي اخلقي میدانست. 
داستايوسكي پیرامون مقدس نمايي دروغین نوشت كه بع77د از م77رگ هم77ه ش77ما، لش77ه هايت77ان بع77د از
يكروز بوي گند خواهد داد و روي قبرتان مانند مزار گناهكاران، عل77ف ه77اي ه77رز خواه77د روئی77د. دوئالیس77م
شخصیت انسان را درآنجا میديد كه گناهكار نیز میتوان7د ف7ردي مق7دس و ع7ارف ش7ود- و انس7ان مق7دس
ممكن است در شرايطي خاص، ابلیس گردد. او با انسانهايي در بازداشتگاه آشنا شد كه صفات الهي و

 و–شیطاني همزمان درآنان وحدت داشت . او از جامعه اي میگويد كه عشق از طري77ق خش77ونت، خف77ه 
زيبايي از طرف باندهاي قدرت، زنجیر گرديده، و به افشاي تنفر مردان از زنان میپردازد و دلیل اي77ن تنف77ر را
ترس آنان معرفي میكند. مخالفین داستايوسكي، بدلیل تنفر او از: يهوديان، دمكراس77ي ، و آمريك77ا ، او را

مرتجعي پرهیزكار نامیدند.

 ، یکی ازتوابین زندانهای تزاری ؟-داستایوسکی۔ ۶۲
Dostojewski , Fjodor (1821 – 1881)

 
داستایوسکی،نویسنده روس،یکی ازمهمترین رم7ان نویس77ان ادبی77ات جه77انی اس77ت. آثاراوح77اوی زن7دگی
ومش77اهداتش در اردوگاهه77ای کاراجب77اری س77یبریه ت77زاری هس77تند. اودررمانه77ایش ازتجربی77ات شخص77ی
خوداستفاده می نماید. حکم اعدام و سالها زن7دان وبازداش7ت وتبعید،م777وجب ش7دند ک77ه او ازآت77ه ایس7م
آنارشیستی نخستین خودبسوی ی7ک مس7یحیت س77نتی، گرای7ش یاب7د. دوران اس7ارت ب77ه اوآم7وخت ک77ه
چگونه درنده صفتی و فرشته منشی درروح مخفی آدمی درهمس77ایگی تنگاتن77گ ب77ا هم77دیگرقرار دارن77د.
غالب رمانهای اورامیتوان گزارش ادبی ازفراز و فرود شخص77یت انس7ان اس7یروزندانی بش77مارآورد. توص7یف
روانشناسی زندانیان سیاسی ومجرمین معمولی درآثاراونقش مهمی دارند.اونش77ان میده77د ک77ه چگ77ونه
میان گروهی اززندانیان روشنفکروسایر خلفکاران اجتماعی درشرایط زندان،بیگانگی واختلف پی77ش م77ی
آید وچرا محکومین خلفکار،روشنفکران سیاسی راقبول ندارند.دربعض7ی دیگ77راز رمانه7ایش او ب77ه انتق77اداز
نظریه اجتماعی-آته ایستی م77د روز آنزم77ان می77پردازد. ب77ی دلی77ل نیس77ت ک77ه اورا یک77ی ازانقلبی77ون بری77ده
درادبی77ات نی77ز م77ی نامن77د. مب77ارزه بامش77ی چریک77ی س77ازمان خلقی77ون ازطری77ق ادبی،یک777ی دیگرازاه77داف

 پاره ای ازآثاراو س77لحی ب77رای1905پشیمانی او درشرایط زندان بود؛ به این دلیل بعداز شکست انقلب 
مب77ارزه ب77ا: ماتریالیس77م، انقلب، و سوسیالیس77م ش77دند. اوبع77داز ت77وبه، مب77ارزه ب77اخط مش77ی چریکه77ای

آنارشیست را،ازجمله وظایف شهروندی خودبحساب می آورد.
رمانهای خالی ازظنز، و رئالیس77م روانشناس77انه او،مخل77وطی ازرمانتی77ک ورئالیس77م هس777تند.درآثاراونه  

مناظرزیبا،و قهرمانان جذاب زن و مرد،بلکه خیابان اصلی وکوچه های ش77هرهای ب77زرگ" توس77ری خ77ورده"
وانسانهای فلک زده،تحقیرو توهین شده،نقش مکان وشخصیت های ادبی را بعهده دارن77د، یاانس77انهایی
ک77ه ازنظراخلق77ی واجتم77اعی م77وردتحقیرقرار گرفت77ه ان777د.آنزمان  بیچ77اره گ77ی ش77هرهای ب77زرگ رانش77ان
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دادن،ازجمله مسائل روزجامعه بود. اومیگفت که دردورنج انسانها،میتوان77د تنهادلی77ل آگ77اهی آن77ان باش77د.
بعدها رمانه7ای روانشناس77انه اوروی مک7اتب ادب7ی: ناتورالیس777م،اکسپرسیونیسم، و اگزیستنسیالیس7م
تعثیرمهمی گذاشتند. سمبولیستها اورا یکی ازآموزگاران خودبش77مار م77ی آوردند.داستایوس777کی گ77اهی
اززبان قهرمانانش،یک اتوپی ناسیونالیستی رامطرح میکرد،وبرای شرح وتوصیف واقعی77ات،گاهی ازمکت77ب

ناتورالیسم کمک میگرفت.
داستایوس777کی ،غیرازب777الزاک ودیکنز،تح77777ت تعثیرس777بک ادب777ی : گوگ777ول، ش777یلر، هوگ77777و،گئورگ 

زن7777د،ولتیر،سروانتس و پوش77کین نیزب77ود. اودرآثارپوش777کین،منبعی ب77رای ی7ک آش77تی مل7ی بی77ن جریان7ات
روشنفکری رامیدید. درسخنرانی مراسم خاکسپاری پوشکین،داستایوسکی ازتم77ام جریان77ات سیاس77ی؛
آنزم77ان دش77من ه77م درفض77ای فک77ری روس777یه، دع77وت ب77ه آش77تی نم7777777ود.بلینیسکی،منتقدمعروف
آنزمان،نخستین آث77ار داستایوس77کی را کوشش77ی ب77رای ادبی77ات اجتماعی-انتق777ادی نامی77د. بلینس77کی در
داستایوسکی،یک گوگول جدید را میدید. هرتسن هم بعدازآشنایی باداستایوسکی درلندن،گفت77ه ب77ودکه
اویک انسان جالب ، ولی ساده لوح،بدون اعتماد به نفس بخ77ود، باایم77انی ش77ورانگیز ب77ه م77ردم عامی77انه؛
یعنی یک "موشیک"نابغه اس77ت. نیچ77ه نی77ز مینویس77د ک77ه اوتنه77ا روانشناس77ی اس77ت ک77ه ب77ه وی چی77زی
آموخته است. داستایوس77کی غیرازتعثیرمس77تقیم روی گ77ورکی، روی فلس777فه،الهیات، وادبی7ات اروپ7ایی

 نیزتعثیرگذاشته است. ازدیگرشاگردان ادبی داستایوسکی میتوان از:یوس77ف کن777راد،ژولیان20 و 19قرون 
گری777ن،توماس م77ان، ج77ویس، تروم77ن ک77اپوته، دودرر، و آلبرک77امو، ران77ام ب77رد. توم77اس م77ان آث77ارش را ب77ه
نویسندگان جوان توصیه میکرد،چون آنان اغلب عم77ق س77قوط و زوال شخص77یت انس77انی درج77امعه بیم77ار

رانشان میدهند.
 بعدازلغوحکم1849 در روسیه زندگی نمود. اودرسال 1881 تا 1821فئودور داستایوسکی بین سالهای    

سال کاراجباری زیرشرایط وحشتناک جسمی وروحی محکوم شد. وی درنامه10سال زندان و4اعدام به 
 مینویسد که این سالها نباید درزن77دگی او ب77ی تع77ثیر باش777ند،چون اوتص77میم1854ای به برادرش درسال 

گرفته است که دیگر وقت اش رابامس7ائل جزئ7ی وغیرمه7م تل7ف نکن7د. داستایوس77کی بع7دها ب7ه س7بب
تعقی77ب طلبک77اران باره77ا ب77ه خ77ارج ازروس77یه فرارنم77ود؛ اومعت77اد ب77ه ب77ازی قم77اربود، ودرغ77رب یکبارتم77ام

س7ال ازاوجوان7تربود ازدواج نم77ود.گرچه علیوش77ا،پسر25داروندارخودراباخت.ولی درپایان عمربادختری که 
 درگذشت،آنزم777ان اینگ77ونه1878دوساله داستایوسکی همچون پ77دربه بیم77اری ص77رع مبتل ب77ود ودرس7ال 

بیماری را "بیماری مقدس" نامیدند که میتوانست نشانه الهام و وحی برای بیمارباشد!.
داستایوسکی بعدازآزادی اززندان گفته بود چون عوام م7ذهبی هس777تند،روشنفکرمبارز نیزبای7د م77ذهبی 

باشد، وخلف چرنیشفسکی نویسنده رمان (چه باید کرد؟) میگفت که انسان فق77ط ب77ه ک7ار و تندرس7تی
جسمی، و رفاه نسبی،نیازن77دارد. وی ب77ه تمس77خر بهش77ت رف77اه م77ادی درج77امعه سوسیالیس77تی آین77ده
چرنیشفسکی نیزپرداخت. وی خلف چرنیشفسکی میگفت که انسان محصول شرایط اجتماعی نیست
چون انسانهایی یافت میشوند که فقط برای تفریح دس7ت ب77ه قت77ل وجن7ایت میزنن77د. بع7دها ادعاش7د ک77ه

 غلط بودن رویاهای سیاسی داستایوسکی راثابت نمود،چ77ون داستایوس77کی میگف77ت1917انقلب اکتبر 
که برای حل فقردر روسیه و اصلح دین، نه تنها جامعه به چریک و انقلب بلکه به دمکراس77ی نی77ز نی77ازی

1917ندارد. اوفرهنگ مردم راهم77ان دی77ن م77ردم میدانس77ت. ب77ه دلی77ل ف77وق بع77دازپیروزی انقلب درس77ال 
داستایوس77کی ازرتب77ه اول درادبی77ات اجتم77اعی ب77ه مق77ام دوم؛بع77داز تولس777توی،سقوط نم777ود.منتقدین
داستایوس77777777کی،سبک ناتورالیس7777تی اورا احساس77777777اتی،هیجانی و جنج7777الی نامیدن77777777د،چون
درنظرآنان،داستایوس7777کی علق77ه خاص77ی ب77ه وارون77ه جل77وه دادن حق77ایق و ط77رح موا77وعات جنج77ال

برانگیز،خشن و حیوانی داشت.
ازجمله آثاراو: برادران کارامازوف، ساده لوح، غولها، خانه اموات،یادداش77ت ه77ای زیرزمی77ن، قمارب77از،    

جنای77ات و مکاف77ات، و غی77ره هس77تند. آثارداستایوس77کی را ب77دو دس77ته : پی77ش ازبازداش77ت درس77یبریه،- و
بعدازبازداشت وی درسیبریه، تقسیم میکنند. او نه تنها ب77ه انتق77ادازغرب و مس77یحیت کاتولی77ک می77پردازد،
بلکه خلق روس راناجی بشریت پیش بینی میکرد. اودررمان(خانه اموات) ازت7راژدی دخ7ترانی میگوی7د ک77ه
چن77انچه ش77وهری نیابن777د،فروخته خواهن77د ش77د. منتق77دین ش77وروی کت77اب (یاداش77ت ه77ای زیرزمی77ن)اورا

اعتراای فردگرایانه و بیمارگونه علیه اجتماع بحساب می آوردند.
رمان (غول ها) ی داستایوسکی رامیتوان نخس77تین رم77ان ادبی77ات سورئالیس77تی جه77ان بش77مار آورد.ای77ن
رم77ان درآغ77از ب77اعنوان "آت77ه ایس77ت ه77ا" قرارب77ود منتشرش77ود. داستایوس77کی درای77ن رم77ان ب77ا فعالیته77ای
آنارشیس77تی و سیوسیالیس77تی تص77ویه حس77اب م77ی نمای77د. درمرک77ز ای77ن رم77ان سیاس777ی،یک گ77روه
آنارشیست یا نیهلیست توطئه گرانقلبی قراردارد.داستایوسکی برای منب7ع رم7ان ازگزارش7ات مطبوع77ات
جنجالی تزاری آنزمان درب77اره جنب77ش چریک77ی "خلقی77ون" اس77تفاده کرد.درآنج777ا غی77راز گروهه77ای انقلب77ی
نیهلیست،نمایندگان لیبرالیسم روسیه نیزمطرح میشوند. مواع دیگر این کتاب،دش77منی داستایوس77کی
با تورگنیف است. گروه دیگری ازمنتقدین ادبی،آنرا یک ورق پاره ای77دئولوژیک نامیدن77د. چ77ون نق77د ش77وروی

 زیر سانسورماند.1957درآن رمان تمایلت اد انقلبی و اد سوسیالیستی میدید، این کتاب تاسال 
داستایوسکی دررمان (برادران کارامازوف)غیرازط77رح موا77وعات فلس77فی ب77ه توص77یف س77ه برادرمی77پردازد:
مسن ترین آنان بج77رم قت77ل پ7در دستگیرش77ده، برادرمیانه،آت777ه ایس7ت اس7ت و ب7رادر خردس7ال ت7ر یعن77ی
علیوشا،بصورت طلبه ای مسیحی در جستجوی خداست. فروید آنرا مهمترین رم7انی نامی7د ک7ه تاآنزم7ان
نوشته ش77ده بود،گرچ777ه آن رم77انی جن77ایی اس77ت ول77ی ب77ه مس77ائل فلس77فی و روانشناس77انه می77پردازد.

خستگی ناشی ازنوشتن این رمان را آنزمان دلیل مرگ زودرس داستایوسکی دانستند.
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رم7777ان (جنای7777ات و مکاف7777ات) اورا اوج هنرداستانس7777رایی واقعگرای7777انه و روانشناس7777انه م7777ی نامن7777د.
راسکولین،قهرمان رمان در آنجا میگوید که اگر خدایی نباش777د،انسان اج77ازه هرک77ارخلفی را م77ی یاب77د. و
قهرمان رمان (ساده لوح) داستایوس7کی راب7ا دون کیش77وت س7روانتس، و پیکوی77ک چ7ارلز دیکن7ز مقایس77ه

میکنند. این رمان یکی از تراژدی-کمدی های ایده آلیستی ادبیات جهانی بشمار می آید.

 اشرافزاده .یک رمانتیده رنگ پریما و شاعره ها۔ ۶۳

 .ینیسم و فمیسم رمانتیان می اشرافدختران
Droste-Hulshoff, Annette (1797 – 1848), Arnim, Bettina von (1785 – 1859)

 که آثارشان آنزمانیشود می آلمانیک وآثار دو شاعره مهم مکتب رمانتی به زندگی اشاره اینجاامروزدرا 
 آلم77ان،دری شاعرههاین ازبزرگتریکی قرارگرفتند. خانم آنت درسته ، ینمورد توجه انگلس و ترجمه باکون

ی77ک. ش77عردر دوره او هن77وز مد آیا بدنیک و رمانتیبا زی درقصر1797 درسال ی و مذهبی اشرافیخانواده ا
 مرف77هیله77ای عمر نسبتا کوت77اه خ77ودرا در قلع77ه ه777ا،کاخ ه77ا، و وی آمد . وی مردانه بحساب میژانر ادب

 پ77درش بودن77د.ی77ک کاتولیحی و افکار مسیت، ولیرمناظرطبیعی تعثیر وجود غالب اشعارش زینگذراند.با ا
ی77ان بعدازانقلب فرانسه  بود، و درمی خرابه هاد زنان  پرداخت. اوشاهیل به طرح مسای سالگ17 از یو

 ب7ه جن7وب1848 انقلب ی ص7دایکه زم7انیعن7ی درگذش7ت ؛ یی انقلب ب7ورژوای ه7ای وناآرامی و هویها
 سل ب77ود.یر آنزمان علج ناپذیماری از بی درحال مبارزه با مرگ ناشیک رمانتی در قلعه ای وید،آلمان رس

 آورند. ی بحساب می شاعره آلمانین تاکنون اورا مهمتر20 ازقرن ازآغینیستی فمیقات تحقیقازطر
یب777ا،درنوسان زش77ت وزی77ات ع77الم خلس77ه وواقعی77ان اش اس77ت ک77ه می زن77دگی77خ تارش77عراوغالباگویای

ی وش77عرش دارایزاست نیک وسنبلی اعتراای آثاریعت،دارای طبیرامون پیک رمانتی اشعاریرازاست.اوغ
ی وآگ77اهی م77ذهبی جس77تجوی77ان انس77ان،می است.اودراش77عارش بح77ران وس77رگردانیی بعد چندمعنایک

 من77اظریرازتوص77یف درش77عر اوقاب77ل ت77وجه هس77تند. غی77ات. دقت و ت77وجه ب77ه جزئیدهد مانشان ریروشنگر
ی7ان می7اتی ادبیت77وان است.آث77اراورا می7ن غمگی ش7عرش گ7اهیری تص7وی،زب7ان ومواوعات مذهبیعیطب
 اس77777ت ک77777ه ب77777ه ش77777رح19 ش77777اعره ق77777رن ین دانس77777ت. اومهم77777تریس77777م وناتورالیس77777مرئال

 ب77ه آث77اری خاص77ی77ت اهمینیس77تها فمی77را. اخی77پردازد اط77راف مگیره77ایمزارع،چراگاهها،چمنها،باتلقها و آب
یازه77ای زن77ان زم77ان خ77ود ونی77ز فقرآمی زن77دگیل  او داده اند،چون او به ط77رح مس77ایخواهانه وآزادیاجتماع
 ازعلقمندان به اشعار اوبود.یکی ی جوانی. انگلس در سالهایپردازد آنان می-اجتماعیانتقاد

ی اس777ت.گرچه اودرج77وانیرم77ذهبی وغیداستان بلند،ترانه واش77عار م77ذهب4 رمان،یک درسته- خالق آنت
یی با توان77ای شاعره ایک داشت،خانواده اش ازآغاز دراو یسی نویشنامه درام و نماینه درزمییکوششها

درگمراهیهای باشد تا یست ناتورالیخواست که میگفت. اوبعدها میدید را میونانی ی مانند "سافو"ییها
 که او نه تنه77ا درآث77ارش موف77ق ب77ه کش77ف رواب77طیسند نوی چپ می ادبین سرگردان گردد. مورخیکرمانت

یک بعدازکلس77یس77م رئالی مکت77ب ادب77ی،ب77ه س77نتیک کاتولی مذهبیرافکار شد بلکه باوجود تعثیاجتماع
آلمان، کمک نمود.

 اورا مته77م ب77هی دراطرافش،ب77اعث ش7د ک77ه گروه77ی ارتجاعیان واختلف با سنت گرای با آزادیدار دشوق
ی77ب ب77ودن مخ77الف تعقی م77ذهبیل بدلی اوگاهیند،گرچهمردبودن و تقدم عقل براحساس،دراشعارش بنما

ایی نش77انه ه77یتوان77د ک77ه خوانن77ده درآث77اراو میش77ود ب77ود. ام77روزه ادع77ا میاص77ول و حق77وق دوره روش77نگر
. درط77ول مب77ارزاتی77د را ملحظ77ه نمای77برالی لی و زن77دگی آلم77انی777تی،دمکراسی ولی محل77یس77مازرئال

-یبرال جنبش خودبدانند،از آنجمله : احزاب لیشگامان از پیکی تااورا یدند مختلف کوشی،گروههایفرهنگ
مس77یحی دمک77رات یها،ح777زب نازی، دانش77گاهیک،اس777تادان کاتولی،کلیسای پروسی پروتستانیونالناس
 ازآث77اری. سالهاست ک77ه بعض77یره پرست، و غیت ولی هایک قرن گذشته، رمانتینستی فمی،جنبشفعل

 داده اند .یس،جا تدری درمدارس آلمان برای درسیاورا درکتابها
 وفرهن77گیم7اری بیل ب77دلی متولدش7ده ب77ود. وی ش77اعرمعروف آلم77انینه آمد که هایا بدنی سالاودرهمان

یرآث77ار تحت تعثی درجوانی معروف به "عمه مهربان" بود. ویان اطرافیان ازدواج نکرد ودرمیچگاه هیارتجاع
 شلگل،خ77انواده گ77وته، ویم،برادران خود ازجمله : برادران گریرزمان بود وبامشاهیرونوالتر اسکات و لرد با

 ج77وان ب77اعث ش77د ک77ه ازط77رف خ77انواده م77وردی دانشجویکخانواده شوپنهاور تماس داشت. عشق اوبه 
ی77راز سانسورش77وند. درق77رن گذش77ته غیش واش77عارش توس77ط ب77رادر خودس77ر وزورگ77وی77ردس77رزنش قرارگ

 آثاراو بودند.یر تحت تعثیز ها نیونیست اکسپرسیرش،ساراک
ی77ر،تصاویر درآبگی،پس77رک م7ذهبی س7الیردرخ7ت، زیه77ودی یک مشهور او: قتل ی اشعار و کتابهاازجمله
ی ب77777رج،مادری س777بزه ه77777ا،پایری،درمی77777ان ب777رده الجزای777ک انع77777ام،داستان یر،آخری777ن ب777اینس777رزم

ی ج777وان،شبی777ب،زنی نجیساله،مرد14 ی کهن،نامه به وطن،قلبی بادن،قصریاچهجوان،انتقام،درکناردر
 " به موا77وعیردرخت زیهودی یک " قتل یعنی هستند . اودر نوول معروفش یره وغیا، ماه،لدونیدار،طلوعب

 پردازد .ی انسان می و مکافات در زندگیاتعدالت، جنا
یب7ایی درتم7اس ب7ود. زیک ب7ا محاف77ل اس7تتی آلم777ان،ازجوانی7ک رمانتیگرپای7ان ، ش7اعره دیم آرنینا بتخانم

 ترجم77ه نم77ود.ی روزانه" اورا به زبان روسیادداشت معروف،شعر "ین،انقلبیاشعارش تاآنجا بود که باکون
 آن7انی ق77واحساس77ات را ب77ه س77بب ی77ک زن77ان در دوره رمانتی ش7دن ادب77ی777ات،فعال ادبین از مورخیپاره ا

 تجمع اه77ل ادب نم77ود.ی برای نمود و خانه اش را مکانی ادبیت شدن آغاز به خلقیوه بعدازبی. ویدانندم
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 – وخواهر کرمانتو،منتقد مع77روف آنزم77ان آلم77ان ب77ود. ام77روزه غ77الب آث7ار دورهیماوهمسر شاعر معروف،آرن
 سپرده شده اند.ی به فراموشیکرمانت
 حق77وقی،براب77ری اجتم77اعی ه77این77ه درزمی آث77اری،خ77الق نامه ای ورمانهایک اشعار رمانتیراز غیم آرنبتینا

ی گرچه درج77وانی. ویگانه،است بیروهای تحت فشارگرفته نیازنان، حقوق خلقها،طبقات استثمارشده و 
 ازحق77وقم7ایت حیل ب7دلی. وی77داکرد پینیس77تی و فمیس77تی رئالیل علق77ه ب77ه مس7ایری بود، در پیکرمانت

 درشرق آلمان پرداخت.یسندگی ازجنبش کارگران ری به طرفداریانه، اصلح گرای و کوششهایشهروند
 برخوردار بود.ی روشنفکران ازاحترام خاصیان خواهانه اش درزمان دولت پروس در می نظرات ترقیلاو بدل

یات و طرح واقعای ایه و حاشم محروی از گروههای حاکم مردانه، هوا داری به سبب مخالفت بانرمهایو
 داشت .ی درجنبش روشنگری درزمان خود،نقش مهمیاسی و سیاجتماع

 برابرخواهانه زن77انیات هستند. اوخالق ادبیاست وسین،هنر،فلسفه،: دیرامون پی افکار ونظراتآثاراوداری
ی77ی،و گرایخواه،امید،تشکل ترقیکال افکار رادی،نمایندگی. درآثارش خواننده شاهد عشق به آزادیزاستن

ی و مردم77ی حک77ومت مش77روطه! اجتم77اعی77ک آل او،علقه به یده ایک رمانتیسم باشد. در اتوپی میاتوپ
 وزب777انیون777ان، ی،اس777طورههای مش777هور ادب777ی. درآث777اراو خوانن777ده ب777ا نق777ل قوله777ایگ777رددملحظ777ه م

.یلی،برخوردمیکندانج
 خ77واهر و13 ی7ان تاجر ثروتمن77د،درمی است. اودرخانواده ایز دل رخ- نیعنی شاعره مشهور یم،نوه آرنخانم

 گ77وته وی به آث7ارادبی علقه خاصی نوجوانی ازسالهای آمده بود . ویتالیایی،بدنیا ای هایشهبرادر، و با ر
 بتهوون داشت.یقیموس

 به ش77اه، خط77ابیم تقدی کودک، کتابیک برادر،مکاتبه گوته با ی برای آثار او : کتاب فقرا، تاج بهارازجمله
 باشند.ی دوم، و خانم گوندراوده، میوها،شاهنامه دیابه مجلس منحل شده آلمان،صحبت 

  .سآن هايي را كه نخواندم ؛ افسو۔ ۶۴
Duras, Marguerite (1914 - 1996)
در ادامه جلسه بح77ث :“ چگ77ونه میت77وان از طري77ق ادبی77ات زن77دگي نم77ود ؟“ ، و در پاس77خ ب77ه اينك77ه “ چ77ه
رمانه77ايي را باي77د خوان77د ؟ “، حكم77ت، نويس77نده و كت77ابفروش ش77هر، دس77تش را بس77وي خ77انم م77ارگريت
دوراس، نويسنده فرانسوي، در قفسه دراز كرد و چند رمان و نوول او را بی77رون كش77ید و گف77ت :“ از اينج77ا
شروع كنید!، چون نمايشنامه راديويي نوشتن، براي پخش ، ويا فروش كتاب، پارتي و رابطه با مسئولین
بال را، میخواهد، ولي رمان خوب را هر ناشري منتشر میكند“. البته حكمت نمیداند كه ما طبق معم77ول،
بجاي خواندن رمانهاي مارگريت دوراس، ابتدا سراغ نقدهاي ادبي و بیوگرافي او خواهیم رفت. تا آنجايي
كه ما او را میشناسیم، يقینا حكمت اين كار مارا “اي77ده ئول77وژي زده گ77ي“ ادبی7ات میدان7د و اي77ن روش رااز
بازماندههاي بیمار فرهنگ “چپ سنتي“ بشمار مي آورد. چون او مارا كامل نمي شناسد و نمي خواهد

.“ خودداري میكند. توایح اينكه حكمت هرگونه…مشتريهاي آينده را ازدست بدهد، از بردن نام “حزب ت
بحث و نظر پیرامون سبك و نقش ادبیات،هنر و فرهنگ را چپ زده گي میداند و افتخار میكند ك77ه میتوان77د
بدون نظريه و تئوري، پیرامون همه مقولت و ژانرهاي ادبي و فرهنگي نظر بدهد .و ما هم براي اينكه اورا
مشكوك به خود ننمايیم، بجاي تئوري و نظري77ات ادب77ي،  غالب77ا ب77ا او پیرام77ون “ج77امعه شناس77ي ادبی77ات“
صحبت، و سئوال هاي خود را مطرح میكنیم تا با اين وجود، تضاد و تناقض كارنويس77ندگي و حرفه77ايش را

نشانش بدهیم.
ازجمله بدشانسي هاي اولیه ما، اين شد كه نام نويس7نده اي بن7ام دوراس را در دانش77نامه ه7اي ادب7ي
چپ نیافتیم، چون طبق معمول در آنجا، از آغاز میدانیم كه يك نويسنده : خلقي، بورژوا، رئالیس77ت، اي77ده
آلیست،امپريالیستي، هومانیست، مترقي، ارتجايي، سازشكار، انقلبي، مردمي، مزدبگیر و غیره است
يا خیر !. با اينوجود از جمله كشفیات م77ا اي77ن ب77ود ك77ه ن77ام واقع77ي دوراس، خ77انم دون77اديو اس77ت. ي77ااينكه
اودرزمان اشغال فرانسه از طرف فاشیسم آلمان، در كنار بعض77ي از اعض77اي ش77وراي مل77ي مق77اومت، ب77ه

س77ال، ب77دلیل رع77ايت ننم77ودن انظب77اط حزبي،اخ777راج ش77د.6حزب كمونیست فرانسه پیوست ولي بعد از 
ازجمله چملت قصار وي اين بود كه گفته بود: “بجاي آزادي بي قید و شرط، باي77د از مس77ئولیت ب77ي قی77د
وشرط نويس77نده س77خن گف77ت“. در ج77واني او تح77ت تع77ثیر رئالیس77م آمريك77ايي و ايتالی77ايي بع77د از جن77گ،
مخصوصا زير تعثیر فاكنر و همینگ77وي ب77ه خل77ق آث77اري اجتم77ايي اق77دام ك77رد. ي77ا اينك77ه گرچ77ه زن77ان آث77ارش
تابوش77كن هس77تند، ول7ي دوراس خ7ود را نويس7نده اي فمینیس7ت نمیدانس77ت. و موا7وع رمانه7اي غالب7ا
روانشناسانه اش : عشق. خودكشي، خلفكاري است، چون در جامعه آنزمان بیمار سرمايه داري، گوي77ا
از اين راه فرد به هويت و وجود واقعي خود پي میبرد. منتقدين دوراس میگويند كه با بت واسطوره اي كه

بعضي از خوانندگان آثارش از وي ساختند، قضاوت عادلنه درباره او و كتابهايش سالها غیرممكن شد. 
چرا دوراس انكار میكند كه آثارش براساس يك نظريه ادبي و يا زيباشناسانه نوشته شده ان77د؟، گرچ77ه او
میگويد كه حین نوشتن، زندگي دوباره كش77ف میش77ود و تنه77ا در تص77وير و تص77ور، رس77انه اي بن77ام ادبی77ات
بوجود مي آيد و با تكیه بر ويتگنشتاين مي نويسد كه زبان براي مطرح كردن جريان واقعي روح آگاه77انه و
ناخودآگاه، ناتوان است. آيا او واقعن آنطور كه ادعا  میكرد در تمام كتابهايش، دور میزند و فقط پیرامون يك

 قرن گذشته، بحث استتیك فمینس77تي را80 و 70مواوع صحبت میكند ؟، چرا او انكار میكند كه در دهه 
تحت تعثیر خود قرار داده است؟ و ادعاي عضو مكتب “ رمان نو “ ب77ودن را، ت77وهین ب77ه آث77ارش میدانس77ت.
چه كساني میكوش77ند آنط77ور ك77ه دوراس ادع77ا میكن77د، ب7ا كم77ك : عش77ق، قت77ل، جن77ايت، خلفك7اري و ي7ا
خودكشي، به خود هويت بدهند و در جامعه اظهار وجود كنند ؟. قضاوت درباره آثارش بدو دسته تقس77یم
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میشد؛ دسته اول ؛ آثار اورا روانشناسانه و دسته دوم آنها را اگزيستنسیالیستي نامید. منتق77دين ادب77ي
مخالف او، اعتراف میكنند ك7ه گرچ77ه آث7ارش گ7اهي ش7به مبت7ذل، و خ7ود او شخص7ي خودنم7ا و متظ7اهر

 فرانس77ه ب77ود. ع77ده اي ديگ77ر اهمی7ت اورا ت77ا ح7د20است،ولي وي نويسنده اي مس77تقل و مه77م درق77رن 
مارسل پروست بال میبرند. موا77وع رمانه77ايش گ77اهي : خش77ونت، خودكش77ي، قت77ل، رواب77ط خ77انوادگي،
پوچي و ملل زندگي روزمره، رابطه بین انسانها ، و جستجوي عشق واقعي اس77ت و آث77ارش ب77ر اس77اس
عشق، درد و خاطره، نوشته شده اند، گرچه عشق درغالب آثار وي، بي ن77تیجه و محك77وم ب77ه شكس77ت
است. همچون ساموئل بكت ،گاهي قهرم7ان آث77ارش در انتظ77اري بیه77وده و ب77ي ن77تیجه، وق7ت ب77ه بط7الت
میگذراند، ولي در پشت يك زندگي بانظم اجباري: امید، انتظار، ش77وق دي77دار، ب77ه انس77ان لبخن77د میزنن77د.
درتمام آثار او الكل مصرف میشود تا قهرمان جرئت حرف زدن بیابد و در تمام آثارش، نقشي به يك ك77ودك
سپرده میشود. در نمايشنامه هاي ديالوگي اش، معمولقهرمان داستان با كمك مصرف الك77ل حرفه77ايي

پرت و پل و بي ربط با مواوع میزند.
 رمان ، يك جلد مجموعه نمايش77نامه، ي77ك بان77د ن77وول، و چن77د14: حدود 1972-1942دوراس بین سالهاي 

فیلمنامه نوشت. رمان هايش غالبا تاسطح  توول كوتاه هستند.او آثار خودرا “ كتابهاي چپ “ نامید، مثل
 در كتابي ،مستقیما به بورژوازي حمله ك77رد.دوراس ب77ه س77بب1968در رابطه با جنبش دانشجويي سال 

فیلمنامه هیروش77یما معروفی7ت جه7اني ي7افت. اودر نمايش7نامه ه77ايش ب77ه فواي7د فراموش77ي و آزار و رن7ج
خاطرهها مي پردازد.ازجمله آثار كوتاه او : مرگ بیمار. فاحش77ه س77واحل نرمان777دي،چشمان آبي-موه777اي
سیاه، تمام روز درمیان درختان. واز جمله نمايشنامه هاي ديالوگي اش : درياچه ها و قص77رها، و ص77حبت
در پارك، هستند. از جمله ديگر آثاراو : بي شرمان، يك زندگي آرام، ساحل داغ، شیدايي، معاون س77فیر،
ملواني از جبل الطارق، و درد و رنج ، هستند. در رمان درد ورنج، او از مبارزيني میگويد كه بع77د ازآزادي از

اسارت، درمیان خانواده خود ناشناخته و غريبه میشوند. 
 در منطقه هندوچین و مستعمره فرانسه آنزم77ان در ش77هر س77ايگون ب77دنیا1914مارگريت دوراس در سال 

 سالگي در فرانسه درگذشت. پدر و مادرش در مستعمرههاي فرانسوي81 در سن 1996آمد و در سال 
 ساله بود كه براي تحصیل به فرانسه بازگشت. بعد از مرگ زودرس پدر، خانواده آنه7ا19آموزگار بودند. او 

 با نام مستعار، اولین رمان خود يعني “بي شرمها“ را منتش77ر1942دچار فقر و تنگدستي شد.او درسال 
كرد. دوراس درتمام عمر از نظر سیاسي و اجتمايي فعال بود؛ از جمل77ه در مب77ارزه و مق77اومت فرانس77ويان
اد آلمان فاشیسم، شركت كرد. او در رابطه ب77ا اس77ارت ش77وهرش در اردوگاهه77اي فاشیس77م، دو كت77اب
“درد ورنج“ و “اوگف77ت، ن77ابود كنی77د“ را منتش77ر نم77ود. ش77وهر او يعن77ي روب77رت آنتلم77و بع77د از آزادي، كت77اب
“خاطرات اسارت“خود را منتشر كرد. دوراس با تكیه بر تجربیات خاطرات خود در دوران ك7ودكي در آس7یاي
شرقي و هندوچین، پیرامون طبیعت زيباي آنجا، از جمله : مناطق ساحلي، امواج دريا، رودخانه و جنگل،
انس77انهاي مهرب77ان غريب77ه ن77واز، كش77تي و دري77ا، س77خن گف77ت. درآث77ار اوغالب77ا س77احل و كش77تي، س77نبل

دستیابي به آزادي هستند.
     

   ( شاعر شلوغ كاري چون ماياكوفسكي )   وحشت شاعر از مقبره رهبر۔ ۶۵

شاعر آوانگارد ماوراء قفق77ازي م77ورد نظ77ر در اينج77ا،از طري77ق ي77ك ن77امه سرگش77اده ب77ه ص77دراعظم جدي77د در
روزنامه پراودا، التماس میكند كه نگهبان77ان، م77امورين و مح77افظین روي و اط77راف آرامگ77اه ره77بر پیش77ین را
دوچندان يا سه چندان نمايد تا او بیدار نشود و به میان مردم بازگردد، چون ممكن است واعیت پیش77ین

نیز همراه او بیدار گردد و يكبار ديگر مرحوم وي دمار از روزگار مردم و روشنفكران درآورد. 
يفشنكو، شاعر دوران خروشچف پسااستالینیستي است، همانطور كه ماياكوفس777كي،شاعر شورش77ي
دوران لنین و استالین بود. او آرزو میكرد كه بزودي زندانها خالي و سالنهاي شعرخواني پر و انبوه ش7وند.

ساله هاي زمان مرگ استالین، يفشنكو بود، آنهايي كه به تقلید از غرب خ77ود20شلوغترين شاعر نسل 
را “نسل جوان عصباني “ نامیدن77د. ب77اوجود آوانگ77ارد ب77ودن از يفش77نكو انتق77اد میش77ود ك77ه چ77را در زن77دگي

،گفته است كه انسان گاهي بايد :“ همراه گرگها نی77ز1981عملي و در رمان “نقاط درختان پر توت“ چاپ 
زوزه بكشد “ .

يفتشنكو بزودي صداي شاعران نسل جوان شوروي بعداز اس77تالین ش77د.او بخ77اطر جلس77ات ش77عرخواني
 ق777رن50اش در اقص777ا نق777اط مختل777ف ش777وروي و در خ777ارخ از ش777وروي، مخصوص777ا در غ777رب در ده777ه 

گذشته،مشهور گرديد. معروف ترين جمله يفتشنكو اين بود كه گفته بود:“دركشور ما،يك ش77اعر بی77ش از
شاعربودن است“،يعني اوتنها شاعر نیست،بلكه مسئولیت هاي ديگ77ري نی77ز دارد.او همیش77ه از وظ77ايف
شاعر سخن میگفت وشاعران را خالق تحولت نامرئي نامید.درنظراو شاعر نه تنها تصوير زم77ان خ77ودبلكه
تصوير خیالي آينده نیز است.اشعار احساساتي ،ژورنالیستي او همراه شور و شوق س77خنورانه خوانن77ده

 ق77رن20را بیاد نكراسوف و روانشاد ماياكوفسكي مي اندازد.او چون شعر روزمره ماياكوفس77كي در ده77ه 
گذشته، به تفسیر حوادث و مسايل روزان77ه زم7ان خروش7چف پرداخ7ت. او آهن77گ ش77عر، اس77تفاده از زب77ان
عامی77انه و جنج77الي ك77ردن ش77عر را از ماياكوفس77كي آم777وخت.يفتشنكو ب77راي اينك77ه از عه77ده مس77ئولیت
شاعرانه اش برآيد، از ناجیاني چون : پوشكین،لرمانتوف،نكراسوف،بلوك، پاسترناك و ماياكوفسكي كم77ك

خواست.
ازجمله اشعار و كتب او:برايم اتفاقات زير افتاد- حافظه س77وم- روش77نگر آين77ده- ايس77تگاه راه آه77ن س77یما-
كارخانه آب و برق سد براتس7ك- نم7از پی7ش از ش77عر- زي7ر پوس7ت مجس7مه آزادي- آنچ7ه م77ن میخ77واهم-
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نیهیلیست- نقاط درختان پر توت- آيا روسها خواهان جنگ هستند؟- و اتوبیوگرافي زودرس ام، هس77تند.از
او غیر از شعر،چند داستان، رمان و سفرنامه نیز بجا مانده است.

،نشان داد كه هنوز شاعر مسافري است ك77ه ب77راي جلس7ات1952اودركتاب شعر“روشنگري آينده“،چاپ 
شعرخواني دائم از شهري به شهر ديگري میرود.درشعر اتوبیوگرافیك “ايس77تگاه راه آه77ن س77یما“ نش77ان

، مانیفس77ت1956داد كه همچون ماياكوفسكي،شاعري معترض و شورش77ي اس77ت، اي77ن كت7اب درس77ال 
نسل جوان نام گرفت.كتاب مونولوگ مانند او يعني “كارخانه آب و ب77رق س77د براتس77ك“ ش77امل طرح77ي از
تاريخ روسیه است. اوبا مقايسه اهرام مص7ر و س7دهاي عظی77م ش777وروي،اشاره ب7ه ك7ار ب7رده وار میكن77د.
دركتاب “ نماز پیش ازشعر“،او از اختلف وادبیات مس77ئول فض77اي بع77داز اس77تالین س77خن میگوي777د.درشعر
“زيرپوست مجسمه آزادي“،اوخودرابا قهرمانان مبارزه اجتمايي مانند: مارتین لوتركینگ، جان ري77د، ج77ان و
روبرت كندي، عیسي مسیح و راسكولینكف مقايسه میكند. درشعر “آنچه من میخواهم“،آرزو میكن77د ك77ه
كاش براي جهانوطن بودن، هربار دركشور جديدي بدنیا مي آمد. درشعر “نیهیلیست“ او به تبلیغ زن77دگي
مدرن غربي میپردازد؛ از همینگوي و پیكاسو و شلوارهاي تنگ و شورت ه77اي و ماجراه77اي عش77قي اش
سخن میپراكند.بر اساس رمان “نقاط درختان پر توت“، از او انتقاد شد كه شعار “هم77راه گرگه77ا باي77د زوزه
كشید“، را در زندگي عملي اش نیز بكار میبرد. شعر “آيا روسها خواهان جنگ هس77تند؟“ را در رابط77ه ب77ا
بحران كوبا و خلیج خوكها نوشت.بعد از اينك77ه كت7اب “اتوبی77و گراف7ي زودرس“درغ7رب منتشرشد،اوخش77م
خروشچف را برانگیخ7ت و میبايس7ت چن7د ش7عر مل7ي و میهن7ي میس7رود، از آنجمل7ه ش7عر “ آي7ا روس7ها
خواهان جنگ هستند؟“ بود كه در روزنامه پرتیراژ پراودا به چ77اپ رس77ید. يفش77نكو چ77ون ماياكوفس77كي در
ش77عرش از كاله77اي تبلیغ777ي،تجارتي و مص77رفي، نامه77اي هنرپیش77ه گ77ان، ورزش77كاران و س77تاره گ77ان

سینمايي غربي نام میبرد.
 در سیبريه شوروي بدنیا آمد و گويا اكنون در دانشگاههاي آمريك77ا ت77دريس1933افگني يفشنكو در سال 

میكند. 
پرداختن به مواوعات روز نه تنها باعث معروفیت،بلك777ه گ7اهي م7انع چ7اپ نش7ر اش7عارش نی7ز گردي7د. او
اغلب با اغراق به شكايت از واع موجود میپردازد.فرهنگ واژههاي مورد استفاده اش التقاطي هس77تند؛
ازجمله از لغات: عامیانه،بیگانه،كلمات خیاباني، لهجه اي، و س77اختن تركیب77ات ت77ازه مص77نوعي، اس77تفاده
میكن777د.شعرش ش77جاعانه، آزاديخواه77انه، و ب77ي ص77برانه اس77ت ك77ه ش77امل بشاش77یت زن77دگي، ص77داقت
شاعرانه و عشق به سفر و خ77انه بدوش77ي اس77ت و ب77ه تبلی77غ هن77ر م77درن حت77ا ج77از می77پردازد. اي77ن گ77ونه
اشعار،ازجمله خواسته هاي همعصران جوان آندوره او بودند. او خود را نوگرا میداند،گرچ77ه س77بك جدي77د و
ن77وي نیافري77د، غی77ر از اينك77ه ش77عرش: مب77ارزه جوي777انه،انتقادآمیز، ش77عارگونه، ش77كايت آمیز،س777خنورانه و
نمايشي اس7ت.اودر ش7عرش اع7تراف ب7ه همبس7تگي ب77ا آدمه7اي ك77وچه و ب7ازار و انس7انهاي س77ركش و

نارااي مي نمايد.
يفشنكو به دلیل شغل خبرنگاري توانست سالها از كشورهاي: كوبا، آمريكاي ش77مالي، آمريك77اي لتی77ن،
استرالیا، ويتنام ، اروپا و غیره ديدار كند و به گردآوري مواوعات متنوع بپردازد. اورا نه تنها پ77ل س77از و ي77خ
شكن دوره جنگ سرد بین شرق و غرب نامیدند بلكه غربي ها او را سفیر نیم7ه رس7مي فرهن7گ پس7ت
استالینیستي شوروي به حس7اب آوردن7د. جلس7ات ش7عرخواني تحري7ك كنن7ده اش در: مس77كو، پ7اريس،
لندن، و نیويورك موجب مشهوريت وي گرديد. گرچه او خودرا جهانوطن میداند ولي خصوص77یات روس77تايي
و شهرستاني در اشعارش كامل مشهود است.او در شعرش به شكايت از حاكمه7ايیي می7پردازد ك77ه ب7ه
خلق فلك زده خوديا ديگران ظلم و توهین نمودند،ازجمله: كولومبوس، هیتلر،موسولیني، فرانكو،پینوچه ،
و سوداگران و انگلهاي اجتمايي كه از فساد دولتي سوء استفاده كرده و ب77ه چاپی77دن م77ردم تح77ت فش77ار

میپردازند.  
يفشنكو به نظر منتقدين چپ در آثارش تبلیغ :فردگرايي غیردگماتیك ،میكن77د. نوس77ان او می77ان اع77تراض و
سازش با دولت باعث شد كه مخالفین اورا فرصت طلب بنامند.غیر از آن، او يكبار در شوروي مورد انتق77اد
عمومي قرار گرفت،چون براي جبران ارثیه استالیني، خواهان مجسمه يادبودي نی77ز ب77راي يهودي77ان بقت77ل
رسیده در شوروي شد. بیوگرافي نويسان در باره اش میپرسند؛ فرصت طلبي بدلیل اعتقاد يا خیانت ب77ه
جهت صداقت و باوفايي ايدئولوژيك ؟، ولي او با وجود همه اين انتقادها در شرايط حساس و خطرناك نی77ز
اعلن شخصیت محكم و مواع شجاعانه نمود، ازجمله اعتراض به دستگیري پاس77ترناك و اش77غال ش77هر

، او ب77ه حم77ايت از دمكراته77ا1991پراگ حین اعترااات خیاباني و در زمان كودت77اي ا77د گورب77اچف درس77ال 
پرداخت و به آنها پیوست.او اولین نويسنده اي بود كه علنا از اصلحات گورباچف حم77ايت نم77ود. در انتق77اد
از موااع خود، از زبان يكي از قهرمانان داستانش مي پرسد :“نظرت در باره يفشنكو چیست؟“ و ديگري
جوب میدهد:“ اين دوره را ما پشت سر گذاشته ايم و نیازي ب77ه اي77ن قبی77ل اف7راد نیس7ت!“. او در روزن77امه
پراودا در شعري با عنوان “ به آنهايي كه اگر فقط دردسر وجودشان نبود“، از انگل هاي بزدل، حیله گ77ران
دروغگو، و قهرمانان روي نیمكت نشین، نام میبرد. او به مقايسه قدرتمندان پول7دار و ج7ذابیت تهیدس7تان
فقیر مي پردازد. فقرايي كه نانش7ان را  نی7ز ب7ا ديگ77ران تقس7یم میكنن7د چ7ون معتقدن7د ك7ه از اي7ن طري7ق
عمرشان طولني تر میشود. او توصیه میكن7د ك7ه كودك7ان را ج77وري تربی7ت كنی7د ك7ه آرزوي دوك ي7ا ره7بر

شدن نداشته باشند.

به ابدیت خوش آمدید / در بهشت کسی نمی گرید .۔ ۶۶
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Edith Wharton (1862 – 1937)                    آغاز رمان اجتماعی زنان در آمریکا .

– 1937خانم ادیث وارتان (   در آمریک77ا را منق77دین ادب77ی ، ش77اگرد19 ) رمان نویس اجتماعی قرن 1862 
هنری جیمس میدانند . در جواب پرسش فروید که زنان چه میخواهند ؟ ، وارتان گفته بود ، ه77ر چی77زی زا

که مردان بتوانند تقدیم  کنند و هدیه نمایند .
وی میگفت که غیر از مرگ ، زندگی غم انگیزترین پدیده جه77ان اس77ت . او در آث77ارش ب77ه ش77رح و توص77یف

 پرداخ77ت و تص77ویری مایوس77انه و ب77دبینانه از20 و آغ77از ق77رن 19جامعه شهر نیویورک آمریکا در پای77ان ق77رن 
زندگی طبقه بورژوای رو به زوال داد . 

خانم وارتان، خود از خانواده ای مرفه برخاسته بود . او در آثارش مدعی است که ف77رد تح77ت ت77اثیر محی77ط
اجتماعی اطرافش است، و گاهی ح77تی قرب77انی ش77رایط زن77دگی میش77ود و شانس77ی ن77دارد ک77ه س77کان
سرنوشت خود را بدست گیرد . سئوال دیگر او در رمان، اینست که قهرم77ان داس77تان در ش77رایط مختل77ف

زندگی چگونه عمل میکند .
او با توجه به طبقه اشراف آنزمان شهر نیویورک، تضاد میان جهان مدرن و جهان سنتی را نش77ان داد و از
زوال طبقه اشراف سخن گفت .  وارتان مینویسد که تمدن و فرهنگ عصر ویکتوریایی ، زنجیر پ77ای آزادی
و شکوفایی فرد شده اند . او از جامعه ای میگوید که در آن ارزش های انسانی دچار قانون س77ود و ب77ازار

و کال در سرمایه داری هستند .
در رمان اجتماعی، اختلف او با هنری جیمس اینست که میگوید انس77ان اس77یر س77اختارهای اقتص7ادی و
اجتماعی است . وی با دیدی ناتورالیستی و بدبینانه؛ و لی فنی رئالیس77تی، ب77ه ش77رح زن77دگی قهرم77ان
داستان میپردازد .او بجای یک هنری جیمس ادبی زنانه ، خود را به پروس77ت نزدی77ک میدی77د .در رئالیس77م
اروتیک او جنبه هایی از تمایل به طنز دیده میشود . ادیث وارتان نگاهی تیزهوشانه به آفرینش ارزشهای

نو داشت .  
وی بیش از نیمی از عمر خود را در فرانسه گذراند چون بقول خودش از بدبینی جامعه آمریک77ا ف77رار ک77رده
بود . گروهی از منقدین ادبی او را نویسنده توصیف تابوهای اخلقی و وارث سبک ادبی ب77الزاک ، ویلی77ام
تاک77اری ، و ژان آوس77تن میدانن77د . خ77انم وارت77ان آنزم77ان خ77ود را ب77ا تئوریه77ای اجتم77اعی و علم77ی مانن77د
داروینیسم  و سوس77یال داروینیس77م مش77غول نم77ود . گ77روه دیگ77ری از م77ورخین ادب77ی، او را نویس77نده ای

سنت گرا و با عقاید سنتی معرفی  نمودند .  
 داستان کوتاه و چند اثر پیرام77ون تئ77وری ادب77ی و معم77اری80 رمان و نوول و 20ادیث وارتان خالق بیش از 

است . در رمان " خانه لذت " وی نشان میدهد که در جامعه طبق77اتی س77رمایه داری، انس77انهای ص77ادق
دچار بیگانگی و سرخورده گی روانی میشوند و گ77اهی ح77تی دس77ت ب77ه خودکش77ی میزنن77د . در رم77ان "
سفر سورتمه ای "،  او سرانجام دست از توصیف محیط های بورژوایی برداشت و سراغ توصیف انتقام و

صعفهای انسان رفت .
 نف77ر ، داس77تان10000از جمله دیگر آثار وی – عشق آمریکایی ، در بهشت آدم گریه نمیکن77د ، نخس77تین 

مثلثی آقای فروم ، تابش گریزان کره ماه ، و موج سرد سعادت ، هستند . مجموعه داستان ه77ای کوت77اه
 منتشر شد . هارولد بلوم ، منق77د مع77روف آمریک77ایی ، م77دعی ش77د ک77ه او ی77ک1968 جلدی او در سال 2

نویسنده ی چوخ بختیار و راسیست اد یهود است . ادیث وارت77ان در رم77ان " خ77انه ل77ذت "  ب77ا ترکی77ب دو
مکتب ادبی رئالیسم و ناتورالیسم ،به نوگرایی ادبی رمان رئالیستی پرداخت .

نویسنده رمانتیک ، میان اداره و طبیعت .۔ ۶۷

Joseph Eichendorff (1788-1857)                        یادی از یک شاعر رمانتیک غرب .
 

خیلی ازاشعار یوسف آیشندرف، شاعررمانتیک دو قرن پی77ش آلم77ان ب77دلیل س77اده گ77ی وزیب77ایی، ادبی77ات
عامیانه، مردمی و خلقی شده اند. در آثار او اززیبایی دوران کودکی؛ کوه و جنگل، ط77بیعت و جویباره77ای
شرق آلمان آنزمان یاد میش77ود. خوانن77ده دراش77عار اوش77اهد وح77دت من77اظر زیب77ای ط77بیعی دوران ک77ودکی
ولیت وی میگردد. اوزیبایی های کوه و جنگل و آهوان اطراف را همچون "زن77دگی اب77دی"، س77نبل آزادی و
جنون احساسات رمانتیک نامید وخواننده راباتنهایی درطبیعت، زیبایی ماهتاب وخرابه های قصروقلعه ها
آشنا می نماید. امروزه اورا میتوان یکی ازشاعران ط77بیعت گ7را دانس7ت ک7ه از پیش7گامان دف7اع از محی7ط
زیست درمقابل آسیب های ناشی از صنعتی شدن سرمایه داری بود. رمانتیک ها اهمیت خاص77ی ب7رای
ادبیات بومی و محلی و نوستالژی انسانهای جوان قائل بودند. عقیده دیگر آنان درزمان جنگهای ناپلئونی
و کشور اتریش با دولت پروس آلمان، براین بود که شعر با کمک واژههای ج7ادویی اش، ن77ه تنه77ا میتوان77د
جهان را تغییر دهد، بلکه انسان را به ماهیت اصیل و اصلی اش هدایت نماید. ازجمله واژههای ج77ادویی
موردنظر آنان: نورماه، شب پرستاره، شفق ص77بحگاهی، گله77ای معط77ر، تران77ه هاواش77عار آهنگی77ن، زنگ77ل
گوسفندان چراگاهها، خش خش برگهای درختان جنگلی، صدای جاری آب نهر و جویبارها بودند. آهنگین

  بودن اشعار آیشندرف موجب شدند که آنزمان  پاره ای ازآنان، ترانه های مردمی و عامیانه گردند.
آیشندرف ، مهمترین نماینده رمانتیک مردمی و آخرین نویسنده رمانتیک آلمان در دو قرن پیش بود. وی  

1857 درخانواده ای مرفه درشرق آلمان پروس77ی؛ درلهس77تان ام77روزی ب77دنیا آم7د و درس77ال 1788درسال 
درگذشت. اوبعد ازتحصیل حقوق و فلسفه، یکی ازنویسندگان مردم77ی زم77ان خ77ود ش77د. چ77ون او س77الها
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برای ت7امین ام7رار مع7اش، کارمن7د دول7ت پ7روس ب77ود، دائ7م می7ان ادبی7ات و انج7ام ام77ور ناخوش7ایند اداری
درنوسان بود.  

   
آیشندرف خالق شعر، نوول، رمان و درام است ؛ از آنجمله : زندگی یک آدم بی خیال ، درچاهی خنک، 

صاحب جنگل زیبا کیست؟، خدا به چه کسی لطف دارد؟، خبر و زمان حال، جادوگری درپائیز، من هم در
آرکاد بودم، قصر دورانده، معشوق ربایی، سوارکارخوشبخت، ترانه ه77ای عص77ر، و در س77وگ م77رگ فرزن77د،
هستند. کلید ورود به آثار او، وابستگی به محی77ط زن77دگی دوران ک7ودکی اش، کوهه77ا، جنگله77ا و ط77بیعت

ولیت هستند. نوول ( زندگی یک آدم بی خیال ) را مهمترین اثر دوره رمانتیک آلمان میدانند.
آیشندرف ازنظرادبی تحت تعثیر : اسکات، شکس77پیر، گ77وته، و آرنی77م ب77ود. اودرج77وانی ب77ه ترجم77ه آث77ار  

سروانتس و کالدرون پرداخت. وی با رمانتیک های زمان خود ازجمله خانواده شلگل رابطه نزدیک داشت.
اشعارش بدلیل دارابودن ریتم و ملودی خاص ش7ان، ازط77رف موس7یقی دان7انی مانن7د: ش7وبرت، ش77ومن،
برام، و بارتولدی، بصورت ترانه درآمده اند. اوباعث وحدت موسیقی و شعر در دوره رمانتیک نیزش77د. زب77ان
وااح، جهان تصاویرساده و آهنگین بودن، موجب توجه موسیقی دان7ان آنزم7ان ش7د. فونت7ان اوراش7اعری

باخصوصیات ملی، و توماس مان آثار اورانشانه ماهیت موسیقی آلمانی دانست.
منتقدین چپ اورا تنها رمانتیک مردمی آلمان میدانند چ77ون بعض77ی از ن77وول ه77ای اودررابط77ه ب77ا اعم77ال  

غیرانسانی کاپیتالیسم جوان و سودجویی انسان سرمایه داری نوشته شده ان77د. اودرآث77ارش اش77اره ب77ه
ارورت اصلحات درساختارهای اجتم77اعی نی77ز م77ی نمای77د. آیش77ندرف، هومانیس77تی اس77ت ک77ه وح77دتی
آهنگین از انسان، طبیعت و ادبیات را مطرح می نماید، و در حالیکه روی فردگرای77ی و ذه77ن گرای77ی تاکی77د
میکند، ولی از عقل گریزی وحشت دارد. اشاره دیگر اودرآثارش، طرح : سطحی گری، ریا، حماقت و لذت
جویی طبقات حاکم است. آیشندرف می خواست باکمک علم و هنر به تربیت تاریخی و اس77تتیک م77ردم
بپردازد. درآثاراو خواننده شاهد وحدت عشق باادبیات نیز میش77ود. یک77ی ازاه77داف رمانتی77ک ه77ا، کوش7ش
برای شاعرانه نمودن زندگی بود. اوباکمک ادبیات به طرح مسائل تاریخی نیز پرداخ77ت. هم77اهنگی می77ان
ادبیات واخلق دینی نیزدرآثار او مشاهده میگردد. رمانتیک ها، لرزه سنج تکانهای اجتماعی آینده جامعه
خود نیز بودند. وی میگفت که ادبیات در ی77ک جه77انبینی مش77تاقانه و درده77ای انس77انی ق77راردارد. ت77راژدی
زندگی آیشندرف ولی درآنجا بود که بعنوان یک رمانتیک آزادیخواه می بایست دهه7ا س7ال کارمن7د دول7ت
اتوریته پروس میشد، چون او مجبور بود که از امور اداری به ادبیات و از ناگواریهای روزمره گی به ط77بیعت

آهنگین فرار نماید.
درمورد وی گفته میشود که دونوع شاعروجودداشت؛ یک دسته برای مشهوریت و دس77ته دیگ77ر ب77رای  

اخلق و فروتنی میسرودند. امروزه اشاره میشود که دو گروه نویسنده مطرح بودند؛ رمانتیک ه7ا و خ7رده
بورژواهای متظاهر. ادعا میشود که درآثار او خواننده شاهد تمام عناصر س77بک رمانتی77ک آنزم77ان میگ77ردد.
یک7ی ازانگیزهه77ای م77وردعلقه زمانتیکه7ا، س7فر و م7اجراجویی جوان77ان ب7ی خی7ال و س7اده ل7وح ب7ه نق77اط
دوردست وناشناخته بود؛ انسانهایی که درجس77تجوی س77عادت و زیب77ایی، دس77ت ب77ه س77فر میزدن77د و ن77ه
بخاطر سود وثروت. اشعار اخلقی آیشندرف نشانه جهانبینی انسانی اوهستند. اوبه ش7کایت از ص77دای
خشن وبلند و دود کارخانه هایی می پردازد که زمزمه جنگل و جویبار و آواز پرن77دگان را ناش77نوا مینماین77د.
در میان اشعار ظاهرا ساده و روشن او، مواوعات پیچیده، استعارهها و سنبل ه77ا مخف77ی ش77ده ان77د ت77ا
طبیعت وجهان را برای خواننده توایح دهن77د. آیش77ندرف درپای77ان عم77ر از موا77ع ک77اتولیکی ب77ه موا77وعات

1815-1813تاریخی و نقد ادبی پرداخت و کوششهای انقلبی را خونبار دانست، گرچ77ه اوبی77ن س77الهای 
درجنگهای آزادیبخش آلمان پروسی علیه اتریش و ناپلئون شرکت نموده بود.

اگرچه آیشندرف ازخانواده ای مرفه و اشرافی برخاسته بود، ولی فقر زم77ان جنگه77ای ن77اپلئونی دام77ن  
خانواده اورانی7ز فراگرف7ت. وی درمب7ارزات فرهنگ7ی و روش7نفکری آنزم77ان،درپایان عم7ر ازموا7ع کاتولیکه7ا
حمایت نمود و نماینده نظرات محافظه کارانه گردید. پ7اره ای ازآث7اراو ام7روزه اهمی7ت ت7اریخی و سیاس7ی
یافته اند. آیش77ندرف نماین77ده کارمن77دان اداری اس77ت ک77ه خ77ود رادرفراغ77ت باکاره77ای ادب77ی و روش77نفکری
مشغول مینودند. در نوول ( آدم بی خیال ) او، پسر یک آسیابان براثر فشارهای پدر ، هم77راه ویل77ون اش،
شهر و دیارخودرا ترک میکند تابه جنوب اروپا برود. او در بین راه با زن جوان کالسکه سواری آشنا میشود
که دریکی از قصرهای حاکمان محلی،خدمتکار اس77ت. بع77داز ح77وادث زی77اد، دوری و نزدیک77ی، وف77ا و جف77ا،

سرانجام با وی دوباره دیدار کرده و ازدواج مینماید و در آن قصر ،باغبان دربار حاکم محل میگردد.

!الیوت، شاعر مدرن  يا  مرد خدا ۔ ۶۸

همسايه فراي فرهنگي ما مي گفت،حالكه درمطبوعات داخل، از الیوت و پاوند ، نقل ق77ول میش77ود و 
هم77ه میخواهن77د مث77ل م77اركز و ب77ورخس رم77ان و داس77تان بنويسند،چراش7777مادرخارج س77اكت نشس77ته
ايد؟.گفتم،چون هركدام ازآنها بقول بي خیالها ،بطريقي ايدئولوژيك بود.مثل ماركز به دي77دار كاس77ترو رف77ت
،بورخس ادكمونیست شد، پاوند گوينده راديو فاشیستها در ايتالیا گرديد ، الیوت عارف مسیحي ش77د و

كنفرانسهاي كلیسا دراروپا را سازماندهي میكرد .
گرچه توماس.اس. الیوت ،همچون مرحوم مص77دق خودم777ان،غالب س77الهاي عمرپرب77ارش بیم77ار ب777ود،ولي
اودرزمینه هاي ادب و فرهنگ فوق العاده كوشا گرديد . يقینا اگر اوفارسي میدانس77ت و ادبی77ات ايران77ي را
ه77م میخوان77د ، ش77ايد میگف77ت ، هی77چ ش77اعري درجه77ان ب77ه اوج ح77افظ ي77ا مول77وي نمیرسد،ون777ه اينك77ه



79

ادعاكند،درغرب نويسنده اي به عمق دانته و به وسعت شكسپیر وج77ود ن77دارد .توا77یح اينك77ه او در می77ان
ادبیات آمريكا،فقط ادگار آلن پو را قبول داشت . 

الیوت همچون مارك تواين در دامن طبیعت،دركناررود میسي سي پي در آمريكا متولد ش77د و رش77د ك77رد،
ولي چون بسیارديگري از جوانان كتابخوان آنزمان ، به دلخواه خود به اروپا مه77اجرت كردودرانگلی77س وط77ن
تازه اي يافت ،بطوريكه امروزه در بعضي ازدانش نامه هاي معلومات عم777ومي،اورانويسنده اي انگلیس77ي

 جايزه ادبیات نوبل را نیز از آن خود ساخت .1948میدانند كه درسال 
گروه ديگري ازشاعران و نويسندگان جوان آمريكا نیزدراوايل قرن بیستم به فرانسه رفتند و به سرپرستي

خانم گ. اشتاين ،گروه ادبي-نسل بربادرفته- راتشكیل دادند.
بازگشت به دامن مهربان مادرپیر فرهنگي،يعني اروپا-احساس پوچي وسرخورده گي نیهیلیستي در جو
فرهنگي آندوره آمريكا- م7اجراجويي فك77ري و فرهنگ7ي س77الهاي ج777واني-دسترسي ب77ه ش7هرت جه7اني
باكمك سكوي پرش درغرب-و احساس جهانوطني فرهنگي ، میتوانند از جمله دليل مه77اجرت داوطلب77انه

اينگونه آرمانگرايان ، به اروپاي آنسالها باشند .
الیوت درباره شعرمدرن مینويسد،براي لذت از شعر،هرچه كمتردرباره بیوگرافي و زن77دگي خصوص77ي    

 سالي،گ777اهي ب77ه ش77اعر ي77ك اله77ام هن77ري آس77ماني اس77طوره اي6 ي77ا 5ش77اعر بدانیم،بهتراس777ت. ه77ر
میشود،بقیه موفقیت اوبسته به تمرين و صبر جمیل دارد. درباره شعرنبايد سئوال نمود، معن77ي و منظ77ور
چیس77ت ،بلك77ه باي77د بت77وان تص77ورات شاعررانزدخودمجس77م ك777رد.شاعربايدبه موا77وعات واش77یا ش77اعرانه
ب777پردازد،ونه اي77دئولوژيك ، چ77ون ش77عر ن77ه سیاس77ت اس77ت و ن77ه فلس77فه . ش777اعر،شعر م77ي س77رايد-

 زنب777ور،عسل میزاي7777د-عنكبوت،تار میباف7د- و آدم متافیزي77ك، فلس77فه اي7ده–فیلس777وف،فلسفه م7ي باف7د 
آلیستي سرهم بندي میكند . تفسیر و درك خواننده از شعر میتواند با منظور و غرض شاعر فرق داش77ته

باشد . 
الگ77وي آغ77از كارش77اعرانه اولی7777وت،سمبولیستهاي فرانس77وي بودن7777د،يعني زم77انیكه فرانس77ه وط77ن 

سمبولیستها بود. به نظر مورخین ادبي، الیوت باعث گره خ7ورده گ7ي شعرس7نتي و ش7عر م7درن درزب7ان
انگلیسي شد. او عمدا نقل قولهايي از ديگران را در اشعارش نیزبك77ار میگیردتاخوانن77ده را بفك77ر تفس77یر و
توایح شعر بین77دازد . الی77وت ك77ه در ج77واني زب77ان و فلس77فه تحص77یل ك77رده ب77ود، در ش77عرهايش همیش77ه

 س7ال ك77ار نش77ر كت77اب و س7ردبیري دهه77ا مجل77ه ادب7ي و17جملت قص77اري از ديگ77ران را مونت77اژ میك77رد . 
فرهنگي موجب شد كه او در جريان غالب ادبیات مدرن اروپا باشد.

در مورد درويشي و مذهبي بودن او میتوان گفت كه ، الیوت يك اديب و شاعر عارف ب77ود. منتق77دين ادب7ي
چ77پ،اورا هومانیس77تي م77ذهبي میدانن77د. م77ذهبي ب77ودن الی77وت را میت77وان اص77لحگرايانه نامی7777د،گرچه
اوخودراسیاس7ي نم7ي دي7د . الی7وت مینويس777د،اززندگي میش7ود جاخ7الي نم77ود،ولي ب77ه م7رگ نمیت77وان
جاخ77الي داد. ص777احبنظران،ادبیات م77درن غ77رب را همیش77ه مبل77غ ن77وعي عرف77ان م77ذهبي خصوص77ي وي77ا
روانشناسانه میدانند . شعردسته اي ازشاعران،درآغازقرن بیستم به كشف و جس77تجوي ح77الت درون و

روانشناسانه انسان پرداخت
،ازجمله : الیوت-پروست-ريلكه-بیت- و جويس . الیوت ه7م درآث7ار اولی7ه خ7ود ب7ه س7رگرداني انس7ان بع7د
ازجنگ جهاني اول پرداخت و پوچي زندگي و سرگرداني انسان را نشان داد .به اي77ن دلی777ل،هدف غ77الب
كتابهاي بیوگرافیك،آن است ك77ه  روش7ن ش7دن مس7یر الی77وت،از ش7ك و س77رگرداني،تارسیدن ب77ه عقاي7د
مذهبي و عرفاني را نشان دهند .الیوت درآثارش،جنبه منفي پیشرفت و صنعتي شدن غرب را نیز مطرح
نمود . او مینويسد،اگركره زمین روزي براثر جنگ يا آلودگي محی77ط زيس77ت ن77ابود ش777ود،بايد روي ت77ابلويي
بیادگار نوشت كه: در اينجا آدمهاي باشرفي هم بودند كه خدانشناس ش77دند، يادگارهايش7ان خیابانه7اي
آسفالتي، هزاران زمین گلف و تنیس، و صدها كتابخانه و كتابفروشي مطالب سرگرم كننده ب77ود . الی77وت
در رابطه ديگري مینويسد ،بايد بي زباني و للي مدرن ما،بندگان گنهك77ار را ،ب77ا كم77ك كلم خ77داي لي77زال

جبران نمود!.
درگذش77ت.1965 بدنیاآمدودرس77ال1888رجوع به بی77وگرافي توم77اس الی77وت نش77ان میده77د ك77ه او درس77ال

پدربزرگش يك كفاش مسیحي بود كه به دلیل تعقیب مسیحیان پوريتاني، از انگلیس به آمريكا فرار ك77رده
بود .الیوت بعدازتحصیل رشته زبان و فلسفه، م7دتي كارمن77د بان7ك ش77د. اورا میت77وان : ش777اعر-نمايشنامه

نويس-نظريه پرداز شعرمدرن-و منتقد فرهنگي دانست .
زندگینامه نويسان مدعي هستند كه در ابتدا براي مهاجرين به قاره آمريك77اي آنزم77ان ،بع77د از چن77د ده77ه،
بجاي م77اجراجويي آنارشیس77تي اولی77ه، ملل و دلزدگ77ي تم77دن و ص77نعت مش77هود ش777د-بجاي گ77اوچراني
رمانتیك كاوبوي ها، گانكسترهاي مسلح شهري خیابانها را ناآرام كردند-بجاي مبارزه با نیروهاي ط77بیعت
خشن،مبارزه با روابط بیرحم نظام سرمايه داري س777ودجو،شعارمرگ و زن7دگي حاش77یه نش77ینان ش7هرها

شد.
 مینويسد ،درآمريك7ا جمهوريخ77واه ب7ودم و در انگلی7س مش7روطه1926الیوت در باره خود ،حوالي سالهاي 

خواه شدم-قبل خواهان انقلب در شعر بودم،حال خواهان سنت گرايي شاعرانه ش7ده ام. ب77ه اي7ن دلی7ل
گروهي از روشنفكران لیبرال ،او را ارتجايي مي نامند .

با اينهمه اودر بعضي از آثارش فراز و فرود جامعه بورژوازي را منعكس كرد. درآغاز گوته-دانت77ه-و شكس77پیر
از جمله الگوه77اي ادب7ي او بودن7د . او در ب7اره لردب777ايرون-سنك- و شكس7پیر ب7ه تحقی77ق پرداخ77ت.ودرباره

شكسپیرنوشت كه گرچه نمايشنامه هايش اغلب معني ندارند،ولي نمیتوان آنها را بي محتوا نامید .
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منتقدين غربي،بعضي ازآثار الیوت را دركنار عظمت كارهاي: ريلكه-هلدرين-و دانته قرار میدهند. الیوت در
نمايشنامه هايش از سبك اسكار وايل77د و برن77ارد ش77او اس77تفاده میكن77د، يعن77ي گ77اهي طنزآمی77ز و گ77اهي
وحشت انگیز و تكاندهنده .الیوت مینويسد ،اگر پاريس ب77راي همینگ77وي مانن77د ي77ك جش77ن ب77ود ، فرانس77ه
براي من  همچون شعر است . او از نظر فلسفي زير تاثیر فلس77فه آلم77اني و فلس77فه يون77اني، مخصوص77ا
ارسطو بود . و پرداختن به مقوله زمان درآثارش را از هوسرل و هايدگر گرفت .مواوع مسخ نیز درادبی77ات
اروپا دراوايل قرن بیستم يكي اززمینه هاي كار نويسندگان سرخورده و غیر سوسیالیست مانن77د: الی77وت-
بن- و كافكا بود . بن ، شاعر آلماني آرزو میكرد كه انس77ان همچ77ون بعض77ي از ت77ك س777لولیها،بدون مغ77ز و

انديشه میبود تا كمتر درد و رنج بكشد .
 و سرزمین برهوت هستند . كتاب سرزمین برهوت او ش77امل–ازجمله آثار الیوت : چهارشنبه پرهیزكاري 

كمدي الهي-دانته، انس7ان مجبوراس7ت ب7راي رس7یدن ب7ه– بیت شعراست. در اين كتاب مانند كتاب 434
بهشت از دوزخ و جهنم بگذرد. و ازجمله نمايشنامه هاي او : مرگ در ب7رج كلیس77ا-جشن نوش7ابه اي- و

م7رگ در ب7رج كلیس77ا- الی77وت كوش77ید ب77ه زن77ده ك7ردن درام–مقام دولتي واقع7ي ،هس7تند .درنمايش77نامه 
شعري مذهبي بپردازد .

 انگلی77س- ب77ودلر و ش77عر17كتاب مجموعه مقالت الیوت، درب77اره موا77وعاتي مانن77د : ش77عرمتافیزيك ق77رن 
فرانسه- و دانته و شعر ايتالیا، هستند .غالب مقالت الیوت در باره : ادبیات-استتیك و زيبايي شناس77ي-

الهیات –فلسفه-فرهنگ – و نقد ادبي هستند.
اودربعضي ازمقالتش مبلغ نظرياتي پیرامون يك ج77امعه مس77یحي – و ي7ا ي7ك وح7دت فرهنگ77ي – در اروپ7ا

است . به اين دلیل گروهي از بیوگرافي نويسان اورايك منقدادبي میدانند تا يك شاعر .
الیوت در باره وظیفه نقد ادبي مینويسد : نقش نقد ادبي، روشنگري در باره اثر و افزايش علقه خوانن77ده
به مطالعه است . الیوت از مكتب نقد ادبي بنام – لیموچلیدن- انتقاد میكند ، چ77ون آنه77ا م77دعي هس77تند

كه تمام جنبه هاي شعر هر شاعري را مي فهمند .
الیوت براي رساندن پیام انساني به اقش77ار مختل77ف م77ردم ، ت77اتر را ك77املترين رس77انه میدان77د.او میگف77ت،
سبك و اسلوب نمايشنامه بايد نه آرشايي و نه م7درن ، بلك77ه ط77بیعي و معم7ولي باش7د . او مینويس7د ،
سرانجام هنرمن7د غرب7ي ، ن7ابودي فك77ري و جس7مي او اس7ت ، يعن7ي ه7ر هنرمن7دي روزي ب7ه پ7وچي و

انتهاي خط خواهد رسید .
او به شكايت از نظ77ام س77رمايه داري م77اده گراي77انه وس77ودطلبانه مینويس77د ، تیمارس77تانها از نتاي77ج تم77دن
صنعتي بي رويه غ77رب هس77تند ، بج77اي س77كوت و آرام77ش ط77بیعي و واقع77ي ، اطاقه77اي س77كوت ش77امل
تلويزيون در تیمارستانها براي بیماران تعیین شده تا درآنجا احس7اس تنه7ايي و ب7ي كس7ي و ط7رد ش7دن

نكنند .

شاعر لحظه هاي مقاومت !۔ ۶۹ 

 T.S. Eliot,  Thomas Stearns Eliot (1888 - 1965),  Paul Eluard (1895 – 1952)       پل  الوار
به نام مرداني كه در بند اند.
به نام زناني كه تبعید شدند.

به نام ياران مان همه،
كه جان باختند و كشته گان؛

ز آنرو كه تن به تباهي ندادند!  

Eugene (پاول الوار، اسم مستعار اوژن گريندل   Grindel  ( ، ش7اعر سوررئالیس77ت و مب77ارز فرانس77وي 
است. اشعار مقاومت پل الوار درحین اشغال فرانسه ازطريق فاشیسم آلمان و اشعاربعدازجنگ جه77اني
دوم او، درنظر شعرشناسان، از بهترين سرودههاي م77درن ق77رن بیس77تم درجه77ان هس77تند. منق77دين چ77پ
مینويسند كه او گرچه شاعري سوررئالیست بود ولي زير تعثیر تجربه هاي تاريخي - اجتمايي، احساس
آگاهانه سیاسي درشعرنمود. او با برتون و آراگون از پ77ايه گ77ذاران مكت77ب ادب77ي سوررئالیس77م در فرانس77ه
بود. درغالب اشعار پل الوار مواوعاتي مانند عشق- سیاست- و مبارزه- باهم تقاطع م77ي يابن77د. تاس77ال

 بهترين اشعار وي زير تعثیر عشق نوشته شده اند. خواننده در شعر او با اعتراض ب77ه ب77ي ع77دالتي1936
هاي اجتمايي آشنا میگردد. در طول سالهاي اشغال فرانسه، الوار  شعرش را نه تنها درخدمت مبارزه با
فاشیسم بلكه در راه مبارزه با بورژوازي خودي نیز ق7رار داد. ش7وق و ش77ور ش7عر مب7ارزاتي او، در كیفی7ت
شعر آراگون، در زمان اشغال فرانسه، ارزشیابي میشود. تجربه هاي شركت او درجنگ داخلي اس7پانیا و
ساير حوادث زمان، باعث شدند كه او همیشه براي محرومان و آزاديخواهان ،موا77عگیري نماي77د. ال77وار در
رابطه با جمهوريخواهان اسپانیايي، با گارسیا لوركا، در جنگ آشنا شد.  شعر او ب77ا كم77ك محت77واي ق77وي
انساندوستانه و توصیف احساسات عمیق و پرش77ور، تع7ثیري فرام77وش نش7دني روي تم7ام اقش7ار خل7ق

 و مخاطبه اي ،است. اولی77ن ش77عر– فشرده –گذاشت. او بهترين شاعر نسل خودشد. شعر الوار: كوتاه 
 زير تعثیر عقیده “روح جمعي“ سروده شد .1917او در سال 

 سفري1924 درفرانسه بدنیا آمد . پدرش كارمند جزء ومادرش خیاط بود. اودرسال 1895پل الوار در سال 
 با كمونیست ها رابط77ه داش77ت1927طولني به كشورهاي محروم آسیاي شرقي نمود، و گرچه ازسال 
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 در حین اشغال فرانسه و در رابط77ه ب7ا ش77وراي مل77ي مق77اومت، وارد ح77زب كمونیس77ت1942ولي درسال 
 در كنگ7ره انترناس7یونال دوم1930فرانسه شد. پ7ل ال77وار پی7ش از عض7ويت در ح7زب كمونیس7ت، درس7ال 

نويسندگان انقلبي جهان در شوروي سابق! شركت نموده بود.. اوبعداز جنگ جهاني دوم ب77دلیل اش77عار
اجتمايي و فعالیت هاي سوسیالیستي مشهور شد؛ البته بدون اينكه مطیع حزب كمونیست شود. بع77د

 از آن77دو1938 و آراگون، شاعر سوررئالیس77ت، ال77وار در س77ال –از سالها ارتباط با تسارا، شاعر دادائیست 
جدا گرديد. در اشعار الوار نشانه از س7بك تم7ام ش77اعران سوررئالیس7ت دي7ده میش77ود. ب7ه نظ7ر م77ورخین
ادب77ي، پ77ل ال77وار بی77ش از ديگ77ران ش77عر بی77ن دو جن77گ جه77اني در فرانس77ه را تح77ت تع77ثیر خ77ود ق77رار داده

است.اوبعداز جنگ جهاني دوم، يكي از رهبران و نمايندگان جنبش صلحخواهي فرانسه نیز شد.
– آزادي – بمیر و بشو !-عش77ق و ش77اعر –از جمله اشعار و كتابهاي مشهور پل الوار :  وظیفه و شورش 

– جري77ان ط77بیعي – پی77روزي در گ77اف – م77ا و درد – اش77عاري ب77راي ص77لح –هفت شعر عاشقانه در جن77گ 
 كتابي باز- و زندگي مستقیم- هستند. در كتاب مجم77وعه ش77عر “ زن77دگي مس77تقیم “ ،–سرودي كامل 

ش7عر7 –الوار مینويسد كه مبارزه با نظم بورژوازي بايد زير شعار اتح7اد ص7ورت گی77رد. س7ه كت7اب :  آزادي 
 از جمله آثار او پیرامون مقاومت در شرايط ناگوار هس77تند. اش77عار آغ77ازين او– شعر و حقیقت –عاشقانه 

 آثاري ا77د: جن77گ، خراب77ي، و آدمكش77ي ،– بمیر و بشو – اشعاري براي صلح –مانند : وظیفه و شورش 
هستند. 

 شاعر استعماري دوران كودكي ات ؛ يك هومانیست ؟۔ ۷٠
 

نمي دانم نخستین بار،سال آخر دبس77تان و ي77ا س77الهاي اول دبیرس77تان ب77ودكه دركت77اب درس77ي فارس77ي
وادبیات،با بعضي نامهاي شاعران ونويسندگان خارجي مانند : امرسن،وايتم777ن،فرانكلین و غی77ره برخ77ورد
نمودم.بعدها،شوكت نیكو،يكي ازهمكلسیها،میگفت اين “س77گ زنجی77ري آمريك77ا“ چرابج77اي نويس77ندگان
خودي مانند:صمد،جلل،علوي،شاملو،هدايت،جمالزاده و غیره، نويسندگان استعماري غرب رادركتابه77اي
درسي ماجاداده است؟. به دانشگاه كه رفتم،براي تدريس واحد ادبیات و آئین نگارش فارسي،يك پیرمرد

3-2 ساله زردش77تي را ك77ه گوي77ا استادبازنشس77ته ادبی77ات ب777ود،همچون جن77ازه اي،هرهفت77ه ب77راي 70-80
درج77ه48ساعت،براي تدريس از تهران به اهواز مي آوردند.اوحتا توان و ناي حرف زدن درآن گرم77اي غالب77ا 

رانیز نداشت.شوكت نیكو كه همزمان دريكي از رش77ته ه77اي م77وازي رش77ته م77ن دانش77جو ب777ود،با خش77م
میگفت: اينهمه استاد جوان،روشنفكر،مدرن و تحصیلكرده و بیكار وج77ود دارد ، چ77را اي77ن فس77یل را اين77ور و
آنور میفرستند؟، منظور اينكه واقعا افكار ونظ7رات اودرب7اره اجتم7اع وادبی77ات، از زم7ان ساس7انیان ب77ود،مثل
استفاده ازآثار نويسندگان ايراني نامبرده درب77ال را ،ب77ه به77انه ب77دبین ب77ودن ممن77وع ك7رده ب777ود.خلصه اي77ن
واعیت باعث ش7د ك77ه م77ا تغیی77ر رش77ته داده و ب77ه ش77هرهاي دانش77گاهي ديگ77ري بروي777م،گرچه وا77عیت
روشنفكري استادان،با صاحبان دكتراي دولتي!ازپاريس و سوربن، يا دانشگاههاي آمريكايي بهتراز استاد

فوق نبود.
،19امروزه دراينجا میخوانم كه مثل امرسن، يكي از شاعران،فیلس77وفان و سیاس77تمداران ترقیخ77واه ق77رن 

درآمريكا بوده است.وچون او مثل میگفت كه خدا را باي7د درط77بیعت جس7ت و ن7ه درالهی7ات، ب7ه اته7ام آت77ه
ايستي از تدريس در دانشگاه هاروارد،آنزمان وابسته به كلیسا،اخراج شده بود.نیچ7777ه،گويا همیش77ه ي77ك
جلد ازآثار اورا در سفر،براي مطالعه همراه خودداشت و بعضي از جملت قصار ج7اوداني اش،ديالوگه7ايي
هس777تند ب777ا امرس777ن. يك777ي از س777خنرانیهاي امرس777ن: اعلن اس777تقلل فك777ري روش777نفكران، ن777ام
داشت.اوازموا77عي دمكراتی77ك ب77ه انتق77اد از ب77ي ع77دالتي ه77اي س77رمايه داري آمريك77ا پرداخ77ت و خواه77ان
اص77لحات سیاسي،اجتمايي،فرهنگي،اقتص77777ادي و لغ77و ب77رده داري و تس77اوي حق77وق زن و م77رد ش77ده
بود.امرسن كوشید كه آمريك77اي مس77یحي پوريت77اني را بس77وي پراگماتیس77م عملگ77را، ه77دايت كن777د،چون
مهاجرين وساكنین جديد آمريكا خواهان رف77ع نیازه77اي عمل77ي درزن77دگي بودن777د.امرسن اس77تقلل فك77ري
روشنفكران را نوعي تقوا و پرهیزكاري میدانست.اوتازمان مرگ زودرس پسرش،فیلسوفي خوش77بین ب77ود
و میگفت كه فلسفه و فرهنگ آمريك77ايي باي77د از فلس77فه اسكولس77تیك ، مت77افیزيكي و رمانتی77ك اروپ77ايي
دوري كند و فلسفه اي عملگرا شود.فلسفه عملگراي او بعدها تاثیر مهمي روي ادبیات و هنر آمريك77ايي
بجا گذاشت.درنظر او ادبیات میتواند وسیله اي براي خلقیت فرهنگي و عمومي شود و سنت آمريك77ايي
بايد اين باشد كه از سنت قديمي اروپا جدا گردد.گرچه نام امرسن امروزه درآمريكا ناشناخته ويا فراموش

شده است،ولي تاثیر اورا میتوان درادبیات وفرهنگ زمان حال آمريكا مشاهده نمود. 
؛ حت7ا اي77ده آلیس7م و رمانتیس77م را19امرسن همچون يك مغناطیس سعي كرد تمام فلس77فه ه7اي ق7رن 

چون آهنربايي بخود جذب كند و بع7د آنه77ارابه جه7ت ه7اي ديگ7ر ه7دايت كند.ش77كهاي م7ذهبي او ب7اعث
ش77دكه خلف هف77ت نس77ل اج77داد خ77ود ،از روح77اني ش77دن دس77ت بكش77د و ب77ه انتق77اد از راسیونالیس77م
غیرمردمي وسودطلبانه آمريكايي زمان خودبپردازد.وايتمن باتكیه به مقاله “ش77اعر“ او،نوش77ت ك77ه ش77اعر
بايد براي ملت خود،نقش يك پیامبر رابعهده بگی777رد.فلسفه التق77اطي او تح77ت ت77اثیر فیلس77وفان گون77اگون،
حاوي نظرات گاهي متضاد و متناقضي بود،ازجمل77ه اينك7ه او مینويس7د ك77ه ذه77ن، تنه7ا واقعی7ت در جه7ان
است و درمقالتش نظراتي بنام “ايده آلیسم عیني“ مطرح كرد.مهمترين تئوري او، كوشش انسان ب77راي
هماهنگي انسان با طبیعت است.فلسفه او موسوم به “ترانسندنتالیسم“، فلسفه اي اس77ت خوش77بین
كه به نیكي،توانايیه7ا و ظرفیته77اي انس77ان ب7راي ترق7ي و آدمی77ت ايم7ان داشت.اوكوش777یدبه ادغ77ام افك77ار
روش7نگري و رمانتی7ك اروپ7ايي ب7ا افك7ار ترقیخواه77انه و اص7لحات اجتم7ايي در فلس77فه عملگراي7ي آمريك7ا
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بپردازد.امرسن مدعي شد كه فرد میتواند با توجه به ط77بیعت ب77ه ش77ناخت خ77دا برسد.نظ777رات اوپیرام77ون
آزادي و استقلل فرد و اعتماد انسان بخود، باعث تحولتي در هنر،فلسفه و فرهنگ آمريكا گرديد.

ازجمله نوگرايي اودرادبیات اين بود كه میگفت بايد متن از سنت ادبي، و خواننده از سنت حاكمیت متن،
آزاد ش777وند.درنظراوادبیات میتوان77د وس77یله اي ب77راي موا77ع گی77ري ،و رس77انه اي عم77ومي ب77راي ش77ناخت
زباني ،گردد.اوكوشیدرابطه ايستا میان متن و خواننده- ادبیات و زندگي- سنت و زب77ان- را ب77ه ش77كل پوي77ا
درآورد.امرسن، شاعري فیلسوف بود كه كوشید باكم77ك زب77اني ش77كارچي، ب77ه افش77اگري مس77ايل زم77ان
خودبپردازد.تعدادي ازشاعران نسلهاي بعدي زير تاثیر اوقرارگرفتند.بدون امرسن، شاعر ملي آمريكا يعني
وايتمن به موفقیت لزم نمیرسید.گرچه امرسن در اروپا محبوبیتي شايان نیافت، بودلر كوشید درفرانس77ه
به تحسین جنبه هاي عملي شعرش اشاره كند.عمل گرايي ادبي و فلس77في او بع77دها همچ77ون دين77ي
آمريكايي اشاعه يافت.امرسن گاهي اشعارش را بص77ورت مق77اله ب77ه نظ77ر خوانن77دگان میرس777اند.اوكوشید
افكارش را بصورت شاعرانه مطرح كند كه مخالفتي بود با فلسفه دانشگاهي و آكادمی77ك اقش77ار برگزي77ده
آنزمان.امرسن میخواست باكمك مقالت و سخنراني هايش موجب ن77وگرايي ريش77ه اي،آزادي فك77ري، در
فرهنگ و ادبیات آمريكايي شود.امروزه صاحب نظران گواهي به تاثیر او روي نیچه،ادبیات و فلسفه پست
مدرن، مبارزين محیط زيست، میدهند.در آثار همینگوي،توماس وولف، اشتاين بك، میتوان نشانه هايي از
او ملحظه كرد.در زمان حیات، امرسن شخصا با تورگنیف، وايتمن و هنري جیمس ،ملقات كرد.اودر ده77ه

 قرن گذشته با تئوري هماهنگي و نظم درطبیعت، روي شاعران نس77ل بی77ت مانن77د ك77روات،60 و 50هاي 
كینزبرگ و شاعران محیط زيست مانند گاري سیندر و آمونز تاثیر گذاشت.

 ب77دلیل1882 درآمريكا درخانواده اي روحاني مسیحي بدنیا آمد ودرسال 1803رالف والدو-امرسن،درسال 
بیماري ارثي سل ،درآنجا درگذشت. هفت نسل پیشین او مسیحي مذهبي بودند..اومدتي روحاني ي77ك
محله مسیحي بود،ولي بدلیل انتقادهاي اصلحگرانه اش،خلع لباس شد،وبعدازآن ،چندسالي به ش77غل
معلمي اشتغال داشت.امرسن چه درلباس مذهبي و چ77ه درلب77اس معلم777ي،با تكی77ه برفلس77فه رمانتی77ك
وافكار عملگرايانه خود كوشید تا به درس77هاي اخلق77ي و نوعدوس77تي بی77ن انس77انها ب777پردازد.بعدازنوشتن
مقاله “تجربیات شكاكي“ و م7رگ پسر،اوازخوش77بیني دس7ت كش7ید ومت77وجه ش7د ك7ه ب7ا وج7ود ج7امعه

طبقاتي و ديوي بنام سرمايه داري،انسان قادر به عملي كردن هیچگونه اوتوپي نیست. 
ازجمله آثار او: مجموعه ش77عري ب7ا عن77وان “روز م77ن “، ج77امعه و تنه77ايي، يادداش77تهاي روزان77ه، مجم77وعه
مقالت، مقاله اي بنام “سرنوشت“، و كتاب مشهور و برنامه اي او پیرامون فلس77فه ترانسندنتالیس77ت ب77ا

عنوان “طبیعت“ است.اوسالها مغز روشنفكر محفل هواداران فلسفه فوق بود.
فلسفه هومانیسم سكولر او ريشه در هومانیسم مذهبي مسیحي دارد.او مینويسد ك77ه آمريك77ايي ه77ا

 فعالیته77اي ا77د1851بايد جنبه هاي رمانتیك اروپايي فلسفه را كنار بگذارند و عمل گ77را شوند.اوازس777ال 
برده داري و برابري حقوق زنان با مردان را آغاز نمود. اودرجواني به مطالعه آثار افلتون، اس77پینوزا و گ77وته
پرداخت77ه ب777ود.هنري جیم77س يكب77ار چن77ان از خوش77بیني او ب77ه تعج77ب افت77اده ب77ود ك77ه نوش77ت، امرس77ن

چشمهايش را در برابر نیروهاي خشن و پلید جهان بسته است.
فلس77فه امرس77ن در آغ77از تح77ت ت77اثیر م77ذهب و فلس77فه اي77ده آلیس77ت آلم77اني ب77ود. دوره رواج فلس77فه

 بود.آنها وارثان فلسفه كانت و هگل بودند.امرسن كوش77ید1886 و 1836ترانسندنتالیستي بین سالهاي 
 ت77اثیر مهم77ي19بجاي مقوله هاي جبر و سرنوشت، به تبلیغ آزادي و استقلل فرد بپردازد.اودرمیانه قرن 

روي نسل جوان روشنفكر درآمريكا بجا گذاشت.هواداران او درمحفلي رمانتیك،اص77لح طل77ب، اجتم77ايي و
تربیتي ،گرد آم7ده بودن777د.جنبه ه77اي ش77به م7ذهبي فلس77فه امرس77ن س7الها م7ذهب آمريك7ايي ش7مرده

شد.اوهمچون هگل میگفت كه انسان با طبیعت و روح جهان بايد وحدت كند و يكي شود.
 Emerson,Ralph 1803-1882 

شورشگري بعد از پاياننامه دكترا !۔ ۷۱

ادبیات به موازات مشي چريكي ؟
ادبیات سیاسي ؛ بدون تعارف !
شاعر میان بره ها  و  گرگ ها !
Enzensberger , H . M – 1929                                                     ! -  

نمي دانم اگر امروز بعد از حدود چهل سال، از انسنزبرگر، نويسنده ترقیخواه آلماني، پیرامون نظراتش  
در باره سیاسي نمودن ادبیات، پرسش شود، او بازهم همان موااع قبلي خودرا نمايندگي خواهد نم77ود

يا اينكه بدلیل كهولت و حوادث تاريخي، نظراتش راقدري تغییر داده باشد ؟.
شعر سیاسي-اجتماعي اورا ادامه شعر برشت و هاينه میدانند كه نه تنها سازش ناپذير بلك77ه ش77كاكانه
حالتي از رمانتیك تاريخي و دوره مدرن، راشامل میشود. اوبا تكیه برموااع تئوريك برشت،مخ777الف ش77عر
غیرسیاسي و غیراجتماعي بود، گرچه درنظر او شعر اجتماعي باي77د كیفی77ت ادب77ي و هن77ري نی77ز داش77ته
باشد . اوباشعارتركیب شعر با عناصر روشنگري ،به كارخانه هاي “ادآگاهي“ سازي تبلیغ77اتي س77رمايه
داري اشاره میكند كه زير پوشش فرهنگ و باكمك رسانه هاي خود به تحمیق مردم پرداخته تادنب77ال م77د
و توريسم و سرگرمي بروند. اواز ادبیات و هنرمستقلي سخن میگويد كه احساسي نباشند و هدفش77ان
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“باس77وادنمودن سیاس77ي“ اجتم77اع باش77د. ش77عر اومحت77وايي سیاس77ي و مس77ئولنه دارد ك77ه ازابزاره77اي
مهاجم ، تحريك و شوك استفاده میكند. اوراازنوگرايان شعر آلمان دهه پنجاه قرن بیست تا كنون، بشمار
مي آورند.انسنزبرگر درخارج از میهن خ77ود بعن77وان يك77ي از ره77بران ش77عروادبیات مع77ترض آلم77ان ش77ناخته

میشود. 
 درآلمان، آلفرد آندرش بااشاره به انسنزبرگر گفته بود كه: چه47باآغازفعالیت گروه ادبي-اجتماعي      

خوب، سرانجام يك شاعر خشمگین معترض میان اين گروه پیدا شد. اشعار اد میلیتاريسم و ا77د “ب77ي
خیالي“ سیاسي او، به ابتذال فكري و فرهنگي رسانه هاي س77رمايه داري دوران حك77ومت آدن77اور اش77اره
میكنن77د. اواز ادبی77ات مس77ئول س77خن میگف77ت ك77ه درگی77ر ب77ا توتالیتره77اي اجتم77اعي میش77ود و نق77ش
آن،مستقیما سیاسي است.اوكوشید تا تضادهاي سیاسي و فرهنگي جهان زمان خودرا باكم77ك ادبی77ات
مطرح كند و از وحدت مرگ آور برهها با گرگها،هشدار داد.درتمام آثار او خواننده به رابطه بین سیاس77ت و
ادبیات پي میبرد. او به انتقاد از كمبودها و سطحي گري انسانها نسبت به ش77رايط ش777ان،پرداخت. قل77م
بدستان بورژوازي سالها به او لقب شلوغكار، شورشگر و مبلغ تنفر طبقاتي،دادند و او و ه77اينريش ب77ل را
متهم نمودند كه نیروي فكري پش7ت جبه77ه س77ازمان چريك77ي “ارت7ش س7رخ آلم7ان“ را تغ77ذيه میكنن77د .آن
سالها پايگاه اتمي شدن ناتو و دنبال روي از سیاست آمريكا در حمله به ويتنام،كوباو فلس77طین، ازجمل77ه
مواوعات جنبش جوانان و چپ نو غرب ب77ود. او ج7امعه رف77اه غ7رب را ب7ا س77قوط كش77تي تیتانی7ك درس7ال

 مقايسه نمود. نظرات شاعرانه او نه تنها متكي برسنبل گرايي شعر گاتفريد- بن و ديالكتی77ك ش77عر1912
برشت،بلكه ازنظر جامعه شناسي وابسته به مكتب فرانكفورت بودند. انسنزبرگر درآغاز چن7د س7الي زي7ر
تعثیر شعر رمانتیك برنانتو نیز بود . و از نظر روشنگري تح77ت تع77ثیر نظ77رات آدرن77و و هوركه77ايمر اس77ت و در
خاتمه پیرامون بنیادگرايي ماركسیستي چپ اخطار داد. ازجمله جوايز دري77افتي او،م77دال ه77اي : ه77اينه ،

بوشنر، هاينريش بل، بورنه ، پاسولیني، و جايزه هنري عضويت مديته فرانسه، هستند.
اوخواهان “اداره“ اي ! براي ادبیات شد تاآنرا سیاسي و اجتماعي نمايد- و نه براي پیش77گويي و      

 در هن77ر و– و يا از انتقاد اخلقگرايي از زيباشناسي –غیبگويي! .اوازلذت استتیك بعلوه اتوپي سیاسي 
ادبیات گفت. 

 خواه77ان انقلب ادب77ي ش77د و تحري77ك آمی77ز،1969س77ال 15انسنزبرگر در مجله (كتاب ك77ورس) ش77ماره   
مدعي گرديد كه ادبیات غیر اجتماعي و سرگرم كننده حق حیات ندارد، و اهمیت اجتماعي يك نويسنده
فقط در كمك آن براي تحولت اجتماعي است . اين مجله سالها تعثیر مهمي روي روشنفكران جوان چپ
ازخودبجاگذاشت. او بااشاره ب77ه وح77دت هنروعل77م، بج77اي ادبی7ات غیراجتم77اعي، خواه77ان عم77ل، اق77دام و
فعالیت سیاسي گرديد. وسالها مدافع سرسخت ادبي چپ سیاسي بودوباكمك ژورنالیس77م فرهنگ77ي و
نش77ر مجلت و آث77ار سیاس77ي فرهنگ77ي، ب77ه مب77ارزه ب77ا رس77انه ه77اي س77رمايه داري و امپريالیس77تي
پرداخت.دراشعاراوخواننده بامخلوطي از: كولژ،مونتاژ، نقل ق7ول، زب7ان عامی7انه، لهجه،طنز،س7777نبل ه7اي
سوررئالیستي،زبان علمي و فني. و سخن پراكني هاي سیاسي، رويرو میگردد- كه به ن77اآرامي ج77امعه
رفاه و اقتصادمصرف دامن میزنند. انسنزبرگر گويا سرانجام موفقیت انقلب فرهنگي،باكمك روشنفكران،را

يك خیال و رويا نامید. 
 درجنوب آلمان ب7دنیا آم7د. اوغی7ر از ژان7ر رم7ان در زمین77ه ه7اي1929هانس مگنوس  انسنزبرگر درسال   

:شعر ، نمايشنامه،مقاله، و ترجمه، آثاري خلق نمود و عیر از ژورنالیسم و كارنشر مجلت وكتاب، سالها
مسئول “راديو مقاله“ درجنوب آلمان بود و دهها نمايشنامه راديويي پخ77ش نم77ود. او در دانش77گاه : زب77ان،

فلسفه، و علوم ادبي خوانده است و به هفت زبان خارجي در سطح ترجمه آشنايي دارد. 
ازجمله آثار او : استتیك مقاومت، بازجويي هابانا، سیاست و جنايت، دفاع از گرگها، زبان كش77ور، خ77ط  

 ، غ7رق ش7دن1970 ت7ا1955نابینايي ، مجموعه مق7الت، جزئی7ات، آرامگ77اه، مجم77وعه مق7الت س7الهاي 
 تران77ه تاري77خ37كشتي تیتانیك، میدانهاي عمومي برلین، تابستان كوت7اه آنارش77ي، زن7دگي و م77رگ ب.د، 

ترقي، شب دوبلین، ترانه راحل، اروپاي هفت كشور، هنر و لذت، شیطان و ارقام، تاريخ ابرها، میانه روي
و جنون، موسیقي آينده، روبرت جان كجا بودي؟، شعر عصبي میكند، زبان مجله اشپیگل، دخ77تر ه77وا، آه
اروپا!، مارش و پیاده روي كبیر، زيگزاگ، كوچگران درقفسه، ي77ك داس77تان خرگوش77ي، خش77م پی77ر میش77ود
ولي طنز ابدي میماند ، سبكتر از هوا، بمنظور جنگ داخلي، موزه شعر م77درن، تع77داد زي77ادي نمايش77نامه
راديويي و ترجمه بعضي آثار نرودا و كارل ويلیامز، هستند. از جمله مجلت ادبي فرهنگ77ي اجتم77اعي او :

ترانس آتلنتیك، كتاب كورس ، و كتابخانه اي ديگر ، هستند.
                           

  پايان همكاري شاعر با  بي بي سي !۔ ۷۲
 

    Erich  Fried  (1921 – 1988)                              پیام شعر به وجدان و روشنگري .

اريش فريد . شاعر معترض اتريشي كه آلماني زبان و يهودي تب7ار اس77ت،با بق7درت رس77یدن فاشیس7م و
، همكار ادبي1968و 1952اشغال كشورش،به انگلیس پناه برد . اوبعداز پايان جنگ جهاني،بین سالهاي 

 شد، ولي بدلیل اعتراض به تبلیغات تشنج آمیز آن راديو براي ادامه جنگ س77رد بی77ن دو بل77وك ،BBCراديو
ازهمكاري با ب77ي ب77ي س77ي اس77تعفاء داد و س77الها درسراس77ر اروپ77ا،از موا77ع چ77پ اروپايي،ب777ه جلس77ات
شعرخواني پرداخت.اومطرح ترين شاعرسیاسي زمان خود بود ودرتمام عمر، خودرا چپ راديكال بحساب
مي آورد. شعراوتحت تعثیر برشت، سیاسي،اجتماعي،معترض،مسئولنه و انقلبي است. او به ن77وزايي
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جدي77د س77نت ش77عر اعترااي-سیاس777ي پرداخ77ت. فري77د میگف77ت ش77اعري يعن77ي مق77اومت دربراب77ر: ب77ي
احساسي، كوته فكري، و بي عاري و بي خی77الي . چ77ون ش77عرش ن77ه تی77ره اس77ت و ن77ه پیچی77ده، آن77ان را

 ، نام او بی77ش1968میتوان روي ديوار مدارس و خانه ها بازيافت. درزمان جنبش دانشجويي غرب درسال 
از تمام روشنفكران يا اهل فرهنگ، در روي ش77بنامه ه7ا و اعلمی77ه ه7اي پخ7ش ش7ده دانش7جويي آم7ده
است. شعر او را، شیپور انتقادي-سیاسي اززمان و ياشرايط اجتماعي میدانند كه میكوشد مش77كلت را
بفهمد و براي تغییر آنها بكوشد. بعداز برشت، شعر اودر زبان آلماني، عامیانه ترين و مردمي تري77ن ش77د،

بدون اينكه عمق خودرااز دست بدهد.
،بعدازفرار ازكشورش، وارد سازمان جوانان حزب كمونیست انگلیس شد.1938اريش فريد درسال       

اوبعدازفراراز تعقیب فاشیسم،افكارسیاسي وراديكال داشت و همیشه دررابطه با مواوعات اجتماعي و
سیاسي وارد بحث هاي عمومي میشد. اتريش، انگلیس، آلمان، و اسرائیل، هیچكدان نتوانس77تند وط77ن
واقعي او بشوند. او علیه : راسیسم، میلیتاريسم ، آواره گي و تعقیب، دست به سرودن ش77عر مع77ترض
زد. ريشه شعرش نه تنها سیاسي، بلكه مبارزه با فاشیسم، مخالفت با جنگ ويتنام، اعتراض به اوا77اع
سیاسي زمان، افش77اي مب77ارزه خش77ن س77رمايه داري ب77ا س77ازمانهاي چري77ك ش77هري آنزم77ان، و انتق77اد از
سیاست اسرائیل، در رابطه با سركوب اعراب است. او بعد از ش77وك ه77اي ناش77ي از تعقی77ب فاشیس77م،
شاعر مدرن خلق درغرب نام گرفت. اشعارش مانند تفسیرهاي “احكام عالمانه“، بادي77دي ماركسیس77تي
پیرامون تضادهاي زمان حال هستند. مجموعه شعر “ويتنام“ او موجب جنجالهاي رسانه اي جانبدار جنگ

 علیه او گرديد. غی77ر از آن، او مبل77غ مق77اومت سیاس77ي درتم77ام جه77ان علی77ه زورگ77ويي1966سرد درسال 
سرمايه داري شد كه موجب دش7مني رس77انه ه7ا علی77ه او و سانس77ور اش77عارش گردي77د. سیاس7تمداران
ارتجاعي كشورهاي آلماني زبان، كوشیدند تا از ورود اشعارش به كتابهاي درسي جلوگیري نمايند. مورد

اريش فريد، نشان داد كه سرمايه داري و لیبرالیسم اش تا چه حد تحمل منتقدين خودرا دارد!.
او خلف شاعره اي بنام نلي  ساكس ، میگفت كه هرچ77ه خوانن77ده بیش77تر درب77اره بی77وگرافي نويس77نده 

بداند، اشعارش را بهتر مي فهمد. او مواوعات : پیري، مرگ، دوستي، عشق، تنهايي، و ترسهاي خ77ود
را مخفي نكرد بلكه آنان را بصورت شعر درآورد. ش77عرش مخل77وطي اس77ت از: روش77نگري، اخلقگراي77ي، و
افسرده گي ؛ صفاتي كه از زمان هاينه تاكنون درشعرآلمان يافت نشده بود . پیرامون اوبايد اش77اره نم77ود
كه چه افتخاري از آن بزرگتر ك77ه بعض7ي از محاف77ل ادب77ي، ش7اعري را ب7ا ه77اينه و برش7ت مقايس77ه كنن7د.
اومیگفت كه وطن او: واژهها و افكار زباني هستند. گرچه درآغ77از، او اش77عاري “ آرش77ائي “ س77رود، ول77ي

مسئولنه اي تحت تعثیر برشت و در مخالفت با زورگويي به انسان، بچاپ رس77اند.–بعد اشعار سیاسي 
اوشاعر سروده هاي بي وطن! بود، يعني تجربه هاي شخصي و اتوبیوگرافیك كه انتقاد از زب77ان ج77امعه و
تجربه هاي بي وطني هستند. ولي از نظر زيب77ايي شناس77ي، منتق77دين او م77دعي ش77دند ك77ه اش77عارش

 آلم77ان47غالبا “بسته بندي“ يك محتواي خاصي است كه میشد جور ديگري نیز بیان نمود!. گروه ادب77ي 
ه77م ب77ه انتق77اد اش77عار سیاس77ي او پرداخ77ت؛ از جمل77ه ه77اينريش ب77ل و گون77تر گ77راس ، ش77عر اورا ادبی77ات

 و60سیاسي جانبدار! نامیدند. فريد گويا پیش از خواب بايد شعري مي نوشت، خصوصا در دوره دههاي 
 قرن گذشته، يعني زمان ناآرامي هاي جنبش دانشجويي دراروپا. 70

 درلندن حین جلسه شعرخواني1988 در وين اتريش بدنیا آمد ودرسال 1921اريش فريد درسال         
درگذشت. او از يهوديان آلماني زبان كشور اتريش بود و بعد از اينكه پدرش را سازمان مخوف فاشیستي

 س77الگي ب77ه انگلی77س پن77اه ب77رد. فري77د در دوران زن77دگي ب77ه ش77غلهاي17گش77تاپو بقت77ل رس77اند، در س77ن 
كتابداري، تكنیسین آزمايشگاهي، و كارگر موقت روزمزد، پرداخت . ازجمله جوايز دريافتي او بعد از پاي77ان
جن77گ و شكس77ت فاشیس77م: ج77ايزه بوش77نر و ج77ايزه ادب77ي “دول77ت اتري77ش“ هس777تند.اونیز ب77ه ترجم77ه
نمايشنامه هاي شكسپیر و اشعار الیوت به زبان آلماني پرداخت و يكي از اعضاي شلوغكار! گروه ادب77ي

، اشاره به شجاعت او علیه انس7ان1987 آلمان بود. يكي از دليل اعطاي جايزه بوشنر به وي درسال 47
“برتر“ فاشیسم، و كمبودهاي جامعه و زمان هستند. در نظر كمیته توذيع جايزه بوشنر،درشعر فريد، واژه
و مواوع- وحدتي تعیین كننده  دارند.اوشاعري است چند بعدي  وبا استعدادهاي گون77اگون. در عكس77ي

، او دركنار“  رودي دوتش77كه “، ره7بر بقت77ل رس77یده جنب7ش دانش77جويي آنزم7ان غ777رب،ديده1986از سال 
،80 و 70میشود .فريد يك شاعر مسافر بود، جلسات شعرخواني اش از دانمارك تا ايتالیا، در دهه ه77اي 

محل ملقات دوستداران شعر اجتماعي معترض شد. 
اگررسانه هاي غرض ورز بورژوازي علیه شعر اجتماعي فريد جنجال براه انداختند ولي اشعار عاشقانه او
میان اقشار گوناگون جامعه غرب هنوز محبوبیت خودرا حفظ كرده اند. اومیگف77ت اگ77ر هرك77س میتوانس77ت
اشعار عاشقانه اش را بزبان آورد، جهان تعادل خودرا ب77از م77ي ي77افت، چ77ون عش77ق، فك77ر و ذهن7ي اس7ت
خلق و تولیدكننده كه چشم و گوش و لب دارد و تنه7ا، عش77ق ن77وگرا اس77ت و باي7د ب77ه مح7افظت خ77ود از
نوگرايي آن بپردازيم تا دچار ياس و سرخورده گي نشود. زيبايي، طبیعت گراي77ي، حقیق77ت ج77ويي، ادام77ه
قافله احساسات انساني و عشق هستند، چون  عشق ، پل77ي اس77ت می77ان انس77انها و پ77ادزهري علی77ه

ترس . او در اين رابطه میسرايد :
آنچه آن است                                    

پوچ و بي معني است ؛ عقل میگويد.
هست، آنچه هست ؛ عشق میگويد . 

شكست است؛ حسابگري میگويد.
رنج است؛ ترس میگويد.
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امیدي به آينده نیست ؛ دورانديشي میگويد.
ننگ است ؛ غرور میگويد.

هست ، آنچه هست ؛ عشق میگويد .
غیرممكن است، تجربه میگويد.
حماقت است؛ احتیاط میگويد.

هست آنچه هست؛ 
عشق میگويد . 

اريش فريد مي سرود، بدون اينكه خواننده زحمتي براي فهم شعرش داشته باش77د. ش77عر او را رم77ززدا و
كلیدي نیز میدانند. در اشعار وي، روش77نگري از طري77ق ديالكتی77ك و ديالكتی77ك ب77ا كم77ك ط77رح تض77اد و طن77ز،
مطرح میشوند تا واقعیات: اجتماعي، نظامي، و سیاسي مطرح شوند. درمورد شعر او گفته میشود ك77ه
شناخت نبايد همیشه دردآور و از طريق زخم هاي خونین باشد، بلكه میتواند گاهي مانن77د رع77د و برق77ي
به دامن خواننده بیفتد. او نیز كوشید تا س77وء اس77تفاده ح77اكمین و رس77انه ه77اي وابس77ته از زب77ان و تبلی77غ
خشونت در انظار عمومي را افشاء كند. سخن ديالكتیكي، ب77ازي زب77اني در ش77عر او، نش77ان میدهن77د ك77ه
زبان زورگويان میتواند فري77ب دهن77ده گ77ردد. افك77ار فلس77في اش77عارش ح77اوي مق77وله ه77اي ، ذه777ن-عین ،

شخص- واقعیت ،و “من“- جهان ، هستند. 
آث77ار او ش77امل : ش77عر ، داس77تان ، نمايش77نامه رادي77ويي، و ي77ك رم77ان م77ي باش77ند ؛ از آن جمل77ه : اش77عار
اخطاري، ويتنام، اينجوري قاتي آلمانها ش77دم، ي77ك س77رباز و ي77ك دوش77یزه، آي اس77رائیل!، اش77عار آغ77ازين،
درمخالفت با فراموشي، سرزمین سنگها، به فراموشي عادت نكنیم، تمرين هاي ابتدايي ب77راي معج77زه،
تفكرات، كودكان و ديوانگان، پرسشهاي زمان، درمیان دشمنان خودماني، پ77ادزهر، ص77د ش77عر ب77ي وط77ن،
حوادث و خ77اطرات، درحاش77یه زم77ان زن77دگي م77ان، آزاد از مه77اجرت و ف77رار، پ77اي دروغ ه77اي ك77بیر. - كت77اب

(صدشعربي وطن) او موجب دريافت جايزه ناشرين براي وي گرديد. 

 سرخ .یگادهای تا بریمانجارو کلیاز برف ها۔ ۷۳

 اد جنگ .یسنده و نوی ، شکارچهمینگوی
Ernst Hemingway (1889 – 1961)  .ینگوی همیسی ، مکتب داستان نوی روزنامه نگارسبک

ارنست همینگوی، استاد داستان کوتاه نویسی، مهمترین نویسنده نس77ل برب77ادرفته آمریک77ایی درزم77ان 
1954،دری77افت کنن77ده ج77ایزه نوب77ل س77ال 1952جنگ جهانی اول بود. اوغیراز جایزه ادبی پولیتسردرس77ال 

 داستان کوتاه فراموش نشدنی میباش7د. اونخس77تین نویس77نده ای اس77ت ک77ه طب77ق50نیزبود. وی خالق 
توصیه هانری جیمز،موفق شد زیبایی ادبی را با درآمد مالی ناشی ازف77روش کت77اب را ب77اهم ادغ77ام کن77د.
همینگوی تعثیر مهمی روی هنر داستان نویسی زمان حال بجا گذاشته. درسبک او نه شرح احساسات
بلکه انعکاس دقیق اشیاء ورفتار افراد،مهم است. غالب آثارش پیرامون ش77جاعت م77ردان و قهرم77ان گ77ری
آرکائیک میباشند.اوموفق شدتامشاهدات وتجربیات مردانه خودرا درادبیات مطرح نماید. درآثاراوغیرازانتقاد
اجتماعی،مسائلی پیرامون نسل بربادرفته،توصیف زش77تی ه77ای جن77گ ،فاشیس77م و جاسوس77ی مط77رح
میشوند. اوازنسل مهاجر بربادرفته آمریکایی میگوید که بعداز پایان جنگ جهانی اول،درفرانس77ه خ77ودرا ب77ا
ادبیات،الکل،جنگ، وزنان مشغول کرده اند. همینگوی ازداوطلبان آمریکایی درجن77گ مینویس77د ک77ه ش77اهد

خشونت و پوچی آدمکشی و جنگجویی میگردند.
اودرسبک داستاننویسی ژورنالیستی خود،فقط لزم ترین حرفها رامطرح میکن777د.این س77بک کوت777اه،دقیق
وفشرده نویسی او تعثیری جهانی روی ادبیات جهان گذاشته است.آثاراورا میتوان مخلوطی ازف77ن ادب77ی
ونیروی هنری بحساب آورد. به سبک ادبی او عنوانهای س77ندی و پدی77ده شناس77انه نی77زداده ان777د.اواستاد
داستان کوتاه نویسی درادبیات آمریکایی است.تجربیات شخصی اودرزندگی،منبع استتیک ونیروی خلق
هنری آثارش میباشند.اوبرای آثارش مدام درجستجوی تجربیات شخصی بود. شرکت در دو جنگ جهانی
و جنگ داخلی اسپانیا،علقه به ش7777کار،ماهیگیری،ماتادور ه77ای گاوب777از،ولذت ه77ای جس777می،ازآنجمله
هستند.همینگوی مخالف شدید سخن پراکنی های طویل و روده درازانه درداستان نویس77ی ب77ود. س77بک
ادبی او رپرتاژی و زب77انش،غیراحساسی وب7دون هم7دردی ب7ا شخص77یت ه7ای داس77تان هس777تند.منقدی
نوشته بود که فن و س77بک نویس7ندگی او غالب7ا درجس77تجوی مواوع،ع777رق م7ی ریزن7د و منتق77د دیگ7ری

 گفت77777ه ب77777ود ک77777ه ادبی77777ات آمریک777777777ا،غولی درردی77777ف1961دررابط77777ه باخودکش77777ی اودرس77777ال 
تولستوی،فلوبر،استاندال،وبالزاک رااز دست داده است.

کارشناسان،آثاراورا به سه دوره تقسیم میکنند: مرحله مدرن و خلق آغازین، مرحل7ه جه7ت ی7ابی ادب7ی
 او. مرحله آخر اورا مرحله خستگی وناتوانی هنری50 تا 40 قرن گذشته، ومرحله دهه های 30اودردهه 

وی مینامند. دیگران این مرحله راآغاز دوره پست مدرن درادبیات آمریک7ا بش7مار م7ی آورن777د.آثارمرحله اول
اورا اصیل و جالب مینامند. درمرحله سوم،اواهمیت خاصی به زبان وافکار قهرمان داستان میده77د. درای77ن
مرحله سبک سندی اوبه نفع زبان،دیالوگ و روایت کنارمیرود.همینگوی رادرکنار چخوف،تورگنیف،و جویس
از ابدی های داستان کوت77اه نویس77ی درغ77رب بش77مارمی آورن77د. اوم77دعی ب77ود ک77ه روزی چ77ون تولس77توی
مشهوردرادبیات خواهد شد. وی مارک تواین،یوسف کنراد،استفان کرانه، و دوس پاس77وس رااز آموزگ77اران
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ادبی خ77ود میدانس7ت. خلف ش7ایعات پیش777ین،نامه ه7ا و یادداش77تهای منتشرش7ده همینگ77وی درس7ال
،نشان دادند که آثار اورانباید عمدتا اتوبیوگرافیک بشمارآورد.1975

همینگ777وی ،نویس777نده واقعگ77777را؛بانزدیکی ب777ه سمبولیس777تها،دارای زیباشناس777ی ادب777ی خ777اص خ777ود
است.منتقدی،نزدیک77ی اوب77ه ادبی7ات آوانگ7ارد رابیش77ترمیداند ت7ارقیب ادب7ی وی، یعن7ی فیتزجرال777د.آثاراورا
بخشی ازمدرنیته رمان نیز بحساب می آورند. علقه اوبه پاکی وخلوص زبانی را ناشی ازنزدیکی س77بک
او به جریان ادبی اکسپریمنتل میدانند.منتق77د دیگری،واقعگرای777ی اورا رئالیس77م غیرمعم77ولی نامی777د،چون
اودرسبک همچون عکسبرداری، بدون طرح احساس،یک گزارشگر ادبی میباشد. آنزمان به آثاراو بادی77دی
میان کتاب پرفروش سال، وتجربیات زبانی اکسپریمنتل نگریسته میش77د. درواقعگرای77ی ادب77ی او، آگ77اهی
بجای خیالپردازی قرارمیگی7رد. ب7رای همینگ77وی وظیف77ه دق7ت زب7انی، بخش7ی ازی7ک اخلق ص7داقت وف7ن
نویسندگی است. همینگوی همچون اعضاء گروه نسل بربادرفته، ازجمل77ه خ77انم گ77ترود اش77تاین و جن77اب

عذرا پاوند،خواستار پاکی ونظافت زبان از پرگویی های کلسیک بود.
منق77دین چ777پ،انتقاد از فاشیس77م و تنف77ر ا7دجنگ اورا،فردگرای777انه،ناامیدانه و جه7انبینی اش را ب77دبینانه
بحساب می آورند. مواوع اصلی پرسشهای ادبی او: هویت،نوستالژی،و حیثیت فردی در رابطه با روابط
اجتماعی؛ درشرایط فوق العاده مانند جن77777گ،مبارزه،مرگ،خشونت، و ش77کار اس77ت، اوبرخ77ورد ب77ا م77رگ،
عشق و خشونت را، شرایط کلیدی رشد انسان میدانس77ت و ب77ه ش77رح ابت77ذال م77رگ آور و اتف77اقی ب77ودن
روزمره گی جنگ می پرداخت،برخوردبامرگ وانواع ج77ان دادن، در پ77اره ای ازآث77ارش دی77ده میش77وند. غی77راز
عشق ومرگ، گذر زمان،غیرت و مردانگی نیزازجمله موا77وعات م77وردعلقه همینگ77وی هس777تند.اودرطول
عمرش،غیرازگزارشگر جنگ،س7777رباز،بوکسر و زنب77از نیزب77ود. درآث77اردیگری،او مب77ارزه انس77ان متم77دن علی77ه
طبیعت وحشی راتوصیف میکند. همینگوی از قهرمانی میگوید که درشکس77ت نیز،پی777روزی اخلق7ی م7ی
بیند و می نویسد که انسان برای شکست س77اخته نش777ده،چون او ممک77ن اس77ت ک77ه ن77ابود ش777ود،ولی
شکست پذیر نیست،چون گرچه در درهها: جنگ،ویرانی و مرگ حاکم است-، در کوهه7777ا:پاکی،صافی و
آرامش مشاهده خواهد شد. اوازشخصیت هایی میگوید که به گونه ای در جس77تجوی س77عادت و ه77ویت

خود هستند.
گروه77ی ازم77ورخین ادب77ی م77دعی هس77تند ک77ه هیچک77س چ77ون همینگ77وی تح77ولت توف77انی سیاس77ی و

 آمریکا راازطریق رمانها،داس777تانها، و گزارش77ات خ77ودثبت نک77رده اس77ت؛1900 تا 1960اجتماعی سالهای 
ازآنجمله: ناسیونالیسم ترقیخواه و میهن پرستانه روزولت، نابودی ایده آلها براثر جنگ جهانی اول،بح77ران
اقتصادی دهه بیست، دلیل ادفاشیستی جنگ داخلی اسپانیا و جنگ جه77انی دوم، و س77رانجام رش77د
ایدئولوژی ناسیونالیس77تی درط77ول جن77گ س77رد. همینگ77وی درتم77ام ط77ول عم77ر درکن77ار کارنویس777ندگی،به
همکاری خبرنگاری و گزارشگری نیزبرای مطبوعات مش77غول ب777ود.سرانجام اوک77ه س77نبل مردانگ77ی ادب77ی

 دوبار1954 گلوله ای به شقیقه خودشلیک نمود،گرچه درسال 1961وعاشق مرگ قهرمانی بود،درسال 
براثر سقوط هواپیمایش،جان سالم بدربرده بود.به این دلیل گروهی مشهوریت ادبی اورا مرهون پ77اره ای
افسانه های عجیب زندگی خصوصی اش میدانند. درپایان،خوانندگان بیشتر علقمند ب77ه ح77وادث زن77دگی
خصوصی وی بودند تابه آثار ادبی اش، و به تحلیل روانشناسان،چون او نمی توانست انتظ77ارات عم77ومی

راازنظر ادبی برآورده نماید،دست بخودکشی زد.
همینگوی ازنظر خانوادگی،ازقشرمتوسط بود.پدرش پزشک ومادرش خوانن77ده بودن77د.وی درجن77گ جه77انی
اول رانن777ده آمب777ولنس بودوچن777دبارمجروح گردی77د ودرجن777گ داخل77ی اس777پانیا ب777ه ه777واداری ازچ777پ ه777ا
پرداخت.درآنجا،راستگرایان ژنرال فرانکو،علیه جمهوریخواهان،سوسیالیستها و کمونیستها می جنگیدن77د.

 داوطل7ب جنگ7ی خ7ارجی ازبریگاده7ای انترناسیونالیس7تی ؛40000درآنزمان باکمک م7الی ش7وروی ه7ا، 
ازآنجمله آندره مالرو و جرج آورل،علیه فاشیسم شرکت نمودن77د. وی درگزارش7ی مینویس77د ک77ه بای77دعلیه

1959 تا 1939دیکتاتوری فرانکو و مبارزه بافقر درجنگ داخلی اسپانیا شرکت نمود. همینگوی درسالهای 
بار ازدواج نموده بود.4درکوبا زندگی نمود. وی درطول زندگی 

ازجمله آثاراو: پیرمرد ودریا- ناقوس ها برای که بصدا درمی آیند؟-برف های کلیمانجارو- نویس77نده و جن77گ
– درکش77وری دیگ7ر- پ77اریس،یک جش7نی ب7رای زن7دگی – ب7اغ ع7دن – م7ردان ب7دون زن- هم7راه ک7اروانی
آفریقایی- تابستانی خطرناک- مرگی دربعدازظهر- پیروزی،دست خالی ماند- داش77تن و نداش77تن- س77تون
پنجم جاسوسی- گذرازرودخانه وجنگل- جزیرهها درتوفان- حقیقت درشفق- درزمان ما- قات77ل- تپ77ه ه77ای
سرسبز آفریقا-و زندگی کوتاه ولی خوشبختانه ماکومه . کت77اب داش77تن و نداش77تن اورا دررابط77ه بامب77ارزه

 بدنیا آمده بود.1889سیاسی و طبقاتی بحساب می آورند. همینگوی درسال 
   

رمانتیك نمودن  ادبي  جنگ .۔ ۷۴
  

                   Ernst  Jünger (1895 – 1998)  وصف جنگ طلبي .–ارنست يونگر 

ارنست يونگر ، نويسنده آلماني، انگار كه درنوجواني زياد شاهنانه وآثار هومر خوان77ده ب77ود ك77ه ب77ا عش77ق
رمانتیك جنگ، در شانزده سالگي وارد لژيون نظامي فرانسه شد تا به الجزاير رفت77ه ويابراثرش77ركت در دو
جنگ جهاني غرب،چندين بار مجروح شود.اوغیرمس77تقیم ،خ77ودرا يك77ي ازآخري77ن جنگجوي77ان قل77م بدس77ت
نیهیلیسم غرب میدانست. جامعه شناسان ومورخین ادبیات، زندگي وآثاراورا آينه تغییرو تحولت ، بح77ران
و هیجانات تاريخ قرن بیست اروپا بش7مار م7ي آورن7د. اوباتص77وراتي رمانتی7ك و ش77ور میه7ن پرس7تي و روح
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ماجراجويي، حداقل چهاربار وارد ارتش زمانهاي گوناگون ش7د ت7ا م77رگ را تحقی7ر كن7د!. م7اجراجويي ه77اي
جنگ خ77واهي اش نش77ان میدهن77د ك77ه او م77رگ را همچ77ون يونانی77ان باس77تان: هم77راه ، رفی77ق، و ش77اهد،
واقعیات قبول كرده بود.او میگفت ك77ه جن77گ ب77راي ي77ك جنگج77وي واقع77ي، همیش77ه اق77دام وعمل77ي مثب77ت
است، ولو اينكه با شكست نیز روبرو شود. يونگر میكوشد باكمك ادبی77ات: خط777ر،مرگ، و م77اجراجويي، را
جذاب نشان دهد و میگفت كه با نظ77ر و ت77وجه ب77ه اتف77اق م77رگ، هی77چ پدي77ده اي ب77راي ش77رح ادب77ي، ب77ي
اهمیت و كم ارزش نیست، چون هر واژه و هر دمي ممكن است ، آخري77ن لحظ77ه زن77دگي انس77ان باش77د.
وي با تكیه به هايدگر نوشت كه فقط درشرايط ااطراري، فوق الع77اده و م77رزي، اس77ت ك77ه م77ا ب77ه تجرب77ه
انسان بودن خود نزديك میشويم. به اين سبب او مبل77غ و ش77یفته لحظ77ه ه77اي خطرن7اك در زن7دگي ش7د.
اوبااشاره به جنگهاي كلسیك تا زمان جنگ جهاني اول، با احساسات رمانتیك مینويسد كه ب77دون كم77ك
تكنی77ك و وس77ايل نظ77امي، درمی77دان ن77برد، م77رد در مقاب77ل م77رد! قرارگی77رد. اوخ77ودرا ادي77بي ناسیونالیس77ت
میدانست ونه فاشیست ، گرچه نازيها سالها آثارش راباعلقه خاصي می77ان م77ردم تبلی77غ  نمودن77د و آن77ان

بجاي ايده آلهاي انساني، قهرمان پروري را به خواننده تلقین مي نمودند.
ارنست يونگر، مانند نیچه و هايدگر، بعداز پايان جنگ جهاني دوم در كشور خود مورد بي توجهي ق77رار  

گرفت، گرچه دشمن “خوني“ آلمان يعني فرانسه، اورا يكي ازنويسندگان مهم قرن بیستم بشمار  آورد.
شايد اين علقه فرانسويان ب77ه س77بب آث77ار سوررئالیس77تي اس77ت ك77ه ارنس77ت ي77ونگر تح77ت تع77ثیر ادبی77ات

، كه ارنست يونگر مسئول بخش1944 تا 1941فرانسه، درآغاز نوشت. بايد اشاره نمود كه بین سالهاي 
فرهنگي! ارتش فاشیسم،درفرانسه اش77غال ش77ده ب77ود، درآنج77ا محف77ل ادب77ي و ش77ب ش77عر ب77ه راه م77ي
انداخت و خودرا مخلص! ادبیات وفرهنگ قوي فرانسه معرفي مي نمود !.سالها طرفداران ارنس77ت ي77ونگر
درآلم77ان م77دعي ش77دند ك77ه اورانباي77د نماين77ده “اس77تتیك فاشیس77م“ بش777مارآورد،چون او تحقی77ر اس77تتیك
فاشیسم “خود“را هیچگاه مخفي ننمود. گرچه آثارش شامل ايدئولوژي يك سنت گ77راي فك77ري اش77رافي
است، او ديو فاشیسم را ولي انكار مي نمايد. ب7ه اي77ن دلی7ل باره7ا كوش7ید ت7ااز نش7ر نوش7ته ه7ايش در
رسانه هاي نازيسم پیشگیري نمايد. اوحتا يكي از آثارخودرا “بوتیقاي جنايات فاشیسم“ دانست . ي77ونگر
خود را يك سنت گراي نظامي ناسیونالیست میدانست و نه نويسنده جانبدار فاشیسم.. به نظر بعض77ي
از منقدين ، او دركتاب (رعد و برق پولد) پیرامون خشونت و پوچي جنگ و آدمكشي س77خن م77ي نماي77د.
در اوايل، برشت از هواداران نثر و داستانهاي او بود و آدرنو میگفت ك77ه او گرچ77ه نويس7نده رذيل7ي اس77ت،

ولي روياهايش شبیه آرزوهاي چپ ها هستند!. 
منقدين ادبي شوروي سابق، ارنست يونگر را يكي از جاده صاف ك77ن ه77اي فرهنگ77ي فاشیس77م آلم77ان 

نامیدند ك77ه بع77دازپايان جن7گ جه7اني دوم، ط7رح و كوش7ش ا7د هومانیس7تي خودرادرخ7دمت اي77دئولوژي
امپريالیستي آلمان غربي قرارداده بود. و اوباكمك ادبیات  پان فاشیستي  و نظامي گري، موجب تق77ويت
ايدئولوژي نازيسم نیزگرديد. چپ فرهنگي درغرب، آثار ارنست يونگر را مخل77وطي از دوس77تي و دش77مني
شمرد كه درسنگري اشتباهي ايستاده- ويادريك عروسي بیگانه رقصیده است!.و اورايك رمانتی77ك ناامی77د
و بدبین “قلب ماجراجويي“انسان سرگردان سرمايه داري نامیدند. يكي از منق77دين يه77ودي تب77ار آلم77اني،
نثر ي77ونگر را، ن7ثر س77واركاران و س7نت گ7راي جن7گ طل7ب نامی7د، ك77ه در آزمايش7گاه دوران جن7گ س7رد ب7ه
كیمیاگري زبان مشغول بود و میخواست عقلگرايي راباكمك اس77تتیك و زيب77ايي احساس77ي، ازمی77دان ب77در

نمايد. 
بخشي ازنقد لیبرال اشاره میكند كه يونگر گرچه آرمان جمعگرايي دارد ولي كمونیسم و فاشیسم را   

ماده گ7را دانس7ته و سوسیالیس7م بلش7ويكي را رد نم7ود. در نظ7ر ي77ونگر،براثر ص7نعت و تكنی77ك، زن7دگي،
خصوص77یات انس77اني خودراازدس77ت داده اس77ت. يك77ي ازدلي77ل مخ77الفت ظ77اهري او ب77ا فاشیس77م، ب77دلیل
اعتقادش به نقس مهم قشر برگزيدگان روشنفكر درجامعه ب7ود ون77ه بق77ول او می7دان لمپ7ن ه7اي پ7ابرهنه

 حزب كار گري نازي آلمان! و قبول مسئولیتهاي) NSDAP(نازيسم . او گويا عضويت در حزب فاشیستي 
فرهنگي راچندبار رد نمود. منقدين ادبي، ارنست ي77ونگر راآنارشیس77تي نامیدن77د ك77ه ب77ه تحقی77ر سیاس77ت
زمان خود مي پرداخت. چون او در كتاب (كارگر) از طريق كوششي رمانتیك-فوتوريستي، میخواه77د نظ77م

 ب77ه اته77ام آش77نايي ب77ا س77وء1944و آنارش77ي را درج77امعه ب77اهم آش77تي ده77د. ي77ونگر س77رانجام درس77ال 
قصدكنندگان به هیتلر، ازارت7ش اخ7راج و آث7ارش ممن77وع گرديدن7د. ب7ا اينوج77ود، اعط77اي ج7ايزه گ77وته ش7هر

 ب7ه او، م7وجب م7وجي از اع7تراض درفض7اي فرهنگ7ي آلم7ان غرب7ي ش7د، گرچ7ه1982فرانكفورت،درسال 
میتران بعدها همراه صدراعظم آلمان به ديدار او رفت. 

 درآنج77ا درگذش77ت .آث77اراو ش77امل:1998 درآلم77ان ب77دنیا آم77د و درس77ال 1895ارنس77ت ي77ونگر درس77ال    
مقاله،رمان، داس77تان، و خ7اطره نويس77ي، هس77تند. پ77در وي ش77یمیدان و داروس7از ب77ود. اودرك77ودكي گوي77ا
استعداد خاصي در موسیقي داشت و بعدها آنرا قطبي درمقابل صنعت و ماش77ین زده گ77ي میدانس77ت .

 عض77و لژي77ون فرانس77ه ش77د . وي در دانش77گاه فلس77فه و جانورشناس77ي خوان77ده و علق77ه1913اودرس77ال 
خاصي به قتل ! و گردآوري حشرات داشت. 

 روي ص77خره–مشكل علء دين- بسیج عمومي- آت77ش و خ77ون –ازجمله آثار او : زنبورهاي شیشه اي   
– دو بار ستاره هالي –هاي مرمري- اشعات و رعد و برق پولد- كارگر- درپاي ديوار زمان- باغها وخیابانها 

 هفتادسالگي وبرب77ادرفتني- اوت77وپي هل77ي پ77ولیس- س77فرنامه– معني و هدف زندگي –ديداري خطرناك 
 مق77الت سیاس77ي درمجلت–هاي بعدازجنگ- درجستجوي خود- بخاطر اين ه77دف- پ77رش زم77ان- روياه77ا 

 جلدي-هستند.22 مجموعه آثار –دهه بیست و سي 
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بعضي ازرمانهاي اورا اتوپیستي بشمار مي آورند. سبك آثارش معمولن براساس گزارش و شرح و وص77ف
سفرنامه اي است. يادداشت هاي روزانه و خاطره نويسي، يكي از سبكهاي مورد علقه ارنس77ت ي77ونگر
درزمان جنگ بودند. مقالتش ش77امل تئ77وري ه77اي فرهنگ77ي و انتق77اد از فرهن77گ غ77رب هس77تند. ش77اهكار
تئوريك فرهنگي او در كتاب (كارگر)، مبلغ قهرمان گرايي مانن77د س77ربازان زم77ان جن77گ جه77اني اول اس77ت.

ارنست يونگر كوشید تا به ثبت ادبي جنگ در قرن گذشته ي اروپا بپردازد. 

. غرب  ادبیات روستاییدرزوجی ۔ ۷۵

Eva Stittmatter (1930-210), Erwin Strittmatter (1912-1994) .   از شعر حوا- تا رمان اروین

 سالگی در چن7د روز پی7ش ،80مرگ حوا اشتریتماتر ، شاعره و منتقد ادبی آلمان شرقی سابق در سن 
باعث شد که من در چند کتاب تاریخ ادبیات آلمان و چن77د دانش77نامه مش77اهیر، دنب77ال بی77وگرافی کوت77اه او
بگردم ، ولی در غالب این اثار با بیوگرافی شوهر نویسنده وی یعنی اروین اشتریتماتر روبرو شدم ک77ه در

 درگذشته بود . 1994سال 
خانم حوا اشتریتماتر، غیر از چند کتاب مجموعه شعر، خالق کتاب کودکان و تئوری ادبی نیز میباش77د . او
نظری مثبت و خوشبینانه نسبت به جهان سوسیالیسم زمان خود یعن77ی استالینیس77م داش77ت . س77بک

 . وی در20نوشتن وی مخلوطی است از سنت ادبی7ات مردم7ی  ، ادبی77ات رمانتی77ک، و ادبی7ات آغ77از ق77رن 
دانشگاه به تحصیل زبان و ادبیات رومی و آلمانی پرداخت77ه ب77ود و در س77ن ج77وانی ب77ا اروی77ن اش77تریتماتر ،
نویسنده رمان سوسیالیستی روستایی ، در ش77رق آلم77ان ازدواج ک77رده ب77ود . او یک77ی از همک77اران م77ورد

اطمینان کانون نویسندگان کشور آلمان شرقی سوسیالیستی سابق بود . 
از جمله آثار او – مجموعه اشعار، برف ماه روی چمن ، یک گ77ل س77رخ همیش77ه غ77الب ، دلی77ل س77عادت ،
آزادی مرموز تنهایی ، روی تاب معلق ، ترانه ای از سکوت ، ص77د ش77عر ، عش77ق و تنف77ر ، زیب77ایی ، و زی77ر
تابش نور رقصان ، هستند . وی در کتاب  نامه ها ، صفات و جنبه های ادبی ادبیات آلمان شرقی سابق
رانیز نشان میدهد . او آثار اروین اشتریتماتر را طبق نیازهای استتیک نظام سوسیالیستی آنزمان کش77ور

 در شرق آلمان زندگی نمود . وی امروزه1930-2010خود معرفی میکند . حوا اشتریتماتر  میان سالهای 
یکی از شاعره های مهم آلمان در قرن بیست بشمار می آید .

 نخس77تین1954 نیز در شرق آلمان زندگی کرد . او در سال 1912-1994اروین اشتریتماتر- میان سالهای 
 با حوا اشتریماتر ، شاعره و داستان1957منشی کانون نویسندگان آلمان شرقی سابق بود ، و از سال 

 روستای7 عضو حزب کمونیست گردید و مسئولیت حزبی 1947نویس کودکان ، ازدواج نمود . او از سال 
اطراف محل سکونت خود را بعهده گرفت . 

اروین اشتریتماتر، عضو آکادمی هنر و منشی کانون نویسندگان آلمان شرقی نیز بود . امروزه گروه77ی از
منقدین ادبی ، او را خالق رمان سوسیالیستی روستایی بشمار می آورند . مواوع آثارش غالبا ش77رایط
زندگی و تغییرات اجتماعی روستایی ، رفتار روستائیان نسبت به تغییر روابط تولی77د ، انتق77اد از لج77اجت و

ایستادگی فکری حزبی و بوروکراتیک، هستند . 
نظرات روانشناسانه و ساده لوحانه او ،شرح و توصیف رنج و زندگی انس77ان روس77تایی و خ77رده ب77ورژوازی
شهرهای کوچک است . برشت در باره نمایشنامه " گور گرب77ه " او گفت77ه ب77ود ، آن نخس77تین نمایش77نامه

ایست که مبارزه طبقاتی مدرن در روستاها را نشان میدهد . 
 ب77دلیل عض77ویت در ح77زب1933اروین اشتریتماتر، همچون پدرش شغل نانوایی آموخته بود . وی در سال 

سوسیال دمکرات آلمان ، از طرف نازیها دستگیر و مدتی را در زندان گذراند . نخستین رم77ان ا و در س77ال
 زبان مختلف با تیراژی چند میلیونی منتشر ش77ده40 در جراید آنزمان منتشر شد. آثار او تاکنون به 1950

اند . غالب خوانندگان آثار او جوانان و نوجوان77ان در کش77ورهای بل77وک ش7رق س7ابق و کش77ورهای توس77عه
نیافته جهان سوم هستند .او در آثارش غیر از روزمره گی ک7ار، ب77ه ش7رایط و رواب77ط انس7ان و ط77بیعت نی7ز

میپردازد .
اروین اشتریماتر، با زبانی تصویری ، طنزآمیز و عامیانه به گذشته سرمایه داری و تحول سوسیالیس77م در
روستاها میپردازد . غالب رمانهای تح77ولی او دارای عناص77ر ق77وی اتوبیوگرافی77ک هس77تند . آث77ارش ش77رح و

 و در دوره1945توص77یف ش77رایط زن7دگی پرولتاری7ای روس7تایی و خ7رده ب77ورژوازی روس77تاها  قب7ل از س7ال 
کوشش سوسیالیستی بعد از جنگ جهانی دوم هستند . 

او در رم77ان ه7ایش ب77ه ترکی7ب ف7رم روای77تی س77نتی و عناص77ر اتوبیوگرافی77ک و شخص7ی می77پردازد . غی77ر از
رئالیس7م ادب7ی و س7بک توص7یف روس7تایی ، در آث7ارش خوانن77ده ب7ا مس7ئولیت نویس77نده ب7رای نوس7ازی
سوسیالیستی نیز روبرو میشود . او به مشکل سوسیالیستی نمودن روستاها و وحدت اجباری دو حزب

کمونیست و سوسیال دمکرات نیز اشاره مینماید .
وی در پای77ان عم77ر از نظ77ام استالینیس77تی فاص77له گرف77ت و ب77ه فلس77فه ه77ای ش77رقی مانن77د تائوئیس77م و
لئوتسه نزدیک شد . از جمله رمانه77ای او – درش77که گ77اوی ، تینک77و ج77وان ، معج77زه گ77ر ، اول77ه بینک77وپ ،
تقدیم ، داستانهای کوتاه سه چهارم قرن ، بلبل آبی ، دکانی در روستا ، آغاز چیزی ، یکشنبه در روس7تا
،  دوستم خانم تینا بابه ،  و دو نمایشنامه -  گور گربه ، و عروس هلندی-، و کتاب کودک7ان پ7ونی پ7درو ،
هستند . شاهکار او کتاب سه جلدی" دکانی در روستا"  است که بع7دها نی7ز بص77ورت فیل77م درآم7د . وی
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خالق چند داستان بلند ماندد – شرایط در هوا ، داستانهای قناری ، پزش77ک و ش77پش ، داس77تانهای ب77ی
وطنی ، و خالق داستانهای کوتاه مانند خاطرات روزانه نیز است .

5او را امروزه از مهمترین نویسندگان اجتماعی آلمان شرقی سابق میدانند ک77ه غی77ر از ج77ایزه لس77ینگ ، 
بار جایزه ملی ادبیات کشور خود را نیز دریافت نمود .

 قربانیاني از ادبیات سیاسي .۔ ۷۸

فراز و فرود يك جريان ادبي .
                                                     Expressionismus          اكسپرسیونیسم .

از جمله بازماندگان سبك اكسپرسیونیستي كه بنام و مشهوريتي فراموش نشدني رسیدند،میتوان    
از : برشت ، بوشنر، كافكا، دوبلین، بن ، هاينريش مان ، و جويس ، ن77ام ب77رد .آنه77ا ي77ا م77دتي ه77وادار اي77ن

جريان ادبي-هنري بودند و يا اينكه آثاري در اين سبك ازخودبجاي گذاشتند.
ولي شش تن از آنان بنامهاي : تراكل، اشترام ، زورگر ، م7ارك، اش77تادله، و لیش77تن اش7تاين ، ب7ه س7بب

شور وطن پرستي، در حین جنگ جهاني اول كشته شدند . 
با بقدرت رس77یدن فاشیس7م ، پن77ج ت77ن ديگ7ر آن77ان بنامه7اي : س.اينش77تین ، كل77ور ، ت77ولر ، واي7س، ولف77ن

اشتاين، بدلیل فشارهاي  سیاسي- اجتماعیي. دست به خودكشي زدند. 
و حداقل دو تن ديگر از آنان در بازداش77تگاههاي اجب77اري نازيس77م، بنامه77اي : م77وهزام ، و كورنفل77د، بقت77ل
رسیدند. دو تن ديگر بنامهاي : سرنر، و فون حديث، ت7ا زم7ان پاي7ان جن7گ جه7اني دوم، در اس7ارت نازيه7ا

بودند.
وبخش مهمي از يهوديان آلماني زبان اين جريان، دست به مهاجرت و فرار زدند.

گ.بن ، يك77ي از مش77هورترين ش77اعران اي77ن جري77ان، م7دتي ه77وادار فاشیس7م ش7د و توانس77ت ب77ه ش77غل
پزشكي خودادامه دهد. منتقدين چپ مدعي هستند كه گروهي ديگ77ر ك77ه نتوانس77تند مانن77د : برش77ت ،
هاينريش مان، و ر.بشر، راهي بس77وي پرولتاري7اي انقلب7ي بیابن7د، ب7ه ب77ن بس7ت رس7یدند و گوش7ه گی7ر

شدند.
 ب77ه فك77ر تش77كیل ي77ك– و اس77تتیك نم77ودن سیاس77ت –گروهي ديگر هم با هدف: سیاس77ي نم77ودن هن77ر 

، ب77ه تقلی77د از انقلب اكت77بر ش77وروي، در1918 و در نوامبر س77ال –جمهوري آنارشیستي شاعران، افتادند 
جنوب آلمان، اعلن حكومت جمهوري اتوپیستي، خود را نمودند. ول7ي بع7د از چن7د م7اه ب7ه س7بب حمل77ه

ناسیونالیسم و فاشیسم، شكست خوردند .
آنان خلف ماركسیستها، پرولتاريا را قطب مقابل بورژوازي، معرفي نكردند- بلكه خواستند با كمك قشر و
صنف ناسازمان يافته پنجم ! ، يعني : روشنفكران ، هنرمن77دان، ب77ي خانم77ان ه77ا، ف77واحش، و مجرمی77ن ،

قدرت را حفظ نمايند. 
واژه اكسپرسیونیسم درزبان لتین به معني : هنر بیان ، است .اوج سالهاي شكفتگي اين جريان       

 بحس77اب م77ي آورن77د. آن77ان ب77راي انج77ام انقلب سیاس77ي-1925 – 1910ادب777ي-هنري را بی77ن س77الهاي 
اجتماعي، خواننده و مردم را به انقلب فكري دعوت كردن7د و م7دعي ش7دند ك7ه ب7ا زوال ج77امعه و جه7ان
كه77ن، دنی77ايي ن77و بوج77ود خواه77د آم77د. م77ورخین سیرانديش77ه فرهنگ77ي، ريش77ه اكپرسیونیس77م را درآث77ار
گذشته : استريندبرگ، داستايوسكي، ويتمن ، و سمبولیسم فرانسوي مي بینند. ك77ه ب77دلیل بحرانه77اي
دروني و رواني انسان پیش از جنگ جهاني اول، بوجود آمد. اكپرسیونیستها كوشیدند ب77ه به77انه دف77اع از
حقوق فرد و آزادي شخصي، به مبارزه با: انسان مكانیكي جامعه صنعتي، تمدن شهرهاي انبوه ص77نعت
زده، س77اختارهاي ات77وريته ب77ورژوايي ، فرهن77گ پادش77اهي ويلهلم77ي آلم77ان. مك77انیكي ش77دن زن77دگي
بوروكراتیك، اتوريته دولت و خانواده، علم و فن زده گي زندگي، تسلط رسانه هاي جمعي وابسته. عق77ل

زده گي و نظم گرايي اجباري انسان و جامعه، بپردازند.
گروهي ديگر، علت وجود جريان اكسپرسیونیس7م را رق7ابتي میدانن7د ب7ا : تبلیغ7ات رنگی77ن خیاب7اني    

كالهاي مصرفي، مغزشويي رسانه هاي جمعي س77رمايه داري، ت77رس و بیگ77انگي انس77ان در ش77هرهاي
بزرگ و بدون مسافرخانه!، رونق فن و صنعت حمل و نقل و تحرك، مخالفت احساسي-فك77ري ب77ا مك77اتب
رقی77ب مانن77د: ناتورالیس77م، امپرسیونیس77م، سمبولیس77م، و رمانتیس77م ن77و. اكپرسیونیس77تها، خ77ودرا ا77د
واقعگرايي ناتورالیستي و عك77س ب77رداري و فتوك77پي ظ77اهري امپرسیونیس77تي، توص77یف روانشناس77انه، و
بررسي علت و معلولي حوادث و واقعیات، معرفي نمودند. گروه ديگ77ري دلی77ل رش77د آن77ان را: اع77تراض ب77ه
اتوريته صنعت، مبارزه نسل ها، جهاني شدن امپريالیسم، احس77اس خطرپاي77ان جه77ان و انس77ان. بش77مار

مي آورند. شايد به اين سبب بخشي از اكسپرسیونیستها به عرفان و عالم خلسه پناه برد . 
پاره اي ديگر از صاحب نظران چپ ،اين جريان را اعترااي میدانند درآغاز قرن بیستم علیه ب77ورژوازي،   

بي عدالتي اجتماعي، روابط غیردمكراتیك سیاسي، بیگانگي فرهنگي، ب77ي محت77وايي فرهن77گ رس77مي
حاكم دولتي- كه از مواعي غ77البن آنارشیس7تي ب77ه انتق7اد اجتم7اعي و سیاس7ي م77ي پ7ردازد، انتق77اد و
خشمي كه نتوانست توده اي شود و میان روشنفكران چ77پ مح77دود مان77د. گروه7ي ديگ77ر آن7را اعتراا7ي
رمانتیك در برابرسرمايه داري به حساب مي آورد. انتقاد و مخالفت سطحي و ص77وري اكسپرسیونیس77تها
را در آنجا مي بینند كه مثلن گرچه اد جنگ بودند، ولي به علل جنگ طلبي امپريالسم نم77ي پرداختن77د،
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يا اينكه اكپرسیونیسم را جرياني خرده بورژوايي در تمام زمینه هاي هنري و ادبي مي نامند ك77ه در دوره
گذر بسوي سرمايه داري انحصاري بوجود آمد، يا خشم انقلبي روشنفكرانه كه اد فرم ه77اي ايس77تاي:
امپرسیونیستي و ناتورالیستي بود . با اين وجود چن7د ت77ن از نماين7دگان ادبی77ات و هن77ر انقلب777ي-كارگري،
مانند برشت ، ر.بشر، و ه.مان، از آن بیرون زدند. منتقدين چپ اين ادعا را كه جريان اكسپرسیونیس77تي،
همان شكل رئالیسم سوسیالیستي زبان و ادبیات آلماني است، را قاطعانه رد میكنند و خوشحالند ك77ه
اكسپرسیونیس77م، س77رانجام از طري77ق ن77وعي “رئالیس77م انتق77ادي“ ب77ه كن77ار زده ش77د. نزديك77ي جه77ان

اكسپرسیونیستي به فلسفه زندگي اگزيستنسیالیستي، امروزه غیر قابل انكار است . 
 آغاز شد.مشهورترين شاعر1914-1910مرحله اول ادبیات اكپرسیونیسم با ژانر شعر بین سالهاي        

آن، گاتفريد بن، و داستان نويس آن ، كافكا به : تنهايي ، بیچاره گ77ي ، زوال ، آواره گ77ي، ب7ي ه7دفي ، و
افسرده گي، انسان غربي پرداختند.در درام هاي برشت ما شاهد انتقاد اجتماعي میشويم . ه77اينريش
مان، با رمانهاي انتقادي خود به مشهوريت جهاني رس77ید. ر. بش77ر ، بس77وي رئالیس77م سوسیالیس77تي،
استالینیسم، و طبقه كارگر رفت. شاعران آلماني زبان، يهودي تبار اين مكت77ب، ب77ه موا77وعات م77ذهبي و

عرفاني پرداختند.
مكتب اكسپرسیونیسم پیش از اينكه درمكتب دادائیسم حل شود، كوشید تا براي نج77ات خ77ود از تئ77وري
نیهیلیستي نیچه، نظريه نسبیت انیشتین، عقايد هدفمندي تاريخ لسینگ، و فلسفه شكاكي واهینگ77ر،
كمك بگیرد. انتقادات مرحله اي اكسپر سیونیستها از عقل گرايي و تمدن صنعتي باعث شد كه در بح7ث

 و ب77ا اش77اره ب77ه موا77ع گی77ري سیاس77ي ب77ن، ب77ه آن77ان تهم77ت ش77به1937هاي اكسپرسیونیستي س77ال 
فاشیس77تي بزنن77د، گرچ77ه نازيه77ا در دوران حك77ومت خ77ود ش77ديدا از اش77اعه هن77ر و ادبی77ات “ب77ي ريش77ه“
اكپرسیونیستي ممانعت نمودند. امروزه آثار اكسپرسیونیستي : تراكل، دوبلین، ب77ن ، و ه77ايم ، بخش77ي

مهم از ادبیات آلماني بشمار میرود. 
اكسپرسیونیست هاي ادبي رامیتوان بخشي از ادبیات مدرن غرب بشمار آورد، و گرچه آنان پروسه     

مدرنیته را از نظر فرم و محتوا در خود هظم نمودند و لي همزمان به انتقاد از آن نیز پرداختن77د. دادائیس77م
هم گرچه سالها به تمسخر آن پرداخت ولي سرانجام وارث اكسپرسیونیسم شد. اكسپرسیونیست ه77ا
درآغاز ادعاي انقلبي نمودن فرم هاي ادب77ي و هن77ري را داش77تند و گرچ77ه داراي : بنگ77اه نش77ر، جاپخ77انه،
كتابفروشي، كلوپ، محفل، مجلت، كافه، و رسانه خود بودند، اغل77ب م77ورد سانس77ور و تعقی77ب نی77ز ق77رار
میگرفتند. آنها براي ابراز هیج7ان احساس7ات شخص7ي، گ7اهي از س7اده و تلگ7راف نويس7ي، واژه س7ازي
خودسرانه، و مخالفت با منطق زباني، و انفجار فرم هاي استتیك ادبي گذش77ته، اس77تفاده م7ي نمودن77د.

 يك مجموعه شعر اكسپرسیونیستي ب77ا عن77وان “ س77قوط و زوال بش77ريت“ منتش77ر گردي77د.1919در سال 
اكسپرسونیستها در داستان و نوول نويسي ،از فرم كوتاه نويسي استفاده مي كردند.

      

نیچه؛ شاعرآوانگارد، فیلسوف جنجالی۔ ۷۹

Friedrich Nietzsche (1844-1900)     نیچه ، روشنگری وفلسفه باکمک سخنان برگزیده
 

توخولسکی، منتقد وروزنامه نگارآلمانی،پیش ازاقدام به خودکشی درزمان جنگ جهانی دوم،نوشته   
بود :"بگو به چه نیازداری، تامن درآن باره نقل قولی مناسب ازنیچه برای77ت بی7اورم" ، یعن77ی نیچ77ه باکم77ک
جملت قصارش در رد ویا تایید هرمواوعی،س77خن گفت77ه ب77ود. ام7روزه نیچ77ه گرای7ان فرانس77وی میکوش77ند
تاازاو فاشیست زدایی نمایند ومدعی هستند که فلسفه نیچه را نه ایده آلیزه ونه لعنت بای77دنمود، چ77ون
نیچ77777ه دوس77777تان وطرف77777داران غ77777رض ورزی نیزداش77777ت ک77777ه طب77777ق می77777ل خ77777ود اورا گ77777اهی :
نژادپرست،فاشیست،ا777ددمکرات،ادزن و غی77ره م77ی نمودن77د. حت7ا ام7روزه نظ77رات جدی77د نیچ77ه پیرام77ون
مس77ائل گون77اگون رامیت77وان کش77ف ک77رد ،ازآنجمل77ه : درب77اره تئ77وری حقیق777ت،فلسفه زب77ان، فوای77دعلوم
تجربی،محیط زیست،آشتی باطبیعت، اخلق، زیبایی شناسی و غیره ، گرچه بخش سیاس77ی فلس77فه
اوپراز تضادوتناقض است، به این دلی77ل فاشیس77ت ه77ا ازاونی77ز س77وء اس77تفاده نمودن77د. و ام77روزه فرام77وش
گردیده که نخستین بار آمریکایی ها بودند که با کمک متفکری بنام " گ. هال" ازنظرات نیچ77ه ب77رای قت77ل

 سوء استفاده نمودند . نازیها خودرا گاهی بطورآشکار نیچ77ه ای معرف77ی1904عام سرخپوستان در سال 
ننمودند، آنطور که مثل روبس7پیر خ7ودرا روس77ویی، و اس7تالین خ77ودرا مارکسیس7ت معرف7ی ک7رده بودن7د.
بایداشاره نمود که فلسفه سیاسی نیچه واستراتژی ناسیونال سوسیالیسم نیزباهم س77ازش نداش77تند
چون نیچه قبل مدتی هوادار حزب سوسیال-دمکرات آلمان بود. درغرب نویسندگان واندیشمندانی مانند:
نااویل آمریکایی، برنارد شاو انگلیسی، کامو و ژید فرانسوی، یاس77پرز و آدرن77و آلم77انی، تح77ت تع77ثیر نیچ77ه

بوده اند. آدرنو و هورکهایمر، نیچه را یک طبیب پیشگو و روشنگر میدانستند.
 سالگی بدلیل بیماری جسمی و روح77ی بارنشس77ته شدوازش77غل اس77تادی درکش77ور34نیچه درسن   

سوئیس کن7اررفت. وی س7الها اس77تاد تاری77خ ادبی77ات یون77ان باس77تان و آموزگ77ار دس77تورزبان لتی77ن ب77ود. وی
دردانشگاه،خود دررشته فیلولوگی یعنی تبار شناسی واژهه77ا درس خوان77ده ب77ود. وی میگف77ت ک77ه زب77ان،
هنر است و نه وسیله ای برای علم وکشف حقیقت. اودررابطه باانتقاد اززبان مینویسد که کشف ص77وری
حقیقت اهمیتی ندارد بلکه زیبایی شناسی درزبان مهم است، چون جهان ازطریق: زبان، گرامر و عق77ل،
قابل شناخت نیست. اودرکتاب (سرچش77مه زب77ان) م77دعی ش77د ک77ه زب77ان محص77ول غری77زه است،وغ777الب
مونولوگهای خودراازطریق کتاب منتشر کرده است. نیچه علقه خاص77ی ب77ه تبارشناس77ی لغ77ات داش77ت و
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میگفت که تبارشناسی نباید فقط تاری77خ مف77اهیم باش77د بلک77ه بای77دنگاهی انتق77ادی نیزب77ه تاری77خ مف77اهیم
بنماید. درنظر او ولی موسیقی قویترین رسانه بیان است. او زبان راهن77ری آپول77ویی و موس77یقی راهن77ری
دینوزیوسی میدانست. نیچه خودرا مخلوق خدای یونانی یعنی دینوزیوس بشمار می آورد. اوبه اس77طوره
نمودن موسیقی نیز پرداخت ،یعنی نوعی زبان نخستین،طبیعی و اصیل که حتا پیش ازشعروجودداشته
اس77ت. غ77الب آث77ارنیچه بص77ورت س77خنان برگزی77ده نوش77ته ش77ده ان77د. اودرتق77دیم کت77اب (انس77انی واقع77ا
انسانی)خود به ولتیر، از "آزادی فکری" یادمیکند، منظوراو: آزادی ازسنت رمانتیک آلمانی، ای77ده آلیس77م،
واگنرگرایی، مسیحیت، متافیزیک و افلتون گرایی، بود. اودررابطه زبان و عق77ل میگوی77د، چ77ون م77اهنوز ب77ه

دستور زبان وگرامر وابسته ایم،ازبحث وجودخدا، آزادشدنی نیستیم. 
گروهی ازمنتقدین ادبی مدعی هستند که نیچه یکی ازبزرگترین شاعران زبان آلمانی است. اورابعداز  

هاینه مهمترین خالق ومبتکر زبان آلمانی بحساب می آورند. نیچ77ه خ77ودرا یک77ی ازآوانگارده77ای فرهنگ77ی
 نیزب77ود. فلس77فه اورا انتق77ادی19زمانش بحساب می آورد. او، فیلسوف مد روز زمان دولت پ7روس درق7رن 

فرهنگی-استتیک بشمار می آورن7د. فلس77فه فرهن7گ وهن7ر درآغ7از فعالیته7ای روش7نگرانه نیچ777ه،درمرکز
نوشته های وی قرارداشت. هنر برای نیچه؛خلف هگل، رسانه ای است که باکم77ک آن میت77وان بااا77داد
زندگی نمود، بدون اینکه نیاز به آشتی آن7ان باش7د. وی در کت7اب (دان7ش فرهبخ7ش) مینویس7د ک77ه عل7م
ادامه ترقی هنر بود و انسان علم گ77را ادام77ه راه انس77ان هنردوس77ت اس77ت. ام77روزه نویس77ندگانی مانن77د:
توماس و ه7اینریش م7ان، برش7ت، دوبلی77ن، اش7تفات گئ77ورگ، گاتفری7د ب77ن، و یوه77ان بش7ر را تح7ت تع7ثیر

اومیدانند.
آوانگاردهای آغاز قرن بیست ازجمله تحسین کنندگان نیچه بودند. پست مدرنهایی مانند : لیوتار، دلوژ،  

دری77دا، و فوک77و نیزخ77ودرا تح77ت تع77ثیر او دانس77ته ان77د. بل77وخ، آدرن77و، هابرم77اس، و بنی77امین نی77ز اورا یک77ی از
روشنگران مدرنیته معرفی نمودند، گرچه نیچه خود درباره روشنگری دول77ت پ77روس ازب77ال، س77کوت نم77وده
است. سوء ظن نیچه به تم77ام سیس77تم گرای77ان تاری77خ فلس77فه ،رهنم77ودی موردپس77ند ب77رای پس77امدرنها
گردید،چون فلسفه نیچه دارای یک سیستم بسته نبود. اگرهگل رافیلسوف دین بنامند،نیچ777ه و فویرب77اخ

راباید ازجمله فیلسوفان منتقد دین بشمارآورد.در آغازکارفکری نیچه، 
فلسفه شوپنهاور، موسیقی واگنر، و رابطه دوس7تی خ7انم س77الومه، تع7ثیر ف7وق الع7اده ای داش7ته ان7د.
نیچه مینویسد که بعضی ها بعداز مرگ، متولد میگردند. فیلسوف مورد علقه نیچ77ه ول77ی هراکلی77ت ب77ود.
نیچه خواهان بازگشت به دوره آرکائیک ماقب7ل س7قراطی اس7ت یعن77ی ب77ه دوره فلس77فه دردوران ت7راژدی
یونانی. اوبه نقل از هراکلیت مینویسد که جهان پروسه ای از زوال، زایش، مردن و ش77دن اس77ت. اوتم77ام
تاریخ فلسفه بعداز هراکلیت راگمراهی نامید وفلسفه غرب از زمان افلتون تاکنون را ،بحث های تجریدی
بشمار آورد. فلسفه نیچه رابطه ای تنگاتنگ بازندگی اوداشت و ب77دون بی77وگرافی نیچ77ه، فه77م فلس77فه او
غیرممکن است. هایدگر اورا نقطه اوج وپایان متافیزیک غ77رب دانس77ت ک77ه نی77از ب77ه آغ77از دیگ77ری را مط77رح
نموده است. نیچه مینویسد ک77ه تم77ام کوشش77های دین77ی وفلس77فی ک77ه خواس77ته ان77د جه77ان ای77ده آل77ی
بسازند،باشکست روبرو شده اند،چون تمام متافیزیکها خیالپردازی و جنون بوده اند. با اینوجود چپ ه77ای

مارکسیست اورا فیلسوف سرمایه کلن در دروه پیش از اوج کاپیتالیسم نامیدند. 
نیچه باقدری اغراق،خودرا رادیکال ترین متفکر ونقطه عطفی درسیراندیشه دانست. اودرجایی میگوید   

فیلس77وفی اس77ت ب7ا دین77امیت وپت77ک ن77ابودی ارزش77های س77نتی گذش77ته. درنظ77ر او فیلس77وف بای7د مانن77د
قانونگذار باشد و راه را نشان ده77د. اوپیرام77ون مف77اهیم اخلق77ی اش77اره میکن77د ک77ه آنه77ا اب77دی نیس77تند و
تارخی دارن77د. پی77ش بین77ی او ک77ه درآین77ده انس77ان فق77ط روی اس77اس فرا77یه ه77ا خواه77د زیس77ت، م77وجب
استفاده عمل گرایی فلسفه زندگی ازطرف ویلیام جیمز گردید. وی مینویسد که انسان نه تنها موجودی
شناخت گرا بلکه عملگرا نیزاست چون اوااع جسمی وفکری او مستقیما به جهان وابسته اند، ب77ه ای77ن
دلیل نیچه راگاهی یک رئالیست عملگرا دانسته اند. نیچه به کشف عرفان وعالم خلسه نزد: هنرمندان،
فیلسوفان و روحانیون اشاره کرده وآنرا نش77ان سادیس77م، خ77ودآزاری و فش77ار آب77زورد نامی77د. درنظ77ر نیچ77ه

فشارزندگی آبزورد و عرفان، خاص انسانهایی است که اراده خود را نتوانسته اند عملی نمایند.
نیچه ازفلسفه تاریخ هگل که تاریخ جهان را دادگاه جهان نامید،فاصله گرفت و در کتاب (چنی77ن گف77ت   

زردشت) مینویسد که زمان پادش7اهان گذش7ته اس7ت و خل7ق نی7ازی ب7ه ش7اه ح7اکم ن7دارد. او ب7ه دف7اع
استتیک ازتاریخ میپردازد و میگوید باید بانظری زیباشناسانه و هنری به تاریخ نگریس7ت. اگ7ر تاری7خ نتوان7د
علم باشد، آن باید هنر شود. وی فراموشی را شرط یک زندگی سعادت آمیز میداند، گرچه انسان درنظر
او متاسفانه نمی تواند حوادث تاریخ را فراموش نماید.او امیدوار است که بانگاهی هنری و زیباشناس77انه
به تاریخ،شاید بتوان با واقعیات خشن و حوادث ناگوار کنارآمد، گرچه نبای77د خی77الپردازانه نم77ودن تاری77خ اورا
بعنوان فراراز واقعیات تاریخی بحساب آورد. وی در جای دیگری فرهنگ مدرن رابا اشاره به صنعتی ش77دن

جامعه، بی خون و مرده نامیده بود.
وی بااشاره به ابدی نبودن مفاهیم اخلقی مینویسد که ارزشهای اخلقی درگذشته نیز دچار تحول و  

تغییر شده ودرآینده نیز ثابت نخواهندماند، چون مفاهیم اخلقی کشف و تعریفهای انسانی هستند و نه
پدیدههای طبیعی که منتظر کشف و یافتن انس7انها باش77ند. اومیگوی77د ک77ه مف77اهیم اخلق77ی ک77ه انس77ان
غربی از سنت مسیحی همراه خود آورده، ارزش خودرا بعداز چندقرن ازدست داده اند، چون خدا م77رده و
انسانها هنوز درغارها نمایشنامه سایه های اورا نشان میدهند. اومینویسد که درجهان م77درن ک77ه اس77یر
نیهلیسم شده است باید درتعریف ارزشهای اخلقی تجدیدنظر گردد چون نیهلیسم مدرن، زندگی ستیز
و دشمن آن است. آزمایش انسان فعلی درآنجاست که او یک زندگی و م77رگ دائم77ی، ب77ی ه77دف و ب77ی
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معنی را باید بطور تکراری تحمل کند. چون تاریخ مدام تکرار میگردد و بهشتی وجودنخواه77د داش77ت، ای77ن
تکرار ابدی، نوع فوق العاده نیهلیسم نیز است . نیچه به انسان توصیه میکند که ازنظر فردی باید برخود،
صفات و پرهیزکاری هایش مسلط شود چون بالترین هدف درزندگی، دیداروملقات باخود اس77ت. انس77ان
آن چیزی خواهد شد که اکنون هست. به نقل از نیچه، نخستین کشف ابرمرد این بود که دیگر اعتق77ادی
به خدا نداشت چون براثرمرگ خدا دیگر قدرت و تسلط برانسان وجود نداشت. باید ه77دف انس77ان تس77لط
بر این هستی و زندگی  بدون هدف و معنی باشد، چون این تکرارم77دام و اجتن77اب ناپ7ذیر م77رگ و زن77دگی
موجب فرم افراطی نیهلیسم شده است. نیچه یک نیهلیسم اروپایی را پیش بینی نم77ود ک77ه درآن تم77ام
ارزشهای قدیمی و قوانین زندگی گم شده خواهند بود. پیش بینی فرهنگ اروپایی دردوقرن آین77ده زم77ان
نیچه بصورت نیهلیسم نیز موجب مرگ خدا شد؛ فرهنگ نیهلیستی که روی حوادث فاجعه آمی77ز بناش77ده

بود.
دررابطه با رد نظرات راستگرایان، محققین فرانس77وی طرف77دارنیچه مینویس77ند ک77ه نیچ77ه ناسیونالیس77م  

رانشان دوران انسان گله ای میدانست و آنرا رد نمود. او آنزمان آلمانها رانیز عقب افتاده ترین خل77ق اروپ77ا
لقب داد، گرچه نیچه درآنجا خبراز آمدن طبقه جدید یعنی برگزی77دگان می77داد. او کلیس77ا و پی77ام مس77یحیت

رانیز ردنمود ولی خود عیسی مسیح را باشرف ترین انسان تاریخ نامید!.

یادی از دو نویسنده سیاسی زمان فاشیسم .۔ ۸٠

آمریکا به سوسیالیست های ادبی اقامت نداد .
Feuchtwanger, Lion (1884 – 1958),  Kisch, Erwin Egon (1885 – 1948) 

لیون فویشتوانگر،نویسنده آلمانی یهودی تبار،منقد تئاتر،خالق رمانه77ای ت77اریخی وانتق777ادی،یکی از مه77م
 بابق77درت رس77یدن نازیه77ا1933ترین و معثرترین نویسندگان تبعید درزمان فاشیسم آلم77ان ب77ود. اودرس77ال 

کشورخودرا ترک نمود. حاکمیت فاشیسم باعث ش7د ک77ه فکروعم77ل وی سیاس77ی ش77وند. روزول77ت ازوی
دعوت نمود تاازفرانسه به آمریکا برود و استالین بدلیل جانبداری اوازشوروی درحال جنگ بافاشیس77م، ب77ا
وی دیدار کرد، ولی با روی کارآمدن مک کارتی درآمریکا،اورا به ج77رم کمونیس77ت ب77ودن همچ77ون برش77ت و

 درآمریکا محاکمه نمودند.1948چاپلین،درسال 
 ب77ود، اودرآغازخ77الق نمایش77نامه ه77ای20فویش77توانگر یک77ی از مهم77ترین داستانس77رایان نیم77ه اول ق77رن  

سوسیالیس77تی و پاسیفیس77تی ب77ود. مش77هوریت جه77انی اوول77ی ب77ه س77بب رمانه77ای هومانیس77تی
وادفلشیس77تی وی میباش77ند. اوباافک77ار واحساس77ات سوسیالیس777تی،لقب وق77ایع نگ77ار هومانیس77تی
بخودگرفت. وی درزمان تبعید ازاستتیک ادبی بسوی هنرمس77ئول واجتم77اعی تمای77ل ی77افت. اوت77ادم م77رگ

 زبان خارجی ترجمه شدند. وی20یکی از پرخواننده ترین رمان نویسان آلمان باتیراژ بال بود که آثارش به 
چون درجوانی بدلیل یهودی بودن نتوانست استاد دانشگاه شود به نقد ادبی پیرام77ون تئ77اتر روی آورد. او
یک77ی از نوگرای77ان رم77ان ت77اریخی ازموا77عی روش7777نگرانه،هومانیستی و عقلگرای77انه بود.آث7777ارش غی77راز

روشنگری،سرگرم کننده نیز میباشند.
وی به تاریخ از دید ماتریالیستی می نگریست وسهمی برای تفسیر عقلگرایانه و گذشته انسانی

داشت. پیرامون انساندوستی وبلندنظری، اوبه خوانندگان اخطارمیداد. درنظراوفاشیسم ترکیبی
بودازسرمایه کلن،سیاست دیکتاتوری،قوای قضایی وابسته و اعمال لمپنی جنایتکاران. وی ازآغاز زمان

تبعید درخارج، پیرامون نقش هنرمند درمبارزه اجتماعی می پرسید. آثاراو درزمان جنگ سرد غرب، بدلیل
جانبداری وی ازسوسیالیسم، در بعضی ازکشورهای سرمایه داری منتشرنشدند.

اومدتی همکار برشت در تئاتر حماسی بود،وی همچون برشت،تاری77خ را پروس77ه وجری77انی آموزن77ده ب77رای
انسان میدید.اودرآغازتحت تعثیر اسکار وایلد آثاری درمکتب رمانتیک نو نوشته بود ولی درس77الهای تبعی77د
به نقش هنرمنددرمبارزه علیه دیکتاتوری اش77اره نم777ود.درسبک داستانس777رایی،اوزیرتعثیر توم77اس م77ان و
دوبلین بود. وی درنمایشنامه های اجتماعی خود به سیاست استعماری غرب اش77اره ک77رد. فویش77توانگر
دردانشگاه دررشته های ادبیات،تاریخ و فلسفه درس خوانده بود. اودرزمان تبعید ب77ه نویس77ندگان نیازمن77د

کمک مالی نمود.
او آواره گی، بی وطنی، و یهودی بودن خودرا نوعی جهانوطنی بحساب می آورد و میگف77ت ک77ه یهودی77ان
نخستین قربانی بقدرت رسیدن فاشیسم بودند.اوکوش77ید تادربعض77ی ازآث777ارش،تعقیب یهودی77ان و تئ77وری

نژادگرایانه فاشیسم راافشا نماید.
پدر لیون فویشتوانگریک کارخانه دار ثروتمند بود.وی درسالهای تبعید درآمریکا زن77دگی مرف77ه ای داش77ت .
دوستی درباره اقامتگاه وی مینویسد : " نویسنده باید مانند او زندگی کند؛ خانه ای مانند قصر،لب دریا ،

 کتاب،چندماشین،آشپز،راننده،باغبان،همس7777777ر،سگ،گربه،آهو،دریاچه ای11000 اطاق، 20روی تپه،با 
پرازماهی،باغی پرازدرختهای نارنج و لیمو! " .

لیون فویشتوانگر خالق:درام،داستان،رمان،مقاله، وشعر اس7ت. ازجمل7ه آث7ار او: جزای7ر نف7777تی،کلکته،ماه
مه ، شیطان درفرانسه،اسلحه برای آمریکا،گویا یاجه77ان فقیرش777ناخت،یهودی ش777یرین،خانم اش77رافزاده
زشت، س77ه جل77د یوس777فی،جنگی یه777ودی،پسران،روزی فراخواهدرس777ید،رویاهای روس777تایی،درسهای
دیوانگ77ان ی77ا م77رگ ژان ژاک روس777و،خانم یه777ودی،سالن انتظ7777ار،موفقیت،خانواده آپرم7777ن،تبعید،اسیران
جنگ،بازرگان هلندی،زندگی ادوارد دوم،جنون شیطان بوستونی،موفقیت،سرودهای اس77پانیایی، و غی77ره
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میباشند. او با ترجمه نمایش77نامه "ایرانیان"،اث777ر آشیلوس،رفتارخش777ن ب77ا شکس77ت خوردگ77ان درجن77گ را
 منتشرشدند.1959 جلدی اودرسال 20نشان داد. مجموعه آثار 

اروین کیش ، نویسنده و ژورنالیس7ت یه77ودی تب7ار آلم7انی زب7ان اه77ل چکس777لواکی،خالق رپرتاژه77ای   
انتقادی باکیفیت ادبی،پایه گذار ژورنالیسم مدرن ویکی ازاستادان این ژانر بود. مع77روف تری77ن جمل77ه او: "
چی77زی عجی77ب ت77ر از حقیق77ت س77اده نیس77ت " میباش77د. اوب77دلیل عقای77د مارکسیس77تی، زن77دگی عجی77ب

وپرماجرایی داشت چون بارها دستگیر وبطورمکررازکشورهای مختلف اخراج شد.
1919 شهر وی77ن ش77رکت ک77رد ورهبرگارده77ای س77رخ درمونی77خ گردی77د. وی درس77ال 1918اودرانقلب نوامر 

واردحزب کمونیست کشورخودگردید ودرجنگ داخلی اسپانیا درجبهه کمونیس7تها وجمهوریخواه77ان علی77ه
 بابقدرت رسیدن فاشیسم، کشورخودرا ترک نمود.1933راستگرایان به مبارزه پرداخت . وی درسال 

اروین کیش،یکی از روزنامه نگاران اجتماعی،انتقادی و انقلبی زمان خودبود. کتاب " گزارشگربرق آسای
 گذاش7ت. ب7ه س7بب عین7ی20 بار تجدید چاپ ش7د و اثرمهم7ی روی رش77ته روزن7امه نگ77اری ق7رن 15" او 

گرایی،دقت و واقعگرایی آثارش، کتابهای اورابرای آموزش به روزنامه نگاران ج77وان س7فارش میدهن77د. وی
استاد رپرتاژنویسی بود وآنرا وسیله ای هنری برای مبارزه اجتماعی بحساب می آورد. رپرتاژ واقعگرای77انه
وتحلیلی او ژانر ادبی خاصی درتاریخ ادبیات غرب ش7ده اس7ت . اودرب77اره فق77ر، جن77گ ، اس7تثمار، زن77دگی
کارگران،جهان صنعت،محیط اجتماع و مسایل ادب7777ی-تاریخی،رپرتاژهای ارزش77مندی درمطبوع77ات آنزم77ان

بچاپ رساند.
  قرن گذشته به جانبداری ازانقلب کارگری و انتقاد اجتماعی از کاپیتالیسم پرداخ77ت. وی20وی در دهه 

یکی از پایه گذاران شورای کارگران وسربازان انقلبی درشهر وین بود. اوباجانبداری ازفق77را وتحقی77ر ش77ده
گان، به مبارزه علیه شوینیسم،استثمار،و نظامی گری پرداخت. ازدیگر مواوعات آثاراو: زندگی غم انگیز
س77ربازان درجن77گ جه77انی اول،زن77دگی اقش77ارپائین ج77امعه آمریک777ا،زندگی س77خت انس77انها درش77وروی
آنزمان،زندگی یهودیان در گتوه77ا، و جنجاله7ای زن7دگی تبعی7دیان درمکزی7ک ب77ود. نازیه7ا ن7ه تنه7ا آث7ارش را
ممنوع نمودند بلکه درمراسم کتاب سوزی،آثاراورا طعمه آتش نمودند. اوچ77ون درآمریک77ا دی77د ک77ه س77رمایه

داری باانسانها چگونه رفتار میکند،تاپایان عمر یک سوسیالیست وفادار ماند.
پدر وی تاجرصنایع نساجی بود. او درشب آتش سوزی مجلس نازیها درآلمان دستگیر و اخراج شد، چون 

یکی از متنفرترین روشنفکران یهودی درنظر فاشیسم بحساب می آمد. 
ازجمله آثار وی : گزارشگر برق آسا،تزارها-آخوندها-بلشویکها، بهشت آمریکا، تغیی77ر آس77یا، ب77ازار جنج77ال

 گتو، کشفیاتی درمکزیک، ک77وچه ه77ا و7فروشان، کارل مارکس در فلن جا، چین مخفی، داستانهایی از 
شبهای پراگ ، سربازی در شهر پراگ ، و مکاتبه ای خیالی با هیتلر، هستند.

شعر خوانی اخلقی با گیتار ادبی .۔ ۸۱

ادبیات- میان مزاحمت قانون حاکمان ، و علقمندان به کتاب .

دراین نوشته کوتاه هدف آنست که اشاره ای ب77ه اوا77اع ادبی77ات درش77وروی س77ابق درزم77ان خروش77چف و
 بشود.1985تا1954برژنف بین سالهای 

 نفرزی77ز دس77ت و پ77ای ش77رکت500 ح77دود 1953طب77ق آم777اری،درمراسم خاکس77پاری اس77تالین درس77ال 
همگ77انی! ل77ه ش77ده وازپ77ای درآمدن77د . و خروش77چف بعدازبق77درت رس77یدن ن77ه تنه77ا وزیراطلع77ات وامنی77ت

 سال به افشا وجنایات استالین زدایی سیستم ش77وروی پزداخ77ت .10استالین رااعدام نمود بلکه حدود 
ولی با بقدرت رسیدن برژنف که خود یک نئواستالینیس77ت ب77ود،از ادام77ه دیکت77اتور زدای77ی وتعقی77ب جن77ایت
کاران استالینیستی جلوگیری شد. لئونی برژنف با نوش77تن کت7اب س77ه جل77دی خ7اطراتش ب77ا کم77ک چن7د

 رااز آن خودنم77ود بلک77ه کوش77ید ت77ا عض77و انج77ن1979ژورنالیس77ت!، ن77ه تنه77ا ج77ایزه ادب77ی لنی77ن درس77ال 
نویسندگان اتحادشوروی شود. بقول منتقدی او تنها کسی است ک7ه ن77ه تنه7ا کتابه7ایش را خودننوش77ت

 س77ال ممن77وعیت درزم77ان20بلکه آنان را نیزهیچگاه نخواند ! باید اشاره کرد که کنگ77ره نویس77ندگان بع77داز 
استالین ، درزمان خروشچف دوباره تشکیل جلسه داد. درزمان برژنف موج سومی از اهل قل77م ب77ه خ77ارج

70فرار نمودند: گروه اول دردوره بعدازانقلب ، و گروه دوم بعدازپایان جنگ جهانی ، و گروه سوم در ده77ه 
به مهاجرت پرداختند. 

 ش77نونده ش77رکت میکردن77د چ77ون چ77اپ کت77اب30000 دربعضی ازجلسات شعرخوانی ح77دود 1960درسال 
 ب77ار ب77ه9000شعر بطور رسمی بامحدودیت قانونی روبرو شده بود . و بعضی ازنمایش77نامه ه77ا ت77ا ح77دود 

معرض اجرا درآمدند . آنا آخماتوا، شاعره معترض، اینگونه آثار را " ماقبل گوتنبرگی "نامید چون آنان غالب77ا
 دررابط77ه ب7ا انتقادازفض7ای ادب77ی1954مخفیانه دستنویس و پخش میشدند. درکنگره نویسندگان درسال 

شوروی ، نویسنده ای گفته بود که :" اجازه بدهید بیشتر بنویس7یم ت7ا بیش7تر جلس77ه برق7رار کنی7م " . و
خانم آخماتوا درباره بازگشتگان از اردوهای کاراجباری نوش77ت ک77ه : "اکن77ون دو گ7روه درچش77مان هم77دیگر
می نگرند ، گروه تعقیب شده وگروه تعقیب کننده ". و دیگری گفت که قهرمان امروزی م77ا ، نوس77ندگانی
هستند که بدلیل پایداری به اصول اخلق ، دست از نویسندگی برداشته باشند. توایح اینکه نخستیین

 با نوشتن رم77انی ب77ا عن77وان " ذوب ی77خ ه77ا و ه77وای آفت77ابی " ،1954بار نویسنده ای بنام انبورگ درسال 
دوره آزادی نسبی ادبی بعداز استالین؛ درزم77ان خروش77چف  را ای77ن چنی77ن نامی77د. نویس77نده دیگ77ری بن77ام
دودنیسف دررابطه باادبیات شکایتی علیه نمایندگان رسمی جامعه شوروی گفته بود که انسانها تنه77ا از
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طریق نان زندگی نم77ی کنن77د. ش77کوفایی مج77دد شعر،داس777تان کوت77اه و ن77وول، خصوص77یت خ77اص ادبی77ات
پسااستالنیستی بود چون اوبا حمایت از رمانهای تبلیغی آبروی این ژانر را برده بود. ادع77ا میش77ود ک77ه در
زمان استالین میان خواننده و نویسنده سه ن7وع سانس77ور ح7اکم ب77ود : سانس77ور ناش77ر ، سانس77ور اداره
مدیریت و نظارت بر ادبیات ، و خودسانسوری نویسنده . ادبیات جنگ77ی ول7ی تنه7ا ژان77ری ب77ود ک77ه س77الها

 عن77وان و500 رمان پیرامون جنگ منتشر شد یعنی هرسال 20000رونق داشت . بعداز پایان جنگ حدود 
 عنوان رمان وارد بازار کتاب میشد . 10هرهفته 

بعدازمرگ استالین اختلف میان طرفداران ادبیات لی7برال و طرف7داران مکت7ب رئالیس7م سوسیالیس7تی  
موجب اختلف وجدایی دونسل یعنی " پدران و پسران " شد. دررابطه باهنر سوررئالیستی ،گروهی ب77ه
تولید آثاری در زمینه رئالیسم تجاری ! و سودجویانه پرداختند . در فضای غیر دمکراتی77ک فرهنگ777ی،ادیبان
غالبا تبدیل به کارمندان و بوروکراتهای اداری شده بودند و در مقابل تم7ایلت غل77ط فرمالیس7تی، ع7ده ای

 یعنی بعداز روی کارآم77دن گورب77اچف،1989به دفاع از رئالیسم و خلقی بودن ادبیات پرداختند. حتا تاسال 
بطرق گوناگون کوشش میشد تااز مکتب رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات دفاع شود وآثاری پیرام77ون "

60صداقت در ادبیات " منتشر گردید. در دوره گورب77اچف بعض77ی، آث77ار خ77ودرا ک77ه پی77ش ازجن77گ ی77ا درده77ه 
نوشته بودند توانستند بچاپ برسانند. غیراز آبزورد گرای77ان، دیگ77ران نی77ز ن77ه تنه77ا از نظ77ر ف77رم بلک77ه از نظ77ر
محتوا با نرم های ادبیات شوروی قطع رابطه نمودند.. درمجلت ادبی اغل77ب آرزوی نق77دی میش77د ک77ه ب77ه

 ش77هامت ب77رای80اصطلح ، قادر به سلخی گاو مقدس ادبی دولتی باشد. درادبیات مخالفین، در ده77ه 
خلق ژانرهای جدید مانند : رمان پلیسی و رمان اروتیک نیز افزایش یافت. بعداز بیست سال ممن77وعیت ،
احساسات شخصی مانند : طلق ، عشق، الکلی شدن،احساس شنگولی، و "حرامزاده گ77ی " ،اج77ازه
نشر درادبیات یافتند. بجای نویسندگان چپ و راست پیشین ، دراواخر ، نویسندگان ب77دو دس77ته لی77برال و
س77نت گ77را تقس77یم ش77دند . ازجمل77ه نویس77ندگان س77نت گ77را ، سولژینینس77ین ب77ود ک77ه مته77م ب77ه : ا77د
کمونیست بودن ،سلطنت طلب بودن ، مخ77الف پلورالیس77م ، و مبل77غ اخلق س77نتی، ش77ده ب77ود. درس77ال

 کتابی باعنوان ( شوروی اد شورایی ) منتشر شد که درآن اشاره به سه ن77وع آگ77اهی انس77ان در1985
شرایط فضای بسته اجتماعی گردید، یعنی : یک جور فکر ک7ردن ، ج77وردیگری ح7رف زدن ، و ن7وع دیگ77ری

عمل کردن !. 
 قرن گذش77ته بح7ث و پرس7ش م7ی ش7د ک77ه آیاادبی7ات توان7ایی آن77را دارد ک77ه درمقاب77ل انقلب70تا دهه  

علمی-صنعتی عکس العملی نشان ده77د چ77ون س77الها درزم77ان ش77وروی ن77ه احساس77ات انس77انی بلک77ه
ماشین و پروسه تولید، درادبیات مطرح میشدند و خوانندگان ازنویسندگان تقاا7ای بازگش7ت ب7ه توص7یف
انسان در رئالیسم روس مانند زمان : تولستوی، چخوف، تورگنیف ، و گورکی نمودند . نویس77نده ای بن77ام
روزف ، استالین و مقامات حزبی را متهم نمود که موجب سقوط اخلق اجتماعی شده اند. گروه دیگ77ری
با اشاره به آثار : تورگنیف ، بولگانف ،داستایوس77کی، و لرم7انتف، خواه7ان ط7رح اص7ول اخلق7ی درادبی7ات
شدند،آنان غیراز مواوع بازگشت اسیران از اردوگاههای کار به وط77ن، انتق77اد ب77ه بوروکراتیس7م سیس77تم
ش77وروی و وج77ود و رش77د ی77ک اریس77توکراتی حزب77ی درادبی77ات ش77دند. گروه77ی از مه77اجران در خ77ارج ب77ه
مسیحیت گرویدند و همچون گوگول طنز را مخالف عقای7د و اخلق مس7یحی دانس7تند. درزم7ان ح7اکمیت
استالین اداره سانسور کتابی منتشر کرده بود که درآن از مواوعات ممنوعه در رسانه ه77ا و ادبی77ات ن77ام

برده شده بود .روشنفکران به این کتاب " تلموذ " اداره سانسور میگفتند . 
 ق77رن گذش77ته ش77کوفایی خاص77ی ی77افت. ازجمل77ه70در شوروی استالنیستی،ادبیات روستای درده77ه   

معروف ترین نمایندگان آن،نویسندگانی مانند : راسپوتین، آس77تانف، و بل77وف بودن77د. تاکی77د روی نیروه77ای
اخلقی روستایی درمقابل شهر، و شکاکی به عواقب پیشرفت صنعتی،باعث تفکر پیرامون حف77ظ محی77ط
زیست شد. گرچ77ه قبل نویس7ندگانی مانن7د : لئول77ف، پلتون7ف، تواردوفس77کی، و ش77لوخف، آث7اری درای7ن
زمینه خلق نموده بودند، بعدازمرگ استالین ولی اهمیت بیستری به آن داده شد و آن یک ژان77ر مس77تقل
درادبیات شد. منقدی پیرامون ارورت احترام به فرهنگ فولکلوریک مردمی نوشته بود که اگر با تفنگ ب77ه
گذشته شلیک کنید، آینده با ت77وپ ب77ه ش77ما ج77واب خواه77د داد. درادبی77ات روس77تایی ، نویس77ندگان مقی77م
سیبریه نقش مهی داشتند. مبارزه ب77اطبیعت و س77رما در ای77ن ژان77ر ج77ای خاص77ی داش77ت. از جمل77ه دیگ77ر
خصوصیات ای77ن گ77ونه ادبی77ات، مخ77الفت آن ب77ا براب77ری حق77وق زن77ان ب77ود چ77ون در نظ77ر آن77ان، از ای77ن طری77ق
پیوندهای خانواده گی گسسته میشوند. اعتراض دیگر ادبیات روس77تایی، مخ77الفت ب77ا دخ77الت سیاس77ت
بلشویکی در زندگی خصوصی روستاها بود. نثر روستایی همچون نثر تاریخی از جمل77ه نثره77ای جدی77دی

 آغازگردیده بود. همزمان درمیان1970بودند که تازه شکوفا شده بود. علقه به مواوعات تاریخی ازسال 
حاکمان مبارزه علیه مدرنیسم درادبیات و هنر آشکارگردید. درجواب پرسش : جدی77دترین م77وج ادب77ی چ77ه

نام دارد ؟ ، اهل ذوقی به طنز گفته بود : فشار جدید !
 یعنی درزمان حاکمیت خروشچف و برژنف ، گروهی ازشاعران هنوز تحت1985-1954در بین سالهای   

تع77ثیر نظ77رات سیاس77ی و ش77اعرانه مایاکوفس77کی بودن77د . و گروه77ی وظیف77ه ش77اعر را آم77وزش خوانن77ده
میدانستند. آرسنی تراکوفسکی میگف77ت ک77ه نق77ش شاعر،برق777راری پل77ی می77ان گذش77ته و آین77ده اس77ت.
مرحله شعر غیرسیاسی باآثار خانم بل آخمادولینا ش77روع ش77د ک77ه وظیف77ه ش77عر را ش77ادنمودن خوانن77ده

 ب77وریس70 و 60نمبدانست بلکه یادآوری درد و رنج شخصی برای خوانن77ده . ودررابط77ه ب77ا ش77عر دهه77ای 
اسلوسکی نوشت که : شاعر تلفن نیست بلکه کاب7ل تلگ7راف اس7ت . مق7اله مش77هور ارنب77ورگ پیرام7ون
بحث می77ان ی7ک زن ش7اعر و ش77وهر فیزیک77دان اش ک77ه مخ7الف ش77عر، و جانب7دار عل7م ب77ود، ب7اعث م77وج "
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شاعران و فیزیک دانان " گردید. دراین سالها هنوز کسانی ک7ه ب77ه س7بک س7اموئل بک7ت و اوژن یونس77کو
نمایشنامه آبزورد می نوشتند، تحت پیگرد قانونی قرار میگرفتند .

 قرن گذشته ، داستان،و داس7تان کوت77اه، رنسانس77ی ت7ازه ی77افت.20باتکیه برآثار چخوف و ادبیات دهه   
نویسندگان غربی مانند : همینگوی، اشتاین بک ، برنارد شاو، اشتفان تسوایگ، توماس مان ، هاینریش
مان ، کافکا، کامو، برشت، پیراندلو، سارتر،آگا کریستی، موراویا، و ماوری77اک ، در س77الهای آخ77ر ح77اکمیت
ش77وروی اج77ازه نش77ر یافتن77د. از جمل77ه آموزگ77اران داس77تان کوت77اه در ای77ن دوره : چخ77وف ، همینگ77وی،
دسپاسوس، و هاینریش بول بودند. نثر نو رابطه خودبا ادبی77ات اروپ77ایی و آمریک77ایی را بط77ور آش77کار اعلن
نمود . داستایوسکی دیگر دیوی ارتجاعی بحساب نمی آمد، وهمینگوی و پیکاسو دیگر درادبی77ات و هن77ر،

.تحقیرانه "سبک گرا " نامیده نمی شدند

ادبیات میان آرمانخواهی و حزب گرایی .۔ ۸۲

 نویسنده میان آرزو و تحزب !

1953 ت77ا 1932گرچ77ه مکت77ب رئالیس77م سوسیالیس77تی (واقعگرای77ی اجتم77اعی) فق77ط می77ان س77الهای   
سیاست ادبی ح7زب کمونیس7ت ش77وروی را تعیی7ن میک777رد،استالین ول7ی ب7ه تنه7ایی تاری77خ،سیاست و

 نویس77نده ای ک77ه درزم77ان2000 از . رازیرنف77وذ خودداش77ت 1953ت77ا 1928فرهن77گ ش77وروی بی77ن س77الهای 
 نفرازآنان اعدام شدند. خودکشی های بیشماری میان شاعران دردهه1500اودستگیرشده بودند،حدود 

600ودرپای77ان بع77دازمرگ اس77تالین از ,بیس77ت ق77رن گذش77ته نیزم77وجب تعج77ب انظ77ارعمومی ش77ده ب77ود. 
نویسنده که بدون دلیل مورد ظلم واقع شده بودند اعاده حیثیت گردید. استالین خود میگف77ت ک77ه ادبی7ات

 قرن گذشته به ادبیات ی77ک30باید ازحزب برای مبارزه و پیروزی کمونیسم درجامعه حمایت نماید. دردهه 
مسئولیت عظیم اجتماعی داده شده بود. تزهای طرح سوسیالیسم رئالیستی غالب77ا متک77ی ب77ه نظ77رات
استالین بودند که میگفت نویسندگان ،مهندسان روح و روان انسانها هس777تند،یعنی حت77ا خلقی77ت ادب77ی
دچار بوروکراتیسم دولتی شده بود ؛ به ای77ن دلی77ل گروه77ی ازاه77ل قل77م ب77ه مه77اجرت درون77ی پن77اه بردن77د.
نویسنده ای دراین رابطه نوشت که :" آزادی درآینده قراردارد ؛ پشت کوههای کار،ماورای آرامگاه کش77ته
شده گان" . لوناچارسکی ؛ یکی دیگر از نظریه پردازان ادبی نوشت که هنر، جانبدار و طبقاتی اس77ت . و
گورکی بعدازبازگشت ازمهاجرت دوم خ77ود ب77ه وط77ن، هومانیس77م خ77ودرا بط77ور کام77ل درخ77دمت سیاس77ت
فرهنگ77ی اس77تالین ق77رارداد. سیاس77ت ادب77ی ک77ه استالین،گ777777ورکی،گروتسکی و ف77ادوف پیش77نهاد

میکردند،میبایست جانبدارانه،حزبی، مردمی و ساده می بود.
آنزمان سیاست تعقیب وسرکوب دولتی دائم : ادیب777ان،هنرمندان و دانش77مندان رادری77ک وا77عیت ت77رس 

 بطورکام77ل1932وناامنی قرارداده بود. و به آزادی نس77بی گروهه77ای آوانگ7ارد ادب77ی بع777دازانقلب،درسال 
پای77ان داده ش77د.. پ77اره ای ازآث77ارادبی آنزم77ان نش77ان میدهن77د ک77ه ف77راز و ف77رود قهرم77ان ادب77ی دروا77عیت

،1956-1917دیکت77اتوری وبوروکراتیس77م، درتنگ77اتنگی خاص77ی قرارداشت.ادبی777ات مه77اجربین س77الهای   
 اختلف واقعی می7ان ادبی7ات درون و1924بخشی ازادبیات فراریان شوروی بحساب می آید،گرچه تاسال 

برون مرز شوروی وجودنداشت. باآغازجن77گ جه77انی دوم،ادبی77ات جن77گ نی77ز بخ7ش مهم77ی ازادبی77ات زم77ان
اس77تالین ش77د. ادبی77ات دف77اعی درآن س77الها را میت77وان بخش77ی ازادبی77ات جن77گ بحس77اب آورد. نویس77نده
دیگرفقط نویسنده نبودند بلکه مبارزی در جبهه ادبی،و نظ77امی ش77دن زب77ان درای77ن دوره غیرقاب77ل اجتن77اب
بود. فراریان ادبی مدعی بودند ک77ه درتاری77خ ادبی77ات جه77ان، ش77اهکارهای ج77اودانی ازط77رف نویس77ندگانی
مانند : ولتر،هاینه،ویکتورهوگو، و میکیویچ ،درخارج ازکشور زبان م77ادری نوش77ته ش77ده ان77د. گ77ورکی ؛ پ77در
ادبیات شوروی،رمان مادر،شاهکارادبیات تبلیغی سوسیالیس77تی رادرزم7ان تزاردرخ7ارج ازروس7یه نوش7ت.

 جایزه گورکی برای اهل قلم تعیین شد و دردانشکده نویسندگی که به نام گ77ورکی افتت77اح1933درسال 
 نفر فارغ تحصیل شدند. بعدها ثابت شد که گورکی درزم77ان اس77تالین2921 حدود 1982شده بود،تاسال 

به نویسندگان بیشماری که تحت خطردستگیری قرارگرفته بودند،کمک نموده است،گرچه اوظ77اهرا یک77ی
 عض77و2500از مجریان سیاست فرهنگی زمان استالین ب77ود. درنخس77تین کنگ77ره نویس77ندگان ک77ه ش77امل 

25درص77د زن بودن77د ، در ح77الیکه 3 نف77ر یعن77ی ح77دود 21 نفردع77وت ش77دند . ازآن تع77داد فق77ط 591ب77ود،از 
 نف7ر نماین7ده ادبی7ات روس بودن7د.200 نفر نویس77نده یه7ودی تب7ار،و 113نفراهل گروزنی، 28نفرازاوکرائین،

 ق77رن30 مرحل77ه جدی77ددیگری درادبی77ات ش77وروی آغ77از گردی77د. درده77ه 1953ب77امرگ اس77تالین درس77ال 
گذشته،غیرازتئوریهای رمان لوکاچ،به دکترین ادبی انگلس درکتاب "پیروزی رئالیس77م" نیزاهمی77ت خاص77ی
داده میشد. امروزه ثابت شده است که نظریه های ادبی لوکاچ دررمان،متکی برفلسفه تاریخ و استتیک
هگلی بوده اند. یعنی نویسنده باید باکمک تفس77یرهای هگ77ل ازتاری777خ،به نم77ایش س77اختار دورهه77ا م77ی
پرداخت. درطول حاکمیت استالین غالب نویسندگان متوجه شدند ک77ه کن77ترل آثارنویسندگان،منته777ی ب77ه

ادبیات سفارشی برای دولت شده است . 
سیاس77ت ادب77ی ح77زب بلش77ویک ب77ه بعض77ی از کلس77یکهای ادبی77ات روس مانن77د : پوش77کین،    

گوگول،لرمانتف،بلینسکی، و چرنیشفسکی، اهمیت خاصی میداد وآنان را بعنوان آموزگاران ادبی توص77یه
می نمود. دراین رابطه اغلب سالروز تولد ویا سالگرد مرگ گروهی از نویس77ندگان پی77ش از انقلب جش77ن

،ن77ودمین1938 ب77رای ص77دمین س77الروز م77رگ پوش77کین – درس77ال 1937گرفت77ه میش77د؛مثل : درس77ال 
 پنجاهمین سالروز مرگ س77التیکف ش777چدرین؛نویسنده م77وردعلقه1939سالروزمرگ بلینسکی- درسال 
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مین سالروز تولد لرم777انتف،مراسمی152 پانزدهمین سالروز مرگ برییوسف – و 1939استاین – ودرسال 
نکته اشاره میشد: نخست اینک77ه نویس77نده بایدزن77دگی5برقرارگردید. درمکتب "واقعگرایی اجتماعی" به 

انسانها را بشناسد و طبق حقیقت وروح سوسیالیسم آنرابه نمایش بگذارد. دوم اینکه هنرباید خط دار و
جانبدار باشد. سوم اینکه بجای رمانتیک پیشین م77ی بایس77ت ب77ه رمانتی77ک انقلب77ی اهمی77ت داده ش77ود.
چهارم اینکه بایدازهنرمند درجامعه انتقاد گردد. پنجم اینکه نویسنده بایدبرای فرهنگ زبان کوشش نماید.

یکی ازنخستین خواسته های مهم مکتب رئالیسم سوسیالیستی ، امید و خوشبینی درادبی7ات ب77ود.  
دوم اینکه ادبیات می بایست برای تغییر جهان و زندگی به انس77انها کم77ک نمای77د. ازجمل77ه ژانره77ایی ک77ه
ازطرف کنگره نویسندگان درمکتب رئالیسم سوسیالیس77تی پیشنهادش77د : رئالیس77م ک77ارگری، رئالیس77م
انقلبی،رئالیسم قهرمانی، و رئالیسم رمانتیک بود . درادبیات آندوره به نق77ش تربی77تی و اجتم7اعی علی77ه
دی77ن و جه77انبینی ه77ای ارتج77اعی نی77ز اهمی77ت داده میش77د. درتاری77خ ادبی77ات همیش77ه موا77وع ک77ار و
سازماندهی فرهنگ، نقش مهمی داشته اند. خواسته دیگر حزب این بود که در دوره بازسازی اقتص77ادی
، صنعتی شدن و کلکتیونمودن شاخه های تولیدی،بایدازادبیات اشتفاده شود. رم77ان ص7نعتی و کلخ77وزی
مانن77د کت77اب "س77رزمین زیرش77خم" ش7777ولوخف،یک ژان77ر مس77تقل گردی77د. س77ه ژان77ر مه77م رئالیس77م
سوسیالیس77تی: رم77ان تولی77دی اقتص77ادی، رم77ان تربی77تی، و رم77ان ت77اریخی، بودن77د؛ مثل ش77ولوخف در
کلکتیونمودن تولید،ازتبلیغ های سوسیالیستی خودداری ننمود. رمان " رود ولگ77ا ب77ه دری77اچه خ77زر میری77زد

 ق7رن گذش77ته بحس77اب م7ی آین77د. دررم77ان30"نوشته ب77وریس بیلن77اک از جمل77ه رمانه77ای بازس77ازی ده77ه 
تربیتی، تربیت انسان نوین،ه77دف اجتم7اعی و سیاس7ی دول7ت ب7ود. رم7ان " پط7ر اول " نوش77ته آلکس7ی
تولس77توی، ازجمل77ه رمانه77ای مش77هورتاریخی آن77دوره بش77مارمی آی77د. رم77ان حماسی-روای777تی را میت77وان
سنتزی از رمان حماسی تاریخی و رمان بورژوایی بحس77اب آورد. آلکس77ی تولس77توی، ش77ولوخف و کت77اب

"دکتر ِژیواگو " پاسترناک ، ازمهمترین آثار رمان تاریخی بودند.
باوجود همه این اعف ها ، ادبیات شوروی بعدازانقلب اکتبر،آنزمان :جوانترین،پویاترین، و مترقی ترین  

ادبیات خلقها و کشورها بود. چون آن تنها ادبیاتی بود که کوشید تا کارگران و کشاورزان را علیه اس77تثمار
و برده گی مزد،سازماندهی نماید.زندگی کارگران و دهقانان ازجمله مواوعات ادبی ب77رای مب77ارزه در راه

 درادبیات مبارزه ای برای افش77ای فرمالیس77م ش77روع ش77د،1936سوسیالیسم بودن،شد . گرچه درسال 
ازآنزمان ادبیات آوانگارد و ادبیات ناتورالیستی را دوبخش چپ و راس77ت ادبی77ات رئالیس77م سوسیالیس77تی
می نامند. و طبق ادبیات سفارشی،نویسندگان می بایس77ت اث77اری پیرام77ون زن77دگی راح77ت زحمتکش77ان

درکلخوزها منتشر می نمودند. 
درمکتب رئالیسم سوسیالیستی (واقعگرایی اجتماعی)، هستی، عمل و فعالیتی خلق77انه اس77ت ک77ه 

هدفش کمک به توانایی های فردی ارزشمند انسان ب7رای پی7روزی برنیروه7ای ط7بیعی ب7ود. نویس7ندگان
ای77ن مکت77ب م77ی بایس77ت علی77ه ارتج77اع ادروش77نگری، عرف77ان، آخون77دبازی، و ش77یطان پرس77تی، مب77ارزه
میکردند. گورکی ازیک رمانتیک انقلبی میگفت که کار درآن باید مواوع ادبیات برای ات77وپی و خوش77بینی
دررئالیسم سوسیالیس77تی باش7د. جه7انبینی خوش77بینانه گ7ورکی ازانس7انهای زیب7ا و تراژدی77ک را متک77ی
برکت777اب " چنی777ن گف777ت زردش777ت " نیچ777ه میدانن777د. ازجمل777ه موا777وعات ممن777وعه درمکت777ب رئالیس777م
سوسیالیستی آنزمان: طرح اختلفات مل7ی وم7ذهبی ، عرف7ان، ط7رح موا77وعات جنس77ی و جس7می، و
افشای زندگی خصوصی اعضای حزب،ارتش،نیروهای امنیتی و نیروهای ادانقلب و بایکوت شده، ب77ود.
نویسندگان غربی مانند آندره م77الرو و کلوس م77ان، ک77ه از ش77وروی دی77دار نمودن77د، دع77وت ب77ه همک77اری و
حمایت از سوسیالیسم شدند. رادک دررابطه باادبی7ات فاشیس7تی و اخط77ار ب7ه غ7رب گرای77ان،با معرف7ی
نویسندگانی مانند : جویس، پروست، و دسپاسوس، مخالفت نمود. و رمان رولن درمخالفت با مه77اجران
ادبی شوروی،به حمایت ازموااع گورکی و آلکسی تولستوی پرداخت. او ادبی7ات جه7ان س7رمایه داری را
خودس77رانه، ب7دو دس77ته: فاشیس7تی و ب77ورژوا دمکراتی77ک تقس77یم ک7رد و گرچ77ه گ77روه دوم را فاشیس7تی
میدانست، ول7ی از بخش77هایی ازآن دع77وت میک7رد ک77ه ب77ه جبه77ه ادبی7ات ش77وروی بپردازن7د و میگف77ت ک77ه
نویسندگان غربی مانند: جویس، پروست و دوسپاسوس ، نباید آموزگارنویسندگان جوان شوروی ش77وند.
پلخانف باطرح تئوری احساسات استتیک درادبیات،به مخالفت ب77انظریه انعک77اس واقعی77ات درادبیات،لنی777ن
پرداخ77ت. زم77انیکه اس77تالین، مایاکوفس777کی؛بدون وابس77تگی ب77ه مکت77ب فوتوریس77م، را ازجمل77ه ش77اعران
کلسیک و بااستعداد شوروی دانست، سخن از تنها بازگشت یک شاعر اوانگارد بدرون مکت77ب رئالیس77م

سوسیالیستی، رفت .
مقامات شوروی ادبیات یورژوایی غرب را سنبل بحران اقتصادی اجتماعی ، زوال و گندی77دگی س77رمایه  

داری دانستند که انگل صفتی،خود داری از ک77ار، دزدی ،حیل77ه گ77ری، و بیگ77انگی انس77ان را تبلی77غ میکن77د.
گورکی عقب افتادگی خرده بورژوایی و بیماریهای جامعه سرمایه داری را درمقابل " هومانیس77م ک7ارگری
" رئالیسم سوسیالیستی قرار می77داد. او از س77ودجویی ادبی77ات  درکش77ورهای س77رمایه داری نیزش77کایت
نمود. امروزه مخالفت نویسندگان شوروی باادبیات خارجی را بدلیل برداشت غلط ، ساده گرایانه، محلی

بودن ، و پوپولیسم رمانتیک آنان میدانند. 
 نیزطبق نظرات خانم کلرا زاتکین و خانم نژدا کرپسکایا ؛ همسر لنین، می1922ادبیات کودکان ازسال   

بایست درمخالفت با استثمار،خرافات، نادانی و ناتوانی باشد. گورکی از وظیف77ه انترناسیونالیس77ت ب77ودن
ادبیات میگفت. در دهه بیست قرن گذشته، تربیت کارگران برای مبارزات طبقاتی و انترناسیونالیس77تی از
طرف چپ های تربیتی تبلیغ میشد. یکب دیگر از شاخه های فرهن77گ زم77ان اس77تالین، ادبی77ات س77ایه ای
ب77ود ک77ه خلف سیاس77ت ح77اکم س77عی م77ی نم77ود ت77ا مس77ایل خصوص77ی، غ77م زده گ77ی و ش77ک گرای77ی
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روش77نفکران را مط77رح نمای77د. ازجمل77ه خصوص77یات اینگ77ونه ادبی77ات، ش77ک ب77ه اوت77وپی و ط77رح ناامی77دی و
مواوعات آبزورد در جامعه بودند.

ادبیات و انقلبی سکولر، همکاری ، انتقاد ، سرکشی .
                              .........

اکنون بعداز انحلل شوروی سابق ،گروهی از محققین غرب ادعا مبکنند که پاره ای ازجریان77ات       
ادبی ،آنزمان با چپ روی ه77ای ک7ارگری خ77ود ، دول7ت ، ح7زب ، و بلش77ویکهای پی77روزدرانقلب اکت7بر را ب77ه
زحمت انداخته بودند ، چون تعداد اعضای سازمان ادبیات کارگزی در حد تع77داد اعض77ای ح77زب کمونیس77ت
شده بود. آنان با تاکب7د روی فرهن7گ ک7ارگری، قص7د ح7ذف ادبی7ات دهق7انی و ب77ورژوایی پی7ش ازانقلب را
نمودند. لنین ، تروتسکی و گورکی میبایست درمقابل نظرات لوناچارسکی و بوخارین اش77اره ب77ه ا77رورت
یک فرهنگ وادبیات سراسری سوسیالیستی میکردن77د ک77ه روی فرهن77گ پیش77ین ، دهق77انی و ب77ورژوایی
بناش7ده باش7د و جنب77ه ه7ای مثب7ت آن7ان رادرخ77ود حف77ظ نمای7د ، گرچ77ه گ7ورکی خ7ود درآغ7از از خش77ونت
بلشویکها ب77ه تعج77ب افت77اده ب77ود . و تروتس77کی ب77اوجود نوش77تن کت77اب مه77م ( ادبی77ات و انقلب ) درس77ال

30 ، بعدها مجبوربه سکوت و فرار شد . سرانجام صدها تن از اعضای این گروههای ادبی ت77ا ده77ه 1924
قرن گذشته ، اعدام ، تبعید ، وادار به سکوت ، و یا مجبور به همک77اری ش77ده ی7ا در خ77ط مکت77ب رئالیس77م

سوسیالیستی قلم زدند.
درحالیکه واسیلی روزانف ،فیلسوف پیش ازانقلب روس ، ادبیات رامقصر اصلی انقلب اکتبر میدانست  

، تروتسکی میگفت که فرهنگ پیشین و روشنفکرانش باید از ط77رف ج77اروب آهنی77ن تاری77خ پ77اک گردن77د. و
زمانیکه زامیاتین نوشت که ترس وی ازآنست که تنها آینده ادبیات روس ، افتخارات گذش77ته اش باش77ند،
گروههای ادبی جدید چپ اورا یک تروتسکیت ادبی نام نهادند . گورکی بااشاره به خشونتهای بلشویکها
درآغاز انقلب نوشت که این اتفاقهایی که بنام پرولتاریا و انقلب اجتم77اعی روی میده77د ، نش77انه ص77فات
آسیایی در روشنفکران مارانشان میدهند ؛ آنطور که لنین و تروتسکی نیزاززه77ر ق77درت ، گندی77ده وفاس77د
شده اند. بعدها ادعا شد که درتاریخ سیاسی بشر، هیچ حکومتی مانند بلشویکها نکوشید ت77ا ادبی77ات و
فرهنگ رابطور ایدئولوژیک هدایت و دستکاری نموده و سیاست ادبی رااز بال تعیین نماید. بایداشاره ک77رد

 درروسیه آغازشده ب77ود و پیرام77ون تئ77وری ادبی77ات ، لنی77ن درس77ال1870که شعروشاعری کارگری از سال
 نوشته بود که پرولتاریا بای77د حزب77ی ب77ودن ادبی7ات را درص7در خواس77ته ه77ای خ77ودقرار ده77د و ادبی7ات1905

غیرحزبی باید نابود شود و انقلب میبایست به زبان و ادبیات برده گی ، مالک الرعی77تی ای77دئولوژیک و ب77ه
آن عصرو دوره لغنتی خاتمه دهد .

 تحت تعثیر مبارزه برای رهبری میان گروههای ادبی1934 تا 1917تاریخ ادبیات شوروی میان سالهای    
بود . درمسکو، فوتوریست ها و تصویر گرایان ادبی برای رهبری در کافه های ادبی با هم مبارزه میکردند
چون بدلیل مشکلت نشر و کمبود کاغذ وجوهر،ادبیات غالبا بصورت جلس7ات ش7عر و داس7تان خ7وانی در

1924کافه ها انجام میگرفت . رابطه تماس میان ادبیات مهاجر و نویسندگان ش77وروی س77رانجام درس77ال 
 منح77ل ش77د. درمی77ان1930بطور نهائی قطع گردید و جبهه ادب77ی گروهه77ای آوانگ77ارد و چ77پ گ77را درس77ال 

تئوریسین های ادب77ی ، آن77اتول لوناچارس77کی خلف تروتس77کی ، لنی77ن و گ77ورکی خواه77ان ی77ک فرهن77گ و
ادبیات ک7ارگری ب77ود. لنی77ن میگف77ت ک77ه سوسیالیس77م و فرهن77گ اش بای77د روی پ77ایه ه77ای ارث77ی فرهن77گ
سرمایه داری ساخته شوند . و در یک جامعه دهقانی باید ابتدا یک فرهن77گ ب77ورژوایی و س77پس ک77ارگری
بوجود آید تاجامعه راازعقب افتادگی آسیایی، بیسوادی و خرافاتی ب77ودنش نج77ات ده77د. ول77ی گروهه77ای

ادبی کارگری میخواستند بموازات انقلب سیاسی یک انقلب هنری و ادبی را عملی نیز نمایند.
در جبهه چپ هنرها، فوتوریستها انتظار داشتند  آنطور که انقلب ، روابط سیاسی و اجتماعی را تغییر  

داد ، هنر و ادبی7ات را نی77ز تغیی77ر ده77د ، گرچ77ه درمی77ان ره77بران ش77وروی غی77راز بوخ77ارین و لوناچارس77کی ،
 ب7ا تش77کیل اتح77ادیه نویس7ندگان1932تفاهمی برای هنروادبیات آوانگارد وجودنداشت . سرانجام درسال 

شوروی ، به تنوع دینامیک گروههای ادبی چپ و آوانگارد پایان داده شد . رهبران دوران77دیش ت77ر ش77وروی
ازجمله مسئولن دولتی میگفتند که ادبیات باید مبارزه طبقاتی ک77ارگری را پش77ت س77ر بگ77ذارد و راهه77ای
صلح آمیز میان خلق را انتخاب کند تا دهقان7ان و خ7رده ب77ورژازی رنجی7ده نش7وند . ب7امطرح ش7دن دک77ترین
رئالیسم سوسیالیستی ، یک دوره ادبی درشوروی آغازگردید که تامرگ استالین ادام77ه داش77ت و اص77ول

 برای سایر کشورهای بلوک شرق نیز اهمیت1945آن نه تنها برای سایرخلق های شوروی بلکه ازسال 
 یعنی تازمان گورب7اچف ی7ک نظری77ه رئالیس7م سوسیالیس77تی1985 تا 1953یافت گرچه حتا بین سالهای 

غیررسمی برادبیات حاکم بود .
 خود میدادند . آلمانیه77ا علق77ه19درکنار روسها که همیشه اهمیت خاصی به رئالیسم کلسیک قرن   

خاصی به کلسیسم ، و ایتالیایی ها تمایلی شدید به فوتوریسم ادبی داشتند . بعدها ادبی77ات ش77وروی
 یعنی رئالیسم و رمانتیسم، گرچه متد هنری آنان ریشه در19سنتزی شد از دو مکتب بزرگ هنری قرن 

رئالیسم انتقادی داشت .
– 1873فرهنگ کارگری شوروی درآغاز تحت تعثیر نظرات آلکساندر بوگادف (   ) ، ی77ک تئوریس77ین1926 

مارکسیست وخالق رمانهای اوتوپیستی بود. فعالین جبهه چپ هنر یعنی جنبش انسان ن77وین ، جوان77ان
فعالی بودند که درانقلب ودرجنگ داخلی شرکت کرده وآنزمان خواستار "آتش جهانی" ب77رای را ان77داختن
انقلب جهانی بودند. آنها بدلیل اهمی7ت ب77ه نق77ش ک77ارگران م77ی گفتن77د ک77ه ش77هر، عنص77رآزادی درمقاب77ل
روستاهای عقب افتاده هستند. اشعار ک7ارگری آن7ان زی7ر نف77وذ مکت7ب فوتوریس77م دارای عناص7ر ش77هری،
صنعتی و جمعگرا بود. آنان نه تنها خواهان دانشگاههای خاص کارگران شدند بلکه برای چ7اپ دانش77نامه
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 را18های کارگری کوشش نمودند ؛ دانشنامه هایی که میبایست جانشین دای77رت المع77ارف ه77ای ق77رن 
میگرفت . آنان باهدف نابودی فرهنگ پیشین وباشعار: بنام هنر فردا " رافائ77ل را آت77ش بزنی77د و موزهه77ا را
نابود کنید " وارد میدان بحث گردیدند و در ادبیات و هن77ر خواه77ان تق77دم محت77وا ب77ر ف77رم ش77دند. گروهه77ای
ادبی کارگری که تشکیل جبهه چپ هنر را داده بودند ، کوشیدند ت77افرم ه77ای زن77دگی نم77ودن طب77ق ف7رم

– 1921های هنری سازماندهی ش77ود. باآغ77از فع77الیت سیاس77ت اقتص77ادی "ن77پ" بی77ن س77الهای   1928
سرانجام کوشش ادبی گروههای کارگری نیز به اعف و شکست گرائید . 

انجمن نویسندگان کارگری بانام مختصر ( راپ ) که خودرا گاهی بازوی ح77زب کمونیس77ت میدی77د ، مب77ارزه
ای طبقاتی درادبیات را با روشی شبه نظامی آغاز نمود . نقطه اتحاد گروههای ادبی ای77ن انجم77ن از ی77ک

،1905طرف، فتوریسم پیش ازجنگ و از طرف دیگر اصول فرهنگ ک7ارگری ب77ود ک77ه اززم77ان انقلب س77ال   
فرهنگ فکری روسیه را تحت تعثیر خودقرارداده بود. فتوریست ها اهمی77ت خاص77ی ب77ه فرهن77گ ش77هری ،
آنارشیسم و صنعتی شدن جامعه میدادند. آنها شعار میدادند که " از محتوا بگو و نه از فرم ، و گاردهای
سفید را سینه دیوار بگذارید !" و میگفتند که هراثری باید یک آگاهی طبق77اتی رابی77ان کن77د. آن77ان ن77ه تنه77ا
متکی به فرهنگ فولکلوریک شهری بلکه روی مواوعاتی مانند زندگی کارگران در کارخانه ها و کارگاهها
تاکید خاصی می نمودند. نظریه پردازان راپ درانتظ77ار آث77اری مانن77د کت77اب دن آران ش77ولوخف، از رئالیس77م
4خونین درادبیات سخن میگفتند . دررابطه با موااع نظری جنب77ش گروهه77ای ادب77ی ک77ارگری میت77وان ب77ه 

نکته اشاره نمود :اول اینکه می بایست مبارزه فرهنگ کارگری علیه فرهنگ دهقانی و بورژوایی باش77د .

دوم اینکه طبقه کارگر می بایست خلقیت ادبی خودرا از حزب و دولت بطور مستقل به انجام میرساند .
سوم اینکه چون آنان با فرهنگ پیشین مخالف ب77ودن از درس7ها و تجربی7ات آن7ان مح7روم ش77دند. و چه7ارم

اینکه آنان به جای فرم ارزش خاصی برای محتوا در هنر و ادبیات قایل بودند.
 ) ، پایه گذار مکتب "تصویری " در1925 – 1895یکی از نمایندگان ادبیات دهقانی، سرگی اسنتین (   

شعر بود که میگفت شاعر، خدای جدید در نظام سوسیالیستی اس77ت . اورادرکن77ار پوش77کین ازبزرگ77ترین
شاعران روسیه بحس77اب م77ی آوردن77د. وی ب77ا روده ک77ور نامی77دن بح77ث محت77وا درش77عر، ب77ه رد فتوریس77م و
سمبولیسم پرداخت و میگفت که درشعر، به تصویر کشاندن منظور، مهم است و نه محتوای ش77عر. ی77ک
استراحت جسمی درقفقاز آنزمان باعث شد که او با انگیزهه77ای ش77عر فارس77ی از جمل77ه عش77ق در آث77ار
سعدی و فردوسی آشنا گردد . ازجمله رمانتیک های انقلبی درادبی77ات آن77دوره: ب77وریس پیلت77اک و اوگ77ی
زامیاتین هستند . موااع مستقل زامیاتین درهنر موجب شد که مخ77الفین ، وی را ش77یطان ادبی77ات روس

بنامند .
آبزورد گرایان نیز یکی دیگر از گروههای ادبی اوایل انقلب اکتبر بودن77د . آنه77ا میگفتن77د چ77ون هن77ر فاق77د  

منطق است ، باید همچون کودکان فقط از طریق تفکر ط77بیعی ب77ه خلقی77ت پرداخ77ت . س77رانجام درس77ال
 آنان را متهم به مخالفت با دیکتاتوری پرولتاریا نموده و به اردوگاههای کاراجباری فرستادند ، یعن77ی1930

آخرین نمایندگان مدرنیسم ادبی شورایی پسا انقلب، نیز به نابودی کشانده شدند. 
محفل ادبی دیگری با نام " برادران سراپی "، بعدازانقلب اعلن موجودیت نمود . منقدین ادبی به ناحق 

1896دربرنامه آنان شعار " هنردرخدمت هنر " را می دیدند . یکی از اعضای این گروه نیکولی تیخون77ف ( 
 ) بود که لقب رمانتیک انقلب گرفت ، داستان ها و قص77ه ه77ای وی متک77ی ب77ه اله77ام از فرهن77گ1979– 

 )1960- 1899رمانتیک قفقاز بود که سالها برای شاعران روس سرمشقی ادبی بوده . ی77وری اولش77ا ( 
یک77ی دیگ77ر ازاعض77ای آن محف77ل ب77ا اث77ر اص77یل اش یعن77ی رم77ان (حس77ادت ) درادبی77ات ش77وروی نماین77ده "

عکسبرداری جادویی " بود. 
 بنگ77اه1918برای نشر نویسندگان کلسیک خ77ارجی غی77راز آث77ار ه77اینه ، م77ارکس و انگل77س ، درس77ال   

 عن77وان ب77ا115 را منتشر نماید . درط77ول یکس77ال 20 تا 18نشری بوجود آمد تاادبیات جهان و اروپای قرون 
 میلیون جلد کتاب منتشر شد. بعدها با شعار " از کلسیک ها بیاموزیم " و تفس77یری ک77ه6تیراژی حدود 

لنی77ن از آث77ار تولس77توی م77ی نم77ود، نیهلیس77م فرهن77گ گروهه77ای پرولت77اری اص77لح ش77د . رئالیس77م
 خ77ط دهن77ده کام77ل ب77ه ادبی77ات ش77وروی ب77ود . درای77ن1985 تا 1953سوسیالیستی هم حتا بین سالهای 

سالها هرگ7ونه انح7راف ایدئولوژیک-اس777تتیک ازرئالیس7م سوسیالیس7تی تح7ت تعقی77ب ق7رار میگرف7ت . و
سرانجام طرح مبارزه طبقاتی درادبیات، راه7ی بس77وی رئالیس7م ادب7ی گردی7د . مهم7ترین نظری77ه پ7ردازان
ادبیات شوروی غیراز لنین، تروتسکی و گورکی ، بوگادف ، لوناچارس77کی و بوخ77ارین بودن77د ک77ه درمراح77ل

مختلف، نقش مهمی را بعهده داشتند .

 .!مردان جدی اهل رقص نیستند۔ ۸۴

       تصادف نویسنده با مسائل کشورش .
   Norman Mailer (1923 – 2007)   درگذشت نویسنده ادجنگ؛ ولی جنجالی آمریکا .

 سالگی85هفته گذشته، نورمن مایلر، نویسنده و ژورنالیست جنجال برانگیز آمریکایی درسن 
درگذشت. یکی ازآثار او باعنوان طنزآمیز " مردان جدی اهل رقص نیستند " میباشد. او از مهمترین

نویسندگان و منتقدین فرهنگی نیمه دوم قرن بیست آمریکا بود. وی میگفت که " قهرمان کسی است
که درزیر یوغ دیکتاتوری حتا برای دفاع از آرمانهایش،زمین وآسمان را نیز به لرزه درآورد". او نه تنها
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نویسنده و منتقد فرهنگ و اخلقگرا بلکه یکی ازمبارزان و فعالن سیاسی-اجتماعی، و متظاهر!رسانه
های جمعی آمریکا نیز بود. وی درجامعه آمریکا،اخطار و هشدار دهنده به مردم و دولتمردان  شد.

مایلر جامعه آمریکا را متهم نمود که باکمک سکس گرایی و تبلیغ خشونت، به جوانان، از آغاز درس آدم
کشی را آموزش میدهند. او رسانه های جمعی آمریکا را متهم نمود که با تبلیغ ترس و وحشت درمیان

مردم بی اطلع، کوشش برای تخصصی نمودن آدمکشی می نمایند ، و اتوریته ارتش برای موفقیت
شخصی، ازجمله اهداف امپریالیستی دولت برای سوء استفاده ازافراد است. نورمان مایلر را نماینده "

ژورنالیسم نو " میدانند که با کمک آثارش،شکایتی رئالیستی علیه پوچی جنگ نمود. آثار وی حاوی یک
مسئولیت سیاسی-اجتماعی هستند. وی مینویسد که به سبب باقیماندههای سیاست زمان جنگ

سرد، دمکراسی و آزادی فرد، تحت خطر و کنترل شبکه ای از ابزرارهای دولت مدرن قرارگرفته اند.
نورمن مایلر خالق : رمان، داستان کوتاه، مقاله، گزارش، و متون سخنرانی های بیشماری است .        

سبک جدید او ترکیبی است از واقعگرایی و خیالپردازی. وی با کمک آثار اد جنگ، جنایت های آمریکا در
جنگل های آسیای شرقی را وارد اطاق خوانندگان غربی نمود تا هرگز فراموش نشوند. از جمله

مسهورترین آثار او : برهنه ها و مردهها – اسیر سکس – مردان جدی اهل رقص نیستند- تبلیغی برای
خودم – جنگ صلیبی آمریکا- جنگ غیرمقدس یانکی- نیکسون درمیامی و محاصره شیکاکو- سرود

مامور اعدام- داستان اسوالد، قاتل کندی – شبح – بیرحم – مثال شکار یک خرس – لشکر هایی از
درون شب – پارک گوزنها- کابوس- مبارزه – آتشی روی ماه -  اتوبیوگرافی ام – روی پله های پنتاگون و

وزارت جنگ – پیام مسیح – و معرفی هنرمند بعنوان مردی جوان، هستند.
، تحت تعثیر ادبی نویسدگانی60مایلر غیراز روانشناسی ویلیام رایش و نویسندگان گروه بیت دهه   

مثل سینکلر و اوپتون نیز بود. اواز نظر استتیک و جهانبینی زیر نفوذ ایدههای دسپاسوس و درایسر
است. مایلر بیش از هرنویسنده دیگری نقش نویسنده به شکل موسسه ای فعال و عمومی راازنسل

خودرا نشان داد. جهانبینی اگزیستنسیالیستی و زندگی آوانگارد او در روانشناسی وجودشناسی اش
مطرح گردیده اند. اوبا اشاره به معلم ادبی اش،همینگوی، آرزو داشت که مهمترین رمان قرن بیست را
روانه بازار نماید. مایلر همچون نویسندگان نسل بیت، خلقیت هنری دسته ای را به سبب رواج سکس

گرایی و خشونت در جامعه آمریکا دانست . وی دررابطه با حمله نظامی آمریکا به عراق، از سیاست
های بوش شدیدا انتقاد نمود .

منقدین چپ پیرامون نورمن مایلر اشاره نموده اند که کوشش و مسئولیتهای هومانیستی او برای یک   
جامعه مترقی سرانجام دچار اغتشاشات ایدئولوژیک و " دکادنس " وی شدند، چون درپایان، آثارش

اغلب دارای صفاتی فردگرایانه، آنارشیستی، و زوال گرا گردیدند.
 زندگی نمود. وی2007 تا 1923نورمن مایلر از جمله آمریکایی های یهودی تبار است که بین سالهای  

 حین تظاهرات اد1967در دانشگاه مهندسی هواپیماسازی و هوا نوردی خوانده بود. او در سال 
پنتاگون در جلو وزارت جنگ آمریکا دستگیر گردید. وی یکبار کاندیدای انتخابی شهرداری نیویورک نیز بود.

 دررابطه با اعتراض به حمله نظامی آمریکا به عراق، موفق به دریافت جایزه صلیب2002مایلر در سال 
افتخاری کشور اتریش شد. از جمله مواوعاتی که درآثار او مطرح شده یا مورد انتقاد ژورنالیستی-

اجتماعی وی قرارگرفته اند میتوان از : افشای حکومت ایدئولوژیک ستیز مک کارتی، جنبش
 ، مسایل نژادی، ساخت1968صلحخواهی، تبلیغات سوء رسانه های جمعی، جنبش دانشجویی سال 

بمب اتم، جنبش حقوق شهروندی، حمله نظامی آمریکا به ویتنام و عراق، بوجه های فضانوردی،
خواسته های اجتماعی نسل بیت، سوء استفاده از ورزش بکس، و غیره نام برد.

ادبیات بعد از گورباچف .۔ ۸۵

مرحله جدیدی برای ادبیات پسا دیکتاتوری .
ده سال هرج و مرج ادبی پست استالینیستی .

 با سه شعار: دولت "قانونی" سوسیالیستی – شفافیت1985مبارزه ای که گورباچف درسال   
درسیاست و حاکمیت – و بازسازی ونوسازی اقتصادی ، براج خروج از بن بست سوسیالیسم "واقعا
موجود" ، آغازکرده بود، به ادبیات، هنر و فرهنگ نیز کشید. با انتقاد نویسندگان از کمونیسم دولتی و

 مرحله پست کمونیسم ادبی1992بوروکراتهای ادبی، یک جنگ داخلی درادبیات نیز شروع شد. ازسال 
باانحلل شوروی آغاز گردید. 

 قرن گذشته یک بحث اهمیت : فرم یا80دررابطه با رئالیسم سوسیالیستی درادبیات ، ازمیانه دهه  
1989محتوا، وبا تاکید روی عناصر زیباشناسی بجای محتوا، آغازشده بودکه سرانجام رسما درسالهای 

 به رد سبک رئالیسم سوسیالیستی درادبیات ختم گردید. با تاکید روی پلورالیسم ادبی و1991– 
تابوزدایی درادبیات ، به انحصار بودن مکتب رئالیسم سوسیالیستی نیز پایان داده شد. گروهی مدعی

شدند که درمیان نویسندگان رسمی و دولتی، بندرت آدمی بااستعداد میتوان یافت ، چون آنزمان ستون
ساختمان ادبی روی بنیادهای اداری و اعف طبیعی انسانهای فرصت و مقام طلب قرارداشت. ادبیات
استتیک وسرگرم کننده جدید مدعی بود که ایده آل های اجتماعی رادنبال نمی کند ،و ادبیات مسئول

دیگرطرفداران خودراازدست داده و نویسندگان جدید روی موااع اجتماعی و سیاسی خود سرپوش می
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گذاشتند. دراین رابطه سخن ازهرج ومرج ادبیات پست مدرن نیزبه روی زبانها افتاد . سرانجام درغالب
کتابخانه ها بخشی برای کتابهای ممنوعه ازجمله آثارنویسندگان پیش ازانقلب ، تبعیدی ، و غربی ،

افتتاح گردید . منتقدی مدعی شد که گرچه ادبیات طرفدار شوروی و اد شوروی نفس های آخر را
میزنند ، ادبیات غیرشوروی نیز هنوز به سن بلوغ نرسیده .

برای نخستین بار، آنزمان کتابهای ممنوعه بولگاکف و کتاب " دکتر ژیواگو " ، نوشته پاسترناک ، اجازه  
چاپ یافتند و نام نویسندگان ممنوعه ای مانند : بوخارین ، تروتسکی را میشد برزبان آورد . از

 نویسنده لغو ملیت23نویسندگان فوت نموده مانند : خانم آخماتوا ، و ماندلشتام اعاده حیثیت شد. 
شده؛ ازجمله سولژنینسین ؛ که مدعی نابودی زبان در زمان شوروی بود، دوباره گذرنامه و شناسنامه

جدید دریافت کرده و اجازه یافتند به وطن بازگردند .  غیرازآخماتوا ، ماندلشتام ، سولژنینسین ،
بولگاکف، و نابوکف، به آثار نویسندگان ممنوعه چون : برودسکی ، پلتونف، بونین ، و گومیلف ، اهمیت

 به کوشش یک گروه ادبی دانمارکی ، جلسه ای برای دیدار و آشنایی1988خاصی داده شد ، ودرسال 
میان نویسندگان تبعیدی ، مهاجر، و نویسندگان سوسیالیستی مقیم شوروی انجام شد. آثار لعنت

شده نویسندگان خارجی مانند : کافکا، جویس ، پروست ، آرتور میلر، جان اوپتیک ، هنری میلر ، ژان
جنت ، و سایر نویسندگان اروپایی و آمریکایی وارد بازار کتاب شدند ، گرچه درزمینه تئاتر نمایشنامه

های : یونسکو ، بکت ، آرتور میلر ، و دورنمات ، نتوانستند بینندگان کافی را بیابند. با این وجود گروهی
ازنویسندگان تبعیدی ومهاجر روسی نیز از بازگشت به میهن، خودداری نمودند چون برای آنان جامعه

جدید شوروی همچون مهاجرتی دیگرو دوم به نظر میرسید . آنان بااشاره به گوگول می گفتند که
درخارج از میهن نیز نویسنده میتواند آثاری جاودانه بیافریند.

با ازهم پاشیده گی شوروی ، مواوعات ممنوعه مانند: استالینیسم و وجود اردوکارهای کاراجباری ،  
نیز به ادبیات راه یافتند . چون سالها بدلیل نبود آزادی برای : دین ، قانون، مجلس، و سیاست ، - ادبیات

باید جایگزینی برای آنان نیز میشد . ادبیات جدید با عنوان " نثری دیگر " درکنار ادبیات : آموزشی،
 مواوع ازجمله : تبلیغ4 طرح 1990اخلقی،و آرمانخواهانه پیشین قرار گرفت ، با اینوجود تا سال 

جنگ ، پورنوگرافی ، دعوت به شورش اجتماعی ، و افشای اسناد محرمانه دولتی ، در ادبیات ممنوع
بود ، و تامدتی با مواوعات غربی مانند : برابری زنان ، فرهنگ راک ، و پور نوگرافی ، ازطرف دولت

مخالفت میشد . بتدریج ادبیات جدی و اجتماعی ، هواداران خودرااز دست داد و ادبیات جنایی ، تفریحی
و سرگرم کننده ، علقمندانی یافت. هدف و استتیک ادبیات جنجالی ، شوک دادن به خوانندگان بود ، و

برای نخستین بار کتابهایی در باره مواوعات جدید مانند : کارهای دستی و خانگی ، جادوگری ،
فالگیری ، مذهبی ، بودیستی ، یوگا ، کاراته و جدو، وارد بازار شدند. مشکل دیگر پیشین ادبیات روس

این بود که همچون آثار داستایوسکی و تولستوی ، می بایست شدیدا اخلقی ؛ و محروم از وظایف
استتیک فقط نصیحت میکرد، و درشرایط جدید نویسنده می بایست  می پذیرفت  که او هنرمند و استاد

سخن است و نه : خدا، پیامبر، رئیس ، تزار، و یا قهرمان . همه این شرایط موجب شدند که حاکمان
دیگر به ادبیات و نقش آن علقه ای نداشته باشند و این مهمترین امتیاز برای پیشرفت ادبیات بود! . 

غیراز ادبیات " نثری دیگر " ، ادبیات زنان نیز از جمله ادبیات پلورالیستی شرایط جدید شوروی منحل  
 گروهی اززنان نویسنده شوروی پایه گذار " فدراسیون زنان نویسنده " شدند1990شده، بود. درسال 

که خواهان خلق و تشویق "نوع زنانه " درادبیات شدند . آنان بااشاره به خواسته ها و مواوعات زنان
مدعی شدند که تئاتر جهان نباید تنها فقط درخدمت یک تراژدی باشد . ازجمله آثار زنان در این دوره :

سالروز مرگ ، اتوبیو گرافی بدون مخفی کاری ، صورت جلسه هفتگی یک زن روس ، سفرهای
احساساتی ، چیزی بمن بگو ،  پیرامون چیزی که وجود نداشت ، نظافت ، رابینسون های جدید ، دو

سرزمین ، محفل من ، آتش و غبار ، شاعر و الهام ، پسرم آرام بخواب ! ، خوابگرد در مه ، عاشق
هستی یا عاشق نیستی ؟ ،  سفر ، دختران لطیف ولی خشن ، تنوع شیطان بازی ، مرغابی چینی ،

مردان بدون ادب ، و غیره هستند .
درزمان گورباچف شعر نیز دچار تحولی مهم شد ؛ باید اشاره کرد که شعرنو گویا در روسیه با سالها   

تاخیر شروع گردید . آنها در رابطه با شعر لیبرالی جدید می گفتند که : شعر "عروای" مقوله ای است
دولتی ، ولی شعر نو ، همدم و خالق باریکادهای انقلبی ! است . ازجمله آثار شعری منتشر شده

درآن سالها : روی کشتی زمستان ، جدایی هرگز!، اشعار، اینجا، رودخانه های شمالی، پرنده ییلقی،
دیدار، عرفان بالتی ، قصه های وحشتناک ، مرثیه های نمایندگان، گلچین شعر روسی ، خانه اروپایی ،

مربع سفید ، و غیره بودند .
در آن دوره بارها فدراسیون پیشین نویسندگان شوروی تجزیه و دوباره تشکیل شد . پاره ای از  

سازمانهای جدید نویسندگان با اهداف اقتصادی خواهان قدرت ، پول و مادیات شدند و روی ارثیه سابق
کانون نویسندگان یعنی : استراحتگاهها ، ویلها ، بنگاههای نشر و غیره به مجادله باهم پرداختند .
پدیده دیگر میان نویسندگان ، آمدن نسلی جدید از روستاها و شهرهای کوچک و دورافتاده بود که با

19نویسندگان پیشین شهرهای بزرگ مسکو و لنین گراد به رقابت می پرداختند. آنزمان همچون قرن 
تاریخ اجتماعی روسیه میان ناسیونالیست ها و نویسندگان دمکرات طرفدار غرب مباحثه ای شدید

 بعداز انقلب20 قرن گذشته ، خود غالبا جنایتکاران دهه 30درگرفت . آنان می گفتند که قربانیان دهه 
اکتبر بودند! . گروه دیگری با اشاره به مکتب ایده آلیست های آلمانی می گفتند که ادبیات باید دارای

صفات : نیکی ، زیبایی ، و اخلقی ، باشد و نه فقط سرگرم کننده و جنجالی باشد . 
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ادبیات پروستریکایی بعداز انحلل شوروی نیز مانند سایر ادبیات جهان شامل : رمان ، شعر، داستان  
،اتوبیوگرافی، و نمایشنامه نویسی بود . ازجمله پرفروش ترین و پرخواننده ترین آثار منتشر شده در ده

سال نخست فضای آزاد سیاسی جدید : آتش افروزی ، سکوی اعدام ، کارآگاه غمگین ، رنگ امید
خاکستری است، مار ، زیبایی مسکویی، مرغ عشق ، پایان آوارگاد روسی ، زندگی بایک آدم دیوانه، به
وطن بازنگشت، یک شیطان گری جدید، خوشحالی روسی ، منتظر عشقی صادق هستم ، توده سبز،

روح آدم میهن پرست ، نشستی روی پله های طلیی ، تورها و تله ها ، قبرستان تحقیرشده ، زن و
دریا، داستانی از زمانی خاص ، روسیه در حال سقوط ، ژنرال و ارتش اش ، شن های سنگین ، یک

زندگی قهرمانی ، ازدواج با یک مرد حیله گر ، فلسفه جدید مسکویی ، زمستانی در افغانستان ،
بازگشت فرحبخش به وطن ، دیکتاتور وجدان ، انتقام  اعدام خانواده سلطنتی ،  نمیر پیش از زمان ات ،
طنزهای اداستالنیستی ،  پیروزی تراژدی ، استالین پرستی ، درد و رنج وطن ، زندگی و سرنوشت ،
الهه روسی قرن بیست ، جیغ پائیزی شاهین ، ما بچه فاخته ها ، مردان و زنان دهقان ، سال تحولی
کبیر، گزارشگر ، گلهای روسی خشم ، قربانی دهقانی روسی ، سرم را زیر آب نکن ، قبرستان آرام

بخش ، قصه های افغانی ، زیبایی های عجیب زندگی ، چراغ برق آبی ، زندگی حشرات ، و غیره
بودند.

 .!دوران کودکی ام بدون ادبیات کودکان۔ ۸۶

Astrid Lindgren (1907 – 2002)                       .!دختربچه های ادبیات فمنیستی
یکی اززنان ادبیات کودکان غرب .

 .صدمین سالروز تولد نویسنده ادبیات کودکان

اخیرا روزنامه نگاری پیرامون جشن سالروز تولد خ7انم آس7ترید لین7دگرن، نویس7نده س7وئدی ادبی7ات    
کودکان نوشته بود که او : " نزدیک بود در صدمین سالروز تولدش شخصا شرکت کند، اگر پنج سال پیش
دار فانی را وداع نمی گفت!". خانم لیندگرن، پیش از ازدواج، آسترید اریکسون نام داشت. او خالق آثاری
خیالی-واقع گرایانه و پایه گذار ادبیات غیراتوریته کودکان درغرب است. " ماهی سیاه کوچول77وی " آث77اراو،
برای اینکه قدم درراه بی بازگش77ت بگ77ذارد وازمرزه77ای اجب77اری تعیی77ن ش77ده بگ77ذرد، ب77ا ی77ک چ77تر ب77ارانی
ازپشت بام به پایین می پرد. درآثار او غیر از مخالفت بافرهن77گ مردس77الری و بای77د و نبای77د ه77ای اجب77اری
روزمره ، ازارزشهای انسانی دفاع میشود. وی به ساده نویسی درادبیات اهمیتی خاص میداد. قهرمانان
آثارش غالبا زنانی هستند که م77ردان راباکم77ک عش77ق و محب77ت ب77ه جبه77ه انساندوس77تی م77ی کش77انند.
اوپرخواننده ترین نویسنده کشورهای اسکاندیناوی شد چ77ون درس77ال، بی77ش از دومیلی77ون ب777ار،ازکتابخانه
های عمومی، آثارش به امانت گرفته میشوند، و گرچه نویسندگان ادبیات کودکان معمول ناشناخته م77ی

مانند و یا بزودی فراموش میشوند، اودرکشور خود نویسنده ای در حد ملی بحساب می آید.
قصه و داستان های آثاراوغالبا چهارچوبی رئالیستی-خیالپردازانه دارند، و دختربچه های آثارش معمول  

میتوانند آموزگار پسریچه ها باشند. وی میگفت که کودکان و جوانان میتوانند بدون قیم77ومیت بزرگس77الن
نیز زندگی نمایند. ارزش های اخلقی آثاراو به مخالفت با تنگ نظریهای مردسالرانه می پردازند. مواوع
داستان گاهی ماجرای کودکانی است ک77ه باجه77ان بزرگس77الن مخ77الفت نم77وده و ارزش77های آن77ان را ب77ی
اعتبار بشمار می آورند. از جمل77ه خواس77ته ه77ای تربی77تی آث77ار او: مخ77الفت ب7ا اص77ول ات77وریته بزرگس77الن،
روشهای سنتی ارتجاعی تربیتی ،وافش77ای سیس77تم ه77ای توتالیتراجتم777اعی-سیاسی هس77تند. دلی77ل
محبوبیت آثاراورا: دفاع از آزادیهای فردی کودک، س77بک روش77ن نویس77ندگی او، و اهمی77ت ب77ه خی77الپردازی
بعنوان حق و حقیقت انسانی میدانند. اونه تنها به بچه ها با شخص77یت ه7ای مس77تقل، ق77وی، عملگ77را و

 دارای حقوق مساوی مینگرد،بلکه برای آنان تقااای حق محبت و توجه  بزرگسالن را می نماید.
آسترید لیندگرن،غیرازادبیات کلسیک انگلیس و افسانه ه77ای ایس777لندی،تحت تع77ثیر شکس77پیر و اری77ش
کستنر آلمانی،نیزبوده است. اوتاکنون تعثیر مهمی روی ادبیات کودکان ش77مال و جن77وب اروپ77ا ازخ77ود بج77ا
گذاشته است. وی مینویسد که حین نوش77تن کتابه77ای کودک777ان،جهان غمگی77ن اط77راف خ77ود را فرام77وش
میکند.ا وازنظرفلسفی خودراشکاک و از نظر شخصی،سیاس77ی میدان77د، چ77ون درآث77ارش ب77ه مخ77الفت ب77ا
جنگ، خشونت، و خطراستفاده ازانرژی اتمی می پردازند. وی از بچه ها م7ی خواه77د ک77ه بج77ای زن77دگی
انگلی و دزدانه بزرگسالن، به زندگی خلق و متکی به نیروی خ77ود بپردازن7د. اوازجمل77ه مس7ئولیت ه7ای
ادبی اش، خدمت به  کودکان ناتوان و تحت فشار را نام میبرد. موفقیت دیگ77ر اث77ار اورا ب77دلیل اس77تفاده از
فضای طبیعت و روستاها، همراه با آزادی قدرت خیالپردازی کودکانه میدانند. وی مدعی بود ک77ه بچ77ه ه77ا

بطور غریزی دارای حس عدالتخواهانه هستند.
 جایزه و دکترای افتخاری از کشورهای ش77وروی، آمریک77ا، هلن77د، و آلم77ان24او تا پایان عمر ،بیش از     

دریافت نمود؛ از آنجمله : جایزه آندرسن، جایزه صلح کتابفروشان آلمان، جایزه ادب77ی تولس77توی، و ج77ایزه
جانشینی صلح نوبل. در سراسر اروپا دهها مدرسه و خیابان نیز بنام او اسم گذاری شده اند.

لیندگرن درپایان عمر به دفاع از جنبش های محیط زیست، انجمن دفاع از حیوانات بی زبان!، و پای77داری 
صلح، پرداخت. داستانهای وی پیرامون شرایط مالیاتی کشورش،یکبار موجب تغییر دول77ت درآنج77ا ش77دند.
وی باانتقاد از وزارت کشاورزی کشورش، به مخالفت خود بانگهداری حیوانات درقفس و تولید ماش77ینی و
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انبوه آنان برای تغذیه پرداخت و دررابطه با تنظیم سیاست خانواده به وزیر وقت کشورش نوشت که زنه77ا
از بچه دار شدن خودداری میکنند چون بدلیل شرایط شغلی قادرنیستند درکن7اربچه ه7ای خ7ود بمانن7د، و

 س77ال نخس77ت را ح77داقل درکن77ار کودکانش77ان4-3دولتمداران باید قوانینی را طرح کنند که مادران بتوانن77د 
باشند، و کودکان شیرخوار بتوانند هر لحظه سراغ پستنان مادر بروند. وی پایه گذار یک بنیاد خیریه ب77رای

کودکان معلول نیز بود. 
 زبان ترجمه شده اند. اوگرچه ب77ا رمانه77ای پلیس77ی ش77روع70آثار آسترید لیندگرن تاکنون به بیش از    

کرده بود،اکنون یکی ازنویسندگان ادبیات کودک درجه7ان اس77ت. روانشناس7ی شخص77یت ه77ای داس77تان،
اشاره به س7رگرمی ه7ا و ب7ازی ه7ای متن7وع کودک7ان ، ب7اعث ش7د ک7ه پ7اره ای از آث7ارش بص7ورت فیل7م،
نمایشنامه کودکان، و یا نمایشنامه های رادیویی، درآیند. او با نشر یک سری کتابهای مص77ور کوش77ید ت77ا

کودکان غربی را با زندگی، آموزش، بازیها، و غذای بچه های قارههای دیگرآشنا نماید.
ازجمل77ه آث77ار او : کت77اب س77ه جل77دی (پ77ی پ77ی م77و قرم77ز- ی77ا پ77ی پ77ی ج77وراب بلن77د) – بچ77ه ه77ای خیاب77ان

 کت77اب ش77لوغکاری- م77ا بچ77ه ه77ای ش77هرک بولرب77و- کارلس77ون روی پش77ت ب77ام –ب77رادران ش77یرقلبی-
اتوبیوگرافیک (ساموئل آگوست)- میو، گربه من- لوتا تغییر خانه میده77د- م77اری درد دل میکن77د- در جنگ77ل
بدون دزد- گاو من هم اهل تفریح است – راس77موس و آواره گ77ان بی77ن راه- ک77اله زن77دگی خطرن77اکی دارد-
میکائیل در دیگ عدس- میشل نظمی به جهان میدهد- پی پ7ی خ7انم درخ7ت کریس7مس را غ7ارت ک7رد-
دزدی بنام آسار- منتخب داستانها- منتخب قصه ها- اژدهای چشم قرمز- من هم میخ77واهم ب77ه مدرس77ه
بروم- من نمیخواهم به رختخواب بروم- بچه ها در جنگل- پلی به مادربزرگ کم77ک میکن77د- رونی77ا پ77در دزد-

خشونت هرگز- پی پی خانم در سرزمین تاکاتوکو- و دانه عدسی در بینی ایلزه- هستند.
کتاب (رونیا پدر دزد) اورا قص77ه ای فمینیس77تی! بحس77اب م77ی آورن77د. در داس77تان (پ77ی پ77ی ج77وراب بلن77د)
قهرمان داستان، شخصیتی است تکرو، سازش ناپذیر و بدون ترس ک77ه تص77میم میگی77رد همیش77ه ک77ودک
بماند و وارد جهان درنده و حیله گرانه بزرگسالن نشود. این داستان م77وجب ش77د ک77ه بخ77ش عظیم77ی از

خوانندگان از آنزمان تصویر و تصوری از دختر بچه های قوی و بااراده در ذهن خود داشته باشند.
– 1907آسترید لیندگرن بین سالهای    در سوئد زندگی نمود . وی دختر یک کش7اورز می7انه ح7ال2002 

 س77الگی ولیت77ش را ت77رک کن77د و ب77ه19بود. او بدلیل زایمان غیرقانونی! یک پسر بچه مجبور شد در سن 
پایتخت کشور فرار نماید. وی در آنجا بعداز دوره منشی گری اداری،سالها بعنوان ویراستار کتاب، منشی

 ذک77ر میکن77د ک77ه ک77ارین، دخ77تر بیم77ار1941اداره و کتابفروش کارنمود . او دلیل آغاز قصه نویسی را س77ال 
خردسالش از مادر خواست تا برایش داستانهایی را تعریف کند. دردوران کودکی خود آسترید لیندگرن ب77ه
سبب نبود رادیو و تلویزیون، اغلب از طرف پدر و مادر بزرگش برای او قصه های جالبی تعریف شده بود. .
چون پدر و مادر وی علقه خاصی به طبیعت و زندگی روستایی داشتند، وی نیز در تمام آثارش به ش77رح
زیبایی طبیعت و بچه روستائیان می پردازد. غالب بچه نخاله ها!،تخس و فض77ول داس77تانهای او نیزازبچ77ه

 س77اله نوش77ته8-7های فقیر روستایی هستند. وی میگفت تمام داستانهایش را خطاب به یک دختربچه 
 نه تنها نماین77ده دول77ت س77وئد، بلک77ه س77فرای1967است. درمراسم هشتادمین سالروز تولد وی درسال 

شوروی و آمریکا نیز شرکت نمودند. اشاره میشود که ب77رای اش77نایی بیش77تر ب77ا س77الهای ک77ودکی خ77انم
لیندگرن باید سری کتابهای (بولربوی) وی راخواند.

درآثاراوخواننده نه تنها با کودکان تنها و سردی احساسات اطراف، بلکه باترس وجودی بچه های درحال  
رشد، آشنا میش7ود. عش7ق ب7ه همن7وع و آزادیخ7واهی ه7ای کودک7انه درآث7ارش نی7ز نق7ش مهم7ی ب7ازی
میکنند. گروهی، آثار اورا انتقادی دشمنانه از جامعه و گروه دیگری، جهان داستانهای اورا جهان راا77ی و
آرام، در جهانی ناعادل و خشن میدانند. لیندگرن، ولی خود به تمسخر منتقدینی میپردازد که درآثار وی:
میشل را سرمایه دار کشاورزی، پی پی موقرمزه را سرمایه دار مرتجع، و کارلسون را نماینده عقدههای

پرواز اریکاروس یونان باستان، معرفی نموده اند.

    ما و آوانگاردهاي كراواتي ادبیات! .۔ ۸۷ 

( جنبه هاي انتقادي ادبیات فرهنگ آمريكا )  

فیتس جرالد،يك7ي ازنويس7ندگان مه7م نس7ل برب7ادرفته و دوره ج7از ادبی7ات آمريك7ا درس77الهاي بی7ن جن7گ
 اس77ت، دوره اي ك77ه جوان77ان مع77ترض ب77ه ارزش77هاي1929جهاني اول و بحران جه77اني اقتص77ادي مع77روف 

سنتي بزرگسالن، ش77عار دادن77د، ك77ه تم77ام خ77دايان م77رده ان777د،ونبردهاي میهن77ي انج77ام گردي777ده،وعقايد
وايدئولوژيهاي افراطي به بن بست رسیده اند.

پیرامون فیتس جرالد گفته میشود كه درنزد هیچ نويسنده اي مانند او، زندگي و آثار اينهمه باهم وح77دت
و شباهت ندارند.اوازخانواده اي بازرگان برخاس77ته ب77ود ك77ه ب77ه ولخرج77ي ع77ادت داش77ت ودرمی77انه س77الي
الكلي شد. همسرش نیز از طبقه اي مرفه وپولدار بود كه مالیاخولیايي گرديده وب77راي ف77رار ازافس77ردگي
نیز به الكل پناه برده بود. اغلب آثار فیتس جرالد بدين دلیل ريش77ه ه77اي اتوبیوگرافی77ك وخ77انوادگي دارن77د.
فیمینیست هاي آمريكا مدعي شدند كه او از اين طريق ب77ه اس77تثمار همس77ر بیم77ارش پرداخت77ه اس77ت و

آنرا بشكل داستان به معرض فروش گذاشته.
ازجمله خصوصیات ادبیات مدرن وآوانگارد،كوتاه بودن متن بود،چون آنان غالبا براي نشر درمطبوعات ونظ77ر
عوام نوشته میشدند.يكي ازمواوعات ادبیات م777درن،پرداختن ب77ه خلء فرهنگ77ي ب77ودكه آنزم77ان درآمريك77ا
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حاكم بود.انحراف و ابتذال اجتمايي،سكوت و ب77ي عمل77ي اجتم77ايي وسیاس777ي،افشاي اش77راف پول77دار و
بورژوازي م7الي،از جمل77ه موا7وعات م77ورد انتق7اد ادبی7ات م7درن زم7ان فیت7س جرال7د بودند.ب77ه نظرج77امعه
شناسان ادبي،امروزه كساني در آمريكابه مطالعه آثار فیتس جرال77د میپردازن77د ك77ه هن77وز نوس77تالژي دوره

 قرن گذشته را دارند. پول، زيبايي پرستي بورژوازي،لذت خواهي،بخش77ي ازواقعی77ات س77خت20جاز دهه 
مورد علقه طبقه حاكم آندوره بودند. فیتس جرالد با زبان طنز و استعاره ازسیاهپوستاني میگوي77د ك77ه در

در كاديلك خود نشسته وراننده اي سفیدپوست رابه خدمت گرفته اند.درآث77اراومیتوان6ماشین هاي دراز 
بیش ازهرنويسنده ديگر،رابطه اي بین گذشته وآينده،سنت و مدرنیته مشاهده كرد.او به تشويق ودنباله
روي از الیوت،درآثارش از استعاره و سنبل به اشكال گوناگون استفاده نمود.ومانند همینگوي ب77ه رهنم77ود
هن77ري جیم77س عم77ل نم77ود ك77ه گفت77ه ب777ود،ادبیات باي77د ن77ه تنه77ا ن77ان آور باش777د،بلكه ازنظ77ر اجتم77ايي
وزيباشناس777انه،جاودانه گردد.رم777ان م777درن،آنزمان می77ان دوس77احل آزمايش77ات زباني-ادب777ي و پرف77روش
بودن،سرگردان بود و درشهرهاي بزرگ،يك كالي فرهنگي دربازار خريد.به اي77ن س777بب،نقد ادب77ي درزم7ان
حیات، با او برخوردي غیردوستانه داشت.آنها بعضي ازآثار فیتس جرالد راگزارش اجتمايي نامیدند تا اثري
هن777ري.پیرامون آث77ار او همیش77ه دون7وع نق77د: دانش777گاهي-تخصصي و عمومي-س777رگرم كنن7ده ب77ه ج7دل

میپرداختند .بارها هالیوود كوشید تا آثار مهم فیتس جرالد را براي درآمد بیشتر بصورت فیلم درآورد. 
زمینه كارآثار فیتس جرالد شرح رفتار وزندگي اقشارمرفه مردم ساحل شرقي كش77ور آمريك77ا اس777ت.اوبه
افشاي اوتوپي دروغین روياي خوشبختي وموفقیت زندگي آمريكايي مي پردازد.فیتس جرالد وق77ايع نگ77ار

 ق7رن گذش77ته آمريك77ا20وگزارشگر زندگي بدون پرنس777یپ،غیراخلقي و پره77رج وم7رج طبق77ه مرف77ه ده77ه 
است.آثار او گاهي روياپروري و گاهي رويا كشي هستند.همینگوي میگفت ك77ه او ي77ا رمانتی77ك مینويس77د
وي7ا جه77ان را تی77ره وت7ار نش7ان میده77د. فیت7س جرال7د ب7ا طن77زي تیزبین7انه ب77ه توص7یف جش777نها،معیارهاي
زيباشناسي،موفقیت وثروت پرستي اقشار مرفه زمان خودپرداخت.از طرف ديگر اواز زن7دگي نس77ل ج77وان
وناآرام وپرسروصداي آندوره مینويسد كه فراز و فرود زن77دگي ش77ان بش77كل تراژدي77ك دره77م آمیخت77ه ش77ده
بود،جواناني كه بدلیل ترس ازفقر وسقوط به دره بدبختي،دنبال موسیقي ج77از و فیل77م و ي77ا مص7رف الك77ل

میروند. 
 در آمريك77ا زن77دگي نم777ود.اوباسرمايه1896 و 1940فرانسیس اسكات كي- فیتس جرالد ،می77ان س77الهاي 

عمه ثروتمندش دردانشگاهي ثبت نام نمود كه بقول خودش، دانشجويان رمانتیك،خوش تیپ،ورزشكار و
شیك در آنج7ا درس میخواندن7د. اوبع7داز ت7رك زودرس دانش7گاه ب7راي دي7دار ب7ا محف7ل آوانگارده7اي نس77ل
بربادرفته آمريكايي مانند خانم گرترود استتاين و همینگوي به پاريس رفت و در آنجا مورد تش77ويق و تايی77د
مادر آوانگاردها، يعني خانم استاين قرار گرفت.بعدازبازگشت ب7ه آمريك7ا ،م7دتي در ه7الیوود ب77ه فیلمن7امه
نويسي پرداخت،گرچه او اين فعالیت را كاربرده گي نامید.هرگاه ك77ه فش77ار م77الي ب77ه فیت77س جرال77د زي77اد
میشد،او يا به نوشتن داستان كوتاه براي مطبوعات میپرداخت و يا ب7راي ش7ركتهاي فیلمس7ازي ه7الیوود

 ب7دلیل س77كته قل7بي و الكل77ي ب777ودن،درگذشت. وهمس77ر1940نمايشنامه مینوشت. اوسرانجام درسال 
سال بعد درآتش سوزي يك تیمارستان، بشكل غم انگیزي جان داد.طبق گ77زارش مطبوع77ات8رواني اش 

آنزم777ان،درمراسم خاكس77پاري فیت7س جرال777د،مانند قهرم7ان رم77ان مع77روف او يعن77ي گاتس77بي ك777بیر،عده
محدودي از جمله دسپاسوس،نويسنده مشهور ديگر آمريكايي،شركت نمودند.از جمله نشانه هاي ديگر
فشار فرهنگ حاكم آمريكا به مبارزين آوانگارد، آن ب77ود ك77ه اس77قف ش77هر ب77التیمور كوش77ید از خاكس77پاري

فیتس جرالد در كنار خويشاوندانش به دلیل نوشتن آثار غیراخلقي واد مسیحي جلوگیري نمايد. 
 جل7د ازكتابه7ايش72گرچه امروزه فیتس جرالد را يكي ازنوابغ ادب7ي میدانن77د،درسال م7رگ، فق77ط      

درآمريكابفروش رفت. مدرنیته ادبي فیتس جرالد مافوق ارزشهاي مل77ي و ناسیونالیس77تي آنزم77ان اي77الت
متحده بود. سالهاي جن77گ جه77اني اول دررم77ان غرب77ي، س77نبل س77قوط و ف77اجعه آخرالزم77اني بود.بخ777ش
ديگري ازادبیات مدرن آنزمان آمريكا ب77ه تح77ولت زن77دگي ش77هري درح77ال تغیی77ر پرداخ77ت ك77ه غی77راز فیل77م و
جاز،روانشناسي فرويدي كوشید به همه پرسشهاي انس7ان غیرچ7پ پاس77خ ده777د.كشفیات واختراع77ات
فني و صنعتي روزبروز بیش77ترگرديده وبانكه77ا ب77ه دادن وامه77ايي باس77ود كلن میپرداختند،زن777ان و دخ77تران
اقشار متوسط با عطرهاي غربي ماوراء البحري،اجازه يافتند تمايلت غیرپوريتاني خودرا علنا درس77النهاي
رقص نشان دهند. با اينوجود آث77ار فیت77س جرال77د ب77ه آوانگ77اردي آث77ار همینگ77وي نمیرس777ید،گرچه او قب77ل از

همینگوي به مشهوريت رسید. 
ازجمل77ه آث77ار فیت77س جرال77د: آنس77وي بهش77ت، گاتس77بي ك77بیر، مجم77وعه داس77تان ه77اي كوت77اه، ش77ب
لطیف،آخرين مدير، و غیره هس777تند.موفق تري77ن رمانه77اي پرف77روش او:آنس77وي بهش77ت ، و ش77ب لطی77ف،
بودن77د. كت77اب آنس77وي بهش77ت،اعلن اع77تراض نس77ل ج77وان ازدس77ت رفت77ه علی77ه ارزش77هاي ج77امعه
سنتي،وگاهي ارتجائي بود. فیتس جرالد،خوداز موفقیت اين رمان به تعج7ب افت7اد، ول7ي خوانن77ده انتظ77ار
افشاگري بیشتر پیرامون زندگي ثروتمندان داشت.رمان گاتسبي كبیر درباره سقوط ونابودي تراژدي77ك ي77ك
خانواده ثروتمند قاچ77اقچي كلن مش77روبات الكل77ي درآغ77از ق77رن بیس77تم ب77ود.درآن رم77ان ه77رج و م777رج،بي
اخلقي و بي اص7ولي طبق77ات مرف77ه نش7ان داده میش777وند.اين رم7ان ي7ك س7ال بع7د از انتش777ار،به ش77كل
نمايشنامه موفقي به روي صحنه رفت. رمان شب لطیف،اثري است اتوبیوگرافیك ك77ه ب77ه موا7وع الكل7ي
شدن و رواني شدن همسرش میپردازد.او اين رمان را بهترين اثر خود میدانست.درآم77د ناش77ي از ف77روش
دورمان موفق فوق باعث شد كه فیتس جرالد بتواند همراه همسر و دختر كوچكش سالها در هتل ه77اي
گران قیمت درمیان بورژوازي بي خانمان! زندگي كند وبا ادا و اطوار خودخواهانه آنها از نزديك آش77نا ش77ود
و به خوانندگانش درآن باره گزارش دهد.مشهوريت فعلي فیتس جرالد را ول77ي ص77احبنظران ب77دلیل نق77ش
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رمان ناتم7ام او يعن7ي آخري7ن م7دير میدانن777د.چون خوانن7ده ب7اهوش مت77وجه ش7د ك7ه در پش7ت ظ7اهر ي7ك
نويسنده الكلي چه هنرمند پیچی7ده اي وج77ود دارد.ب77ه نظ77ر م77ورخین ادبی777ات،درحال حاا7ر فیت7س جرال77د
ازجمله نويسندگاني است كه آثارش از هرنظردرآمريكا م77ورد تحقی77ق وبررس77ي قرارگرفت77ه ان777د.گروهي از
دوس77تان اه77ل قل77م،اورا وج77دان ادبی77ات آمريك77ايي نامیدن77د.مثل الی77وت در انگلس77تان م77وجب مش77هوريت

 ت77اكنون ب77ا كوشش77هاي دسپاس77وس و ب77ا اش77اره ب77ه ش77رح فض77اي س77نتي1945اوگردي7777د.ازسال 
داستانسرايي، فیتس جرالد رنسانس تازه اي يافته.درمورد فیتس جرالد گفته میشود كه خواننده بیشتر
علقمند به زندگي شخصي و خانوادگي او بود تا ب77ه موا77وع آث77ارش. دسپاس77وي يكب77ار ب77دلیل عص77باني
بودن ولي با زبان طنز ب77ه وي گفت77ه ب77ود:“م77رد حس777ابي!،بااينهمه ه77رج و م77رج درجه77ان وجامعه،چگ777ونه
میتواني به نوشتن آثاري سرگرم كننده بپردازي؟.اگر نم77ي ت77واني ادبی77ات بی77افريني، لاق77ل ب77ه گزارش77ي

واقعگرايانه از اوااع بپرداز!“. 

                            Fitzgerald, F.S.K (1896-1940) از راه دور . فروغ و پروین،۔ ۸۸

خانم فلورا وایت در کتاب " زنان نویسنده جهان " ، در یک بیوگرافی کوتاه می نویسد ک77ه ف77روغ فرخ77زاد ،
  سالگی در34 در سن 1968 در تهران بدنیا و در سال 1934مهمترین نماینده شعر مدرن ایران ، درسال 

یک سانحه اتومبیل در تهران درگذشت و در همانجا دفن شد . او در یک خانواده ارتشی مرفه متوسط در
 فرزن77د خ77ود را ب77ه6دوره کوششهای سکولر و اصلحات رااشاهی بدنیا آمد و رشد نمود . گرچه پدر او 

تحصیل تشویق می نمود ولی در خانه آنان هنوز ق77وانین ات77وریته وس77ختگیر مردس77الرانه پیش77ین  ح77اکم
بودند که در تضاد با اراده  و خواست قوی آزادیخواهانه فروغ قرار داشتند . فروغ بع77د از پای77انه س77یکل اول
دبیرس7تان وارد مدرس77ه هن77ر و نقاش7ی ش7د ت7ا ط7رح م7د را بی7اموزد . او در آنزم7ان نخس77تین ش7عرش را

 سالگی با ازدواج اجباری مخالفت نمود مجبور به ترک خانه شد ول77ی همس77رش16سرود . وی چون در 
به او آزادی هایی را داد، از آنجمله او می توانست آزادانه سفر کند و یا با ناشر آثارش قرارداد ببندد . این
خواسته ها موجب قطع رابطه او با قوانین سنتی جامعه خرده بورژوازی ایران شد . چون بعدها از او فقط

 مجب77ور ب77ه طلق1955انتظار خانه داری و مادر بودن میرفت وی احساس محدودیت نمود . وی در س77ال 
شد و رابطه اش با پسرش قطع گردید ، رنجی که او هیچگ77اه نتوانس77ت فرام77وش کن77د . نخس77تین اث77ر او
مجموعه شعر " اس77یر " م77وجب هیجان77ات روش77نفکری ش7د چ77ون او در آن اش77عار ب77دون تع77ارف ب77ه ط77رح

 مجموعه ش77عر "1957 کتاب " دیوار " و در سال 1956احساسات عشقی و تجربیاتش پرداخت . درسال 
عصیان " از او منتشر گردیدند . در کتاب " عصیان " او به انتقاد از جامعه مردسالری ایران پرداخت .
1964فروغ بعد از آموزش یک دوره فیلمسازی از انگلیس در چن77د فیل77م س77ندی ش77رکت نم77ود . در س77ال 

 کت7اب " تول77دی دیگ77ر "1964فیلم " خانه سیاه " او در باره جزامیان ایران  از آلمان جایزه گرفت . در سال 
منتشر شد . این کتاب آغاز واقعی کار شاعرانه او است که در آن  بطور آشکار عقاید فمنیس77تی خ77ود را
مطرح می نماید . او در آنجا بطور رسمی از شعر سنتی ای77ران  نی77ز بری77د . وی ب77ا زب77انی ق77وی هم77راه ب77ا
لهجه زبان تهرانی و سبک عالی ادبی در آن کتاب سخن گفته است . منقد ادبی ایران77ی خ77انم میلن77ی
خلقیت ادبی فروغ را به سه دوره تقسیم میکند – در دوره اول او از دید یک زن و بدون پرده پی77ش بین77ی
زمانی می نماید. در مرحله دوم اشعار او یک فری77اد فمنیس77تی هس77تند ، و در مرحل77ه س77وم او تلخ77ی و

خشم را که قربانی جامعه مردسالری شده بود ، را پشت سر می گذارد . /  
تبریز بدنیا آمد و در سال 1907پروین اعتصامی در سال             سالگی بر اثر35 در سن 1941 در 

بیماری تیفوس در تهران درگذشت و در همانجا دفن گردید . پدر او یوسف اعتصام الملک یک ژورنالیس77ت
سیاسی اجتماعی و کتابدار کتابخانه بود . در خانه آنان اف77راد تحص77یل ک7رده مش77هور انزم77ان رف77ت و آم77د
داشتند . پدر پروین او را با ادبیات فارسی و عربی آشنا نمود . وی از طری7ق پ7در ب7ا ادیب7ان و روش77نفکران
لیبرال زمان خود آشنا شد . پروین در مدرسه آمریک77ایی دخ77ترانه ب77ا ی77ک آم77وزش س77کولر آش77نا ش77د . او
بعدها معلم شد و در آن مدرسه نیز به تدریس پرداخت . ازدواج او چند ماهی بیشتر طول نکش77ید . او از

طریق تشویق پدر یکی از مهمترین زنان شاعر زبان فارسی در نیمه اول قرن بیست میلدی بود . 
پروین اعتصامی در مجموعه شعر " دیوان " غی77ر از ط77رح حق77وق زن77ان ب77ه فق77ر بیچ77اره گ77ان و س77رگردانی
یتیمان  نیز اشاره میکند . توانایی او در طرح مسائل زنان بطور ظری77ف و ب77ا کم77ک ف77رم ش77عر اس77ت . وی
احساسی عجی7ب و انس7انی ب7رای ط7رح مس7ائل اجتم7اعی دارد . ش7عر او غالب7ا اخلق7ی ، آموزش7ی ،
رئالیستی و با کمک رعایت فرم کلسیک است . او یکی از نخستین ادیبانی است که آنزمان به پرسش
پیرامون نقش زنان در جامعه می پردازد . توانایی دیگر او در خلق اشعار دیالوگی و مناظره ای اس77ت ک77ه
پیشنهاداتی برای اصلحات اجتماعی را بطور ساده و عام فه77م ط77رح م77ی نمای77د . او افک77ار جدی77د را وارد
شعر فارسی نمود چون از رنج فقر ، بی عدالتی و ب7ی اخلق7ی پول7داران و قدرتمن7دان ش7کلیت میکن7د .
شعر فارسی زمان او سابقه ای هزارساله داش77ت و ب77ه اوج خ77ود رس77یده ب77ود . در اش77عار من77اظره ای او
گاهی از زبان اشیاء  نیز سخن میرود . شعر دیالکتیکی و دیالوگی او غالب77ا دارای س77ه جنب77ه- ت77ز ، آن77تی

تز ، و سنتز است .  
پروین اعتصامی را میتوان شیپور صدای آزادی زنان ایران در آن دوره بشمار آورد . شعر ساده و نیرومند  

او اجتماعی و مسئولنه است .از جمله دیگر مواوعات اشعارش مسائل آموزشی ، لی77برالی ، اس77تثمار
و زورگویی در جامعه نیمه فئودالی آنزمان است . او در اشعار طنزآمیزش موفق شد استادانه ارثیه ش77عر
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 ش77عر بلن77د اس77ت210کلسیک را با تکنیک مدرن ادبی آنزمان با هم متحد سازد . دیوان شعر او ش77امل 
 غالبا در مجله بهار به سردبیری پدرش منتشر گردیدن77د . در ای77ران از آغ77از ق77رن بیس77ت1935که در سال 

1936کوششهای برای حق77وق زن77ان در می77ان خواس77ته ه77اس طبق77ات ب77ال آغ77از گردی77د . گرچ77ه در س77ال 
میلدی در کنار منع چادر میان زنان ، مدرنیزه و سکولر نمودن جامعه غاز شد ، زنان ولی از این اق77دامات

نفعی پایدار نبردند .

نیچه ، شاعر و فیلسوف .۔ ۸۹ 

  Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)              اریستوکراتی فکری و جنون فلسفی .
 

سفر به ابدیت خوش باد .
کاش آخرین واژه را

از دهانت می بوسیدیم .
لبخند مقدس ات علیه مرگ نابکار،

ولی بیخیال ما زنده ایم .
گرچه در لحظه مرگ

غیاب شاگردانت
احساس  شد .

استادان دانشگاهی غرب از میانه قرن بیس7ت دیگ77ر پیرام77ون ش7اعر ی7ا فیلس77وف ب77ودن نیچ77ه پرسش77ی
ننمودند . نیچه یکی از روشنفکران اریستوکراتی و خالق اشعار ایمپرسیونیستی ، خود تحت تاثیر اشعار

 ت77اثیر مهم77ی روی ادبی77ات1890گوته ، هلدرلین ، و کلوپاستوک ، در ادبی77ات آلم77ان ب77ود . او بع77د از س77ال 
 غ7رب را آنچن77ان تح7ت ت7اثیر20 و آغ77از ق7رن 19آلمان گذاشت . هیچ فیلسوفی مانند او ادبیات پایان ق7رن 

خود قرار نداد . امروزه بعضی از محافل ادبی، او را نماینده ادبیات سمبولیسم ، امپرسیونیسم ، رمانتیک
نو ، و اکسپرسیونیس77م بش77مار م7ی آورن7د . بع7دها ناتورالیس77تها نی7ز متک7ی ب77ه آث7ار او ، خ7الق ادبی7اتی
شدند . او حتی ام77روزه روی ف77رم و محت77وای آث77ار بعض77ی از نویس77ندگان زم77ان ح77ال مانن77د پی77تر هن77دکه ،
نویسنده اتریشی اثر داشته . نیچه خود قضاوت اش در باره هنر و ادبیات ، احتیاط آمیز ی77ا در چه77ار چ77وب
نظرات استتیک هگل بود . اگزیستنسیالیسم و فلسفه زندگی نیچه در جس77تجوی ن77وعی انس77ان جدی77د

است . 
نیچه بیشتر مرد هنر است تا مرد علم . او رمان نویسانی مانند / هسه ، موس77یل ، توم7اس و ه7اینریش
مان را تحت تاثیر خود قرار داد . نیچه خود از نظر سبک نویسندگی عالی، تحت تاثیر قل77م توان77ای م77ارتین

 ب77ود . جریان7ات ادب77ی دیگ77ر ت77اکنون16لوتر ، اصلحگر مسیحیت و مترجم کتاب انجیل به آلمانی، در ق77رن 
حداقل مدتی زیر تاثیر نظرات نیچه بوده اند . ناتورالیستها آنزمان فکر میکردند دلیل77ی را ک77ه ن77زد م77ارکس
نیافتند ، نزد نیچه یافته اند . نیچه در غالب آثارش ب77ه بح77ث پیرام77ون مق77وله ه77ای هن77ر ، عل77م ، و اخلق
پرداخت . فلسفه نیچه غیر از مواوعات اخلق و انسانشناسی، به مق77وله ه7ای هن7ر و فرهن7گ نیزم7ی
پردازد . امروزه اشاره میشود که هیچک77س مث77ل او ب77ه جنب77ه ه77ای منف77ی هن77ر و فرهن77گ یون77ان باس77تان
نپرداخته است . نیچه در جوانی آثار متن77وعی در ب77اره فرهن77گ یون77ان نوش77ت ول77ی آش77نایی او ب77ا نظ77رات

شوپنهاور باعث شد که او سراغ فلسفه برود . 
بیشتر آثار نیچه انتقادی از اخلق و دین مسیحی آنزم77ان هس77تند . او میگف77ت ک77ه دی77ن همچ77ون اخلق
تبدیل به یک ایدئولوژی شده است . توماس مان نوشت که او دارای یک روانشناسی تیزبینانه است ک77ه
دگم های اخلقی گذشته را به نقد می کشاند . در آغ77از، تئ77وری اخلق نیچ77ه تح7ت ت7اثیر نظری77ه اخلق
اسپینوزا بود . نیچ77ه اخلق غ77رب در ط77ول تاری77خ را ب77ه دو بخ77ش تقس77یم میکن77د ؛ اخلق مثب7ت  ارباب77انه
یونانی – و اخلق منفی برده وار ادیان ابراهیمی . امروزه اشاره میشود که انتقاد او از اخلق ، جانبداری
از بی اخلقی در اجتماع نیست . کتاب جملت قصار او غیر از اخلقگرایان فرانسوی و رمانتی77ک ه77ا ، زی77ر

تاثیر آثار گوته ، هاینه و لیشتنبرگ است .
مورخان فلسفه ، آثار او را شامل سه دوره میدانند . مرحله اول شامل هنر و فلس77فه اس77ت . در مرحل77ه
دوم او به نقد و اهمیت تاریخ گرای77ی در زن77دگی م77ی پ77ردازد . در مرحل77ه س77وم و در کت77اب " چنی77ن گف77ت
زردشت "  او غیر از فلسفه زندگی به رستاخیر ابرمرد یا انسان برتر اشاره میکند . ابرمرد نیچه میکوش77د
تا ورای اخلق مسیحی قرار گیرد . امروزه  گفته میشود که ابرمرد او مخلوطی از اسطوره های رمانتی77ک
و دارونیسم بی پایه بود . او به طنز می نویسد که انسان اروپایی، خدای مسیحی را کشت ت77ا می77دانی
به ظهور انسان برتر بدهد . در نظر نیچه در طول تاریخ به کسانی که تجاوز شد، س77راغ ادی77ان ابراهیم77ی
رفتند و از برابری ، برادری ، همدردی ،و آزادی ، بجای ش77عار غ77رور یونانیه77ا و رومیه77ا ،س77خن گفتن77د . در
نظر او معنی تاریخ خلف خواسته اخلق ، نه راایت بشر بلک77ه انتخ77اب و رش77د ابرم7رد اس77ت . ب7الترین
ایده ، در مقابل مرگ ، بیماری ، اعف و همدردی ، ارزش زندگی است . در نظر نیچ77ه ، زردش77ت س77نبل
تکرار چرخ فلک است چون او نه خدایی می شناسد و نه متافیزیک و نه روح ابدی . نیچه مینویسد که از
زندگی میتوان فقط بصورت پدیده ای استتیک دفاع کرد . ابرمرد ص77وری نیچ77ه غیراخلق77ی ول77ی اس77تتیک
است . اوتوپی های نیچه مفاهیمی خیالی هستند . امروزه اشاره میشود که نیچه آنزمان طبقه و قشر
ارتجاعی خودرا ترک نمود تابا کمک ابرمرد خیالی اش ، ایده آلی ت77ازه بیاب77د . بع7دها ادع77ا ش77د ک77ه چ77ون
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خواهر نیچه هوادار فاشیسم آلمان بود به یکی از آثار او عنوان جعلی " اراده ب77رای ق77درت " را داد ت77ا ن77زد
نازیها خودشیرینی نموده باشد . او ح77تی عص77ای پی77ری و راه پیم77ایی ب77رادرش یعن77ی نیچ77ه را ب77ه هیتل77ر

شخصا هدیه داد . 
نیچه در زمان خود مخالف علم و تاریخ گرایی مرسوم بود . او حرکت جهان و تاریخگرایی را تک77راری ، پ77وچ
و نیهلیستی میدانست .انتقاد او از سوسیالیس77م و امپریالیس77م ، انتق77اد از انقلب و تم77ایلت ام77پراتوری

 ب77ود . او ب77ا تحقی77ر اص77لحگرایان و انقلبی77ون میگف77ت ک77ه می77ان ای77ده آله77ا و زن77دگی19دوم آلمان در ق77رن 
انسان ، تضادی غیرقابل حل وجود دارد . نیچه با تبدیل متافیزیک اراده به متافیزیک هنری ، قطع رابطه با
عقلگرایی را تکمیل نمود . او نوع زندگی هنرمندانه را وسیله ای برای حل تض77ادهای جه77ان م77درن ب77رای
انسان می نامید . نیچه میگفت چون جهانی منطقی و عقلگرا وجود ندارد ، از جهان میتوان فقط دفاعی
استتیک نمو د. زندگی نیچه و خلق آثارش ، با هم وحدتی آشکار دارند . در نظر او تاریخ انس77ان حرک77تی
است بدون هدف و پیشرفت ، چون انگیزهها و شرایط آن مدام فقط تکرار میشوند . نیچه با همه بدنامی
اش در فلسفه ، علیه شونیس7م آلم7ان آنزم7ان و علی77ه یه7ودی س77تیزی راسیس7ت ه7ا در اروپ7ا ، مب7ارزه

نمود . او خود را فیلسوف آینده تاریخ اروپا میدانست . 
 در یک خانواده مسیحی در جنوب شرقی آلمان بدنیا آمد و در سال1844از نظر بیوگرافی، نیچه در سال 

 سال جنون، در شهر فرهنگی وایمار در گذشت . نیچه در جوانی به سبب نشر چند ک77ار10 بعد از 1900
 ساله ب77ود و پایانن77امه25علمی دعوت به شغل استادی در دانشگاه باسل در سوئیس گردید . او آنزمان 

دکترایش را هن77وز تحوی77ل ن7داده ب77ود . وی بع7د از بازنشس7تگی زودرس ب77ه س7بب بیم77اری ، زن77دگی ب7ی
خانمانی را در جنوب آلمان ، ایتالیا و فرانسه آغاز کرد . نیچه سالها در مسافرخانه های ارزان در درههای

کوههای آلپ برای کاهش رنج بیماری اش ، زندگی کرد .
نیچه در جوانی زیر تاثیر فلسفه شوپنهاور و موسیقی واگن77ر ق77رار گرف77ت . مس77یحیت گرای77ی پای77انی آث77ار
واگنر موجب شد که او از واگنر جدا گردد. نیچه زیر تاثیر آثار ول77تیر ب77ه انتق77اد از فرهن77گ آلم77ان زم77ان خ77ود
پرداخت . خلف شوپنهاور هنر برای نیچه نقش آزادی بخش داشت ن7ه ب7رای فرورفت7ن در ع7الم خلس7ه .
فلسفه او بیش از شوپنهاور با زندگی اش گره خورده لست . امروزه ادعا میشود که او غیر از فاشیس77م
روی مارکسیسم و اگزیستنسیالیسم نیز بی تاثیر نبوده است . توماس مان نوشت ک77ه او روانشناس77ی
زوال اروپ777ای پی777ش از دو جن777گ جه777انی اول و دوم را پی777ش بین777ی نم777ود . نیچ777ه غی777ر از ت777اثیر روی
اگزیستنسیالیسم و علم فیلولوگی روی فیلسوفانی مانند کاسپارس و هایدگر نیز اثر گذاشت . در کتاب
" چنین گفت زردشت " او شعر اکسپرسیونیستی را به اوج خ77ود رس77اند . نویس77ندگان جریان77ات مختل77ف
ادبی اروپا مانند شلف ، ارنس77ت ی77ونگر ، توم7اس و ه77اینریش م7ان ، تس77وایگ ، ب77ن ، و هرم7ان هس77ه ،
درباره او کتاب و مقاله نوش77تند . نیچ77ه م77دعی ب77ود ک77ه س77قراط مقص77ر س77قوط خلقی77ت فک77ری در یون77ان

باستان بود . نیچه را امروزه یکی از فیلسوفان خردگریز فلسفه غرب میدانند 

شاعر در بستر جامعه و تاريخ۔ ۹٠

                                                            Asolt@web.de   آتوسا سلطانزاده
   Schiller, Friedrich ( 1759 – 1805)                                   فريدريش  شیلر .

ادبیات و ايده هاي كبیر انقلب !

شیلر ، يكي از نمايندگان ادبیات كلسیك آلمان و خالق آثاري رئالیستي، باتكیه ير اي77دههاي هومانیس77م
كلسیك غرب، به مبارزه با نظام مطلقه شاه و فئودالیسم پرداخت. او نه تنها نماينده شكايت و اع77تراض
هاي انقلبي علیه شاه نشین هاي فئودالي، بلكه نماينده ايده آلهاي ترقي خواهانه شهروندي و خ77رده

 و جانشین نمودن يك جمهوري–بورژوايي بود. هدف فعالیت روشنگرانه او، انحلل ونابودي نظم فئودالي 
شهروندي بود. افشاي زورگويي هاي فئودالي آلمان پیش ازانقلب فرانسه، محك77ومیت حك77ومت مطلق77ه
شاهزادهها ي خوشگذران و فساد اخلقي آنها، ازجمله هدفهاي فرهنگي اش ب77ود. ش77یلر را م7رد عم77ل
ش77عر نی77ز نامیدن77د. اوب77ا ش77عار “خلق77ي واح77د از ب77رادران وخ77واهران“، ب77ه يك77ي از ش77عارهاي انقلب
فرانسه،باوفاماند. وي میگفت ؛ هركس كه نیكي كند، جاودان میماند. اوبا پ77ايه گ77ذار ادب77ي ه77ويت مل77ي
شهروندي، خواهان استقلل ملي و آزادي مردم شد. شیلر ك77ه همعص77ر گ77وته و انقلب فرانس77ه اس77ت،
دويست سال پیش نوشت كه هرگاه، حاكمي خودسر، درحقوق ط7بیعي و انس7اني م7ردم دخ7الت كن7د،
آنها حق شورش و انقلب دارند. شعر او خودرا موظف ب7ه رع7ايت اص77ول عص7ر روش7نگري میدي7د، ب7ه اي7ن
دلیل شخصیت هاي آث77ارش معم77ولن ناق77ل اي77دههاي انس77اني هس77تند. كوش77ش او ب77راي عمل77ي ك77ردن
ايدههاي ك7بیر انقلب، ويران7ي زن77دان باس77تیل فك77ري، و س7اختن ب7رج و معب7د آزادي، درتاري7خ غ7رب ثب7ت

گرديده. 
گرچه شیلر در زمینه هاي : تاريخ ، فلسفه ، زيباشناسي ، شعر و داس77تان قل77م زد، ول77ي خلقی77ت و  

كارمركزي اورا، نوشتن درام و نمايشنامه میدانند. او با جو و فضاي فرهنگي حاكم زمان خ77ود، درافت77اد . و
با كمك درام هاي غم انگیز جمهوريخواهي، تنفرش را از قلدري نظام :خان و خانبازي، نشان داد و مقوله

 بي ق77انوني ، م7دام درآث77ارش مط77رح میش77وند . ت77وطئه ، موا77وع غ77الب– آزادي ، حق –هاي : زورگويي 
 روانشناسانه، او است كه ب77راي افك77ار آزاديخواه77انه جمهوريخ77واهي، تبلی77غ–درامهاي تراژديك سیاسي 
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مي نمايند. او میكوشد تانقش اجتم7اعي آگ7اهي را نش7ان ده77د. نمايش77نامه ( ويلهل77م ت77ل ) اورا م7دلي
دربرابر انقلب فرانسه و تصوير ايده آل يك نظام سیاسي بشمار م77ي آورن77د. قهرم77ان نمايش77نامه ه77ايش

میان تراژدي : سرنوشت ، آزادي اختیار ، و آزادي اخلقي،  در تلش و نوسان هستند. 
بعد از نمايشنامه ، شیلر در زمینه شعر نیز يكي از اديبان فراموش نشدني فرهنگ اروپا است ، گرچه  

اش77عارش را نی77ز درام ه77اي كوت77اه و فش77رده میدانن77د. اودراش77عارش مبل77غ : آزادي ، دوس77تي، غی77رت ،
جوانمردي و مصمم كاري، است. شیلر میكوشد تادر شعر كلسیك خود، به آشتي طبیعت و عقل كم77ك
كند ، به اين س77بب همیش77ه س77عي ش77ده ت77اازنظر اجتم77اعي و سیاس77ي ،از اش77عار او بعن77وان “ آرش77یو
ايدهها “ استفاده ويا سوء استفاده نمايند. او را در ادبیات، شاعري قلبا “ همیشه جوان “ نیز نامیده اند.
در كوره اشعارش: شهامت ، وفاداري، دوستي و آزادي ، باهم ذوب شده ت77ا آلی77اژ جدي77دي بوج77ود آورن77د.
اخلق شعر او ، ايده آلهاي زمان شاعر يعني دوستي و رف77اقت اس77ت ك77ه ب77التر از عش77ق ق77رار میگی77رد.
آزادي ؛ يكي ديگر از ايده آلهاي مهم شاعر تراژديك بودند. در يك شعر او ممكن است ح77وادث گون77اگون از
قبی77ل : س77وء قص77د ، دس77تگیري، ش77كنجه ،مص77احبه مطبوع77اتي !، اع77تراف ، حك77م ، اع77دام ص77لیبي ، و

اطلعات كافي ، مطرح شوند. 
شیلر ، تحت تعثیر آثار كانت ، نظريه: آزادي ، فلسفه زيباشناسي هنر، و يك تئوري رئالیستي هستي  

شناسي را مطرح نمود . نظريه كانت موجب شد كه او از رشته تاريخ به فلسفه زيباشناسي ، يعن77ي از
واقعیت شناسي بسوي هنر، رفته و يك سیستم استتیك را طرح نمايد. او كوشید با كمك فلسفه كانت
به شرح مفاهیمي مانن77د : زيب77ايي ، اخلق و تع77الي خ77واهي ، ب77پردازد. ش77یلر ب77راي ترق77ي اجتم77اعي ،
بهترين نوع تربیت را ، تربیت زيباشناسانه باكمك هنر و ادبیات میدانس77ت ، ول77ي منتق77دين او پرس77یدند ؛
چگونه میتوان زير حاكمیت شاه يا قانون اساسي توحش، شخصیت انسان راباكمك هنر تغییر داد. كت77اب
( پیرامون تربیت زيباشناسانه ) اورا مانیفس77ت آنزم77ان محف77ل ش77هر وايم77ار نامیدن77د. او يك77ي از متفك77ران
مرحله كلسیك ادبیات آلمان نیز بشمار مي آيد. شیلر از جمل77ه وظ77ايف هن77ر را، ن77ه تنه77ا برق77راري رابط77ه
میان ايده آل و واقعیت ، بلكه هماهنگي نظم گمشده میان عقل و طبیعت، دانست. اوسالها با كمك ن77ثر
و مقالت علم77ي ب77ه ط77رح موا77وعات : ت77اريخي، فلس77في ، و زيب77ا شناس77ي ، پرداخ77ت . بع77د از ك7انت ،

نظريات روسو و موج ادبي “طوفان و فشار“؟، شهر وايمار روي او تعثیر گذاشتند.
 با گوته، شاعر معروف ديگر آلماني، آشنا شد، بدلیل خويش77اوندي فك77ري بی77ن آن77دو،1788شیلر درسال 

نه تنها حدود هزارنامه ازمكاتبات شان بجا مانده، بلكه بیش از شست هفته آنها ب77ا درش77كه و كالس77كه،
اسب و قاطر!، آنزمان بديدار هم رفتند، اگرچه شیلر دهها سال بدلیل بیماري سل، در اعف و رن77ج بس77ر
میبرد . توماس مان مینويسد كه شیلر نه تنها همكار مرگ شد بلكه همیشه ب77ه م77وازات م77رگ زيس7ت و

،19به خطر آن عادت نمود. امروزه پیچیده گي هنري آثار شیلر را مورد بحث قرار میدهن77د، ول77ي درق77رن   
خیالپردازي بكر و شوق و شور آتشین او را جشن گرفتند.

 درش77هر وايم77ار درش77رق1805 درجنوب غربي آلمان بدنیا آم77د و درس77ال 1759فريدريش شیلر درسال   
آلمان درگذشت. پدر وي از كارمندان دربار شاهزادههاي ايالتي و وليتي !آنزمان آلمان بود، ب7ه اي77ن دلی7ل
اونیز مجبور شد كه به مدرسه نظام برود و چند سال پزشك ارتش گردد. شاهد: قدرت ، زورگويي و تن77گ
نظري شاه و خان بودن، موجب شد كه او علقمن77د ب77ه آزادي مطل77ق ش7ود و چ77ون يكب7ار ب7راي تماش7اي
يكي از نمايشنامه هايش به يك ايالت ديگر آلمان سفر نم77ود، اورا دس77تگیر ك77رده و ماهه77ا زي77ر نظ77ر ق77رار
دادند.او در مدرسه و دانشكده نظام، خلف مقررات حاكم خفقان آور به مطالعه آثار : شكس77پیر ، روس77و،
گوته ، و لسینگ پرداخت . شیلر غیر از يازده سال همكاري ادبي و فرهنگ7ي ب7ا گ77وته ، چن7د س7الي نی7ز
اس77تاد تاري77خ و فلس77فه درش77رق آلم77ان ب77ود . وي پیرام77ون موا77وعات سیاس77ي ، ت77اريخي، فلس77في و

فرهنگي، كتابهايي ازخود بجا گذاشت.
از جمله آثاراو : نمايشنامه معروف دزدها ، دن كارلوس ، دوشیزه اورلئان ، ويلهلم تل ، ماري استوارت ، 

كتاب سه جل7دي وال77ن اش77تاين ، پیرام77ون تربی77ت اس77تتیك انس77ان ، تاري77خ جن77گ س77ي س77اله ، كاب77اله و
عشق ، تئوري وحدت ايده آلیستي، واقعیات درهنر، به دوستان ، ايده آلها ، اح77ترام و ملح77ت ، پیرام77ون

مدرس77ه–شعر احساسي و سطحي ، گردش ، خدايان يونان ، هنرمندان ، درنا هاي جزيره ، صحنه تیاتر 
اخلق ، ت77راژدي رمانتی7ك ، ع77روس مس77ینا ، ت7راژدي ت77وطئه فیس77كو ، تاري77خ زوال هلن7د ، س7رودي ب77راي
دوس77تان ، غیبگ77و ، ه7دف از مط77العه تاري7خ جه7ان ، س7رود ن7اقوس ، ا7مانت ، غواص7ي ، و دس7تكش  -

هستند.

 فوتوريسم،ادبیات غیررسمي آوانگارد است!۔ ۹۱

آقايان ، خانم ها !، ريش هايتان را قدري كوتاه كنید ، چادرتان را كمي جمع و جور كنید ، میخواهیم 
امروز از جاده ترانزيت جهنم ،بالي دره پنجشیر بگذريم .7 اين جمله را كه به مناسبت معرفي گینزبرگ ،

شاعر هیپي معترض آمريكايي گفته شده ، يك جوان اهل قلم طرفدار مكتب فوتوريست ، میتوانست
گفته

باشد . فوتوريسم ، گرچه در ايتالیا زير تاثیر فلسفه نیچه و برگسن ، با ادعاي آينده نگري ادبي بوجود
آمد،

ولي در روسیه حوالي انقلب اكتبر، به شكوفايي رسید و بخشي از تاريخ ادبیات مدرن آنجا گرديد .
فوتوريستها براي صنعت و ماشین در جامعه مدرن شهرهاي پرجمعیت كف زدند و هورا كشیدند ، به اين
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دلیل محبوبیت آنها معمول در میان دانشجويان ، معلمان جوان و تحصیلكردههاي بیكار بود . آنها خود را 
مخالف روشنفكربازي و مبلغ عملگرايي ، تظاهرات و ش77لوغكاري میدانس77تند . ب77ه نظ77ر فوتوريس77ت ه77ا ،

بايد همچون تیراندازي ماهر ، با يك چشم نیمه بسته به خارج از مرزه77اي م77ام وط77ن بنگ77رد . آنه77ا شاعر
شعر را رقاصه اي كتك خورده ، و جمال شناس7ي هن7ر را ، ي7ك گن7اه كفرآمی7ز ن7ام گذاش7تند و میگفتن77د ،
شعر را بايد از كرست تنگ و اجب77اري  عل77م ص7رف و نح77و و دس77تور زب7ان گرام7ري آزاد ك7رد . ب77ه نظ7ر آنه7ا
،شاعربايد كیمیاگر زبان و واژه باشد . در مورد تاريخ فوتوريسم میتوان گفت كه آن در آغاز قرن بیستم در

وج77ود  در روزن77امه فیگ77ارو، چ77اپ پ77اريس1909ايتالیا بوجود آمد . فیلیپ مارينتي ، نظريه پرداز آن در فوريه 
و  ب7ه ش7كلهاي : كوبیس77م ، دادئیس77م،1924مكت77ب خ77ود را اعلن ك7رد . فوتوريس77م س77رانجام در س7ال 

سوررئالیس77م تجزي77ه ش77ده و ب77ه اب77ديت آوانگ77ارد پیوس77ت . آنه77ا خ77ود را انقلبی77ون زب77ان و ادبی77ات جدي77د
میدانستند و مدعي بودند كه جامعه را میتوانند تغییردهند و به سكوي مدرنیته برسانند . فوتوريست ها 

س77نت خود را نیز نوابغ زمان شان معرفي میكردند و میگفتند : ما ت77اج ادبی77ات ملل آور گذش77ته را از س77ر
گرايان برخواهیم گرفت و همچون عقاب بلندپروازي بالي دره سقوط به گردش خواهیم آمد .

ما بلبلي هستیم كه چهچه زن7ان ، ول7ي ب77دون اص7ل و ه7دف ، خ77ط و تماي77ل ، جنب7ش ادبی7ات مه7اجم را
حمايت خواهد كرد . ما از ارتفاع آسمان خراش آوانگارد به ادبیات رسمي مدرسه اي و مكتبي مینگريم،
خواهان قطع رابطه با ادبیات سنتي دانشگاهي هستیم ، ما مخالف زبان و ادبیات انباري و شبستاني
رئالیسم و سمبولیسم مي باشیم . امروزه میتوان گفت كه فوتوريسم ، نوعي از نوع راديكال اكسپر-

 فوتوريس77ت ه77اي سیونیست بود كه هن77ر م77درن ، مخصوص77ا دادا و سوررئالیس77م را زي77ر ت77اثیر گذاش77ت .
فوتوريس77م اولی77ن و ايتالی77ا، بزرگ77ترين ت77اثیر را روي ادبی77ات م77درن روس گذاش77تند ، ب77ه نظ77ر ص77احبنظران ،

مهمترين جريان آوانگارد ادبیات روس بود . پاسترناك در باره آنها میگويد : 
فوتوريستهاي جوان مجبور شدند با سرنوشت خود وارد معامله و س77ازش ش77وند . كوش77ش فوتوريس77تها

ش77د كه به شكل هنر رسمي شناخته شوند ، بعد از پیروزي انقلب اكتبر در شوروي ، با شكست روبرو
چون بلشويكهاي جانبدار واقعگرايي اجتمايي، فوتوريستها را نیهلیستهاي آنارشیست میدانستند .

منتش77ر وزارت فرهنگ دولت جديد ، كتاب دك77تر رادي77ن بن77ام – فوتوريس77م و جن77ون – را ك77ه قب77ل از انقلب
بگذارد . بع77د شده بود، بارها تجديد چاپ كرد تا فوتوريستها را سینه ديوار قضاوت فرهنگي جامعه تب دار

در روس77یه را –  س77اله آنه77ا12از مرگ استالین ، از فوتوريستهاي ادبي ،اعاده حیثیت ش77د و عم77ر كوت77اه 
دوره نقره اي ادبیات مدرن- نام گذاشتند .  

  

 نويسنده اي میان سوسیالیسم و مسیحیت .۔ ۹۲

                                Graham  Greene (1904 – 1991)گراهام گرين ،

يادم نیست از گراهام گرين ، نويسنده انگلیسي، چیزي خوانده باشم، ولي بقول فرويد ، درقفسه اي از
هزارتوي حافظه ناخودآگاهم بايد نام اوجايي جاگرفته باشد. يكي از آثار مشهور او “ سفر ب77ا عم77ه “ ن77ام

 رس77من ب77ه1927دارد. گراهام گرين گويا چند هفته اي عضو حزب كمونیست انگلیس بود ول77ي اوازس77ال 
كلیس77اي كاتولی77ك كش77ورش پیوس77ت . اوكوش77ید باكم77ك ادبی77ات، درتم77ام ط77ول عم77ر جوي77اي اومانیس77م
درمسیحیت و سوسیالیسم گردد. گرچه در دانشنامه هاي ادبي اورا نويسنده اي كاتولیك مینامند، ولي
افكارش مخلوطي هستند ازمسیحیت و سوسیالیسم غربي. او يكي از پرخواننده ترين نويسندگان ق77رن

 سال ب77ه فع77الیت ادب77ي مش77غول ب77ود. ازجمل77ه كلم7ات قص77اراواين ب77ود ك77ه نوش77ت ؛60 انگلیس بود و20
هنرمند بايدباكمك آثارش، خداي خفته و چرت زده را بیدار كند . او با تكی77ه برفلس77فه ه77ابس میگف77ت ك77ه
انسان ، گرگ انسان است ودرجامعه سرمايه داري ؛ غیر سوسیالیستي و غیرمسیحي، هرك77س علی77ه
هركه م77ي جنگ77د . منق77دين چ77پ اورانويس77نده اي م77ذهبي ول77ي ادس77رمايه داري و ا77د امپريالیس77تي

بشمار مي آورند. 
گرين درآغاز، نويسنده رمانهاي مذهبي-فلسفي ؛ باكم77ك مكت77ب رئالیس77م انتق77ادي ب77ود ول77ي بع77دها  

جنايي رفت. اوسالها خالق رمانهاي موفق و پرفروش77ي پیرام77ون–بسوي ادبیات سرگرم كننده و پلیسي 
جنايت و ماجراجويي و شكست ، درجهارچوب اخلق مذهبي ومسیحي بود ولي درپاي77ان عم77ر ب77ه ط77رح
مواوعات اجتمايي درادبیات پرداخت؛ البته بدون آنكه ازپیشداوري و مرزهاي جهانبیني ب77ورژوازي بگ77ذرد.
رمانهاي او داراي خصوصیات رمانهاي طنز و روانشناسانه هس77تند. اواب77ائي نداش77ت ك77ه ب77راي خل77ق آث77ار
پلیسي ، كارآگاهي و ماجراجويي، از سبك ادبی7ات س7رگرم كنن7ده كم7ك بگی7رد . گري7ن زي7ر تع7ثیر مكت7ب
گزارش نويسي ژورنالیستي و نقد فیلم ، آموخته بود كه به طرح جزئیات بپردازد . ازنظ77ر فلس77في آث77ارش
اشاره به تضادهاي هستي انسان درجامعه طبقاتي هستند و در رمانهايش مواوعاتي مانند : عش77ق ،
دين ، سیاست ، خشونت ، جنايت و گناه در رابطه تنگاتنگي با همديگر قراد دارند. گرين باكمك گزارش و
ديالوگ هاي ادبي، خواننده را ب77ه مش77اهده ش77رايط واقع77ي می77برد و در بعض77ي ازرمانه77ايش ب77ه انتق77اد از
امپريالیسم و سیاست استعماري دول غرب و دخالت آمريكا در كشورهايي مانند ويتنام و مكزي77ك اش77اره

میكند. 
او درآثارش ازانسانهايي میگويد كه براي نجات خود دست به گناه میزنند . اومدعي ب77ود ك77ه كارنويس77نده
شباهتي به كار جاسوس دارد ولي نويسنده نباي7د مبل7غ اي77دئولوژي گ7ردد .او میگف77ت ك77ه ريش77ه آغ77ازين
نیكي و بدي در خود خدا قرار دارد و خدا نیز مانند انسان بايدمشمول تحول و تكامل باشد، مقدمه تكامل
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انسانها ، تكامل و تحول خداي او است و از زبان يكي ازقهرمانان آث77ارش مینويس77د ك77ه كلم77ه خ77دا مانن77د
واژه عش7ق غ7البن لغ7تي بیمعن7ي اس7ت ، و زن7دگي ي7ك نمايش77نامه پ7وچ و آب7زورد اس7ت ، گرچ77ه ب7راي
انسان ، سكوي عشق بايد فراترازسكوي تنفر و انتقام باشد، وانس77ان باي77د از فس77یل و س77نگواره ش77دن
مقوله عدالت جلوگیري نمايد .درنظراو انسان از زمان نخس77تین گن77اه و اش77تباه دربهش77ت، ب77ه ي77ك لعن77ت
ابدي محكوم شده است و جهنم به اين سبب بوج77ود آم7ده ت7ا م7ادائم ش7اهد ج7رم و خلف بدسرش7تي
انسان باشیم . به نظراو دردوران باستان، قهرمان تراژدي77ك زم77انیكه درب77ن بس7ت قرارمیگرف77ت، داوطلب77انه
مرگ را تنها راه حل نجات  میديد وانسان مدرن نیز امروزه دست به خودكشي میزن77د. اواع77دام مس77یح را
نیز نوعي اقدام عمدي او براي خوكشي نامید ، انسان م77درن ك77ه دچ77ار بح77ران و تنه7ايي مطل77ق گ7ردد ،
دست به انتخاب نوع م77درن قهرم77اني تراژدي77ك يعن77ي خودكش77ي میزن77د. گري77ن ب77ا اش77اره ب77ه شخص77یتي
باستاني بنام پیلتوس مینويسد كه دستهاي خونین بهتر از شلوار خیس براي قهرمان است. اوازج77امعه
مدرن ولي بي پدر غرب زمان ح77ال، میگوي77د و نی77روي ش77ك و ناامی77دي، ايم77ان ، عقاي77د دگماتی77ك و انتق77اد
شكاكانه را نیروي اصلي محرك تاريخ میشمارد . گرين جنگ را براي سرمايه داري ، منب7ع س7ود و تج7ارت
میداند و پیش بیني نمود كه لیبرالیسم غالبن به سرمايه داري انحص77اري منته77ي میش77ود و آن نی77ز خ77ود
موجب علقه كارگران و روشنفكران به سوسیالیسم میگردد . او به انتقاد از كمونیست هاي : محفلي ،

سالني ، باشگاهي و كلوپي غرب نیز پرداخت.
گرين درآثارش جه77اني آرزو میكن77د ب7دون خش77ونت و احس7اس گن77اه ،و ب77ه تض77اد اجتن77اب ناپ77ذيري اش77اره
مینمايد كه میان جهان و ايمان قراردارد واز خوانن77ده میخواه77د ك77ه ب77ه مقايس77ه سوسیالیس77م و كاتولی77ك
گرايي براي نجات بشريت بپردازد. اواززبان يكي از قهرمان77ان رم77انش ب77ه انتق77اد كمونیس77تي، از كلیس77ا و
آموزشهاي مسیحي زندگي عمل7ي ، و دورنگ77ي بعض77ي از م77ومنین می77پردازد. اواش77اره ب77ه الهی77ات آزادي
بخش در كش77ورهاي آمريك77اي لتی77ن مینماي77د ك77ه ب77ا ماركسیس77م و مائوايس77م ب77ه رق77ابت میپردازن77د  ، و
درالهیات آزاديبخش، استفاده از وسیله خشونت ب77راي نج77ات را لزم میدان77د، چ77ون درنظ77ر اوفق77ط باكم77ك
قدرت است كه میتوان جاكمان راازتخت سلطه گري پائین كش77ید ووا77عیت زن77دگي رنج77بران راتغیی77ر داد.

13اواز رنجهاي مسیح میگويد كه درزمان وداع و پیش از به صلیب كشیده شدن ، میدانست كه يك77ي از 
حواريون نزديكش او را لو داده است. 

منقدين رمان ، آثار اورا زير تعثیر نويسندگاني مانن77د : يوس77ف كن7راد ، هن77ري جیم77ز ، ايلی77وت ، لورن7س و
پاسكال میدانند. او از رئالیسم ادبیات شهرهاي ب77زرگ  ب77ودلر  نی77ز اس77تفاده نم77ود و ب77ا تكی77ه ب77ر فلس77فه
هابس میگفت كه درجامعه طبقاتي ، انسان گرگ انسان شده است و ب77ه هرك77س ك77ه فش77ار اجتم77ايي
وارد شود ، حاار است در شرايط خاصي ، ديگري را بدرد و نفله نمايد . او مانن77د پ77اره اي از نويس77ندگان

 ، به سقوط و خشونت انسان بدسرشت باور داشت و مدعي بود ك77ه س77نت20 و آغاز قرن 19پايان قرن 
 اعتب77ار و اهمی77ت سیاس777ي-اجتمايي20 نويس77ندگان ،درق77رن 19اومانیستي و ايده آلیستي ادب77ي ق77رن 

خودرا ازدست داده . او همچون سارتر اگزيستنسیالیست ،م77دعي ب77ود ك77ه در جري77ان هس77تي انس77ان ،
زندگي وي دچار پوچي شده است . 

گرين درطول سفرهاي خود به كشورهايي مانند مكزيك و ويتنام ازنزديك آشنا گرديد و مكزيك را سنبل   
كشوري میدانست كه درآن براثرفقر : ترور، خشونت، اعدام ، لعنت و اصول كفرآمی77ز، ح77اكم هس77تند.. او
میكوشد درآثارش : فساد ، زوال و ابتذال زندگي اجتمايي را نشان دهد. گرين با تجربه زمان بعد از جنگ
جهاني دوم، به خرابه هاي جنگ ، انسانهاي ژنده پوش، دللها، حیله گ77ران ، بازارس77یاه و گرانفروش77ان ،
اوااع روزانه را شرح میدهد و میگويد كه درد و رن77ج انس7ان س77رگردان م7وجب ط7رح پرسش7هاي اله7ي و
ديني میشوند . او آنزمان غیبگوي77انه ب77ه ش77رايط روزان77ه جن77گ در كش77ورهاي جه77ان س77وم و اي7ده آلیس77م

آمريكايي اشاره كرد.
 در سويس درگذشت . پدرش مدير1991 در انگلیس بدنیا آمد و درسال 1904گراهام  گرين درسال     

 به كلیساي كاتولیك ملحق شد . شرايط تاريخي و بیوگرافي خاص7ي م7وجب1927مدرسه بود. اودرسال 
شد كه گرين بعد از جنگ جهاني دوم مجددن سراغ مواوعات سیاسي و اجتمايي برود.

آثار او شامل : رمان ، نمايشنامه ، داستان كوتاه ، مقاله ، گزارش ، سفرنامه و اتوبیوگرافي هس77تند ؛ از
آنجمله : سفر با عمه ، نیروي زيبايي ، مركز اشیاء، مردسوم ، آمريكايي ساكت، دوست م7ان در هاوان77ا،
سفیر حق الزحمتي ، دره سقوط زندگي ، پايان يك ماجراي جنجالي ، س77وء قص77د ، قط77ار س77ريع الس77یر
شرق الوسط ، زمان طنز ، نوعي زندگي ، راههاي فرار، خیابانهاي پره77رج و م77رج ، ش77كار در ه77واي م77ه
آلود و عنصر انساني هستند. كتاب نیروي زيبايي، سالها ممنوع شد. كتاب عنصر انس77اني ،اث77ري اس77ت
پیرامون جاسوسي دول استعمارگر در كشورهاي جهان سوم . دريكي از آث77ارش ،قهرم77ان رم77ان پیرام77ون
فرم رمان سیاسي سخن میگويد و در رمان ديگري از او، مسايل سیاسي و عشقي در هم ادغام ش77ده

اند.
بعضي از آثار گراهام گرين گواه آن است كه او تا پاي7ان عم7ر ب77ه ط7رح موا7وعات م7ذهبي علق77ه خاص7ي
داشت . او آثارش را نوعي “ شوماستر “ میدانست كه ب77ه نمايش77ي س77رگرم كنن77ده میپردازن77د . و ب77راي
درك واقعیات مدرن ،از مواوعات انتقادي اجتمايي و سیاسي كمك گرفت و با اشاره ب77ه ج77امعه مكزي77ك،
از غريزههاي اخلق “گانگستري“ جامعه اي میگويد كه به تربیت انسان : فردگ7را، س77ودجو ، و ب7ي رح7م

میپردازد.

G.B. Shaw (1856-1950)              برنارد  شاو ، نويسنده اي ناآرام !. ۔ ۹۳
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سالگي درگذشت، ب77ه دلی77ل94زمانیكه برنارد شاو ، نويسنده اصلحگراي سوسیالیست ايرلندي،درسن
نوشتن پنجاه نمايشنامه موفق ودري77افت ج77ايزه ادبی77ات نوب777ل،اويكي ازمیلیونره77اي كش77ورش ب77ود. ش77او
برخلف ظاهر مهربان،فیلس77وفانه وپ77درانه اش،روشنفكرس77ختكوش مص77لح ن77اآرامي ب77ودكه در ط77ول عم7ر
طولني اش براي عدالت،آزادي وپیشرفت اجتمايي مبارزه كرده بود. باقدري طنزمیتوان گفت،اوبدين دلیل
نويسنده اي خودماني است،چون آنزمان،بدون رودرواسي،تعارف و ترس از برچسب خ777وردن،نوشت ،ك77ه
نويسنده بايد رئالیست باشد تا ايده آلیست،درهنر، محتوا مهمتر ازفرم است، و وظیف77ه ادبی777ات،پرداختن
به مسايل اجتمايي است،مخصوصا تازمانیكه آن مسايل درجامعه وجود داشته باشند. شاو آينده بش77ررا

در درازمدت سوسیالیستي میديد وانسان راازنظرتاريخي محكوم به ترقي و پیشرفت میدانست.
به نظراو تئاتر را بايد ب77ه تريب77ون بح77ث و س77خنراني درب77اره تض77ادهاي اجتم77ايي و جناي77ات حاكم77ان تب77ديل

 اروپا درشهرهاي انگلیس ب77ود. ب77ه19كرد.اوخود يكي از سخنرانان مهم میتینگ هاي اعترااي پايان قرن 
 سال قبل از لنین آثار ماركس را مطالعه كرده ب77ود ودرهرگوش77ه ازلن77دن در گردهم7ايي14نقل از وي،شاو 

هاي كارگران،روشنفكران و بیك77اران ب77ه تبلی77غ وتروي77ج سوسیالیس77م پرداخت77ه ب77ود. عكس77هاي او در ح77ال
س7777777خنراني و تظ7777777اهرات خیاب7777777اني آنزم7777777ان ،انس7777777ان را بی7777777اد س7777777خنرانیهاي: لنی7777777ن،
گوركي،تروتسكي،لیبكنشت،روزا لوكزامبورگ،ايبسن ، ويا هاينريش بل، و گونتر گراس مي اندازد.به زبان

 اروپ77ا19مورخین اجتمايي چپ،شاو محصول اولین بحران اقتصادي-اجتمايي سرمايه داري در پاي77ان ق77رن 
است.

اويكي ازاولی77ن مب77ارزان جنب77ش سوسیالیس77تي زحمتكش77ان در انگلی77س ب77ود ومیگفت،ع777ده اي درح77رف
انقلبي ولي درعمل ديوانه وناتوان هستند.سوسیالیسم مورد نظر او،اصلحگرايانه،دمكرايت77ك وپارلم77اني

ساله ب77ود ك77ه وارد محف77ل سوسیالیس77تهاي تخیل77ي موس77وم ب77ه28بود ونه ماركسیستي وياانقلبي. او
فابیان شد.قبل ازآن اوروزنامه نگار ومنتقد ادبي وفرهنگي بود.شاو بعدها مبل77غ تئ77اتري ش77د ك77ه مس77ايل
سیاس77ي واجتم77ايي رامط77رح میك7777رد.اومواوعات انتق77ادي راوارد تئ77اتر انگلی77س نم77ود وب77ه تقلی77داز
ايبسن،نمايشنامه هاي ديالوگي نوشت.شاو پايه گذار رئالیسم انتقادي درنمايش77نامه نويس77ي انگلی77س
نیز هست.اورامیتوان مهمترين نمايشنامه نويس انگلیس بعداز شكسپیر دانست.شاويكي از چهرهه77اي
نمايشنامه نويسي تاتر جهاني است. برشت درباره اومیگويد،ش77اودرتمام عم77ر ي77ك تروريس77ت ب777ود،ولي
باكمك اسلحه طنز.شاو مینويسد،تاتربايد به كشف تضادهاي جامعه بپردازد، تماشاچي رابه تفك77ر ان77دازد
واورا تشويق به دفاع از پیشرفت فرهنگ نماي777د،تمام ارزش77هارابايدباكمك عق77ل وخ77رد ب77ه مح77ك آزم77ايش

كشاند،ازجمله:اخلق،عشق،ازدواج،الهیات،دمكراسي،ناسیونالیسم و سوسیالیسم را.
 درانگلیس درگذش777ت.پدرش مغ77ازه داري1950 درايرلند بدنیاآمد ودرسال 1856جرج برنارد  شاو در سال 

 س7اله ب77ود ك77ه ب77ه عل7ت14ازطبقه متوسط ومادرش معلم موسیقي بود.اوازج777واني گیاهخوارش777د.شاو 
فقرناگهاني خانوادگي،مدرسه راترك كردودريك بنگاه ملكي مشغول به كارشد.او فن نويس77ندگي رابط77ور

 س77الگي ب77ه مط77العه ماركسیس77م ب777پردازد،بانام مس77تعار24خودآموزي7777ادگرفت.شاو قب77ل از اينك77ه در 
درمطبوعات انگلیس نق77دهاي ادب77ي و فرهنگ77ي م77ي نوش77ت.او م777اركس،واگنر، ايبس777ن،چخوف و ديكن77ز
راازآموزگاران خودمیدانست.استادان نمايشنامه نويسي او چخوف و ايبسن هستند.برخلف مولیر،بكت و
دورنمات او آثاري خوشبینانه نوشت. برشت میگويد اوبه پاكسازي تاتر قبلي سلطنتي انگلیس پرداخ77ت،
تاتري كه باشگاهي براي مطرح كردن احساسات، لذتها، تن77وع و س77رگرمیهاي رمانتی77ك ب777ود.شاو غی77ر از
خلقیت ادبي،يك متفكر فلسفي و نظريه پرداز اجتمايي نیز هست. ادموند هوسرل م77ي نويس77د، برن77ارد
شاو بیداركننده وجدان اجتمايي انسانهاي جامعه خ7ود ش7د و توم7اس م7ان گف7ت ك77ه، ش7او خ7الق زب7ان
خاص نمايشنامه نويس77ي خ77ود اس777ت.شاو س77عي میكن77د باكم77ك طن77ز وكم777دي،مشكلت وكمبوده77اي
اجتمايي رامطرح كند.او میگفت نويسنده بايد بیگانگي مردم با هنر را برطرف نمايد.شاو میخواست كه ب7ا
كمك نمايشنامه شهروندان را به آزمايش اص77ول اخلق7ي س77نتي خ7ود دع7وت كن77دوبه تقلی77د از ايبس77ن و
واگن77ر آرزو میك77رد ك77ه هن77ر درخ77دمت زن77دگي باش77د. او م77دعي ب77ود ك77ه گفت77ن حقیق77ت درج77امعه
خشن،طنزآمیزترين عمل و خنده آور ترين عكس العمل است.درباره طنزي خنديدن،نی777ازبه ش77هامت دارد

وكشف طنز دريك مواوع ويا مسئله،جديت مي طلبد.
به نظر صاحبنظران،شاو باآثارش بعضي ازصفتهاي بورژوازي ج77امعه س77رمايه داري در دوره امپريالیس77م را
مطرح نمود.اوبه سنتهاي فرهنگ سلطنتي جامعه وكلیشه هاي دروغین آن مشكوك شد. ش77او كوش77ید
درفرهن77گ غ77رب همچ77ون ه777ومر،سقراط و مس77یح ب7ا كم77ك نط77ق و س777خنراني،مردم را ب77ه تفك77ر دع77وت
نمايد.برنارد شاو غیر از فعالیتهاي روزنامه نگاري،نقد ادبي و سخنرانیهاي سیاسي ، درجواني پنج رم77ان
نوشت كه هیچكدام خواننده لزم رانیافت.مهم77ترين آثاراونمايش7نامه ه7ايش هستند.مش777هورترين آنه7ا :
قهرمانان- كاندي777دا-سزار و كلئوپ777اترا-شغل خ77انم وارن-ش77یر و خ77انم آن77ده- پیگم77الیون- خ77انه ه77اي آق77اي
س77ارتور- بچ77ه ش777یطان-جزيره ديگ77ران- پزش77ك درس77ر دوراه777ي-سزارآمريكا-زن میلی777ونر-اينهمه پ77ول-
مردسرنوشت-حیله گر- جزيره اتفاقات غیرمترقبه-سیاست براي همه- انسان وانسان برتر، هستند.شاو
میگفت بايد به انتقاد از طبق77ه متوس77ط نی77ز پرداخ77ت، طبق77ه اي ك77ه همچ77ون مگ7س و زال77و ازمحل77ه ه7اي
فقیرنشین ،خودرا تغذيه میكند.بعدازنوشتن نمايشنامه- انسان و انسان برت77ر – او س77الها ره77بر و س77نبل
جنبش روشنفكران جوان انگلی7س ش7د. بنظ7ر منتق7دين ادب7ي، مهم7ترين اث7ر برن7ارد ش7او ، نمايش77نامه :

 در انگلیس ممنوع بود. اودرآثارش به1924يوهانه مقدس ، است . نمايشنامه : شغل خانم وارن، تاسال 
مواوعات تابو شده آنزمان،ازجمله ، روسپیگري در جامعه فقرزده نیز پرداخت.
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بايك حساب سرانگشتي غیرعلمي،ولي تحقیقي میتوان حدس زد كه گئورگ لوكاچ، مورخ ماركسیس77ت
ادبیات،متولد مجارستان،بايدحدود يك میلیون صفخه مطالب:ادبي،فلس777في،تاريخي و سیاس77ي درط77ول
عمرخودخوانده باشد،چون اوباره آثار غالب نويسندگان،فیلسوفان ومب77ارزان اجتم7ايي س77ه ق77رن اخیراروپ7ا
نظرمیدهد.لوكاچ نه تنها رمانهاي قطور:بالزاك،داستايوسكي،تولستوي، توماس مان،زول،گوته وغیره راب77ه
نقد كشید،بلكه ازآثار:ماركس،انگلس،هگل،لنی77ن و م77اكس وب77ر نق77ل ق77ول م77ي آورد.اورادرزمین77ه اس77تتیك
ودانش زيبايي شناسي میتوان چ77ون م77اركس ب77ه حس77اب آورد .ب77اتكیه برآث77ار لوك77اچ میت77وان اورااخلقگ77را
دانست.طبق اعترافاتش،ورود اوبه ح7زب كمونیس7ت نی7ز ي7ك اق7دام وتص7میم اخلق7ي ب77ود.ارب المثل7ي
میگويد،انسان بااستعداد همیشه ازصراط مستقیم خارج میگردد و لوكاچ نوشت كه هی77چ اي77دئولوژي ب77ي
تقصیري وجودندارد واعلن بیطرفي درجهان ايدئولوژيها غیرممكن است.تنها امكان يك مواع گی77ري ب77راي
انسان باوجدان وجوددارد،آنهنم موافقت يامخالفت باآن ايدئولوژي است. عده اي مخ77الفت ومب77ارزه لوك77اچ
ب77ا متفكري77ن ديگرراتص77فیه حس77اب شخص77ي اوب77اخودش میدانند،چ777ون لوك77اچ قبل م77دتي ش7اگردهركدام
ازآنهابوده. جوله دفريت مینويسد،ازجمله تراژديهاي ايدئولوژيهاي دگماتیك اين است كه بهترين تئوريسین
هاي آنها روزي به منتقدين آشتي ناپذيرشان تبديل میشوند.لوك77اچ درط77ول عمرمب77ارزاتي خ777ود،چندباربه
زندان حكومت كشورهاي مختلف افتاد.شايد امروزه باقدري ت77اخیر بت77وان اورا ي77ك ماركسیس77ت آزاديخ77واه
نامید.اوبعدازبقدرت رسیدن نازيهادربخشي ازاروپا،به شوروي پن7اه ب77رد ودرآنجاس7ردبیر مجل77ه ادبی7ات بی77ن
الملل شد،گرچه در طول سالهاي بین دوجنگ جهاني نام لوكاچ دركشورهاي بلوك شرق سابق،ت777داعي
كننده اتهام رويزيونیستي بودن بود.بدنامي لوكاج درزمان مرگ،دركشورهاي فوق درح7دي ب7ودكه روزن77امه

سطري مرگ اورااعلن كرد، درحالیكه روزنامه لومونددرفرانسه بی77ش4 فقط دريك خبر 1971پراودا درسال 
ازيك صفحه ازاوراق خودرابه اواختصاص داد.

لوكاچ فرهنگ باستان رابه سه دوره :حماسي،تراژدي، و فلس77في تقس77یم میكن77د ومیگوي77د ك77ه در عص77ر
فعلي،حماسه سرايي غیرممكن است وبج77اي آن،ژان77ر رم77ان واردادبی77ات گرديده.ف777رم رم77ان بی77ان ن77وعي
سرگشته گي وبي وطني احساسي وفكري انسان مدرن است.ژانر رم77ان ام77روزه قهرم77ان خ77اص خ77ودرا
دارد،يعني فردي كه همیشه درحال جستجوي راه وهدف است.قهرمان حماسه ه77م جوي77اي ه77دف وراه
بود،ولي او يقین داشت كه به ه7دفش میرس7د وي7ادرراه ه7دف مش7خص خ77ود، شكس7ت میخ77ورد ونفل77ه
میشود وبعنوان پهلوان دراسطورهها بزندگي فرهنگي ادامه میده777د.ولي در ژانررم77ان حاار،ن777ه راه ون77ه
هدف قهرمان وانسان بطورمستقیم معین ووااح است.علقه لوكاچ به مسايل اجتمايي وتاريخي زندگي
انسان رنجبر باعث شدكه اواهمیت خاصي به رمان تاريخي بدهد. لوكاچ میگويد،فقط رمان تاريخي است

توسط والتر اسكات19كه میتواند توتالیتر بودن تاريخ را نشان دهد.باتكیه برتولد رمان تاريخي دراوايل قرن 
انگلیسي، لوكاچ نوشت كه، اززمان انقلب فرانسه به بعد اولین بارانسان شاهد نمايش جنبش توده اي
درادبیات شد.به نظراوباآثاربالزاك و تولستوي،رمان تاريخي ب77ه مرحل77ه رم77ان واقعگراي77ي اجتم77ايي رس77ید،
وبع77دازآنهامیتوان انس77انگرايي آزادي خواه77انه ادب77ي رادررمانه77اي : رم77ان رولن،آن77اتول فرانس،اس777تفان
تسوايگ و هاينريش مان مشاهده كرد. مخالفت لوكاچ ب77ا زول ب77دلیل دلخ77وري اش باناتورالیس77م اس77ت و
انتقاداواز ناتورالیسم وفوتوريسم،ريشه درانتقادهاي معلم او، هگل، ازسمبولیس77م ورمانتی77ك دارد. لوك77اچ
به پیروي ازلنین به نويسندگان چپ توصیه میكردكه آنها ازآثارارزشمند كلسیك فرهنگ گذشته ب77ورژوايي
استفاده نمايندوآنهارابخدمت خوددرآورند.نويسندگان كلسیك رئالیست مانند:شكسپیر،س777روانتس،گوته
وبالزاك به نظراومیتوانن77د معل77م برجس77ته اي ب77راي نويس77ندگان ترقیخ77واه باش77ند. انگلس،ب777ه تحس77ین از
رئالیسم گفته بود كه، توانايي بالزاك در پرداختن به تحلیل جامعه فرانسه وتاريخ آن ازجمله دستاوردهاي
آن مكتب است و لوكاچ باتكیه براين نظر انگلس،برخلف دكترين حاكم آنزمان حزب كمونیست،به دف77اع از
نويسندگاني مانند: پوشكین،گوگول،داستايوسكي،استاندال و فلوبر پرداخت وازآنها اع77اده حی7ثیت نم77ود.
لوكاچ میگفت،عمق ومعني و وسعت رئالیسم واقعي چنان گسترده است كه آثار شكسپیر،گوته،بالزاك،
استاندال،ديكنز و تولستوي رامیتوان ازآنجمله بشمار آورد،اوادامه میدهد كه ماادبیات خ77وب ي7ا ب7د داري77م،
شكسپیر و گوته رانمیتوان به بهانه سوسیالیس77تي نب77ودن نف77ي ك777رد.فرق اساس77ي بی77ن ادبی77ات خ77وب

 آزادي كامل براي ادبی77ات راخواستارش777د.اوبه نق77ل1956سوسیالیستي ويا بورژوايي وجودندارد ودرسال 
ازگوته،مبلغ ادبیات جهاني گرديد،حتازمانیكه درب77اره : وال77تر اس77كات ،تولس77توي و ي7ا ب77الزاك نظ77ر میده77د.
لوكاچ اخلقگرا به انتقاد از زيبايي گرايي درهنر میگويد كه تبلیغ استتیك مطلق ب77اعث میش77ود ك77ه م77رز و
مقیاس شناخت نیك وبد مخدوش شود. به نظر او اساس ادبیات واقعي باي77د رئالیس77م باشد.هنرواقع777ي
براي لوكاچ همیشه اغتراض به بي عدالتي و حضور دراين جهان ون7ه پرداخت77ن ب77ه مس77ايل ع77الم ه7پروت
است. او میگفت،مركزي ترين وظیفه رئالیسم سوسیالیستي پرداختن انتقادي به دوره اس77تالین مخ77وف

است.بنظر او درزمان استالین يك ناتورالیسم دولتي،رئالیسم واقعي را به كنارزده بود.
لوكاچ به انتقاد از ادبیات كارگري جنبش كمونیس77تي مینويس77د، آنه77ا اغل77ب ارزش اس77تتیك وهن7ر ي لزم
راندارند وايدئولوژي ماركسیسم هیچ امانتي براي ادبیات وفرهنگ مترقي نیس77ت. گرچ77ه ماركسیس77م-
لنینیسم هیمالی77اي جه7انبیني ه7ا اس77ت،ولي اگ77ر خرگ77وش ل7رزان ترس77ويي روي قل77ه آن جس7ت وخی7ز
نمايد،هیچگاه بزرگتر از فیلي كه در دشتهاي خشك وبرهوت دامنه ك77وه باش77د، بزرگ77تر نخواه77د ش77د. ب77ه
نظر اواكثر اهل قلم دوره استالین، نقل قول آوران بیحاصلي بودند،چ77ون ب77راي پرداخت77ن ب77ه هرموا77وعي،
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فقط كافي بود كه نويسنده،به گردآوري نقل قولهاي مناسبي ازاستالین ب77پردازد وآنه77ا را هنرمن77دانه به77م
وصل كند. طبق ادعاي لوكاچ،بعداز انقلب اكتبر شوروي،يك ادبیات انقلبي-رمانتیك و يك ادبی77ات آوانگ77ارد
ب77ه ره77بري ماياكوفس77كي بوجودآم77د. اعلن رئالیس77م سوسیالیس77تي ب77ه شخص77یت پرس77تي مزوران77ه
استالینیستي میدان داد. به نظر لوكاچ،رئالیسم سوسیالیستي دوران استالین مانن77د س77الهاي حك77ومت
هرديكت77اتور ديگ77ري، ا77دهنر وادب ب77ود. اومخ77الف تعري77ف؛ هن77ر ب77ه معن77ي تبلی77غ مس77تقیم، ب77ود. لوك77اچ
میگويد،تم77ام آثارج77اوداني ادبی77ات نش77ان میدهن77د ك77ه تاري77خ واس77تتیك دررابط77ه تنگاتن77گ ب77اهم هس77تند.
درمقالت اونیز،مقوله استتیك وتاريخ باهم متحدمیشوند ودرارتباط باهنر وواقعی77ات اجتم77ايي قرارمیگیرن77د.
به نقل از اهل نظر،ماركس و انگلس،علم استتیك سیستماتیكي ازخودبجاي نگذاشتند.اظهارات م77اركس
درباره هنر وفرهنگ يونان باستان واشتغالت ادبي انگلس درباره بالزاك ورئالیسم دررمان را،میتوان آغازي

براي بحث استتیك وزيبايي شناسي درماركسیسم بحساب آورد.
 در1971-1885آنچه درمورد بیوگرافي لوكاچ بطور مختصر میت77وان گف77ت، اي77ن اس77ت ك77ه او بی77ن س77الهاي 

مجارستان بطور منقطع زندگي نمود.پ7درش رئی7س بان7ك و م7ادرش از اش7رافزادگان ب77ود. وال7دين او ه7ردو
ريشه يهودي-آلماني داشتند. لوكاچ میگويد،جامعه شناسي ادبي او غیر از ماركس، زي77ر ت77اثیر دوكت77اب :
فلسفه پول ، نوش77ته زمی77ل و ، يادداش77تهاي پروتس77تاني ، م77اركس وب77ر اس77ت. او ه77اينه رااولی77ن ش77اعر
ومتفك77ر انقلب77ي اروپ77ا و توم77اس م77ان را آخري77ن نماين77ده رم77ان رئالیس777تي-انتقادي میدان77د. ب77ه نظ77ر او

 ادامه رمان تاريخي پايان ق77رن19بنیادگذاررمان تاريخي،والتر اسكات است.رمان اجتمايي رئالیستي قرن 
 بود. لوكاچ والتر اسكات رابزرگترين نويسنده تاريخ میداند.اوپوشكین،گوگول و استاندال راادامه دهن77ده18

راه اسكات مي ش77مارد. بنظ77ر لوك7اج بزرگ77ترين نمايش77نامه ن77ويس ق7رن گذش77ته برش7ت اس7ت. او نیچ77ه
رابنیادگ77ذار خردگري77زي دوره امپريالیس77م میدانس7777ت،چون بنظ77ر او نیچ77ه از آغ77از مخ77الف دمكراس77ي،

سوسیالیسم و حقوق زنان بود.
لوكاچ مخالف نويسندگان آوانگارد مانند : دوبلین،جويس،دوس پاس77وس ب77ود، درص77ورتیكه او نويس77ندگاني
مانن77د: گوركي،رم777ان رولن، توم77اس م77ان را ب77راي آم77وزش جوان77ان اه77ل قل77م توص77یه میك77رد. او آث77ار :

فلوبر،ديكنز،تورگنیف،تولستوي را بخشي ازهومانیسم كلسیك میداند.
ازجمله آثار لوكاچ : تئوري رمان-تاريخ و آگاهي طبقاتي-رئالیسم روس درادبیات جهاني-گوته و زمان اش-
مقالتي درباره رئالیسم-بالزاك ورئالیسم فرانسوي-هگ77ل ج77وان- ن77وع خ77اص زيب77ايي شناس777ي-اثرهنري
ورفتار زيباشناسانه- هنر بعنوان پديده اي اجتمايي تاريخي- و نیچه،پیشگام استتیك فاشیسم، هستند.

 و تاريخ سیر انديشه در آلمان هس77تند . دوكت77اب او : تاري77خ20 و 19آثار لوكاچ معمول پیرامون ادبیات قرن 
وآگاهي طبق7اتي- و تئ77وري رم7ان ، از مهم77ترين آث7ار ق7رن بیس7تم بودن7د. كت7اب تئ77وري رم7ان او : توم7اس
مان،ارنست بلوخ،والتر بنیامین،لوسین گلدمن و آدرنو رااز نظر ادبي و جامعه شناس77ي ادب77ي تح77ت ت77اثیر
قرار داد. مقاله اي از لوكاچ بنام ؛ پیرامون مواوع پارلمانتاريسم ، آنزمان سبب خشم لنین شد. از جمله

ديگر مقالت مهم لوكاچ : فراز و فرود درادبیات آلمان ، و ادبیات آلمان درعصر امپريالیسم، هستند.
درزمان حیات به لوكاچ القاب گوناگوني داده  و اتهامات زيادي به او زده شد،از جمله : روشنفكر اخلقگرا-
ماركسیس77ت دانش7777777گاهي-رويزيونیست-بلشويك-زيبايي ش77ناس- آموزگ77ار استالینیس77ت- واقعگ77راي
سوسیايست ، و غیره . دربعضي ازكشورهاي بلوك شرق سابق به لوكاچ ايراد میگرفتند كه او نوع مدرن

خردگريزي ، يعني مذهب را ناديده میگیرد و فقط به مبارزه با خرد ستیزي آته ايستي مي پردازد .

شاعره للیی ها و جایزه نوبل .۔ ۹۵

Gabriela Mistral (1889-1957)                            گابریل  میسترال ، زنی استثنایی .

به ناکجاآباد عشق رسیدیم،
عشقی بدون بازگشت.
آرزوی درکنارزمین بودن،

دست دردست وساکت ،
همچون آن لل .

مادرم،زنی کوچک،
همچون بوته پونه ،یک علف.

سایه ای روی خاک نینداخت،هیچگاه.
زمین اورا دوست میداشت،
چون اوسبکبال،لبخند میزد

دررنج و در شادی .

خانم گابریل میسترال،شاعره اهل کشورشیلی ونخستین نویسنده دریافت کننده جایزه نوب77ل ادبی77ات در
سالگی،گرچه حتا دبیرستان را به پایان نرس7انده ب777ود،تاشغل آموزگ777اری،سفیری،56ودرسن 1945سال 

پروفسوری،وزیرفرهنگ،ونماینده سیاسی کش77ورش درس77ازمان ملل،ارتق777اء مق77ام ی777افت.اوبین س77الهای
 غ7الب س7الهای عم7رش را درخ7ارج ازکشورش77یلی گذران777د.پدرش ی77ک معل7م اس7پانیایی و1957 و1889
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مادرش یک خواننده سرخ پوست بومی بود.نام مستعار او به معنی ملکه آسمانی وترکیبی اس77ت ازن77ام
دو شاعرمشهورموردعلقه اش درآمریکای لتین.نام واقعی او پیش ازمشهوریت ادب77ی " لوس77یل گ77ودوی
آلکایاگ77ا " ب77ود.وی نخس77تین ش77عرش رادرغ77م ن77امزد ج77وانمرگش ،ی77ک ک77ارگراداره راه آه7777ن،سرود.مرگ
پسرخوانده اودرمیانه سالی،باعث شد که او به مقوله های مرگ،زندگی،رن77ج وامی777د،درشعرش ب77پردازد.
بعضی از للیی ها وترانه های کودکانه اوحتاامروزه،بعدازنیم ق777رن،بخشی ازفرهن77گ ش77فاهی وعامی77انه

خلقهای قاره آمریکای لتین به زبان اسپانیایی،شده اند.
اودرزمان ومکانی زیست که قلم هنوزدردست فرهن7گ مردس7الری ب777ود.اونماینده ادبی7ات م7درنی ب77ودکه

 درمقابل مکاتب ادبی ناتورالیس77777م،سمبولیسم،وپارناس،قدعلم ک77رده ب777ود.اوبرای ش77رح19درپایان قرن 
مواوعات روزمره زندگی،ازاس777تتیک وآهن77گ مدرنیس77م اس77تفاده نم777ود.اودرآثارش اح77ترام خاص77ی ب77رای
مبارزان انقلبی گذشته آمریکای لتین قائل بود.شعراوپیرامون فقردهقانان وحقوق زنان بود،به ای77ن دلی77ل

اوراشاعره محبت مادری وترحم انسانی نامیده اند.
منقدین ادب7ی مینویس77ند ک77ه ش7777777عرش،ساده،پراحساس،شدیداشخصی،وجهانی،باارزشهای تربی77تی
واومانیس77تی اس777ت.اوبانگاهی فمنیس77تی ب77ه اطراف77ش مینگریس777ت.دراشعاراوغیرازانگیزههای م77ادری
وکودکی،انگیزه های فلسفی نیزدیده میشوند.درش77عراونوعی دیالکتی77ک ملحظ77ه میگ77ردد.برای اوتعلی77م
وتربیت نوعی وظیفه مادربودن،است.بخش مهم77ی ازاش77عارش درب77اره مق77وله ه77ای م77رگ و رن77ج انس77ان

درکشورهای جهان سوم هستند.
گرچه اومبلغ استتیک ناب وش77عار "هنردرخ77دمت هن77ر" ب777ود،منقدین چ77پ ش77عراوراحاوی توص77یف عمی77ق
عرفانی هومانیستی درباره انسان ساده،معمولی وجهان میدانند.اوبرای یک زن77دگی ق77انع کنن77ده مب77ارزه
نم777ود،وبااشاره ب77ه اتوبی77وگرافی تراژدی77ک خ77ودبه تنه77ابودن زن وب77رآورده نش77دن نق77ش مادربودن،اش777اره
میکند.منقدی،شعراوراانعکاس صدای مریم مقدس نامی77د. گ77ابریل میس77ترال میگف77ت ک77ه ش77اعر، رس77انه
زمان خوداست ورابط77ه ش77اعرباخلق مانن77د رابط77ه روح باجس77م اس777ت.این جمل77ه اوراروی س77نگ ق77برش
نیزحک کرده اند.وی درمصاحبه ای گفته بود که زندگی سفری است زیارتی عرف77انی ک77ه ب77ه م77رگ خت77م
میگردد.اوبا عشق عمیق به رن77ج دیگ777ران،مدافع فرام77وش شدگان،ت777رک شدگان،وتنهای777ان ب777ود.شعرش
لطیف،گرم،ساده، غمگین،بازبانی مستقیم،بودکه زن77دگی فقیران77ه انس77ان معم77ولی روس77تایی راتوص77یف

میکند.اودرجایی خطاب به معشوقه ای میگوید " هرازگاه که تو به من بنگری،زیباترمیگردم ".
وی درش77عرش تفس77یری ای77ده آل ازگذش77ته کشورش77یلی وس77رخ پوس77تان ق77اره آمریک77ای لتی77ن م77ی
نماید.نویسنده ای درباره اوگفته بود که شعرش شباهتی ب77ه دعاوعب77ادت دارد.کمیت77ه ج77ایزه ادب77ی نوب77ل
اعلن نمود که نام اوسنبل کوششهای ایده آل جهان آمریکای لتین اس77ت.خلف سیاس77ت پینوش77ه ک77ه
کوشید اوراشاعری مذهبی وغیرسیاسی معرفی نماید،اوشاعری شورشی ب7رای مب7ارزات آزادیخواه77انه

 کمیت77ه ج7ایزه نوب77ل بااعط77ای آن ب77ه وی ت77وجه جه7ان را ب77ه ق77اره1945مردم آمریکای لتین ب77ود. درس77ال 
آمریکای لتین جلب نمود که درجنگ جه77انی دخ77التی نک77رده بود.بع777دها گروه77ی ازروش77نفکران اع77تراض

نمودند که جایزه نوبل ابتدا حق پابلو نرودا،شاعردیگرومشهورشیلی می بود.
شعرمیسترال درآغازحاوی انگیزههای مسیحی عامیانه بود.اوبطورسنبلیک به مواوعات مذهبی انجیلی
پرداخت.درشعراوغیراز زندگی وامی7د،او ب77ه موا77وعات خ7دا ودی7ن نیزاش77اره میکن777د.اوبرای خ7دا دو ص77فت

متناقض قائل بود؛ خدای انتقام وخدای دوستی ومحبت. 
وی بدون تحصیلت مقدماتی ودانشگاهی،ازطریق کوششهای خودآم777وزی،به ش77غلهای مختل77ف رس77ید.
وی شخصا بامشاهیری مانند مادام کوری،هن777ری برگس77ن، واس77تفان تس777وایگ،رابطه دوس77تی داش77ت
وپ77ابلو ن77رودای ج77وان را آنزم77ان باادبی77ات اروپاآش777نانمود.کشورمکزیک بع77دازانقلب ب77رای تغییرسیس77تم
آموزشی مدارس خ77ود ازاودع77وت ب77ه همک77اری ونظرخ77واهی نم777ود.گابریل میس77ترال بع77دعا ازمش77هوریت
دیپلماتیک جه77انی خ77ود ب77رای کم77ک هومانیس77تی درآمریک77ای لتی77ن اس77تفاده نمود.ازجمل777ه آث77اراو، غ77م
زدگ777777ی،دعاوعبادت هنرمن777دان،زن معل777م درروس7777777777777تا،لطافت،سرگردانی،گرزچوبی،کتابی ب777رای

زنان،سردی،خواهش،ترانه های اسپانیایی،و سونتی درباره مرگ، هستند.

هفتادمین سالروز قتل گارسیا لوركا۔ ۹۶
 

  ( 19.08.1936Garcia Lorca , Fedrico – 05.06.1898)                      لوركا          
  شاعر اعدامي از اندلس–گارسیا لوركا 

گارسیا لوركا،شاعرونمايشنامه نويس اسپانیايي،سي و هشت ساله بود كه ازطري77ق فالنژيس77ت ه77اي
راستگراي طرفدار ژنرال فرانكو،درآغاز جنگ داخلي اسپانیا ربوده شد ويكروز بعد ب77ه قت77ل رس77ید. روزن77امه
ه77اي فاشیس77تي آنزم777ان،دلیل اع77دام اورا غیرازفع77الیت انقلب77ي واجتم777ايي،مسئله شخص77ي اويعن77ي

 میلدي زن77دگي نم777ود.پدرش از1936 ت77ا 1898همجن77س گراي77ي اش اعلن كردند.لورك777ا بی77ن س77الهاي 
زمینداران كلن ومرفه ايالت اندلس درجنوب اسپانیا ومادرش معلم مدرسه بود.بقول يارانش،اندلس هنوز
كه هنوز است،آوازخوانان درغم مرگ جانگداز لوركا گريه میكند. ازخصوصیات اين اس77تان ت77اريخي؛ زيب77ايي
طبیعت و ادبیات فولكلوريك كولي هاي آن هس7تند ك7ه لورك7ا را ازدوران ك7ودكي تح7ت تع7ثیر ق7رار دادن7د .
امروزه دشتهاي وسیع حاصلخیز و برفهاي قل77ه س7یرانوادا در آنج7ا ،ازعوام77ل ج7ذب جه77انگردان باس77لیقه!
هستند. لوركا میگفت كه از روي بالكن خانه پدري میتوانست دردوران ك777ودكي،برفهاي قل77ه س77یرانوادا را
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به تماشا بنشیند. او همچنین مینويسد كه به علت طبیعت سرسبز و معطر و پرگل دشتها، اغل77ب ص77بح
ها با سردردي شاعرانه !ازخواب بیدارمیشد. 

اندلس، نقطه تلقي سه فرهنگ : اروپايي، آفريقايي و آس77یايي؛ همج77وار دري77اي م77ديترانه اس77ت. گ77وته
گفته بود كه در اندلس فرهنگ غرب و شرق را نمیت77وان از ه77م تش77خیص داد. ان77دلس ن77ه تنه77ا زي77ر تع77ثیر
فرهنگ مسیحي و اروپايي بلكه تحت نفوذ فرهنگ شرقي و اسلمي نیز بود . قوم م77اووري الجزاي77ري در
سدههاي میانه، فنیقي ها و كارتاژه7ا در دوران باس77تان قرنه7ا مقی7م ان7دلس بودن7د. ش7هرهاي گران7ادا و
قرطبه و قلعه الحمرا از ديدنیهاي زمان ح7ال ان7دلس هس77تند. ش7ايد ب77ه دلی77ل حض77ور محس77وس فرهن7گ
شرقي ، لوركا هم مانند گوته يكي ازدوس77تداران ش77عر ح77افظ ش77د. ش77عر لورك77ا تركی77بي اس77ت از درام و

صنعت شعري، مدرن و سنتي، اروپايي و شرقي، خشن و لطیف ، مهاجم و دوستانه.
لوركا خود میگفت كه تنها موا77وع ش77عرش، درد اس77ت ؛ دردي ك77ه براث77ر جراح77ات ناش77ي از احساس77ات
عدالتخواهانه انساني، موجب شد ، اگرچه معمولن مواوع شعر مدرن، تنهايي فردبود. اودر مصاحبه اي
گفته بود:“من هیچگاه سیاسي نبودم، بلكه انساني انقلبي، چون هیچ شاعر واقعي غیرانقلبي ي77افت
نمیشود. درشرايط سخت وناگوار،ش77اعر باي7د ب7ا م7ردم خن7ده و گري7ه كن7د . در ص7ورت نی7از اوباي7د گل7دان
خوشبوي خودرا به زمین بگذارد و براي نجات بیچارگان وارد باتلق گنديده جامعه شود“!. عشق لوركا ب77ه
ادبیات كولي ها و فرهنگ فولكلوريك اسپانیا باعث شد  كه ع77ده اي اورا ش7اعر ك77ولي ه77ا بنامن7د . پ77اپلو
نرودا میگويد كه در شعر لوركا عشق و مرگ، دست در دست به رقص77ي وحش77یانه م77ي پردازن77د؛ گ77اهي
لخت و عريان و گاهي ماكس به چهره و پوشیده ، ش7عرش ن77ه تنه7ا حام77ل اله7ام بلك77ه ش7امل خ7رد نی77ز
است . لوركا از طريق مادرش درنوجواني باشعرمدرن فرانسه ازجمله آثار : بودلر،م777الرمه، و وال77ري آش77نا
گرديد . او با نقاشان و هنرمندان نوگراي آنزمان اس77پانیا يعن77ي پیكاس77و و دال77ي نی77ز رف77ت و آم77د داش77ت.

شايد به اين علت عده اي آثاراورا تصويري حقیقي از واقعیت هاي اجتمايي میدانند.
لوركا میگفت كه تاتر نیز شعري است كه انساني شده، تاتر محلي است براي به خنده انداختن يا گري77ه
آوردن تماشاچي. اوباكمك تاتر،آينه اي درمقابل جامعه و نظام آندوره اسپانیا ق77رار داد ت77ا آنه77ا خ77ودرا درآن
دوباره بیابند. اواز تاتر بعنوان مدرسه اي براي آموزس مردم و تربیت انسانها استفاده نمود و تاتر را تب77ديل
به تريبوني براي پیشرفت وآگاهي اجتمايي كرد. لوركا میگفت كه خلقي كه به تاتر خود كم77ك نكن77د و ي77ا
ازآن حمايت ننمايد، اگر نمرده باشد ول77ي حتم77ن درح77ال نق77اهت اس77ت . منتق77دين، آث77ار اورا تح77ت تع77ثیر
اس77تتیك و زيب77ايي شناس77ي كاره77اي ويكتورهوگ77و میدانن77د، ع77ده اي ه77م نمايش77نامه ه77اي اورا ج77امعه

شناسانه و يا فولكلوريك به حساب مي آورند.
يك77ي از نمايش77نامه ه77اي گارس77یا لورك77ا، جش77ن عروس77ي خ77ونین، ن77ام دارد ؛ عن77واني ك77ه پیش77گويي 

غیبگويانه از ربودن و اع77دام ش77اعران و نويس77ندگان مخ77الف دركش77ورهاي ش77به فاشیس77تي ديگ77ر ش77د .
اودركش77وري زيس77ت ك77ه فرهنگ77ش آنزم77ان، فرهن77گ م77رگ ن77ام گرف77ت . اودرج77امعه اي قرب7اني ش77د ك77ه
نمايشگاه نقاشي پیكاسو را بنیادگرايان مذهبي به هم میزدند. حتا افشاي قت77ل ن77اجوانمردانه او نی77ز ب77ه
دلیل سرشناس بودنش، سبب كشف قتل هزاران مبارز گمنام ديگر درآن سالها شد . مونتاژ شعري از او

پیرامون گروههاي فشار نیمه دولتي و فالنژ و نیروهاي امنیتي زمانش  بصورت زير است :
مغزهاي سربي
روح هاي لكي

با اسبهاي سیاه
ونعل هاي تیره .

به اين سبب
خود اشكي نمي ريزند !

 صد سال تنهايي نويسنده۔ ۹۷ 

 منتش77ر ش77د و منتق77دين1967بااشاره به اينكه كتاب-صد سال تنهايي- گارس77یا م777اركز،اولین باردرس77ال 
ادبي ادعا میكنند كه غالب رمانه7اي اودرب7اره خش77ونت ديكتاتوره77ا دركش77ورهاي جه7ان س77وم هس7تند ،
بايدباق77دري طلبكاري،ازم7777ترجمین وناش77رين وظیف77ه ش77ناس كش77ور گ77ل و بلب77ل پرس77ید: چ77را س77الها
پیش،حتادرزمان آن پدر و پسر،باترجمه ونشر آثار ماركز، آب77ا و اج77داد ماراب77ااين نويس77نده اجتم77ايي ترق77ي

خواه آشنا ننمودند ؟
ماركز مینويسد : تنها اسطوره اي كه كشورهاي عقب افتاده و وابسته ، به فرهنگ و تاريخ جهان تحوي77ل
میدهند ، ديكتاتور است. اگر قشر كتابخوان ما و منتق77دين ادب77ي آم77وزش ندي77ده اش ، قبل حواسش77ان را
جمع و جور میكردند ، شايد ماامروزه مي توانستیم با افتخار ادعا كنیم كه خالق مكتب رئالیسم جادويي
درادبیات جهاني هستیم و نه ماركز،روزنامه نگار و نويسنده كلمبیايي . چون هرس77ه ش77رط لزم و ك77افي
اين سبك ادبي را دارا هستیم ، يعني وجود اسطورههاي كهن در فرهنگ ، حضور محس77وس خراف77ات در
زندگي فعال شهر و روستا ، و وجود اخبار جنجال برانگی77ز ي77ا دروغ و ب77اورنكردني در رس77انه ه77اي جمع77ي
جامعه . چون ماركز ژانر رئالیسم جادويي آثارش را تركیب و سنتزي هنري از واقعی77ات ب77ا كم77ك اي77ن س77ه
مقوله و پديده فرهنگ7ي دركش77ورهاي توس77عه نی77افته میدان7د. او مینويس7د ، كس77یكه ن7ه سوسیالیس7ت
باشد و نه به خدا اعتقاد دارد ، به7تر اس77ت ق7دري خراف7اتي باش777د،تاجنون نگیردياافس7رده ش77ود. گرچ77ه
ماركزآينده بشريت را سوسیالیستي میداند وخ77ود را روش77نفكري چ77پ ب77ه حس77اب م77ي آورد،ول77ي او ب77ه
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دهها خرافات در ذهنش باور دارد، از جمله اينكه اگر روي میز كارش يادراطاق مسافرخانه اش،دسته گ77ل
زردي نباشد، گرفتار نحسي و ارواح خبیثه میشود!.

ماركز يادآوري میكند كه بهترين سبك نويسنده گي ، همیشه گفتن حقیقت و پرداختن به واقعیات اس7ت
. سرچشمه همه هنرها از جمله ادبیات ،دراصل،همان واقعیت است كه با كمك خیالپردازي بوج77ود م77ي
آيد . رمانهاي خوب و موفق ، تغییر هنري واقعیات هستند .حقیقت درادبیات،پرداخت77ن ب77ه عك77س وتص77وير
اشیا و پديدههانیست،بلكه تركیب و سنتزي است از خیال و واقعیات .در رمانهاي موف77ق جه77اني ، هی77چ
اسطوره اي نیست كه برپايه واقعیات مطرح نشده باشد . ماركز اشاره میكند كه ب77ه اس77طوره رم77انتیكي
كه میگويد نويسنده بايد غمگین و گرسنه باشد تا قادر به نوشتن گردد، باور ندارد جون به نظ77ر اوباش77كم
پر و يك ماشین تايپ برقي راحتتر و بهتر میتوان مطلب نوشت . به نظر م77اركز،الهام ب7راي نويس7ندگي را
هم ،رمانتیكها اولین بار توي دهن مردم گذاشتند، چون نه با وحي میشود شعر سرود و نه ب7ا رح77م خ7دا
میتوان داستان نوشت ، بلكه فقط دوستي و آشنايي با مواوع و توان77ايي و پش77تكار م77وجب م77وفقیت در
نويسندگي میشوند . او ب77ه نق77ل از ف77اكنر مینويس77د ، به77ترين مك77ان ب77راي نويس77ندگاني چ77ون او، ب77وردل

روسپي خانه ها است ، چون صبحها خلوت و ساكت و غروبها ، شلوغ و زنده و پر رفت و آمد است .
 در كلمبیا در آمريكاي لتین در خانواده اي متوس77ط ب77دنیا آم7د . او از1928گابريل  گارسیا ماركز در سال  

 برنده جايزه نوبل درادبیات گرديد . ماركز1982روزنامه نگاري به رمان نويسي پرداخت و سرانجام درسال 
سالهاي كودكي رانزد مادربزرگ و پدربزرگ خود گذراند و در دوران تحصیل در مدارس شبانه روزي و دور از
خانواده بسر برد . شايد احس77اس تنه77ايي دردآور او در دوران ك77ودكي اش ،از آنزم77ان باش77د . م7اركز م77ي
نويسد در كشورهاي آمريكاي جنوبي،ن777ه پول7دارها حق7ي ب77راي ب7ي پوله77ا قائ77ل هس7تند و ن77ه س7فیدها

ارزشي براي سیاها به حساب مي آورند.
او در نوجواني اشعار والري را میخواند و به رمانتیكهاي اسپانیايي علقمند بود. به اعتراف م77اركز، او بع77د

 سالگي تصمیم گرف77ت ك77ه نويس77نده ش77ود و ش77روع ب77ه خوان77دن19از خواندن كتاب مسخ كافكا در سن 
رمانهاي مشهور جهان كرد ،از جمله كتاب انجیل را كه حاوي افسانه هاي عجیب و جالبي است . ماركز
میگويد اگر در بیست سالگي كتابي از ويرجینی77ا ول77ف را نم77ي خوان77د ، ش77ايد نويس77نده ديگ77ري میش77د .
ماركز درآثارش نشان میدهد كه در نظام هاي ديكتاتوري ، استعدادهاي خلق انسان يا ازبین میروند و يا
به اد خود تبديل میشوند . اودررمانهايش خشونت و توهین به حیثیت انساني را مورد بحث قرار میدهد

.
گارس77یا م77اركز در م77ورد ع77وارض نويس77ندگي ي77ادآوري میكن77د ك77ه آن گ77اهي ل77ذت اس77ت و گ77اهي آزار و
شكنجه . هیچ شغلي به تنهايي نويسنده نیست ، چون انسان تنها و بي كس در مقابل يك ورقه كاغ77ذ
سفید و بي گناه مي نشیند . او میگويد از زمانیكه به نصیحت همینگوي گوش داد ،ديگ77ر ترس77ي از ورق
سفید كاغذ ندارد ، چون درجايي به نوشتن پايان میدهد كه روز بعد بداند از كجا بايد دوباره ش77روع كن77د .
به نظر او مشهوريت، مانند به قدرت رسیدن فرد است ، انسان توانايي رابطه گرفتن باديگران رااز دس77ت

میدهد و تنها و خودخواه میشود .
ماركز اشاره میكند كه در كودكي، روزها جهان جادويي م7ادربزرگ اورا اح7اطه ك7رده ب7ود ،چ77ون م7ادربزرگ
جهاني خاص خود داشت . ماركز از جمله محدود سوسیالیستهايي است كه قدري خرافاتي نیز است .
رئالیسم جادويي ماركز شايد دررابطه بااينگونه خرافات دوران كودكي او باشد. ماركز میگويد اولین صفحه
كتاب مسخ كافكا را كه خواند بیاد قصه هاي مادربزرگ افتاد ، چون آن جهان منظور كافك77ا را ، ك77امل م77ي

شناخت .
ماركز مینويسد، كافي است كه امروزه در مطبوعات خبري و جنج77الي نگ77اهي بیندازي77د ت77ا ب77ه بینی77د چ77ه

 ماهیگیري با ت77ورش فی77ل–اتفاقات عجیبي كه در مملكت نمي افتد : يكي با دم لك پشت بدنیا مي آيد 
 ي77ا–و شتر و زرافه از دريا صید میكند، چون قبل از آن بادهاي شمالي تمام سیركي را به آب انداخته اند 

در بیدركجايي ، با كمك دعا و اوراد ، كرمي را از گوش گاوي بیرون كشیده ان7د و غی7ره .او ادام77ه میده7د،
زمانیكه پنج ساله بود ، هرگاه تعمیركار برق بخانه آنها مي آمد ، مادر برزگ ب77ا پش77ه گی77ري دنب77ال پروان77ه
اي مي افتاد تا آنرا فراري دهد و زير لب میگفت ، هرگاه اين مرد اينجا مي آيد ، سر و كله اين پروان77ه زرد

هم پیدا میشود و موجب جن زده گي محیط میشود . 
 خاكسپاري پی77ره زن- كس77ي–از جمله مشهورتري آثار گارسیا ماركز : صد سال تنهايي-ظهر سه شنبه 

 و پدرسالري پدر مقدس، هستند . ماركز اولین كتابش را با سرمايه–به جناب سروان نامه نمي نويسد 
خصوصي خود منتشر كرد چون هیچ ناشري حاار به چ77اپ آن نب77ود . او تم77ام خ77اطرات خ77وب و ب77د دوران

 مورد خلقیت ادبي قرار داد. دراين كت77اب– صد سال تنهايي –كودكي و نوجواني اش را در رمان مشهور 
زنان باعث نظم در جامعه و جهان میشوند ، در صورتیكه مردان موجب ه77رج و م77رج و انارش77ي میگردن77د .
ماركز مینويسد : با كمك آثار كافكا فهمیدم كه خلف آموزشهاي دوران مدرسه ، امكان ديگري ه77م ب77راي
آفرينش ادبي ، غیراز روشهاي آكادمیك و اسلوبهاي منطق77ي وج7ود دارد . اوف77ن نويس77ندگي را درابت7دا از

 توم77اس م77ان را نخس77تین– كوه جادويي –كافكا و همینگوي ياد گرفت . او در مدرسه شبانه روزي كتاب 
بار خواند. از میان نويسندگان روس او به آثار داستايوسكي و تولستوي علقمند بود . از میان نوابغ ادب77ي
فرانسوي ، بالزاك ، فلوبر، استاندال،زول را توصیه میكن77د . از می77ان اه77ل قل77م انگلیس77ي اهمی77تي خ77اص
ب77راي كتابه77اي ، ج77ويس ، ويرجینی77ا ول77ف و ديكن77ز قائ77ل اس77ت . در می77ان يونانیه77اي ق77ديم، كت77اب ش77اه
اوديپ77وس ، نوش77ته س77وفوكلس را ب77ااهمیت میدان77د . از آث77ار آمريك77ايي ه77ا ، ف77اكنر، اش77تاين ب77ك،دوس

پاسوس،همینگوي و شرود آندرسن را فراموش نشدني میداند .
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منتقدين ،سبك نويسندگي ماركز را زير تاثیر روش فاكنر میدانند. ماركز ، فاكنر را بزرگ77ترين داستانس77راي
تم77ام اعص77ار میدان77د . او خ77ود را ول77ي بیش77تر ش77اگرد گراه77ام گري77ن ، نويس77نده ا77د اس77تعماري و ا77د
امپريالیستي انگلیس به حساب مي آورد . او از میان شاعران ، پاپلو نرودا را بزرگترين شاعر تم77ام زبانه77ا
در قرن بیستم میداند ، خصوصا ش77عرهاي سیاس77ي و اجتم77ايي او را . م77اركز ي77اد آوري میكن77د ك77ه ن77رودا
مانند شاه میداس است ، به هرچه دست میزد ، شعر میشد . اوغیر از رمان و شعر ، به خ77اطرات اف77راد
مش777هور،بیوگرافي ه77ا و رپرت77اژ نی77ز علقمن77د اس77ت . ب77ه ادع77اي او گراه77ام گري77ن و همینگ77وي از جمل77ه

نويسندگاني هستند كه تحت تاثیر ادبي هیچ نويسنده ديگري قرار نگرفتند .
ماركز در كتاب – پايیز پدر مقدس – در باره ديكتاتورها مي نويسد ، در جلو در سازمان امنیت يكي از اي77ن
كشورها نوشته بودند : آنچه در اينجا ديدي، شنیدي و يا احس77اس ك77ردي، فرام77وش ك77ن و آن77را در اينج77ا
بگذار . ماركز مدعي است كه آنهايي كه سالهاي طولني علیه ديكتاتورها مبارزه كرده اند ، ممكن است
خود بعد از رسیدن به قدرت ، نیز ديكتاتور شوند و دمار از روزگار خلق درآورند . به نظر او افرادي ك77ه ق77ادر
ب77ه محب777ت،عشق ورزي و نیك77ي نباش77ند ، يك77روز تنه77ا و س77رخورده میش77وند و تم7ايلت ديكت77اتوري پی77دا
میكنند . او در باره اقدامات عجیب و حساب نشده ديكتاتورها مینويسد ، يكي از آنها تمام سگهاي سیاه
پايتخت را زهر خور كرد و كشت . ديگري میگفت ، بايد دور مملكت را مانند دور يك خانه ديواري كش77ید و
فقط پنجره اي براي پستچي باز گذاشت . سومي میگفت ، از روز بعد تمام م77ردان باي77د ري77ش بگذارن77د و

تمام زنها بايد كلهي رنگین به سركنند.
ماركز در دفاع از زنان مینويسد . آنها نه تنها باعث وحدت نسل بشر میشوند،بلكه موجب ادامه رمان نی77ز
میگردند!. به نظر او زنان دلیل انسجام جهان هس77تند، درص77ورتیكه م77ردان میكوش77ند تاري77خ را ب77ه جن77گ و
مب77ارزه بكش777انند،درخاتمه باي77د پرس77ید ك77دام ع77اقلنه ت77ر عم77ل ك77رده ان77د . او ادام77ه میده77د ك77ه، تم77ام
ديوانگیهاي تاريخ مانند : جنگ افروزي ، كیمیاگري ، معركه گیري، اختراعات و اكتش77افات را م77ردان انج77ام
داده اند. پدران يوناني به پسران سرباز خود قبل از اعزام براي جنگ میگفتند ، يا با پرچم افراش77ته برگ77رد

و يا پیچیده در میان پرچم میهن بنام قهرمان .
ماركز در رابطه با دوستي اش با فیدل كاسترو اشاره میكند ك77ه او يك77ي از دوس77تداران ادبی777ات،مخصوصا
رمان است . غالب رمانهاي شاهكار ادبیات جهاني رابادقت خوانده و میتواند آنها را متخصصانه نقد كن77د .
كاسترو آرزو میكند كه در زندگي بعدي به عنوان نويسنده توانايي به اين جه77ان برگ77ردد!. فران77س می77تران
نیز هرگاه به هم صحبت ادبي و يا ژورنالیستي نیاز داشت ، ماركز را از آن س77ر دنی77ا ب77ا ج77ت ب77راي ص77رف
غذاي طولني فرانسوي ! دعوت میكرد . ماركز او را نیز يكي از سیاستمداران اهل ادب و كت77اب در تاري77خ

جديد اروپا میدانست .
Gabriel, Garcia Marquez  (1928 -?)

                                .ی اجتماعیات ادبیسینلوکاچ ، تئور۔ ۹۸

Georg Lukacs (1885 – 1971)                                 لوکاچ ؛ سایه ادبی مارکس بود !
جورج لوکاچ ، دانشمند ونظریه پرداز ادبیات،هن7ر و زیباشناس777ی،مورخ مارکسیس77تی ادبیات،فیلس77وف و

 غ77رب اس777ت.اوزیرتاثیرمارکسیسم20 و19ساستمدارمجارس777تانی،خالق آث77اری پیرام77ون ادبی77ات ق77رون 
 وی میگف77ت ک77ه هن77ر ی7ک ش77کل ع77الی بازتولی77دمیخواست شرایط اجتماعی ادبیات وهنر را توصیف کند.

رفتار وکردار انسانی است.اومهمترین تئوریسین ادبی77ات سوسیالیس77تی نیزب77ود.وی میخواس77ت ازمق77وله
های مارکسیستی درادبی77ات وهنراس77تفاده نمای777د.درفرهنگ غرب77ی،او س77الها ی77ک ناظرت77اریخی وج77امعه

 باکمک مقالت برنامه ای خود،سیاست ادب77ی اح77زاب1930شناسانه ادبیات بشمار میرفت.لوکاچ ازسال 
کمونیست راتعیین نمود.اودرآنجا خواهان واقعگرایی اجتم7اعی وواقعگرای7ی ب7ورژوایی ش7د وخودرامخ7الف

فرهنگ زوال ومبتذل بورژوایی وتجربه گرایی نویسندگان چپی مانند برشت معرفی نمود.
امروزه ادعا میشود که هدف نظری لوکاچ یک رنسانس مارکسیس77م ب77ود.وی میگف77ت ک77ه تفک77ر ب77دون  

رابطه با واقعیت بی ارزش خواهدبود.کتاب "تئوری رمان"لوکاچ ک77ه تئ77وری ادبی77ات نی77ز اس777ت،مشهورترین
اث7777روی میباشد.لوک7777777اچ درای7777ن کت7777اب تح7777ول رم7777ان غ7777رب را ب7777اتکیه برآثارنویس7777ندگانی مانن7777د:
سروانتس،گوته،کلر،بالزاک،فلوبر،تولس77توی، و داستایوس77کی ش77رح داد.اوخ77الق آث77اری پیرام77ون فلس77فه
نظ7777ری وفلس7777فه عملی؛مخصوص77777777ا عل7777م زیباشناس7777ی نی7777ز اس7777ت. وی کوش7777یدبانقد آث7777ار:
والتراسکات،ب7777الزاک،گوگول وتولس777توی،به جری77ان ت77اریخی ادبی77ات : انگلی777س،فرانسه و روس77یه اش77اره
کند.لوکاچ بعدها درزمان تبعیددرمسکو خواس77ت ک77ه ی77ک اس77تتیک مارکسیس77تی سیس77تماتیک رامط77رح
نماید.بایدیادآوری نمود ک77ه رئالیس77تهای ادب77ی ق77رن بیس77ت فکرمیکردن77د ک77ه میتوانن77د باانعک77اس واقعی77ت
درادبیات،موجب تغییر مثبت عملی آن ش77وند، ب77ه ای77ن دلی77ل نظری77ه پ77ردازی مانن77د لوک77اچ تعص77ب ش77رح و
توصیف ناتورالیستی رارد میکرد .اومیگفت که رمان نه تنها بای7د واقعی7ات راتوص7یف کن777د،بلکه بای7د جری7ان
تغییرمثبت آنرانیز نشان دهد،یعنی نه آنطور که واقعیات هستند بلکه بط77ور دی77الکتیکی آنط77ورکه خواهن77د

 رانم77ونه خ7اص واقعگرای7ی اجتم7اعی میدانس77ت.آن1907شد.لوکاچ رمان "مادر"ماکسیم گورکی ازس7ال 
نخستین باربه زبان انگلیسی منتشرش77ده ب77ود. درای77ن کت77اب ب77اوجود م7ادری س77نتی و مذهبی،قهرم777ان
داستان،کارگری مدرن ومب77ارز،یخشی ازی7ک جنب7ش ک7ارگری دررابط77ه ب7اانقلب را نش7ان میده7د. لوک7اچ
مدرنیسم درادبیات و هنر راجری77انی فرمالیس77ت دانس77ت ک77ه فق77ط زوال و ابت7ذال س77رمایه داری را نش77ان

میدهد.
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درنظرلوکاچ وظیفه هنر تصویرواقعیت است یعنی آن، واقعیت رامنعکس میکند،به ای7ن دلی77ل اوم7دافع ف7رم
های هنری رئالیستی و بورژوایی درآثار : تولستوی،بالزاک،گ7777وته،گوگول،توماس م7ان و غی77ره ب77ود، چ77ون
درنظر لوکاچ آنان جریان تاریخی و اجتماعی راباکمک ادبیات بطوررئالیستی نشان میدهند . وی مینویسد
که تمام واقعیات یک شخصیت و خصوصیت اجتماعی-تاریخی دارند. لوکاچ باکمک آثارش تاثیرمهمی روی
فض77ای روش77نفکری ق77رن بیس77ت بج77ا گذاش77ت. نظ77رات او م77وجب بح77ث ه77ایی در: فلس7777فه،جامعه
شناسی،هنر،  و تئوری ادبیات شدند. او تحقیقات تاریخی-ادبی درآلمان را پیرامون گوته و توماس م77ان و
رم77ان ت77اریخی مط77رح نم7777ود.کوشش لوک77اچ ب77رای آن ب77ود ک777ه انس77ان بعن777وان موج777ودی در ابع77اد:
فرهنگ،سیاست و اخلق منعکس شود. وی میگفت ک7ه زم7انی میت77وان ب7ر اختلف می7ان زن7دگی و هن7ر
غالب شد که زندگی طوردیگری سازماندهی شود.اواین هدف را فلسفه عمل انقلبی نامید که در ده77ه
بیست قرن گذشته مطرح نموده بود. دراستتیک لوکاچ دو مفهوم رئالیسم و انعکاس واقعی77ات، م77وردبحث
قرارمیگیرند. گلدمن و هابرماس ازجمله کسانی هستند که درپایان قرن گذشته برای کشف مجدد لوکاچ
کوشیدند. لوکاچ جوان براثرتجربیات خود،زندگی رایک آنارشی ازرنگه7ای س7یاه و س7فید دانس7ت. س7الها
نام لوکاچ نه تنها یادآور مکتب ادبی رئالیس77م سوسیالیس77تی ب77ود بلک77ه اورا س77نبل: ا77د آوانگ77ارد و ا77د

رمانتیک و اد شعار"هنر در خدمت هنر" بحساب می آوردند.
لوکاچ نه تنهادرکلس درس جامعه شناسی زیمل شرکت  نمود بلکه آشنایی شخصی با بلوخ،ماکس  

وبر، و لسک داشت. نقدفرهنگ رادیکال لوکاچ را تحت تاثیر تئوری "تراژدی فرهنگ" زیمل میدانند.س77الها
ج77ذابیت آث77ار لوک77اچ ازآنج77ا ب77ود ک77ه کوش77ید نظ77رات م77ارکس و م77اکس وب77ر را ب77اهم ادغ77ام نمای77د. لوک77اچ
دردانشگاه نه تنه77ا دررش77ته تاری77خ و فلس77فه درس خوان77ده ب77ود بلک77ه تح7ت ت7اثیر ای77ده آلیس77م آلم77انی و
"فلسفه زندگی" که آنزمان مد روز بود نیز قرارگرف777ت.مراحل روش77نفکری لوک77اچ را بس77ه مرحل77ه تقس77یم
میکنند: دوره پیش از مارکسیسم، دوره تبلیغ مارکسیسم غرب77ی، و دوره مارکسیس77م بنی77ادگرا. حم7ایت
موقت لوکاچ ازاستالین را باحمایت های77دگر ازهیتل77ر مقایس77ه میکنن77د و ادع77ا میش77ود ک77ه راه فلس77فه ب77ه
سیاست،ممکن اس7ت ب77ه گمراه7ی فلس77فه بکشد.ب777رای لوک77اچ درس7های مارکسیس77م پ7ایه و اس7اس

کارنظری و عملی؛یعنی کارسیاسی بودند.
نوس77ان لوک77اچ درج77وانی می7ان عل77م و متافیزی7ک ب7اعث ش7د ک77ه لوک7اچ را ش77بیه قهرمان7ان آثارتولس77توی
بدانند.گرچه لوکاچ منتقد استالینیسم نیزبود،محققین غربی اورامبلغ نوعی دگماتیس77م ادهنردانس77تند.
بلوخ و بعضی ازاعضای مکتب فرانکفورت مانند آدرنو و هابرماس تحت تاثیر لوک77اچ هس77تند. وال77تر بنی77امین
نیزخودرا شاگردلوکاچ میدانست. خانم (آگنس هلر) از مکتب بوداپست،یکی ازش77اگردان مه77م لوک77اچ ب77ود
که بعدها به غرب پناهنده گردید. لوکاچ ازجمله نویسندگانی است که چاپ و نشرسیاه و مخفی آث77ارش
در کشورهای تحت سلطه سانسور از جمله کشورهای بلوک شرق سابق،دررتبه دوم درتاریخ نشرکتاب

قرارگرفته است.
گرچه لوکاچ اززمان جنگ جهانی اول عضوحزب کمونیست شد ولی گویا خط رسمی ح77زب را هیچگ77اه  

دنبال ننمود. وی بارها به انتقاد از دگماتیسم دراستالینیسم پرداخته ب77ود. وی درتم7ام آث7ارش نس7بت ب7ه
مارکسیسم و کمونیسم؛ولو مدل غرب77ی اش!،وفادارمان77د. در ده77ه بیس77ت ق77رن گذش77ته او ب77ا ایم77ان ب77ه
مواوع روزبودن انقلب جهانی،ده سالی ازنقد ادبی و تئوری هنر دست کشید. لوکاچ رایکی ازمهم77ترین
نمایندگان نئومارکسیسم یا مارکسیسم غربی بش7مار م7ی آورند،اوت77اثیر مهم7ی روی تش77کیل و تکام7ل

نئومارکسیسم ازخودبجا گذاشت.
یک77ی اززمین77ه ه77ای مب77ارزه لوک77اچ فع77الیت علی77ه فاشیس77م ب77ود. او نظری77ه فاشیس77م را ترکی77بی از:  

خردگری777777777زی،داروینیسم اجتم77777اعی، و نظری77777ه نژاده77777ا، میدانس77777ت . وی متفکران77777ی مانن77777د:
شلینگ،شوپنهاور،نیچه، و دیلتای را جاده صاف کن های فلسفه فاشیسم دانست چون درنظراو آن77ان ب77ا
خرد و روشنگری وداع کردند و باکمک ایدههای سیاس77ی و اخلق77ی خ77ود ابت77ذال را رواج دادند.اواینگ777ونه
فیلس77وفان رامته77م ب77ه خردگری77زی نم77ود. ازج77انب دیگر،لوک777اچ کوش77ید ت77ا تص77احب فیلس77وفانی مانن77د:
کانت،فیشته،هگل – و نویس7ندگانی مانن7د: گ7777وته،شیلر،بوشنر، و هول777درلین،توسط فاشیس7م را م7انع
گردد. او سوء استفاده فاشیسم ازادبی77ات کلس77یک آلم77ان ازجمل77ه آث77ار گ77وته و هل77درلین را افش77انمود و
زمانیکه نازیسم کوشید تاازاشاعه بیشترنام هاینه جاوگیری نماید،لوکاچ کوشید باکمک مقالت خود او را
شاعرملی واقعی آلمان معرفی نماید. لوکاچ میگفت که از استتیک روشنگرانه و مس77ئول کلس77یک بای77د
بعنوان وسیله ای علیه تاریخ ادبیات جعلی فاشیستی اس77تفاده ک77رد. او رمانتی77ک راوس77یله ای دردس77ت
فاشیسم برای فعالیتهای ادروشنگری دانست و از روشنگری مارکسیستی درمقابل فلسفه ارتج77اعی

"زندگی" سخن گفت.
 کتاب "تاکتیک و1919زندگی فکری لوکاچ رامیان اخلقگرایی و انقلبی بودن تقسیم میکنند.اودرسال   

اخلق" را منتشر کرده ب777ود.ازدیگرآثاراو : روح ف7رم ه77ا، تئ77وری رمان،گ777وته وزم77انش،جستارهایی درب7اره
رئالیسم،جامعه شناسی ادبیات،صفات خاص زیبایی شناسی،تاریخ وآگاهی طبقاتی،و تاریخ تح77ول درام
مدرن،هستند. کتاب "نابودی عقل"او را ک77ه ب77ازیرعنوان "خردگری77زی ازش77لینگ ت7777اهیتلر"نیزاست،دررابطه

باانتقادازاستالینیسم میدانند.
 درکشورهای گوناگون وغالب77ا ب77دلیل1971 تاسال 1885جورج لوکاچ متولد کشورمجارستان بود.اوازسال  

تبعید، زندگی نمود.پدرش مدیر بانک بود. وی بارها بازندگی خود ریس77ک نم77ود تادرتاری77خ "ف77اجعه ه77ای"!
 وزیرفرهن77گ ش77د و1919انقلب جهانی شرکت کند. درزمان حکومت موقت شورایی مجارستان درس77ال 

بعداز شکست آن دولت،او رامدتی خطراعدام تهدید نمود. وی درزمان جنگ جهانی اول میخواست باتکیه
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برآثارداستایوسکی یک اخلق نئوکانتی رامطرح نماید.امروزه اشاره میشود ک77ه وی درط77ول عم7ر خ77ود ب77ا
فعالیتهای اداستالینیستی اش امید به یک سوسیالیسم انسانی را هیچگاه ازدست نداد.

یک زن در آغاز ادبیات رئالیستی .۔ ۹۹

George Eliot (1819-1880)                                   فریادی زنانه و ادبی از روستاها .

19خانم گئورگه الیوت ، نویس7نده انگلیس77ی را حس7اس تری7ن و روش77نفکرترین زن رم7ان ن7ویس درق7رن  
بشمار می آورند. او یکی از پایه گزاران داستان سرایی روانشناسانه اس77ت ک77ه مکت77ب رئالیس77م ادب77ی"
ج77انه آوس77تن" را ادام77ه داد. آث77ار او تص77ویری اجتم77اعی از زن77دگی روس77تایی و شهرس77تانها هس77تند. او

 رئالیسم ادب77ی19توانست رمان رئالیستی را آینه تمام عیار جامعه نماید. رمانانهای اجتماعی او در قرن 
را بطور عمیق تغییر دادند. وی میگفت که نزد ا، عشق به کتاب قوی تر از عشق به مردان ب77ود و ب77ه ای77ن
دلیل هیچگاه اردواج ننمود. گرچه او بان7ام مس7تعار م7ذکر گئ77ورگ الی7وت نوش7ت ، ول7ی ن7ام حقیق7ی اش

"ماریان اوانس" بود . آنزمان در انگلیس هنوز فرهنگ مردسالرانه حاکم بود .
سال بدون ازدواج رس77می ب7ا ژورنالیست،نویس777نده و منتق77د ادب7ی مش77هور، گئ77ورگ ل77ویز زن7دگی25وی 

نمود . لویز اور تشویق به نوشتن رمان کرد. همخانگی بدون اردواج وی در دوره ویکتوریایی ودرمیانه ق77رن
 درانگلیس گناهی نابخشودنی میان محافل ارتجاعی بحساب می آم77د. ب77ه ای77ن دلی77ل او وهمس77رش19

سالها ازطرف جامعه طرد ش77دند. گئ77ورگه الی77وت درآث77ارش می77ان عش77ق اخلق77ی و عش77ق اروتی77ک ف77رق
میگذاشت.عشق نیزیکی ازمواوعات آثاراواست.بوتیقای رمان نویس77ی اوترکی77بی اس77ت از ای77ده آلیس77م
اخلقی ورئالیسم تجربی. غالب قهرمانان آثارش کارگرروستایی، پیشه ور، دهقان، و دختران ش77یرفروش
هستند. وی میگفت که هدف ادبیات وهنراخلقی باید آموزش وتربیت اخلقی خواننده باشد. اوبه غ77الب
مواوعات زمان خ77ود بانگ77اهی رئالیس77تی اجتم77اعی انتق77ادی و نوس77تالژیک مینگریس77ت. گئ77ورگه الی77وت
تاامروز یکی از مهمترین نویسندگان رمان درادبیات انگلیس است. او نه تنها خ7الق رم7ان ه7ای سیاس7ی

 اروپا نیز بشمار می آید.19بود بلکه یکی از روشنفکرترین وباسوادترین زنان قرن 
آثاراخلقی او تحت تاثیرشکاکی فلسفی وی بود. منقدین چپ مینویسند که گئ77ورگه الی77وت زیرت77اثیر   

پوزیویتیس77م آگوس77ت کنت؛فیلس777وف فرانسوی،ب777ه توص77یف زن77دگی روزم77ره خ77رده ب77ورژوازی ده77ات و
شهرستانها پرداخ77ت، وتوص77یف انس77ان روس77تایی او غالب77ا بص77ورت مک77انیکی و اغ77راق در جزئی77ات عین77ی
است،گرچه اودررمانهایش به هواداری ازدمکراتهای رادیک77ال آنزم77ان ج77امعه انگلی77س پرداخ77ت. شخص77یت
های رمانش معمول میان تضاد فردگرایی شخصی و ازخودگذشتگی اجتم77اعی هس77تند. ویرجینی77ا وول77ف
میگفت که بعضی ازرمانهایش برای انسانهایی نوشته شده اند که به سن بلوغ رس7یده باش7ند. هرب7رت
اسپنسر نوشت که او تنها زنی است که درآن دوره در بحث های فلسفی شرکت میکرد. گئ77ورگه الی77وت
دررمانهای چندصدایی اش با طنزبه استفاده از اسطوره های کهن میپردازد. اودر مق77الت و داس77تانهایش

علقه خاصی به رفرم اجتماعی و تحولت سیاسی نشان میدهد.
ازنظرفلسفی اونماینده فلسف" لادری" وازنظر اجتماعی یک ژورنالیست لیبرال بود. رمانه7ای رئالیس7تی
روانشناسانه او حلقه اتصال رمان عملگرایانه دیکنز ورمان روانشناسانه هنری جیم77ز و لورن77س هس77تند.
اوآنزم77ان ب77اقلم توان77ایش ب77ه ش77رح و توص77یف رئالیس77تی زن77دگی روس77تاها و ش77هرهای کوچ77ک انگلی77س
پرداخت. رمانهایش با عمق و هیجان اخلقی خاصی آین77ه ای از زن7دگی ولی7ات آنزم7ان انگلی7س رانش77ان
میدهند. هدف او تربیت رفتارنیک جوانان برای هم77دردی وتف77اهم ب77ادیگران اس77ت. گئ77ورگ الی77وت یک77ی از
مترجمین مهم زمان خودبود.اوعلق77ه خاص77ی ب77ه ادبی77ات آلم77ان ازآنجمل77ه اش77عار ه77اینه وآثارنویس77نده زن
فرانسوی یعنی  خانم "گئورگه زند" داش77ت. اوآنزم77ان بامحاف77ل روش77نفکری اروپ77ا ازجمل77ه ب77ا مش77اهیری
مانند هنری جیمز، چارلز دیکنز، هربرت اسپنسز، حاریت بشر استو،جان استوارت میل، ویلیام ت77اکری ، و
زن واگنر، رابطه داشت. یکی از دلیل رویگردانی اوازمسیحیت وپروس77ه سکولرش77دنش تم77اس بامحاف77ل
مردان روشنکرزمان خودبود. او آشنایی نزدیکی با هگلی های جوان تبعیدی داشت. دررابط77ه ب77ا مس77ئله
زناشویی او،فقط محافل روشنگری،زندگی بدون ازدواج وی را پذیرفتن77د. گئ77ورگه الی77وت چ77ون خ77ودیکی از
روشنفکران دوره ویکتوریایی بود، یکی ازوظایف رمان را مبارزه با ریشه های قضاوتهای غلط و پیش77داوری

های حق بجانب میدانست .
ازجمله آثاراو – آدم برده، آسیاب کنار پل چ77وبی ، س77یلس م77ارنر، می77دل م77ارچ، ص77حنه ه77ایی از زن77دگی
روحانیت، کارگررس77یندگی، دانی77ل درون77دا، فلیک77س ه77ولیت، رم77ان ت77اریخی روم77ول، و تص77اویری اززن77دگی
کلیسایی انگلیس، هستند. او یکی از نویسندگان ومتفکرانی است که به ترجمه آثار ادمذهبی به زبان
انگلیسی پرداخت ؛ از آنجمله – ترجمه زندگی مسیح؛ اثر داوی7د اش7تراوس – و م7اهیت مس77یحیت ؛ اث7ر
لودویک فویرباخ . درآثارش او به شغلهای روستایی مانند – دروکردن، ریسندگی، کشت سیب زمین77ی، و

لبنیات سازی، نیز می پردازد.
 درانگلی77س زن77دگی نم77ود. پ77درش ی77ک زمین77دار مرف77ه ب77ود. وی از1818-1880گئورگه الیوت میان سالهای 

طریق کوششهای شخصی و خودآموزی مطالب متن77وع ب77ه مط77العه ادبی77ات، فلس77فه، وزبانه77ای خ77ارجی
 سالگی روس77تا و30مانند یونانی،عبری،ایتالیایی،لتین،آلمانی، پرداخت.اوچون تشنه دانش بود،در سن 

شهرستان کوچک خودرا ترک کرد و به لندن رفت تاازطریق نقدادبی وژورنالیسم زندگی نماید. وی بع77دها
نوشت که باعلقه خاصی به مطالعه کتابهای تاریخی ویادگیری زبانها پرداخت و علقه خاصی به بح77ث و
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پژوهش داشت. وی همراه همسرش؛لویز، ب77ه نق77اط مختل77ف اروپ77ا ازجمل77ه کش77ورهای آلم77ان، فرانس77ه،
ایتالیا، و اسپانیا سفرنمود.

درزمان او حق طلق برای زنان شدیدا زیرتاثیرفرهنگ ویکتوریایی بود . نظرات اجتماعی و اخلقی او چون
سنت گرایانه هس77تند،خلف نرمه77ای اجتم77اعی زن77ان زم77ان خ77ود میباش77ند. او میگف77ت چ77ون زن77ان هن77وز
توانایی بعهده گرفتن مسئولیت سیاسی راندارند، نباید درسیاس77ت ن7امزد ش7وند. گئ77ورگه الی77وت آنزم77ان
توصیه میکرد که پیرامون خواسته های زنان باید قدری احتیاط آمیز اندیشید . درآثاراوخود خواهی معم77ول
تنبیه میشود – و کوشش اجتماعی پاداش میگیرد. به هرحال اهل کتاب ب77ه گئ77ورگه الی77وت درپای77ان عم77ر

همچون الهه ای روشنگر احترام  میگذاشتند.
 

یک رمان میان سه ایدئولوژی .۔ ۱٠٠ 

George Orwell (1903-1950)                                  جرج آورل  و قصه سیاسی حیوانات .

 در مطه77ری هن77د ؛1903نام واقعی جرج آورل ، نویسنده انگلیسی ، اریک آرتور بلی77ر اس77ت . او در س77ال 
 س77الگی ب77ر اث77ر بیم77اری س77ل در لن77دن47 در س77ن 1950آنزمان مستعمره انگلیس ، بدنیا آمد و در سال 

درگذشت . آورل  در رمانهایش به افشای دیکتاتوری های فاشیسم ، امپریالیسم ، استالینیس77م و دیگ77ر
سیستم های اتوریته پرداخت . بحرانهای اجتماعی سیاسی نیم77ه اول ق77رن بیس7ت در آث7ار او مش7اهده

 " ، از جمل77ه1984میش77وند . دو رم77ان مش77هور او " مزرع77ه حیوان77ات " و رم77ان ا77د ات77وپی و آین77ده نگ77ر " 
 او1984مهمترین شاهکارهای اجتماعی و انتقادی قرن بیست هستند . امروزه اشاره میشود که رم77ان 

آخرین رمانی است که اعصاب جنگ سرد میان دو بلوک غرب را آنزمان به هم  زد .
 ب7ه هن7د و آس7یای19جرج آورل و خ7انواده اش از جمل77ه نیروه7ایی بودن7د ک77ه اس77تعمار انگلی7س در ق7رن 

شرقی فرستاده بود . او گرچه رئیس شهربانی در برمه شد ولی بدلیل اعتراض به نیروه77ای اس77تعماری
 آنجا را ترک کرد . وی در رابطه با این کار در آثارش به روش اس77تعماری حک77ومت1927انگلیس ، در سال 

 از همکاری با سیاست اس77تعماری انگلی77س1927نمودن انگلیس در آسیای شرقی پرداخت . او از سال 
 در کنار جمهوریخواهان در جنگ داخلی اس77پانیا علی77ه فاشیس77م اروپ77ایی1936خودداری نمود و در سال 

به مبارزه پرداخت . آرول در آثارش به بن بست اخلق77ی ح77اکمیت اس77تعمار انگلی77س نی77ز اش77اره میکن77د .
بخش دیگری از آثار او هم77دردی وی ب77ا قربانی77ان ج77امعه طبق77اتی ب77ورژوایی را نش77ان میدهن77د . در جن77گ
داخلی اسپانیا او در کنار یک گروه تروتسکیستی مبارزه نمود . او در آن سالها دش77من ج77دی اس77تالین و
شوروی استالینیستی شد و بعدها ای7ن تجربی7ات را بص7ورت طن7ز گروتس7ک اتوپیس77تی در دو رم7ان خ7ود

مطرح نمود .
جرج آورل گرچه خود در ابتدا کمونیس77ت و سوسیالیس7ت و تروتسکیس7ت ب7ود ، بع7دها ب7ه مب7ارزه علی7ه
زورگ77ویی در استالینیس77م و امپریالیس77م و فاشیس77م پرداخ77ت . رم77ان مزرع77ه حیوان77ات او رم77انی ا77د
استالینیستی است که سوسیالیسم خوشنام آنزمان در انگلیس را افشا میکند . او در این قصه خی77الی
انتقادی طنزآمیز حیوانات ماهیت دیکتاتوری را افشا نمو . ب77ه ادع77ای او در ای77ن رم77ان ، سیاس77ت و اله77ام
استتیک باهم ترکیب شده اند . او شوروی استالینیستی را متهم نمود که به مواظبت سیستماتیک فرد

 ج77رج آورل یک77ی از کلس77یکهای م77درن1984می پردازد و آزادی او را محدود میکند . رمان اد اتوپیستی 
ادبیات جهانی  است . 

منقدین ادبیات ، امروزه اشاره میکنند که جرج آورل یک اس77تتیک سیاس77ی ام77ور روزان77ه ب77ود چ77ون غ77الب
آثارش متکی به مواوعات اجتماعی و سیاسی روز آنزمان هس77تند . او ب77ر اس77اس تجربی77ات شخص77ی ،
مشاهدات و خاطراتش، دست به قلم زد و خالق چند رمان شد . وی نظری سیاسی انتقادی نسبت به
مدرنیته آنزمان داشت . از جمله معلمان ادبی انگلیسی و فرانسوی او ، زول، س77ویفت ، دف77و، ج77ویس ،
دیکنز ، گئورگه مور و مکتب ادبی ناتورالیسم بودند. جرج آورل در فرانسه و انگلیس از طری77ق آش77نایی ب77ا
طبقه کارگر ، به حزب کمونیست نزدیک شد . او بعد از ترک کشور بیرمه ، در لندن و پاریس ، یک زندگی
کارگری ، آواره ، و بی خانمان را دنبال نمود و در هتل ه7ا ظرفش77ویی نم77ود . آرول در کت7اب اتوبیوگرافی77ک

خود به شرح زندگی میان بی خانمانها در پاریس اشاره میکند .
از جمله آثار جرج آورل – روزهایی در برمه ، بگذار آس77پیدها پ77رواز کنن77د ، خیاب77انی ب77ه روس77تا ، کات77الونی

 ، چ77را م77ی نویس77م ؟ ، سرکش77ی ب77رای تنف77س ، در درون1984من ، مزرعه حیوانات ، رمان اتوپیس77تی 
والس ، شلیک به فیل ، یک دختر روحانی ، و زندگی تکاندهنده ،هستند .

او در آغاز خالق اشعار وطن پرستانه بود . جرج آورل می نویسد که وظیفه زبان انست که کلمات حزب77ی
 او در کن77ار رم77ان " جه77ان زیب77ای جدی77د "1984حاکم مانند آزادی،براب77ری و ع77دالت را اص77لح کن77د . رم77ان 

آلدوس هوکسلی ، مهمترین رمان آنتی اتوپی قرن بیست بود .
جرج آورل میگفت که در کشورهای استالینیستی سابق،دولت از سه بخش درون حزب ، بیرون حزب ، و
پرولتاریا تشکیل شده است . او در آثارش به انتقاد از هرگ77ونه تروریس77م و افک77ار غیرسیاس77ی پرداخ77ت .
بعضی از جملت رمانهای او امروزه ارب المثلی عامیانه در فرهنگ مردمی اروپا ش77ده ان77د ؛ او در رابط77ه
با جوامع استالینیستی بل7وک ش7رق س7ابق گفت77ه ب7ود ک7ه " تم7ام حیوان7ات برابرن7د ول7ی بعض7ی از آنه7ا
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برابرترند! " . وی به انتقاد خطر تهدید کننده کنترل شدید ف77رد در جوام77ع دیکت77اتوری پرداخ77ت . ج77رج آورل
خود در خانواده ای نسبتا مرفه رشد نموده بود .

 .یستی ناتورالیات ادبی نوبل برایزهجا۔ ۱٠۱

Gerhart Hauptmann (1862 – 1946).                    یز آمیاط احتی-  تا آثاری انقلبازادبیات

یسم ناتورالی ازرهبران مکتب ادبیکی ،1912 سال یات نوبل ادبیزه وبرنده جای آلمانیسندههاوپتمن ،نو 
ی. ویباش77د م19 ق77رن ی77ان درپای مکت77ب ادب77ین ایس نویشنامه نماین بود. اومهمتری) انقلبیعتگرایی(طب

یس77تی ناتورالنقلب77ی ایان7ات باجری س7الگ25 م77درن آلم77ان اس77ت. اودر ی77ات ازره77بران ادبیرازدرام،یک77یغ
ی اجتم77اعیری او تع77ثی77ق ازطریس77م دمکرات آنزمان کشورخود آشناش77د. مکت77ب ناتورالیالومحافل سوس

 ک77ه :یگفت حال او مین زول فاصله گرفت،باای وتجربی علمیسم او از ناتورالیسموعام بخودگرفت. ناتورال
ی77ات" . درادبیکن77د اش را جل77وم ظاهرمآب77ی بزرگ ینک زول باعیل حرف بزند،امیسم درباره ناتورالیکه" کس
 ناتم7ام داس77تان،ی7ان و پای7ا، روینی،احساس7ات، اطراف،ب7دبیط به شرح محی خاصیت اواهمیستیناتورال
یونالیس7تی و ناسی ای،دین777ی،اسطوره فلسفیات ادبی بسویستی ناتورالیات. اوبعدها ازادبیشودداده م

 مح77افظه ک77اری77ات و ادبی جوانی انقلبیات ادبیان عمر میان تاپای دست بقلم برد. ویگررفت و درمکاتب د
 حاکم77ان قرارگرف77ت . او دری77ب سانس77ور تح77ت تعقین وق77وانیاسی درنوسان بود، چون بارها ازنظرسیریپ

یم777ار،فاشیسم، وای،جمهوری پروسیلهلمی، : ویاسی نظام س5-4 ساله عمرخود شاهد 83 سن یط
.یدو آلمان بعداز جنگ،گرد

ی7ز اع77تراض آمی بص77ورت مجم77وعه ای7ا ب7ار پرولتارین نخس77تی " او ب77رایسندگی " کارگران ریشنامهدرنما 
 آلم77ان ش77د.ی داریه دوره س77رمای77ان پای اجتم77اعیل موفق به طرح مسایشنامه نماین. اودرایگرددظاهرم

نی77 ش77رکت داش77ت. اودرا1844 ش77رق آلم77ان درس77ال یس77ندگی شخصا درشورش کارگران ریپدربزرگ و
 درغ7البی. ویده7د رانش7ان می ص7نعتی داریه ب7ا س7رمای،دررق7ابت دس7تیعاثر،شکست کارگاهها وص7نا

ی اورا هم7دردی اجتم7اعیت س7بب ش7کای7ن مح7روم ب7ود، ب7ه ای انس7انهای س7خنگویش ه7ایش7نامهنما
اورا ازهمزمان77انش ی پردازد.گروه777ی م77یز پروس نیته دانستند. او به انتقاد ازدولت اتوریچاره بیباانسانها

 رای اعتصابات  ک77ارگریسا، آوردند. آنزمان دولت و کلی بشمار میاسی وسی انقلبیات ادبیندهآنزمان نما
 وکاراش77ارهیه س77رمای77ان خ77ود، ب77ه تض77اد مین درآث77ار نخس77تی آوردن77د. وی!بحس77اب م77ی77ز کفرآمیعمل77

 اواشارهیستی رئالی هایشنامه بود. درنمایک و دمکراتی،انقلبی اجتماعی هایشنامه.اوخالق نمایکندم
 آثارحت77ا ام77روزهینگ77ونه ای77ل دلی77ن ایش777ود،به س77اده ومح77روم می انس77انهایت اط77راف و شخص77ی77طب77ه مح

ی ب77پردازد. وی داریه دوره س77رمای77ان پای دارند. اوموفق شد به ط77رح مس77ائل اجتم77اعی جهانیاعتبارادب
 ب77هیلر ش77ی دول77تیزه ج77ااعط77ای س77ه ب77اراز ی77ل دلی77ن تئ77اتر درآلم77ان بود،ب777ه ایسنده نوینآنزمان موفق تر

ی از اج77رایس77م ودرزم77ان فاشی77د، گردیت ش77کای،ازاوباره77ا ش77د و در دوره حک77ومت پادش77اهیریاوجل77وگ
ی ایش77نامه " خ77ودرا نمایسندگی " کارگران ریشنامه نمای وجود وین شد.باایری جلوگیش هایشنامهنما
 آورد.ی بحساب نمیاسیس
 آلمان بود.ی فکریندگان نماین ازمهمتریکی یمار وای و دمکراتش،درجمهوریخواهانههاوپتمن، باافکار آزاد  

ی " هم77دردیس77نده محروم پرداخت،توماس مان بع77دها اورا نوی انسانهای زندگیط شرایفچون او به توص
ی77ات س77الروز تول77د او،توم77اس م77ان گفت77ه ب77ود : " ب77اطرح واقعی77ن م60. در مراس77م ی77د " نامیاجتم77اع

 اووآث77ارشی گذارد ". و چون گروهی با کارگران-احترام می- همدردیسنده به شما نویالیسمزمان،سوس
ی مق77ام ص77دراعظمی ب77رای ویدش77دن حتا ص77حبت از کاند1920 یدانستند،درسال مردم می ساسیلراوک

یدن رس77رت پرداخت،ب7777ا ب77ه ق77دی ازآزادیت حم77ایم77اربه وای گرچ77ه درزم77ان جمه77وریآلم77ان ش77د. و
ین فاص77له گرف77ت و خ77انه نش77یه77ا نازی فرهنگی پرسروصدای از فضایری کهولت و پیل بدلیسم،ولیفاش

 دادن77د. درزم77انیک کلس77یسنده سالروز تولد اورا جشن گرفتند و به او لقب نوین م80 یهاشد ، گرچه ناز
ی هاوپتمن باعمر طولنرهارد. گیرفت آلمان بشمار میات ادبینده او درکنار توماس مان نمایمار وایجمهور

ی جمه77وری7ان درآغ77از و پای آلمان شد. اودرآثارش بحران جامعه بورژوازیخ گوناگون تاریخودشاهد تضادها
" ب77ه او دادن77د.یالیست "سوسیر،عنوان تحقی برای و راستگرا گاهی راطرح نمود. مطبوعات ارتجاعیماروا

 دس7ت ب77ه مه77اجرت نزد،گرچ777هی77ا مب77ارزه ن77پرداخت وه بیسم بعدها انتقادشد که چرا اودرزمان فاشیازو
ی نوش77تند ک77ه اودر ج77وانی ادب77ین منق77دی. درباره ویستند نگری می شک و بدگمانیده به آثار اوبادیهاناز

ی ب777ودن داش777ت. اودرزم777ان دول777ت پ777روس ب777ه افش777ای افتخ777ار مل777ی777ری ب777ود و درپیالیس777تسوس
 بدانن77د ون77هی مل77ی اورا شاعریگران تا دصرارداشت حاکمان پرداخت. اوای و تنگ نظریسمفساد،بوروکرات

 نوب77ل ب7اعثیزه و ج7ای افتخ7اریزادبی،دکتراه7ای. ج7وای7دئولوزیک ای،وی7ا ،اجتم7اعیاس7ی سی ایسندهنو
 مانن7د: وارث گ77وته، وی ب7ه الق7ابیالیس7تها. سوسی7د طبقات کوشش بنمایشدند که او غالبا در راه آشت

. چ77ونیدن77د دی را م77یونالیستی ناسی تعارفات،بوینگونه و درایستند نگری شک میک،بادیده کلسینآخر
 هن77وز م77ورد بح77ث اس77ت .  فران77سی وی77وگرافی آلم77ان، بی77ات ادبی77خ اورا جش77ن گرفتن77د، در تاری77ز نیهاناز

 بخ77دمتی و اس77طوره ای بود که اوبعدها باطرح موا77وعات عرف77انی چپ، مدعین ازمنتقدیکی ، ینگمهر
یکه وج77ود زم77انی77ن نموده است . ب77ا ایانت تئاتر خی انتقادی- اجتماعیف وظاهطبقه استثمارگر درآمده و ب
 مح77افظت خ77ود ق77رار دادن77د چ77ون افس77ران مس77ئول،یر ها اورا زی نمود،شورویرارتش سرخ، آلمان راتسخ
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 قائ77ل بودن77د.ی77ادی اش اح77ترام زیس77نده نوی بودن77د و ب77رایده " اورا قبل دیسندگی " کارگران ریشنامهنما
 آلمان، درگذشت .ی دوم و شکست آلمان، در بخش غربی جنگ جهانیان بعداز پایکسال نهاوپتم

 درآلم7ان پرداخ7ت. اوی تکاندهن7ده فقراجتم7اعیر و تفس77ی ب7ه معرف7یش7مارشگرهارد هاوپتمن درآث7ار ب 
 اند. ب77ه اویستاده و صنعت به صف ایسا از دولت،کلی که چگونه درمقابل زحمتکشان،وحدتیدهدنشان م

 بودن77د، اوان حاکمیه علی لرزه این او زمی هایشنامه زنده و نو داده شده است. گرچه نمایکلقب کلس
 آورد. ه77اوپتمن باانتق77ادی بحس77اب م77ی خل77ق و ش77اعر مل77یس77ندهخودرا نه متفکر و نه روشنفکر بلکه نو

ینس77ونی رابی ه77ای ب77ا اوت77وپی گ77اهیش ه77ایش77نامه ش77د. نمای وجامعه،خ777الق درام اجتم77اعیس77اازکل
 است که درکسی چون درنظراو نابغه یدانست خودرا نابغه می گاهی قرارگرفتند. ویسمدرخدمت هومان

 نم77ودیته در تئ77اتر آلم77ان آن77را وارد دوره م77درنیی به مبارزه بپردازد.اوبا نوگرایقت حقی افشایصف اول، برا
ی ج77امعه اش پرداخ77ت، گرچ77ه وی ملی  ارزشهای عمر به معرفیان درپای دفاع از صلح و دمکراسیرازوغ

ی77ک و ن77ه مبل77غ ی ک77ه ن77ه شورش77یگف77ت. او می77د آفریررئالیس77تی و غی77ک رمانتی عم77ر آث77اری77اندرپا
 موا77وعاتی عمر بجایان حال اودرپاین است، با ایسی نویشنامه درنمایسم خالق هومانیدئولوژی،بلکها

 وی77ک رمانتی77ات ادبی،س77راغ آثارخلقی و بجای، و اسطوره اینی سراغ مسائل دی و مبارزه طبقاتیکارگر
ی و درسالهاید، پوشی و سنتیک لباس کلس، یریپوس اویلوس،و بر: گوته،آشیه با تکی رفت. ویکسنبل
 او هن77وزی خوانن77دگان آلم7انی77ل دلی77ن است و ن77ه در مخ77الفت. ب77ه ای که نجات بشر درهمکاریگفتآخر م

 .یباشند می نظرات ویید تایا درباره رد و یخی و تاری قضاوت ادبیکدرانتظار 
 چونی ایافه سالگرد مرگ گوته . او حتا چهره و قینم100 سالروز تولد هاوپتمن مصادف شدبا ینم70  

 نداش7ت گرچ77ه دری دانش7گاهیلت برخواسته بود و تحصی ساده و کارگری از خانواده ایگوته داشت. و
 ک77ارگری مس77افرخانه ب77ود و اوخ77ود م77دتی77ک ی دارای ش77رکت نم77ود. پ77در وی77خ درس هن77ر و تاریکلس77ها
 اش ب77پردازد .ی ادب77یته77ای دختر ثروتمند باعث شد که او بتوان77د ب77ه فعالیک با ی بود . ازدواج ویکشاورز
ی نوج77وانی درس77الهای. وی77د گردی کلفت،آشپز و درشکه چی او داری، ادبیت به سبب موفقیبعدها ول

 و آرمانخواه تماس گرفته بود.یستیبا محافل اوتوپ
 از انقلبیرون بود. او همچون لردبایز رمان،نوول،مقاله،شعر و داستان نیرازنمایشنامه،خالقهاوپتمن غ  

 . ک77ارلیدانس77ت می و تولس777تویر،هلدرلین،ایبسن،گ777777وته، وخ77ودرا ش77اگرد شکس77پیگف77ت میادب77
 گ77ذاریه پ77ای آلم77ان ب77ود. و19 ق77رن ی چه77ره ادب77ین ک77ه او بزرگ77ترینویس77د می، آلم77انیر،نویس77ندهسوکرما

 فق77ط خ77اصی7د نبایک کلس7ی7ات حت7ا هن7ر و ادبیگف77ت آلمان است و می مدرن و اجتماعی هایشنامهنما
ثروتمندان باشند.

 رمان، دهها کت77اب ش77عر و داس77تان هس77تند. آث77ار او20 یشنامه، نما50 هاوپتمن: یشماراز جمله آثار ب  
1973- 1962 ی س77الهای77ن بی وی جل77د11 باش77ند. مجم77وعه آث77ار ی م77ی77ات از هن77ر م77درن درادبیبخش77

ای ، م7اجریس7ندگی از طل77وع آفت77اب، ک7ارگران ری7ش او : پی کت7اب ه7اینمنتشرشدند. ازجمله مشهورتر
 ن7اقوس غ7رق ش77ده،خروس سرخ،به77اری، کش7تی راه آهن، ناخ7دایی،مامور صحرای ام، موشهایزندگ

 وی، س77گ آب77یدس77تر بیر،پوس77ت مادران کبیره ها، جزیاق اشتیسه،کتاب آقاممنون،کمان اودیونانی،مرگ
 باشند.ی جوان، میست هومانیکاعترافات 

شاعر قرتي ، ولي معترض !۔ ۱٠۲
   Allen Ginsberg(1926-1997)    

آلن گینزبرگ،شاعرآمريكايي،يهودي تبار وهمجنسگرا بودكه تا مرز اعتیادنیزپیش رفت.پدرش،شاعر وي77ك 
معلم مهاجرروس ومادرش يك زن فعال سیاس77ي دوره خودبودند.اويك777ي ازنماين77دگان ادب77ي نس77ل ج77وان
معترض،معروف به نسل بیت ياداغان ،آمريكاي بعداز جنگ جهاني اخیراست.شعرهاي اورا بع77دها هی77پي
ها و بیتل ها كه باجامعه وفرهنگ آمريكايي حاكم ،سرناسازگاري داشتند،در جلس77ات ادب77ي وس77فرهاي

آواره گي خود زمزمه میكردند.
گینزب77رگ بع77دازاخراج ازدانش77گاه درج777واني،سخنگوي جنب77ش ا77دجنگ ويتن77ام در آمريك77ا گردي77د. اون77ه

 آمريكا شد.اش7777عارش؛غیراز وايتم77ن،70 و 60تنهانماينده نسل جوان بیت، بلكه مشهورترين شاعر دهه 
ماياكوفسكي و يوچنكو را بیاد دوستداران شعرمي اندازند. اوغیراز وايتمن، و.ويلیامز و نیچه، درجواني زير
تاثیر سمبولیستها و درپیري تحت تاثیر سوررئالیست هاي فرانس77وي ق7رار گرفت.جن777گ س7رد، شكس77ت

 س77بب اع77تراض جوان77ان و اقلی77ت ه77اي ق77ومي وفرهنگ77ي آمريك77ا60 و 50درجنگ ويتن77ام و ك77ره، در ده77ه 
ش777د.ازجمله ديگ77ر موا77وعات م77ورد انتق77اد اش77عار او، جن77گ ويتن777ام،سازمان س777یا،نیكسون و پنت77اگون
بودند.اشعارآنارشیستي اوادس77بك شعرس77نتي وح77اكم بودن77د واز س77ودجويي وافكارورفت77ار ادانس77اني

بعضي ازاقشارآمريكايي انتقادمیكنند.
گینزبرگ ونسل بیت،آنزمان علیه فرهن77گ ب77ازاري وس77ودطلبي طبق77ه متوس77ط ق77دعلم كردن777د.نسل بی77ت
شامل گروهي ازنويسندگان جوان بود كه احساس طردبودن درجامعه میكرد و میكوشید ب77ا خل77ق ادبی77ات
تازه وشعر، مبارزه بافرهنگ آنرا به پیش ببرد.كینزبرگ خطاب به جوانان اهل قلم توص77یه میك77رد ك77ه؛ باي77د

نفس عمیقي كشیدوتاآنجايي كه ممكن است بدون توقف دويد.
نسل بیت آنزمان،خلف ايدئولوژي ودكترين دوره جن77گ س777رد،خواهان دوس77تي ونزدي77ك ش77دن آمريك77ا ب77ه

آسیا بود.براي جوانان آندوره،ادبیات وسیله اي شد جهت ابراز عكس العمل رابطه بین فرد وجامعه.
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به نظر گینزبرگ،ناگهاني وغیرمنتظره بودن شعر مهمتر از استادي وتخصص درشعر است.او ونس77ل بی77ت
مبلغ شعرشفاهي-نمايشي بودند كه شاعران مس77افر درجلس77ات ش77عرخواني جوان77ان ب77ه اج77را در م77ي
آوردند.شاعران نسل بیت،حلقه ارتباط بین ادبیات ژنده پوشان پانك و شعراي جنبش موج نو نیز گرديدند.
امروزه بعداز افتادن آب از آسیابها،بورژوازي فرهنگي خودرا علقمن7د ب77ه گینزب7رگ معرف7ي میكن7د وس7عي
میكند ازاو يك شاغر شوخ طبع وطني بسازد كه ج77امعه راب77ه خن7ده م7ي ان77دازد ي7ابقول خودش777ان،خرص
رقاص سیركي كه بي خطر،نوستالژي را نعره مي كشد. گرچه امروزه گینزبرگ دربعضي ازمحاف777ل،چهره

پیر فراموش شده اي شده،ولي شعرش به زندگي بشاش خود ادامه میدهد.
 درگذشت.اوبه دلیل ناراحتي روح77ي درج77واني م77دتي1997 بدنیا آمد ودرسال 1926آلن گینزبرگ درسال 

درتیمارستان بستري شد وبعداز ترك آنجا به شغلهاي موقتي مانند ظرفشويي،روزن77امه فروش77ي وغی77ره
پرداخت.اونه تنها باكمك ادبیات يكي ازمنتقدين اجتمايي،بلكه شخص77یتي فرهنگ77ي درآمريك77ا نی77ز بش77مار
میرفت.فعالیتهاي سیاسي اجتمايي او داراي تمايلت سوسیالیستي بودند. گینزبرگ پايه گ77ذار مدرس77ه

اي شبه بوديستي گرديد كه خود درآن درس میداد ودرآنجا مشوق شعر آوانگارد شاعران جوان شد.
ازجمل77ه اش77عار مع77روف گینزب77رگ: زاري-آمريك7777ا-قديس-درجستجوي ي77اجي- وس77وپرماركتي دركالیفرنی77ا

 ب77ه ادبی77ات بع77دازجنگ س77بك وجه77ت ت77ازه اي1955-هس7777تند.اوباسرودن ش77عربلند “زاري“ درس77ال 
داد.سانسور ومخالفت سنت گرايان علیه آن شعر باعث معروفیت بیشترآن گرديد.اشعاري مانن77د؛ آمريك77ا
و زاري ن77ه تنه77ا اش77عاري پیرام77ون ح77ال وب77ال خصوص77ي وف77ردي او،بلك77ه آث77اري اجتم77ايي وعم77ومي

،ش77عر “ق77ديس“ را س77رود.آن ش77عر1961میباشند.گینزبرگ دررابطه بامرگ مادرش درتیمارس77تان درس77ال 
سوگواره و مرثیه اي است درغم فقدان مادر.درجستجوي ناجي،ح777اوي ن7امه ه7اي اوب7ا ويلی7ام ب77وركس،
رم77ان ن77ويس م77درن اس77ت. بعض77ي از منتق77دين رس77مي، كت77اب ش77عر زاري او را انقلب ك77وته فك77ران ن77ام

گذاشتند.
گینزبرگ همچون ساير شاعران نسل داغان بیت ،تحت ت77اثیر فرهن77گ وادي77ان بوديس77تي آس77یاي ش77رقي
ب77ود. عناص77ر عرف777اني:بوديستي، يه77ودي و مس77یحي نی77ز در اش77عارش محس77وس میباش7777ند.به نظ77ر
روانشناسان اوبه دلیل تاثیر استتیك ونظرات مذهبي-سیاس77ي پیش77ینیان روس و يه77ودي خود،موا777عي

اعتراض آمیز وشورشي نسبت به فرهنگ حاكم آمريكايي گرفت.
گینزبرگ همچون وايتمن خواهان سیاست خارجي وجهاني وبشردوستانه آمريكا شد.اوبه دنب77اله روي از
وايتمن میگفت، واژه نام جدي77د آمريك77ا باي77د ت77داعي كنن77ده مفه77وم آزادي و عرف77ان و انساندوس77تي ب77راي
سايرين شود. روزنتال،يكي از منتقدين او مینويسد كه صداي شهواني شاعران ژيگولويي چ77ون او ب77اعث
بي فرهنگي جامعه آمريكا گرديده، شاعراني كه با كمك شوك هاي اجتمايي نوشته ه7اي خ77ود، س7عي

میكنند اعف هاي ادبي شعرشان را بپوشانند.
  

اگر تو گونتر گراس باشي .  نصرت شاد۔ ۱٠۳

اگر تو گونتر گراس بودي ، جايزه نوبل ادبیات را چهل سال بعد از انتش77ار كت77اب: طب77ل حل77بي ، ات ب77ه ت77و
میدادند . عباس معروفي،بعد از شلق خوردن و تقاااي پناهن7دگي درغ77رب، ن7امه سرگش7اده مینوش7ت

 دربن77در آزاد دانس777ینگ،میان لهس77تان و آلمان،دركن777ار دري77اي1927وازت77و دادخ77واهي میك77رد ، درس77ال 
سالگي15شمال،بدنیا مي آمدي، پدرت دكانداري آلماني و مادرت لهستاني،از ايل كاشوبي مي بود.در 

سالگي سوار تانكهاي آلمان فاشیست میشدي ودرپاي77ان17به سازمان جوانان هیتلري مي پیوستي،در
جنگ به زندان آمريكايي ها مي افتادي، و خانواده جنگ زده ات مجبور فرار به غرب آلمان میشد. ودرطول

 ساله میشدي كه نازيها براي زهرچشم گرفتن از ديگ77ران ب77ه18-17-16جنگ شاهد جنازه جوانان فراري 
.درختان آويزان كرده بودند كه روي سینه آنها نوشته شده بود : من يك ترسو بودم- يا من يك نامرد بودم

و بندر دانسینگ براي تو مثل شهر دوبلین براي ج77ويس ي77ا ش77هر پ77راگ ب77راي كافك777ا،همچون ش77هر نین77وا
درعهدقديم،  مورد غضب خدايان خشمگین قرارمیگرفت.اگرتو گونتر گراس باش77ي، داس77تان نويس77ي رااز
آلفرد دوبلین-برشت-توماس مان-كامو- و سارتر مي آموختي.و چون هاينريش بل،ب77رج ع77اج نش77ین نم77ي
شدي و در مسايل سیاسي كشورت دخالت میكردي. و بعد از آزادي از زن77دان آمريك77ايي ه77ا ب77ه افش77اي
فاشیسم مي پرداختي، از ادبی77ات ،انتظ77ار موا77ع گی77ري اخلق77ي در براب77ر ديكت77اتوري داش77تي، همچ77ون
توماس مان، توانايي كشف آخرين هزار توي زبان را بعهده میگرف77تي، ب77ا كم77ك برش77ت و گ.ب77ن ، ادبی77ات
مدرن كشورت را بسوي ادبیات جهان هدايت میكردي و به قول خانم نادينه گ77اديمیر، برن77ده ج77ايزه نوب77ل،

آثارت نه تنها اد فاشیسم ، بلكه اد آپارتايد نیز به حساب مي آمدند.
اگرتو گونتر گراس هستي. آثارت در باره فربانیان جنگ و فاشیسم ، جنگ زده گان، آوارگان و تجربه ه77اي
خشن جنگ مي بود. به فاشیسم و راستگرايي نژادي مي پرداختي . و كمیته توذيع جايزه نوب77ل در ب77اره
ات اعلن میكرد كه تو از آخرين مبارزان عصر روشنگري هستي، زم77اني  ك77ه درآن عق77ل و خ77رد و منط77ق
خسته شده بودند و ، ازآغاز اعلن میك77ردي ك77ه نويس77ندگي ات دلي77ل اخلق77ي و سیاس77ي دارد.وآرم77ان
خواهي و افسردگي شخصي را دو انگیزه مهم ب77راي نوبس77نده میدانس77تي، و میگف77تي ك77ه نويس77ندگي
اهمیتي اجتمايي دارد، و هرچه محیط اطراف، سنتي ت77ر و ارتج77ايي ت77ر، تحريك77ات ادب77ي ا77رورتي ت77ر . و
هنرمند بايد همچون كودك پر رويي، هرازگاهي زبانش را به قدرتمندان و زورگويان نشان دهد ، و ترس77ي
از مطرح كردن تابوها نداشته و میگفتي كه نويسنده ، مجم77وعه شخص77یتهاي آث77ارش اس77ت. و در ج77واب
بیوگرافي نويسان میگفتي كه زندگینامه نويسي و يا خاطره نويسي، وقتي مفید است كه دربستر زمان
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و روابط اجتمايي مطرح شوند. و، میگفتي كه باروي كارآمدن ديكتاتوري، تمام ايده آله77ا، از جمل77ه : خ77دا-
عقل-تاريخ- و اخلق نابود شدند . و اگر بازجو سئوال میكرد كه آيا كافر هستي، لبخندزنان جواب میدادي

: بنام خدا و به نام خلق قهرمان ، آري ! .
اگر تو گراس مي بودي، براي آشنايي بیشتر با فقروبیچارگي ، مدتي در كلكته زندگي میك777ردي.ولي ب77ا
ديدن موش و گرزههاي صحرايي در خیابان و عبادتگاهها، فرار را برقرار ترجیح میدادي تا طاعون نگیري .و
از منتقدين ادبي آثارت تقاااي تلق میكردي، بدون اينكه نی77ازي ب77ه دلی77ل و اثب77ات ج77رم داش77ته باش77ي،
چون يقین داري كه رابطه اجباري آينده اي ندارد. و میگفتي منتق77د ادب77ي باي77د ب77ه كت77اب برخ77ورد ادب77ي و
استتیك كند و نه اينكه به زندگي خصوصي يا سیاسي نويسنده بپردازد.وخ7دايان راس77پاس میك7ردي ك77ه
گ77اهي خوانن77دگان ازمنتق77دين ب77اهوش ت77ر وب77ا س77لیقه ت77ر ان77د وآنه77ا راج77دي نمیگیرن77د.وآرزو میك77ردي ك77ه
منتقدبايد مانند نويسنده هر ازگاهي ريسك كند،خود را ب77ه س77ئوال بكش777اند،موااع تسخیرش77ده را ت7رك
نمايد ودرجستجوي سنگرهاي جديد وتازه تري باشد، و میگفتي كه نويسنده موظف نیست كه آرزوهاي

ادبي منتقد را برآورده نمايد.
اگر تو گراس هستي،درباره حقوق زنان درمصاحبه ها و رمان ؛سفره ماهي؛ ادعا میك77ردي ك77ه باص77نعتي
شدن غرب،زنان آخرين سنگر قدرت رااز دست دادند،چون در طول قرون وس7طا آنه7ا ح7داقل كلی7د خ7انه و
انب77ار و ط77ويله را در اختی77ار داش77تند، ودر ش77عري م77ي س77رودي ك77ه : بچ77ه ه77اي رن77گ پري77ده كورت77اژ
شده،/درشیش777ه ه77اي تمی77ز مرب77ايي آزمايش777گاهها،/ساده ،تن77گ و خ77واب آل77ود نشسته،/درغ777م بیم77ه

بازنشستگي والدين خود/.هستند.
اگر تو گراس بودي،ادعا میكردي كه نويسنده نیاز به توتون-دفتريادداشت-و يك كیسه ع77دس زودپ777ز،براي

-غذا،شامل چاي و شكر – و تولید مث77ل میدانس77تي و0تهیه غذا دارد. يا اينكه نیازهاي انسان را ؛ اخلق
براي آفرينش ادبي، بازگشت به حافظه دوره آرش7ايي را آرزو میك77ردي ك7ه فض7اي واژهه7ا هن77وز از طري7ق
رسانه هاي فني و روشنگري ژورنالیستي و ساده گرايي علمي،نابود نشده بودند و آخري77ن : اعتق77ادات-
خرافات-و اسطورهها ب7دنام نگردي7ده بودن7د. و ت7و ع7ارفي خدانش7ناس میش7دي و منتق77دين در آث7ار دوران
جواني ات، ريشه هاي : باروك-دادا-آبزورد،فوتوريسم و سوررئالیسم را كشف میكردند.و حزب كمونیست
كش77ورت در بروش77وري مینوش77ت ك77ه، ت77و از جن77اح راس77ت سوس77یال دمكراس77ي غ777رب،با تم77ايلت ا77د

كمونیستي هستي ،يا به زبان قديمي يك رويزيونیست واقعي،يافرزند خلف كائوتسكي مرتد !.
اگر تو گراس مي بودي،رمانهايي مانند: طبل حلبي-سالهاي سگي-سفره ماهي-گربه و م777وش-دشتي
وسیع-و قرن من- را مي نوشتي و براي سوسیال دمكراسي كش77ورت، طب77ل حل77بي را ب77ه ص77دا در م77ي

 زب7ان خ7ارجي ترجم7ه میش7دند و آنه7ا را در كش77ورهاي فقی7ر آمريك7اي40آوردي و كتابه7ايت ب77ه بی7ش از 
جنوبي ترجمه مي كردند . و گروهي از منتقدين از سبك ادب7ي ب7اروك آث7ارت تعري7ف میكردن7د و قهرمان7ان
رمانهايت برخلف دوره ايده آلیسم كشورت ويا رئالیس77م سوسیالیس77تي همس77ايه س77ابق ش77مالي ات،

 مق77اله در ب7اره كت7اب اخیرت،يعن77ي ؛ دش7تي10000اد قهرمان بودند. و فق77ط در ط77ول يكس7ال بی7ش از 
وسیع ؛ در مطبوعات كشورت منتشر میشدند .ولي افسوس يا خوشبختانه، ت7و گ7راس نیس777تي.چون او

شاعر ،نمايشنامه نويس، نقاش ،رقاص،آشپز،گیتاريست و مجسمه ساز نیز هست.  

 .یره دختر جزی نوبل برایزهجا۔ ۱٠۴
      

Grazia Deledda (1871-1936)                          ادبیات ؛ عشق مادری و شوق ولیت .

خانم " گراسیا دله دا " شاعرونویسنده ایتالیایی،اه77ل جزی7ره س777اردین،برنده ج7ایزه ادب7ی نوب77ل درس7ال
 بود.اوآنزمان بعدازخانم "سلمه لگرلف" دومین زنی بود ک77ه ب7دریافت ای77ن ج7ایزه درغ77رب نائ77ل آم77د.1926

ولیت او یعنی جزیره ساردین بامردم پرشور وطبیعت خشن اش مواوع غالب آث77ار اواس777ت.خانم دل77ه دا
س77الگی ب77ه مدرس77ه رفت77ه ب77ود.اوازدوران نوج77وانی ب77ه مط77العه11،نویسنده ای خودآموزبود وفقط تاس77ن 

آثارادبی مشاهیرجهان ازجمله: هوگو،فلوبر،داستایوسکی،گوگول،تولستوی،دآنون زیو،و فوگازارو، پرداخته
بود.کمیته نوبل دلیل اعطای این جایزه به وی را؛تاکی77داو روی نی77روی اس77طوره ای درآث77اروترکیب رئالیس77م
وایده آلیسم درادبیات،اعلن نمود.وی یکسال پیش از دریافت جایزه نوبل به بیم77اری س77رطان مبتل ش77ده

 بود.
درآثاراوغیرازمواوع عشق مادری,عشق به ولیت،جای خاصی دارند.علقه به انسانهای ساده  معمولی
وشوروش777وق توص777یف مناظرطبیعی،بخ777777ش دیگ777ری ازموا777وعات آثاراوهس777777تند.قهرمانان آث777ارش:
زنان،راهزنان،خدمتکاران،اربابان،چوپانان،و دهقانان جزیره ساردین درایتالیا هستند.دررمانه77ا ونووله77ا ی او
به طرح زن77دگی م77ردم وط77بیعت وحش77ی وبک77ر جزی77ره س77اردین پرداخت77ه میش777ود.اوبازبانی دراماتی77ک ب77ه
خونگرمی وشوروشوق ساکنان آن جزیره اشاره میکند.وی ازطری77ق تحقیق77ات ومطالع77ات انسانشناس77انه

آداب ورسوم وفرهنگ مردم ونفوذ عناصر فرهنگی خارجی را به خواننده معرفی میکند.
وی درکتاب " آداب ورسوم مردمی " به گردآوری فرهنگ فولکلوریک مردم جزی77ره س77اردین ازجمل77ه: تران77ه
ها،قصه ها،نوحه ها، زاری وماتم ها،افسانه ها،اشعار وارب المثل های ساکنان آنجا می77پردازد و نش77ان
میدهد که فرهنگ ایتالیایی درکشورمادرنتوانسته همه جانبه درآنجا نفوذکند وازطرف دیگ77ر س77نت و آداب
ورسوم آرشایی(آرکائی77ک) س7اکنان آن جزی7ره م7انع ش77کوفایی وترق7ی م7ردم میگ777ردد.اوباعشقی گ77رم و

نگاهی عمیق به مسائل عمومی انسانهای آنجا اشاره میکند. 
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 درش777هر رم1936 روی جزی777ره س777اردین درایتالی777ا ب777دنیا آم777د ودرس777ال 1871گراس777یا ال777ه دا،درس777ال 
 به سبب ازدواج بایک کارمند عالیرتبه1900درگذشت.اوازیک خانواده مرفه زمیندار برخاسته بود و ازسال 

 س7الگی15اداره مالیات،ساکن شهر رم ش7ده ب77ود.وی چ77ون ازدوران ک77ودکی اه77ل مط77العه ب777ود،درسن 
نخس77یتین داس77تان خودرادرمطبوع77ات منتش777رنمود،گرچه خ77انواده وی ب77ا ش77غل و فع77الیت نویس77ندگی
اومخالف بودند.وی بعدها به مط77العه ادبی77ات جه77ان ازجمل77ه ادبی77ات م77درن روس وادبی77ات رمانتی77ک ایتالی77ا

پرداخت.وی بعضی ازآثارخود رادرجوانی بانام مستعار "ایلیا اسمائیل " منتشرنموده بود. 
آثاربیشماراوشامل: رمان،داستان،نوول،وشعر هستند؛ازآنجمل77ه : س77تاره ش7777رق،مادر،فراربه مصر،ب777وته
پیچک،راز و رمز،نی ها درباد،داستانهای جزیره ساردین،الیاس پورتولو،ماری77انه س77رکا،تنهایی وبیم7اری ام

 تا1900وکلیسا،آتش درباغ زیتون،آداب وفرهنک جزیره ساردین، و خون ساردینی، هستند. بین سالهای 
 خلق تری777ن مرحل777ه کارنویس777ندگی اوب777ود. گرچ777ه اوغالب777ا درنزدیک777ی مکت777ب ناتورالیس777م1920

ایتالیایی(واقعگرایی بدون آرایش) می نوشت،اثاراورا نمیتوان وابسته به یک مکت77ب ادب77ی خ77اص نم77ود.او
درسالهای اواخرعمر به روابط زندگی ایتالیایی ها پرداخت.رمانهای اومعمول آثاری سرنوش77تی هس77تند و
قهرمانان داستان،زن77انی هس7تند ک77ه ب7ا مس77ائل م7رزی مانن7د : عقی7777ده،عشق،ناموس،و پیش77داوریهای

اجتماعی، درحال جدل هستند.
مکت77ب واقعگرای77ی تل77خ وب77دون تع77ارف او تح77ت ت77اثیر نویس77نده ایتالی77ایی "ورگ77ا" ب777ود.اوبجای واقعیته77ای
جغرافی7ایی معم77ول ب77ه واقعیته77ای خی7الی وادی می77پرداخت وداس7تهانهایش خ7ارج ازی77ک فض7ای ن77اریخی
معمول درفضایی اسطوره ای با سبکی تراژدیک مطرح میشوند.درآثاری که اودرمکتب پایان دوره رمانتی77ک
نوشته،میتوان عناصرایده آلیستی وعناصر پوزیویتیستی رامشاهده نمود.وی سرانجام درپای77ان ب77ه انتق77اد
ازدوره رمانتیک ومکتب ناتورالییسم ایتالیایی پرداخت.سبک روایتی ناتورالیستی او ح77اوی علئ777م،نشانه
ه77ا واش77ارات روانشناس77انه اس7777ت.اودرآثارش ب77ه عقای77دمردم جزی77ره س77اردین اش77اره میکن77د ک77ه ب77ا

طبیعت،طبیعت خدایی،خرافات، و روح جهانی،مخلوط شده اند. 
خانم الدا درکتابهایش بادیدی اخلقی ومسیحی به تابوهای اجتماعی مینگرد وگرچه  قهرمان77انش ازم77رز
های تابوهای دینی واجتماعی پافراتر می گذارند ولی غالبا بامخالفت سیستم ارزش7ی مس7یحی روب7رو
میشوند.گروهی ازقهرمانان آثارش م77ی کوش77ند تاپ77ارافراتر ازم77رز تابوه77ا مانن77د: گناه،م7777رگ،قتل،و رواب77ط
نامشروع،بگذارند.اواشاره میکند که درجامعه مردسالری که هر فاصله ای ازسنت های خانوادگی،گن777اه
بحس77اب م77ی آی777د،شوروشوق وعش77ق وش7ادی ج77ایی ندارن77د. عش77ق گناهک77ارانه قهرمان77ان بامخ77الفت
مرزبندی جامعه وکلیسا روبرو میشود که موجب طرد وایزوله ش7دن آن7ان میش77ود.وی ب7ا دی7دی م7ذهبی-
مسیحی نیزبه عشق مادری مینگرد. او زمی77ن و ط77بیعت را منب7ع زن7دگی میدان77د و درنظ77راو زمی77ن ج7ایی

است که انسان نیروی زندگی اش راازآن میگیرد.
سالها قشرروشنفکرجزیره ساردین از خانم الدا انتق77اد میک77رد ک77ه او آگ77اهی لزم ت777اریخی-انتقادی ب77رای
طرح مسائل انسانها رانداشت،چون نویسنده]ساردینی ها را وحشی،دهاتی،وخراف77اتی نش77ان میده77د.
الدا معمول تضادهای اجتماعی-اقتص77ادی را ب77ه تض77ادهای اخلق7ی تب77دیل میک77رد وج7ایی ب77رای ش77کایات
اجتماعی باقی نمی گذاشت. هنرادبی نویسنده معمول به مذهبی بودن ختم میشود ودرمقابل گناهان
فردی ، جزا ومکافات دینی پیشنهاد میگردد. نقدادبی،امروزه ب77رای آث77ار گراس77یا ال77ه دا، تف77اهم بیش77تری
دارد وازاوبخاطر جمع آوری وحفظ فرهنگ شفاهی،عامیانه و کهن مردم،قدردانی میکن77د . م77ورخین ادب77ی

نیز اورا امروزه یکی از مهمترین زنان داستانسرا در نوبل و رمان نویسی میدانند.

                ما شاعري را نكشتیم.۔ ۱٠۵

براي رفع خستگي دمي روي صندلي پارك جزيره موزهها نشسته بودم كه پیرزن خ77وش س77یرت روس77ي
كنارم نشست وبه بهانه آلوده بودن صندلیها ازطري7ق كبوتره7اي چاهي،س77رحرف راب7از ك7رد. ول7ي بع7داز
لحظه اي گفت كه شوهرش بهترزبان میداندوتادقايقي ديگر اوهم سرمیرسد. درهمین حین وبین پیرم77رد
مهربان سپیدمويي باريش بلند بسوي ماآمد و خوشحال بود كه س77رانجام دري77ك ش77هرغريب همص77حبتي
پی7دانموده ان7د. م77ن ه7م بادي7دن او ب77ه ش7وخي گفت77م ك7ه چه7ره ش7ما آدم رابی7اد عك7س داستايوس7كي
وتولستوي مي اندازد. خلص77ه مس77یر ح77رف قبل77ي م7ا از مهندس77ي آبی77اري و هی77درولیك و سدس77ازي در
درههاي قفقاز ،به ادبیات كشید. و او خوشحال شد كه من نام چن77د نويس77نده روس را می77دانم. ودرمی77ان

 س77ال پی77ش لین77چ نمیكردي77د و170س77خنانش گف77ت ك77ه اگ77ر ش77ما گريباي77دوف، نوس77ینده م77ا را ح77دود 
نمیكش77تید، او چه77ره اي جه77اني مانن77د چخ77وف و لرم77انتوف میش77د. م77ن ه77م غري77زي و ناخودآگ77اه بی77اد
بازماندههاي درس تاريخ دبیرستان افتادم وگفتم، تقصیر انگلیسها بود، احتمال آنها مردم راتحريك كردن77د.
خلصه نمیدانم به حق يا ناحق، او اين ادعاي مرا تائیید كرد و آفريني تعارف آمیز گفت. من هم از آنزوز از

خود مي پرسم آيا واقعا گريبايدوف نويسنده هم بود ؟.
 ساله بود ك77ه در ته77ران مخ77وف34آلكساندر گريبايدوف، منشي سفارت و نمايشنامه نويس روس،     

 م7ردم ب77ه خش77م آم77ده1829 ژان77ويه س77ال 30بقتل رسید. در كتب تاري77خ ادبی7ات روس آم77ده ك77ه ، در روز 
ازقرارداد تحمیلي صلح روسیه تزاري،به سفارت آن كش77ور هج77وم ب77رده ون77ه تنه7ا كاركن77ان و س777فیر،بلكه
همه مسیحیان و ارامنه اي را كه بدلیل اغتشاشات و آوارگي سالها جنگ درآنجا پناه جسته بودند،بقت77ل

رساندند.
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 بین ايران شكست خورده و روسیه پیروز شده،فعالنه1828 تا 1826گريبايدوف درمزاكرات صلح سالهاي 
به نفع كش77ورش ش7ركت ك7رده ب77ود. گرچ77ه اوازنظ7ر فك7ري ه77وادار جنب7ش انقلب77ي دكابريس77تها ب7ود ودر
شورش77هاي بلد و اي77الت قفق777از،مدتي دس77تگیر، ول77ي بعل77ت واس77طه گ77ري خ77انواده ب77انفوذ و اش77رافي
اش،قبل از محاكمه از زندان آزادشده بود. قبل از اينك77ه دول77ت ت77زاري اورا ب77ه عن77وان منش77ي س77فارت ب77ه
تهران بفرستد،گريبايدوف از نقشه تبعید احترام آمیز خود به لنه زنبوران،ب77راي دوس77تان وآش77نايان تعري77ف

كرده بود 
. مشهورترين اثرادبي او نمايشنامه ( رنجهاي روشنفكري ) نام دارد، ول77ي دربعض77ي از زبانها،اثرف777وق ب77ا

عنوان (عقل موجب رنج میشود) ترجمه گرديده .
 س7اله ب77ود ك77ه ب77ه عل7ت تحص77یلتش آنزم77ان ب77ه اس7خدام وزارت22 بدنیا آم7د.او 1795گريبايدوف درسال 

خارجه درآمد. او چون پوشكین هوادار جنبش روشنگري اروپا وجنبش انقلبي دكابريستهاي روسیه ب77ود.
مشهورترين نمايشنامه اورا زيرتاثیرنمايشنامه نويسي مولیر میدانند. نمايشنامه تراژدي-كمدي او بع77دها
راه را ب77راي ش77كوفايي آث77ارگوگول هم77وار نم77ود. گريباي77دوف رام77تیوان ازپ77ايه گ77ذاران نمايش77نامه نويس77ي
واقعگرايي روسیه دانست. آثار او آينه مسیر عبور ادبیات كلسیك به ادبیات رومانتیك روس77یه نی77ز اس77ت.
بعضي ازقهرمانان آثار گريبايدوف بین فرهنگ كهن آركائیك و احساسات رمانتیك مدرن درنوسان هس77تند.
اوغیراز اشعار و مقالت، س77فرنامه اي ه77م درب77اره اي77الت قفق77از و بعض77ي از ن77واحي اي77ران ازخ77ود بیادگ77ار
گذاشت. كلمات قصار و ارب المثل ه77اي آث77ار گريباي77دوف حت77ا ام77روزه دركن77ار گلچی77ن جملت پوش77كین و
گوگول بین مردم نقل و نبات جلسات هستند. تنه77ا نمايش77نامه اوس7الها اج77ازه چ77اپ واجرانی77افت واولی77ن

 سال بشكل سانسورنشده درروسیه آنزمان منتشر شد.30باربعداز 
نمايش777نامه رنجه777اي روش777نفكري، نمايش777نامه اي اس777ت طنزآمیز،انتق77777777ادي-اجتمايي. منتق777دين
ادبي،نمايشنامه فوق راآينه انعكاس جنبش انقلبي دكابريستها میدانند. ام7روزه میت77وان آن77را كاريك77اتوري
بزبان عامیانه از شهر مسكو،پايتخت دولت تزاري دانست. اديبي گفته بود، چاكي، شخصیت نمايشنامه
ف7777وق،تنها قهرم77ان واقع77ي ادبی77ات روس اس77ت . گ77روه ديگ77ري آن77را درتاري77خ ادبی77ات روس،ش77اهكاري
ملي،عظیم،مدرن،سیاسي-اجتمايي،عمیق،رئالیستي، واز نظر زباني درخشان میدانند. ب77ا دي77د ام77روزي
میتوان گريبايدوف راازجمله نمايندگان اشرافزادگان تحصیلكرده انقلب77ي آنزم77ان دانس77ت. اودرآث77ارش تن77گ
نظري و ارتجاع كارمندان دربار،ژنرالهاي ارتش و مسكوي هاي سنت گرا را نشان میدهد. آث77ار او تص7ويري
است از دوشقه شدن روس در صبحگاه شورش اجتمايي وانقلب. گريباي77دوف ب77ه ح77اكمینن و مس77ئولین
دولتي اشاره میكند كه بقول او فرق بی77ن كتابفروش77ي و دس77تمال فروش77ي را نمیدانن77د. اوب77ه افس77راني
میپردازد كه تعداد دكمه هاي اونیفورم نظ77امي ش7ان مهم7ترين دلمش77غولي ش77ان است.ي777ا ب77ه انتق7اد از
فرصت طلباني میپردازد كه جلو گرب77ه مس77تخدم خ77انه مقام77ات دول77تي، دول دول راه میرون77د.و ب77ه میه77ن
پرستاني اشاره میكند كه حتا دود آتش و سوختگي وطن را عزيز و ارزشمند میدانند. به مملكتي اش77اره
میكند كه بعد ازپايان هرجنگي،بازار ادبیات قهرماني اش از رونق مي افتد و روستازادگان شاغل درارت77ش
خودرابا دست خالي و دست ازپادرازتر به ده7ات خ77ود برمیگردان77د تادرآنج77ا آنه77ا ب77ازهم ب77ا خ77ان و ارب77اب و
زمیدار و كدخدا روبرو شوند. جواناني كه اغلب دست به خودكشي میزنند يا ناامید،سرخرده،فقیر دس77ت

به مهاجرت میزنند.
گريبايدوف مي گفت، دشمن مردم را بايد با كمك ادبیات و طنز و خنده، تن77بیه نم77ود. او ب77ه ش77ارلتانهايي
درهرم قدرت اشاره میكند كه با كمال بیشرمي به مب77ارزان و روش77نفكران م77ي گوين77د : نی77ازي ب77ه گ77وش
دادن شما نیست، ولي مزاحم دروغ گفتن ما نباشید . ب77ه انس77انهايي اش77اره میكن77د ك77ه درج77واب : چ77ه
نقطه اي ازجهان بهتر است؟، مي گويند : جايي كه ما نباشیم . ويا به جامعه اي جعلي و قلبي اش77اره
م77ي نماي77د ك77ه درآن ؛ س77اختمانها م77درن ، ول77ي قض77اوتها و نظ77رات هن77وز عص77ر هج77ري هس77تند . او ب77ه
دوشیزگان درباري مي پردازد كه براي انتخاب همسر، يك احم77ق پول77دار را ب77ه ي77ك روش77نفكر آس و پ77اس
ترجیح میدهند. چاكي، قهرمان نمايشنامه ف77وق از: حك77ومت بیگ77انه فرهن77گ م77دها ، ش77كايت میكن77د، از
رونق و رواج آداب و رسوم،زبان و لباس بیگ77انه در ج7امعه اي ب7ا پی7ش پ7ا افت7اده تري7ن نیازه7اي ابت7دايي .
قهرمان نمايش7نامه م7ذكور را میت77وان آزاديخ7واه مب7ارزي دانس7ت ك7ه ب7ه افش7انمودن دروغه7اي جاافت7اده

قديمي میپردازد.
                       

عشق نويسنده به شرح زندگي پولدارها۔ ۱٠۶
 

  Gribojedow, Alexander (1795-1829)

 ك7ه بع7دها تبع77ه انگلی7س ش77د، خ7الق رمانه7اي رئالیس77تي و19هنري جیمس، نويسنده آمريكايي ق77رن 
مدرن روانكاوانه است.آثار او امروزه مع7روف ب7ه رمانه7اي روانشناس7انه هس77تند.اوپايه گ7ذار ن77وعي رم7ان
مدرن دراوايل قرن بیستم درغرب شد.جیمس دربیشتر آثارش به شرح زندگي ثروتمندان،اشراف و اقشار
مرف777ه ج777امعه انگلی777س پرداخت.اودوس77777تدار ش777كل زن777دگي طبق777ه اش777راف دوره مع777روف ب777ه عص777ر
ويكتوريايي،انگلیس بود و از رفت و آمد با اشراف و ثروتمندان“جهانديده“ احساس لذت میكرد.پرداختن به
زندگي،ادا و اطوار اشراف،مواوع چندكتاب اوشد.مواوع ديگر رمانهايش،اختلف فرهنگي ج77امعه آمريك7ا
با انگلیس بود.اوبه بحران زندگي آمريكايي هاي غالبا جواني میپردازد ك77ه آنزم77ان ب77دليلي دراروپازن77دگي
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میكردند ودچار مشكلت روحي،رواني ويااجتمايي میشدند، ح77وادثي ك77ه اوخ77ود ط77ي س77الها زن77دگي در
س7اله ب7ود ك7ه آمريك7ا را ب7دلیل س7اده گي،ت77وحش و ابت7دايي ب77ودن32انگلیس،تجربه كرده ب77ود.جیمس 

فرهنگي اش ترك نموده و به انگلیس مهاجرت كرد.پرداختن ادبي به جهان قديم،يعني اروپا و مقايسه آن
با جهان جديد ، يعني آمريكا،يكي اززمینه هاي فعالیت اوبود.جیمس زير پوشش عشق و توطئه و نیرن77گ
درآثارش،غالبا تضاد و تناقض فرهنگ آمريكايي با اروپايي را به قل7م م7ي كشاند.اوخ77ودرا فل77وبر آمريك7ايي
نامید. به نقل از مورخین ادبیات،او اززمان خ777ود،سالها جل77وتر ب77ود. ب77ه اي77ن دلی77ل هیچگ77اه ب77ه مش77هوريت
ومحبوبیت لزم درانگلیس وآمريكا نرسید.تیراث كتابهايش دربازار فروش ه77ر دو ق77اره ب77ه س77ختي ب77ه رق77م

 غرب میدانند وبه19 رسید.امروزه اهل نظر او را در هنر رمان نويسي،نقطه اوج و پايان ادبي درقرن 5000
آثارش عنوان “كلسیكهاي مدرن“ داده اند.جیمس با تكیه برافكار روانكاوانه قهرمان داستان،تعثیر مهم77ي
روي رمان قرن بیستم و رمان فعلي گذاشت.نام جیمس دركشورهاي غربي،تداعي كننده آغاز عصر هنر

رمان مدرن است.اوبانقد آثار نويسندگان ديگر، تئوري رمان درقرن بیستم را يايه گذاشت. 
،ب77ا ي77ك پاس77پورت1916 درخانواده اي مرفه درآمريك77ا ب77دنیا آم77د و در س77ال 1843هنري جیمس در سال  

انگلیسي درجیب!،در لندن براثر سكته قلبي درگذشت.پدرش نويسنده آثار فلسفي و خداشناس77ي نی77ز
بود.برادر او،يعني ويلیام جیمس،روانشناس و فیلسوف مع77روف مكت77ب غیرطبق77اتي“پراگماتیس77م“ جه77ان

 به ادعاي خودش،بدلیل اع77تراض ب77ه اعلن ب7ي طرف77ي1914سرمايه داري است. هنري جیمس درسال 
ك77777ردن آمريك77777ا در جن77777گ جه77777اني اول، وتنه77777ا گذاش77777تن اروپايیه77777ا درجنگ77777ي غیرع77777ادلنه و
وحشیانه،بعدازسالهااقامت در انگلیس،تبعه آنجا شد.اورااولین نويسنده حرفه اي نامیدند،چ777ون جیم77س
كوش77ید ت7ا ب77دون اوع77ا و تعارفه7اي اخلق77ي و اص77لحگرايانه،از راه قل7م زن7دگي كند.غی777ر از آن،او فع7الیت

نويسندگي خودرا بسیار جدي گرفت وآنرا مهمترين هدف زندگي اش نامید. 
جیم77س در كت77اب “يادداش77تهاي روزان77ه ي77ك نويس77نده“ ب77ه ش77كل مفص77لي ب77ه موا777وعات،مسايل و  

پرسش77هاي نظ77ري ادبی77ات، مخصوص77ا رم77ان نويس77ي پرداخ777ت.اوامروزه غی77راز ادبی77ات مدرن،درفرهن777گ
پسامدرن نیز مورد توجه و بررسي گروه77ي ازمحققی77ن ق77رار گرفت77ه اس777ت.جیمس خ77ود را ي77ك رئالیس77ت
روانك77او میدانست،درح777الیكه او رئالیس77م س77نتي پیش77ین درغ77رب را،واقعگراي77ي س77طحي نگ77ر درادبی77ات
بحساب مي آورد.اومیخواست بجاي مطرح كردن رفتار افراد و دادن سند ومدرك و احكام دررمان،به ش77رح
و توصیف احساسات قهرمان داستان بپردازد.بعدها سبك كار او میزان و معیاري براي رمان نويسان نسل
آينده گرديد.دقت و ريزبیني درشرح و توصیف روان خیالپردازانه قهرمان رم777ان،ازجمله اه7دافي ش7دند ك77ه
هیچگاه نويسندگان آينده به اوج آن نايل نیامدند. جیمس میگفت دررمان نو، نويس77نده باي7د ب77ه ب77ه جه77ان
رمز و راز و ناخودآگاه روان انساني سفر كند وبجاي اعمال،كردار و رفتار قهرمان داستان،به توص77یف تغیی77ر
وتحول شخصیت وي درطول رمان بپردازد.بدين سبب خواننده بجاي رفتار و عمل قهرمان داس777تان،شاهد
شرح تصاويري ازحوادث و امكانات درخیال وافكار وي میشود.ازجمله ادعاهاي نظري جیمس اي77ن ب77ود ك77ه
همچون اسكار وايلد میگفت كه هنر موجب خلقیت زن77دگي واقع77ي میش77ود وف77رد دري77ك ف77رم اجتم77ايي،
هويت و شكل انساني بخود میگیرد. وهنري،خالق زندگي است كه شركت انسان درجريان زندگي را به
نمايش بگذارد.معمول ه77ر اق77دام و رابط77ه انس77اني دراجتم7اع، كوشش77ي اس77ت ت7ا او روي ديگ77ران تع77ثیر
گذاشته،ياآنه777ارابه زي77ر س77لطه وق77درت خ77ود درآورد وي77ا اينك77ه افك77ار و روان س77ايرين رادرراه اه77داف خ77ود
دستكاري نمايد.جیمس درشماري ازآث77ارش فرهن77گ و ج77امعه آمريك77ا را،معص777وم،بیگناه، ول77ي ملل آور و
فرهنگ و جوامع اروپايي را فاسد،حیله گر و زوال پذير، ولي جالب و هیج77ان انگی77ز معرف77ي نمود.قهرم777ان
كتابهايش،گاهي انسانهاي ساده، روستايي و بي تقصیر آمريكايي هستند كه دراروپ77ا زن77دگي میكنن77د و
سرانجام فاسد،درنده،فردگرا،منفعت طلب و خشن میشوند. او تعثیر رابط77ه بی77ن دو فرهن77گ آمريك77ايي و
انگلیسي را تراژدي گونه میديد كه معصومیت و پاكي انساني رادرجنگل جامعه تجاري و غیر اخلقي ب77ه
فساد میكشند.جیمس ،آنزمان به مطرح نمودن سرنوشت آمريكايي هاي جوان،ساده لوح و بي تقصیري
میپردازد كه بعد از جذب در فرهن77گ اروپايي،دچ777ار س77رخورده گ77ي و ازخودبیگ77انگي میش777وند.آثار اوچ77ون
مشخصات تمام سبكهاي انواع رمان اجتمايي راشامل بودند،زمین77ه اي گرديدن77د ب77راي اس77تفاده كاره77اي
نويسندگان مدرني مانند ويرجینیا وولف و جیمز جويس.درآثارپاياني جیمس،اودرمخ777الفت باعصررئالیس77م
كه هنر و ادبیات بايد نقش رهبري درتربیت جامعه اي متمدن وانساني را بعهده بگیرند، دليل77ي ب77دبینانه

و ناامیدانه مطرح نمود.
طیف گوناگون مخالفین جیمس ،هركدام دليل خاص خودرا مطرح میكرد.منتقدي نوشت ك77ه جیم77س ي77ك
رمان را درلباسهاي گوناگون به بازار عراه میكند و روزولت،رئی77س جمه777ور،درمورد وي نوش77ت ك77ه او ي77ك
انسان متظاهر حقیري است ك77ه زاري كن77ان اداي بورژواه77ا و اش7راف انگلی77س رادر می77آورد. در زم77ان م77ك
كارتي،آث777ار اورا خائن77انه وغیرآمريك77ايي ش77مردند و ناسیونالیس77تها، جیم77س را ب77ه دلی77ل تقلی77د از ادبی77ات
جهانگستر روس و فرانسوي،يك وطن فروش نامیدند.توماس هاردي،يكي ازمنتقدين آنزمان نوشت ك77ه در
جملت بسیار طولني جیمس،حرفي ب77راي گفت77ن نمیت77وان ي7افت. منتق77دين چ77پ درق77رن گذش77ته درب7اره
جیم77س نوش77تند ك77ه اوازپرداخت77ن ب77ه موا77وعات و ح77وادث اطراف777ش،عمدا س77رباز میزن77د ت77ا س77خنگوي
فرمالیس77تي تم77ايلت روانشناس77انه درادبی77ات غیرطبق77اتي آمريك77ا و انگلی77س ش777ود.بزرگترين شكس77ت
جیمس،ناموفق بودن اودرهنر نمايشنامه نويس77ي ب777ود.جیمس س77رانجام بع77دازاينكه نمايش7ي از اس77كار
وايلد را ديد و آنرا با آثار خود مقايسه كرد، دست از نمايش77نامه نويس7ي كش7ید و م7دتي ب7دلیل افس7رده
گي روحي،در تیماستاني بستري ش777د.آثار جیم7س درزم77ان حی7ات ب77ه مش77هوريت لزم نرس777یدند،گرچه
شاگردان وهواداران باوفا همیشه دركنار اوماندن777د.اوبعداز م777رگ،سالها درفض77اي ادب77ي و فرهنگ77ي غ77رب
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 قرن بیستم درمحافل دانشگاهي مورد توجه قرار گرفت.منتقد40فراموش شد،تا اينكه سرانجام در دهه 
شوخ طبعي پیرامون آثار او گفته بود ك77ه نوش77ته ه77اي ظ77اهرا ج77الب و عجی77ب اش مانن7د لن77ه عنكب77وتي
هس77تند ك77ه بس77اده گ77ي، ي77ك زن كلف77ت تمیزك77ار میتوان77د ب77ا خردگراي77ي بیرحم77انه خ777ود،بايك حرك77ت

،نويس77ندگان س77نتي معم77ول نم77ي19غیرارادي،آنها را از صفحه تاري77خ پ7اك كن777د.درزمان او، دررم77ان ق77رن 
خواستند خواننده را با شرايط روحي و رواني قهرمان آشنا كنند. ودر نیمه دوم قرن فوق،نوسندگان غالب77ا
وابسته به اقشار مرفه،چنان به ارزشهاي فرهنگ ملكه ويكتوريا در انگلیس چسبیده بودند ك77ه حاا77ر ب77ه

تحول و مدرنیته ادبي نبودند.
جیمس،غیر از يوسف كنراد، شخصا با فلوبر و تورگنیف آشنا شد.او نه تنها تحت تعثیر امی77ل زول، بلك77ه از
نظر روانكاواني شاگرد والتر اسكات و چارلز ديكنز بود. جیمس خلف مارك تواين، ب77ه ج77اي رابط77ه و تض77اد
بین فساد و معصومیت انسان غربي، ب77ه تع77ثیر آنه77ا روي هم77ديگر در شخص77یت قهرم77ان رم77ان پرداخ77ت.

 ق77رن گذش77ته را،نی77از كنجك77اوانه ب77ه ريش77ه ي77ابي م77درنیته30 و 20امروزه دلیل علقه به جیمس در دهه 
جهاني میدانند.به نظر منتقدين، او فورستر را بی7ش از ج77ويس تح7ت تع77ثیر خ77وددرآورد. ج77امعه شناس7ان
علقه خواننده به زندگي خصوصي جیمس را مانند كنجكاوي آنان به زن77دگي عجی77ب ول77ي ج77الب ريچ77ارد

واگنر، يعني يكي از چهرههاي مورد نظر جیمس،میدانند. 
ازجمله آثار جیمس : تصوير يك زن، ديزي میلر، سفیران، زنان ش77هر بس77تون، واچ و وارد، م77رد آمريك77ايي،
چرخش پیچ، اتوبیوگرافي، بالهاي كبوتر، اروپايي ها، وارث واشنگتن اسكوار، اسناد و مدارك آسپرن، گنج
هاي پوينتن، چند نمايشنامه، يادداشت روزانه يك نويسنده، و پیاله طليي هستند. اثر مشهور او يعن77ي
“ديزي میلر“ تنها كتابي است كه خوانندگان زيادي يافت. مواوع رمان “زن77ان بس77توني“ پیرام77ون ش77رايط
زنان آمريكايي بود. تصوير يك زن، را گروهي از منتقدين، مرحله پاياني ادبیات كلسیك رئالیس77تي آمريك77ا

 میدانند. مواوع اين رم77ان جه77اني، ي77ك كوش77ش و آزم77ايش تربی77تي پیرام77ون دخ77تري19 قرن 80در دهه 
جوان و آمريكايي است كه بايد در اروپا با نرمها و فرمهاي اجتمايي ،براي پذيرش در ج77امعه غی77ر خ77ودي،

آشنا گردد.
Henry James (1843-1916) 

 خودكشي مادر-و اعف زبان شرح !۔ ۱٠۷

 محاكمه زبان دريك تريبون ادبي .
در برج عاج ؛ دلخور از اوااع جهان .

 بازي زبان يا شرح واقعیت ؟–ادبیات 
  - ?) !Peter  Handke 1942                                                           پیتر- هندكه

 
يكسال بعدازخودكشي مادر، هن77دكه ، نويس7نده ش77لوغكار! اتريش7ي، دركت7اب (بیچارهه7اي ب7دون آرزو)،

 س77الگي باي77ك جنج77ال ادب77ي24مدعي شد كه وسیله زبان، براي بیان درد و رنجهايش ناتوان است.اودر 
 خط77اب ب77ه ش77نوندگان گفت77ه ب77ود ك77ه47 دري77ك گردهم77ايي گ77روه ادب77ي 1966ديگرآغازكرده بود ودرس77ال 

اودرادبیات، ساكن يك برج عاج است ! و كسانیكه قصد اجتماعي-سیاسي نم77ودن ادبی77ات را دارند،به777تر
است كه سراغ احزاب و سازمانها بروند ونه دراستتیك ادبیات، جا خوش كنن77د. جنج77ال رس77انه اي س77وم
آقاي هندكه ،باحمله پیم7ان ن7اتو ب77ه يوگس7لوي س7ابق آغ7از ش7د ك77ه او ب77ه دف7اع از صربس7تان پرداخ7ت
وخواهان محاكمه آمريكا و نیروهاي مهاجم ناتو گرديد. هندكه مینويسد كه ن77ه ج77امعه و ي77ا ي77ك سیس77تم
سیاسي،بلكه غالبن زبان مقصر بیچاره گي بشر اس77ت.او میكوش77د درآث77ارش ب77ه آزم77ايش امكان77ات زب77ان
درادبیات بپردازد.-  تضاد حرفها و ادعاهاي او گاهي چنان شديد بود كه خود از اجراي بعضي ازنمايشنامه
هايش جلوگیري نم77ود. او از م77ادري میگوي77د ك77ه گرچ77ه احس7اس خوش77بختي نمیكن77د ول7ي چن7ان درگی7ر

 مواوعات روزمره و غیر مهم شده، كه كوشش براي رفع آرزوهايش را فراموش نموده بود.
 انتقاد اززبان را دارند . اومیخواهد باكمك زبان، خود و جه77انش را دوب77اره درم77انآثار او غالبن خصوصیات  

كند ، و میگويد كه جهاني خارج از واژهها وجود ندارد بلكه آن، مخفي در درون كلمات بكاربرده ما است و
تنها زبان باكمك واژه و خ77ط، ورود م77ابه درون واقعی77ات و هس77تي راممك77ن میس7ازد. او امی7دوار اس7ت ك77ه
باكمك زبان و نوشته، بتواند از بن بست و شرايط بحران شخصي و اجتم77اعي خ7ارج گ7ردد. ب77راي او زب77ان
ي77ك وس77یله فري77ب، دس77تكاري، و زورگ77ويي اس77ت ك77ه در زم77ان نی77از، بش77كل ماس77كي ب77راي پوش77ش
رفتارانس77اني از آن س77وء اس77تفاده میگ77ردد. درموردش77رح داس77تان زن77دگي وم77رگ م77ادرش، میگوي77د ك77ه

نخستین بار زبان نه تنها مزاحم و وسیله شكنجه براي او،بلكه دارويي براي جبران شوك وارده،گرديد.
وي پیرامون بدبیني نسبت به زبان میگويد كه انسان معمولن بانخستین جمله خود، به تله مخاطب م77ي
افتد و در جملت اكثرن، زورگويي آق7ايي و ارب7ابي م7وجب ش7كنجه زب7اني ف7رد میش7وند -و زب7ان عامی7انه
روزمره باعث شد كه انسان خودرا درشرايط جنون و هرج و مرج عم777ومي،احساس كن77د. انتقاداواززب77ان و
جامعه را،زيرتعثیر محفل ادبي شهر وين بحساب مي آورن77د. وي میگف77ت ك77ه او موا77وعي ب77راي نوش77تن
ندارد،غیر از شرح حال و روزگار خود، و كمك به روشن كردن بیشتر آن. اوگاهي .نوشتن را عشق میدان77د
تاانسان قادرباشد با كمك آن،پايش را ازگلیم خودفراتر بگذارد. درنظر او نوشتن يعني بطور زن77ده، گذش77ته
را بخاطر آوردن. اوغالب آثارنويسندگان عضو انجمن قلم زمان خودرا: لوس، مبتذل، سیاس77ي، و تك77راري،

نامید. 
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وي درجاي ديگري میگويد كه نوشتن میتواند كمكي باشد براي تسلط بر جه77ان- و ادبی77ات وس77یله اي  
است تاانسان بتواند باكمك آن، روشن تر پیرامون خود و ديگ77ران فكرنمايد.مخ777الفت اوباادبی7ات اجتم7اعي
مسئول، باعث شد كه به او لق77ب نويس77نده اي“ درونگ77را“،بدهن77د. وي مینويس77د ك77ه وظیف77ه زبان،ش777رح
واقعیات خارجي نیست بلكه آن بايد فقط خودرا منعكس نمايد. درنظر هندكه، ادبیات گرچه خ77ود ب77ه زب77ان
وابسته است،آن ولي يك ورا رسانه میباشد كه میتواند پیرامون زبان نیز بحث نمايد. استتیك ادبي جديد
اورا شامل مقولتي مانند : حقیقت. زيبايي. طبیعت ، و جهان. میدانند. آثار جديد اوگاهي پیرامون تجزي77ه
و تحلیل رفتار انساني است كه در شرايط امكان انتخاب گوناگون، در جستجوي راهي خروجي میباشد. 

با اشاره به سخن داستايوسكي كه گفت77ه ب77ود، تم7ام نمايش7نامه ه7اي روس زي7ر تع7ثیر نمايش77نامه   
(شنل) گوگول قرار دارند، در غرب سالها ادعا میشد كه تم77ام درامه77اي اروپ77ا، زي77ر تع77ثیر تئ77وري اس77تتیك
مرحوم برشت قرار دارند، ولي جناب هندكه از جمله نمايشنامه نويساني است كه كوشید تا اين تسلط
را خنثا نمايد. آثار شديدا اتوبیو گرافیك وي نه تنها نشان از شهامت ادبي، بلكه ابراز ح77الت فردگراي77انه و
شرح دقیق مشاهدات شخصي نويسنده میباشند. هندكه را از آنجا نويسنده اي مدرن بشمار مي آورند
كه در روي ممبر كلیساي او فقط يك دعا مدام تكرار میشود و آن واژه“ داستانسرايي “است. گرچه افكار
هندكه را تحت تعثیر متفكراني مانند:  نیچ77ه ، هاي77دگر، ويتگنش77تاين، پ77وپر، و هوفمنزت77ال، بحس77اب م77ي
آورند، ولي او در سالهاي دانشجويي يكي از نويسندگان آوانگارد مجلت ادب77ي كش77ورهاي آلم77اني زب77ان

بود. 
 ازپ77دري آلم77اني و م77ادري اتريش77ي در بلبش77وي جن77گ جه77اني دوم1942پی77تر  هن77دكه در س77ال    

بطور“غیررسمي “!، بدنیا آمد و نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود در محیطي دهقاني-كارگري رشد نمود. وي
تاكنون جوايز: هارتمن، شیلر، بوشنر، كافك77ا و غی77ره را از آن خ77ود نم77وده . او يكب77ار نمايش77نامه ه77ايش را
“ادتاتر“ نامید و خطاب به بینندگان گفته بود كه تخته هاي صحنه تاتر، چوبهاي كف كشتي نجات جه77ان

براي بشر، نیستند. 
از او آثاري در زمینه هاي : رمان، نمايشنامه، داس7تان بلن7د، ش7عر، مق77اله، نمايش7نامه رادي7ويي، و    

سفرنامه، بجا مانده ؛ از آنجمله : ت77وهین ب7ه حض7ار ، بازگش7ت آهس7ته ب7ه وط77ن، زم77انیكه آرزوه7ا كم7ك
بودند، ترس دروازه بان از پنالتي، خانم چپ دست، در خلیج ناكجاآباد، ادبیات-رمانتیك است ، اوق77ات ب77ي
خبري ازهمديگر، عدالت براي صربستان، پیرامون دادگاه كبیر سازمان ملل، نامه اي كوت77اه ب77راي وداع77ي
دراز، نسل اعیف ازبین میرود، لحظه احساسات واقعي، نمايش77نامه كاس77پار، س77واركار روي دري77اچه ي7خ
زده، بیچاره گي آدم بي آرزو، وزن جهان، انسان چیني درد، زنبورها، دستفروش دوره گرد، داس77تان بچ77ه
ها، فرياد كمك، داستان مداد، ديدار از خود، غیبگو ، و غیره هس77تند. تنه77ا موا77وع نمايش77نامه (كاس77پار)

اورا، مقوله زبان بحساب مي آورند.

کلبه عمو تام ، زنان و سیاهان .۔ ۱٠۸

یک رمان ، دو قرن اعتراض اجتماعی .
Harriet Stowe (Harriet Beecher) (1811- 1896)

 س77ال پی77ش ب77ه س77بک هومانیس77م150رمان "کلبه عموتام " اثر خانم "حری77ت بش77ر اس77تو " درآمریک77ا در
مسیحی احساسی نوشته شده که بخشی ازرنسانس آمریک77ایی نیزبحس77اب م77ی آی77د . در ای77ن کت77اب
گرچه مواوع اصلی ،مبارزه درراه آزادی بردههای سیاسپوست درایالت جنوبی آمریکایست،نویسنده به
طرح حقوق دست نیافته زنان آمریکا نیز می پردازد. او دراین رمان نش77ان میده77د ک77ه چگ77ونه رواب77ط ب77رده
داری موجب جدایی مادران وکودکان سیاه پوست میشود وزن77ان و دخ77تران س77یاه پوس77ت م77ورد اس77تثمار
وسوء استفاده جنسی ازطرف اربابان قرارمیگیرند.فمنیسم محافظه کارانه مسیحی نویس77نده متک77ی ب77ر
ارزش77های ویکتوری77ایی مرس77وم آنزم77ان اس77ت، ب77ا اینوج77ود او میکوش77د ت77ا ب77ه نیروه77ای مثب77ت زن77ان
درجامعه،خانواده و محیط کاراشاره کند و گرچ77ه نویس77نده مبل77غ رواب77ط زناش77ویی،ازدواج و اهمی77ت نق77ش
مادری برای زنان است،اوحق رای وشرکت زنان درسیاست را نیزفراموش نمی کن777د.خواهراین نویس77نده
یکی از نخستین بنیادگذاران مدارس دخترانه درزمان خودنیز بود.بعدازنش77ر رم77ان" کلب77ه عموت77ام" درس77ال

،بیش از نیم میلیون  اززنان خواننده این کتاب دراروپا،ب7ه گ7ردآوری امض7اء وحم7ایت ازنویس77نده رم7ان1855
جل77د کت77اب26درراه مبارزه برای لغو برده داری ودفاع ازحقوق زنان آمریک77ا پرداختن77د وآن امض77اهارا بش77کل 

برای وی ارسال نمودند.اودراین اثرگفته بود که عشق مادری باید بجای اتوریته مردسالری-،ومحبت زنانه
بجای سودجویی مردانه قرارگیرد.

غیرازدفاع ازحقوق زنان ،درمبارزات ادبرده داری ،این کتاب نقش مهمی داشت.این رمان عکس العمل77ی
 می77ان ای77الت جن77وب وش77مال تص77ویب شد،طب7777ق ای77ن ق77انون1850بوددرمقاب77ل ق77انونی ک77ه درس77ال 

سفیدپوستان موظف شدند که سیاه پوستان فراری رادوباره دستگیروبه صاحبانشان بازگردانند.اومیگفت
که قانون برده داری نه تنها غیرانسانی بلکه یک زشتی ملی بحس77اب م77ی آی77د ک77ه ب77ه ارزش77های نظ77ام
دمکراتیک باادعاهای اخلق مسیحی نمی خورد.محکومیت برده داری درآنزمان انتقاداز کاپیتالیسم جوان
آمریکانیز بودکه انسان راتبدیل به کالیی برای خریدوفروش می نمود.وی می نویسد ،موجب شرم است

اگریک ایدئولوژی هومانیستی یا مسیحی آنراتحمل کند.
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 منتشرشد.نویسنده آن خ77انم1851 آمریکا بودکه درسال 19رمان " کلبه عمو تام " موفق ترین رمان قرن 
" حریت بشر استو " ازمشهورترین نویسندگان تاریخ ادبیات آمریکاست.درهم77ان س77ال چ777اپ،ازاین کت77اب

 هزار ودرانگلیس بیش از یک میلیون جلد بفروش رفت.هی77چ رم77انی ت77اکنون ای77ن300000درآمریکا بیش از 
چنی77ن ت77اثیری روی فرهن77گ جه77انی نداش77ته اس77ت. ف77رم رم77ان کلب77ه عموت77ام راهم77انطور ک77ه اش77اره
شد،رنسانس آمریکایی می نامند.این کتاب امروزه یکی ازآثار کلسیک ادبیات انتقادی واجتماعی جه77ان
بشمار میرود.گرچه آن یکی از پرفروش ترین کتابهای زمان خودبود،موااع نویسنده نیز ب7ه اته7ام م7ذهبی
7بودن ونژادگرایانه بودن مورد انتقاد محافل روشنفکرسیاهپوست قرارگرفت.درسال انتش77ار،آن کت77اب ب77ه 

 زب77ان درجه77ان ترجم77ه42زبان اروپایی ترجمه شد وتازمان حال درواعیت نشردائم بجامان77ده وت77اکنون ب77ه 
 ت77اکنون1903سال موفق ترین زمینه نمایشنامه نویسی برای تئاتر بود وازس77ال 80شده است.این کتاب 

 گروه تئاتر درحال نمایش آن بودند.مخالف77ان500 حدود 1890بارها بصورت فیلم درآمده است.دردهه سال 
 رم77ان دررابط77ه ب77ا ای77ن رم77ان27این کتاب که طرفدار قوانین برده داری بودند تا آغاز جنگ داخلی درآمریکا،

وعلیه آن منتشرکردند.نویسنده این کتاب به سبب شرایط نامناسب ق77رارداد چاپ،ازم777وفقیت جه77انی آن
سود مالی چندانی نبرد.

خانم" حریت بشر" فرزند یک روحانی مسیحی بود که بعدها آموزگارشده ب77ود.اوبعدازازدواج بای7ک اس7تاد
7 خواهروبرادر بود وبعدازازدواج،خ77ود دارای 13کتاب انجیل شناسی لقب "بشر استو " گرفت. وی دارای 

فرزند شد.آشنایی اوبا قوانین غیر عادلنه برده داری ازآنجا شروع شد ک77ه ش77هرمحل زن77دگی او می7ان دو
ش77هر اوه77ایو و کنت77اکی قرارداش77ت ک77ه اول77ی مخ77الف ب77رده داری و دوم77ی طرف77دار ق77وانین ب77رده داری
بودند.اوبارها شاهد بردههایی بود که ازشهرکنتاکی فرارکرده وبه شهر محل سکونت او آمده بودن77د. وی
درشهر محل زندگی خود نیز سالها شاهد بحث وجدل میان موافقان و مخالفان شرایط ی77رده داری ش77ده

-1956بود.بعدازموفقیت رمان کلبه عموتام،غیراز ملکه ویکتوریا درانگلیس،زنان دیگر اروپا نیز بین سالهای 
 س77الگی85 بارها ازاودعوت به عمل آوردند تا وی نیرویی برای جنب77ش زن77ان غ77رب بشود.اودرس777ن 1953

 درمش77هوریت کام77ل درگذش7ت.وی درس7الهای پای7انی عم77ر ب77ه بیم77اری روان7ی دچارش77ده1896درس77ال 
بود.ازجمله حوادث دیگرزندگی اواین بود که غیرازسالها همسایگی با مارک ت777واین،دراختلفات زناش77ویی

لردبایرون،ازهمسر وی دفاع کرد و موجب یک جنجال مردسالرانه گردید.
گرچه سبک نویسندگی اوراتقلیدی ازچارلز دیکنز،یکی ازاستادان ادبیات احساسی میدانند،او ولی کمک
مهم77ی نی77ز ب77ه ادبی77ات محل77ی ومنطق77ه ای کشورخودنمود.درتوص7777یف تض77ادهای اجتم77اعی اوغالب77ا
ازطنزاستفاده میکند که خواننده را بیاد شخصیت های کاریکاتوری دیکنز م77ی ان777دازد.شرح فقراجتم77اعی
اقشارسیاهپوست نیز بخش مهمی ازمحتوای کتابهایش بود.درآثاراو،مردان وزنان،س77یاه وس777فید،جنوبی
وش777مالی،مذهبی وغیرمذهبی،مط777رح میگردن7د ،ول7ی او روی ص77فات احساس77ی وم7ذهبی آن77ان تاکی77د
خاصی میکند.ازجمله دیگر آثاراو: ما و همسایه م77ان، داس77تانهایی از باتلقه77ای آمریک77ایی، و ی77ک س77ری

باند منتشرشدند.16 بصورت 1896رمانهای اجتماعی،هستند.مجموعه آثاراودرسال 
سیاهپوستان آمریکا سالها این کتاب رانیز ش7به نژادپرس77تانه بحس7اب م7ی آوردن7د چ77ون درآن رم7ان روی
صفات: مطیع بودن،مذهبی بودن،ساده لوه بودن، وخرافاتی بودن سیاهان تاکید میش7ود ک77ه بع7دها آن77ان
براث77ر ایم77ان مس77یحی ب77ه بل77وغ فرهنگ77ی میرس777ند.ایراددیگرازنویسنده ای77ن اس77ت ک77ه اوبج7ای پاس77خی
سیاسی،جوابی اخلقی ودینی به بحران اجتماعی میدهد ، سوم اینک77ه ازنویس77نده ایرادگرفت77ه میش77ود
که او به شخصیت های رمان،عم77ومیت میده77د وهم77ه س77یاهان را ،ترسو،ص777بور، غیرانقلب777ی،ومذهبی
معرفی می نماید.حتی امروزه عن77وان "عموت77ام" تحقیرآمی7ز ب77ه کس7انی میدهن7د ک77ه خودرامطی7ع واس7یر
سفیدپوستان می نمای77د. اوبج77ای س77نبل اراده آزادیخواهی،مطی777ع وگ77وش بفرم77ان سفیدپوس77تان ش77ده
بود.دررمان کلبه عموتام قهرمان داستان چهره ای مسیحی است که درپایان قربانی وش77هید سرنوش77ت
خداخواس77ته خ777ودمیگردد،چون او فق77ط ب77ه مق77اومت منف77ی درمب77ارزه اجتم77اعی ب777اوردارد.عموتام گرچ77ه
دوبارامکان فرار ورهایی یافت،دراس77ارت مان77د چ77ون آن77را سرنوش77ت اله77ی میدانس777ت.سرانجام یک77ی از

صاحبان او،وی را تا حد مرگ کتک زد و او براثرجراحات وارده درگذشت.

وداع با رمانتیك شاعرانه۔ ۱٠۹

                                               Heinrich Heine (1797 – 1856) هاينريش هاينه 
هوراي كمونیسم براي دمكراتهاي انقلبي ! 

نمي دانم اينروزها اشعار دوستاني راكه پیرامون شرح اروتیك اجزاء بدن، ازجمله : نوك پستان، جنگل   
زير دامن، لب هاي قرمز گوش77تي، آتشفش77ان ن7اف ، ان7ار و هن77دوانه تركی77ده جس77م، كمن77د موه77اي كله
گیسي ، لبخندهاي بزغاله اي، و غیره سروده میشوند و در پاره اي از س77ايت ه77اي روش77نگرانه منتش77ر
میگردند 7 و مسئولین فرهنگي اينگونه رسانه ها براي اثبات: بلندنظري، آزاديخ77واهي هن77ري، اح77ترام ب77ه
اروتیك و يا پورنوگرافي، ژست هاي پان فیمینیستي، لجاجت هاي اد مذهبي ، ي77ا تش77ويق س77رايندگان

 را میتوان بخشي ازاشعار رمانتیك عقب افتاده ملتي دانست كه حتا تقلید از فروغ–آنان، منتشر میكنند 
 و فقط قصدش اين است كه چند واژه تحريك كنن77ده دركن77ار تص77وير–خودرا نفهمیده يا كج فهمیده است؟ 

شاعره، درجايي ازجهان آسماني اينترنتي درج گردد- درحالیكه درتابس77تان جوام77ع غ777رب،محل مه77اجرت
شاعران مذكور، اغلب در كن77ار ه77ر: رود، نه77ر، دري77اچه، اس77تخر، كل77وپ، ب77الكن، و اف.ك.ك ، میت77وان ن77اظر
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وشاهد تماشاي تن لخت اولد آدم گرديد و نی77ازي ب77ه ط77رح اينگ77ونه عق77دههاي مابعدس77لطنت ي77ا پس77ت
 درقلب اروپا، نیازي به اينگ77ونه21 خصوصا اينكه مردان “غیرشورشگر“ درآستانه قرن –اسلمي، نیست. 

“آب بدهن انداختن“ شیطنت آمیز ندارند-.
بگذريم ! . امروز از هاينريش هاينه ، شاعر آلماني ياد میكنیم كه بیش از ي77ك ق77رن و نی77م پی77ش، ازمكت77ب
ادب7ي رمانتی7ك فاص7له گرف7ت ، ت7ا اينك77ه سوسیالیس7تها اورا يك7ي از دمكراته7اي انقلب77ي زم7ان م7اركس

نامیدند.
باروي كارآمدن ناپلئون و شكست خواسته هاي انقلب فرانسه، ادامه تبلیغ افك77ار انقلب77ي و روش77نگرانه
را شاعران و هنرمندان مجددا بعهده گرفتند . بعد از ياس و شكست اجتماعي، خیلي ها، ط77بیعت را ب77ه
آواز درآوردند، ديگران به التم7اس خ7داي لي7زال افتادن7د ، و گ7روه س77وم مانن7د ه77اينه، ب77ه محف77ل م7اركس
پیوستند تا بجاي رمانتیسم، سراغ جامعه و انقلب بروند، چون با صتغتي شدن غ77رب، قطاره77اي بخ77اري
زغالي، چه چه پرندگان را به سكوت آورده،و چراغهاي گازي، مزاحم نور ماه شب چهارده میش77د، يعن77ي
ديگر جايي براي آخ و واخ رمانتیك شكمسیرها نبود. نقل قولي رواج داشت كه میگف77ت هرك7س ك77ه درآن
شرايط وانفسا شعر گويد، شاعرنیست بلكه شارلتان است. ودر سفرنامه نويسي رمانتیك، ديگر خ77بري
ازشرح زيبايي كوه و دره نشد، بلكه به انتقاد از كمبود هاي اجتماعي، حمله به ساختار دول77ت و ج77امعه

ناعادلنه و تمسخر وليت پرستي و اداهاي بورژوابازي میگرديد.
هاينريش هاينه ، ش77اعر آلم77اني، يه77ودي تب77ار، همعص77ر م77اركس، كوش77ید درادبی77ات ،ازرمانتی77ك انقلب77ي

بسوي رئالیسم انتقادي برود. 
اوخودرا فرزند انقلب نامید وبا اعتراض ب77ه اس77تتیك ازجه77ان بیگ77انه ب77ي خیاله77ا، انقلب را ن77تیجه ا77روري
استثمارسرمايه داري دانست و خواهان وحدت هنر و سیاست شد. اوبانزديكي ب77ه كمونیس77تها درس77ال

 ،سرانجام باماركس دوست شد و میگفت كه كمونیس77م ا7رورتا خواه77د آم7د ،چ77ون آن، تنه7ا نظ77م1843
انساني عادلنه اجتماعي است و كوشید تا سوسیالیسم تخیل77ي و ابت77دايي سنس77یمون را ب77ا فلس77فه
هگلي هاي چپ، با هم متحد كند و خ77بر از ا77رورت ي77ك انقلب سوسیالیس77تي جه77اني داد. ام77روزه اورا
پل77ي می77ان دو مكت77ب ادب77ي رمانتیس77م و رئالیس77م میدانن77د. م77اركس گوي77ا درپ77اريس اغل77ب ب77راي اص77لح
اشعارش بديدار اومیرفت. اهمیت اوبراي ش77عر م77درن جه77اني را ب77ه ان77دازه ب77ودلر میدانن77د . و مش77هوريت
انقلبي اش در حد پوشكین است. او خالق اشعار، سیاسي، فلسفي ، و هجوآمیز است،گرچه نماينده
ايده آلهاي بورژوازي ترقیخواه آن زمان نیز بود. هاينه سرانجام بدلیل آشنايي با مبارزان اجتم77اعي، بج77اي
س77رودن رمانتی77ك فرش77ته ه77اي دري77ايي، از كف77ن ب77افي ك77ارگران ريس77ندگي ش77رق آلم77ان س77خن گف77ت.
دشمنان آشكار و پنهانش نیز به عظمت اواعتراف كردند.از آنجمله، بیسمارك اهمیت اورا ب7ه ان7دازه گ77وته
دانست، گرچه يكي از دليل رمانتیك شدن هاينه در جواني، علقه او به ادبیات خلق77ي ب77ود.او ب77ه انتق77اد
ازادبیات احساسي و بدون مواعگیري گوته پرداخ77ت. دراش77عار ه77اينه، خوانن77ده ش77اهد تم7ام موا77وعات
سیاس77ي و اجتم77اعي روز دوران ارتج77اع ح77اكمیت پروس77ي میگ77ردد. اوش77اعري سیاس77ي ب77ود ك77ه مبل77غ
جمهوريخواهي و حقوق خلق گرديد. ه77اينه مش77كلت روز و رن77ج انس77ان را دوب77اره وارد هن77ر ش77عر نم77ود.
انساندوستي، زيباخواهي، و مبارزه براي ايده آلها، اورادركنار مردم77ي تري77ن روش77نفكران تاري77خ ق77رار داده

است . 
 بع7د از1856 درخ7انواده اي بازرگ7ان درش77هر دوس77لدورف آلم77ان ب7دنیا آم7د ودرس7ال 1797ه77اينه درس7ال 

 آثاراو درآلمان ممنوع شدند،چ77ون او1831هشت سال بیماري فلج،در پاريس در تبعید درگذشت. از سال 
ازحكومت مطلقه شاهان، به فرانسه فرار كرده بود. ه77اينه در كلس درس هگ77ل و ش77لگل آم77وزش دي77ده
بود . شومن و شوبرت بعضي از اشعار،ترانه ها، و سرودهايش را بصورت موسیقي درآوردند. آث77ار پاي77اني
او در بستر بیماري، غیر از  نشانه هاي ناامیدي، اغلب مقاومت شخصیتي و پايداري اورا نشان میدهند.
هاينه شخصا با ويكتورهوگو، آلكساندر دوما، و بالزاك ديداركرده بود. بعدها نازيها گرچه اور “يهودي اديب“
نامیدند و كتابهايش را سوزاندند، ولي شعر مش77هور (ل7ره لي ) اورا ب7ا ن7ام ش7اعري گمن7ام !در كتابه7اي

درسي جا دادند تا زيبايي طبیعت آلمان را در میان دانش آموزان مطرح نمايند.
يك قصه زمستاني ، تصاوير سفري. آتا ترون ، روي77اي–ازجمله آثار هاينه : كتاب مجموعه ترانه ها ، آلمان 

يك شب تابستاني، ايدهها، قطعات كوتاه انگلیسي،  واعیت فرانس77وي، پیرام77ون تاري77خ دي77ن و فلس77فه
آلمان. مكتب رمانتیك، سفر زندگي، سالنامه هاي فرانسوي-آلماني با همكاري ماركس، اشعار عصر ما،
كارگران ريسندگي، كشتي بردهها. وصیتنامه سیاسي، نمايشنامه نويس77ي فرانس77وي، زن77ان و دخ77تران

شكسپیر، و خدايان تبعید شده. هستند.
شعرهاينه چون كاريكاتوري است كه غیر از روشنگري به طنز نی77ز می77پردازد. مجم77وعه تران77ه ه77اي او ، در

 بار تجديد چاپ شد و امروزه پرفروش ترين كتاب شعر در كشورهاي آلم77اني زب77ان اس77ت،13زمان حیات، 
گرچه اوگفته بود كه درآغاز، ناشريافتن، بخشي است از يك “شهادت طلبي نويسنده“.

هاينه میخواست كه با كمك نوشته ه7ايش م7وجب آش7تي دو خل7ق فرانس77ه و آلم7ان نی7ز بش77ود، گرچ77ه
منتقدين آنزمان آثارش را : كفرآمیز، غیراخلقي، يهودي گونه ، و پان فرانسوي ، نام نهادند. گروه ديگ77ري
هاينه را يك منتقد يهودي شورشي معرفي نمودند. آدرن77و از زخ77م ه77اي ه77اينه در تاري77خ آلم7ان میگف77ت .
هاينر مولر از بخیه زخمهايي كه هنوز در پیكر فرهنگ بهبود نیافته اند. موافقین، هاينه را مهمترين ش77اعر
زمان خود و يكي از به77ترين ش77اعران تاري77خ ادبی7ات غ77رب بش77مار م77ي آورن77د. در كش77ورهاي بل77وك ش77رق
س77ابق، ج77ايزه (ه77اينريش ه77اينه) ب77راي اه77ل قل77م تعیی77ن گردي77د، و در غ77رب، در ش77هر مح77ل تول77دش،

دانشگاهي را بنام او نامیدند.
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ادبیات بي حیايي ! و سانسور آمريكايي .۔ ۱۱٠

درمیان گذاشتن ادبي  زندگي خصوصي . 
از هرزه گي ادبي  تا دلخوري  از سرمايه داري .

  Henry  Miller  (1891 – 1980)                هنري  میلر ، كازانواي  مدرن آمريكا ؟
                                                        

يب ام خالی ، 
نه پناهگاهي ،       

و نه امید ،           
با اينوجود ،                

خوشبخت ترين انسان اين جهان !                  

نظام سرمايه داري گلوبال، تقسیم كارسودآور را به ادبیات و فرهن77گ نیزكش77انده اس77ت، چ77ون پ77اره اي 
ازنويسندگان حرفه اي غرب،گاهي تمام آثارخودرا محدود به توصیف مكان خاصي مانن77د : فاحش77ه خ77انه،
میخانه، هتل، فرودگاه، راه آهن، قطار، مطب پزشك، دريا، فضا، كلیسا، خ77انواده، مه77اجرت، ورزش77گاه، و

درحالیكه تاچنددهه پیش ،محیط و مكان واقعه داستان، ممكن ب77ود در : ش77هر، روس77تا، غیره مي نمايند.
 كارخانه، مزرعه، طبیعت، تاريخ، انقلب، خارج، و غیره باشد.

درنیمه اول قرن گذشته بعضي از روشنفكران و هنرمندان نارااي ياماجراجو و كنجكاوآمريكا،ب77ه غ77رب،  
خصوصا به فرانسه مهاجرت كردند وتعدادي ازآنان ك77ه ديگ77ر چم77اق س77ركوب فرهن77گ عامی77انه مس77یحیت
پوريتاني رابالي سرخود نمي ديدند، به فاحشه خانه يا جاه77اي ب77دنام! ديگ77ر، رف77ت وآم77د نم77وده وآث77اري

پیرامون فضاي اين محیط ها آفريدند كه دهها سال درخود آمريكا ممنوع شدند.
سال درفرانس77ه18يكي از اين مهاجران غیرسیاسي، يا دلخواه و ماجراجو، هنري میلر نام دارد كه حدود 

و يونان زيست. اداره سانسور آمريكا، بیش از سي سال نشرآثار اورا ب77ه اته77ام پورن77وگرافي و ه77رزه گ77ي
 بستند ودست از1964ادبي در آمريكا ممنوع نمود تا اينكه پرونده شكايتهاي رنگارنگ علیه او را در سال 

تعقیب قانوني او برداشتند.
غالب آثار اتوبیوگرافیك هنري میلر، پیرامون گزارشات و خاطرات ادبي اش پیرامون زندگي دللن، فواحش
، باجگیران و مشروب خواران فاحشه خانه هاي فرانسوي است. سؤال میش77ود ك77ه : ي77ك نويس77نده چ77ه
نیازي دارد تا لذتهاي شخصي گذشته اش را دراختیار خوانن77دگان و نظ77ر ع77ام برس77اند .آي77ا بخ77اطر ف77روش
بیشتر كتاب، يا تحريك عمدي افكار عمومي، يا انتقاد ازفرهنگ مذهبي اخلقگرا، يا اعتراض ب77ه ع77واقب و
خشونت غیرانساني صنعتي شدن نظام س77رمايه داري ك77ه تم77ام رمانتی77ك انس77اني و احساس77ات را نی77ز
نابودكرده است، اين كار را هدف زندگي خودقرار میدهد و حتي درپايان عمر، محفل و مريداني م77ي ياب77د
كه بشكل فرقه به زيارت او میروند ت77ا ب77ه به77انه آزادي ف77رد و بازگش77ت ب77ه ط77بیعت و غراي77ز انس77اني، اورا

جشن بگیرند .
آيا آنطور كه پاره اي از منقدين، امروزه ادعا میكنند، میلر میخواهد با ثبت لذتهاي گذشته، دوام آن77ان را در
مبارزه با پروسه پیري، ابدي كند ؟ يا با كمك اتوبیوگرافي و پورنوگرافي به كشف يك استتیك ادبي هنري
نايل آيد، يا اينكه آن نوعي از مبارزه آنارشیستي فردگراي77انه درنظ77امي اس77ت ك77ه س77ابقا هرگ77ونه مب77ارزه
اجتماعي را به اتهام چپ بودن و امروزه به بهانه اسلمي شدن، درنطف77ه خف77ه میكن77د؟ آي77ا آنط77ور ك77ه او
خود ادعا مینمود، قلم را ادامه دست دراز ثبت ل77ذتهاي گذش77ته س77الهاي ج77واني، و ج77بري ب77راي عین77ي

نمودن آن محیط هاي فراموش شده، میدانست ؟
ش77ايد هن77ري میل77ر همچ77ون آن77دره برت77ون و سوررئالیس77ت ه77ا، آزادي خلف ك77اري را، بخش77ي ازآزادي
فردگرايي آنارشیستي میدانست. برتون میگفت، آخرين سند استتیك زندگي درآنجاس77ت ك77ه ح77داقل ب77ا

كمك خیال ،بتوان به میان جمع، بطور چشم بسته ، شلیك نمود!.
گروه ديگري آثار اورا با ديدي روانشناسانه، كوششي براي خودشناسي بحساب م77ي آورن77د، يعن77ي ي77ك
خودي77ابي اس77تتیك از طري77ق پورن77وگرافي بعلوه اتوبی77وگرافي. از پنج77اه اث77ر میل77ر، ح77دود بیس77ت رم77ان او

اتوبیوگرافیك میباشند.
گرچه او از آبزورد بودن زندگي در “رزياي آمريكايي“ و كم خوني ادبیات ملل آور كشورش شكايت میكرد،
ولي موجب كشف ژانر جديدي درادبیات آمريكا گرديد. میلر با انتق7اد ازج7امعه آمريك7ا و س7ودگرايي م7ادي
سرمايه داري، فردگرايي انسان را جشن میگیرد. او میپرسد “رزياي آمريكايي“ چرانبايد ب77ه آزادي مطل77ق
فرد و لذت هاي جنسي عشقي برسند؟.درآثار اومیتوان جنبه هاي انتقادي از : صنعت، شهرهاي انب77وه،
سودجويي، پدرس7الري و دي7ن م7داري ملحظ77ه نم77ود. گ7روه ديگ7ري آث7ار اورا، انتق7ادي بوديس7تي ش7به
عرفاني ازتمدن صنعتي آمريكا بحساب مي آورند. میلر نه تنها م77دافع “انقلب !جنس77ي“ اس77ت بلك77ه ب77ه
انتقاد از فلسفه زندگي و ارزشهاي مسیحي بورژوايي مانند : ازدواج، خانواده، قناعت و اقتصاد میپردازد.

 تحت ت77اثیر س77خنراني زن77ي1931پیرامون آنارشیست بودن فردگرايانه اش گفته میشود كه او درسال   
بنام (اما گلداشتاين) قرار گرفت . و امروزه درانتقاد از جامعه و فرهنگ آمريكا، اورادركن77ار : نورم77ان میل77ر و

آلن گینزبرگ قرار میدهند .
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میلر درمحفل مهاجران آمريكايي در فرانسه ، شخصا با : لورنس، دورال، و آنا نی77س؛ يك77ي از زن77ان ش77به
فمینیست! آشنا شد و با نی77س ازدواج نمود.بع777دها نويس77ندگان مش77هوري مانن77د : ج77رج آورل، الی77وت، و
ارنست يونگر، به پشتیباني فرهنگي ازاو پرداختن77د. میل77ر ول77ي خ77ودرا زي77ر ت77اثیر : داستايوس77كي، نیچ77ه،
ساموئل بكت، و سوررئالیست هاي فرانسوي میديد. مورخین ادبیات امروزه تاثیر او را روي نويس77ندگان و

جرياناتي مانند : كروآك ، گینزبرگ ، نسل بیت ، و ادبیات زمان حال آمريكا، قابل توجه مي بینند. 
بعدها كوشش شد تا از فیلمنامه رمانهايش در راه خدمت ب77ه آزادي جنس77ي درغ77رب اس77تفاده گ77ردد. در
بعضي از آثار او، نشانه هايي از نیهلیسم، بي بندوباري ،و تحقیر زنان نیز مشاهده میشود. بعد از جن77گ
جهاني دوم، يك گروه معروف خواننده گانش، سربازان آمريكايي مستقر دراروپا بودند كه جوياي تفريح77ات

جسمي شدند.
غیراز استتیك سوررئالیس77تي و فردگراي77انه، او از زب77ان اس77تعاره اي، آهنگی77ن، روانشناس77انه، نیم77ه    

عرفاني، اروتیك، گروتس77ك و طنزگ77ونه، نی7ز اس7تفاده م7ي نمايد.میل777ر مت77ون نوش77ته ش7ده خ77ود را “آواز“
نامید.او میخواست باكمك ادبیات اروتیك به مجروح كردن نرم هاي ادبي ب77پردازد و درخ77ود اجب77اري درون77ي
براي : آنارشیسم، هرج و مرج، بي قانوني، و سیستم ستیزي اجتماعي میديد و در اين راه،حتي ت77رس

از هرزه گرايي ادبي نیز نداشت.
 زندگي نمود. پدرش خیاط1891- 1980هنري  میلر نويسنده آمريكايي، بااجدادي آلماني، بین سالهاي   

 س77الگي رس77ما م77وفقیت ادب77ي42بود و خود سالها به شغلهاي : پستچي و مامور تلگراف پرداخت و در 
 اث7ر50يافت. او در زمان مهاجرت، تابستانهاي پاريس را “جشن هاي بزرگ زندگي“ نام نهاد. میل77ر خ7الق 

اد تمدن صنعتي غ7رب اس7ت؛ ازآنجمل77ه : دم العق77رب، به7ار س7یاه، س77فرنامه يون77ان، لبخن7د پ7اي پل77ه،
دوستان جواني، كابوس خنك شده، نامه ه77اي عش77قي ب77ه برن77دا، هن77ر كت77اب خوان77دن، گ77زارش س77فري

درآمريكا، جفت گیري ثمربخش، جنون زيباي سالهاي پیري،و (عشق، خنده، شبها) هستند.

درود بر گردآوران ادبیات مردم !۔ ۱۱۱

 اديب يا فیلسوف ؟–هردر؛ 
 تا  فلسفه زبان .–از ادبیات و فرهنگ عامیانه 

صداي خلق ها - در ادبیات فولكلوريك !.
Herder , Johann Gottfried (1744 – 1803)                  

ه77ردر ، نويس77نده ، فیلس77وف زب77ان و تاري77خ درآلم77ان، ب77ا عش77ق ب77ه گ77ردآوري :ادبی77ات ش77فاهي، 
عامیانه،مردمي، و فرهنگ فولكلوري، میگفت كه جاي ادبیات، همچون آثار جاوداني هومر، در كتابخ77انه و
كتابفروشي نیست، بلكه در قلب و گوش مردم است. اوفرهنگ فولكلوري ش77فاهي را “ص77داي م77ردم در
ادبیات“ نامید و خواهان يك جهانوطني میهن پرستانه دمكراتیك در كوششهاي روشنگرانه شد. نظرات او
پیرامون: زبان،طبیعت، و تاريخ، بعدها تعثیر مهمي روي افكار جنبش رمانتیك ازخودبجاگذاشتند. اويكي از
نظريه پردازان جنبش “ توفان  و خشم“؛ يعني جنبش شورش ادب77ي جوان77ان، در ادبی77ات كلس77یك آلم77ان

بود. 
وي با عشق به جمع آوري سیستماتیك ادبیات و فرهنگ درزمان خود، میگفت كه كیفیت آن77ان ب77دتر از  

ادبیات مدرن نیست . و براي نخستین  بار به انتشار “گلچیني ازادبیات خلقها و جه77ان“ پرداخ77ت، ادبی77ات
شفاهي كه قرن ها درسايه ادبیات كلسیك و “عروا77ي“ قرارگرفت77ه بودن77د. ه77ردر، بی77ن ادبی77ات هن77ري و

 و ادبیات هن77ري، محص77ول–ادبیات طبیعي ،فرق قائل شد. ادبیات طبیعي درنظر او آينه احساسات خلق 
قوانین بوطیقايي اهل ادب هستند. و بااش77اره ب77ه حقیق77ت ب77ودن تران77ه ه77اي مردمي،آن777ان را بخش77ي از
حقیقت فرهنگي دانست. وي میگف77ت روش77نفكر و خوانن77ده باي7د ص77فات خ77اص فرهن7گ ه7ر خلق77ي را ب7ا

احترام بپذيرد. 
هردر با اشاره به سنت عصر روشنگري، روشنفكر را معلم خلق میدانست وبا انتقاد و تسويه حساب   

با تئوري هاي كلسیك يونان باستان، خلف سلیقه محافل فرهنگي حاكمان و درب77ار، وارد فع77الیت ه77اي
اجتماعي گرديد. و میگفت كه انسان از نظر طبیعي ب77ا كم77ك زب77ان ب77ه موج77ودي انديش7مند تب77ديل ش7ده
است و با كمك زبان: احساس، معني، و عقل انساني، به وحدتي برادرانه میرسند. اوزبان را تنها رسانه

 گردي77د . ودرق77رن19شناخت جهان براي انسان دانست. اين ادعاي او موجب آغ77از تحقی77ق زب77ان در ق77رن 
 وفلسفه ساختارگرايي، فلسفه زبان هردر را براي شناخت جهان م77ورد–بیست، فلسفه تجزيه و تحلیل 

مركز توجهات خودقرار دادند. هردر میگفت كه فیلسوف نبايد بلندگوي قشرحاكم، بلكه نماين77ده فرهنگ77ي
و فكري قشر روشنفكران باشد. براي او ديگر تحس77ین و تش77ويق اش77راف مه77م نب77ود بلك77ه نظ77ر انتق77ادي
همفكران درجامعه فرهنگي كه مح77دود ب77ه قش77ر و گروه77ي نبودن77د، مه77م ب77ود. او اي77ده تح77ولت ت77اريخي
رادرادبیات مي جس77ت و نق77ش منتق77دين ادب77ي را مهم77ترين نق77ش می77ان س77اير روش77نگران دانس77ت . او،
عقلگرايي انسان را به سبب قوانین منطقي ط77بیعت میدانس77ت، چ77ون انس7ان نی77ز در نظ77ر او بخش7ي از

طبیعت است . 
هردر ازطريق كانت با روسو كه گفته بود تمام انسانها ازنظرط77بیعي ق77ادر ب77ه دسترس77ي ب77ه ش77ناخت  

هستند، آشنا شد. غیر از روسو، ك77انت، هام77ام، لس77ینگ ، نی77ز روي روش77نگري او تع77ثیر گذاش77تند . وي
درفرانسه شخصا با ديدرو و محفل دائرت المعارف نويسان آشنا شده بود.ازنظر ادبي او زير تعثیر لسینگ
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و نینكلمن است و با اشاره به گوته ،گفته بود كه بايد در ارزش گذاري نسبت به آثار شكسپیر تجديد نظر
نمود. فلسفه تاريخ هردر باتكیه بر اسپینوزا، گرچه داراي عناصر ماده گرايي و جدلي است ولي درنهايت
ايده آلیستي بجا ماند. او اد فلسفه ذهني فیشته و استتیك فرمالیس7م ك7انت گرديد.انتق777اد او ازك7انت
ب77اعث ش77د ك77ه درمی77ان روش77نفكران آنزم77ان ط77رد و تنه77ا گ77ردد و چ77ون نظرات77ش نتوانس77تند درفلس77فه
سیستماتیك جايي بیابند، او اغلب به تكرار افكار فلسفي پیشین خود م77ي پرداخ77ت. او تئ77وري ش77ناخت
عیني و ذهني كانت را بي اساس دانسته و به طرح آندو در يك “مفهوم طبیعي“ پرداخت. ازاين طريق او

يكي از پايه گذاران رمانتیك نیز بشمار مي آيد؛ رمانتیكي كه بر ايده آلیسم آلماني بناشده بود.
هردر، تاريخ بشر را جريان و پروسه اي زنده میدانست، پروسه اي كه در طول آن، انس77ان ب77ه بل77وغ    

فكري میرسد. يكي از كشف هاي مهم عصر روشنگري اين ب77ود ك77ه س77یر تاري77خ را محك77وم ب77ه پیش77رفت
وترق77ي بحس77اب م77ي آورد. تص77ور ه77ردر ازترق77ي انس77ان، ن77ه تنه77ا درم77اهیت ماتريالیس77تي اس77ت، بلك77ه
روشنگرانه نیز میباشد، گرچه او مثل غالب روشنفكران آلماني زمان خود، مرحله راديكال انقلب فرانس77ه
را رد مي نمود. وبا تكیه بر ايده آلهاي يونان باستان، مهمترين معیار انسان بودن را، انسانیت او دانس77ت.
هردر، غیر از تقاااي پیشرفت اجتماعي، صلح را براي نسل بشر غیرقاب77ل اجتن77اب میدانس77ت. م77ورخین
چپ مینويسند كه “هردر“ گرچه متفكري است مذهبي، ول77ي وي از موا77ع ا77د ج77امعه فئ77ودالي و ا77د
نارسايي هاي سیاسي، دس77ت ب77ه افش77اگري زد. او ن77ه تنه77ا خواه77ان ح7ق تعیی77ن سرنوش77ت خلقه77اي
مختلف جامعه بود، بلكه درصورت نیاز، جنبش انقلبي را قانوني بحساب مي آورد. هردر پايه گ77ذار اص77ول
فلسفه تاريخ بشر نیز است. بعدها تاريخ گرايي رمانتیك و علقه به سدههاي می77انه، ب77ا كم77ك نظ77رات او

رونق گرفت . و هگل و ماركس مجبور شدند با رمانتیك هاي هوادار او به مبارزه بپردازند. 
از جمله آثار هردر: پیرامون ادبیات جديد آلمان. جنگل هاي انتقادي،  بحثي پیرامون آغاز زبان، ص77داي   

خلق ها در ترانه هاي مردمي، ايدههايي پیرامون تاريخ انسانیت، درباره اش77عار خلقه77اي ق77ديم، پیرام77ون
ادب و هنر آلماني، نظراتي درباره فلسفه و تاريخ بشر، نامه هايي براي تقاااي انساندوستي، س77ید ي77ا

1744 و 1803 جل7دي ه7ردر بی77ن س7الهاي 45بازتولید حماسه قرون وس7طايي از اس7پانیا. مجم77وعه آث7ار 
درآلمان منتشر شدند.

 درآلم77ان زن77دگي1803 ت77ا 1744پیرامون بیوگرافي او میتوان گفت كه يوهان گاتفريد هردر- بی77ن س77الهاي 
نمود . او غیر از ادبیات كلسیك يونان كهن و ادبیات جديد آنزمان آلمان ،در دانشگاه به تحص77یل : ادبی77ات،
فلسفه، و الهیات پرداخت و در شهر فرهنگي وايمار در شرق آلمان، با كمك گوته شغلي در دربار حاكم

آنزمان يافت . امروزه هردر را يكي از فیلسوفان زبان در اروپا بشمار مي آورند.

         و اتوبوس گازوئیلي ما .–رمان هاي دريايي آمريكا ۔ ۱۱۲
Herman Melville (1819-1891)

آن زمان كه روي صندلي آخر میني بوس گازوئیلي از مرز بازرگ77ان گذش77تیم ومس77افر بغل77ي ه77ر ازگ77اهي
،روي جاده هاي دست اندازي،زانويش رابه پاي زن جفتي اش میزد، طوبي اروند، يكي ازهمراهان م777ا،با
آرنج چپ اش به شانه راست من زد و خندان پرسید:از لوركا يا هرمان ملويل،ش77عري خوان77ده اي؟. بن77ده
ه77م خلف انتظ77ارش گفت77م: راس77تش را بخ77واهي، ن77ام ش77اعري بن77ام ملوي77ل را هن77وز نش77نیده ام.ازآن
روزتاكنون دنبال نامش بودم ،تاچندي پیش خواندم كه وي نويسنده آمريكايي است كه غیراز رمان و نوول

 كتاب ش77عر5-4و داستان، زمانیكه درطول سالهاي جنگ داخلي آمريكا،در نیويورك مامور اداره گمرك بود، 
نیز منتشر كرده است.درباره اشعارش منتقدي گفته بود كه آنها شاخت ديوار اه77رام زم77ان ي77ا خ77برچین و
جاسوس77ي در مرزه77اي زم77ان هس77تند.و لوك77اچ پیرام77ون آث77ار رواي77تي او نوش77ت ك77ه ملوي77ل يك77ي از ب77ي
خانمانهاي آواره فلسفه ذهني،ايده آلیستي،فردگرايانه،خردگريزانه و رمانتیك آمريكايي“ ترانسندنتالیسم
“زمان خود ب777ود.ملويل ب77ه تقلی77د از م77د زم77ان خ77ود ب77ه نوش77تن آث77اري س77فرنامه اي ماجراجوي77انه دري77ايي
پرداخت. اويكي ازاولین كلسیكهاي ژانر رم77ان دري7ايي درادبی77ات جه7اني میباش77د.تمام آث7ارش ريش77ه در
اقامت و سفر سه س77اله او ب77ه جزاي77ر اقیانوس77ي و اتوبیوگرافی77ك دارن777د.گرچه قهرمان77ان آث77ار دري7ايي اش
مردهايي با تمايلت همجنسگرايه هستند،ولي آنها درلباس آركائیك و اسطوره اي،مبارزه درآمريكاي قرن

 را نشان میدهند.نقد ادبي فعلي آث77ار ملوي77ل را گزارش7ات تحقیق77اتي تیزبین77انه اي پیرام77ون دوره ب77رده19
داري،مردس77الري و استثماراس77تعماري جزاي77ر اش77غالي در اقیانوس77هاي اط77راف ،بش77مار م7ي آورد.رم77ان
“ژاكت سفید يا زندگي روي يك كشتي جنگي آمريكايي“ سبب شد كه كنگره آمريكا،آنزمان تن77بیه ب77دني

ملوانان و اطاعت كوركورانه در نیروي دريايي را ممنوع اعلن كند. 
غالب آثار سنبلیك و استعاره اي ملويل،مبارزه انسان با طبیعت و سرنوشت ،و يا لجاجت انسان با آن دو
است.اوزندگي رانیز همچون يك سفردريايي باتمام خطراتش میدانست،س777فر ب77ه جزاي777ر،مانند س77فر ب77ه
درون خود انسان است اوبه انتقاد از آمريكايي میپردازد كه ب77ا كم77ك مس77یونرهاي مس77یحي اش،فرهن77گ
بكر و طبیعي بومیان اقیانوسي را نابودكرده وتعادل خوش77بختي ط77بیعي و وحش77ي رمانتی77ك آنه77ا را به77م
زده.ملويل كوشید تاخوانندگان آمريكايي رابا فرهنگ فولكلوريك م7ردم ب7ومي آن جزاي7ر آش7نا كن77د.به نظ7ر
م77ورخین ادبی7777ات،ملويل ب77ا بعض77ي ازآث77ار تی77ره و مت77افیزيكي اش،يك77ي ازمعلم77ان نويس77ندگي كافك77ا
شد.درهنرنويس77ندگي اش میت77وان ب77ه جنب77ه ه77ايي از ش77رح رئالیس77تي، تاكی77د اس77تعاره اي و س77نبلیك،
عمقي روانشناسانه، ت77وجه ب7ه جزئی7ات، دان7ش وس7یع و هم77ه ج7انبه، و ب7دلیل ريش7ه ه7اي ش7كاكي و

 ق77رن20پوريتاني؛ابستراكت روشنفكرانه، برخورد نم77ود. دوس77تداران ادبی77ات م77درن س77رانجام اورادر ده77ه 
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گذشته كشف و عظمت ادبي اورا ق77در نهادن777د.اويكي ازپیش77گامان ادبی77ات م77درن درغ77رب اس77ت. ملوي77ل
 جلد ازآثار اوبفروش رفت و درآمد50000درزمان حیات به مشهوريت لزم نرسید.درتمام طول زندگي فقط 

 دلر نب77ود؛ رقم77ي ك77ه در كش77ور وس77یع و پرجمعی77تي مانن77د10000 س777ال،بیش از 45ادبي اش در ط77ول 
آمريكا،بسیار ناچیز بنظر مي آيد. 

 درآنج77ا درگذش777ت.اوفرزند ي77ك بازرگ77ان1891 درآمريك77ا متول77د ش7د ودرس77ال 1819هرمان ملوي77ل درس77ال 
سالگي پدررا ازدست داد و مجبورشد ب77ه ش77غلهاي گون777اگون،ازجمله: ك77ارگر12ورشكسته بود.ملويل در 

مزرعه،حمال كشتي باربري،ماهیگیري و شكار وال و نهنگ دريايي، ملوان نیروي دريايي، كارمن77د بان77ك و
معلمي بپردازد.ملويل بعدها سفرهاي دريايي و اقامت درجزاير اقیانوس جنوب را “دانشگاه هاروارد“ خ77ود
نامید. اودر دوره جنگ داخلي آمريكا،زمانیكه مامور گمرك بود،ب77ه انتش77ار چن77د كت77اب ش77عر خ77ودپرداخت و

 س7اله ب77ود ك77ه35امیدوار بود كه از طريق نويسندگي بتوان77د ش77غلي در وزارت ام77ور خ77ارجه بیاب777د.ملويل 
جهت زيارت اماكن مقدسه مسیحي به بیت المقدس و اورشلیم امروزي در شرق ال اوسط ! سفر كرد.
به نظر روانشناس77ان، تلخ77ي ه77ا و مش77قت ه77اي س77فر و تربی77ت مس77یحیت پوريت77اني ،ب77اعث ب77دبیني او
شدند.اوخلف هاوتون، يكي از منتقدين و معلمان نويسندگي اش ، در ادبیات و فلسفه، خودآموز بود.ب77ه
روايت شاهدين،بومیان جزاير پولینزي،مدتي اورا به اسارت خود درآوردند.گرچه اوش77اهد آدمخ77واري م77ردم
جزاير فوق بود،ولي از انسانهايي شاد و طبیعي در بهشتي دست نخورده، گزارش میدهد كه در ش77رايط
خاصي احترامي براي حیثیت و شرف انساني قائل نیس7تند و اورا ش7كار میكنن7د. ب7ا اينوج77ود ملوي77ل ي7ك
احساس عظیم همدردي براي استثمارشدگان، تحقیرشدگان، بي حقوقان و ت77وهین ش7دگان زم77ان خ77ود

دارا بود. 
يكي از آثار معروف ملويل، رمان“ موبي دي77ك“، ي77ا ش77كار نهن77گ و وال دري77ايي، اس777ت.امروزه درنظرغ77الب
خوانندگان،نام ملويل، يادآور مبارزه ناخدا آهاب با ي77ك نهن77گ دري777ايي،دراين رم77ان است.آه777اب ب77ه س77بب
فردگرايي عصر رنسانس و رمانتیك ،و شكل مبارزه شورشي نالوطي هاي تاريخ مانند : شیطان، ابلیس،
پرومتن و فاوست،به مقابله با اتوريته خدايان میپردازد.گروهي ازمنتقدين ،مبارزه وال و نهنگ ب77ا س77یاهي
عمیق اقیانوسي دراين كتاب رامبارزه انسان با شرايط آفرينش و جه77ان میدانند.درنظرآنها،آه7777اب س77نبل
امپريالیسم ديني و صنعتي آمريكا است كه خواننده را بیاد قهرمانهاي بدبین و سخنور شكس77پیري م77ي
اندازد. ناخدا آهاب میخواهد از طريق مبارزه ب77ا وال س777فید،خواننده را ب77ه مب77ارزه باتم77ام ش77رايط خلقی77ت
جهان دعوت كند.اودراي77ن رم77ان ش77والیه اي گونه،پیش777گام س77بك نويس77ندگي كافك77ايي اس777ت..درجايي
ازكتاب از زبان آهاب گفته میشود كه اگر حتا خورشید قصد توهین و تحقیر انس77ان را داش77ته باش77د، باي77د
به وي سیلي زد.آهاب نامي است انجیلي كه بر اثر كتك كاري با خداي باريتع777الي،براثر مشت،لك777ه اي

سیاه زير چشمش بجا مانده. 
ملويل نمونه كلسیك يك نويسنده ناشناخته است كه دونسل طول كشید تا وي ج7ايي در فض77اي ادب7ي

 قرن گذشته تاكنون، يك نوزايي ملويل شناسي درغرب آغازشده.پیرامون وي نه20ترقیخواه بیابد.از دهه 
تنه77ا بی77وگرافي نويس7777ان،بلكه روانشناس77ان و مفس77رين اس77طوره شناس77ي، دس77ت ب77ه قل77م ب77رده
اند.درفرانسه، كامو كوشید تا اورا به خوانندگان معرفي نمايد. دوستداران ادبی77ات درايتالی77ا اورا ب77ا يوس77ف
كنراد مقايسه میكنند.صاحبنظران ،گ77رگ دري777ا،نوشته ج77ك لن77دن و پیرم77رد و دري77ا، اث77ر همینگ77وي، و ك77وه
جادويي ، اثر توماس مان، را تقلیدي از كاپیتان آهاب،دركت777اب ملوي77ل میدانند.روانش777ناس مع77روف، يان77گ

 ك77ه س77نت گراي77ان آلم77اني دچ77ار30 آثار ملويل را روانشناسانه تفسیر نمايد.دردهه 1930كوشید درسال 
بحران فرهنگي شدند و بازار بدبیني درآلمان داغ گردي77د،آنها كوش7یدند ت7ا س77راغ آث7ار ملوي77ل بروند.تن777وع
سبك و مشكل ترجمه شايسته آثار ملويل ،باعث شد كه او هیچگاه درخارج از آمريكا به مش77هوريت لزم
نرسد و برخلف ساير رمانهاي آمريكايي، صنعت فیلم نیز نتوانس77ت آث77ار اورا م77وفقیت آمی77ز ب77ه روي پ77رده
ب77برد. ب7راي غ77رض ورزان فرهنگي،ملوي777ل ي7ا ب77ه ان77دازه لزم مس77یحي نب77ود و ي7ا درش7رح رواب77ط عش77قي

وجسمي بومیان جزاير، پرده دري كرده است. 
امروزه اهل نظر درآثار ملويل انتقاد از تمدن صنعتي و توسعه طلبي امپريالیستي آمريكا را عم77ده میكنن77د
و مینويسند او نشان میدهد كه چگونه روياهاي روزانه آمريكا باجنبه هاي تیره و غیرانس77اني اش ب77ا ه77م
درتضادهستند.ودرآنجا مسئولیت دمكراتیك افراد با فردگرايي طردشده و بي فرهنگ7ي عم7ومي سرش7اخ
گرديده و آگاهي انساني به بحران ارزشهاي اخلقي و ا77عف فرهن77گ  عجی77ب وابس77ته ش77ده.در آث77ار او،
كشتي،سنبل جامعه آمريكا و سفر دريايي نشانه استعمار صنعتي سرمايه داري است كه ترمزي نم77ي
شناسد،همانطور كه صنعت ماهیگیري و شكار وال امروزه ماشیني شده.توایح اينكه ش77كار وال انزم77ان
مهمترين منبع درآمد اقتص77اد آمريك77ا ب77ود!. فريبك77اران و منح7رف كنن7دگاني بن77ام ابلی77س و ش77یطان ام77روزه
درنظام سرمايه داري درلباس : نماينده بیمه، مشاور مالیاتي و غیبگوي ستاره شناسي و فالگیري فعال

هستند. 
ازجمله آثار ملويل: رمان شكار وال “موبي ديك“،جزيره تائیتي، اومو،ژاكت سفید يا جهان روي يك كشتي
جنگي آمريكايي، چند نوول، چهار جل7د كت77اب ش77عر، تیمولئ77ون، م77اردي، جزاي77ر ج77ادويي، ي77ك آق77اي قاب77ل

اعتماد، و عزرائیل پوپر، هستند.
اولین كتاب او رمان تائیتي،درزمان حیات موفق تري7ن اث7ر اوشد.دراي77ن كت7اب و كت7اب اوم77و، او ب77ه ش7رح و
توصیف زندگي بومیان جزاير درياي جنوب م77ي پ77ردازد و نش77ان میده77د ك77ه چگ77ونه فرهن77گ اس77تعماري و
اس77تحماري! مس77یونرهاي م77ذهبي، م77ردم را ب77ه پ77وچي و وحش77ت میكش777اند.اودراين دوكت77اب تص77ويري
رمانتیك و اتوپیستي از فرهنگهاي ساده و وحشي اولیه میدهد.دركتاب ژاك77ت س777فید،براساس تجربی77ات
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شخص77ي،گزارشي انتق7ادي و رئالیس7تي از زن7دگي ملوان77ان نی77روي دري7ايي ارت7ش آمريك7ا میده77د.رمان
ماردي، رماني است رمانتیك كه در طي يك سفر دري77ايي ماجراجوي77انه ،قهرم77ان داس77تان جوي77اي معن77ي
زندگي میشود. در نوول بیلي،آخرين اثر او،مبارزه مسئولیت ف77رد و ق77درت سرنوش77ت ب77ه نم77ايش درآم77ده
است.كتاب عزرائیل پوپر، رماني اس77ت ت77اريخي در ب77اره انقلب آمريكا.ب777ه نق77ل از م77ورخین ادب77ي، ملوي77ل
میخواست با نوشتن كتاب وال سفید ثابت كند كه در شرايط دمكراسي مدل آمريكايي میت77وان آث77اري ب77ه
زيبايي كتابهاي شكسپیر در جامعه طبقاتي انگلیس آفريد، گرچه كتاب شكار نهن77گ م77وبي دي77ك ،آنزم77ان

بین خوانندگان هواداران زيادي نیافت.

هرتا مولر و جایزه نوبل ادبی .۔ ۱۱۳

Herta Mueller ( 1953 - ? )                زنان و ادبیات اد دیکتاتوری استالینیستی .

آخر این چه وطنی استکه چمدان سفرت را که برداری،همچون جگرزلیخا از هم می پاشد ؟
ب77ازهم ماراس77فارش داده،ب77رای روز ای ک77اش امروزب77ا خ77ودم برخ77ورد نم77ی ک77ردم ،س77ازمان امنی77ت

دع77وت ک7رده .فق77ط س7ازمان امنی77ت رش77د ک7رده  صبح؛یعنی برای ب77ازجویی س77رپایی10دوشنبه،ساعت 
مثل اقتصاد ،فرهنگ وهنر . وقوی تر شده،نه بخشهای دیگر جامعه

 اعلن شد. او گرچه درکشور روم77انی2009خانم هرتا مولر، برنده جایزه نوبل ادبیات امسال؛ یعنی سال 
 بدنیا آمد ولی آلمانی تبار است و در روستای نبات س77الهای ک77ودکی اش را س77پری نم77ود.1953درسال 

 دس77ت ب77ه1987آزار و تعقی77ب او از ط77رف دول77ت استالینیس77تی چائوشس77کو ب77اعث ش77د ک77ه او درس77ال 
مهاجرت بزند و ساکن آلمان غربی آنزمان بشود . چون پدرش درزمان جنگ جه77انی دوم همک77ار س77ازمان
گشتاپوی آلمان فاشیستی بود، بعد از بقدرت رسیدن سوسیالیسم استالینیستی، م77ادرش را دس77تگیر
و به اردوگاههای کار اجباری فرستادند. بعدها از هرتا مولرنیز خواستند تا با س77ازمان امنی77تی س77کوریتای
رومانی همکاری کند ، ولی او با مخالفت تحسین آمیز این دعوت را رد نمود و از طریق ادبیات افش77اگرانه
به مبارزه با حکومت چائوشسکو پرداخ77ت. هرت77ا م77ولر پی77ش از تعقی77ب امنی77تی ب77ه ش77غلهای م77ترجمی و
آموزگ77اری پرداخت77ه ب77ود. او در دانش77گاه بوخارس77ت ب77ه تحص77یل ادبی77ات و زب77ان آلم77انی و رم77ی پرداخ77ت.

نخستین رمان او " سقوط و ابتذال " بشکل سانسور شده در رومانی منتشر گردید.
اوتاکنون خالق چند جلد کتاب داستان، رمان ، و مقاله بوده است، از آنجمله – ف77وریه پ77ا برهن77ه ، انس77ان
قرقاولی ساکن زمین است ، سفر روی یک پا ، درسهای نویسندگی در دو دانشگاه ، شیطان توی آ ینه
جا خوش کرده ، نگهبان شانه اش را بدست گرفت ، حیوان قلبی ، گرسنگی وابریشم ، نکاه بیگانه ، در
میان گرههای زلف یک زن زندگی کردن، یکبار بگی77ر دوب77ار ول ک77ن ، روب77ا آنزم77ان ه77م ش77کارچی ب77ود . ای

کاش امروز با خودم برخورد نمیکردم ،و در درون تله شکار ، هستند.
 ، و ج7ایزه اروپ77ایی ادبی77ات در1994ازجمله جوایز دریافتی پیشین او، ج7ایزه ه77اینریش کلیس7ت درس7ال 

 م77ی باش77ند .او در آث77ارش ب77ه تجرب77ه ه77ای ت77رور ، ب77ازجویی ، تهدی7777د،جنگ ، فاشیس77م،1995س77ال 
استالنیسم ، تحقیر،ترس، ترد،مقاومت،فرار،تبعید،  وطن ، و مه7اجرت م7ی پ7ردازد . چ77ون قهرمان7انش در
فضای ترس و وحشت ناشی از شرایط دیکتاتوری زندگی میکنن777د،آثار او را بخش7ی از ادبی7ات رئالیس7تی
آلمانی – رومانی بحساب می آورند. او از یک دولت فاسد و یک جامعه داغان سخن میگوی7د ک77ه پن7اه ب7ه
الکل و دستفروشی آورده اند. همچون آثار گونتر گراس، آنا سگر ، پاول سلن ، اینگه مولر ، پی77تر وای77س،
برنهارد ، و روزا آوسلندر، کتابهای او به موا77وعات فاشیس77م، جن77گ، دیکت77اتوری ،آواره گ77ی ، مه77اجرت ،
تبعید، بازجویی، خانه گردی، و ترور می پردازند. در آثار او ساختارهای اسطوره ای ، اس77تعاری، و تص77اویر
بوتیقایی در رمانهای خانوادگی، تقصیر روستایی و بی خی77الی سیاس77ی مردم77ی وحش77ت زده را نش77ان

میدهند.
    

  قسم آزاديخواهي روي تپه گنجشك ها !۔ ۱۱۴

آلكساندر هرتسن،نويسنده،فیلسوف و مبارز اجتمايي روسیه زمان تزار، همچون تروتسكي و كروپتكی77ن،
نشان داد كه روسها در ژانر خاطره و اتوبیوگرافي نويسي،درجه77ان ب77ي همت77ا هس77تند. بع77د از شكس77ت
آزاديخ77واهي جنب77ش  دكابريس77ت ه77ا، هرتس77ن ج77وان، هم77راه رفیق77ي، در روي تپ77ه اي،مع77روف ب77ه تپ77ه
گنجشكها در اطراف شهر مسكو، قسم ياد كرد تا در راه عملي نم77ودن آزادي، هیچگ77اه دس77ت از مب77ارزه

اجتمايي برندارد.
ازبدشانس77ي ه77اي ت77اريخي زم77ان هرتس77ن اي77ن ب77ود ك77ه ه77ر روش77نفكري ي77ا مبل77غ ناسیونالیس77م پ77ان
اسلويستي روسي ويا جانبدار فرهنگ و ارزشهاي اروپاي غربي مي بود.يعني انتخاب مواع گیري بین؛

بدتر و بد درمیان ترقیخواهان.
در دايرت المعارف هاي امروزي، هرتسن را با القابي مانند: مبارز سیاس7ي اجتم77ايي، دمك7رات انقلب77ي،
فیلسوف، و از پیشگامان مبارزه براي تبلیغ ايدههاي سوسیالیستي، مفتخر میكنند. غیر از آنها، هرتسن

 روسیه نیز بود. به نقل از لنین ،او يك77ي19يكي از روزنامه نگاران و ناشرين مشهور مهاجر نیمه دوم قرن 
از پايه گذاران مطبوعات آزاد و مستقل تاريخ روسیه نیز بود. 



136

هرتس77ن از نظ77ر فلس77في زي77ر ت77اثیر هگ77ل و فوئرب77اخ ب777ود.لنین درب77اره او مینويس77د: او تنگاتن77گ دركن77ار
ماتريالیسم ديالكتیك مبارزه نمود، ولي در م77رز ماتريالیس77م ت77اريخي توق77ف نمود.متاس777فانه اوقانونمن77دي

تاريخ را درك ننمود و در بند اوتوپي باقي ماند.
هرتسن و اسكندر ازجمله نامهاي مستعار او بودند. نام واقعي هرتسن، يعقوب لوف بود.هرتسن درسال

 در تبعید در پاريس درگذشت.پدرش يك ژنرال اشرافي و مادرش1870 در مسكو بدنیا آمد و درسال 1812
يك زن خدمتكار آلماني بود.ه77واداران ب77ا تكی77ه ب77ر واژه آلم77اني هرتس77ن، اورا “فرزن77د قل77ب“ نامیدن77د. او در
جواني باكمك رفیقي بنام اوگارت، محفلي اد تزار،ب777راي لغ77و نظ77ام مال77ك الرعی77تي تش77كیل داد.وبع77دها
باكم77ك مب77ارز ديگ77ري بن77ام بلینس77كي ،نی77ز راديك77ال تري77ن ش77اخه روش77نفكران انقلب77ي روس77یه را پ77ايه
گذاشت.هرتسن سالها به افش77اي ناسیونالیس77م اسلويس77ت ه77ا و جن77اح راس77ت جه77ان وطن77ان ب77ورژوا
لیبرال غرب گرا پرداخت. اودرجواني به جرم آزادانديشي چندسالي درنقاط بد آب و ه77واي روس77یه ت77زاري

 ب77ه خ7ارج ف7رار و مه7اجرت نم77ود و در س77ويیس پاس77پورت و ملی77ت1847در تبعید بود.و س77رانجام درس7ال 
سويیسي را قبول كرد.ث77روت و ارث پ77دري م77وجب ش77د ك77ه خلف س77اير مه777اجرين،اودرخارج دچ7ار فق77ر و

تنگدستي نباشد.
 درآنجا حضورداش77ت و در اي77ن رابط77ه كت7اب “ ن7امه ه77ايي از1848هرتسن درحین انقلب فرانسه درسال 

ايتالیا و فرانسه“ را منتشر كرد كه خوانندگان بیشماري يافت.درب77اره آگ77اهي او گفت77ه میش77ود ك77ه گرچ77ه
هرتسن ژورنالیست سیاسي بود ول7ي او پیچی7ده ت7ر از آن فك7ر میك7رد ك77ه بتوان7د ره7بر انقلب7ي تودهه7ا
ش777ود.آثار هرتس77ن در زمین77ه : ادبی77ات، فلس77فه، تحقیق77ات اجتم77ايي وت77اريخي، و ژورنالیس77م، فناناپ77ذير

 در انترناسیونال اول نیز شركت نمود. 1869هستند.از نظر عملي، وي از سال 
هرتسن درجواني دوستدار آثار شیلر،مخصوصا نمايشنامه“ دزدهاي“ او بود و به مطالعه آثار: روسو، ولتر،
ف77وريه، س77ن س777یمون،بايرون، ش77لینگ، وآث77ار ممن77وعه پوش77كین و دكابريس77ت ه77ا پرداخ77ت. او در دوران

 ب77ا19 ق77رن 50-40دانشجويي خود را با فلسفه طبیعي و علوم طبیعي مش77غول ك77رد. هرتس77ن در ده77ه 
تكیه برهگل و فلسفه ماتريالیستي اروپايي و عقايد سن س77یمون، تئ77وري جنب77ش دمكراتی77ك انقلب77ي را
پايه گذاري نمود.اوبا مبارزين و هنرمندان زمان خود از جمله ب77ا : ل77ويز بلن77ك، پ77رودن، گاريبال77دي، شخص77ا

ملقات نمود. 
هرتسن،مبارز مهاجري بود كه بین : ادبیات،فلسفه، و ژورنالیسم ،م77دام س77نگر ع77وض میك77رد.اودر دوران

1842دانشجويي كتابي با عنوان “ تجزيه و تحلیل سیستم خورشیدي كپرنیك “ نوشت.هرتسن درسال 
دو اثر فلسفي خوديعني: “ سطحي گري درعل7م“ و “ ن7امه ه7ايي پیرام77ون تحقی77ق در ط7بیعت“را بپاي7ان
رساند.اين دو كتاب ،برآورد اشتغال او ب7ا عل77وم ط77بیعي و فلس77فه هگ77ل بودن7د.وي ب77ه انتق7اد از ذهن7ي و
الهامي بودن فلسفه رمانتیك هاي آندوره نیز پرداخت. هرتسن بر اساس علوم تجربي،خواه77ان ش77ناخت
عیني شد.مواع ماتريالیستي او ريشه در فلسفه طبیعي داشت. وي میگفت كه طبیعت عیني است و

ذهن و آگاهي،محصول شرايط عیني هستند.اوآنزمان اين نظريه خودرا “رئالیسم“ نامید.
 به لندن رسید ودرآنجا مجلت و گاهنامه ه77اي:1852بعداز اقامت دركشورهاي گوناگون،هرتسن درسال 

ستاره قطبي، ناقوس، وصداهاي روسیه، را منتشر كرد.اودرمجله ناقوس،خواهان حذف سانس77ور، تن77بیه
بدني، و نظام مالك الرعیتي شد. طبق اسناد،بعداز مرگ نیك77ولي اول، گزارش77هاي متن77وعي مخفی77انه از
روسیه بدس77ت او میرس7ید ك77ه وي در مجل77ه “ س77تاره قط7بي“ منش7ر م77ي نم7ود. مجل77ه ن7اقوس س7الها
مخفیانه و بطور غیرقانوني وارد روسیه میشد و حتا آلكساندر دوم نیز يكي از خوانندگان علقمند آن ب77ود.
دو كتاب : “ازساحلي ديگر“ و“نامه هايي ازايتالیا و فرانسه“ درباره تحول و پیش77رفت اي77دههاي انقلب در
روسیه هستند.وي دركتاب “ پیشرفت ايدههاي روسیه“ به تجزيه و تحلیل روس77یه از زم77ان پط77ر ك77بیر ت77ا

 پرداخت. يك77ي از مش77هورترين آث77ار اوكت77اب : “مش77اهدات وخی77الت“،ي77ك وق77ايع نگ77اري بی77ن19میانه قرن 
 روسیه و اروپا،ازجنب7ش دكابريس7تي ت7ا كم7ون پ7اريس اس7ت.آن كت7اب مانن7د كت7اب1868-1852سالهاي 

“خ77اطرات انقلب“ كروپتكی77ن، زن77دگي اجتم77ايي روس77یه رادرزم77ان حك77ومت نیك77ولي اول نش77ان میده77د.
دركتاب “واقعیات و تخیلت“ او به شكست انقلب فرانسه،آلمان، ايتالی77ا، و زن77دگینامه مه77اجرين انقلب77ي
می77پردازد. وي در اي77ن كت77اب ب77ه تنف77ر خ77ود از ص77فات ب77ورژوايي مانن77د: فردگراي77ي، خودخ77واهي، بزدل77ي،

سودجويي،تنگ نظري، چوخ بختیاري!، سطحي گري، و ناسیونالیسم كور، اعتراف میكند.
 كتاب “يادداشتهاي يك جوان“ را منتشر كرد.وي در رابطه با اين1842هرتسن در زمینه ادبیات،درسال    

كتاب و به جرم آزادانديشي،سالها در نقاط مختلف روسیه در تبعید بود.وي قبل از مه77اجرت بخارج،كت777اب
“دكتر پروپوف“ را در رابطه ب77ا تض77اد هن77ر نمايش77ي ب77ا نظ77ام مال77ك الرع77ايتي نش77ان داد. وي در كت77اب “ از
س7احلي ديگ7ر“ ب77ه روانشناس7ي زن7دگي اجتم7ايي پرداخ77ت. اي77ن كت7اب ح7اوي هن7ر ادب7ي و ژورنالیس7م

اجتمايي است. كتاب “زاغ دزد“،يكي از داستانهاي بلند او است.
مهمترين كتاب او رمان “ مقصر كیست؟ “، داستاني است پیرامون فلسفه اجتمايي.آن كتاب را نیز اولین
رمان پیرامون مواوع زنان در تاري77خ ادبی77ات روس77یه میدانن77د. در اي77ن كت77اب او ب77ه محك77وم ك77ردن جبره77اي
اجتمايي مي پردازد كه به اختلف77ات خ77انوادگي م77ي كش77ند. در اي77ن كت77اب نش77ان داده میش77ود، چگ77ونه
عشق،روابط زناشويي و همبستگي خانوادگي بدلیل فشار اجتمايي و فقر از هم م77ي پاش77ند. هرتس77ن

با بجا گذاشتن آثار بیشمار ادبي-هنري ، راهي براي رئالیسم انتقادي در ادبیات روسیه باز نمود.  
متاسفانه سرانجام شكست انقلب دركشورهاي آنزمان اروپا سبب سرخورده گ77ي او ش77د و ناامی77دي از
قول ه7اي انقلب فرانس77ه ب7اعث ش7د ك77ه هرتس77ن ب7ه انتق7اد ازآن ب77پردازد. او شكس7ت انقلب را ب77دلیل
ره77بري خ77رده ب77ورژوازي آن میدانس77ت. هرتس77ن درخ77اتمه ب77ه عقاي77د خلق77ي گ77ري ن77ارودينكي و پ77ان
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اسلويس77تي بازگش77ت. اوفك77ر میك77رد روس77یه میتوان77د ب77دون گ77ذر ازمرحل77ه س77رمايه داري،ب77ا تكی77ه ب77ر
سازمانهاي دهقاني به سوسیالیسم دهقاني برسد.دهها سال آثاراو درآلمان،ايتالیا،فرانسه، و انگلی77س

“ ، “از س7احلي ديگ77ر“ و…علقمندان زيادي داشت.هرتسن با كم77ك آث7اري مانن7د “ ن77امه ه7ايي از ايتالی7ا
“درباره پیشرفت ايدههاي انقلب روسیه“، از غرب گرايي به سوسیالیسم مل77ي رس77ید. اوفك77ر میك77رد از
اين راه میتواند زشتي هاي كاپیتالیسم و بورژوازي غرب77ي را دور زده و م77انع اش77اعه آنه77ا ش777ود.هرتسن
میگفت براي عملي كردن سوسیالیسم تنها كافي نیست كه قانون م77الكیت خصوص77ي لغ77و ش77ود، بلك77ه
بايد باكمك فرهنگ نو، قوانین حقوقي جديد، اخلق جمعي، زن77دگي خصوص77ي س77الم و مردم77ي، تربی77ت

خانوادگي ، و رابطه همه آنها با همديگر، به اهداف سوسیالیستي رسید.
  Alexander Herzen (1812-1870)                                                                                       

                                                                                                                                   

رمانتیك هاي عاشق زنان شوهردار!۔ ۱۱۵

 Höllderlin, Friedrich (1770 1843)                                  فريدريش هولدرلین 
جنون شاعر رمانتیك بخاطر عشق .

، تحصیلكرده هايي ك77ه ب77دليل مكت77بي، سیاس77ي ، و ي77ا طبق77اتي- در درب77ار،19درغرب گويا تا اواخر قرن 
كلیس77ا و دانش77گاه -ش77غلي نم7ي يافتن77د، معم77ول معل77م خ77انگي و خصوص7ي بچ77ه پول77دارها ، مخصوص77ا
نوباوگان اشرافي، دوك ها ، خانها و ساير مقامات لشكري و كشوري- میشدند تادرفش7ار م7الي و م7ادي
قرار نگیرند. بعضي از اين فرهنگیان غیررس7مي درآن محی77ط ه7اي رمانتی7ك گ7رم و ن7رم و رف7اهي، گ7اهي
عاشق زنان ارباب میشدند. با افشاي اينگونه روابط، اغلب آموزگاران فوق، اخراج، زندان، تبعید و يا بیم77ار

رواني میگرديدند.
 به س7بب عش7ق ب77ه همس7ر ي7ك18فريدريش هلدرلین، شاعر رمانتیك انساندوست انقلبي، میانه قرن 

بانكدار معروف ثروتمند، بعد از شنیدن بیماري و مرگ معشوقه، خود نیزجنون گرف7ت و ح7دود چه7ل س7ال
پايان عمر خودرا در تیمارس77تانهاي خصوص77ي خیري77ه گذران77د. ماركسیس77ت ه77ا غی77ر از دلي77ل احساس77ي
رمانیك ، تضاد تصورات ايده آلهاي اجتماعي او با نظام مطلقه ملوك الطوايفي فئودالي را، عل77ت دي77وانگي
هلدرلین برمي شمارند.اوشاعري است سیاس77ي انقلب77ي، جانب77دار انقلب ك77بیر فرانس77ه، ك77ه  در درون
كشور علیه شاه و خان و كلیسا به مبارزه پرداخت و در خارج از میهن اش علیه تركهاي عثم77اني و ب77راي
رهايي يونان اشغال شده . وي در نامه اي به خواهرش مینويس77د ك77ه : ب77راي انقلب فرانس77ه دع77ا ك77ن،

چون آنها مدافع حقوق انساني هستند. 
هلدرلین در مرحله اي از زندگي ادبیش با مكتب كلسیك گوته و شیلر وداع نمود تا روي پرچم خود    

مكت77ب رمانتی77ك را اعلن نماي77د. او را در كن77ار ژان پ77اول، گ77وته ، م77ارتین ل77وتر ، و ريلك77ه ، يك77ي از نواب77غ و
استادان زبان آلماني يشمار مي آورند. امروزه اشعار او يكي از بهترين، مهمترين، عمیق ترين و زيب77اترين
آثار زباني بشمار مي آيند. او خالق سروده هايي است پیرامون احترام به :انسان، وطن، وليت، ط77بیعت
، هن77ر، عش77ق و اي77ده آله77اي فرهن77گ يون77اني. منتق77دين چ77پ مینويس77ند ك77ه او ب77ا زب77اني اس77تادانه و
هومانیستي، يكي از مهمترين شاعران انقلبي بورژوايي (شهروندي؟) آلماني است. شعرش ب77ه تقلی77د
از شعر يونان باستان خواهان وحدت انسان و طبیعت است. آنطور كه خوانندگان رمانتیك انتظار داش77تند،
شعراو غیر از نوستالژي اتوپیستي، داراي آهنگ موسیقي است.وغی7ر از جنب77ه ه77اي سیاس77ي و مل7ي،
شعر او داراي تصورات وحدت اتوپیستي است. در ادبیات اروپا او را يكي از نوابغ ادبي بش77مار م7ي آورن7د.

 ب77ا ش77عر1797نوس77تالژي: آزادي، زيب77ايي و ج77واني در غ77الب اش77عارش مش77اهده میش77وند. او در س77ال 
“عرواي“!شیلر وداع نمود و به تقلید از شعر يونان باستان پرداخت. در ش77عر پ77ر تحرك77ش، غی77ر از امی77د،
غم ايده آلهاي از دست رفته عصر طليي يونان باستان مطرح میگردند.زب7ان متن7وع اش7عارش س7نتز فك7ر
يوناني با مناظر زيباي وطن و واقعیات مشاهده شده ، است. او را ش77اعر اي77دهها نی77ز مینامن77د . او ب77راي

ارزشهاي ايده آل، شور و شوق آتشین شاعرانه اي ازخودنشان میدهد.
اشعار آغازين او را زير تعثیر فلسفه كانت بشمار مي آورند. تفسیرهاي فلسفي گوناگون از اشعار      

او براي تمام سیستم هاي فلسفي ايده آلیستي قرن گذشته، تاكنون مورد استفاده بعضي محاف77ل نی77ز
قرار گرفته است . او خود هوادار فلسفه پانته ايستي طبیعت-خدا بود. هلدرلین كوشید از شعرش ب77راي

 و عم77ل و اق7دام سیاس7ي ، اس77تفاده نماي7د.او در س7ر، روي77اي–حذف تضاد میان هومانیسم زيبايي گ7را 
هومانیستي جديدي بشكل دوران يونان باستان داشت.در نظر او زماني يك عصر در تاري77خ فرهن7گ اب7دي
میشود كه در آن زيبايي و عقلگرايي باهم وحدت نمايند. براي رمانتیكهايي چون او، طبیعت يك منبع درك
و احساس و حالت است يعني يك انعكاس و عكس العمل اي77دهها . در نظ77ر او عش77ق اله77ي را باي77د در
انسانیت و طبیعتگرايي جستجو نمود. او در اش77عارش ب77ه قرب77اني نم77ودن قهرمان77اني می77پردازد ك77ه ب77راي
آشتي طبیعت با خدايان، خودرا ف7دا م7ي نماين777د.اهل نظردرش77عر او جنب77ه ه77ايي از ش77عر ش7رق؛ مانن7د

موازي گرايي، راكشف كرده اند. 
اهل ذوقي مدعي شد كه سه عشق او : به انقلب فرانسه، به زنان اش77راف، و ب77ه فرهن77گ و خ77دايان 

يونان باستان ، موجب جنون غم انگیزش گرديد. او خلف همعصرانش هیچگاه از حم77ايت انقلب فرانس77ه
و تحولت اجتماعي آن دست برنداشت؛ حتا در دوره به حكومت رس77یدن ن77اپلئون . او امی77دوار ب77ود ك77ه ب77ا
كمك تبلیغ فرهنگ يونان باستان و عقايد يعقوبي انقلب فرانسه ، به پروسه انقلب در میهن خ77ود كم77ك
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نمايد. و سالها به شكايت از اوااع غیرعادلنه اجتم77اعي آلم77ان پرداخ77ت و خواه77ان تغیی77رات انقلب77ي در
روابط اجتماعي شد. نوزايي هومانیستي مورد نظر او، میبايست بر اساس : حقیقت خ77واهي، آزادي ، و
مردم گرايي باشد. در جاي ديگري او گفته بود كه براي مشاهده مجدد دوران طليي يونان باس77تان باي77د
يك نظم و هماهنگي میان انسان، طبیعت و خدايان برقرار گردد.او براي گذش77ته يون77ان مرثی77ه ه7ا س77رود.
مرثیه هايي كه میبايست براي آزادي يونان از زير سلطه تركهاي عثماني مفید واق77ع گردن77د. س77رانجام او
از رمانتیك، يون77ان پرس77تي ب77ه موا77وعات زم77ان خ77ود و تاري77خ غ77م انگی77ز كش77ورش بازگش77ت . گروه77ي از
محققین ادبي پاره اي از اشعار او را صوري و مجازي و فلسفه جه77انبیني اش را اي77ده آلیس77تي بحس77اب
مي آورند، چون او روياي روشنفكرانه اي از تاريخ و فرهنگ ايده آلیس77تي داش77ت، قهرمان7انش نی77ز اغل77ب

ايده آلیست هاي انقلبي هستند.
 در آلمان زندگي نم77ود. پ77در وي كارمن77د درب77ار يك77ي از دوك1843 و 1770فريدريش هلدرلین بین سالهاي 

هاي حاكم در يكي از ايالت آنزمان آلمان بود. امروزه هنوز تاكی77د خاص77ي روي زيب77ايي هل77درلین میش77ود.
زندگي او چون زندگي كليست بشكل تراژديك پايان يافت. وي سالها كتابدار س77النهاي درب77ار و ي77ا معل77م
خصوصي بچه هاي آنان بود. او نه تنها با هگل و شلینگ همكلس، بلكه با شیلر، گ77وته، هگ77ل و فیخت77ه

 جنون گرفت . شخص77یت ديوتیم77ا در1802آشنا شد و در دانشگاه فلسفه و الهیات خوانده بود.و در سال 
آثار او همان سوزته، معشوقه اش میباشد كه نابغه اي است با چهره اي زيب77ا، همچ77ون اله77ه اي در آث77ار

 سال تاخیر، از اوايل قرن بیست، به عظمت ادبي هلدرلین پي بردند. مجموعه آثاري از او150افلتون. با 
 تاكنون منتشر شده است . وي به ترجمه آثار يوناني از جمله اش77عار : پن77دار و1975 و 1943در سالهاي 

سوفوكلس نیز پرداخت. از جمله ديگر آثار هلدرلین : رمان هیپريون ، نمايشنامه تراژديك مرگ امپدوكلس
،شغل شاعري، جشن صلح ، سرودي براي آزادي، انسان، خط77اب ب77ه هموطن77ان، يون77ان ،آش77یل، ن77ان و
شراب، سرودهاي میهني، نیمه زندگي و اشعاررمانتیكي پیرام77ون رودخ77انه ه77اي : راي77ن ، م77اين ، نك77ار،

دونائو و غیره هستند. 

.Homer 800 v.Chr                        هومرکیست ؟- درسهای ادبی غرب .۔ ۱۱۶

اگرفردوسی هزارسال بعدازمیلد به گردآوری وشعرنمودن بخشی ازحماسه ه77ای قهرم77انی ای77ران که77ن
س7ال پی7ش ازمیلد، ازمی77ان ص7دها اس77طوره وحماس77ه قهرم7انی یون7انی دو داس77تان800پرداخت،ه77ومر 

س77ال و تاری77خ4000تاریخی الیاس و اودیسه رابصورت شعردرآورد. م77ورخین غ77رب تاری77خ فرهن77گ یون77ان را 
سال حدس میزنند. محاصره وتسخیرشهر ترویا درغ77رب آس77یای ص77غیرو درترکی77ه5000فرهنگ سومری را

س7ال بع7د یعن7ی درق7رن هش7تم پی7ش400س7ال پی7ش ازمیلد اتف77اق افت7اد وه7ومر 1200ام77روزی،حدود 
ارمیلد،آن جنگ تاریخی میان یونانیها و ترویایی ها رادردو کت7اب ش77عربلند حماس77ی خ77ودیعنی در الی77اس

واودیسه بصورت شعرروایتی درآورد.
هومر،حماسه سرای یونان، درنیمه دوم قرن هشتم پیش ازمیلد زندگی نمود.دواثر اودرآغاز ادبیات یونان
وسنت حماس77ه س77رایی قهرم77انی غ77رب قراردارن777د.اودرآغازشعراروپا نیزق777راردارد،گرچه وی متول77د ش77هر
ازمیر"سمیرنا" درغرب ترکیه امروزی است.به گمان مورخین،اوغالب عمرخودرادرروی جزیره چیوس گذراند

 ش7عر" هگزام77تری " هستند.ب777ه نق77ل28000ودرروی جزی7ره ل77وس ف77وت نم77وده اس77ت. دوکت7اب اوح7اوی 
ازکارشناسان ادبی،آثاراوتاثیرمهمی روی ادبیات غرب اززم7ان ورژی77ل ت7ا زم7ان ج7ویس از خودبج7ا گذاش77ته
اند.ح77777تی دردوره باس777تان وقب777ل ازمیلد ع777ده ای ازاه777ل ش777عر،اورا آموزگ777ارادبی خودبش777مار م777ی
آوردند.بیوگرافی نویسان اورا شاعری خواننده وآوازه خ77وان مسافرس77یار نابین77ا ونق77ال میدانن77د ک77ه آنزم77ان
دردربارحاکمان،امیران،اشرافیان ویامیان مردم معمولی درکوچه وبازاربه سرگرم نم77ودن ونق77ل داس77تانهای
حماسی کهن می پرداخته است.گرچه گروه77ی اوراش77اعر آن77دو کت77اب میدانن777د،گروه دیگ77ری وی را تنه77ا

گردآورنده ونقال اشعاروداستانهای حماسی پیش ازخود بحساب می آورند.
گروهی هم هومر رادرآغازادبیات کتبی ودرپایان شعرشفاهی یون77انی یش77مارمی آورن777د.باکمک اوازمی77ان
صدها شعرحماسی وقهرمانی دوعدد ازمهمترین آن77ان بزم77ان مارس77یده است.زب777ان شعرحماس777ی،زبان
هنری آنزمان بود.دراین دوحماسه بخش مهمی ازفرهنگ جزیره کرت وفرهنگ مکینی نقل شده اند. زبان
هومری گویاتا دوره بیزانس مورداستفاده بوده اس777ت.زبانشناسان مکت77ب اس77کندریه درق77رن س77وم پی77ش
ازمیلد درمصراش77عاراورا بص77ورت کت77بی ب77ه نس77ل ه77ای بع77دی انتق77ال داده ان777د.اطلعات ام77روزی درب77اره
هومرمعمول ازدوران هلنی به زمان مارس7یده اس77ت.گروه دیگ7ری م7دعی هس7تند ک77ه اشعاراوناش7ی از

واقعیات مستقیم،طبیعی وجهانبینی واقعی آنزمان یونان ریشه گرفته اند.
 پی7ش ازمیلد درنق7اط مختل7ف یون77ان درمی7ان م7ردم نق7ل6اشعار هومر را خوانندگان سیار ومسافر ازق7رن 

میکردند.درعبادتگاه والمپیای موردنظرهومر،خدایان وبت های سنگی گوناگونی موردتوجه م77ردم آن زم77ان
قرارداشتند.دوکتاب شعراوهمچون کتابی مقدس برای یونانی77ان و مس77تعمره نش77ینان آن درغ77رب آس77یای
صغیر،نه تنها ازقهرمانان زمینی بلکه ازخشم های الهی خدایان سخن گفته اند.؛خ77دایانی ک77ه آن زم77ان
باخندهها وخشم های خود شباهتهایی به انسانهای معمولی زمینی داشتند.درآثاراو که م77دتی بص77ورت
دین یونانی مورداحترام بودند،انسانها تصویری ازخدایان هستند،وتنها برتری خدایان برانسانها این بود ک77ه
آنان فناناپذیر وقادرترازانس77انهای معم77ولی بودن777د.احترام ب77ه خ77دایان ن77ه تنه7ا حس77ابگرانه وع77اقلنه بلک77ه
پرهیزکارانه ، وکارنیک نیزنه تنها فعالیتی اخلقی بلکه امری زیبا وخوشایند بود.زب77ان ادب77ی ه77ومر آنزم77ان

موجب وحدت میان اقوام یونانی درمقابل نیروهای خارجی گردید.
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به هومر غیرازدوکتاب الیاس و ادیسه،اشعاروکتابهای دیگری رانیزنسبت داده ان777د؛آزآنجمله : س77رودهای
هومری،کیکلوس های حماسی روایتی، سرودهای طنزچوپانی مارگیته، سرودهای خدایان، وکت77اب طن77ز

 س77رودمذهبی درب77اره33کلیله ودمنه ای جنگ موش و قورب77اقه ه77ا. س77رودهای ه777ومری،مجموعه ای از
خدایان بسبک حماسی هومری هستند که درزمان باس77تان آن77ان را ب77ه اونس77بت میدادن77د. راپس77ودها ی77ا
خواننده گ77ان مسافرس77یار ب77رای مق77دمه نق77الی وس77رودخوانی خ77ود ازای77ن س77رودهای ه77ومری اس77تفاده

 پیش ازمیلد ازطریق شاعران گمنام سروده شده اند. نبوغ ه77ومر درترکی77ب7میکردند.آنان احتمال درقرن 
سنت شعری وفرم فردی ادبی بود.عناصر زبان آرکائیک وخیالپردازی های ف77وق الع77اده درش77عراو نیزدی77ده

میشوند.
اهمیت تئوریک آثارهومردرآنجاست که نه تنها ورژیل وهوراز بلکه ارسطو نیزدر کتاب بوتیق77ای اش پیرام77ون
هنرشعرسرایی ازاوکمک گرفته است.اشعاراونه تنها قرنهادرکتابهای درس77ی اروپ77ا بلک77ه درروی ش77اعران
نسل بعد وروی جه77انبینی جوام77ع یون77ان باس77تان ازخوداثربجاگذاش77ته ان77د.دردوره رنس77انس ،کش77ورهای
رومی زبان ونویس77ندگان مش77هورایتالیایی ب77ه کش77ف دوب77اره هومرپرداختن77د. درتئ77وری ادب77ی دوره "توف77ان
وهجوم" زمان گوته درآلمان،هومر اثرمهمی بجاگذاشت،چون آنان ریشه تمام ادبیات عال ران77ه درهنربلک77ه

درطبیعت جستجو میکردند.
کتاب الیاس،اثرهومر،ق777دیم تری77ن کت77اب ش77عرادبیات مغ77رب زمی77ن اس777ت.این کت77اب بازب77انی ف77وق الع77اده

سروداین کتاب پیرامون خشم آشیل؛قهرمان ملی24 بیت شعر"هکزامتری" است.16000شاعرانه دارای 
 س77اله ش77هر تروی77ا ازط77رف یونانی77ان در غ77رب10وایده آل یونان باستان است.اشعاراین کتاب ب77ه محاص77ره 

 روز آخر محاصره تروی77ا درای77ن کت77اب50آسیای اغیر؛آنزمان مستعمره نشیسن یونان، می پردازد. حوادث 
بصورت شعردرآمده اند.زبان هنری این کتاب دارای عناصرلهجه ایونی –اولیش77ی میباش7د. منق77دین ادب77ی
مدعی هستند که هومردراین کتاب به شرح جهان انس7انی نی7ز م7ی پ7ردازد. تس77لط انس7ان برخ77وددراین
کت777اب ب777الترین ف777رم رفت777ارمطلوب انس777انی ورفتارص777حیح درمقاب777ل خ777دایان مورداعتق777اد آنزم777ان

 س77ال پی77ش ازمیلد1200است.الیاس،عنوان این کتاب از ایلیون گرفته شده که نام پیشین ش77هرترویا در
بوده. طبق اشعار آمده دراین کتاب،مبارزه دو ملت یونانی و تروی77ایی درآنزمان،مب777ارزه دو دس77ته وگ77روه از
خدایان است که از این دوطرف جنگ حمایت میکردند و س77رانجام خ77دایان غ77رب یون77انی برخ77دایان ش77رق

ترویایی پیروز شدند.
کتاب شعر"اودیسه"،جوانترازکتاب "الیاس" است که به لهجه ایونی سروده شده.این کتاب رادومین سند
آغازادبیات غرب بحساب می آورند. همچون کتاب الیاس انگیزههای شعرشفاهی درآن درج شده اند ک77ه
تازمان فرهنگ جزیره کرتی-مکینه ای به عقب میروند.این کتاب ازنظرزبانی مدرن تر از کتاب الیاس است.

 فصل،ماجرای سفرهای پر رنج ادیسه وبازگشت وی ب77ه وط77ن ن77زد24 شعر هگزامتری آن بصورت 12200
 روزآخر جنگ ترویا درای77ن کت77اب ا77بط ش77ده ان777د.کشتی شکس77ته گ77ی40همسرش است. روایت شرح 

ادیسه درحین بازگشت به وطن،دردریای مدیترانه،ماجرای غم انگیز دیگراین کت77اب اس77ت. ف77رق محت77وای
آن باکتاب الیاس،تصویری جدیدازانسان ورابط77ه دیگ77ر نس77بت ب77ه خ7دایان یون77انی اس77ت. از جمل77ه ص77فات
ادیس77ه درای77ن کت777اب: بل77وغ شخص7777یت،توانایی تحم77ل دردورن77ج زن7777دگی،اطاعت درمقاب77ل خ77دایان
،تیزهوش77777ی،خیالپردازی واحس777اس مس777ئولیت هس777تند. درای777ن کت777اب ،آنزم777ان ب777ه ش777رح انس777ان
"نوینی"پرداخته شده است،و به خلق وانسانهای ساده ورنجبر دراین کتاب ،خلف کت77اب الی77اس اهمی77ت
بیشتری داده شده است.این کتاب نه تنها روی حماسه سرایی دوره سدههای می77انه غ77رب، بلک77ه روی
دوره رنسانس نیز تاثیرمهمی داشته است. ادیسه دراین کتاب بعداز سالم رسیدن به وطن در ایتاک777ا،به

انتقام از مردان مزاحم اشرفی میپردازد که درغیاب او، مزاحم همسرش پنلوپ شده بودند.
شاعر ، دليل ابدي شدن .

 

شعر ، نام هايي تكان دهنده !۔ ۱۱۷

)  ) Horaz 65 – 8 هوراز .  قبل از میلد

 سال پیش از میلد است كه هوراز، شاعر ملي جمهوريخواه و اصلحگراي رم باستان به50زمان ، حدود 
مدرسه میرود . نام كامل او “ملك هرات فلك“،فرزند يك بنده آزاد شده است ك77ه ب77ه ن77ان و آب77ي رس77یده.

س7ال اس77ت ك77ه اودر محاف77ل ادب77ي2000گرچ مجموع اشعارش به قطوري يك كتاب اس77ت ول77ي بی77ش از 
جهان اين چنین شهره آفاق است .او پیش از خیام نوشت كه “حالي خوش باش و فكر برباد مكن !“.

هورازرا مهمترين طنز سراي رم باستان نیز بشمار م77ي آورن7د .گروه77ي ه77م اورا ام7روزه نماين7ده “ش77عر 
مطلق“ میدانند چون او شاعر تواناي فرم است تا محتوا.اوازهواداران محفل اسكندريه و يكي از آغاز گران
“شعرنوگرا“ در قديم میباشد. بجاي شعر طويل حماسي پیشین، او به سرودن ش77عر كوت77اه پرداخ77ت. در
نظر او هر شعري بايد مانند تابلو نقاشي باشد. و هر بیتي، اث77ري اس7ت هن77ري ب7ا پروس77ه اي رياا7ي و
قانون مندي هايش.و هر واژه بايد تاكیدي باشد براي احساسات شاعر. چون فقط احساس77ات شخص77ي
در شعر او غالب است، اشعارش اتوبیوگرافیك نی77ز مینامن77د. او دو نق77ش ب77راي ش77اعر قاي77ل اس77ت؛ يك77ي

اينكه  مفید باشد، ديگري آنكه موجب فراخي خاطر گردد.
در شعر او گاهي، پشت هر بیتي، خوف از مرگ حاكم است . او غیر از اشاره به اعف هاي انسان،     

به انتقاد اجتماعي نیز مي پردازد و توصیه میكند كه انسان نبايد پايش را از مرزهاي طبیعي فراتر بگذارد.
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اخطار فلسفي او : قناعت، اعتدال، خونس77ردي، و می7انه روي در زن7دگي اس77ت.گرچه ه7ر درد و رنج7ي،
پاياني دارد، از جوانان میخواهد كه خوش باش7ند و ل7ذت ببرن7د. او در ج7واني، تبلی7غ فلس77فه ل7ذت اپیك77ور

نمود و در كهنسالي، عزلت و گوشه گیري رواقي را پیشنهاد كرد.
بدلیل حضور مدام جنگه7اي ام77پراتوران خ77ودي و خ7ارجي،اواز سیاس7ت و رف7رم ناامی7د گردي7د و ا7عفهاي
انسان را:ح77رص و طمع،ارثی777ه خ77واري و خ77وش گ77ذراني دانس77ت .فلس77فه خصوص77ي او پیرام77ون تاري77خ و
اسطورههاي رم و يون77ان و اي77ران ب77ود .او يك77ي از وق7ايع نگ77اران ادب7ي تاري77خ و سیاس77ت نی77ز بش77مار م7ي
آيد.آثارش سندي است پیرامون جامعه رم درصد سال پیش از میلد.در شعرش، خوانن77ده گ77اهي ش77اهد
شور و لذت در زندگي- و گاهي گ77واه قن7اعت و درويش7ي رواق7ي میگ77ردد . ش77عر او تش77ويقي اس7ت از :
عشق، دوستي، جمعگرايي، ط77بیعت ، ش7راب نوش77ي و آواز. از جوان77ان میخواه77د ك77ه : ورزش، عش77ق،
رقابت، و بازي را فراموش نكنند.او بجاي خیالپردازي، به طرح احساسات واقعي خود میپردازد.شور و غ77م

نیز گاهي در شعرش به رقابت باهمديگر میپردازند. 
دانته او را به اهمیت هومر میدانست. ورژيل بدلیل توانايي هاي ادي و تئوريك، اورا به امپراتورزم77ان    

خودمعرفي نمود تا مورد پشتیباني قرار گیرد. در ادبیات غرب، گوته، شیلر، بودلر، هسه ، و برشت را زي77ر
تعثیر او بشمار مي آورند.لسینگ او را نه تنها شاعري فیلسوف، بلكه نماين77ده طن77ز و عق77ل نامی77د. نیچ77ه
اورا تنها نماينده هنر شعرس77رايي باس77تان دانس77ت ك77ه ه77ر واژه اش داراي شناس77نامه و پرون77ده و ج77اي
خاصي است .ولي هوراز، خودرا ش7اگرد س77افو، ش7اعره لزب77ي دوره باس77تان دانس7ت . فلس77فه عامی77انه
هوراز داراي عناصري از فلسفه اپیكور و فلس77فه رواق77ي آنزم77ان اس77ت . زب77ان و هن77ر ش77عري او قرنه77ا، از

جمله ايده آلهاي ادبیات غرب بودند.هوراز تعثیر مهمي روي شعر بعدي اروپا از خود بجا گذاشته است .

جمهوري خواهي نويسنده۔ ۱۱۸

ويكتور هوگو ، شاعر،نمايشنامه نويس و داستانسراي فرانسوي،حدود بیست سال از عمر طويل خ77ود را
در خارج از وطن در تبعید زيست و زمانیكه دول7ت وق7ت از او دع77وت ب77ه بازگش7ت نم77ود، او ج7واب داد:م77ن
زماني برخواهم گشت كه آزادي نیز به كشور بازگشته باشد. ودر ارب المثلي عامیانه آمده:از روزي كه
سرنوشت ،ويكتور هوگو را تبعید كرد،شاه احساس سايه خدابودن نمود. ويكتور هوگو با آثار انتق77ادي اش
خشم مذهبیون مسیحي و دولت سلطنتي را برانگیخت.گرچه او خود شخص77ا ف77ردي م77ذهبي بود،ول777ي
همیشه خواهان جدايي دين از دولت بود.زندگي ادبي هوگو با شركت در مس77ايل اجتم77ايي و سیاس77ي

درهم آمیخت.او براي جانبداري از يك جمهوري لئیك به جناح مبارزين زمان خود پیوست.
 س77اله66 زندگي نم77ود. او 1885 تا سال 1802ويكتور هوگو فرزند يك افسر دوره ناپلئوني بود كه از سال 

بود كه جنازه همسرش را در تبعید ت77ا م77رز فرانس77ه حم77ل ك77رد و آن77را ب77راي خاكس77پاري ب77ه وط77ن تحوي77ل
داد.آخرين جمله آمده در دفترچه يادداشتهايش بص77ورت زي77ر است:عش777ق يعن7ي دس7ت ب77ه ك7اري زدن و

 فرانس777ه،نويسنده اي آرم77انگرا و خوش77بین1848میدان عمل را ترك نكردن. ويكتور هوگو زير تعثیر انقلب 
نسبت به پیروزي زحمتكشان شد.او پنجاه ساله بود كه به دلیل جانبداري از جن77اح چ77پ جمهوريخواه77ان

فرانسه مجبور به ترك وطن گرديد .
درقرن بیستم با به فیلم درآوردن بعضي از آثار او، مشهوريت جهاني اش چند برابر گرديد.كتاب گوژپش77ت
نتردام او دوازده بار و رمان بینوايان بیست بار به صورت فیلم درآمدند. منتقدين ادبي كتاب بینوايان ويكت77ور
هوگو را سنفوني عدالت خواهي و عشق به ايده آلها و اعتراض برحق رنجبران میدانند.اودرآثارش معمول
از شكست و مرگ و پايان اسطورههاي دروغین و پديدههاي ناگوار خبر میدهد.كنارزدن خالق جهان،مرگ
شیطان،فرارديكتاتور،پايان فقر،زجر،بیماري، خرافات و بي عدالتي، محتواي بعضي از كتابهاي او هستند .
اوشاعرمقاومت سیاسي و اجتمايي زمان خود نی77ز ب777ود.ازجمله مجم77وعه اش77عار او،كت777اب:شرقي ه77ا،و
س77رودهاي خیاب77ان و جنگ77ل، هس77تند. او ب77ه جانب77داري از انقلب،ش77عري بن77ام : خط77اب ب77ه دانش77جو

يان،سرود. اشعار مقاومت او  علیه رژيم ناپلئون سوم،اشاره اي به خواسته هاي كارگران نیز میباشند.
فعالیت ادبي هوگو با تاتر و نمايشنامه نويسي شروع گرديد.او در آغاز پايه گذار تئوري جديد تاتر رمانتی77ك
بود.از جمله نمايشنامه هاي او: درام هرماني، و پادش77اه الك77ي خ77وش هس777تند،امافعالیت عم77ده ادب77ي
هوگ77و در زمین77ه رم77ان و داس77تان بلن77د اس77ت. اث77ر ج77اوداني بینواي777ان-گوژپشت ن777تردام-ماسك خن77دان-
هنرپدربزرگ بودن-روزهاي آخر خالق و ش777یطان-حرف و عم777ل-ساعات آخري77ك اع77دامي –افس77انه ق77رن-و

پرچم سیاه از مشهورترين داستانها و رمانهاي او هستند.
رم77ان گوژپش77ت ن77تردام او ي77ك رم77ان ت77اريخي اس777ت.رمان بینواي77ان ي77ك اث77ر اجتم77ايي میباش77د ك77ه بق77ول
منتقدين،گويي براي سوسیالیستهاي انقلبي مذهبي نوشته شده.رمان روزهاي آخر يك اع7دامي، ورود
هوگو به ژان77ر رئالیس77م ادب77ي را نش7ان میده777د.رمان پرچ77م س777یاه،اولین اث77ر دف7اع از جنب77ش س77یاهان و

بزرگترين كتاب اد برده داري است.
سوررئالیستها در آثار هوگو جنبه هايي از صلح خواهي،انساندوستي و جهان وطن7ي را كش7ف نمودن7د .
هوگو میگفت:تاريخ و آينده كش777ور،آبستن انس77انگرايي و انساندوس77تي هستند.اون777ه تنه77ا ب77ه انتق77اد از
جامعه صنعتي مدرن و ع77وارض جن77بي ناش77ي از آن پرداخت،بلك777ه طوف77ان و گردب77اد تض77ادهاي زن77دگي و
هستي را هم نشان داد،بدون اينكه خواننده را به وحشت اندازد.هوگو میگفت:دين مسیح هیچگ77اه ق77ادر

به پیشرفت و پاكسازي جامعه نخواهد شد.در ايمان و اعتقاد بايد خالق انتقام گیر و خشن را كنار زد.
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او جانبدار هنر ساده و همه فهم بود و میگفت:هنر را بايد خلق77ي ك7رد. هن7ر اي7ده آل او،مخل77وطي از هن77ر
آوانگارد روشنفكران و هنر ساده توده اي بود. فلوبر در باره ساده گي آثار او مینويسد : اين ويكت77ور هوگ77و

چه نويسنده توانايي است!،من با يك نفس دو جلد كتاب: افسانه قرن، اوراخواندم
س7ال آين77ده مانن77د دانت77ه ب77راي ايتالی777ا،شكسپیر ب77راي200.لويز آراگون مینويسد:هوگ77و ب77راي فرانس77ه در 

انگلیس،پوشكین براي روسیه و گوته براي آلمان خواهدبود. هوگو در كن77ار م777ولیر،محبوب تري77ن نويس77نده
فرانسوي شد. زول مینويسد:درتاريخ ادبیات فرانسه،تنها ولتیر را میتوان با ويكتور هوگو مقايسه كرد،م77ن
كارگراني را مي شناسم كه پول توتون سیگار خود را خ77رج خري77د كتابه77اي هوگومیكنن77د. آراگ777ون،برتون و

سوررئالیستها هم براي نوزايي مجدد و محبوبیت ويكتور هوگو از هیچ كوششي دريغ ننمودند.
Henrik  Ibsen (1828- 1906)

  اعدام خودي ، جشن غیرخودي !۔ ۱۱۹

نمايشنامه نويسي چون سعید سلطانپور را اعدام میكنن77د و ب77ه جش77ني ب77راي ايبس77ن ، اج77ازه برگ77زاري
میدهند. چه نیكو میبود اگر از تمام اعدامیان فرهنگي و اجتمايي و سیاسي آشكارا و عمل اعاده حیثیت
میشد و مقصرين به محاكمه كشیده میشدند. بعد از يادي از شاعر اعدامي روس ماندلش77تام ، ش77نیدم
كه تازگیها طي جشني از ايبسن درايران قدرداني م77ي ش77ود .نم77ي دان77م ب77دون ا7رب و ش77تم  ش77ركت
كنن777دگان ،میش777ود مراس777مي ه777م ب777راي اس777تاد امیرحس777ین آري777انپور برق777رار نم777ود ي777ا ن777ه !؟.

ايبسن كیست ؟ . در مطلب زير شرح مختصري درباره وي آمده .                            
------------

در آغاز بايد در اينجا يادي از دكتر آريانپور نمود كه بخشي از دوس77تداران ايران7ي ادبی7ات جه7اني را ب77ا ن7ام
هنريك  ايبسن ، نمايشنامه نويس نروژي آشنا كرد . ايبسن يكي از آغازگران ادبیات اجتمايي-انتقادي در

س77ال پی7ش اروپاس77ت . يقین77ا میت77وان گف77ت درام نويس77ي اروپ77ا ب77دون ن7ام او غیرقاب77ل تص77ور اس77ت .150
نمايشنامه هاي انتقادي ايبس77ن ت77اتر اروپ7ا را تح77ت تع77ثیر ق77رار داد. او خ7الق نمايش77نامه ه77اي رئالیس77م
انتقادي نیز است . امروزه میتوان او را يكي از كلسیكهاي ادبیات نروژ بشمار آورد . س77الها نق77ل قوله77اي
او مانند جملت قصار نیچه ورد زبانها بود.اهمیت آثار او را در كنار كارهاي : برشت،شكسپیر،و شیلر ق77رار

میدهند ، گرچه بعضي از آثارش سالها در اروپا ممنوع بودند و يا سانسور مي شدند.
 میلدي زندگي نمود . او از خانواده اي متوسط برخاسته ب7ود ،1906 و 1828هنريك ايبسن بین سالهاي 

پدرش يكي از تجار شهرشان بود كه به علت تح77ولت جدي77د نظ77ام س77رمايه داري ورشكس77ته ش77ده ب77ود
.ورشكستگي تجارتخانه پدر در نوجواني موجب فقر و فشار اجتم77ايي ب77ه خ77انواده او ش77د . ايبس77ن از آن

زمان درد مردم نیازمند را با گوشت و پوست خود حس نمود.
شايد به اين دلیل او در جواني به هواداري از نظريات سوسیالیسم تخیل77ي مب77ارزي بن77ام م77اركوس تران77ه

 در شمال اروپا ايبسن ب77ه س77رودن اش77عار آزاديخواه77انه پرداخ77ت . ايبس77ن1848پرداخت. با وقوع انقلب 
سال از عمر خود را به دلخواه يا به علت فرار از خطر توطئه گروههاي راستگرا در خارج از وطن27بیش از 

زيست كه يكي از نتايج آن آشنايي او با تاتر كشورهاي ديگر بود.
نروژ وطن او كشوري است كه باوجود چهار-پن77ج میلی77ون جمعی77ت ن77اچیز خ77ود اديب77ان بزرگ77ي ب77ه فرهن77گ
جهاني تقديم كرده . در قرن نوزده زمان او همچون دوران رمانتیك اروپا بحث شديدي میان دوجناح طرفدار
ادبیات زيباگرايي و ادبیات اخلقگراي77ي درگرف77ت . ادبی77ات ق77رن ن77وزده كش77ورش وارث تم77ايلت سیاس77ي-
اخلقي عصر روشنگري و نظريات آزاديخواهانه رمانتیك شد. ايبسن با آغاز مب77ارزات اجتم7ايي ب7ه جنب7ش

كارگري میهن اش پیوست .
 مجلس ملي نروژ به موجب نوشتن نمايشنامه : آتش سوزي ، حقوق سالنه اي ب77راي او1866در سال 

تعیین كرد تا ايبسن با خیال راحت به مسافرت برود و به وظايف ادبي اش ج77امه عم77ل بپوش77اند. ام77روزه
میتوان گفت ، اين كار را میگويند تشويق و قدرداني از اهل قلم نه اينكه ترمز دستي اتوبوس نويسندگان

را نكشیدن و آنها را به ته دره پنجشیر فرستادن !.
ايبسن برخلف رسم روزگار و فرهنگ حاكم زمان خود با قربانیان جامعه مردسالر و جنبش زنان نی77ز اب77راز
همدردي نمود. در قرن نوزده، ادبیات، رسانه اي بود كه با كمك آن زنان نیز خواسته ها و مس77ائل خ77ود را
مطرح میكردند . مشهورترين اثر ايبسن : خانه عروسكي ، نیز در باره مبارزه زنان نوشته شده. او در اي77ن
نمايشنامه فشار و ظلم به زنان در جامعه غیرعادلنه را نشان میدهد . ايبسن در باره اينگونه ادبیات مي
نويسد : زول به درون باتلق میرود تا در آن شنا كند ولي من براي اينكه آنرا تمیز كنم . در آث77ار او معم77ول
مسائل اجتمايي به شكل مواوعات خانواده گي مط77رح میش77وند . در نمايش77نامه : اش77باح ، او ن77ه تنه77ا
وابستگي زن در پیوند و ازدواج بورژوايي پدرسالر را نشان میدهد بلكه درد و رنج كودكان در خانوادهه77اي
از هم پاشیده شده را معرفي میكند . ايبسن به انتقاد از جامعه اي میپردازد كه مرده77ا در آن معیاره77اي

رفتار و كردار زنان را تعیین میكنند.
او در نمايشنامه : مرغابي وحشي ، فس77اد و پوس77یده گ77ي ج7امعه س77رمايه داري را نش7ان میده77د . در
درام : دشمن خلق ،  تضاد ظاهر و ماهیت باطني جامعه معیوب را به انتقاد میگی7رد . و در نم7ايش : اگ7ر
ما مرده ها برخیزيم ، اهمیت جهاني و انساني درام را نشان میدهد ، در اين قطعه او بط77ور س77مبولیك :

دروغ ، حیله و منفعت پرستي در زندگي و جامعه طبقاتي را به بحث میگذارد.
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نمايشنامه هاي آغازين ايبسن زي7ر تع77ثیر پدي7ده رمانتی77ك مل7ي م7د روز آنزم7ان ب77ود ك77ه ب7ا س77نت گراي77ي
ارتجاعي مبارزه میكرد. ايبسن به انتقاد از ارزشهاي زيبايي شناسي لیبرالیسم سیاس77ي نی77ز پرداخ77ت.
نمايشنامه هايش گرچه در آغاز  داراي عناصر سمبولیك،فلسفي و يا فولكلوريك بودند، ولي او در خ77اتمه
ب77ه واقعگراي77ي انتق77ادي روي آورد . ايبس77ن در ابت77داي ك77ار نويس77نده گ77ي ده س77الي درامه77اي فلس77في
نوشت . گرچه او خود فرزند لیبرالیسم اروپايي است ولي با جنبه هاي منفي آن نی77ز مب77ارزه ك77رد و از آن
انتقاد نمود . ايبسن جامعه و طبقه خود يعني طبقه بورژوا را بخوبي مي شناخت و آنرا با توانايي خاصي
به نقد كشید . او نه تنها به مواوع حقوق و حركت اجتمايي زنان بلك77ه ب77ه جنب77ش اعتراا77ي ك77ارگران و
نتايج منفي صنعتي شدن كش77ورش ه77م پرداخ77ت . او در آث77ارش ن77ه تنه77ا روب77اه ص77فتي ، دوروي77ي نظ77ام
سرمايه داري را نشان میدهد بلكه تضاد بین اصول اخلقي نظري و زندگي خشن عملي را عمده میكند
. او از نظام و اصولي انتقاد میكند كه با لباس دمكراسي ،منافع يك گروه اقلیت استثمارگر را نماينده گي
مي نمايد . با مرگ ايبسن، قهرمان درام اكسپرسیونیستي  مرسوم آنزمان ، بار ديگر مرده77ا ش77دند . در
طول جنگ جهاني اول نیز زنان يا در كارخانه هاي اسلحه سازي به پركردن خمپارهها پرداختند يا در باجه
هاي بلیط فروشي به كار گمارده شدند ، يعني توقفي ناخواسته در حركته77اي تس77اوي خواه77انه حق77وق

زنان صورت گرفت .

ماكسیم گورگي در كلس درس۔ ۱۲٠ 

در يك روز گرم پايیزي بعد از تمرين روز چهارم آبان، دانش آموزان محله بختیاري هاي فلن شهر به كلس
درس انشاء رفتند . آقاي براتي ، معلم انشاء كه لیسانسیه تاريخ از دانشسراي عال بود، مواوع انش77اء

را چنین تعیین نمود : تابستان چگونه گذشت ؟
نوبت محمد طاقي، معروف به محمد حموله، همراه ورقه انشا اش به جلو كلس آمد و چنین خواند : ب77ه
علت گرماي هوا و تنگ77ي خ77انه اغل77ب ش77بها هم7راه س7اير بچ77ه ه77اي مح77ل ، ت77ابوت ه77اي چ77وبي م7رده
شويخانه پشت مسجد را به رودخانه كارون مي انداختیم و با آنها قايق سواري میكرديم . گاهي هم يك
جنگ دريايي بین باند رجب ديزه، معروف به رجب بابادي، و گروه احمد ريگي، معروف ب77ه احم77د منج77زي،
پیش مي آمد و بعد از بازي شبانه تابوت هاي آسیب ديده را قدري میخكاري میكرديم و آنها را دوب77اره ب77ه

اطاق مرده شويخانه مسجد برمیگردانديم براي شب بعد .
و عصرها هم كه هوا قدري خنك میشد ، در جاده سرباليي محل ، ما منتظر پیكاب هاي بار میوه س77نگر
میگرفتیم. با رسیدن آنها به سرباليي محل ، يكي به پش77ت رك77اب م77ي پري77د و چ77ادر ب77اري را ق77دري ب77از
میكرد تا میوه ها و سبزيها پايین بريزند . زنهاي كارگران فصلي ساختماني و عمله مح77ل، م77ا را همچ77ون
رابین هود جشن میگرفتند. توشمال ايل چهار لنگ همراه دهل زن ايل هفت لنگ با پش77تیباني میش77كال
طايفه بابااحمدي ساز و دهل میزدند . جوانان تركه بازي و چوب بازي میكردند در حالیكه دختران دم بخت

.ل77ي…لي لي ل77ي …با لباسهاي رنگارنگشان دستمال بازي مینمودند و دسته جمعي كل میزدند ، كلي
لي..يي.ي ي ي ..! 

صبح ها بعد از اينكه به علت تابش سوزان آفتاب در حیاط ب7دون دي77وار ، زي7ر درخ7ت كن7ار و س7ه پس7تان ،
ديروقت از خواب بیدار میشدم ، با تیركمان كشي خود همراه ساير بچه ها به شكار كبوترهاي كبوتربازان
محله هاي آن طرف رودخانه مي رفتیم و بعد از شكار ، كبوتران زخمي را در بازار مرغ فروشان ب77ه قیم77ت

ارزان مي فروختیم .
آقاي براتي كه يك معلم تبعیدي از همدان به جنوب بود، بعد از شنیدن انشاي محمد طاقي، مع77روف ب77ه
محمد حموله، خطاب به او گفت : پسر ! محله شما آدم را بیاد پابرهنه ها و بي سرپنايان آث77ار ماكس77یم
گوركي در زمان روسیه تزاري قبل از انقلب مي اندازد . گوركي هم يعني تلخ7ي و آدم تلخ7ي چش77یده .
بچه با سردادن خنده ، از اقاي براتي دعوت كردند كه شخصا از محله آنها ديدن كن77د . آق77اي برات77ي درد و
رنج تبعید را با ديدار از محله بختیاري ها به جان خريد و تصمیم گرفت براي مبارزه با فق77ر و فلك77ت ك77اري
بكند . بعد از انقلب او ولي براي همیشه از اداره آموزش و پ77رورش اخ77راج ش77د . او چ77ون ديرزم77ان ازدواج
كرد، داراي دو دختر كوچك است.آقاي براتي اكنون میوه فروشي باز كرده و صبح هاي زود، حدود ساعت
پنج صبح با ماشین كرايه اي وانت همسايه به بازار عمده فروشي میوه میرود . رقیبان جوانتر باره77ا او را
هل داده اند و از روي ماشین پايین انداختند . يكبار او را دي77دم ب77ا دس77ت گ77چ گرفت77ه در ح77الیكه كت77ابي از
ماكسیم گوركي بنام : وظیفه ادبی7ات ، زي7ر بغ7ل داش7ت .م77ن ه7م از آن روز دنب7ال كت7اب ه7اي ماكس7یم

گوركي مي گردم . امید است آمريكا ادعا نكند كه گورگي هم با استالین رفیق بود.
اوااع محله بختیاري ها هنوز به7تر نش7ده ، گرج7ه ب77ه عل7ت مه7اجرت روس7تائیان ب7ه ش77هر، جمعی7ت آن

چندين برابر گرديده و آدم را به يار محله -هارلم -در ايالت نامتحد مي اندازد.

شاعره ، میان جنگ و فاشیسم .۔ ۱۲۱

Ilse Aichinger (1921- ?)                              ایلزه آیشینگر ، - نویسنده اتریشی . 
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ما
نسلی بدون وداع 

که مقصدی را مالک بود .
مقصد را باور مکن 
وداع مهم  شد . 
میان من و زبانم 

آتش بسی مرگبار ؛ 
چون حرفی برای گفتن

نبود .

خانم ایلزه آیشینگر ، شاعره و داستان نویس اتریشی یکی از نمایندگان مهم ادبیات مدرن بعد از جنگ  
 آلمان به سبب نیمه یهودی بودن تحت تعقیب فاشیس77م ق77رار گرف77ت .47جهانی دوم و عضو گروه ادبی 

او خالق شعر ، داستان ، رمان ، نمایشنامه رادیویی ، مقاله و نقد ادبی اس7ت ، و ب77ه عن77وان زن7ی نیم77ه
یهودی اجازه تحصیل نیافت . مادرش یک پزشک یهودی تبار و پدرش یک آموزگار "آریایی" بود . چون خانه
شان در شهر وین نزدیک اداره گشتاپوی فاشیسم بود او خود شاهد اعزام یهودیان اتریشی ب77ه اردوگ77اه

 بقت77ل1942های مرگبار گاز شد . مادر بزرگ و خواهران و برادران مادرش را م77اموران فاشیس77م در س77ال 
رساندند . در دوران کودکی او ، کودکان یهودی نه تنها اجازه نداشتند روی صندلی پارکه77ا بنش7ینند بلک77ه
با حمل ستاره زرد داود روی س77ینه، بای77د در قبرس77تانها ب77ازی میکردن7د . او در آث77ار اتوبیوگرافی77ک خ77ود ب77ه
کودکان یهودی اشاره میکند که بطور راسیستی از هم جدا شده ان77د . موا77وع تنه77ا رم77ان او سرنوش77ت

راسیستی کودکان تحت تعقیب قرار گرفته جنگ جهانی دوم و فاشیسم آلمان است . 
ایلزه آیشینگر گرچه در آغاز تحت تاثیر مکتب ادب77ی آب77زورد بک77ت و یونس77کو ب77ود ، زی77ر ت77اثیر سوررئالیس77م
کافکا  آثاری آوانگارد نیز خلق نمود . او در آثارش خ77اطرات و مش77اهدات خ77ود را بص77ورت بیگ77انه ای مط77رح

نمود .
مجموعه آثار محدود او شامل داستان ، شعر ، رمان ، نمایش77نامه و نق77د اس77ت .از آنجمل77ه – پ77ای چ77وبه
اعدام ، زنجیری ، داستان آین77ه ای ، مح77ل زن7دگی ام ، واژهه7ای ب7د ، م77ن و زب7انم ، اخب7ار روز ، دی7دار از
کلیسا ، نقد ادبی کلیست و کافکا ، دکمه ها ، راهنمایی مجانی ، الیزا  الی77زا ، ص77حنه ه77ا و دیالوگه77ا ،
هیچ لحظه ای ، سه دیالوگ ، مادر بزرگم ، ی77ال ک77وه ، خ77ارج از وط77ن ، دع77وت ب77ه س77وء ظ77ن ، چه77ارمین

دروازه ، ساختن روستا ، الغ سبز ، و خاطرلت کودکی ام در سینما ، هستند . 
رمان مشهور او " امیدی بزرگتر "  نام دارد . او خالق نمایشنامه ه77ای رادی77ویی فراون77ی نی77ز اس77ت . پی77تر
هرتلینگ در باره اهمیت تنها رمان او می نویسد که آن هنوز منتظر نظر منتقدین ادب77ی اس77ت . آیش77ینگر

در کتاب مجموعه نقدهای ادبی به همکاران نویسنده اش مانند کلیست و کافکا اشاره می نماید .
 و جایزه ادبی کافکا اس77ت . او ب77ا47ایلزه آیشینگر برنده جوایز ادبی بیشماری از جمله جایزه ادبی گروه 

وجود دریافت جوایز گوناگون می نویسد که نویسنده نبای77د خ77ادم دول77ت گ77ردد . بع77د از جن77گ او ب77ه دلی77ل
وظایف ادبی ، تحصیل رشته پزشکی را ناتمام گذاشت .

آثار ایلزه آیشینگر تاثیر مهمی روی داستان کوتاه نویسی مدرن ادبیات آلمانی زبان بج77ا گذاش77ته س77ت .
او در آثارش تقااای استقلل زبان می نماید . وی توصیه میکند ک77ه انس77ان نبای77د ب77ه سانس77ور خ77اطرات
جنگ و مرگ خود بپردازد . او در آثارش امید به عشق ، انسانیت ، آشتی و برادری را تبلی77غ م77ی نمای77د .
او تحت تاثیر شک زبانی رادیکال خالق بوتیقای ادب7ی س7کوت نی7ز اس7ت . در پای7ان ، مق77وله ه7ای رن7ج و
مرگ در آثار او بسوی امی77د گرای77ش پی77دا میکنن77د . او در پای77ان خلقی77ت ادب7ی خ77ود خ7الق زب7انی دقی77ق ،

فشرده و تصویری نیز شد .

 مهاجران پوچگرا،تیزهوشان خرده بورژوا .۔ ۱۲۲
   ------------------------

Eugene Ionesco ( 1912 -  ?)    اوژن يونسكو 
نويسنده اي كه به ايران رفت ! 

به آغاز فصل سبز ايم77ان بی77اوريم ؟. درج77اي ديگ77ري خوان77ديم ونوش77تیم ك77ه هرس77ه نماين77ده تی77اتر آب77زورد
پوچگراي غرب، مهاجرين وناراایاني بودند كه ازخارج ب77ه فرانس77ه رفت77ه بودن77د. اوژن يونس77كو از روم77اني-
آرتور آدامف از ارمنستان- و ساموئل بكت از ايرلند درنیمه اول قرن بیستم به پاريس آمده بودند.ولي بحث

ماامروزدراينجا در باره اوژن يونسكو نمايشنامه نويس فرانسوي ،روماني تبار است.
پیش از اينك77ه “ م77اني “ ش77اعر تبعی77دي ن77وگراي ايران77ي از بعض77ي ارهمك77اران و ه77م سرنوش77تان مه77اجر
وي77اانقلبي ه77اي س77ابق ك77ه ه77ر از گ77اهي جه77ت ت77ازه ك77ردن دي77دارها ب77ه م77ام وط77ن رف77ت و آم77د
میكنن777د،انتقادكند، هابرم77اس فیلس77وف آلم77اني بع77د از انقلب دراي77ران- و اوژن يونس77كو، بنیادگ77ذار تی77اتر

آبزورد،پیش ازانقلب،براساس دعوت نامه هايي فرهنگي به ايران رفته بودند.
برپايه يك شايعه راديكال- و از مواعي نفي كننده، میتوان ادعا نم77ود ك77ه هابرم77اس را ،محف77ل “هاي77دگر-
نیچه“ اي تحصیل كردهه7اي كش77ورهاي آنگلوزاكس77تن- و يونس77كو را ه77واداران انجم77ن خ7رده ب77ورژوازي و

نیهیلیستي شعار “هنر در راه هنر“ با سرمايه هاي رسمي و دولتي به ايران دعوت كرده بودند. 
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چگ77ونه از ش77ر احم7دي خل77ه راح77ت ش77ويم؟“،عن77وان يك77ي ازنمايش77نامه ه77اي اوژن يونس77كو ب77ود. ول77ي“
نخستین اثر او در باره زب77ان و اعم7ال آب77زورد، نمايش77نامه اي مش77هور ب77ه “كچ77ل خ77انوم خوانن77ده“ اس77ت.
آشنايي مرحوم يونسكو با زبان : پوچ، بي معني،بي هدف، آبزورد و لوس!، زم77اني رخ داد ك77ه وي جه77ت
يادگیري گرامر زبان انگلیس77ي، ي77ك كت7اب آموزش77ي خري7ده ب77ود. ب77ه اع77تراف خ77ودش، دراي7ن كت7اب او ب77ه
مثالهايي برخورد نمود كه درنظر او بي معني و آبزورد مي آمدند، ازجمله : هفته داراي هف77ت روز اس77ت-
سقف اطاق دربالي كف آن قرار دارد- رب گ77وجه رااز گ77وجه فرنگ77ي میگیرن7د، و غی7ره . در اي77ن رابط77ه وي

بعدها اشاره كرد كه فكر میكند اتفاقي و اشتباها نمايشنامه نويس شده است.
 يكي از محبوب ترين شخصیت هاي تیاتر فرانسه بود.بااشاره به تاري77خ ادب77ي ثب77ت1955يونسكو درسال 

شده، تیاتر آبزورد با كوششهاي تیاتر سوررئالیستي آغاز شد و پیشگام فراموش شده ي آن در فرانسه،
آلفرد جاري با قطعه اي زير عنوان “ابو دري “ است. يونسكو ولي درمخالفت ولجاجت با تی77اتر اجتم77ايي و
مسئول سارتر و كامو، آثار خ77ودرا “ا77د تی77اتر“ نامی77د. اولی77ن و مش77هورترين نمايش77نامه ي ي77ك ص77حنه اي

يونسكو“ادنمايشنامه“ نام داشت.
يونسكو پیرامون تئوري تیاترآبزورد نظرات گوناگون و گاه اد و نقیضي منتشر ك777رد.دريكي از مص77احبه ه77ا
گفته بود كه تیاتر بايد : ساده، جالب، اصیل و صادقانه باشد. او تیاتر پوچگرا را عكس العمل ت77راژدي ق77رن
بیستم دانست و میگفت نمايشنامه بايد مانند آثار شكسپیر و كليست، ابدي و مناسب هرزم77ان و دوره

و جامعه اي باشد.
 نمايشنامه موفق نوشت وبا وجود هم77ه ف77راز و فروده77اي تئوري77ك،30 به بعد حدود 1948يونسكو ازسال 

نمايشنامه هاي اورا آينده نگرتر ازآثار ساموئل بكت بحساب مي آورن77د. منتق77دين چ77پ مینويس77ند ك77ه در
بهترين آثار او خواننده شاهد انتقادازيكنواختي،ملل وپوچي زندگي قشر خرده ب77ورژوا اس77ت وانتقاده77اي
اواززن77دگي اي77ن قشر،ب777دون رابط77ه اجتم7ايي ودي77الكتیكي باعوام77ل مهمترمیباش77ند واكثرديالوگه77اي آث77ار:
سوررئالیستي-گروتسك- و آبزوردش، قابل فهم نیستند.اوخودرا زير تع77ثیر روانشناس77ي يان77گ میدانس77ت
ومینويسد كه غیبت ايدئولوژي در هنر،دلیل غیبت ايده درآن نمیباشد و خودرا مخالف ايدئولوژي میشمارد
ون77ه دش7من اي7دهها درهن7ر. درنظ7ر او هنرمن7د نباي7د س7فیرپیامي باش7د، اونمیتوان7د ج7وابي بده7د بلك77ه
پرسشهايي مطرح میكند كه خواننده ياتماشاچي بتواند براي آنها ج77وابي بیاب77د. ب77ه اي77ن دلی77ل اومخ77الف
تم77ايلت مرام77ي ي77ا اخلق77ي وس77وء اس77تفاده ازهن77ر بش77كل وس77یله تبلی77غ بود.اومیخواه777د باكم77ك طن77ز
درآثارش،عقلگرايي وعادتهاي روشنفكرانه بیننده رابه تكان آورد.گروههايي از منتق77دين ادب7ي جانب77دار وي
مینويسند كه تاكنون تیاتر: كلسیك- رئالیست- و اگزيستنسیالیستي فقط اين جهان راجشن گرفته ولي
يونسكو درآثارش به معرفي وبحث تیاتر متافیزيك می77پردازد. منتق7دي بن7ام اس77لین در ج7انب داري از تی7اتر
آبزورد مینويسد كه : نه تاتر شهروندي بورژوازي ديدرو و لسینگ- و نه نمايشنامه هاي ناتورا- لیستس77ي
آق77اي هن77ري بك77و- ون77ه نمايش77نامه ه77اي ايبس77ن- و ن77ه ت77اتر اكسپرسیونیس77تي آلم77ان، هیچك77دام

 و روزمره گي را مانند آثار بكت ي7ا يونس77كو بش77كل رئالیس7تي نش77ان–نتوانستند:ملل، تیره گي، پوچي 
دهند. ولي درخاتمه، مخالفت ولجاجت يونسكو بانمايشنامه ه77اي اجتم77ايي واي77دئولوژيك، در اواخ77ر عم77ر
قدري كاهش يافت.اوآرزو میكرد كه شخصیت هاي آثارش بجاي آگاهي هاي طبقاتي، آگاهي هاي “ه77م
سرنوشتي“! را منتقل كنند. توا7یح اينك77ه آنزم7ان در دوره جن7گ س7رد می77ان دوبل77وك، ك77ارگزاران فرهن7گ
بورژوازي ازفراريان نظام استالینیستي، استقبال كرده واعترافات و ابرازهاي اينگونه هپروتي را ب77ه قیم77ت

مناسب مي خريدند!.
 بدنیا آم77د. م77ادرش فرانس77وي و پ77درش گوي77ا1912اوژن يونسكو، نمايشنامه نويس و منتقد ادبي درسال 

رئیس شهرباني يا وكیل دادگاه در روماني بود. او در دانشگاه در رشته : لغت شناس77ي ، زب77ان و ادبی77ات
فرانسوي درس خوانده بود و مواوع پاياننامه دكتراي اش در دانشگاه “ م77رگ و گن77اه از زم77ان ب77ودلر“ ن77ام

داشت.  
يونسكو، تمام آثاراش يعني : درام- مقاله- نقد- داستان- يادداشت روزانه- مسائل تئوريك-رم777ان- و غی77ره
راادامه روانكاوي خود میدانست واعتراف كرد كه به روانشناسي عقیده اي جدي دارد. نمايشنامه “كچل

 س77ال روي30خانوم خواننده “ را میتوان يكي ازآث77ار موف77ق مكت77ب آوانگ77ارد وآب77زورد دانس77ت ك77ه بی77ش از 
صحنه تیاتر ماند. ديگر آثار يونسكو: كركدنها- صندلیها- مرگ شاه- كلس درس- قرباني وظیفه- چگ77ونه از
شر احمدي ديونه راحت شويم؟- يعقوب مطیع- اجاره نشین جديد- آينده در بیض77ه هاس77ت- دلي77ل و ا77د
آنها- تكرو- پیاده روي درهوا- گرسنه و تشنه- قت77ل ع77ام- چم77دان مكب77ث- يادداش77تهاي تئوري77ك روزان77ه- او
هستند. اودربعضي ازآثارش به نفي هرگ77ونه ه77دف و نظ77ر سیاس777ي-اجتمايي در ادبی77ات و هن77ر اع77تراف

نمود.
ازجمله نظرات پیچیده يونسكو اين بود ك77ه نوش77ت، عل77م، ش77ناخت نیس77ت و س77خنوري و فلس77فه، تنه77ا
مجموعه و زنجی77ري از واژهه77ا هس77تند و عل77م منط77ق ب77راي ش77ناخت عمی77ق و واقع77ي، ن77اتوان اس77ت. او
خلقیت شاعرانه رابا شناخت عارفانه برابر میدانست و میگفت كه علم نمیتواند به ش77ناختي برس77د ك77ه
اديبان و عارفان به آن میرسند و علم منطق نمیتوان7د ب77ه انس7ان ب7راي دس77تیابي ب77ه “ش77ناخت م7اهیت“
كمك كند. يونسكو درتمام آثارش در جستجوي يافتن معني و شرح م77رگ و زن77دگي انس77ان ب77ود. ب77راي او
حتا پوچي و آبزورد و بي معني بودن هستي، بخشي از واقعی77ت وج77ود هس77تند. درنظ77ر او جه77ان پ77وچ و
آبزورد نه تنها غیرانساني، وحش77ت زا، و م77رگ آور بلك77ه واقع77ي اس77ت. غی77ر از آن، اوكوش77ید ك77ه درتم7ام
آثارش به انتقاد از منطق ديالكتیكي، ماركسیس77م و ماتريالیس77م ب77پردازد. وي ب77ا تمس77خر برتول77د برش77ت
میگويد كه ماركسیست ها و مومنیني يافت میشوند كه بخاطر يك كاسه آش داغ، دست از ماركسیسم
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و خداشناسي خود برمیدارند و بجاي قسم به ماركس يا خدا، به يك ظرف آش قسم میخورند،چون همه
عبادت كنندگان ايدئولوژي ها، بت هاي خودرا بسادگي عوض میكنند .و علم منطق به يكي كمك میكن77د
ك77ه وج77ود خ77دا و ب77ه ديگ77ري ت77ا رد خ77دا راث77ابت كن77د. ش77ناخت درنظ77ر او يعن77ي خودشناس77ي ب77ر اس77اس
روانشناسي يانگ. وي میگفت كه اگر نتوان ناگفتني ها را مطرح نمود و مواوع مرگ، و معني زندگي را
روشن كرد؟ پس ادبیات چه فايده اي دارد ؟ و زب7ان ه7م هرچق7در آب7زورد و پ77وچگرا باش7د، ول7ي بی7ان ي7ك
واقعگرايي فكري است. و ريشه پوچي در زبان نیست بلك77ه در خودكارش77دن روان ايس77تاي انس77ان م77اده

گراي غربي است. 

ایزابل آلنده،- زنان بعدازکودتا .۔ ۱۲۳
 

Isabel Allende (1942- ? )        ادبیات آمریکای لتین ، - زنان مبارز بعدازکودتای نظامی.  

ایزابل آلنده،نویسنده رمان،یکی ازموفق ترین وپزخواننده تری77ن نویس77نده زن درکشورش77یلی وآمریک77ای  
لتی77ن اس777ت.درآثاراوغیرازمواوع خ77انواده،بیوگرافی زن7ان آگ7اه وفمنیس7ت ملحظ77ه میش77ود.دربعضی از
رمانهایش سخن ازدختران وزنانی میشود که عاشق کادرهای مبارزوفعال حزب کمونیست میشوند ول77ی
بعدازازدواج،تبعیدمیگردند ویاخوددست به مهاجرت سیاس7ی میزنن777د!.اونشان میده77دکه چگ77ونه کودت7ای
نظامی ژنرال پینوشه،زندگی مردم رابط77ورمنفی تغییردادوم77وجب آواره گ77ی روش77نفکران ومخالف77ان ش77د.
مواوع دیگرآثاراومعرفی ط77رح اتوپیس77تی زن77ان مبارزدرمقاب77ل جه77ان خش77ونت آمیزمردان،نظ777ام وفرهن77گ
پدرسالری است.اوازدختران فقیروبیسوادی سخن میگوید که بسوی هنروادبیات روی  م77ی آورن777د.ایزابل

19آلنده مدعی است که فمنیسم وبرابری حقوق زنان،به نفع مردان نیزاست.اوهمچون نویسندگان قرن 
اروپ7777ا،خالق رم77ان خ77انواده گ77ی وداس777تان روای77تی اس777ت.وی ب77ه اس77امی زن77ان ودخ77ترانی مانن77د
آلبا،بلنکا،کلرا،و نیوآ اشاره میکن77د ک77ه س77نبل ص77داقت وپ77اکیزگی هس777تند.درآثاراوخلف آث77ارمردان اه77ل

قلم،زنان نقش اتوریته ای براساس تجربیات شخصی خوددارند.
ایزابل آلنده موجب علقه وتوجه جهان ب77ه ادبی7ات ج7ذاب آمریک7ای لتی7ن ش7ده اس77ت.اوخالق آث7ارادبی 

پرفروش فمنیستی است ومیگوید بعدازکودتای نظامی که کشورش راترک نمود ودردوران تبعیدخطاب ب77ه
خود گفت که "تومسئولیت مهمی به گردن داری،زاری نکن،آب خنک بنوش وبنویس! " ،چون اوب77ه نی77روی
درمانی وآزادی بخش قلم ایمان داشت.وی درمصاحبه ای گفته ب77ودکه اونویس77نده ش77د چ77ون هم77ه چی77ز
راازدس77ت داده بود،رن7777ج دوری وط77ن وش77وق دی77داردوباره ب77اوطن را میتوانس77ت درادبی77ات بک77ارگیرد ت77ا
ادبیات،وطن ازدست رفته رادوباره به او؛ازنظراحساس77ی بازگرداند.درمرکزخیل777ی ازآث77اراو موا77وع خ77انواده
ق7777راردارد.بخش مه77م دیگ77ری ازموا77وع آثاراو،تاری7777خ وفرهن77گ وط77ن اش یعن77ی کشورش77یلی اس77ت.
داستانهایش معمول رابطه ای باسرنوشت خودنویسنده دارند.اوباادعاه7ا وتوان7ایی ه7ای جدی7دی م7وجب
رنسانس رم77ان خ77انواده گ77ی درادبی77ات جه77انی ش777د.منقدین، اورایک77ی ازنویس77ندگان مکت77ب " رئالیس77م
جادویی " بشمارمی ورند.اوهمچون گارسیا مارکز، کرونیک و وقایع نگ77اری خ77انوادگی راوارد مکت77ب ادب77ی

رئالیسم نمود.
ازجمله آثار او- خانه ارواح،عشق وسایه ها،برنامه ای بی انتها،پاول،جشن احساسی،تصویری درسپیا، 

شهروخدایان وحشی،اوا لونا،دختر فورتونا، وطن خیالی ام،زورو، و روح من، هستند. اوغیرازرمان، خ77الق
 بارم7ان "خ7انه ارواح "1982دو کت7اب داس7تان ب7رای کودک7ان،و چه7ار نمایش7نامه نیزمیباش7د.وی درس7ال 

مشهورگردید.اوهشت س77ال بعدازفرارازش77یلی ای77ن رم77ان ن77امه ای راخط77اب ب77ه پ77دربزرگ درح7ال مرگ7ش
ساله اش میپردازد.درای77ن رم77ان اتوبیوگرافی777ک،انگیزه28نوشت.دررمان پاول اوبه طرح بیماری ومرگ دختر

مادربودن جای مهمی دارد.درای77ن رم77ان نیزخ77اطرات دوران ک77ودکی پ77اول  در ش77رایط تبعی77د وبص77ورت ن77امه
مطرح میشود، ودررمان اتوبیوگرافیک " اوا لونا " افکارفمنیست و برابری خواهانه مطرح میگردند.اومعمول
درآثارش ب77ه موا7وعاتی مانن7د عش7777ق،تنفر،خشونت، سرنوش77ت جمع7ی،و نی7روی اراده شخص7ی م7ی
پردازد.وی فرازوفرود طبقات مرف77ه ب77ال ومی77انه ج77امعه را نی77ز موا77وع بعض77ی ازآث77ارخودقرارداد.در دو اث77ر او
مواوع چهارنسل یک حانواده زمیندارکلن مطرح میگردد.دراثردیگری داستان چهارنسل زنان ف77وق الع77اده
مطرح میشود.اوباطرح فرازوفرود خانواده های مرفه،اشاره به زوال دولت وجامعه می نماید.زمین77ه بعض77ی
ازآثارش اصلحات دولت آلن77ده هس77تند ک77ه ازطری77ق کودت77ای نظ77امی و آمریک77ایی پینوش77ه ب77ه ب77ن بس77ت
رسیدند.اوباکمک طنزخاص خود به طرح اعتراض وش77کایت؛ ب77ا س77بک رئالیس77م جادویی،م777ی پ77ردازد ک77ه
خاص کشورهای آمریکای لتین است ،واشاره به قرن بیست می نماید که درآن مرزبین واقعی77ت وعقای77د

شبه جادویی مخدوش میگردند.تاکنون بعضی ازآثارش بصورت فیلم درآمده اند.
 درلیم77ای ش77یلی بدنیاآم7777د.سالوادرآلنده،رئیس جمهورپیش77ین وکش77ته ش77ده1942ایزابل آلنده درس77ال 

کش77ور شیلی،عم777وی اوب777ود.پدر ایزاب77ل چ77ون س77الها س77فیردولت ش77یلی درخ77ارج ب777ود،اودرکشورهای
دیگرنیزمدتی زندگی نمود،وچون دردوران نوجوانی پدرش راازدست داد،رابطه وتماس نزدیک77ی ب77اعمویش
آلنده داشت.بعدازکودتای نظامی،اوباقربانیان وتحت تعقیب قرارگرفت77ه گ77ان اعلن همبس77تگی وهم77دردی

 ت7اکنون2003 بدلیل ازدواج دوم بای7ک آمریک777ایی،به ای7الت متح7ده رف7ت وازس7ال 1988نمود. وی درسال 
 مجله فمنیستی پاول رادرکشورشیلی بنیادنمود.پیش از1967شهروند آمریکا است. ایزابل آلنده درسال 

کودت7777ا،اودرتلویزیون کشورش77یلی ودربخ77ش ادبی77ات کودک77ان ومجلت زن7777ان،فعال ب77ود.وی ب77اخلق آث77از
ژورنالیس77تی ازسیاس77تهای چ77پ واجتم77اعی عم77ویش آلن77ده حم77ایت م77ی نم777ود.ایزابل آلن77ده درس77ال
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 ساله اش پاول راازدست داد ولی باآثاری ادبی،مرگ دخ77ترش راب77رای خوانن77دگان ملم77وس28دختر 1992
نمود.در اروپا ترجمه آثاراوازجمله کتابهای پرفروش سال شده اند .مخالفین وی ادعا نمودند که او از نام و

کشته شدن سیاسی عمویش درکودتای نظامی شیلی،سوء استفاده شخصی می نماید.
قرن گذشته،کودتای نظ77امی یک77ی ازموا77وعات مه77م ادبی77ات کش77ورهای آمریک77ای لتی77ن ش77ده70ازدهه 

است.ایزابل آلنده روی بسیاری ازنویسندگان جوان آن کشورها تاثیرگذاشته است.اومواوعات سیاس77ی
را با مسایل زنان درادبیات مخلوط میکندوباکمک واقعیت،رویا،و خاطره، به ذوب و ادغام موا77وعاتی مانن77د
خانواده،وطن، وجهان میپردازد. وی بطور طنز به زنان قوی؛ ولی رمانتیک، و مردانی با خصوصیات پاشایی

ومردسالرانه نیز اشاره می نماید.

ما و گمنامان ادبی غرب .۔ ۱۲۴

)Italo Calvino 8985         از واقعگرایی اجتماعی تا خیالپردازی هنری . 

مورخین ادبی می نویسند که هیچ نویس7نده ایتالی77ایی چ77ون ایت77الو ک77الوینو درنیم77ه دوم ق7رن بیس7ت ب77ه
 عضوحزب کمونیست کشورخودبود ولی بحران1943-1956مواوعات زمان خود نپرداخت. اوبین سالهای 

 واشغال مجارس77تان ازطری7ق ش77وروی م7وجب ش7دند ک7ه او ح7زب1957ایدئولوژیک استالینیسم در سال 
 وی خبرنگار یک روزنامه ایتالیایی درمسکوبود.ج77دایی اوازح77زب1952کمونیست ایتالیا راترک کند.درسال 

کمونیس77ت م77ترادف ب77ا ج77دایی اوازتئ77وری ادب77ی مارکسیس77تی وازس77بک ادب77ی واقعگرای77ی اجتم77اعی-
وجانبداری از روش خیالپردازی هنری بود.اوسرانجام اعتقادی عمیق نس77بت ب77ه ق77درت عناص77رخیالپردازی
درادبیات یافت.منقدین ادبی مینویسند بعدازاینکه ناقوس دین وایدئولوژی سکوت ک777رد،جهان خی77الپردازی
ادبی وهنری آغازگردید.ایتالو کالوینو ازجمله نویس77ندگان م77ترقی ومردم77ی ادبی77ات کش77وراش ب777ود.امروزه
اش77اره میش77ود ک77ه هی77چ نویس77نده پس77ت م77درنی مانن77د او ب77رای رنس77انس ادبی77ات عامی7777انه،قصه

نویسی،وافسانه سرایی کوشش ننمود.
ب777ه کوش777ش او،خی777الپردازی، س777بک جدی777د رم777ان نویس777ی غ777رب درنیم777ه دوم ق777رن بیس777ت   

گردید.اودرخیالپردازی ادبی شاگرد ب77ورخس اس777ت.روانشناسان م77دعی هس77تند ک77ه اززم77ان دوره پی77ش
ازباستان تاکنون بازی وبازیگوشی درتحول فرهنگی انسان نقش مهمی داشته اند.درزمان او جدیت تل77خ

50ایدئواوژیک که میان رمان رئالیستی وادبیات اکسپریمنتل بود،اهمیت خودراازدست داد.اودر دهه های 
 قرن گذشته نوعی بازی قلمی جدید رمان نویسی خیالپردازی راطرح نم77ود ک77ه م77وجب بازگش77ت از60و

نظریه نئورئالیسم شد.بازی باسبک روایت وبازی با کنجکاوی خوانند،ن77ه تنه7ا نقش77ی آزادی بخ7ش ب77رای
نویسنده پست مدرن داش7ت بلک77ه دردههارم77ان ،خ77ود خوانن77ده قهرم7ان داس77تان گردید.ب777ازی نوش77تاری
اوباعث شد که اویکی از نویسندگان آوانگاردغرب نیزبحساب آید وهیچگاه تسلیم دگمهای فکری وهن77ری
حاکم نگردد.وی میگفت که برای خلق یک ادبیات سرگرم کنن77ده؛ولی روش777نفکری،نویسنده بای7داز ط7رح

 ت77ز تئوری77ک اودرزمین77ه نویس77ندگی ش77امل:6نظ77رات فلس7777فی،انتقادی و اجتم77اعی خ77ودداری کن77د.
آسانی،س7777777رعت،دقت،روشنی،تنوع،فشرده گ77ی وچندبع77دی بودن،هس7777تند.بازی اودررم77ان نویس77ی

 قرن بیست او میگف77ت80حاوی:خیالپردازی،واقعگرایی،اروتیک،سرگرمی،وگاهی ابتذال،بود.درمیانه دهه 
که ما درعصر ادبیات باردارومستعد هستیم.

درآنزمان نق7ش رم7ان درآن ب77ود ک77ه تئوریه77ای گون77اگون رم7ان نویس77ی را م77ورد آزم7ایش وتجرب77ه قرارده77د.
شخصیت های داستانی، دیگرانسان های معمولی نبودند بلکه افرادی تاریخی، جهانی وی77افلکی. ایت77الو
کالوینو درپایان در خط روشنگری فرانس77وی مینوش77ت ویک77ی ازپیگی77ران روش77نگری غ77رب ش777د.اودربعضی

ازآثارش علقه خاصی به طرح مواوعات علمی ،فنی و علوم طبیعی نشان داد.
 زندگی نمود.وی درکوبا بدنیاآمده1923-1985کالوینو،نویسنده سیاسی و مسئول ایتالیایی بین سالهای 

بود چ77ون پ7درش آنزم77ان مهن7دس کش77اورزی درکوبابود.پ777درومادر وی ه77ردو دارای تحص7یلت دانش77گاهی
بودند.کالوینو،خودبعداز تحصیل علوم کشاورزی،دررشته فلسفه وادبیات دکتراگرفت.درزمان جن77گ جه77انی
دوم او ب77ه جنب77ش پ77ارتیزانی ادفاشیس77م پرداخ77ت وبع77داز جن77گ، م77دتی منتق77د ادب77ی وناش77رکتاب

 ساکن فرانسه شد وازاعضای محف77ل روش77نگری رونال77د ب77ارت گردی777د.اودرپاریس ب77ا60بود.اوازمیانه دهه 
نظری77ه ه77ای ساختارگرایی,علم777ی و زبانشناس77ی آشناش77د وس77الها عض77و نویس77ندگان تجرب77ه گ77رای

اکسپریمنتل فرانسه بود.
ازجمل777ه آث777اراو: خ777انزاده روی درخت،ی77777ک مسافردرش777ب زمس77777تانی،جایی ک777ه عنکب777وت ه777ا لن777ه
میکنن7777د،اجدادمان،یک روز مامورانتخاب777اتی،جنگ ترکه77ا، م77ورچه آرژان777تینی،شهرهای مس777تور،تصادف

پیشنهادادبی برای هزاره بعدی،کتابه77ای6سرنوشتهادریک قصر،ماجرای یک خواننده ادبی،زیرآفتاب سبز،
دیگران،قصه های ایتالیایی،و شوالیه ای وجود نداشت، می باشند.اولین اثراویعنی "جایی ک77ه عنکبوته77ا
لنه میکنن777د"توصیف سرنوش77ت ی77ک گ77روه پ77ارتیزان باکم77ک طنزوافس77انه اس77ت. در ای77ن رم77ان اوازس77بک
نئورئالیسم بسوی س77بک قص77ه گ77ویی وخی77الپردازی واکس77پریمنتل می777رود.غالب رمانه77ای خی77الی اوبی77ن

 نوشته شدند.داس777تانهای کوت77اه آغ77ازین او تح77ولت جن77گ پ77ارتیزانی درحی77ن جن77گ1950-1970سالهای 
جهانی دوم هستند.

گرچه آثاراوبه غالب زبانهای دنیاترجمه شده اند،تنوع آثارش باعث شد که نتوان اورابه یک مکتب ادبی   
خ77اص نس77بت داد.اودرآث77ارش خواه77ان هم77اهنگی وس77ازش انس77ان با:خ77777ود،طبیعت،وهمنوعان، اس77ت
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ودرآثارش غیرازپرسش7های روش77نفکری ب77ه فلس77فه زب7ان نی77ز م7ی پ7ردازد و میگوی77د، ادبی7ات ب7دون این7دو
فعالیتی پوچ و بی معنی است.

اوگرچه تح7ت تاثیرادبی7ات فولکلوری77ک وعامی7انه اس777ت،جنبه ه7ای ادبی7ات آوانگ7ارد نیزدرآث7ارش مش7اهده
میشوند.وی  می نویسد که وظیفه روشنگری عناصر روایتی درداستانسرایی است.اودرآثاردوران ج77وانی

 علی77ه18اش،خشونت وبربریت جنگ و فاشیسم رانشان داد.وی بااعتراف به اصول عصرروش77نگری ق77رن 
عقل گری77زی م77درن ب77ورژوایی موا77ع میگی77رد. غیرازرمانه77ای خی77الی وداس77تانهای نئورئالیس77تی ، وی ب77ه
گ77ردآوری عناص77ر قص77ه گ77ویی وافس77انه س77رایی نیزپرداخ77ت ودرآث77ارش ب77ه ترکی77ب انگیزهه77ای ادبی77ات
ماجراجویی کلسیک باعناصرقصه گویی فرهنگ عامی77انه م77ی پردازد.دریک777ی از آث77ارش قهرم77ان داس77تان
دررابطه باعصرروشنگری غرب به مکاتبه با: دیدرو،ولتیر،وناپائون می777پردازد.غیرازآن درآث77اراو میت77وان ش77اهد

روح فکری رمانتیک و دوره باروک،اتوپی ونظم عصرروشنگری وجهانی شد.

 درد و رنج دهقاني  يا- زيبايي مناظر روستايي ؟۔ ۱۲۵

نوستالژي و خاطرات ادبي نوباوگان مهاجر زمینداران كلن !            
                                                                      Iwan Bunin 1870 – 1953ايوان بونین  

حال كه نوشتید؛ حدود نیمي از جمعیت كشور، دهقان و كشاورز و روستايي هستند، يا بص77ورت عش77اير
و چادرنشین و كولي و كارگر فصلي يا حاشیه نش77ین ش77هرهاي ب7زرگ ، يیلق و قش7لق میكنن77د ، باي7د
پرسید؛ پس ادبیات روس77تايي و نويس77ندگان اي77ن ش77اخه ازفرهن77گ دركج77ا هس77تند؟ آخ77ر، فرهن77گ تم77ام

مملكت كه فقط فرهنگ پايتخت لمصب آن، يعني زبان، ادبیات و موسیقي مركز! كه نیست. 
 دهقاني يانويس77ند ه اقش7ار–در روسیه تزاري پیش ازانقلب، ايوان بونین را يكي ازنويسندگان روستايي 

و طبقاتي مانند خان و كدخدا و اشراف و زمینداران كلن بشمار مي آورند. بوتین ، شاعر و داستان پ77رداز
مهاجر، نخستین دريافت كنن77ده ج7ايزه نوب77ل روس و يك77ي ازنماين77دگان مكت7ب ادب77ي رئالیس7م ن77و اس77ت.
اوفرزند يكي از زمینداران كلن روسیه میانه بود كه بدلیل آغاز پروس77ه ص77نعتي ش77دن كش77ور، دچ77ار فق77ر

، از طري77ق1920 س77الگي، درس77ال 49نسبي شده بودند. بونین درمخالفت با خش77ونت انقلب اكت77بر، در 
جزيره كريم و استانبول، شوروي جوان راترك نمود وبه فرانسه رفت. او نه تنها داستانسراي مناظر زيب77اي
طبیعي روستايي قبل از انقلب، بلكه منتقد ش77رايط اجتم77ايي و فق77ر دهقان77ان روس77یه اس77ت. ب77ونین ب77ه

 فئودالي غیرقابل تحمل77ي م77ي پ77ردازد ك77ه دهقان77ان مس77تمند، بخ77ش–شرح نظام پدرسالري مسیحي 
عظیم آن هستند. او با تاكیدي انتقادي اجتم77ايي، اش77اره اي ه77م ب77ه ب77ي اخلق77ي امپريالیس77م جه77اني
درحال جهانگستري نمود. بونین ن7ه تنه7ا ب7ه توص7یف رابط77ه انس7ان و ط77بیعت، بلك77ه غیرمس77قیم، زوال و
پوسیده گي نظام تزاري و زمینداران كلن و اشراف را نشان میده7د ك7ه ب7ا روال ص7نعتي ش7دن روس77یه،
سال به سال اعیف تر میش77وند. آث7ار ادب77ي ب77ونین ي7ادآور تاري77خ اجتم7ايي ده7ه ه7اي گذش77ته روس نی77ز
هستند. ولي او به سبب وابستگي طبقاتي خود، با سبكي روانشناسانه-رئالیس77تي، ب77دبینانه و ناامی77د

به انتقاد اجتمايي میپردازد.
آثار او غیر از مواوعات م7رگ و عش7ق، تص77وير انس7انهايي اس7ت ك7ه درط7بیعت ريش77ه دارن7د. و عش77ق،
مقوله اي است موقت و گذرا كه درآن واعیت، انسان احساس خوشبختي ناپايدارمینمايد . ب77ونین، ب77و و
رنگ و آهنگ هاي طبیعي را جادوي طبیعت مینامد كه قطیي است درمقابل تصوير تیره روس77تاهايي ك77ه
درآنها، آلودگي، مشروبخواري، اعتیاد، خشونت، خراف77ات، جن77ايت و كث77افت بی77داد میكنن77د. او ول77ي خلف
گوركي، با شرح فقر، اس77تثمار و فش77ار ب77ه روس77تائیان، ب77ه ش77كايت بنی77ادي و اخلق77ي اجتم77ايي دس77ت
نمیزند. از جانب ديگر، آثار او شامل نوستالژي مناظر زيب77اي روس77تاهايي هس77تند ك77ه ب77وي گ77ل و گی77اه و
میوه، گرمي آفتاب بهاري و جنب و جوش حیوانات اهلي، خواننده را به فضاي میهن دوردست تبعیدشده
م77ي اندازن77د. او از بخ7ش و ش77هرك ه77ايي میگوي77د ك77ه درب77ازار م77رغ فروش7ي و ايس77تگاه راه آه77ن ش77ان،
كش77اورزان ب77ا دللن و س77ربازان وظیف77ه، درح77ال خري77د و ف77روش هس77تند، واش77راف زمین77دار در ويله77اي
قصرمانندشان، به بالشت و متكاها تكیه داده، درحالیكه شلق و تسمه چرمي شكار، روي زانوهايش77ان
به درازا كشیده . سبك داستانسرايي بونین خواننده را بیاد آثار تواستوي و تورگنیف مي اندازند، گرچه او
نه تنها مخالف مكتب رئالیسم سوسیالیستي شورايي، بلكه منتق77د تئ77وري ادبی77ات اجتم77ايي و مس77ئول
تولستوي نیز بود. ب77ونین همچ77ون چخ77وف، خ77الق س77بك كوت77اه و خلص77ه گ77ويي ادب77ي اس77ت. او يك77ي از
منتقدين جريانات ادبي آوانگارد زمان خود، ازجمله : سمبولیسم، آكمتیسم و فوتوريسم هم بود. ول77ي او
كوشید با كمك ادبیات تصويري اكسپرسیونیستي، تاريخ خ77انوادگي اش77راف روس را ب77ه نم77ايش بگ77ذارد.

 را سخت كوشي و جديت بونین براي ادامه سنت1933كمیته نوبل دليل اعطاي اين جايزه به او درسال 
داستانسرايي كلسیك ادبیات روس نامید. رمان “ارباب سانفرانسیسكويي“ بوتین رايكي ازش77اهكارهاي
ادبیات جهاني به حساب مي آورند. او در اين كتاب به بي پرنسیپي اخلقي نظ77ام س77رمايه داري اش77اره

مي نمايد. 
Iwanايوان آلكسي بونین   Alexi  Bunin  در مه77اجرت1953 در روسیه بدنیا آمد و درسال 1870 در سال 

درگذشت. پدر بونین يكي از زمینداران كلن و اشراف روسیه تزاري بود. اودر جواني چن77د س77الي كتاب77دار
 چند س77فر جه77انگردي فرهنگ77ي ب77ه كش77ورهاي : هن77د، تركی77ه،1914كتابخانه هاي دولتي بود و تاسال ،
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يونان، ايتالیا، فلسطین، سیلن و آفريقا نمود. ب77ونین از نظ77ر نويس7ندگي بس77یار فع7ال ب77ود و دهه7ا كت77اب
شعر و داستان و رمان و بیوگرافي و خاطره نويسي از خود بجاي گذاشت. 

اهمیت خلقیت ادبي بونین را با ارزش آثار نويسندگاني مانند : فلوبر، توماس مان، نابوكوف و ياكوبس77ن،
مقايسه مي نمايند. به نقل از مورخین ادبي، آشنايي بونین با چخوف و گوركي، موجب افزايش تم77ايلت
آزاديخواهانه وي گرديد. دوستي بونین با گ7وركي و محف7ل رئالیس7م انتق77ادي اورا ، يك7ي از عجی7ب تري77ن
پیمانهاي ادبیات مدرن روس بحساب مي آورند ؛ يعني همكاري گ77وركي، روش7نفكري از طبق77ه ك7ارگر، ب7ا
بونین، تحصیل كرده و هنرمندي از طبقه اشراف . البته بعد از مهاجرت بونین، اين دوستي نیز به س77ردي
گرائید. بونین خودرا شاگرد تولستوي، چخوف و تورگنیف میدانست. او به ادبیات جهاني، مخصوصا ادبیات

 اروپا علقه خاصي داشت و ب77ه ترجم77ه اش77عار انگلیس77ي زب77ان لردب77ايرون و لن77گ فل77و19رئالیستي قرن 
پرداخ77ت . آث77اري ك77ه ب77ونین در دوران مه77اجرت نوش77ت، خ77الي از دش77مني او ب77ا انقلب سوسیالیس77تي
شوروي نیستند. منتقدين چپ اشاره مي نمايند كه روستاهاي بونین، نه افسرده گي و غم آثار چخ77وف
و نه خوشبیني آثار گوركي را دارن77د، بلك77ه ش77رح ارتج77ايي- اغ77راق آمی77ز ي77ك نويس77نده ف77راري اش77رافزاده
هستند، بونین عشقي به میهن حود نداشت چون او تمام روسیه را ي77ك دهك77ده عق77ب افت77اده نامی77د ، و
كمیته نوبل بجاي گوركي، آن جايزه را به يك گرگ گارديست سفید ادانقلب بورژوا اعط77ا نم77ود و نش77ان
داد كه بجاي برابري و سوسیالیسم، به مرگ، بحران، زوال، ابت77ذال و نفري77ن و لعنت،علق777ه من77د اس77ت،
يعني مواوعات مورد سلیقه افراد اعضاي بورژوازي آن كمیته فرق7ي ب7ا دلمش7غولي ه7اي ب77ونین ندارن7د.
ولي بعد از جنگ جهاني دوم از بونین اعاده حیثیت شد و او را يكي از نويسندگان كلسیك جديد روس77یه

 منتشر كردن77د. ب77ا اينوج77ود ب77ونین دع77وت ش77وروي ب77راي1965 جلدي اورادر سال 9نامیده و مجموعه آثار 
بازگشت به كشورش را هیچگاه نپذيرفت و در مهاجرت، در تنهايي و غربت وفات نمود. 

ازجمله آثار بونین : روستا، ارباب سانفرانسیسكويي، سحرگاه زندگي آرس77ن، دره خش77ك، يادداش77تهاي
روزهاي لعنتي، عشق آقا میتي، خاطرات روزهاي سپري شده، بولواره77اي تاري77ك، گرام7ر و دس7تور زب7ان
عشق، اشعار و داستانها، گلهاي صحرايي، درپاي77ان جه77ان، س77یب ه77اي آق77اي آنت77ن، آلم77اني خودخ77واه،
آزادي تولستوي، زندگي چخوف، اولین عشق، نتردام، آفتاب زده، در زير آسمان خ77دا، و فص77ل برگري77زان ،

هستند.
زندگي آرسن، رماني است اتوبیوگرافیك . و بولوارهاي تاريك، يك سري نوول است. در زير آسمان خ77دا،و
فصل برگريزان، كتابهاي شعر او میباشند. مهمترين آثار او در تبعید: عش77ق آق77ا می77تي، زن77دگي آرس77ن، و
خاطرات روزهاي سپري شده، هستند. سه كتاب مهم بونین پیرامون عشق و احساسات گذرا: گرام77ر و
دستور زبان عشق، نخستین عشق، و عشق آقا میتي، نام دارن77د. رم77ان روس77تا و داس77تان بلن77د “ارب77اب

سانفرانسیسكويي“ را مشهورترين آثار بونین بشمار مي آورند. 

تورگنیف و رئالیسم ادیبانه در رمان .۔ ۱۲۶

Iwan Turgenew (1818 – 1883)    زنان،پدران،پسران، وجریانات سیاسی درآثار تورگنیف .

ایوان تورگنیف ، خالق واقعگرایی انتقادی وادیبانه درروسیه،ب77ه ش77رح زن77دگی روس77تاییانی پرداخ77ت ک77ه 
گرفتارنظام ارباب ورعیتی بودند. اوباانتقادازنظام فئودالی،پیام آور شکل گیری نیروه77ای ب777ورژوا-دمکراتیک
جدید روس بود. درآثارش غیر از طرح مسائل سیاسی-اجتماعی،تصویری اززوال وازهم پاشیدگی ج77امعه

 رانش77ان میده77د. ش77ش رم77ان مع77روف اوس77ندی ت77اریخی و ج77امعه19 ق77رن 60 ت77ا 40روس ده77ه ه77ای 
شناسانه ازاوااع مملکت اش هستند. داستانهای نوش77ته ش77ده اونیزبع77دها راهنم77ا و پیش77گامی ب77رای
رئالیسم ادبی اهل قلم اروپ77ا ش77دند. اورابای77دوقایع نگ77ار واقعی77ات روس؛خصوص77ا فرهن77گ اش77راف زمین77دار

 بدلیل حمایت ازگوگول ونظرات آزادی خواهانه اش،ازطرف تزارب77ه م77دت1852بشمارآورد. تورگنیف درسال 
یکسال محصورگردید.

تورگنیف غیراز مفهوم "نیهلیس77ت" درادبی77ات روس،خ77الق شخص77یت ه77ای ه77املتی نیزاس77ت وبعض77ی  
ازدهقانان آثارخودرابا سقراط مقایسه میکرد. غیرازآن، اوبه شخصیت های آثارش،القابی مانند: عقل گرا،
رمانتیک، ایده آلیست،  رمانتی77ک رئالیس77ت و غی77ره میداد.چ777ون اودرمحت77وای آث77ارش ازمف77اهیمی مانن77د:
سوسیالیس77ت، کمونیس77ت، لی77برال، کاپیتالیس777777ت،پرولتاریا،بورژوا، و جریان77ات ایدئولوژیک،اس7777تفاده
میکند،شاید بتوان اوراپایه گذار ادبی77ات سیاس7ی نیزنامی77د. وی میگف77ت ک77ه تران77ه ه77ای غمگی777ن،پیرامون
گذشته های بربادرفته،پرسش هایی درباره آینده هستند وط77بیعت ب77رای انسان،عبادتگ777اه نیس77ت بلک77ه
کارگاهی است برای کاروزحمت وخلقیت.اوخودرا تحول گرا میدانست تاانقلبی.ازجمله مواوعات مطرح
ش77ده درآث77اراو: عش77ق، ط77بیعت، وهن777ر،هستند. ب77ه زیب77ایی ط77بیعت وط77بیعی ب77ودن انس77ان معم77ولی

نیزدرآثارش اشاره میشود.
تورگنیف نخستین بار زنانی با شخصیت های قوی و مستقل رادرادبیات روس مطرح نمود.رمانهای اورا  

میت77وان اله77ه نم77ودن عش77ق اب77دی دانس777ت.درزمان اواح77ترام ب77ه زن77ان درادبی77ات آغ77از گردید.درزمین777ه
شعراورانیزاستادزیبایی ولطافت نامی7ده ان7د. ب7رای نخس7تین ب7اراودرغرب پرخوانن7ده تری7ن نویس77نده روس

شد.
تورگنیف درژانرهای:رمان،نوول،درام، وشعر دارای آثاری است؛ازآنجمله : پدران وپسران،یادداش77ت ه77ای 

ی77ک ش777کارچی،لنه اش77777رافی،رودین،زمین ن777و،راهی بس77وی خل77ق، ب77ی پ77777ولی،بعدازظهر،نخستین
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عشق،بخار،اش77عاری ن77ثری،و تران77ه عش77ق آوازخ77وان. رم77ان( پ77دران وپس77ران) اودرزم77ان لغ77و نظ77ام ارب77اب
 منتشرش777د.اودرآنجا شخص77یت ه77ای رم77ان راگ77اهی : ماتریالیس77ت، آت77ه ایس77ت،1861ورعیتی درس77ال 

لیبرال،اریستوکرات، و غیره مینامد. دررم77ان (بخار)س777خن از روش77نفکران ومه77اجرانی اس77ت ک77ه ازاوا77اع
اجتماعی وسیاسی جامعه خ77ود ب7ی خ7بر وب7ا آن بیگ77انه ش7ده اند.اوروش777نفکران آنزم77ان روس77یه را دون
کیشوت هایی بی عمل می نامد، و دررم77ان (زمی77ن ن777و)سخن ارانقلبی77ونی اس77ت ک77ه ب77دلیل بحرانه77ای
شخصی،دست به خودکشی میزنند. کتاب (نخس77تین عش77ق) اورا یک77ی ازبه77ترین داس77تانهای عش77قی
ادبیات جهان بشمار می آورند. قهرمان رمان (رودین) اورا،باکونین حدس میزنند.اودرآنجا به انتقاد ازمحافل
مهاجر شبه انقلبی روس میپردازد. تورگنیف قادر است درآثارش به توصیف نقاشانه زیبایی های ط77بیعت

بازبانی آهنگین ومنعطف بپردازد.
اودرسالهای جوانی زیرتعثیر فلسفه هگل ودر میانه سالی تحت تعثیر فلسفه منفی شوپنهاور ب77ود. ب77ه 

ای77ن دلی77ل درپای77ان عم77ر ی77ک ب77دبینی هن77ری را نماین77دگی میکن77د. وی ن77ه تنه77ا غ77الب س77الهای زن77دگی
 شخصا شاهد انقلب فرانسه شد.تورگنی777ف درآلم77ان1848خودرادرمهاجرت ودرخارج گذراند بلکه درسال 

وفرانسه شخصا بامشاهیری چون: شلینگ،فلوبر،هرتزن، و موپاساد آش7نا ش7د. درج7وانی وی زی7ر تع7ثیر
عقاید انقلبی-دمکراتیک بلینسکی نیزبود وبعدها بامحافل انقلب77ی ازجمل77ه چرنیشفس77کی قط77ع رابط77ه
نمود.اوبطورپراکنده،وهر از گاهی، اشعاری نیز به سبک بودلر،پوشکین،لرمانتف، و گوگول سروده است.

 درپ77اریس1818 درخانواده ای مرفه وزمین77دار درروس77یه ب77دنیا آم77د ودرس77ال 1818ایوان تورگنیف درسال  
درمیان خ77انواده ی7ک زن خوانن77ده اپ77رای مشهورفرانس77وی درگذش77ت. وی دردانش7گاه ب77ه تحص77یل ادبی7ات
وفلسفه پرداخت. اوآنزمان درآثارش،روسها را برای حل مشکلت اجتماعی خود،هنوزناتوان بحساب م77ی

 منتشرگردید.درپایان عم77راو گوی77ا ب77ه شخص77یت واقع77ی1968 جلدی از او درسال 10آورد. مجموعه آثاری 
خود یعنی "عرفان عاشقانه" بازگشته بود.

عنوان رمان (پدران وپسران) او بیشتر اشاره به اختلف جه77انبینی وفرهن77گ اجتم77اعی دونس77ل ب77رای  
اصلحات و انقلب است تا اختلف دونسل سنی.بارازف،قهرمان رمان،جوانی نیهلیست است ک77ه ب77ه رد
اتوریته وارزشهای اخلقی سنتی میپردازد. تورگنی77ف خ77ودرا م77دافع ارزش77های لی77برالی فرهن77گ اش77رافی
میدانس77ت تانماین77ده عقای77درادیکال . آنزم77ان جن77اح اص77لحگرای طرف77دار فرهن77گ غ77رب درمقاب77ل جن77اح
اسلوگرای طرفدار فرهنگ ملی روس قرارداشت. قهرمان رمان رودین،آدم ااافی نام میگیرد چون ب77دلیل
اعف درعملی نمودن رویاها و ایده آلهایش دچار شکست میشود.داستایوسکی گرچ77ه یک77ی ازمخالف77ان

تورگنیف بود،این رمان اورااثری درخشان معرفی نمود.

  ادبیات لمپن پرولتاريا ! .۔ ۱۲۷

      Jean Genet ( 1910- 19860)                                           ژان ژنت 
        نويسنده اي میان زندانیان غیرسیاسي

 
جان شنعه ! يا ژان ژنت،شاعر و نمايشنامه نويس فرانسوي، م7ي توانس7ت بچ7ه مح7ل ماباش77د،اگر او 

 ب77ار زن77دان و محك77ومیت، ب77ه دلی77ل15،بعداز 1947همجنسگرا، فاحشه باز و فاحشه گر! نبود.وي درسال 
اص77لح ناپذيري،درفرانس777ه ب77ه حب77س اب77د محك77وم ش777د.ولي يكس77ال بع77د براث77ر فعالیته77اي گروه77ي از

س77ال بع77د، س77ارتر دري77ك4نويس77ندگان وفیلس77وفان فرانس77ه،از جمل77ه س77ارتر، وي اززن77دان آزاد گردي77د و 
بیوگرافي بیادماندني، با عنوان :“ ژنت، شهیدمقدس جامعه و ب77ازيگز زن77دگي“، ازاو اع77اده حی77ثیت نم77ود.

 قرن بیس77تم فرانس77ه را بش77كل ادب77ي ب77ه نظ77ر30ژان ژنت، زندگي محكومین و خلفكاران اجتمايي دهه 
خوانندگان رساند . او مینويسد كه براي جرم و جنايت بايد جامعه را مقصر دانست، چون آنها محصول يك

جامعه بیمارهستند.
ژان ژنت باره7ا ب7دلیل : جی7ب ب7ري، كی7ف زن7ي، دزدي، فاحش7ه گ7ري و همجنس77بازي، ب7ه زن7دان افت7اده

 درزندان، اولین مجموعه شعر خود يعني “ اعدامي “ رامنتشر نم77ود . بق77ول منتق77دين1944بود.اودرسال 
ادبي، ژنت نويسنده اي است كه خود از جهان توهین و تحقیر و لعنت آمده بود. و در اشعار، نمايش77نامه
ها و رمانهايش به طرح زندگي طرد شدگان و مجرمین از جمله : معتادها، ژنده پوشان، بي سرپرس77تان،
دللها، آوارهها، لتها، باجگیرها، ديوسها، قرمساقها، پااندازها، جاكشها، خانم رئیس ه77ا، قاچ77اق چیه77ا،
تن فروشها، جاسوسها، چاقوكشها،شكنجه چیها، آدم كش77ها ، رب77اخواران، تج77اوزگران، متقلبه77ا، رش77وه

گیرها و غیره ! پرداخته بود.  
ژان ژنت ، مجرم خلفكار و ناسازگاري بود كه سرانجام يكي ازنويسندگان كلسیك ادبیات فرانسه گرديد.
آثارش ديالوگهايي هستند میان انسانهاي معمولي و استثناهاي جامعه. بقول او برخورد ما ب77ا اس77تثناها
باعث میشود ك7ه ب7ا اص7ول معم7ولي بت7وانیم كن7ار بی7ايیم. وي كوش7ید تاب7ا كم7ك ادبی7ات، تابوش77كن ب7ي
عدالتیهاي جامعه گردد وسرانجام ازيك انسان خلفكار،ي77ك نويس77نده ت77اديبي آوانگ77ارد بوج77ود آم77د. تاري77خ
ادبیات غرب او را دركنار نويسندگان ديگري از اين نوع مانند : دساد ، ويلون، ريمباد، و لوترم قرار میده77د.
او مثالي عملي و صادقانه براي فلسفه وجود اگزيستنسیالیستي سارتر شد. ژنت كوشید تابا كمك تاتر
پوچگراي آبزورد و اسطوره هاي شرق ب77ه ط77رح افك77ار دادائیس77تي، سوررئالیس77تي خ77ود ب77راي مب77ارزه ب77ا
ارزشها و نرمهاي جامعه غرب برود. براي كشف اصول : اخلقي، انتقادي، روشنگري ژنت، نیاز به يك نقد
زيباشناسانه ادبي خاص است. به او لقب هاي نمايشنامه نويس اعتراض و شورش و ب77اني ت77اتر خش77ن
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داده اند. او اخلقگرايي است كه خواننده را با نمايشنامه پوچي زن77دگي آش77نا میكن77د. ژن77ت میگف77ت ك77ه
ادبیات، هنري است بدون فلسفه وجود اخلق77ي، چ77ون ن77وعي نیهیلیس77م ا77روري زم77ان خ77ود اس77ت. او
ادام77ه میده77د ك77ه ص77حنه ت77اتر، خ77انه مرگ77ي در همس77ايگي م77ا اس77ت ك77ه در روي آن، آزادي اج77راي ه77ر

نمايشي وجود دارد.تاتر، مخالف مقوله زندگي است، چون آن، جشن پوچي و نیستي زندگي است. 
 دربخش زايمان بیمارستاني درفرانسه بدنیا آمد. چون پدرش ناش77ناخته و م77ادرش1910ژان ژنت درسال 

دچار فقر بود ، با موافقت م77ديريت بیمارس77تان، دهق77اني اورا ب77ه پس77رخواندگي خ77ود پ77ذيرفت و م77ادر ژان
 س77الگي، نخس77تین ب77ار ب77ه عل77ت س77رقت10كوچك را با دست خالي! به خ77انه  فرس77تادند. او بع77دها در 

مسلحانه! به زندان تاديبي نوجوانان محكوم شد و درآنجا بقول خودش با توهین و تحقیر و ا77رب و ش77تم
 سالگي از زندان فرار نمود،مدتي عضو ارت77ش ن77امنظم لژه77اي20انسان آشنا گرديد. ژنت بعد از اينكه در 

 دربعضي ازشهرهاي بزرگ اروپا، آواره و ب77ي خانم77ان1939فرانسه درخارج شد و بعدازفرارازارتش تاسال 
 س77ال20به فاحشه گري و دزدي پرداخت، گرچه اودرزندان ،آموزش شغل كتابفروشي ديده بود. ژن77ت در 

 براثر بیماري سرطان درگذشت. 1986پايان عمر خود، اثري منتشر نكرد و درسال 
وي میگفت كه جامعه اي كه مجرم تربیت كند، منحرف است و نه فرد. اوكوشید با كم77ك آث77ارادبي خ77ود،
ظرفیت و نیروهاي منفي انسان درجامعه غیرعادلنه رانشان دهد. درنظراو مجرم معمول نقش77ي راب77ازي
میكند كه جامعه به وي محول كرده، بدين دلیل محكومین نیزبايد توهین و حك77م تنف77ر اجتم77اع را بپذيرن77د.
ب77ه نظ77ر روانشناس77ان، او ت77ا م77رز فلس77فه خودي77ابي اگزيستنسیالیس77تي س77ارتر پی77ش رف77ت و كوش77ید
پیشداوريها ، قضاوتها و لعنت هاي اخلقي جامعه بورژوازي را محكوم كند. ج7امعه شناس7ان او را مث7الي
نمونه و زنده براي زندگي اجباري بر اساس فلسفه وجود سارتر دانستند. ژنت جهان محكومین را جه77ان
توهین، تحقیر،ترس، خجالت و شرم نامید، يعني جهان لعنت شدگان در مقابل جهان انسانهاي معمولي
و نرمال!. سارتر میگفت كه سختي زندگي، انساني مثل او را وادار كرد كه در زندگي نقشي بازي كند.

ژنت غیر از هواداري از جنبش سیاهان آمريكا و سازمان چريكي راف آلم77ان، ب7ا حض77ور خ77ود در بی77روت ب77ه
 پرداخت.1982افشاي قتل عام فلسطیني ها در اردوگاههاي صبرا و شتیله در سال 

ازجمله آثار او در زمینه تاتر : خادم و كنیز، تحت نظر، بالكن، ديوار، و سیاهپوس77تان هس77تند. معج77زه گ77ل
سرخ، خانم عزيز ما ، جشن مردگان، شكايت و زاري، اعدامي، و يادداشت هاي روزان77ه ي77ك دزد، از ديگ7ر

 رمان وي درمیان خوانندگان با موفقیت چنداني روبرو نشد.5آثار او هستند. در آغاز ،
ژان ژنت با اشاره به فرهنگ غرب، از اخلق و زيب77ا شناس77ي آث77ار افلت77ون انتق77اد ك77رد و مینويس77د ك77ه در
جامعه غرب، الهه عشق دينوسیوزي دوره باس77تان، اكن77ون ب77ه عن77وان  ب77ت خش77ونت و اعم77ال جنس77ي
تبديل شده.ا و نور قرمز و چراغهاي نئوني مورد استفاده تبلیغات تجاري را همچون چراغهاي قرمز ب77وردل
ها و اطاق فاحشه خانه ها،براي يك منتق77د زيباشناس77ي، ت77داعي كنن77ده بازمان77دههاي فرهن77گ آركائی77ك

دوران توحش و جاهلیت !و قرباني كردن انسان و ريختن خون اومیدانست.!

                        Jean – Jacques  Rousseau (1712 – 1778) ژان ژاك روسو۔ ۱۲۸ 

سري هم به زندگي ديگران زدن ! 

يك انسان شرفمندي نوشت كه بیوگرافي؛ يعن77ي زن77دگي ديگ77ران را ورق زدن . روس77و را خودخ77واه تري77ن
 فیلسوف میدانست و نه در زمان ما18متفكر تاريخ فلسفه غرب میشمارند ، گرچه راسل او را براي قرن 

. امروزه به او غیر از فیلسوف و فیلسوف فرهنگي ، نويسنده ، نظريه پرداز: سیاسي ، فرهنگي ، تعلی77م
و تربیت ، منتقد اجتمايي راديكال عصر روشنگري ،  تئوريسین انقلب خرده بوروايي ،  و يكي از معلمی77ن

 فرانسه میدانند. 1789فكري انقلب 
او غیر از پوشیدن لباس ملي ارمني به تن، و كلهي پوستي به سر، در تمام طول عمر خ77ود كوش77ید ت77ا

به گونه اي، ديگران را تحريك كند و يا در میان اقشاري از مردم جلب نظر نمايد.
اودركتاب اتوبیوگرافیك خود يعني “ اعترافات “ ، بدون تعارف و رودرواسي، حرفه77ايي را میزن77د ك77ه ام77روزه
براي خواننده باورنكردني هستند. كتاب اعترافات اورا يكي از صادق ترين اتوبیوگرافي هاي ادبیات جهاني
میدانند. ب7دلیل خل7ق آث7ار ا7د دين7ي و ا7د حك7ومت مطلق77ه ، ت7اج و مم7بر ، درب7ار و كلیس7ا، ب7ه تعقی77ب
اوپرداختند. روسو براي نخس77تین ب77ار درتاري77خ س77یر انديش77ه، ج77امعه را مس77ئول زن77دگي فلك77ت ب77ار ف77رد
معرفي نمود و با طرح تئوري سیاسي دولت، جرقه اي براي انقلب مردمي زد. ازجمله س77خنان مش77هور
او اين بود كه گفت، انسان آزاد بدنیا مي آيد ولي درمیان زنجیرها به اس77ارت كش77یده میش77ود . دو كت77اب
امیل و قرارداد اجتمايي، باعث شدند كه اوازترس تعقیب، به انگلیس فرار نمايد. و در حالیكه كت77اب امی77ل

 فرزن7دش را ب7دلیل فق7ر م7الي ب77ه خ7انه ب7ي5از مش7هورترين كتابه7اي تربی7تي ق7رن ش7د ، ول7ي خ77ود او 
سرپرستان تحويل داد.

غیر از شرح معني واقعي آزادي، درنظ77ر ماركسیس77تها، او ب77ه كش7ف تئ77وري دورانس77از “ م77الكیت     
خصوصي “ نائل آمد و آنرا عام77ل ن77ابرابري اجتم7اعي دانس7ت و ت7ذگر داد ك77ه آن “ح77ق ط7بیعي“ نیس77ت.
روسو میگفت كه اگر جلو مالكیت خصوصي را میگرفتند ، اينهمه : جنگ. جن77ايت، قت77ل، رن77ج و وحش77ت ،
بوجود نمي آمد. و در يك اجتماع، انسانها در رابطه با هم نیاز ب77ه قرارداده77اي اجتم77اعي دارن77د ول77ي ه77ر
قرارداد اجتمايي، “عادلنه“ نیست. روسو باتوجه به غراي7ز ط77بیعي انس7ان م7ي نويس7د ك77ه آزادي يعن7ي
سركشي درمقابل قوانین و اصولي كه انسان براي خود تعیین كرده . اوبا توصیه “بازگشت مجدد انس77ان
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به طبیعت“، تمدن صنعتي را، راهي به “تركستان“ نامید. و نتايج : جامعه، عل77م ، هن77ر، را ب77راي انس77ان،
منف77ي ش77مرد. درنظ77ر او، زش77تي ه77اي جه77ان، محص77ول تم77دن انس77ان هس77تند. روس77و ب77ا اع77تراف ب77ه
احساسات انساني، به رد هرگونه دروغ و رياي اخلقي، پرداخت ك7ه در پروس77ه تم7دن بوج77ود آم7ده ان77د.
درنظر او، علم و هنر موجب  ازبی7ن رفت7ن ص7فات ط77بیعي انس7ان ش7ده ان7د. روس77و م7الكیت خصوص7ي را
مهم77ترين زنجی77ر انس77ان آزاد و ط77بیعي ش77مرد. او اب77ايي ن77دارد ك77ه بگوي77د بج77اي عق77ل باي77د انس77ان ب77ه
احساسات و غرايزش متكي شود و انسان طبیعتا و ذاتا موجودي است نیكوص77فت. مش77هوريت روس77و از

، عل77م و هن77ر را از جمل77ه دلي77ل1749آنزمان شروع شد كه او طي ي77ك مس77ابقه مق77اله نويس77ي درس7ال 
سقوط اخلقي جامعه معرفي كرد.

روسو با حمله به حكومت مطلقه حاكمه زمان خود، دول77ت و ب77ي ع77دالتي را ن77تیجه “م77الكیت خصوص77ي“
دانست. اوسازمانهاي غلط اجتماعي را دلی77ل فاس7د ش7دن انس7ان ش7مرد . درنظ77ر او حقیق7ت رانباي7د از
طريق عقل بلكه باكمك احساس77ات ط77بیعي وانس77اني جس77ت . او میگف77ت ك77ه انس77ان موج77ودي اس77ت
دوشخصیتي، از جمله : برده-آزاد، نیكو-بدخو، فعال-تنب77ل . در ن7تیجه دوئالیس7م آنزم7ان ط7بیعت و عق77ل-

 روس77و تص77ويري–احساس و اخلق- از اين طريق توجی77ح ش77د. خلف ه77ابس ك77ه انس77ان را گ77رگ نامی77د 
بهشتي از اجداد انسان ترسیم نمود و مدعي ش77د ك77ه م77الكیت خصوص77ي، انس77ان را آنچن77ان ب77ه قت77ل و
جنگ وادار كرده است. اوتوپي روس77و ؛ انس77ان ط77بیعي در ي77ك جمه77وري ش777هر-دولتي باس77تان اس77ت و
میگفت كه خداي دين، ديگر نبايد ماوراي قانون طبیعت و قوانین منطقي، بر انسان حكمراني كند. روس77و
حكومت جمهوري را تنها فرم قانوني دولت دانست كه بر اثر يك قرارداد اجتمايي عادلنه تشكیل میش77ود

. انسانشناسي خوش بینانه روسو ، خلف بدبیني فلسفه تاريخ هابس بود.
از زم77ان روس77و ت77اكنون مش77اهیر زي77ادي از آث77ار او اس77تفاده نم77وده ان77د ؛ از جمل77ه : گ77وته ، ك7انت، نیچ77ه،
تولستوي، فرانكلین ، روبسپیر، و ناپلئون . كانت میگفت كه روسو ن77ه تنه77ا او را ب77راي  راه فلس77فه آم77اده
نمود بلكه  موجب شد تا او براي انسان، ارزش و احترام قائل شود.تاكید روسو روي احساسات و ش77ور و
شوق انساني باعث شد كه رمانتیكها او را يكي از اجداد فكري خود بحساب آورند . اگر انسان مورد نظر
هابس موجودي است فردگرا و اد جمع، انسان مورد تعريف روسو، موج77ودي اس77ت اجتم7اعي. ازجمل77ه
اشتباهات روسو ولي اين شد كه  به رد تقسیم قوا در شهر-دولت، ه77اي كوچ77ك خ77ود پرداخ77ت . و زن را
موجودي مطیع مرد تعريف نمود . و تاتر را باعث فساد اخلق در ج77امعه بحس77اب آورد. از جمل77ه مخالف77ان
روسو، ديدرو بود كه گفت ، او آدم را بیاد شیطان، جهنم و ارواح لعنت شده ، م77ي ان77دازد. روس77و خ77ود را

تحت تاثیر وطن پرستي و جمهوريخواهي يونان باستان و نويسنده اي بنام پلوراخ دانست.
 در فرانس77ه1778 در شهر ژنو بدنیا آمد و در س77ال 1712ژان ژاك روسو، نوسینده سوئیسي تبار در سال 

درگذشت. پدرش ساعت ساز بود . چون مادر روسو حین زايمان درگذشت، روس77و بع77دها ب77ا ش77رمندگي
میگفت كه تولدش به قیمت جان مادرش تمام شد. او در مسائل فك77ري و آموزش77ي، خودآم77وز ب77ود. و در
طول عمر، به شغل هايي مانند : خدمتكاري، معلم خصوص77ي، ص77ندوقداري، و مق77اله نويس77ي پرداخ77ت.
روس77و در تم77ام عم77ر در ح77ال ف77رار ، مه77اجرت و س77فر ب77ود و در كش77ورهايي مانن77د ، س77وئیس، فرانس77ه،
انگلیس، و ايتالیا زن7دگي نم77ود. او س77فر و مه7اجرت را ن77وعي اله77ام فك77ري میدانس77ت و س77الها ب7ا كم77ك

 ب77ا دي77درو و س77اير دانش77نامه نويس77ان1742سرمايه زنان اشرافي بیوه و پولدار زندگي نم77ود. او در س77ال 
 سال بعد از پاي77ان انقلب5فرانسوي آشنا شد و براي آنها مقالتي پیرامون موسیقي نوشت. در خاتمه ،

 به احترام، در آرامگاه  پانتئون در كنار ولتر به خاك سپردند.1794فرانسه، جسد روسو را در سال 
 عل77ت ن77ابرابري می77ان انس77انها- -– اعتراف77ات – قرارداد اجتمايي –از جمله آثار او : امیل يا پیرامون تربیت 

 ژولی7ا ي7ا ن7امه ه7اي–بدون عجله، با پاي پی7اده، در دام77ن زيب7اي ط77بیعت- منولوگه77اي ي7ك راهپی7اي تنه7ا 
 هس77تند. كت77اب تربی77تي–دوعاشق- بحثي پیرامون موسیقي مدرن- عاشق خ77ود- و غیبگ77وي روس77تايي 

امیل، موثرترين كتاب آموزشي جهان غرب شد . روسو را بخاطر اين كتاب، نیوتون جه77ان اخلق نامیدن77د.
كتاب“ نامه هاي دوعاشق“، انتقاد از محدوديت هاي قش77ري و فرهنگ7ي ج77امعه ارتج77اعي اس7ت. كت7اب

قرارداد اجتماعي، اثري است پیرامون فلسفه دولت .
 گذاش7ت . گرچ77ه او و لیبرالیس77م19روسو تاثیر مهمي روي كمونهاي سوسیالیستي اولیه در قرن     

كشورهاي آنگلوزاكسن، هر دو تحت تاثیر هابس و لك هستند، طرح آنها براي يك ق77رارداد اجتم77اعي، ب77ا
هم فرق دارد. تاكید لیبرالها روي آزادي فرد به هر قیمتي، و تاكید روسو روي آزادي فرد در ارتباط با منافع
جمع است . امروزه ت77اثیر روس77و روي انقلب فرانس77ه و مكت77ب رمانتی77ك اروپ7ايي، ث7ابت گردي7ده . جنب77ش
ياكوبي به رهبري روبسپیر در زمان انقلب فرانسه را نیز زير تاثیر ايدههاي: فلسفي، تربیتي و سیاس77ي
روسو میدانند. در جهانبیني او، ما شاهد: نوعي میهن پرس77تي يون77اني، ق77دري مس77یحیت ، و سیاس7ت
جمهوريخواهي شهر-دولت ،هاي يوناني هستیم. او در زم7اني نوش7ت ك7ه دي7ن نی7ازبه دگ7م ن7دارد ، ك77ه
كلیسا ديگر بجاي روشنفكران ، كتابهاي آنان را میسوزاند. به نظر مورخین، تصور روسو از جامعه و دول77ت

را بايد در محدوده شهرهاي كوچك و شوراي شهر بررسي نمود.

پايان سفر ادبي - خیالي به دور فرنگ .۔ ۱۲۹
                                                         

                             Jonathan  Swift ( 1667 – 1745 ) يوناتان  سويفت 
 گزارشي ادبي از سرزمین مرداب ها و برده ها .  
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يوناتان  سويفت ، طنزنويس و روزنامه نگار دوره روشنگري انگلیس ، گوي77ا خ77ود هیچگ77اه نخندي77د . در ي77ك
 ساله شده بود ، آمده كه سويفت براثر عوارض ناش77ي از75 ، زمانیكه وي 1742گواهي پزشكي ازسال 

عفونت گوشي و شنوايي ، جنون گرفته  و قابل محاكمه نیست . او يكي ازمهم77ترين هجونويس77ان زب77ان
انگلیسي و خالق آثار وسیع و متنوعي در زمینه ه77اي : ادبی77ات ، دي77ن ، تاري77خ ، اقتص77اد ، و غی77ره اس77ت
.وگرچه درايرلند بدنیا آمده ، ولي انگلیسي تب77اربود وباره77ا ب77ه اس77تثمار واس77تعمار ايرلن77د  اع77تراض ك77رد.
سويفت با احساس همدردي ، كشورايرلند راسرزمین باتلقها و بردهها نامید. رم77ان “س77فرهاي گولی77ور“
او، اث77ري اس77ت : روش77نگرانه ، فلس77في ، واقعگراي77انه ، هج77وي و اوتوپیس77تي ، ك77ه م77وجب مش77هوريت
جهاني نويسنده ش77د. كت77اب مش77هورديگر س77ويفت “ نبردكتابه77اي ق7ديم و جدي7د دركتابخ77انه ش77هر“ ن7ام
داشت كه پیرامون جنبش ادبي مدرن و هواداران ادبی77ات باس77تان اس77ت . او درآث77ارش ن77ه تنه77ا ب77ه انتق77اد

ازسازمانها و مؤسسات دولتي و ديني واجتمايي، بلكه به نقد طبیعت انسان نیز میپردازد.
امروزه میتوان بر اين باور ش77د ك77ه س77ويفت باكم77ك طن77ز و هج77و ب77ه جن77گ ش77اه و ش77یخ مس77یحي زم77ان
خ77ودرفت . او ب77اتكیه برش77رف روش77نگرانه ب77ه مخ77الفت باخراف77ات، بنیادگرايي،جاسوس777ي و خ77برچیني
پرداخت. سويفت ، يكي از شخصیت هاي ادبي فض77اي سیاس77ي زم77ان خودب77ود وب77ا طنزه77اي آموزش77ي
ادديني وسبك ساده ونبوغ آمیزش، به آگاهي مردم پرداخت. طنز فشرده، بنیادين ومه77اجم او.جه77ان را
آزار داد، و نه سرگرم نمود . هدف طنزش ، لذت زيباشناسانه نبود، بلكه احساس شرم و گناه و ناراحتي
وجدان، درخواننده و بیداري و تكان نظرات اصلح گراي7انه اقش7ار پیش77تازجامعه ب7ود.و ي7ا تنه7ا ه7دف تض7اد
حرفهاي سويفت ، شوكه نمودن خواننده و به تعجب آوردن او اس77ت و ن77ه موا77عگیري فلس77في ، گرچ77ه
ادعا میشود كه ه77ر هجوگ77ويي ، نماين77ده ن77وعي جه7انبیني، و ه77ر طن77زي ، س7لحي اي77دئولوژيك اس7ت.
سويفت به زير سئوال بردن نظرات و اصول حاكم پرداخت تا انسان را به تفك77ر وادار نماي7د ، ب7ه اي77ن دلی7ل
اورا نويسنده اي میدانند براي هرك77س، ه77ردوره و هرج77امعه اي. طن77ز س77ويفت را نامح77دود و ب77ي نه77ايت
دانستند. نبوغ او درآنجاست كه گاهي سخني میگويد، ول77ي منظ77ور ديگ77ري دارد. آث77ار س77ويفت رادركن77ار
شكسپیر، از بهترين نوع نثر زبان انگلیسي بشمار مي آورند.هیچ نثري درتاريخ ادبیات انگلیس، انفج77اري
آنچنان خطرناك و عجیب ازنبوغ را به نمايش نگذاشت. طنزهاي او اغلب :عصبي ، ب7دون تع77ارف و گ77اهي
تهوع آور و خطرناك هستند. سومین اثر مشهور سويفت ، رمان “ داستان بشكه ها “ بود. دراي77ن رم77ان ،
دريانورداني كه مورد حمله نهنگ هاي دريايي قرار میگیرند ، بشكه ه77ايي خ77الي را روي نهن77گ ه77ا م77ي
اندازند ؛ به امید اينكه نهنگهاي مهاجم ، كشتي آن77ان را غ77رق ننماين77د. چندس7ال بع77داز نش7ر اي77ن كت77اب
،سويفت گويا روزي آنرا در دست گرفت و بعد از خواندن چند جمله ، بخ77ود میگوي77د ك77ه او  واقع77ن آنزم77ان

چه نويسنده نابغه اي بوده است !. 
بخش آخر آن، داس77تان كودك77ان2درمیانه قرن نوزده كتاب “سفرهاي گولیور“ بصورت سانسورشده وبدون 

و نوجوانان شد. سويفت گويا تحت تعثیر رابله اين رمان اوتوپیستي و خیالي را نوش77ت. چه77ارمین بخ77ش
كتاب فوق، ي77اهو ن7ام دارد . درنظ7ر منق77دين ، س77ويفت دراي77ن بخ7ش ب77ه تمس7خر خ7دا و انس7ان پرداخت77ه
وناامیدانه ب77ه هومانیس77م ،ش77ك خ77ودرا بی77ان میكن77د. از جمل77ه ديگ77ر موا77وعات كت77اب : نیروه77اي غري77زي
انسان ، تاريخ جديد عل77م و سیاس77ت ، تش77نگي انس77ان ب77ه عل77م و آم77وزش ، تمس77خر  خردگري77زي دي77ن
مداران ، علما و غیره است. اودراين رمان ازسبك قديم ادبیات باستان استفاده كرده ؛ يعن77ي كوچولوه77ارا
غول پیكر و غولها را فسقلي،توانايي ها را ناچیز و اعفها را عظیم نشان میدهد . و يا مخالف موا77وعي
راادعا میكند، كه منظور واقعي او است . حقیقت و درد و رنج ، جوري درسراسر كتاب پخش شده اند كه
خواننده غربي، گاهي خودرا شاگرد فسقلي ها و گاهي هوادار غولها میداند. براي پاره اي از خوانندگان

صادق، كتاب فوق میتواند آينه اي باشد براي نشان چهره واقعي انسان .  
ولتر ، سويفت را با رابله و سروانتس مقايسه نمود . خلف دانی77ل دف77و ، ك77ه ب77دون ش77رط ، ك77املن ب77راي
توسعه و شكوفايي نظام سرمايه داري استعماري جديد انگلی77س تبلی77غ میك77رد ، س77ويفت ب77ه تض77ادهاي
اجتمايي ، از جمله: درد و رنج و استثمار مردم ايرلند ازطريق  نیروهاي اش77غالگر انگلی77س پرداخ77ت . نق77د
تخصصي و دانشگاهي كوشید ت7ا برعك7س نق7د عص7رويكتوريايي، بج7اي س7ويفت م7ذهبي و مس7یحي ،
سويفت را اخلقگرا ، روشنگر و خردگ7را مط7رح نماي7د، و دن77دانهاي تی7ز هن7ري او را ق7دري س7وهان ده7د.
درطول قرن بیست، وحدت نظر همگ7وني درب7اره آث7ار س7ويفت بوج77ود نیام7د . لورن7س در آث7ار او تم7ايلت
رمانتیك را كشف كرد . اخلق گرايان ، آثار سويفت رانشاني از ب77ي ادب77ي و لمپ77ن ب77ازي زب77اني بحس77اب
آوردن77د. برت77ون درمقايس77ه ب77ا سوررئالیس77ت ه7ا ، س77ويفت را ن77وعي آنارشیس77ت ، ب7ا تم77ايلت توت77الیتر و
جه77انبیني اش77رافگرايي نامی77د. فمنیس77ت ه77ا ، تمس77خر زن77ان در آث77ار س77ويفت را گن77اهي نابخش77ودني
شمردند ، گرچه سويفت به تمسخر مردها و حتا خود نیز پرداخت . او اغلب خ77ود، يك77ي از قربانی7ان ك77بیر

طنزهايش است .  
 بر اثر جن77ون در آنج77ا درگذش77ت. پ77درش1745 در دوبلین بدنیا آمد و درسال 1667يوناتان سويفت درسال 

كارمند اداره دادگستري و سويفت سالها بدليل مادي و شغلي ، اس77قف كلیس77اي مه77م و بزرگ77ي ب77ود.
اواز خانواده اي روحاني برخاسته و دكتراي الهیات گرفته بود . درتازيخ بیوگرافي نويسي درغرب ، بندرت
زندگي و آثار نويسنده اي مانند سويفت را اين چنین زير زربین گرفت77ه و فرا77یات و حدس77یات گون77اگون در

 س77ال هن77وز تع77داد كتابه77اي بی77وگرافي پیرام77ون س77ويفت آنچن77ان250باره اش به ثبت رسانده اند. بعد از 
 ي7ك1714بیشمار است كه حت7ا كارشناس7ان ، توان7ايي بررس7ي هم77ه آنه7ا را ندارن7د. س77ويفت در س7ال 

محفل ادبي باساير شاعران و نويسندگان كشورش تش77كیل داد. او ب77راي نش77ر آث77ارش نی77ازي ب77ه ج77بران
مالي نداشت ، چون بدلیل درجه دار! كلیسا بودن ، حقوق كلني به جیب میزد ، ولي با اينهمه همیشه
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برخوردي شجاعانه و انتقادي ب77ا كلیس77ا و دول77ت داش77ت . او ب77ه مخ77الفت ب77ا مالی7ات كلیس77ايي و تحقی77ر
كاتولیكه77ا از طري77ق پروتس77تانها پرداخ77ت . زن77دگي او ، زن77دگي ي77ك روش77نفكر ايرلن77دي درزم77ان اس77تعمار
انگلی77س اس77ت . طن77ز ، تن77اقض ، افك77ار مش77وش ، قط77ع م77دام مس77یر زن77دگي ، و آواره گ77ي ، از آنجمل77ه
هستند.گرچه او در زندگي نقش هاي گوناگوني بازي نمود، ولي تنها طنزنويسي اورا ازنظ77ر روان77ي ازا7ا
میكرد . نبوغ اورا بايد از لحظه ه7اي جن7ونش ج7دا ك7رد. رف7اه نس7بي م7الي ب7اعث ش7د ك7ه س7ويفت ب77ه

آفرينش اثاري در زمینه هاي : شعر ، داستان ، مقاله ، سفرنامه و غیره بپردازد.
او ب7ا كم7ك هج77و و طن7ز ب77ه كمبوده7اي ج7امعه و زم7ان خ7ود پرداخ7ت . موا7وع مه7م آث7ارش ، تش7خیص
فرهنگي جامعه بحرانزده و بیمار است . و با معرفي ش77به دان77ش ه77ا ، ب77ه انتق77اد از علم77ا و دانش77مندان
زمان خود پرداخت . سويفت مسیحیتي را نمايندگي میكرد كه : خردگرا ، ساده گرا و خیرخواهانه باشد.
او میگف77ت ك77ه عق77ل و حقیق77ت انس77ان را ب77ه س77عادت نمیرس77انند ، چ77ون س77عادت دراي77ن جه77ان (بخ77وان
استعمار و استثمار !)، غیرممكن است ولي آنها باي77د آدم را بس77وي نظ77م و انس77انیت ه77دايت نماين77د.ا و
مینويسد كه نويسنده بايد آينه اي را جلو مردم بگیرد تا آنها خودرا درآن به بینند ، حتا اگر اينكار با اغ77راق
هاي قلمي همراه باشد. سويفت درآثارش به انتقاد از آثار : دكارت ، ارسطو ، هابس و باكون نیز پرداخت

 .
ازجمله آثار سويفت : كلیسا و علم ، سفرهاي گولیور به دور جهان ، داستان بشكه ها ، توص77یف ري77زش
باران ، نامه هاي دستمال فروش ، موفقیت بزرگ ، اشعاري درباره مرگ دكتر سويفت ، مقالت درخشان
و تفكرآمیز، مجموعه آثار چهار جلدي ، مقالت آزاديخواهانه، يك پیشنهاد فروتنانه ، نبرد كتابها ،و نامه ها
و يادداشت هايي براي معشوق ، هستند. ولي مشهوريت سويفت آنزم77ان ب77دلیل مق77الت آزاديخواه77انه
ب77ود. ش77عر مش77هور او ؛ م77رگ دك77تر س77ويفت ، مانن77د س77فرهاي گولی77ور ، اث77ري اس77ت روانشناس77انه و
خردگرايانه . مجم77وعه س7فرهاي گولی77ور ، اث7ر اص7لي او اس7ت . در كت7اب داس7تان بش7كه ه7ا ، س77ويفت
تقاااي مداراگرايي مذهبي و خیرخواهي ديني مي نمايد و به تمسخر ديكتاتوري در الهیات مي پردازد

یادی از نویسنده ی رمان پاشنه آهنین .۔ ۱۳٠

Jack London (1876-1916)         جک لندن ، میان ادبیات ماجراجویی وادبیات کارگری .
طبیعت خشن وسرمایه داری وحشی در ادبیات .

شاید فقط خدایان باستان بدانند چه دفعاتی من رهگذر، ازجلو ویترین کتابفروشی ها ی77ا روی س77نگفرش
خیابان ها و یا روی گاری دستفروشی ها، رمان "پاشنه آهنی77ن" ج77ک لن77دن، نویس77نده آمریک7ایی رادی7ده
وتحقیرآمیز ازکنارآن گذشته، آنهم با منطق اینکه، ترجمه بد وزب77ان بیگ77انه – ی7ا اص77ل ب77دبینانه ثب77ت ش77ده

ای،که کتابی راکه ساواک اجازه نشر دهد، نمی تواند رنجی ازمارا کاهش دهد .
جک لندن،غیراز رمانهایی پیرامون زن77دگی ک77ارگران کش777ورخود،خالق داس77تانهایی ماجراجوی77انه ش77به  

"کلیله دمنه ای" نیزاست. طبق ادعای مورخین ادبی چپ، اودربیشتر آثارش منتق77د نظ77ام س77رمایه داری
ومدافع سوسیالیسم وانقلب کارگری است. اونظم سرمایه داری را مشمول قانون گرگها میداند و غیر از
رم77ان تئوری77ک سوسیالیس77تی، یک77ی ازکلس77یکهای بی77ن الملل77ی ادبی77ات سوسیالیس77تی درکش77ورهای
سرمایه داری بود. و با وجود جهانبینی التقاطی ومتناقض اش، تعثیرمهمی روی ادبیات انقلب77ی ک77ارگری
بین المللی ازخودبجا گذاشته است. ونسلی از نویسندگان انقلب77ی ادبی77ات ک77ارگری تح77ت تع77ثیر بع77دی

اوقرارگرفته اند.
1900وی تضادهای زمان و جامعه خود مخصوصا تضادمیان طبقه کارگر وسرمایه داری در س77الهای بع77داز 

رانش77ان میده77د. کت77اب "پاش77نه آهنی77ن" او رم77انی اس77ت آرمانگرای77انه درب77اره ش77ورش تودهه77ای تح77ت
فشارقرارگرفته. غیرازایده های انقلبی، خواننده دراین داستان بلند، شاهد س77بک درخش77ان و اس77تعداد
داستان نویسی او نیز میگردد. نه تنها جرج آورل و تروتسکی، بلکه بوخارین و رادک، نیز ب77ه تحس77ین ای7ن

رمان پرداخته واز دوراندیشی انقلبی آن به شگفت آمده بودند.
منبع غالب آثار جک لندن، زندگی پرماجرا- یا ماجراجویانه وی میباشد، ب7ه ای77ن دلی7ل مه7م تری7ن اث7ر اورا،

جک لندن رایک77ی از کلس77یک ه77ای زندگی اش میدانند،چون وی سالها زندگی ماجراجویانه ای داشت .
ادبیات ماجرایی نیز بحساب می آورند. وی یکی ازشورشگرانی بود که به زن77دگی ماجراجوی77انه پرداخ77ت.
او باکمک جهان جانوران ومناظر طبیعی، یکی ازنویس77ندگان توان77ای رم77ان ماجراجوی77انه ش77ده اس77ت. وی
انتقاداجتماعی راگاهی باکمک داستانهایی پیرامون حیوانات مطرح می نماید. رمانهای ماجرایی اواز ی77ک
طرف مشوق قهرمانی های عجیب درشرایط فوق العاده هستند – و از طرف دیگر بط77ور واقعگرای77انه فق77ر
بیچارگان رانشان میدهند. آثار اورا میتوان خط و مرزی میان تمدن صنعتی- و طبیعت وحشی بش77مارآورد.
وی توایح میدهد که برای موفقیت درجامعه صنعتی سرمایه داری، انسانها باید ازصفات ط77بیعی گرگه77ا

بهره گیرند.
جک لندن ازنظر ادبی زیر تعثیر : استوتسن و کیپلینگ – و از نظر فلسفی زیرتعثیر : داروین،اسپنس77ر،  

نیچه، و مارکس بود . جهانبینی اومخلوطی اس77ت از نظ77رات: م77ارکس، نیچ77ه و اسپنس77ر. ام77روزه اش77اره
میشود که او طرح های اجتم7اعی سوسیال-داروینیس777تی را ب77ا ای7دههای سوسیالیس77تی مخل77وط م7ی

 درآثاراواغلب عقاید گوناگون ازجمله: داروینیس77م، هومانیس77م مس77یحی، نیهلیس77م طبیعتگرای77انه، نمود.
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عقای77دجبراجتماعی ، و غی77ره درکن77ارهم ق77رار میگیرن77د. آث77ار ج77ک لن77دن، دان77ش وی پیرام77ون نظ77رات:
کانت،مارکس، نیچه، یانگ، داروین و اسپنسر را نش7ان میدهن7د. طب77ق ش7واهدی او در غ7الب س7فرهای
ماجرایی خود آثاری از داروین و میلتون را در کوله پشتی اش همراه خود جم77ل م77ی نم77ود. وی میکوش77د
تانشان دهد که برای بقای عمر در طبیعت وحشی- و سرمایه داری خشن، انسان باید همچون " ابرمرد

" نیچه ای زندگی کند.
چون آثار آغازین او درسبک رمانتیک بودند، منقدین اورا درابتدا " کیپلینگ آلسکایی " لق77ب دادن77د. وی  

گرچه تاکید خاصی روی ماتریالیست بودن خودداشت، محققین بعضی ازآثارش را ایده آلیس77تی بحس77اب
می آورند. درآثاراو خواننده شاهد فردگرایی و جمعگرای77ی درادبی77ات میش77ود. ام77روزه ارزش خاص77ی ب77رای
آثاراودر رابطه با مواوع نژادپرستی در آمریکای آنزمان قائل میشوند. اوخالق آثاری ناتورالیس77تی پیرام77ون
"حلبی آبادهای" شهرلندن نیز است . جک لندن درآث7ارش ب7ه توص7یف : جه7ان تجم7ع کارخانج7ات دودی،
کوچه های آلوده ، سالن های خوش گذرانی، و میخانه های شهر سانفراسیسکو، نیز میپردازد. ازجمله
فعالیت های اجتماعی جک لندن این بود که پیرامون انقلب و سوسیالیسم به نقاط گوناگون آمریکا سفر
می نمود. در رمان و داس77تان ه77ای او، ط77بیعت، قط77ب مخ77الفی اس77ت دربراب77ر تم77دن و ص77نعت زده گ77ی
سرمایه داری. وی میکوشد تانشان ده7د ک7ه چگ77ونه بازگش7ت ب7ه دام77ن ط77بیعت، م7وجب ن77وزایی غرای7ز
طبیعی ازدست رفته، موجود زنده میشوند. ازنظر فلسفی او میکوشد تا به استتیک نمودن توانایی های

غریزی نخستین انسان بپردازد.
 س7الگی ب7رای16جک لندن ازخانواده ای خرده بورژوا، ولی نیازمن7د برخاس77ته ب7ود. او م7ی بایس7ت از   

تامین مالی خانواده به کارهای فصلی و موقت می پرداخت. وی گویا بعدازمطالعه مانیفست کمونیس77م،
 وارد حزب سوسیالیستها شد و خودرا یک سوسیالیست "غیرعلمی" نامی77د. مق77الت آنزم7ان1896درسا

 اثر او میت77وان بط77ور مس77تقیم و50او تمایلت سوسیالیستی و انقلبی اش را نشان میدهند. در بیش از 
غیرمستقیم بابخشی از تاریخ اجتماعی آمریکا آشنا گردید. منقدی نوشته است که آمریکا م77وجب م77رگ
زودرس جک لندن و مارک تواین شده است چون کس77یکه آش77کارا درآنج77ا ب77ه طرف77داری از سوسیالیس77م

بپردازد ، مورد حمله نابودکننده مامورین دولت یا منقدین ارتجاعی و محافظه کار قرار میگیرد.
جک لندن گرچه نویسنده ای از میان خلق است،از نظر ادبی ولی مقلدی نیافت. نقد و بررسی آثاراورا   

خوانندگان باخرید کتابهایش بعهده گرفتند و نه ادیبان غرض ورز دانشگاهی و مطبوعاتی آنزمان. 
1916 در آمریک77ا ب77دنیا آم77د ودرس77ال 1876جک لندن با نام حقیقی " جان گریفی77س چ77اینی " درس77ال   

 سالگی بدلیل افسرده گی ناشی از الکلی شدن دست بخود کشی زد .40درسن 
جک لندن خالق داستان، رمان، نوول و مقاله های سیاسی و فلسفی است. ازجمل77ه آث77ار او : آوای   

وحش، گرگ دریا، پاشنه آهنین، مارتین عدن، خ77ون گ77رگ، ش7اه الکل77ی، پس77رمرگ، بچ77ه ه7ای آلس7کا،
جنگ میان طبقات، انقلب و مقالت دیگر، در جنگله77ای ش77مال، روی مرزه77ای س77فید، ج77انوری در عم77ق
جامعه، دره ماه ، ژاکت اجباری، خانم کوچک ولی صاحبخانه ای بزرگ، ماجرای ک7ارگر راه آه77ن، درده77ای

– 1932 جلدی از او میان س77الهای 31دریایی، و غیره هستند. مجموعه آثاری   نی77ز منتش77ر ش77ده1924 
اند. تاکنون آثار وی یا به غالب زبانهای دنیا ترجم77ه ش7ده و ی7ا بص77ورت فیل7م درآم7ده ان7د. قهرم7ان بعض7ی
ازآثارش : سگ ، گرگ، ویا سگ گرگهای سفیدی هستند که در داس77تانهایی ماجراجوی77انه ب77ه مب77ارزه ب77ا

طبیعت، انسان زورگو و جامعه ماشینی می پردازند.

         آواي وحش ادبي كارگران۔ ۱۳۱
        

عنوان زيباي رمانهاي؛ گرگ دريا، خوشه هاي خشم، آواي خشم ، سپید دن77دان و غی77ره را خوانن77ده ن77ه 
تنها مرهون نويسندگان آنها است،بلكه زبان ش77یرين ترجم77ه فارس77ي .يك77ي ازاي77ن نويس77ندگان فرام77وش
نشدني،بانام مستعار، جك لندن ،نويسنده آمريكايي است. نام واقعي او؛ جان گريفي چیني مي باشد.

 اثرادبي خود،مستقیم ياغیرمستقیم،به تجزي77ه وتحلی77ل ج77امعه آمريك77ا در دوره50جك لندن باكمك حدود 
خاصي پرداخت.آثار مهم او پیرامون مواوعاتي مانند ؛ بیكاري،مب77ارزات ك7ارگري وي7ا ناآرامیه77اي اجتم7ايي
آغاز نظ7ام س77رمايه داري درآمريكاهس7تند. اوخودم7دتي ب7ه دلی77ل آواره گ77ي،ماجراجويي و ب7ي خانم7اني
درزندان بود.جك لندن تنهانويسنده اي است كه بعضي ازآثارش در دوره حكومت شوروي استالینیس77تي،
آلمان هیتلري، و آمريكاي روزولتي باتیراژبالمنتشرشدند.به اشاره گروهي ديگرازمنتق77دين ادب777ي،آثاراونه
تنها درنظام سلطنتي پ7روس و جمه77وري وايم777ار،بلكه دردوره فاشیس7م هیتل7ري وس7الهاي بع7داز جن77گ
جه777اني دوم،يعن777ي اش777غال متفقی777ن، درآلم777ان اج777ازه نشرداش77777تند.اوسالهادربعضي ازكش777ورهاي
اروپادركنارهمینگوي وتوماس وولف، از محبوب ترين نويسندگان آمريك77ايي بود.دركش777ورهاي بل77وك ش77رق
سابق به او عنوانهايي مانند فرزن77د خل77ق يانويس77نده طبق77ه ك77ارگر دادن777د.درشوروي ،اوازپرخوانن77ده تري77ن

 میلیون جلد ازآثارش ب77ه زبانه77اي جمه77وري ه77اي مختل7ف13 حدود 1975نويسندگان خارجي بود.درسال 
ترجمه شدوواردبازارگرديد. جك لندن حتابعداز انقلب اكت77بر موردتحس77ین لنی77ن دربس77تر م77رگ قرارگرف77ت.
ن.كروپسكايا ، همسر لنی77ن دركت7اب “آنط77ور ك77ه لنی77ن ب77ود“ مینويس77د، دو روز قب77ل از م77رگ لنی777ن،اوازمن
خواست تارمان “ عشق به زندگي  “ جك لندن راشبها برايش بخوانم، لنین بارها به خن77ده افت77اد و كت77اب

را براي ادامه در روز بعد،روي میزاطاق خوابش میگذاشت.
درآنجادرگذشت.چون پ77درش ف77الگیر بود،درداي777ره1916 درآمريكابدنیاآمدودرسال1876جك لندن درسال   

المعارف هاي سوسیالیستي اورانويسنده اي خ77رده ب77ورژوا میدانن77د ك77ه ب77ه خ77دمت زحمتكش77ان درآم77ده
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ب7777ود.جك لن7777دن،خودزندگي س77خت وپرم77اجرايي داش7777ت.اوبه ش77غلهاي گون7777اگون،ازجمله : روزن77امه
نگاري،كارگري كارخانه،راهزني،پلیس دريايي،ناخداي كشتي،دانشجويي، خبرنگاري،كارگري معدن طل،

و غیره پرداخت. 
سالگي به يك محفل وجمعیت “اشتراكیون-ع77امیون“! پیوس77ت ك77ه ب77ه20 درسن 1879جك لندن درسال 

بحث پیرام77ون مانیفس77ت كمونیس77ت وآث77ار م7777اركس،كانت،نیچه و اسپنس77ر م77ي پرداختند.اوچن777دين ب77ار
كانديداي احزاب وسازمانهاي سوسیالیست براي ش77غل ش77هرداري ش77دوهرباربه س77خنرانیهاي انقلب77ي
دراجتماعات سوسیالیستي آمريكايي مي پرداخت.اوسرانجام براثركاروتلش زياد،بیماري، اعتی77ادبه الك77ل

سالگي درگذشت يابه روايتي خودكشي نمود.40و افسردگي روحي درسن 
ج77ك لن77دن دربعض77ي ازآث77ارش اش77اره میكن77د ك77ه مب77ارزه طبق77اتي ك77ارگران وس77رمايه داران اجتن77اب
ناپذيراست.اودرتمام عمرمبلغ سوسیالیسم وانقلب ك77ارگري ومنتق77د نظ77ام س7رمايه داري ب77ودوبه تجزي77ه
وتحلیل قانون جنگ77ل وگ77رگ ص77فتي آن پرداخ77ت واز ن77وگرايي سوسیالیس77م ونی77روي ف77رح بخ7ش ط77بیعت
حمايت نمود.باوجودتنوع آثاراو،درآنهاهمیشه دوانگیزه مه777م،يعني رابط77ه انس77ان ب77اطبیعت ورابط77ه فردب77ا

اجتماع مطرح میشوند.اوداراي داستانهايي ماجراجويانه درباره حیوانات نیز هست.
ازجمل77ه آث77اراو: رم77ان پاش77نه آهنی77ن،آواي وحش،گ777رگ دريا،درجنگله777اي ش77مال،دره ماه،آلس7777كا،الكل
ش77777اه،انسانهاي اعم777اق اجتم777اع، م777اجراي ري777ل و وي،چگ777ونه سوسیالیس777ت شدم،جن77777گ بی777ن
طبقات،مجموعه مقالت سوسیالیستي،انقلب ومقالت،خون گرگ،مارتین عدن،و غیره هس77تند. اورم77ان
“انسانهاي اعماق اجتماع“ رابهترين اثرخودمیدانست.اين كتاب داستاني است ناتورالیستي ك77ه درس77ال

 نوشته شده ودرباره فقرحلبي آبادهاي شرق لندن است.كت777اب ديگ77ر او “ پاش77نه آهنی77ن “ رم77اني1903
است آينده نگر وآرمانگرا درباره شورش مردم تحت فشار ومبارزه خونین كارگران درآمريك77ا ك77ه پیش77گويانه

 بهترين سند ش77ناخت1936نزديك شدن فاشیسم درغرب رااخطارمیدهد. تروتسكي اين رمان را درسال 
 “ خ77ودراتحت ت77اثیر آن نوش77ت. رم77ان “1984پروسه تشكیل فاشیسم دانسنت. ج77رج ارول گوي77ا رم77ان “ 

مارتین عدن “ كتابي است آموزش77ي و اتوبیوگرافی77ك ك77ه ش77امل غ77الب دانس77ته ه77ا و نظ77رات ج77ك لن77دن
میباشد. دررمان “ گرگ دريا “ ناخدا لرس جهت مبارزه باجامعه وطبیعت،انسان برتر نیچه را بیاد خوانن77ده

 ح7دود1958 ت7ا 1913مي اندازد.ازجمله دليل محبوبیت جهاني جك لندن اين بود ك77ه مثل بی77ن س7الهاي 
 اثر ازكتابهايش بصورت فیلم درآمدند.غیراز لنین،متفكريني مانند تروتسكي،بوخارين و رادك به تحسین42

و تمجید ودورانديشي كتاب “ پاشنه آهنین “ او اشاره نمودند.جك لندن نه تنها نويسنده اي ع77دالتخواه و
سوسیالیس777ت است،بلك777777ه خ777الق آث777اري ماجراجوي777انه درب777اره انسان،ط777777بیعت و ج777انوران نی777ز
میباشد.باوجودعقايدمتناقض،اوباايدههاي انقلبي واستعدادداستانسرايي درخشان خود،تاثیرمهمي روي

ادبیات وانقلب بین المللي كارگري گذاشت.
ب77ورژوازي ح77اكم دردولت،س777الها اورا مخ77رب دمكراس77ي آمريك77ايي نامی77د وكتابه77ايش رااز كتابخ77انه ه77اي

عمومي شهرهاپاكسازي كرد.
روزولت مي گفت او نه تنها درباره گرگها حرفي براي گفتن ن77دارد بلك77ه از س77گهاي آمريك77ا ه77م ب77ي خ77بر

 شكل گوناگون ازكت77اب “ آواي وح77ش “17 درآمريكا 1975است .بااين وجود،دهها سال بعد،يعني درسال 
دربازار وجودداشت كه بعض77ي ازآنه77ابراي كودك77ان ونوجوان77ان تهی77ه ش77ده بودند.ب777ه نظرج77امعه شناس77ان
ادبي،سفیدپوس77تان قش77رمرفه آمريك7ا كوش77ش نمودن7د اورانويس77نده جوان77ان معرف7ي نماين7د ك77ه مب77ارزه
داروينیستي تنازع بقا يعني هركس ا77د هرك77س رادرآث77ارش تبلی77غ میكن77د.آرزوي آنه77ا اي77ن ب77ود ك77ه  بچ77ه

هايشان 
بامطالعه كتابهاي جك لندن همچون گرگهايي بشوند كه درجامعه درن7ده آنزم77ان طعم77ه خودرابیابن777د..اين
سوء تف77اهم پیرام77ون آث7اراو، بح7ران روش77نفكران ب7ي خ77ط بخش77ي ازخوانن7دگان آث7ار ج77ك لن7دن را نش77ان
میدهد.خوانن777777دگاني ك777ه درآثاراوبابعض777ي نظ777رات هض777م نش777ده و جوي777ده نگردي777ده ؛ سوس777یال

داروينیستي،گاهي راسیستي شوينیستي و نیچه اي اوآشنا میشوند.
آثار جك لن77دن مانن77د زن77دگي اوپرازتض77ادوتناقض ب777ود.آنها گ77اهي ح77اوي داروينیس777م،هومانیسم م77ذهبي
مسیحي،نیهیلیسم ناتورالیس77تي، ج77برگرايي اجتم777ايي،فردگرايي و سوسیالیس77م در كن77ار ه77م بودن77د.
اوبراي سوسیالیستها پیشگام مب77ارزه اجتم77ايي و ب77راي م77ورخین ادب77ي، اس77تاد داس77تان كوت77اه نويس77ي
است. فرانس يونگ میگويد، ازجمله تراژديهاي جك لندن اي77ن اس77ت ك77ه مانن77د ت77راژدي تم77ام نويس77ندگان
آمريكا نمي تواند تصمیم بگیرد كه براي ناشر و فروش بنويسد يابراي نجات بشريت. آپت77ون س77ینكلر م77ي
نويسد، جك لندن همدرد رنجبران بود،اشكهاي او به خاطر فقیران شرق لن77دن مانن77د گري77ه ه77اي مس77یح
درباره ساكنین شهر اورشلیم بود. تروتسكي كتاب “پاشنه آهنین“ اورا چهارچوبي براي تحلیل اجتم77ايي
بي عدالتیهاي سرمايه داري لخت و عريان میدانست.به نظراو زندگي شخصي قهرمان رمان،سرنوش777ت
عمومي بشريت در دوره سودپرستي و استثمار است . با وجود تنوع آثار و كیفی77ت گون77اگون و خ77وب وب77د

كتابهاي او، جك لندن رابايد يكي ازچهرههاي مهم ادبي آمريكا دانست .

 نويسنده ي  ورق پاره هاي شیطان .۔ ۱۳۲

نامي ناشناس روي موج راديوي جواني!.
                                                            Jean Paul 1763 1825 |ژان پاول 
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درگرماي تابستاني جنوب،درحین تعطیلت مدارس،چن7د م7اهي قب77ل از ش77روع انقلب،ه77ر ازگ77اهي ك77ه 
مادنبال راديوهاي فارسي زبان خارجي مي گشتیم، گاهي روي موج رادي77و فس7قلي م77ان، فرس7تنده اي
ظاهر میشد كه فقط نقل قولهايي از “ژان پاول“ راتكرار میكرد. محفل دوستان جوان ماآنزمان نمیدانستند
كه منظور، ژان پاول س7ارتر فرانس77وي، ي7ا ژان پ7اول آلم77اني، ي7ا آن، ن7ام مس7تعار ي7ك تئوريس77ین انقلب7ي

است .
1763 ت77ا 1825امروز دراينجا به طور خلصه به معرفي ژان پاول آلماني پرداخته میشود .او بین سالهاي  

زندگي نموده و نام واقعي و كامل او : يوهان پاول فريدريش  ريشتر است . ماركس دريك رابطه ديگري او
را “ داروسازي ادبي“ نامیده بود.ژان پاول گويا بدلیل فقر مالي بیشتر اوقات، در جواني، يا مطالعه میك77رد
و يا نتايج مطالعاتش را يادداشت مینمود.و بعدها درآثار ادبي اش آنقدر لغات خارجي بكار میبرد ك77ه فق77ط
قشر روشنفكر نوشته هايش را مي فهمیدند. ممكن است ماركس به اين دلیل اور داروساز ادبي نامیده

باشد.
او نويسنده پرخواننده و مدرن زمان خود بود كه خلف جو فرهنگ و ادبیات ح77اكم ش77نا میك77رد و ب77ه ادب77ي
نمودن زندگي فرهنگ عصرخودپرداخت. با نگ77اه ام77روزي، میت77وان اورا يك7ي از مهم7ترين نويس7ندگان اروپ7ا

بحساب آورد. زنان تحصیل كرده قشر مرفه گوياآنزمان علق خاصي به او و آثارش ازخودنشان دادند.
اجتماعي ژان پاول سالهاست كه مورد نقد ماركسیت-لنینیستي قرار گرفته اند.–رمانهاي انتقادي     

چون آنان نه تنها ح7اوي اي7ده آله77اي هومانیس77م كلس7یك آلم7ان و انقلب فرانس77ه ،بلك77ه جنب77ش میه77ن
پرستانه و آزاديخواهانه علیه اشغال ناپلئوني بودند. اويكي از پیشگامان ادبی77ات دمكراتی77ك و مع77ترض نی77ز
اس77ت . آث77ار او نش77ان از مس77ئولیت جه77انوطني هومانیس77تي درخ77ود دارن77د.او از موا77ع دمكراتی77ك خ77رده

 و رواب7ط عق7ب افت7اده مل7وك الط77وايفي–بورژوازي متحدخلق ،به تضاد روشنگري ايده آلهاي مترقي اروپ7ا 
آنزمان میپردازد.و علقه خاصي به انسانهاي فقیر و معمولي جامعه خود داشت.قهرمانان خ77رده ب77ورژواي

او در فضاي تنگ روستاها يا شهركهاي كوچك زندگي میكنند. 
آثار اورا امروزه تربیتي-آموزشي بحساب مي آورند كه اد سردي ايده آلهاي زيبا شناسي كلس77یك   

آنزمان بودند. در آثار او غیر از طنز احساساتي، فلسفه، روانشناسي، دان77ش اس77تتیك و مس77ائل علم77ي
آنزمان مطرح میشوندتا شرايط معمولي زندگي را بهتر به خواننده بشناسانند.دوئالیسم هنري او نه تنها
شامل ادبیات و واقعیات بلكه با خیالپردازي طنزآمیز به استفاده از واقعگرايي و اي77ده آلیس77م نیزمی77پردازد.
كتاب “كودكستان زيباشناسي“ ژان پاول حاوي تئوري رمان و طنز است .آثار اجتماعي و واقعگراي77انه ا77د

1800كلسیك او غیر از مزاح هاي دوستانه شامل خیالپردازي ه77اي گروتس77ك نی77ز میباش77ند. او از س77ال 
بدلیل آثار فلسفي و تربیتي اش در اروپ77ا مع77روف گرديد.خويش777اوندي او ب77ا ادبی77ات رمانتی77ك را ب77ه س77بب
خیالپردازهاي عجیب، تم77ايلت گروتس77ك و مخ77الفت ب77ا ادبی77ات “عروا77ي“! آنزم77ان كش77ورش میدانن77د. او
میكوشد تا شك شوخ طبع را در مقابل جادوهاي ايده آلیسم قرار دهد.رمان مدرن دائرت المعارفي فعلي
ريشه خود را درآثار او مي جويد، چون در زمان حال، بازهم علقه به هزارتوي  پیچی77ده رواي77ت داس77تاني،

بازار داغي پیدا كرده است . 
ژان پاول از نظر فلسفي گويا مخالف فیخته بود و از نظر ادب7ي زي7ر تع7ثیر رم77ان انگلیس77ي مخصوص77ن   

نويسندگاني چون اشترنه و فیدلینگ میباش7د.او می77ان دو س7بك ادب7ي رمانتی77ك و كلس77یك قل7م زد .آرن77و
شمیت، سبك مدرن ادبي اورا آغاز ادبیات قرن بیست اروپا بشمار مي آورد، گرچ77ه آنزم77ان گ77وته و ش77یلر
به حمايت ادبي و شغلي از او نپرداختند و ژان پاول مجبور شد كه سالها در فقر و گوش77ه گی77ري زن77دگي
كند.آثار او زير تعثیر پايان زندگي، همیشه سايه مرگ را بالي سر خود مي بیند. ژان پاول با كمك طنز به
انتقاد از انگل صفتي حكومتهاي مطلقه و محلي آنزمان آلمان می77پردازد ك77ه ق77ادر ب77ه اتح77اد علی77ه اش77غال
فرانسوي ناپلئوني نیستند. وي میگف77ت ك77ه ه77ر مه77اجم آس77ماني، س77رانجام باي77د ب77ه غ77ار زمین77ي خ77ود

بازگردد.
از جمله آثار ژان پاول : تیت77ان ، زن77دگي خوش77گذرانه دخ77تر دبیرس77تاني، كت77اب كوچ77ك آزادي، كودكس77تان
زيباشناسي، فرود و سقوط آلم77ان، اعلن جن77گ علی77ه جنگخ77واهي، منتخ77بي از ورق پارهه77اي ش77یطان،
دكتر كوه گربه اي، مؤمنین صحرايي، درسهاي آموزشي، مقالت فرهنگي-تاريخي،هرپ77رز، زن77دگي ك.ف.
و دست مخفي لوگه ،هس77تند. كت7اب “هزپ7رز“ اث7ري اس7ت پیرام77ون آزاديخ77واهي و جمه77وري دوس7تي.“

 غ7رب، باره7ا ب7ه19مسیح مرده“، بخشي از يك رمان اورا، در رابطه با مخالفت ب7ا پ7وچگرايي ادب7ي ق7رن 
 در آلم7ان منتش77ر1960 جل77دي  ژان پ77اول در س77ال 10زبانهاي خارجي ترجمه ك77رده ان777د.مجموعه آث77اري 

گرديده است .
پدر او يك روحاني جزء بود .و بعد از مرگ پدر، ژان پاول به سبب فقر مالي مجبور شد كه تحصیل فلس77فه
و الهیات خودرا ناتمام بگذارد و زير فشار فقر، فقط به مطالعه و يادداشت برداري بپردازد . او در آثارش از
زنان فقیري میگويد كه بدلیل فشار مالي، اكثر اوقات خود را ب77ه نظ77افت در خ7انه -وي77ا نظ7م آفت7ابه و لگ77ن

ناچیز خانگي میپردازند!.
 

نخستین جایزه نوبل برای شعر نو .۔ ۱۳۳

 Jimenez, Juan Ramon (1881 – 1958)                    شعر مدرن ، - زیباگرا یا اجتماعی ؟
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 و نماین7ده مدرنیس7م1956ژوان دامون – ژیمنس ، شاعره اس7پانیایی ، برن7ده ج7ایزه نوب7ل ادبی7ات س7ال 
ادبی و شعر مطلق ،و معلم ی77ک نس77ل از ش77اعران ج77وان کش77ورش ، کوش77ید از پرداخت77ن ب77ه تض77ادهای

اجتماعی خودداری کند .
او میگفت که بجای زیبایی ظاهری ، ساده گی مطلق شعر مهم اس77ت . ش77عر عری77ان او را ش77عر م77درن
لخت نامیده اند . منقدین  ادبی مینویسند اگر شعر لورکا در رابط77ه ب77ا واقعی77ات اجتم77اعی س77روده ش77ده
است ، شعر رامون ژیمنس حاوی استتیک صوری است . کمیت77ه نوب77ل دلی77ل اعط77ای آن ج77ایزه ب77ه وی را

تفکرات عالی ، جل و پاکیزه گی هنری، در شعر اعلن نمود . 
 در کش7ور1958 در ایالت ان7دلس در جن7وب اس7پانیا ب7دنیا آم7د و در س7ال 1881رامون ژیمنس در شسال 

اسپانیایی زبان پورترکو در آمریکای جنوبی در مهاجرت درگذشت . پدرش ت7اجر ف77روش ش7راب ب7ود . او در
جوانی به تحصیل حق77وق در دانش77گاه پرداخت77ه ب77ود . در س77الهای ک77ودکی، وی در مدرس77ه ش77بانه روزی
احساس تنهایی و دوری از ولیت می نمود . بعدها او به دلیل افسرده گ77ی ، م77دتی س77اکن بیمارس77تان
روانی شد . او غی77ر از ش7عر ، م77ترجم و ناش7ر مجلت ادب7ی نی77ز ب7ود . ژیمن7س در ج7وانی دلخواه77انه ب77ه
آمریکای شمالی مهاجرت نمود و در آنجا ب7ا ی7ک زن م7ترجم مع7روف ازدواج ک7رد . وچ77ون در زم7ان اعط7ای
جایزه نوبل ، همسرش در بستر مرگ بود ، او از رفتن به شهر اسلو خود داری ک77رد و نوش77ت  ک77ه ج77ایزه

 سال مشوق ، پشتیبان و یار وی بوده  است.40نوبل حق همسر او است که 
مهمترین اثر ژوان رامون ژیمنس  رمان " من و الغم پلترو " اس77ت . از جمل77ه دیگ77ر آث77ار او – اب77دیت ه77ا ،
ستاره و آسمان ، ماهیت عمیق ، بمیر قلب ولی بخوان ! ، سرودهای غمگین ، یادداشتهای روزانه  ی77ک
شاعر ، اقلیت قدرتمند ، اسپانیایی ها در سه جهان ، آهنگ و قافیه در شعر ، ناله ه77ای پ77اک ، تنه77ایی
خوش آیند ، اشعار زیبا ،  و اشعار مثبت هستند . رمان " من و الغم " ب7ر اث7ر ترجم77ه ه7ای زی7اد ، کت7اب
درسی ، خلقی و هنرمندانه ای در کشورهای  اسپانیایی زبان شد . آثار بی شمار او غالب77ا کت77اب ش77عر
هستند ، آنان مهمترین بخش زبان اسپانیایی می باشند . در آثار شاعر ، غم و ماتم اندلسی مش77اهده

 داستان از وی درج شده است .138میگردد . در کتب درسی مدارس اسپانیا ، 
 و نماینده  مدرن ادبیات اسپانیایی ، زیر تاثیر شعر روبی77ن داری77و20ژیمنس یکی از مهمترین شاعران قرن 

بود . مهمترین شاگرد ژیمنس ، گارسیا لورکای معروف می باشد . افک77ار روش77نفکرانه ژیمن77س زی77ر ت77اثیر
والری و ییت هستند . او میگفت که شعر، خالق واقعیات،- و واقعیات خالق شعر است . شعر نو او ت77اثیر
مهمی روی اشعار آلبرتی و لورکا بج77ا گذاش77ت . لورک77ا ب77ا اش77اره ب77ه آث77ار بیش77مار ژیمن77س ، ب77ه او لق77ب

 " گذاش77ت . وی در ش77عر،27فرمانده کل قوا داده بود . ژیمنس تاثیر مهمی نیز روی گروه ادب77ی " نس77ل 
رهبر و سازمانده مدرنیسم و مثالی عالی برای شعر کشورهای اسپانیایی زبان قاره آمریکای لتین ب77ود.
کمیته نوبل با اعطای جایزه نوبل به ژیمنس ، احترامی به اعدام و مرگ زودرس لورکا و ماخادو نیز نم77ود .
پانته ایسم و خیالپردازی ژیمنس زیر تاثیر مطالعه آثار فلس77فی اس77پینوزا اس77ت . ام77روزه اش77اره میش77ود
زمانیکه ژیمنس آغاز به سرودن شعر نو نمود ، ادبیات اسپانیایی زبان کشورهای آمریکای لتی77ن از ش77عر

کلسیک فاصله گرفته بود . 
دراشعر رامون ژیمنس غیر از مناظر زیبای طبیعت اندلس ، صدای غمگین و لطافت عارفانه نی77ز مش77اهده
میشود . وی در اسپانی، معروف به این اس7ت ک77ه ب7ا ح7داقل تع7داد واژهه7ا ، ت7اثیری ح7داکثر در کیفی7ت
شعری بجا م77ی گ7ذارد . منق77دین چ7پ اش77اره میکنن7د ک77ه رن77ج و احس7اس از خ7ود بیگ77انگی او نش7ان از
ناراایی خرده بورژوازی در جامعه کاپیتالیستی است . در شعر ژوان رامون ژیمنس گاهی روح تب77دیل ب77ه
شناخت عرفانی جهان مطلق میگردد. از جمله مواوعات مرحله س77وم ش77عر او ، خ77دا و م77اهیت عمی77ق

9روان، و خلسه شاعرانه است .

ازخودکشی اکسپرسیونیستی تاوزیرفرهنگ کمونیستی .۔ ۱۳۴

تاریخ ادبیات غرب،سوسیالیستها راسانسورمیکندیافراموش نموده؟
نویسنده میان ادبیات اکسپرسیونیستی و رئالیسم سوسیالیستی .

Johannes Robert  Becher (1891- 1958), Hermann Kant (1926 - 

یوهان.ار. بشر-،شاعر،نویسنده آلمانی،وسیاستمدارفرهنگی،درآغازیکی ازرهبران جناح چپ مکتب ادبی
اکسپرسیونیستی ،ودرپایان یکی ازپایه گذاران ادبیات ملی سوسیالیستی درآلمان ش77رقی س77ابق ب77ود.

 به تقلید ازکلیست؛نویسنده معروف آلمانی،همراه نامزدش دست بخودکش77ی زد،ول77ی1910اودر سال 
ج77ان س77الم بدربرد،درح777الیکه معش77وقه اش کش77ته شد.یوه777ان بش77ر درده77ه بیس77ت ق77رن گذش77ته
مارکسیس77ت گردید،گرچ777ه اوازخ77انواده ای مرف77ه برخاس77ته ب77ود وپ77درش قاا77ی معروف77ی درش77هرمونیخ
بود.دراشعارآغازین واکسپرسیونیستی او سخن از سقوط بورژوازی وپیروزی پرولتاریا رفته است.اودرپایان
جنگ جهانی دوم بعدازبازگشت ازتبعید درشوروی،درآلمان شرقی به مقامات سیاسی وفرهنگی ب77الیی

رسید؛ازآنجمله : رئیس دانشکده هنر،وزیرفرهنگ ،و عضوکمیته مرکزی حزب سوسیالیست ها .
یوه77ان بش77ر درس77الهای ج77وانی حک77ومت آلم77ان ش77رقی یک77ی از تئوریس77ین ه77ای ادبی77ات رئالیس77م
سوسیالیس77تی (ی77ا واقعگرای77ی اجتم77اعی) گردید.درنظراوادبی777777ات،کارحزبی وس77ازمانده کمونیس77تی
اس777777777777777777ت.اوباشعار:"هنر، س777777لح اس777777ت" خواه777777ان ی777777ک ادبی777777ات انقلب777777ی وی777777ک
استتیک(زیباشناسانه)عملگراشد.وی ازآغازتمای77ل ب77ه ش77عر سیاس77ی داش777ت.اشعاراکسپرسیونیستی
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اونیزدرخدمت یک اتوپی(آرم777ان)جدیدانسانی بودن777د.اومیگفت ک77ه اوت77وپی نیزبخش77ی ازجنب77ش ک77ارگری
وانقلب77ی اس77ت.وی درط77ول عمرخ77وداز اکسپرسیونیس77م رادیک77ال (بنی77ادین) ب77ه سیاس77تمدار فرهنگ77ی
رسید.اودررویای یک انقلب ادبی،باسنت ادبی گذشته خودقطع رابطه نمود.یوهان بش77ر ش77اعری اس77ت
که به ی77ک کمونیس77م آرم77انی اعتقادداش77ت.وی درس77الهای تبعیددرش77وروی ازسخنس77رایی ه77ای ادب77ی

وهنرمندانه و زیباشناسانه به شعرخلقی وسوسیالیستی رسید.
درنظریوهان بشر ارثیه هومانیسم ش77هروندی بایدکوشش77ی درراه ج77امعه ای ادب77ی باشد.اوب777ا مس77ئول
نمودن ادبیات برای اهداف سیاسی ازامکانات زبانی وادبی خودصرفنظرنمود.بعضی ازاشعارا77دجنگ اودر
آغازدرسبک ادبیات خلقی شبه کلسیک وادبیات سنتی بودند.ازجمله مواوعات اشعاراو:ش77کایت علی77ه
جنگ،آرزوی صلح،برادری و اتحادخلقهای اروپا هستند. او ریلکه،ورلین، و بودلر را شاعران دوران زوال – و
هلدرلین،ویتمن، وشیلر راشاعران امید وانقلب نامید. لوکاچ دربعضی ازآثاراو تعثیر جیمز جویس را میدید.

 رسما واردحزب کمونیس77ت1919 ازشوروی حمایت نمود،ولی درسال 1917یوهان .ار.بشر گرچه درسال 
 تحت تعثیر عمل،نظر و تئوریسین های جنبش انقلبی وکارگری ازجمله نظ77رات1917آلمان شد.اوازسال 

لیبکنش77ت و روزا لوکزمب77ورگ ب77ود. وی درحی77ن جن77گ جه77انی اول وظیف77ه ش77اعرراآماده گ77ی ب77رای وق77ایع
وتغییرات جهانی آینده اعلن نمود. وی میگفت که شاعرباید یکی ازس77خنگویان وس77ازمانده ه77ای ادبی77ات

 ب77دلیل کت77اب ش77عر " جن77ازه روی تخ77ت س77لطنت "1925انقلب77ی وک77ارگری باش777د.یوهان بش77ر درس77ال 
دستگیرشد ولی با کوشش واعتراض: برشت،ماکسیم گورکی، و توماس مان،اززن77دان آزادش77د. اودس77ال

 بابقدرت رسیدن فاشیسم به شوروی فرارکرد وتاپایان جنگ جه77انی دوم درآنج77ا مان77د. وی درس77ال1933
 س77رود مل77ی آلم77ان ش77رقی را س777رود.اواززمان جن77گ جه77انی اول کوش77ید تاادبی77ات را سیاس77ی1949

نماید.وی با شکست سازمان اسپارتاکوس خطاب به راستگرایان جاکم گفته بود که: " شما لیبکنشت و
روزا لوکزمبورگ راکشتید ولی مغزوقلب کارگران را نخواهید توانست نابودکنید " اوبا اشاره به امور روزمره
کارگران درروابط تولیدمدرن یک مبارزه انقلبی رااروری میدانست.ازجمله موا77وعات اش77عاراو: درد ورن77ج
سالهای تبعید،تنهایی،اشتیاق دیداروطن،پ777وچی جنگ،خ777اطرات گذش77ته، و تحس77ین حک77ومت ش77وروی
بودند. اوبااشاره به جنبش ک77ارگران انقلب77ی، آث77ارش رادرخ77دمت انقلب سوسیالیس77تی ق77رارداد. یوه77ان
بشر بعدازبازگشت به آلمان شرقی به فعالیت سیاسی وفرهنگ7ی عظیم7ی پرداخت.اوخواه777ان طرح7ی
شاعرانه برای ی7ک ادبی7ات مل77ی ب77ا محت77وایی سوسیالیس77تی ب777ود.گروهی از م77ورخین ادب77ی، زن7دگی و

کوششهای اورا تداعی نامهایی چون برشت و توخولسکی بشمار می آورند.
یوهان بشر درجوانی اکسپرسیونیست و معتاد به مورفین بود. درخودکشی دونفره گویا او به نامزدش  

شلیک کرده بود. وی دربیوگرافی پ77درش، ی77ک نماین77ده ب77ورژوازی ویلهلم77ی رامیدی77د. اوازخ77دمت نظ77ام در
آنزم7ان س7رپیچی ک7رد. وی دردانش7777گاه:فلسفه،ادبیات و پزش7کی خوان7ده ب7ود. اودرمسکوس77ردبیرمجله
ادبیات بین الملل بود ودرآلمان پایه گذار مجله فرم ومحتوا، وناشر مجله هفتگ77ی "یکش77نبه" ش77د. دول77ت

آلمان شرقی به پاس خدمت فرهنگی او، دو جایزه و مدال بنام وی تعیین نمود.
ازجمله آثار او : شکست و پیروزی، جنازه روی تخت سلطنت، نقشه ک777بیر،سعادت جه77ان وهف77ت گن77اه،
وداع،  نبردزمس777تانی،بازگشت ب77ه وط77ن، تران77ه ه77ای جدی77د آلمانی،ق777دم می77انه قرن،چهارجل777دزحمت
وکوشش، دفاع ازشعر،نیروی شعر،اصلی شاعرانه،خطاب به اروپا،برادری وآهنگ های ماشینی،ماوزمان
ماقرن بیست،توهمیشه مورد عشق هستی،درباره ادبیات وهنر،کشتی گیر،زمی777ن،ترحم بهار،اش777عاری
برای یک خل77ق،روی ق7بر لنی7777ن،سرودها،به پی7ش، ش7هری گرس777نه،رقص م7رگ آلمانی،یقی77ن ازپی77روزی
وامی77دروزهای ک777777بیر،تشکرازاستالینگراد،رمان بص77ورت ش7777عر،تنهاجنگ ع7777ادلنه،اشعارمنتخب دوران

تبعید،سرودی برای روزا لوکزمبورگ،و پیام شاعرآلمانی به اتحادجماهیرشوروی، هستند.
بایداشاره کرد که مکتب اکسپرسیونیسم آنزمان بخشی ازنویسندگان تبعیدی وفراری ازفاشیسم رابخود
مش77غول ک77رده ب77ود. بعض77ی ازمنتق77دین ادب77ی ب77ورژوازی پیرام77ون تغییروتح77ول زن77دگی ادب77ی یوه77ان بش77ر
مینویسند او که با سرگردانی عارفانه آغازکرده بود،بعدازفریاد انتقام جویانه تروریس77تی ب77ه بوروکراتیس77م
استالینیستی رسید. توایح دیگر اینکه گروه77ی از مهم77ترین ش77اعران مکت77ب اکسپرسیونیس77م آلم77انی
درجنگ جهانی اول کشته شدند و گروه دیگری همچون : کافکا،برشت، و دوبلین، هرک77دام ب77ه راه خ77اص

خودرفتند.
 هرمان کانت،نویسنده آلمانی متول77د ه77امبورگ ،مهم77ترین نماین7ده ادبی7ات ومعروتری77نهرمان کانت :  

نویسنده آلمان شرقی سابق بود. او درمحل77ه م77اهیگبران ب77دنیا آم77ده ب77ود وش77غل برقک77اری آم77وخته ب77ود.
پدرش یک باغبان ساده ب77ود. وی بع77داز پای7ان جن7گ جه7انی دوم درش7رق آلم7ان مان77د وب77ه تحص77یل زب77ان
وادبیات پرداخت. امکانات نظام سوسیالیستی آنزمان به او ای7ن ش7انس رادادن7د ک77ه ازش77غل ک7ارگری ب7ه
استادی دانشگاه،نویسندگی و درجه تحصیلی دکترا برسد.اونخستین بارازسبک وفن م77درن نویس77ندگی
درآلمان شرقی اس77تفاده نم77ود وم77وجب معروفی7ت بی77ن الملل77ی  ادبی77ات کش77ورش ش77د. هیچک77س مث77ل
اونماینده سنبلیک کشورش نبود چون نه تنها رئیس کانون نویسندگان بلکه نماینده مجلس وعضو کمیت77ه

 س7ال ب7ا14مرکزی حزب بود. بع77دازانحلل نظ7ام استالینیس77تی آلم77ان ش7رقی او مته7م ش7د ک77ه ح7دود 
سازمان امنیت آن کشور همکاری نموده ودرباره مخالفت بعضی از نویسندگان وفرهنگیان  گ77زارش داده .
درادبیات، اوگرچه یک وفادار به حزب حاکم بود ولی با روش دیپلماتی7ک و ب77ه ص7ورت طن77ز ب7ه انتقادازنظ77ام
ومقامات حکومتی پرداخت. ازنظرکیفیت ادبی او خ77ودرا ب77ه اهمی77ت توم77اس م77ان ب77رای بخ7ش دیگرآلم77ان

بشمار می آورد.
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گرچه آثاراورا بخشی ازمکتب ادبی واقعگرایی اجتماعی (رئالیسم سوسیالیستیی) میدانند،اوشخصا در
تم77ام عم77ر روش77نفکری ش77کاک مان777د.ازجمله موا77وعات آم77ده درآث77اراو : عش777ق،بازسازی بع77دازجنگ،
مسئولیت،تقصیر، وسالهای جنگ و آواره گی هستند.اوغیرازانتقادازمقامات حزبی،ازفرق777ه گرای77ی وج77زم
گرایی آن7ان نیزش7کایت نم77ود.درپاره ای دیگ7ر ازآث7ارش او تح77ول پیچی7ده آگ7اهی ت7اریخی انس7ان درنظ77ام
سوسیالیستی رامطرح میکند.اوب77دون فرام77وش نم77ودن طن77ز ب77ه ش7رح زن7دگی انس77انهای س77اده ج77امعه
میپردازد و ب7رای فه7م ش77رایط زم77ان حال،بخ777اطرات گذش77ته خ77ود رج7وع میکن7د. اوراوق7ایع نگ77ار س7الهای
بازسازی اقتصادی آلمان شرقی نیزنامی7ده ان7د. وی خواه7ان همک77اری فرهنگ7ی دراروپ7ا است.اوباس77بک
روایتی مدرن دائم اززمان حال به گذشته پلی میزند و میکوشد تاباکمک تاریخ گذشته کشور، مس77ئولیت
وتقصیر فرددرجامعه راعمده نماید.هرمان کانت هن77ر را عیاش77ی و ه77رزه گ77ی قانونمن77د و منظب77ط میدان77د.
اوباکمک طنزی س7رگرم کنن7ده خ7الق رمانه7ای آموزش7ی وتربی7تی اس7ت . رم7ان " آول "ی او یک7ی از پ7ر

خواننده ترین آثار آلمان شرقی بود.
هرمان کانت تاکنون به دریافت جوایز: هاینه وزارت فرهنگ،ج77ایزه مل7ی آلم7ان شرقی،وج777ایزه دوس77تی 

خلقهای ش7وروی س77ابق،نایل آم7ده اس7ت. اوس7الها ب7ه نش7ر آث7ار طن7ز دار ژورنالیس7تی درمجلت مه7م
پرداخت و بعدازانحلل استالینیسم و کمونیسم دولتی آلمان شرقی ب77ه خل77ق خ77اطرات غیرانتق77ادی اش

پرداخت.
ازجمله آثاراو: کم77ی دری77ای جن777وب،یک س777رپیچی،رمان آول، اج77ازه نشر،اق77777امت،مجموعه،اتوبیوگرافی
آسپان،یادی اززمان حال،کلغ دریایی کوموران،اوکارین77ا،دوره برن77ز، ب77ازی کلم، مجم77وعه داس77تان،در ب77اره

مدارک،الیزه زیبا،روز قدردانی،و ناخن ویا میخ سوم، هستند.

نویسنده پسامدرن طبقه متوسط .۔ ۱۳۵

 John Updike (1932- 2009)                به مناسبت مرگ نویسنده آمریکایی.

 س7الگی77جان آپدایک،نویسنده پست مدرن طبقه متوسط آمریکا چندروزپیش درآغازم7اه ف77وریه درس77ن 
 درش77هرکوچکی درآمریک77ا بدنیاآم77ده بود.گرچ7777ه وی خ77الق شعر،داس7777تان1932درگذش77ت. او درس77ال 

کوتاه،نقد ومقاله بود،آثاراصلی اوولی دررمینه داستان بلند ورمان هستند.اوادامه دهنده رمان م77درن بی77ن
 درکن77ار ج77ان ایروی77گ و ک77ارول اوت ش777د.آثار اومی77ان رم77ان م77درن و پس77ت م77درن1955-1995س77الهای 

قراردارند.وی مهمترین نویس77نده زم77ان ح77ال آمریک77ابود ک77ه ب77ه توص77یف زن77دگی روزم77ره ش77هروندان طبق77ه
متوس777ط مرف777ه آمریک777ا می77777پرداخت.انسانهای متوس777ط ش777هرهای کوچ77777ک،حاشیه ای ودورافت777اده
آمریکا،قهرمانان داستانهای کوتاه وبلند اوهستند.وی از اینطریق به معرفی تحولت اجتم77اعی وسیاس77ی

 سال اخیر پرداخت.اوخالق آثاربیشمارومتنوعی درغالب ژانرهای ادبی است. 40آمریکا در 
پدرجان آپدایک یک آموزگارمعمولی ب77ود.جان م7دتی کایکاتوریس7ت مص7بوعات ش7د ودردانش7گاه دررش77ته
ادبیات  درس خوانده بود ومدتی منقدادبی و ویرایشگر مجلت ادبی بود. جان آپدایک همچون فیلیپ روت
یکی ازنویسندگان روشنفکر شرق آمریکابود.سینکلر لویز یکی از معلمان ادب77ی ج77ان آپ77دایک ب777ود.بعضی

ازقهرمانان آثار آپدایک تقلیدی ادبی از کتاب اولیس،اثر جیمز جویس هستند.
ازجمل777ه مهم777ترین آثارآب777دایک: قل777ب خرگوش77777ی،روابط به777تر،زن وش77777وهر،زیرماه فض77777انوردان،رابیت
درسکوت،برنامه خدا، ماه یکشنبه ای،اتوبی77وگرافی خ77اطرات واعتم77ادبه نف777س،بامن ازدواج77ی عاش77قانه

کن،زنان جادوگرشرق آمریکا،اسب بالدار، و جشن عصرانه هستند.
کتاب رابیت درسکوت و کتاب قلب خرگوشی را منقدین ادب77ی مهم77ترین آث77ار ج77ان آپ77دایک میدانند.کت777اب

 او بیش77تر عناص77ر پس77ت م77درن مش77اهده80جش77ن عص77رانه ی77ک ت777راژدی-کمدی اس777ت.درآثار ده77ه 
میشوند.دربعضی ازآثارش جنبه های سوررئالیستی و کوبیستی نیز دیده میش777وند.اودرپایان از رئالیس7م
به رئالیسم جادویی رسید.وی گرچه درسنت رئالیسم نوشت ولی افکار پسامدرن وسبک اکس77پریمنتی

درآثارش دیده میشوند.امروزه اوراازجمله نویسندگان رئالیستی وواقعگرابشمار می آورند. 
آپدایک درآثارش به توصیف افرادطبقه متوسطی می77پردازد ک77ه گرچ77ه درام77ورروزانه عص77بی میش77وند ول77ی
آگاهانه متحم77ل تم77ام رنجه77ای روزم77ره زن77دگی میگردند.اوپ777وچی زن7دگی بعض77ی ازاف77راد طبق77ه متوس77ط
درشهرهای کوچک ودورافتاده رانشان میدهد.قهرمانان او براثرنابودی چهارچوب م777ذهبی-اخلقی گرفت77ار
نوس777تالژی عش777ق ورواب777ط جنس777ی وت777رس ازم777رگ میش777777وند.آپدایک درآث777ارش ب777ه موا777وعات
سیاسی،اقتص777ادی،فرهنگی و اجتم7اعی ج77امعه آمریک7ا نیزاش77اره میکن777د.اواغلب ب77ه موا77وعات آب77زورد
روزانه،جنبه اسطوره ای میده77د. وی ب77ه انتق77اد از مس77یحیت پوریت77انی آمریک77ا نیزم77ی پ77ردازد ک77ه زن77ان را
گاهی به اتهام جادوگری موردتعقیب قرارمیدادند.مسائل روز داخل77ی وخ77ارجی ج77امعه آمریک77ا نی77ز بخ77ش
دیگری از مواوعات آثاراوهستند؛ازجمله : حکومت آیزنهاور،جنگ ویتنام،جنبش س777یاهان،جنبش جوان77ان

،س77فربه ک77ره ماه،س777قوط س77فینه چلنگ777ر،بحران ان77رژی درس77ال70ودانشجویان،بح777ران نف77ت در ده77ه 
،گروگانهای آمریکایی درایران،مسائل تبت و چین،مبارزات دالیی لم777ا،انفجار هواپیم77ا درل77وکربی، و1979

نیکسون و واترگیت.
قهرمانان آثار جان آپدایگ درجهانی ب7دون خ7دا ب77رای ی77افتن معن7ی زن7دگی درج7امعه آمریک77ا س7راغ رواب77ط
جنسی وعشق میروند و اروس؛خدای عشق بجای خدای مس77یحی قرارمیگی77رد. فمنیس77ت ه77ای ادب77ی



160

اشاره میکنند که غالب قهرمانان آث77ار اورا مرده77ا تش77کیل میدهن77د ون77ه زن77ان . درآغازهررم77ان او گ77ردآوری
اسناد،مدارک و اخبار سیاسی،فرهنگی و اجتماعی اهمی77ت خاص77ی دارد.اوغ77الب اطلع77اتش راازرس77انه

ها،مطبوعات و بخشهای رادیو،تلویزیون و برنامه های ورزشی و سرگرم کننده میگیرد.
جیمز  چويس  - تبعیدي  يا  خارج نشیني ؟ 

           
سئوال اين است كه اگر از ايرانشناسي پرسیده شود محمدعلي  جمالزاده و يا صادق هدايت مهاجر    

بودند يا تبعیدي.او چه  خواهد داد ؟ شايد مناسب ترين جواب اين باشد كه او بگويد :اين هر دو نويسنده
به گونه اي  قرباني نظام حاكم يا فرهنگ غالب آنزمان جامعه خود بودند.

اين پرسش را در مورد جیمز جويس نیز میتوان مطرح نمود . جیمز ج77ويس نويس77نده ايرلن77دي میگوي77د :او
 در سن بیست سالگي با احساساتي چون يك شهید و قرباني اجتمايي دوبلین را به قصد1902درسال 

اقامت درپاريس ترك كرد وحتا اين اق7دام را ب77دون تقاا7اي دري7افت پ77اس انج77ام داد ت7ا احس7اس مه77اجر و
قرباني بودن را همیشه در خ77ود زن77ده نگ77ه دارد. در اي77ن رابط77ه او نمايش77نامه ؛ در تبعی77د ؛ را نی77ز نوش77ت
.ازجمله ادعاهاي بحث انگیز جويس اين است كه میگوي77د : ب77راي درك آث7ارش باي77د ب77ا بی77وگرافي او آش77نا
بود . او انتظار دارد كه خواننده بقیه عمر خود را فقط صرف خواندن آثاراوكند!. امروزه می77دانیم ك77ه ج77ويس
نويس77نده اي اه77ل مط77العه ب77ود و بیش77ترآثارادبي جه77اني را دقیق77ا مط77العه نم77ود؛ در ج77واني ش77اعربود
وداس7تانهاي كوت77اه رئالیس7تي نوش77ت و بع7دها دس7ت ب7ه نوش77تن رم77ان زد. مع77روف تري77ن رمانه77اي او ؛
اولی77س ؛ و ؛ بی77داري فینگ77ان  هس77تند . در دوران اق77امت درپ77اريس ب77ه عل77ت فق77ر م77الي م77دتي طرف77دار
سوسیالیستها شد. اگرچه غرور شخصي و افتخار او زبانزد دوست و آشنا بود ولي م77دام از ديگ77ران پ77ول
قرض میكرد و يا سر ديگران كله میگذاشت!. در اوقات فراغت ب77راي دي77د زدن مجس77مه اله77ه ه77اي نیم77ه
لخت دوران باستان به موزههاي قديمي شهر میرفت !. الیوت درباره او میگويد : ج77ويس ب77ه ادبی77ات ق77رن

 پايان داد و در زمینه رمان اثري نو خلق كرد. نقاش مجاري؛ ناجي میگويد : جويس را میتوان نويس77نده19
عصر صنعت و ماشین به حساب آورد. او با حروف و كلمات و زبان مانند يك مهن77دس عم77ل میكن77د. جیم77ز

 در س77ويس در گذش77ت .او س77الها در خ77ارج از1941 در ايرلند ب77دنیا آم77د و در س77ال 1882جويس در سال 
وطن زيست و به علت نیاز شغلي معلم خانگي زبان ش7د . فع7الیت ادب7ي نب77وغ آمی7ز او در س7رآغاز ق7رن
بیستم در زمان بحرانهاي اجتمايي شروع گرديد. او براد روشهاي ادبي غ77الب ك77ه از زم77ان رنس7انس در
اروپا مرسوم بودند قد علم كرد و با كمك فن و تكنیكهاي ادبي غیر اروپايي تجربه هاي جديدي را آزمايش
كرد . اهمیت خلقیت ونوگرايي ادب77ي او را میت77وان ب77ا ن77وگرايي پیكاسودرنقاش77ي مقايس77ه ك77رد. ج77ويس

همچون پروست پايه گذارتدوين رمان مدرن است.
شايد اگر اوفقط كتاب ؛ در تبعید ؛ را مینوشت  ديگران اورا شاگرد چخوف به حساب م7ي آوردن7د  ول7ي او
فلوبرت ؛ تولستوي؛ ديكنز ؛ سويفت ؛ و ايبسن را از آموزگاران ادبي خود میدان77د . اهمی77ت اوب77راي ايرلن77د
مانند ارزش ايبسن براي ادبیات ملي نروژ است . جويس براي طرفداران آوانگارد  ي77ك قهرم77ان پیش77گام و
شايد يك مقدس ادبي ب7ود. زم7ان آغ7از فع7الیت ادب7ي او همزم7ان بارش7د ادبی7ات آوانگ7ارد در اروپ7ا اس7ت
.جويس میگويد: جهان ماسكي به چهره زده و وظیفه ادبیات برداش77تن اي77ن ماس77ك اس77ت ؛ تنه77ا ادبی77ات
است كه به انسان اجازه بازي با زبان و كلمات را میده7د ت7ا آنه77اراتجربه كن7د . ش77ايد اي77ن يك77ي از دلي77ل
محبوبیت جويس میان طرفداران ادبی77ات آوانگ77ارد باش77د . ج77ويس همچ77ون شكس77پیر غالب77ا ب77ه موا77وع و
مقوله خیانت مي پ7ردازد . قهرمان7ان آث7ارش همچ7ون خ7ود او در دوران ج7واني علقمن7د ب77ه تاري7خ و زب7ان
هستند. جويس میخواهد قدرت و جاذبه جادويي زبان وكلمات را نشان دهد . جويس در رمان ؛ اولی77س ؛
سعي كرد فرم رمان نويسي را منحل كند و در آخرين اثرش ؛ بیداري فنیگان ؛ كوشش نمود  خودس77رانه
اقدام به انحلل زبان كند . او میگويد كسیكه قادر به فهم رمان  اولیس  نباش77د ؛ زن77دگي را ه77م نخواه77د
فهمید . كتاب اولیس را میتوان موزه سبكهاي ادبي از مد افت77اده دانس77ت ك77ه ش77امل گنج77ي از خلقی77ت
زب77اني اس77ت . او در اي77ن كت77اب از تم77ام فن77ون نويس77ندگي مرس77وم پی77ش از خ77ود اس77تفاده نم77ود و
اسطورههايي از كتابهاي مذهبي و آثار نويسندگاني مانند : هومر ؛ شكسپیر و واگنر را در آن بكار گرفت
. اولیس را میتوان اثري هنري ناتمام به حساب آورد كه هركس طبق توانايي و سلیقه خود میتواتن77د آن77را
تفسیر كند . جويس در زمینه رمان نويسي تاثیري مهمتر از همینگوي بر نسل هاي جوان بجاي گذاشت
. آثار او حاوي استتیك مدرن يعني زيبايي شناسي نويي هستند . از جمله بازيهاي روش نويس77ندگي او
اين است كه مثل در كتاب ؛ بیداري فنیگان ؛ به خلق كلمات مركبي با بیش از صد حرف الفب77ا می77پردازد ؛
يا اينكه او با زب77ان زن77ي بی77ش از پنج7اه ص77فحه مت77ن را ب7دون مك77ث و نقط77ه و ويرگ77ول در ب77اره آرزوه77ايش

  رودخانه جهان نام میبرد ؛ به امید اينكه  بقول خودش  روزي  دانش آموزان350خیالپردازي میكند و يا از 
بوديستي روستايي از ارتفاعات هیمالیا نام رودخانه وليتشان را در كتاب او به بینند ؛ خوشحال ش77وند و

احتمال احساس غروركنند. 

نویسندگانی که خواننده را به گریه انداختند.۔ ۱۳۶

Joseph Roth (1894 – 1939)                                ادبیاتی که ما را به گریه انداخت .

 تلویزیون کشورمیزبان، آقای روشن و خانم س77یمین2درجلسه فصلی،ولی مجازی معرفی کتاب درکانال 
نیزکتابهای مورد علقه شان را معرفی نمودند ؛ خانم سیمین ازکتاب کم حجمی باعنوان "مجموعه قصه
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ها" ،بقلم منصور یاقوتی (یا نوشته ع. درویشیان ؟)، سخن گفت که چندسال پیش موجب ج7اری ش7دن
اشک درچشمانش شده بود، آقای روشن که مقیم کشور اتریش است، بیاد کتاب " م77ارش و پی77اده روی
های آقای رادتسکی )،نوشته یوسف رود افت7اد ک77ه گوی7ا ه7ر از گ7اهی بع7د ازخوان7دن آن،م77وجب ی7ک دل

سیری گریه، برای او درغربت گریه میشود . 
قهرمان آثار یوسف رود ، نویسنده یهودی تبار اتریشی؛ بقول هرمان هسه ، معمولن: زنان آزادیخواه،   

جوانان نسل بربادرفته بین دو جنگ، فراریان، تعقیب شده گان، بی وطنان، مجروحان جنگی، و جنگ زده
گان زمان جنگ و بعداز جنگ، هستند. یوسف رود غیرازقربانیان جنگ و دیکتاتوری،درآثارش ب77ه رن77ج ه77ای
انسان معمولی باتکیه برمشاهداتش درام77ور روزان77ه م77ی پ77ردازد. وی میگف77ت ک77ه بای77د ب77ا کم77ک ج77ادوی

اخلقی واژه، به مبارزه با فاشیسم و توحش دیکتاتوری پرداخت.
رمان اجتماعی انتقادی روانشناسانه ( مارش رادتس7کی ) باکم7ک غ7م و طن77ز و ش77کاکی، پی7اده روی  

؛ از حک77ومت1916-1859مرگ آور نسل آقای رادتسکی رادرطول تاریخ اجتماعی شرق اروپا بین سالهای 
سلطنتی به جمهوری و گذر به فاشیسم رانشان میدهد . این رمان مبارزه نس77لها را، ی77ک ش77اهد اب77دی
فرهنگ داستانس7رایی اروپ7ایی نی7ز نامی7ده ان7د. یوس7ف رود در ای7ن رم7ان ب7دلیل خط7ر فاشیس77م،سراغ
نوستالژی گذشته ها افتاده و ازکسانی میگوید که بجای آینده، بیشتر به گذشته می پردازند. این رم77ان

را فرار بی پایان یک نویسنده معترض ناراای نیزنامیده اند.
پیرامون زندگی،مبارزه،فرار و مرگ غم انگیز یوس77ف رود دراقامتگ77اه ب77ی سرپرس77تان درپ7اریس درس77ال  

 نوشته شده که بندرت تضادهای جهانی که اودرآن میزیست، این چنیین درمراسم بخ77اک س77پاری1939
کسی خودرا نشان داه اند ؛ چون درحالیکه روی قبرش روح77انیون و روا77ه خوان77ان کاتولی77ک و یه77ودی ب77ه
صف ایستاده بودند، خانواده سلطنتی برکنارشده اتریش، تاج گلی پیچیده درپرچم دورن77گ زرد و س77یاه –
و انجمن کمونیستی نویسندگان کارگری-انقلبی آلمانی، دسته گلی پیچی77ده در پرچ77م سوسیالیس77تی

سرخ آنزمان، روی آرامگاه او قرار دادند.
 بدلیل حاکمیت فلشیسم ممنوع ش77ده بودن77د. اوغ77الب1945-1933مجموعه آثار یوسف رود درسالهای  

 ب77ه1932- 1923آث77ارش را در هت777ل،مسافرخانه،و ک77افه ه77ا نوش77ته ب77ود. پی77ش ازآن، وی بی77ن س77الهای 
کشورهای اروپایی سفرمیکرد تابرای مطبوعات مترقی آنزمان، گزارشات س77فری تهی77ه کن77د. وی درس77ال

 با روی کارآمدن فاشیسم درکشورهای آلمانی زبان، به فرانسه مه77اجرت نم77وده ب77ود، ول77ی ب77دلیل1933
الکلی شدن، پیش ازمرگ در اقامتگاه بیچاره گان زن7دگی مینم77ود. بق77ول منتق77دی، او ب77ه الک77ل پن7اه ب7رد،
بدون اینکه کوشش برای جستجوی وطن را هرگز کناربگذارد. گرچه اودرطول عمر،ب777ه مب77ارزه ب77ا تم77ایلت
راس7تگرایی درسیاس7ت و فرهن7گ زم7ان خ7ود پرداخ7ت، درپای7ان عم7ر ب7دلیل ناامی7دی و ب7دبینی، ازافک7ار
سوسیالیستی و غرور یهودی بودن خود دست کشید و به فعالیت اد کمونیس77تی و ا77د صهبونیس77تی

پرداخت . 
یوس77ف رود، تح77ت تع777ثیر:رئالیسم فرانس77وی، روس77ی، امپرسیونیس77م اتریش77ی، ودرس77های مکت77ب 

ژورنالیسم، با کمک مقالت و داستانهایش بطور ش77ورانگیزی ب77ه مب77ارزه ب77ا فاشیس77م پرداخ77ت. اوام77روزه
وقایع نگار ادبی فراز و فرود حکومت سلطنتی اتریش-مجارستان بحساب می آی77د. وی بع77د از س77رخورده
گی از سوسیالیسم، درمقابل بربریت حاکم زمان خود، به دفاع از نظم پیشین و کهن پرداخت، گرچه ب77ه
نقل از منقدین چ77پ، غ77الب آث77ار او براص77ولی هومانیس77تی متک77ی هس77تند. س77بک اورا میت77وان گ77ونه ای
رئالیسم روانشناسانه اتوبیوگرافیک نامید که حاوی عناصر نوس77تالژیک غ77م ورن77ج و افس77رده گ77ی اس77ت.
درپایان عمر او کوشید تاباکمک عناص7ر رپرت7اژی ب77ه رئالیس7م کلس7یک ب7ازگردد. ب7دبینی فرهنگ7ی درآث7ار
یوسف رود، موجب شد که به انقلب جواب منفی دهد و از شکاکی و رادیکالیسم شورشی اولیه خ77ود،
سراغ مسیحیت سنتی و حکومت مشروطه غربی برود. وی بدلیل ناامیدی ناشی از وا77عیت سیاس77ی

 س77اله(؟) رانبای7د5000 س7اله و یه7ودیت 2000اروپای آنزمان، مدعی شد ک7ه اص7ول اخلق7ی مس7یحیت 
فراموش نمود. منتقدین چپ بعدها جهانبینی اورا: صوری، سمبولیک، و فردگرایانه دانستند.

یوسف رود خالق رمان، نوول، داستان، مقاله، و رپرتاژ است ؛ از آنجمله : پیغم7بر لل، لن77ه عنکب77وتی،  
هتل سافوی، افسانه یک آدم مقدس الکلی، شورش، م77ارش رادتس77کی، س77پیر ب77دون پ77درش، تاراب77اس
یامهمان این زمین، اعتراف و پشیمانی یک قاتل . رمان (الکلی مقدس)،شرایط نویسنده درزمان مهاجرت
را نشان میدهد. داستان پیغمبر لل، به مشاجرات بین هواداران لنین و تروتسکی اش77اره م77ی نمای77د. در
رمان ایوب، به بحران عقیدتی، آوراه گی، و بی وطنی، بزبان مدرن اشاره میشود. اودراین رمان، بسیاری
از تجربیات مذهبی و یهودی دوران کودکی و جوانی خودرا مطرح می نماید. مقاله جامعه شناسانه کوچ،

اشاره ای است به مهاجرت یهودیان اروپای شرقی به اروپای غربی، آمریکا، و فلسطین .
 در اتریش زن77دگی1894- 1939یوسف رود، از یهودیان فقیر اسلو شرقی اروپا است که بین سالهای   

نم77ود. وی در دانش77گاه، فلس77فه، زب77ان و ادبی77ات آلم77انی خوان77ده ب77ود. اودرآغ77از کت77اب اتوبیوگرافی77ک اش
مینویسد " مخوف ترین خاطره ام، غیرازجنگ، نابودی وطنم بود؛ یعنی تنها چیزی که دارا ب77ودم" . ام77روزه
نقد ادبی بط77ور کلی،آث777ار یوس77ف رود را نش77انه: آواره گ77ی، مهاجرت،ف7777رار،سرگردانی، و ب77ی وطن77ی او

میداند.  
                   

    كافكا و ادبیات كابوسي جهان.۔ ۱۳۷
 

بي قانوني قوانین دولت خودسر.
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نگاهي ادبي به واعیت كافكايي.
Franz  Kafka (1883-1924)                                                        فرانس كافكا .    

 
حتا امروزه تفاس77یر و مع77اني گون7اگوني ازآث7ار فران7س كافك7ا ،نويس77نده اتريش7ي، آلم77اني زب77ان میش77ود.
منتقدين لیبرال اورابا جرج ارول مقايسه میكنند كه خودسري قوانین نظام هاي توتالیتر مانند فاشیسم و
استالینیسم را افشا میكند، و منتقدين ادبي چپ،درآثار كافكا، بحرانهاي س77رمايه داري غ77رب را درلب77اس
بیگانگي انسان و ترس او از هستي و ج77امعه  م7ي بینن77د، ك77ه تع77ثیر مهم77ي روي ادبی77ات ب77ورژوايي بج77ا
گذاشت. آنها مدعي هستند كه آثار كافكا بدلیل تقويت مكاتب نیهیلیسم و اگزيستنسیالیسم فرهنگي،
با تمام نیرو و سرمايه، مورد سوء استفاده ايدئولوژي امپريالیسم قرارگرفت77ه اس7ت. سوسیالیس7ت ه77اي

 كوشیدند كه با كمك نقد آثار كافكا، به افشاي نظ77ام1963دمكرات“ بهار پراگ “دركنفرانس كافكا درسال 
بوروگراتیك استالینیستي حاكم خود بپردازن77د. بعض77ي ديگ77ر درآث77ار كافك77ا، مانن77د هرم77ان هس77ه ، اختلف
نسل ها ازجمله درگیري پدر سنتي مردسالر، با پسر و دختر مدرن را مي بینند .درنظرآنها، انسان بعداز
بدرفتاري هاي پدرو بزرگسالن، بعدها در جامعه، قرباني دادگاهها، سازمانهاي دولتي و نیروهاي امنیتي

حاكم ،در جامعه میشود. 
درتمام آثار كافكا، ترس، وحشت، ناامني و سرگرداني، از جلو چشم خواننده، رژه میروند. در رمان قص77ر 

او ، يك بن7ده خ7دايي س7حرگاهان از خ7انه اش ب7راه م7ي افت7د، ول7ي هیچگ7اه ب7ه مقص7د نمیرس7د، چ77ون
معم77ورين خودس77ر امنی77تي دول77ت، اورا دربی77ن راه رب77وده ان77د. در اث77ر ديگ77ري از كافك77ا، معم77ورين مخف77ي،
سحرگاهان در خانه اي را میزنند و ساكن بي خبر آن خانه را بدون دلی77ل و حك77م بازداش77ت ،هم77راه خ77ود
میبرند. در رمان مسخ، قهرمان فلك زده داستان، بیشتر به مس77یر خطرن77اك مح77ل ك77ار فك77ر میكن77د ت77ا ب77ه

مسخ و حشره شدن ناخوش آيندش در حالت خواب و كابوس شب گذشته!.
كافكا ن77ه تنه7ا ش7اهد تن77اقض ه77اي عص7ر و ج77امعه خ77ود ش77د، بلك77ه او اش77اره ب77ه مش77كلت شخص77ي و
اجتماعي انسانهاي اطراف77ش میكن77د. موا77وع: تنه77ايي، بیگ77انگي، نیروه77اي س77ري و مرم77وز، درد و رن77ج
انسان در جهان و جامعه، در همه آث7ار او مط7رح هس77تند. در وا7عیت و ب7ن بس7ت هزارت7وي“ كافك7ايي“،
درفضايي كابوسي، فرد قرباني نیروهايي میشود ك77ه خ77ارج از ح77وزه ق77درت او هس77تند. در اي77ن هزارت77وي
اكسپرسیونیستي، سرگرداني، ترس و احساس گمشده گي، قهرمان داستان را آزار میدهند. احساس
و تجربه هاي بیگانگي درشرايط “ كافكايي “ ، نتیجه از خودبیگانگي انسان در جهان مدرن س77رمايه داري
زمان كافكا است . واقعیات تهديدكننده ناشناسي مانند: جامعه، سازمانهاي اداري دولتي، خ77داي قه77ار،

همنوع، تمام افكار انسان قرباني و اعیف را،به خود مشغول مي نمايند. 
كافكا امروزه يكي از مهمترين نويسندگان ادبیات بورژوايي جهان بشمار می77رود. اورا يك77ي از رئالیس77ت  

هاي واقعي و دقیق ادبیات قرن بیست نیز بحساب مي آورند. گرچه او درآغاز، اكسپرسیونیس77ت بش77مار
میرف777ت ،ول777ي ام777روزه يك777ي از مهم777ترين نويس777ندگان ادبی777ات آلم777اني زب777ان ق777رن گذش777ته بش777مار
میرود.تعثیراوروي ادبیات م77درن غ7الب كش77ورها، غیرقاب7ل انك7ار اس77ت. گرچ77ه ادبی7ات كافك7ايي را ادبی7ات
كابوس77ي م77ي نامن77د ول77ي كافك77ا، ب77ي ص77بري را گن77اه ب77زرگ نويس77ندگي نامی77د. او ب77ا توص77یف جزئی77ات

 و ي77ا از رئ77ال ب77ه س77مت خی77ال–رئالیستي، معمولن در شرح داستان و قهرمان، از خیال بس77وي واقعی77ت 
میرود. اديبان پان آمريكايي  و جانبدارمحافل يهود،

گرچه كافكا را به اهمیت : جويس، بكت ، پروست ، فلوبر، هاينه ، و گوته میدانند، ولي قرن بیس7ت را  
قرن كافكا و فرويد نامیدند و نه قرن پروست و جويس . كافكا تعثیر مهمي روي : سارتر، كامو،و برتون بجا
گذاشت ، او ولي خود از ريلكه و ژان پاول، تعثیر پذيرفت. صاحبنظري بنام آون، كافكا را، دانته قرن بیست
نامید و گفت اگر انسان بخواهد ازنويسندگاني نام ببرد كه مانن7د : شكس77پیر، گ77وته و دانت77ه، ب7راي عص7ر
خود مهم بودند، بايد از كافكا نام برد. و كانتي مدعي شد كه كافكا از جمله نويسندگاني است ك77ه ق77رن

بیست را به وااح ترين شكل ممكن، به قلم آورد. 
آثار كافكا شامل : سه رمان ، چند دفتر خاطرات روزانه، سفرنامه ، داس77تان كوت7اه ، ن77وول ، ن77امه ، و   

جملت قصار، هستند؛ از آنجمله : مسخ ، قصر ، محاكمه ، بازداشتگاه محك77ومین ، حك77م دادگ77اه ، ن77امه
اي به پدر، درپیشگاه قانون، هنرمند گرسنه ، س77اختمان دي77وار چی77ن، تهی77ه مق77دمات عروس77ي، اع77راب و
شغال، آمريكا، وكیل جديد، در گالري، پیامي شاهانه ، درغم پدرخانه، يك كاغذ كهن77ه، ي77ازده پس77ر، قت77ل
برادر، برج، گزارشي براي دانشكده ، كلغ شكارچي، سي داستان كوت77اه ، و ن77امه ه77ايي ب77ه میل77ه ن77ا ،

 منتشر شد، و دستنويس كت7اب مح7اكمه او در س7ال1976 جلدي كافكا در سال 7هستند. مجموعه آثار 
 در لندن از طريق آلمان غربي به قیمت بیش از س77ه میلی77ون م77ارك ب77راي م77وزه اي خري77داري ش77د،1988

گرچه كافكا با فروتني وصیت كرده بود كه غالب آثارش را بعد از مرگ بسوزانند!. 
 به علت بیماري س77ل درگذش77ت . او از يهودي77ان1924 بدنیا آمد و درسال 1883فرانس كافكا درسال    

آلماني زبان آنزمان مقیم چكسلواكي، ولي با ملیت اتريشي بود . خانواده وي از اقش77ار متوس77ط ب77ازاري
شهر پراگ بودند. طرح تضادهاي طبقه متوسط در جهاني بیگ77انه و اجب77اري، بخش77ي ا زمین77ه ك77ار آث77ار او
هستند. كافكا درنوجواني نه تنها با محافل سوسیال-دمكراسي بلك77ه ب7ا انجم77ن ه77اي آنارشیس77تي نی77ز
رفت و آمد داشت. چندين سال كار در شركت بیمه حوادث دولت پادشاهي اتريش، باعث شد كه كافك77ا
آشنايي زيادي با شرايط كارگران در نظام سرمايه داري داش77ته باش77د. ب77ه نق77ل از دوس77تان، در جلس77ات

متن خواني، كافكا حین خواندن داستانهاي خود، اغلب با صدايي بلند مي خنديد.



163

دهها سال است كه : روانشناسان. اسطوره شناسان، ماركسیست ها، مذهبیون يه77ود و مس77یحي ، و
ساختار شناسان ادبي، میكوشند كه آثار كافك7ا را از جنب7ه : هن77ري، دين7ي، اجتم7اعي، روانشناس7ي، و
فلسفي، معني و تفسیر نمايند. كافكا، آزادي فرد را  مخالف احساس خودتقصیري او میداند و ب77ا اش77اره
به كانت میگفت كه انسان بايد به سن بل77وغ آگ77اهي و روش77نگري برس77د، و ن77ه اينك77ه همیش77ه مطی77ع و

گوش بفرمان، كه در برابر زورگويي اعتراض نمي نمايد .
بخش مهمي از منقدين ادبي نیز، آثار اورا شرح و وص77ف س77رگرداني و ن77اامني ق77وم يه77ود اروپ77اي آنزم77ان
بشمار مي آورند و احتمال میدهند كه اگر كافكا زنده میماند، يا از طريق فاشیسم بقتل میرسید و ي77ا ب77ه

فلسطین مهاجرت میكرد.

مارکس ، - از آغازگران فرهنگ سکولر .۔ ۱۳۸

Karl Marx (1818 – 1883)                 مارکسسیم،-آغازسوسیالیسم،پایان فلسفه؟.

 ،مصاحبه کوتاهی با پدرش1865درسال  دخترمارکس، اینجا حقیقت است،درمقابل آن زانو بزنید!. لورا،
انجام داد که دراینجا می آید:

نویسنده مورد علقه ات کیست ؟ - دیدرو
 وگوته آشیلوس، شاعران مورد علقه ات کدامند؟ - شکسپیر،

سرگرمی موردعلقه ات چیست؟ - میان کتابها لول خوردن
قهرمان موردعلقه ات درتاریخ ؟ - اسپارتاکوس، کپلر(منجم آلمانی)

شخصیت مورد علقه ات درادبیات ؟ - گرتشن (معشوقه مفیتوس شیطان درنمایشنامه فاوست گوته )
ازچه نویسنده ای متنفرید؟ - مارتین توپر ( نویسنده انگلیسی)

غذای مورد علقه ات ؟  ماهی
گل موردعلقه ات ؟ - غانی نباتی

رنگ موردعلقه ات ؟ - قرمز
صفت انسانی مورد علقه ات؟ - ساده گی

صفت موردعلقه ات درمیان مردها ؟ - نیرو،و قدرت
احساس سعادت درنظرشما؟ - درحال مبارزه بودن

احساس بدبختی درنظرشما؟ - گوش بفرمانی،اطاعت،زیردستی
چه گناهی را می بخشی؟ - ساده لوحی

از چه گناهی متنفری؟ - موش مرده گی، خزیدن
صفت مورد علقه ات درمیان زنان؟ - اعف ، پاسیوبودن

صفت اصلی خودتان؟ - سخت کوشی، پایداری درکوشش
اسم مورد علقه تان برای دختربچه ها؟ - جنی، لورا

ایده آل وشعارموردعلقه تان؟ - هرعملی انسانی است، هیچ عملی غیرمنتظره نیست
شعارمورد علقه تان ؟ - به هرچیزی قدری باید شک کرد.

 غ7رب19مارکس رابعدازهگل آخرین متفکرخالق سیستم فلس77فی میدانن777د.اودرردیف اندیش77مندان ق77رن 
بود.وی درنوجوانی نماینده دمکراس77ی انقلب77ی ب77ود ومیگف77ت ک77ه فلس77فه بع77دازعملی ش77دن آن، ح7ذف
خواهد شد.ماتریالیسم مارکس خلف ماتریالیس7م فویرب7اخ ،علم777ی،تاریخی،و آت77ه ایس7تی است.اوحت777ا

 آته ایست فرهنگ یونان یعنی با ابیکور و دمکریت مشغول نمود.اگرهگل2درزمان تالیف دکترایش خودرابا 
خلقهارا ناقل جنبش دی77الکتیکی میدی7777د،مارکس،طبقات راعام77ل ای77ن حرک77ت میدانس777ت.اومیگفت چ77ون
هرطبق77ه دارای ای77دئولوژی خ77اص خوداست،انتقاداجتم7777اعی اجب77ارا ب77ه انتق77اد از ای77دئولوژی کش77یده
میشود.مارکس هرمکتب فلسفی رانوعی ای77دئولوژی میدانس77ت ومیگف77ت ک77ه فلس77فه س77نت کلس77یک
،یعنی فلسفه پیشین،همیشه بص7ورت ای77دئولوژی ط7رح میش7د ت77اطبقه ح7اکم درپش7ت آن چه7ره خ7ودرا
بپوش777اند،به ای7ن دلی7ل درمارکسیس7م فلس77فه همیش77ه موا7وع نق7د ای7دئولوژیک ب777ود.آنطورکه فلس77فه
درپرولتاریا سلح مادی خودرا میدید،پرولتاریا در فلسفه نیزسلح فکری خودر می جس77ت. فلس77فه عم77ل
مارکسیستی خلف فلس77فه تاری77خ هگ77ل ن77ه تنه77امربوط ب77ه گذش77ته وزم7ان حال،بلک777ه مرب77وط ب77ه آین77ده
نیزاست.فلسفه بدون آزادی وبرخاستن پرولتاریا،به واقعیت نمی پیوندد، - و پرولتاری77ا نم77ی توان77د برخی77زد
وآزادگ7777ردد،بدون واقعی77ت بخش77یدن ب77ه فلس7777فه.همانطورکه پرولتاری77ا درفلس77فه اس77لحه م77ادی م77ی
یابد،فلسفه درپرولتاریا اسلحه خودرا می یابد.نه تنها افکارمیخواهند که واقعیت شوند بلک77ه واقعی77ات نی77ز
میخواهند که عمل گردند.مخالفین مارکس م7دعی بودن77د ک77ه اودرغ77الب نظراتش،اتوپیس777تی اس77ت و در

نئومارکسیسم، آثارجامعه شناسی او،غالبا بافلسفه عوای گرفته میشوند.
م77ارکوزه میگف77ت ک77ه مارکسیس77م ی77ک دک77ترین سیاس77ی اس77ت و علم77ی ب7777ودنش،حزبی    

است،وآثارمارکس بیشترروشنگری فرانس77وی هس77تند ت7ا فلس77فه آلم77انی، وآث77اراورا نم7ی ت77وان فلس77فه
دانست چون تمام مفاهیم تئوری مارکسیستی،مقوله های اجتماعی واقتصادی هستند،حت77ا آثارآغ77ازین
اونیزفلس777فی نیستند.م777777ارکس تح777ت تاثیرپ777درخودبا آث777ار ول777تیر و تح777ت ت777اثیر پ777777درزنش،یعنی
وستفالن،باسوسیالیسم تخیلی فرانسه آشنا گردید.منقدین غ77رب حت77ا ماتریالیس77تهای ش77وروی س7ابق
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راادام77ه دهن77دگان ماتریالیس77م فرانس77وی میدانس77تند. ن77وزایی ماتریالیس77م، درعصرروش77نگری فرانس77وی
بود.درمارکسیسم مبارزه علی77ه هرن7وع متافیزی7ک انج7ام میگرف77ت.مارکس م7دعی ب7ود ک7ه حت7ا فک7روروح

نیزماده هستند؛فقط نوع دیگری ازماده یا فقط جوردیگری به نظرمیرسند.
مارکس دیالکتیک هگلی راماتریالیستی نمود.اهمیت اودررادیکال بودنش است.هگل کوشش نمود ت77اروح

 دک77ترای خودرادرب77اره "فلس77فه ط77بیعی دمکری77ت  و1841وواقعیت را باهم آشتی دهد.م777ارکس درس77ال 
اپیکور" نوشته بود.اوازطریق مواوع دکترای خ7ودبه ای7ن ن77تیجه رس7ید ک77ه آش7تی می7ان دی7ن وعق77ل غی7ر
ممکن است. اگربرای هگل دین نخستین سکوی پله خودآگاهی خل77ق ب777ود،-برای م77ارکس دی77ن تری77اکی
برای آرامش وسکوت آن بحساب می آمد. هگل معتقدبه موجوداتی مرموز واسطوره ای بود ک77ه همچ77ون
روح دلیل تحولت تاریخی میشوند.برای م7ارکس ن77ه روح بلک77ه م7اده نی7روی مح7رک تاری77خ اس77ت.مارکس
باادعای فلسفه فعال عمل به انتقادازموااع هگلی های چپ پرداخ777ت.فلسفه کلس7یک آلم7ان ازطری77ق
هگل به نقطه اوج خودرسیده بود.درآثارهگل عقل وواقعیت شباهتهایی دارند،آنان پ77ایه ه7ای هومانیس77م
دمکراتیک وآغازی برای دعوت به تفسیرجهان نزدمارکس شدند.گروهی از م77ورخین سیراندیش77ه م77دعی
هستند که فلسفه تاریخی م77ارکس مخل77وطی اس77ت ازنظ77رات هگ77ل و تئوریه77ای اقتصادانگلیس777ی.گروه

دیگری نزدیکی مارکسیسم به هگل گرایی را،انحراف مارکسیسم ازهگل گرایی میدانند.
مارکس میگفت که کاپیتالیسم یعنی استثمارکارگران.اوباصفت بت نامیدن کالدرسرمایه داری،ب77ه انتق77اد
ازایدئولوژی بورژوازی پرداخت.کتاب سرمایه اواشاره ای است به ازخودبیگ77انگی انس77ان درنظ77ام س77رمایه
داری.وی میگفت ک77ه بیگ7انگی انس7ان رامیت77وان ازطری7ق ح7ذف م7الکیت خصوص7ی برط77رف نم77ود. ریش77ه

 مش77اهده1840جه77انبینی جدی77د م77ارکس را آنزم77ان میت77وان درکت77اب "ی77ازده تزدرب77اره فویرباخ"درس777ال 
نمود.مارکس مدعی بود که دردمکراسی حقیقی،دولت سیاس77ی ازبی77ن می777رود.راسل گرچ77ه م77ارکس را
فیلسوف میدانست،ولی متعجب بود که چرا اومدعی علم7ی نم77ودن مفه77وم سوسیالیس77م ش777د.راسل
میگفت که درغرب هیچکدام ازجنبشهای مهم کارگری نتوانستند ازمسیرسوسیال دمکراسی به جنب77ش
مارکسیسم برسند.اواشاره میکند که انقلبیون مهم همیش77ه ب77رای نقش77ه ه77ای اتوپیس77تی خ77ود چ77ک

سفید کشیده یا امضاء نموده اند.
مارکس اشاره میکندکه تحت تاثیرکتاب "ماهیت مسیحیت"فویرباخ،ماتریالیست واددین گردید.او میگفت
ک777ه درجه777ان، غیرازط777بیعت وانس77777ان،موجودوچیزدیگری وجودن77777دارد.ازطریق م777ارکس نخس777تین ب777ار
انتقادآبستراکت ازدین،تبدیل به انتقاداجتماعی مشخص گردید.اوماتریالیسم آنتروپولوِژک رات77اریخی نم77ود
ومیگفت که فق77ط آت77ه ایس77ت ه77ا میتوانن77د ب77ه خ77ودمتکی باش77ند ون77ه ب77ه آس77مان ووح777ی.برتراند راس77ل
طلبک77ارانه مینویس77د ک77ه م7ارکس ح77ق ن7دارد فلس77فه خ77ودرا علم7ی بنام7د چ77ون اوغالب77ا دچ7ارعملگرایی

ومسائل سیاسی روززمان خودبوده است.
درنظرمارکس، دین موجب میشودکه انسان آگاه به فقروبیچاره گی خودنشود،چون دین فل77ک زده گ77ان را
با قول جهانی دیگر آرام میکند.مارکس درنوشته "پیرامون مواوع یهودی777ان"،بین آزادی سیاس77ی و آزادی
انسانی فرق میگذارد و حتا اولی را بورژوایی مینامد.او کمونیسم را تکمیل ناتورالیسم یعنی هومانیس77م
میدانست،- و هومانیسم کامل رابرابرناتورالیسم بحساب می آورد.مارکس،فلس77فه ت77اریخی را نخس77تین
بارازنظرلغوی ازولتیرگرفت،آگوستین مقدس کوشید تاتاریخ راتعریف نماید،ول77ی معن77ی واقع77ی ی77ا اوج آن77را

 کوشید تافلسفه تاریخ رانیزتعریف18هگل ومارکس تعریف نمودند.پیش ازآندو فیلسوفی بنام ویکو درقرن 
نماید.مارکس غیرازمطالعه آثارهگل، در کلس درس دانشگاه به شنیدن سخنرانیهای: باور ،س77اویگنی،و
شلگل میرفت.اومهمترین آثارش یعنی س77ه کت77اب: مانیفس77ت کمونیسم،ای777دئولوژی آلم77انی، و تزه77ایی
درباره فوبرباخ،راباکمک همکارش،یعن777ی انگل77س نوش777ت.مانیفست کمونیس77م اوراانجی77ل سوسیالیس77م

مارکسیستی،لقب داده اند.عنوان دیگرکتاب خانواده مقدس،"نقدانتقادنقدی" بود.
گرچه پدرومادرمارکس هردودریک خانواده روحانی یهودی تربیت شده بودند،ب77ااینوجود س77نت هومانیس77م
وروشنگری قبل درخانواده آنان مطرح بود.مارکس دردانشگاه به تحص77یل حق7777وق،فلسفه،وتاریخ پرداخت77ه
بود.امروزه اشاره میشود که که مارکس جوان با مارکس نویسنده کتاب سرمایه متفاوت هستند.م77ارکس

س7ال عمرنمود.م777ارکس ب77ه65را بع7دها پ77ایه گذارکمونیس77م علم77ی یعن7ی مارکسیس77م نامیدند.اوفق777ط 
راهنمایی انگلس،نخستین بار به مط77العه دقی77ق اقتصادسیاس7ی پرداخ777ت.اوسالهادرفقرزیست وچن77دتن

 زم77انیکه ب77ه1843ازکودکانش به علت نبودامکانات پزشکی لزم وفقرمالی، درگذش777تند.مارکس درس77ال 
پاریس رفت تا علیه ارتجاع دولت پروسی به مبارزه ادامه دهد،ازدمکرات انقلبی بودن به کمونیس77م روی

 بعن77وان1840 درپاریس باانگلس ملقات نمود.دول777ت پ77روس آلم777ان،اورادرماه م77ه 1844آورداودراواخرسال 
فردی بی وطن باردیگرازآلمان اخراج نمود.اودرطول آواره گی خود مقیم شهرهای پاریس،بروکسل،کل77ن،و
لندن گردید. شایدمش7اجره باآنارشیس7تهایی مانن7د ب77اکونین م77وجب ش7د ک77ه م7ارکس نظ77ر تحقیرآمی77زی

 س77ال آخرعمرخودکوش77ید تاآث77ار12نسبت به قوم اسلو داشته باشد.بع777دازمرگ م777ارکس،انگلس ط77ی 
سیستماتیک ودائرت المعارفی اورا بعنوان سوسیالیسم علمی، تکمیل ومنتشرنماید.

  

رماني به درازاي آمريكا ! ( ادبیات و سوسیال دمكرات ها )  ۔ ۱۳۹

 شخصیت مشهور خواست كه طي شركت درجلسه اي كتاب يا52) از xبنیاد مطالعه كتاب كشور فلن (
نويسنده مورد علقه خودرا معرفي نمايند.آنها بايد از تاثیر ادبیات در زندگي شان گزارش دهند.آث777ار ف77وق
كتابخانه اي میشوند اد فراموشي .هر اعترافي درب77اره نويس77نده ي77ا كت77ابي، نش77اني از اتوبی77وگرافي آن



165

شركت كننده نیز است.چندسال پیش كتابي باعنوان “ چگونه مارسل پروست باعث تغییراتي درزن77دگي
ام شد “، منتشر شد. زماني كه از برشت سئوال شد او چ77ه كت77ابي را هم77راه خ77ود خواه77د ب7رد اگ77ر ب77ه
جزيره اي پرت افتاده تبعید شود، برشت گفت لب7د خن7ده ت7ان خواه7د گرف7ت ؛ كت7اب انجی7ل را هم7راه ام

خواهم برد. 
دراينجا نظر چند تن از شركت كنندگان سوسیال دمكرات كشور مذكور را با هم مي خوانیم : وزير س77ابق

 س77الگي ب77راي جش77ن تول77د اش12فرهنگ كه استاد فلسفه نیز است میگويد او كتاب دكتر ژيواگ77و را در 
هديه گرفت.او از آنزمان تاكنون كتاب فوق را پنج بار خوانده . اوبا كمك آن كتاب نخستین بار ب77ا جن77س زن
آشنا شد !و آن كتاب سبب شد كه او سالها دوستدار ادبیات روس مخصوصا داستايوسكي، تولس77توي و

تورگنیف شود. ولي براي او عظمت پاسترناك به اندازه اهمیت هومر در ادبیات جهاني است. 
وزير سابق كار كه اكنون به سن بازنشستگي رسیده از كتاب مقدس انجیل تعريف میكن77د. ب77ه نظ77ر او در
انجیل میت77وان ب7ا تم7ام ژانره7ا مانن7د : داس7تان جن7ايي و پلیس7ي ، س7فرنامه، درام درب7اري و حكوم77تي،
تراژدي خانوادگي، گزارش جنگي، افسانه و قصه ، مشاوره و راهنمايي، و مقالت فلسفي آشنا شد. در

سرود سلیمان میتوان داغترين اشعار عاشقانه را زمزمه كرد :
آه عروس من / چه زيباست بازي عشق/ نامزد بازي ات/چه ابدي است خاطره/ شیر و عسل زير زبانت.
درداستان يونس، زيبا و عمیقترين داستان آس77ماني ثب77ت گرديده.ي777ونس باي77د در ش77هر نین77وا ب77ه دس77تور
حاكمین بالي ممبر برور و به فاحشه ها، حیله گران و رباخواران خ77بر ده77د ك77ه نزدي77ك ش77دن روز قی77امت

اجتناب ناپذير است. 
ولي گناهكاران حرفهاي اورا جدي نمي گیرند چ77ون میدانن77د و تجرب77ه ك77رده ان77د ك77ه تن77بیه و قص77اص خ77دا
آهسته و طولني و ترحم و شفقت او سريع و كوتاه است.درداستان ايوب خوانن77ده از خ77ود میپرس77د چ77را
خداي عادل، انسان نیكو و مفلوكي مانند ايوب را آنچنان بیرحمانه آزار میدهد.آيا نبايد به رحم77ان و رحی77م
بودن خالق شك كرد؟. ايوب به انتقاد از خدايي می7پردازد ك77ه حت7ا آت77ه ايس7تهاي ام77روزي ب77ه تعج77ب م7ي
افتند. آته ايست ها با نفي خدا پا به فرار گذاشته و مشكل خودرابا او حل میكنند. ول77ي اي77وب رو در روي

خدا مي ايستد و با او بحث مي نمايد و او را به محاكمه مي كشاند. 
 میخواس77ته1976يكي ديگراز شركت كنندگان، از زماني میگويد كه خود هوادار هیپي ها بوده و در س7ال 

بقول خودش ادبیات را زندگي كن77د. اواز رم77ان ج77ك ك77رواك ، نويس77نده آمريك77ايي ب7ا عن77وان “ در بی77ن راه “
 پايان جنگ ويتنام بود.ك77رواك نويس77نده اي ب77ود از1974 درگذشت و 1969)؛ جك كرواك درسال 1میگويد (

نسل بربادرفته، نسل هیپي ها، آنارشیستهاي غیرسیاسي،نسل آوانگارد، نسل معترض.اي77ن رم77ان اورا
میت77وان س77فرنامه م77درني ب77ه درازاي كش77ور آمريك77ا دانس77ت؛ از ش77مال ب77ه جن77وب، از نیوي77ورك ت77ا م77رز

،1976مكزيك.آمريكادرسال  مین سال استقلل خودرا جشن گرفت.بعضي از هی77پي ه77اي توريس77ت200 
غرب مي خواستند در تكزاس شاهد رژه سفیدپوستان باشند.سفر به آمريكا سفري ادب77ي ب77ا رم77اني در
سر بود. رمان “ در بین راه “ اثر كرواك ،مانیفست هیپي ها، هم قطب نماي س77فر ب77ود و ه77م موا77وعي

 كیلومتري درپیش داش77تند، از م77رز كان77ادا ت77ا م77رز35000براي خواندن.هیپي ها مانند افراد رمان، سفري 
مكزي77ك. آنه7ا میخواس77تند وارد آمريك77اي ادب77ي ك77رواك ش777وند.سفر ح7دود دو م77اه ط77ول كش777ید.انها م77ي
خواستند : در بین راه بودن، هیچگاه به مقصد نرسیدن، طول مسیر و وسعت فض77ا رااحس77اس ك77ردن، در
متل هاي ارزان خوابی77دن، س7اندويچ و ه7امبورگر خ77وردن، ات7و اس7تپ زدن، پش7ت پیك7اپ ه7اي ب7ي چ7ادر

 مايل10 دلر میخرند كه بعد از طي 500نشستن ،را شخصا تجربه كنند، ماشین دست دومي به قیمت 
پنچر میشود و سیاهپوستهاي شهرك كوچك بین راه تعجب میكنند كه مرد س77فید دچ77ار اش77كال ش77ده و
نیاز به كمك دارد، توريس77تهايي ك77ه خ77ود شخص77یت رم77ان ش77ده اند.هی777پي ه77ا از دخ77تران چش77م چ77ران
آمريكايي ياد میكنند كه به دلیل تعصب فرهنگ پوريتاني از همدم شدن با جوانان غیرخودي ش77رم دارن77د.
از مرز مكزي7ك ي7اد میكنن7د ك77ه م7وج جمعی77ت مس77افرين، آنه7ا را مانن77د رودخ77انه اي شس7ت و ب77ه آنط77رف
ايستگاه كنترل ب777رد.آنها از س7احل خلی77ج مكزي7ك میگوين77د، زي77ر نخ77ل ه77ا، در ك7افه ه7اي كوچ77ك، در كن7ار
اقیانوس آرام، كه شاهد هیپي هاي پابرهنه با كلههاي حص777یري،آبجوهاي م77ع الش77عیري ارزان، و زن77ان
نیمه لخت شورتي شدند. با اين وجودمتاسفانه دختران رمان جك ك77روات هیچگ77اه و هی77چ كج77ا در انتظ77ار

آنان صف نكشیده بودند. 
چهارمین شركت كننده،يكي از هواداران جنبش دانشجويي دهه هفتاد است.او به جانب77داري از داس77تان
كوتاه آمريكايي میگويد هركس تصور خاصي از واقعیاتي دارد كه يك داستان يا رمان شرح میدهد.رايمون77د
شارلي در رمانش مینويسد : آنچنان احساس خلء و پوچي میك77ردم مانن77د فض77اي می77ان كهكش77انها، ب77ه

خانه كه رسیدم نوشابه اي را باز كردم و كنار پنجره اطاق رفتم.
داس77تانهاي ش77اندلي ب77راي م77ن ملم77وس ت77ر از آث77ار : داستايوس77كي، تولس77توي، توم77اس م77ان، كافك77ا،
همینگوي، و سینكلر لويس هستند. شاندلي با كم77ك ادبی77ات، جه77اني میس77ازد ك77ه انس77ان خ77ودرا درآن
احساس میكند. به نظر من، اين است هن77ر واقع77ي!. او در ب77اره قهرم77ان داس77تاني م77ي گف77ت ، م77ن اورا
همیشه در خیابانهاي خلوت، در اطاقهاي خالي، سرگردان و بي هدف، ولي شكست ناپ77ذير م77ي بین77م.
اينگونه قهرمانان به انسان امید و دلداري میدهند. يعني ما ممك7ن اس7ت تنه7ا و ب7ي ه7دف ول7ي هیگ7اه

شكست خورده نباشیم.
ازمیان شركت كنندگان جلسه، زن شاعري میگويد هر روز بدون  شعر، يك روز از دست رفته است.ش77عر
ژانري است میان زبان و موسیقي. انتظار دوستدار شعر بیشتر از زيبايي و قافیه بن77دي ش77اعرانه اس77ت.
قانون شعر مانند قانون شطرنج بازي است، شاعر ممكن است خ77وب ي77ا ب77د ب77ازي كن77د.از جمل77ه ت77اثیرات
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شعر ممكن است آن، وسیله اي براي گذر زمان ناخوش آيند،خش77ن ، غمگی77ن ي77ا وس77یله اي ب77راي ثب77ت
لحظه هاي زيبا و نیكو باشد.

يكي ديگر از شركت كنندگان درباره مارسل پروست ، نويسنده مورد علقه اش، میگويد رمان0-
 صفحه اي درب77اره عش77ق.او در اي77ن كت77اب3000“ در جستجوي زمان برباد رفته“ ، اثري است 

جملتي  طولني مي نويسد كه نیاز به عادت دارند. رمان ماجراي نويسنده ش77دن ي77ك ج77وان
است كه دائم پايش در زندگي به سنگ میخورد ،بدون آنك77ه آن س7نگها را او بس77وي پلی7س و

بورژوازي پرتاب كند.

-ㄱپروست مي نويسد ، بهشت واقعي، بهشتي اس77ت ك77ه انس77ان از دس7ت داده باش7د. اينه7ا
همه اعترافات يك نويسنده همجنسگرا است كه دورويي، بحران و فشار فرهن77گ زم77ان خ77ودرا ب77ه

محاكمه مي كشاند.
 Jack Kerouac, Unterwegs  (on the road)      

 

دو شاعر عرب .۔ ۱۴٠

محود درویش فلسطینی، – خلیل جبران لبنانی .
Khalil Gibran (1883 - 1931), Mahmoud Darwish (1942 - ?) 

خانه ام میگفت
کلبه را ترک مکن

تاریخ ات آنجاست .
کوچه ام میگفت 

خیابان را دنبال کن
آینده ات آنجاست .

من به هر دو؛ 
خانه و کوچه ام گفتم 

نه گذشته ای دارم و نه آینده ای .
اگر اینجا بمانم

ماندنم،
رفتن است 
و اگر برو م

رفتنم،
ماندن است .

فقط عشق و مرگ
استاد عمل اند . 

48 در س77ن 1931 در بی77روت ب77دنیا آم77د  و در س77ال 1883خلی77ل ج77بران ش77اعر و نق77اش لبن77انی در س77ال 
سالگی بر اثر بیماری الکلی در مهاجرت در نیویورک درگذشت . او از یک خانواده مسیحی م77ارونی ع77رب
برخاسته بود . وی در آمریکا سالها مسئول ادبیات مهاجر و تبعید عرب بود . او را مهمترین نماینده ادبیات
مدرن و رمانتیک عرب نامیده اند . مجموعه آثار او همچون شعر فوق، ترکی77بی از می77ان راه ب77ودن اس77ت –
یعنی نه اینجا نه آنجا ، نه اکنون نه فردا ، و جدایی کلمل می77ان جه77ان و خ77دا و م77ن . ب77ا ای77ن وج77ود او در
شعرش به وحدت دوئالیسم بصورت متعالی یعنی عشق ، مرگ ، خدا ، و شعر، میرسد . زن77دگی او نی77ز
دچار دوئالیسم بود / لبنان و آمریک77ا ، عرب7ی و انگلیس77ی ، محب77وب عرب77ی و مه77اجر دردمن77د . م77ادر او در

 همراه فرزندانش به آمریکا مهاجرت کرده بود . دو سال بع77د خلی77ل ج77بران ب77ه دلی77ل اس77تعداد1895سال 
16ادبی با کمک یک بورس تحصیلی به لبن77ان بازگش77ت ت77ا زب77ان و ادبی77ات ع77رب را مط77العه نمای77د . او در 

سالگی در آمریکا در شهر خود نقاش معروفی بود . در غرب نیز او ابتدا بعنوان نقاش مشهور شد . اربه
های روحی خانوادگی مانند مرگ خواهر ، برادر و مادر، مواوعات آثار ادبی و هنری او شدند .

در جهان عرب او نخستین بار از طریق کتاب ع77روس چم77ن مش77هور ش77د . در ش77عر او ی77ک س77ادگی غی77ر
مصنوعی وجود دارد که سنبل ادبیات مدرن جوان عرب اس77ت . او ب77ا کم77ک زب77ان ش77اعرانه و آهنگی77ن  ب77ا
س77نت عرب77ی زب77ان، وداع ک77رد . بخ77ش مهم77ی از اش77عارش پیرام77ون انتقل77د اجتم77اعی هس77تند . او در
اشعارش نشان میدهد ک77ه چگ77ونه عش77ق ج77وان و م7درن ب7ر اث7ر معیاره7ای س7نتی ق7دیمی ع7رب دچ7ار

سرکوب میشود . 
 س77اکن ش77هر1912 کتاب پیامبر او در غرب مش77هوریت ف77وق الع77اده ای ی77افت . او از س77ال 1932در سال 

نیوورک بود . در غرب به او عنوان فیلسوف و عالم خلورمی77انه داده ان7د . آق7ار عرف7انی بع7دی او موفقی77تی
نیافتند . امروزه اشاره میشود که تاثیر او روی ادبیات عرب ماندنی است . او جستجوگری است که مژده
نیل به ه7دف را پیش77گویی میکن7د . کت7اب ارواح او انتق7اد از م7ذاهب در لبن7ان اس7ت . در کت7اب طوف7ان او
خواهان آهن77گ در ش77عر اس7ت . از جمل77ه دیگ77ر آث77ار او – باله77ای شکس77ته ، دی77وانه ، روح شورش77ی ،  و

عیسی ولد انسان ، هستند . 
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محمود درویش شاعر فلسطینی را مهمترین شاعر مدرن زمان حال ادبیات عرب ، مبارز آزادی ،       

صدای خلق فلسطین و ناجی زبان عربی می نامند . او تجربیات آواره گ77ی و ب77ی وطن77ی خ77ود را بص77ورت
منحصربفردی به شعر درآورد . در شعر او زندگی مهاجر و تبعیدی، سنبل زندگی غ77الب انس77انها اس77ت .

 در روس77تای جلیل77ه1942آثار و زندگی او رابطه نزدیکی با تاریخ وطن اشغال شده اش دارند . او در سال 
در اسرائیل امروزی بدنیا آمد . پدرش یک روستایی مرفه بود که در حین نخستین جنگ اعراب و اسرائیل
به لبنان فرار نموده بود . گرچه او امروزه در رامله، در فلسطین اشغالی زندگی میکند ولی او خود را ی77ک
تبعیدی ابدی میداند. موتور شعر او آواره گی و بی وطنی است . او مجب7ور ش7د ک77ه وطن7ی از واژهه7ا در

 عضو حزب کمونیست اسرائیل ب77ود ول77ی در س77ال1961غربت برای خود بسازد . محمود درویش تا سال 
 به مصر فرار نم7ود . در ش7هر حیف7ا در اس7رائیل او باره7ا ب7ه س7بب کوشش7های سیاس7ی و ادب7ی1970

دستگیر شد و به زندان افتاد .
منبع الهام شعر او، ادبیات عرب ، و ادبیات کشورهای آمریکای لتین مخصوصا اشعار پابلو نرودا هستند .
او کوشید تا ادبیات مترقی عبری اسرائیل را نیز به خوانندگان عرب در مجله ای ادبی به س77ردبیری خ77ود
معرف77ی نمای77د. محم77ود دروی77ش در ش77هر ق77اهره س77الها مس77ئول مرک77ز تحقیق77ات س77ازمان آزادی بخ77ش
فلسطین بود . او خود در لبنان شاهد محاصره ش77هر از ط77رف نیروه77ای اس77رائیل گردی77د. سالهاس7ت ک77ه
جلسات شعرخوانی او در کشورهای عربی سالنهایی پر از شنوندگان را شاهد هستند . او شعر خود را
سیاسی نمی داند گرچه منقدین ادبی به او لقب شاعر شهادت و صدای خل77ق فلس77طین داده ان77د . در
شعر او عناصری از ادبیات فارسی ، یونانی و مسیحی نیز مشاهده میشوند . در سالهای اخیر ش77عرش
بسوی سنبل و اسطوره راه یافته است . گروهی دیگر شعر اورا میان اسطوره ، سیاست و علی77ه جن77ون
بحساب می آورن7د. از جمل77ه آث7ار او – برگه7ای درخ7ت زیت77ون ، عاش7قی از فلس77طین ، ح77افظه ای ب7رای

10فراموشی ، و چرا اسب را تنها گذاشتید ؟ ، هستند .

نظامیاني كه اديب شدند !.۔ ۱۴۱

                            Kleist , Heinrich v. (1777 1811)  هاينريش كليست 

 پیش از خودكشي ! –ترور معشوقه بیمار 

ساله ولي ناامید وبريده، اجازه دارد پی77ش ازخودكش777ي،حتاباتوافق33آيا يك نمايشنامه نويس بااستعداد 
قبلي،نامزد بیمارش را كه به سرطان مبتل شده،نیز بقت77ل برس77اند، ول77و اينك77ه وي ي77ك س77روان اخراج77ي

 س77ال پی77ش باش77د؟. ام77روزه مب77ارزين فمینیس77ت ج77واب منف77ي داده و200ارتش دردولت پروس آلمان در
خواهان بسته نشدن آن پرونده هستند،چون براساس قوانین فعل77ي، وي قات77ل ي77ك زن ش77وهردار بیگن77اه

شده است!.
ازآنزم77ان ت77اكنون محققی77ن ادب77ي نی77ز جوي77اي دلي77ل خودكش77ي “ه77اينريش كليس77ت“،داستانس77را، و
نمايشنامه نويس آلماني زمان دولت پروس هستند؛ ازآنجمله اشاره به: بحران روحي ب7دلیل ك7ج فهم7ي
فلسفه كانت، ناآرامي هاي سیاسي و اجتماعي ناشي از حمله ناپلئون به آلمان،فشارمالي ، بیكاري و

شكست دراهداف فرهنگي ونويسندگي ويا حتا بیماري روحي وي میگردد.
اوبراساس فلس77فه كانت،ب777ه توان7ايي انس77ان ب7راي كش7ف حقیق77ت ش77ك نم7ود ودر ن77امه اي خط7اب ب77ه
خواهرش،پیش ازخودكشي نوشت كه:“ حقیقت اين است كه در روي اين كره خاكي،كسي نمیتواند به

من كمك كند وبا راايت كامل اين اقدام را يا بشاشیت غیرقابل بیان انجام میدهم “.
 س77الگي ب77دلیل م77رگ وال77دين وارد دانش77كده افس77ري دول77ت15اوازيك خانواده نظامي برخاسته بود و در 

 سالگي آن7را ت7رك نم7ود چ77ون “اط7اعت كورك77ورانه“درارت77ش و داد و ق7ال ه7اي22پروش شد ولي در سن 
مراسم صبحگاهي،بقول خودش،اورا بیاد “يك مجسمه زنده زورگويي“مي انداختند. مورخین چپ م77دعي
هستند كه او بدلیل وابستگي طبقاتي ب77ه :اخلق،معی77ار و مقی77اس ه77اي اشرافي،میخواس777ت در زم77ان

مدرن، به روشنگري بپردازد و زندگي كند، و اين غیرممكن بود.
10كليست بدلیل زندگي كوتاه ولي پرماجرايش،تمام نمايشنامه ه77ا و داس77تانهاي خ77ودرا فق77ط درط77ول 

سال آخر عمر نوشت. اوگويا درحین س77پاهیگري باادبی77ات وفلس77فه روش77نگري آشناش77د. كليس77ت پ77ايه
گذار نوول مدرن آلماني نیز است و دركنار ژان پاول، و هلدرين، سومین اديب مخالف محفل گ777وته-شلگل
و كلس77یك ش77هر فرهنگ77ي وايم77ار ب77ود. او ب77ه تقلی77د از: م77ولیر، شكس77پیر، ش77یلر، و س77روانتس، خ77الق

 م77ورخین ادبی77ات ب77ه او رتب77ه ولق77ب20نمايش77نامه ه77اي سیاس77ي طنزآمی77ز ش77د. س77رانجام ازآغ77از ق77رن 
“كلسیك“ دادند. ترجمه آثار كليس7ت در زبانه7اي مه7م فرهنگ7ي غرب،تع77ثیري بجامان7دني روي ادبی7ات
وتاريخ انديشه اروپا گذاشته است. كليست را يكي ازپیشگامان تئاتر پوچي و آبزورد زندگي انسان غرب
نیز میدانند. مشهوريت اودرقرن بیست بدلیل كشفیات جديد صاحبنظران مكاتب مدرن و پست مدرن بوده
كه نمايشنامه ها و داس77تانهايش را درس77طح ادبی7ات جه7اني بش77مار آوردن77د. كليس7ت ب7ا ب7راه ان77داختن
مجلت، روز نامه ها و كارفرهنگي، میخواست كه وحدتي میان: ادبیات، فلس77فه، و هن77ر برق77رار كن77د و ب77ا

كمك مقالت و آثار ادبي اش، به اصلح نظام ديواني و ارتش دولت پروس بپردازد.
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قهرمانان آثار او خلف شخصیت هاي اخلقگراي شیلر،معم77ول احس77اس گ77را هس777تند.اونه تنه77ا مخ77الف
رمانتیسم جوان، ايده آلیس77م روش77نگري، و محف77ل كلس77یك وايم77ار، بلك77ه ب77ه مخ77الفت و مب77ارزه باتم77ام
جريانهاي ادبي و فكري زمان خودپرداخت. كليست در غمنامه هاي نمايشي و تراژدي77ك اش ب77ه افش77اي
ادبیات اوتوپیستي-اومانیستي محفل گوته درشهر وايم77ار در ش77رق آلم77ان پرداخت،گرچ777ه خ77ود می77ان دو
مكتب آنزمان حاكم، يعني رمانتیسم و كلسیسم، از نظر اس77تتیك س77رگردان بود.بحرانه777اي شخص77ي و

رواني او را امروزه میتوان درآثارش ملحظه نمود. 
 سال پیش آلمان نیز است. ن77وول ه77اي مش77هور او200كليست يكي از پايه گذاران روزنامه نگاري مدرن 

نشان ازاستادي و درخش77ش زب77ان نوش77تاري وي میدهن77د . اورا ام77روزه مهم77ترين نمايش77نامه و داس77تان
نويس آلمان میان دورههاي كلسیسم و رماننتیسم بحساب مي آورند. او در كنار “هبل“ يك77ي از كش77ف
كنندگان “طنز هنرمندانه“ درادبیات آلمان است. كليس77ت كوش77ید ت77ا مرزه77اي می77ان ت77راژدي و كم77دي را
درنمايشنامه نويسي مخدوش كند . گرچه تراژدي هايش تمايلت آشتي پذيرانه دارند ولي در كم77ديهاي
او بیننده شاهد خصوص77یات ادبی77ات “گروتس77ك“ اس77ت. رئالیس77م زن77ده و پرنی77روي او در داس77تان نويس77ي
شباهتي به گزارش نويسي هنرمندانه دارد. گرچه اوخود زير تعثیر مكتب رمانتیك است ول77ي كوشش77ي
ش77جاعانه ب77راي خلقی77ت رئالیس77تي و واقعگراي77انه درادبی77ات نم77ود. كليس77ت در مق77اله “پیرام77ون تئ77اتر
عروسكي“ به طرح افكار استتیك و جمالشناسانه! خ77ود درادبی77ات پرداخ777ت.ازجمله موا77وعات مرك77زي و
تصورات اش درادبیات: خانواده ، عدالت، دولت، جنگ، جن77س ن77ازنین زن!، احساس77ات، دوس77تي، و ش77ور

وشوق و اشتیاق نوخواهانه هستند.
 به تحصیل فلسفه پرداخت وآثار كانت، تكان و زلزل77ه اي در افك77ار اوايج77اد نمودن77د.1799كليست درسال 

اومیگفت كه عقل، توانايي كافي براي كشف حقیقت و شناخت را ن77دارد. ش77ك گراي77ي انتق77ادي فلس77فه
كانت موجب كج فهمي،سرگرداني و تمايلت عقل گريزانه وي شد. او به جانبداري از احساسات مطل77ق
میگفت كه آگاهي موجب نابودي روح و روان روشنفكر رمانتیك میشود،چ77ون فق77ط احساس77ات داراي ي77ك
معیار و میزان مطلق هستند. در نظر كليست،تنها ،انسان عملگرا، زيبا و مالك حقیقت است. آثارآغ77ازين
اوغالبا مبارزه می77ان احساس77ات مطل77ق و واقعگراي77ي ظ77اهري و ص77وري هس77تند. كليست،دربن777د اخلق
اشرافي-درباري طبقه خود درجا زد و میخواست مشكلت دوره م77درن زم77انش راباكم77ك اب77زار پیش77امدرن

مانند، دوئل، رمانتیسم، سرنوشت، و توصیف هاي قرون وسطايي، حل نمايد. 
عنوانه77اي مق77التي از او مانن77د: نويس777نده-جهان ، م777ن-اتفاق، ش777ناخت-خطا، احس777اس-سرنوشت،

مستقیم-باواسطه، نشان از شخصي ديدن و غیرطبقاتي فهمیدن مشكلت جامعه اش میباشند.
فلسفه ايده آلیسم حاكم و تحولت و شعارهاي ترقیخواهانه انقلب فرانس77ه، در تص77میمات او ب77ي تع77ثیر
نبودن77د. او ك77ه م77دتي ه77وادار ط77بیعت گراي77ي روس77و ب77ود، س77رانجام بج77اي كمونه77اي دهق77اني، س77راغ
ناسیونالیسم رفت وآثاري میهن پرستانه نوشت و میگفت كه براي انسان، ادامه زندگي گاهي مهمتر از
قبول مرگ براثرهمه ايدئولوژي ها میباش777د،گرچه احك77ام اخلق نی77ز میكوش77ند تاانس77ان راب77راي كاره77اي
عجیب قانع نمايند. روانشناسان سالها فكر میكردند ك77ه درآث77ار آغ77ازين او میت77وان نش77انه ه77اي بیم77اري و

زوال دروني را كشف نمود ؛ به اين دلیل او شهامت براي ادامه زندگي را درجواني از دست داده بود.
 زن77دگي نم77ود.دو ت77ن از اف77راد خ77انواده وي ازش77اعران و1811 و 1777هاينريش كليس77ت می77ان س77الهاي 

نويسندگان مشهورآنزمان آلمان شدند. كليس77ت میخواس77ت فیلس77وفي ع77الم ي77ا نويس77نده ب77زرگ مل77ي
كش77ورش ش77ود. اودردانش77گاه، بع77د از اس77تعفا از ارت77ش، ب77ه تحص77یل: فلس77فه، عل77وم سیاس77ي و
قضايي،فیزيك و ريااي پرداخت . اقدام او براي راه انداختن كتابفروشي و بنگاه نشر،ب777دلیل ق77وانین اداره

سانسور، باشكست روبرو شد.
زم77انیكه كليس77ت خواس77ت از برلی77ن اش77غال ش77ده، دي77دن كن77د، از طري77ق نیروه77اي ناپلئوني،ب777ه اته77ام
جاسوسي و خبرچیني، دستگیر شد و مدت شش ماه درزندان بس77ر ب77رد.وي پی77ش از خودكش77ي گفت77ه

بود كه مشكلت زندگي به اندازه كوههاي قفقاز روي شانه هايش سنگیني میكنند.
 نامه، از او چندين نمايشنامه و نوول، ازجمله: ك77وزه شكس77ته، زلزل77ه در230غیر از دو مجموعه داستان، 

شیلي،  شاهزاده فريدريش، و دهها اثر ديگر  بجا مانده، از جمله :
Amphitryon, Pentheslea, Das Kätchen v. Heilbronn, Die Marquise von O, Michel Kohlhaas
Knut Hamsun (1859 – 1952)

آقای هامسون ، میان من و آنا .۔ ۱۴۲

تداخل داستان کوتاه  با یک بیوگرافی ؟
 

س7ال اول دوران تحص77یل خوابگ7اه دانش77جویی م7ا2آقای هامسون را خ7انم آن7ا ب77ه م77ن معرف7ی نم77ود. در 
 س77ال2همیشه یاکنارایستگاه راه آهن یاکنارخط راه آهن بود. تق تق قطار را همیشه م77ی ش77نیدیم. در 

دوم دوران تحصیل خوابگاه ما یادرکنارفرودگاه یادرکناراتوبان شهربود،ولی همیشه پارک زیبایی درنزدیک77ی
خوابگاه نیزبود ؛ گاهی با یک دریاچه کوچک مصنوعی وگاهی همراه چن7د قف7س حیوان77ان وحش7ی ب7رای

 عصرقدم زن77ان ب77ه پ77ارک مح77ل میرفت77م وق77دری3بچه ها واطفال. درغالب روزهای تابستان حدود ساعت 
کناردریاچه روی نیمکتی می نشستم. آنا را نخستین باردرآنجادیدم؛ غ77الب روزه77ا ازجل77و م77ن ردمیش77د و
گ77اهی درچن77دمتری م77ن روی نیمک77تی م77ی نشس77ت وس77یگاری روش77ن میک7777رد.قیافه ای پس77رانه
داشت،موهای کوتاه مجعد سیاه رنگ شده اش بیشترجلب نظرمیک777رد.شلوارلی رن77گ پری77ده ای ب77ه ت77ن
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 ساله باش77د. ازاینک77ه خلف س77ایرین دردری77اچه30-35داشت.باقدری دقت میشد حدس زد که او دختری 
شنا نمی کرد،تعجب میکردم،بنظرمی آمد که خیلی درفک7ر وج7دی اس77ت ی7ا دچ7ار اا77طراب اس7ت ول7ی
رفتارونگاهش مودبانه بنظرم7ی آمدند.ازاینک777ه سیگارمیکش7ید تعج7ب میک777ردم،چون بن7درت میش7د زن7ی
سیگاری درپارک یافت.بعدازچندروز دیدن وشاهد سیگارکشید ن7ش ب777ودن،کنجکاوشدم تاب77ااووارد ح7رف و
بحث شوم.تا آنروزفکرمیکردم آدمی دوملیتی است یعنی یکی از والدینش عرب یا آفریقایی باشند ،چ77ون
بنظرم او دورگه وانمود میکرد.شاید با وی احساس همدردی میکردم چون من نی77ز خ77ود خ77ارجی ب77ودم،در
چندسال پیش راحت تر میشد با رختری وارد بحث وحرف شد، ولی از آن روز که فمنیس77ت ه77ا دررادی77و و
تلویزیون،بدون ارورت ودلیل سرحرف بازکردن بازنان را،ن77وعی مزاحم77ت دانس777ته،من ه7م ق77دری محت77اط
شده وآن7را ش77کارمخفی و پرروی7ی بحس7اب م7ی آوردم،گرچ77ه اکن77ون خیل7ی ازنظ7رات آن7ان اکن77ون اعتب77ار
خودراازدست داده ومث77ل دس77تورات و اخلق ب77ه اص77طلح مائوئیس77تی اکن77ون فرام77وش ش77ده اند.گ777اهی
فکرمیکردم آنا عمدا درنزدیکی من روی نیمکت می نشیند وسیگارش را می کشد،شاید م77ن نیزب77رای او
موجودی عجیب بنظرمیرسم،چون اونیزهرروز مرامیدی77د ک77ه ب77ا س77اکی مس77افرتی وکت77ابی دردس77ت روی
نیمکتی درپارک نشیسته وهمچون مرتااهای هندی به عالم فکرفرو رفته یا به دورستها؛به می77ان جنگ77ل

و وسعت آب دریاچه خیره شده ام.
 سئوال درذهنم مطرح میشد؛ آیا اوخارجی است؟ م77رد اس77ا ی77ا زن؟ چ77را اینق77در4-3هربارکه اورا میدیدم 

غمگین ودرخودفرورفته بنظر میرسد؟ از کجا راه افتاده وبه کجا میرود؟. نه تنها لباس77هایش ق77دری رن77گ و
رو رفته بودندفبلکه آرایش چندان شدیدی نیز نمی نمود. گاهی ی7ک ش7ال ی7ا دس7تمالی فلس7طینی نی7ز
روی شانه می انداخت. سرانجام روزهای تابستان به آخرنزدیک میشدند وپائیزغم انگیزفرا میرسید. آنا را

 باردرهفته میدیدم که از درون پ7ارک م7ی گذش7ت، بنظ7ر م7ی آم7د ک77ه او راه ط7ویلی را پی7اده3-2باز هم 
میرود. حتی گاهی فکرمیکردم چون او بلیط قطارواتوبوس ندارد،پیاده میرود،گاهی هم فکرمیکردم اوب77رای
هواخوری وورزش قدم میزند،ولی یقین داشتم ک77ه او در روز راه درازی را م77ی پیمای777د.غربی ه77ا میگوین77د
بهترین زمان برای آشنایی با جنس مخالف ، م77وقعی اس7ت ک77ه غیرمنظ77ره باش7د وخ7ود را آم7اده نک77رده،

تصمیم نگرفته و نقشه نکشیده باشی ؛ یعنی بطور طبیعی و بدون غرض سرحرف رابازکنی.
ازاینکه آنا غالبا سیگارش رادرحضور ونزدیکی من می کشید،میدانستم که او نیزخیالی،غرصی ویا ح77تی
ترسی از من ندارد ؛ شاید اوهم کنکاو بود و می حواست بدان7د م77ن چ77ه فل77ک زده ای هس77تم . ی77ک روز
بعدازاینکه روی نیمکتی درچندمتری من نشست و استراحتی ب77ه درازی کش7یدن ی77ک س7یگار نم77ود، بپ7ا
خواست تا به راهش ادامه دهد، به چندمتری من که رسید،با لبخند و شوخی به او گفتم که حال بع77داز
سیگار،انرژی لزم را یافته ای. ولی لبخند وعکس العمل اش نشان داد که زبان مرا کامل نمی فهمد و او
نیز خارجی است، ولی از شنیدن کلمات سیگار و ان77رژی منظ77ورم را فهمی77د و مهربان77انه خ77داحافظ ک77رد .
چندروربعد که اورا دوباره دیدم،با انگلیسی شکسته بسته بااو وارد بحث شدم وپرسیدم  ک77ه او کج77ایی
است وچه کار میکند. ازاینکه شنیدم اه77ل کش77ور ن77روژ اس77ت و ش77غل آش77پزی را آم777وخته،قدری تعج77ب
نکردم،چون دورگه بنظررسیدن اورا به دلیل خون اسکیمویی در او میدیدم. چون انگلیسی هردو ما کام77ل
نبود،درادمه بحث اینطور فهمیدم ک77ه پ77درش گوی77ا س77وئدی و م77ادرش ن77روژی باش77ند. در آن روزم77ن کت77اب
درباره ادبیات اسکاندیناوی دردست داشتم . بعد از چند لحظه ای پرسید که نویسنده مشهور نروژ کنوت
هامسون را می شناسم . من گرچه نام ای77ن نویس7نده را باره7ا ش77نیده ب7ودم ول7ی نمیدانس7تم کج7ایی
است و چه کتابهایی را نوشته . یک هفته بعد در حین اینکه آنا کتابی در باره بی77وگرافی هامس77ون را ب77ه

من معرفی نمود،درباره آن نویسنده چنین گفت : 
 ج77ایزه نوب77ل رابخ77اطر دوکت77اب1920 زندگی کرده اس77ت ودرس77ال 1859-1952این نویسنده بین سالهای 

مشهورخود یعنی رمانهای " گرسنه " و " برکت زمین " دریافت کرده است. هامسون دوبارکوش7ید ت7ا ب77ه
 س77ال اق77امت ب77اکینه ازج77امعه ص77نعت زده آمریک77ا4آمریکا مهاجرت کند ودرآنجا س77اکن ش777ود،ولی بع77داز

بازگشت ودرروستاهای نروژ به تبلیغ زندگی ساده کشاورزی دردامن ط77بیعت پرداخ77ت. اوهمچ77ون روس77و
ش77عار " بازگش77ت ب77ه دام77ن ط77بیعت " را درآث77ارش تبلی77غ نم77ود و ب77ه توص77یف زن77دگی س77خت م77اهیگیران
وروستائیان نروژی پرداخت. مهمترین اشتباه هامسون در زندگی اش دفاع از حمله آلمان هیتلری به نروژ
بود،اومیگفت برای جلوگیری ازخونریزی بیشترباید با اشغالگران همک77اری نم77ود. شعارفاشیس77م یعن77ی "

 دادگاه ملی نروژ هامسون را به1948خون،زمین، اسطوره " راگویا او عوای برداشت نموده بود. درسال 
جرم خیانت به وطن به جریمه نقدی کلنی محک77وم نم77ود وتم77ام دارای77ی اورا مص77ادره ک77رد. هامس77ون در

 سالگی بازهم دچارفقرشد،چون او درکودکی نیز درخانواده مس77تمندی ب77زرگ ش77ده ب777ود،پدرش90سن 
سالگی به کارهای کودکان وادارشده ب777ود.ازنظرادبی وعقی77ده، او8-18خیاط ساده ای بود واو بین سنین

زیر تاثیر نیچه و داستایوسکی است،اوولی روی توماس مان وکافکا تاثیرگذاشت. ف77ن رم77ان نویس77ی اورا
بعدها نویسندگانی مانند جویس،فاکنر، و ویرجینیا وولف، کامل تر نمودن77د. او یک77ی از نخس77تین اس77تادان
رم777ان م777درن درغ777رب اس777ت. هامس777ون درزمین777ه ادبی777ات، خ777الق آث777اری مانن777د رم777ان، ن777وول،
داس777777تان،مقاله،شعر،درام، وس77فرنامه اس77ت. ازدیگرآث77اراو: زنه77ای کنارچاه،آواره،بچ7777ه ه77ای زم77ان
خود،دریانوردی به دور زمی77ن، رازه777ا،روزا،آقای پ777ان،آخرین بخش،ویکتوریا،طب7777ق روزوسال،حلق777ه بس77ته
میشود،آخرین شادی،لعنت شیطان،زیرستارههای پائیز،آوای جنگل،ملکه تامارا،درسرزمین افسانه، افق،

شاه صبا،بازی زندگی، شعروروانشناسی،معما،و زندگی فرهنگ مبتذل آمریکای مدرن، هستند.
یس77م ب77ود. در مقاب77ل رئالیزان77ه وخردگری ارتج77اعی ازموا77عیک77ا آمریک ودمکراتیمخالفت اوباجامعه صنعت

 آث77ارشی ادب77ی ه77ایت شخص77ی درمعرف77ی وروانشناس77یرناخودآگاه مبل77غ ا77میبسن،هامس77ون ایانتقاد
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یی روستای زندگین. هامسون با تحسیشوند میعت،مطرح روان وطبی او،هماهنگیکاست.دراشعاررمانت
 وی ش77هری زن7دگی. اوباتنفرازغوغ77ایدان7د ج7امعه می وجود وترق77یه را،پایعت انسان درطبیت وفعالید، تول

 ک77ه ج77امعه م77درنیگوید است ومیعت انسان دردامن طبیه ساده اولی زندگی،خواهانجامعه مدرن صنعت
 هامس77ون م77وجب ش77دیک رمانتی شده است . محافظه کاری انسان فعلی باعث اغتشاش روانیشهر

ی77ک. اوخواه77ان ید آلمان دفاع نمایزازفاشیسم دوم نی اول،بلکه درجنگ جهانی اونه تنها درجنگ جهانکه
19 ق7رن یان اروپا درپایسندگان نوین ازمعروفتریکی بود.گرچه اویی وروستای دهقانی اوتوپیجامعه وزندگ

 ب77اعث ش77دنده ق77رن گذش77ت60 دردهه یی و جنبش دانشجوی وفرهنگیاسی بود،تحولت س20وآغازقرن 
 ب7هیعت ط77بی7ح : ترجی روی7د باتاکی ادب7ین خوانندگان راازدست بدهند. منق7دیان خودمیتکه آثاراو محبوب

یس7م و فئودالی ازنظ7ام پدرس77الری هواداری، داریه جامعه ماقبل سرمایی،تبلیغ زدایخ به تاریلتمدن،تما
 ب77ه تمس77خری77ز را نی77دئولوژیها ای ح77تراو ، گرچه طن77ز آث77اینند بی را میستی فاشیلت درآثاراو،تمایشین،پ
 مهم داد.ی تحرک20 درقرن ی وجود هامسون به جنبش آوانگارد ادبین. با ایگیردم

پیرامون مفهوم فرهنگ۔ ۱۴۳

فرهنگ ، آينه آزاد انعك77اس ش77كوفايي فك77ر و اس77تعداد اس77ت ، واح77ه ارزش ه77ا در بره77وت س77ودجويي و
تعصب است ، فرزند و زائیده تاريخ است ، عامل ارزش دهنده به زندگي است . به زبان دايرت المعارفي،
فرهنگ مجموعه ارزش ها ، هنرها ، عادات ، آداب و رسوم ، عقايد ، نظريات ، اخلقیات و حقوق اس77ت .
و به زبان آدم شوخ طبعي ، براي فرهنگ ، غیر از نیاز به ورزش و غ77ذا ، انس77ان ق77دري ه77م ب77ه هن77ر نی77از

 در دانش ماركسیستي ، فرهنگ يعني روبناي يك نظام اجتمايي و اقتصادي . فرهنگ ، نوع زن77دگي.دارد
گروه يا خلقي مشخص در مك77اني معی77ن و در دوره اي مش77خص اس77ت . فرهن77گ ، فض77ايي اس77ت ب77راي
مط7رح ك7ردن ه77ويت خ7ود . مق77وله اي اس7ت مح7دودتر از ج7امعه  و اقتص7اد ، ول7ي وس7یع ت7ر از تئ77وري و
ايدئولوژي. فرهنگ را انسان بوجود م77ي آورد ، ن77ه ط77بیعت . فرهن77گ و تم77دن دو ط77رف س77كه ي77ك ج77امعه

هستند .
 فرهنگ را به معني تم7دن نی7ز بك7ار میبردن7د ، يعن7ي مجم7وع آفري7دههاي م77ادي ،و معن77وي در19در قرن 

جامعه . سرودهاي هومر تا شعارهاي روي ديوار تا اوراد شیطاني ، هريك به نوعي ، بخش77ي از فرهن77گ
هستند . آرايش مو ، جويدن آدام7س ، ع7ادات غ77ذاخوري ، نامی77دن خ77اله و عم77ه ، چن7انچه جنب77ه زيب7ايي

شناسي آنها مد نظر باشد ، نیز بخشي از فرهنگ مي باشند .
بعد از كلمه طبیعت ، مقوله فرهنگ از پر تعريف ترين مفاهیم لغتي است . آنها دو همزاد ، ولي متض77اد و
رقیب هم هستند . جامعه شناس7ان م7دعي هس7تند ك77ه فرهن7گ ب7ه معن7ي ام77روزي ، نخس7تین ب7ار در

19 و فرهن77گ را تئ77وريزه ش77ده ،ق77رن 18آغوش عص77ر روش77نگري ب77دنیا آم77د . آنه77ا تم77دن را محص77ول ق77رن 
میدانن7د، يعن7ي دو ص7فت عم7ده عص7ر جدي7د ، ول7ي دس7ت در دس7ت ه7م . ب7ا توس77عه اس7تعمار و آغ7از

 ، نیاز به تعريف مق77وله فرهن77گ نی77ز احس77اس ش77د . ب77ر اث77ر پدي77ده ناسیونالیس77م و19كلنیالیسم در قرن 
كلنیالیسم ، تعريف و معني فرهنگ دوچن77دان گردي7د . درگی7ري می7ان فرهن77گ و تم77دن بخش7ي از مب77ارزه
میان مدرنیته و سنت گرايي نیز میتواند باشد . بخشي از مورخین میگويند ، خلف تمدن ، فرهنگ عص77ر
روشنگري ، حامل بت هاي افتخارآمیزي از قبیل : دولت سكولر ، ترقي  و   پیشرفت اجتم77ايي ، و بل77وغ

سیاسي و دفاع از آزادي است . 
در زبان عامیانه ، فرهن77گ گ77اهي ب77ه معن77ي تم77دن ، ش77هروندي و ي77ا ادب شخص77ي بك77ار ب77رده میش77ود .
فرهنگ غالبا مواعي انتقادي در مقابل دولت ، تمدن و علئم آن دارد . هرچه دولت بي رحم ت77ر و تم77دن
غارتگرانه تر باشند ، نیاز به انتقاد فرهنگ لزم تر اس7ت . فرهن7گ يعن7ي انتق77اد از زم7ان ح7ال و ب7ا دي7دي
سنجش گرانه نسبت به ارزشها . فرهنگ ي7ا نق7د اوت7وپي اس7ت ي7ا چگ7ونگي و توا7یح ن7وع زن7دگي ، ي7ا
خلقیت هنري و فكري مي باشد . هردر ، متفكر آلماني، اولین ب7ار مق77وله فرهن77گ را ب77ه معن7ي م7درن و
بعنوان مشخصه هويت انسان يا گروه بك77ار ب77رد . او میگوي77د فرهن77گ س77عي ب77ر آن دارد ك77ه قط77ب مقاب77ل
جهاني شدن تمدن باش77د . فرهن77گ مجم77وعه اي اس77ت رنگی77ن از تن77وع خصوص77یات خلقه77ا و ملته77ا ، در
صورتیكه تمدن خواهان همگوني و يكپارچگي جهاني است . با ورود ب7ه ق7رن بیس7تم ، ب7دبیني ، ي7اس و
سرخوردگي فرهنگي در غرب نیز آعاز شد . فرهنگ در دوره ديكتاتوري ، نقش سیاس77ي بخ77ود میگی77رد و
مردم عباي سیاستمدار را به شاعر میدهند چون مبارزه به علت خطره77اي سیاس77ي ، ش77كل فرهنگ77ي
بخود میگیرد . فرهنگ گاهي بايد میان بورژوازي با ادب و خلق خشگین شورشي ، يكي را انتخاب كند و
چون فرهنگ خواهان میانه روي ، هماهنگي و آرامش و ا7د سیاس7ت ب7ازي اس7ت ، مليم7ت را انتخ7اب
میكتد . میانه روي همیشه يكي از تقواهاي فرهنگي ب77وده . در زب77ان عامی77انه  میگوين77د ، آدم ب77ا فرهن77گ
كس77ي اس77ت ك77ه آب ده77ن اش را روي ق77الي نین77دازد ، اس77یر جنگ77ي را آزار نده77د و ي77ا نارنج77ك ت77وي

كتابفروشي دگرانديشان پرت ننمايد .
فرهن77گ معم77ول ص77فاتي محل77ي ، مل77ي ي77ا ايل77ي، ق77ومي ، ق77بیله اي دارد ت77ا جه77اني . پس77ت م77درنها و
رمانتیكها ، بهايي اغراق آمیز به فرهنگ میدهند . براي رمانتیكها هر فرهنگي جالب است و ارزش خ77اص
خود را دارد ، مخصوصا اينكه اگر مورد هجوم تمدن و جامعه مدرن قرار گیرد . اگر تمدن پديده اي ص77وري ،
س77طحي ، بیگ77انه ، س7ئوال برانگی77ز ، مك7انیكي ، س77ودجويانه و م7ادي اس77ت ، فرهن77گ نش77انه تكام7ل ،
هماهنگي ، پیوستگي ، اي77ده آل خ77واه ، خودكف77ا ، هدفمن77د و ج77امع اس77ت . عنوانه77اي ق77ديمي مانن77د ،
فرهنگ ساده ، ابتدايي ، عقب افتاده ، محلي ، در فلسفه پست مدرن نام رمانتیك ، فولكلوريك و خلقي
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بخود میگیرند . در اين زمینه آدم بیاد مائوئیست هاي طرفدار نظريه محاص77ره ش77هرها از طري77ق روس77تاها
مي افتد . پسامدرنها با كمك پست رمانتیك به ياد نوستالژي فرهنگي گذشته مي افتن77د . آنه77ا فرهن77گ
قومي و اقلیتي را ايده آلیزه كرده و به آسمان میرسانند . براي رمانتیكهاي راديكال ، هنر و خی77الپردازي و
فولكلور ، بیان نوع خاص انرژي خلق انساني هستند . فرهنگ به معني شهروندي ، مفهومي است در
مقابل بربريت ديكت77اتوري . يعن7ي میت7وان از فرهن7گ خش7ونت و بربري7ت ، ي7ا از فرهن7گ ق7وم برب7ر ش7مال
آفريقا ، و يا از فرهنگ نفوذ عروسك باربي در میان كودكان پنج قاره جهان نام برد . منظ77ور اينك77ه هرك77دام

فرهنگ خاص خود را دارد . 
صاحبنظران میگويند ، فرهنگ مدرن نیست ، بلكه پیشامدرن و يا پسا مدرن است و چنانچه در زمان حال
مطرح شود ، يا سايه گذشته است يا پیشگوي آين77ده . فرهن77گ و ج77امعه زم77ان ح77ال، همیش77ه از ط77رف
شاخه هاي  اقتصاد و سیاست غرض ورز ،تحت فشار قرار میگیرند ، يعني براي رشته ه77اي سیاس77ت و
اقتصاد ، دو بخش جامعه و فرهنگ ، بي اهمیت و بي ارزش هستند . بايد در جواب آنهايي كه میگويند ،
فرهنگ در بحران است ، گفت : فرهنگ و بح77ران همیش77ه دس77ت بدس77ت ه77م ب77وده ان77د . ب77ا اش77اره ب77ه
شرايط فعلي و جنگ فرهنگي غرب و شرق باي7د گق7ت : مهم77ترين مش77كل ، اختلف فرهنگ7ي نیس7ت ،

بلكه اختلف در درجه آگاهي سلطه گران و آتش بیاران معركه و طرفین دعوا است .
در تاريخ انديشه انسان ، افرادي مانند : هنري جیمز ، الیوت ، گاندي ، ماركس ، آدرن77و ، و وال77تر بنی77امین
از جمله كساني هستند كه به بحث پیرامون مفهوم فرهنگ پرداختند . بنی7امین مینويس77د : نوس7تالژي و
شور و شوق فرهنگي میتوانند نقشي انقلب7ي داش77ته باش7ند . آدرن7و میگف77ت : نازيه7ا ش7انس پی7روزي
فرهنگیشان را در اقدام به قتل عام دگرانديشان مي ديدند . اگر فرهنگ زورگ77ويي وج77ود داش77ته باش77د ،
حتما فرهنگ مقاومت هم وجود خواهد داشد . الیوت مدعي ب77ود ك77ه انس77ان در ح7الت خ77واب ه77م داراي
فرهنگ است ، چون بخشي از فرهنگ غريزي است . او توص77یه میكن77د ك77ه هرك77س باي77د در ولي77ت خ77ود
.بماند تا دچار بیگانگي فرهنگي نشود ، گرچه خود او آمريكا را ترك كرد و تا نفس آخر در مهاجرت زيست

 

داستان كوتاه غرب؛-چند پرسش !.۔ ۱۴۴

            آن هايي كه داستان كوتاه نوشتند .
داستان كوتاه ، رماني است پنج دقیقه اي ؟!

 ?Kurzgeschichte – Short Story – Kurze Geschichte         درازي داستان كوتاه .

آيا داستان كوتاه اروپا درقرن بیست ،همان داستان كوتاه (شورت استوري) آمريكا در قرن نونزده است؟
آيا سبك داستان نويسي همینگوي و فاكنر- در قرن بیست توانس77ته ج77اي اس77تاد و نظري77ه پردازداس77تان

 را بگیرد ؟19نويسي ،مانند ادگار آلن پو در آمريكاي قرن 
چرا بايد خواندن متن يك داستان كوتاه سه تا پنج دقیقه طول بكشد؟ آيا بايديك داس77تان كوت77اه ح77اوي دو

 كلمه كافي است ؟1200 هزار واژه باشد يا حدود 4تا 
چراانسان رمان زده فعلي غربي؛ مخصوصن زنان اهل كتاب!، حاار نیستند يك كتاب داس77تان رم77ان را ب77ا
بهترين كتاب“ مجموعه داستاني“ تعويض كنند؟ آيا آنطور كه لوكاچ قبلن گفته بود، انسان جامعه فش77ار و
بحران زده سرمايه داري ،میخواهد خودرا در هزارتوي گمشده گي داس77تان بلن7د -و نش77ئه گ7ي اعتی77ادي

 ساعت كار ناخوشايند و ملل آور روزان77ه12فكري، سرگردان كند تا شوك و اربه هاي روحي و جسمي 
را فراموش نمايد؟

 شامل دو سبك : چخوف-همینگوي و يا كافكا-بورخس20آيا مكتب داستان كوتاه نويسي اروپا در قرن   
 مینامن77د؟ چ77ه اف77رادي20شده است ؟ چه كساني چخ77وف را مهم77ترين آموزگ77ار داس77تان نويس77ي ق77رن 

 را بهترين اثر داستان نويسي غرب معرفي كردند؟19داستان “حاجي مراد قفقازي“ تولستوي در قرن 
آياآنطور كه ادعا میشود براي شكوفايي داستان كوتاه در يك جامعه، نیاز به رونق و آزادي مطبوعات براي
چاپ ونشر؛بدون ترس و لرز!، داستان است؟ آيا درجامعه اي كه هر سه هفته يكب77ار روزن77امه و ي77ا مجل77ه
اي ادبي-فرهنگي را ممنوع میكنند، شانسي براي موفقیت داس77تان كوت77اه دخ77تران ح77وا و پس77ران آدم !

وجود دارد؟ 
آيا انسان عاجل و بي پول نظ7ام س7رمايه داري ب7دلیل كمب7ود وق7ت و جی7ب خ7الي علق77ه ب7ه مط7العه  

داستان كوتاه؛ آمده در مطبوعات را، به خريد رمانهاي گران چن77د ص77د ص77فحه اي كتابفروش77ي ه77ا ترجی77ح
میدهد؟

آيا تعريف مشخص و مطمئني میان : داستان، حكايت، قصه، داستان كوتاه، نوول، داستان بلند، لطیفه و
غیره وجود دارد ؟  آيا تعداد اسامي آمده در داس77تانكوتاه باي7د مانن77د رمانه77اي داستايوس77كي؟ بیش77تر! از
تعداد جملت متن باشند !؟، گرچه طبق تئوري غربي ها ، داستان معمولن پیرامون زندگي يك ش77خص و

فرد است .
آيا براي مطالعه داستانهاي ترجمه نشده، حتمن بايد يك زبان فرنگي! آم77وخت ت7ا ب7ا مش7اهیر ناش7ناخته
شده داستان نويسي كش77ورهاي م77اوراء البح77ر و م77اورء النه77ر به77تر آش77نا گردي77د، و ن77ه فق77ط داس77تانهاي

منتشر شده بنگاههاي: فرانكلین غربي و پروگرس شرقي و مدرسه بغداديه وسطي ! راخواند.
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آيا دوران جنگ سرد ابرقدرتها باعث شد كه دو گروه داستان نويسي درادبی77ات جه77ان تبلی77غ ش77ود؛ ب77دون
آنكه داستان نويسان جوان كشورهاي جهان سوم ازمقاصد غیرفرهنگي غرض ورزانه آنان خ77بري داش77ته
باشند ؟ چه كساني در تاريخ ادبیات و تئوري داستان نويسي، به طرح سوآل : چخ77وف ي77ا همینگ77وي - ،

 ،نابوكف يا هاينريش بول 7، مي پردازند ؟–بورخس يا تورگنیف- ،كافكا يا اسحاق بابل 
آيا بهتر نیست داستان نويسان دوران بل77وغ!، همزم77ان، آغ77از ب77ه مط77العه آث77ار داس7تان نويس7اني مانن7د :
موپاساد، مارك تواين،گوگول، پوشكین، جك لندن، ايروينگ، لورنس، كنراد، جويس، هنري جیمز،بالزاك، و

غیره 
بنمايند؟

آيا داستان كوتاه غرب، ژانري مطبوعاتي و محصول ژورنالیسم مدرن در دوران تجدد خ77واهي ب77ود ؟ آي77ا  
مدرنیته اجتماعي نیاز به آزادي مطبوعات و ش77كوفايي داس77تان كوت77اه اجتم77اعي و واقعگراي77انه دارد ، آي77ا
آنطور كه “اوكونور“ نويسنده ايرلندي میگويد، داس7تان كوت777اه،هنري اس7ت تنه7ا؛ چ77ون به7ترين ژان7ر ب7راي
توصیف انسانهاي نسل بربادرفته، حاشیه اي و طرد شده،در جامعه است؟ آيا داس77تان كوت77اه در بعض77ي

جاها سكوت میكند تاخواننده فعال شود وخود به فكر خلق بیفتد؟
آيا دلیل داستان نويسي بعضي ازاهل قلم به سبب ترس و احتیاط آنان از فرم هاي طويل تر مانن77د رم77ان

و نوول است؟ اگر اينطور باشد بايد پاره اي از شاعران تازه كار را ترسو ترين آنان دانست !
آيا داستان كوتاه ينگي! آمريكايي توانست داس77تان كوت77اه كش77ورهايي مانن77د : فرانس77ه، ايتالیا،روس777یه،

آلمان، و غیره را نیز تحت تعثیر خود قرار دهد ؟
آيا آزمايشي و “اكسپري منتل“ بودن داستان كوتاه دلیل رونق آن: در مجلت،سايت ها، و روزن77امه ه77ا، و

جلسات قصه خواني، شده است ؟  
 س77رزمین مناس77ب و “م77دينه فاا77له اي“  ب77راي اش77اعه19به ادعاي مورخین ادب77ي، چ77را آمريك77اي ق77رن 

داستان كوتاه شد:حضور مطبوعات آزاد :محلي، ايالتي،ولي777تي،سراسري- و ي77ا س77اده گراي77ي فرهنگ77ي
 يا فقر و آسمان جلي مهاجران جديد- يا گاوچران77ان “ك77اوبوي“ چكم77ه پ77وش آس و–خواننده شهرستاني 

پاس كلبه هاي چوبي؟
غیراز استادان داستان نويس ذكر شده در بال، كدام استاد دانشگاهي ادبیات امروزه ، نام داستان كوتاه

نويساني مانند : 
پاولدينگ، كرانه، ايروينگ، مل ويل، فیتزجرالد،ويلیامز، مالمون77د، س77الینگر، آپ77ديك، ك77اپوته، توم77اس ول77ف،
بالدوين، آو.هنري، بیرسه، هارته، جان چیور، رايموند كراور، فلن77ري اوكون77ور، ش77رود آندرس77ن، و غی77ره در

 و : –آمريكا 
هبل، هوفمن، كليست، هرمان كانت، آنا زگر، مارتین والسر، سیگفريد لن77س، اري77ش، بورش777رت،توماس

 و :–مان و غیره در آلمان 
 و :–تورگنیف، چخوف، گوگول، پوشكین، اسحاق بابل و غیره در روسیه 

كیپلینگ، فورستر، ماوقام، كنراد، گرين، آ.هوكسلي، لورنس، ويرجینیا ولف، جويس، دوري77س لس77ینگ. و
 در انگلیس را میداند !–غیره 

چرا اروپا داستان كوتاه بعد از جنگ جهاني دوم خودرا كاملن مستقل از داستان كوتاه (ش77ورت اس77توري)
  میداند ؟ آيا واقعن چخوف، كافكا، بل، همینگوي، ف77اكنر، و ب77ورخس، توانس77تند ات77وريته19آمريكايي قرن 

ادگار آلن پو در داستان نويسي را كاهش دهند؟

آخرين   عاشق ؟۔ ۱۴۵
                                            

ديروز برايت كارت پستالي سلم خسته نباشي ! اين سطور بدستت كه رسید  دست از هركاري بردار. 
چن77دروزي نوشتم ولي جرئت پست كردن آنرا نداشتم  كارت پستالي رنگ پريده  حاوي سلمي از غرب.

است كه نامه  نخوانده برگشت شده.اگرچ77ه توداخ77ل گل77ويم گیرك77رده اي ول77ي م77ن زاري نمیكن77م  چ77ون
میگويند  مرد نبايد گريه كند!.هیچگاه پل كمان ابرويت را فراموش نمیكنم  ابرويي همچ77ون اب77روي خ77واجه
هاي حرمسراي عهدقاجار .تو میخواهي ب77ه كش77ورهاي م7اوراء اقی77انوس بی77ايي ول77ي از پ7رواز میترس77ي!
سفرباكشتي هم ماهها طول میكشد.فك77ر نمیك77ردم كوت77اه تري77ن راه اينهم77ه ط77ولني باش777د.كوتاه تري77ن
فاصله بین دونقطه يا بین دودلدار خطي مستقیم است به شرطي كه مانعي درس77رراه نباشد.م777ن ه77م
دراينج77ا دور از ت77و میخ77واهم ازروي س77ايه ام ب77پرم ول77ي افس77وس ك77ه خورش77ید همیش77ه اينهم77ه افق77ي
میتابد.شهرمان واقع در نزديكي دره نئان7درتال اس77ت  ش77هري ك77ه س77نگرهاي دوره جن77گ درآن  ج77زء آث77ار

راديو ايروان هم مدتي اس7ت ك7ه خف77ه خ77ون گرفت77ه وص7دايش ب7دون پ7ارازيت ش77نیده باستاني شده اند.
يادي ازآن روزهايي كه باهم ب77وديم  ب77دون نمیشود. از روزي كه آمده ام اينجا  نمیدانم دنبال چه هستم.

اينكه يكبار اسم همديگرراببريم.درنیمه شب زمان جدايي ما  گربه هادرسرما ب77ا ص77داي يلن77د ب77ه دي77الوگ
پرداخته بودند.هنگام صرف شام  از باراني میگفتي كه در چش7م ه7ايت ب77ود. م77وقعي ك77ه موه7ايت را دم

دست هاي ع77رق اسبي مي بستي  آدامس رااينقدر باد كردي كه تركید و روي لب و صورت ات چسبید.
يادآن لحظه ها كه روي صندلي پ7ارك م7ي نشس7تي  كی7ف كرده ات پر از سخن و كله ات پرازخاطره بود.

ات را خالي میكردي  كیفي پرازشعروكاغذيادداشت  شعرهايي كه م77ن درزيرب77اران براي77ت گفت77ه ب77ودم.آن
روزها مي گف7تي اگ7ر م7ن اس7م گ77ل رابی77اورم  س7رراهت نرگ7س س7بز میش7ود  اگ7ر بیادپرن7ده اي بیفت7م
قمريهاي همسايه سرود  كاكايوسف را سرمیدهند  و من غروبها درحالیكه بیادت آواز میخواندم  اس77لحه
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را پ77ر میك77ردم و در را دوقفل77ه محك77م م77ي بس77تم ت77ا ناشناس77ي ن77الوطي وارد نش77ود!.  گ77اهي ت77انكي
پرازسربازسرمیرس77ید  باس77رعت درط77ول خیاب77ان حرك77ت میك77رد ودر ه77ر دو ط77رف مس77یر س77یم خ77اردار
میكشید.براثرصداي پاي سربازان نه تنها قلب من بلكه حصارخانه هم میتركید.عده اي با موتور تري77ل گ77از
میدادند عده اي شب نامه پخش میكردند.گاهي خیال میكردم گرگ صحرا درخیابان ولواس77ت گرگ77ي ك77ه
اززيرتیرهاي چراغ برق زوزه كنان  هراسان میگذشت  درحالیكه من در قفسي ب77ودم ك77ه در آن ب77ه ان77دازه
كافي جابراي من وتووحیوان درنده ديگري وجودداش77ت. ازآن روزك77ه خ77ود را ش77ناخته ام  زب77انم ب77ه لكن77ت
افتاده.هرلباسي ازكمدخاطره به تن ام تنگ مي آيد.چه روزها ك77ه ازب77اجه تلف77ن س77عي ك77ردم ب77ه توزن77گ
بزنم.در داخل اتوبوس شهري برايت شعرسرودم.درايستگاه راه آهن برايت نامه پست كردم.سخن كوتاه!
ماجراادامه دارد  ولي اي كاش بدون من. دوست دارم باز كودك گردم  زيباوصبور آهس77ته ب77اهم پیرش77ويم
يااينكه شايد مجن77ون گردي77م. هم7راه ت77وبه جنگ77ل ش77هربروم  درترام77واي ش77هر بنش7ینیم  ت77ورادر انعك77اس
شیشه ها به تماشا بنشینم  از ايستگاهي به ايستگاهي  تنگاتنگ بغل هم به آخرايستگاه برسیم وب77ه
مقصد كه رسیديم  روي چمن بلواري درحال درازكش برايت گیتاربزنم وتوآوازخوان77ان بگ77ويي : گله77ارانچین
صفحات آلبوم را نشمار  حی77ف ازهرغنچ77ه اي  افس77وس ب77راي هرش77كوفه اي و م77ن براي77ت ش77عر بخ77وانم
دوبیتي هايي از فايز دشتستاني  باباطاهر همداني  وحشي بافقي. گاهي باخودمیگويم  اي ك77اش ب77از
مي آمدي وبهاررابه اينجا مي آوردي وبه زانوي زمستان يك قندره يا اردنگي می77زدي ت77ا زانوه77اي لرزان77ش
همچون میز پلستیكي به جنبش مي افتاد . اگرچه هر ازگاهي در روزنامه هاي ديوارش شهربابیشرمي
صحبت از حماقت جمعي جوانان میرود  من بیاد روزهايي مي افتم كه همراهت به سینما مي رفتیم  در
رديف آخر مي نشستیم  صداي خش خش پاكت ذرت هنوز در گوشم  و بوي هواي س7الن س77ینما هن77وز
در دماغ ام است  و ما در لحظه جدايي همچون آدمهاي سنتي به هم دست میداديم و تو از كوهن77وردي
هاي آخر هفته میگفتي كه در دامن طبیعت روي صخره سنگي مي نشستي  دست ه77ا را ب77ه دور زان77و
قفل میكردي و سرت را پائین مي انداختي تا ديگران از ت77و عكس77ي بگیرن7د و ت77و آن عك77س را ب77ه گلچی77ن
آلبوم من بیفزايي.     مدتي است كه به سیكي ابرها حسادت میكنم مخصوصا به سیك بالیشان. اغلب
به زمان فكر میكنم  به تاريخ  به چنگیز  ب7ه ن7ادر  آه ! به7تر اس7ت س7كوت كن7م . دي7روز بع7د از ماهه7ا ب77ه
كلیساي شهر رفتم  پريروز به كنسرت  تا موزيك باروك بشنوم  بیاد گله هايت م77ي آي77م ك77ه گف77تي : ه77ر
شعر  صورت جلسه اي است  گاهي فكر میكن77م میخ77واهي هم77ه چی77ز را از م77ن پ7س بگی77ري : عكس7ها

نامه ها  اشعار  اشكها  پیراهن سیاه عزا   حتا خودت را  ! .

ادبیات و نیازهاي ديگر آدم !۔ ۱۴۶
                

يا 
                         Lawrence , D . H (1885 – 1930) دي . اچ . لورنس 

انتقاد ادبیات عشقي-اروتیك، از سرمايه داري ! .  

 س77ال سانس77ور30كتاب رنگین كمان جناب لورنس ، نويسنده انگلیسي نیمه اول ق77رن بیس77تم ، ح77دود 
شد و اجازه نشرنیافت . گرچه لورنس فرزند يك كارگر معدن و در فقر و تنگدستي زيس77ته ب77ود ، ول77ي او

 آزادي !، س7راغ نیازه7اي غري777زي-طبیعي و– مس77كن – ك7ار –بجاي شعارهاي معمولي وابت7دايي : ن7ان 
عشقي-جنسي ، انسان غربي رفت و كوشید تابا طرح آنها در ادبیات ، خشم سرمايه داري و كلیس77اي
مسیحي پوريتاني را برانگیزد، و س77رانجام درحی7ن جن7گ جه7اني اول، ب7ه اته7ام جاسوس7ي ب7راي آلم7ان
پروسي، اورا وادار به فرار و مهاجرت از كشورش نمودند.  لورنس يكي ازمنتقدين عوارض صنعتي ش77دن
جوامع غربي در آغ7از ق7رن بیس7ت ب77ود. او پروس77ه ص7نعتي و مك7انیكي ش7دن جوام7ع و انس7انها را م7رگ
آورنامید، چون شور و شوق و عشق و محبت بتدريج در روابط انساني بطور سیس77تماتیك نابودمیش77وند.
لورنس نظم طبیعت و ريشه طبیعي انسانیت را مهم77تر ازترق77ي اقتص77ادي و فردگراي77ي درنظ77ام س77رمايه
داري میدانست. غیر از عواقب صنعت ،اوبه انتقاد از بنیادگرايي مذهبي مسیحیت  انگلیس پرداخ77ت ك77ه
غرايز طبیعي انسان راسركوب میكنند. و سرانجام به نقل از منتقدين ماركسیست، اوزير تاثیر خردگريزي
اواخر دوره بورژوازي ،به متافیزيك پناه برد  وب77ا تكی77ه ب77ر رواب77ط انس77اني ب77ه انتق77اد از س77ودجويي س77رمايه
داري، اص77ول و اخلق ب77ورژوازي پرداخ77ت. اودرآث77ارش ب77ه مس77ائل جنس77ي دررابط77ه باتولی77د مث77ل و ازل77ي
دانستن نیروهاي طبیعي، اهمیت اغراق آمیزي داد. لورنس اخلق مسیحي بورژوازي رامخ77الف غراي77ز و
قوانین طبیعي و روان ناخودآگ7اه انس7ان میدانس77ت. اوب7ا مط77رح نم77ودن مس7ائل : عش77قي، احساس77ي،
اروتیك در ادبیات، موجب خشم سردمداران فرهنگي جامعه گردي77د. لورن77س از ن77ابودي : محی77ط زيس77ت،
طبیعت بكر، روابط رمانتی77ك ج77واني، رواب77ط زناش77ويي و خ77انوادگي، در رابط77ه ب77ا س77ركوب غراي77ز، ط77بیعت
گرايي، و ساده گرايي انسان اولیه، سخن راند. اودر م77ورد رابط77ه زن و م77رد گ77اهي وارد فلس77فه و ح77وزه
عرفان میشد. هرمان هسه مدعي شد كه لورن77س از موا77ع ناتورالیس77تي ب77ه انتق77اد از جه77ان ص77وري ،

مجازي و مرده، و عناصر : پول و ماشین ، در سرمايه داري مي پرداخت.  
بااينوجود مورخین         او درتمام عمر به بیماري سل مبتل بود و آنرا مزاحم خلقیت ادبي دانست. 

ادبي حجم آثاراورا با حضور دائم : آوارگي، مهاجرت، فقر و اختلف7ات زناش7ويي و بیم77اري، قاب77ل تحس77ین
میدانند . او در زمینه هاي : شعر ، رمان ، نوول، داستان كوتاه ، مقاله ، نمايشنامه ، س77فرنامه و نظ77رات
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فلسفي ، دست به قلم زد. خواننده در آثارش شاهد سمبولهاي : جانوري، گیاهي، رنگ، صدا و منظ77ره
میشود كه اغلب احساسات و شرايط روحي قهرمان داستان را درمیان میگذارند. آثار لورنس جنبه ه77اي
قوي شخصي و اتوبیوگرافیك دارند . اورا میتوان پايان و تكمی77ل س77نت عظی77م رم77ان ق77رن بیس77ت انگلی77س

 نماينده ملي و بین المللي ادبیات كلسیك مدرن انگلیس نیز بشمار مي1955دانست. لورنس از سال 
آيد.منتق777دين درآث77ار او جنب77ه ه77ايي از مك77اتب و س77بكهاي : رئالیس77م ، س77طحي گراي77ي ناتورالیس77تي،
روانشناسي و فوتوريسم مي بیندد. لورنس از سبك ادبیات تجربي و “اكسپريمنتل“ و بازي و نوآوريه77اي

مدرن ادبي، خودداري نمود. 
گروهي به لورنس لقب نويسنده فیلسوف يا روانشناس نويسنده دادند. اونظرات فلسفي، سیاس77ي ي77ا
اخلقي خودرا بصورت مقاله مطرح میكرد وآنان را خردگرايي پس77امدرن خلقی7ت نامی7د. از جمل77ه س7خنان
مشهور او اين بود كه میگفت ؛ جهان ظاهر، واقعي نیست ، و جهان غیرظاهر، واقعیت دارد. سالها به او

 به انتق77اد1915اتهام داشتن عقده تربیتي- روانشناسي “اديپوس“ زده شد ، تااينكه سرانجام او درسال 
از تحلیلهاي ادبي روانشناسانه پرداخت. كت77اب “س77كس و گفتم77ان “ میش77ل فوك77و را تح77ت ت77اثیر نظ77رات
اخلقي- سیاسي و طبیعت گرايي-ساده گراي77ي، پورن77وگرافي و آزادي زواب77ط جنس77ي لورن77س میدانن77د.
اودرسالهاي مهاجرت از مواع تلخ و س7رخوده گ7ي ب77ه انتق77اد از : سوسیالیس77م ، دمكراس77ي و فع77الیت
سیاسي پرداخت و گاهي نظرات شبه فاشیستي را تبلیغ مي نمود. و میگفت كه در غرب مقوله هاي :
اسطوره ،دين، و رهبري بايد ج77امعه را متح77د نماين77د و بج77اي اي77دئولوژي ن77ژادي فاشیس77م ،از اي77دئولوژي

نژادي جهاني-آسماني ! سخن گفت . 
لورنس يكي از نويسندگان مورد اختلف صاحبنظران درقرن بیست بود. يوسف كن7راد اورا مبت77ذل نامی77د. 

جويس نوشت كه لورنس، نويسنده ي واقعا اعیف و بدي است. ولي طرفداران لورنس نظ77رات ديگ77ري
 نوشت ك77ه آث77ار لورن77س راباي77د درم77دارس ت77دريس ك77رد1972را نمايندگي  میكردند. آرمین آرنولد درسال 

چون او مثل ديكنز نه تنها لذت آور بلكه مفید براي همه میباشد . فمینیست ه77ا ب77ه او  فیلس77وف ش77اعر
لقب دادند. 

 زندگي نمود. اودر انگلی77س ب77دنیا آم77د و در جن77وب فرانس77ه1930 و 1885دي . اچ . لورنس بین سالهاي 
براث77ر ابتل ب77ه بیم77اري س77ل درگذش77ت. خاكس77ترش را ب77دلیل ه77واداري او از ي77ك فرق77ه ش77به بوديس77تي-
سرخپوستي، در رودخانه اي درمكزيك پخش نمودند. پدرش كارگر مع77دن و م77ادرش معل77م دبس77تان ب77ود.

 ب77ا ي77ك زن آلم77اني بن77ام فري77ده1914لورنس خود چندسالي آموزگار دبیرستان درانگلیس ش77د. اوازس77ال 
ازدواج نمود. در زمان جنگ جهاني اول به سبب اتهام جاسوسي براي آلمان، او به كشورهاي : س77یلن،
اس77ترالیا، آمريك77ا و مكزي77ك ف77رار نم77ود. لورن77س درتم77ام عم77ر درح77ال س77فر، ف77رار و مه77اجرت ، در فق77ر و

 نمايشگاه تص77اويرش را به77م زدن77د و از1929تنگدستي زندگي كرد. او گويا نقاشي نیز مینمود و در سال 
نشان دادن آنها در انگلیس جلوگیري كردند.

ازجمله آثار او : رنگین كمان، عصا ، خانم چاترلي و صفر زنهايش !، زنان عاشق، پسران و معشوق هاي
زن، طاووس سفید، دختران ازدست رفته، مجموعه مقالت (ب77ازي ونق77ش روان ن7ا خودآگ77اه)، كنگ77رو، م7ار
پردار،و صبح هاي مكزيكي، هستند. دو رمان رنگین كمان و خانم چاترلي، سالها در غرب ممن77وع ش77دند.
طاووس سفید ، اولین رمان لورنس بود. سه مجموعه داستان او را مهم77تريت آث77ارش میدانن77د. ب77ه رم77ان
رنگین كمان كتاب نسل ها لقب دادند. پسران و معش77وقه ه77اي زن . را رم77اني آموزش77ي و اتوبیوگرافی77ك

بشمار مي آورند. از لورنس دو سفرنامه جالب نیز بجا مانده. 

ادبیات در خدمت روشنگري .۔ ۱۴۷

نويسنده  میان دين و سلطنت .
روشنگري- و برادر خواندن اديان .

                               Lessing ,  Gotthold Ephrahim ( 1729 – 1781) لسینگ .  
  

سه ش77عارجاودانه !ادبی7ات روش77نگري غ77رب: انساندوس7تي ، عق77ل گراي77ي، و م7دارايي باعقاي7د ونظ77رات
 سال پیش، مهمترين نماينده ادبی77ات روش77نگري و پ77ايه250ديگران، بودند. لسینگ ، نويسنده آلماني در 

گذار ادبیات ملي، باكمك آثارش، افكاري پیرامون اين سه خواسته را ب77ه می77ان انس77انهايي ب77رد ك77ه تح77ت
اوباس77لح آزادانديش77ي ك77ه فشار: دين ارتجايي ، حك77ومت مطلق77ه ، و اس77تثمار فئ77ودالي، ق77رار داش77تند.

آنزمان جرمي نابخشودني بود،به تحقیر آخوندهاي مس77یحي پرداخ77ت. چ7پ ه7ا اورا ام7روزه ي77ك دمك7رات
بورژوايي میدانند كه آنزمان صفتي ترقي خواه بود ،چ77ون علی77ه ش7اه و ش77یخ و خ7ان ق7د عل77م ك7رده ب77ود.
لسینگ میگفت كه نه صاحب و مالك حقیقت بودن مهم است بلكه كوشش و زحمتي ك77ه انس77ان در راه
كشف آن متحمل میشود، ارزشمند است .اوغیر ازپايه گ7ذاري تئ7اتر مل7ي آلم7ان، بنیادگ7ذار ي7ك اس7تتیك

تئوريك خطرن77اك ب77ا–رئالیستي درادبیات ملي و بورژوازي كشورخودنیز بود. و در يك بحث و جدل فلسفي 
بنیادگرايي ديني و روشنگري فريبكارانه خرده بورژوازي به فلسفه “ پانته ايس77م “ رس77ید ك77ه آنزم77ان اوج

تفكر فلسفي-تاريخي زمان اش بود. پانته ايست ها طبیعت را خدا و سبب هرپديده اي مي دانستند!.
لسینگ باتكیه بريك زيباشناس7ي واقعگراي77انه، خلف همك77اران اجی77ر درب77اري خ77ود، خواه77ان بازگش77ت  

ادبیات به زندگي شد و تقاااي آزادي ادبیات از فشارهاي دين و سلطنت گرديد. وي میگفت ك77ه ادبی77ات
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ن77ه ب77راي حاكم77ان و اش77راف، بلك77ه ب77راي ش77هروندان نوش77ته میش77ود . او از اي77ن راه آرزوه77ا و تص77ورات
شهروندان ترقي خواه را ابراز نمود و به عنوان نويس77نده س77رانجام رزياه77اي دوره روش77نگري آلم77ان را ب77ه
قلم آورد. لسینگ خلف نويسندگان پیش ازحود، بج77اي ف77راراز واقعی77ات اجتم77اعي، شخص77ا ب77ا مس77ائل و
نیازهاي شهروندان روبرو شد. وبا اشاره به تئوري ادبي خود میگفت كه جهان ادبي بايد مستقل باشد و
نه وابسته به دولت و يا دين .او با كمك نقد و نظريه هاي ادبي و نمايشي به انتقاد اجتماعي زمان خ77ود
پرداخت. وزيرپوشش مبارزه با نمايشنامه نويسي كلسیك فرانسه، به مبارزه بافرهنگ رسمي ودرب77اري
كشورخود پرداخت و با نوشتن نمايشنامه هايي به نظريه هاي تئاتر خود جامه عمل پوشید. نمايش77نامه
(امیلیا گالوتي) اورا امروزه نخستین درام سیاسي درادبیات آلم7ان بحس7اب م7ي آورن7د. اون7ه تنه7ا خ7الق
ادبیات مدرن، بلكه يكي از نوگرايان نمايشنامه نويسي آلمان و نقد آن در زبان مادري اس7ت. وي میگف7ت
بجاي “غول هاي زيبايي“ ادبیات درباري، بايد معیارهاي معمولي انساني، ه77دف قرارگیرن77د و در غمن77امه
(فیلوتاس)، غیرانساني بودن جنگ، قهرم77ان پرس77تي ك77ور، وتحقی77ر رواق77ي م77رگ دردول77ت پ77روس رام77ورد
سرزنش قرار داد. لسینگ باكمك ادبیات؛ مخصوصا تئاتر، كوشید در راه وحدت ملي آلمان كه آنزملن دچار
ملوك الطوايفي بود، اقدام نمايد. او نخستین نويسنده آلماني است كه میخواست از طريق ادبیات و نقد

ادبي، امرار معاش نمايد.
 آمده كه بینندگان همچ77ون1755پیرامون نمايشنامه (خانم سارا سامبسون) او، در گزارشي ازسال    

مجسمه حدود سه ساعت درجاي خود گريه كنان خشك زده بودند . لسینگ میخواست بجاي حاكمان و
اعضاي طبقه اريستوكرات، شهروندان معمولي را وارد نمايشنامه هاي تراژدي اش بنمايد چون تا آنزم77ان
فقط درنمايشنامه هاي كمدي به مردم معم77ولي نقش77ي واگ7ذار میش77د. وي میگف77ت ك77ه م77ا میخ77واهیم
انسانهاي معمولي را روي صحنه ببینیم و ن77ه نماين7دگان اص77ناف را . اواز ت7راژدي بج7اي آم77وزش و ش77عار،
انتظار احساس همدردي با قربانیان را داشت و كوشید تا تئاتر را محلي براي جدل هاي فك77ري و مك77اني
براي عقل گرايي نمايد. لسینگ تحت تاثیر نمايشنامه نويسي انگلی77س، خ77الق غمن77امه ه77اي دمكراتی77ك

آلماني گرديد.
نخستین كمدي واقعگرايانه آلمان يعني نمايش7نامه (مین7ا پ7ارنهلم) لس7ینگ ،در دول7ت پ7روس ممن7وع  

گرديد. چون او میگفت كه “اديان وحي يي“ اساسي هستند براي رسیدن به يك دين عقلگراي جه77اني،
كلیساي قدرتمند آنزمان، دولت را وادار نمود تا لسینگ نتواند در مواوعات ديني، دخالت كن77د .ولس77ینگ
مجبورشد س77كوي حمل77ه را ب7ه تئ7اتر و ادبی7ات بكش7اند. نمايش77نامه (نات7ان، يه77ودي دان7ا) ي  او نظرات7ي
پیرامون انساندوستي و م77داراي دين77ي و عقی77دتي و دگرانديش77ي را بی77ان میكن77د. اي77ن نمايش77نامه علی77ه
تعصبات مذهبي و فشار فكري به ديگران نیز است . دو شخصیت مهم اين اثر يعني سلطان صلح ال77دين

-1189ايوبي و ناتان يهودي، هستند. زمان حادثه، در دوره جنگهاي صلیبي مرحله سوم! يعني س77اهاي 
 میباشد. اين نمايشنامه را گويا لسینگ تحت تاثیر نوول دكامرون، اث77ر “بوكاس7یو“ ايتالی7ايي نوش77ته1192

باشد. نمايشنامه (ناتان، يهودي دانا) امروزه غیراز مدارس، در برنامه ثابت تئاترها نی77ز ق7رار دارد ت77ا عقاي7د
ساله لسینگ پیرامون اديان: اسلم، مسیحیت، و يهودي را مطرح كند. اودر اين نمايشنامه ازپی777روان250

همه اديان میخواهد كه به همديگر احترام بگذارند و هم77ديگر را ك77افر! ننامن7د و ب77ه نق77ل از ا7رب المثل77ي
 و موسي به دين حود “ احترام بگذارند. نمايشنامه ناتان در–عامیانه، به خواهش “ عیسي به دين خود 

 تاكنون يكي از پربیننده ترين درام هاي كلسیك آلمان شده1945زمان فاشیسم ممنوع بود ولي ازسال 
است . 

لسینگ غیراز آشنايي باادبیات رم و يونان باستان، با آثار شكسپیر، مولیر، ديدرو و ولتر نی77ز آش77نا ب77ود.  
رمانه77اي انگلیس77ي؛ خصوص77ا آث77ار س77اموئل ريچاردس77ن و هن77ري فی77دلینگ نی77ز روي وي اثرگذاش77تند . او
آشنايي دقیق7ي نی7ز ب7ا كم7ديهاي فرانس77وي و تراژديه7اي انگلیس77ي زم77ان خودداش77ت. منق77دين چ7پ ي7ا
ماركسیست ، همچون (مهرين77گ )آلم77اني و( چرنیشفس77كي) روس، اورا نويس77نده اي م77ترقي نامی77ده و
دركنار كلسیك هاي فرهنگ ملي چون : گوته، شیلر، هردر، و هاينه ق77رار میدهن77د. چرنیشفس77كي او را
در طراز پوشكین نیزبحساب مي آورد و در او يك دمكرات انقلبي و پیشتاز زيباشناسي واقعگرايانه ادب77ي

 نیزگرديد . ماركسیستها ادعا نمودند كه ب77ورژوازي ارتج77ايي19را میديد كه معلم دمكراتهاي انقلبي قرن 
 پیشینیان خود يا خیانت نموده و يا به جعل آنان پرداخته اند.18 به ايدههاي مترقي قرن 20 و 19قرون 
 درآنجادرگذشت.پ77درش ي77ك1881 درآلمان بدنیا آمد و درسال 1729گاتهولد افراهیم  لسینگ درسال    

روحاني پروتستان بود ك7ه ب77ه حم7ايت از اص7لح گراي7ان دين7ي زم7ان خ7ود پرداخ7ت . گروه7ي از محققی77ن
لسینگ را روشنفكري لئیك مي نامند. او در دانشكاه غیر از فلسفه و زبانشناسي، الهی77ات و پزش77كي
نیز خوانده بود. و با وجود شغلهاي : روزنامه نگاري، كتابداري، كتابفروشي، ترجم77ه و نق77د ادب77ي، س77الها

در فقر نسبي زيست .
آثار لسینگ شامل : نمايشنامه ، قصه ، ش77عر، و مق7الت انتق77ادي فرهنگ77ي، فلس77في،و دين7ي      

هستند ؛ ازآنجمله : نامه هاي مربوط به ادبیات جديد، درام هامبورگي، هفده مین نامه ادب77ي ، و غی77ره .
مجموعه آثار او تاكنون در زبانهاي بیشماري ترجمه گرديده اند.

تولستوی، خالق سومین زن "نانجیب" ادبیات جهان !۔ ۱۴۸

Lew Tolstoi (1828- 1910)             تولستوی میان اخلق مسیحی وادبیات انتقادی .
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منتقدی ادبی، خانم "آنا کارنینا" قهرمان خیالی زن رمان تولستوی را درکنار "مادام بواری" فلوبر و خانم 
1908"عفی بریست " فونتان، سومین زن مشهور "نانجیب" ادبیات جهانی نامی77د!، گرچ77ه لنی77ن درس77ال 

مقاله ای باعنوان "لئو تولس77توی ، بعن77وان آین77ه انقلب روس77یه " منتش77ر ک7رده ب77ود. درغ77الب کت7ب تاری7خ
ادبیات جهان،تولستوی رادرکنار داستایوسکی و بالزاک، یکی ازغولهای ادبی77ات جهانی؛مخصوص777ا در ژان77ر
رمان بحساب می آورند.مواوع اصلی رمان (آنا کرنینا ) را میت77وان ت77راژدی عش77ق درمی77ان طبق77ه اش77راف
آنزمان دانست، ولی زن ای7ده آل جه7انبینی تولس77توی، "ناتاش7ا" ، قهرم7ان رم7ان (جن7گ و ص77لح) اس7ت.
دربعضی دیگر از رمانهایش،تولستوی به انتق7اد از : دول77ت، کلیسا،نظ777ام ب777ورژوا-فئودالی روس77یه ت77زاری،

سیستم مالک الرعیتی، تمدن و صنعت بورژوایی آنزمان جدید،میپردازد.
غالب آثار تولستوی را اتوبیوگرافیک ورئالیسم پلس77تیکی اورا،اخلق77ی بحس77اب م77ی آورند.تولس777توی  

درطول سالهای عمر ازفرهنگ زیباشناسی طبقه اشراف مرفه خ77ود بس77وی نظ77رات اخلق77ی واجتم77اعی
تمایل یافته ب77ود. منتق77دین اورا ی77ک اریس77توکرات ش7رمنده و پش77یمان نامیدن777د،چون اومیخواس77ت ج77بران
ظلمی که طبقه واجدادش به دهقان77ان نم77وده بودن777د،بنماید. کوش77ش ه77ای اوب77رای اص77لح نظ77ام مال77ک
الرعیتی،با سوء ظن دهقانان محل زندگی اش روبرو شد. لنین مینویسد که اوازمواعی ساده لوحانه به
انتقاد و افشای زمینداران کلن پرداخت. چون او کوشید تاتضاد مواوعات اجتماعی را تب77دیل ب77ه اهمی77ت
مواوعات اخلقی بنماید، منقدین چپ اورا متهم کردند ک77ه کوش77یده اس77ت ت77ااز ای77ن طری77ق جل77و مب77ارزه

طبقاتی سوسیالیستی و مارکسیستی جدید زمان خودرا بگیرد.
نظریه مبارزه منفی اوبدون خشونت اجتماعی مورد توجه گاندی درجنبش اداستعماری علیه انگلی77س 

قرارگرفت ونظرات او درب7اره هس7تی، بیگ7انگی درزن7دگی، پ7وچی ومعن7ی ظ77اهر، نی7ز بع7دها م7ورد ت77وجه
اگزیستنسیالیست ها و مارکسیست ها قرارگرفت. فلسفه مسیحی غالب رمانهای او،پرس77ش پیرام77ون
معن77ی زن77دگی و تاکی77د روی پ77وچی هس77تی اس77ت. نظ77رات ش77به فلس77فی اوراگ77اهی ی77ک آنارشیس77م
مسیحی عقلگرا ویا یک آنارشیسم سیاسی نامیده اند.اوخواهان اصلح مسیحیت از معجزه و ج77زم ب77ود
و جنایت را محصول سقوط اخلقی افراد درجامعه میدانست. وی نه تنها خواهان آزادی فرد براساس یک
مسیحیت ابتدایی ب777ود،بلکه فع7الیتی ش7دید علی77ه حک7م اع77دام نیزآغ77از نم77ود. ب7دلیل انتق77اد ازکلیس77ای

 ازعض77ویت درکلیس77ا1901ارت77دکس روس، مس77یحیت بوروکراتی77ک و کلیس77ای ش77رق اروپ77ا، وی درس77ال 
محروم گردید. وی باانتقاد ازجامعه بورژوا-فئودالی روسیه، تضادهای آنرا نیزنشان داد، غیرازآن او به انتقاد
از هنر،موسیقی و زندگی ملل آور کارمندان دولت تزاری پرداخت. درباره واعیت ادبی مرگ ، او نیز یکی

از استادان قلم است.
تولستوی تعثیرمهمی روی مکاتب ادبی رئالیسم و ناتورالیس77م بعدازخودبجاگذاش77ته اس77ت. اوهمچ77ون 

داستایوس77کی خودراب77ا روانشناس77ی انس77ان س77رگرم نم777ود.درادبیات جه777انی،اسامی چ77ون : روم77ن
رولن،هاپتمن، توماس مان، وآنا س777گر،راتحت تع77ثیر اومیدانن777د.پاره ای ازرمانه77ای اورامیت77وان ش77اهکاری
درادبیات توصیف غم انگی7ز جن7گ بش77مارآورد. وی میگف7ت ک7ه هن7ر میتوان7دگاهی ی7ک مرامن7امه رااص7لح
نماید.تولس7777توی گرچ77ه درفلس77فه اخلق ش77اگرد ش77وپنهاور اس77ت ول77ی ازنظ77ر ادب77ی او تح77ت تع77ثیر
لسینگ،پوشکین، و چرنیشفسکی بود.او همچون داستایوسکی تاسیسات زندان و بازداش77ت را مک77انی
برای توهین وتحقیر و نابودی شخصیت انسان میدانست. درپایان عم777ر،ایده آل او، واقعی7ت بخش77یدن ب77ه
اصول اخلقی اش شده بود. ازجمله نظرات عجیب اواین بود که میگفت،موس77یقی نق7ش منح7رف کنن7ده
ای روی اخلق دارد و روابط جنسی زن و ش777وهر،اغلب م77وجب ج7دایی و اختلف آن77ان میگ77ردد. درغ77الب
رمانهای اواشاره به خیانت زن ومرد طبقات اشراف آنزمان به هم77دیگر دررواب77ط زناش77ویی ش77ان میش77ود.

پیرامون محتوای آثارش گفته بود که هررمان اواز اول تا آخر حامل محتوای خاص خوداست.
تولستوی درجوانی باتکیه بر تئوریهای تربیتی روسو به ساختن مدارسی برای روستازاده گان پرداخت  

وحت77ا ب77رای آش77نایی بیش77تر بانظ77ام تربی77تی غ7777رب،به چن77د کش77وراروپایی آنزم77ان س77فرنمود. اویک77ی
ازروشنفکرانی است که ازطبقه خود جدا شد تا باکمک مسیحیت غیرکلیسایی اش به خ7دمت ب77ه رعای7ا
بپردازد، گرچه دهقان77ان ب77ه دی77ده ی77ک ارب77اب زمین77دار ب77ه وی مینگریس77تند. تولس77توی بابازگش77ت ب77ه ی77ک
مسیحیت آغازین،خشم کلیسای ارتدکس درباری روس را برانگیخت. ازدیگر اصول اخلقی او: خدمت ب77ه
دیگران،نفی استفاده ازخشونت درحین اعتراض، و پناه به عرفان مسیحی ب77ود. درگ77روه دیگ77ری ازآث77ارش
پیرامون : عشق، ازدواج، و تلق بحث میگردد.اوعشق به خدا را م77وجب عش77ق ب77ه انس77ان میدانس77ت و
پیرامون اوااع رنجبران گفته بود که تمام خانوادهه77ای خوش77بخت ش77بیه ه77م هس77تند، ول77ی هرخ7انواده

بیچاره ای،بادیگری فرق دارد وبه نوع خاص خودفلک زده است.
ازجمله رمانهای تولستوی : جنگ وصلح، آنا کارنینا، رستاخیز، رقص روی کشتی،ق77زاق ه77ا، اعتراف77ات  

من، قاای مراد، مرگ ایوان ایلیچ، و کتاب سه جلدی اتوبیوگرافیک او هستند. وازجمله نمایشنامه ه77ای
وی: قدرت تاریکی، و جنازه زنذه، میباشند. پاره ای دیگرازآثار او: انتق77اد از الهی77ات جزم77ی، ف7ردای زمی77ن
داران کلن، و غیره نام دارند. نمایشنامه هایش غالباپیرامون روابط ارباب و رعیتی هستند اورم77ان (جن77گ

 نام دررابطه با مواوع250و صلح) خودرا درحد حماسه الیاس هومر مهم میدانست.دراین کتاب به حدود 
داستان اشاره شده است. مواوع اصلی کتاب،جنگ های ن77اپلئونی درروس77یه و زن77دگی اش77راف درآغ77از

 بود. ورمان (آنا کارنینا) را داستایوسکی درادبیات غرب بی همتا میدانست. پیرامون کت77اب (م77رگ19قرن 
ایوان ایلیچ)، موپاساد گفته بود که حااربودتمام آثارش راباآن رمان تعویض نماید. نابکوف آنرا بهت77ترین اث77ر
تولستوی و هایدگر آنرا خطاب به فلسفه اگزیستنسیالیستی خود میدانست. ازجمل77ه موا77وعات کت77اب،
غیرازمقدس مابی،اشاره به پوچی زندگی انسان زمان تزاری است. رمان رس77تاخیز اونش77ان میده77د ک77ه
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هرچه تولستوی اخلقگراتر میشد>ازنبوغ هنری-ادبی اش کاسته میشد. کتاب سه جل77دی اتوبی77وگرافی
تولستوی را چرنیشفسکی ، دیالکتیک روح او نامیده ب77ود. درداس7تان و ن77وول ه7ای قفق77ازی او از ط77بیعت
کوهستانی و مردم سرکش قفقاز سخن گفته ب77ود. درنظ77ر تولس777توی،قفقاز، وط77ن ک77وه نش77ینان ی77اغی
است و نه مکانی ب7رای اش77غال گ7ران روس. تولس77توی دراینگ77ونه آث7ار نش77ان میده7د ک77ه چگ77ونه آنزم7ان
درایالت قفقاز، استبداد اروپایی تزاری با استبداد فئ77ودالی آس77یایی ب77اهم برخ77ورد میکنن77د. او در آنج77ا ب77ا
سبک رمانتیک پوشکین و لرمانتف از توصیف قفقاز، که خارج ازروسیه را رمانتیک می نمودند، قطع رابطه
نمود و فقر و زورگویی و بیچاره گی مردم رانشان داد.امروزه آثار تولستوی را پلی میان:مزای77ای زمین77داران

کلن، روانشناسی دهقانان بی چیز، و جهان خارج میدانند.
 زندگی نمود. شرمنده گی اواز طبقه اش چنان بود که چکمه و1910 تا 1828لئو تولستوی بین سالهای 

 زیرنظ77ر پلی77س امنی77تی1882لباس دهقانی می پوشید و به کار مزرع77ه داری پرداخ77ت. گرچ77ه او ازس77ال 
تزاری بود ولی درزمان جیات اجازه بیان و عمل بیکرانی داشت. بعدارمرگ غیرمنتظره او درایس77تگاه قط77ار
شهر آستاپف، ازطرف دولت نزار سه روز اعلن عزای ملی ش77د . درغ77الب کش77ورهای اروپ77ایی مجم77وعه

آثار چند جلدی او سال ها است که به چاپ رسیده است .

تولستوی میان اخلق مسیحی وادبیات انتقادی .۔ ۱۴۹

Lew Tolstoi (1828- 1910)

منتقدی ادبی، خانم "آنا کارنینا" قهرمان خیالی زن رمان تولستوی را درکنار "مادام ب77واری" فل77وبر و خ77انم
1908"عفی بریست " فونتان، سومین زن مشهور "نانجیب" ادبیات جهانی نامی77د!، گرچ77ه لنی77ن درس77ال 

مقاله ای باعنوان "لئو تولس77توی ، بعن77وان آین77ه انقلب روس77یه " منتش77ر ک7رده ب77ود. درغ77الب کت7ب تاری7خ
ادبیات جهان،تولستوی رادرکنار داستایوسکی و بالزاک، یکی ازغولهای ادبی77ات جهانی؛مخصوص777ا در ژان77ر
رمان بحساب می آورند.مواوع اصلی رمان (آنا کرنینا ) را میت77وان ت77راژدی عش77ق درمی77ان طبق77ه اش77راف
آنزمان دانست، ولی زن ای7ده آل جه7انبینی تولس77توی، "ناتاش7ا" ، قهرم7ان رم7ان (جن7گ و ص77لح) اس7ت.
دربعضی دیگر از رمانهایش،تولستوی به انتق7اد از : دول77ت، کلیسا،نظ777ام ب777ورژوا-فئودالی روس77یه ت77زاری،

سیستم مالک الرعیتی، تمدن و صنعت بورژوایی آنزمان جدید،میپردازد.
غالب آثار تولستوی را اتوبیوگرافیک ورئالیسم پلس77تیکی اورا،اخلق77ی بحس77اب م77ی آورند.تولس777توی  

درطول سالهای عمر ازفرهنگ زیباشناسی طبقه اشراف مرفه خ77ود بس77وی نظ77رات اخلق77ی واجتم77اعی
تمایل یافته ب77ود. منتق77دین اورا ی77ک اریس77توکرات ش7رمنده و پش77یمان نامیدن777د،چون اومیخواس77ت ج77بران
ظلمی که طبقه واجدادش به دهقان77ان نم77وده بودن777د،بنماید. کوش77ش ه77ای اوب77رای اص77لح نظ77ام مال77ک
الرعیتی،با سوء ظن دهقانان محل زندگی اش روبرو شد. لنین مینویسد که اوازمواعی ساده لوحانه به
انتقاد و افشای زمینداران کلن پرداخت. چون او کوشید تاتضاد مواوعات اجتماعی را تب77دیل ب77ه اهمی77ت
مواوعات اخلقی بنماید، منقدین چپ اورا متهم کردند ک77ه کوش77یده اس77ت ت77ااز ای77ن طری77ق جل77و مب77ارزه

طبقاتی سوسیالیستی و مارکسیستی جدید زمان خودرا بگیرد.
نظریه مبارزه منفی اوبدون خشونت اجتماعی مورد توجه گاندی درجنبش اداستعماری علیه انگلی77س 

قرارگرفت ونظرات او درب7اره هس7تی، بیگ7انگی درزن7دگی، پ7وچی ومعن7ی ظ77اهر، نی7ز بع7دها م7ورد ت77وجه
اگزیستنسیالیست ها و مارکسیست ها قرارگرفت. فلسفه مسیحی غالب رمانهای او،پرس77ش پیرام77ون
معن77ی زن77دگی و تاکی77د روی پ77وچی هس77تی اس77ت. نظ77رات ش77به فلس77فی اوراگ77اهی ی77ک آنارشیس77م
مسیحی عقلگرا ویا یک آنارشیسم سیاسی نامیده اند.اوخواهان اصلح مسیحیت از معجزه و ج77زم ب77ود
و جنایت را محصول سقوط اخلقی افراد درجامعه میدانست. وی نه تنها خواهان آزادی فرد براساس یک
مسیحیت ابتدایی ب777ود،بلکه فع7الیتی ش7دید علی77ه حک7م اع77دام نیزآغ77از نم77ود. ب7دلیل انتق77اد ازکلیس77ای

 ازعض77ویت درکلیس77ا1901ارت77دکس روس، مس77یحیت بوروکراتی77ک و کلیس77ای ش77رق اروپ77ا، وی درس77ال 
محروم گردید. وی باانتقاد ازجامعه بورژوا-فئودالی روسیه، تضادهای آنرا نیزنشان داد، غیرازآن او به انتقاد
از هنر،موسیقی و زندگی ملل آور کارمندان دولت تزاری پرداخت. درباره واعیت ادبی مرگ ، او نیز یکی

از استادان قلم است.
تولستوی تعثیرمهمی روی مکاتب ادبی رئالیسم و ناتورالیس77م بعدازخودبجاگذاش77ته اس77ت. اوهمچ77ون 

داستایوس77کی خودراب77ا روانشناس77ی انس77ان س77رگرم نم777ود.درادبیات جه777انی،اسامی چ77ون : روم77ن
رولن،هاپتمن، توماس مان، وآنا س777گر،راتحت تع77ثیر اومیدانن777د.پاره ای ازرمانه77ای اورامیت77وان ش77اهکاری
درادبیات توصیف غم انگی7ز جن7گ بش77مارآورد. وی میگف7ت ک7ه هن7ر میتوان7دگاهی ی7ک مرامن7امه رااص7لح
نماید.تولس7777توی گرچ77ه درفلس77فه اخلق ش77اگرد ش77وپنهاور اس77ت ول77ی ازنظ77ر ادب77ی او تح77ت تع77ثیر
لسینگ،پوشکین، و چرنیشفسکی بود.او همچون داستایوسکی تاسیسات زندان و بازداش77ت را مک77انی
برای توهین وتحقیر و نابودی شخصیت انسان میدانست. درپایان عم777ر،ایده آل او، واقعی7ت بخش77یدن ب77ه
اصول اخلقی اش شده بود. ازجمله نظرات عجیب اواین بود که میگفت،موس77یقی نق7ش منح7رف کنن7ده
ای روی اخلق دارد و روابط جنسی زن و ش777وهر،اغلب م77وجب ج7دایی و اختلف آن77ان میگ77ردد. درغ77الب
رمانهای اواشاره به خیانت زن ومرد طبقات اشراف آنزمان به هم77دیگر دررواب77ط زناش77ویی ش77ان میش77ود.

پیرامون محتوای آثارش گفته بود که هررمان اواز اول تا آخر حامل محتوای خاص خوداست.
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تولستوی درجوانی باتکیه بر تئوریهای تربیتی روسو به ساختن مدارسی برای روستازاده گان پرداخت  
وحت77ا ب77رای آش77نایی بیش77تر بانظ77ام تربی77تی غ7777رب،به چن77د کش77وراروپایی آنزم77ان س77فرنمود. اویک77ی
ازروشنفکرانی است که ازطبقه خود جدا شد تا باکمک مسیحیت غیرکلیسایی اش به خ7دمت ب77ه رعای7ا
بپردازد، گرچه دهقان77ان ب77ه دی77ده ی77ک ارب77اب زمین77دار ب77ه وی مینگریس77تند. تولس77توی بابازگش77ت ب77ه ی77ک
مسیحیت آغازین،خشم کلیسای ارتدکس درباری روس را برانگیخت. ازدیگر اصول اخلقی او: خدمت ب77ه
دیگران،نفی استفاده ازخشونت درحین اعتراض، و پناه به عرفان مسیحی ب77ود. درگ77روه دیگ77ری ازآث77ارش
پیرامون : عشق، ازدواج، و تلق بحث میگردد.اوعشق به خدا را م77وجب عش77ق ب77ه انس77ان میدانس77ت و
پیرامون اوااع رنجبران گفته بود که تمام خانوادهه77ای خوش77بخت ش77بیه ه77م هس77تند، ول77ی هرخ7انواده

بیچاره ای،بادیگری فرق دارد وبه نوع خاص خودفلک زده است.
ازجمله رمانهای تولستوی : جنگ وصلح، آنا کارنینا، رستاخیز، رقص روی کشتی،ق77زاق ه77ا، اعتراف77ات  

من، قاای مراد، مرگ ایوان ایلیچ، و کتاب سه جلدی اتوبیوگرافیک او هستند. وازجمله نمایشنامه ه77ای
وی: قدرت تاریکی، و جنازه زنذه، میباشند. پاره ای دیگرازآثار او: انتق77اد از الهی77ات جزم77ی، ف7ردای زمی77ن
داران کلن، و غیره نام دارند. نمایشنامه هایش غالباپیرامون روابط ارباب و رعیتی هستند اورم77ان (جن77گ

 نام دررابطه با مواوع250و صلح) خودرا درحد حماسه الیاس هومر مهم میدانست.دراین کتاب به حدود 
داستان اشاره شده است. مواوع اصلی کتاب،جنگ های ن77اپلئونی درروس77یه و زن77دگی اش77راف درآغ77از

 بود. رمان (آنا کارنینا) را داستایوسکی درادبیات غرب بی همتا میدانس77ت. پیرام77ون کت77اب (م77رگ19قرن 
ایوان ایلیچ)، موپاساد گفته بود که حااربودتمام آثارش راباآن رمان تعویض نماید. نابکوف آنرا بهت77ترین اث77ر
تولستوی- و هایدگر آنرا خطاب به فلسفه اگزیستنسیالیستی خود میدانست. ازجمله موا7وعات کت7اب،
غیرازمقدس مابی،اشاره به پوچی زندگی انسان زمان تزاری است. رمان رس77تاخیز اونش77ان میده77د ک77ه
هرچه تولستوی اخلقگراتر میشد،ازنبوغ هنری-ادبی اش کاسته میشد. کتاب س77ه جل77دی اتوبی77وگرافی
تولستوی را چرنیشفسکی ، دیالکتیک روح او نامیده ب77ود. درداس7تان و ن77وول ه7ای قفق77ازی او از ط77بیعت
کوهستانی و مردم سرکش قفقاز سخن گفته است. درنظر تولستوی،قفق77از، وط7ن ک77وه نش7ینان ی7اغی
است و نه مکانی ب7رای اش77غال گ7ران روس. تولس77توی دراینگ77ونه آث7ار نش77ان میده7د ک77ه چگ77ونه آنزم7ان
درایالت قفقاز، استبداد اروپای تزاری ب7ا اس7تبداد فئ77ودالی آس7یایی ب7اهم برخ77ورد میکنن77د. او در آنج7ا ب77ا
سبک رمانتیک پوشکین و لرمانتف از توصیف قفقاز، که خارج ازروسیه را رمانتیک می نمودند، قطع رابطه
نمود و فقر و زورگویی و بیچاره گی مردم رانشان داد.امروزه آثار تولستوی را پلی میان:مزای77ای زمین77داران

کلن، روانشناسی دهقانان بی چیز، و جهان خارج میدانند.
 زندگی نمود. شرمنده گی اواز طبقه اش چنان بود که چکمه و1910 تا 1828لئو تولستوی بین سالهای 

 زیرنظ77ر پلی77س امنی77تی1882لباس دهقانی می پوشید و به کار مزرع77ه داری پرداخ77ت. گرچ77ه او ازس77ال 
تزاری بود ولی درزمان جیات اجازه بیان و عمل بیکرانی داشت. بعدارمرگ غیرمنتظره او درایس77تگاه قط77ار
شهر آستاپف، ازطرف دولت تزار سه روز اعلن عزای ملی ش77د . درغ77الب کش77ورهای اروپ77ایی مجم77وعه

آثار چند جلدی او سال ها است که به چاپ رسیده است .

 داستان يك نامه سرگردان.۔ ۱۵٠

من اين نامه را از بین جاده قم برايت مي نويسم.تواگرغیرت داش7تي پی77ره زن را نم7ي گذاش7تي و ب77روي
آنج77ا در مملك77ت فرنگ77ي ه77ا در جل77و ادره سوس77یال آم777ت-سوسیال آفی77س-و تعمی77ن اجتم77ايي ،ب77راي
گدايي !.من حال مي فهمم كه غیرت دختراني مث77ل ص77غراخانم از مردان7ي چ77ون ت77و بیش7تر اس7ت.درد او
توي گلوي من و توي آخرين مهره ستون فقرات تو بزن777د.اوتوي ولي77ت غري77ب چق77دربه درد م7ا خ777ورد.ولي
توخاك برسر قدكوتاه فقط همچون ني همبونه زنان دماغت را باد مي انداختي و سیگار كون پنبه اي دود
مي كردي.يادعموحسن سبزي و بي بي حواي خدابیامرز بخیر،آنها لاقل از من و تو بیشترغیرت و جربزه
داشتند.آخر،يكروز هم آنجاخودرابرب77ادخواهي داد.من،ت777وكه بی77ادم م77ي اف77تي، اينقدرازدس77ت اي77ن دوره و
زمانه عصباني میشوم كه بدنم به لرزه م7ي افت77د.بیادپارسال همی7ن وق7ت م7ي افت7م ك7ه ت7وي دش7ت و
ماهورهاي وليت،بوي خوش چويل و تره و بوسور،صداي گريه و زاري پیره زنهاي بیوه و پس777رمرده،صداي
گهواره و ننو و لليي بچه ها،صداي بانگ خ7روس و جی77ك جی77ك ج77وجه ه7ا ،ص77داي پ77ارس س77گان ،س77گ
سیاه،سگ دم كله،بیاد س77واران اس7ب س777وار،بیاد الغ ه7اي دي77زه و س7رخه م7ي افتم.بی777اد ش77لوارهاي
قرقري،شلوار دبیت حاج علي اكبري،كله خسروي، چوخا لويس777ي،گرز بل777وطي،شال چه77ل گزي،گی777وه
هاي ملكي.بیادقندهاي تعاوني،روغن هاي كوپني عمو حمزه مي افت777م،دلم تن77گ میش777ود،براي تون77امه
مینويسم،ولي جوجه خان،آقاجهانگیر،آنهاراپاره میكند و با لهج77ه لرفرنگ7ي میكوي7د: پدرس77وخته ه777ا!هنوز
هم در خارج دست از سرمان برنمیدارند. او نمیداند م77ن بچ77ه ك777وزري،اهل پرنبش77ته شوش777تري،ازوليت
جهانگیري،درآنج777ابراي خ77ود ب77رو و بی77ايي داش777تم.خاك ب77ر س77رت!،آن موق77ع ك77ه ت77و همچ77ون مرغابیه77اي
پاكوتاه،نزد سلماني هاي چهارراه زيتون پادويي میكردي،و آن زمان كه دايي هايت توي گرم77اي تابس77تان
آب هويج و ي77خ دربهش7ت م7ي فروختند،م777ن ت77وي داروخ7انه ه77اي درم7ان روس77تايي ب77راي اي77ل چهارلن7گ
پزش77كي میك77ردم و ب77ه ف77ردوس خ77انم و ش77هلي جن77گ زده دارو می777دادم.حالتوبچه ش77هريار ،م777را،جوان
محمدوند را دست مي اندازي.پ7درت ه7م ت77وي آغاج77اري ب7ا خارش77تري ك7ولرآبي درس77ت میك77رد.حالهم
خودتان آمده ايد درغرب و گبر بیوه زنهاي خارجي افتاده ايد و براي م77ا حت7ا ي77ك ن7امه ه7م س77یاه نويس7ي
نمي كنید. به امامزاده بابازاهد گیلني،كله برفي،كله سوار، به امامزاده منگشت، ب77ه ش77اه قدب77دي، ب77ه



179

امامزاده بوير ، بويرممد صالح قسم!،اگر خون به دلم نم77ودي، همچ77ون پ77در خ777دابیامرزام،گیوههايم را ب77ه
پايم مي كشم،يك تركه بادامي به دستم میگیرم،سوار الغ سرخه میش777وم،مي آي77م درآن خ77راب ش77ده
پیدايتان میكنم و يك من تف آبدار توي صورت تان مي اندازم.چرااينچنین از خدا و بنده خدا روبرت77افته اي و
نمي گويي،من پس77ر بی77وه زن بی77وه از اي77ل م77وري ام ؟. ب77ه داش حس77ین بگو،م777ن ه77م ق77دري پی77ر ش77ده
ام،پاهايم مثل تو تاب ورداشته اند و باد به مزاجم بند نمیشه.به روجا جان هم بگو،دردت توي گ77ردن م77ن
و ممد جاده قمي بزن77د، اگ77ر مدرس77ه رف77تي و نوش77تن ي777ادگرفتي،براي عم77و س77هراب ن77امه بن77ويس. اگ77ر
ننوشتي،مي آيم درآن وليت سرت را به رسم روزگار مي تراشم و سوار گاو زردي مي نم77ايم ات و ت77وي
محل مي گردانم ات.به بقیه هم بگو،ما مي خواس77تیم در ولي77ت م77ان، م77ال كري77م و ب77ي بی77ان را بص77ورت
تگزاس و آركانزاس درآوريم،ولي سیددعانويس آمد و وليت و مملك77ت را بق77ول هم77داني ه77ا ا77ايع ك77رد و
بچه محلها را آواره كرد.حال آنها دركافه هاي ارامنه،پلیز پلیز میكنند. در اين فرنگ ناكجاآب77اد ه7م ب77ه لطف77ا
میگويند:بیته، به آب میگويند:واسر، به نان میكويند: بروت. دشنام كه میخواهند بدهند، میگويند:آرشلوخ،
يعني كون سوراخ.ديگر ازبس درددل كردم،خسته شدم،آب دهنم كف ك777رده،آرنج ه77ايم ك77رخ و ب77ي ج77ان
شده اند.درامن،پشت بام خانه را بچ77ه ه77ا ك77اه گ77ل نمودند،خیالت777ان از اي77ن ب7ابت راح77ت باش777د.فاطمه

گنجشكي هم بدون گواهینامه تراكتور میراند،البته فقط بین دوقريه اطراف شهر!چون،درشهر جلوگیري
میكنند از زنان پشت فرمان.تكانههاي تراكتور به نظر آنها ارر دارد. .

تئاتر و دوگانگی انسان بورژوایی .۔ ۱۵۱

Luigi Pirandello (1868- 1936)              جایزه نوبل برای یک نمایشنامه نویس .

لوجی پیراندلو، یکی ازمهمترین نمایشنامه نویسان وداستانسرایان دوران مدرن ایتالیا درقرن بیست،بع77د
ساله بودکه نخستین نمایشنامه خودرا40ازبرشت وبکت،استادنمایشنامه نویسی نیزبحساب می آید.او

 جایزه نوبل برای ادبیات راازآن خودنمود.وی درتمام آثارش بیرحمانه به بحران هویت1934نوشت ودرسال 
انسان غربی میپردازد وازخودگریزی ومتزلزل بودن شخصیت انسان بورژوایی رانشان میدهد.ا و درآث77ارش
درجس77تجوی ه77ویت انس77ان اس777ت؛جستجوی واقعی77ت وخی77ال دررفتاروشخص77یت انس777ان.اومیگوید ک77ه
تضادش77رایط ب7اعث میش7ود ک77ه انس7ان ب7ه حم77ل ی7ک ماس7ک چه7ره ی7ابه ب7ازی ی7ک نق7ش وادارگ7ردد.دو
شخصیتی انسان ومواوعات ظاهروباطن ،انسان رادرچنگال خودقرارداده اند،بدون اینکه او موف77ق بی77افتن
راهی خروجی گردد.منقدین چپ مینویسند که پیراندلو بانمایشنامه های ناامیدکننده اش به سرگردانی
ودوشخصیتی بودن انس7ان اواخ77ردوره ب77ورژوازی پرداخ77ت.وی میگف77ت ک77ه نمایش7نامه بای7د ت7اثیری خ7ارج

ازتئاترروی بیننده داشته باشد.
پیراندلو باقطع رابطه باسبک تئاترپیشین اروپا،راه شکن تئاترمدرن وخی7الی ش77د.اوتاثیرمهمی روی تح7ول
تئاترمدرن ازخودبجاگذاشت.وی میگفت که زندگی گاهی:یک نمایش است،گاهی یک جنگ،گ777اهی ی77ک
آموزشگاه،گاهی همچون عالم برزخ،گاهی یک دکان،و گاهی هم پله ای اس77ت ب77رای ورود ب77ه جهن77م. او
مشهورترین نمایشنامه نویس دهه بیست ق7رن گذش77ته ب7ود.وی باآثارغالب7ا روانشناس7انه خ7ودبه تحلی7ل
تجزیه ش77دن انس77ان ب77ه ماس77ک ظ77اهر وی77ک هس77تی حقیق77ی می77پردازد.وی میگف77ت ک77ه ماس77ک چه77ره
انسانهاباعث میشود که آنان نتوانن77د ب77ه ی77ک حقیق77ت مطل77ق درخ777ود،درجامعه ودرزن7دگی برس777ند.شرح
وتوصیف تراژدی- کمدی بحران شخصیت انسان درجامعه سرمایه داری،مواوع مرکزی تم77ام آثاراواس77ت،
که بافتی پیچیده ازظاهروباطن،واقعیت وخیال رانشان میدهند..اواختلف می77ان شخص77یت واقع77ی انس77ان
ونقشی که اودر جامعه وخانواده بازی میکند،رانشان میدهد،براثرفشارهای اجتماعی،خودفری7بی انس77ان
تادوگانگی شخصیت وجن77ون او،پی7ش م7ی آی77د.پیراندلو ب7اردحقیقت عین7ی ب7ه دف7اع ازحقیق77ت شخص7ی
وفردی میپردازد. اونمایشنامه نویس دوره بین دوجنگ جه77انی اول ودوم درغ77رب اس777ت.نمایشنامه ه77ای
پیراندلو معمول محصول نوول های ادبی اوبودن7د.وی نخس77تین نویس7نده م7درن ایتالی7ا بااعتب77اری جه7انی
است.درآثارش او گاهی به رابطه:نویسنده،منتق7777د،خواننده،مفسر و بینن77ده درب77اره واقعی77ت وخی77ال م77ی
پردازد. کمیته اعضای جایزه نوبل دلیل اعطای آن جایزه به وی را ب77ه س77بب کوش77ش ب77رای ن77وگرایی درام

وهنرنمایشی اواعلن کرد.
پیراندلو،بعدازشکسپیر وایبسن،مهمترین نمایشنامه نویس غرب بحساب م77ی آی777د.اودرآثارش کوش77ید ت77ا
س77بک نویس77ندگی شکسپیروایبس77ن راب77اهم متحدکند.ازجمل7777ه ش77اگردان او:یونس777777کو،بکت،ژنت،و
پینترهستند. وی درکنارچخوف،استریندبرگ،برشت وبکت،ازجمله مش77هورترین نمایش77نامه نویس77ان اروپ77ا
است.او گرچه تح7ت ت77اثیر م77ولیر ب777ود،شاگردشکسپیر نیزبحس77اب م77ی آی777د.همانطورکه چخ77وف ش77اگرد
ایبسن نامیده شده است. او و برشت رامسئول تحولت تئاترآوانگارد زمان حال نیزمیدانند.تئاترمدرن زمان
جنگ جهانی اول ایتالیا روی تئاتر آوانگارد فرانس77ه وتئاترفوتوریس77تی واکسپرسیونیس77تی آلم77ان بناش77ده

 ش777د وآن777را بس777وی موا777وعات20و19ب777ود. پیران777دلو م777وجب پیوس777تگی واتح777اد هنرنمایش777ی ق777رن 
اگزیستنسیالیس77تی م77درن ه77دایت نم7777ود.اوراهنمای نویس77ندگان اگزیستنسیالیس77تی مانن77د س77ارتر
ونویسندگان تئاترآبزورد مانند یونسکو وبکت- وتئاتر حماس777ی-روایتی برش77ت ب77ود. درزم77ان پیران77دلو قط77ع

رابطه باتئاترناتورالیسم خلف امروزه یک جنجال بحساب می آمد.
 درش77هررم درگذش77ت.وی از1936 روی جزیره سیس77یل درایتالیاب7دنیا آم77د ودرس7ال 1868پیراندلو درسال 

خانواده مرفه ای برخاسته بودچون پدرش دارای یک مع77دن اس77تخراج گ77وگرد ب777ود.اودرشهرهای گون77اگون
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اروپا به تحصیل ادبیات و زبانهای روم77ی پرداخ777ت.بعدازپایان تحص777یل،همسروی ب77ه س77بب ورشکس77تگی
1891مالی معدن گوگرد خانواده پیراندلو،جنون گرفت و به شکایت ازش77وهرش پرداخت.پیران777دلو درس77ال 

دکترای خودرادرباره لهجه های مردم جزیره سیسیل نوشت.گرچه م77ورخین ادب77ی اورا ی77ک سوفس77طایی
 ب77ه ه77واداری ازجنب77ش1894 واردحزب فاشیست ایتالی7ا شدودرس7ال 1924کلسیک نامیده اند،اودرسال 

شکست خورده سوسیالیستهای جزیره سیسیل پرداخته بود.
 نوول246نفردرجستجوی یک نویسنده ،  هاینریش چهارم، تحولت جناب پاسکال، 6ازجمله آثار پیراندلو: 

وداستان برای یکسال، کله جنونی، چندجلدکتاب شعر، عشق بدون عش77ق، بهترازپیش77ین، زاری ه77ای
رودراین، انسان نمیداند چگونه، یکی هیچکس صدهزار،ابت77ذال باش7رف ب77ودن، ماس7ک ه7ای ب7ی پ7رده ،
اگراینط77وربه نظرت77ان میرس77د، امروزعص77ربازی میش777ود،اگرآدم کس77ی باش77د، آدم م77ی چرخ77د، پیره77ا و

جوانان،طردشدگان،بازی نقش،هرکس به نوع خود، آنطور که تو میخواهی، هستند.
مجموعه آثاراو ازجمله رمانها،نوولها،ومقالتش تاثیرمهمی روی ادبیات غرب ازخود بجاگذاش77ته ان77د.وی در
رمانه77ایش ب77ه موا77وعات اجتم77اعی م77ی پرداخ77ت. رمانه77ا ونووله77ای رئالیس77تی اش باعناص77ر ت77راژدی-
کمدی،به زندگی مردم سیسیل میپردازند.اوغیرازاعلن علقه به موا77وعات روانشناس777ی،به ش77رح رن77ج

6وسرنوشت انسانهای معمولی نیز می پرداخت. دو اثر او یعنی نمایش77نامه ه7ای: ه7اینریش چه7ارم، و
نفر درجستجوی یک نویسنده،باعث شدند که اورا یکی از نواب77غ ادب77ی بنامند.شخص777یت ه77ای نمایش7ی
اومی77ان جن77ون واقع77ی وجن77ون نمایش77ی درح77ال نوس77ان هس77تند. منق77دین ادبی،ه7777اینریش چه77ارم

اوراباهاملت،اثرشکیپیر مقایسه میکنند.
 ن77وول را منتش77رنمود. رم77ان240باوجودخلق آثارگوناگون،پیراندلو درتمام عمر یک نوول نویس ماند وح77دود 

مایتا پاسکال،موجب شهرت جهانی پیراندلو شد وبه چندزبان خ77ارجی ترجم77ه ش77د.وی ب77ا کم77ک علی77ق
اکس777پریمنتل، ب777ه تئاترحماسی-روایتی،تئاترآبزورد،تئاترتظ77777777777اهراتی، ودرام روانشناس777انه، و تئ777اتر
اگزیستنسیالیستی، نیرویی تازه داد.درپایان عمراو به مسائل فولکلوریک مردم جزیره سیسیل پرداخت و
از طرح مسائل بورژوایی وجهانی دوری نمود.اورا راهگش77ای تئ77اتر م7777درن،تئاترآبزورد،تئاترتظاهراتی ودرام
روانشناسانه نیز میدانند.پیراندلو درآغازکارنویسندگی،درمکتب ناتورالیسم قل77م زده ب777ود.اوهمچون م77ردم
جزیره سیسیل میگفت که طنزنویس کسی است که تضادهای انسان وزندگی راافشاکند ودروغ،ری77ا ، و
دورنگی انسانهارانشان دهد.امروزه ادعامیشود که نمایشنامه های پیراندلو،راهنمایی مهمی برای تئ77اتر

جهانی شده اند.

 سال های میلدی ادبیات کارگری؛ گورکی و دیگران.۔ ۱۵۲

 خانمان ها. ادبیات میان میدان سرخ و خوابگاه بی
باردیگردرفضای ادبی انقلب نافرجام همسایه شمالی!

)پای77ان رم77ان1869) تولد گورکی درشهر نیژنی گراد روسیه،انتشار رم77ان (احم77ق) داستایوس77کی.(1868(
) انتش7ار رم7ان (غ77ول1871) تولد لنین،انتش77ار رم77ان (س777قوط)گونچارف. (1870(جنگ وصلح) تولستوی.(

ها)ی داستایوسکی، از استراوسکی ی7ک نمایش77نامه واز تورگنی77ف ی7ک داس77تان بلن7د منتشرمیش7وند. (
) تولستوی مشغول رمان (آنا کرینا)بود.1873

) انتشارآخرین رمان تورگنیف یعنی (سرزمین نو)،پایان شعرگونه (چه کسی درروس77یه خوش77بخت1877(
) ماکسیم گورکی به ش77غل ه7ای: پس7777تچی،ظرفشو،نجار،و ش7مایل1884-1879است؟) اثر نکراسف. (

) انتشار (برادران کارامازف)اثرداستایوسکی،بحران روحی تولستوی و رد هرگونه1880ساز، می پردازد. (
)1881استفاده ازخشونت درمقابل دشمن از طرف او،آغاز فرقه تولستوی گرایی درمی77ان ه77واداران وی. (

) پلخ7انف1883مرگ داستایوسکی،سوء قصد چری7ک ه7ای خل7ق گ7را ب77ه ت7زار آلکس7اندر اول وقت77ل وی. (
وسایر مهاجرین درخارج ازروسیه، تشکیل گروه مارکسیستی روسیه (مب77ارزه ب77رای آزادی ک77ار) میدهن77د،

) نخستین تم77اس گ77ورکی ب77ا محاف77ل1885مرگ تورگنیف، چخوف اولین داستانهای خودرا منتشرمیکند. (
) تماس گورکی1888) نمایشنامه (قدرت کسوف) تولستوی. (1886ممنوعه جوانان انقلبی شهرقازان. (

) آش7نایی1890) نخس7تین دس77تگیری گ7ورکی در ش7هر نیژن7ی گ7راد. (1889با جنبش چریکی خلقگ7را. (
) پی77اده روی گ77ورکی درجن77وب1892-1891گ77ورکی ب77ا کورولنک7777و؛راهنمای اودرمس77ائل ادبی77ات مب77ارز. (

)انتش77ار داس77تانهایی ازگ77ورکی1893روس777یه،انتشار نخس77تین داس77تان گ77ورکی یعن77ی (مک77ار چ77ودر).(
)لنین به سازماندهی واتحاد محاف77ل ماکسیس77تی1895درمطبوعات آنزمان به راهنمایی ادبی کورولنکو.(

زیرعنوان (اتحادمب7ارزان ب7رای آزادی ک77ارطبقه ک7ارگر) می7پردازد وازای77ن طری7ق پ7ایه گ7زاری (ح7زب انقلب7ی
) گ77ورکی در نیژن77ی گ77راد ب77ه ک77ار ژورنالیس77تی م77ی1896مارکسیس77تی روسیه)رامط7777رح میکن77د.(

)لنی77ن ب77رای م7دت س77ه س7ال ب77ه س77یبریه1897پردازد،نمایشنامه (مرغ ماهیخوار)چخوف منتشرمیشود.(
)آغ77از مکاتب77ات گ77ورکی وچخ77وف.(1898تبعی77د میش7777ود،انتشار (انس77انهای ازدس77ت رفته)گ7777ورکی.(

)انتشار رمان (رستاخیز)تولستوی.1899
) انتشارنخس777تین ش777ماره جرق77777777777ه(ایسکرای)لنین،دیدارگورکی باتولستوی،انتشار(س77777777ه1900(

)گ777777ورکی م777777دیر1901رفی777777777777777777ق)گورکی،انتشارنمایشنامه (جن777777ازه زن777777777777ده)تولستوی.(
نشر(دانش)میشود،دستگیری وزندان گورکی درش77هر آرس777اماس،(سه خ77واهر) چخ77وف منتشرمیش77ود،
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) لنین کتاب (چه بایدکرد؟)رامنتشرمیکند، ن77امزدی گ77ورکی1902(سرودمرغ توفان)گورکی زبرچاپ میرود.(
برای آکادمی ووزارت فرهنگ،ومخالفت تزارباآن، استعفای چخوف و کورلنکو ازآک7ادمی ب7دلیل دخ7الت ت7زار

)ج77ایزه گریبای77دف ب77رای1903درام7777ورفرهنگی،نمایش (ب77ی س7777رپنایان)گورکی درتاترمش77هور مس77کو.(
) انتش77ار1904نمایشنامه (خرده بورژوا)،آخرین نمایشنامه چخوف یعنی (باغ آلبالو) ب77ه زی77ر چ77اپ می77رود.(

) ح77ادثه (یکش77نبه خ777ونین)درشهر1905(ی77ک ق77دم ب77ه پی777ش،دوقدم ب77ه عق77ب) لنی777ن،مرگ چخ77وف.(
پتروگراد،تیراندازی به تظاهرات ک77ارگران،دستگیری گ77ورکی،تظاهرات خ7ارجی مخ7الت آمی77ز، ب7رای آزادی
او،ورود به حزب کارگری سوسیال دمکراتیک روسیه،نخستین دی77دار ب77ا لنی77ن، ش77ورش ملوان77ان در رزمن77او

) سفرگورکی به آمریکا برای گردآوری حمایت مالی از انقلب،رمان (مادر)،نخست به زبان1906پوتمکین.(
انگلیس77ی درنیوی77ورک منتشرمیش7777ود،انتشار نمایش77نامه ه77ای (دش77777منان)و(بربرها)،دواثر گ77ورکی.(

)دیدارمیان لنین وگورکی درلندن به مناسبت پنجمی77ن جلس77ه ح77زب سوس77یال دمکراس7ی ک7ارگران1907
)ی77ک1910) همکاری لنین باگورکی درنوشتن (پرولتاریا)،انتشار مقاله(نابودی شخص77یت).(1908روسیه. (

)همک7اری1911رمان و یک نمایشنامه گ7ورکی ب7ا اس7امی اف7راد منتشرمیش77وند،مرگ لئ77ون تولس77توی.(
) گورکی مسئولیت بخ77ش1912گورکی با نشریه (ستاره)لنین،انتشاریک داستان درمجله (جهان امروز).(

ادبی روزنامه (پراودا) را که لنین سردبیرآنست،بعهده میگیرد،داستان(چگونه انسان متولد ش77د)درمجلت
) بازگش77ت گ77ورکی ازمه777اجرت،انتشاررمان اتوبیوگرافی77ک(دوران ک77ودکی ام).(1913ادبی منتشرمیشود.(

) گورکی سردبید مجله (وقایع نگاری) ،تنها مجل77ه آزاد روس ک77ه علی77ه ناسیونالیس77م وامپریالیس77م1915
) رم77ان (درجس77تجوی1916مب77ارزه میکن777د،میشود، نخس77تین ملق77ات می77ان گ77ورکی و مایاکوفس77کی.(

نان)باعنوان(درغربت انسانها)منتشرمیشود،انتشارداستان (یک روز نیک)درروزنامه (واژه روسی)، نوشته
لنین (امپریالیسم،بالترین مرحله سرمایه داری)نیز منتشرگردید.

)پیروزی انقلب فوریه،بازگشت لنین،تشکیل جمهوری شوراها،شکست حکومت تزاری،پایه گزاری1917(
) آغ77از جن77گ داخل777ی،گورکی1918روزنامه (زندگی نو)باکمک لنین،اثرلنین(دولت وانقلب)منتشرمیشود.(

به نفع انقلب دست به یک فعالیت فرهنگ77ی-سیاسی میزن7د و بنگ7اه نش77ر(ادبیات جه7انی) راتاس7یس
)گ77ورکی عض777و(انترناسیونال1919میکن777د،انتخاب گ77ورکی درکمیت77ه اجرای77ی (ش77ورای ش77هرپتروگراد).(

کمونیس77777777777777777تی)میشود وکت777777777اب (خ777777777اطرات باتولس77777777777777777توی)رامینویسد، اومجل777777777ه
)کت77اب (چ77پ رادیک777ال،بیماری ک77ودکی کمونیس77م) لنی77ن1920کودک7777ان(نورشمالی)رانیزمنتشرمیکند.(

منتشرمیشود،گورکی در پتروگراد مسئول کمیته ای برای بهترنمودن شرایط زندگی دانشمندان میش77ود.
)او مسئول بخش فرهنگی روزنامه شورایی(سرزمین س77رخ ن7777و)میشود،تقااای ش77وروی ازغ77رب1921(

برای کمک به رفع گرسنگی درشوروی بدلیل جنگ داخلی،به سفارش لنین،گورکی برای معالجه بیماری
سل خود به خارج میرود، آلکسی تولستوی نخستین بخش کتاب خودرا باعنوان(راه پردرد)منتشرمیکند.(

)گ77ورکی مش77غول انتش77اربخش س77وم کت77اب اتوبی77وگرافی خ77ود (دانش77کده ه77ای م77ن) اس77ت.(1922
)مکاتبات نامه ای هیج77ان انگی77زی می77ان گ77ورکی و روم77ن رولن و اس77تفان تس777وایگ،انتشارداستان1923

)م7777رگ لنی77777777ن،گورکی خ7777اطراتش ب7777النین را در (ارثی7777ه) و در1924(آت7777ش) درمجل7777ه ص7777حبت.(
)انتشارداستان (رهبر) در مجله (گاردجوان)،کارروی کتاب (کلی77م1925مجله(همعصرروس)منتشر میکند.(

) گورکی مکاتبات وسیعی رابانویسندگان جوان شوروی آغازمیکند،اومشوق پیش77رفت1926سیم جین).(
) گورکی به انتقاد ازمهاجران ا7دانقلب س77فید و دروغ هایش77ان درب7اره1927نویسندگی جوانان میگردد.(

)بازگش77ت گ77ورکی ب77ه1928اوااع شوروی می پردازد،شعرمایاکوفسکی (خوب و زیب77ا) منتش77ر میگ77ردد.(
)1929میهن و سفر ب77ه نق77اط گون77اگون روس777یه،انتشار نخس77تین بخ77ش رم77ان (دن آرام)،اث77ر ش77ولوخف.(

انتشارگزارش سفرهای گورکی درشوروی(درطول شوروی)،درکنگره پنجم شوراها اوبعن77وان عض77و کمیت77ه
اجرایی مرکزیت انتخاب میگردد،رمان تاریخی آلکسی تولستوی (پتر اول) منتشرمیگردد.

)تغییرن77ام1932) گورکی به انتشار (تاریخ جنگ داخلی) می پردازد.(1931) مرگ ماساکوفسکی. (1930(
)گورکی نخستین س77خنران کنگ77ره سراس77ری1934شهرمحل تولد گورکی از نیژنی گراد به گورکی آباد!.(

نویسندگان شوروی است و بعنوان منشی اول آن انتخاب میگردد. م77رگ غ77م انگی77ز پس77ر گ77ورکی ب77ا ن77ام
) رم77ان رولن ب77ه دی77دار گ77ورکی م77ی آی777د،سفر گ77ورکی ب77ه کنگ77ره جه77انی پ77اریس ب77ا1935ماکس77یم.(

) م77رگ گ77ورکی درمس77کو و دف77ن خاکس77تراو1936عنوان(دردفاع ازفرهنگ) ب77دلیل  بیم77اری اولغومیش77ود.(
دردیوارکرملین درمیدان سرخ.

Maxim-Gorki. (1868-1936) 

يادبود شاعر اعدامي خارجي  در ايران۔ ۱۵۳

                                     Ossip  Mandelstam (1891 – 1938)    اوسیپ  ماندلشتام 

اجازه يافتند براي سالگرد روانشاد جاي تعجب يا مايه سرور است كه يك خانه فرهنگي ويك مجله ادبي،
اوسیپ ماندلشتام ، شاعر وقرباني فضاي شخصیت پرستي نظ77ام استالینیس77تي ، مراس77مي درته77ران
برپاكنند ، درحالیكه براي قربانیان خودي ، ب77دون مزاحم77ت ث77ارا و ح77زب ا و جی77ش ا ، نمیت77وان حت77ا
درمسجد، يك فاتحه اي هم خواند !؟ . امروزه در پاره اي ازمنابع ادبي ادعا میشود ك77ه ماندلش77تام يك77ي
ازشاعران مهم شوروي سابق بود. اودر اشعارش بارها خبر از تهديد م77رگ داده ب77ود و میگف77ت تنه77ا ح77ق

 بار دستگیر ؛ يكبار به سه سال و ب77ارديگر2شاعر دريك نظام قلدري، سايه دائم مرگ است. ماندلشتان 
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به پن7ج س7ال زن7دان وكاراجب77اري در اردوگاهه7ا محك77وم ش7د، ول7ي ب7اردوم درحی77ن اس7ارت، اورادريك7ي از
اردوگاههاي كار “مجمع الجزاير گولك“ ! دوره استالین به قتل رساندند.آنا آخماتوا ، شاعره مبارز و همكار
او ، كه خود نیز همسرش راازدست داده بود، توانست پیش از اعدام از ماندلشتام در اردوگ77اه ك77ار دي77دن
كند. ماندلشتام در میان اعضاي گروه ادبي اوجگرايان “ آكمتیسم “ ، دركنار گومیلف و آخماتوا، جوان77ترين
آنان بود . اودرآغاز انقلب اكتبر، موافق جنبش مردمي بود ولي بعدها به مخالفت ب77ا بلش77ويكها پرداخ77ت.

 چند مجموعه شعر او باكمك نیكولي بوخارين منتشر شده ب77ود . توا77یح اينك77ه بوخ77ارين و1928درسال 
.گومیلف نیز بعد ، و پیش از او، نیز بقتل رسیدند

 قرن بیست شوروي دانست. اوپايه نظري جنب77ش ادب77ي جدي77د “اوج30ماندلشتام رابايدشاعربزرگ دهه 
 سالگي ريخت. ونه تنها م77وجب تفك77ري ن77و درس77اختار20گرايي“ رادرمقاله (سحرگاه آكمتیسم) در سن 

 روسیه شد بلكه تكاني بجاماندني به فرهنگ جهاني داد، شعر او گرچه ازنظر فن20ومحتواي شعرقرن 
ادبي، سنتگرايانه و شاگرد پوشكین است ، ول7ي ازنظ77ر محت77وا ،اوي7ك آوانگ77ارد میباش7د. ماندلش77تام ي77ك
اوجگراي آكمتیست است و نه يك سوررئالیس77ت. اورا فرزن77د تم77دن در ش77عر نامیدن77د. جنب77ش اوجگراي77ي
آكمتیسم فرزند خلف جنبش سمبولیسم بود و عكس العملي “نوكلسیك“ دربرابر آن ش77د. ماندلش77تام،
گومیلف و آخماتوا، ازجمله پ7ايه گ7ذاران محف77ل ادب7ي “ص7نف ش7اعران“ نیزبودن7د. مكت7ب اوج گراي7ي، ي7ك
محفل مبلغ فرهنگ و تمدن جديد و دوره باستان غرب بود .اولین مجموعه ش7عر ماندلش7تام يعن77ي كت7اب
(سنگ)، آنتي تزي بود علیه روانشناسي و ايده آلیسم مكتب سمبولیسم . اودرمقاله ديگ77ري ب77ا عن77وان
(كلم و فرهنگ) ، اصول شاعري خودرا مطرح نمود و میگفت از جمله معاني و امكانات شعر بايد دف77اع از
استقلل هنر باشد . ماندلشتام كوشید تابا بعضي از جنبه هاي فرهنگ استالینیس77تي مانن77د : تبلیغ77ات
اغراق آمیز، ايجاد ترس و وحشت، يك ش77كلي و ي77ك بع77دي فرهنگ77ي، ب77ه مب77ارزه ب77پردازد.اودر چه7ارچوب
مكتب اوجگرايان باكم77ك ش77عارهاي : دي77الوگ ، ش77فافیت ، گفتم77ان ، دمكراس77ي ، آزادي و بازگش77ت ب77ه
تم7دن و فرهن7گ افتخ7ارآمیز! گذش77ته، ب7ه جن7گ اه7داف بلش7ويكها مانن7د : مب7ارزه طبق7اتي ، ديكت7اتوري

پرولتاريا ، فرهنگ درخدمت سیاست ، و ترويج دكترين يك ايدئو لوژي ، رفت.
ماندلشتام درآثارش به تحسین ازفرهنگ و تمدن : يونان ، رم ، بیزانس ،و كش77ورهاي روس77یه و فرانس77ه
میپردازد و با نوستالژي خاصي به شرح : هنر معماري و مجسمه سازي در تمدن و فرهنگ غ77رب اش77اره
میكند. در شوروي سابق ،ارب المثلي میگفت كه چون غالب روشنفكران مبارز اجازه سفر ب77ه آت77ن و رم
و زيارت تمدن باستان را نداش77تند ، غ77البن ب77ه گرجس77تان و ارمنس77تان میرفتن77د ت77ا در تفلی77س و اي77روان از
باقیماندههاي فرهنگ رم و يونان و هلن و بیزانس، ديدار كنند. آنان ارمنستان و گرجستان را نوعي وط77ن
كلسیك فرهنگ يوناني میدانستند. خواننده درآثار ماندلشتام شاهد مجموعه (ارثیه فرهنگي) وخ77اطرات
نوس77تالژيك تم77دن دوره باس77تان میش77ود. او ش77ناخت عجی77بي از جه77ان هلن77ي ، فرهن77گ رم و بیزان77س ،
مراسم مذهبي مسیحي و اشراق يه77ودي ، داش77ت و ب77ه ش77رح زيب77ايي مطل77ق معم77اري س77اختمانهاي
قديمي، كلیساهاي بزرگ گوتیك و شكوه و جلل فضاي مذهبي عبادتگاهها و زيارتگاهها، م77ي پرداخ77ت،
مثل درشرح (مسجد حاجي صوفیاي) استانبول به فرمهاي معماري درط77ول تاري77خ و در زم77ان فرهنگه77اي

دوره : جاهلیت !، مسیحیت بیزانس ، و تسلط اسلم ، اشاره میكند .  
غالب اشعار او : فلسفي ، مذهبي و هنري هستند ودرشعرش، ما شاهد علقه به فرهن77گ : يون77اني ،
يهودي و لتین میشويم . گرچه ماندلشتام درمقايسه با پان اسلويست هاي ناسیونالیس77ت روس ، ي7ك
غربگرا يا غربزده بود . ولي درشعرش“روايت روانشناسانه“ و رئالیسم فولكلوري77ك، دس77ت دردس77ت ه77م،
ايستاده اند. رنج و تجربه هاي تلخ شخصي را او بصورت سمبول و نشانه زمان و مشخصه نظ77ام خش77ن
حاكم مطرح كرد. ماندلشتام اطلعات عمیقي ازادبیات ايتالی77ا و فرانس77ه و روس77یه نی77ز داش77ت. او غی77ر از
پوشكین، زير تعثیر : گوگول ، داستايوسكي ، بلي ، و دانته، نیز بود. ماندلشتام مینويسد دريك جهان پر

هرج و مرج، انسان تنها ، نیاز به عشق ، محبت ، گرمي و امید زندگي دارد. 
 دريك خانواده يهودي در شهر ورشو آنزمان بدنیا آمد و سالهاي ك77ودكي1891اوسیپ ماندلشتام درسال 

اش در شهر مهم و بزرگ آنزمان يعني شهر پتروگراد سپري گرديد. پ7درش بازرگ77ان ب77ود . او در فرانس77ه و
آلمان به دانشگاه رفته ، سالها در تفلیس و قفقاز زندگي ك77رده و از روس77یه ، لیس77انس بازرگ7اني گرفت77ه
بود . امروزه در پاره ي از منابع غربي گفته میشود كه استالین از يك شاعر جسما بیمار و رنج77وري چ77ون

 درآمريكا نخس77تین1955ماندلشتام وحشت داشت و دستور به كنارزدن او داد . سالها بعد يعني درسال 
 از او اعاده حیثیت شد و تنها يك جلد1956مجموعه آثار ماندلشتام منتشر گرديدند. در شوروي، درسال 

، منتشر گرديد. 1973ازاشعارش درسال 
ازجمله آثار ماندلشتام : میخانه آمريكايي ، مسجد حاجي صوفیه ، كلیساي نتردام ، ب77ازي فوتب77ال ، ب77ي
خوابي هومر ، يك انقلبي دكابريست ، خ7ش خ7ش زم77ان ، تمبره77اي مص7ري ، ب77رادران! ش77فق آزادي را
جشن بگیريم ، مجموعه مقالت ادبي و فرهنگي ، مجموعه شعر تريستیا ، چكامه هايي براي بتهوون و
باخ ، مجموعه شعر كتاب سنگ ، درباره ماهیت واژه ، پیرامون بوتیقاي شعر ، مجموعه شعر كتاب دوم ،

 هستند.٬و مقالتي پیرامون سفر به ارمنستان
 

درس های نقد و ادبیات غرب !.۔ ۱۵۴

Marcel Prost (1871 – 1922)                      رمان هفت جلدی زندگی های برباد رفته .
درمسابقه بامرگ؛ رمان ثبت خاطرات گذشته .
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رمان زوال و زندگی بربادرفته یک نویسنده و دو طبقه دیگر.

مارسل پروست،نویسنده فرانسوی،درکنار جویس ایرلندی و موسیل اتریشی،مهم77ترین پ77ایه گ77ذار رم77ان
مدرن غرب بحساب می آید.اوهموچون کافکا وتوماس مان یک77ی ازبزرگ77ان رم77ان اروپ77ایی میباش77د. درای77ن
"مس77جدجامع" خ77اطرات،اوزوال وس77قوط زن7777دگی:اشراف،بورژوازی کلن و خ77دمتکاران آن77ان رادرفرانس77ه
توصیف میکند. این رم77ان را پای77ان ش77کوهمند رم77ان کلس77یک وآغ77از رم77ان م77درن غ77رب نی77ز مینامن77د وآن77را
مسابقه ورقابتی بازمان و سندنویسندگی علیه مرگ هم نامیده اند.پروست گرچه اخلقگرا نیست ول77ی
به خواننده می آموزد که چگ77ونه بیش77تروبهتربه انس77ان عش77ق ب777ورزد.گروه دیگ77ری مط77العه ای77ن رم77ان را
موجب کاهش حسادت انسانی میدانند.ازجانب چپ و راس77ت و لی7برال ب77ه او الق77ابی مانن7777د:بورژوا،نیمه
یهود،همجنسگرا،قرتی و غیره داده ش77ده اس777ت.لیبرالها موا77وع رم77ان را ت77اثیرمخرب زم77ان روی انس77ان
وجهان میدانند. چپ ها اورازپیشگامام مدرن اواخر دوره بورژوازی بحساب می آورند که کوش77ید ب77ا کم77ک
یادآوری واقعیات گذشته،به کشف حقایق عینی زمان حال برسد که به طرح نوع بورژایی عشق درآثارش
میپردازد . به اعتراف پروست روزی خیس نمودن حبه قندی درچای یا بیسکویتی درقهوه م77وجب جه77انی
ازخاطرات کودکی اوشد؛مزه و بو هایی که نوستالژی سالهای گذشته رادرانس77ان زن77ده میکنن777د.پروست
ازکلسیک های رمان مدرن است که به طرح زندگی تراژدی-کمدی اشراف و بوژوازی زمان خود پرداخت.

رمان برای او رودخانه یا اقیانوسی ازخاطرات است. 
مارسل پروست بعدازسالهارنج به سبب بیماری نفس تنگی درتنهایی مرد.برای اومراسم خاکسااری  

 بحس77اب م77ی20دولتی وسراسری انج77ام نش77دگرچه اوروزه اورا مهم77ترین رم77ان ن77ویس فرانس77وی ق77رن 
آورند.اویکی ازغولهای رمان نویس77ی م77درن غ77رب نیزاس77ت. وی کوش77ید ازمشخص77ات مثب77ت نویس77ندگان
رمانتی77ک و رئالیس77تیش ازخ77ود درآث7ارش اس77تفاده نمای777د.اومیگفت ک77ه کتابه7ا فرزن77دان س77کوت وتنه77ایی
نویسنده هستند.امروزه ادعا میشود که دررمان او نه تنها فلسفه رم77ان وج77وددارد بلک77ه آث77ارش بوتیق77ای
رمان نویسی نیزهستند. پروست بدلیل بیماری علج ناپذیر آسم اش رم7ان رادرمس7ابقه ب7امرگ نوش7ت.
وی مینویسد که باوجودنقش نابودکننده زمان،هنرمنددراثرش جاودانه میشود. درنظ777راو،جهان زن77دگی ب77ا
کوشش نویسندگی،به یک اثر هنری جاودانه تبدیل میشود و نویسنده یک رسانه خاطرات خ77ود میگ77ردد.
اوخلف دوره ب77اروک میگف77ت ک77ه بهش77ت ن77ه درآن جه77ان اس77ت بلک77ه درای77ن جه77ان و ازطری77ق هنرقاب77ل
تصوراست.آثاراوراجام جهان نمایی اجتماعی وتصویری از عصرش میدانند.بااشاره به فروید گفت77ه میش77ود
کهدرآثاراو هنر نقش یک خاطره غیرارادی ا7میرناخودآگاه رابعه77ده میگیرد.درآث777ار پروس7ت گرچ77ه قهرم7ان
رمان به رقص مرگ مشغول است ولی خواننده احساس خطر شخصی نمیکن77د. ب77ا رم77ان مشهور"زم777ان
ازدست رفته" پروست، غرب حوزه رئالیسم و پسارئالیس77م رات77رک نم77ود.آن رم77ان همچ77ون رم77ان اولی77س

جویس و رمان قصرکافکا به مفهوم مدرنیته فرهنگ غرب می پردازد.
ازجمله مواوعات رمان هفت جل7دی مش7هوراو : زیب77ایی شناسی،م777اجرای درایفوس،یه777ودی س77تیزی،
حس7777777777777777ادت،دوستی،خاطره،ادبیات،مرگ،تنهایی،داستانسرایی،عشق،جامعه،هنر،اروتیک، و ه77م
جنسگرایی می باشند.این رمان قطور ومهم قرن بیست گرچ77ه طنزآمی77ز ول77ی بسیارمش77کل است.جل777د
ششم آن با عنوان "زندانی" اغلب موجب شکست خواننده برای ادام77ه مط77العه میش77ود. زم77ان آفرین7ش

 بشمار می آورند. گرچه پروست ازنظر زیایی شناسی نویسندگی تح77ت1922 تا 1913آنرا بین سالهای 
تاثیر روسکین انگلیسی است ولی اواحترام خاصی برای آثار فلوبر و بالزاک قائل بود. این رم77ان ب77ه تم77ام
زبانهای زنده دنیا تاکنون ترجمه شده است. گروه دیگری این ج77ام جه77ان نم77ای هن77ر اکسپرسیونیس77تی

19راتحت متافیزیک هنری افلتون میدانند. این اثر یک خ77اطره هزارت77ویی ازج77امعه فرانس77ه دراواخ77ر ق77رن 
بشمار می آید.

عنوان های گوناگون هفت جلد رمان (زمان ازدست رفته) پروست بترتیب بصورت زی77ر هس77تند : در جه77ان
اسوان، درسایه شکوفه های دوشیزه گان ، جه7ان گورم77ان، جه7ان زن77ان و م7ردان همجنس77گرا، زن7دانی،
ف77راری، و زم77ان بازی77افته. راوی داس77تان باکم77ک ف77ن خ77اطره و ت77داعی ب77ه ش77رح داس77تان می77پردازد؛ او
بطورغیرارادی به یادگذشته های خود می افتن.تعثیر نظری7ه ا7میرناخودآگاه فروی7د رامیت77وان درای7ن رم7ان
احساس نمود. سه داستان عشقی-جنسی ازجمله دیگرمحتوای این رمان چندهزارص77فحه ای هس77تند.

 گروه دیگری قهرمانان رمان راافرادی ن77ابغه تامیانه قرن بیست منقدین هنوز به بررسی آن می پرداختند.
درطنز میدانند که نشان میدهند حقیقت نه تنها تلخ بلکه گاهی طنز آمیز نیز میباشد.

بایداشاره کرد که زمان مارسل پروست زمان خلق رمانه7ای چندجل7دی ب77ود؛ازجمله رم7ان ده جل7دی ژان
کریستف اثر رومن رولن. بکت پروست را با داستایوسکی مقایسه میکرد که خالق تراژدی نویسی زم77ان
خود بود و همچون آثار شکسپیر حسادت عشقی-جنسی درآثار پروس77ت ج77ای خاص77ی داش77ت چ77ون او
تنها عشق واقعی را عشق به مادر میدانست و گاهی قهرمان داستان ب77رای دسترس77ی ب77ه ش77ناخت و
دانش از عشق کم77ک میگی777رد.محققین ام77روزی درآث77ار پروس77ت ش77اهد توجه77ات انس77ان شناس77ی،روان
شناسی و تجزیه تحلیل اجتماعی می گردند. بااشاره به پروست گفته میشود که اغل77ب بی77ن زن77دگی و
آثارنویسنده میتواند یک ارتباط و قانون علیت مستقیم وجود داشته باش77د. ب77ه ای77ن دلی77ل اورا گ77اهی ی77ک

جوان الکی خوش نیز می نامند.

درس های نقد و ادبیات غرب !.۔ ۱۵۵
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Marcel Prost (1871 – 1922)               رمان هفت جلدی زندگی های برباد رفته .
درمسابقه بامرگ؛ رمان ثبت خاطرات گذشته .

درسایه شکوفه های دوشیزه گی سال های بربادرفته.
رمان زوال و زندگی بربادرفته یک نویسنده و دو طبقه دیگر.

مارسل پروست،نویسنده فرانسوی،درکنار جویس ایرلندی و موسیل اتریشی،مهم77ترین پ77ایه گ77ذار رم77ان
مدرن غرب بحساب می آید.اوهموچون کافکا وتوماس مان یک77ی ازبزرگ77ان رم77ان اروپ77ایی میباش77د. درای77ن
"مس77جدجامع" خ77اطرات،اوزوال وس77قوط زن7777دگی:اشراف،بورژوازی کلن و خ77دمتکاران آن77ان رادرفرانس77ه
توصیف میکند. این رم77ان را پای77ان ش77کوهمند رم77ان کلس77یک وآغ77از رم77ان م77درن غ77رب نی77ز مینامن77د وآن77را
مسابقه ورقابتی بازمان و سندنویسندگی علیه مرگ هم نامیده اند.پروست گرچه اخلقگرا نیست ول77ی
به خواننده می آموزد که چگ77ونه بیش77تروبهتربه انس77ان عش77ق ب777ورزد.گروه دیگ77ری مط77العه ای77ن رم77ان را
موجب کاهش حسادت انسانی میدانند.ازجانب چپ و راس77ت و لی7برال ب77ه او الق77ابی مانن7777د:بورژوا،نیمه
یهود،همجنسگرا،قرتی و غیره داده ش77ده اس777ت.لیبرالها موا77وع رم77ان را ت77اثیرمخرب زم77ان روی انس77ان
وجهان میدانند. چپ ها اورازپیشگامام مدرن اواخر دوره بورژوازی بحساب می آورند که کوش77ید ب77ا کم77ک
یادآوری واقعیات گذشته،به کشف حقایق عینی زمان حال برسد که به طرح نوع بورژایی عشق درآثارش
میپردازد . به اعتراف پروست روزی خیس نمودن حبه قندی درچای یا بیسکویتی درقهوه م77وجب جه77انی
ازخاطرات کودکی اوشد؛مزه و بو هایی که نوستالژی سالهای گذشته رادرانس77ان زن77ده میکنن777د.پروست
ازکلسیک های رمان مدرن است که به طرح زندگی تراژدی-کمدی اشراف و بوژوازی زمان خود پرداخت.

رمان برای او رودخانه یا اقیانوسی ازخاطرات است. 
مارسل پروست بعدازسالهارنج به سبب بیماری نفس تنگی درتنهایی مرد.برای اومراسم خاکسااری  

 بحس77اب م77ی20دولتی وسراسری انج77ام نش77دگرچه اوروزه اورا مهم77ترین رم77ان ن77ویس فرانس77وی ق77رن 
آورند.اویکی ازغولهای رمان نویس77ی م77درن غ77رب نیزاس77ت. وی کوش77ید ازمشخص77ات مثب77ت نویس77ندگان
رمانتی77ک و رئالیس77تیش ازخ77ود درآث7ارش اس77تفاده نمای777د.اومیگفت ک77ه کتابه7ا فرزن77دان س77کوت وتنه77ایی
نویسنده هستند.امروزه ادعا میشود که دررمان او نه تنها فلسفه رم77ان وج77وددارد بلک77ه آث77ارش بوتیق77ای
رمان نویسی نیزهستند. پروست بدلیل بیماری علج ناپذیر آسم اش رم7ان رادرمس7ابقه ب7امرگ نوش7ت.
وی مینویسد که باوجودنقش نابودکننده زمان،هنرمنددراثرش جاودانه میشود. درنظ777راو،جهان زن77دگی ب77ا
کوشش نویسندگی،به یک اثر هنری جاودانه تبدیل میشود و نویسنده یک رسانه خاطرات خ77ود میگ77ردد.
اوخلف دوره ب77اروک میگف77ت ک77ه بهش77ت ن77ه درآن جه77ان اس77ت بلک77ه درای77ن جه77ان و ازطری77ق هنرقاب77ل
تصوراست.آثاراوراجام جهان نمایی اجتماعی وتصویری از عصرش میدانند.بااشاره به فروید گفت77ه میش77ود
کهدرآثاراو هنر نقش یک خاطره غیرارادی ا7میرناخودآگاه رابعه77ده میگیرد.درآث777ار پروس7ت گرچ77ه قهرم7ان
رمان به رقص مرگ مشغول است ولی خواننده احساس خطر شخصی نمیکن77د. ب77ا رم77ان مشهور"زم777ان
ازدست رفته" پروست، غرب حوزه رئالیسم و پسارئالیس77م رات77رک نم77ود.آن رم77ان همچ77ون رم77ان اولی77س

جویس و رمان قصرکافکا به مفهوم مدرنیته فرهنگ غرب می پردازد.
ازجمله مواوعات رمان هفت جلدی مشهوراو : زیبایی شناسی،ماجرای درایفوس،یه777ودی س77تیزی،  

حس7777777777777777ادت،دوستی،خاطره،ادبیات،مرگ،تنهایی،داستانسرایی،عشق،جامعه،هنر،اروتیک، و ه77م
جنسگرایی می باشند.این رمان قطور ومهم قرن بیست گرچ77ه طنزآمی77ز ول77ی بسیارمش77کل است.جل777د
ششم آن با عنوان "زندانی" اغلب موجب شکست خواننده برای ادام77ه مط77العه میش77ود. زم77ان آفرین7ش

 بشمار می آورند. گرچه پروست ازنظر زیایی شناسی نویسندگی تح77ت1922 تا 1913آنرا بین سالهای 
تاثیر روسکین انگلیسی است ولی اواحترام خاصی برای آثار فلوبر و بالزاک قائل بود. این رم77ان ب77ه تم77ام
زبانهای زنده دنیا تاکنون ترجمه شده است. گروه دیگری این ج77ام جه77ان نم77ای هن77ر اکسپرسیونیس77تی

19راتحت متافیزیک هنری افلتون میدانند. این اثر یک خ77اطره هزارت77ویی ازج77امعه فرانس77ه دراواخ77ر ق77رن 
بشمار می آید.

عنوان های گوناگون هفت جلد رمان (زمان ازدست رفت77ه) پروس7ت ب7ترتیب بص7ورت زی7ر هس77تند : در   
جهان اسوان، درسایه ش77کوفه ه77ای دوش77یزه گ77ان ، جه77ان گورم77ان، جه77ان زن77ان و م77ردان همجنس77گرا،
زندانی، فراری، و زمان بازیافته. راوی داستان باکمک فن خاطره و تداعی ب77ه ش77رح داس77تان می77پردازد؛ او
بطورغیرارادی به یادگذشته های خود می افتن.تعثیر نظری7ه ا7میرناخودآگاه فروی7د رامیت77وان درای7ن رم7ان
احساس نمود. سه داستان عشقی-جنسی ازجمله دیگرمحتوای این رمان چندهزارص77فحه ای هس77تند.

تامیانه قرن بیست منقدین هنوز به بررسی آن می پرداختند.

کارگران ومبارزه طبقاتی در رمان .۔ ۱۵۶

Martin Andersen / Martin Nexo (1869 – 1954)    ادبیات چپ ؛ تبلیغی ولی انسانی .
فرارادبی ازکاپیتالیسم به استالینیسم .

شاگردکفاش نویسنده ی طبقه کارگرشد .
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مواوع آثار مارتین آندرسن یا (م77ارتین نکس777و)،نویسنده دانمارکی،اتحادومب77ارزه ک7ارگران وفقزاجتم7اعی
درغرب است.اونخستین نماینده ادبیات انقلبی وکارگری درشمال اروپا درکشورهای اس77کاندیناوی ب77ود ،
وی نخستین نویسنده اهل اسکاندیناوی است که به مواوعات اجتماعی پرداخت. برای نخس77تین ب7اردر
ادبی77ات دانم77ارک، توس77ط او پرولتاری77ا ومب77ارزه اجتم77اعی ظاهرشدند.رم777ان ه77ای مارکسیس77تی اوگرچ77ه
تبلیغاتی ولی انساندوستانه هستند. درآثاراونقش تاریخی طبق77ه کارگردرکش77ورهای ص777نعتی،پایه ه77ای
استتیک وتئوریک ادبی اوگردید.اودرنوجوانی به دلیل فقرخانوادگی به شغلهای چوپانی،کفاشی،نوکری و
معلمی پرداخت وباکارکودکان درآندوره شخصا آشنا شد. پدر وی نیز یک س77نگتراش معم77ولی ب77ود. وی از

،بانقش تاریخی طبقه1905 ونزدیکی به انقلب روس درسال 1902طریق سفر به اسپانیا وایتالیا درسال 
کارگرآشناگردید، وب77افقر درجن77وب وش77مال اروپ77ا درآغ77ازقرن بیس77ت آش77نا ش77د.او ب77ه عل77ت مارکسیس77ت

 مقیم آلمان شرقی بود.1949شدن،ازسال 
"آندرسن نکسو" دررمان، جای زیادی را به بح7ث ه7ای سیاس77ی وای7دئولوژیک میده77د . او بی77ن س7الهای

 هوادارسوسیال دمکراسی بودوبعدها کمونیست شد.هومانیسم اوتح77ت ت77اثیر مارکسیس77م1917-1910
 عضو حزب کمونیس77ت کش77ورش یعن77ی1937وپروتستان های مسیحی اسکاندیناوی است. وی درسال 

دانمارک شد . ب7رای اوسوسیالیس77م ن77ه موا77وعی اقتص77ادی و ن77ه آرزوی77ی سیاس77ی بلک77ه عش77قی ب77ه
نیکوسرش77تی انس77ان ن77وین ب77ود. س77تونهای اص77لی رمانه77ای وی روی خوش77بینی ب77ه پی77روزی، واتح77اد
زحمتکشان میباشند. آندرسن براثر تجرب77ه ه7ای شخص7ی ب7ه ای77ن ن77تیجه رس7ید ک7ه پرولتاری7ای ش7هری
آنزم77ان، بس77یاربیچاره ت7ر ازک77ارگران روس7تایی بود.منق777دین ادب7ی اورامهم7ترین نماین7ده ادبی7ات رئالیس7م
سوسیالیستی درشمال اروپا میدانند. او نخستین باردرادبیات اروپای غربی به شرح زندگی ی77ک نماین77ده
مبارزه طبقاتی ازطریق هنری وادبی پرداخت وباکمک قهرمانان کارگری آثارش به تحول وپیشرفت جنبش
انقلبی کارگران کمک نمود. وی میگفت که خواننده باید با بی عدالتی ه77ای اجتم77اعی آش77ناگردد و آن77را
تب77دیل ب77ه ی77ک آگ77اهی طبق77اتی نمای77د ت77ا م77وجب تغیی77رات اجتم77اعی ش77وند. آندرس77ن باکم77ک خ77اطرات

اتوبیوگرافیک اش کمک مهمی به ادبیات سوسیالیستی جهانی نمود.
 رم7ان انقلب7ی وک7ارگری: پل7ه جه77انگیر،دیته دخترم7اهیگیربچه آدم،4ازجمله آثار مارتین آندرسن نسکو: 

جل7د4مورته س7رخه، ومس77افران ص77ندلیهای خ777الی،هستند. اوخ7الق آث7اردیگری مانن77د: س77رزمین اله77ی،
خاطرات،تقابل باصبح جوان،دوجه777ان،روزهای آفت7ابی، ب7ازی ل777وتری،ژانت، نس7ل برب777ادرفته،گناهان، ی7ک

مادر،تپه های موش کور،درتحسین عمق، و مجموعه نوولهای سایه ها، نیزاست.
 زب77ان خ7ارجی ترجم77ه ش777د.دراین رم77ان نخس77تین ب7ار ی7ک20شاهکاراو رمان "پله جهانگیر" است که به 

نماینده طبقه کارگر،قهرمان رمان میشود که براثر آگاهی طبقاتی واردمبارزه اجتماعی میگ777ردد.اونه تنه77ا
س777نبل جنب77ش انقلب77ی ک77ارگری اس77ت بلک777ه آن رم77ان س77نبل حماس77ه وروای77ت داس77تانی طبق777ه
کارگراست.آنزمان درتعدادی ازمطیوعات سوسیال دمکراسی کشورهای اسکاندیناوی ای77ن رم77ان بص77ورت
دنب77اله دار منتش77رگردید. رم77ان" پل77ه جه77انگبر" او گ77ذر نویس77نده از رئالیس77م انتق77ادی ب77ه رئالیس77م
سوسیالیستی رانیزنشان میدهد. در رمان " دیته،دخترماهیگیر،بچه انسان" او به تحس77ین اززن77ان ک77ارگر

وانقلبی میپردازد. این رمان بصورت فیلم نیز درآمد. 
آندرسن درزمان خود باکمک مقالت ،سخنرانی ها وس7فرنامه ه7ا ب7ه طرف7داری ازش7وروی ومب7ارزه علی77ه
ادکمونیستهای غرب پرداخت. وی درزمان جنگ جهانی دوم به سبب دفاع ازشوروی،ازکشورخود اخ77راج
ش77د وب77ه ش77وروی رف77ت.درآن زم77ان فاشیس77تها اورا ب77ه به77انه ه77واداری از سوسیالیس77م تح77ت تعقی77ب

 فرار کن77د1943 توسط نیروهای نازی آلمان دستگیرشد ولی توانست درسال 1941قراردادند. وی درسال 
 کتابه77ایش را درمراس77م1933و دوباره به ش77وروی ب77رود. اوازجمل77ه نویس77ندگانی ب77ود ک77ه نازیه77ا درس77ال 

کتابسوزی به آتش کشیدند.آندرسن درزمان جمهوری وایمار به س77بب حک77ومت سوس77یال دمکراته77ا و در
آلمان شرقی به دلیل حاکمیت استالینیستها،خوانندگان زیادی داشت ودرکشورهای بلوک ش77رق اورا در
رتبه کلسیکها بشمار می آوردند.درزمان جنگ سرد،درکشورهای پیمان ناتو،اومحبوبیتی نداشت ولی در

کشورهای پیمان ورشو،یکی از پرخواننده ترین نویسندگان خارجی زمان خود بود.
 زیرتاثیر ادبیات لیبرال بورژوایی ناتورالیس77تی ب77ود. او1893-1903آندرسن غیراز سمبولیسم،بین سالهای 

بع77دها ول77ی ب7ا کم7ک ادبی7ات ب77ه آگ77اهی طبق7اتی پرولتاری7ا کم7ک نم77ود وباانتق77اداز رفرمیس7م سوس7یال
دمکراتها،آنرا ارتجاعی نامید. اودریکی ازرمانهای کارگری اش سیاس77ت رفرمیس77تی سوس77یال دمکرات77ی
رامورد نقذقرارداد.وی گرچه تحت ت7اثیر نویس7نده دانم7ارکی وبرن7ده نوب7ل "هنری7ک پونتوپی77در" ب7ه مس7ائل
مردمی پرداخت ولی خلف او خوشبینانه مس77ائل را ط77رح نم77ود. اوب77ا توص77یف واقعگرای77انه محی77ط اط77راف
وامید سوسیالیستی،خواهان تغییرات اجتماعی شد. او میگفت ح7تی اگرمق7دمات عین7ی وذهن7ی ب7رای
انقلب آماده نباشند،طبقه کارگرباید برای اتحاد سراسری خودکوش7ش نماید،چ77ون تجرب77ه فق77ط ازطری7ق

عمل ممکن است.بعدهاتعداد بیشماری ازنویسندگان رئالیستی غرب تحت تاثیر او قرار گرفتند.
 و روشنفكران بیچاره !–ماكس فريش  

 علیشاد لربچه۔  ۱۵۷
Max Frisch  (1911 – 1991) 

 سال حاكمیت فاشیسم درنیمه اول قرن گذشته درغرب،باعث شد كه اغلب نويسندگان13جنايت هاي 
كشورهاي آلماني زبان بعد از پايان جنگ ،بجاي طرح ادبي مسائل طبقاتي، حدود يك ربع ق7رن ب7ه ش7رح
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جنايت هاي نژادي نازيسم بپردازند. ماكس فريش،نويسنده آلماني زبان سوئیسي، و خ77الق نمايش77نامه
هاي انتقادي-رئالیستي، نه تنها پیرامون نارسايي ه77اي ج77امعه م77درن ب77ورژوايي قل77م زد بلك77ه ب77ه تاكی77د
خاصي روي: هستي،آزادي،هويت،تقصیر، و مسئولیت فرد،مخصوصا روشنفكران غرب پرداخت. اوبااشاره
به رفتار جامعه فاشیست ب7ا : يهودي77ان، كولیه77ا، و كمونیس77تها، ب77ه بح7ث ت77راژدي قرب7اني ش7دن انس77ان
ازطريق همنوعانش پرداخت. مواوع ديگرآث777اراو،شرح خراب77ه ه7اي جنگ77ي اروپ77اي آزادش77ده ب777ود.اوگرچه
خودراشاگرد برشت میدانست ولي به مخالفت باهرگونه دگم و ايدئولوژي گراي77ي پرداخ77ت و میگف77ت ك77ه
ديكتاتورها،ديوارهاي مدل چیني،میسازند تاازورود آينده به كشورشان جلوكیري نماين777د.اومدعي ش77دكه
زندگي انسان اغلب وابسته به حوادث اتفاقي است .وازكشته شده گان جنگ و فاشیسم خواست !كه
درادبیات به طرح مواوعاتي بپردازند كه زندهها ازآنها واهمه دارن77د.او مینويس77د ك77ه درج77امعه بح77ران زده

بورژوازي، خردگرايي مدتها است كه درخدمت خردگريزي قرارگرفته است.
درنظرمنتقدين ادبیات، مواوع آثار ماكس فريش اغلب تض7اد می7ان روش77نفكران وج77امعه ب77ورژوازي اس7ت.
درجامعه بحران زده ،پاره اي ازروشنفكران،مدام اتوبیوگرافي خودراباداستان هاي خی77الي و ادب77ي تع77ويض
میكنند.ماكس فريش خلف برشت اغلب میان شك اخلقي و امید در نوسان بود.اوبااشاره به خردگرايي
انسان و هويت شخص، مدعي است كه جامعه وجهان سرمايه داري میكوشد تا انسان را بي شخصیت
نمايد. خلف نمايشنامه هايش كه به مواوعات سیاس7ي می7پردازد- رمانه7اي اواغل7ب ش7رح سرنوش7ت
خصوصي روشنفكران بعداز شكست فاشیسم است.اوبه شرح تیزبینانه و روانشناسانه انسانهايي م77ي
پردازد كه درجستجوي هويت خودهستند و میگفت ك77ه درج77امعه اي از خودبیگانه،بح777ران خصوص7ي ف7رد
نتیجه بحران اجتمايي زمانش است. و تصويرغلطي ك77ه ج77امعه و انس77انهاي غ77رض ورز اط77راف، ازكس77ي
میسازند،موجب بحران روحي شخص قرباني شده میشوند.اوازجمله مسائل بیگانگي تم77دن زم77ان ح77ال
را، مشكل انس77ان ب7راي قب7ول ي77ا رد “خ7ود“ و آزادي از زن7داني ك77ه ديگ77ران آن77را براي77ش تص7وير ك77رده ان7د،
میدانست.كوشش اودر راه خلق ادبیات براي جهاني انساني است. گرچه او زير تع77ثیر كیركگ77ارد م77دعي

شد كه دريك شرايط عمیق و مطلق طردشده، انسان حتا براي انتخاب خود نیزناتوان است .
 تعثیرمهمي روي زن77دگي48-1947مورخین ادبیات مدعي هستند كه ملقات فريش با برشت درسالهاي 

نويسندگي وي گذاشت. اوسالها خودرا با تئوري “تاتر رواي77تي “ برش77ت مش77غول نم77ود ول77ي نس77بت ب77ه
نقش و نیروي تعثیر ادبیات دراجتماع بسیار شكاك تر از برشت بود. خلف برشت، او امیدزيادي به نق77ش
فرد براي مبارزه آزاديبخش میدانست تا به نیروي جمع. او زير عنوان يكي از نمايشنامه ه77ايش را “قطع77ه

آموزشي،ولي بدون آموزش“ نام نهاد و در مورد انقلب پرولتري برشت، شديدا ابراز شك نمود. 
پاره اي از محققین ادبیات،غ77الب آث77اراورا اتوبیوگرافی77ك میدانن777د.منتقدين او آث77ارش را غالب77ا گ77زارش گ77ونه
مینامند تاادبیات،چون خواننده درآثاراو نمیتواند مرز بین حقیقت و خی77الپردازي را تش77خیص دهد.مخالف777ان

 و نمايشنامه ه77ايش را غالب77ا نزدي77ك–اوآثارش را حاوي: خودخواهي معلمانه ، حاشیه پردازي بیوگرافیك 
به تاتر مبتذل و جنجالي میدانند. ماكس فريش مانن7د مونت77اين میگف77ت ك77ه نويس77نده باي7د ب77ه خوانن77ده از
همان نخستین سطر، احساس: خصوصي بودن، صداقت، و خانگي را تلقین نمايد. همه اين زحمات او را

میتوان كوشش ديگري براي انساني نمودن جهان، دانست.
درنظر فريش،سرزمین ادبیات را جامعه شناسان فراموش كرده اند و آمارهاي جامعه شناسي به مسائل
ف77رد و ش77رح شخص77یت او ب77ي ت77وجهي مینماين77د. فق77ط درادبی77ات اس77ت ك77ه میت77وان معن77ي و امكان77ات
داستانهاي زندگي را به آزمايش گذاشت،فقط نويسندگي باواقعیات سروكار دارد ودرحین نوش77تن اس77ت
كه انسان متوجه و احساس واقعیت میكند.در ج7امعه بح7ران زده ازخودبیگ777انه،هنرمندان و روش77نفكراني
كه درجستجوي هويت خود هستند، میخواهند گذشته خودرا ازسینه تاريخ پ77اك ك77رده ت77ا بتوانن77د زن77دگي
جديدي را آغاز كنند. هر “من“ي يك نقش اس77ت، چ77ون روش77نفكران همچ77ون تع77ويض لب77اس ب77ه آزم77ايش
زندگینامه هاي گوناگون خود میپردازند.اوبه تكنوكراتهاي تحصیلكرده اش77اره میكن77د ك77ه فك7ر میكنن7د هم77ه
چیزرامیتوان باكمك ارب و جمع پیشبیني نمود،در صورتیكه تضادها و واقعیات زندگي پیچی77ده را نمیت77وان
حتا باكمك تجزيه و تحلیل شرح داد.اينگونه نظرات موجب شد كه جنبش سراس77ري دانش77جويان درس77ال

 اروپا ،به مخالفت سیاسي با ماكس فريش بپردازد.1968
 درسوئیس زندگي نم77ود ،گرچ77ه اغل77ب در س77فر ب777ود.ودردانشگاه ادبی77ات و1991 تا 1911اوبین سالهاي 

معماري خوانده بود و سالها يك زندگي مشترك با شاعره اتريشي،اينگبرگ باخمن داشت. اوغیراز جايزه
 رانیز ازآن خود نمود.يك777ي از جملت قص77ار1976ادبي جرج بوشنر، جايزه كتابفرشي هاي آلمان در سال 

او اين بود كه گفته بود:“ كورتر از كورها، ترسوها هستند“.
ازجمله نمايشنامه هاي او: آندورا ، آنان دوباره آواز میخوانند، آتش افروز، بیوگرافي-يك ب77ازي . و از جمل77ه
رمانهاي او: آق77اي س77اكتي- اس77تیلر، جن77اب ف77ابر، اس77م م777ن-گانتلباين . و از جمل77ه داس77تانهاي بلن77د او:
موناتوك،انسان ظاهرمیشود،ريش آبي، ديوارچین، عشق دون ژوان به هندسه، سوئیس-ب777دون ارت77ش ،
سوئیس-بعنوان وطن،اوراق كیسه ناني، يادداشتهاي روزانه با ماريون، يادداش77تهاي روزان77ه منتشرش77ده

 بانشر1945، هستند. اولین موفقیت ادبي فريش درسال 1972، وخاطرات منتشرشده سال 1950سال 
:سفر ب7ه ش7هر پكن7گ ، و نمايش777نامه:آنان دوب7اره آواز میخوانن77د، آغ7از ش7د. مش77هورترين رم7ان او:آق77اي
ساكتي ي77ا اس77تیلر، پیرام77ون ف77ردي اس77ت نق77اش و مجس77مه س77از. كت77اب مون77اتوك او، داس77تاني بلن77د و
اتوبیوگرافیك است. آقاي فابر، گزارش پیرامون يك مهندس است. او هر چیزي را كه نتواند با كمك جمع و
ارب حساب نمايد، بي معني و غیر مه7م میداند؛ازجمل777ه: عش7777ق،دين،هنر، وا7عیت روح77ي و غی7ره .
يادداشتهاي روزانه ماكس وبر شباهت زيادي به آثارخیالي-ادبي دارند . وآثار ادبي-خیالي او، گزارشي از
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تجربه ها و خاطرات روزانه اش هستند. عنوان كتابها و آثارش معمول خبر از بحران هويت نام ، ش77خص و
فرد هستند. 

جوانمرگي آنارشیست ها در فقر و تنهايي .۔ ۱۵۸

 Max Stirner (1806-1856)           خشم،شورش ،وآغاز آزاديخواهي طبیعتگرايي.

بنام خلق وخشم!،خشم اهمیتي مهمتراز انقلب داشت،خشم نوعي شورش فردي است.آنارشیس77ت
ه77ا ه77م درراه آزادي خ77ون دادن77د. م77اكس اش777تیرنر،اسم مس77تعار “يوه77ان كاس77پر اش77میت“،فیلس77وف
آلماني،نظريه پرداز آنارشیسم و يكي ازمهمترين نمايندگان فردگرايي است.اويكي از هگل گرايان چپ نو
ويكي ازمخالفان كمونیسم زمان خودبود.آنارشیسم اوريشه درمكتب طبیعتگرايي (فیزيوكراتي) داش77ت و
ن77ه براس77اس ي77ك نظري77ه اجتم777اعي.دولت پ77روس آلمان،فیزي777وكراتي انقلب77ي اورا،ادفلس77فه معرف77ي

س7الگي ج77وانمرگ شد.اث777ر مع7روف او “ف77رد و50نمود.گرچه اودست به سلح نبرد،درفقروتنهايي درسن 
 يك جنج7ال فرهنگ7ي سیاس7ي برپ7انمود، ول7ي ب77ه زودي آن و1845مالكیت اش“ نام داشت كه در سال 

م77ؤلفش فرام77وش ش777دند.انديشه ه77اي اودرادبی777ات،ازجمله روي داستايوس77كي اثرگذاش77ته ان77د. ص77فت
مشترك اشتیرنر بانیچه را “خود“مركزبیني اش میدانند.اشتیرنر دركتاب “ايدزلوژي آلماني“ موردبررسي و

انتقاد ماركس وانگلس قرارگرفته است.
ماكس اش77تیرنر ي77ك نويس77نده شورش77ي است.اوي777ك مب77ارزه فردگراي77انه راديك77ال و آنارشیس77تي راتبلی77غ
مینمود.شورش اوعلیه نظام فئودالي و حكومت سلطنتي دول77ت پ7روس نیزقاب77ل اهمی7ت اس77ت.اوباتاكید
روي نقش فرد،يك777ي ازپیش77گامان اگزيستنسسیالیس77م انديش7منداني مانن7د كامو،س7777ارتر،ياسپرس، و
هیدگر است.باتوجه به فرد گرايي زمان ح777ال،نظراتش میتوانن77د اكن77ون نی77ز موا77وع روزباش777ند.اودرمحفل
“آزادان“ بانظرات چپ هگلي آش77ناگرديد.اداره سانس77وردولت پ77روس پیرام77ون ت77اخیر درچ77اپ اث77رش اعلن
كرده بود كه نشرآثاراوجامعه را تهديد نمیكنند ولي بیچ77اره گ77ي فلس77فه اجتم77اعي و سیاس77ي را نش77ان
میدهند!.اش777تیرنر میگف77ت ك77ه خ77دا، شاه،میه777ن، و ش77یخ، اش77باهي مخ77وف هس77تند ك77ه باي77د ازط77رف
شورشگران،كیش و رانده شوند. دولت و جامعه هم میتوانند دش77من آزادي ش77خص باش777ند.طبق نظ77راو

هرپديده اي كه مزاحم شكوفايي وفردگرايي شود،بايد موردمبارزه قرارگیرد.
نظرات اوراامروزه،نشانه نوستالژي آزادي،سرگرداني،هدف جويي و فردگرايي میدانند ك77ه محص77ول دوران

 سال پیش آلمان؛ فاقد انقلبي چون فرانسه و انگلیس، میدانند.شرايط200ارتجاع سیاسي و اجتماعي 
تاريخي كه دلیل ظهور انقلبیون و معترایني چون:ماركس،انگلس،نیچه، واو شد.

 درآلمان زندگي نمود.اوبعدازتحص77یل1856تا 1806ماكس اشتیرنر 7 يا يوهان كاسپر اشمیت،بین سالهاي 
فلسفه و الهیات،چندسالي آموزگار ، مترجم و روزنامه نگار بود.ترجمه آثار آدام اس77میت ازجمل77ه كاره77اي
اوهستند.وي چ77ون داراي پیش7اني بلن77دي ب777ود،درزمان دانش7جويي اورا اش7تیرنر نامیدن7د ك77ه ب77ه معن77ي

 ساله ب77ود ك77ه همس77ر اول77ش درحی77ن زايم77ان ك77ودك اش درگذشت.اش777تیرنر31“پیشاني بلند“ است.او 
همراه همسر دومش دكان شیرفروشي راه انداخت،ولي ورشكسته شد و بعلت بدهكاري هاي ناش77ي

ازفقر،دوبار به زندان افتاد.
غیراز كتاب “فرد و مالكیت اش“،اشتیرنر خالق مقالت،نقدها و ترجمه هايي نیز است.پاياننامه لیس77انس
او پیرام77ون تعلی77م و تربی77ت،“ق77وانین م77دارس“ ن77ام داش77ت .ازاو آث77ار كوت77اه و اعتراا77ات كت77بي ديگ77ري

نیزبجامانده.
اشتیرنر مینويسد كه آزادي فرد نمیتواند بوسیله جامعه بلك77ه بايدتوس77ط خ77ود او ص77ورت گی777رد.اوبجاي  

انقلب اجتماعي،انقلب دروني فردراتوصیه میكرد.وي با انتقادازكمونیسم میگفت كه دراي77ن نظ777ام،شعار
رفاه عمومي به معني رفاه فرد نیست وچون جامعه ماوراي فردقراردارد،درنتیجه كمونیسم نیزآزادي فردرا
محدود میكند.درنظر اشتیرنر “منیت فرد“ خالق واقعیات و حقايق است. ماركسیستها ام77روزه اورانماين77ده
يك ايده آلیسم ذهني میدانند كه فردگرايي مطلق رانمايندگي میكن77د و س77خنوري و ش77عارهاي ظ77اهري

وانقلبي اش را،بانظرات ارتجايي  لپوشاني میكرد.
آثار اوامروزه تداعي كننده مقوله هاي: آزاد ازتسلط،ح77اكمیت و اعم7ال ق77درت هس777تند.اوقاطعانه مخ77الف
هرگونه وحدت كلیسا ودولت بود و میگفت كه بايد با عقل ستیزي دين،مبارزه نمود.وي بااشاره ب77ه زم77ان
خود میگفت كه دردولتي كه آرامش و س77كوت ب77الترين وظیف77ه باش777د،آزاديخواهان را ي77اغي مینامن77د.وي
توص77یه مینم77ود ك77ه ف77رد نباي77دهیچگونه ملحظ77ه ورع77ايتي درمقاب7777ل:دولت،دين،اخلق و غی77ره بنماي77د.
ودرمدارس هدف تعلیم وتربیت بايد آموزش هويت و شخصیت آزادي خواهي باش77د و لزم نیس77ت ك77ه م77ا
اخلق راازمنابع دست دوم مانند كلیسا و مدرسه بیاموزيم،چون انسان ذاتا نجیب و كبیر! است.درتعلی77م
وتربیت بايد بچه ها را اززنجیر دين،دولت، و كلیسا آزاد نمود.اوخودسري،ش777ورش،بي تربی77تي!، و اعم77ال
آزادي اراده شخص77ي محص77لین رام77وجب س77نگ بن77اي انس77ان ازادب77ودن، بع77دي آن77ان میدانست.اش777تیرنر
بااشاره به انقلب درجامعه فرانسه میگفت كه در جاهاي ديگر آزادي عمل مطرح اس77ت ودردول77ت پ77روس
آلم77ان،آزادي آرزو نم77ودن مخفی77انه 7، در انقلب فرانس777ه،برابري ش77هروندان مط77رح ب777ود،درآلمان براب77ري
زيردستان موعظه میشود، درحالیكه درفرانسه،يك آزادي انقلبي جاافتاده،در دول77ت پ77روس بح77ث ازآزادي
مسیحي میشود.درآلمان میخواهند حتا عشق را يك مواوع دولتي كنند و خطاب ب77ه م77ردم میگوين77د ك77ه

آنها آزاد هستند تاوظايف شان راانجام دهند.
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ازجمله آموزگاران او: هگل،فويرباخ،وبائور، در محف77ل آزادان بودند.ام777روزه ابرم77رد نیچ77ه راطرح77ي ازنظ77رات
اومیدانند.تاچه میزان نیچه تحت تاثیر اشتیرنر است،نامشخص میباشد چون نیچه من77ابع تحقیق77ي خ77ودرا
دقیق نمیگوي77د. فردگراي7ي افراط7ي اخلق7ي اش7تیرنر براس7اس نظري77ه ش7ناخت فیش7ته است.وازجمل77ه

هدفهاي عملي آنارشیسم را آن میدانست كه انسان بايد به هیرچیزي كه نیاز دارد، دست بیندازد!.

سالگرد مرگ شاعر شورشي.۔ ۱۵۹

اگر شاعري انقلبي و پرشور ،بعد از پی77روزي انقلب دلخ77واهش ،دس77ت ب77ه خودكش77ي بزن77د ي77ا خواه77ان
انقلب دوم يعني انقلب فكري و فرهنگي شود ، نبايد پرسید عیب كار در كجاست يا تقصیر از كیس77ت ؟

 ساله بود كه به دلیل سرخورده گي در عشق يا اعمال خفق77ان دول77تي در37شاعر خارجي مورد نظر ما 
جامعه ، خودكشي نمود . او در جلسات شعرخواني اغلب با پیراهن زرد پر رنگي سالن محل شنوندگان
را تبديل به صحنه تئاتر يا رينگ بوكس ورزشي مي نمود . او ن77ه تنه77ا خ77ود را آوانگ77ارد میدانس77ت بلك77ه از
نظريه پردازان جنبش ادبي فوتوريستي شد . ديگران او را به اي77ن دلی77ل ش77اعر و انس77ان عص77ر آين77ده ن77ام
گذاشتند . در جلسات ش77عرخواني ،غی77ر از پیره77ن زردش ، قدبلن77د و هیك77ل ورزش77كارانه اش جل77ب نظ77ر

میكرد . 
ول77ي ك77امل انقلب77ي ب77ود . در اش77عارش : فري77اد ، ش77كايت ، تحري77ك و گرچه زبان شاعرانه اش تلگرافي،

.اعتراض ، گوش آسمان را به خراش مي انداخت . او شاعري دقیق با لحن و سخني  لخت و عريان ب77ود
به نقل از وايتمن ، شاعر آمريكايي مي گفت : فرياد خشن و وحشي شاعر بايد سقف جهان را ب77ه ل77رزه
اندازد . اشعارش ديالوگ هايي با خواننده و شنونده بودند . او در طول عمر كوتاه خ77ود ب77ه دلی77ل مب77ارزات

اجتمايي سه بار به زندان افتاد .
 در ش77هر كوچ77ك بغ77دادي1893ماياكوفسكي ، شاعر ، نقاش و نمايشنامه نويس مورد نظر ما ، در سال 

در ايالت گرجستان در جنوب روسیه تزاري به دنیا آمد . او هم وليتي استالین نیز بود . ماياكوفس77كي در
 ب7ا وج77ود1922 در دوره حك7ومت لنی77ن ب77ه دلي77ل غیرمش77خص خودكش7ي نم77ود . او در س7ال 1930سال 

آوانگارد بودن به جنبش ادبي-هنري فوتوريست ها پیوس77ت و در ط77رح و ثب7ت دو مانیفس77ت آنه7ا يعن77ي :
 فعال بود . – و- يك توگوشي براي سلیقه مرسوم عمومي –گورتان را گم كنید 

فوتوريستها خود را پیشتازان فرهنگ جديد بعد از انقلب میدانستند . به نظر آنها هنر فوتوريستي وظیفه
اي اجتمايي دارد . آنها میگفتند بايد جهاني نو ،با كمك واژهها ساخت ن77ه ب7ا كم77ك نظري77ه ه77ا . آث77ار آنه7ا
كوششي بود تا انتظارات جامعه از شاعر را برآورده كنند . به عقیده آنها شاعر، نويسنده ش77عر نیس77ت ،

بلكه وسیله اي است براي تولید شعر در پروسه خلقیت هنر . 
–ماياكوفسكي به اشعارش نام هايي تحريك كننده و يا تبلیغاتي داد ، از جمله : فرماني ب77ه ارت77ش هن77ر 

 مص77احبه ب77ا م77امور اداره– زيردري77ايي س77تون فق77رات – ابره77ا در خش77تك تنب77ان –از خیاباني ب77ه خیاب77اني 
 شاعر كارگران- و سرودي براي انقلب . – رژه چپگرايان-درودي رفیقانه –مالیات-سرنشین اتومبیل 

ماياكوفسكي تحت تاثیر اشعار لرمانتوف نه تنها شاعران زيادي را زي77ر ت77اثیر گذاش77ت ، بلك77ه به77ترين آث77ار
او ،بعدها به ادبیات جهاني قرن بیستم جه7ت داد . در زم7ان حك7ومت ش7وروي س7ابق، ماياكوفس7كي در

كنار پوشكین ، لرمانتوف ،و نكراسوف از پرخواننده ترين شاعران كشور شد .
در نمايشنامه : توفان نوح ، نوشته ماياكوفسكي ، طبقه كارگر و س7رمايه دار ب77ه دلی77ل توف77ان و س77یل در
يك كشتي نجات سوار میشوند و به جستجوي بهشت موعود م77ي پردازن77د . آنه77ا ان77واع نظامه77ا مانن77د :

 و سوسیالیسم را آزمايش میكنند و چون در آسمان و يا بهشت–پادشاهي-الهي-جمهوري- دمكراسي 
،حوصله شان سر میرود ، كارگران سرمايه داران را به دريا م7ي اندازن7د و ب77ه زمی77ن ب7ر میگردن7د و س7عي
میكنن77د در آنج7ا آرزوي بهش77ت و ات77وپي را عمل77ي س77ازند . ي77ادآوري اينك77ه هم77انطور ك77ه ش77اهد ب77وديم ،

ساختن بهشت زمیني تا آمدن گورباچف ادامه داشت . و قس علیهذا ! .
پاسترناك در رابطه با استالین كه سالها بعد از مرگ ماياكوفسكي گفته بود : او بهترين و با استعدادترين
شاعر كشور شوراها بود ، نوشت : اين دومین كوشش دولتي و حزبي براي قتل يك ش77اعر ترق77ي خ77واه

بود .
لنین كه گويا به هنر مدرن مخصوصا به فوتوريسمها علقه اي نداشت ، در باره ماياكوفسكي گفته ب77ود :
كمونیسم مورد دلخواه آنها ، كمونیسم شلوغ ك7اري و خ7روس جنگ77ي اس7ت . او لوناچارس7كي را م77امور
نمود تا جلو جنبش فوتوريستها را بگیرد . جو فرهنگي رسمي دولت، سالها فوتوريس77تها را نیهلیس77تهاي
آنارشیست نامید و دلیل شور و آتش سرودهايشان را بلغورهاي ناش77ي از ت77ب ش77ديد س77رماخورده گ77ي

دوران كودكي نام گذاشت .
ادبیات آوانگارد جهاني هنوز كه هنوز است براي آثار ماياكوفسكي ارزش فراموش نش77دني قاي77ل اس77ت .

 مي اندازد .یرانو خسرو ا شور و احساسات اجتمايي و زيبايي شناسي او ما را بیاد : صمد – سعید-
  

      زنان شاعر و مردان نويسنده درتارنما۔ ۱۶٠
McCullers , Carson  ( 1917 – 1967) 

عكس هاي زيباي تارنمايي تني چند از زنان شاعر خودي اينروزها در محل77ه م7ا م77وجب بح7ثي ش77ده ك77ه
جرا بعد ازاينكه مردان هموطن از ژانر شعر به داستان كوتاه نويسي ،روي آوردند، زنان هم میهن ،دوب77اره
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س77راغ ش77عر رفت77ه و تقريب77ا در ه77ر س77ايت ك77امپیوتري میت77وان ش77اهد رقم77ي از اش77عار معم77ول ؛ زيب77ا ،
اجتمايي،انتقادي، فمینستي و گاهي هم ناسیونالیستي يا مردستیزي آنها شد ؟.آيا اين پديده نش77اني
از ادام77ه پوي7ا نب77ودن فرهنگ7ي ،ي77ا مح7دوديت باقیمان77دههاي رمانتی77ك، آن اس77ت ؟، چ77ون درس7اير جوام77ع
پیشرفته، بعد از پشت سر گذاشتن حتا مرحله رمان نويسي ، آنها سالها است كه وارد ژانره77اي ج77دي
تر يا مرحله نقدو مقاله نويسي: فرهنگي ، فلسفي، اجتمايي ، زيباشناسانه، غیره و ذالك شده ان77د. ي77ا
اينكه بدلیل فشارهاي عاطفي و خانوادگي و يا نبود وقت و آرامش لزم براي بعضي از اين دوستان مبارز
فرهنگي ،شعر تنها نوع رسانه يا ارااي احساسات انساني و شخصي اس77ت ؟باي7د پرس77ید چ77را بع77د از
اينكه غ7الب پس7ران آدم ،می7دان ش7عر را خل7وت كردن7د، دخ7تران ح77وا اكن77ون ب7ا ق7دري ت7اخیر ت7اريخي ب7ه
رنسانس دوباره آن كمر بسته اند ؟. آيا بايد آنرا بخشي از ادبیات زنان تحت فشارقرارگرفته،دانس77ت و ي77ا
اينكه ادبیات عام ؟. به امید آنكه در آينده نزديك، بخشي از اين انرژي شعر و شاعري حت77ا ترقیخواه77انه ،

صرف مسايل ديگر، از جمله ، فلسفه، انديشه، نقد و بررسي ، ترجمه ، جامعه شناسي و غیره گردد.
حال بعد از اشاره مختصر فوق، اكنون در اينجا به زندگي و آثار زن نويسنده اي پرداخته میشود كه گرچ77ه
بیش از نیمي از عمر خودرا بیمار، معلول و فلج ب77ود، ول77ي او در راه و ه77دف نويس77ندگي اش ، ب77ه ش77كل

خستگي ناپذيري كوشید تا با خوانندگان آثارش در رابطه اي انساني باقي بماند .
 بع77د از جن77د س77كته ،در آنج77ا1967 در آمريك77ا متول77د ش77د و درس77ال 1917خ77انم م77ك ك77ولرز درس77ال 

 س77اعت–درگذشت.مورخین چپ ادبیات با اشاره به سه اثر مشهور او يعني : قلب ، يك شكارچي تنه77ا 
 و دوشیزه فرنگي ، اورا نويسنده اي انسان دوست میدانند كه ب77ه موا77وع تنه7ايي روح7ي–بدون عقربه 

انسانهاي جوان شهرهاي كوچك ايالت جنوب آمريكاي سرمايه داري پرداخت ، انسانهايي كه در ج77امعه
اي ازخودبیگانه؛ مخصوصا در زمان بحران و تحولت اجتمايي، در جستجوي فرديت خ77ود هس777تند.تاكید او
بطور سنبولیك پیرامون غیرانساني بودن و زوال يك نظم اجتمايي و دورنگ7ي و دوروي7ي ي7ك ج7امعه بیم77ار
میباشد .مسئله و مواوع دوم انسان شكمسیر در آثار وي : تنهايي ، افسرده گي رواني و شكست ي77ا
غیرممكن بودن ارتباط انساني با همنوعان است. معمول قهرم77ان آث77ار او در محیط77ي فاس77د و روب77ه زوال
محاصره شده است. مواوع سوم آثاراش، مش77كلت و س77رگرداني دوران بل77وغ انس77ان اس77ت و مس77ئله
چهارم نوشته هايش ، شرح زندگي غم انگیز انسانهايي است كه از نظر جسمي و يا فكري معل77ول وي77ا
بیمار بوده و درگیر نرمهاي س77نتي اجتم77ايي میباش77ند . م77ك ك77ولرز روياه77اي س77الهاي بل77وغ را تنه77ا دوره

شاعرانه زندگي انسان دوزخ سرمايه داري نابكار میداند.
او سالهاي كودكي را خود در يك خانواده متوس77ط مرف77ه گذران77ده ب777ود.پدرش كارگ7اه تعمی7ر ي7ا مانوف77اكتور
ساعت سازي داشت.و در جواني بعد از تحصیل ،وي پیانو نواز در يك گروه كنسرت بزرگ ش77د ، ت77ا اينك77ه

 سالگي بر اثر سكته، نیمي از بدنش فلج گرديد . عنوان نخستین داستاني كه وي نوشت “ك77ودك30در 
نابغه“ نام داشت . اين عنوان خیالي میتوانست نشاني از زندگي واقعي خود نويسنده باشد. حادثه غم
4انگیز ديگر زندگي مك كولرز ،خودكشي شوهر، بعد از ازدواج مجدد با وي بود. او كوشید بعد از انتش77ار 

رمان موفق، به نمايشنامه نويسي بپردازد .
مك كولرزسعي كرد تا در رمانهايش به مواوعاتي مانند : معني زندگي ، عشق ، رابطه انسانها، ايزول77ه
شدن فرد، و جستجوي خود ،بپردازد ؛ مواوعاتي كه حتا ام77روزه در جوام77ع ص7نعتي و خ7رده ب77ورژوازي از
اهمیت خاصي برخوردارند. او مینويسد كه زندگي گرچه آبستن خوشبختي نیست ، ولي ارزش زيس77تن
را دارد. آثارش گاهي هم شرح مبارزه قهرمانان با روياه77ا و آرزوه77اي غیرعمل77ي خ77ود در ج77امعه طبق77اتي
سرمايه داري هستند. گروه ديگري از منتقدين ، داستانهاي او را تحت تعثیر روانشناسي فرويد گراي77ي و
رمانهاي رمانتیك شوالیه گران میدانند. تبحر در سبك و انشاي نويسندگي و شركت همدردانه با قهرمان
مفلوك داستان، موجب اهمیت و عظمت آثار او گرديدند. بیمار و فلج و غیرنرمال بودن جسمي و ظ77اهري
وي ،سبب شد كه او بتواند پیروزمندانه تعثیر متقابل ف7رد و ج7امعه روي هم7ديگر را دقیق77تر توص77یف كن7د.
گرچه آثارش درغالب كشورهاي غربي ترجمه شده اند ، ولي او هیچگاه ب77ه مش77هوريت جه77اني و ادب77ي

واقعي لزم نرسید. 
گراهام گرين درباره وي گفته بود : من خانم مك ك7ولرز را ب7ه ف7اكنر ترجی7ح می7دهم چ7ون او ب7ا روش7ني و
شفافیت بهتري مینويسد، و اورا برتر از لورنس میشمارم چ77ون او پی77امي اي77دئولوژيك ب77ه خوانن77ده تلقی77ن
نمیكند. وي مك كولرز و فاكنر را تنها نويسندگان بعد از لورنس نامی7د ك77ه داراي حساس7یت ن77و ش7اعرانه
بودند. ويلیامز در باره مك كولرز نوشت كه بعد از مرگ مالويل،فل77ك نويس77نده ديگ77ري مانن77د وي در آمريك77ا
نزائید . ادوارد آلبي، نمايشنامه نويس مشهور، اورا يك جادوگر ادب7ي نامی7د . ب7ه اش7اره م77ورخین ادب7ي ،
مك كولرز درمقايس77ه ب7ا س7اير نويس7ندگان همعص7ر خ77ود، می7ان خوانن7دگان و منتق77دين ادب7ي، ش7انس و
محبوبیت بیشتري يافت. وي ، غی77ر از فرانس77ه ، در آلم77ان م77ورد تحس77ین انس77نبرگر و زيگفري77د لین77ز ق77رار

گرفت.
 ساعت ب7دون عقرب77ه– سرودهايي از قهوه خانه ايي غمگین –از جمله آثار او : قلب ، يك شكارچي تنها 

 و غی77ره هس77تند. رم77ان قل77ب– چشم طل –يك سرباز و يك زن – اختلفات زناشويي – دوشیزه فرنگي –
تنها ، پیرامون جوان كر و لل و تنهايي است كه در ساختمان ويراني زندگي میكن77د . انتق77اد نويس77نده در
اين اثر، پیرامون فقدان : دوستي ، محبیت ، و همدردي میان انسانها است. مشهوريت نسبي او امروزه
بخاطر اين رمان بود. بهترين رمان او را “ دوشیزه فرنگي “ میدانن7د . آن داس77تان دخ77تر ج77واني اس77ت ك77ه

 ب7ار20میخواهد در زندگي زناشويي برادرش شركت نمايد. م7ك ك77ولرز ادع77ا ك7رد ك77ه اي77ن رم77ان را ح7دود 
اصلح نموده تا در آن نشاني از پیشداوري و ابتذال روانشناسانه بروز نكند. منتقدين ادبي ، اي77ن رم77ان را
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ادبیات سالهاي بلوغ جواني نامیده و آنرا تقلیدي از آثار سالینگر معرفي نمودن77د. رم77ان كوت77اه س77رودهاي
قهوه خانه اي، درباره تنگ نظري ساكنین يك شهرستان پرت افتاده جنوب اس77ت ك77ه ب77ر اث77ر ورود انس77ان
معلول و كوژپشتي ، دچار اغتشاش گرديده ، چون آن جناب با تنها زن بیوه پولدار شهر همخانه نیز شده
. رمان فوق حاوي جنجال و احساسات و ترانه هاي مردمي و ارزشهاي اخلقي آن شهر ناكجاآباد داغ77ان
است . گروهي از صاحبنظران ، اي77ن ن77وول را مهم77ترين اث7ر خ7انم م77ك ك77ولرز میدانن77د. دراث7ر ديگ77ري از او،
خواننده به سربازاني برخورد میكند كه به دلیل فشارهاي رواني و عاطفي پادگ77اني، دچ77ار پريش77انحالي
شده و گاهي خودكشي میكنند . كتاب ساعت بدون عقربه ، پیرامون اختلفات نژادي و تنهايي سیاهان
بندري است . در اين رمان كه در زمان فل77ج ب77ودن نويس77نده نوش77ته ش77ده، قهرم77ان داس77تان ، دك77تر دارو
سازي است كه خود سرطان خون گرفته و درحال جان ب77ه ج7ان آفري7ن دادن، اس7ت. كت7اب چش7م طل را
تقلیدي از فاكنر میدانند كه طبق مد روز به مسايل اختلف77ات ن77ژادي اي77الت جن77وب آمريك77ا می77پردازد. م77ك
كولرز كوشید تا در آغاز نمايش77نامه اي ب77ه س77بك اونی77ل و رم77اني ب77ه روش لورن77س بنويس77د، گوي77ا ب77دون

موفقیت لزم .

باختین، مارکسیسم، فرهنگ و رمان۔ ۱۶۱

Michaeil Bachtin (1895-1975)               هورای بورژوازی برای چپ های متزلزل .

میشائیل باختین ، زبانشناس و نظریه پرداز ادبیات و فرهنگ ، فیلسوف التقاطی یا رویزیونیست روزه77ای
 در شوروی سابق درگذشت .1975 در روسیه بدنیا آمد و در سال 1895آغازین انقلب اکتبر ، در سال 

آثارش غیر از استتیک فلسفی در باره رابطه  نویسنده و قهرمان داستان هس77تند . مش77هوریت بع77دی او
در غرب مدیون مبارزه وی علیه فرهنگ انحصاری استالینیستی بود . ب77اختین و کت77اب مش77هور وی یعن77ی

" نویسنده و قهرمانش " تحت تاثیر آثار لوکاچ و کتاب " تئوری رمان " او بودند . 
 ب77ه س77بب بیم77اری ، ی77ک پ77ای خ77ود را از دس77ت داد .1938 دس77تگیر و در س77ال 1929ب77اختین در س77ال 

 انجام گرف77ت . ام77روزه اش77اره میش77ود1918سخنرانی معروف او در باره " خدا و سوسیالیسم " در سال 
 دس77تگیر نمیش77د و در مس77کو میب77ود ، یقین77ا ج77ان س77الم از مح77اکمه و تروره77ای1929که اگر او در سال 

 بدر نمی برد . 30استالینیستی دهه 
در دهه بیست قرن گذشته محفل باختین در شوروی تصمیم ب77ه انتش77ار مجم77وعه " فلس77فه زم77ان ح77ال

 ، در کش77ورهای انگلیس77ی زب77ان بعن77ون ن77ابغه1975اروپای غربی " گرفت . باختین یعد از م77رگ در س7ال 
 بش7مار20علوم انسانی معروف شد . او را یکی از نخستین دانشمندان  عل77وم اجتم7اعی اروپ7ا در ق7رن 

 ساله وارد غرب شدند ، در دهه هفتاد، وی در غرب مش777هور70می آورند . گرچه غالب آثار او با تاخیری 
گردید .

امروزه  اشاره میشود که آثار او متکی به سنت فلسفی غرب از جمل77ه – انسانشناس77ی ک77انت ، ف77رد و
ذهن گرایی کوهن ، اخلق پدیده شناس77ی ش77لر ، و افک77ار اجتم77اعی زیم77ل هس77تند . پدی77ده شناس77ی
هوسرل روی مفهوم سازی باختین نیز تاثیر مهمی از خود بجا گذاشت . هم77دردی و اع77تراف ب77ه گن77اه در
آثار باختین بر اساس اخلق پدیده شناسی ماکس شلر است . هنریک برگسن که در آغاز  قرن بیس77ت
در روسیه خوانندگان زیادی داشت ، نیز روی باختین بی تاثیر نبوده است . باختین در مخ77الفت ب77ا نظری77ه
فروید پیرامون  " من اسیر آن است " می گفت که امیر آگاه خیلی پیچیده تر از امیر ناخودآگاه در روان
انسان است . باختین غیر از وطن خود، در کشورهای آلمانی زبان ، انگلیسی  زبان ، لهستان ، فرانسه
،وایتالیانیزمشهورش77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777د. .
منقدین ادبی مدعی هستند که در آثار باختین ، نویسنده و قهرمان داستان ، ب77ا ه77م در زن77دگی دی77دار و
برخورد میکنند. مهمترین اثر باختین یعنی کتاب " نویسنده و قهرم77انش در وح77دت اس77تتیک " تح77ت ت77اثیر
انگیزهها ، منابع و بحث ه77ای روز ق77رن بیس77ت مانن77د – مارکسیس77م ، فرمالیس77م ، نوکانتیس77م ، پدی77ده
شناسی ، فلسفه زندگی ، و فلسفه دین بودند . تاثیر مکتب فرمالیسم روی باختین چنان قوی ب77ود ک77ه

 مقاله " مشکل محتوا ، فرم ، و مواوع در خلقیت کلم " را منتشر نمود .1928او در سال 
غالب آثار آغازین ب7اختین آمیخت77ه ب7ا نظری7ه فلس77فه زن7دگی هس7تند . او میگف77ت ک7ه کت7اب اتوبی77وگرافی
مطمئن تر از کتاب بیوگرافی است . در نظر او ، هنر ، کار با مواد خام است ، و اهمیت و معنی اس77تتیک
همیشه بر اثر رابطه هنر و زندگی بوجود می آیند . باختین میگفت ک77ه بای77د در زن77دگی و ه77ر لحظ77ه آن ،
مواعی ارزشی بگیریم یا ارزشمدارانه رفتار کنیم . در ن77زد او اش77یاء ، انس77انها ، و ح77وادث ، همیش77ه در

یک افق دوردست ، با ارزشها آمیخته میشوند . 
باختین خالق نظریه رمان و نظری77ه داس77تان روای77تی بلن77د اس77ت . نظری77ه رم77ان و اس77تتیک فلس77فی او در
نظریه ادبیات مدرن ، بخشی از عراه های فرهنگی مهم قرن بیست هستند . او که فیلسوف فرهنگ و

 در انستیتو گورکی در مسکو پیرامون ادبیات جهان تحقی77ق م7ی1941نظریه پرداز ادبیات است ، در سال 
نمود . مارکسیست بودن باختین کورکورانه نبود چون او همیشه در فلسفه زندگی یک رابطه دی77الکتیکی
می77ان ف77رد و جم77ع را عم77ده میک77رد . وی همچ77ون م77ارکس ،هس77تی انس77ان را پدی77ده ای اجتم77اعی

 به سبب ترس از تعقیب گاهی با نام مستعار کان77ائف مق77اله مینوش77ت . او1926میدید.،باختین در سال 
میگفت که رابطه میان خدا و انسان مانند رابطه نویسنده و قهرمان اثر است . رویزیونیس77ت ب77ودن وی در
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آنجاست که به بهانه انتقاد از تئوریزه شدن زندگی ، به اصول عقلگرایانه عصر روش777نگری،جوابی منف77ی
داد . 

او مینویسد که وظیفه یک استتیک آینده نگر در آنجاست ک77ه مرزه77ا را تعیی77ن کن77د و ای77ن کوش7ش ن77ه در
تئوری فلسفی و نه در استتیک هنر ، بلکه در یک اخلق زندگی باید انجام گیرد . مبارزه عصر روش77نگری
و عصر رمانتیک در تاریخ فرهنگ اروپا به اشاره نیچه از زمان جدل خدای آپول77و و خ77دای دی77ونیس در یون77ان

آغاز شد .
نیکولی باختین  گفته بود که خلقیت حقیقی خود را در آنجا نشان میدهد که ن77ه بش77کل آغ77از ی77ا ادام77ه
،بلکه بشکل نوزایی و تولد ، ظاهر میشود . در هنر باید انسان از نظر استتیک تحت ت77اثیر آن چی77زی ق77رار
گیرد که از نظر اخلقی ، عمل دنبال میکند . مخالفین باختین ب77ا اش77اره ب77ه پی77روی او از الله77ه دی77ونیس ،

مدعی هستند که او به حاکمیت استالین ، حالتی رسمی داد . 
 ، خواهان جدایی مارکسیستی می77ان هن77ر و زن77دگی1919باختین در مقاله " هنر و مسئولیت " در سال 

 در رابطه با رمان چند صدایی ، مقاله " مسائل خلقیت هن77ری داستایوس77کی "1929شد . وی در سال 
را منتش77ر نم77ود . ام7روزه اش77اره میش77ود ک77ه مق77دمه ب77اختین ب7ر مجم77وعه آث77ار دو جل77دی تولس77توی ، از

پایگاهی مارکسیستی نوشته شده است . 
دو همکار سابق باختین یعن77ی" م77دودف" و "ولوش77ینوف" آنزم77ان دو کت77اب ب77ا عنوانه77ای " مارکسیس77م و
فلسفه زبان " و " فرویدیسم و روش علم ادبیات "  را منتشر کردن77د . ام77روزه در بعض77ی از محاف77ل ادب77ی

ادعا میشود که این دو کتاب را نیز احتمال باختین نوشته است . 
کتاب " نویسنده و قهرمانش " را کوششی برای خروج از گمراهی پست مدرن میدانند که مدتهاست به

 می77ن س77الگرد تول77د150 در جش77ن 1971مرحل77ه افس77ردگی و شکس77ت رس77یده اس77ت . در س77ال 
داستایوسکی ، در مقاله " مسائل ادبی آثار داستایوسکی "  ، ب77اختین اش77اره نم77ود ک77ه ن77وگرایی رم77ان

اروپایی از طریق داستایوسکی انجام گرفته است . 
 دو کتاب " جستاری در باره بوتیقا و نظریه رمان " و " استتیک خلق هنری واژه " از او نی77ز1986در سال 

منتشر شدند . مقاله " داستان روایتی و رمان " باختین ، روش شناسی تحقیق77ی رم77ان اس7ت . آرش77یو
آثار باختین اکنون در انستیتو گورکی در شهر مسکو نگهداری میشود .

                                   Michel  Foucault  (1926 – 1984)  میشل  فوكو۔ ۱۶۲

از فلسفه طبقاتي  تا  فلسفه عشقبازي ! 
تعريف تروريستي فلسفه غرب از انسان مدرن ؟.  

میشل فوكو ، فیلسوف “ساختارگراي“ فرانس77وي ، نخس77تین قرب77اني بیم77اري علج ناپ77ذير اي77دز در می77ان
متفكران بود. گرچه او در دهه شصت ق7رن گذش77ته م7دتي عض77و ح7زب كمونیس77ت فرانس77ه ش7د ول7ي از
فلسفه“ مبارزه طبقاتي“ دست كشید و سراغ موا77وعات ديگ77ر انس77ان مانن77د : عش77ق، اروتی77ك و رواب77ط
جنسي ، رفت و به دفاع از حقوق همجنسگرايان پرداخت. او اين گ77ونه مس77ائل را نی77ز بخش7ي از مب77ارزه
فرهنگي خود شمرد و در رابطه با همجنسگرايي اش دهها كت77اب و مق77اله منتش77ر نم77ود. او میگف77ت ك77ه
غرب با تكیه بر عقل گراي77ي و هومانیس77م ذهن77ي خ77ود ، از اواي77ل ق77رن گذش77ته ب77ه تعري77ف تروريس77تي از
انسانهاي نوگرا پرداخته وآنان را به بهانه هاي گوناگون ،يا روانه : زندان ، تیمارستان ، بیمارس77تان، تبعی77د
و بازداشتگاه نموده و يا در سر هر چهارراه ، كوچه و خیابان و مكاني ، با نصب كردن دوربین هاي مخفي
و ويدئو ، انسان را به اتهام تروريستي، هم77ه ج77ا زي77ر نظ77ر گرفت77ه اس77ت. ش77اهكار فوك77و ، كت77اب “ رواب77ط
جنسي و حقیقت “ نام داش77ت، ول7ي او ب7ا كت77اب “ جن77ون و ج77امعه “ مش77هوريت  جه7اني ي7افت . فوك77و
مشهورترين فیلسوف فرانسه بعد از سارتر است . صاحبنظران اورا طبیب “فرهن77گ“ ج77امعه فرانس77ه نی77ز
نامیده اند. انتقاد فوكو از هومانیسم و ذهني گرايي ، تكرار انتقاد نیچه از سنت عقلگرايي غ77رب اس77ت .
او همچون نیچه در جستجوي “ شكل خاصي “ يا شكل ديگري از زيستن بود. در نظر او ، فلسفه يعن77ي
چهارچوب هاي فكري و ارزشي ، براي اينكه انس77ان بتوان77د ج77ور ديگ77ري زن77دگي كن77د. فوك77و میگف77ت ك77ه
فلسفه ، جنبشي است كه با كمك آن ، انسان خودرا آزاد كرده يا حقايق قديمي را بي اعتبار نموده . او
میپرسد كه چرا جنون گرفته ها مثل حق ندارند تا نوع ديگ77ري از زن77دگي را عمل77ي كنن77د ؟ . فوك77و ب77دلیل
همجنسگرايي ، تمام عمر، خودرا تحت تعقیب اخلق و ارزشهاي جامعه معیوب، احساس میكرد و بقول

ريچارد سنت ، فقط در بستر مرگ، احساس تحت تعقیب بودن را از دست داد.
فوكو مینويسد كه ريشه بیماريهاي رواني را بايد در “س77اختارهاي“ غل77ط اجتم77ايي ي77افت ، چ77ون فرهن77گ
خردگراي غرب ، سازمانهايي را تشكیل داده تا دگر انديشان را محدود كند و ي77ا رفت77ار ديگ77ران را ت77ابوگونه
معرفي نمايد . در نتیجه ، در اينگونه موسسات و سازمانها ، خواست فشار به ديگران همیش77ه ح77اكم و
حاا77ر اس77ت . توا77یح اينك77ه ، فوك77و بع77د از خ77روج از ح77زب كمونیس77ت فرانس77ه، ب77ه حم77ايت از قربانی77ان
استالینیسم در اروپا پرداخت . در نظر او ، تاريخ روابط : جنسي ، عش77قي ، سكس77ي ، و جن77ون ، تاري77خ
فرهنگ نیز است . ادعاي تحت فشار قرار دادن علئق از طريق ساختارهاي اقتدار گر، ب77ر اس77اس نظري77ه
فرويد بود . فرایه هاي فوكو نه تنها فرهنگ گذشته غرب را زي77ر س77ئوال ب77رد ، بلك77ه قص77د انفج77ار آن77ان را

نمود. و اتهام آنارشیت زدن به او ، تاكنون كمكي به جواب انتقادهايش ننموده است .
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ساختارگرايان میگويند كه امروزه وظیفه فلسفه، وداع با “جستجوي حقیقت “ مطلق است ،چ77ون م77ا در
جهاني چند بعدي و يا در چند جهان موازي ه77م، زن77دگي میكنی77م و ه77دف ديگ77ر، پ77رده زداي77ي از حقیق77ت
نیست، بلكه مواوعات: فرهنگي، سیاسي، تاريخي و انساني براي مردم اهمیت يافته اند. چهار متفكر
ساختارگراي مشهور قرن گذشته : فوكو ، لكان ، رونالد بارت، و اوي اشتراوس، بودند. فوكو و ه77م س77ن
و س77الهاي فرانس77وي اش مانن77د : لك77ان ، دري77دا ، و دل77وژ را ام77روزه “ پس77ا س77اختارگرايان “ مینامن77د.
ساختارگرايان فلسفي در يك مواوع باهم وحدت نظر داشتند؛ آنان همچون سارتر، همه مخالف فلسفه
ذهنگرا و جانبدار : زندگي ، سیاست ، و هستي شدند و زمینه كار همه آنان ، تحقیق پیرامون “ گفتمان
هاي ساختاري شده “ بود. آنان میخواستند كه پروسه تشكیل و نقش س7اختارهاي اجتم777اعي-انساني
را روشن نمايند ؛ تا اينكه سرانجام فلسفه ساختارگرايي، خود ، علم زده شد و به فلسفه فرمالیس77م ،

ختم گرديد . 
فوكو بعدها خودرا نه تنها ساختارگرا ندانست بلكه در مبارزه با آن كوشید. “گفتم77ان “ ، بح77ث و جلس77ات
كلن و عمومي بودند كه در چهارچوب آنها، بین انسانها ، رابطه و تماس برقرار میگردد، فوكو بر اي77ن ب77اور
بود كه در گفتمان ها نیز مانن77د : خ77انواده ، جس7م ، اخلق ، و س77ازمان ، ب77ه انس77ان اعم77ال زور و ق77درت
میشود. و يا بقول نیچه ، در گفتمانه77ا نی77ز “اراده“ ب77راي بق77درت رس77یدن وج77ود دارد. ب77ه اي77ن دلی77ل ه77دف
همیشه؛ در محفل ها ، حذف يا مطیع نمودن ديگران بودن است. فوكو را میتوان انديشمندي ش77كاك نی77ز

دانست ، چون او به تمسخر میگفت كه حقیقت نیز “تاريخ“ خاص خودرا دارد .
 س77الگي در اث77ر ابتل ب77ه57 در س77ن 1984 در فرانس77ه ب77دنیا آم77د و در س77ال 1926میشل فوك77و در س77ال 

بیماري ايدز درگذشت. او فرزند يك پزشك بود و خود در دانشگاه روانشناسي و فلسفه خوانده بود. فوكو
در شهر آفتابي كالیفرنیا در آمريكا، در حال ساختن محل و مكت77بي ب77راي ه77واداران اپیك77وري اش ب77ود ك77ه

عیرمنتظره خبر بیماري ايدز را دريافت نمود.
از جمله آثار او : روابط جنسي و حقیقت ، جنون و جامعه ، حفاري و باستانشناسي در علوم انس77اني ،

 تولد زندان ، هستند. –استفاده از غرايز و نفسانیات ، به فكر خود بودن ، و تعقیب و تنبیه 
فلسفه فوكو را فلسفه “اشتها“ در فلسفه زندگي نیز نامیده اند. او به انتقاد از محدوديت هاي گوناگون،
براي “نوع ديگري“ زيستن پرداخت. فوكو نازاايي از روابط : عشقي، جنسي و اروتیك را ح77وزه اي نامی7د
كه در هومانیسم غرب سزاوار انتقاد است  و میپرسد ك77ه چگ77ونه فع77الیت جنس77ي انس77انها، بخش77ي از

عش77قي ، پی77ش از–اخلق حاكم ش77د . او ب77ا كم77ك اس77تتیك هس77تي، ب77ه تعري77ف آزادي رواب77ط جنس77ي 
مسیحیت پرداخت. درنظر او، يونانیها و رومیه77اي باس77تان، پیش77نهادات و راهه77ايي را كش77ف نمودن77د ك77ه
مواوعات جنسي و عشقي را حل نمود. او به تعريف و تحسین از روابط ع77اطفي اريس77توكراتهاي يون77ان
باستان پرداخت. و قصد داشت اينگونه روابط احساسي بین انسانها را در مجتمه اي در كالیفرنیا عمل77ي

نمايد.
او میگويد كه در يك جامعه بوروكراتیك، ديگر جايي براي طرح آرزوها نمانده است . در مقابله با عقلگرايي

 باي77د ص77حنه تئ77اتري را آم77اده كن77د ت77ا “زردش77ت“ م77ورد نظ77ر20و با تكیه بر نیچه میگفت كه فلس77فه ق77رن 
نیچه ،روي آن به رقص درآيد و توي دهن آپولو، خداي عقل و منطق ، بزن77د. او قص77د نم77ود ت77ا ب77ه تجزي77ه و
پاشیدگي هومانیسم غرب كمك كند. انتق77اد او از خردگراي77ي، ب77دلیل مب77ارزه ب77راي آزادي “ ن77وع ديگ77ري “
زيستن است و میگفت كه بر اثر عقلگرايي، مدل غرب7ي، انس7انیت ت7اريخي م77ورد نظ77ر م7اركس و هگ77ل،
انسانیت مكتب پوزو.يتیسم و مثبت گراي آوگوس77ت كن77ت ، و انس77انیت اگزيستنسیالیس77تي س7ارتر ، در
حال از بین رفتن هستند. او خواهان تحولي در ارزشها ش7د ت7ا انس77انها بتوانن77د: ج77ور ديگ7ري فك7ر كنن77د،
زندگي نمايند، و يا به عمل بپردازند . صاحبنظران، فوك77و و س7اير “پس7ت س7اختارگرايان“ را زي7ر تع7ثیر ي7ك
هاي77دگر“نیچ77ه اي “ نی77ز میدانن77د . او در فلس77فه میخواه77د ك77ه بط77ور راديك77ال ب77ه درون تاريكیه77اي: ا77میر
ناخودآگاه، جهان اسطورهها، و فرهنگ فولكلوريك مردم، برود ت77ا ب77ه كش77فیات حف77اري و باستانشناس77ي
جديدي نائل آي7د . در نظ7ر او وظیف77ه ي7ك دان7ش غی7ر هومانیس7تي ، آنس7ت ك77ه ب7ه ن7ابودي ذهنگراي7ي و

تاريخگرايي روشنفكري بپردازد.

ازنویسنده آن میشود. گاهی کتاب مشهورتر۔ ۱۶۳  

سروانتس ورمان دن کیشوت درادبیات جهانی غرب .
Miguel Cervantes (1547 – 1616) 

ب77رای بعض77ی ازماه77ا ممک77ن اس77ت ،ه77املت مشهورترازشکسپیر،ت777ورات مشهورترازموسی،ش777اهنامه
مشهورترازفردوسی، و دن کیشوت مشهورتراز سروانتس،باشند. میگول سروانتس،نویسنده اس77پانیایی

سال پیش،یکی ازبزرگترین داستانسرایان تمام دورهه77ا وخ77الق رم77ان م777درن،دریک خ77انواده400متولد در
ساده ومعمولی بدنیا آمده بود. اورادرادبی77ات جه77انی غ77رب در ردی77ف دانت77ه وشکس77پیر بش77مارمی آورن77د.

 بارمنتشرش7ده اس77ت. تنهادرزم77ان2300 زب7ان ترجم7ه ش7ده و 68 جلدی دن کیشوت اوتاکنون به 2کتاب 
بارتجدیدچاپ گردید. دررمان فوق خواننده امروزی بافرهنگ وزب77ان گروهه77ای گون77اگون:16خوداو این کتاب 

پیش77ه وران،چوپان777777777ان،دانشجویان،سربازان،فواحش،جاکش ه77ا، پااندازها،خلفکاران،پاس777777بان ه77ا،
کولیها،قماربازها،ادیبان،هومانیست ها، وروحانیون آنزمان جامعه اسپانیا آش77نا میش77ود. س77روانتس چ77ون
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 درجنگ دریایی میان اسپانیا وترکیه شرکت کرده ب777ود،نه تنه77ا دس77ت چپ7ش راازدس77ت داد1571درسال 
سال اسیرنیروهای ترک،وسپس برده دزدان دریایی در الجزایرگردید.5بلکه 

شاهکارسروانتس،رمان دوجلدی دن کیشوت است.قهرمان این رمان،دن کیشوت،یک اشرافی تنگدس77ت
بایک بیوگرافی تراژدی-کمدی میباشد.کتاب فوق رابعدازکتاب انجیل،اث77ری مردم77ی درغ77رب بحس77اب م77ی
آورند.سروانتس برای نخستین بارازطریق این کتاب به مسائل ادب7ی زم7ان خ7ودپرداخت. ای77ن رم7ان غی77راز
نقدادبی،انتقادی ازجنگ طلبی دوران شوالیه ها وسوارکاران اسپانیا نیزاس777ت.دراین کت77اب پیچی77ده روان

 شخصیت نام ب77رده ش77ده اس777ت.درآینه آن کتاب،ه777م رئالیس77ت ها،ه777م ای77ده آلیس77ت700شناسانه،از
ها،وهم  رمانتیک ها خودرا دوب77اره م77ی یابن77د. اگ77ر ه77املت رامنتق77دین ادب777ی،اولین وبه77ترین نمایش77نامه
بدانند، دن کیشوت را نخستین وبهترین رمان غرب بشمارمی آورند. دن کیشوت رابادو قهرمان دیگر تاریخ
ادبیات غرب؛یعنی فاوس77ت اثرگ777وته،وهاملت اثرشکسپیرمقایس77ه میکنن777د.بخش اول رم77ان دن کیش77وت

منتشرشدند.دردوران رمانتیک،آنرامبارزه تراژدیک ایده آلها علیه1616 وبخش دوم آن درسال 1605درسال 
واقعیات بشمار می آوردند.بخش اول این رمان شامل سه مواوع: طنزی بررمان شواله ای،عشق ق77رون
وسطایی،وبح7ث ه77ای هن77ری ای77ده آله77ای افلت77ونی هس777تند.دراین بخ7ش دن کیش77وت انس77انی اس77ت
عملگرا،ولی دربخش دوم رمان،دن کیشوت خیالپردازانه علیه غولهای آسیاب بادی به مبارزه می پ77ردازد.
این کتاب درمجموع مثالی است پیرامون رفتارانسانی، ونه فقط نقد وطنزی برادبی77ات س77وارکاری س7رگرم
کننده آنزمان.دن کیشوت بعدازمطالعه رمانهای سوارکاران،درجهانی خیالی،دچارنوستالژی قهرم77ان گ77ری
میشود وبااعمالی تراژدیک-کمدی دست به م77اجراجویی ب77رای نج77ات نیک77ی میزن77د. اوب77ه س77بب مط77العه
رمانه77ای س77رگرم کنن77ده ش77واله ای آنزم77ان، ازواقعی77ات دورش77ده ودچ77ار خی77الپردازی وافس77انه زده گ77ی
میشود.اوازجمله وظایف عیاری خود،اجرای صلح،مبارزه علی77ه فقروب77ی ع77دالتی،و کم77ک ب77ه یتیمها،زن777ان

بیوه،ودختران جوان را دارد.
سروانتس خود زندگی پرماجرایی داش77ت.او ب77ه ش77غلهای سربازی،مل7777وانی،دریانوردی، ومامورمالی77اتی،
دست زد و نه تنها اسیرترکها وزندان سلطنتی اسپانیا شد،بلکه درزمین77ه نمایش77نامه نویس77ی نی77ز دچ77ار

شکست گردید.
 ص77فحه آن همچ77ون کت77اب1100این کتاب راکوششی درراه رئالیسم مدرن نیز بحساب می آورن77د ک77ه ب77ا 

کمدی الهی دانته،انجیل واقعیات بخشی ازتاریخ اسپانیا شمرده شده است.این رمان نه تنها آین77ه ای از
درد ورنج انسانی اس7ت بلک77ه مانن7د دین7ی دراس77پانیا درمقاب77ل مس77یحیت ک77اتولیکی قرارگرف777ت.منقدین
ادبی،امروزه بخش اول آنرا مربوط به دن کیشوت وبخش دوم آنرادرباره زندگی خودس77روانتس بش77مارمی
آورند. چون سروانتس دراین رمان،قادربه نوشتن، ودن کیشوت قادر ب77ه عم77ل اس777ت،آندو هم77دیگرراازاین
طریق تکمیل میکنند.به ادعای روانشناسان،خیلی ازماها چهرههایی سروانتسی هستیم،یعنی ترکیبی

از خصوصیات دن کیشوتی و سانچویی؛چهره دیگرآن رمان.
امروزه میت77وان رم7ان نویس7ی درغ77رب را م77دیون آثارس7روانتس وشکسپیردانس77ت.سروانتس روی فل77وبر،

 رم7ان دن1611استاندال،مارک تواین،توماس م7ان و غی77ره نیزتاثیرگذاش77ته اس77ت. شکس7پیر گویادرس77ال 
کیش77وت رامط77العه ک77رده باش77د. او و س77روانتس در ی77ک روز در گذش77تند. س77روانتس رامیت77وان درردی77ف
تولستوی،گوته و مونتگنی بشمارآورد.او وشکسپیر م77وجب رش77د ادب77ی تورگنی777ف،استاندال، پروس77ت، و
داستایوسکی شده اند.بعدازمرگ سروانتس،رمانتیکه777ا نخس77تین ب77ار ب77ه کش77ف او موف77ق ش77دند. گ77روه
دیگری ازمنقدین ادبی،سبک داستانسرایی اورا،رمانتیک-متافیزیک نامیده اند. ژانر رمان اززمان او ت77ا دوره

پروست احترامی اخلقی-متافیزیک یافت.
سروانتس درآثارش خالق تمام ژانرهای ادبی مانن77د شعر،درام،رم777ان، و ن77وول اس777ت؛ازآنجمله: محاص77ره
نومانیا،لگالته،دن کیشوت،نوولهای نمونه،سفر به پارناس،رنج و زحمته77ای پرزی77ل وسیگموس،هس777تند.
درکتاب محاصره نومانیا،یک شهراسپانیایی درمقابل سلطه گران رومی به دفاع ازخ77ود می77پردازد. درکت77اب
لگالته،او به طرح زیبایی ونکام7ل انس7ان درفلس77فه رنس7انس می7پردازد ک77ه مط7ابق آم77وزش درس ه7ای
عشق نوافلتونی هستند.کتاب رنج وزحمت پرزیل، به ادعای اونمونه ای است که تمام جنبه های رم77ان

 ع7دد آنه7ا ب7ه زم7ان م7ا رس7یده18 نمایشنامه  سروانتس تنه7ا 60نویسی زمان خودرا شامل میشود. از 
است.سروانتس خالق نخستین نمایشنامه تراژدیک مل7ی اسپانیااس7ت ک7ه درآن ب7ه عناص7ر هن7ری دوره
باروک میپردازد. نمایشنامه های متنوع اودارای عناصری: اتوبیوگرافیک،تاریخی،ادبی،خلقی و فولکلوری77ک
م77ی باش777ند.اودرنمایشنامه ه77ایش خوانن77ده وتماش77اچی را ب77ه  ج77الب تری77ن وج77ه هنرونب77وغ انس77انی
درعصرجدید واستتیک دوره باروک جلب می نماید..بعدازرمان دن کیش777وت،مجموعه نووله77ای س77روانتس

 غ77رب19ازش77اهکارهای ادب77ی اوهس777تند.نوولهای اوت77اثیرمهمی روی ژان77ر ن77وول ون77وول نویس77ی ق77رن 
ازخودبجاگذاشتند.نوولهای اوباکمک وظایفی اجتماعی-اخلقی،زندگی تازه ای به ژانر نوول دادند.

گرچه ادعا میشود که رمان دن کیشوت دردوره طلیی اسپانیا نوشته شده است ولی جامعه اسپانیا آن
16زمان احترامی خاص برای مرگ وعزاداری قائل ب777ود.این رم77ان را نگ77اهی ب77دبینانه ب77ه دوره پای77ان ق77رن 

نیزبشمارمی آورند.سروانتس نخس77تین ب77ار ب77ه زن77دگی تراژدی77ک اشخاص7ی دزعص7رجدید می77پردازد ک77ه از
شناخت واقعیات عاجزاند.گرچه این رمان نگاهی ناامیدانه یا بدبینانه به ایده آلها را نشان میدهد ولی آن
خوش77بینانه ب77ه توان77ایی ه77ای انس77انی ه77م اش77اره میکن77د ک77ه ق77ادر ب77ه ح77ل مش77کلت درزن77دگی
خودهستند.باوجوداشتیاهات مدام دن کیشوت، تصمیم به ادامه زندگی وعملگرایی،فلس77فه خوش77بینانه
او  میباش77د. خوانن77ده ای77ن کت77اب زیرت77اثیردائم طن77زو ت77راژدی ق777راردارد،ودرنزدخواننده، چه77ره تراژدی77ک دن
کیشوت ایجاد همدردی میکند، چون انسان درهستی شناسی او،خودرا می بیند. منقدی نوشته اس77ت
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که تع77داد دن کیش77وت ه77ا ب77ه ان77دازه تع77داد خوانن77دگان است،مانن777د تع77داد ه77املت ه77ا می77ان خوانن77دگان
وتماشاگران آن. دن کیش77وت و ج77وان روس77تایی همراه77ش یعن77ی سانچو،تش777کیل جه77انی دوئالیس77تی
وثن77وی میدهن77د، ودرح77الیکه س77انچو عملگ77را وهوشمنداس77ت، دن کیش77وت باح77داقل امکان77ات جنگ77ی

سوارکاری با یابوی زهوار دررفته خود،قصد نجات جامعه اسپانیا را دارد.

 بورژوازي و شاعر جمهوريخواه اش۔ ۱۶۴

                                          John Milton (1608 – 1674 ) جان میلتون 
خدا و جزاي شاعر جمهوري خواه !   

 س77الگي44 سال پیش میدانند و زمانیكه اودرس77ن 350میلتون را نخستین شاعر جمهوريخواه بريتانیا در 
قدرت بینايي خودراازدست داد، كلیسا و روحانیون مسیحي ، آن واقعه رادلیل جزا و عق77وبت اله77ي ب77راي
كس7اني دانس7ته ك7ه علی77ه ش7یخ و ش7اه روش7نگري میكنن7د. درنظرخوانن7ده ،عجی7ب اس7ت ك77ه جنب7ش

 سال پیش داراي شاعر مبارز خودباشد. پیرامون او درتاريخ ادبیات350جمهوريخواهي يك كشورغربي در 
،آمده كه میلتون ازمواع اد فئ77ودالي، ا77د كلیس77ايي و ادس77لطنتي و ب77ه ه77واداري از جمهوريخ77واهي
بورژوازي ، انقلب و جنبش جديد را آنزمان به آواز كشید.اون777ه تنه7ا يك7ي ازمهم77ترين ش7اعران انگلی7س ،
بلكه قبل از جان لك ، يكي از بنیادگزاران لیبرالیسم عص7ر جدي77د ب77ود. نب77وغ اورا درح77د دانت77ه و شكس77پیر
میدانند. تازمان پیش ازاو، غالب شاعران غرب دمخ77ور درب77ار س77لطنتي ب77وده و م77ديحه س77رايي میكردن77د.

 س77ال20اوشاعر جمهوريخواهي است كه دين و دولت و اخلق حاكم را ب77ه زي7ر س77ئوال ب77رد. میلت77ون در 
آخر عمر درنابینايي كامل بسر برد ، با اين وجود او خالق آثار فناناپذيري مانند : بهشت گمشده و بهشت
بازيافته ، است. اودركنار شكسپیريكي ازمشهورترين نويسندگان انگلیسي است . توانايي ادب77ي اورا در
واعیت كوري ،با هومر مقايسه میكنند. امروزه میدانیم كه غیرازهومر، نیچه و میلتون، بورخس و ج77ويس

نیز درمقطعي اززندگي خود كور ونابینا شدند. 
میلتون كتابسوزي دربار و كلیسا را با آدم كشي يكي دانست. اوطي سالها مبارزه ، خواهان : آزادي   

مطبوعات ، اصلحات ديني ، آزادي حق طلق ، حق خلق براي بركناري حاكم مستبد ، منع دخالت دي77ن
و كلیسا درزندگي مردم ، آزادي فرد در تمام حوزههاي زندگي و دين ، تجدد خواهي و سیاست تعلی77م و
تربیت دمكراتیك، شد. او سالها تحت تعقیب قرارگرفت ، مدتي مخفي شد ، و جند ماهي نی77ز ب77ه زن77دان

افتاد ، ولي بدلیل مشهوريت اجتمايي، سپس آزادگرديد. 
میلتون يكي ازمبارزان تحول دولت مطلقه سلطنتي بس77وي جمه77وري، پی77ش از دمكراس77ي اس77ت . اون77ه
تنها به دفاع از انقلب بورژوازي اد سلطنتي ، بلكه به تايید حكم مجل7س جمه77وري، ب7راي اع7دام چ7ارلز

 شد. میلتون،به مبارزه علیه كتابسوزي، سانس77ور، تعقی77ب1649دوم ، پادشاه مستبد انگلیس، در سال 
و زنداني نمودن مبارزين دوره حكومت چارلز دوم پرداخت . 

او میگفت كه اگر ما جنگ و مبارزه سیاسي را بب7ازيم ، درمب77ارزه فرهنگ7ي باي7د پی77روز ش7ويم ، اگ77ر    
پاهايمان را به زنجیر بكشانند، از دستهايمان بايد استفاده كنیم . منقدين ادبي مذهبي، دانت77ه را ش77اعر
كاتولیك ها و میلتون را شاعر پروتستانها نامیدند. رمانتیكهاي ادبي سالها تحت تع77ثیر اي77ن ش7اعرانقلبي
جمهوريخواه بودند. نخس77تین ب77ار، ول77تر م77وجب مش77هوريت میلت77ون درس77اير كش77ورهاي اروپ77ايي ش77د. او
درج77واني ب77ه مط77العه اش77عار ه77ومر و ورژي77ل پرداخت77ه و س77الها تح77ت تع77ثیر اش77عار چوپ77اني و گل77ه داران
تئوكريت در دوره يون77ان باس77تان بود.اوكوش777ید ب77ه تقلی77د از تراژديه77اي يون77ان باس77تان و نمايش77نامه ه77اي

تراژديك شكسپیر، آثاري والتر از مكبث بیافريند. 
 درآنجا درگذشت.پدرش غیراز شغل وكالت،1674 درلندن بدنیا آمد و درسال 1608جان میلتون درسال    

ساله بود كه شكسپیر درگذشت ؛ البت77ه اگ77ر شكس77پیر واقع77ن زيس77ته باش77د !.8سالها صراف نیزبود. او
مرگ دوستان، خويشان ، و همرزمان ، تعثیر غم انگیزي روي اشعار مرثی77ه اي اوبج77ا گذاش77ت : از جمل77ه
مرگ مادر جان ، مرگ يك همكلسي عزيز، مرگ پسر ، و اعدام چند تن از همسنگران اجتمايي همعص7ر

 مدتي منشي وزارت امورخارجه در دولت جمهوريخ77واه  كروم77ول  ب77ود و از حك77م1949او . میلتون درسال 
 مخفي گرديد. 1659مجلس براي اعدام پادشاه دفاع كرد و سرانجام درسال 

میلتون غیرازعلقه به آثار كلسیك يونان باستان ، به مطالعه نويسندگان مدرن رنسانس نیز پرداخت. اورا
 انگلی7س میدانن7د ومانن7د سايرنويس7ندگان ، او آث7اري گ7اه متض7اد و17روشنفكرترين شخصیت ادبي قرن 

متن77اقض ب77ه قل77م درآورد. اش77عارش غ77البن زي77ر تع77ثیر ح77وادث سیاس7ي و تج77ددخواهي فرهنگ77ي انزم77ان
هستند . به نقل از منتقدين ادبي، دراشعار او احساس گرايي بر عقلگرايي تقدم دارد. امروزه فمنیستها

 سال پیش به زن نگاهي شیئي و جنسي داش7ت . درنظرآنه7ا میلت77ون350از میلتون ايراد میگیرند كه او 
مرگ و يا اخراج حضرت آدم(ص)! را بدلیل توطئه و شركت حضرته حوا (ع)!، علیه اومیدانند. پاوند و الیوت
، میلتون را مقصر تحولت نامناسب و نازاي بعدي شعر انگلیس دانس77تند. پ77اره اي از آث77ار آنزم77ان میلت77ون
شباهت به ادبیات علمي-خیالي(ساينس فیكشن !) ام7روزي دارن77د. گروه77ي ديگ7ر اش77عار اورا براس7اس
اخلقي  سنتي، ارتجاعي و گذشته گرا میدانند. میلتون دريك سفر توريستي-آموزشي به جن7وب اروپ7ا ،

شخصن با جناب گالیله آشنا گرديد.
آثار میلتون را میتوان ادامه تكامل روشنگري دوره رنسانس دانست . شعراواغلب حاوي افكار فلس77في و
سیاسي است. میلتون كوشید باكمك : اسطورههاي كهن، علم نجوم سدههاي میانه، و دس77تاوردهاي
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دانش جديد زمان خود ، درك ن77ويني ازجه77ان در عص77ر خ77ود بیاب77د. درنظ77ر م77ذهبیون ، موا77وع اص77لي آث77ار
میلتون ، مبارزه  نیروهاي آسماني با نیروهاي زمیني و جهنمي است . مشهوريت او امروزه شايد بدلیل

افكار جمهوريخواهي و فعالیت هاي اجتمايي اش باشد تا زيباشناسي ادبي آثار اش . 
ازجمل77ه آث77ار او : بهش77ت گمش77ده ، مق77الت ج77دلي ، تران77ه ه77ا ، نمايش77نامه ه77اي ماس77كي ، بهش77ت
بازيافته ، شعربلند نمايشي ( سامسون مبارز ) ،درباره تربیت ، عارف ، حكومت شاه و درباريان ، دفاع از
خلق ، دفاع از خود،  راه ساده و تشكیل دولت آزاد، صبحگاه ، تولد مسیح ، آدم بشاش ، مرثیه اي براي
دوست ، درباره آزادي مطبوعات ، ادعاي طلبكاري حاكیت شاهان ، تصاوير آموزشهاي مس77یحي ، تاري77خ

انگلیس هستند. درام شعري (سامسون مبارز) حاوي شوق و شور انقلب اد فئودالي است.
، زم77انیكه اوك77املن ق77درت بین77ايي اش1667میلتون خالق حماسه شعري( بهشت ازدست رفته) درسال 

راازدست داده بود، میباشد. عنوان قبلي اين اثر : (جناب آدم ، بدون بهشت ) بود. قهرمان اصلي كت77اب ،
آقاي شیطان است و آن اثري است احساس77ي و ش77وق آمی77ز و ن77ه عقلگ77را . میلت77ون دراي77ن كت77اب بط77ور
نم77ادين و ب77ا كم77ك نیروه77اي آس77ماني و گن77اه انس77اني ، اش77اره ب77ه مب77ارزه ب77راي انقلب آنزم77ان م77ترقي
ب77ورژوازي، ول77ي ا77د فئ77ودالي م77ي نماي77د. م77ورخین ادب77ي براي77ن نظرن77د ك77ه او ش77عر حماس77ي (بهش77ت
گمشده ) را تحت تعثیر هومر و ورژيل نوشت. قهرمانان آثارش ، غیراز شیطان و ابلیس ، غالبن : الهه ها
، فرش77ته ه77ا ، ملئ77ك ! ، و ي77ا انس77انهاي اس77طوره اي اي77ده آل مانن77د آق77اي آدم و خ77انم ح77وا هس77تند.
عیسامسیح او همچون ژنرال پاتون ! با يك گروهان فرشته هاي مسلح به جنگ ابلیس بیچ77اره می77رود ت77ا
دمار از روزگار اين موچود پیشتاز برآرد. دراين كتاب شیطان قبلن يك فرشته ن77از و زيب77ا رو ب77وده ك77ه ب77دلیل
اعتراض و سركشي هاي كفرآمیز ، تغیی77ر ه77ويت داده و رويزيونیس77تي ش77ده اس77ت. ام77روزه در ولي77ات و

سرحدات آمريكا اشاره میشود كه شیطان، مشهوريت خود درغرب را مديون میلتون است .  
اويكي از نمايندگان روشنگري انگلیس زمان خ77ود ب77ود و چ77ون در دول7ت م7وقت انقلب77ي مرح77وم  كروم7ول
شركت داشت ، رابطه نزديكي با غالب ح7وادث ت7اريخي زم7ان خ7ود ي7افت. میلت77ون رفت7ار انس7ان را می7ان
مسئولیت ف7رد و ا7رورت تص7میمات اخلق7ي ق77رار میده7د . در جه7انبیني او مكانه7اي گون77اگوني مانن7د :
زمین ، آسمان ، دوزخ ، بهشت ، و هرج و مرج جهاني كائنات ، قرار دارند . او به رد تئوري تشكیل جه77ان

از “هیچ و پوچ “پرداخت .آب
   

 به موازات ادبي كشور میزبان۔ ۱۶۵

اگربشودس77خنان م77ورخین اجتم77ايي فرهن77گ را عم77ومیت داد،باي77د گف77ت ك77ه درآغ77از ،دركش77ورهاي
مختلف،قبايل بیشمار با لهجه هاي گون77اگون وج77ود داش777تند.گاهي م77ردم ش77مال بلبلس77تان زب77ان م77ردم
جنوب آن كشور را نمي فهمیدند.بعدها دركنار لهجه هاي قبايل و وليتي، و زبان اداري دول77تي، ي77ك زب77ان
نوشتاري جديد نیز رشد كرد. وبا ايجاد زبان نوشتاري،ادبیات كتبي متولد شد.ول77ي در اينج77ا باي77د پرس77ید
چه آثاري را میتوان آثار ادبي دانست ؟ آيا تقسیم ادبیات ب7ه : مبت777ذل،مسئول، و ي7ا ادبی7ات هنرمن7دانه و

ادبیات سرگرم كننده درست است؟
اينجا و آنجا ادعا میشود ؛زمانیكه يونانیها و رومیه77ا آث77ار ادب77ي آفريدن77د و در تاترهايش77ان نمايش77نامه اج77را
كردند،درغالب كشورهاي ديگر حتا ازوجود خ77ط نوش7تاري ه7م خ7بري نب7ود.جملت ج7ادويي وي7ا م7ذهبي
،دراين گونه جوام77ع میبايس7ت م77وجب آزاد ش77دن  زن77دانیان و ي7ا بردهه77ا، ي7ا بهب7ود پ7اي شكس77ته اس7ب
مجروح77ي میشد.م777ورخین روم77ي ،ديگ77ران را برب77ر و وحش77ي م77ي نامیدن77د. هن77وز از “كش77ور ش77اعران و
متفكران“ نشانه اي نبود.ادبیات دوران انتقال يا تحول ،از جاهلیت و كافري به م7ذهبي ك7دام هس777تند؟آيا
داستانهاي قهرماني و پهلواني بعضي ازكشورها شباهتي به تراژديهاي يونان دارند؟ در تراژديه77ا معم77ول
نش777ان داده میش777ود ك777ه چگ777ونه انس777ان ب777ا هم777ه تلش777هايش ب777راي بدس777ت گرفت777ن سرنوش777ت

محكوم،باشكستي تلخ روبرو میشود.
چه كسي نخستین بار تمام قبايل يك كشور را بصورت مملك77تي واح77د ب77اهم متح77د نم77ود؟ چ77ه كس77اني
خلف حاكمین پیش ازخود به فكر : آموزش و پرورش، ادبیات و هن7ر، عل77وم و غی7ره در برن7امه سیاس7ت و
هدف يك دولت افتادند؟ چه كساني نخستین بار به جمع آوري فرهنگ مردم؛اشعار، افسانه ه77ا، كلم77ات
قصار، ارب المثل ها، حماسه هاي قهرماني ايالت و قبايل گوناگون افتادند؟، گرچه گاهي آنها ج77اهلنه

و كفرآمیز و ابتدايي بودند.
چه كساني ب77ه فك7ر حف7اظت از زب7ان كت7بي سراس7ري افتادن7د ت7ا از هج77وم واژهه7اي خ7ارجي و كلم7ات
عامیانه جلوگیري كنند؟ چه كسي دستورداد تا كتابهاي ديني: قرآن، انجی77ل و ت77ورات رااز زبانه77اي بیگ77انه
به زبان ملي يا مادري يك مملكت ترجمه كنند تا آنها در تمام نقاط كشور و براي همه قاب77ل فه77م ش77وند؟
اولین رمان منظوم را چه مادرمرده اي نوشت؟ اولین زن شاعره كه بود؟ عیارها، شوالیه ه77ا، س77رداران و
امیران، پهلوانان و قهرمانان، چرا وارد ادبیات شدند؟ در غرب به اس77ب س77واران تادن77دان مس77لحي ك77ه ب77ا

وسايل سنگین رزمي شان ،گوش بفرمان ارباب و حاكمي به میدان جنگ میرفتند، شوالیه گفتند.
سرانجام درعوض ادبیات مذهبي خرافاتي اس77طوره اي آنجه77اني، ادبی77ات درب77اري اش77رافي اي77ن جه77اني
اهمیت يافت.بايد پرسید اولین ستاره و يا چهره هالیوودي مشهور ادبیات درآندوره چه كس77ي ب77ود؟ آغ77از
ادبیات كلسیك در چه زماني شروع شد؟ ادبیات درب77اري در چ77ه قرون7ي ح7اكم ب77ود؟ آي7ا رابط77ه اي می7ان
ادبیات و جنگهاي مذهبي يا جنگهاي صلیبي وجود دارد؟ آيا ادبیات شوالیه اي و قهرماني خاص جنگهاي
مذهبي وجود دارد؟ گفته میشود ك77ه ه77دف ادبی77ات ق77رون وسطا،آفرين777ش آث77ار جدي77دي نب77ود، بلك77ه آنه77ا
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داستانها و اسطورههاي قبلي را به شكل هنري وادبي جديدي به ب77ازار فرس77تادند. وازج77انب ديگ77ر ادع77ا
میشود كه دركنار ادبیات درباري ش77والیه اي، ادبی7ات قهرم7اني و س7رودهاي پهل7واني ب7ا تكی7ه ب7ر س7نت
باستان اقوام آريايي آفريده ش77د. و ادبی77ات درب77اري م77دح و ثن77ايي كش77ور “ گ77ل و بلب77ل “ چن77د ق77رن ط77ول
كشید؟.كدام شاعران به انتقاد از تقواهاي مذهبي درباري و زندگي بريز و بپاش، پرخوري و مست ب77ازي

و عشقبازيهاي حرمسرايي و ولخرجي پراختند؟ 
باايجاد شهرها و تقويت فرهنگ شهري بورژوازي، صنف شوالیه ها، سرداران و امیران نیزا77عیف گردي77د و
در ش77هرها ب77ه محت77وا بیش77تر از ف77رم ت77وجه ش77د. نخس77تین داس77تانهاي س77اده مردم77ي نوش77ته ش77د؛
داستانهايي كه مقدمه رمان نويسي شدند، گرچه نق77ل حماس77ه ه77اي قهرم77اني درب77اري نی77ز درش77هرها
ادامه داشت.اينگونه ادبیات ساده و س77رگرم كنن77ده را تئوريس77ین ه77اي ادب77ي ب77ورژوازي، ادبی77ات مردم77ي

نامیدند، درحالیكه غالبا نه طبقاتي بودند و نه مبارزاتي.
دراشعار و سرودهاي جديد از : زندگي و مرگ، طبیعت و فص7لها، جش7نها و عش777ق؛يعني از احساس7ات
انسان ساده و خلقي نقل میشد. در اين دوره ادبیات نشان داد كه تنها كار و نان انسان را اراا نمیكنند،

 حت7ا كف7اش16بلكه شعر و فرهنگ نیز از جمله نیازهاي فرهنگي انسان شهروند شدند، تا اينكه در قرن 
و نجار نیز امكان شاعر شدن يافتند.

ازچه زماني ادبیات يك كشور به زبانهاي خارجي ترجمه شد؟ چاپ سیاه و دزدان77ه، ب7دون اج7ازه مؤل77ف از
چه زماني شروع شد؟ بهلول و ملنصرالدين و يا هنرمنداني با ماسك دي7وانگي و دلقك77ي نش7ان دادن7د ؛
اگر سرنشینان زورقي اعفهاي خودرا بشناسند، میتوانند سالم به ساحل برسند.آنهابا اسلحه طنز،آينه
اي جلو ساير اقشار و طبفات گرفتند تا ثروتمندان و حاكمان و قدرتمندان به افف ها و گناهان خ77ود آگ77اه

شوند.
روشنفكران، ديگر جواب را نزد كلیسا و كتب مذهبي نجستند،بلكه سراغ فیلسوفان و شاعران باستان و
يا دوره هومانیسم رفتند.مارتین لوتر در رابطه با ترجمه انجیل گفت ك77ه فق77ط الغ ه77ا اث77ري را م77وبه م77و و
كلمه به كلمه ترجمه میكنند، درصورتیكه مفهوم و محتواي يك جمله مهم است و نه ترجمه اي ص77وري و
مجازي. نیچه كتاب انجیل توسط مارتین لوتر،را موفق ترين كتاب ترجمه تاريخ انديشه بشر نامید. تا اينكه

 میلدي، ط77اعون ب77ا ن77ام17دريك دوره اي، انسان جهان را دره زاري نامید، چون جنگهاي مذهبي درق77رن 
“مرگ سیاه“ ، و تعقیب زنان به بهانه جادوگري، وجود فقر و آواره گي باعث قربانیان زي77ادي ش77د. در اي77ن
دوره نیز ادبیات و شعر رونق داشت، چون آنها خواهان نظم نويني شدند. شايد به اين دلیل در آن سالها

فرم مهم شد. بحث تراژدي و كمدي صاحبنظران ادبي را نیز بخود مشغول نمود.
شاعري كوشید تضاد زمان را در قالب شعار زير بیان كند : 

من نمي دانم ، چه مي خواهم                   تو نمي خواهي ، آنچه مي داني  
از نظر عده اي زندگي و هرچه اين جهاني است، تار و بي معني مي باشد. و در قط77ب ديگ77ر، امی77دهاي
تازه با كمك رونق كش77فیات و مخترع77ات و رون7ق عل77وم ط77بیعي ،ب77ه انس7ان امی77د میدادند.براي777ن اس7اس

ادبیات، آينه تضادهاي زندگي شد.
 را هنر باروك نامیدند. درغالب كشورها تجربیات ادبي ش77باهتهاي زي77ادي ب77اهم داش77ت.17-16قرن میان 

دوره ب77اروك نی77ز تض77ادها را نش77ان می77داد: قص77رهاي باش77كوه درب77اري، مج77اور كلب77ه ه77ا و حل77بي آباده77ا،
گرسنگي در مقابل ريز و پاش ثروتمندان.هنر مي بايست نیز به ظاهر و باطن، گذر زمان و اب77ديت، دان77ش

و ايمان، مي پرداخت يا آنرا منعكس میكرد.
اشرافزادگان تحصیلكرده و روشنفكران بورژوايي ولي اشك تمس77اخ ب77راي زب77ان و ادبی77ات ريختن77د و ش77عار
دفاع از خلوص آنها را مطرح كردند.مبارزه با كلمات خارجي و جلوگیري از ورود لهجه هاي محلي را ش77عار
سیاست فرهنگي دولت ساختند. هدف آنها نه دفاع از زبان و ادبیات ملي و سراسري، بلكه عمده كردن

هويت ملي و ناسیونالیستي خود بود.
گروه ديگري پرسیدند؛ وظیفه ادبیات چیست؟ با تكیه برشعارهاي رنس77انس و هومانیس777م،ادبیات، ديگ77ر
فقط درخدمت اشراف نبود،بلكه شهروندان معمولي نیز سراغ رمان و ش77عر رفتند.دراي777ن زم77ان روس77و آب
پاكي روي دست سايرين ريخت و ادعا كرد كه فرهنگ باعث جدايي انسان از طبیعت و بیگانگي اوشده.
و بهتر است انسان رمانتیك دوباره سراغ احساسات و غرايز ط77بیعي اش ب77رود ون77ه دنب77ال عق77ل و ج77دل.
رمانتیكها مردم را دلدادي میدادند و میگفتند؛ انسان گرچه فناپذير است، ولي او آبستن نیرويي آسماني

و نبوغ آمیز نیز میباشد. بعد از دوره كوتاه رمانتیك،
گوته و شیلر در آثارشان از انسان خواستند كه براي آزادي و ع7دالت كوش7ش كن7د. و بتدري7ج شورش77یان
جوان انساندوست انقلب فرانسه پا به سن كهولت گذاشتند. شیلر میگفت؛ انقلب فرانس77ه نش77ان داد
كه تنها عقلگرايي عصر روشنگري موجب نجات بشر نمیشود، بلكه بايد ب77ه زي77ارت كعب77ه هن77ر و ادبی77ات و

فرهنگ رفت تا بتوان انسان نوين آينده را تربیت نمود. 

محمد اقبال، - رنسانس اسلم مدرن .۔ ۱۶۶

Mohammad Iqbal (1873 – 1938)        شاعر شرق ، - و انترناسیونال اسلمی .
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محم77د اقب77ال ، ش77اعر مل77ی پاکس77تان ، فیلس77وف ، سیاس77تمدار ، و خداش77ناس اس77لمی ، مبل77غ ی77ک
انترناسیونال اسلمی و فلسفه محبت و عمل بود. اومدعی ب77ود ک77ه انترناس77یونال پیش77نهادی اس77لمی
اش ، ورای مرز ، فرهنگ ، کشور ، ملیت ، زبان ، و نژاد است . او کوش77ش ب77رای ن77وزایی واص77لح جه77ان
اسلم نمود و سعی کرد تا فرهنگ شرقی و اسلمی را با افکار و تمدن اروپایی با هم ادغ77ام نمای77د. وی
میگفت که پیام شرق ، پی7ام عش7ق و تنه7ا راه رس7یدن ب77ه ش7ناخت حقیق7ت اس7ت. او درآث7ارش برت7ری

اسلم برفرهنگ غربی را تبلیغ می نمود. اوبرای استقلل پاکستان اززیر سلطه هند نیر کوشش کرد.
اشعار وطن پرستانه او به زبان اردو ، دع77وت ب77ه مب77ارزه اس77تقلل طلب77انه علی77ه س77لطه هن77د برپاکس77تان
هستند . سرود "هند" او شعری حماسی ملی و خلقی گردید. گرچه او خود شاهد اس77تقلل پاکس77تان

 نشد ، ولی امروزه اورا پ77در فک77ری وفرهنگ77ی پاکس77تان ن77و بحس77اب م77ی آورن77د. اواز طبق77ه1947درسال 
 در ایالت پنجاب ،درشمال غربی هند ، درپاکستان امروزی ب77دنیا آم77د ودرس77ال1873متوسط بود ودرسال 

 ب77رای تحص77یل رش77ته حق77وق و فلس77فه ب77ه اروپ77ا رف77ت ت77ا1905 در له77ور درگذش77ت. وی درس77ال 1938
افکارفلسفی و ادبی اروپایی را همراه خود به پاکستان بیاورد . وی غالب آثارش را بع77دها بزب77ان فارس77ی

نوشت تا از آن طریق معروفیت جهانی بیابند .
مجموعه آثار او هم زیرتاثیر آثارمشاهیر ادبی غرب و هم تحت تاثیر آثار کلسیک زبان وفرفن77گ فارس77ی و
ایرانی هستند. اوغیراز عرفان اسلمی و کتاب قرآن زیرتاثیر متفکرین غرب مانند برگسن ، نیچه ، و گ77وته
نیز بود. وی بعدها به نق77د و برخ77ورد ب77ه آث7ار م7ارکس ، لنی77ن ، لک ، ک7انت ، ش77وپنهاور ، کن7ت ، بی77رون ،
تولستوی ، هگل ، اینشتین ، و برونینگ ، ازدید اسلمی پرداخت . وی از نظرادبی77ات غ77رب زیرت77اثیر کت77اب
فاوست گوته ، کمدی الهی دانته ، و بهشت گمشده میلتون بود. آثاراوبع77دها ت77اثیرمهمی روی ش77اعران
جدید زبان اردو گذاشت. او موا7وع دک77ترایش درآلم7ان را "تح77ول و پیش7رفت متافیزی7ک درای77ران " انتخ77اب
نمود. وی درادبیات شعرجهانی علقه خاصی به آثارهاینه وگوته داشت ، و مخصوصا احترام خاصی ب7رای
افکار گوته داشت. و در جواب کتاب دیوان غرب و شرق گوته ، کتاب پیام شرق خودرا منتشر نمود.ابلیس
و ش77یطان درآث77ار او چهرهه77ایی شورش77ی در دی77ن و اجتم77اع هس77تند. درآث77ار او ی77ک منی77ت شخص77ی ب77ا

مشاهیر فرهنگ غرب و جهان اسلم و چهرههای اسطوره ای مذهبی ادبی ، دیدار میکند.
آثار متنوع ولی پرتضاد او شامل شعر، فلسفه ، جامعه شناسی ، و فرهنگ اسلمی هستند که خ77الی
از تنفر به هند میباشند. ازجمله آثار او – پیام شرق ، سرودهای مذهبی ایرانی ، جاویدنامه ، بانگ درا ،
بالهای جبرئیل ، بانگ اذان ، هیمالیا ، هدیه حجاز ، مسافر ، چه باید کرد ؟ ، و اسرار خودی هس77تند . او
کتاب جاویدنامه راشاهکار خودنامید که جام جهاننمای فلسفه وی نیز میباشد. این کتاب همچون کمدی
الهی دانت77ه ، کت77ابی اس77ت ک77ه تبلی77غ رنس77انس اس77لمی و فلس77فه عم77ل و تئ77وری اجتم77اعی میکن77د .
اودرآثارش به نقد وبررسی سنت مدرنیته غرب نیز میپردازد. گرچه غالب آثاراو بزبان فارسی هستند ولی
اش77عارش بزب77ان اردو س77روده ش77ده ان77د. دو موا77وع مه77م دیگ77ر آث77ار او ؛ رازه77ای شخص77یت انس77ان ، و

شوروشوق مذهبی واسلمی می باشند.
 ازملکه انگلیس لقب و عن77وان "جن77اب1922 زندگی نمود ودرسال 1873-1938محمد اقبال میان سالهای 

" رادریافت کرد. اودرآثارش نه تنها برای آزادی جهان اسلم ، بلکه برای زندگی صلح آمیز میان مسلمانان
و هندوهای کشور هند نی77ز کوش77ش نم77ود. اوگرچ77ه درآغ77از ب77ه رد صوفیس77م و عرف77ان اس77لمی ، ب77دلیل
منفعل بودنش پرداخ7ت ول7ی بع7دها س7نت اس77لم ایران7ی را تبلی7غ م7ی نم7ود. او مبل7غ فلس77فه عم7ل و
فلسفه فردگرایی نیز بود. ستون و موا77وع اش77عار و آث77ارش ، اغل77ب محب77ت ، آزادی شخص77ی ، و اعم77ال
نیک میباشند. او می خواست با وحدت فرهنگ اروپایی و سنت اسلمی ، اسلم را ب77ه اهمی77ت آغ77ازین

اش در صدر اسلم برساند .

 پیش از  و بعد از “ مشروطیت“-ملنصرالدين ۔ ۱۶۷
يا

يادي از “ مولنا “ ملنصرالدين !

بجاي سال وف77ات او آخرين طنزي كه خلق ا درباره ملنصرالدين ساخت، اين بود كه بر روي سنگ مزار
 را حك نمود ، تا حتا قبر او هم محلي براي خنده و386 هجري، بطور معكوس ، رقم 683يعني  سال  او،

براي دوستداران او بي اهمیت جل77وه دهن7د. ش7وخي ديگ7ر سبكبالي و بي خیالي گردد و مرگ و زمان را
اين بود كه در  روي قبر او يك عمامه بسیار ب77زرگ ازس77نگ مرم7ر س77اخته ان7د ت7ا ب77ه بازديدكنن7دگان و زوار

بفهمانند كه آنجا جاي غم و افسردگي نیست. -چه نیكوست گر شادي همه جا بر ماتم پیروزمیشد!
هجري) در روس77تاي حورت77و در ح77ومه603 میلدي(1208به نظرمحققین ترك “مولنا“ ملنصرالدين درسال 

 میلدي به شهر اخشهیر ك77وچ نم77ود و درس77ال1237شهر“ سفرهزار“ درجنوب تركیه بدنیا آمد .اودرسال 
 میلدي درآنجا دارفاني راوداع گفت.چون پدر او روحاني روستاي محل اقامت بود، او ه77م ب77ه رس77م1284

آنروزگار ازدوران كودكي لباس آخوندي بتن ك77رد. ع77ده اي اورا همعص77ر مول77وي روم77ي و ع77ده اي همعص77ر
گرچه حدود يكقرن اختلف سلیقه درم77ورد اي77ن قض77اوت وج77ود دارد. تیمور لنگ،حاكم جبار آنزمان میدانند،

ع77ده اي آخون77دي درمورد شغل اوهم شايعات گوناگون وجوددارد،عده اي اورا معلم مكتب خ77انه میدانن77د،
قض7اوت م77ورخین و مححققی77ن سبك سر و عده اي درويشي جهانگرد، آواره و فراري بحساب م7ي آورن7د.

چهرهه77اي درخش77ان فرهن77گ عامی77انه و از را درباره شخص77یت وطنزه77اي او ه77م مختل77ف اس777ت،يكي او
ديگري اورا بعنوان سقراط توده ي عوام میداند كه با كمك ادبیات فولكلوريك كشورهاي خاورمیانه میداند،
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شفاهي ازجمله طنز ونثركوتاه داستاني، به پند و اندرز جوانان میپردازد و به پیران درس هشدار میده77د.
طنزه7اي اخلق و صفات و شخصیت شرقي بحس7اب م7ي آورن7د. گروه سوم اورايكي ارنمايندگان فكري،

تحريك كننده دارند كه بعلت ظرافت و س77ادگي قاب77ل فه77م اخلقي، اواغلب مضموني انتقادي، فلسفي،
اودركشورها و فرهنگهاي گوناگون بان77ام و وبی77وگرافي مختلف77ي بی77ن م77ردم مع77روف خاص و عام هستند.

شهرت اودرطي قرنها وكشورهاي مختلف باكمك نقال ها و قصه گوهاي حرفه اي، بیش77تر گردي77د. است.
قرنهاست كه تودهه77اي اوحتا امروزه درزبانها و لهجه هاي كشورهاي بیشماري نامي ناشناخته نیست،

اوغیراز  رود ولگا، در روي جزي77ره كري77م بیسواد و گروههاي باسوادشرق درباره او افسانه سرايي میكنند.
در كش7777وراوكرائین،درجنوب س77یبريه، درجن77وب ايتالی77ا و حت77ا تامرزه77اي كش7777ورچین،چهره اي مع77روف

تاجیكس77تان، آذربايج77ان  كردس77تان، كش77ورهاي عرب77ي، تركی77ه، فرهنگه77ا، مث77ل اي77ران، اس777ت.دراغلب
 او بنام مل نصرالدين، ودر بربرهاي شمال آفريقا، آلباني، اقلیتهاي يهود، يونان، مناطق قفقاز، ارمنستان،

ین77ي ه77ا ه77م ب77هچمیان تركهاي آسیاي میانه به “افندي“ معروف است كه به معني آقا و س77رور اس77ت. 
پیروي از تركزبانان آسیاي میانه به او“ آ-فان-تي! “میگويند. اغ7راق نیس7ت اگربق77ول ش7اعر بگ77ويیم ك7ه او
شهره ي آفاق است : ازاستانبول تاعدن ، از سمرقند ت77ا ص77وفیه، ازنیش77ابور ت77اقونیه، ازمراك77ش ت77ا پك77ن.
درمی77ان مه77اجرين گون77اگون ه77م او چه77ره اي آشناس77ت؛ در می77ان ك77ارگران مه77اجر غ77رب، درن77زد ارمنی77ان

كوتاه، بنام مل، ارب المثل و جملت قصار نثر مهاجردرآمريكا، در میان يهوديان مقیم اسپانیا. غیراز طنز و
باآغاز صنعت چاپ، شهرت“ مل“ جهاني ترشد، چون او با ات77وريته ن7ام خ7ود، ج7اي ن7ام هم آورده میشود.

بعضي ازطنزگويان فرهنگ هاي ديگر راهم گرفت. در ادبیات تاتارها: احمد آغاج، درادبیات تركمن: كمین77ه،
درادبیات ازبك ها: نافوي، درادبیات قرقیزها: الدقوز، و در ادبیات فارسي و عربي: بهلول بتدري77ج معروفی77ت

 میلدي19خودرا به نفع“ مل “از دست دادند. بیشترين آثاركتبي منسوب ب77ه مل متعل77ق ب77ه می77انه ق77رن 
درقرن اخیر تاح77دي اس77ت ك77ه است كه به زبانهاي فارسي، تركي و عربي نوشته شده اند. معروفیت او

 ،تلويزيون هند، يك سري ازظنزهاي اورا به زبان هندي درسراسر كشورپخش نمود و اين90دراوايل دهه 
حاكي ازآنست كه هندوها و بوديستهاي شبه قاره هند هم با نام مل آش77نا هس77تند. درسراس7ر جه77ان،

 نسخه گوناگون ازمجموعه طنزهاي ملنص77رالدين نكه77داري میش77وند.30دركتابخانه هاي مختلف بیش از 
 میلدي نوشته شده.1625درسال  قديمترين طنزي كه بصورت دستنويس مانده و به او نسبت میدهند،

اغلب ياحوادث و اتفاق77ات زن77دگي  طنز كوتاه و بلند را به او نسبت میدهند. او300بعضي ازمحققین حدود
رياه كار، و دروغگو، مقدس نما، رشوه خوار، دغلكار، روزمره را به طنز میكشد يا افراد خسیس، حیله گر،

به علم و دين، و دل77دادگان دروغی77ن و دم7دمي م77زاج را، او ب77ه تمس77خر و كن77ف ك77ردن بازرگان77ان و متظاهر
دللهاي سودجو و دوره گرد، رباخواران انگل منش، مذهبیون ك7م ط77اقت، قض7ات رش77وه خ77وار و كین77ه ج77و
میپردازد. او به اقشار و گروههاي مرفه خان و مالك، ب77ازاري و قاا77ي و حكم77ران و ب77ه جانب77داري از م77ردم
محتاج و غريب و آواره، حمله میكند. ازحاكمان بي آبرو انتقادمیكند يا آنان را ب77ه تمس77خر میگی77رد. طن77ز او
معروف به طنز مؤثر است كه بقول دهخدا میتوان آنرا جزو ادبیات “چرند و پرند“ به حساب آورد. علقه ب77ه
بحث و طنز و حمله به تابوها ازمشخصات آن است. حمله به تابوهايي كه كه ب77ه عل77ت تعص77بات ق77ومي،
سیاسي و مذهبي، تنها ازطريق ادبیات شفاهي و طنز محفلي، آسیب پذير هستند. او پايه گذار ن7وعي
طنز اخلقي و پند و اندرزي است كه به انتقاد ازحاكمان و جباران خشن و ب77دنام می77پردازد. طن77ز او خلف
طنز مرسوم در غرب، جنبه هاي منفي سیستم اجتمايي و فرهنگي را افشا میكند. اوظاهرا آدم ع77امي
و س77اده ل77وحي اس77ت ك77ه ب7ا دي77دي ش77به فلس77في، مس77ائل اجتم77ايي، م77ذهبي، سیاس77ي، عرف77اني،
عشقي، خانوادگي و غیره را به نقد میكشد و تمسخر میكند. بااين وج77ود ع77ده اي از طنزه77اي منتس77ب
به او، هم بي معني بودن، ساده ، ب77ي ادب77انه، خش77ن و دل آزار، هس77تند. طن77ز اواغل77ب ب77ي رح77م، ب77ي
تعارف و مستقیم است ولي او با ابزار صداقت،شجاعت، س77ادگي و مهرب77اني، منظ77ور خ77ودرا هنرمن77دانه
میرساند . او منتقدي سازشكار و بي خطر نبود، او اديبي حاارجواب، تیزهوش، زبردست و تیزبین است
كه در شرايط مختلف وجود خط77ر را احس77اس میك77رد و تص77ويري دائ77م متغی77ر بخ77ود میگرف77ت ت77ا ب77ه چن77گ

حاكمان و پرونده سازان نیفتد.
) میلدي اس7ت1843-1892ازجمله محققین طنزهاي مل نصرالدين، محققي اديب ت7رك، محم77د توفی77ق (

كه براي اولین ب77ار ب77ه گ77ردآوري طنزه77اي مل پرداخ777ت.اودرشناخت علم77ي و معرف77ي جه77اني مل نق77ش
 میلدي منتش77ر ك77رد، ول77ي1890مهمي داشت و كتاب مجموعه طنز “ابو آدم و ملنصرالدين “ رادر سال 

ازاوايل قرن بیستم، عده اي ناشر و سانسورچي درتركی77ه دس77ت ب77ه پاكس77ازي طنزه77اي مل زدن77د، مثل
طنزهاي تند سیاسي، مذهبي، عشقي،جنسي و غیره را حذف نمودند و سعي كردن7د ب7ه او چه7ره اي

ترك زبان بدهند تا بتوانند اورا نماينده اخلق، طنز و روحیه تركي ، معرفي كنند . 
غیرازعام77ل خ77ط و زب77ان مش77ترك ب77راي معروفی77ت مل دركش77ورهاي عرب777ي-اسلمي، عوام77ل سیاس77ي
وتاريخي مانند قرنها حاكمیت دولت عثماني درمناطق گوناگون يا رابطه جوامع ت7رك زب7ان آس7یاي می7انه و
بعضي خلقهاي ايالت قفقاز وجاهايي كه فرهنگ عثماني-اسلمي ح77اكم ب77ود، دراش77اعه ي ش77فاهي و
معروفیت طنزهاي مل نقش مهم7ي داش7تند. دربعض7ي ازطنزه7ا و قص77ه ه77اي ق7ديمي ت7ر، ك7ه از طري77ق
شفاهي به قرن ما رسیده اند،میتوان گاهي نوعي عرفان شرقي ي77افت ك77ه حت77ا ام77روزه داراي رم77ز و راز
خاص مذهبي-فلسفي هستند. ادريس شاه، صوفي ترك، درآثار پراكنده خود،مل رابصورت ي77ك دروي77ش و
مول معرفي میكند.شايد به اين دلیل و دلیلهاي سیاسي و خغرافی77ايي، تركه7اي نس77ل ق77رن اخی7ر اص77رار
بیشتر به ترك نمودن مل كردند ،درحالیكه طبق نظر عده اي از شرق شناسان دراسناد وم77دارك اص77لي و
قديمي تر، هیچ سندي دال بر ترك بودن ملنصرالدين وجودندارد.اثبات دقیق تاريخي زمان،مك77ان و ملی77ت
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ملنصرالدين تاكنون ممكن نشده. قديمي ترين مجموعه ي طنز منسوب ب77ه او ب77ه زب77ان ترك77ي از لئ77امي
 میدان77د.13میلدي)،نويس77نده ي ت77رك اس77ت ك77ه اورا همعص77ر س777یدحمزه،شاعرقرن 1531چل777بي(فوت 

م) م77دعي اس77ت ك77ه شخص77ا ازق77بر ملنص77رالدين در ش77هر17جهانگرد ترك، مول اولیه چلبي(می77انه ق77رن 
م) میداند. دربعضي از طنزها، مل هم77راه1404-1336اخشهیر ديدن كرده است و اورا همدوره تیمور لنگ(

و همچادر تیمور لنگ درجنگها و شب نشینیها است كه دائ7م ب7ا تیم7ور كلنج7ار می7رود و هرش7ب بی7م  آن
دارد كه اورا نفله كند. گوته شاعر آلماني باتكیه بر اين ادعا دركتاب خود “ديوان شرق و غ77رب “ درفص77لي

بنام تیمور، از مل به نیكي ياد میكند.
به دلیل اينهمه گفته ها و شايعات و دليل  شوق آتش فولكلوريك و فرهنگ مردم دوستي، از اواي77ل ق77رن
بیستم درتركی77ه ي فعل77ي، ق7بر همن7امي را ب77ه درس7ت ي7ا ب77ه غل77ط! بن77ام ملنص7رالدين واقع7ي پذيرفتن7د
ودرتبلیغ777ات فرهنگ777ي اينچنی777ن كوش777ش و ذوق از خ777ود نش777ان دادن777د. ادارات فرهن777گ و جه777انگردي
وآثارباستاني تركیه براي معرفي مل به توريستها و محافل علمي و دانشگاهي اروپا، ام77روزه بعن77وان ي77ك
شخصیت واقعي وتاريخي ترك استفاده میكنند وباكمك مجسمه وقبر او سعي میكنن77د ازن77ام او، چه77ره و
شخصیت كامل وباافتخار ترك را نشان دهند، اگرچه طنزهاي منس77وب ب77ه مل نص77رالدين حقیق77ي ازپاي77ان

 میلدي درزبان تركي وجود دارند.15قرن 
گروهي ازشرقشناسان،ملنصرالدين رااديبي عرب بنام“ چوقا يا جها “میدانند كه درقرن هفتم میلدي    

 به بعد، به علل7ي درمی7ان جوام7ع غیرع77رب،نام آش7ناي ملنص77رالدين1800درعراق میزيسته وازسالهاي 
بخودگرفته.درادبیات عرب ، اومجنون شوخ طبع ديوانه اي است كه به مزاحگويي درمیان م77ردم می77پردازد.
نسخه نويسان عرب قبل از صنعت چاپ،قرنها طنزهاي اورا ازطريق دستنويسي، تكثیر و پخش كرده و در

 میلدي، معروفیت چوق77ا ب77ه12كتابخانه هاي خلفاي اهل ذوق نگهداري نموده اند. درادبیات عرب درقرن 
اوج خود رسید. طنز معروف “دانا و نادان“ يا “آنهايي كه میدانند، براي آنهايي كه نمی77دانن، تعري77ف كنن77د“
كه اكن77ون دراك7ثر من7ابع منس7وب ب77ه مل اس7ت، اولی77ن ب7ار در دائ7رت المع7ارف نويس7نده ي ع7رب س7اكن

) ثب77ت ش77ده . بق77ولي اي77ن اتف77اق در ش77هر ط77ائف940اسپانیا، بنام احمد ابن محمد ابن عبد ربي (وفات 
 م) ك77ه ش7اعر888دريمن، دررابطه با محمدبن اسحاق ابن ابراهیم سیماري، معروف به ابو ال انبار(وفات 

هم مجلس خلیفه ي عباسي، ال متوكی77ل و ال معتم7د ب77ود، پی7ش آم7د. ب7ا اينوج7ود اي7ن طن7ز و داس7تان
 میلدي درتركیه به ملنصرالديم نسبت داده شده و به ن77ام او راه77ي محاف77ل و اذه77ان گردي77ده.16درقرن 

اينها همه نشان میدهد كه شخصیت ونام مل دراغلب كشورها ازطريق اينگونه طنزها جا افتاده و ح77الت
بومي وملي آنجارا بخود گرفته و اين سوء تفاهم را پیش آورده كه او متعلق به آن فرهنگ و كشور خ77اص

است .
دراواخر قرن دهم میلدي  كتابفروش بغدادي؛ محمدابن النديم، از طنزهاي ج7الب چوق7ا ي7ا مل نص77رالدين

 میلدي مدعي است كه ن77ام كام77ل چوق77ا : اب77و ال12نام میبرد. فیلسوف عرب، ابن غازي، در اواخر قرن 
قشن دوغین ابن ثابت است، كه مردي عالم و باايمان و شوخ طبع بود. او ادامه میدهد كه : اي77ن تقص77یر
همسايه ها و بچه هاي بي سروپا محل! بود ك77ه ازع77الم م77ؤمني مث77ل اب77وال قش77ن، چه77ره اي طنزگ77و و
تمسخرآمیز ساخته و اورا وارد ادبیات طنز عرب كردند. محققین ع77رب بعض77ي ديگ77ر از طنزه77اي مل را ب77ه

م) نسبت میدهند.1505جلل الدين تاسیوتي(فوت
 میلدي است كه1837 طنز است متعلق به سال 134دراروپا نخستین چاپ ماشیني آثار مل كه شامل 

با استناد بر بعضي از دستنويسهاي قديمي تر ترجمه شده اند. درمیان قشر كتابخوان اروپا، مل از حدود
 میلدي نامي آشناست . گوته شاعر آلماني و بنیادگذار ادبیات جهاني مینويسد ك77ه مل،1850سالهاي 

تنها آدم زيرك و شوخ مزاج نبود كه ديگران را دست م7ي ان77داخت، بلك77ه او س77خنور و متفك7ري اس7ت ك7ه
كمبودها و روابط ناسالم بین انسان و ج77امعه در ش77رق را نش77ان میده77د. كت77ابي ب77ا عن77وان “ گنجین77ه ي

 میلدي به زبان آلماني در اطريش منتشر شد، ولي سالها اين كت7اب ب7دلیل1855طنزهاي مل “ درسال 
سانسور ممنوع گرديد، چون يكي از مشاورين مسیحي پادشاه اطريش آنرا مبتذل و غیراخلقي ارزي77ابي
كرده بود. نخستین محقق اروپايي آثار مل ، آلبرت وسلس77كي محق77ق چ77ك اس77ت ك77ه تن77وع شخص77یت و
طنزهاي ملنصرالدين و ارتباط جهاني طنزهاي پراكنده ي او دراكثر نقاط مختل77ف را نش77ان داد. او درس77ال

 طن77ز منس77وب ب77ه مل راانتش77ار داد . او ب77راي تهی77ه اي77ن مجم77وعه از من77ابع555 مجموعه اي حاوي 1911
تركي، عربي، فارسي و از منابع بربر، صربي، كواتي، اسپانیايي، مالتي و سیسیلي استفاده نم77ود . در

 در شوروي سابق كتابي معروف بنام “ملنصرالدين، شورشگري اهل بخ7ارا“ انتش77اريافت ك77ه1939سال 
باكمك از افسانه هاي كشورهاي آسیاي میانه و قفقاز، آن، مل را انقلب77ي مب77ارز ايران7ي ا7د اس77تثمار و

اد ارتجاع معرفي میكند.
 منتش77ر ك77رد .اي77ن1986بزرگ77ترين مجم77وعه طنزه77اي مل را محق77ق روس:“ م.س. خ77اريتونوا “در س77ال 

 زبان مختلف، ازجمله زبانهاي خلقه77اي گون77اگون منطق77ه24 طنز كوتاه است كه از 1238مجموعه شامل 
1985كوهستاني قفق77از و جمهوريه77اي آس77یاي مرك7زي كم77ك گرف77ت . میخائی77ل گورب77اچف ه7م در س7ال 

درجلسه شركت براي خل7ع س7لح در پ7اريس ب7ا كم7ك طن7زي از مل و در انتق7اد از ژورنالیس7تها میگوي7د :
داستان م7ا مانن7د داس77تان ملنص7رالدين اس77ت ك77ه هم7راه پس77رش ه7ر ج77وري س77وار الغ میش77د، م77ورد
سرزنش و بازخواست رهگذران و روستائیان قرار میگرفت، تا اينكه آنها در انتهاي راه مجبور میشوند، الغ

را خود حمل كنند تا از شر مزاحمت ديگران راحت شوند!.
اسناد و مدارك موجود امروزه شخصیت تاريخي و واقعي مل را گاهي چنان متن77اقض معرف7ي میكنن77د ك77ه
حتا میشود ب7ه وج7ود او ش7ك نم77ود.درهر مقط7ع ازتاري77خ، تع7ثیرات محل7ي و ب7ومي ب7ر روي ن7ام و طن77ز و
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بیوگرافي اورا نبايد دست ك7م گرف7ت . دربعض7ي از محاف77ل علم777ي-تحقیقي از او فق77ط تص77ويري يكج77انبه
نشان داده شده و درپیام او جذابیت و انتقاد و ظرافت فكر و اخلق شرق مورد بي ت7وجهي واق7ع ش7ده .
او سنبل و مغناطیسي براي جذب و تصاحب طنزها و قطعات نثر كوتاه در جوامع شرق است. سئوال اين
است كه آيا میتوان باكمك اينگونه طنزهاي كوتاه كه غالبا از طريق شفاهي ب77ه دوران م77ا رس77یده ان77د، از
نظر تاريخي و جغرافیايي، ملیت مل را تعیین كرد؟ . آيا ممكن اس77ت شخص77ي را ك77ه در زمانه77ا، من77اطق،
خلقها و زبانهاي گوناگون، محبوبیت يكساني دارد به ملت و كش77ور و دي77ن خاص77ي نس77بت داد؟. ب77ه اي77ن
دلیل شايد بهتر است كه مل، شخصي عام و جهاني بمان77د و ب77ه كش77ور و فرهن77گ خاص77ي نس77بت داده
نشود تا بتوان بدون پیشداوري از نق77ش متن77وع ت77اريخي و اس77تعداد ادب77ي اوس777ودبرد.درزبانهاي گون77اگون
آسیايي، آفريقايي و اروپايي، صدها طنز به او نسبت میدهند ودرآغاز هر تحقیقي تعیین هويت او باز هم
مشكل تر میشود و به نقل طنزي از او : بهتر است آنهايي ك77ه جري77ان را میدانن77د، ب77راي آنه77ايي ك77ه آن77را

نمیدانند، تعريف كنند!.
و به نظر محققین چ77پ، او ي77ك ماتريالیس77ت متنق77د و خوش77بین اينجه77اني اس77ت ك77ه ب77راي آزادي بی77ان و
انديشه دست به يقه ي حاكمان و مقدس نمايان شد و گاهي يايد احتیاط میك77رد ت77ا نفل77ه نش77ود، چ77ون
پیش از او، چه تعداد از اهل ذوق و ادب كه از طرف جباران و مرتجعین، مهره شورشگر و ك7افري نخوردن7د
و پوست پر از كاه آنان را به دروازه شهرهاي قرون وسطايي نیاويختند ت“ا آنهايي كه ديدند براي آنه77ايي
كه نديدند تعريف كنند“ ، تا از اين طريق رعب و وحشت اندازند و منتقدين را به س77كوت و س77ازش و ف77رار
وادار كنن77د ي77ا ب77ه مص77احبه تلويزي77وني بكش77انند ..ج77امعه مردس77الر ه77م در اي77ن بلبش77وي ت77اريخي بیك77ار
ننشست و طبق اصل“ هركس زورش به هر ك7ي میرس7دد“ ذوق و ش77وخ طبع7ي هن77ري بخ7رج داده و در
صدها طنز خودساخته ي با مزه و بي مزه، با غرض و بي غرض، نام مل را به77انه نم77وده و ب77ه تقلی77د از او
به تمسخر زنان و همنوعان پرداخت . دهقان77ان، روس77تائیان، عش77اير و ك77ارگران س77اده ده77ات و ش77هرها،
هنوز كه هنوز است خلف جوانان مدرن شهرها و قشر روشنفكر، طنزهاي مل را ساده و ق77ديمي و ب77ي
معني و ارتجاعي و ملل آور نمیدانند، بلكه همچون گذشته معن77ي و طن77ز خ77اص پوش77یده در آنه7ا را ق77در
مي نهند . حتا سالها پیش در شهر پكن در چین، گاهي در يك روزن77امه دي77واري عص77ر، ب77ه زب77ان چین77ي و
اويغوري، طنزهاي او به خوانندگان معمولي و ساده معرف7ي میش7د و آنه7ا ش7ايد اغل77ب، خ77ود ي7ا زم77اني

آشنا ،را در آن طنزها باز مي يافتند.

مولیر، آوانگارد زمان خود ؟۔ ۱۶۸ 

قديمیان نگفته نگذاشتند.سابقا نقل قول میشد كه هنر تنها داروي نجات بشريت است چ77ون از میمونه77ا
انتظار آموزش اخلقي نمیتوان داشت.بزرگان تاري7خ و اف7راد ك7بیر ه7م ن77ه س7لمتي ت7ن و ن77ه آرام7ش روح
میتوانند بما بدهند ، هزينه خوبیها و نیكیها را باي7د ب7ا قیم7ت گ7زاف پرداخ7ت .ن77ه خن77ده نش7ان ساديس7م

شخصي و مردم آزاري است و نه گريه علمت مازوخیسم و خودآزاري.
مولیر،اديب،نمايشنامه نويس و هنرپیشه فرانسوي را بزرگترين كمدي نويس تاتر اروپا بش77مار م77ي آورن77د

س7ال پی7ش همچ77ون350.آناتول فرانس مینويسد : مولیر يك لحظه كوتاه از وجدان آگ7اه بش7ريت ب7ود ك7ه 
جرقه اي در جو تاريك فرهنگي اروپا درخشید.اومنتقدتیزبین زمان خود شد كه همیشه ي77ك پ77ا در آس77تانه

 بطورغم انگیزي روي ص77حنه1673در زندان داشت و چون كولیهاي مهاجر دايم در سفربود.مولیر در سال 
سالگي درگذشت.اوآخرين دم و نفس اش را هم حتا تقديم51تاتر حین بازي در نمايش (خسیس)درسن

 و مري7ض ح7ال -م7ي باش777ند.مولیريكباربه–تماشاچیان هنر نمود.ازديگرآثاراودونمايشنامه دشمن انس7ان 
سبب بدهكاري و گرفتن وام ب77راي راه ان77دازي ت7اتر خ77ود يكس77ال ب77ه زن77دان افت7اد .عش77ق او ب77ه ادبی7ات و
نمايشنامه نويسي باعث ش77د ك77ه هرگ77ونه رن77ج و تحقی77ري را بپ77ذيرد . بع77دازمرگ زودرس اش،روح77انیون
مسیحي از خاكس77پاري او در آرمگ77اه رس77مي كلیس7اي ش77هرجلوگیري نمودن7د و حی77ن خاكس7پاريش ب77ه
صدادرآوردن ناقوس كلیساها و زمزمه دعاهاي حاارين ممنوع گرديد ، فق77ط ص77نف ك77ارگران ش77غل پ77دري
اش بودند كه جسد او را تاگورستان گمنامان بدرقه نمودند.مولیرباكارهايش خشم روحانیوني رابرانگیخت
ك77ه مخ77الف ه77ر گ77ونه ت77اتر و نمايش77ي، مخصوص77ا كم77دي بودن77د .آنه77ااورامتهم ب77ه كفروخدانشناس77ي

كردند.صدسال بعد ازمرگش دوستداران هنراجازه يافتند براي او سنگ قبرمناسبي تهیه و نصب كنند.
درپاريس زندگي نمود.نام اصلي اش پوكولین ب777ود،پدرش از ك77ارگران بخ77ش1673تا1622مولیر بین سالها

پادشاه فرانسه بود.زندگي مولیرسرشاراز كار و مبارزه ،ش77هرت و14دكوراسیون داخلي قصرهاي لودويك 
شكست، راايت هاي كوتاه لحظه اي و درد و رنجهاي بزرگ م77داوم ب77ود. سرنوش77ت او خ77ود ي77ك كم77دي
تراژدي777ك ب777دون وقف777ه ش777د.او ن777ه تنه777ا منتق777د روح777انیون مس777یحي و مكت777ب ارتج777اعي مدرس777ین
اسكولستیك،بلكه دشمن اقشار و طبقات اشراف،فئودال و بورژوا بود. در آثارش انسان عقلگرا و خردمند
همیشه پیروز اشت.نمايشنامه هايش داراي جنبه هايي قوي از انتقاد اجتمايي میباشند .او به انتق77اد از
روحانیوني پرداخت كه زير ماسك مسیحیت به حیله گري ،نفاق،دورويي و فريب مردم ساده و زحمتكش

مشغول بودند.
در زمان مولیر از بیست میلیون ساكنین فرانس77ه بی7ش از دو میلی77ون گ77داهاي خیاب7اني بودن7د،در ح77الیكه

درجهان شهره آفاق بودند، پادشاهي كه ب77ا كله14شكوه و جلل،ولخرجي و ريخت و پاش دربار لودويگ 
گیس زنانه و چكم77ه ه77اي رزم77ي و شمش77یري بدس77ت ، دام77ن چاك77دار و ماكس77ي ابريش77مي ، ب77ا ادا و
اطوار ،شرف يابان را به حضور خودمي پذيرفت .مولیر در آثارش نشان میدهد كه قشر بورژوا قبل از اينك77ه
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طبق دليل ماركس گرفتار مبارزه آشتي ناپذير پرولتاريا گردد،دچار اع77تراض و خش77م زن و فرزن77د و ن77وكر و
كلفت خود شد كه به هر قیمتي براي اعاده حیثیت و حقوق انساني شان مبارزه میكردند.

مولیر میكوشدتا تاتر سرگرم كننده درباري را به تاتر مردمي و انتق77ادي تب77ديل نماي777د.اوبا درام كم77دي ب77ه
مس77ايلي م77ي پ77ردازد ك77ه از زم77ان اريس77توفان ،در يون77ان باس77تان ت77ا زم77ان يونس77كو در پ77اريس مط77رح
شدند،يعني به اعف هاي شخصیتي انس77ان مانن77د غیب7777ت،خیانت،دسیسه چین7777ي،توطئه،افراط، ب77ي
مايگي ، غرور،حسد،حسابگري فرصت طلبانه و مقام طلبي .او به مواوغ اختلف و خیانتهاي زناش77ويي
مي پردازد ،مسئله اي كه طي قرنها همیشه در ادبیات فرانسه در باره ربطه هاي سه نفره زن و شوهر
مطرح بوده.شايد به اين دلی77ل گروه7ي از منتق77دين ادبي،م777ولیر را فیلس77وف اخلق7ي و مص7لح اجتم77ايي

میدانند .
ليبنیتس میگويد : براي اصلحات اجتمايي فرانسه،احتیاج به كمدي هاي م77ولیر ب77ود ن77ه ب77ه خش77ونتهاي
دولتي ،هرزمان كه براي مبارزه با حماقت،احتیاج به لبخن77دعقل و خ77رد باش77د، م77ولیر اس77لحه قل77م را تی77ز
میكند و به مبارزين میدهد . انتقاد او از سفسطه هاي ارتجايي مكتب مدرسین  قرون وس77طايي م77وجب

عمل گرايي علمي و ترقي خواهي اجتمايي گرديد .

آن هايي كه پیش از ما “مقاله“ نوشتند، ونه شعر!۔ ۱۶۹
M.E. Montaigne ( 1533- 1592)

 سال پیش مي نامند. او خالق ژان77ري450مونتني ، نويسنده فرانسوي را ،پدر مقاله نويسي در غرب،در 
ادبي-فلسفي بنام مقاله بود و با مجموعه “مقالتش“ نه تنها ژان77ري جدي77د بلك77ه تح77ولي فك77ري از زم77ان
عصرنو تا زمان حال را موجب شد، گرچه درجايي گفته بود كه محتواي تمام مق7التش، خ7ود وي هس7ت.
فلسفه اومانیسم فرانسوي با نام مونتني شروع شد و در كنار دك77ارت ،او از پ77ايه گ77ذاران فلس77فه جدي77د
بود، گرچه بعضي از منتقدين اورا “فیلسوفي غیرفلسفي“ نام گذاشتند. با وجود اينك77ه مق77التش  اغل77ب
غیرسیس77تماتیك و اتوبیوگرافی77ك گ77ونه هس77تند، ول77ي آنه77ا ح77اوي س77بك درخش77ان نويس77نده گ77ي وي
میباشند.اودرمقالتش باسبكي آزاد، افك77ار خ77ودرا پیرام77ون موا77وعاتي مانن77د : ادبی77ات، هن77ر، سیاس77ت،
تربی77ت، دول77ت، ج77امعه، دي77ن و ي77ا مس77ايل روزم77ره چ77ون: رف77اقت، ش77كنجه و ي77ا درمخ77الفت ب77ا تعقی77ب
دگرانديشان بیان نمود. مهمترين مواوع آثارش، دف77اع از ش77رف و حی77ثیت انس77اني و آزادي دگرانديش77ي
بود. او تحمل دگرانديشان را بزرگترين صفت و تقواي ديني و اخلقي میدانست. مونتني با فلس77فه ش7ك
گرايي اش به مخالفت با مكتب مدرسین اسكولستیك قرون وسطا پرداخ77ت. خردگراي77ي و ش77كاكي اورا
بر اساس فلسفه رواقي، مخصوصا اپیكور میدانند. او در مخالفت با زنجیرهاي مذهبي و فئودالي به دفاع

 از طرف واتیك77ان ممن77وع1676از آزادي شخصي پرداخت. مجموعه مقالتش صد سال بعد يعني در سال 
شدند ، و اين اقدام كلیسايي موجب شد ك7ه روش77نفكران روش7نگر بع7دي ،از آنزم7ان ت7ا ام7روز ب77ه نق7د و
اهمیت به آثارش بپردازند. يادداشتهاي ادبي روزان77ه او نی7ز س7ند مهم7ي از س7یر تاري7خ انديش77ه از اواخ7ر
دوره اومانیسم فرانسوي هستند. جمله معروف فلسفي اش به تقلید از پیرون ، انديشمند يون77اني، اي77ن

بود كه پرسید : “ ما چه میدانیم ؟“. 
مونتني را میتوان يك اخلق شناس دانست تا يك اخلقگ77را. او بج77اي وص7ف اخلق، اص77ول رفت77ار و ك7ردار
انسان را مورد توجه قرار داد و در عوض آموزش درسهاي اخلق77ي، ب77ه انسانشناس77ي پرداخ77ت. م77ونتني
پايه گذار اخلق شناسي فرانسوي نیز به شمار مي آيد. مواوع آث77ارش اغل77ب انس77ان اس77ت، چ77ون ب77ه
نقل از او:“هر انساني، آينه انسانیت جامعه اس77ت“. گروه77ي از اه77ل نظر،آث777ار او را بخش77ي از تئ77وري و
نظريه شناخت و يا فلسفه زندگي به حساب مي آورند. مونتني مي نويسد ك77ه وظیف77ه فلس77فه آنس77ت
ك77ه ذات و م77اهیت انس77ان را روش77ن نماي77د. اويك77ي از منتق77دين فرهن77گ زم77ان خ77ود ب77ود و ب77ه سیاس77ت
استعماري و اشغالگرانه آنزمان اروپا در ق7اره ت7ازه كش7ف ش7ده آمريك7ا ،اع77تراض ك7رد و ن7ابودي بومی7ان و

سرخپوستان از طريق مهاجمین اسپانیايي را ،بربريت نامید. 
آثار مونتني، تكاني اجتمايي براي جنبش روشنگري فرانسه آنزمان گرديد. او خواست ك77ه می77ان اخلق و
فرهنگ باستان و عصر جديد پلي بزند و از انس77ان گراي77ي در مقاب77ل سیاس77ت تف77تیش عقاي77د كلیس77ايي
دفاع نمايد. مونتني كوشید با كمك فلسفه باستان يونان ب77ه مب77ارزه ب77ا اسكولس77تیك مدرس77ین بنی77ادگرا
بپردازد.صاحبنظران چپ ،او را مبارزي مسالمت ج77و و روش77نفكر نماين77ده من77افع ب77ورژوازي نوپ77ا، در مقاب77ل
نظام فئودالي و مسیحیت مذهبي میشمارند. مونتني به شكل رئالیستي و واقعگرايانه به شرح زن77دگي
فردگرايانه پرداخت و در آثارش به مب77ارزه ب77ا : ات77وريته، دگماتیس77م و ج77زم گراي77ي، و بنی77ادگرايي ارتج77ايي

ارتدكسي، پرداخت. كتاب چهار جلدي “مجموعه مقالت“ وي شامل بیش از هزار صفحه است. 
مونتني همچون هراكلیت میگفت كه چون جهان ذه77ن و عی77ن دائ77م در ح7ال تغیی77رات اس77ت، بن77ابراين آن
قابل شناخت نیست. اوادعاي شناخت حقیقي جهان را ديوانگي روشنفكرانه نامید و ب7ا تكی77ه ب7ر نظ77رات
فیلسوفي بنام سنكا گفت كه به فرهنگ گذشته و سنتي بايد با ديدي انتقادي نگريس77ت. ش77ك گراي77ي
مونتني نقطه عطفي در زمان عصر روشنگري شد. از جمله جنبه هاي فلسفه شك گراي77ان اي77ن ب77ود ك77ه
گفتند دانش و عمل انسان نسبي و غیر پايدار میباشد.اوهمچون طرف77داران فلس77فه رواق77ي میگف77ت ك77ه
انسان نبايد از مرگ وحشت داشته باشد، چون ؛فلس77فه يعن77ي مق77دمات آش77نايي ب7ا م77رگ. او ش77ناخت
حقیقت مطلق و دليل آفرينش جهان را غیرممكن دانست و خواهان جدايي عقل از ايمان گرديد و مكتب
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ايده آلیسم را به شارلتاني، حیله و فريب خلق ا ! متهم نمود. او به ع77ادلنه ب77ودن ذات77ي انس77ان ،نی77ز
متاسفانه شك داشت . مونتني را میتوان يكي از اجداد فلسفه وجود ،يا اگزيستنسیالیسم دانست. 

مونتني        اصلي میشل  .او سیاستمدار،)M.E. Montaigne 1533-1592(نام  بود  ايكوام   ، میشل 
حقوقدان، فیلسوف، و اومانیسم بود. پدرش از تاجرين شراب، ماهي، و مواد رنگرزي، زمان خ77ود ب77ود ك77ه
بدلیل ثروت كافي، از طرف پادشاه فرانسه، لقب اش77راف گرف77ت و توانس77ت قص77ري باش77كوه بخ7رد. م7ادر
مونتني گويا از يهوديان مهاجر پرتقالي به فرانسه ب777ود.به س77بب رف7اه خ77انوادگي، م77ونتني بج7اي تربی7ت
مذهبي كلیسايي، يا نظامي و ناسیونالیس77تي، از تربی77تي اومانیس77تي روش77نفكري، برخ77وردار ش77د.اودر

 فرانس77ه ش77د. مق77الت اورا تص77ويري رنگی77ن از زن77دگي اش16زندگي شاهد جنگهاي مذهبي اواخر ق77رن 
بشمار مي آورند. يكي از آثار مشهور او خاطرات سفرهايش به آلمان، ايتالیا و سويس بود. مونتني چن77د
سالي نیز شهردار شهر بوردو در فرانسه شد، ولي دع7وت ه7اينريش چه7ارم ب7راي مق7امي درب7اري را رد
نمود و به كار نويسندگي و تئوريك در قصر خود پرداخت. ازجمله ديگر مب7ارزات او مخ7الفت ب7ا س7ازمانهاي
اجتمايي-سنتي مانند : ازدواج، كلیسا، تاجگذاري و غیره بود. دلیل آش77تي م77ونتني ب77ا موا77وع م77رگ را،
حوادث ناگوار زمانش مانند:  شیوع طاعون، وجود جنگ، آدم كشي و آت77ش س77وزي ، ي77ا وق77ايع خصوص77ي

 فرزند خردسال و بیماري سنگ كلیه او میدانند. 5زندگي اش مانند : مرگ 
میشل مونتني، يكي ديگر از معلمان خودرا، س77قراط نامی77د. او پی77ش از روس77و ، خ7الق يك77ي از روش77هاي
تعلی77م و تربی77ت در غ77رب ب77ود. اس77تفاده بیش77مار او از نق77ل قوله77اي دوره باس77تان را ، میت77وان آين77ه عقاي77د
شخص77ي او دانس77ت. پاس77كال ول77ي از جمل77ه مخالف77ان سرس77خت م77ونتني ب77ود. او آث77ار م77ونتني را ا77د
مسیحي و خودخواهانه نامید. تاكبد مونتني روي آزادي فرد، اين سوء تفاهم را بوجود آورد كه عده اي او
را ب77ه جن77ون خ77ودبیني و خودپرس77تي مته77م كنن777د.انديشمندان انگلیس77ي، مخصوص77ا فران77س بیك77ن و
شكسپیر، از تحسین كنندگان آثار مونتني بودند. بحث هاي مونتني پیرامون مقوله هاي زندگي و پی77ري،
باعث تحسین باكون شد. از جمله ديگر طرفداران مقاله نويسي مونتني، میتوان از : ولتیر، روس77و، ژي77د و
نیچه نام برد. نیچه میگفت كه براي تحمل جهان انسان بايد با م77ونتني دمخ77ور و همخ77انه گ77ردد، و بح77ث
هاي مونتني پیرامون مرگ، موجب علقه انس77ان ب77ه ادام77ه زن77دگي میش77وند، چ77ون او ب77ه خوانن77ده درس
مقاومت براي ادامه زن7دگي میده7د. نیچ77ه خ7ود را از جمل7ه خويش7اوندان فك77ري م7ونتني دانس7ت و او را
همچون شوپنهاور، از آموزگاران كبیر انسان غربي دانسته و صداقت او را قابل تحس77ین ش77مرد. اس77تفان
تسوايك، مونتني را يكي از پیشاهنگان مدرنیته و دانش نو دانس77ت ك77ه در مفاب77ل تاري77ك انديش77ي زم77ان

خود قد علم كرده بود.و  گوته  هم گويا از قلم و عقايد مونتني به شگفت آمده بود. 

موپاساد؛ نبوغ در نوول نویسی .۔ ۱۷٠

Maupassant, Guy de (1850 – 1893)              ادبیات تهوع ، محصول ابتذال مدرنیته ؟

، ومهم77ترین نویس77نده19موپاساد ، نویس77نده فرانسوی،اس777تاد داس777تان،رمان و ن77وول نویس77ی ق77رن   
واقعگرای فرانسه،ازنظرسبک ادبی شاگرد فلوبر بود. منقدی پیرامون اونوشته است که او همچون فل77وبر

 رمان6 نوول ، 260میخواست باکمک ادبیات تهوع،ابتذال مدرنیته زمان خودرا نشان دهد. ازجمله آثار او : 
 سفرنامه مشهور هستند. اودرسفرنامه  هایش به انتق77اد ازسیاس77ت اس77تعماری فرانس77ه درش77مال3و 

آفریقا میپردازد. 
منقدین چپ مینویسند که موپاساد گرچه نویسنده ای طبیعتگرا بود ول77ی توانس77ت موا77وعات مش77خص
تاریخی 7 اجتماعی را درادبیات مطرح نماید. اوداستانسرایی توانا ب77ا س77بکی کام77ل، درخش77ان و طنزآمی77ز
است و در کتابهایش به طرح هنری رواب77ط انس7انها در ج77امعه ای فاس7د و انحلل خانوادهه7ای ب7ورژوایی
میپردازد. موپاساد از انسانهای "چوخ بختیاری" میگوید که برای موفقیت ش77غلی حاا77رند دس77ت ب77ه ه77ر
فرصت طلبی و افتضاهی بزنند. اوباشکاکی فلسفی به دورویی اخلقی انس77انهایی می77پردازد ک77ه ب77رای
عشق ،دوستی و رفاقت ناتوان وبه تقلید ازغرایز فردگرایانه و رفع نیازهای مبتذل خودهستند. قش77رمرفه
جامعه شهرپاریس آنزمان نیز ازجمل77ه زمین77ه ه77ای انتق77ادی آث77ارادبی موپاس77اد بودن77د. وی از ژورنالیس77ت
هایی میگوید که برای بالبردن تیراژ فروش مطبوعات خودی به طرح اغراق آمیز مسائل : جنسی،فساد،

و توطئه گری می پردازند. شرح زندگی فواحش نیز درآثار او جای خاصی داشت.
موپاساد درجوانی باشعر ونمایشنامه نویسی آغازکرده بود .وی با ذره بین فلسفه ش77وپنهاور مخصوص77ا 

نظریه "اراده ق7درت" وی، ب77ه موا77وعات اجتم7اعی مینگریس7ت .اوازج77امعه ای میگوی77د ک77ه عش77ق ب77ازی
دربستر، ممکن است سرانجام به یک قتل ختم گردد یا جامعه ای که حداقل س77الی یکب77ار روی فاحش77ه
خانه های نیمه علنی آن تابلو :" به سبب شهادت جانگداز حضرت مسیح ازپذیرش مشتری مع77ذوریم"!،
آویزان میشود . او همچون شکسپیر به توصیف عظمت زن7دگی می7پردازد ب7دون آنک77ه ب77ه تحقی77ر و کوچ7ک
نمودن انسانهای شرکت کننده آن بپردازد. صحنه حادثه غالب آث77ار او اس77تان نرمان77دی درش77مال فرانس77ه
بود؛جایی که او طبیعت و مردم اش را بخوبی میش77ناخت. چن77د ن77وول اونی77ز پیرام77ون : ک777ابوس،اشباح، و
نیروهای مافوق طبیعی هستند . در بعضی از آثارش او به مواوعات غمگین و افسرده نیز می77پردازد و در

پاره ای از داستانها، بیماران سیفلیسی قهرمان کتاب هستند.
موپاساد حتا امروزه یکی ازنویسندگان موردعلقه قشرکتابخوان فرانس77ه اس77ت .اویک77ی از اعض77ای گ77روه
طبیعتگرای اطراف زول بود که با سبک مختصروکوتاه مینوشت. موپاساد ازطریق فلوبر بامحافل آوانگارد در
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 آشنا شد. اوگرچه ش77اگرد اس77تادی مانن77د فل77وبر ب77ود ول77ی هیچگ77اه ب77ه نب77وغ19 قرن 80 و 70دهه های 
استادانی چون چخوف و تورگنیف نرسید. چخوف حتابرای شرح ابت77ذال ج77امعه روس از موپاس77اد آم77وخته
بود و موپاساد ازنظر محبوبیت داستانهای عامیانه اش،بهتر از آلن پو بود. موپاساد گرچه ازنظ77ر هن77ری ب77ه
درجه کیفیت کارهای : همینگوی،هنری جیمز،تورگنیف، و چخوف نرسید ولی به مش77هوریت و محب77وبیت

آنها رسید.
 درفرانسه زندگی نمود. اودرخانواده ای اش77رافی درنرمان77دی1893 تا 1850گایده موپاساد بین سالهای  

درشمال فرانسه بدنیا آمده بود و چندسالی همکار وزارت فرهنگ و آموزش فرانسه ب77ود. وی بع77داز ت77رک
تحصیل درشته حقوق،بطور حرفه ای بکار نویسنده گی پرداخت . ازجمله ش77باهتهای موپاس77اد ب77ا نیچ77ه
این است که تقریبا همعصربودند و همچون نیچه براثربیماری س77فلیس ب77ه جن77ون رس77ید و همچ77ون او در

 سالگی درگذشت . ازنظر شباهت ظاهری نیزمانند نیچه سبیلهای قطوری داشت .43سن جوانی در 
 اثر مانند : داستان، نوول،رمان، وسفرنامه بجا مانده ؛ازآنجمله : قلب ما، جه77از،300از موپاساد حدود   

بل امی، حوری، یک زندگی، دوبرادر، قوی چون مرگ، سفرنامه زیر آفتاب، خانواده تلیر، دوشیزه فیف77ی ،
 جلدی وی . رمان مشهور "بل امی" اثری است واقعگرای77انه ک77ه12خواهروبرادر روندولی، و مجموعه آثار 

1887باسبکی انتقادی و طنزآمیز به معرفی قشر مرفه آنزمان شهرپاریس می پردازد . این رمان تا سال 
 بار تجدید چاپ شده بود.51حدود 

 نجیب محفوظ، پیش از مرگ !۔ ۱۷۱
    

 رمان مش77هور نوش77ته44پیش ازاينكه نجیب محفوظ نويسنده مصري چندي پیش فوت نمايد ، وي حدود 
 میلدي درق7اهره بدنیاآم7د وبع77داز پاي7ان دبیرس7تان ب77ه تحص77یل فلس77فه دردانش77گاه1911ب77ود .اودرس7ال 

پرداخت،سپس به شغلي اداري دردانش77گاه وس77ازمان اوق77اف كش77ور مصرمش77غول گرديد،چ777ون ب77ه نق77ل
ازاو :دركشورهاي عقب افتاده،هرنويسنده يا هنرمندي ،قبل ازهرگونه خلقیتي نیازبه ي77ك ش77غل ن77ان آور
دارد.مبارزات سیاسي وجنبي او ازدوران جواني علیه استعمارگران انگلیس وس77لطنت پادش7اهي ف7اروق
شروع گرديد.اگرچه اوازقشر مرفه شهروند قاهره بود ولي درآثارش به توصیف مشكلت هم77ه انس77انهاي
اطراف خودپرداخت. اودرطول عمرطولني خودفقط دوبار كشورش راترك نمود.اوغیرازرمان وداس77تان ،چن77د

 ج7ايزه ادب7ي نوب77ل راازآن خودنم777ود.مشهورترين اث7ر اوكت7ابي اس7ت1988فیلمنامه نیز نوش77ت.اودرسال 
باعنوان (بچه هاي محل  ما). بعداز اعلن جايزه نوبل براي او، موجي از اخب77ارموافق و مخ77الف پیرام77ون او
دررسانه هاي جمعي مص77رپخش گردي77د. گروهه7اي بنی7ادگراي اس77لمي ادع77ا كردن7د ك77ه اوب77دلیل انتق77اد
ازدين، رعايت و تبلیغ معیارهاي استتیك و زيبايي شناس77ي  هن77ري غ77رب، و پخ77ش و نش77ر سازش77كاري
اجتماعي و سیاسي بین روشنفكران عرب و طرفداري از پروسه ص77لح بی77ن مص7ر و اس77رائیل، اي77ن ج7ايزه

 سوء قصدي ب77ه1994راازغربیها بعنوان پاداش دريافت نموده است. بدلیل اينگونه تبلیغات منفي، درسال 
جان اوانجام گرفت كه نزديك بود به مرگ او منتهي شود. نقد ادبي چپ براين باور بود كه نجی77ب محف77وظ
درآثارش،براي آخرين بار و به طريق بنیادين و براي همیشه با دين تصفیه حس77اب نم77وده اس77ت !. ش77ايد
غیرازدليل بیماري و كهولت، به سبب پخ77ش اينگ77ونه نظ77رات و ادعاه77ا ب77ود ك77ه نجی77ب محف77وظ درجش77ن
دريافت جايزه نوبل شركت ننمود و تنها براي حضار، پیامي كتبي فرس7تاد. اونخس77تین نويس7نده ي ع7رب

 در مصر1943زبان و از محدود دريافت كنندگان نوبل غیرمسیحي و غیريهودي ادبیات است. گرچه ازسال 
جايزه اي براي بهترين رمان سال تعیین شده، ولي قشر روشنفكر افراطي، سالها هنر رم77ان نويس77ي را
پرحرفي خاله زنانه اي براي شكم سیرها بحساب مي آورد. نجیب محفوظ درزمینه ادبی77ات ع77رب خ77ود را
زير تعثیر منابع اسلمي نیز میدانست. ازجمله اعترافات طنزآمی77ز اودرحض77ور روزن77امه نگ77اران اي77ن ب77ود ك77ه
بستن كراوات را هیچگاه يادنگرفت و بهترين غذاي مورد علقه اش، سوپ آب لوبیا است !، هم77انطور ك77ه
جالب ترين ژانر ادبي براي او مطالعه رمان است . ازجمله ابرازهاي ملي گراي7ي او اي77ن ب7ود ك77ه میگف77ت؛
گرچه خلق مص7ر ازنظ77ر ص7نعت ازق7افله جه7اني عق7ب افت7اده ول7ي ازنظ7ر فرهنگ7ي از ابرق7درتهاي اتم7ي
پیشرفته تر است!. به نظر، او اين تمدن و فرهنگ مصربود كه پیش از هفت هزارسال پی77ش ،حت77ا قب77ل از
يونانیها، به كشف وخلق خدا و وجدان پرداخت. از نظر موا7ع سیاس7ي ،او خ7ودرا بخش7ي از جن7اح چ7پ
جنبش ملي مص77ر میدانس77ت! و بس77ته ب77ه محف77ل ش77نوندگان اط77راف خ77ود، گ77اهي از سوسیالیس77تهاي
تخیلي سیصدسال پیش فرانسه و گاهي از ظهور مسیحايي امام مهدي عسكري دف77اع میك77رد، گ77اهي
بازگشت بدوران پرشكوه و جلل اهرام فراعنه مصر و گاهي خواب صدراسلم را میديد!. در“ مانیفس77ت “
خود كه اغلب درحضور روزنامه نگاران و معمورين امنیتي لباس شخصي بیان میكرد، تاكید مینم77ود ك77ه او
نه تنها به اسل م اعتقاددارد بلكه به سرزمین پدريش عشق میورزد، اتح7اد س77اكنین مص7ر را میخواه77د و
آرزوي وحدت دنیاي عرب را دارد، طرفدار عدالت و برابري است، ب77ه آزادي و دمكراس77ي اح77ترام میگ77ذارد،
ازعقل ومنطق دررفع مشكلت كمك میگی77رد، جوي77اي حقیق77ت اس77ت ودرآث77ارش از هن77ر و زيب77ايي و ل77ذات

ناشي از آنها دفاع میكند.
اوازاوااع جوامع اسلمي گله و شكايت مي نمود و میگفت كه به علت بیسوادي حاكم،اك77ثر م77ردم حت77ا
نمي توانند تصوري از شغل نويسنده داشته باشند وفكرمیكنند كه نويسندگي نوعي بازي و سرگرمي و
ت77وطئه گ77ري كناهك77ارانه اس77ت. اومش77هوريت نويس77ندگي خ77ود دردوران ج77واني را م77ديون  س77ید قط77ب
میدانست. او سید قطب را يكي از اولین و معروفترين منتقدين ادبي كشورهاي عربي میدانست . س77ید
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قطب بعدها بعلت عضويت درسازمان اخوان المسلمین و اقدام جهت سرنگوني جمال عبدالناصر درس77ال
 اعدام گرديد.1966

نجیب محفوظ درآغاز فعالیت ادبي خود تصمیم گرفت چهل رمان پیرامون مصرباستان و فراز و فرود فراعنه
 تا1920بنويسد تاجنبه هاي ملي تاريخ مصررا به نمايش بگذارد. جنبش ملي و استقلل طلبي سالهاي 

 م77وجب علق77ه روش77نفكران و نويس77ندگان ب77ه دوران باس77تان درادبی77ات ش77ده ب77ود و رمانتیكه77ا ي1930
اجتماعي،ترمیم و بازسازي “قناتها“! را راه نجات كشاورزي كشورهاي“ ش77رق ال اوس77ط “! ب77ا آب و ت77اب
خاصي پیشنهاد مي نمودند.نقدادبي به س77ه رم77ان اولی77ه او ن7ام بامس77ماي “مكت77ب فرع77وني“! داد. اوب7ا
گزارشهايي از “عهدحجر“ میخواست مرهمي براي زخمهاي جديد ساكنین جلگ77ه ه77اي اط77راف رودخ77انه
ي نیل بیاب7د ول7ي بع7د از م7دتي دس77ت از نوش77تن رمانه7اي ت7اريخي كش77ید و ب77ه موا77وعات روز ج77امعه
اطرافش پرداخت. محفوظ بعداز دوره رمانهاي تاريخي،ب777ه نوش77تن آث77ار رئالیس77تي و واقعگراي77انه پرداخ77ت
ودرشش رمان جديد،زندگي،تغییر و تحولت طبقه متوس77ط ش77هري مص77ر رااززم77ان جن77گ جه77اني اول ب77ه

 اروپايي،ازجمل77ه وال77تر19نمايش گذاشت. ادب شناسان اينگونه آثاراورا تحت تعثیر ادبي نويسندگان قرن 
اسكات میدانند.محفوظ بااعتقادعمیق انساندوستي، به خلق رمان و داستان و فیلمنامه پرداخت.اوازپايه
گزاران ادبیات مدرن غرب نیزاست،گرچه ادبیات جديد عرب، دهه7ا س7ال زي7ر تع7ثیر ژان77ر داس7تان نويس7ي

 علق77ه ب77ه رم77ان نويس77ي دربی77ن اه77ل قل77م1940بوده. خلف س77اير كش77ورهاي عرب77ي، در مص7ر ازس7ال 
آغازگرديد و حتا ازطرف وزارت فرهنگ،سالنه جايزه اي براي بهترين رمان سال، تعیین گرديد.درآثار نجی77ب
محفوظ،جبر و اختیار، دومقوله فلسفه ي اسلمي، مدام درحال نبرد باهم هستند. پرسشهاي فلس77في
درآث77اراو اغل77ب منته77ي ب77ه آرزوي عمل77ي نم77ودن ن77وعي سوسیالیس77م تخیل77ي ادب77ي میش77وند. اتفاق77ات
سرنوشتي،بخش ديگري از مواوع آثار اورا تشكیل میدهند. سرنوشت درآثار او،دشمني اس77ت ك77ه حت77ا
اربكار بردن خشونت و زور نیزخودداري نمي كند. ازنظر سبك ادبي، اوازبكاربردن لهجه ها و گ77ويش ه77اي
عامیانه و محلي درآثارش خودداري نموده و تنه77ا زب77ان گرام77ري ادب77ي را بك77ارمیبرد. ل77ويس اس77ود در اي77ن
زمینه خطاب به او گفته بود ك77ه اگ7ر نويس77نده اي نتوان7د و ي77ا نخواه77د از لهج77ه ه7ا و گويش77هاي عامی7انه
درآثارش استفاده كند، به77تر اس77ت ك77ه دس77ت از نويس77نده گ77ي ب77ردارد و س7راغ “آهنگ77ري“ ب77رود. نجی77ب
محف77وظ، بزرگ77ترين دش77من هن77ر را تقلی77د و ك77پي ك77ردن چش77م بس77ته میدانس77ت. او میگف77ت ك77ه آزادي
درجامعه موجب شكوفايي علم و فرهنگ و آموزش میشود. به نظ77ر او ادبی77ات باي77د مس77ايل اجتم77اعي را
براي خواننده بصورت هنري و جذاب درآورد،چ77ون هن77ر و ادبی77ات م77وجب جلي شخص77یت انس77ان، را77ايت
روحي، ص7داقت و ص77فاي قل7بي، میش777وند.به عقی77ده او فرهن7گ اغل7ب كش77ورهاي ش77رق،چنان ق77وي و
زيباس77ت ك77ه آنه7ا نباي77د ترس7ي از هج77وم فرهن77گ غ77رب ص77نعت زده داش77ته باش777ند.اودررابطه بافرهن77گ
اسلمي به نقل از داستاني میگفت كه درجنگي باسپاهیان دولت بیزانس كه سپاه اس77لم پی77روز ش77ده
بود، مسلمانان ،اسیران جنگي خودرابا چند صد كتاب مربوط ب77ه فرهن77گ و تم77دن يون77اني در زمین77ه ه77اي
علم و پزشكي و فلسفه مبادله نمودند،گرچه يقینا آنها میدانستند كه آن كتب،باقیمانده و نتیجه فرهنگ
و تمدن دوران “جاهلیت“ و خداشناسي دوران باس77تان ب77ود. نجی77ب محف77وظ خ77ود دوس77تدار آث77ار : ديكن77ز،
مولیر، سوفوكلس و شكس77پیر ب77ود. آث77ار اجتم7اعي و واقعگراي77ي انتق77ادي او خوانن77ده را بی7اد داس77تانهاي
موپاس7اد و چخ77وف ي7ا رمانه77اي توم7اس م7ان و داستايوس77كي، م7ي اندازن77د. ودر ادبی7ات جه77ان، او آث7ار :
تولستوي، كاقكا، پروست، جويس، ايبسن، فلوبرت، استاندال، سارتر، كامو.همینگوي و فاكنر را فراموش

نشدني  میدانست.

بچه پولدارهايي كه انقلبي و روشنگر شدند .۔ ۱۷۲
                                                     

نويسنده شاكي و ادبیات افشاگر 
نويسنده ي افشاگر اصلحات دروغین 0-
-ㄱ   انتقاد سوسیالیسم تخیلي، از بوروكرات ها و اصلحگرايان بي عمل

ن . شچدرين ، نام مستعار نويسنده اي است بنام ( میخائی77ل  س7التیكف ش77چدرين ) ، نويس77نده س77بك
 است. ش77چدرين در آغ77از، ن7ام راوي دري77ك داس7تان بلن77د میخائی77ل19طنز رئالیستي ادبیات روس در قرن 

سالتیكف بود، كه بعدها نام مستعار وي گرديد.
شچدرين ، گويا آنطور كه منتقدين لیبرال درغرب ادعا میكنند، براثر يك سوئ تفاهم ناخواسته ، نويسنده
مورد علقه استالین شد . ولي اگر اينطور باشد ، چرا لنین نیز احترام خاصي براي شچدرين و آثار ادب77ي
اجتمايي وي قائل بود. گوركي نیز میگفت كه براي آشنايي با اوااع اجتم7ايي روس7یه در نیم7ه دوم ق7رن

، باي7د ب77ه مط77العه آث77ار س77التیكف پرداخ77ت . كت77اب (يادداش77ت ه77اي روزان77ه اي77التي) ش77چدرين را آغ77از19
ادبی77ات( ش77اكي و افش77اگرانه) روس77یه ت77زاري مینامن7د. ش77چدرين درتم7ام ط77ول عم77ر خ77ود ب77ه اي77دههاي
سوسیالیسم تخیلي وفادار ماند ودر آن راه مبارزه نمود . او نقش اجتمايي ادبی77ات را غیرقاب77ل گذش77ت و
غیرقابل تصور میدانست. شچدرين بر اثر شرايط اجتمايي آنزمان ، براي بهبود زندگي انسان ، به تغیی77ر و
تحول اجتمايي اعتقاد داشت و نه به انقلب بنیادين . شچدرين را اولی77ن نماين77ده مكت77ب طن77ز رئالیس77تي
روسیه مي نامند. اوبا طنزي روشنگرانه و گزنده به حمله و انتقاد از روابط اجتمايي جامعه طبقاتي تزاري

پرداخت . 
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 درمحفل پتراشفسكي با ايدههاي سوسیالیس77م تخیل77ي س77نت س77یمون و ف77وريه19 قرن 40او در دهه 
آش77ناگرديد و ح77دود چه77ار ده77ه ب77ه انتق77اد از ب77وروكراتي فاس77د ت77زاري ، رفت77ار زمین77داران قل77در و زورگ77و ،
پرحرفي ، روده درازي و روشنفكربازي لیبرالها و خشونت و اوقات تلخي نمايندگان س77رمايه داري روس77یه

 ب77دلیل تبلی77غ اي77دههاي روش77نگرانه و سوسیالیس77م تخیل77ي ،19 ق77رن 40پرداخ77ت. اوس77رانجام در ده77ه 
 سال تبعید گرديد . شچدرين زير تعثیرايده هاي دمكراتی77ك انقلب77ي ب77ه مب77ارزه ب7ا تزاريس77م و7محكوم به 

نظام مالك الرعیتي آن پرداخت و بعد از بازگشت ازتبعید، يكي از رهبران جنبش دمكراتی77ك انقلب77ي روس
شد. او دربیشتر آث77ارش ب77ه عل77ل عق77ب افت77ادگي ج77امعه روس و دس77تگاه بوروكراتی77ك ام77پراطوري ت77زاري
پرداخت  و زمانیكه به انتقاد از ايدههاي اوتوپي رم77ان ( چ77ه باي77د ك77رد ؟ ) چرنیشفس77كي پرداخ77ت ، اي77ن

اقدام او را انشعاب در مواع ( نیهلیست ها ) لقب دادند.
آثار كتبي شچدرين شامل : رمان ، داستان ، نمايشنامه ، قصه ، يادداشت و مقاله هستند. در تاري77خ  

ادبیات ، طنز او را گاهي با سويفت مقايسه میكنند. اودرجواني به ( پوشكین جديد ) روس مشهور شد.
امروزه شچدرين را تحت تعثیر گوگول و مكتب ناتورالیسم او بشمار مي آورن77د. او درمقاب77ل (زب77ان ارب7ابي)
گوگ77ول ، از (زب77ان رعی77تي) عامی77انه درآث77ارش اس77تفاده نم77ود و رئالیس77م ش77اعرانه تورگنی77ف را درمقاب77ل
رئالیسم (تلخ ، وحشت آور و اغلب طنزآمیز) شچدرين قرار میدهند. اگر تورگنیف از زمین7داران ، م7الكین و
اش77رافي گ77زارش میده77د ك77ه ب77ا زن77ان زيب77اي دهقان77ان رواب77ط عاش77قانه دارن77د ، ش77چدرين خ77بر از زن77ان
خوش77گذران : كارمن77د و مقام77ات ب77الي لش77كري و كش77وري و درب77ار میگوي77د ك77ه ب77ه اس77تثمار جنس77ي و
احساسي : گماشته ها، نوكران ، درشكه چ77ي ه77ا و كالس77كه چ77ي ه77اي فق77رزده م77ي پردازن77د. غ77البن
درپشت آثار ادبي شچدرين پیرامون زندگي اجتمايي مردم ، هدفي تحقیقي ، جامعه شناسانه و علمي
ق77رار دارد. فرهنگن77امه آث77ار او ش77امل واژهه77اي اقش77ار و گروهه77اي گون77اگون ج77امعه ، از جمل77ه : س77رباز،
ژاندارم، دهقان ، بازرگان ، روحاني ، قااي و غیره هستند. او آنزمان بااستفاده از زبان عامیانه و يا قص77ه

هاي كلیله و دمنه اي، باعث گیجي و سردرگمي سانسورچیان حكومتي شد. 
 ، رهبر طنز ادبي اجتمايي روسي1856اوباانتشار اولین اثرش يعني (يادداشت هاي وليتي) درسال     

و جهاني شد. . كتاب طنزآمیز (قصه ها)ي او بیان كننده وااح جزئیات عقايد سیاس77ي وي م77ي باش77ند.
اين كتاب كه كه با عنوان ( نیكي ها و پلیدي ها ) درغرب ترجمه گرديد ، درمی77ان جنب77ش ك77ارگري آنزم7ان
اروپ77ا، طرف77داران زي77ادي ي77افت . كت77اب (يادداش77تهايي ازمراك77ز اي77التي) او ، مق77الت طن77ز و افش77اگرانه اي

پیرامون عقب ماندگي روستاهاي روسیه تزاري است. 
شچدرين در دو كتاب (تاريخ ش77هر) و (ارباب77ان پمپ77ادور) ب77ه افش77اي حك77ومت مطلق77ه و تظ77اهر مقطع77ي 

تزاريسم به اصلحگرايي و لیبرالیسم پرداخت.  او در (داستانهاي بیگناه) و ( نشانه هاي زمان) به انتق77اد
از اشراف اد اصلحات و لیبرالهاي پرحرف و ب77ي عم77ل اش77اره نم77ود. ش77چدرين ب77ه معرف77ي نظ77ام اداري
فاسد و رشوه خواري می7پردازد ك77ه فاق7د توان7ايي اص77لحگرايانه اس7ت . مكانیس7م بوروكراتی77ك و س7اختار
نظام: نمايندگي و سلسله مراتبي، در امپراطوري ت77زاري نی77ز م77ورد تجزي77ه و تحلی77ل قل77م ش77چدرين واق77ع
شدند. شچدرين دركتاب (سفربه پاريس) به انتقاد ازسرمايه داري درغ7رب و در كت77اب (مناظرزيب7اي زم77ان
حال) به مبارزه با ارتجاع فئودالیسم روس پرداخت. خاطرات شچدرين در غرب، با عنوان (درخارج) ، انتقاد
از لیبرالیسم ، پارلمنتاريسم ، پروسه صنعتي و مكانیكي شدن جوامع غرب و جمهوري سوم فرانس77ه و

 است. شخصیت ه77اي آث77ار او اغل77ب ازمی77ان : حاكم77ان، زمین77داران،19 قرن 70آلمان بیسماركي در دهه 
كارمندان دون ! و ارشد ، نظامیان ، تجار و بازرگانان ، زوار ، مسافران ، موئمنین ، مجنونهاي خداپرست ،
و ديوانه هاي نابغه ، هستند. دركتاب (چگونه يك دهقان شكم دو گروه77ان ژان77دارم را پ77ر میكن77د؟)، او ب77ه
اطاعت كوركورانه و برده وار دهقانان روس اشاره مي نمايد . شچدرين باتكیه برمكتب ادبي ناتورالیسم ،

دركتاب (تضاد و تناقض ها)، به جنايات و خطرناك بودن حاكمیت نیكولي اول اشاره نمود. 
او سالها دركنار نكراسف دبیر مجله (اوراق سالنامه میهني) بود و همچ77ون هرتس77ن و داستايوس77كي  

بدلیل تبلیغ ايدههاي سوسیالیسم تخیلي، س77الها درتبعی77د ب77ود . نم7ايش وحش77یگرانه اع77دام مص77نوعي
داستايوسكي درمیدان شهر دريك سحرگاه سرد ويخزده به جرم شركت در جلسات اي77ن محف777ل،درتاريخ
مبارزه عدالتخواهانه ، بي نظیر است . لنین بع77دها مجل77ه هرتس77ن را آغ77از (شكس77ت س77كوت ب77رده وار)

نامید. شچدرين درخارج ، از طريق تورگنیف با فلوبر و زول شخصا آشنا شد. 
ازجمله آثار شچدرين : چگونه يك دهقان شكم دو گروهان ژاندارم را پر میكند؟ ، ن7امه ه7ايي ب77ه عم77ه  

جان ، نامه هايي درباره وليات دورافتاده، يادداشتهايي ازنق77اط پ7رت افت77اده ، س77فر ب77ه پ7اريس،  من77اظر و
زيبايي هاي زمان حال ، داستانهاي بیگناه ، نشانه هاي زمان ، آقايان و خانمهاي خانواده پامپادور، قص77ه
ها ، تضادها و تناقض ها ، يك مواوع بسته بندي ش77ده . و ازجمل77ه رم77ان ه77اي او : ارباب77ان تاش77كندي ،

اربابان خانواد كولولف ، تاريخ يك شهر، منظره هاي مدرن ، و زندگي يك نجیب زاده ، هستند. 
 درشهر پطروگ77راد درخانواده77اي زمین77دار و1826ن . شچدرين يا میخائیل سالتیكف شچدرين، درسال   

كارمند دربار بدنیا آمد. پدرش از اشراف و مادرش ، دختر يكي از بازرگانان ثروتمن77د ب77ود. ش77چدرين ازس7ال
 تا مرگ نیكولي اول درتبعید بسر برد و در آنجا با فقر و فلكت ايالت و وليات دورافت7اده روس آش7نا1855

شد، ولي بعد از انتشار اولین آثارش يعني : (تضادها و تناقض ها) و ( مواوعي بسته بندي ش77ده)، ب77ه
معاونت فرمانداري در رازان انتخاب گردي77د . درس77الهاي اق77امت در رازان ب77ر اث77ر ج77ديت و ش77هامت در ام77ور

اصلحات، به او لقب ( معاون روبس پیر ) دادند.  
دو اثر مهم شچدرين ، دو رمان : اربابان تاش7كندي  و  ارباب7ان خ7انواده كولول77ف،  هس7تند .ش7چدرين در 

كتاب تاشكنديها ب77ه افش77اگري معم77وران اس77تعماري ت77زاري می77پردازد ك77ه خ77ودرازير ل77واي فرهنگدوس77تي
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مخفي كرده اند. در زبان رمز شچدرين ، تاشكند نم7اد تم7ام روس77یه و ج7امعه اي عق7ب مان7ده ، رش77واره
خوار و فاسد ، در امپراطوري حكومت ت7زاري اس7ت . تاش7كند ، س77نبل ج7ايي اس7ت ك7ه بق77ول معم77ورين
تزاري میتوان توي دهن مردم زد . بعدها گوي77ا ش77هر اي77روان ، اي77ن ش77هرت س77نبلیك نژادپرس77تانه را بخ77ود
گرفت. اواز سكوت كارمندان و معموران متوسط و پائین گزارش میده77د ك77ه فق77ط دس77توربگیراني هس77تند
كه به آزار و استثمار مردم نواحي ايالت آسیايي مي پردازند. شچدرين نام هايي نمادين مانند : آدم بي

خیر و بي مصرف ،يا احمق آباد را نام هاي نظام استعماري دانست .  
ولي شاهكار شچدرين ، رمان ( اربابان خانواده گولولف ) است كه شرح زوال س77ه نس77ل ي77ك خ77انواده  

اشرافي زمیندار است . درتاريخ ادبیات جهاني اين رمان را رقیب رمان ( ت77ارلف ، حیل77ه گ77ر و خرمق77دس )
مولیر بشمار مي آورند. اين كتاب ،غم انگیز ترين رم77ان اجتم77ايي ادبی77ات روس اس77ت ك77ه زوال : روان77ي ،
اخلقي ، و فیزيكي خانواده اي ثروتمند و مقتدر را ش7رح میده7د و آن7را در كن7ار به7ترين آث7ار  تولس77توي و
تورگنیف ، عجیب ترين كتاب رئالیس77م انتق77ادي ادبی7ات روس بش7مار م77ي آورن77د. منتق77دين ادب7ي م7دعي
شدند كه شچدرين بدون اين رمان ، بعنوان يك ژورنالیست طنز نويس در تاريخ ادبیات روس ثب77ت میش77د.
او در اين كتاب ، صفات و عواراي مانند : الكل7ي ش7دن ، بدمس7تي روزان77ه، تنبل7ي ، ب7ي غیرت7ي و ب7ي

(وجدان وحشي شده) و زوال خانوادههاي اشراف و زمیندار روس  نامید .  عملي را آغاز
N . Stschedrin (1826 – 1889)   

يا با نام اصلي:  
Michail  Saltikow, Schtschedrin (1826 – 1889), Nadine Gordimer (1923 - ?), Wislowa 
Szymborska (1923 - ?) 

  

زنان،- از رئالیسم سوسیالیستی تا رئالیسم انتقادی .۔ ۱۷۳

دو زن ، و دو جایزه ادبی نوبل . 

دراینجا بطور مختصر به زندگی و آثار دوزن برن7ده ج7ایزه نوب7ل در ادبی7ات اش7اره میش7ود. یک7ی لهس7تانی
است که در مکتب رئالیسم سوسیالیستی سرود- و دیگری اهل آفریق77ای جن77وبی اس77ت ک77ه ب77ه س77بک

رئالیسم انتقادی نوشت .
خانم نادینه گوردیمر ، نویسنده سفیدپوست آفریقای جنوبی به دو دلیل نویس77نده ای خودم77انی اس77ت .
اول اینکه اوخالق رمانها و داستانهای سیاسی اد آپارتهاید و اد نژادپرستی سفیدان ح77اکم درآفریق77ای
جن77وبی اس77ت ، دوم اینک77ه درغ77الب آث77ارش مارکسیس77تها و کمونیس77تهای سفیدپوس77ت، و لیبراله77ای
هومانیس77ت ب77ه پش77تیبانی ازجنب77ش ا77دآپارتهاید س77یاهان میپردازن77د، و تح77ت فش77ار و تعقی77ب حاکم77ان

سفیدپوست آن کشور قرار میگیرند.
نادینه گوردیمر ریشه های اروپایی دارد. مادرش یک زن انگلیسی، وپدرش ی77ک یه77ودی ازکش77ور لیت77وانی
بود. اودرآثارش به توصیف زندگی سیاهان فقیرجامعه میپردازد ودرمصاحبه ای گفت77ه ب77ود ک77ه همیش77ه ب77ا
محافل روشنفکری چپ درکشورش درتم7اس ب7وده اس7ت. موا77وع غ77الب آث7ار او رابط77ه می77ان س7یاهان و
سفیدپوستان است. اوخواهان جامعه ای آزاد و ب77دون تبعی77ض ن77ژادی میباش77د. او ب77ا ج77امعه راسیس77تی
برخوردی ادبی می نماید. آثارش پیرام77ون ش77رایط آفریق77ای جن77وبی درزم77ان حک77ومت آپارتهای77د اس77ت . او
ازعقل و اخلق شهروندان سفیدپوس77ت تقاا7ا دارد ک77ه بخ7اطر ی7ک هومانیس7م لی7برال درمقاب7ل تبعی77ض

نژادی مقاومت کنند.
نادینه گوردیمر دریک خانواده بازرگان دریکی ازشهرهای صنایع مع77دن آفریق77ای جن77وبی ب77دنیا آم77د. وی در
دوران کودکی چون اجازه نداشت دربیرون از خانه با سیاهان بازی کند، خودرا با کتاب و مط77العه مش77غول
نمود. اودردوران نوجوانی تحصیلت دانشگاهی اش را ناتمام گذاشت وبطورتم77ام وف77ت خ77ودرا در خ77دمت
مطالعه وخلق ادبیات قرارداد. او را آنزم7ان وج7دان آفریق77ای جن77وبی نامیدن77د. گرچ77ه دیگ7ران اورا فمنیس77م
میدانند، اوخودرا مبارزی علیه راسیسم بحساب م7ی آورد. ن7ادینه گ77وردیمر یک7ی از پ7ایه گ7ذاران ش77ورای

 ق7رن گذش77ته ی7ک گ7روه50نویسندگان مستقل آفریق77ای جن7وبی درزم7ان آپارتهای7د ب7ود. زم77انیکه درده7ه 
1962سفیدپوست روشنفکربه مخالفت با سیاست آپارتهاید پرداخت ، او به این گ77روه پیوس77ت. در س7ال 

بعداز دستگیری ماندل ، کنگره ملی آفریقا تمایلت مارکسیستی ی77افت . بع77داز انقلب و پی77روزی جنب77ش
سیاهان ، او به نلسن ماندل برای نوشتن بیوگرافی اش کمک نمود .

درزمان آپارتهاید بعضی ازآثار گوردیمر به اتهام تمایلت کمونیستی ممن77وع ش77دند. اودرمص77احبه ای گفت77ه
بود که " من چیز زیادی درباره حزب کمونیست نمیدانم ولی ب7ا چن7دنفراز آن7ان دوس7تی نزدی7ک داش7تم .
من شاهد شهامت آنان بودم که به من نیز جرئت مب77ارزه واز خودگذش77تگی دادن77د" . گروه77ی از منق77دین
ادبی با اشاره ب77ه آث77ار او م77دعی ش77دند ک77ه درآث77ارش نق77ل قوله77ای مارکسیس77تی زی77ادی ش77ده. ن77ادینه
گوردیمر خلف همکاران سیاه پوستش گرچه مورد سانس77ور ق77رار گرف77ت ول77ی وادار ب77ه مه77اجرت وزن77دان

 ب77ه او ای77ن ب77ود ک77ه اوب77ا کم77ک توان77ایی قلم77ی اش1991نشد. یکی از دلیل اعطای جایزه نوب77ل درس77ال 
کوشید تا به وقایع تاریخی شکلی اجتماعی وامروزی بدهد. برای این ه77دف کمیت77ه نوب77ل ب77ه س77ه اث77ر او
یعنی – داستان پسرم ، خانواده یولی ، و داستانهای کوتاه وی ، اشاره نمود. کمیته اعطای ج77ایزه نوب77ل

با تحویل این جایزه به او، رد راسیسم و مخالفت با حاکمیت سفیدان بر سیاهان را نشان داد.
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 مق77اله ، و دهه77ا س77خنرانی ومص77احبه150 جلد کتاب داستان کوتاه ، 10رمان ، 13گوردیمر تاکنون خالق 
 قدم زمین ، غریبه ای میان غریبه ها ، مهمان محترم ، صاحب ، دخ77تر ب77ورگر،6بوده است ؛ از آنجمله – 

یک بازی طبیعت ، داستان پسرم، انسان بدون همراه، سلح خانوادگی، مردی خیابانی، جادو زدای77ی، و
انگیزه عاشق شدن، هستند .او در آثارش پاشیدگی یک جامعه راسیستی را پیش بینی میکن77د . رواب77ط
خصوصی میان سیاهان وسفیدان نیز موا77وع بعض7ی ازآث7اراو هس7تند. او ب77ه س7فید ه7ای چ7پ و لی7برال
اشاره میکند که از مبارزات جنبش کنگره ملی آفریقا حمایت میکنند. رمان " دخ77تر ب77ورگر " او را مهم77ترین
رمان سیاسی وی میدانند. بعضی از رمانه7ایش س7الها درآفریق7ای جن7وبی سانسورش777دند،ولی عجی77ب
است که اوخودرا نویسنده ای سیاسی نمیداند بلک77ه هنرمن77د بش77مار م77ی آورد. بعض77ی ازآث77ارش اکن77ون
درحال فیلم شدن هستند. او درآثارش به توصیف انسانهایی میپردازد که درشرایط بحران وج77ودی ،دچ77ار

خشونت راسیسم یک دولت زورگو میگردند.
گرچه نویسندگان م77وردعلقه گ7وردیمر،- کافک77ا، پروس7ت ، ج7ویس ، و فورس77تر، هس77تند، او در رئالیس77م
انتقادی تحت تاثیر نظرات لوکاچ است. اوازآغازبا دفاع از آزادی بیان وادبیات، به مبارزه علیه دولت پلیسی
پرداخت. هومانیسم شجاعانه وشهامت اجتماعی او باعث شد که او علیه خشونت و بی عدالتی علی77ه
سیاهان، اعتراض نمای77د. رمانه7ای جدی77د او نش77ان ن77اتوانی لیبراله77ای س77فید طبق77ه متوس77ط در مب77ارزات

اجتماعی بعد از انقلب هستند .

 است. اودرآغاز خالق چند1996ویسووا چیم بسکا ، شاعره لهستانی و برنده جایزه نوبل درسال         
کتاب شعر درمکتب رئالیسم سوسیالیستی بود . امروزه اشاره میشود که آث77ار او را نم77ی ت77وان وابس77ته
به یک مکتب ادبی خاص بشمار آورد، گرچه اشعارش در سنت ادبیات فلسفی بشمار می آیند. بخشی
از اشعارش نه تحت سنت تاریخی و نه تحت تاثیر مکتب رئالیسم سوسیالیستی هستند، بلک77ه ف77رد ب77ا
همه رنجها و اعف هایش مورد توجه قرار میگیرد. گروه دیگری شعراورا درمکتب ادبیات کلسیک بش77مار
می آورند،چون زبان دردوره شکاکی مدرن وپست مدرن برای شاعر،عنص77ری بیگ77انه ش77ده اس77ت. ج77ایزه
نوبل به آثاری تقدیم شد که پرسش واقعیت انسانی را عمده میکند ورابط77ه بیولوژی77ک وت77اریخی را بط77ور

طنز، ولی دقیق مطرح می نماید.
درنظراوزندگی یعنی رد،انکار، ونفی پوچی . او میگوی77د ک77ه در زن77دگی هی77چ س77ئوالی مهم77تر ازس77ئوالت
ساده لوحانه نیست. اودراشعارش باطرح پرسشهای ساده لوح77انه ب77ه نق77ش خرابک77ارانه تم77دن ص77نعتی

 بادوکتاب شعرش خط ایدئولوژیک حزب1956/1957فعلی میپردازد. امروزه اشاره میشود که اودرسالهای 
کمونیست حاکم در لهستان رانمایندگی میکرد. امروزه سئوال میشود ک77ه درآثاراوت77اچه ان77دازه ای77دئولوژی
لنینس77تی و تئ77وری ادب77ی رئالیس77م سوسیالیس77تی مط77رح میش77وند. درپ77اره ای ازاش77عاراو س77اده گ77ی
وانعک77اس افکارفلس77فی وجوددارن77د. او م77دعی اس77ت ک77ه ح77تی افکارس77اده لوح77انه نی77ازبه ی77ک اندیش77ه
فلسفی دارند. چون اودراشعارش از زبانی ساده، روزمره،و عامیانه استفاده میکند، غالب اشعارش برای
هرکسی قابل فهم هستند. اوبعدها غیراز مارکس و لنین، تحت تاثیر فلسفه هایدگر و سارتر قرار گرفت.
منقد با ذوقی ادعا نمود که اشعار او همچون موسیقی موتزارت، آهنگین، - و همچون موسیقی بتهوون،

پرهیجان و خشم انگیز هستند.
 شعرمهم ومشهور ،اوخالق آثاردیگری ازجمله – پایان ی77ک ق77رن، پ77تی را ص77دا ب77زن، منظ77ره ای200غیراز 

شنی، نمک، دلیل زندگی مان، خدا ح77افظ ت77ا ف77ردا، آین77ده خ77اطرات م77ان، گ77پی ب77ا گون77تر گ77راس، اش77عار
منتخب، به هرحال، رقمی بزرگ، انسانها روی پل ، آغاز وپایان، و غیره است. او همچون تئوریسین های
لیبرال درباره مارکسیسم بعدها نوشت که به هر ایدئولوژی که مدعی داشتن جواب برای ه77ر پرسش77ی

است،باید شک نمود. او یکی از مترجمین مهم شعر فرانسوی بزبان لهستانی بوده است. 
 ازحزب متحد کارگری لهستان خارج گردید. او از زمان اجرای1962 بدنیا آمد ودرسال 1923وی درسال    

 به همکاری با جنبش وحدت ک7ارگری ب77ه ره77بری ل77خ والس7ا پرداخ7ت. او از1981حکومت نظامی درسال 
جمله پایه گذاران ک77انون مس77تقل نویس77ندگان لهس77تان ب77ود. وی غیرازج77وایز گ77وته و ه77ردر، برن77ده ج7ایزه

 بود. آثار او نقش مهمی درادبیات زمان حال کشور لهستان داشته اند.1996ادبیات نوبل درسال 
گوردیمر دردانشگاه به تحصیل جامعه شناسی وزبان و ادبیات لهستانی پرداخت. وی میگوید که گرچ77ه 

شعرش زنانه نیست ولی زن بودن درجهان امروز یکی از جنب77ه ه7ای هس7تی زن7دگی بش7ر اس7ت. او در
پاره ای از اشعارش به زندگی ناامن، اتفاقی ، غیرقاب77ل ش77ناخت و غیرقاب7ل پی7ش بین7ی انس7ان، اش7اره
میکند. وی در رابطه با حکومتهای دیکتاتوری گفته است که شغال هیچگاه به انتقاد از خود نمی پردازد.

چرا می نویسید، چگونه می نویسید ؟۔ ۱۷۴

نویسندگی - پرسش های ما، جوابهای شما .

آیا بر اثر نویسندگی قدری مغرور یا خوخواه شده ای ؟
آیا درآثارتان ازمواوعات خصوصی، بیوگرافی یا توبیوگرافیک استفاده می کنید؟

چگونه آغاز می کنی،آیا قبل یاد داشتهایی را تهیه کرده ای ؟
بامداد مینویسی یا باخوکار یا با ماشین تایپ یا با کمپیوتر؟

مواوع را قبل درسرآماده کرده ای یا حین نوشتن بیادت می افتد ؟
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دروغهای زبردستانه ادبی چه موقع حین مطالعه یا درزندگی به حقیقت نزدیک میشوند ؟
آیا آموزگاری ادبی داشتی یا کتاب جالبی روی نویسندگی ات تاثیر گذاشته است ؟

آیا نویسندگی وسیله ای برای رابطه برقرارکردن با دیگران است ؟
آیاازطریق نویسندگی می خواهی فراموش نشدنی،بیادماندنی، و ابدی شوی ؟

مارکز میگفت مینویسد برای اینکه دیگران به او عشق بورزند، حق با او است ؟
چه معیارهایی برای ادبیات خوب داری ؟

چگونه آغاز می کنی ؟
علقه به جلسات شعروداستان خوانی خود،داری یا ازآن بیزاری؟ یا بخاطرمعروفیت ،فروش کتاب یا رابطه

با خواننده آنرا انجام میدهی ؟
آیا پدر ومادرت اهل مطالعه،باسواد، بودند، آیا درخانه کتابی غیراز حافظ یا شاهنامه یا قران داشتید؟

دردوران کودکی ونوجوانی دسترسی به کتاب و کتابخانه داشتی ؟
چه کسی تراباکتاب آشنا نمود،چندسال داشتی ؟

چرا می نویسی ، چگونه می نویسی ؟
آیا نقل قول : " تجربه، تقلیدی از ایده است " حقیقت دارد ؟

نخستین بار چه زمانی شروع به نویسندگی نمودی ؟
معلم ادبی و مطالعاتی ات چه کسی، یا کسانی بودند ؟

نیچه مینویسد : " مواوعاتی که دردآور باشند،درخاطره م77ی مانن77د "،آی77ا درد و رن77ج م77وجب نویس77ندگی
میشسود ؟

چگونه می نویسی؟ پروسه نوشتن ات از کجا شروع میشود و به کجا ختم میگردد ؟
چند بار شعر،داستان، یا مقاله ای را پاکنویس می کنی ؟

آیا در مدرسه ، در دبیرستان، و در انشاء نویسی، شاگرد موفقی بودی ؟
والسر میگوید : " کسی دست بقلم میبرد که احساس کمبود کند"، آیا می نویسی تا مسئله ای را حل

نمایی ؟
چه دلیلی باعث شد که شروع به نویسندگی کنی ؟

درادبیات بیشترآثار خارجی را مطالعه کردی یا آثار ایرانی را ؟
برای نوشتن به چه شرایطی نیاز داری ؟

آیا درآمدی از طریق نویسندگی داشته ای ؟ هزینه کار نویسندگی ات در ماه چقدر است ؟
درنظر شما ادبیات برای سرگرمی،لذت،آگاهی ،مبارزه یا خوددرمانی است ؟

آیاتاکنون اثری را منتشر کرده ای، با سرمایه خود یا باکمک بنگاه نش؟،درخارج یا درداخل ؟
آیا نویسندگی دارای یک مسئولیت اجتماعی است .

کار نوشتن برایت ساده است یا مشکل و رنج آور؟
آیا دفترچه یادداشت یا دفتر خاطرات داشته ای، از چه سنی آغاز به یادداشت نویسی نمودی؟

انتقاد منفی از نوشته هایت موجب خشم و دلخوری ات میگردد؟
آیا تاکنون از اسم مستعار یا " امضاء محفوظ " استفاده نموده ای ؟

اززیبایی های روستایی ولیت، تا زشتی های اداری دول77تی پ77ایتخت۔ ۱۷۵
شاهانه .

Nikolai Gogol (1809 – 1852)     گوگول ، غریبه ای شهرستانی درپایتخت تزاری .

نیکولی گوگول، مهمترین نویسنده روس زمان خود، یکی ازکلسیک های ادبی و پ77ایه گ77ذار رئالیس77م  
انتقادی در ادبیات روس است، گرچ77ه اودرپای77ان عمرنظرات77ی ب77دبینانه وناامی77دانه رانماین77دگی میک77رد. وی
باانتقادازفقرشهرها،نظام بوروکراتی تزاری، سیستم مالک الرعیتی وافشای طنزآمی77ز طبق77ه اش77راف، ب77ه
زوال اخلقی روسیه فئودالی اشاره نمود که دچار فساد، گندیدگی وزوال شده بود. منبع غ77الب آث77ار او ،
زن77دگی روس77تایی م77ردم اوکرائی77ن ومحی77ط اجتم77اعی ش77هر پتروگراد،پ777ایتخت آن زم77ان روس77یه ت77زاری
هس777تند.آثار اورااز ای77ن جهت،ادبی777ات افش77اگرانه م77ی نامن77د، چ77ون او دول77ت بوروکراتی77ک نیک77ولی اول

را،غیرعمدی! افشا میکند.
مشهوریت ادبی گوگول راام77روزه ب77دلیل: نمایش77نامه ب77ازرس، رم77ان ارواح م77رده ، و ن77وول ش77نل میدانن77د.
داستان بلند شنل او را میت77وان مانیفس77ت اس77تتیک مکت77ب ناتورالیس77م نامی77د ک77ه حت77ا ام77روزه ب77ه ط77رق
گوناگون تفسیرومعنی میشود. داستایوسکی درباره اهمیت آن برای ادبیات روس گفته بود که: هم77ه م77ا
از آستین شنل گوگول بیرون آمده ایم. و اخیرا نویسنده ای هلن77دی گفت77ه ب7ود ک77ه هی77چ چی7ز ب7ی عی7بی
درجهان وجود ندارد، غیر از داستان شنل گوگول .گروهی ازمنتقدین غرب م77دعی هس77تند ک77ه مهم77ترین
رمان های روس درمهاجرت نوشته شده اند، ازآنجمله رمان ارواح مرده گوگول. غیراز تورگنیف، هرتس77ن و
داستایوسکی، فراریان ازنظام استالینیس77تی؛ مانن77د سولژنینس77ین و ن77ابکوف نی77ز درخ77ارج ازمیه77ن خ77ود،
آثاری فنانا پذیربجا گذاشته اند.طبق روایتی، زمانیکه گوگول آنزم77ان درح7ال "قص77ه خ77وانی" بخ77ش ه77ایی
ازرمان ارواح مرده بود، پوشکین ازمیان شنوندگان فریادزد: خدای من، درچه روس77یه غ77م انگی77زی زن77دگی
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م77ی کنی77م !. پیرام77ون ای77ن رم77ان ت77اکنون قض77اوت ه77ای گون77اگونی ش77ده اس77ت، منق77دین مختل77ف، آن77را
رئالیستی، ناتورالیستی، عرفانی،خیالی و غیره نامیده اند. درآنجا سخن ازجامعه ای است که براساس
بوروکراتی و نظام ارباب و رعیتی تزاری اداره میشود؛ دریک سیستم فاسد دولتی ک77ه ش77هردار، قاا77ی،
مسئول فرهنگ، رئی77س ش77هربانی و ژان77دارمری!، رئی77س اداره پس777ت،هرکدام ب77رای خ777ود،خدایی دری77ک
امپراتوری کوچکی هستند،در نظامی که ارباب و فئودالها برای اینکه ازبانکها وام بگیرند،لیستی از ارواح و
نام مرده گان تهیه کرده و تحویل میدهن77د تانش77ان دهن77د، رعای77ای ک77افی در روس77تاهای آن7ان ب77ه بیگ77اری
مشغول هستند، ولی درزمان تحویل مالیات سرانه،آنه77ا را م77رده اعلن ک77رده ت77ا از پرداخ77ت "ب77اج" مع77اف
شوند. چون آنزمان دهقانان را نفوس مینامیدند ، این کت7اب گ7اهی ب7ا عن77وان "نف77وس م7رده " روان77ه ب7ازار

شده است.
به گوگول الغابی مانند: رئالیست، ایده آلیست، و رمانتیک نیز داده شده است، گرچه سبک گروتسک   

طنزآمیز اورا آن زم77ان رئالیس77ت م77ی نامیدن77د. خلف نظرمنتق77دین، او میگف77ت ک77ه کم77دیهایش سیاس77ی
نیستند بلکه اخلقی م77ی باش77ند. او همیش77ه اصرارداش77ت ک77ه خ77ودرا نویس77نده ای متافیزی77ک بدان77د ت77ا
رئالیستی. رمانهای انتق777ادی-اجتماعی او را چ77ه رمانتی77ک و چ77ه رئالیس77ت بنامن77د، مه77م اینس77ت ک77ه او
درهردو حالت هومانیست بود، گرچه زمان او طلب ادبیات رئالیستی می نمود، چ77ون روزه7ای رمانتیس7م
سپری شده بود و مکتب ادبی رئالیسم ب77ا عص77ای دادخ77واهی اش درجل77وی در خ77انه اش777راف،بورژوازی،
کلیس77ا، و دول77ت نگهب77انی می77داد. غ77الب آث77اراو ح77اوی س77بک کم777دی-تراژدی نیزهستند،اگرچ777ه او ی77ک
جهانبینی بدبینانه رامطرح می نمود. امروزه ادعا میشود که به سبب مذهبی شدن و ایدههای اخلقی،
درپایان عمر،ازقدرت خلقیت هنری اوکاسته شده بود و به دلیل حالت م777ذهبی-عرفانی ، اواز ای77دههای

نخستین سبک رئالیستی خودجدا شد و دچار افسرده گی روحی گردید.
ن77ابکوف ازموا77ع ب777ورژوا-اشرافی خ77ود درب77اره گوگ77ول مینویس77د : نزدی77ک ب77ود ک77ه او نویس77نده فرهن77گ 

فولکلوریک اوکرائینی وقصه های رمانتیک رنگی77ن ش77ود. گوگ77ول غی77راز ب77ایرون ، پوش77کین، گ77وته، ش77یلر،و
ف77س، درپای77ان عم77ر تح77ت تع77ثیر آث77ارادبی تی77ک، وال77تر اس77کات،و ه77افمن قرارگرف77ت. دوت77ن از منق77دین
مش77هورآنزمان یعن77ی بلینس77کی و چرنیشفس77کی، اورا ب77ه ترتی777ب:ناتورالیست و رئالیس77ت نامی77ده ان77د.

 درنامه ای به گوگول، به اهمیت اوبرای رئالیسم روسیه اشاره میکن77د. پوش77کین1848بلینسکی درسال 
و بلینسکی مشوق سبک رئالیستی گوگول بودند،چون درآغازاو باسبک رمانتیک شروع نموده بود. کتاب
ارواح مرده اورا گرچه آنزمان شاهکاری درادبیات انتقادی-اجتم77اعی میدانس77تند، ناسیونالیس77ت ه77انیزآنرا
حماسه ای ملی برای روسیه بشمار می آوردند . بولگاکف و ارنبورگ ازجمل77ه نویس77ندگانی هس77تند ک77ه
بعدها تحت تع77ثیر گوگ77ول ق77رار گرفتن77د. غیرازآن777دو،گوگول تع77ثیرمهمی روی س77بک داستاننویس77ی و ت7اتر
اروپایی ازخودبجاگذاشته است. در نمایشنامه نویسی،اومخالفت شدیدی با نمایشنامه نویسی س77نتی

روس داشت.
گوگول غیراز نخستین رمان  روس، و داستانهای فولکلوریک،خالق به77ترین نووله77ای رمانتی77ک و کم77دیهای
کلسیک ادبیات روس است.اوباکمک زبانی عامیانه،طبیعی،روزمره و طنزی آزادیبخ77ش، ب77ه خوانن77ده ی77ک
واقعیت تلخ اجتماعی خنده آور و انسانی را عراه میکند. خلقیت زبانی، ق77درت، ووس77یله زب77ان، م7وجب
جهانی شدن آثارش شده ان7د. وی میگف7ت چ7ون درجه7ان ب7دی و پلی7دی حک7ومت میکنن77د، راه نج7ات در
عشق و هنر خلصه شده است و برای انسانهایی که هنوز "سنگ قل77ب" نش77ده ان77د، راه نج77اتی وج77ود

خواهد داشت.
ازجمله آثار گوگول : بازرس، شنل، ارواح مرده، یادداش77تهای ی7ک دی77وانه، دم7اغ، اعتراف77ات نویس77نده، رم،
ازدواج، انتخ77اب ع77روس، غریب77ه ای اه77ل پایتخت،میرگ7777راد، ت77اراس بولب77ا، غ77روب روی ف77رورک، مب77ارزه

آزادیخواهانه خلق اوکرائین علیه لهستان اشغالگر، و مجموعه آثار پنج جلدی او میباشند.
 درکشور اوکرائین درخانواده ای زمیندار مرفه بدنیا آمد و1809نیکولی گوگول، باتباری لهستانی درسال  

 درفقر،تنهایی و جن77ون درگذش77ت. وی س77الهای پای77ان عم77ر تاح77د جن77ون آمی77زی م77ذهبی و1852درسال 
خرافاتی شده بود . او درعمر کوتاه خود، قبل از شغل نویسندگی، به شغلهای معلمی و هنرپیشه گ77ی

نیز پرداخته بود. امروزه اشاره میشود که او رابطه بیمارگونه ای نسبت به زنان زمان خود داشت.

غرب بیاد دوره رمانتیک افتاده است.۔ ۱۷۶

تقااای کمک اروپا ازفرهنگ رمانتیک .
رمانتیک ها ؛ بچه پولدارهای جوانمرگ ؟

Novalis (Friedrich Hardenberg), (1772 – 1801)

شکست استالینیسم درشرق اروپا، ناتوانی ایدههای روش7نگری درمق7ابله ب7ا رش7د بنی7ادگرایی دین7ی،و
یکه تازشدن سرمایه داری گلوبال، موجب شده اند که اخیرا بخشی ازروشنفکران غ77رب، س77راغ رمانی77ک
دویست سال پی77ش خودبرون77د؛ غاف77ل از آنک77ه اینگ77ونه رمانتیس77م ن77ه تنه77ا غیرازعش77ق ب77ه زیب77ایی ه77ای
ط777بیعت،عناصرمهمی ازعرف77ان دین7ی مس77یحیت رانیزتبلی7غ میکن77د، وغ77الب آن777ان،روشنفکرانی ازطبق77ات
اشراف مرفه بودند که یادرغم معشوق،یا درشرایط جنگهای ناپلئونی، یا دراث77ر پی77ش بین77ی م77رگ زودرس

خود،معمول به آخ و واخ وتقااای کمک ازعرفان دینی می افتادند.
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س77اله وی15 بود.م77رگ زودرس ن77امزد 18نوالیس، یکی ازمهمترین نمایندگان ادبیات رمانتیک آلمان درقرن 
دلیل اولیه نوستالژی مرگ، این شاعر شد. وی را نه تنها شخص77یتی ج77ادویی بحس77اب م77ی آورن77د بلک77ه
نامش را تداعی آهنگ و موسیقی میدانند. اوهمراه ش7لگل یک7ی از نظری77ه پ77ردازان وموتوره77ای رمانتی7ک
آغازین ادبیات آلمان بود. نام مستعار او؛ یعنی نوالیس درزبان لتین به معنی زمی77ن نوآب7اد اس7ت. نوش77ته
ه777ای وی،برن777امه ای ب777رای ن777وگرایی فرهنگ777ی واس777تتیک ش777دند. بع777داز م777رگ ن777امزد، اوبج777ای
فکرخودکشی،تصمیم به نوشتن،خواندن و جدل کردن،یعنی ادامه زندگی گرفت. وی میگفت که رمانتیک
ها باید جهان زشت را به رویایی زیبا- و رویا را به جهانی عملی تبدیل کنند، چون رمانتیک ها میتوانند ب77ا
کمک خیال و رویا،خالق واقعیات جدید خاص خود شوند. وی با اشاره به فعالین روشنگری میگفت که ن77ه
عالمین، بادانش ش777ان،بلکه هنرمن77دان مس77تعدخیالپردازی واحساسات،میتوانن777د جه77ان زن77دگی راواقع77ا
بفهمند. امروزه رمانتیکها را یک جنبش پیچیده فکری؛محصول جنگهای ناپلئونی بحساب می آورن77د. آن77ان
به شعار روز یعن77ی :"اله77ه ه7ای اله7ام بای7د درزم77ان جن7گ خف777ه!شوند" گ77وش ف7را ندادن7د. رمانتی77ک ه7ا
میخواستند با کمک ادبیات و هنر از زشتیهای واقعیات فاصله بگیرند. گروه دیگری ازآنان مدعی شدند که

ادبیات رمانتیک میتواند نیرویی جادویی برای واقعیت دادن بخود بشود.
نوالیس،بدون شک یک شاعر واقعی بود. اوراامروزه خالق ایده آلیسم جادویی نیزمینامند،گرچه بخش  

 س77الگی همچ77ون29اعظم آثارش، نوشته های تئ77ورک اوپیرام77ون رمانتیس77م وعرف77ان بودن77د. گرچ77ه اودر 
 تنها شاعر واقعی مکت77ب1907نامزدش براثربیماری آنزمان علج ناپذیر سل درگذشت، لوکاچ اورا درسال 

رمانتیک نامیده اس77ت. اش77عار طنزآمی77ز، آرام، و پرش77ور و ش77وق او، ش77کوفه ه77ای غمگین77ی روی درخ77ت
ادبیات جه77انی ، نماین77دگی نمودن77د. درآث77ار اوی77ک رابط77ه مه77م بی77ن : طبیعت،تاری7777خ،افسانه، و اس77طوره
وجوددارد.آنان نه تنها تقااای احساس و رویا درهنر می نمودند بلکه خودرابامفاهیم ومقوله هایی مانند:
ابد، اذل،جهان نامتن7اهی، جه7ان محص77ور، عرف77ان،عالم خی7ال و غی7ره مش77غول نمودن7د. م77ورخین، جنب77ه
سیاسی ادبیات وفرهنگ را درتضاد با ناپلئون و جنکهای اشغالگرانه ن77اپلئونی دراروپ77ا م7ی بینن77د. درج77ای
دیگری ادعا شده است که زنان نیز برای نخستین ب77ار دردوره رمانتی77ک ب77اراه ان77داختن محف77ل وس77النهای

ادبی امکان فعالیت و شکوفایی ادبی -هنری یافتند.
ن77والیس ش77عررا ی77ک ص77داقت مطل77ق نامی77د ومیگف77ت ک77ه ن77ابغه کس77ی اس77ت ک77ه باس77اخته ه77ای 

خیالپردازانه،چنان بیافریند که گویی آنان اشیایی واقعی هستند،چ77ون فق77ط ی77ک هنرمن77د میتوان77د معن77ی
زندگی راحدس بزند، وشعرباید مرکز فلسفه شاعرباشد وهرچ7ه نوش77ته ه77ا،شاعرانه ترباش777ند،آنان ب7ه
حقیقت نزدیک تر هستند. اولین جمله قصار نوالیس این بود که نوشت:"ما همه جا درجس77تجوی مطل77ق
ها و غیرمشروط ها هستیم،ول به کشف اش7یاء وش77روط برخ77ورد میکنی77م". ازجمل77ه انگیزهه7ای مرک77زی
آثاراو: رویا، عشق،عرفان،اشراق،نوستالژی مرگ ، شب نشینی و شب پرستی هستند. یکی ازاه77داف
رمانتیکها این بود که بطور مجازی خودرا در: شور وشوق ورویا و خی77ال و م77رگ نوس77تالژیک، مح77و نماین77د.
نوالیس بعداز مرگ معشوقه، تمایلت عرفانی یافته بود،اومرگ جانگ77داز همس77رآینده خ77ودرا در (س77رودی

برای شب) ابدی نموده است. اشعارمذهبی او درباره مرگ نامزدش،محتوایی عرفانی دارند.
نوالیس ازنظرفلسفی شاگرد: فیشته،شیلر و شلگل بود. اوخودرا بافلسفه زمانش یعنی فلسفه کانت 

نیزمشغول نمود. درایده آلیسم جادویی او، یک "من" احساساتی درمقابل ی77ک "م77ن" عقلگ77رای فیش77ته
 باافکار کلسیک شیلر درادبیات قطع رابطه نمود ودرجلسه مع77روف رمانتی77ک ه77ا1799قراردارد. اودرسال 

شرکت نمود. غالب اعضای رمانتیک آن جلس777ه،زنان شاعران،نویس777ندگان و فیلس77وفان آن زم77ان بودن77د.
امروزه رمانتیک هارا خویشان فکری جنبش ادبی (طوفان و هجوم) میدانند که عقلگرایی ملل آورجنب77ش
روشنگری رارد می نمودند. نوالیس گرچه درآغاز شاگرد گوته بود واورا حاکم واقعی روی ادبیات کره زمین
دانست.ولی بعدها آثارگوته را به سبب  (آته ایس7م هن77ری)شان رد نم77ود. گ77وته ه7م ب7ا (داس7تان ه7ای
خانگی وبورژوایی) و مذهبی نامیدن آثارنوالیس،از نشر آنان در رسانه های نیم77ه دول77تی جل77وگیری ک77رد.

سوررئالیست های فرانسوی بعدها نوالیس را یکی ازآموزگاران خودبشمار  آوردند. 
عرفانی شدن نوالیس ازآنجاست که درآثار اویک نوستالژی رمانتیک مسیحی مرگ درمقابل زندگی این  

جهانی قرار میگیرد. درغالب آثاررمانتیک ه77ای آن777دوره،خواننده ش77اهد مس77یحیت گرای77ی درکن77ار ط77بیعت
پرستی رمانتیک میشود.اشعار اورا میتوان نه تنها نوس77تالژی ب77رای ابدیت،بلک777ه پی77امی ب77رای ی77ک ش77ور
وشوق جهان متعالی دانست، که میکوشند واقعیات سیاسی غیرعادلته راتبدیل به نوستالژی م77ذهبی
نمایند. سرودهایی ازاو ب77ه س77بب م77ذهبی بودنش77ان درزب77ان آلم77انی، دهه77ا س77ال اس77ت ک77ه ب77ه تمل77ک
کلیسای مسیحی اروپا درآمده اند.مقاله سیاسی (مسیحیت یا اروپا)ی اونیز انتقادی عرفانی اس7ت ک77ه
مورد استفاده ارتجاع کاتولیکی ازنظر سیاسی قرارگرفت. اوبعنوان شاعرسیاسی، بانوش77ته (مس77یحیت
یااروپا) وارد فضای فرهنگی شد و خواهان وحدت اروپا براساس یک مسیحیت مرسوم درسدههای میانه
گردید.امروزه اشاره میشود که نوالیس گرچه مدافع ایدههای مس77یحی س77دههای می77انه اس777ت،ولی او

مخالف ارتجاع نظام فئودالی اروپابود.
ن77والیس مینویس77د ک77ه فلس77فه،روح زن77دگی او و کلی77دی ب77رای ش77ناخت خودب777ود.اوتفکررایک روی77ای  

احساسی نامید؛احساسی که مرده باشد. گرچه شب پرستی نوالیس را نیهلیسم نامیدند،وی میگفت
که درشب،انس777ان ب77دون ماس77ک تظاهر،است،وودرلحظ7777ه خواب،انس777ان اس77یرتفکرعقلگرا نمیگ77ردد. او
میکوشد تابرشکاکی کانت غالب گردد،ولی چنان باهوش ب77ود ک77ه اس77یرجزم ه77ا نگ777ردد.نوالیس ازطری77ق
آشنایی واشتغال باعلوم تجربی وطبیعی، به نظرات رمانتیک رسیده بود.اومیکوشد تابه عل77وم ب77ا دی77دی:

هنرمندانه،ادیبانه و شاعرانه بپردازد.
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نوالیس درآغاز نویسندگی خود،خالق جملت قص77ار، ومق77التی کوت77اه پیرام77ون تئ77وری ش77ناخت درهن77ر  
بود.بعدها ولی آثار دیگری ازقبیل:شعر،رمان و داستان منتشرنمود،ازآنجمله: گلهای آبی، س77رودی ب77رای
شب، هاینریش آفتردین77گ، مس7یحیت ی7ا اروپ7ا، گ7رد وغب7ار ش77کوفه ه7ا، اش77عاری مختل77ط، و تران7ه ه7ای
مذهبی. مجم77وعه ش77عر (گله77ای آب77ی) اودرق77رن بیس77ت م77ورد ت77وجه سمبولیس77تها قرارگرف77ت. درمق77اله
(مسیحیت یا اروپا) اوبه رد اصول روشنگری و عقلگرای77ی می7پردازد. او کوش7ید تادرقص7ه نویس77ی ب7ه نق7ل

امور روزانه در ادبیات بپردازد.
 درآلمان زندگی نم77ود. اوازخ77انواده1801 و 1772فریدریش هاردنبرگ، متخلص به نوالیس بین سالهای   

ای اشرافی برخاسته بود وبعداز تحص7یل حق77وق، عل77وم ط7بیعی و رش77ته مع7دن شناس7ی، ب7ه ادبی7ات و
فلس77فه علقمن77د گردی77د. ن77والیس غی77راز موا77وعات ادبی،اس777تتیک و زب77انی، خ77ودرا بامس77ائل فلس77فه
تاریخ ،سیاست و دین نیزمشغول نمود. وی گویا پیش از مرگ زودرس خود، به برادرش گفت77ه ب77ود ک77ه : "
چنانچه جان سالم بدر ببرم، آنموقع خواهید دید که شعر واقعی چیست و م77ن چ77ه اش77عار وتران77ه ه77ایی

درسرداشتم".

مشاهیرادبی فراموش شده وجایزه نوبل۔ ۱۷۷

یک درام، یک فرزند! هرسالی یک نوول،
Paul Heyse (1803 – 1914), Theodor Mommsen (1817- 1903)

 بود.1910هایزه ، نویسنده آلمانی،استاد وتئوریسین نوول نویسی،برنده جایزه نوبل برای ادبیات درسال 
کمیته نوبل دلیل اعطای آنرا :هنرمندی درخلق آثاری درزمینه های درام،نوول،شعر ورم77ان" اعلن نم77ود .
اما منتقدین هایزه آنزمان اعطای جایزه ف77وق ب77ه اورا حم77ایت ازمخ77الفت باادبی77ات م77درن آلم77ان دانس77تند.

 به طنزپیرامون پرکاری واس77تعداد ه77ایزه نوش77ت : " ه77ردو س77الی ی77ک19فونتان؛منقد ادبی آلمان درقرن 
 ماهی یک نوول ". پاول هایزه خالق ادبیات مستقلی بود ک77ه ن77ه منق77دین6فرزند،هرسالی یک درام وهر 

مسیحی ونه منقدین ناتورالیستی آنزمان میتوانستند باآن موافق باشند،چ777ون ه77ایزه نویس77نده محب77وب
محافل فرهنگ بورژوازی ومورد تمسخر محاف77ل ناتورالیس77تی ب77ود. توم77اس م77ان نیزنوش77ت ک77ه اونماین77ده
بورژوازی درادبیات وهنربود ومنقدین سنتی وارتجاعی اورانویسنده ای غیراخلقی معرف7ی نمودن77د.هایزه

ومحافل بورژوایی آنزمان آموزگاران خودرادرادبیات کلسیک جستجو می نمودند.
هایزه نه تنها درزمینه های درام،نوول،شعر ورمان مستعد بود بلکه درتمام فرم های ادبی،اس77تادی توان77ا
بود. اوگرچه آنزمان یکی ازمعروف ترین و موفق ترین نویسندگان زمان خود بود،ام777روزه فق77ط تئ77وری ه77ای
نوول نویسی اوبیادتاریخ ادبیات مانده وگرچه وی علقه خاصی ب7ه نمایش7نامه نویس7ی داشت،ش77اهکار
هایش ولی در نوول نویسی بوده اند. اوغیراز رمان،خالق نوول های مهم تاریخی-ادبی بود.کت7اب "تئ77وری

حمله شاهینی" اودرباره سبک نوول نویسی ،امروزه نیزمورد توجه محافل ادبی و تئوریک است .
هایزه درادبیات، هنرمند فرم است چون اوخواهان فرم هنری شاعرانه وزیباشناسانه است.اوبجای علقه
به ابعاد سیاسی،اجتماعی وتاریخی قهرمانان آثارش،شیفته شوروشوق آنان میشود وبج77ای موا77وعات
تاریخی-سیاسی به طرح مسائل سرنوشتی،روانی،اخلقی وشخصی قهرمانان داستان می پردازد.اودر

 آلمان علقه زیادی به مبارزات آزادیخواهانه داشت.دررمانهای اوخوانن77ده مت77وجه نظ77رات آت77ه1848انقلب 
ایستی وی میشود.اوازمواع لیبرال-آت77ه ایس77تی ب77ه ی7ک اس77تتیک جه77ان ظ77اهر درآث77ارش م77ی پ77ردازد.او

،دردوران77ی پرتض77اد هن77وزتحت تع77ثیر رمانتی77ک ح77اکم ب77ود.وی شخص77ا19 ق77رن 40درمب77ارزات فک77ری ده77ه 
نویسنده ای مستعد وبافرهنگ وزیرتعثیر ادبیات کلسیک خلقهای دیگربود.آثارزیباشناس77انه اوب77ه تقلی77داز
گوته نه تنها درخدمت ج7امعه بلک7ه موردحم7ایت اریس7توکراتی ج7امعه ودربارقرارگرفتن77د.اوآنزمان ب7ااغلب
ادیبان مشهورزمان خود ازجمله با تورگنیف درمکاتبه بود.باشروع جن77گ جه77انی اول،دوره ب77ورژوازی آلم77ان

که هایزه موفقیت اش را مدیون آن بود،نیزبه پایان رسید.
ماکسیمیلیان دوم،پادشاه استان بایرن آلمان درآنزمان میخواست که شهرمونیخ رادرمقاب77ل دوش77هر وی77ن
وبرلین، مرکزادبی-فرهنگی کشورش قراردهد،به این دلیل ازهایزه دعوت نمودتا ن7ه تنه7ا مش7اور ادب7ی او
بلکه به تشکیل محافل وانجمن ه77ای ادبی-هن777ری ب77پردازد. محف77ل ه77ای ادب77ی "ت77ونلی روی رودخ77انه"،
"سوسمار" و محفل" شاعران ونویسندگان مونی77خ" ازجمل77ه فع77الیت ه77ای ه77ایزه درآن ش77هربودند. ب77ااین
وج77ود او نس77بت ب77ه درب77ار شاه،نویس7777نده ای غیرانتق77ادی نب77ودوگرچه ب77ه او حق77وق ماه77انه چرب77ی
میدادند،اوهیچگاه نویس77نده ای درب77اری نگردی777د.محافل ب77ورژوایی آنزم77ان دره77ایزه "مردآین77ده" فرهن77گ را

 ب77ه نف77ع1868میدیدند.ه777ایزه گرچ77ه روش77نفکری لی77برال ،ول77ی انس77انی غیرسیاس77ی ب777ود.اودرسال 
نویسندگان محروم ازمزایای اااافه حقوق خودجلوگیری نمود.هایزه حتا نخستین بار خواهان تشکیل ی77ک

نوع سندیکای نویسندگان وانجمن ژورنالیستها ونویسندگان، درآلمان شد.
اودردانشگاه به تحصیل تاریخ هنر،زبانهای روم77ی وادبی77ات باس77تان پرداخت77ه ب777ود.پدروی نی77ز محق77ق زب77ان
واستاد دانشگاه دررشته لغت شناسی وزبانهای باستان ب777ود.استعداد زب77انی ه77ایزه رامیت77وان درترجم77ه
آثارایتالی77ایی و اس77پانیایی اودی7777د.اوآنزمان ب77ه معرف77ی ادبی77ات ایتالی77ایی ب77ه آلمانیه77اپرداخت. فونت77ان؛

منتقدمشهور ،به استعداد عجیب زبانی هایزه اشاره نموده است.
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غیرازمواوعات روانشناسانه،قهرمان77ان ن77وول ه77ای او اریس77توکراتهایی هس77تند ک77ه دنب77ال عش77ق ول77ذت
هستند.اوبجای مواوعات تاریخی وسیاسی ازمواوعات شخصی،روانی،اخلقی،سرنوش77تی وعش77قی
قهرمانانش میگوید. هایزه میگفت که اومخالف طرح زشتی ها درادبیات اس77ت و نم77ی خواه77د درد و رن77ج
انسانی رادرهنر مطرح نماید. برای او ومحافل ب777ورژوازی،طرح  ص77داقت درف77رم و علق77ه ب77ه س77بک ع77الی
درادبیات مهم بود.اوغیراز شعرهنرمندانه،خالق تراژدیک و درام های ت7اریخی نیزب77ود. موا7وع غ7الب ن7وول
های او دوره ویلهلمی تاریخ آلمان است. اومدعی بود که نویسنده بایدعلقه خاصی ب77ه قهرمان77ان ادب77ی
آث77ارش داش77ته باش777د.درآثاراو خوانن77ده ش77اهد زن77انی زیب77ا و مردان77ی ا77عیف النف77س! میش777ود.اوامروزه
درحاشیه تاریخ ادبیات غرب قرارگرفته است یعن77ی تعثیرومش77هوریت اوفق77ط مح77دود ب77ه زم77انش ب77ود ون77ه

امروز.
 نمایشنامه وترجمه اشعاری اززبانهای ایتالی77ایی و60رمان،و 8 نوول،150 جلدی اوشامل 42مجموعه آثار 

اسپانیایی است. ازجمله آثاراو: دربهشت، عبوراز سختی ها، اسطورهها ورازه77ا، تئ77وری ن77وول نویس77ی،
بچه های جهان، ل آرابیاتا، پایان دون ژوان، آندریا دلفین، اعترافات وخاطرات دوره جوانی،گنجینه نووله77ای
خارجی، گنجینه نوولهای آلمانی، ترانه های اس77پانیایی، تران77ه ه77ای ایتالی77ایی ، و ن77وول ه77ای اخلق77ی،

هستند. 

 ش77د. وی تنه77ا1902 سالگی برنده جایزه نوب77ل ادبی777ات!درسال 84تئودور مومزن ، مورخ آلمانی،درسن  
مورخی است ک7ه ج7ایزه نوب77ل راازآن خودنم77ود.اثرمعروف او:تاری77خ رم م7ی باش7د. ای7ن اث7ر ج7ای خاص7ی
درادبیات جهانی دررشته تاریخ دارد.اودراین کتاب به بهانه تاریخ روم ب77ه موا77وعات سیاس77ی واجتم77اعی
زم77ان خ77ود پرداخت.کت777اب چندجل77دی تاری77خ رم او ش77امل بخ77ش ه77ای: ادبیات،هنر،جغراف7777ی، فرهن77گ

سیاسی،قوانین کشاورزی،مدیریت،دولت داری و غیره است.
مومزن بدلیل شرکت درانقلب ماه مارس آلمان ازشغل استادی دانشگاه محروم شده بود.اوبعدها چه77ره
ای اسطوره ای وبیادماندنی زم77ان خودش77د. م77ومزن میگف77ت ک77ه تحقی77ق ت7اریخی ب7دون س77واد فلس77فی

 آلمان بود.آث77ار اوغیرازس77بک روش77ن1848غیرممکن است.تاریخ نویسی او زیرتعثیر افکار واندیشه انقلب 
علم77ی دارای ارزش گ77ذاری سیاس77ی مس77ئولنه نیزهس77تند. اوم77دعی ب77ودکه درتاری77خ نویس77ی ازروش
فلسفی استفاده میکرد. مومزن نه تنها دارای زبانی زنده و امروزی است بلکه باکمک واژهه77ای ام77روزی

به مدرن نمودن مواوعات پرداخت.آثاراوآنزمان با تیراژی بال به غالب زبانهای خارجی ترجمه شدند.
تاری77خ نویس77ی او آم77وزش سیاس77ی درخ77دمت تبلیغ77ات ناس7777یونال-لیبرالی وی و تم77ایلت وارزش77های
سیاس7ی- اخلق7ی برای7ش مهم7تراز ارزش7های علم77ی بودن7د. ای7ده آل ع7الی او درکن77ار حق77وق انس77انی
فرد،حفظ و وحدت ملی درتاریخ نویسی است.اوبدلیل اختلف مرامی ب7ا بیس7مارک ب77ه تحقیروت77وهین ب77ه
وی پرداخ777ت.چون م77ومزن درآث77ارش ب77ه جنب77ه ه77ای مثب77ت س77زار روم پرداخت،مخ777الفین م77ومزن اورای77ک
امپراتوردرزمینه تاریخ نویسی علمی و یک نظ7امی قل77م بدس77ت نامیدند.م777ومزن م7دتی نماین7ده مجل7س
پارلمان دولت پروس ونماینده رایشتاگ بود.وی درآنج77ا ازموا77ع چ77پ لی77برال ب77ه مخ77الفت ب77ا سیاس77تهای

بیسمارک پرداخت.
مومزن درآثارش وحشتی نداشت که ازمفاهیم وعناوین مدرن زمان خود ب77رای تاری77خ رم آنزم77ان ازجمل77ه 

واژههایی مانند : شهردار،کشاورز،حزب،س77رمایه دار،کارخ77انه دار و غی77ره اس77تفاده کن77د. ازجمل77ه آث77ار او:
تاریخ رم باستان،قوانین سیاسی رم، و قانون جزای رم هستند.

 

 .!مردان جدی اهل رقص نیستند۔ ۱۷۸

      Norman Mailer (1923 – 2007)              تصادف نویسنده با مسائل کشورش .
درگذشت نویسنده ادجنگ؛ ولی جنجالی آمریکا .

 س77الگی85هفت77ه گذش77ته، ن77ورمن م77ایلر، نویس77نده و ژورنالیس77ت جنج77ال برانگی77ز آمریک77ایی درس77ن   
درگذشت. یکی ازآث7ار او ب77اعنوان طنزآمی7ز " م77ردان ج7دی اه77ل رق7ص نیس7تند " میباش7د. او از مهم7ترین
نویسندگان و منتقدین فرهنگی نیمه دوم قرن بیست آمریکا بود. وی میگفت که " قهرمان کس77ی اس77ت
که درزیر یوغ دیکتاتوری حت7ا ب7رای دف7اع از آرمانه777ایش،زمین وآس7مان را نی7ز ب7ه ل7رزه درآورد". او ن7ه تنه7ا
نویسنده و منتقد فرهنگ و اخلقگرا بلکه یکی ازمبارزان و فعالن سیاسی-اجتم77اعی، و متظ777اهر!رسانه

های جمعی آمریکا نیز بود. وی درجامعه آمریکا،اخطار و هشدار دهنده به مردم و دولتمردان  شد.
مایلر جامعه آمریکا را متهم نمود که باکمک سکس گرایی و تبلیغ خشونت، به جوان77ان، از آغ77از درس آدم
کشی را آموزش میدهند. او رسانه های جمعی آمریکا را متهم نمود که با تبلیغ ترس و وحش77ت درمی77ان
مردم بی اطلع، کوشش برای تخصصی نمودن آدمکش77ی م77ی نماین77د ، و ات77وریته ارت77ش ب77رای م77وفقیت
شخصی، ازجمله اهداف امپریالیستی دولت برای سوء استفاده ازافراد است. نورم7ان م7ایلر را نماین7ده "
ژورنالیسم نو " میدانند که با کمک آثارش،شکایتی رئالیستی علیه پوچی جنگ نمود. آثار وی حاوی ی77ک
مسئولیت سیاسی-اجتماعی هستند. وی مینویسد که به س77بب باقیمان77دههای سیاس77ت زم77ان جن77گ

سرد، دمکراسی و آزادی فرد، تحت خطر و کنترل شبکه ای از ابزرارهای دولت مدرن قرارگرفته اند.
نورمن مایلر خالق : رمان، داستان کوتاه، مقاله، گزارش، و متون سخنرانی های بیشماری است . سبک
جدید او ترکیبی است از واقعگرایی و خیالپردازی. وی با کمک آثار اد جنگ، جنایت های آمریکا در جنگل
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های آسیای شرقی را وارد اطاق خوانندگان غربی نمود تا هرگز فرام77وش نش77وند. از جمل77ه مس77هورترین
آثار او : برهنه ها و مردهها – اسیر سکس – مردان جدی اهل رقص نیستند- تبلیغی برای خودم – جنگ
صلیبی آمریکا- جن77گ غیرمق7دس ی7انکی- نیکس77ون درمی7امی و محاص77ره ش77یکاکو- س7رود م77امور اع77دام-
داستان اسوالد، قاتل کندی – شبح – بیرحم – مث77ال ش77کار ی77ک خ77رس – لش77کر ه77ایی از درون ش77ب –
پارک گوزنها- کابوس- مبارزه – آتشی روی ماه -  اتوبیوگرافی ام – روی پله های پنتاگون و وزارت جنگ –

پیام مسیح – و معرفی هنرمند بعنوان مردی جوان، هستند.
، تحت تع77ثیر ادب77ی نویس77دگانی60مایلر غیراز روانشناسی ویلیام رایش و نویسندگان گروه بیت دهه   

مثل سینکلر و اوپتون نیز بود. اواز نظ77ر اس77تتیک و جه77انبینی زی77ر نف77وذ ای77دههای دسپاس77وس و درایس77ر
است. مایلر بیش از هرنویسنده دیگری نقش نویسنده به شکل موسسه ای فع77ال و عم77ومی راازنس77ل
خودرا نشان داد. جهانبینی اگزیستنسیالیستی و زندگی آوانگارد او در روانشناس77ی وجودشناس77ی اش
مطرح گردیده اند. اوبا اشاره به معلم ادبی اش،همینگوی، آرزو داشت که مهمترین رمان ق77رن بیس77ت را
روانه بازار نماید. مایلر همچون نویسندگان نسل بیت، خلقیت هنری دسته ای را به سبب رواج س77کس
گرایی و خشونت در جامعه آمریکا دانست . وی دررابطه با حمله نظ77امی آمریک77ا ب77ه ع77راق، از سیاس77ت

های بوش شدیدا انتقاد نمود .
منقدین چپ پیرامون نورمن مایلر اشاره نموده اند که کوشش و مسئولیتهای هومانیستی او برای یک   

جامعه مترقی سرانجام دچ77ار اغتشاش77ات ای77دئولوژیک و " دک77ادنس " وی ش77دند، چ77ون درپای77ان، آث77ارش
اغلب دارای صفاتی فردگرایانه، آنارشیستی، و زوال گرا گردیدند.

 زندگی نم77ود. وی2007 تا 1923نورمن مایلر از جمله آمریکایی های یهودی تبار است که بین سالهای  
 حی77ن تظ77اهرات ا7د1967در دانش77گاه مهندس7ی هواپیماس77ازی و ه77وا ن77وردی خوان77ده ب77ود. او در س7ال 

پنتاگون در جلو وزارت جنگ آمریکا دستگیر گردید. وی یکبار کاندیدای انتخابی شهرداری نیویورک نیز ب77ود.
 دررابطه با اعتراض به حمله نظامی آمریکا به عراق، موفق ب77ه دری7افت ج77ایزه ص7لیب2002مایلر در سال 

افتخاری کشور اتریش شد. از جمله مواوعاتی ک77ه درآث77ار او مط77رح ش77ده ی77ا م77ورد انتق77اد ژورنالیس77تی-
اجتم77اعی وی قرارگرفت77ه ان77د میت77وان از : افش77ای حک77ومت ای77دئولوژیک س77تیز م77ک ک77ارتی، جنب77ش

 ، مسایل نژادی، ساخت1968صلحخواهی، تبلیغات سوء رسانه های جمعی، جنبش دانشجویی سال 
بمب اتم، جنبش حق77وق ش77هروندی، حمل77ه نظ7امی آمریک7ا ب7ه ویتن7ام و ع77راق، ب77وجه ه7ای فض7انوردی،

خواسته های اجتماعی نسل بیت، سوء استفاده از ورزش بکس، و غیره نام برد.

روی قله ها بندبازی کردند بعضی شاعران .۔ ۱۷۹
 

 Peter Ruehmkorf (1929 – 2008)       به مناسبت مرگ آخرین شاعرواقعی شهر .

درقله های سربلند کوهها
بندبازی کردیم،

غیرازکلم رویایی درسرنبود
میان دوست هالو ودوست هاین .

اعتراف کردیم، 
کسیکه شعرگوید دیوانه است

وآنکس که آنرا حقیقت داند دیوانه خواهدشد.
گرچه درنبردهای گوناگون شکست خوردیم

ازهویت مان ولی شرافتمندانه دفاع نمودیم .

 سالگی درگذشت. اومتول77د ش77هرهامبورگ ب77ود و79پیتر رومکورف ، شاعر آلمانی، هفته گذشته درسن 
در دانشگاه دررشته های :ادبیات،روانشناس77ی،تاریخ هن77ر، وتعلی7م وتربی7ت درس خوان7ده ب77ود.اونه تنه7ا

 بلکه یکی ازموفق ترین شاعران سیاسی آلمان بود.م77ادرش معل77م وپ77درش عروس77ک47عضوگروه ادبی 
نام مستعار: جان فریدر،یوهان فونتارا،ازل777ی م777ایر،لئو دول7ترکی، و موس77کاته5باز تئاتر بودند. وی درآغازبا 

دست بقلم زد.وی سالها ویرایشگر بنگاه نشر روولت درآلمان بود وجوایز گون77اگون ادب77ی از جمل77ه: ج77ایزه
بوش7777نر،رینگل ناتز،هولزهف،ش77777777هربرمن،کستنر،ومقاله نویس77ی م77ووک را دری77افت نم77ود. او س77الها
دردانشگاههای داخل وخارج،ادبیات مدرن آلم77ان و تئ77وری ادب77ی رادرس داد.وی م77ورد اح77ترام کش77ورهای

 درچه77ارمین کنگ77ره دانش77جویان1952 با هیئت جوانان به چین، 1955سوسیالیستی سابق بود ودرسال 
 دربازیه77ای جه77انی جوان77ان درمس77کو ش77رکت ک77رد. اویک77ی ازفع77الن جنب77ش1975درپ77راگ، ودرس77ال 

 ویکی ازمخالفان انرژی اتمی آلمان غربی بود.1968دانشجویی سال 
وی غیراز مقاله،نمایشنامه وقصه،خالق اشعاری انتقادی،طنزآمیز،مهاجم،شکاکانه وگ77اهی ناامی77د علی77ه
دول77ت امپریالیستی،نوکرص7777فتی،برده داری مدرن،اس7777تثمار،سرمایه، و م77الکیت ب77ود. وی میگف77ت ک77ه
هرهنری،سیاسی است، به این سبب به انتقاد از استتیک گرایی روش77نفکرانه پرداخ77ت. اوکوش77ید ت77ادر
اشعارش تعادلی میان سنت ادبی و انتقاداجتماعی برقرارنماید. انتقاداجتماعی او باکمک شعرطنزآمیز و
شک گرایانه است. ازجمله تضادهای زندگی زم77ان ح77ال درآث777اراو،تضادهای ف77ردی و اجتم77اعی هس77تند.

غیرازارزش گذاری ادبی باکمک نقد، اوکوشید تارابطه ای میان هنر وجامعه برقرارنماید.
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اودرشعرمدرن، خویشاوند انسنزبرگر و گاتفرید ب77ن و در ش77عر کلس77یک ش77اگرد م77ورگن اش77تاین و فوگ77ل
وایده بود. وی در سنت ب7اروک و روش77نگری ب77ه انتق77اد از برش7ت و اکسپرسیونیس77ت ه77ا پرداخ777ت.انتقاد
اجتماعی وطنزآمیز اوخواننده رابیاد اشعار هاینه می اندازد. اومیکوشد تاشاگرد باوفای هاینه باشد. طن77ز

 آلم77ان ب77ی تع77ثیر روی او نب77ود. خصوص77یات اش77عارش همچ77ون پ77اره ای18 و 17گزن77ده ش77اعران ق77رون 
ازشاعران معروف کلسیک ورمانتیک آلمان،اجتماعی بودن و استتیک گرایی است .

 قرن گذشته،درآغازاشعارش ترکی77بی از اکسپرسیونیس77م و ه77دفهای مه77اجم50خلف سنت ادبی دهه 
سیاسی بودند.آثارپایانی او ولی تحت تعثیر مواوعات اتوبیوگرافی77ک وی م77ی باش77ند. اومخ77الف م77درنیته
راحت طلب درادبیات بود. وی میگف77ت ک77ه ش77عر ک77ودکی اس7ت  اتف77اقی، وهرس77هل انگ77اری درکن77ترل آن
م7777وجب س7777قوط اش میگ7777ردد و گ7777اهی همچ7777ون ریاا7777یات، آن نی7777از ب7777ه سیس7777تمی آهنگی7777ن
دارد.اوکوش77یدتاباکمک نق77ل قول،ک777ولژ و مونت77اژ برخ77ورد دیگ77ری باس77نت ادب77ی بنمای77د وازطری77ق زب77ان
عامیانه،لهجه،زبان تبلیغاتی وبازاری به سنت ادب77ی وادبی7ات زم77ان ح7ال برخ77وردی انتق77ادی بنمای77د.او ب77ه

تصوررمانتیک از هنرمندپایان داد ومیگفت بایدبرمرز میان نظم طبیعی ونظم اجتماعی غالب آمد.
رومکورف کوشیدتارابطه ای میان شعروموسیقی جازبرقرارنماید.شعراورابخشی  ازفعالیت نشرسیاس77ی
اش و فعالیت سیاسی-مطبوعاتی اورا بخش77ی اززن77دگی ش77اعرانه اش ب77ه حس77اب م7ی آورن77د. توان77ایی

اودرقصه نویسی نیزقابل توجه است. اوبجای جهانی بهتر درجستجوی یک اتوپی مشخس بود. 
ازجمله آثاراو : بازگشت به فرهنگ، شعروموسیقی جاز، یادداشتهایی درباره ادبی77ات وش77عر، ص77حنه   

هایی اززندگی اقتصادی دوره باستان،بی77وگرافی چندشاعرونویس77نده ج77وانمرگ آلم777انی،شعروسیاست،
محافظان طویله گاه،اشعاری درباره عشق ومرگ وطبیعت و هنر،سالهایی را ک77ه م77ی شناس777ید،جادوی

، تفریح77ات زمین77ی، م77ن و1999شعر،اشعارماقبل آخر،اشعاری داغ،قطع77ات هن777ری،تاریخ مص77رف تاس77ال 
ش77اعرآلمانی،آخرین ش777عر،ازمن ب7ه13دوشاعر دیگر،مجموعه اشعار،تعمیرکاران می آیند، دارایی م7ردم،

جلدیادداشتهای شعروادبیات، هستند.3شما برای ما،یادداشتهای روزانه ممنوعه ام،ترانه آلمانی ها،و
وبلگ نویسنده

از زیبایی مقاومت- تا وداع با مادر .۔ ۱۸٠
                     

Peter Weiss (1916-1982)                    پیتر  وایس ، - ادبیات سیاسی .

پیتر  وایس ، نویسنده یهودی تبار آلمانی ، خالق دو اثر "استتیک مقاومت" و " وداع با والدین " اس77ت. او
میگف77ت ک77ه ادبی77ات هرکش77ور بخش77ی ازسیاس77ت و تح77ولت اجتم77اعی و ت77اریخی آن اس77ت . وی در
نمایش77نامه " تروتس77کی درتبعی77د " ،موا77ع مارکسیس77تی خ77ودرااعلن نم77ود. سوسیالیس77م او مخ77الف
استالینیسم و دگم های آن در کشورهای بلوک شرق سابق بود. او وقایع نگار انتق77ادی عص77روزمان خ77ود

است. وی مینویسد که درون حزب بودن، مانع خلقیت ادبی میشود.
درآثاراو وحدت ماکسیسم و انترناسیونالیس77م ب77ا ادبی77ات مش77اهده میگ777ردد.مورخین ادب77ی چ77پ ،آنزم77ان
موااع اورا انتقادی،رئالیستی، و ادامپریالیستی میدانستند که به طرح پ77اره ای از جنای77ات امپریالیس77م
در جهان میپردازد. پیتر  وایس کوش7ید ت7ا نق7ش ب77ورژوازی آلم7ان درن7ابودی یهودی7ان درزم7ان فاشیس7م را
نیزافشاکند. اودررابطه باجنگ ویتنام به دفاع ازمبارزه مسلحانه توده ای علیه امپریالیسم آمریکا پرداخت.
آثاراوآنزمان بخشی ازمکتب ادب77ی آوانگ77ارد و سوررئالیس77م اروپ77ایی بودن77د. خصوص77یت نماین77دگان ادبی77ات
آوانگ77ارد آنزم77ان ، نارا77ایی آن دررابط77ه ب77ا برخ77ورد زب77ان وادبی77ات باواقعی77ات اجتم77اعی و سیاس77ی ب77ود .
آثارنخستین پی7تر وای7س ، دررابط77ه ب7ا چه7ارچوب اینگ77ونه ادبی7ات آوانگ7ارد نوش77ته ش77دند. اوخلف ادبی7ات
درونگرای آنزمان، به مسائل جهان بیرونی انسان و اجتم77اع پرداخ77ت. وی باره77ا درکن77ار برش77ت ب77ه بح77ث
امکانات یک هنر وادبیات مسئول سیاسی اشاره نمود. او میگفت که تئاتر وسیاست باید به وقایع جه77ان
بپردازند. وی برای انسان یک فردگرایی رادیکال با مسئولیت انقلبی و اجتماعی آرزو می نمود. در آثار او
مبارزات ادفاشیستی نیزمشاهده میگردد. اودرآثارش برخوردی ادبی-روایتی با س77نت انقلب اجتم77اعی
می نماید. وی بارها پرسید که ادبیات وهنر چه فواید و اهداف سیاسی و حقیقت ج77ویی دارن77د. اوطب77ق
تجربه شخصی ادعا نمود که انسان در دوران مه7اجرت و بیگ77انگی؛ ب77دون زب7ان، ب7دون ه77ویت میگ77ردد. او
جهان سرمایه داری را ی77ک تیمارس77تان و خ77انه جن77ون نامی77د ودرآث77ارش ب77رای فه77م زن77دگی خ77ود و جه77ان

کوشش نمود.
 درروستای نواوس دراطراف برلین درخانواده ای یه77ودی ب77دنیا آم77د ودر س77ال1916پیتر  وایس  درسال   

 درشهراس77تکهلم درس77وئد درگذش777ت.پدر وی ی77ک ثروتمن77د چ77ک و م77ادرش ی77ک زن هنرپسش77ه1982
سوئیسی بود. پدرش عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان و ی77ک ت77اجر ص77نایع بافن77دگی ب77ود. پی77تر  وای77س
درانگلیس به تحصیل رشته عکس برداری ودر شهر پراگ به تحصیل رشته نقاش77ی پرداخ77ت. وی درابت77دا

 بابقدرت رسیدن1934ملیت و پاسپورت سوئیسی و درپایان ملیت و پاسپورت سوئدی داشت. اودرسال 
فاشیسم به سوئد مهاجرت نمود وغالب سالهای عمرخودرا در لندن،پراگ،سوئیس و سوئد گذران77د . وی
زمانیکه درجنگ داخلی اسپانیا درکنار کمونیستها شرکت کرد از محاکمات نمایشی استالین در ش77وروی
باخبرگردید. او درکشورسوئد س77الها ب77ه ش77غل ک77ارگری پرداخ77ت وچندس77الی عض77و ح77زب کمونیس77ت آن

کشوربود.
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پیتر وایس ، خالق مقاله،نمایشنامه،رمان ، و داس77تان اس77ت. اویک77ی ازنویس77ندگان نمایش77نامه نویس77ی
جلدرمان استتیک مقاومت ،3مدرن بود. غالب داستانها ورمانهای او اتوبیوگرافیک هستند.ازجمله آثاراو – 

وداع با والدین ،  تعقیب و قتل ژان پاول مرآت ، سرود وحش77ت ، درب77اره تاری77خ ویتن77ام ، هل77درلین ش77اعر ،
 ، سایه بدن درشکه چ77ی ، بح77ث1960-1980نقطه فرار، تروتسکی درتبعید، دفترخاطرات میان سالهای 

سه آدم رهگذر، برج، رمان بیمه ، و مهمان مارکس جوان ، هستند. اونمایشنامه ای هم درباره سیاست
استعماری آنزمان کشورپرتقال نوشت. وی میگفت که سوسیالیسم انسانی فقط در اتوپی ممکن است

. درآثاروی وحدتی از تضاد نیز مشاهده میگردد . 
درنمایشنامه های او عناصر فلسفه آبزورد وخشونت تحت تاثیر آثار ژانیت ، استریندبرگ ، و بکت دیده  

میشوند . اوهمچون برشت خواهان نمایشنامه نویسی سیاسی بود و همچون برشت کوشید تا موااع
پرتضاد "سیاست ، استتیک ، و ایدئولوژی " را درآث77ارش بی77ان نمای77د. داستانس77رایی او زیرت77اثیر ج77ویس و
ویرجینیا ولف بود . او در دوران جوانی به مطالعه آثار – آرپ ، ج77ویس ، و خ77انم گ77ترود ه اش77تاین پرداخت77ه
بود. کافکا و استریندبرگ نیز روی رمان نویسی اوتاثیرگذاشتند. او همچون هرمان هس77ه ب77ه س77بب آواره
گی و بی وطنی ناشی از جنگ و حاکمیت فاشیسم،در جستجوی وابستگی به جایی ،مکانی و گروه و
فرهنگی ، بود. منقدین ادبی امروزه اور درادبیات آلمانی زبان در کنار گونتر گراس ، مارتین والس77ر، و اووه

جانسن ، میگذارند.
اوتاثیر مهمی روی تئاتر سیاسی ارخود بجا گذاشت .درآثاراو خواننده با بازی – هنر،سیاس7777ت،فرهنگ ،
ادبیات ، وتاریخ ، روبرو میگ77ردد. نثرآغ77ازین او ش7دیدا اکس77پریمنتل و اتوبیوگرافی77ک ب77ود ک77ه ب77ه موا77وعات
تنهایی و ترک شدن انس77ان می777پردازد.نمایشنامه ه77ای س77ندی ،آموزش77ی ، و تبلیغ77ی او ح77اوی عناص77ر
انتقاداجتماعی هستند. اودرآثارش مینویسد که به سبب یهودی و کمونیست بودن ،احساس بیگانگی و
تنهایی میکرد. به این دلیل درآث77ارش خواه77ان وابس77تگی ب77ه محف77ل ،ج77ا ومک77ان، و فرهن77گ و س77رزمینی
اس77ت. احس7اس هیج77ان اودرنمایش77نامه ه77ایش می77ان تض7اد و عم77ل – وی77ا –فردگرای7ی و سوسیالیس77م

 نیز اشاره می نماید.1918هستند. وی به تجزیه مدام طبقه کارگر دراروپا ازسال 
خلف معمول، علم و هنر تاریخ،به سبب عدالت اجتماعی،گرچه به مواوع تاریخ پیروزی میپردازد ،ولی 

امید به آزادی رانیز مطرح می نماید.اودرآثارش درس مقاومت میدهد؛ ازآنجمله درغرب مق77اومت درمقاب77ل
فاشیسم هیتنلری و در اروپای شرقی آنزمان، مقاومت دربرابر استالینیس7م و سوسیالیس7م س7ربازخانه
ای اش. او همچون سوررئالیستها و نمایندگان مکتب "رمان نو" روی توایح جزئیات عین77ی تاکی77د میکن77د،
وادبیات سیاسی اوتا مرز نزدیکی ب77ه تبلیغ77ات مرام77ی پی77ش می77رود . وی درآث77رش م77دافع ق77اطع انقلب و
دوس77تی خلقه77ا اس77ت گرچ77ه گ77اهی از مواا77ع ش77کاکی و فردگرای77ی رادیک77ال . او در ط77رح تض77اد می77ان
احساس فردگرایی و افکار اجتماعی ،جانبداریک انقلب سوسیالیستی است . ازجمله مواوعات آث77ار او

 ، و تاثیر1914– تاریخ پرتضاد چپ اروپایی ، بحث استتیک ماکسیستی از زمان جنگ جهانی اول درسال 
هن77ر وادبی77ات سیاس77ی درمب77ارزات اجتم77اعی ، هس77تند. او درآث77ارش گرچ77ه گ77اهی الت77اطی ول77ی ی77ک

مارکسیست خواهان تحول اجتماعی است . 

کارگران جهان با طبقه متوسط متحد شوید !۔ ۱۸۱

Pierre-Joseph  Proudhon (1809 – 1865)   بحران سرمایه داری وجشن تولد آنارشیستی .

درپانزدهم ژانویه امسال،دویستمین سالروز تولد یوسف پرودن،آنارشیست فرانسوی بود.اوبی77ن س77الهای
 زن7دگی نمود.دررابط777ه باس777الروزتولداو،غیراز لمون7د دیپلماتیک،روزن777امه ت77اتس(چنگ پنج77ه)1809-1865

آلمانی نیزبه این مناسبت یادی ازوی نمود ومقالتی منتشرکرد.درتاریخ فلسفه وجنب77ش اجتم77اعی ق77رن
 اورامتفکروپدرآنارشیس77م فرانس77وی نامی77ده ان77د. مارکسیس77تها ول77ی نظ77رات اورا اتوپیس7777تی،خرده19

بورژوازی وارتجاعی نامیده وآنهارامحص77ول ای77دئولوژی دوران بح77ران دانس777تند.مارکس آنزم77ان ب77ه تمس77خر
شعار "وحدت پرولتاریا وطبقه متوسط" اوپرداخت ودررابطه با کتاب "فلس77فه فق77ر" او، کت7اب "فقرفلس77فه"

 باعنوان "مالکیت چیست؟،مالکیت دزدی است!"مشهورش777د.1840رامنتشرنمود.پرودن باکتابی درسال 
اودراین اثر نظم سیاسی واجتماعی آنارشیستی را، ایده آل اجتماعی بدون رقیب نامید.وی میگف77ت ک77ه
ح77ذف ات77وریته بای77د ازطری77ق روش777نگری،افشاگری وتغیی77رات سیس77تماتیک ف77ردی ممک77ن گ77ردد وزن77دگی
سیاس77ی بای77د ب77ا زن77دگی خصوص77ی اف77راد هم77اهنگی داش77ته باشد،ووق7777تی اجباره77ای اجتم77اعی
کناربروند،جامعه آزاد یاجامعه آنارشیستی به واقعی77ت م77ی پیون77دد.اودر نظ77ام س77رمایه داری ح77اکم زم77ان

خود،دیکتاتوری پول وسودجویی را میدید.
 فرانس77ه19پرودن ازخانواده تهیدستی برخاسته بود.گئورگ سورل،اورا بزرگترین فیلسوف اجتماعی ق77رن 

نامید و میشل سوره حتی درق77رن گذش77ته ب77ه نش7رپاره ای ازآثاراوپرداخت.پ7777رودن،ژورنالیست و ناش77ری
بودکه درزمینه سیاسی دست به فعالیتی عمیق زد.اوخودراطرفدارسوسیالیس77م علم77ی میدانس77ت.وی
مینویس77د هم77انطورکه ع77دالت رابای77د دربراب77ری جس77تجو ک7777رد،جامعه بای77د نظ77م را نیزدرآنارشیس77م
جستجوکند.درنظر پرودن آنارشیسم نظمی است بدون اعمال ق77درت وح77اکمیت. او میگف77ت ک77ه م77الکیت
دزدی است .وی پیش بینی کرد که قرن بیست،قرن حاکمیت سیاس77ی ف77درالها خواهدش77د.وی میگف77ت

که پرولتاریا موظف است تاآنرا عملی نماید و سوسیالیسم چیزی غیرازبرقراری فدرالیسم نیست.
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 درزمان تبعیددرپاریس با پرودن آشناشد. اصطلح و مفهوم  "مب77ارزه طبق77اتی" رااواز1844مارکس درسال 
پرودن گرفت.پرودن درمقابل جمعگرایی مارکس،طرفداردفاع ازحقوق آزادی فرد ب777ود.اوباپیشنهاد م77ارکس
درانترناسیونال اول  مخالفت کردوبه طرح مالکیت فدرالیستی پرداخت،ودرنامه ای ب77ه م77ارکس مینویس77د
که مخالف اتوریته وخواهان تحمل دگراندیشان است.اوازمارکس میخواهد ک77ه اعم77ال انقلب77ی را وس77یله

 ب7رای اص7ل "طبق77ه علی77ه طبق77ه" تص77میم1847رفرم و اصلحات معرفی نکند.درح77الیکه م7ارکس از س7ال 
گرفت،پ777777رودن س777رنگونی ح777اکمیت ب777ورژوازی رازطری777ق پرولتاری777ای س777ازماندهی ش777ده ممک777ن
میدانست.مارکس درکتاب "فقزفلسفه" به رد شعار وحدت پرولتاریا باطبقه متوس77ط او پرداخ77ت.او درآنج77ا
مینویس77د ک77ه همچ77ون نظری،محص7777ول فک77ری ی77ک روش77نفکر خ77رده ب77ورژوا اس77ت ک77ه م77دام می77ان

سرمایه،کار،اقتصاد سیاسی و کمونیسم سرگردان شده است.
ازجمله آثار پرودن، عدالت درانقلب وکلیسا، یادداشتهای روزان77ه، درب77اره اص77ول فدرالیس77م وا77رورت پ77ایه

، هستند.درکتاب19گذاری یک حزب انقلبی، مالکیت و مالکیت فدرالی، و ایدههای اصلی انقلب درقرن 
یادداشتهای روزانه پرودن ، عناصریهودی ستیزی دیده میشود.اودربعض77ی ازآث77ارش خ77ودرا ب77ا موا77وعاتی
مانند، بورس بازی،حق77وق زن777ان،صنعت راه آه77ن،و عبادته77ای روزه یکش77نبه، مش77غول ک7رد.وی س77رانجام

 درکت77اب "ا77رورت ح77زب انقلب777ی"اعتراف نم77ود ک77ه ب77رای انس777ان؛این جانوردوپ777ا!،نظم1852درس77ال 
سوسیالیستی آنارشیستی غیرعملی است.

هواداران اوامروزه مدعی هستند که پرودن بعنوان یک متفکردیالکتیکی میدانست که هراتوپی غیرعملی
است.اودرزمان خودپایه گذار بانک مردم،تئوری کمک دوجانبه اقتصادی، و وام های بدون بهره به ک77ارگران
بود.غیرازآن او خواهان دمکراسی کارگری ازطریق رف77رم ش77د و ب77رای تغییرق77انون انتخاب7ات ب77ه نف77ع طبق77ه
کارگران کوشش نمود.اصلحات خ7واهی او درزمین77ه اقتص7ادی واجتم7اعی متک7ی ب77ه ش7عارکمک متقاب7ل
بودونه ازطریق انقلب کارگری.پرودن خواهان فدرالیسم سیاسی،خودگردانی و مخ77الف ش77دید روح77انیون
مسیحی زمان خودبود.اوسالها برای اتوپی خودیعنی نظام فدرالیستی مبارزه کرد.وی طرفدارپیش77ه وران
و ص77نعتگران خ77رد نیزب777ود.اوراآنزمان سوسیالیس77ت دهقان77ان خ77رد واس77تادکاران و پیش77ه وران ص77نعتی
نامیدند.اومدعی بودکه اگرتولیدکنندگان خردبه مبادله کال با کال بپردازند،جامعه نیازی ب77ه نظ77ام س77رمایه

داری ندارد.اوعملی شدن خواسته های خودرادرجامعه ای فدراتیو باتولیدکنندگان ومالکین خرد میدید.
 ازطریق انتخابات آزادبعنوان سوسیالیست وارد مجلس ملی فرانسه ش777د.درمجلس1848پرودن درسال 

فرانس77ه اوخواه77ان ک77اهش اج77اره خ77انه وک77اهش به77ره وام ب77ه زحمتکش77ان گردید.ب777ه س77بب مب77ارزات
 ب77ه1858ادمذهبی،ادناپلئون سوم،وادمالکیت خصوصی، اوسالها به زندان افت77اد وس77رانجام درس77ال 

 ،سه سال پیش ازمرگ،دوباره به فرانس77ه بازگش777ت.نظرات اوح77تی ام77روزه1962بلژیک فرارکرد ودرسال 
 ب7ه19میان پاره ای از سندیکاهای آنارکوسندیکالیس7تی چ7پ اروپ7ا طرف7دارانی دارد.اودر نیم77ه دوم ق77رن 

افشای سیستمهای نئولیبرالی نئوبناپارتی پرداخت.وی دررابطه بانظرات مارکس گفته بود که وظیف77ه م77ا
آن نیست که درمغزمان یک اتوپی غیرعملی ویک نظم اجتماعی خی77الی بس77ازیم وآنرامی77ان م77ردم تبلی77غ

 کنیم.
  

هیچکدام تان  رابیندارت- تاگور  نشد .۔ ۱۸۲

شاعر ، واسطه ای میان فرهنگ شرق و ادبیات غرب.
Rabindranath Tagore (1861 – 1941)

 وخ77الق1913) ، شاعروفیلس77وف هن777دی،برنده ج77ایزه نوب77ل ادبی77ات س77ال 1941-1861رابین77دارت ت77اگور(
شعر،رمان،درام،مقاله،داستان کوت777اه،نوول، و جملت قصار،واس777طه ای بودمی77ان فرهن77گ ش77رق وغ77رب.
اوگرچه ازخانواده ای زمینداروثروتمند؛ولی بافرهنگ بنگالی،برخاسته بود،درآثارش به مبارزه با فئودالیسم
و کلنیالیسم و سیستم کاستی هندپرداخت. او یکی ازکلسیکهای ادبیات بنگ7الی ویک7ی از نویس7ندگان

ادبیات جهانی است که به مخافت باامپریالیسم انگلیس پرداخت.
ازطریق اوبرای نخستین بار جایزه نوبل به ی7ک غیراروپ7ایی اعطاگردی7د. چ77ون آنزم7ان دری7افت ج7ایزه نوب77ل
اقدامی به شناخت فرهنگ آسیایی نیزبود، اواز این طیق نماینده فرهنگ آسیایی شد. کمیته نوبل دلی77ل
اعطای آن جایزه به وی را : " به سبب زیبایی وبشاشیت ادبی درش77عرش ک77ه درلب77اس ترجم777ه،بخشی
ازادبیات غرب شد " اعلن نمود. اواز این راه موفق ب77ه زدن پل77ی می77ان ادبی77ات مردم77ی اروپ77ایی وفرهن77گ

سنتی هندگردید. اروپا باکمک آثاراو باادبیات هند آشناشد.
تاگور درآثار فلسفی-سیاسی اش غیرازاستقلل هند،خواه777ان ترق77ی اجتم77اعی بود.ش777عراوروی س77نت
قدیمی وخلقی ادبیات هند بناگردیده است. اودرتمام ژانرهای ادبی خالق آث77اری فرام77وش نش77دنی ب77ود.
ازجمله صفات آثارش: ساده گی زبان، شرح دقیق ورئالیستی زندگی انسانهای معمولی وساده اس77ت.
اودرش77عرش ازواژهه77ا و اس77تعارههای مح77دودی اس77تفاده میک77رد. آث77ارش منعک77س کنن77ده هومانیس77تی
عمیق،میهن پرستی، جهانوطنی، و ایمان نامتناهی به ترقی بشریت است. اودرآغاز،آث777ارش را ب77ه زب77ان
بنگالی می نوشت وبعد خود،آنهارا به زبان انگلیس77ی ترجم77ه م77ی نم77ود. تص77ویرجهانی ک77ه اودرش77عرش
میدهد،درمیان بنگالها تبدیل به یک دین شده بود. چون او در دوران کودکی درمیان ک77اخ وقص77رهای مرف77ه
رشد نموده بود، بعدها درآثارش غیراز عشق به آزادی و راز و رمزها،ی777ک نوس77تالژی رمانتی77ک نس77بت ب77ه
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دوردستها و کشورهای خارج دیده میشود. اودرآغاز تحت تعثیر رمانتیک نو اروپایی- و درپای77ان تح77ت تع77ثیر
مکتب ادبی اکسپرسیونیسم بود.

 معروفترین کتاب شعراورا یعنی "قربانی ترانه " را به زبان فرانسوی ترجم77ه نم77ود.1914آندره ژید درسال 
بیت درباره ترجمه انگلیسی این کتاب گفته بود : " من آن77را روزه77ا هم77راه خ77ود درایس77تگاه راه آه77ن و در
اتوبوسهای دوطبقه و در رستورانها همراه خود داشتم،چون آن به شرح جهانی می پردازد که من م77دتها
درجستجوی اش بودم ". ش7عراو تح7ت تع77ثیر فلس77فه و الهی7ات برهم7ایی دارای خصوص7یات عرف7انی، و
رمانتیک است. اوباکمک دیالوگ هایی میان خدا و انسان،خدارا گاهی معشوق وگاهی آقا وارباب خطاب
میکند. تاگور درزمینه نقاشی، موسیقی و فیلم نیز آثارمهمی ازخود بجاگذاشته است. بعدها او افسوس
روزهایی را می خورد که بطور ناشناخته میتوانست بمیان مردم برود وهنوز الهه الهام خلقیت شاعرانه

اوراترک نکرده بود.
 س77الگی ب77رای تحص77یل ب77ه انگلی77س رفت77ه ب777ود،غیرازمبارزه علی77ه اس777تثمار،جنگ و17ت77اگور گرچ77ه در 

فاشیسم،بعدها به شرکت درجنب77ش اس77تقلل طلب77انه هن77د علی77ه اس77تعمارانگلیس پرداخ777ت.اودرآثارش
خواهان آشتی باسنت فرهنگی هند گردید. تاگور درتمام مسائل سیاسی واجتماعی زمان خود ش77رکت
کرد و چون گاندی باحرف وعمل خواهان مبارزه اداستعماری وپیشرفت اجتم77اعی درهن77دبود. وی گرچ77ه
ازخانواده ای مرفه بود،مدافع انسانهای استثمارشده،مخصوص77ا دهقان77ان گردی77د. وی خواه77ان بلن77دنظری
وآزادی سیاسی و مذهبی میان مردم نیزبود. تاگور بعدازجنگ جهانی اول با سخنرانی هایی که پیرامون
صلح در کشورهای مختلف نم777ود،خواهان دوس77تی خلقه77ا باهم77دیگر ش77د و ب77ا احس77اس احتم77ال جن77گ
جه77انی دوم ب77ه موا77ع گی77ری ادفاشیس77تی وا77دآلمانی پرداخ77ت. اودر ولیت77ش پ77ایه گ77ذار مدرس77ه
ودانشگاهی شد که خواهان عملی شدن ایده آلهای شرق وغرب درآن گردید. زم7انیکه ت77اگور ش7نید ک7ه

 خواهان مبارزه بااستعمار اروپائیان شده،گفت: " چه طنز سرنوشت گونه ای که من1920گاندی درسال 
دراین سوی اقیانوسها، در آمریکا،خواهان برادری فرهنگهای شرق وغرب میان خلقها میشوم وگان77دی در

 گاندی شخصا به دیداراو رفت. 1921وطن خواستارمبارزه با خارجیان گردیده است". درسال 
تاگورازدوران کودکی سفرهای گوناگونی به اروپا وآمریکا نمود،گرچ77ه درانگلی77س تحص77یل رش77ته حق77وق را

 گوی7ا عمل7ی ش7دن پ7اره ای از ای7ده آله7ای خ7ودرا1930ناتمام گذاشته بود. بعدازسفربه شوروی درسال 
157درآنجا میدید. وی درلندن بامشاهیر ادبی آنزمان انگلیس مانند شاو،بیت، پاوند، و راسل آش7نا ش7د. 

 به انگلیس وآمریکا نوشته شدند. ت77اگور از خ77انواده ای1912ماهه درسال 16ترانه مشهور اوحین سفری 
بنگالی-برهمایی و پدرش یکی از اصلحگرایان دین هندویی بود. اوحی77ن اداره زمینه77ا وبنگاهه77ای ملک77ی

 بنیاد نهاده بود،بعدها یکی1901پدری بافقرونیازمندی مردم معمولی آشناشد. مدرسه ای که او درسال 
از دانشگاههای معتبرهندگردید.

 قرن گذشته درغرب یک تاگور گرایی بوجودآمده بود،بع77دازجنگ جه77انی دوم ،او20 و 10گرچه در دههای 
قدری فراموش شد. ازجمله مواوعات شعراو: غیرازطبیعت و عشق،یک نوستالژی نسبت به خ77دا دی77ده
میشود. خالق نزد او وحدتی سنبلیک از فلسفه وعرفان بود. اودررابطه باعشق بخدا حتا خ77الق اش77عاری
شبه اروتیک است و عشق به طبیعت او به سبب عشق به خدا است. دراغل77ب دیالوگه77ای ش77اعرانه او
باخدا،غیرازعرفانی رمانتیک،افس77رده گ7ی و غ77م احس7اس میگ77ردد. در وطن7ش اورا دهه7ا س7ال همچ77ون
انسانی مقدس بحساب می آوردند. وی ازاینکه انسان کامل و متع7الی نیس777ت،به ش7کایت و زاری م7ی
پردازد. دلیل جذابیت شعرش غیراز رابطه با ای77ده آلیس77م فلس777فی،به س77بب ب77ازی زب77انی می7ان فض77ایی

 شعر " توحاکم روح تمام انس77انها هس77تی" س77رود1950اروتیک و ایده آلیسم فلسفی میباشد. درسال 
ملی هند گردید. 

 کتاب درزمینه های شعر،نمایش77777نامه،داستان،رمان،مقاله و20 حدود 1914-1921ازتاگور میان سالهای 
 جل7د میرس7ند. آث7ار وی ب77ه اغل7ب28اتوبیوگرافی منتشرشده است. مجموعه آثار ادب77ی-فلسفی او ب77ه 

زبانهای زنده جهان ترجمه شده اند، از آنجمله : رمان گ77ورا، ن77امه ه77ایی از روس777یه،خانه ایس77تاده گ77ی،
غروب آفتاب قرن، بح77ران تم77دن و ص77نعتی ش77دن، زم77انیکه روح ام آزادش777د،باغبان، ه77دیه ای عاش77قانه،
بخواب روح، شب اراا، سنگهای گرسنه، پرنده سرگردان،اتحادبشریت،و قربانی شعر، هستند. در کتاب
"بح77ران تم77دن و ص77نعتی ش77دن" او ب77ه محک77ومیت امپریالیس77م م77ی پ77ردازد. در رم77ان "گ77ورا" او مب77ارزه
اداستعماری هندرا توصیف می کند. در کتاب " زمانیکه روح ام آزادشد" وی به شکایت علی77ه فاشیس77م

 آهن7گ از تران77ه2000 ت7ابلو نقاش7ی و 2000درجنگ داخلی اسپانیا م7ی پ7ردازد. غی77راز اینه7ا، از او ح7دود 
هایش نیزبجا مانده است.

رونالد بارت که بود ؟۔ ۱۸۳

Roland Barthes (1915-1980)                 فلسفه ساختارگرایی ، چپ نبود .

رونالد بارت ، نویسنده ، فیلسوف ، جامعه شناس ، ادیب ، منتقد فرهنگی ، روانشناس ، زبانشناس ، و
معنی شناس فرانسوی از هواداران و نمایندگان فلسفه ساختارگرایی در کنار اشتراوس ، دریدا ، فوک77و ،
لکان ، و آلت هوسر است . او یکی از مواع گیران حوادث ادبی فرانسه اد راسین بود که میگفت چون

امکانات زیادی برای تفسیر و تاویل ادبیات وجود دارد ، پس ادبیات قابل تعریف نیست . 
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رونالد بارت نه تنها تحت تاثیرشدید آثار نیچه بود بلکه او در تمام آثارش خود را با نوشته های برش77ت نی77ز
مشغول نمود . وی میگفت که نویسندگی پدیده ای اجتماعی است . رونالد بارت را میتوان نماین7ده فض7ا
و زندگی فرهنگی فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم دانست . مشهوریت تئوری علمات و نش77انه ه77ای او
چنان جهانی بود که دانشمندان و نویسندگانی مانند ام77برتو اوک77و را نی77ز تح77ت ت77اثیر خ77ود ق77رار داد . او از

طریق مقالت درخشانش به طرح نظریه علمات و نشانه های زبانی و ادبی پرداخت . 
بارت زیر تاثیر برشت نوشت که تئاتر ن77ه ج77ای هنرپیش77گی بلک77ه ج77ای هن77ر تماش77ایی و آم77وزش مب77ارزه
اجتماعی است و تئاتری که قوانین استتیک برش77ت را رع77ایت نکن77د ی77ک ش77به تئ77اتر اس77ت . او همچ77ون
یاکوبسن و زاوسه اشتغال به مارکسیسم و تئاتر برشت برای اش مهم بود . امروزه ادع77ا میش77ود ک77ه او
در مقالتش منقد سرسخت ایدئولوژیها بود . وی میگفت که میان روابط اجتماعی ق7درت و جه77ان مص7رف
یک ارتباط زنجیره ای وجود دارد . او رسانه ها را مقصر سیستم اشاعه بت ها و کاله77ای مص77رفی و م77د
میدانست . در نظر او چون هر زبانی روی یک سیستم و ساختاری سوار ش77ده ، داش77تن ی77ک زب77ان غی77ر
بتی ، غیراسطوره ای و غی7ر مص7رفی مش77کل اس7ت و ه7ر چی7زی را ک7ه ج7امعه ب7رای ی7ک ه7دف خ7اص

مناسب بداند بصورت بت و اسطوره در می ید .
رونالد بارت توانست از طریق تجزیه و تحلیل طنزآمیز ب77ت ه77ا و اس77طور ه77ا در ج77امعه س77رمایه داری م77رز
میان فرهنگ مس77ئول و فرهن77گ مبت77ذل را مخ77دوش نم77وده و خوانن77دگان زی77ادی بیاب77د . در تکام77ل تئ77وری

علمات زبانی ، فردیناند زاوسه یکی از شاگردان او بود .
مورخین چپ مینویسند که ساختارگرایی یک فلس77فه پای7ان نظ77ام ب77ورژوازی اس7ت ک7ه در فرانس77ه رش7د
نمود و اد تاریخ گرایی و دیالکتیک تاریخی بود . در ساختارگرایی م77ا ش77اهد تض77اد ب77ورژوازی ام77روزری ب77ا
مسیر قانونمندی تاریخ هس77تیم . ای77ن فلس77فه خ77ود زی77ر ت77اثیر فلس77فه زن77دگی ، فلس77فه وج77ود ، پدی77ده
شناسی ، فروید گرایی ، کانت گرایی و مثبت گرایی است . اعف این جریان فلس77فی در آنجاس77ت ک77ه
سیستم و متد را بصورت علم زبانشناسی ، ج77امعه شناس7ی و فرهن77گ شناس77ی مطل77ق م7ی نمای7د .
چون ساختارگرایی مدعی است که آن تنها علم است ، پس تفسیری ناقص از ساختار واقع77ی دارد . در
فرانسه غیر از عل77م زبانشناس77ی ، س7اختار گرای77ی، مت7د و روش77ی عم77ومی ب77رای عل77وم دیگ77ر از جمل77ه

انسانشناسی شد .
؛ همچ77ون آل77برت ک77ام،و در ی77ک س77انحه1980 در فرانسه ب77دنیا آم77د و در س77ال 1915رونالد بارت در سال 

اتوموبیل کشته شد . پدر او نیز در جنگ جهانی اول در دریای شمال جان خود را از دست داده ب77ود . وی
در دوران جوانی در دانشگاه به تحصیل ادبیات فرانسه و ادبیات کلسیک یونان پرداخت . عن77وان پایانن77امه

دانشگاهی او " تراژدی یونانی " بود .
از جمله آثار او – عشق به نوشتن ، نقد روایتی آثار ادگار آلن پو ، قطعاتی پیرامون زبان عش77ق ، در ب77اره
من ، ماجراجویی معنی شناسی ، زبان مد روز ، بت های روزانه مانند م77د و ادبی77ات تبلیغ77ی روی ش77انه

های ایدئولوژی خرده بورژوازی ، انبارک روشن ، و غیره هستند .
 قرن گذشته زیر تاثیر یاکوبسن در فرانسه و بعدها زیر تاثیر روان پژوهی لکان و60ساختارگرایی در دهه 

نقد مارکسیستی آلت هوسر ، نقد پدیده شناسی و هرمنوتیک بوجود آمد . نمایندگان س77اختارگرایی در
فرانسه ، انسانشناسی لوی اشتراوس ، ایدههای فوکو ، و نقد ادب77ی رونال77د ب77ارت بودن77د . ام77روزه ادع77ا

 ، ناقوس مرگ مکتب ساختارگرایی بود .1968میشود که آغاز جنبش دانشجویی سال 
ساختارگرایان از نظر تئوریک ، ب7ت پرس7تی ک7الیی و اس77طوره گرای7ی را راس7تگرایانه میدانن77د و میگوین77د
آوانگارد هیچگاه نتوانست منقد واقعی بورژوازی بشود چون روشنفکران آن از این طبقه بودند و ی77ا از نظ77ر
مالی از آنجا تامین میشدند ، و بق77ول گ77ورکی چ77ون خ7رده ب77ورژوازی از ش7ناخت خ7ود ن77اتوان اس77ت ،  آن

اغلب جانبدار ایدههای فاشیستی میشود .

از جوی مولیان – تا آب رکن آباد .۔ ۱۸۴

                  Rudaki (859-941), Hafez (1325-1390)رودکی و حافظ در منابع غرب . 

رودکی ، شاعر،خواننده و موسیقی دان تاجیک ،پایه گذار شعرکلسسیک فارسی در بیش از هزار سال
شعربجامانده که در ژانره77ای گون77اگون س77روده ش77ده ان77د.1000پیش است. ازحدود صدهزارشعراو،حدود 

زبان فارسی نو بعدها شامل زبان دری،زبان فارسی ، و زب77ان پارس77ی  ش7د . اون77ه تنه7ا ش77اعری متفک77ر
بلکه استادی درشعر اروتیک استتیک است . وی غیرازانتقاد از بی عدالتی و زورگویی ،دارای جه77انبینی

پانته ایستی (طبیعت خدایی ) نیز بود .
 درآنجا درگذشت941 میلدی در رودک سمرقند بدنیا آمد ودرسال 859ابوعبدا جعفربن رودکی درسال 

سالگی حافظ قرآن بود و شعرمیسرود. وی در موسیقی ، ش77اگرد بختی77ار، اس77تاد8. به روایت تاریخ ،اودر
 ب77رای ش77کوفایی فرهنگ77ی ج77امعه ح77ود کوش77ید ت77ا10 و 9فلوت آن دیار بود ، جکومت سامانیان در ق77رن 

ادبیات اسلمی را باادبیات پیش از اسلم آشتی دهد. دردربار نصر دوم، ابول فضل بلعم77ی وزی77ر مش77وق
 رانده شد و به937ادبیات و افرادی چون رودکی بود. بامرگ بلعمی حضوراودر دربار پایان یافت و در سال 

روستای محل تولدش بازگشت ودرفقر درگذشت . 
ازرودکی غیراز غزل وجملت قصار،اشعاری درب77اره عش77ق و ش77راب و اش77عاری م77دحی بج77ا مان77ده . غی77ر

س77اله کت77اب کلیل77ه و دمن77ه را ک77ه اززب77ان2000ازکت77اب عش77قی س77ندبادنامه ، رودک77ی افس77انه ه77ای
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سانسکریت ترجمه شده بودند ، به شعردرآورد. کتاب کلیله و دمنه افسانه هایی بودند اززبان یا پیرام77ون
حیوانات و جانوران . شعراومیان ل77ذت ج77ویی ط77بیعی و بی77ان ب77دبینی و ی77اس نوس77ان دارد. ازجمل77ه دیگ77ر
مواوعات اشعارش ، جستجوی سعادت ، اهمیت عشق ، دانش ، تجربه ، هنر،مرگ اجتناب ناپذیر، ب77ی

وفایی روزگار و سایر مواوعات مرکزی زندگی انسان هستند.
ساده گی غزلهای رودکی بعدها مورد تقلید شاعران جوان آینده قرار گرفت .ازآنزمان زبانی که الفبای آن
عربی و فارسی بود و قوانین جدید هنرشعرس77رایی را تعری77ف نم77ود ، شعرفارس77ی را تح77ت ت77اثیر خ77ود و
اشعار رودکی قرار داد. چنانچه کوری و نابینایی مادرزاد رودکی صحت داشته باشد ، اورا مهمترین شاعر
نابینای ادبیات جهان درکنار هومر،شاعریونانی ، میدانند. دولت حاکم آنزمان برای تبلیغات سیاس77ی خ77ود

به مداحی شاعرانی چون رودکی نیز نیاز داشت . 
 حافظ ، مهمترین شاعرفارسی زبان واستاد غ77زل اس7ت . اون77ه تنه77ا زیب7ایی ه77ایشمس الدین محمد

زندگی ازجمله عشق و شراب را به آواز درآورد بلکه به انتقاد از ریای دین77ی و اس77لم نم77ایی فری77ب آمی77ز
پرداخت. باوجود لباس عرفانی اشعارش ، او آزاداندیشی و انتقاد اجتم77اعی را تبلی77غ میکن77د . غزله77ای او
اوج ادبیات فارسی و شعرکلسیک فارسی را نشان میدهند. غیراز عش77ق و ش77راب ،دوس77تی و زیب77ایی
ط77بیعت ،او ب77ه موا77وعات دی77ن ،ادبی77ات ،و حاکم77ان نی77ز می77پردازد. س77مبل ه77ا و اس77تعاره ه77ای گون77اگون
دراشعارش موجب شدند که ازشعراوتفسیرهای گوناگون بشود. آث77ار او ب77دون ش77ک ، بخش77ی از ادبی77ات
جهانی هستند . خواجه و حافظ دو لقب احترام آمیز هستند که او مفتخر ب77ه آن77ان ش77د. اوب7ا کم77ک زب77ان
عالم غیب خود، عشق و شراب را درکامل ترین فرم درادبیات فارسی مطرح نمود. دی77وان ح77افظ همچ77ون

کتاب قرآن ، مهمترین کتاب کتابخانه های خصوصی گردید.
 میلدی در دیوانی گ77رد1390 غالبا غزل هستند ، درسال 500-600بعدازمرگ حافظ ،اشعارش که شامل 

آوری شدند.مواوع غالب اشعار ط77بیعت گرای77انه عرف77انی او عش77ق و ش77راب هس77تند. عرف77ان اس77لمی
اشعارش نشانه توانایی اودربازی با زبان فارسی و عربی است. شیراز محل زندگی حافظ ، آنزمان مح77ل
روشنفکری و فرهنگی مهمی بود . اودر شعرش تجربه های انسانی را نیز بصورت شعرمطرح می نماید.
حافظ زبان فارسی را به نقطه عالی خودرساند چون شعرش دارای دوصفت اعتبارجهانی و زیبایی اب77دی
است . مانیفست اخلقی حافظ و انتقادش از روحانیون مس77لمان نم77ا و دربار،م777وجب خش77م قدرتمن77دان
گردید. امروزه اش77عارحافظ غی77ر از ای77ران ، درافغانس77تان ،پاکس77تان ، هن77د ، ترکی77ه ، وکش77ورهای آس77یای

مرکزی خوانندگانی دارند. 
مواوع متضاداشعار حافظ شامل – احس77اس و عق77ل ، ای77ن جه7انی و آن جه7انی ، ل7ذتی وآموزش77ی ، و
رنجی و سعادتی ، هستند . اوخالق اشعاری اروتیک ،عشقی و لذت جویانه نیزاست .حواه اش77عار اواز
شوق ذوب باخدا ، تا لذت جویی درزندگی ،وسعت دارد. محتوای قوی ، طنززبانی ، نق77ل قوله77ایی ب77ازی
گرانه ازشعرسنتی ایرانی ،باعث بی نظیری شعراو شده اند. منقدین مدعی هستند که ب7دون ش77ناخت
عرفان اسلمی و صوفی گری،شعرحافظ قابل فهم نیست ، چون او احتمال خود عضو یک محفل ص77وفی
بوده است. ازاینکه خدا و معشوقه را با یک امیرمطرح میکند ، نشان ازبه اوج رس77اندن عش77ق انس77انی
واحترام به معشوقه را نشان میدهد. چون زبان فارسی فقط یک امیرسوم شخص مفرد یعنی "او" دارد
، مترجمین غربی مدعی هستند که عشق او گاهی هم جنس گرایانه نیز میتواند استنباط گردد. ح77افظ
میان عشق به خدا و عشق به انسان فرقی نمی گذاشت . درنظراو که لق77ب زب77ان ع77الم غی77ب گرف77ت ،
همه چیز روی به وحدت دارد ،ازجمله – نزدیکی مرگ ،لذت زن7دگی ، مس7تی و وح7ی ، رس7تاخیز، هن77ر،

زندگی و غیره .
اوتاثیرعمیقی روی ادبیات وشاعران غرب از جمله گوته و دیوان شرق و غرب اش گذاشت. گ77وته میگف77ت
که شعر حافظ ساختاری دیالکتیکی و محتوایی انتقادی شکاکانه دارد. مترجمین مشهوری مانن7د ریک77رت
نخس77تین باراش77عارحافظ رادراروپ77ا ب77ه زب77ان آلم77انی ترجم77ه و م77وجب معروفی77ت وی ش77دند. اودر بعض77ی
ازاشعارش غیرازبیان شوروشوق و بی خیالی ، ب77ه تحس77ین بعض77ی ازحاکم77ان زم77ان خ77ود نی77ز می77پردازد.
بخشی ازاشعاراو مداحی هستند ، چون ادیبان آنزمان ازنظرمادی یاوابس77ته ب77ه م77دارس آموزش77ی درس

قرآن و اسلم بودند ، و یا در دربار حاکمان درجلسات فرهنگی شرکت میکردند.
 میلدی درشیراز درشرایط فقرزندگی نمود. چون او پدرش رادر کودکی1325-1390حافظ میان سالهای   

ازدس77ت داد ،م77ادرش اوراب77رای آم77وزش عل77وم اس77لمی ب77ه مدرس77ه فرس77تاد. بع77دها گوی77ا او در مک77اتب
اسلمی ، قرآن درس میداد . او گاهی روابط حسنه ای بادربار حاکمان داشت و گاهی ب77ه س77بب ت77وطئه
روحانیون دولتی ، بدلیل آزاداندیشی و یا به اتهام بی ایمانی ، اورا طرد نمودن77د ، گرچ77ه ح77افظ همیش77ه

 میلدی در درب7ار ح7اکمی بن7ام1369علقمند بود که عضو محفل فرهنگی دربارباشد. سرانجام اودرسال 
مظفرالدین ،قربانی سیاسی شد و با کمک نظامیان و روحانیون دربار،وادار به گوشه گیری گردید .

               

زندگی انتظار مرگ نیست .۔ ۱۸۵

  Samuel Beckett (1906-1989)            ساموئل بکت کیست ؟

آه سرنوشت ،
چیزی برای گفتن نیست ،
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کاری برای انجام نمانده ،
و وحشت آنچنان عظیم .
درلحظه هایی مشخص ،
احساس تنهایی نمودن ؛
طرد شده ، تنها با خود ،

خطر آنجاست ، ای جان .

 ،ب77ود.1969ساموئل بکت ،  نمایشنامه نویس و داستانسرای ایرلندی ، برنده ج77ایزه نوب77ل ادبی77ات س77ال 
مشهورترین نمایشنامه او " درانتظار گودو " است . بکت ، یک ایرلن77دی مه77اجربود ک77ه در فرانس77ه بع77د از
جنگ جهانی دوم، مسکن گزید و وطن دومی یافت . مسئولن تئاتر بعد از پایان جنگ ، مدعی شدند که

مکتب رئالیسم ادبی دیگر قادر به شرح و توصیف رنج جامعه و زندگی مردم نیست.
منقدین چپ نوشتند که ساموئل بکت ، نماینده اصلی ادبیات زوال ب77ورژوازی اس7ت. بک7ت در نمایش77نامه
"درانتظار گودو " مینویسد که معمول انسان درتمام عمرخود درانتظار چیزی است ،و سرنوشت یعن77ی در
"اطاق انتظار" زندگی بودن . نمایندگان اقشار رو به زوال معم77ول در انتظ77ار- شکس77ت، م77رگ ، ناامی77دی،
سرگردانی،جنگ و غیره هستند . و نمایندگان اقشار پویا و مردم77ی معم77ول در انتظ77ار- انقلب ، پی77روزی،

انسانیت، سعادت،زیبایی و غیره می باشند.
دراین نمایشنامه ، انتظار در مقابل عمل- تراژدی درمقابل کمدی- غم در روب77روی ش77ادی – و خوش77بینی
درمقابل بدبینی ، قرار میگیرند. در این اث77ر س77اموئل بک77ت ، دوانس77ان س77رگردان،آواره و ب77ی خانم77ان  ب77ه
نامهای استراگون و ولدیمیر در میانه راهی به ناکجا آباد ،منتظر شخص سومی بن77ام گ77ودو هس77تند ک77ه
قول تغییر زندگی را به آنان داده ، و این فرد سوم یعنی گودو، ب77ه وع77ده اش عم77ل نم77ی نمای77د و آن77ان را
روزها در انتظار ناخوشایند میگذارد. آندو راه چاره دیگری غیراز انتظار در سکوت نم7ی بینن77د. انتظ77ار آن77ان،
بحث و جدلی روی خاطرات گذشته است یا میکوشند در جستجوی بحث یک معنی برای زندگی باشند.
بکت در اینجا به مقوله انتظار از دید ب77ورژوایی مینگ77رد ، در ص77ورتیکه مق77وله انتظ77ار در می7ان زحمتکش77ان-

تداعی- کوشش، مبارزه، پیروزی ، سعادت ، امید، تحول و ترقی و زیبایی است.
 نامیده20ساموئل بکت ، نویسنده ایرلندی را بعضی از مورخین ادبی،مهمترین نمایشنامه نویس قرن    

اند . وی درکنار اوژن یونسکو، یکی ازنمایندگان تاتر آبزورد و ادبیات اگزیستنسیالیستی غرب اس77ت . وی
 نیزباشد.20 نیزبود ، و شاید آخرین نویسنده مهم قرن 20یکی از پرخواننده ترین نویسندگان قرن 

 رمان تریلوگی او – مولی ، مرگ مالونه ، و گمن77ام3بکت ، خالق شعر،داستان،رمان ، و نمایشنامه بود. 
نام دارند. سه نمایشنامه او – درانتظار گودو ، پایان بازی، و روزهای نیک،ن77ام دارن77د. درام ه77ای آب77زورد او
بشکل آوانگارد ، پوچی و بی معنی بودن زن7دگی انس7ان و هس7تی جه77ان رانش77لن میدهن77د. شخص7یت
های نمایشنامه های بکت خلف شخصیت ه77ای نمایش77نامه ه77ای س77ارتر و ک777امو،کم ح77رف هس77تند و
مخ77الف پرگ77ویی و روده درازی م77ی باش77ند. ام77روزه تحقیق77ات فلس77فی مفص77لی روی آث77ار بک77ت ازنظ77ر
جستجوی مفاهیم آبزورد، اگزیستنسیالیسم ، و معنی زندگی ، انجام ش77ده اس77ت. دورم77ان دیگ77ر بک77ت

یعنی "آنطور که او هست " و "مورفی" محتوایی تراژدیک –کمدی دارند.
آثار بک7ت گرچ77ه زیرت7اثیر ج7ویس و پروس7ت هس7تند ول7ی خوانن77ده را بی7اد آث7ار کافک7ا و فلس77فه "زن7دگی
وحشتناک" شوپنهاور می اندازند.معلمان ادبی بکت ، درام نویسان دوره رنسانس ایرلند بودن77د. در رم77ان
سه جلدی تریلوگی او فلسفه دکارت مشاهده میگردد. آثاراوانتقادی طنزآمیز ازادبیات اروپایی آنزمان نی77ز
هست. بکت ت77اثیر مهم77ی روی نمایش77نامه نویس77ان جدی77د مانن77د – پ77اینتر، آل77بی ، و اس777توپارد،گذاشته

است.
بکت درآثارش هنرمندانه به طرح تنهایی انسان درنظام سرمایه داری و جامعه طبق77اتی م77ی پ77ردازد. وی
میگفت ما باید ی7ادبگیریم ب77ه خ7دا عش7ق ب77ورزیم ؛ ب7دون اینک7ه از آن خ7دا انتظ7ار محب7ت متقاب77ل داش7ته
باشیم. وگرچه زندگی ارزشی ندارد ولی آنرا باید تاآخرین لحظه زیست ، و گرچ77ه نویس7نده چی7زی ب77رای

گفتن نمی یابد،با این وجود اوباید سخن بگوید.
اج77داد "هیگن77وتی"و پروتس77تان س77اموئل بک77ت در دوره جنگه77ای م77ذهبی فرانس77ه می77ان کاتولیکه77ا و
پروتستانها، به ایرلند فرارنموده بودند. بعدها بکت بعدازپایان جنگ جهانی دوم به س7رزمین اج7دادی خ7ود
یعنی فرانسه باز گشت. وی در توص77یف شخص77یت ه77ای ادب77ی اش ، ب77ه آن77ان علق77ه شخص7ی خ77ود ب77ه
موسیقی را نسبت میدهد.قهرمانان آثار بکت انسانهای بی ریشه و آواره ای هس7تند ک7ه بط77ور ت77راژدی-
کم77دی پ77وچی و ب77ی معن77ی زن77دگی انس77ان اس77یرجامعه س77رمایه داری رانش77ان میدهن77د. وی از موا77ع
دکادنس (زوال) به تصویر غیرانسانی بودن جامعه پایان بورژوازی میپردازد و زوال و انحلل بی معنی بودن
و خالی بودن آن جامعه  را نشان میدهد. آثار بکت این تناقض را نشان میدهند که او چیزی را که گفتن77ی
نیست ، بگوی77د. بک77ت میکوش77د تاب77ا کم77ک زب77ان، واقعی77ات راروش77ن نمای77د. درنظ77ر او چ77ون ادبی77ات م77درن
محتوایی برای مطرح کردن ندارد، باید خ7ود روال روای7ت و نوش77تن را موا7وع نویس7ندگی نم77ود. او دلق7ک

بازی و طنز ادبی را نوع استعاری زندگی روزمره درجامعه خرافاتی و طبقاتی میداند . 

تبعید،میان سکوت و دیالوگ های آبزورد ؟۔ ۱۸۶

ساموئل بکت ؛ میان رمان و تیاتر آبزورد .
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    Samuel Becket (1906- 1989)                                                    ساموئل بکت

بکت ، نمایشنامه نویس ایرلندی،دهها سال درپاریس بصورت مهاجرزیست وبه زبان فرانسه نوشت.او  
غیراز اوژن یونسکو،یکی از نظریه پردازان وپایه گذاران تیاتر آبزورد غرب است.بااشاره به آثار آوانگارد، ولی
پوچگرای وی گفته میشود که نمایشنامه های آبزورد و نیهلیس77تی او محص77ول ط77بیعی و نه77ایی ادبی77ات
سرمایه داری غرب درقرن بیست بودند.درنظ77ر بک77ت ادبی77ات آب77زورد و پ77وچگرا، ریش77ه در فلس77فه "تنظ77ار"
داردند،وچون ادبیات مدرن غرب حرفی برای محتوایی روشنگرانه ندارند،به این دلیل اغل77ب خ77ود "روای77ت"
مواوع داستان میگردد. بکت خلف اوژن یونسکو نه ازطریق حذف منطق وقانون علیت دردیالوگ،بلکه به
دلیل غیبت یک وابستگی قابل فهم درمتن ودیالوگها بایکدیگر،آبزورد ب77ودن زن77دگی انس77ان غرب77ی وجه7ان

 را:" اوج هن77ری آث7ارش ب7اتکیه1969رانشان میدهد. کمیته نوب77ل دلی7ل اعط7ای آن ج7ایزه ب77ه وی درس7ال 
برمواوع تنهایی انسان مدرن " اعلن کرده بود. رقی77ب مه77م بک77ت در منف77ی ب77افی ادب777ی،کافکا اس77ت .
هرشخصیت داستانی بکت تقلیدی از "ش77کارچی"،شخصیت پ7وچگرای کافک7ا میباشد.درآث77اربکت غی7راز
دیالوگه77ای ب77ی معن77ی وآب7777زورد،به ب77ازی زب77ان و واژهه777ا،اهمیت خاص77ی داده میش7777ود.نشخواروتکرار
زبانی،وارونه جلوه دادن ساده لوحانه جریان و مفهوم دیالوگه77ا، یک77ی دیگرازخصوص77یات ت77اترآبزورد اس77ت.
واعیت سکوت و حتا نفس کشیدن،یک بازی زبانی درمت77ن میش777وند،وتنها نش77انه اظه77ار وج77ود قهرم77ان
داستان،یا حرف زدن بی ریط میباشد یا در نفس کشیدن و انتظار بدون دلیل اش. درآثار بکت، انس77انهای
مهاجروتبعی7777دی ب7777دون رابط7777ه باهم،درکناریکدیگرایس7777777تاده ان7777د، ول7777ی وابس7777تگی خاص7777ی ب7777ه

همدیگرندارند،تنهادلیل نزدیکی شان،شرایط خاصی است که آنهادرآن قرارگرفته اند.
ساموئل بک777ت،نمایشنامه ن77ویس وداستانس77رای ایرلندی،نخس777تین نمایش77نامه ن77ویس م77درن زب77ان   

انگلیسی بود. اوخالق: شعر،داستان،رمان،درام،مقاله، و نمایشنامه رادیویی نی77ز اس77ت .وی نمایش77نامه
ه77ای خ77ودرا آوانگ77ارد بحس77اب م77ی آورد.گرچ77ه درتاری77خ ادبی77ات،وی رانمایش77نامه ن77ویس میدانند،ول777ی

 ق7رن بیس77ت،درطول30اوهمیشه خودرا نویس77نده رم7ان میدانس77ت.نخستین رم7ان او "م7الوی" درده77ه 
60 و 50بار ازطریق ناش7رین ب7رای چ7اپ ردش7د ول7ی س7ایر رمانه7ای او در ده7ه ه7ای 42دوسال،بیش از

حامل یک رادیکالیته جنجالی شدند.
بکت از مواع ادبیات زوال،انحلل وسقوط زمان، در آگاهی انسانهای بی ریشه وازخودبیگانه راتوص7یف  

میکند.اونه تنها ابتذال و سقوط جامعه بورژوایی رابه انتقاد میکشد بلکه غبرانس77انی ب77ودن ج77امعه را نی77ز
به تصویرمیکشاند. درغالب آثاراو انسانهای بی ریش777ه،تنها و ازخودبیگ777انه،هستی و جه77ان ، پ77وچ و ب77ی
معنی شده اند.مارکسیس77ت ه77ا اورا یک77ی ازنماین77دگان ادبی77ات زوال ب77ورژوازی بحس77اب م77ی آورن777د.ادعا
میشود چنانچه حین مطالعه رمانهای بک77ت ایج7اد ب7ی حوص77له گ7ی ش77ود،آن اتف77اق را ب77ی حوص77له گ7ی
خوانن77ده از هس77تی خ77ود میدانن77د. ب77ااین وج77ود درآث77ار بک777ت،تمام کوش77ش انس77ان غرب77ی آن اس77ت ک77ه
درجهانی که پوچ و بی معنی و آبزورد و نیهلیستی شده است،خودرا ثابت کند یا به طریق77ی اظه77اروجود

نماید.
مهمترین نمایشنامه تاتر آبزورد "درانتظار گودو" اثر اومیباشد.درآنجا غالبن "آدم لل77ی عص77اکش دس77ت  

آدم کوری میشود" !،وزبان مانند سبک او،گرچه صوری،مجازی و بدون تصویر است،ولی ساده و طنز آمیز
میباشد.چون بکت درتمام آثارش تمایل به سبک مینی مالیستی درنوشتن دارد، اورا آوانگارد نیز مینامن77د
وآثارش باوجود نفی و منف77ی گ77ری ظ777اهری،بدون نقط77ه ه77دف مت77افیزیکی نیس77تند. ه77دف او گ77اهی در
نوشتن،ساختن یک فضای تنهایی زبان باخود است،که در مرز میان م77رگ و س77کوت ق77رار دارد. و نم77ایش
هایش باوجود ناامیدی و تلقین سرگردانی،ولی جدی هستند.؛ شرح انسانهایی ک77ه در وابس77تگی ونی77از

به همدیگر،درناکجاآبادی،ازخودبیگانه،میان مرگ و زندگی درانتظاری غیرواقعی بسر میبرند.
پیرامون آثار بکت گفته میشود که درآنجا، هنر یک وسیله بی پایان برای نمایش عیرممکن ها در هنر   

میشود، وچون بکت در ادبیات مدرن یک نویسنده ی77اغی اس777ت،میکوشد تاازمرزه77ای : فرهنگ777ی،زبانی،
 آث77ار اوریش77ه در : س777نت،تاریخ ادبیات،فلسفه،هن7777ر و  سبکی، نظری، وغیره بگذرد. منبع و سرچشمه

موسیقی چندین کشور اروپایی ازجمله: ایتالیا،فرانسه،ایرلن777د،انگلیس، و آلم77ان دارن7د. آث7اراوبه دو دلی77ل
جهانی هستند: یکی اینکه چون ریشه درادبیات جهان دارن77د- و دوم اینک77ه چ77ون ب77رای گس77ترش ادبی77ات
جهانی نوشته شده اند. امروزه تحقیقات گسترده ای روی جنبه های فلسفی آثاراومانند : آب77زورد ب77ودن،
نیهلیسم، اگزیتنسیالیسم شدن، و معنی جویی، متمرکز شده است، گرچ77ه خوانن7ده گ7اهی فکرمیکن7د
تنها ارثیه فرهنگ کهن اروپایی برای بکت فق77ط امک77ان ب77ازی زب77انی بعن77وان خلء فرم77ی از فرهن77گ و هن77ر

میباشد.
چون بکت تحت تعثیر شدید جویس، آثارش را به دو زب77ان انگلیس77ی و فرانس77وی نوش77ته اس777ت،منقدین
ادبی هردوکشور اورا از آن خود میدانند.آثار بکت اغلب انعکاس درام ارس77طویی در کلسیس77م فرانس77وی
هستند. ازآموزگاران بکت،بزرگان رنسانس درام ایرلند مانند: ج77ان س77ینگ، و س77ین اوکاس77ی، میباش77ند.
بکت میکوشد درآثارش از ساده گی و ظرفیت عظیم ب77ازی درزب77ان انگلیس77ی اس77تفاده کند،گرچ777ه او ب77ه

تمسخر زبان علمی و فلسفی نیز میپردازد و تقلید طنزآمیزی از درام ارسطویی می نماید.
ازجمل77ه نمایش7نامه ه7ای بک77ت :درانتظ77ار گ77ودو، پای7ان ب77ازی، روزه77ای خ77وش ،- و ازجمل77ه رم77ان ه7ای 

مشهوراو : مالوی،مولونه می میرد، و گمنام، هستند. اوآثاری نیز درباره پروست و جویس منتش77ر نم77ود.
بکت درپایان عمر برای همکاری بسوی رسانه های مدرن مانند : رادیو، تلویزیون و س77ینما رف77ت . او بی77ن

 زندگی نمود وتاآخرین لحظات عمر درکار ادبی فعال ماند. وی درخانواده ای مرف77ه1989 تا 1906سالهای 
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درایرلند بدنیا آمد ولی اجدادش ریشه آلمانی و فرانسوی داشتند. او در دانش77گاه در رش77ته ه77ای : زب77ان
ایتایایی، زبان فرانسوی، و ادبیات مدرن، درس خوانده بود.

 وداع با شعر و شاعره های غرب .۔ ۱۸۷

شعر - از دختر برقکار- تا دختر اسقف .
Sarah Kirsch (1935 - ?), Gabriele Wohmann (1932 - ?) 

نیچه میگفت
در یک روز آفتابی خنک

روی سخره سنگی در یونان
تنها نشسته بود .

ناگهان زردشت با کوله باری از راه
از آنجا درگذشت .

نیچه میگفت 
دیگر تنها نبود .

و
سارا میگفت

در یک روز گرم و سبز تابستان
در مسکو

روی صندلی پارکی
تنها نشسته بود .

او در آنجا 
تنهایی خود را 

تا مغزاستخوان احساس نمود 
چون در سمت چپ 

و
در سمت راست اش

خود او؛
یعنی سارا نشسته بود . 

نام واقعی سارا کیرش ، شاعره آلمان شرقی سابق ، پیش از ازدواج ب7ا ی7ک ش7اعر ، اینگری77د برنش77تاین
بود . او خالق داستانهای اجتماعی-انتقادی ، رمان ، و اشعار خصوصی و بدبینانه است . ترجم77ه از زب77ان
روسی نیز یکی از مشغله های ادبی او است . وی گرچه آثاری به ن77ثر نوش77ت ول77ی بیش77تر ی77ک ش77اعر
است تا یک نویسنده . اشعارش مشاهدات اتوبیوگرافیک غیر روشنفکرانه ولی آهنگین با تمایل به ساده
گی و سکوت و غم و سرخورده گی در دوران کودکی ، رویا و امید ب77ه ص77لح ، انساندوس77تی ، س77عادت ،
طبیعت و مناظر طبیعی چهار فصل سال هستند . زمانی که سارا کیرش به لغو شهروندی تران77ه س77رای
سیاسی ساکن آلمان شرقی ،یعنی وولف بیرمن اعتراض نمود ، او را از کانون نویسندگان آلمان ش77رقی

 ب777ا اعلن ورشکس777تگی1977و ح777زب کمونیس777ت آن کش777ور اخ777راج نمودن777د . س777رانجام او در س777ال 
سوسیالیسم استالینیستی ، به آلمان غربی مهاجرت نمود، یا فرار کرد . 

در آثار سارا کیرش معمول  زنان ، قهرمان داستان هستند . او غیر از تعثیرآدلبرت اشتیفتر ، زیر تاثیر شعر
مدرن روس ؛ مخصوصا آثار آنا آخماتوا و آلکساندر بلوک است . در شعر او طبیعت بعنوان آین77ه بی77ان رواب77ط
انس77انی و ش77رایط اجتم77اعی اس77ت . او ش77اعر عش77ق و ط77بیعت ، عش77ق و رواب77ط زن و م77رد ب77ا کم77ک
اسطورههای طبیعی و تص77اویر افس77انه ای اس77ت . اش77عارا و ب77ا کم77ک عناص77ر س77بک رمانتی77ک ، ص77اف ،
سبکبال و بازیگوشانه هستند . او از آهنگ و قصه گویی علی77ه واقعی77ات وحش77ت آور اجتم77اعی اس77تفاده
میکند . مواوع دیگر آثارش در باره معشوقه های دوردست ، خاطره ، امید و پیشگویی شکست است .

او در پایان با بازگشت به زبان سنبلیک و تصویری سدههای میانه ، مسیر دیگری را در پیش گرفت .
 در آلمان شرقی بدنیا آمد ، پدرش برقکار کارخانه ب77ود . او در آنج77ا ب77ه تحص77یل1935سارا کیرش در سال 

رشته بیولوژی ، ادبیات و نویسندگی پرداخت و مدتی ک77ارگر کارخ77انه قن77د و ش77کر ب77ود . وی میگوی77د ک77ه
ساده لوحی و بی تجربگی باعث شاعری اش گردید ، چون بدون مطالعه زیاد شعر ، ش7روع ب77ه س77رودن

نمود . وی برنده جوایز ادبی بیشمار از جمله جایزه ادبی بوشنر است .
از جمله آثار خانم سارا کیرش – یک روز در مس77کو ، اق77امت در روس77تا ، کلم77ات ج77ادویی ، چ77ه تابس77تان
عمیقی ، کارولین خانم منتظر قطرات آب است ، باد از پشت سر ، عمق رودخانه ، موجهایی ب77ه بلن77دی
کوه ، یادداشتهای روزانه ، زندگی ساده ، کتاب تصاویر و نقاشی ، چسب سر گربه ، اشعار زمس77تانی ،
وسعت زمین ، زندگی گربه ای ، صد شعر ،  گرم7ای ب7رف ، معل7ق ، عش77ق غ77ازی ، توا77یح چن7د خ77بر ،
کتاب کودکان ، ستاره گمراهی ، گپی با محصلین ، اشعار منتخ77ب ، تع77ویض جن77س ،  بادکن77ک ه77وایی ،

راههای روستایی ، زندگی ساده ، نظم و نثر ، پرش در فضا ،  قبل از طلوع آفتاب ، و غیره هستند . 
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خانم گابریله ووهمن ، شاعره آلمانی نه  فریاد خشمگین فمنیسم و نه شاعر درونگ7رای مس7ائل روان77ی
انسان و نه طراح و مبلغ اتوپی اجتماعی است . در آثار او خواننده ب77ا تنه77ایی ، س77رخورده گ77ی ، مط77رود
بودن ، دستکاری و مغزشویی انسان در ی77ک ج77امعه س77رمایه داری ب77دون امی77د و ب77دون آین77ده اس77ت . او
بیشتر در آثارش به بحث و نقد خود و برخورد با خود میپردازد . او به انتقاد از طبقه متوسط مرفه آلمان در

 آدنائور و حرص و طمع هایش میپردازد . گ77ابریله ووهم77ن خ77الق دهه77ا رم77ان و ص77دهها داس77تان70دهه  
کوتاه است . او غیر از شعر ، استاد نثر کوتاه از جمله نمایشنامه رادیویی و تلویزیونی نیز است . در آث77ار
او علقه به شرح جزئیات ، کمبودهای اجتماعی روزمره ، مونولوگه77ای انس77انی ، رواب77ط می77ان انس77انها ،

مکانیسم فشار خانواده ، غیاب عشق و همدردی و گرمی انسانی و برخورد با مرگ و بیماری است . 
 کت77اب داس77تان و80 سال 40گابریله ووهمن یکی از نویسندگان پرکار زمان حال آلمان است . او در طول 

رمان و شعر منتشر نمود . آثار وی چنان بیشمارند که خواننده بسختی ق77ادر ب77ه همراه77ی آث77ار ادب77ی او
است . او از نظر ادبی تحت تاثیر ج7ویس ، پروس7ت ، و س77اراتوات اس7ت . طن7ز تل7خ و گزن7ده او زی7ر ت7اثیر
دورنمات میباشد. چ77ون تم7ام آث7ار او اتوبیوگرافی77ک هس7تند ، منق77دین ازوی ای7راد میگیرن7د ک7ه  او فق77ط از
سوراخ در زندگی خود به جهان بیرون مینگرد . او با زبانی فشرده و رئالیستی به تفسیر زندگی روزمره و
ناتوانی انسان در ارتباط گی7ری ب7ا یک7دیگر می7پردازد. از جمل77ه دیگ7ر موا7وعات آث7ارش ، ت7رس ، بیم7اری ،
ازدواج ، عشق های جنبی ، الکل ، تلویزیون ، غم و شرح محیط اطراف خود هستند . او زیر تاثیر فرهنگ

زمان خود میگفت که کودکان نباید ابزاری برای آزمایش روشهای تربیتی گردند.
 در خانواده ای روحانی مسیحی در آلمان غربی بدنیا آمد و به تحصیل1932گابریله ووهمن در سال     

زبان و ادبیات آلمانی و رمی ، فلسفه ، و موسیقی پرداخت . تحول و تغییر ادبی او می77ان توص77یف منف77ی
روزمرگی و جهانبینی مثبت و انساندوستانه است .

 ساله ، مقالت اتوبیوگرافی77ک ، نک77اتی30از جمله آثار او – زیباترین در کشور ، داستان زنان ، داستانهای 
برای خواننده ، وداع طولنی ، منظور جدی ، جشن روستایی ، مهمان کدخدا ، خدمتکار مطیع ، اکنون و
هیچکاه ، با یک چاقو ، طمع ، سیر روی کرسی ، تنهایی و عاشقی ، تابس77تان روس77تایی ، پ77ر ف77روش ،
لطفا نمک ، شاید او مواوع را بفهمد ، روی صندلی در اتوبوس ، انتخابات ایام عید ، زنان به چهره ت77وجه
میکنند ، پاولین خانم تنها میماند ، قماربازی ،  لطفا تمیز ، ول77ی آن ب77دترین نب77ود ، ن77اقص العض77و ، حم77ام
سلمت ، زیبا و جالب ، وداع با خواهر ، نامزد ازدواج ، نوه و ن77بیره ، ص77دای فل77وت ، به77انه ب77رای همی77ن ،
بیاد ماه مه ، من میتوانم آن باشم ، مسیر زیبا ، لنه راایت و امنیت ، منظور جدی ، ولی تازه آن بدترین
نبود ، پیروزی علیه غروب ، نوشیدن زیباترین است ، تئاتر از درون ، شکار غریزی ، هر چی77ز زم77انی دارد ،
س77فر ب7ا م77ادر ،  منه77م به77تر نمی7دانم ، میخ77واهم بنویس77م ، لطف77ا نمیری77د ، خ77واهران ، حمل77ه متقاب77ل ،

 ساله اخیر ، ویلهلم چاقالو ، پنج ش77نبه بی77ا ، م77ا ی77ک خ77انواده هس77تیم ، روزی مناس77ب ،20داستانهای 
کمک گوته ، بلبل ها هم چیزی نمیدانند ، روز تولد ، در بین راه ، باید نوشت ، و غیره هستند .

سارتر؛ فلسفه از طریق ادبیات۔ ۱۸۸

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980           (سارتر ، یکی از روشنفکران قرن گذشته غرب

ژان پاول سارتر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، پسرعموی آلبرت شوایتزر،نیکوکارمشهور سوئیسی بود.
او نه تنها نماینده مکتب اگزیستنسیالیسم فرانسوی و یکی از اخلقگرایان واقعی زمان خود بلکه یکی از
روش777نفکران چپگ777رای ق777رن گذش777ته نیزبحس777اب م777ی آی777د. س777ارتر همچ777ون ک777امو و نیچ777ه ازجمل777ه
اگزیستنسیالیستهای آته ایست اروپایی است . وی مذهبی بودن را، خودکشی فلسفی نامید. در مرکز
فلسفه هستی و وجودگرایی او، آزادی مشخص انسانی قرار دارد. وی میگفت که انسان از لحظ77ه تول77د
به آزادی محکوم است. اوفلسفه خودرا هومانیسم واقعگرایانه نام نهاد. وی تنها معنی زن77دگی اش را در
کار نویسندگی میدید. آزادی، مفهومی مرکزی و اصلی درفلسفه اوبود. غیرا ز هوسرل و هایدگر، نظ77رات
او متکی به عقاید کیرکه گارد، یاسپارز و هگل نیز هستند. او از پایه گذاران فلسفه وجود فرانسه بشمار

می آید. 
سارتر، مارکسیسم اگزیستنسیالیستی خودرا ب77دون دگ77م بحس77اب م77ی آورد. او هومانیس77م را منب77ع  

مشترک مارکسیسم و وفلسفه هستی گرایی دانست ومارکسیسم رافلسفه زمان خود معرفی نم77ود.
اگزیستنسیالیسم او آته ایستی بود. او فلسفه اگزیستنسیالیس77م راتب77دیل ب77ه ی77ک جنب77ش فک77ری بی77ن
المللی نمود. سارتر ایمانی خ77اص ب77ه تحلی77ل م77ارکس از س77رمایه داری داش77ت. درزم77ان س77ارتر فلس77فه
وجودگرایی فرانسه درغالب کشورهای غرب،فلسفه مد روز شده بود. او مینویس77د ک77ه انس77ان نبای77د ب77ه
هیچ سازمانی مانند : خدا، اخلق، و حقیقت، باور داشته باشد. اودر پایان عمر تحت تعثیر نظرات فروی77د
نیز قرار گرفت. گروه77ی از منق77دین چ77پ اورا نماین77ده ی77ک فلس77فه ذهن77ی و فردگرای77انه میدانن77د ک77ه درآن
اعترااات روشنفکران خرده بورژوا علیه جامعه غیرانسانی امپریالیس77تی بی77ان میش77وند، فلس77فه س77ارتر
درنظرآنان تعثیرمهمی روی نظرات رویزیونیستی زمان اش ازخود بج7ا گذاش77ت چ77ون س77ارتر درپای77ان عم77ر

  درلباس چپگرایانه، مواعی اد کمونیستی و اد استالینیسم روسی بخود گرفته بود.
سارتر، غیراز سه اثر فلسفی، خالق آثاری ادبی در زمینه های : رمان، نمایشنامه، مقاله، و بیوگرافی  

نیز بود . ازنظرادبی او تحت تعثیر: آندره ژید، داستایوسکی، و ویکتورهوگ77و، اس77ت و ب77ه نق77د آث77ار: ب77ودلر،
مالرمه، و فلوبر، پرداخت. سارتر میگفت که نثر، وسیله بیان مناسبی برای واقعیات سیاسی اس77ت، ن77ه
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شعر که تحت تعثیر تاییدیه زبان قرار دارد. اوبا مواعی انتقادی نسبت به ش77عر، مس77ئولیت پی77امبرانه ای
برای فرم های جدید نثر قائل بود. س77ارتر دریک77ی ازآث77ارش باکم77ک تجزی77ه و تحلی77ل خ77ود، م77وجب ن77وزایی
اتوبیوگرافی نویسی درقرن بیست نیزبود. وی کوشید تادر آثارش: مسئولیت، آزادی، و تنه77ایی انس77ان را
به نمایش بگذارد و میگفت که آبزورد بودن زندگی نباید موجب غیراخلقی بودن انسان شود چون انسان

مثلن میتواند باکمک نویسندگی به مسئولیت خود عمل نماید.
 با ورود نیروهای شوروی به مجارستان، با کمونیسم قطع رابطه نمود واز حزب1958سارتر گرچه درسال 

کمونیست فرانسه خارج گردید، ولی در فعالیتهای سیاسی اش همیشه ازمواع چ7پ ه7ا حم7ایت م7ی
نمود. او درمبارزه با امپریالیسم و دفاع ازحقوق انسانی، همیشه درنزدیکی کمونیسم قرارداشت. وی از

 میلدی قرن گذشته وارد فعالیتهای سیاسی برای چپ های فرانسوی شده بود . او به محک77وم60دهه 
نمودن سیاست استعماری فرانسه در ویتنام و الجزایر نیز پرداخت. سارتر اع77تراف نم77ود ک77ه درط77ول ی77ک
سالی که درزمان جنگ جهانی دوم درزن77دان فاشیس77ت ه77ای آلم77انی ب77ود، از فردگرای77ی ب77ه جمعگرای77ی

 تمایل پیدا نموده است.
درنظرسارتر، تنها تجربه اصلی انسان مدرن، تهوع او از هستی است چون درجهان امروزی حتا در دین  

نمی توان یک معنی برای زندگی یافت وانسان تنها دلیل هستی خودرا در: اتفاق، پوچی، و آبزوردب77ودن،
می بیند. اوتولد خودرا حتا یک تهوع اروری نامید، و مینویسد که انسان یک " حرص پوچ " اس77ت ک77ه در
جستجوی هستی میباشد. امروزه گروهی از منقدین مدعی هس77تند ک77ه نظ77رات ب7دبینانه س7ارتر رابای77د
دررابطه با ع77واقب جن77گ جه77انی دوم و اش77غال فرانس77ه ازطری77ق آلم77ان دانس77ت، هم77انطور ک77ه فلس77فه
هایدگر؛ آموزگار او، محصول شکست آلمان درجنگ جهانی اول بود. سارتر درج77ای دیگ77ری مینویس77د ک77ه
فرقی بی7ن هس7تی انس7ان و آزادی او وج7ود ن7دارد، چ7ون آزادی همچ77ون رع7د و برق7ی ناگه7انی ب7ا تول77د
انسان، به او اصابت می نماید. درنظر سارتر آزادی انسان، برخورد با مفهومی ب77ود ک77ه م77وجب اس77تقلل

فرد از خودش گردید.
سارتر اشاره میکند که از دوران نوجوانی آرزو میکرد که روزی کتابهایی بنویسد که همچون پروانه هایی 

رنگین روی قفسه های کتابخانه ملی فرانسه بنشینند. محتوای غالب آثار او، تنهایی انسانی است ک77ه
1948براثر آگاهی از هستی پوچ و بی معنی، بوج77ود م7ی آی77د، ب77ه ای77ن دلی77ل کلیس77ای واتیک77ان ازس7ال 

ممنوعیت نشر بعضی ازآثار اودر ایتالیا را اعلن نمود.
ازجمله آثارادبی و فلسفی سارتر: دی77وار، اس77یران، ته77وع، ج77امعه بس77ته، ش77هیدان ب77دون ق77بر، فاحش77ه
مح77ترم، دس77ت ه77ای آل77وده، نمایش77نامه مگ77س ه77ا، در پش77ت دره77ای بس77ته، ش77یطان و خ77دای عزی77ز،

 جلدی راهه77ای آزادی، هس77تی ونیس77تی، ب77ازی تم77ام ش77ده، کلم77ات، ادبی77ات4بیوگرافی فلوبرت، رمان 
چیست؟، علیه بی عدالتی، نقدعقل دیالکتیکی، کمونیست ها و صلح، نکراسف و اد کمونیست ه77ای

فرانسه، و آیا اگزیستنسیالیسم انسانی است؟، می باشند.
 درآنج7ا درگذش7ت. چ77ون1980 درخانواده ای ب77ورژوا درفرانس77ه ب7دنیا آم7د ودرس7ال 1905سارتردرسال   

پ77درش درج77وانی درگذش777ت،سارتر ن77زد پ77دربزرگ و م77ادربزرگ اش رش77د نم77ود. یک77ی از نص77یحت ه77ای
مادربزرگش این بود که انسان نباید درزندگی به چیزی بچسبد، بلکه مدام جاری باشد و س77ر بخ77ورد، ن77ه
اینکه جایی ریشه بزند. او کتابخانه پدر بزرگش را همچون عبادتگاهی میدانست که میتوانست عطش او
به کتاب را خاموش کند. سارتردرتمام عمرکوشید تاخودرا بخش7ی از پرولتاری7ا بدان7د چ7ون از ریش77ه ه7ای

 عضو حزب کمونیس77ت فرانس77ه ش77د. و درس77ال1956 تا 1952بورژوای خود شرمگین بود. اوبین سالهای 
 بدلیل سیاسی ازدریافت جایزه نوبل برای ادبیات خودداری نمود.سارتر درپایان عمر بدلیل نابین77ایی1964

 از نویسندگی دست کشید ولی درفعالیتهای اجتماعی فعال ماند. امروزه ادع77ا1980-1973بین سالهای 
میشود که بدلیل رواج نظرات پست مدرن درفرانسه، عقاید سارتر محبوبیت خودرا در میان قشر کتابخ77ان

از دست داده اند.
سارتر و خانم سیمین دوبوار از پایه گذاران زندگی زن و مرد،ولی ب77دون ازدواج ب77اهم درغ77رب هس77تند.  

آندو علنا به رد تک همسری پرداختند و قرار گذاشتند تا روابط ع77اطفی و عش77قی خ77ود ب77ا زن77ان و م77ردان
دیگر راآشکارا به اطلع همدیگر برسانند .

 فرهنگ شد .یر وزیگری کرد،دی خودکشیکی غرب – ید تبعیاتادب۔ ۱۸۹

 .ینیسم ، مهمان استالیسم – فرار از فاشادبیات
Stefan Zweig (1881- 1942), Arnold Zweig (1887 – 1968)

.استفان تسوایگ و آرنولد تسوایگ، خلف تصورپیشین من،نه تنها برادر نیستند بلکه هم وطن نیز نبودند
 س7ال بعدازفرارازفاشیس777م،بدلیل بربری7ت آن دراروپ7ا،در برزی77ل10استفان،نویس77نده اتریش7ی اس7ت ک77ه 

خودراکشت. آرنولد ولی نویسنده ای آلمانی است که به به قدرت رسیدن فاشیسم به فلسطین آنزمان
مهاجرت کردوبعدارپایان جنگ جهانی دوم،به آلمان شرقی رفت وبدلیل هوادارای ازمارکسیس77م ، درآنج77ا
وزیرفرهنگ گردید.استفان ازنظرسیاسی یک لیبرال مشروطه خواه اروپ77ایی و آرنولد،ی777ک سوسیالیس77ت
جهانوطن بود. هردو ولی یهودی تبار بودن7د ک77ه خ77ودرا هومانیس77ت بش77مارمی آوردن77د. پ77در اس77تفان ی77ک
کارخانه نساجی و پدر آرنولد یک کارگاه زین اسب سازی داش77ت. درمراس77م خاکس77پاری اس77تفان دول77ت
برزی77ل آنزم77ان ب77دلیل مش77هوریت جه77انی وی اعلن ع77زای مل77ی نم77ود ، و بع77دازمرگ آرنول77د در آلم77ان
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شرقی،اورادرقبرستان مشاهیربخاک سپردند. من درزم77ان نوج77وانی باره77ا ن77ام اس77تفان تس77وایگ را روی
جلد کتابهای پشت ویترین کتابفروش7ی ه7ا دی7ده ب77ودم ، ول7ی از ن7ام آرنول77د تس77وایگ خ7اطره ای ن77دارم.

احتمالن بدلیل سوسیالیست بودن وی،آثاری ازاو در دوران شباب! من، ترجمه نشده بود. 

استفان تسوایگ تحت تعثیر امپرسیونیسم شهر وین،سمبولیسم فرانسوی، و رمانتیک نو،درآغازخالق  
آثاری ازجمله اشعاری بود. آثار داس7تانی و روای7تی  اوول7ی تح7ت تع7ثیر تحلی7ل روانشناس7ی فروی7د م7ی

 قرن گذشته یک7ی ازپرخوانن7ده تری77ن نویس7ندگان آلم7انی زب7ان جه7ان درداخ77ل وخ7ارج20باشند.اودردهه 
ازکشورش بود.خودکشی او که خودرا شهروند هومانیست اروپایی میدانست،را ب77ه س77بب حض77وربربریت

فاشیسم وجنگ جهانی درآنزمان میدانند.
وی دردانشگاه به تحصیل فلسفه،ادبیات و زبانهای رومی پرداخته بود. اوکوش77ید تاادبی7ات را درخ7دمت  

تفاهم خلق ها قراردهد و واسطه ای میان انسانها،فرهنگها،  ش77ود و ب77ه منظ77ور ای77ن ه77دف ب77ه معرف77ی
وترجمه آث77ارادبی کش77ورهای دیگرپرداخ77ت. اوخ77ودرا مانن77د آراس77موس هلن777دی،"انسان می77ان روی" م7ی
دانست. و درجنگ جهانی اول باکمک نویسندگان مشهوری چون: هرمان هسه،جیم77ز ج77ویس، و روم77ان
رولن،به تشکیل انجمنی برای دفاع از صلح پرداخت. ماکسیم گورکی بعدازترجمه وسیع آثاراودر شوروی
گفته بود : " فکرکنم تاکنون کسی مثل اودرباره عشق این چنین مهربان ننوش77ته باش7د". ام77روزه اش7اره
میش77ودکه سرنوش77ت اومث7الی اس7ت ب7رای ت77راژدی ی7ک هومانیس77م جه7ان وط77ن ص7لح خ77واه درآنزم77ان.
آثاراونماینده یک انترناسیونالیسم ادبی-شهروندی هستند. اوبازب77انی آهنگی77ن درآث77ارش اهمی77ت خاص77ی

برای مونولوگ های قهرمانان قایل بود.
درآثاراو درمقابل اراده فرد، اراده ق77وی تاری7خ ق7رار دارد. او ول7ی بج7ای دی7دن پروس7ه ه7ای: اجتم7اعی،  

سیاسی، و اقتصادی،- از جامعه و تاریخ تفسیرهای روانشناسانه می نم77ود. اس77تفان تس77وایک درجن77گ
جهانی اول به کشور سوئیس و درجنگ جهانی دوم،ب77ه انگلی77س و برزی77ل پناهن77ده و تح77ت تع77ثیر ع77واقب
جنگ جهانی اول،پاسیفیست شده بود. توماس مان اورا مهمترین محصول روشنفکری جنگ جه77انی اول
دانس77ت . م77ادر اس77تفان ازخ77انواده ای بانک77دار ب77ود و او ب77دلیل رف77اه م77الی، ب77ه نویس77ندگان بیش77ماری
درس77777الهای تبعی77777د کم77777ک نم77777ود. چ77777ون فاشیس77777م و دیکت77777اتوری ب77777ه ن77777ابودی: ای77777دههای
انسانی،عشق،آموزش،ترقی و تحول فکری پرداخت،خودکشی استفان تسوایگ را،توماس مان،پی777روزی

موقت فاشیسم بر روشنگری دانست .
اوغیراز ترجمه آث77اری از ب77ودلر و ب77ن جانس77ون و بی77وگرافی ه77ایی پیرام77ون ماژلن،ک7777ازانوا،فروید، و م77اری
اس77توارت، خ77الق زن77دگینامه ه77ایی درب77اره : داستایوسکی،ب777777777الزاک،استاندال،نیچه،تولستوی،دیکنز،

هلدرلین، و کلیست نیز بود. او اینگونه مشاهیر را غولهای ادبی غرب نامید.
اس77تفان تس7وایک کوش7ید تادرمقاب77ل قهرم7ان پرس7تی ت7اریخی فاشیس7م، ب77ه معرف7ی شخص7یت ه7ای
انساندوست تاریخ فرهنگ بپردازد. از جمله آثار او : لحظه تولد انسانیت ،جنون احساس7ات، ب7ی ص77بری،
عشق اریکا خانم، خانه ای درکنار دریا،جهان دیروز، رازهای سوزان، زن کم حرف، ترس،بازگشت لنین به
روسیه با قطار آلمانی، نوول شطرنجی، سیم تار نقره ای، یوس7ف ف77وخه، درم7ان از طری7ق فکروفرهن77گ،
نمایش77نامه یرمی777انس،مهندسان جهان(بالزاک،داستایوسکی،دیکنز)،بی777777وگرافی امی77ل فره77ازن، وغی77ره

هستند. عنوان پایاننامه دکترای او در جوانی: ریشه های مدرنیته فرانسوی ، بود.

آرنولد تسوایگ ،نویسنده آلمانی،خ77الق آث77اری اجتماعی،انتق777ادی درب77اره ج77امعه امپریالیس77تی زم77ان  
خودب77ود. اودرآغ77ازبه انتق77اد ش77دید ازنظ77ام شاهنش77اهی ویلهل77م آلم77انی پرداخ77ت ودرپای77ان تح77ت تع77ثیر

مارکسیسم، آثاردیگری خلق نمود.
اوگرچ77ه مهم77ترین نویس77نده چ77پ لی77برال اواخ77ر دوره وایم77ار درآلم77ان ب7777ود،درآغاز تح77ت تع77ثیر تحلی77ل
روانشناسانه و امپرسیونیسم مینوشت ولی بعدها سوسیالیست ومارکسیست شد که برای یک نظ77ام
اجتماعی هومانیستی کوشش می نمود. .آرتولد تسوایگ درآثارش ب77ه تفس77یرمبارزه می77ان ف777رد،جامعه،

 پرداخ77ت.20دولت،اختلف777ات عش77قی وخ77انوادگی، ومس77ائل یهودی77ان اروپ77ا درجه77ان م77درن درآغ77از ق77رن 
قهرمانان آثارش غالبن روشنفکران خرده بورژوا هستند. مواوعات یهودیان شرق اروپا رااوباکمک فلس77فه
مذهبی مارتین بوبر مطرح نمود. اودرپایان کوشید تاباکمک ابزار سنتی رمان رئالیستی،به توصیف مب77ارزه

طبقاتی وتبلیغ برای یک کمونیسم مسئولنه بپردازد.
آرتولددررابطه بادوجنگ جهانی آلمان مبنویسد که درهرجنگی نه ارزشهای وال بلکه اه77داف م77ادی م77ورد
نظرهستند ودرماشین بی رحم جنگ، قدرت ،دیگرح7ق و ق7انونی را نم7ی شناس77د. اونش77ان میده77د ک77ه
چگ77ونه جن7گ گرای7ی پ7ایه ه77ای حق77وق ف7رد واخلق را زی77ر پ7ا م7ی گ7ذارد. آرتول77د درآث7ارش مب7ارزه می7ان
بوروکراته7777ای ارت7777ش و اخلق هومانیس7777تی درزم7777ان جن7777گ را نش7777ان میده7777د. درآث7777اراو س7777لح
انسانیت،پاسیفیستی است که ب77اخودداری ازاعم77ال خش77ونت و حم77ایت ازترق77ی وانساندوس77تی ح77تی

درانقلبات کوشش میکند. آنزمان چپ ها و لیبرال ها به او لقب "سربازشجاع صلح" داده بودند.
آرنولد تسوایگ خالق آثاری درزمینه های : رمان،داستان،درام، و مقاله است؛ ازآنجمله :زن جوان، جنگ  

کبیرمردان سفید،زمان مناسب،آتش بس، رویا وخیال گران وپرخرج هستند،کنعان نو،تربیت وردون،رم77انی
ازجن77گ جه77انی اول،ب77ه ق77درت رس77یدن ی77ک ش77اه، پرسش77هایی درب77اره کلودی77ا خانم،ونمایش7777نامه

 منتخبی وسیع ازآثاروی منتشرشدند.1967 و1959هابیل،هستند. بین سالهای 
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او به تحصیل: تاریخ،فلسفه،هنر،زبان های مدرن، و روانشناسی پرداخته بود. آرتولد تس77وایگ درس77ال  
 جایزه مل7ی آلم77ان ش7رقی راازآن خودنم77وده ب77ود. وی ازس7ال1950 جایزه ادبی کلیست و درسال 1915
 ب77ه1941 بعدازمهاجرت به فلسطین،به فعالیت مطبوعاتی علی77ه فاشیس77م پرداخت77ه ب77ود ودرس77ال 1933

تشکیل  انجمنی برای حمایت از شوروی علیه فاشیسم کمک نمود. وی مدتی رئیس انجمن قلم آلم77ان
شرقی نیزبود.

نويسنده، میان ناسیونالیسم و هومانیسم . ۔ ۱۹٠

لوكاچ بیچاره بخش مهمي اززندگي خودرابا اين مواوع مشغول نمود كه چگونه میتوان همزمان ب77ه لنی77ن
و توماس مان عشق ورزيد ؟. او مینويسد امید واربودن ح7ق ط7بیعي هرانس7ان اس7ت. توم7اس م7ان بی77ن

س77ال قب77ل ازآم77دن نازيه77ا ج77ايزه نوب77ل رازآن4 يعن77ي 1929 زن77دگي نم77ود ودرس77ال 1955-1875س77الهاي 
خودنمود. فاشیسم آلمان بعداز بقدرت رسیدن از او سلب ملی77ت نم77وده واورا   تبعی77د نم777ود.توماس م77ان
يكي از مهمترين رمان نويسان قرن بیستم جهان و يك سردار توانا در امپراطوري ادبیات بود.اومیخواس777ت
باكمك زبان وادبیات به انساني و دمكراتیك كردن جهان بپردازد.او كمونیست س77تیزي زم77ان خ77ودرا جن77ون
عصر نامید و میگفت فقط درلباس سوسیالیس77م ،دمكراس7ي ح7ق زن7دگي واخلق دارد و جه77ان ب77راي او
بدون صفات و عناصر كمونیستي غیرقابل تصوراست. اومیگفت كتاب پرفروش و موفق نه يك اتفاق ادب77ي
بلك77ه ي77ك پدي77ده ج77امعه شناس77انه اس77ت. اه77ل نظ77ر، آث77اراورا تركی77بي از خلقی77ت هن77ري و مس77ئولیت
روشنفكرانه اجتمايي میدانند.اومیگفت گرچه هن77ر ماهیت77ا مق77وله اي غیرطبق77اتي اس77ت ول77ي درس77بك و
شكل بیان ،وابستگي طبقاتي رانشان میدهد. توماس مان درآثارش باتوانايي هنرمندانه ،زم77ان را تب77ديل

به ذهن و عینیت كرده و واقعیت رادرقالب واژه -و واژه را به لباس واقعیت درآورد. 
منتقدين ادبي چپ بعد از استالین، ديگر اورا نويسنده ب77ورژوا و ناسیونالیس77ت ننامیدن77د بلك77ه نماين77ده  

نوعي هومانیسم ترقیخواهانه.يعني موا7ع گی7ري برش7ت در مقاب7ل موا7ع گی7ري لوك7اچ عق7ب نش7یني
نمود.اوسرانجام داستانسرايي شد انساندوست و نه ملي گرا. مان در آثارش اتحاد اش7رافیت فئ77ودال ب7ا
سرمايه داران كلن را  به طنز كشید.اوشكست اخلقي ،نظري ،و اقتص7ادي بازرگان7ان مرف77ه رانش7ان داد
وباآثاررئالیستي اش ارورت پروسه س77قوط ون7ابودي ج77امعه ب77ورژوازي رانش7ان داد.م77ان توان77ايي ش7رح و
توصیف واقعی77ات باكم77ك اب77زار زب77ان را ب77ه نم77ايش گذاش777ت.اودرمقالتي ،باافك77ار ارتج77ايي و واپس77گرايانه
بورژوازي به مبارزه پرداخت.آث77ارش نش7انه ن7وعي زن7دگي خلفك77ارانه طبق77ه س7رمايه دار اس77ت.رمانها و

 كشور جه77ان40نوولهاي توماس مان نیم قرن فضاي ادبي اروپا را بخود مشغول نمود،و آثارش در بیش از 
ترجم77ه ش777دند.رمانهايش اجتم77ايي و واقعگراي77انه هستند.ب777ه نق77ل از منتق77دين ،اوتم77ام س77بكهاي ن77ثر
داستانسرايي قرن بیستم درغرب را ب77ه تكام77ل و نقط77ه اوج خودرس77اند. نس77ل اه77ل مط77العه ،اورادركن77ار
هرمان هسه لزم و جالب میدانست.بق77ول اديب77ان، او میتوانس77ت باكم77ك زب77ان خس77وف و كس77وف ادب77ي
بیافريند.امروزه اورايكي از مشهورترين داستانسرايان قرن بیستم ادبیات جهان میدانند. 777777777777777777777777  

درباره وطن اوبايد اشاره كرد كه قرنها آلمانیها درشعر ونمايشنامه آثاري از : گوته ، شیلر، و هاينه     
براي معرفي وعراه داشتند. ولي درزمینه رمان غیر از كتاب درد و رنج ورتر جوان، اث77ر گ77وته اروپ77ا رم77اني
آلماني نمي شناخت. توماس مان با رمان خ77انواده ب77ودن ب77روك، ب77راي ادبی77ات آلم77ان مش77هوريت جه77اني
كسب نمود.اوبانوشتن اين رمان نشان داد كه يك نويسنده توان77اي رئالیس77ت اس77ت. اهمی77ت آن كت77اب را
میتوان به اندازه كتاب جنايات و مكافات داستايوسكي و يا توانايي رواي77تي كت77اب انجی77ل دانست.توم777اس
مان در آثارش يكي از طزنويسان ادبیات آلماني نیز است. صاحبنظران براين نظرن77د ك77ه درآين7ده يكب7ارديگر
رنسانس آثار توماس مان به وقوع خواهد پیوست.او خودرا ش77اگرد تولس77توي، داستايوس77كي ، گوگ77ول و

بالزاك میدانست.
مخالفین ، توماس مان را به سبب موااع گیريهاي ناسیونالیس77تي اش ت77ا پاي77ان جن77گ جه77اني اول، ي77ك
نويسنده جنگ طلب و شوينیستي میدانستند.امروزه كس77ي ب77ه اش77تباهات سیاس77ي او در حی77ن جن77گ
جهاني اول فكر نمیكند. متاسفانه نويسندگان مبارز همعصر او مانند: برشت، دوبلین، و موزيل ، براي آثار
او ارزشي قائل نبودند. منتقدين خارجي نیز سالها براين عقیده بودن77د ك77ه نويس77ندگان آلم77اني اس77تعداد
داستانسرايي و هنري ندارند .بلكه همیشه فقط قصد آموزش، ش77عارگويي، و تحقی77ق و بررس77ي ادب77ي-
جامعه شناسانه دارند.گروهي ديگر طنز اورا همدردي و يا دلسوزانه نمیدانستند بلكه تمسخرآمیز، كین77ه
توزانه و عقده گرايانه؛ از مواعي بورژوا منش. منتقدي ديگر میگف7ت ب7دون توم7اس م7ان در تاري7خ ادبی7ات
جهان اتفاقي نمي افتاد ، ولي بدون برشت و كافكا ، جهان از نسلي ازنويسندگان جوان محروم میش77د.
با اشاره به اينكه در هستي و زندگي ، بهانه اي براي بي تقصیري وج77ود ن77دارد، گروه77ي او را نويس77نده
اي عیسي منش میدانند تا نیچه گرا. جمعي آثارش را دايرت المعارف جهاننمايي از توانايي زبان بش77مار
مي آورند، و گروهي ديگر س77بك نوش77تاري اورا اش77رافي، تظ77اهرآمیز، غیرص77ادقانه و بزدلن77ه م77ي نامن77د.
بخش ديگري به تحقیر او را فرزند خلف فرهنگ بورژوازي آلمان بشمار مي آورند. ولي ام77روزه از موا77عي

 ش77اهكار ادب77ي7-6غیر استالینیستي بايد اعتراف كرد كه همه اين عیب هاي كوچك و بزرگ براي خالق 
جهاني قابل چشم پوشي هستند. 

تاريخ نويسان امروزه میگوين77د، چن77ان در زمین77ه سیاس7ت نازيه77ا جن7ايت پی7ش آم7د ك7ه حت7ا نويس77نده اي
غیرسیاسي مانند توماس مان نیز دست به فعالیت سیاسي زد و مجبور به دخالت در مسايل سیاس77ي
روز گرديد. هیتلر و فاشیسم چنان جنايت كردند و گندش را در آوردند كه هنرمند زيباگرايي مانند او نی77ز از
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برج عاج خ77ود پ7ائین آم7د و مب77ارز ا7د ديكت77اتور ش7د. او ب77راي دف7اع از حرم7ت و ش7رف انس7ان ب77ه مب7ارزه
 ق7رن20اجتمايي با فاشیسم، ديكتاتوري و بربريت پرداخت. او بع77د از پاي77ان جن77گ جه77اني اول ، در ده77ه 

گذشته، يك دمكرات اد فاشیسم شد  و در دوره جمهوري وايمار تا سركار آمدن هیتلر وكسب قدرت، او
مواعي جمهوريخواهانه و دمكراتیك گرفت.                                           

اومیبايس77ت می77ان ناسیونالیس77م و هومانیس77م -ي77ا مل77ي گراي77ي و انس77ان دوس77تي دس77ت ب77ه انتخ77اب
میزد.درزمان جنگ جهاني دوم نام او در خارج از آلمان

 ط77ي پیامه77اي رادي77ويي ب77ه مب77ارزان1940درتض77ادودر قط77ب مقاب77ل ن77ام هیتل77ر ت77داعي میش77د. اوازس77ال 
ادفاشیسم پیوست.وبعداز پاي77ان جن7گ ب77ه س7ويس رف77ت و از زن7دگي درآلم7ان چش7م پوش77ید. ب77ه نظ77ر

مورخین اهمیت اجتمايي و تاريخي او مهمتر از آثار ادبي؛ رمانها، داستانها و مقالتش است.
توماس مان درآغاز با نوشتن نوول و داستانهاي بلند مانند : فري7ب خ77ورده- م7رگ درش7هر ونی7ز- اعتراف77ات
–فلیكس لفزن- تونیو كروگر- و تريستان شروع كرد. ازجمله آثار ديگر او : مجموعه مق77الت و س77خنرانیها 

 و رمانه77ايي مانن77د :ك77وه ج77ادويي- خ77انواده ب77ودن ب77روك-– جلد كت77اب يادداش77تهاي خصوص77ي روزان77ه 5و 
عالیجن7اب اعلیحض77رت- م77اريو و ج7ادوگر- كت7اب س77ه جل7دي يوس7ف و برادران7ش- ل77وته در وايم7ار- و دك77تر

فاوستوس هستند.
رمان يوسف و برادرانش رماني است تاريخي كه درگیري بربريت و انساندوس77تي رانش77ان میده77د. ن77وول
اعتراف77ات فلیك77س لف77زن يك77ي از به77ترين آث77ار او اس777ت.كتاب م77اريو و ج77ادوگر تم77ايلت ا77د فاشیس77تي
نويسنده را نشان میدهد. كتاب فريب خورده زيباترين نوول قرن ن77ام گرف777ت.كتاب ك77وه ج77ادويي، تجزي77ه و
تحلیل سیر ايدئولوژي بورژوازي،از ايده آلهاي روشنگري تا تمايلت فاشیستي است.دراين كتاب كوشش
روشنفكران براي هنر هومانیستي و تكامل انساندوستانه آن درزير شرايط سخت و بحران س77رمايه داري
به بحث كشیده شده.كتاب لوته در وايمار، تسويه حساب باجامعه بورژوازي آلمان و فرهنگ و فلسفه آن

 جل7دي5اس77ت ك77ه نش77ان از نوس77تالژي گذش77ته ترقیخواه77انه ب77ورژوازي زم77ان گ77وته دارد. انتش77ار كت7اب 
 ،كمك مهمي بود ب77راي درك به77تر: نويس777نده،آثار و1982يادداشتها و خاطرات روزانه توماس مان درسال 

شرايط زندگي فرهنگي-اجتمايي اش. 

 - طبقاتی یا بورژوایی ؟ .٬اعتراض و شورش ادبی۔ ۱۹۱
Thomas Bernhard (1931 – 1989)

در رابطه با توماس برنهارد نویسنده اتریشی میگویند افشاگری از طریق جنجال ادبی . ی7تیمی و بیم77اری
سبب نویسندگی شد . پرخاش به خوانندگان یا مبارزه با دول77ت لی77برال ؟ . ش77ورش علی77ه حم77اقت ه77ای

روزمره گی . نویسنده میان پوچگرایی و شلوغکاری . و قرتی بازی ادبی .
برنهارد میگفت او مینویسد تا ثابت کند در جهانی زندگی میکنیم ک7ه آن ب77دترین ن7وع ممک7ن اس7ت چ7ون
تنها مرگ پاسخگوی پرسشهای ماست . برای او زبان نشانه ناتوانی و شکس77ت اس77ت . او ب77ه تحقی77ر و
خشونت محیط پیرامون و جامعه اطرافش میپرداخت و همیش77ه ادع77ا میک77رد ک77ه ب77ا کم77ک نویس77ندگی و
تمرین آواز خوانی پیروزی مرگ را دهها سال به عقب انداخت . در نظر او زندگی گذرگاهی است از می77ان

جهنم . به این دلیل برای او تنها فرم زندگی نویسندگی بود . 
خواننده عکس توماس برنهارد را که می بیند نزد خود میگوید او چ77ه انس77ان مهرب77ان و لطی77ف و مح77ترم و
مودب و زیبا و بورژوا و نازنازو و آرام و سوسولی است . ولی با آش77نایی بیش77تر ب7ا بی77وگرافی وی خواه77د
فهمید که او احتمال به دلیل یتیم شدن در سالهای کودکی و ابتل به بیماری سل و نفس تنگی چ77ه آدم
تلخ و نا امید و پرخاشگر و خود خواه و پوچگرا و اغراق گر و جنجالی و تحریک کننده خشم دیگران و تنه77ا

و گوشه گیری است که حتا چاپ و نشر آثارش را در وطنش تا زمان مرگ ممنوع میکند .
 ساله بود ک77ه پ77درش را9از جمله حوادث ناگوار دوران کودکی او این بود که هیچگاه پدر خود را ندید چون 

در جنگ جهانی دوم از دست داد . مادر او دختر یک نویسنده مشهور اتریشی بود . پدر برنهارد یک نج77ار
جوانی بود که بر اثر یک رابطه " نامشروع "  ب77ا م77ادر برنه77ارد ص77احب فرزن77دی ش77ده ب77ود . ب77ه ای77ن دلی77ل
برنهارد و مادرش سالها در اقامتگاه زنان و کودکان بی سرپرست بسر بردند و بعد از اینکه مادرش نی77ز در
جوانی فوت نمود تربی77ت او را م77ادر ب77زرگ و پ77در ب77زرگ اش بعه77ده گرفتن77د . او در ب77اره دوران ک77ودکی اش

 در هلن77د ب77دنیا آم77د و در س77ال1931بعدها یک اتوبیوگرافی پنج جلدی ! نوشت . توماس برنهارد در سال 
 در اتریش درگذشت .1989

آثار او را گزارشی خیالی پیرامون انسانهایی  میدانن77د ک77ه ب77دلیل احساس77ات بیم77ارگونه ش77ان  جه77ان را
بشکل جهنم می بینند . او در آثارش  با تنف77ر و تم77ایلت نیهلیس77تی اش77اره ب77ه ابت77ذال فرهنگ77ی غ77رب و
مواوعاتی مانند غم و بیماری و م77رگ و س77قوط و جن77ون و س77کوت و تروریس77م و تم77ایلت فاشیس77تی و
شکاکی به امکان شناخت میکند . حمله به کلیسا و سیاست و فرهنگ و جه77ان ب77ی نظ77م و پ77ر ه77رج و

مرج و دروغهای زندگی و فرهنگ و اجتماع و سیاست از دیگر هدفهای اوست .
او در نوشته هایش به بحث و مبارزه ای مونولوگی و فردگرایانه ب77ا جه77ان و ج77امعه می77پردازد و میگوی77د در
جهانی  زندگی میکنیم  که نه تنها محکوم ب77ه م77رگ اس77ت بلک77ه م77رگ و ن77ابودی در هم77ه ج77ا چ77ون ی77ک
بیماری واگیر انسان را تعقی7ب میکنن7د و تم7ام " بازیه7ای آخ7ر " انس7ان ب7ه م7رگ و بیم7اری و پی7ری خت7م

میشوند . وی نظری منفی نسبت به جهان و انسان و جامعه داشت .
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غالب آثار برنهارد شامل مونولوگهای درونی ب7ا جملت77ی پیچی77ده و طوی77ل هس77تند و زب7انش فش77رده و ب7ا
انرژی است که ناخوشایندی های زندگی را اجبارا ولی موفقیت آمیز توصیف میکند . او با زبانی تص77ویری
به درد و رنج جهان خود میپردازد . در نمایشنامه های تراژدی – کمدی او به رواب77ط مش77کل هنرمن77دان ب77ا

جهان و جامعه میپردازد . در نوشته هایش تعثیراتی از برشت و بکت و تراکل مشاهده میگردد .
آثار او شامل رمان و داس7تان و نمایش77نامه و ش77عر وبی7وگرافی و نق77د ادب7ی هس77تند ؛ از آنجمل77ه ج77امعه
شکار ، قدرت ، عادت ، مشاهیر ، داستانها ، بت77ون ، ی7ک دوس77تی ، ظ7اهر فریبک7ار ، س77وار ک7ار ، س77فره
آلمانی ، سه روز ، زندگینامه ورژیل ، کارخانه آهنگسازی ، رفتن ، مصلح جهان ، جشنی ب77رای ب77وریس ،
علت ، زیرزمین ، نفس ، تصمیم ،  سرما ، گوشه گیری ، یک کودکی ، منکر و دیوانه . انسانهای آس77یب
دیده ، روی زمین ولی در جهن77م ، زن7دانی ، منق7د فرهنگ77ی ، رئی7س جمه77ور ، ایمانوئ77ل ک7انت ، پی7ش از
بازنشستگی ، کمدی روح آلمانی ، میدان قهرمانان ، ویرایشگر ، سرما ، پسرخواهر ویتگنش777تین ، ارزان
خور ، استاد پیر ، ساده پیچیده ، کوشش برای نجات ، مضخرف ، مصاحبه ، حادثه ، سه مجموعه شعر،

شلوار نو آقای پیمان ، می باشند .
از جمله جوایز دریافتی برنهارد ، جایزه شهر برهمن ، ج7ایزه دول7ت اتری7ش ، ج77ایزه بوش7نر ، و ج7ایزه پ77ن
کشور اتریش هستند . توماس برنهارد پایانن77امه دوره هنرپیش77گی خ77ود را در ب77اره برش77ت نوش77ت . او در
دانشگاه در رشته های موسیقی و هنرپیش77گی و آواز و ک77ارگردانی تحص77یل ک77رده ب77ود . احتم77الن ب77دون

اتمام . 
                       

ما و مشاهیر فرهنگیی غرب .۔ ۱۹۲

شاه انگلیس و اعدام توماس مورس .
Thomas Bernhard (1931- 1989), Thomas Morus (1478-1535)

توماس مورس،نویسنده،فیلسوف،هومانیست، و سیاس77تمدار انگلی77س در پن77ج ق77رن پی77ش، یک77ی از آغ77از
گران هومانیس77م اولی77ه س77رمایه داری اس77ت. شاهکاراودرفلس77فه سیاس77ی و ادبی77ات اتوپیس777تی(ناکجا

 س7الگی نوش77ت. وی مهم77ترین38آبادی،بهشت زمینی) رم7ان " اتوپی77ا " اس7ت. اوای77ن کت7اب را در س77ن 
نماینده سوسیالیسم اتوپیستی وهومانیسم است. ای77ن رم77ان او س77نتی ب77رای ادبی77ات اتوپیس77تی اروپ77ا
گردید. اورابراساس این کتاب،خالق رم77ان سیاس7ی وادبی77ات ا7د دول77تی بش7مارمی آورن77د. وی دربخ77ش
نخست این رمان به انتقاد شدید از اوااع اجتماعی و سیاسی آنزمان انگلیس ودربخش دوم آن به طرح
یک دولت ایده آل براساس اصول کمونیسم آغازین می پردازد. این رمان دی77الوگی او در دو بخ77ش نوش77ته
شده است. توصیف شرایط اقتصادی،اجتماعی، و نظم دولتی جزیره خیالی اتوپیا بعدها مدلی برای ژان77ر

 از طری77ق ه77اینریش س77وم اع77دام ش77د چ77ون او1535رمان اتوپیستی درغرب شد. توماس مورس درسال 
حاارنشد اتوریته  شاه و سلطنت بر کلیسا و دین در انگلیس را تایید کند.

توماس مورس دول77ت پادش77اهی انگلی77س را مته7م نم77ود ک77ه از ت77وطئه ه77ای پول77داران علی77ه زحمتکش77ان
حمایت می نماید. اوبعدها آموزگار اتوپیست های آینده گردید. اتوپیست ها مبارزان اجتم77اعی بودن77د ک77ه
در فلسفه سیاسی به طرح یک بهشت ای77ن جه7انی ی7ا ناکجاآب7ادی پرداختن7د. در سوسیالیس7م تخیل7ی
توماس مورس ، مالکیت شخصی وجودندارد چون اوآنرا عامل بی عدالتی،لس777تثمار،ونابرابری اجتم77اعی
میدانست. او مالکیت جمعی را درجامعه تبلیغ می نمود. وی میگفت بهترین تقوا،نیکوک77اری اس77ت چ77ون
آن، رن77ج م77ردم را ک77اهش میده777د.توماس م77ورس باآث77ارش پ77ایه گ77ذار ی77ک س77نت تفکرسیاس77ی گردی77د.
بادیدامروزی رمان اتوپیستی اوازخیلی نظرها کتابی است لیبرال، گرچه او آته ایس77ت ه77ا را آنزم77ان فق77ط
قابل مدارا میدانست. نظام اتوپیستی او قادر است بدون درس های اخلقی دین مس77یح روی پ77ای خ77ود
دوام بیاورد؛ اگر انسانها این چنین فردگرا نبودند. تئوری سیاسی توماس مورس متکی به نظرات افلت77ون

س7اعت کارجس7می درروز را ک7افی میدانس777ت.تا م7ردم بتوانن77د ب77ه6و پیکو میراندول بود. وی درآن زم7ان 
مشغله های فکری وعملی دیگر مانن7د هن77777ر،ادبیات،فلسفه،تفریح، و تح7ثیق درعل77وم تجرب7ی بپردازن7د.
منقدین او امروزه مدعی هستند ک77ه تن77وع درامورزن77دگی بخش77ی ازاحس77اس را77ایت و س77عادت انس77ان
اس77ت ول77ی درنظامه77ای سوسیالیس77تی واتوپیس77تی ای77ن چنی77ن خواس77ته ه77ا انکارمیش77وند. ازجمل77ه
نویسندگانی که درادبیات غرب رمان اتوپیس77تی راادام77ه دادن77د میت77وان از ج77رج آورل، آل77دوس هوکس77لی،

یونی سامیاتین، ویلیام مورس، فرانس باکون، توماس کامپل، و لویز مرسیر، نام برد.
توماس مورس ازنظر فلسفی تحت تاثیر اپیکور و اراسموس بود. او از طریق دوستی نزدیک با اراس77موس
نتردامی، با اندیشه های هومانیستی او آشنا گردید. وی از نظ77ر سیاس77ی متک77ی ب77ه نظ77رات افلت77ون و
آوگوستین است. راسل مینویسد که اوازنظر انساندوستی ج77البتر از اراس77موس ب77ود. کت77اب خی77الپردازی
سیاسی او یعنی رمان "اتوپیا" تحت تاثیر کتاب "دولت" افلتون است.توماس مورس با انتقاد از رنسانس
متکی به افلتون طرح یک دولت ایده آل بدون مالکیت خصوصی را ریخت . طرح ه77ای اجتم7اعی- ک77امپل،
باکون، فوریه، سنت سیمون، آون، و پرودن، ادامه نظ77رات سوسیالیس77تی اوبودن77د. از جمل77ه نویس77ندگان
ادبیات لتین مورد علقه او/ ورژیل و سیسرو هستند. نظ77رات توم77اس م77ورس ن77زد م77ارکس و انگل77س نی77ز
مشاهده میشوند. هر دو مدعی بودند ک77ه ط77رح کمونیس77م اتوپیس77تی را ب77ه کمونیس77م علم77ی ه77دایت

کردند. 
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 سال بع77د پ77اپ از او در400 اعدام شد. 1537 درانگلیس بدنیا آمد و درسال 1478توماس مورس در سال 
 اعاده حیثیت نم77ود و اورا مق77دس دانس77ت. توم77اس م77ورس در خ77انواده ای مرف77ه ب77دنیا آم77د ،1935سال 

پدرش یک قاای معروف دولتی بود. او در دانش77گاه ب77ه تحص77یل فلس77فه، حق77وق، زبانه77ای کلس77یک ، و
الهیات پرداخته بود. از جمله آثار او – رمان اتوپیا، تاریخ ریچارد س77وم، بی77وگرافی پیک77و میران77دول، مق77التی
علیه اصلحات دینی، بهترین قانون دولتی و جزیره اتوپی، و چند اثر ت77اریخی دیگرهس77تند. مجم77وعه آث77ار

 منتشرشدند. او پیش از اعدام گفته بود که خادم77ان ش77اه  بهتراس77ت ابت77دا خادم77ان خ77دا1963اودرسال 
باشند.

ما و ادبیات زنان .۔ ۱۹۳

Toni Morrison (1931- ? )                        جایزه نوبل برای ادبیات سیاه .

تونی موریسن ، نویسنده ، ناشر ، منقد ادبیات و فرهنگ ، یک زن سیاهپوس77ت آمریک77ایی اس77ت ک77ه در
 برنده جایزه نوبل درادبیات ش77د. او یک77ی از مهم77ترین نویس77ندگان زم77ان ح77ال ادبی7ات س77یاه و1993سال 

تاریخ نویسی ادبی آمریکا است. او در رمانهایش به دفاع از هویت وفرهنگ آمریکایی ه77ای سیاهپوس77ت
میپردازد. موریس77ن تاکی77د خاص77ی روی ادبی77ات س77یاهان ومس77ایل و ش77رایط اجتم77اعی زن77ان آمریک77ا دارد.
ازجمل77ه موا77وعات آث77ار او – نژادپرس77تی ، ب77رده داری ، ب77ی وطن77ی ، خش77ونت ، تحقیرنژادپرس77تانه ، و

یادآوری کابوس های گذشته تاریخ آمریکا است . 
 میلی77ون سیاهپوس77ت ج77ان60 سال گذشته آمریکا ، بیش از 300طبق ادعای بعضی از مورخین در طول 

خود را از دست داده اند . یکی از کوششهای موریسن احترام به این قربانی77ان نژادپرس77تی اس77ت . او در
رمانهایش به تجربه آمریکایی های سیاهپوست در جامعه ای که سفیدپوستان حاکم هستند ، می77پردازد
. یکی از تئوریهای او این است که بدون سیاهان ، سفیدپوس77تان آمریک7ا همچ77ون کش77ورهای بالک77ان ب77ه
جان هم می افتادند . احساس سفید بودن و تحقیر مشترک سیاهان موجب شد که آنان با ه77م وح77دت
کنند و اعلن ملتی بنام آمریکا بنمایند . او میکوشد با کمک قلم اش صدای ادبی سیاهان مظل77وم باش77د
و تاریخ سیاهان را بخش مهمی ازتاریخ جامعه آمریکا بنماید . او در رمانهایش به شرح و تفسیر و نمایش
زندگی سیاهان میپردازد . درنظر او هویت سیاهان آمریکایی شامل – ارثیه آفریقایی فرهنگ آن77ان ، دوره
برده داری ، مبارزه برای آزادی وتساوی حقوق ، میباشد . اودر جای دیگری نشان میدهد که چگونه ن77رم
های اجتماعی سفیدپوستان به ا77رر سیاهپوس77تان در س77اختارهای خ77انواده گ77ی نف77وذ ک77رده ان77د. او از
دختران جوان سیاهی میگوید که به سبب تضاد ، نفوذ معیارهای استتیک سفیدپوس77تان از طری77ق آرزو ،
مد ، راسیسم ، سینما ، و تبلیغات ،  دچار دوگانگی ، بیگانگی ، و بیماری تنف77ر از خ77ود میش77وند . او ب77ه

انتقاد از قوانین و ارزشهای سفیدپوستان میپردازد که به ارر سیاهپوستان بکار گرفته میشوند .
چون آثار او شامل زنان مبارز ومستقل و جالب است ، اورا فمنیست وگاهی مارکسیست نامیده ان77د . او
با اعتماد به نفس خاص خود میگوید که افتخار میکند که زنی سیاهپوست است . رمانهای او اش77اره ای

 نوع تحقیر در جامعه سرمایه داری آمریکا  است – سیاه بودن و زن بودن . مبارزه مهم او ولی علی77ه2به 
حاکمیت مردان سفیدپوست جامعه آمریکا است. او یکی از صداهای روشنگر ، خلق ، و مستقل ادبیات
زمان حال آمریکا میباشد. وی با اشاره به اهمیت دوستی و رف7اقت می7ان زن7ان و اهمی7ت آن ب7رای ادام77ه

زندگی ، مدعی است که جامعه مردسالر فاقد زبان رابطه برای دوستیابی است .
از جمله آثار تونی موریسن – بچه آدم ، چشمان بسیار آبی ، سول ، س77رود س77لیمان ، ج77از ، بهش77ت ،

 رمان ، دهه77ا س77خنرانی و مق77اله نی77ز منتش77ر7بچه تیر ، بلوود ، و مجموعه مقاله ها است . از او غیر از 
شده اند . غالب آثار او به واقعیات اجتماعی آمریکا در نیمه اول قرن بیست میپردازند. مقوله های عشق
، مرگ ، فراموشی ، خاطره ، رنج ، جوانمرگی ، و مقاومت ، در آثار او جای خاصی دارن77د. رم77ان "س77ول"
داستان بیگانگی و ازخودبیگ77انگی ی77ک دخ77تر ج77وان سیاهپوس77ت را نش77ان میده77د . کت77اب "بچ77ه آدم" او

 ق77رن رن77ج س77یاهان را3کوشش مهمی است روی تاریخ برده داری در آمریک77ا . کت77اب " س77یاه " او تاری77خ 
مورد نظر دارد . او پایاننامه دانشگاهی اش را درباره آثار ادبی فاکنر و ویرجینیا ولف نوشت . 

 دریک خانواده فقیرکارگری درشهری وابسته به ص77نایع ف77ولد واق77ع در ای77الت1931تونی موریسن درسال 
اوهایو با نام واقعی " خلوئه آنتونی وفورد " بدنیا آمد . دوران کودکی اش مصادف شد با بح77ران اقتص77ادی
نیمه اول قرن بیست درآمریک7ا. اواز خردس7الی بافرهن7گ فولکل77ور س77یاهان آمریک7ا ازنزدی7ک آش7نا گردی7د.
اودردانشگاه به تحصیل علوم انسانی وزبان وادبیات انگلیس77ی پرداخ77ت . وی ب77ا ی77ک معم77ار جامائیک77ایی
ازدواج نمود ولی بعداز چند سال از وی طلق گرفت. حاصل این ازدواج دو کودک هس77تند. وی س77الها ب77ه
ش77غل ت77دریس وهمک77اری ب77ا بنگاهه77ای نش77ر پرداخت77ه اس77ت. او بع77داز تحص77یل م77دتی کلس آم77وزش

نویسندگی برقرار نموده بود .
وی غیر از فرهنگ شفاهی سیاهان ، تحت تاثیر مدرنیسم ادبی فاکنر در رمان است. او را اغلب با فاکنر
مقایسه میکنند ؛ که پدر رمان نو در آمریکا بحساب م7ی آی7د. روای7ت آهنگی77ن آث7ارش تح7ت ت7اثیر س7اختار
موسیقی سیاهان است . نویسندگان مورد علقه او غیر از فاکنر ، تولستوی و جان آوس77تن هس77تند . او
در آثارش از فولکلوریک دوران کودکی اش نیز استفاده زیادی می نماید . وی خلف ه77اریت بش77ر اس77تو ،
نویسنده رمان " کلبه عمو تام " ، جامعه را دو قطبی و سیاهان را قهرم77ان نم77ی نمای77د ، بلک77ه توص77یفی
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واقعگرایانه از شرایط می نماید . زمانی که او همکار یک بنگاه نشر ب77ود ، کوش77ش زی77ادی ب77رای معرف77ی
ادبیات سیاهان و ادبیات آمریکا نمود . 

عناصر رئالیسم جادویی آثار او ناشی از فرهنگ خرافاتی وبومی س7یاهان اس7ت . س77ه عنص77ر مه7م آث77ار
او ، موسیقی جاز ، سنت ادبیات شفاهی ، و ادبیات پیشین سیاهان ، میباشد . در تاریخ بردهها عناصر
تاریخی با عناص77ر خی77الی دره77م آمیخت77ه ان77د . او ب77ا مخ77الفت ب77ا ادبی7ات س77رگرم کنن77ده و ادبی77ات ج77امعه
شناسانه سفیدپوستان آمریکا ،  مدافع ادبیات تاریخی وسیاسی است . قهرمانان بعضی از آثارش برای
جستجوی هویت تاریخی خودآمریکا را ترک میکنند و به ق7اره آفریق77ا ب7از میگردن7د . او میگوی77د ک77ه آگ77اهی
ملی سفیدپوستان آمریکا، انگل وار متکی به نفی هم میهنان سیاه پوست شان ب77وده اس77ت . منق77دین

 نیز خوانندگان قابل توجهی خواهد داشت. بعض77ی از آث77ار او21ادبی پیش بینی میکنند که آثار او در قرن 
از جمله رمان بچه آدم تاکنون بصورت فیلم درآمده اند .

 در ادبیات غرب .- دو زندگی ، دو گونه مرگ۔ ۱۹۴

مرگ نویسنده تبعیدی غربی در تنهایی .
Uwe Johnson (1934 – 1984), Heinrich Mann (1871 – 1950)

 س77الگی درتنه77ایی روی59یانسون ، نویسنده آلمانی بعدار فرارازاستالنیسم آلمان ش77رقی س77ابق،در  
جزی77ره ای انگلیس77ی ب77دلیل س77کته ناش77ی از الکل77ی ش77دن درگذش77ت . جس77د اورا بع77داز س77ه هفت77ه
همسایگان کشف کردند. روزنامه ای محلی در آن رابطه نوشت که : " مردی قوی هیکل با کتی چرم77ی

 عصر وارد تنها میخانه روستا میشد و با صدایی گرفته " عص77ر7سیاه و کلهی پیشه دار هر روز ساعت 
بخیر " میگفت . سایر مهمانان کافه اورا دقیقا نمی شناختند، او آدم عجیبی بود که به تنهایی درخیاب77ان

 میزیست. شایعه شده بود که او نویسنده آثار پلیسی است . درکافه ف77وق ب77ه وی ن77ام24پاراده شماره 
مستعار چارلز را داده بودند. گ77اهی او بااطرافی77ان خ77ود درک77افه بطورکوت77اه درب77اره ه77وای روز بع77د ی77ا ب77ازی

 پونتس مینوش77ید8فوتبال صحبت میکرد، یا درکافه چیزی میخواند یا یادداشتی برمیداشت . هربار حدود 
 پ77ک2س77اعت ک77افه رات77رک میک777رد.پیش از آنک77ه 2و نص77ف پ77اکت س77یگار گ77اولویز میکش77ید و دقیقابع77داز 

ودکابالیوانی آب گوجه فرنگی رانوشیده باش77د. درلحظ77ه ت77رک ک77افی کس77ی نمیدانس77ت ک77ه اکن77ون ی77ک
جلدی "روزهای س77ال"4نویسنده مشهورمهاجر بخانه میرود تاپشت میزنویسندگی اش بنشیند" . کتاب 

 سال درآنجانوشت،مهمترین رمان بعدازجنگ درادبیات آلم77ان بحس77اب م77ی آورن77د. کس77ی10را که دراین 
نمیدانست که نویسنده ای ناشناخته،مخفی ازانظ77ارعمومی وطن7ش ب77ه تنه77ایی درآن فض77ای روس77تایی
جزیره میزیست. کسی نمیدانست که درغربت،ادبیات برای او ،وطن خاطرات شده بود. اوغیراز رفت77ن ب77ه
میخانه محل،کارتن ه7ا ش7راب اس7پانیایی رادرخ7انه ب7رای روزمب7ادا نیزانب7ارکرده ب77ود. وی همیش77ه اص7رار
داشت که تبعیدی نیست بلکه فقط بخارج ازکشورش مهاجرت نموده است. مواوع جنگ سرد و تقسیم
آلمان بین دوبلوک شرق و غرب،درمرکز آثاراو قرارداشت. اودرآلمان شرقی ممنوع الشغل شده بود چ77ون
ازس77ازمان جوان77ان ح77زب کمونیس77ت خ77ارج گردی77ده ب77ود. درآث77اری دیگ77ر او ب77ه موا77وعاتی مانن77د جن77گ
ویتنام،ناآرامی های نژادی درآمریکا،قتل کندی و مارتین لوتر، و مشکلت بعدازجنگ دراروپ77ا پرداخت77ه ب77ود.
اوچون ازخانواده ای روستایی درآلمان شرقی برخاسته بود،در روی آن جزیره انگلیسی احساس راح77تی

میکرد .
بعدها نوشتند که چون مادر یانس77ون ک77ارگراداره راه آه77ن ب77ود، او بازن77دگی ک77ارگران آش77نایی نزدیک77ی  

داشت،گرچه اواز سوسیالیسم استالنیستی ناامید و س77رخورده ش77ده ب77ود . اودرغرب77ت کوش77یدتاباکمک
داستانسرایی وادبیات،وطن ازدست رفته رادوباره بیابد.برای اورمان،جهانی بودکه درمقابل جه77ان واقع77ی
قرارداشت. منتقدی گفته بود که آثارش اهمیت سیاس77ی و روش77نگرانه دارن77د. یانس77ون درآغ77از درس77بک
اکسپرسیونیستی مینوشت،مونتاژ و مونولوگ، بخش مهمی اززبان نوشتاری اوبودند. اودردانش77گاه زب77ان
و ادبیات آلمانی و انگلیسی تحصیل کرده بود . گروهی دیگر ازمنتقدین مدعی بودند که او زبان نوشتاری
مادری را بدرستی نمیداند . گروهی هم نثر اوراگرچه مشکل ولی شاعرانه،لطی777ف،رئالیستی ، دقی77ق و

بی نظیر میدانستند. خواننده میتوانست جهان خودرا درآثاراو دوباره بیابد.
اوه یانسون راگاهی با کافک777ا،توماس مان،موزی777ل، و کریس77تا ول77ف، مقایس77ه ک77رده ان77د. س77بک داس77تان
نویسی او شباهت هایی با همینگوی،ج77ویس، و ف77اکنر داش77ت. اوتح77ت تع77ثیر مارس77ل پروس77ت نیزب77ود.
ماکس فریش  میگفت که ولیت یانسون باید یقین داشته باشد که او حافظه ای هومری داشت. فری77ش
برای خری7د ی77ک خ7انه ب7ه او کم77ک م7الی نم7وده ب77ود. یانس77ون ب7ا گون77تر گ77راس، و خ7انم ب77اخمن؛شاعره
معروف،آشنایی نزدیک و با هانا آرنت سالها درمکاتبه بود. یانسون به ترجم77ه اش77عار  هرم77ان م77الوی نی77ز

 ج77ایزه ادب77ی فونت77ان و1960پرداخت. اوسالها به تدریس هنرنویس77ندگی پرداخت77ه ب77ود. یانس77ون درس77ال 
 جایزه بوشنر راازآن خودنموده بود. اواعتباری عام برای استتیک ادبی آثارش قایل بود، و ن77ه1971درسال 

فق77ط پیرام77ون تقس77یم آلم77ان. یانس77ون درآث77ارش م77ی پرس77ید ک77ه آی7ا عمل77ی نم77ودن ی7ک سوسیالیس77م
دمکراتیک ممکن است یا نه.

ازجمله آثاراو: احتم77التی درب77اره یعق7777وب،دونظر،روزهای س777ال،واعیت همراه،امتح777ان سیکل،روزبخی777ر
 صفحه ای "روزهای سال" راطی2000یعقوب،اینگرید بابندر،کاراش ونثرهای دیگر،وسفربه اتریش.اورمان 

. سال تمام نمود.مجموعه مقالت او درباره تئوری ادبی درکتاب "قطارشهری برلین" گردآوری شده اند15
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 ومهمترین نویسنده ادبیات20هاینریش مان – نویسنده آلمانی ،یکی از رئالیستهای انتقادی مهم قرن   
 سالگی بدلیل خطرفاشیسم،ازطریق کوهه77ای پیرن77ه باپ77ای69سیاسی زمان ونسل خودبود.وی درسن 

م77ی20پیاده ازفرانسه اش77غال ش77ده فرارنم77ود. اوخ77الق مهم77ترین رمانه77ای ت77اریخی درادبی77ات تبعی77دقرن 
باشد.وی برای مبارزه علیه فاشیسم خواستاروحدت کمونیستها با سوسیال دمکراته77اِی آلم77ان  درزم77ان
جنگ جهانی دوم شد. اگر یانسون را نویسنده میخ77انه ه77ا نامیدن77د، ه77اینریش م77ان اروپ77ای زم77ان خ77ودرا

جهان فاحشه خانه ها نامید وخود با یکی اززنان شاغل دربارهای شبانه ازدواج نمود.
وی همیشه یک جمهوریخواه ادبی ماند وتاآخر به دست آورده7ای ارزش7های روش7نگری اروپ7ایی ایم7ان 

داشت. وی میان نویسندگی ووظیفه انتق777ادی-اجتماعی فرق77ی نم77ی گذاش77ت. او میگف77ت ک77ه هنربای77د
درخدمت زندگی باشد و نویسنده چه دربرج  عاج روشنفکری وچه پشت تریبون سخنرانی بای7د ب77ه دف7اع
ازاخلق اجتماعی وسیاسی ب77پردازد. وی حت7ا پی77ش ازاغازجن77گ جه7انی دوم ازاه77ل قل77م م77ی خواس77ت
تاعلیه فرهنگ ارتجاعی شورش کنند وبه فعالیت اجتماعی دست بزنند. وی می نویس77د ک77ه در موا77وع
ادبیات و سیاست انسان قراردارد ، ونویسنده باید مبلغ عدالت و متحد خل77ق درمقاب77ل ق77درت و زورگ77ویی
باشد. وی بااشاره به گوته می پرسد که او چه کوششی درمقابل انسان ستیزی ش7اهزاده ه7ای زم7ان
خود نمود. وی نویس77ندگی را وس77یله ای ب77رای انتقاداجتم77اعی بحس77اب م77ی آورد. اوس77الها درتبعی77د ب77ه
فعالیت افشاگرانه علیه فاشیسم آلم77ان پرداخ77ت وتح77ت تع77ثیر اس777تاندال،بالزاک، و زول دوس77تدارادبیات
انتقادی واجتماعی بود.اوزیرتعثیر سنت انقلبی ودمکراتیک فرانسه،خواه777ان مس77ئولیت سیاس7ی ب7رای
روش77نفکربود وباکم7ک رمانه7ای طنزآمی7ز ب7ه انتق7اد از ج7امعه امپریالیس7تی آنزم7ان پرداخ7ت. وی یک7ی از
مدافعان ارزشهای انسانی، سوسیالیستی و صلح خواهانه نیزبود وچ77ون تمای77ل ب77ه طبق77ه ک77ارگرانقلبی
داشت،اهمیتی خاص وجهانی برای سوسیالیسم قائ77ل ب77ود. اوهمچ77ون امی77ل زول ب77ا تاکی77د برارزش77های
انقلب فرانسه،خواهان مسئولیت و فعالیت سیاسی میان روشنفکران بود. ازدیگر زمینه های کارادبی او
انتقاد از میلیتاریسم و فرهنگ اطاعت ورزی بود. زمانیکه برادر جوانتر او یعنی توماس مان جایزه نوب77ل رااز

آن خود نمود،هواداران وی دست به اعتراض زدند،چون این جایزه را حق هاینریش مان می دیدند.
اودرمقابل فاشیسم به دفاع از جمهوری وایمار درآلمان پرداخت وبا انتقاد از جامعه پادشاهی ویلهلم77ی 

خواه77ان پای77ان فرهن77گ ب77ورژوایی ش77د. باانتق77اد از سیس77تم اجبارآموزش77ی وفرهن77گ اط77اعت زیردس77تانه
ویلهلمی به انتقاد ازسیستم آموزشی امپریالیستی دولت پ77روس پرداخ77ت. اوسیاس77ت ویلهلم77ی زم77ان
خودرا اتوریته و امپریالیستی نامید.محبوبیت اودرزم77ان جمه77وری وایم77ار درآلم77ان ت77اآن می77زان ب77ود ک77ه وی

بعنوان رئیس آکادامی پروسی انتخاب شد.
اوزیرتعثیر تئوری اجتماعی وادبیات فرانس7ه مخصوص7ا آث7ار آلف77777ونس،موپاساد،فلوبر،بالزاک و زول ب7ود.  

منقدین چپ بعضی ازرمانهای تاریخی اورا بخشی از رئالیس77م سوسیالیس77تی آلم77ان بش77مارمی آورن77د،
گرچه اودرآغازدرسنت دو مکتب سمبولیسم و رمانتیک می نوشت . اکسپرسیونیست ه77ا نیزاورایک77ی از
پیشگامان مکتب خودبشمار می آوردند. توماس مان یکی ازآثاراورا:"سرودی عالی برای دمکراسی" ن77ام
نه77اد. اون77ه تنه77ا ب77ه انتق77اد ازاخلق دوروی77انه خ77رده ب77ورژوایی بلک77ه ب77ه توا77یح کاپیتالیس77م م77درن
درآثارخودپرداخت. ناشناخته ماندن او درمیان اه77ل کت77اب درغ77رب ام77روزی را ب77دلیل ب77ی ت77وجهی منق77دین

ادبی به آثار او، به اتهام ایدئولوژیک بودنشان میدانند. 
ازجمله آثار هاینریش مان : درباره یوآخیم، سرزمین موعود،دونظر،شهری کوچ777ک،جوانی ه77انری ش7اه، 

بدطینت ها،استقبال از جهان،پروفسور آنرات،زیردستان،فقر،م77ادام لگ777روس،مجموعه مق77الت تنف777ر،فکرو
عمل، دیدارباقرن، پایان یک دیکتاتوری، جالب و نوول های دیگر،امیل زول، روزی خواهد آمد، از بیس77مارک
تاهیتلر،ونوس،دیانا،منور،الهه ها،نفس،ول777تر و گ77وته، و در ش77کار عش77ق ،هس77تند. کت7اب اتوبی77وگرافی او
"دیداربا ق7رن" اث7ری اس77ت ب7رای هومانیس7م و آزادی. او پ7ایه گ7ذار کتابخ7انه "کتابه7ای ممن77وعه" نیزب7ود.

 جلد منتشرشدند.25 در 1962مجموعه آثار وی درسال 
 بدلیل ممن77وعیت1933هاینریش مان درجوانی شغل کتابفروش و نشرکتاب راآموخته بود،ولی درسال   

قلم درزمان نازیها، چند روزی پیش ازدستگیری ازآلمان فرار نمود. وی گرچه درآمریکا جان خودرا نجات داد
 پی7ش از آنک77ه رئی7س آک7ادمی هن7ر1950ولی درآنجا درفقر،تنه7ایی، و گمن7امی زن7دگی نم7ود. اودرس7ال 

درآلمان شرقی شود،درآمریکا درگذش7ت. وی دع77وت آلم7ان ش7رقی ازخ77ودرا ن77وعی اع77اده حی7ثیت از وی
میدانست و از اینکه فاشیسم ازاو سلب ملیت نموده بود،احس777اس افتخ77ار م7ی ک7رد. وی غیاب7ا ازدول7ت

آلمان شرقی یک دکترای افتخاری از دانشکده فلسفه  دریافت نمود .

شاعر و اتوپی کمونیسم .۔ ۱۹۵

  ایستگاههای سیاسی یک نویسنده .
Vallejo, Cesar (1892 - 1938), Vargas Llosa, Mario (1936 - ?)

انسان بد زاده شد ،
بد زیست ،

مرده ای بد بود ،
و میرنده ای بد .
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مترجم آلمانی اشعار فالیو ، شاهر پروی7ی ، آث7ار او را نش7ان از ب7دبینی و ناامی7دی سرخپوس77تی نامی77د .
 زندگی نم77ود و در س77ن1892-1938سزار فالیو ، شاعر جوانمرگ کمونیست آمریکای لتین بین سالهای 

 سالگی در مهاجرت در پاریس درگذشت .46
 در اروپا زندگی نمود . ف7الیو در س7الهای مه7اجرت در فرانس77ه در فق77ر زیس7ت و در س7ال1922او از سال 

 وارد حزب کمونیست گردید . او از خانواده ای متوسط برخاسته بود و پیش از مهاجرت در کشورش1928
، معلم خصوصی ، دانشجو و صندوقدار یک شرکت نیشکر بود .

آثار اجتماعی انتقادی فالیو شامل شعر ، درام ، رمان ، مقاله ، داستان و س7فرنامه هس7تند . او یک7ی از
پایه گذاران ادبیات مدرن زبان اسپانیایی و مهمترین نماینده شعر آمریکای لتین در آغاز قرن بیست است

گرچه از او فقط سه مجموعه شعر بجا مانده . 
فالیو زندگی اش را در خ77دمت انقلب زب77ان و انقلب اجتم77اعی گذاش77ت . وی ب77ا ترکی77ب سوررئالیس77م و

رئالیسم ، مبلغ اتوپی کمونیسم در ادبیات بود .
آثار سزار فالیو نشان از مبارزه عظیم انسان علیه هستی و سختی های زندگی هستند . او در شعرش
از استتیک رادیکال زبان و کوششهای اصلحات اجتماعی اس77تفاده میکن77د . در آث7ار و خوانن77ده ب77ا عناص77ر
مدرن سوررئالیستی و رئالیستی روبرو میشود . فالیو از ترکیب ادبیات مدرن اروپا و ادبیات آمریکای لتی77ن

با ادبیات سرخپوستان ، ادبیات جدیدی بوجود آورد . 
آثار او نشان از هومانیستی جامع در خود دارند . وی با مخالفت با شعار " هنر در خ77دمت هن77ر " ب77ه رن77ج
مردم در حاشیه جامعه مدرن پرداخت . ش77عر ف77الیو در خ77دمت مب77ارزه اجتم77اعی اس77ت . او خ77ود ش77اهد

استثمار جمعیت سرخپوست کشورش بود .
وی یکبار به اتهام شرکت در یک عملیات مبارزه مسلحانه دس77تگر و م77دتی ب77ه زن77دان افت77اد . وی ش77اهد

استثمار کارگران معدن پرو مخصوصا کارگران سرخپوست آن کشور بود .
فالیو در شعرش در جستجوی عشق و ارزشهای اب77دی اس77ت . او از یکط77رف ی77ک جه77انوطن کمونیس77ت
است و از طرف دیگر عاشق مارکسیس7تی سرخپوس77تهای ب77ومی کش77ورش . وی میگف77ت ک77ه هس77تی
یعنی قدمی روزانه بسوی مرگ اجتناب ناپذیر . او بج77ای ش77غل ه77ای ب77ورژوایی ، ش77اعر س77نت رمانتی77ک
مردم دوستی شد . در شعر او خواننده با اعتراض اجتماعی ، از خودگذشتگی دینی ، عش77ق اروتی77ک و

ناله بیگانگی روبرو میشود .
 نفری بود . وی در دانشگاه ادبیات اسپانیایی تحصیل ک77رده13سزار فالیو ، جوان ترین کودک یک خانواده 

 در ب77اره رمانتی77ک در ادبی77ات اس77پانیایی نوش77ت .  او در1915بود و پایانن77امه دانش77گاهی اش را در س77ال 
فرانسه و در جنگ داخلی اسپانیا بعلت شغل روزنامه نگاری ، به کمونیسم علقمند ش77د . وی در س77ال

 به سبب کمونیست بودن از فرانسه اخراج شد و به اسپانیا رفت و در آنج77ا ب77ا گارس77یا لورک77ا آش77نا1930
گردید .

فالیو به سبب زندگی مادی سخت  به بیماری افسردگی دچار شد ولی بعد از سفر ب77ه ش77وروی و ورود
ب77ه ح77زب کمونیس77ت فرانس77ه دوب77اره در زن77دگی روزم77ره فع77ال و امی77دورار ش77د . شکس77ت جبه77ه
جمهوریخواهان  در جنگ داخلی اسپانیا از جمله علل افسردگی روحی او بودند . فالیو بع7د از مرگ7ش در

 بعنوان شاعر مهم زبان اسپانیایی مورد توجه منقدان و دوستداران شعر قرار گرفت . 1960سال 
از جمله آثار سزار فالیو ، سرودهای انسانی ، پستچی سیاه ، سفر به روس77یه ، ولف77رام ب77رای ی77انکی ،
تریلسه ، و هرولد سیاه ، هستند . رمان " ولفرام برای یانکی " اولین نم77ایش مب77ارزه ا77د امپریالیس77تی
طبقه کارگر در آمریکای لتین بشمار می آید . در کتاب " آوازهای انسانی "  ، فالیو به مبارزه برای نج77ات
انسان از توحش و بربریت جامعه طبقاتی میگوید. فالیو گرچه در آغ77از متک77ی ب77ه مدرنیس77م ب77ود ، بع77دها
ولی سبک مستقل خود را یافت و ب77ا اس77تفاده از عناص77ر زب77ان عامی77انه و زب77ان روزم77ره ، ب77ا س77نت ادب77ی
گذشته قط7ع رابط77ه ک7رد . او در ش7عرش ن7ه تنه7ا خ7الق انقلب زب7ان بلک77ه خواس7تار تغیی7رات اجتم7اعی

 بعنوان مهاجر در پاریس بصورت ژورنالیست و فعال کمونیست رندگی نمود . 1923است . فالیو از سال 
ماریو وارگاس لوسا ، نویسنده پرویی ، خالق رمانهای روانشناسانه و هومانیسم بورژوایی ، خود از    

طبقه ای مرفه برخاسته بود . او با انتقاد از جامعه کاپیتالیستی کشور پ7رو و تص7ویری انتق7ادی از ج77امعه
سرخپوستان لیما ، جام جهان نمایی  انتقادی از کشور پرو عراه کرد . 

وارگاس نه تنها به انتقاد از واعیت آزادی بیان در کشورش بلکه به انتقادی علن77ی از دیکت77اتوری نظ77امی
 ساکن اروپ77ا و آمریک77ا1958کشورهای امریکای لتین پرداخت . او بعد از ترک دانشکده افسری ، از سال 

شد . 
وارگاس لوسا در زمان دانشجویی مدتی هوادار کمونیسم ، بعد طرفدار سارتر ، و س77پس جانب77دار فی77دل
کاسترو و جامعه مدل کوبا شد . بعد از سرکوب بهار پ77راگ توس77ط استالینیس77ت ه77ای ش77وروی ، او ا77د
کمونیس77ت گردی77د و م77ارکوزه را ش77اعر درب77اری فی77دل کاس77ترو نامی77د . او همچ77ون آل77بر ک77امو ، ب77ه س77بب
خشونت و بنیادگرایی ، اد انقلب و مخالف توتالیتاریسم چپ و راست ش7د . وارگ77اس بع77د از ج77دایی از
کمونیسم ، هوادار اقتصاد لیبرال و دمکراسی مدل شمال اروپا گردید و به نقل از کارل پوپر میگفت که در

جوامع آزاد ، از جمله وظایف شهروندان آنست که نگذارند حکومت هایشان خشن و وحشی گردند .
ماریو وارگاس لوسا مدام ژانر نویسندگی اش را خلف نظر منتقدین ادبی تغییر داده است. آثارش شامل
رمانهای تاریخی ، داستانهای اتوبیوگرافیک ، رمان سیاسی اجتماعی ، و رمان تخیلی طنزآمیز هستند .
رمانهای اد ارتشی اد دیکتاتوری او چنان ج77امع هس77تند ک77ه میتوانن77د در ه77ر ج77امعه ای اتف77اق افت7اده

باشند .
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ه77ر ک77دام از آث77ار او ش77امل عناص77ر اتوبیوگرافی77ک اس77ت . در آث77ار او غی77ر از طن77ز و اروتی77ک ، جانب77داری از
سرخپوستان کشور پرو نیز میگردد . 

 اس7ت . او در اروپ7ا و آمریک7ا2010 میلدی و برن7ده ج77ایزه نوب77ل ادب7ی درس7ال 1936ماریو وارگاس متول77د 
استاد دانشگاه و منقد ادبی بود ، و در جوانی جزو س77ردبیران ی77ک مجل77ه ادب77ی کوب77ایی ش77د و در س77ال

 کاندیدای ریاست جمهوری کشور پرو بود1990 رئیس کانون نویسندگان کشورش گردید و در سال 1976
ولی در انتخابات رای کافی در مقابل رقیبش نیاورد . وارگاس غالب77ا جمل77ه ای از فل77وبر را نق77ل میکن77د ک77ه

گفته بود " هستی را فقط میتوان با کمک نشئگی ادبی قابل تجمل نمود " .
مهمترین آثار وارگاس – شهر و سگ ها ، خانه سبز ، بحث در کلیسای جامع ، سرهنگ و گروه77ان زن77ان
اش ، عمه ژولیا و خطاط ، جنگ در پایان دنیا ، داستانهای مایتاس ، جشن بز نر ، اتوبیوگرافی م77اهی در
آب ، جنبه دیگر زندگی ،تحسین نامادری ، نمایشنامه قصه گو ، مرگ در آندن ، رمز و رازهای دون ریگ77و ،

و زمان شور و شوق ، هستند .
او در کت77اب " داس77تانهای مایت77اس " ب77ه زن77دگی و شکس77ت ی77ک مب77ارز تروتسکیس77ت می77پردازد . منظ77ور
نویسنده در رمان معروف "  جشن بز نر " یک دیکتاتور ارتشی است . رمان " خانه سبز " او به تاریخ ی77ک
فاحشه خانه میپردازد که ارتش در جنگلهای آمازون ساخته بود تا ارتشی ها به زنان و دخ77تران معم77ولی
جامعه تجاوز نکنند . او در این رمان ارزشها و تصورات اخلقی یک ارت77ش دیکت77اتوری در ی77ک کش77ور جه77ان

سومی را نشان میدهد .
ماریو وارگاس به انتقاد از ارتشی فاسد و ناتوان میپردازد که در اداره یک فاحشه خانه ن77اتون اس77ت ول77ی
ادعای اداره جامعه فقر زده را دارد . در آثار او انتقاد از هرم حاکمیت در ارتشی است ک77ه خلقی77ت ف77ردی
را نابود میکند ، انتقاد از بچه ننه هایی که در ارتش ، ظالم و زور گو میشوند . او به انتق77اد از ی77ک ج77امعه
مفعول و غیرفعال میپردازد که ترسوها و فاسدان معیاره77ا را تعیی77ن میکنن77د . رمانه77ای ا77د دیکت77اتوری  و

رئالیستی انتقادی وارگاس در تمام دنیا مورد توجه روشنفکران اجتماعی قرار گرفته اند .

 گمنام قبرستان پانتئون .یا؛ شهره آفاق  یسندهنو۔ ۱۹۶

 .یاست از سیات ادبیری هوگو ،و جدا ناپذیکتورو
Victor Hugo (1802 – 1885)

 فرانس77ه، ب77هی اجتم77اعی ،ول77یک دوران رمانتیسنده هوگو، نویکتور ویتانگار بعد از حدود دوقرن، مشهور
ی بازهرخندید آندره ژیست؟ فرانسه کیسنده نوین شده باشد. در جواب پرسش، بزرگتریک خود نزدیانپا

 استی ایوانه هوگو، دویکتور گفته بود که : " یگری هوگو! " . منتقد دیکتورجواب داده بود :" متاسفانه و
 ازآغ77از طرف77دار ومبل77غیاس77ی ب77ا مواا77ع گون77اگون سی هوگ77و ول77یکتور. " . ویداند هوگو میکتورکه خودرا و

 وجود بعدازمرگین. با ایستند نی از هم جداشدنیاست و سیات که ادبیگفت می بود. وی اجتماعیاتادب
 قبرس77تان پ77انتئونیعن77ی یر مشاهاودرقبرستان ی از طرف دولت شد و بخاک سپاری ملی اعلن عزای،و

 نشده بود.ی منتقد مردمیب ادیچ مرگ هیازشامل امتینانجام شد، تاآنزمان ا
 بودند، اوازس77الی انقلبی روشنگریک ی که آثاراوازابتدا حاویشد غرب امروزه اشاره میات ادبیخدرتار   

ین7دگی بعه7ده گرفت77ن نمایل خاص آنزمان او بدلیت آورد، محبوبیان" بمی خلقیات علنا سخن از "ادب1864
 انس7ان وی7ت او،تربیت و مس77ئولی7ام ب777ود.ازآغاز، پی7ات و ع77دالتخواهانه درادبیانه مبارزه جویسم هومانیک

یی امروزه ماشاهد توانای ولید آفریک رمانتی بود. گرچه اودرآغاز آثاری و اراده انسان معمولیرو به نیمانا
 ب77اربهین است که نخستی جهانیات ادبی مردمیسندگان  از نویکی. او یم متنوع و گوناگون او هستیها

ی77ز نیراندیش77ه و سی انسان را از نظ77ر اخلق77یشرفت و پمل تحول، تکای پرداخت. ویزمواوعات کارگران ن
. اویزبایدباش7د نی77دئولوژیک ن77ه تنه7ا س77رگرم کنن7ده بلک77ه ای7اتم77ورد ت77وجه ق7رار داده اس77ت. درنظ77ر او ادب

ی77ات ک77ه ادبیگف77ت می خ77ودقرار داد. وی داس77تان و رمانه77ایع را درمرکز وق77ای مردمی بار تودههایننخست
ی77ان می آنزمان س77نگی گفت که وید عموم جداشود.  با توجه به زمان او باشکلت تواند از انظار و مینم

 بخود بدهند.ی حاکم انداخت تا آنان تکانی ادبیقاهای ها، و بوتیستم ها، سیه : نظری ایشهخانه ش
یرآث77ار ب77ه حس77اب تعثی77د درش77عر،درام و داس77تان رابای درآغ77از وخل77ق آث77اریکتورهوگ77و ش77دن وی77کرمانت 

یک ب77ه تئاترکلس77ی77م عظی او،ا77ربه ای77ک رمانتیسی نویشنامه آلمان بشمارآورد. نمایک رمانتیروشکسپ
 رااعلنفرانس77ه یک مکتب رمانتیقای و بوتی (کرومول) برنامه ادبیشنامهفرانسه وارد آورد.اودرمقدمه نما

  خلفی آورن77د. وی بحس77اب م77یس77م دورانس77از آنزم77ان رمانتیفس77ت مانی77ک مق77دمه راام77روزه یننمود. ا
 ب77پردازد. او ص77حنهی اجتم77اعیات شود و به طرح واقعی اجتماعید بایز که درام نیگفتاستاندال وبالزاک م

ی آورد، چون صحنه تئ77اتر ،جه77انی بشمار می انسانیح و اخلق صحی انتقاد اجتماعی برایتئاتر را مکان
 ب77ه ج77انیک و رمانتیک نظرات آنزمان محافل طرفدار کلسینگونه. بخاطر ایرود میاستاست که سراغ س

 را ب77ایک رمانتینگونه داشت. او ایز نیبرالیسم لیاسی با مکتب سیکی او رابطه نزدیسمهم افتادند. رمانت
.میدید و حکومت مشروطه آنزمان سازگار یحی مسیند

 راازآن خ77ود نم7ود و ازیس77ی شعرنویزه ج7ای7ک ی س7الگ17 در س77ن 1819 ب7ار درس7ال ینهوگو نخست  
 مخل77وط نم7ود وی نمود. اوبعدها ش7عرش را ب7ا موا77وعات فلس7فیافت دریلی بورس تحصیک 18 یگلودو

ی از انقلب77ی77ر ش7رق ،غی7ات ادبیر. اش7عار اوآنزم7ان تح7ت تع77ثید نامیاسی سی خودراشاعریرهمچون ولت
 گفت77هی در نوج77وانی دربرداش77تند. ویز از غم ها را نیادی و یعت، به طبی به گذشته، توجهی نگاهودن،ب
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 ان77د، گرچ77ه اوی77ده نامی77ز رم77ان نیر. هوگو را شکسپید خواهد رسیان شاتوبریت به مشهوریبود که او روز
یتوان7د ب7ا : انقلب ژولی آث7ار او خوانن7ده ام7روزه می7ق والتر اسکات اس7ت  . ازطریخی رمان تاریرتحت تعث

 و سلطنت مشروطه و ارتجاع حاکم آنزمان آشنا گردد. رمان " گوژپشتیس،فرانسه، شورش کارگران پار
 " ، اوی7ان نوای آورن7د . دررم7ان " ب7ی فرانسه بشمار میک دوره رمانتیخی رمان تاریننتردام " او را مهمتر

ی77ن زمان خودرا باهم گ77ره بزن77د. ایدئولوژیک، و ای ادبیاسی، سی، گوناگون فلسفیلتموفق شد که تما
 ب77ود. وی آثار پرخواننده فرانس77وین از مهم تریکی یت،سالها انسانیق تشوی برایی کوششهایلرمان بدل

. در رم77انیدانند استعمارگر آنزمان می اروپایاهان سی اثر اد برده دارین " اورا بزرگتریاهرمان " درفش س
 را مط77رحی مخ77الفت خودب77ا خش77ونت درانقلب اجتم77اعیا و مارات،گویر با روبسپه "  او در رابط93" سال 

نموده است.
 بود، دری ژنرال ناپلئونیک نمود. او چون فرزند ی درفرانسه زندگ1885-1802 ی سالهاین هوگو بیکتورو  

 بط77وریس، پاریک تکنی دردانشگاه پلیل بعداز تحصی بسر برد. ویتالیا و ایا سالها در اسپانی،دوران کودک
 قرار داد.ی اجتماعیاتتمام وقت خودرا در خدمت ادب

. هوگ77وی7د نامیر ناپلئون سوم نمود و اورا ناپلئون حقیه درآثارش دعوت به مبارزه علی سالیانههوگو در م 
ی ن7اپلئون ه7ای7ا زد ؛ در زم77ان او گوی و بازگش7ت دمکراس7یاس77یسالها درمهاجرت دست ب7ه مب7ارزه س

 ب77ه مب77ارزه1848 پرداختن77د. هوگ77و ازس77ال ی به مبارزه م77یگر کسب قدرت با همدیگوناگون درفرانسه برا
 به دفاعی جمهوریس مقام رئید مجلس و کاندینده  دست زد و سالها بعنوان نمای اجتماعیهای آزادیبرا
ی77ز نیخ77واه و چ77پ جمهوری مترقیک رمانتی اصلینده و نمایسین پرداخت. هوگو را تئوریبرالی لیدههایاز ا
 انقلب از زن77دان،یزانه77ای پارتی آزادی براش جناح چپ مجلس بود، به کوشینده او نمایکه اند. زمانیدهنام

اقدام نمود.
ی ه77ایده ش77بنامه، چک77امه، و قص77یه، اعلمیاسی،آثار او شامل: شعر، درام، داستان،رمان، مقاله س  

 ش77اه س77رخوش، ماس77کی، گوژپشت ن77تردام، هون77اینوایان،  بی جلد5منظوم، هستند،از آنجمله : رمان 
 وحشتناک، افسانه قرون،ی سالی، بلس، درجواب پرونده شاکی، رو1873خندان، افسانه جهان، رمان 

ی77ا، ک77ارگران، ک77ارگران دریای دریچاره، آدم بیک ی محکوم، درباره مرگ و زندگیک روز ین آخریاه،درفش س
 مق77الهیدهها،و مجم77وعه چک77امه و قص77ی، ه77ا، توجه77ات، ش77رقیه اشعات و سایزی، پائی، برگها93سال 

 از اوی جلد21 ی آثارعه و در خارج از فرانسه، مجموی جلد43. تاکنون در فرانسه مجموعه آثار یرشکسپ
 منتشر شده اند.یزن

 و م77الرمه را  به77تریر هستند که قشر کتابخوان زم77ان ح77ال، م77ولی امروزه مدعیات ادبین ازمورخیگروه 
 خودراازدستیت هوگو در رقابت باآثار استاندال، بالزاک و فلوبر، محبوبی شناسد تا هوگو را، و رمانهایم

ی ب77رای شانس77ین77ده آدر ی اش77عار وی فرام77وش ش77ده ان77د، ول77یزغالبا هوگو نی هایشنامهداده اند،و نما
 خوانندگان خواهند داشت .یان میتمحبوب

   Werke der Weltliteratur        دوره های ادبی غرب و شاهکارهایش .۔ ۱۹۷

دوره باستان ، خشم و نفرین خدایان و اسطوره گرایی .-1
افسانه ها ، اثر ازوپ . اورستی ، اثر آشیلوس . آنتی گ77ون ، اث77ر س77وفکلس . م77دآ ، اث77ر اوریپی77دس .
لیسیسترات ، اثر اریستفانس . رافینس و خلوعه ، اثر لنگوس . آمفی ترون ، اثر پلوت77وس . انی77س ،

اثر ورژیل . متامورفوزن ، اثر اوید . اعترافات ، اثر آگوستینس .
 
سدههای میانه ؛ خداجویی و شوالیه ها .-2

سرود قهرمانی ، اثر سید . ترانه نیبلونگ ، اثر والتر فوگل وایده . پ77ارزیوال ، اث77ر آش77نباخ . تریس77تان ،
اثر گوتفرید اشتراسبورگ . مرگ آرتوس ، اثر توماس مالوری . 

از رنسانس تا باروک .-3
گانسوینزه ، اثر پترارکا . اشعار فرانس ویلون . یهودی اهل توله دو ، اث77ر فلیک77س دوگ77ا . زن77دگی ی77ک

رویا است ، اثر پدرو کالدرون . ماجراجویی سیمپلیسموس ، اثر گریملهاوزن .

دوره روشنگری و رمانتیک .-4
زندگی و نظرات ، اثر لورنس اش77ترن . ت7ام ج7ونز ، اث77ر فی7دلینگ . خ7ادم ارب7اب دوم ، اث7ر گول77دونی .
کاندیده ، اثر ولتر . یعقوب قدری و اربابش ، اثر دیدرو . عش77ق ه77ای خطرن77اک ، اث77ر پی77ره دلکل77وس .
اما ، اثر آوس77تن . فرانک77ن اش77تاین ، اث7ر م77اری ش77لی . ای77وان ه77و ، اث7ر وال7تر اس77کات . خویش77وندی
اختیاری ، اثر گوته . میشل کولهاس ، اثر هاینریش کلیست . م77رد ش77نی ، اث77ر ه77افمن . از زن77دگی
یک آدم مفلوک ، اثر یوسف آیشندورف . اش77عار عجی77ب پی77تر ش77لمی ، اث77ر آل77برت خامیس77و . آخری77ن

مهیکان ، اثر جیمز کوپر . موبی دیک ، اثر هرمان ملویل . نامزدها ، اثر آلساندرو  مانزوتی . 

دوره رئالیسم .-5
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اوج توفان ، اثر امیلی برونته . لباس آدم ساز است ، اثر گاتفرید کلر . اسب ابلق س77وار ، اث77ر تئ77ودور
اشتروم . پینوچیو ، اثر کالرو کلودی . آلیس در سرزمین عجایب  ، اثر لویز کارول . جزیره گنج ها ، اثر

روبرت استون سون . 

دوره ادبیات مدرن .-6
ی ب77ا غازه77ای77ل نی . س77فرهایندبرگ ، اث77ر کن77وت هامس77ون . غ77م ن77امه ، اث77ر اس77تریگرس77نگ

 . الغ خ77انم ، اث77ر آرت77وریل77د ، اث77ر اس77کار وای گ77رای77ان دوریر ، اثر   سلما لگرل77ف .  تص77ویوحش
 ، اث77ر هوفمنت77ال . ش77ش نف77ر دری . هرکس77یلک77ه ری77ا م77الته ، اث77ر ماریادداش77تهای . یتزرش77ن

ی . مانهاتان ، اثر دسپاسوس . شاهزاده کوچک ، اثر آنت77ونیراندلو ، اثر پیسنده نویک یجستجو
ی . لئوپ77ارد ، اث77ر توم77اس لمپ77دوزا . باغه77ای ل77ویم77و انس77ان اس77ت ؟ ، اث77ر پری77ک . آن یاگزوپ77ر

ی باساتیورتی ، اثر گیکونتن

شاهکارهای ادبی زمان حال در غرب .-7
زنگبار یا آخرین دلیل ، اثر آلفرد آندرشن . اشرافی ، اثر سائل بلو . قصابخانه شماره پنج ، اث77ر ک77ورت
فونه گوت . تریلوگی نیویورک ، اثر پاول آوس77تر . زولری77س ، اث7ر استانیس77لو ل77م . س77فر طوی77ل ، اث77ر

یورگ سمپرون .

شاهکارهای ادبی غرب . ۔ ۱۹۸
 

( بخش دوم )

الی77اس و ادیس77ه ، اث77ر ه77ومر . کم77دی اله77ی ، اث77ر دانت77ه . دک77امرون ، اث77ر بوکاس77یو . دون کیش77وت ، اث77ر
سروانتس .  مقالت ، اثر مونتینی . رومئو و ژولیا ، اثر شکسپیر . هاملت ، اثر شکسپیر . دشمن بش77ر ،
اثر مولیر .  اعترافات ، اثر روسو . ناتان یهودی ، اثر لس77ینگ . رنجه77ای عاش77قی ورت77ر ج77وان ، اث77ر گ77وته .
.فاوست یک و فاوست دو ، اثر گوته . ویلهلم تل ، اثر شیلر . قصه های خانگی کودکان ، اثر برادران گریم

.مرگ دانتون ، اثر بوشنر . آلمان یک افسانه زمستانی ، اثر هاینه . قتل دونفره ، اثر ادگار آلن پو
کوژپشت نتردام ، اثر ویکت77ور هوگ77و . رویاه77ای برب77ادرفته ، اث77ر ب77الزاک . بیچ77اره گ77ان ، اث77ر ویکت77ور هوگ77و .
اشرافی اهل مونت کریستی ، اثر آلکساندر دوما . دم77اغ ، اث77ر گوگ77ول . ی77وگنی اویگی77ن ، اث77ر پوش77کین .
قصه ها ، اثر هانس کریستیان آندرسن . اولیور تویست ، اثر چارلز دیکنز . مادام بواری ، اثر فل77وبر . س77فر
٬به مرکز زمین ، اثر ژول ورن . تقسیر و گناه ، اثر داستایوسکی . جنگ و صلح ، اثر تولستوی .  آنا کارنینا

اثر تولستوی . الفی بریست ، اثر تئودور فونتان . ماجرای تام ساویر ، اثر مارک تواین . کتابهای جنگل77ی ،
اثر کیپلینگ . قلب سیاهی ، اثر یوسف کنراد . خوشه های خشم ، اث77ر ب77ودلر . ن77ورا خ77انم ، اث77ر هنری77ک
ایبسن . تصویر دوریان گرای ، اثر اسکار وایلد . باغ آلبالو ، اثر چخوف . خ77انواده ب77ودن ب77روک ، اث77ر توم77اس

مان . سیدارتا ، اثر هرمان هسه . محاکمه ، اثر کافکا .
اپرای سه شاهی ، اثر برشت . میدان آلکس در برلین ، اثر دوبلین .  در جستجوی زمان از دست رفته ، 

اثر مارسل پروست . الیس ، اثر جیمز جویس . دوشیزه دالووی ، اثر ویرجینیا وولف . الکترا بای77د م77اتم زده
باشد ، اثر اونایل . شهر کوچک مان ، اثر توماس وایلد . جهان زیبای جدید ، اثر هوکسلی .

 ، اثر جرج اورل .  جامعه بسته ، اثر سارتر . طاعون ، اثر کامو . خانه برناردا آلیاس ، اثر1984رمان سال  
لورکا . خیال ها ، اثر بورخس . در انتظار گ7ودو ، اث7ر س7اموئل بک7ت . اش7تیاق ایس7تگاه آخ7ر ، اث7ر ت7انیس
ویلیامز . مرگ یک تاجر ، اثر آرتور میلر . پیرمرد و دریا ، اثر همینگوی . قاای ، اثر دورنمات . هوم77و ف77ابر ،
اثر ماکس فریش . طبل حلبی ، اثر گونتر گراس . عکس جمعی با مادام ، اثر هاینریش بول . زب77ان نج77ات
یافته ، اثر الیاس کانتی . لولیتا خانم ، اثر نابوکف . دکتر ژیواگو ، اثر پاس77ترناک . ص77د س77ال تنه77ایی ، اث77ر

 21مارکز . قصه گو ، اثر ماریو وارگاس لوسا .

درادبیات، ادکمونیست ها بیوگرافی کوتاهی دارند .۔ ۲٠٠

 صفحه گزارش امنیتی .80000شاعر معترض و 

بعدازانحلل نظام استالینیستی آلمان شرقی سابق واشغال وزارت اطلعات وامنیت آن کشور، مشخص
 ص77فحه گ77زارش80000شد که پرونده امنیتی "وولف بیرمند " ، ش77اعروترانه س77رای آن کش77ور ب77ه حج77م 

 ساله، ب77ه ای77ن وس77عت نبودن77د!. بیرم77ن درس77ال53رسیده است ؛ احتمال مجموعه آثار این شاعرآنزمان 
 ازآلمان غربی سرمایه داری به آلمان شرقی سوسیالیستی مهاجرت کرده بود چ77ون ازخ77انواده ای1953

 درزمان جنگ جه77انی دوم ب77ه ج77رم کمونیس77ت و1943کمونیستی برخاسته بود و پدرش رانازیها درسال 
یهودی بودن و مبارزات اد فاشیستی، دربازداشت به قتل رسانده بودند. اوبعدها بدلیل انتقادازسیس77تم

 ممن7وع1965 ازح7زب کمونیس7ت آن کش7ور اخ7راج ودرس7ال 1963استالینیستی آلم7ان ش77رقی،درسال 
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 مین پلنوم کمیته مرکزی ح7زب کمونیس7ت آلم77ان ش7رقی،وی ممن77وع الش77غل ش77د و11القلم گردید. در 
 بدعوت سندیکاهای کارگری آلمان غربی جهت  اجرای کنسرتی به آن کشورس77فر1976زمانیکه درسال 

کرده ب777ود،به دلی77ل انتق77اد از نظ77ام آلم7ان ش7رقی،از وی س7لب ملی7ت ش7د و اج7ازه نی77افت ت7ا ب77ه کش77ور
خودبازگردد. بیرمن درنوجوانی؛پیش ازآنکه هم77راه مادرمب77ارز کمونیس77ت اش ب77ه آلم77ان ش77رقی مه77اجرت
کند،عضوسازمان جوانان حزب کمونیست آلمان غربی بود. وی دراشعار،ترانه ها و کنسرت های خ77ود ب77ه
انتقاد از س7رمایه داری،فاشیس77م جدی7د، و استالینیس77م س77ربازخانه ای، پرداخ77ت. اوبع7دازاخراج ازآلم77ان
شرقی و سلب شهروندی از وی، م77ی پرس77ید : " چ77را بای77د س77لح بدس77تان از گیتاربدس77تان ای77ن چنی77ن

بترسند ؟ " .
بعدازسلب ملیت ازاو،گروه بیشماری ازنویسندگان و هنرمندان مقیم آلمان شرقی ب77ا گ77ردآوری امض77اء  

درنامه سرگشاده ای به رسانه ها و کمیته مرکزی حزب کمونیست،خواهان همدردی و اتحاد بااوش77دند.
 نف77ر از50این عمل موجب خشم دولت استالینیستی آلم77ان ش77رقی ش77د و ب77ه اخ777راج،تعقیب، و تن77بیه 

امضاء کنندگان فوق پرداخت که اربه عظیمی به فضای فرهنگی آن کشور شد. از جمله امض77ا کنن77دگان
آن نامه اعتراای سرگشاده، خانمهای کریستا ولف، و سارا کیرش – و آقایان هاینرمولر،اش777تفان ه77ایم،
یورک بکر،راینر کونسه، و غیره بودند. دربخش ه7ایی ازآن ن7امه آم7ده " بیرمند،ش777اعری منتق77د و ن77اآرام ؛
همانطور که غالب شاعران پیشین معترض، بودند . جامعه سوسیالیس77تی بای77دخلف جوام77ع دیکت77اتوری
توانایی پاسخ به اینگونه انتقادهاراداشته باش77د. بیرم77ن هیچگ77اه ج77ای ش77ک نگذاش77ت ک77ه طرف77دار چ77ه
نظامی است. ماعلیه سلب شهروندی اواعتراض میکنیم و خواهان تجدیدنظر درحک77م اعلن ش77ده ف77وق
هستیم. آیا آلمان شرقی بایدازشاعران خود وحشت داشته باشد؟ " . بیرمن درآلمان غربی نیز به انتقاد
ازبرنامه اتمی آلمان، و طرفداری از جنبش سندیکایی و س77ازمانهای مس77تقل مردم77ی پرداخ77ت. اوخ77ودرا
مهم77انی از آلم77ان ش77رقی میدانس77ت ک77ه درآلم7ان غرب7ی نیزنس77بت ب77ه سوسیالیس77م وفاداراس77ت. وی

 دریک سخنرانی توده ای گفت که او خواهان اخ77راج "کل77ه1989درزمان گورباچف ووحدت دوآلمان درسال 
بتونی های حزب استالینیستی"، ازسیاست است. 

رسانه های آلمان شرقی سالها القابی مانند: دشمن اصولی سوسیالیسم، فردگرای آنارشیست، ا77د
کمونیست، آلوده کننده حزب کارگران، شاعر دهن دری77ده، وغی77ره ب77ه او دادن77د و وی را ل77ذت ج777و،فاسد و
مبتذل نامیدند. بیرمن به طنز میگفت که او دش77من رس77می و ش77ناخته ش77ده استالینیس77م اس77ت. آنه77ا
بیرمن را درکنار اشتفان هایم و هاینر مولر متهم به شکاکی و آنارشیسم بورژوایی نمودند. بیرمن درب77اره
برشت گفته بود که :" بهترین تصمیم او کمونیست شدن بود، و بدترین تصمیم او کمونیست ماندن بود "
و کسیکه تغییر کند،نسبت به خود وفادارمانده است . و کسیکه خودرا بخطر نیندازد، زودتر کشته خواهد
شد . بخش دیگری از رسانه های آلمان شرقی مدعی شدند که ب77ااخراج وی ازکشور،م777وجب اس77طوره
شدن بیشتراوشده اند. بیرمن میگفت که یک رابطه دیالکتیکی میان انتقادسیاس77ی و مس77ایل شخص77ی
وجود دارد. انتقاداوشامل "جمهوری کپکی" و "کله بتونی های" استالینیستی کمیته مرکزی هس7تند. او

اشاره به اختلف  ادعاهای آرمان گرایانه و واقعیات روزمره درآلمان شرقی می نمود.
بیرمن اززمان اقامت درآلمان غربی به انتشار مقالتی درباره مسائل روز  در مطبوعات ترقی خ77واه و چ7پ
لیبرال پرداخته است. اوتاکنون به دریافت جوایز : بوشنر، هلدرلین،فونتان،ش77هر وایم77ار، و ج77ایزه یهودی77ان
گالینسکی،نائل آمده است. وی با گذشت زمان تمایلت بازگشت به ریشه های یهودی خودیافته است.

 نفر از خویشاوندان خودرااز دست داد. 30به نقل از تاریخ، او درزمان حاکمیت فاشیسم درآلمان،بیش از 
اشعاروترانه های هنرمندانه واعتراای اودرسنت اشعار هاینه، برشت، و ویل77ون، هس77تند. اودراش77عارش
به استفاده اززبان عامی777انه،زبان روزم77ره و نق77ل قوله77ای ادب777ی-سیاسی م7ی پ7ردازد . تران77ه ه7ای ص77لح
خواهانه،اشعارانتقادی-اجتماعی اوباانگیزههای شخصی وتاریخی هستند. اودرنوش77ته ه77ایش، مه77اجم،
خشن و بی تعارف است. انتقاد،شکاکی وسرزنش،ازخصوص77یات دیگرآثاراوهس777تند.اودریکی ازاش77عارش

میگوید : " سربازها همه یک اشتیاق دارند،مرده یا زنده ".
وولف بیرمن، شاعر،نویسنده،خواننده،آهنگس777از، و تران77ه س77را، دردانش77گاه اقتص77اد سیاس777ی،فلسفه و
ریاا77یات خوانن77ده ب77ود. اوم77دتی درتئاتربرش77ت ب77ه فع77الیت پرداخ77ت. ازجمل77ه آموزگ77اران او،غی77راز: ژان

پیره،هاینه، و برشت، ترانه سرایان سدههای میانه مانند: ویلون و فرانسیس هستند.
ازجمله آثار او : بازبان مارکس و انگلس –منتظر روزهای بهترنباشید- یک زندگی پیش ازمرگ وج77ود دارد-
تاریخ،جریان سوسیالیس77تی خودراخواه77دپیمود- ب77اوجوداین- نیم77ه زن7دگی- م7رگ فرش77ته ب77دلیل س77قوط
ازآسمان- جهان زیباست- برشت،نسل بعدازتو!- سیم چن77گ موسیس77قی- آلمان،ی777ک قص77ه زمس77تانی-
نمایشنامه اژدها- ترانه های عشق،آوازهای تنف77ر- ارثی77ه – دلق77ک ص77لح- م77اوجنون امی77د- ازس77لب ملی77ت
تاانقلب نوامر- مجموعه اشعار- درباره آلمان،درمیان آلمانیها- زندگی تلخ وشیرین- برای رفقایم- ایکاروس

سال درغرب- تمام ترانه ها – س77قوط دادال77وس –13پرویسی- جهان وارونه- باریکادها و سخره میمونها- 
پله ای شعروترانه – و بهشت روی زمین – هستند.8ترانه های عشقی- بوتیقای 

مقالت همراه در اینجا ، شامل۔ ۲٠۱

کلسیک و رئالیسم سوسیالیستی . ادبیات روس میان
پنج جایزه نوبل ، چهار در تبعید  است .



237

ادبیات رئالیستی در روسیه تزاری .

در تاریخ ادبیات روس خواننده شاهد سه دوره ادبی –از روشنگری ت77ا دوره رمانتی77ک ، از رمانتی77ک ت77ا دوره
رئالیسم ، و از رئالیسم تا شروع انقلب ، میشود . ایمانوئ77ل وگم77ن در کت77اب تاری77خ ادبی77ات روس م77دعی
است که مکتب ادبی رئالیسم ، ادبیات انقلب بود . او به وقایع تاریخی آنزمان اش77اره میکن77د و مینویس77د

 با اطلع پیشین تزار آلکساندر اول ، که حاکمی لیبرال و روشنگر ب77ود ، ت77زار پ77اول اول ،1851که در سال 
که حاکمی مستبد بود ، بقتل رسید .

این دوره زمان خلقی7ت ادب77ی پوش77کین و جنب7ش اجتم7اعی دکابریس7تها ب77ود . بلینس77کی ، منق77د ادب7ی
معروف ، به ترجمه آثار مشهور غربی مانند – گلداسمیت ، والتر اسکات ، بایرون ، گوته ، شیلر ، فونت77ان

ف پارنی ، هومر ، و ورژیل پرداخت .
5 تزار روسیه ب77ود ،در دوره ح77اکمیت خ77ود دس77تور ب77ه اع77دام 1825-1855نیکلوس اول که میان سالهای 

مبارز دکابریست داد . دکابریستها میگفتند ک77ه در روس77یه ت77اج و س77ربازخانه ب77ر م77ردم حک77ومت میکنن77د و
سانسور تا مرز آبزورد پیش رفته است .

در این دوره از طریق آثار گوگول ، لرمانتف ، و پوشکین ، ادبیات تبدیل به سلحی اجتم77اعی ش77ده ب77ود .
هرتسن غیبگویانه مینویسد که چون حاکمان آزادی را از مردم ربوده اند ، ادبیات تنها تریبونی است که از
آنجا میشود فریاد زد . منقدین ادبی به نقش پوشکین ، گوگول و لرمانتف در رش77د رم77ان روس77ی و عب77ور

ادبیات رمانتیک به ادبیات رئالیتی اشاره میکنند . 
 زندگی نمود . در این زمان بلینسکی به کوشش نق77د ادب77ی نیروی77ی1799-1837پوشکین میان سالهای 

تازه داد و نویسندگان مکتب ادبیات طبیعی و اهل قلمی مث77ل گوگ77ول ، لرم77انتف ، و پوش77کین راه مکت77ب
رئالیس7م را در روس7یه هم77وار کردن7د .غی77ر از فعالیته7ای ژورنالیس7تی در ای7ن دوره ، ادبی7ات نی7ز ب77ه ط7رح
پرسشهای سیاسی اجتماعی پرداخ77ت . نویس77ندگانی مانن77د هرتس77ن ، چرنیشفس77کی و دوبرولی77ب از

 را صاف کردند .1861طریق آثارشان ، راه رفرم اجتماعی سال 
 آلکساندر دوم و اصلحگرایی اش جانشین نیکلوس اول شد ، روسیه1855سرانجام زمانی که در سال 

نفس نسبتا تازه ای کشید . در این دوره پوپولیس77تها نی77ز وارد مب77ارزه اجتم77اعی ش77دند و میخواس77تند ت77ا
روسیه را از طریق انقلب اجتماعی نجات دهند . پلخ77انف ب77ا اش77اره ب77ه آن77ان میگف77ت ک77ه ت77رور شخص77ی

 نخستین بار سخن از انقلبیون حرفه ای راند که1903حاکمان نقش مثبت انقلبی ندارد . لنین در سال 
در یک سازمان آهنین فعالیت سیاسی اجتماعی می نمایند .

امروزه اشاره میشود که از طریق آثار ادبی تورگنی77ف ، خوانن77ده اطلع77ات زی77ادی در ب77اره روس77یه پی77ش از
انقلب و بعد از آن  بدست آورد . نویسندگان بعد از رفرم ، پیشگامان رمان و ادبیات پرولتری ق77رن بیس77ت

 ، مکتب ادبی " هنر برای هنر  نیز در روسیه ت77زاری بص77ورت مکت7بی مس77تقل19 قرن 50شدند . در دهه 
فعال بود . اسلوگرایان ناسیونالیست و غرب گرایان لی77برال در ادبی77ات ای77ن زم77ان بس77یار فع77ال بودن77د . در
پایان این سالها دو نویسنده مهم روس مانند داستایوسکی و تولستوی که در تاریخ ادبیات جهان ، لق77ب

غولهای ادبی گرفته اند ، آغاز به خلقیت رمان و ادبیات جاودانه کردند .

 ادبیات  فلسطین  -  افسانه  خاك !۔ ۲٠۲

ما درخت نارنجي داشتیم / و چون شكوفه هايش / آذين گردن دلدار بود / و موهايش بوي عط77ر می77داد /
درختمان را قطع كردند / تا بهار در چشمانمان خاموش شود.   ذوقمندان به اس77تعاره ب77ه اينگ77ونه ادبی77ات

فلسطیي ، ادبیات درختهاي قطع شده زيتون و نارنج و لیمو میگويند .
 ادبیات مقاومت- شايد از فرهنگ معاص7ر فلس77طین ب7ه ج7امعه شناس7ي ادبی7ات م7ا وارد ش7ده .–عنوان 

خلیل بیداس ، نويسنده فلسطیني میگويد : زندگي ، مرگ و خلقیت  نويسنده واقعي در خدمت هنرش
 دانست ، روزي كه كتاب داستانهاي كوتاه1937است .زمان تولد ادبیات داستاني فلسطین را بايد سال 

محمد سیف  ايراني ، منتشر شد ، گرچه منتقدين آثار او را بخشي از ادبیات گريه و زاري و ماتم و اشك
میدانند . محمد ش7اهین ، نويس7نده ديگ7ر فلس77طیني، ب7ه عل7ت توص7یف آداب و رس77وم و بك7اربردن زب7ان
عامیانه كوچه و بازار و معرفي زندگي روستايي ، تصويري زنده از محی77ط اط77راف خ77ود نش77ان میده77د . او
بعدها از نوشتن داستان كوتاه دست كشید و به خلق رمان پرداخت . ادبیات فلسطین را میشود ش77امل
سه بخش دانست : ادبیات تبعید ، يعني ادبیاتي كه در ساير كشورهاي عرب77ي از ط77رف فلس77طیني ه77ا
نوشته میشود .ادبیات افراد مقیم اروپ7ا و آمريك7ا را رس7ما ج7زء اي77ن بخ7ش بحس7اب نم7ي آورن7د . بخ7ش
ديگر ، ادبیات نواحي اشغالي مانند نوار غزه و غ77رب رود اردن اس77ت . بخ77ش س77وم ، ادبی77ات فلس77طیني
هاي درون و مقیم اسرائیل است . هرسه شاخه ادبیات فلسطیني ، يعني ادبیات تبعید ، ادبیات مناطق
اشغالي ، و ادبیات فلسطیني ه7اي درون اس7رائیل نش7ان دهن77ده ي7ك حرك7ت تك7املي در زمین77ه ادبی77ات
داستاني  هستند. داستان كوتاه در ادبی77ات فلس77طین س77ه مشخص77ه دارد : حرك77ت از ادبی77ات تس77لیم و
ناامیدي به ادبیات معترض ، و حركت از ادبیات اعترااي به ادبیات مبارز و انقلب77ي . اينگ77ونه ادبی77ات س77ه
خصوصیت دارد : ادبیات بومي و ملي خودي ، ادبیات تقلی77دي از نويس77ندگان مش77هور جه77اني ، و ادبی77ات
ترجمه شده . ادبیاتي ك77ه ب77ه دلی77ل ف77اجعه اش77غال س7رزمینها و ران7ده ش7دن م7ردم بوج77ود آم7د ، ح77اوي
احساسات رمانتیك افسرده و مغموم است . ادبیات داستاني اوايل قرن بیستم فلسطین همچون س77اير
كشورهاي خاورمیانه ، دهها س7ال نتوانس77ت ب7ا ادبی77ات نظم7ي و ش77عر رق7ابت كن7د ، ت7ا اينك77ه ب77ه عل77ت
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فعالیته77اي رس77انها مخصوص77ا مطبوع77ات ، داس77تان كوت77اه در می77ان خوانن77دگان موا77وعات سیاس77ي و
فرهنگي ، دوستداران خود را پیدا نمود . در تاريخ ادبیات ، ادبیات ملتزم ، يعني ادبی77ات مس77ئول همیش77ه
اهمیت خاص خود را داشت . با نقد و بررسي ادبیات مدرن غرب مانند آثار جويس، كافكا ، فاكنر ، ك77امو ،
و  ويرجینیا ولف ، زيبايي شناسي و استتیك ادبیات مسئول نیز اهمیت خود را ب77ه نم77ايش گذاش77ت . در
نیمه اول قرن بیس7تم ، ادبی7ات مس77ئول  س7ارتر  و  ك7امو ، خوانن77دگان خ7ود را نی7ز راا7ي نم7ود . ادبی7ات
ماركسیستي و اگزيستنسیالیستي ايدئولوژيك  كه جنبه تبلیغاتي وااح و ق77وي داش77تند ، درمی77ان اه77ل
كتاب با مشكل روبرو شدند . تضاد بین مرگ ه77زاران قرب77اني ب77دون مق77اومت و رئالیس77م سوسیالیس77تي
ادبی77ات مس77ئول خوش77بینانه ك77امل آش77كار ش77د . در می77ان قش77ر تحص77یل ك77رده در خ77ارج ، اي77دئولوژي
ماركسیسم و ناسیونالیسم معمول بدون برخورد انتقادي پذيرفته میشد . داستان كوتاه نويسي همچون
س77اير جوام77ع ، تجرب77ه و آزمايش77ي ب77ود ب77راي كاره77اي كس77ترده ت77ر ، از جمل77ه خل77ق رم77ان . بعض77ي

 ادبیات مقاومت- میدانند .–كارشناسان ،اشاعه رمان نويسي را به سبب فعالن 
در مورد فلسطیني هاي ساكن درون اسرائیل میتوان گفت كه آنها همیشه خود را در محاص7ره فرهنگ77ي
اسرائیل مي بینند . آنها جون ساير فلسطیني ها به دلیل سرخوردگي از شكست ارتش هاي ع77رب ب77ه
جانبداري از مبارزات و مقاومت چريكي در ادبیات پرداختند .اثار اهل قلم فلسطیني هاي ساكن اس77رائیل
فقط گاهي در نشريات مترقي و چپ اسرائیل از جمله در مجلت  ا تحاد ،  جديد و  صبح  چاپ و منتش77ر

 لیست سیاهي از پنجاه كتاب ممنوع ادبي در اسرائیل تهیه شد . ورود و فروش1981میشدند . تا سال 
ادبیات عرب مخصوصا  ادبیات اعترااي و مقاومت در نواحي اش77غالي  در كتابخ77انه ه77ا و كت77اب فروش77یها
زير كنترل قواي اشغالي بود . امیل حبیبي ، نويسنده زن فلسطیني مقیم اسرائیل میگويد : من در طن77ز
اسلحه اي مي بینم ك7ه ا7عفهاي شخص7یت را م7ي پوش7اند ، هم77انطور ك7ه بی7ان تراژدي7ك اث7ر، نی7ز اي77ن
برجستگي را در خود دارد . از جمله ديگر نويسندگان فلسطیني كه نه تنها در زمینه هاي داستان كوت77اه
بلكه در زمینه هاي : شعر ، نمايشنامه ، رمان ، نقد ادب77ي . ترجم77ه ، و روزن77امه نگ77اري فع77ال هس77تند ،
میتوان از راشد  ابوشوار ، سمیره  اعظم ، توفیق  فیاض ،  محمود شكیر ، و يحي  يهلوف  نیز نام برد .

ادبیات و انقلب .۔ ۲٠۳  

بخش و دوره ای از ادبیات روس .

در تاریخ ادبیات روس، خواننده شاهد سه دوره ادبی –از روشنگری تا دوره رمانتی7ک ، از رمانتی7ک ت7ا دوره
رئالیسم ، و از رئالیسم تا شروع انقلب ، میشود . ایمانوئ77ل وگم77ن در کت77اب تاری77خ ادبی77ات روس م77دعی
است که مکتب ادبی رئالیسم ، ادبیات انقلب بود . او به وقایع تاریخی آنزمان اش77اره میکن77د و مینویس77د

 با اطلع پیشین تزار آلکساندر اول ؛ که حاکمی لیبرال و روشنگر ب77ود ، ت77زار پ77اول اول ؛1851که در سال 
که حاکمی مستبد بود ، بقتل رسید .

این دوره، زمان خلقیت ادبی پوش77کین و جنب77ش اجتم77اعی دکابریس77تها ب77ود . بلینس77کی ، منق77د ادب77ی
معروف ، ب77ه ترجم77ه آث77ار مش77هور غرب7ی مانن7د – گلداس7میت ، وال7تر اس77کات ، ب7ایرون ، گ77وته ، ش77یلر ،

فونتان ،پارنی ، هومر ، و ورژیل پرداخت .
5 تزار روسیه ب77ود ،در دوره ح77اکمیت خ77ود دس77تور ب77ه اع77دام 1825-1855نیکلوس اول که میان سالهای 

مبارز دکابریست داد . دکابریستها میگفتند ک77ه در روس77یه ت77اج و س77ربازخانه ب77ر م77ردم حک77ومت میکنن77د و
سانسور تا مرز آبزورد پیش رفته است .

در این دوره از طریق آثار گوگول ، لرمانتف ، و پوشکین ، ادبیات تبدیل به سلحی اجتم77اعی ش77ده ب77ود .
هرتسن غیبگویانه مینویسد که چون حاکمان آزادی را از مردم ربوده اند ، ادبیات تنها تریبونی است که از
آنجا میشود فریاد زد . منقدین ادبی به نقش پوشکین ، گوگول و لرمانتف در رش77د رم77ان روس77ی و عب77ور

ادبیات رمانتیک به ادبیات رئالیستی اشاره میکنند . 
 زندگی نمود . در این زمان بلینسکی به کوشش نقد ادب77ی، نیروی77ی1799-1837پوشکین میان سالهای 

تازه داد و نویسندگان مکتب ادبیات طبیعی و اهل قلمی مث77ل گوگ77ول ، لرم77انتف ، و پوش77کین راه مکت77ب
رئالیس7م را در روس7یه هم77وار کردن7د .غی77ر از فعالیته7ای ژورنالیس7تی در ای7ن دوره ، ادبی7ات نی7ز ب77ه ط7رح
پرسشهای سیاسی اجتماعی پرداخ77ت . نویس77ندگانی مانن77د هرتس77ن ، چرنیشفس77کی و دوبرولی77ب از

 را صاف کردند .1861طریق آثارشان ، راه رفرم اجتماعی سال 
 آلکساندر دوم و اصلحگرایی اش جانشین نیکلوس اول شد ، روسیه1855سرانجام زمانی که در سال 

نفس نسبتا تازه ای کشید . در این دوره پوپولیس77تها نی77ز وارد مب77ارزه اجتم77اعی ش77دند و میخواس77تند ت77ا
روسیه را از طریق انقلب اجتماعی نجات دهند . پلخ77انف ب77ا اش77اره ب77ه آن77ان میگف77ت ک77ه ت77رور شخص77ی

 نخستین بار سخن از انقلبیون حرفه ای راند که1903حاکمان نقش مثبت انقلبی ندارد . لنین در سال 
در یک سازمان آهنین،فعالیت سیاسی اجتماعی می نمایند .

امروزه اشاره میشود که از طریق آثار ادبی تورگنی77ف ، خوانن77ده اطلع77ات زی77ادی در ب77اره روس77یه پی77ش از
انقلب و بعد از آن  بدست آورد . نویسندگان بعد از رفرم ، پیشگامان رمان و ادبیات پرولتری ق77رن بیس77ت

 ، مکتب ادبی " هنر برای هنر"  نیز در روسیه تزاری بصورت مکت77بی مس77تقل19 قرن 50شدند . در دهه 
فعال بود . اسلوگرایان ناسیونالیست و غرب گرایان لی77برال در ادبی77ات ای77ن زم77ان بس77یار فع77ال بودن77د . در
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پایان این سالها دو نویسنده مهم روس مانند داستایوسکی و تولستوی که در تاریخ ادبیات جهان ، لق77ب
غولهای ادبی گرفته اند ، آغاز به خلقیت رمان و ادبیات جاودانه کردند .

از تزارها تا رفقا ، ادبیات روس .۔ ۲٠۴

دوران کودکی ادبیات روس . 

ادبیات همیشه انعکاس نوعی جهانبینی اجتم7اعی نویس7نده و زم7ان خ7ود ب7وده اس7ت . گرچ77ه من7ابعی
 ب77ه17 میلدی می نمایند ولی غالب کتابهای تاریخ ادبیات از ق77رن 11اشاره به وجود ادبیات روس از قرن 

معرفی ادبیات این کشور میپردازند . ادبیات روس یکی از مهمترین ادبیات ملی جهان است ک77ه س77همی
 میلدی آثار و نویسندگانی به زب77ان اس77لو ش77رقی وج77ود داش77ته11مهم در ادبیات جهانی دارد . از قرن 

30 س7ال ط77ول کش7ید . در ده77ه 120اند . در زمان تزارها، اروپایی نمودن جامعه و فرهنگ روس بی7ش از 
قرن بیست، مکتب ادبی رئالیسم سوسیالیستی کوشید تا مکتب ادبی حاکم در شوروی سابق گردد .

روسها وابسته به خانواده زبانی و قومی اسلو هستند . قرنها ترکهای تاتار و خزرها از همسایگان    
 میلدی ، مسیحیت دی77ن رس7می روس7یه ش7د . تاتاره7ا988جنوبی اسلوهای روس بوده اند . در سال 

 ب7ه تخ7ت س77لطنت1613بعدها سه قرن ب7ر روس77یه ح7اکم ش7دند . س7رانجام خ7انواده روم7انف در س77ال 
 سال حاکم ای77ن کش77ور ب77ود . وی میگف77ت30 تزار روسیه شد و 1689روسیه نشست . پتر کبیر در سال 

که او " آموزنده ای میان آموزنده ها است " . وی در ابتدا شغل کشتی سازی را آموخته بود . 
 میلیون نفر از جمله کشورهایی ب77ا جمعی77ت متوس77ط در اروپ77ا ب77ود .8-12روسیه آنزمان با جمعیتی میان 

 روس77یه1722 پ77ایتخت روس77یه گردی77د . در جن77گ 1712 بن77ا ش77د و در س77ال 1703شهر پتروگراد در س77ال 
تزاری سواحل جنوبی و غربی دری7ای خ7زر را اش77غال نم77ود . پ7تر ک77بیر توانس7ت از نظ77ر نظ7امی ب77ر علی77ه
کشورهای همسایه خ77ود مانن77د س77وئد ، ترکی77ه ، و ای77ران پی77روز ش77د . پ77تر ک77بیر خ77ود را ت77زاری فرهنگ77ی

میدانست که تحت تاثیر فلسفه لیبنیتس بود و سه بار شخصا با وی ملقات نمود .
 وارد روس77یه17بر اثر قرنها جدایی روسیه از اروپا ، جنبش رنسانس و هومانیسم با تاخیر فراوان در ق77رن 

شد . روسها بعدها از نظر ادبی ، استاد فرم رمان و داس77تان نویس77ی روای77تی در جه77ان ش77دند . ادبی77ات
 ادبیات رئالیس77م انتق77ادی و از ده77ه19 و 18روس از آغاز ادبیاتی با جریان غالب رئالیستی بوده . در قرن 

 قرن بیست، مکتب رئالیسم سوسیالیستی در روسیه غالب شدند 30
 پوشکین نماینده ادبیات هنری استتیک، و گوگول نماین7ده ادبی7ات اجتم7اعی و1854-1869میان سالهای 

انتقادی بودند . در زمان استالین، مکت77ب رئالیس7م سوسیالیس77تی، ادبی7ات م7درن را ب77ه به77انه ب77ورژوایی
بودن رد نمود و آنرا نتیجه بحران جهان سرمایه داری دانست . تاریخ ادبیات روس در بند دگم های ادبی77ات

رئالیستی، سالها به انکار ادبیات دوره باروک  در ادبیات روس پرداخت . 
 در روسیه تزاری چند نویسنده محدود بیشتر وجود نداشت . بعد از ب77ه ق77درت رس77یدن پ77تر1750در سال 

کبیر،  یک قرن و نیم طول کشید تا ادبیات روس محبوبیت جهانی یافت . صفات اروپ77ایی ادبی77ات روس ب77ه
سبب دو پایتخت مسکو و پتروگراد قرنها گوناگون بودند ؛ پ77تروگراد بیش77تر نماین77ده ادبی77ات غرب77ی طرف77دار
هلند ، آلمان ، و فرانسه شد، و مسکو مبلغ ادبیات ملی روس و اس77تقلل ادب77ی ب77ود ، گرچ77ه حاکم77انی
مانند تزار پاول ، نیکلوس اول و استالین خواه77ان اس77تقلل فرهنگ77ی از اروپ77ا بودن77د ، ادبی77ات روس ول77ی
نتوانست از ادبیات اروپایی بی تاثیر بماند . حتی ریشه های فرهنگ اسلوگرایان و غ77رب گرای77ان روس77یه
در روشنگری راسیونالیستی و فلسفه فرهنگی رمانتیک اروپا بودند، یعنی ادبیات آینه گفتمان می77ان ای77ن

 مین س77ال تول77د پوش77کین200 در جشنی به مناسبت 1999جریانات سیاسی فرهنگی گردید . در سال 
گفته شد که او باید نقطه وحدت تمام روسها گردد . 

، میان باروک و کلسیسم بود . در روس77یه پی77ش از انقلب اکت77بر،1700-1790ادبیات روس میان سالهای 
مکتبهای ادبی مانند باروک ، کلسیسم ، احساسات گرایی ، و روکوکو حاکم بودن77د . در تاری77خ فرهنگ77ی
روسیه سه زن تزار بنامهای آنا ، الیزابت ،و کاترینیای دوم نقش مهم77ی داش77تند . اش77اره میش77ود ک77ه در
زمان کاترین دوم، ادبیات روی تخت س77لطنت ت77زاری ح77اکم ب77ود . وی ب77ا دی77درو ، آلم77برت ، و ول77تیر رابط77ه

 او را ب7رای لغ77و نظ7ام مال7ک الرعی7تی ق7انع1774حضوری و مکاتبه ای داشت . دیدرو کوشید ت7ا در س7ال 
نماید .

 دانشگاه مسکو و مرکزی ب77رای تحقی77ق و تبلی77غ ادبی77ات1755 آکادمی علوم ، و در سال ،1748در سال ،
افتتاح شدند . کاترین دو م، تزاری مشوق ادبیات بود که به نشر مجله ای ادبی ب77ا عن77وان " هم77ه چی77ز "

 اشرافیت روس بود که به دلیل باسواد بودن ، قشر حامل ادبیات گردید . لوموس77ف18نیز گردید . در قرن 
  زب77ان اسلوکلیس77ایی1739یکی از آغازگرایان رفرم زبان و تئوری ادبی در روسیه تزاری است . در سال 

جای خود را به عناص77ر زب77ان ام7روزی روس77ی داد . گرچ77ه لوموس77ف خ77ود را خ77ادم دول7ت و س77لطنت ت77زار
میدانست ، از زمان او زبان ادبی امروزی روس آغاز به رشد نمود و زبان رسمی روسیه فعلی شد .

از جهان پهلوانی تا همجنسگرایی !۔ ۲٠۵

دوره باستان ، حقایق و خیال ها .
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درباره ادعای تاریخی رواج همجنسگرایی در مراکز اموزشی یونان و رم باستان امروزه اشاره میشود ک77ه
این شایعه مخالف هدف آموزشی؛  که تربیت قهرم7ان و جه77انپهلوان و گلدی7اتور ب7ود ، میباش7د ؛ چگ77ونه
ملیجک های قربانی نظام طبقاتی باستان، میتوانس77تند در س77ن بل77وغ، س77نبل ش77جاعت و ج77وانمردی و

قهرمانی و دولتمردی و وطن پرستی و دانش دوستی بشوند ؟ 
حتی سقراط، معروف آنزمان ، جنبه جنسی- ش77هوی اروتی77ک همجنس77گرایی را رد میک77رد . افلت77ون نی77ز
کوشید تا از اروتیک یک روشنگری اجتماعی بسازد . گزنفون همچون سیستم نظامی اسپارت، ن77ه تنه77ا

اروتیک را سانسور میکرد بلکه علیه آن نیز مبارزه مینمود . 
افلتاون انقلب اجتماعی توده ای را نتیجه جنون تودهها میدانست چون در نظ77ر او ح77تی حیوان77ات اهل77ی
پررو و طلبکار! میشوند . ارسطو میگفت اگر گروه کوچکی پولدار بر اکثریت فقی77ر ج77امعه حک77ومت کن77د آن
نظ77ام را الیگارش77ی ، و اگ77ر اک77ثریت فقی77ر ج77امعه ب77ر گ77روه ک77وچکی آدم پول77دار تس77لط یابن77د ، آن77را بای77د

دمکراسی نامید .
امروزه اشاره میشود که در زمان سقراط و افلتون هنوز علم منطق کشف نش77ده ب77ود . فیلس77وفی بن77ام
منون میپرسد آیا سیاست آموختنی است ؟ و سقراط از او سئوال نمود که آیا تقوا ی77ادگرفتنی اس77ت ؟ .
او میگفت که بزرگترین تنبیه آنست که اگر انسان نتواند حکومت کند و از طریق حاکمان بی لی77اقت ب77ر او
حکومت شود . ارسطو بعدها نوشت کسیکه خلف اخلق رفتار کند ، خلف منافع خود عمل کرده است

.
افلتون در کتاب دولت مینویسد که ادبیات باید اخلقی و آموزنده باشد و شاعران باید زیر نظر، و آثارشان
باید سانسور شوند . او در ای77ن کت7اب ب77ه انتق7اد از هن7ر و ادبی7ات پرداخ7ت، گرچ7ه آن7دوره ای77ن اث7ر بعن77وان

فلسفه سیاسی و بعدها کتابی اخلقی مورد توجه قرار گرفت . 
در دول77ت اتوپیس77تی افلت77ون ، ح77اکمیت فیلس77وفان آرزو ش77ده اس77ت . او خلف ماکی77اولی، سیاس77ت را
می77دانی ب77ا ق77وانین خ77اص خ77ود نمیدانس77ت . افلون ب77دلیل تبلی77غ سانس77ور ادبی77ات و هن77ر، و ح77اکمیت
فیلسوفان ، متهم به بیگانه بودن با جهان و واقعی7ات ش7د . او انقلب از پ7ایین را قب7ول نداش7ت چ77ون وی

حاکمیت دمکراسی را رد میکرد . 
افلتون با رد انقلب ، وابستگی خود به اشرافیت غیر دمکراتیک آت77ن  را نش77ان داد ، گرچ77ه او در ش77رایط
اس77تثنایی ، رش77د دول77ت ای77ده آل ب77ر اث77ر دمکراس77ی را پدی77ده ای ممک77ن بحس7اب م77ی آورد . افلت77ون ب7ا
پیشنهاد حاکمیت فیلسوفان ، تنها ماند . بعدها کانت نوشت ک77ه تص77احب ق77درت م77وجب فس77اد اخلق و

ناتوانی قضاوت عقل میشود . 
امروزه اشاره میشود که کتاب سیاست افلتون جوابی است به خواسته های دمکراتیک ولی فردگرایانه
ج77امعه ش77هری آت77ن . افلت77ون از سیاس77ت اص77لحگرایانه دی77ون حم77ایت میک77رد گرچ77ه او ب77ه عل77ت رفت77ار
دیکتاتوری اش بعدها بقتل رسید . او حتی گاهی با دیکتاتورها همکاری نمود . دیونیس حاکم و دیکت77اتور

شهر سیراکوس گرچه از طرف مردم انتخاب شد ، بعدها تبدیل به یک دیکتاتور شد .
سقراط کوشید در مقابل تراسیماکوس ثابت کند که عدالت بر بی ع7دالتی مزی7ت دارد ول7ی او نتوانس7ت

این حکم را ثابت کند . افلتون کوشید تا در کتاب دولت خود به حل این بحث کمک کند .
گزنفون را امروزه یکی از متفکری77ن مه7م فلس77فه سیاس7ی یون7ان باس7تان میدانن7د . او در کت7اب " تربی7ت
کورش "  در باره رفتار حاکمان، به جم77ع آوری جملت قص77ار پرداخ77ت . او توص77یه میک77رد ک77ه یونانیه77ا بای77د
مانند ایرانیان کشورشان را بصورت ایالتی- ولیتی اداره کنند . وی مدعی بود ک77ه ایرانی77ان از طری77ق م77ادر

 مرت77اض ه77ای کورش که از مادها بود با زندگی  دولوکس و بریز و به پاش آش77نا ش77دند ، چ77ون قبل مث77ل
هندی زندگی میکردند . 

گزنفون مینویسد که کوروش، بزبان امروزی، ی7ک ماکیاولیس77ت یعن77ی سیاس77تمدار ق77درت ب77ود ، گرچ77ه او
موجب آزادی یهودیان از زندان بابل شد . امروزه حکومت آنزمان ک77وروش را ب77ا حک77ومت اس77پارت و پ77روس

آلمان مقایسه کرده و به آن یک دولت پروس شرقی نام نهاده اند . 
سرانجام با شکست ایران در مقابل دولت مقدونی ، فرهنگ هلنی بر فرهنگ خاورمیانه ای شرقی پیروز
شد . از جمله دیگر خلقهای آنزم7ان دوره باس7تان ، کارتاژه77ا ، یونانیه7ا ، مص77ریها ، فنیق77ی ه7ا و یهودیه7ا
بودند . اسکند مقدونی آنزم77ان مبل7غ اندیش77ه ب77رادری می7ان خلقه7ا ب77ود . ای7ده حق77وق بش7ر او ریش77ه در
فلس77فه حق77وق ط77بیعی  فیلس77وفان رواق77ی داش77ت . جنب77ش مه77م دیگ77ر روش77نگری یون77ان باس77تان ،

سوفسطائیان بودند . 
ارسطو پیرامون هدف دیکتاتوری، به طن77ز نوش77ت، ک77ه آن77ان دیکت77اتور نش77دند ک77ه س77رما نخورن77د ! ، ول77ی
موقعیکه اسکندر مقدونی ادعای خدایی نم7ود ، ارس77طو حاا7ر نش7د از وی اط7اعت کن7د . خلف براب7ری
حق77وق زن و م77رد در کت77اب افلت77ون ، ارس77طو زن77ان را همچ77ون بردهه77ا خ77ادم و کلف77ت میدانس77ت . اث77ر
سیستماتیک ارسطو در باره سیاست ، کمتر از کتاب دولت افلتون مورد توجه ق77رار گرف77ت . بخ77ش مه77م
این کتاب انتقاد از نظرات افلتون است . کتاب افلتون نه تنه7ا ی7ک اث7ر مه7م در فلس77فه سیاس7ی اس7ت

بلکه شاهکاری ادبی نیز بشمار می آید . 
ارسطو با علمی نم77ودن رش77ته سیاس77ت ب77ه ی77ک انتق77اد پلورالیس77تی از دول77ت متح77د و مرک77زی افلت77ون
پرداخت . خلف فلسفه رواقی که به انتقاد از نظام برده داری پرداخت ، ارسطو بعضی از اسیران جنگ77ی
را ذاتا و غریزا برده میدانست . اپیکور که یک رواقی بود برای س77عادت ، دوری از سیاس77ت ، رد ازدواج ، و

نداشتن فرزند را ، توصیه میکرد . 
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وجود شهر-دولت های بیشمار در یونان باستان موجب شد که بازاری از عراه قوانین اساس77ی مختل77ف
دولت داری در مجامع بحث و آموزش ، مشاهده گردد .

پیش از همه اینها و بحث فلسفی سیاست ، هومر به علت شبیه سازی انسان و خدایان و غیر محتمل
 ب77ه تحس77ین1966دانستن پاره ای از اسطورهها ، مورد انتقاد قرار گرفته بود . رالف داهرندورف در س77ال 

نخستین تئوریسین قدرت در فلسفه سیاسی یعنی تراسماکوس پرداخت . 
دموستنس را بیدار کننده یونانیها برای آزادی و مبارزه اجتماعی میدانند. او به س77خنرانی علی77ه زورگوی77ان
بر مردم پرداخت . سیموندس میگفت که فقط میان زورگویان و دیکتاتورها ، خودکشی ارزش زحم77ت آن77را

دارد .
در تاریخ س77یر اندیش77ه یون77ان باس77تان ، کل7بی ه77ا مث77ل آنارشیس7تهای ام7روزی ب77ه رد ه77ر ن77وع حک77ومت
میپرداختند . پایه تفکر آنان ، دوری از سیاست ، ولی تبلیغ جه77انوطنی ب77ود . فیلس77وفان خیاب77انی کل77بی
افتخار میکردند که زندگی سگی را عملی می نمایند . پیتر کاولما مینویس77د ک77ه در نوس77تالژی انس77انی
یونانیها تبلیغ جهانوطنی میشد . کلبی ها و رواقیون از سیاست ش777هر-دولتی ب77ه سیاس77ت جه77انوطنی

رسیده بودند . 
سقراط با تکیه بر قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان میگفت اگر هر محکوم به اعدامی دس77ت ب77ه
فرار بزند ، دولت دیگر قادر به ادامه کار خود نخواهد بود . توماس هابس بعدها نوش77ت ک77ه ح77تی ق77رارداد

های اجتماعی نباید موجب شوند که انسان تن به حکم اعدام دیکتاتورها یا دموکراتها بدهد . 
متفکران اخیر فلسفه سیاسی مانند راسل ، پوپر ، و والسر در رابطه با دولت فیلسوفان افلتون میگفتند
که بهتر است شاهان و حاکمان به حرف و نصایح فیلسوفان گوش دهند . لنین گویا آخری77ن متفک77ری ب77ود
که ایده فیلسوفان در قدرت سیاس77ی را عمل77ی نم77ود . پ77وپر میپرس77د چگ77ونه میت77وان ج77امعه و دول77ت را

سازماندهی کرد که آسیب سیاستمداران نالیق به حداقل ممکن برسد ؟

 داستان هاي كودكي  كبوترخانه  اش۔ ۲٠۶

Isaak Babel (1894- 1941)    باز هم مرگ ناگهاني اسیر، در زندان ديكتاتور !

 ديكتاتوري ؛ ابتدا اعدام ،– عبور ادبیات از دوزخ انقلب –روح نا آرام اسحاق بابل ، نامي درادبیات جهاني 
 رنجهاي نويسندگي و توصیه ه77اي پس77ت– خشونت و مهرباني مبارزين انقلبي –سپس اعاده حیثیت! 

مدرن . 
با سپاس از پیشنهاد پست مدرن ها كه میگويند ؛ كار نويسندگي نیز بايد مانند هرعم77ل ديگ77ري م77وجب
تفريح ، سرگرمي و خلقیت شود ، چون غالب اهل قلم به ان77دازه ك77افي، درد و رن77ج و ب77دبختي در ط77ول

     عمر پرماجرايشان كشیده اند !.
آن هايي كه علقمندبه ادبیات ايالت و وليات ماوراء النهرو قفقاز هستند!، میدانند ك77ه ن77ام نويس77نده اي
بنام اسحاق بابل ، خواننده را بیاد دوره استالین و خشونت هايش مي اندازد. داستانهاي كوت77اه ك77ودكي
كبوترخانه ام ، نام كتابي است كه اسحاق باب77ل ، نويس77نده يه77ودي تب77ار روس ، پیرام77ون رفت77ار خش77ن و
تحقیرآمیز بومیان شهر اودسا دركنار درياي سیاه ، با س7اكنین مه7اجر و اقلی7ت ه7اي م7ذهبي و ق77ومي ،

 در ش77وروي س77ابق منتش77ر ك77رد. داس77تان1926محله ملداوي ، باتكیه بر خاطرات ك77ودكي اش، درس77ال 
كبوترخانه ها ، خاطرات كودكي بابل ، درباره خشونت مس77یحیان اوكرائین77ي علی77ه يهودي77ان ش77هر اودس77ا

  مي باشد .
سرنوشت غم انگیز اسحاق بابل ، استاد داستان كوتاه و ش7اگرد ادب7ي موپاس7اد و چخ7وف ، سرنوش7ت
تراژديك نويسندگاني است ك77ه از فض77اي ت77رور، آدم رب77ايي و آدم كش77ي استالینیس77تي ج77ان س77الم ب77در

 طي يك توطئه امنی77تي، دس77تگیر و ب77ه ادع77اي من7ابع غرب77ي ، ف77وري س77ینه دي77وار1939نبردند. اودرسال 
 اعلم نمودند ، ولي بعدها ب77ه اش77تباه1941گذاشته شد . گرچه مقامات شوروي مرگ اورا رسمن سال 

 از او رسمن بعن77وان1985 اعاده حیثیت نمودند ودرزسال 1954و سوء تفاهمي اشاره كرده و ازاو درسال 
يك نويسنده مهم نام برده شد. به نقل از نقد ادبي ، گناه اين نويس77نده يه77ودي تب77ار روس ، ك77ه عینك77ي
ذره بیني و قلبي پائیزي داشت ، اين بود كه خواس77ت ب77ه تنه77ايي از دوزخ انقلب بگ77ذرد! . او ب77ه طن77ز در

 خ77ود را بنیادگ77ذار مكت77ب س77كوت ادب77ي ! در دوره1934حی77ن س77خنراني دركنگ77ره نويس77ندگان درس77ال ،
استالین نامید. در دوره اي ، نه تنها درباره او حرف زدن ممنوع شد ، بلكه پیرامونش فكركردن نی77ز ق77دغن
گرديد، و آنهم نويسنده اي ك77ه ازآث77ارش : گ77وركي ، ماياكوفس77كي و روم77ن رولن ، ب77ه وج7د آم77ده بودن7د.
اوتوقف در كارنويسندگي درسالهاي ديكتاتوري را حق سكوت هر نويسنده دانست و میگفت ك77ه ح77زب و

  دولت به نويسنده هر حقي را میدهند ، غیر از حق بدنوشتن را !.
پیرامون آثار اسحاق باب77ل گفت77ه میش77ود ك77ه او ب77دون تفس77یر و روانك77اوي ب77ه ش7رح ش77رايط و روح زم77ان 

خودپرداخت. در توص77یف شخص77یت ه77اي اث77ارش ، تاكی77دي ق77وي روي تض77ادهاي درون77ي و روان77ي انس77ان
میشود . اوناخودآگاه از استعارهها و واژههايي استفاده مي نمايد كه هنوز براثر اص77طكاك مبت77ذل رس77انه
ها و زبان دولتي، مستهلك نشده ان7د. نخس77تین راهنم7اي ادب7ي باب77ل ، گ7وركي ب7ود ك7ه مت77وجه كمب7ود
تجربیات زندگي وي شدوبه او توصیه كرد كه به میان مردم ! برود . اسحاق بابل بعد از اين اشاره گوركي
، درتمام طول عمركوتاه خود ازشهري به شهري خانه كش77ي ك77رد . و م77اجراجويي ه77اي س77فر ب77ه نق77اط
مختلف شوروي ، اورا سخت و واقعگرا ، و علقه بیمارگونه اي به شرح قساوت ، خش77ونت و ب77ديها در او
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را زنده كرد. قهرمانان ادبي آثار بابل : مي كشند ، مي ربايند ، تجاوز مي كنند ، نفرين و گاهي هم ت77وبه
مي نمايند و اغلب زباني ركیك و پرخاشگر دارند. انتقاد نقد ادبي چ77پ از وي، اي77ن ش77د ك77ه او ب77ه ش77رح
رنگین و تصويري جنگ و مسايل اجتمايي میپردازد ، ب77دون اينك77ه خصوص77یات قانونمن77دي ت7اريخي ح77وادث

 روس در آنجاست كه وي بطور كوت77اه و20انقلبي را مد نظر داشته باشد. جاي مهم بابل در ادبیات قرن 
مختص77ر، در زم77ان انقلب و تح77ولت اجتم77ايي، ب77ه قت77ل ه77اي خودس77رانه اي اش77اره میكن77د ك77ه ب77دون
بازخواست، جزا و جريم7ه م7ي مانن7د و فرام7وش میش77وند. آث7اراو ح7اوي زب7ان مرس77وم زم7ان وي ، يعن7ي
واژههاي زبان : دهقانان، نظامیان ، انقلبیون ، زبان رس77مي و اداري بلش77ويكها و لهج77ه ي77ديش يهودي77ان
جنوب روسیه هستند. غیراز مواوعات تراژديك درآثاروي، خواننده شاهد عناصر سبك رمانتیك و خشونت
هاي ناتورالیستي میشود. در داستانهاي وي، نويس77نده معم77ول راوي داس77تان نی77ز میباش77د . باب77ل را در
زبان ادبي ، بیشتر يك انارشیست بشمار مي آورند تا يك رئالیست . خیالپردازي ش77اعرانه درآث77ار اوج77اي
خاصي دارد . امروزه باب77ل را يك7ي از آخري7ن نويس7ندگان رمانتی77ك روس يش7مار م7ي آورن7د ك77ه از ش7رح و
توصیف اكسپرسیونیستي نیز در آثارش استفاده مینمايد. اكسپرسیونیسم رمانتیك او سالها در شوروي
مد روز شد ، كوتاه نويسي هیجان انگیز او در داستان نويسي را اقتصاد هنري نامیدن77د. اس77حاق باب77ل را
يكي از رهبران مكتب ادبي جنوب و قفقاز در كنار درياي سیاه نیزنامیدند . در اين مكتب ، خواننده با رن77گ
محل77ي و ب77ومي زب77ان و موا77وع ، زب77ان ماجراجوي77انه ، و تركی77بي از رمانتی77ك و ط77بیعت ، روب77رو میش77ود.

 صفت براي يك نام استفاده نمايند. وي2اودرمورد خلصه نويسي اش گفته بود كه فقط نوابغ میتوانند از 
افتخار میكرد كه هیچگاه نبايد در نوشته هاي اصلح شده نهايي اش ، حتا يك كلمه را پس بگی77رد و خ77ط

 بار اصلح و ويرايش میكند . 20بزند ، چون او بعضي از داستانهاي خودرا حدود 
بابل در داستان نويسي زير تعثیر چخوف و موپاساد است . گوركي اورا روشنفكر ادبي انقلب نامید . و  

نقد ادبي ، اهمیت آثارش را با بولگاكف مقايسه نمود. داستانهاي بابل اغلب خواننده را ب77ه تفك77ر و ج77دل
روشنفكري وا میدارند. تضاد و تناقض شخصیت ه77ا، ازجمل77ه وس77ايل س77بك ادب77ي او بودن77د. او از جن77گ و
نابودي ز فقر و مرگ ، يك هنر و زبان ادبي ساخت . قهرمانان انقلبي آث77ارش داراي تض77اد انتظ77ارات اي77ده
آلیستي و خشونت هستند. نقد دولتي به آثار بابل حمله نمود ، چون در نظر آنها ، سربازان ارتش س77رخ
به شكل قهرمان نشان داده نشده و آنان نیز مانند ادانقلبیون گارد سفید به لمپن بازي و الوات گ77ري ،

خشونت و انتقام جويي میپردازند !. 
روانشاد اسحاق بابل ، نويسنده، روزن77امه نگ77ار ، ژورنالیس77ت !، وق77ايع نگ77ار ، و مس77افر و ولگ77رد ادب77ي !،

 دريك خانواده بازرگان يهودي تبار روس در بندر جهاني و توريستي اودسا در س77احل دري77اي1894درسال 
سیاه بدنیا آمد. محل تولد او يعني محله مل7داوي را مارس7ه يهودي7ان ن7ام دادن7د. يكس7ال پی7ش از انقلب
اكت77بر و در حك77ومت ت77زاري ،او را ب77ه ج77رم نوش77تن داس77تانهاي پورنوگرافی77ك ا7د اخلق ت77زاري ! مح77اكمه
نمودند. او در دانشگاه بازرگاني و روانشناسي خوانده بود . بابل در س77ه جن7گ داخل77ي و خ77ارجي میه77ن

 شركت كرده بود و مدتي در تفلیس و نواحي قفقاز ژورنالیست1939 ، و 1917 ، 1911اش در سالهاي 
بود . در دوره بگیر و به بند ، مادر ، خواهر و همسرش به فرانسه و بلژيك پناهنده شده بودن77د و او ه77ر از
گاهي به ديدار آنها میرفت ، ولي دوباره به شوروي باز میگشت ؛ شايد ي7ك اش7تباه س7اده لوح7انه م7رگ

 نخس77تین ب7ار آث7ار سانس7ور ش7ده اش اج7ازه نش7ر يافتن7د.1957آور ؟ . بعد از اعدام در زندان ، در س7ال 
 گرديد.1939امروزه اشاره میگردد كه او قرباني يك قوه قضايي وابسته سیاسي استالینیستي در سال 

2ازجمل77ه آث77ار او : لش77كر س77واركاران ، داس77تانهايي از ش77هر اودس77ا ، دخ77تر ق77زاق ، آق77اي موپاس77اد ، 
 جل77دي، ترجم77ه ش77ده2 فیلمنامه و يك مجموعه آثار 5نمايشنامه با عنوانهاي : غروب آفتاب ، و ماريا ، و 

در خارج هستند.
 است . معروفیت ادبي بابل ب7ر اث7ر1931اولین اثر منتشرشده او ؛ داستهانهايي از شهر اودسا ، درسال 

سري داستانهاي : لشكر سواركاران ، بود كه درآن باهنري خاص به شرح جنگ داخلي شوروي میپردازد
. او از سربازان ارت77ش س77رخ ، از خش77ونت و مهرب77اني ه77ا ، از ب77ي نظم77ي و آنارشیس77م ، از لت ب77ازي و
قهرمان پروري ، از آگاهي هاي روشنفكري ، از م7رغ دزدي و آفت77ابه رب7ايي! ، از رمانتی77ك و رئالیس7م آن77ان
سخن میگويد . بابل به شرح انسانیت و درنده گي ، خشونت و لطافت انقلبی77وني اش77اره میكن77د ك77ه در

خاتمه اغلب تسلیم بدي و بي رحمي خود میشوند . افسوس ! .

 .4بخش ۔ ۲٠۷

 کشور5مشاهیر ادبی از
فرانسه ، امریکا ، انگلیس ، آلمان

و چند کشور اسپانیایی زبان  در میان مقالت فوق .
2013 اکتبر 27

آلم77ان ، فرانس77ه ، ایتالی77ا ، اس77کاندیناوی ، اس77پانیایی زب77ان ، بی77وگرافی ادیب77انی از کش77ورهای مختل77ف
میانه . انگلیس ، آمریکا و خاور
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بیوگرافی کوتاه نوابغ ادبی
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غرب . از هومر تا برشت  در میان مقالت فوق .
بخش چهار . 

فلسفه و ادبیات  در مقالت فوق .
بیوگرافی مشاهیر ایندو . یونان و روم باستان  و

بیوگرافی کوتاه زنان در مجموعه مقالت فوق یا  ذیل . 
در بخش ادبیات ، تئوری و سیاست

از آسیا ، اروپا و آمریکا .
 

 دونام از آغاز و پايان فلسفه غرب۔ ۲٠۸

از تالس تا پست مدرن و برعكس . 
پست مدرن و مرور فلسفه منتخب .

      Peter Sloterdijk  1947, Thales von Milet (624 – 547)        ۔پیش از میلد. حدود

دريك كتاب تاريخ فلسفه اي كه من اتفاقي در دست گرفتم، بانام تالس ملطايي ، فیلس77وف ق77رن هفت77م
پیش از میلد يونان شروع میشود و بانام اسلوتكه ،فیلسوف پسامدرن زمان حال آلمان خاتمه مي ياب77د.
اولي نقطه عطف گذر از عقايد اسطوره اي ب7ه نظ7رات منطق77ي و فلس7في ب7ود ، و دوم7ي ط7رح فلس77فه

پست مدرن درزمان فناوري ژن ، اينترنت و گلوبال شدن جهاني است .
 براي بازخواني آثار برگزيده تاريخ فلسفه، به نشر سري كتابهايي با عن77وان “فلس77فه اكن77ون !“اسلوتكه

پرداخت كه لیوتار، فیلسوف پسامدرن فرانسوي،براي خروج از بن بس77ت انديش77ه و فلس77فه فعل77ي، قبل
توصیه كرده بود. اسلوتكه مي نويسد كه عملگرايي (پراگماتیسم) ص7نعتي عصرنو،زم777اني پیروزش77د ك77ه
موانع اخلقي كنارزده شدند. او میكوشد تا ازطري77ق ي77ك هم77ه پرس7ي ،ازمی77ان ص77د فیلس77وف حرف77ه اي،

 دارد؟، بیابد.در میان آن77ان ك77ه اك77ثرا اس77تاد فلس77فه21جوابي براي سئوال ؛ چه وظايفي فلسفه در قرن 
درغرب هستند ، اتو آپل میگويد كه فلسفه بايد مروج يك اخلق جهاني براي يك ج77امعه بی77ن الملل77ي ب77ا

تنوع و كثرت فرهنگي باشد.
اسلوتكه خود در مقدمه آن كت77اب آرزو میكن77د ك77ه درخ77ت فرت77وت فلس77فه يكب77ارديگر ش77كوفا ش77ود؛ ب77دون
سرخورده گي ، پرثمر، با شكوفه هاي بیشمار تفكر؛سرخ، آبي ، س77فید، ب77ه رن77گ آغ777از،مانند آنزم77ان در
يونان جوان، زمانیكه تئوري شروع شد، كه ناگهان و بطور باورنكردني،هرچیز روشني، زب77اني ي77افت ب77راي
بیان. اسلوتكه مي پرسد كه آيا انسان فعلي ازنظرفرهنگ، واقعا آنقدر مسن است ك77ه چنی77ن تجرب77ه اي

را تكراركند ؟
پیتر اسلوتكه منظور ازبازخواني آثارمنتخب تاريخ فلسفه راافش77اي كوشش77ي بنی77اد گراي77انه میدان77د ك77ه 

سعي میكند پايه هاي متافیزيك ازدست رفته را دوباره بازس77ازي نماي77د ، چ77ون جه77ان م77درن ازآن دس77ت
برداشت كه “عقل و دانش“ را به شكل “ايده“ باصفاتي متعالي به میان مردم نش77روتبلیغ نماي77د. او م77ي
پرسد چگونه انسان میتواند دريك تمدن جهاني دوردست زندگي نمايد . درنظر اسلوتكه تئوري گمراه77ي
و سردرگم فعلي؛ چه باهدف و چه بي هدف، براساس شرح غلط رابط77ه انس7ان باهس7تي بوجودآم7ده .
درنظراو آغازديالوگ باطبیعت موجب پايان جنگ باآن میشود ؛ همچنین جنگ باطبیعت انس77ان . اس77لوتكه
در مبحث ه77اي “انساندوس77تي بع77دار هومانیس77م“ و محی77ط زيس77ت، خواه77ان اخلق77ي اس77ت ك77ه ب77دون
دش77من، باش77د و اه77داف اقت77دارگرايانه نداش77ته باش77د. درنظراوج77امعه آين7777ده،جامعه تع77ادل واحتی77اط
بايدباشد،وگرن77ه نابودخواهدگردي77د، و عقلگراي77ي آين77ده باي7د می77ان هس77تي و احتی777اط،تعادل برقراركن77د. او
مینويسد كه ما در عصري زندگي میكنیم كه ژن يك ماده اولیه براي تولید خواهدشد ؛ مانند نق77ش زغ77ال
سنگ در دوره انقلب صنعتي، و صنعت نمي تواند يك نیروي بیگ77انه باش7د ك77ه ب7ه ب7رده نم77ودن انس7ان و
ماده كمك كند. او تقسیم جه77ان و هس77تي ب77ه ذه77ن و عی77ن ، و ي77ا ب77ه (فرهن77گ ، انس7انیت) و (ط77بیعت

مكانیكي و انسان ستیزي) را غلط مي شمارد.
 است و اكنون در جنوب آلمان به تدريس فلسفه دردانشگاه مي پ77ردازد .1947پیتر اسلوتكه متولد سال 

ازجمله آثار او : فلسفه اكنون !، فلسفه چیست؟، نقد عقل نیشدار كلبي، ونجات نیافت ؛ك77ه اش77اره اي
است به هايدگر.و

متولد بندر ملطا درساحل غربي تركیه امروزي، فیلسوف طبیعي و ماتريالیست ايوني، ريااي ،تالس   
دان، ستاره شناس، سیاستمدار، جغرافیدان،و هوا شناس ، پايه گذار فلسفه طبیعي درقرن هفتم پیش
ازمیلد، يكي از هفت عالم خردمند و نخس77تین فیلس77وف و دانش7مند غ7رب نی7ز بش7مار م7ي آي7د.او ج7زو
فیلسوفان پیش از سقراط ، دركنار آناكسیماندر و آناكسیمنس،يك77ي از س77ه جهانش77ناس يون77ان باس77تان
بشمار مي آيد . ارسطو اورا پدر فلسفه غرب نامیده است. تالس آشنايي زي77ادي بافرهن77گ مص77ر و باب77ل
داشت و تحت تاثیر رياایات و علم نجوم آن دو فرهنگ ب77ود. پ7درش گوي77ا از فنیق7ي ه7اي س77اكن آس7یاي

صغیر بوده باشد.
درنظر تالس ، آب ، اصل و ماده تش77كیل دهن77ده جه77ان و هس77تي اس77ت .اونخس77تین بارباكم77ك عق77ل و 

منطق و تجربه، به رد توایحات اسطوره اي زمان خودپرداخت . تالس ب77ه تكمی77ل عب77ور و گ77ذر انديش77ه از
افسانه به منطق كمك نمود . اين نقطه عطف را تش77كیل فلس77فه و منط77ق غ7رب بش77مار م77ي آورن77د. آن
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زمان خدايان و الهه ها بعن77وان “اص77ول ط77بیعت“ موردت77وجه انس77ان پرسش77گرقرار میگرفتن77د. اس77طورهها،
افسانه وداستاني بودند پیرامون خ7دايان، اله77ه ه77ا ،وق77ايع عجی77ب و انس77انهايي ك77ه باآن77ان خويش77اوندي
داشتند. اسطورهها آنزمان نقش توا7یحي ي7ا روش77نگرانه داش7تند و میكوش7یدند ب7ه انس7ان كم7ك كنن7د
تااوبتواندبه شرح طبیعت و جهان بپردازد.چون فلسفه آزادشده از اسطوره، نیاز به مفاهیم فكري داشت،

عناصري زباني مانند : اثبات،آزمايش، برهان، وغیره وارد فرهنگ لغت بشرشدند.
تالس كوشیدروش و متدي راتكمیل كند كه همچون روش استقرايي امروزه، ازخاص به عام ، و از جزء  

به كل برود . گروهي نظريات اورا نه فلسفه طبیعي ،بلك77ه تئ77وري ش77ناخت بحس77اب م77ي آورن77د . درنظ77ر
تالس ، پديده زندگي، مقوله پايه اي تمام هستي؛حتي در اشیاء و اجسام است.اوثابت نمود كه خدايان
عقايد عامیانه راانسان متفكر نمي تواند تايی77د كن77د. درنظراوجه777ان،اجسام واش77یاء داراي روح ي77ا نیروي77ي
هستند،به اين دلیل اورا گاهي پ77ايه گ77ذار ي7ك الهی7ات فلس77في ي7ا الهی77ات ط77بیعي درافك7ار فیلس77وفان
يوناني بشمار مي آورند.جهان براي او پر از خدايان و الهه ها اس7ت . ت77الس ن77ه تنه77ا همعص77ر لئوتس77ه ،

بلكه نظراتش باوي نیز شباهتهايي داشتند.
از تالس آثار ناچیزي بجامانده و منابع پیرامون او شفاهي هستند و طبق نظر محققی77ن، ب77ه گزارش77ات  

ارسطو درباره اونیز نمیتوان اعتماد نمود.تالس گوي77ا ب77راي جل77وگیري ازحمل77ه ش7رق مخصوص7ا ام77پراطوري
ايران، خواهان وحدت  ش77هردولت ه77اي اي77وني درغ77رب آس77یاي ص77غیر ش77د و از حك77ومت ف77درال ملط77ايي
خواست كه باپادشاه لید نیز متحدنشود.از جمله طنزهاي پیرامون اواين است ك77ه زم77انیكه ازوي س77ئوال
شد كه چه چیز مشكل است، اوجواب داد،خودشناسي!، و درجواب چه چیزآسان است، او گفته بود، به

ديگران نصیحت كردن !.
 را پیش بیني نمود و ارتفاع اهرام مصرراتعیین ك77رد و585هرودت مدعي است كه تالس كسوف سال   

به جستجوي دليل سیل سالنه رود نیل پرداخت و ثابت كرد كه قطب دوبرابر شعاع است و فك77ر میك77رد
كه كهربا و آهنربا داراي روح هستند چون ذرات ديگري را بخود جذب میكنند.

 پی77ش ازمیلد درغ77رب آس77یاي ص77غیر زن77دگي نم77ود و ب77ه نق77ل از547-624تالس ح77دودا بی77ن س77الهاي   
افلتون،زمانیكه وي درجستجوي ستارگان بود به درون چاهي افتاد و يك دختر خ77دمتكار اه77ل تراك77ي ك77ه
شاهد حادثه بود، خطاب به وي گفته بود كه شما فیلسوفان و علماي عظام ! ب77ه جس77تجوي ناش77ناخته

ها در دوردست مي پردازيد،ولي به خطرجلوي پايتان بي توجه هستید!.

شکست جنبش دانشجویی ولی نتایج مهم آن .۔ ۲٠۹
             

انقلبیونی که شصت ساله شدند .

زندانی عزیز ، در تابستان کوت77اه آنارش77ی و ش77بان  باتونه77ای دراز ، مب77ارزه ادام77ه دارد . ش77غل انقلبی77ون
حرفه ای ، بازی با دینامیت در هسته های انقلبی تا مرز تابوزدایی از اعم77ال خش77ن ، آرزوی م77ا ش77ده .
نظام خوک ها نظام اراده گرایان است . حال که انقلب فرهنگی ، نابودی فرهنگی شد ، الهیات هم باید
سکولر گردد. ما همه چیز میخواهیم  و آنهم فوری ! وگرنه تنفر را به انرژی تبدیل خواهیم نمود چ77ون م77ا
همانهایی هستیم که پدربزرگ و مادر بزرگمان ب7ه ش7ما اخط7ار داده بودن7د . س7لول انف7رادی نی7ز جن7ایت
است ، به این دلیل ما نمی خواهیم فقط مبارزه قانونی کنیم بلکه امید ب77ه مق77اومت پیروزمن77دانه داری77م .
سنگ های پرتاب شده  ، دلیل نبودند ، بلکه تنها زب77انی هس77تند ک77ه ش77ما م77ی فهمی77د . احتم77ال بم77ب
سازی ، خلع سلح و پا روی چنگال حاکمان گذاشتن ، ادامه دارد . زنده باد دانشجوی انقلبی ! مرگ بر

شاه دوست های هورایی و هوراکش ! شعارهای دیواری نیز ادامه خواهند داشت .
 در تظاهرات خ77ود1968-1972اینها بخشی از شعرهایی بودند که جنبش دانشجویی غرب بین سالهای 

مطرح نمود . این جنبش با اعتزاض به حمل77ه آمریک77ا ب77ه ویتن77ام آغ77از ش77د و بع77دها ب77ه غ77الب کش77ورهای
اروپایی مخصوصا آلمان رسید . ام77روزه اش77اره میش77ود ک77ه از دل آن جنب77ش ب77ود ک77ه ح77زب س77بز آلم77ان ،
جنبش زنان ، انقلب جنسی ، سازمان چریکی ارت77ش س77رخ ، کش77ف و رواج ق77رص ه77ای ا77د ب77ارداری ،
جنبش هیپی ، لغو ازدواج اجباری ، کنفدراسیون دانشجویی ، و غیره بیرون آمدند . اکن77ون میت77وان گف77ت
که شورش دانشجویان، جنبشی ا7د ات77وریته و بخش7ی از ی77ک مب77ارزه ا77د امپریالیس77تی جه7انی ب77ود .
مارکوزه و تئوریسین های مکتب فرانکفورت در میان رهبران آن جنب77ش نق77ش مهم77ی داش77تند .  در ح77ال

 میلدی چ77ه68حاار غالب رسانه میپرسند که آن جنبش به کجا رسید و از اسطوره دانش77جویی س77ال 
چیزهای بجا مانده ؟ آن جنبش بخشی از بحران بورژوازی بعد از جنگ جهانی دوم در غرب بود . ج77ذابیت
آن جنبش به سبب نقش اتوپی مارکسیستی است . آنان میگفتند که قانونی بودن خشونت وابسته به
بلوغ مبارزه طبقاتی در جامعه دارد چون در دمکراسی بورژوایی ، قوانین بازی را حاکمان تعیی77ن میکنن77د .
مارکوزه آنزمان از خشونت آزادی بخش میگفت . امیر شخصی " ما " نوعی رمانتی77ک جمعگرای77انه ب77ود .
جنب77ش دانش77جویی آنزم77ان را ب77ه کوش77ش ب77رای بازگش77ت رمانتی77ک مته77م کردن77د. آنه77ا غالب77ا چپه77ای
غیردگماتیک بودند که خواهان دمکراسی شورایی شده بودند . تحلی77ل طبق77اتی  آن77ان آنارشیس77تی و ی7ا
مارکسیستی بود  . آنان سوسیال دمکراته7ا زا خ7ائن ب7ه طبق77ه ک7ارگر و در خ7دمت دمکراس7ی ب7ورژوایی
میدانستند . کتابهایی در باره مارکسیسم ، لنینیسم ، تروتسکیسم ، مائوئیس77م ، آنارشیس77م ، مکت77ب
فرانکفورت ، ادبیات کشورهای جهان سوم ، فاشیسم ، کتابهای روانشناسی و تعلی77م و تربی77ت ، تئ77وری

انتقادی و غیره به تیراژی بال رسیدند .
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کت77ابی از روزا لوکزامب77ورگ ب77ا عن77وان " نظری77ه عملی77ات و اق77دامات غیرم77ترقبه و اا77طراری "  ک77ه مبل77غ
سوسیالیس7م انقلب7ی و منق7د لنینیس7م و سوس7یال دمکراس7ی کائوتس7کی ب77ود ، س7الها در کن7ار آث7ار
هربرت مارکوزه و تئوری های مکتب فرانکفورت ، در میان دانشجویان محبوبیت خاص77ی ی77افت . کاس77ترو ،

کونک ویتنمای ، تروتسکی ، دوتشکه ، رابل ، و چگوارا ، از جمله دیگر رهبران سنیلیک آنان بودند .
در دیدار شاه از آلمان آنزمان ، ماموران ایرانی در لباس شخصی ، با هورا کش77ی ، ب77ا چ77وب و چم77اق ب77ه
تظاهرکنندگان آلمانی حمله کردند که از طریق رسانه ه7ا ، س7اواکی ه7ای ه77ورایی ی7ا ه77ورا ک7ش لق7ب
گرفتند ، و از دولت  وقت آلمان انتقاد شد که چرا اجازه داده همچ77ون م77امورانی ، دی77دار ش77اه از آلم77ان را

همراهی کنند و علنا به معتراین و دانشجویان حمله نمایند .

یادی از نویسنده ی رمان پاشنه آهنین .۔ ۲۱٠

جک لندن ، میان ادبیات ماجراجویی وادبیات کارگری .
Jack London (1876 – 1916) طبیعت خشن وسرمایه داری وحشی در ادبیات .

ش7اید فق77ط خ77دایان باس7تان بدانن7د چ77ه دفع7اتی م77ن رهگ77ذر، ازجل77و وی77ترین کتابفروش7ی ه7ا ی7ا روی  
س77نگفرش خیاب77ان ه77ا و ی77ا روی گ77اری دستفروش77ی ه77ا، رم77ان "پاش77نه آهنی77ن" ج77ک لن77دن، نویس77نده
آمریکایی رادیده وتحقیرآمیز ازکنارآن گذشته، آنه77م ب77ا منط77ق اینک77ه، ترجم77ه ب77د وزب77ان بیگ77انه – ی77ا اص77ل

بدبینانه ثبت شده ای که کتابی راکه ساواک اجازه نشر دهد، نمی تواند رنجی ازمارا کاهش دهد .
جک لندن،غیراز رمانهایی پیرامون زن77دگی ک77ارگران کش777ورخود،خالق داس77تانهایی ماجراجوی77انه ش77به  

"کلیله دمنه ای" نیزاست. طبق ادعای مورخین ادبی چپ، اودربیشتر آثارش منتق77د نظ77ام س77رمایه داری
ومدافع سوسیالیسم وانقلب کارگری است. اونظم سرمایه داری را مشمول قانون گرگها میداند و غیر از
رم77ان تئوری77ک سوسیالیس77تی، یک77ی ازکلس77یکهای بی77ن الملل77ی ادبی77ات سوسیالیس77تی درکش77ورهای
سرمایه داری بود. و با وجود جهانبینی التقاطی ومتناقض اش، تعثیرمهمی روی ادبیات انقلب77ی ک77ارگری
بین المللی ازخودبجا گذاشته است. ونسلی از نویسندگان انقلب77ی ادبی77ات ک77ارگری تح77ت تع77ثیر بع77دی

اوقرارگرفته اند.
1900وی تضادهای زمان و جامعه خود مخصوصا تضادمیان طبقه کارگر وسرمایه داری در س77الهای بع77داز 

رانش77ان میده77د. کت77اب "پاش77نه آهنی77ن" او رم77انی اس77ت آرمانگرای77انه درب77اره ش77ورش تودهه77ای تح77ت
فشارقرارگرفته. غیرازایده های انقلبی، خواننده دراین داستان بلند، شاهد س77بک درخش77ان و اس77تعداد
داستان نویسی او نیز میگردد. نه تنها جرج آورل و تروتسکی، بلکه بوخارین و رادک، نیز ب77ه تحس77ین ای7ن

رمان پرداخته واز دوراندیشی انقلبی آن به شگفت آمده بودند.
منبع غالب آثار جک لندن، زندگی پرماجرا یا ماجراجویانه وی میباش77د، ب77ه ای77ن دلی77ل مه77م تری77ن اث77ر اورا،

زندگی اش میدانند،چون وی سالها زندگی ماجراجویانه ای داشت .
 

رمان های میلن کوندرا .۔ ۲۱۱

تجمع سیاست و فلسفه ، عشق و طنز .

میلن کوندرا ، شاعر ، رمان نویس ، نمایشنامه ن77ویس ، مق77اله ن77ویس ، و خ77الق داس77تانهای کوت77اه ، در
 بصورت تبعی77د در پ77اریس زن77دگی1975 میلدی در برون کشور چکسلواکی بدنیا آمد واز سال 1929سال 

میکند و ملیت فرانسوی دارد .
او در ابتدا با شعر شروع کرد و قبل از ادبیات، طرفدار موسیسقی جاز ب77ود . وی در دانش77گاه ب77ه تحص77یل
فلسفه و رشته فیلمسازی پرداخت و مدتی در شهر پراگ اس7تاد ت7دریس ادبی7ات ب77ود . کون77درا گرچ77ه در

ایران خوانندگان زیادی دارد ولی هنوز تمام آثارش بفارسی ترجمه نشده اند .
کوندرا را مهمترین نویسنده زمان حال کشور چک در غرب میدانند . او ت7ا س77قوط نظ7ام استالینیس7تی در

 ق77رن50کشورهای بلوک شرق سابق، در کشور خود ممنوع القلم و ممنوع به ش77غل ب77ود . وی در ده77ه 
 نخس77تین کت7اب ش7عر خ7ود یعن7ی "1953گذشته به نشر مقالت و نمایشنامه هایی پرداخت و در سال 

 سال ب77ه2انسان ، باغی وسیع " را بچاپ رساند . وی در جوانی عضو حزب کمونیست شد و لی بعد از 
بهانه فردگرایی اخراج گردید .
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 موجب ممن77وعیت و اخ77راج او از ک77ار ش77د . وی1964چاپ نخستین رمان او با عنوان " شوخی " در سال 
ب77ه تمس77خر چهرهه77ای اف77راد آن رم77ان پرداخ77ت . در آث77ار میلن کون77درا مخل77وطی از درام ، فلس77فه ، و

روانشناسی وجود دارد . بعضی از آثار او تاکنون بصورت فیلم درآمده اند .
کوندرا خالق ادبیات پست مدرن نیز است . در آث77ار او خوانن77ده ب77ا زب77انی توان77ا و تص77اویری سوررئالیس77تی
روبرو میشود . عشق و سیاست مواوعات مرکزی آث77ار روای77تی او هس77تند . تص77ورات اروتی77ک و تجربی7ات
سکسی در بعضی از آثار او با سوژهها و ایدههای سیاسی مخل77وط میش77وند . منق77دین ادب77ی در آث77ار او
عکس العملی در مقابل واقعیات تلخ و غ77م انگی77ز دوران اس77تالین را م77ی بینن77د . وی ب7ا ش77رح زن77دگی در
اروپای شرقی زم77ان جن77گ س77رد، در رمانه77ایش م77دعی ب77ود ک77ه امک77ان و انتخ77اب و راه نج77اتی نیس77ت .

رمانهایش نشان از بن بست های سیاسی و اجتماعی در نظام دیکتاتوری هستند .
غ77الب آث77ار او عنوانه77ای طنزگ77ونه دارن77د ، از جمل77ه – زن77دگی ج77ای دیگریس77ت ، رق77ص وداع ، خن77ده و
فراموشی ، ارثیه خیانت شده ، عشق مسخره ، کلی77د دار ، ش77وخی ، هن77ر رم77ان ، س77ادگی غی77ر قاب77ل
تحمل هستی ، ابدیت زندگی ، هویت ، آهستگی ، بادی بنام یارومیر ، نادانی و غی77ره . موا77وع بعض77ی

دیگر از آثارش ، فشار به ملتها و انتقاد از سوسیالیسم استالینیستی است .
میلن کوندرا خالق رمانهای ساده ولی جدی و پر اهمیت اس77ت . او ب77ه ط77رح پرس77ش معن77ی زن77دگی در
چهارچوب یک نظام سیاسی آبزورد و اتوریته میپردازد . وی غیر از رمان بخ77اطر مق77التش نی77ز م77ورد ت77وجه

 جایزه از کش77ورهای آلم77ان ، اتری7ش ، فرانس77ه و4 تاکنون حدود 1994خاصی قرار گرفت . کوندرا از سال 
غیره دریافت کرده است . وی در رمان، توانایی خاصی در توجه به شرح واقعیات دارد .

 ، رمان1963 اثر او اهمیت خاصی میدهند – از جمله رمان عشق مسخره از سال 7منقدین ادبی به     
 ، رم77ان1979 ، رم77ان لبخن77د فراموش77ی از س77ال 1977 ، رمان رق77ص وداع از س77ال 1965شوخی از سال 

 ، و رم77ان1995 ، رم77ان آهس77تگی از س7ال 1984غیرقابل تصور ب77ودن و تحم77ل س7بکی هس7تی از س7ال 
 .2000نادانی از سال 

 داستان در باره احساسات انسانی ، به موا77وع عش77ق و7در رمان " عشق مسخره " ، کوندرا با کمک 
راه و بیراههای زندگی جمعی میپردازد .  در رمان " شوخی " ، نویسنده به تجزیه و تحلی77ل تفک7ر و رفت7ار
نابودکننده دیکتاتوری و استالینیسم میپردازد .  در رم7ان " رق77ص وداع " ، در آسایش77گاه س7المندان حی77ن

 نفره و آشنایی آنان با همدیگر ، خواننده با جام جهاننمایی از روابط عشق و زناش77ویی روب77رو8یک رقص 
میشود .

در رمان " تحمل سبکی هستی " او در باره سالهای شکست بهار پراگ و دخالت دولت زورگو در زندگی
12خصوصی و دخ7الت ای77دئولوژی در زن7دگی ف7ردی اف7راد ج77امعه اس77ت . در رم77ان " آهس7تگی "  ش77رح 

داستان عشقی است، که گرچه قرنها با هم فاصله دارند ولی عمیقا از نظر موا77وعی به77م گ77ره خ77ورده
اند . در رمان " نادانی " ، نویسنده به توصیف مهاجرت و بازگشت ، فراموش77ی و  ی77ادآوری ، و از اجتن77اب

ناپذیری عشق سخن میگوید .

پیرامون مجموعه قصه های هزارویکشب .۔ ۲۱۲
Milan Kundra (1929 –?)

اعراب به این کتاب " الف لیل و للیل " یا "کتاب خراف77ه " م77ی گفتن77د؛ یعن77ی داس77تانهایی خودس77اخته  
وباورنکردنی. اهل قلم مسیحی کش77ورهای اروپایی،اینگ777ون قص77ه هاراس77الها "پ77چ پ77چ زن77انه " دانس77تند

 میلدی19وقشراهل کتاب کشورهای خاورمیانه قرنها نظرمثبتی راجع به اینگون ادبیات نداشت. درق77رن 
درمصرحتا عقیده ای خرافاتی شایع شد که اگرکسی این کتاب رابخواند،درظرف یکسال عج77ل س77راغش

 میلدی،گروههای مذهبی علی77ه انتش77اریک جل77د کت77اب مص77ور "1985راخواهد گرفت!. ودرتابستان سال 
هزار و یک شب " به دادگاه عالی کشور مصرشکایت نمودند و خواستار قدغن شدن نشر آن شدند.

 میلدی درمی77ان اق77وام شرق،خصوص777ا5-4مورخین مینویس77ند ک77ه چه77ارچوب اینگ77ونه قص77ه ه77ا ازق77رون  
کشورهای خاورمیانه وجود داشته. درقرن هشتم میلدی درنواحی بین النهری777ن،یعنی ع77راق ام77روز ی77ک
مجموعه به زبان فارسی باعنوان کتاب " هزارافسانه " ثبت شده ک77ه اع77راب ول77ی ب77ه آن " ال77ف خراف77ه "

می گفتند. 
 میلدی درع7راق نوش77ته شده،یعن777ی مح77ل879قدیمترین نس77خه خط77ی ای77ن کت7اب درتاری7خ اکتبرس7ال 

 میلدی برع77راق وبعض77ی ن77واحی دیگ77ر حک77ومت میکردن77د. تحقیق77ات750خلف77ت عباس77یان ک77ه ازس77ال 
جدیدنشان داده که حتا امروزه اس7امی ک77وچه وخیاب7انه،محلت وس7ایراطلعاتی ک77ه دراینگ77ونه قص77ه ه77ا
درمورد شهرهای بصره وبغدا،دمش777ق وق777اهره،سمرقند وبخ77ارا بک77ار رفت777ه،اعتباروصحت دارن77د . محم77ود

– 998سبکتکین،شاه غزنوی ( ) میلدی،ک77ه مع77روف ب77ه تش77ویق هن7777ر،ادبیات،موسیقی و عل77وم1030 
معماری است،یکی از طرفداران نشراین کتاب درحیطه قلمرو حکومت خودبود. داستانهای ای77ن کت77اب ک77ع
به نظر عده ای جزوادبیات تربیتی هستن،باروش سرگرم کننده،هیجان انگیز و آموزشی ب77ه خلیف77ه ه77ای

خشن درس ملیمت،مهربانی،عدالت وزیبایی دوستی میدادند.
قصه گوهای حرفه ای که دردربار خلفا وشاهزادگان به این شغل مشغول بودند،اغلب طبق سلیقه وهن77ر
خودجریان داستان راتغییر میدادند؛مثلن صحنه ه77ا چن77ان س77اخته وتعری77ف میش77دند ک77ه گ77اهی درخ77اتمه
بن77درت ش77نونده ویاخوانن77ده میتوانس77ت آغ77از داس77تان رابی77اد آورد، ی77امثلن درداس77تان "پادش77اه"، قهرم77ان
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داستان سه بار بایک دختر مشخص عروسی میکند وای77ن اغل77ب ب77ه دلی77ل فراموش77کاری وس77هل انگ77اری
قصه گویی است که بطورشفاهی این داستان رابرای حاارین بازگو میکرد.

 

   كابوس و روياي شاعر سیمبلیك۔ ۲۱۳

 و1842 شاعر نوگرا و انقلبي بزرگ ادبیات فرانسه، بین سالهاي Stephane Mallarme استفان مالرمه 
 زن77دگي نم77ود . او دو نظ77ر عجی77ب پیرام77ون ش77عر م77درن س77مبولیك داش77ت. نخس77ت اينك77ه، ش77عر1898

هیچگونه نقش اجتمايي، اخلقي يا ايدئولوژيك ندارد.و دوم اينك77ه چ77ون زب7ان واقع7ي روزم7ره، ب77ورژواز زده
شده و مبتذل است، شاعر بايد با زبان سنبلیك ، نمادين و رمز و رازي، با خوانند گان خود سخن بگويد.

او مینويسد كه امكانات استفاده از توانايي هاي زبان بايد وزنه اي دربرابر زبان روزانه شود. مالرمه خودرا
مخالف شعر اع7ترافي ي7ا مانیفس77تي میدانس7ت. او موا7وع و محت77واي اص7لي ش777عرخودرا،توانايي ه7ا و
ظرفیت نامخدود استفاده از زبان سمبولیك دانست و میگف7ت باي7د ت7ا عم7ق اس7تفاده ازچن77دمعني ب77ودن
واژهها پیش رفت،.بكارگرفتن چندمعني داشتن واژهها همیشه حق شعروش77اعر ب7وده.او اب7ائي نداش77ت
كه بگويد اشعار تیره و پیچیده اش براي يك قشربرگزيده روشنفكر غیراجتمايي سروده شده ان777د.درنظراو
هنرفقط براي گروه خاصي قابل فهم وقابل دسترسي است وشاعر بايد ازاين گنج هنر، بشكل سزاواري
محافظت نمايد تابه نظر اوهربي پدرومادري! وارد سرزمین هنرنشود، يعني هنرب7راي كس7اني اس7ت ك7ه
معن7ي س777نبل،نشانه،نماد، تص777وير،رنگ و آهن7گ را بفهمن7د. و هن7ر سمبولیس77تي، هن7ري اس7ت ب7راي

برگزيدگان وازما بهتران!.
ريش77ه مكت77ب سنبلس77م فرانس77ه راباي77د درفلس77فه رمانتی77ك آلم77ان جوياش777د،چون آن ب77ا تكی77ه برفلس77فه
شوپنهاور، نیچ7777ه،پلتون،برگسن، و موس77یقي واگن77ر بوجودآم77ده ب777ود.سمبولیستها موا77ع خ77ودرادربرابر
ناتورالیستها میدانستند،.يعني هنري كه هدف ومنظور :اجتمايي،اخلقي،ايدئولوژيك وسیاس77ي و رابط77ه
اي باواقعیات ندارد وانعكاس احساسات شخصي هم نیست ومیخواهد به ادعاي خ777ود،يك جه77ان زيب77اي
ذهن77ي باكم77ك تص77اويرونمادها بس777ازد.سمبولیستها بع77دها مكتبه77اي ادب77ي خردگريزان77ه ديگ77ري مانن77د:
فوتوريسم، دادائیسم، سوررئالیسم، هرمنوتیك، وشعر مطل7ق رانی7ز تح7ت تعثیرخودقراردادن7د و ب7ا مط7رح
كردن شعار “هنربراي هنر“ به رد رابطه ذه77ن و عی77ن پرداختن77د. سمبولیس77م میخواه77دباكمك نماده77ا ب77ه
شناخت وفهم مقوله مطلق برس77د،آن ي77ك زب77ان مح77افظ اس7ت ك77ه میخواه77د خ77ودرااز س77طحي گراي7ي و
روزمره گي نجات دهد،.جنبه فرهنگي وزيباشناسي اشعار مالرمه تكیه بري77ك زب77ان تص77ويري وس77مبولیك
دارد. والري شاگرد مالرمه ازشعر مطلق س77خن میران7د ك77ه ن7ه وابس77ته ب77ه زب7ان ون77ه وابس77ته ب77ه ش7رح
واقعیات است.درنظراوشعرمطلق ،جادوي زبان است كه فقط متكي ب77ر اس77تفاده ازآهن77گ زب77ان میباش77د.
مكت777ب سنبلیس777م، درام و رم777ان اروپ777ارانیزتحت تع777ثیر خ77777ودقرارداد.مشهورترين ش777اعران س777نبلیك
فرانسه،غیرازمالرمه، والري، كلودل، ژيد، و پرزه هستند. ماركسیس77تها، تم7ايلت مكت7ب سمبولیس77تي
را: ذهن77ي، اي77ده آلیس77تي، خ77داجويانه، عرف77اني ب77ا اي77دههاي مج77ازي وص77وري معرف77ي نمودن77د. پلخ77انف
مینويس77د ك77ه آن قش77ري ك77ه ازهن77ر سمبولیس77م اس77تفاده نماي77د، نمیتوان77د درتح77ولت اجتم77ايي، اث77ري
بگذارد،چون خودرا بابكاربردن زباني گنگ ونمادين،ازچش77م م77ردم قهرم77ان پ777رور!مخفي، پوش77انده و ط77رد

میكند.   
مالرمه شكايت میكرد كه با وجود اين همه شاعر درطول تاريخ،انسان نتوانسته ت77اكنون ي77ك زب77ان خ7الص
روشن مطلق بیابد كه از ورود مزاحمین و مهمانان ناخوان77ده درجه77انش جل77وگیري نمايد.ش777اعر س77نبلیك
درشعراوهمیشه درجستجوي معني وهدف هستي و وجود بوده و وظیفه شاعر است كه مفهوم مطلق

رابیابد و آنرابشناسد.
پیرامون بیوگرافي خصوصي اوبايداشاره كردكه مالرمه پنج ساله بود كه م77ادرش راازدس77ت داد،درج77واني
بادختري آلماني ازدواج كرد و سالها دبیر انگلیسي در مدارس فرانسه بود. او رنگ آبي لج77وردي را رن77گ

 درمی77ان فض77اي ادب77ي1884رمز و رازي میدانست كه قابل شناخت نیست.مالرمه درزمینه ش777عر،تاسال 
فرانسه ناشناخته ماند.آن7دره ژي7د حك7ايت میك7رد ك7ه خ7انه محق7ر م7الرمه س7الها پ7اطق ش7اعران ج77وان

بود،گرچه اطاق نشیمن و آشپزخانه او يكي بودند!. 
هستي شناسي شعرمالرمه بدين دلی77ل اي77ده آلیس77تي بود،چ777ون او مینويس77د ك77ه ش77ناخت و واقعی77ت
باهمديگر رابطه اي ندارند. پیرامون آث7ار م77الرمه، برش7ت گفت77ه ب7ود ك7ه چ7ون اش77عارش معن7ي و ه7دفي
رادنبال نمیكنند،آنهارا يا بايد پرستید، ويابايدبه سطل زباله انداخت،اومیخواست با سبكي مبتذل به جنگ
ابتذال زبان برود، اشعارش ترس او از ابتذال را نشان میدهند. مالرمه مانند بودلر در هن77ر جوي77اي اي77ده آل
بود، ولي خلف بودلر،براي او هنر كلید ورود به دنیاي اي7ده آله7ا نیس7ت، بلك77ه قفل77ي اس7ت ك7ه هنرمن7د
خ77ودرا درج77ايي محب77وس و محص77ور میكن77د ت77ا دور از كنجكاويه77اي مزاحمی77ن ب77ه جس77تجوي اي77ده آله77اي
خودبپردازد. مالرمه، شاگرد بودلر، پايه گذار شعرمدرن درغرب است و در جواني به سبك ب77ودلر و محف77ل
ادبي پارناس به سرودن شعرآغازكردواوازجنبه هاي كلسیك شعربودلر تقلید نمود. مالرمه تع77ثیر بزرگ77ي
روي والري،شاعر ديگر فرانسوي گذاشت. آنها در روزهاي چهار شنبه درخ77انه م77الرمه ، محف77ل: وال77ري،
ژيد، كلودل را تشكیل میدادند. درآغاز،آثار آلن پو و بودلر به مالرمه الهام میدادند.اوبا زول دوس77ت ب77ود، و
آثار آلن پو را به فرانسوي ترجمه نمود. فه7م اش7عار م7الرمه حت7ا ام7روزه نیزغیرممك7ن اس7ت. س7ارتر اورا
نويسنده اي مسئول میدانست و میگفت كه او شاعر بزرگ ما است، چون اشعارش هم اجتمايي و ه77م
شاعرانه هستند. اسكار وايلد درنامه اي مینويس77د ك77ه ش77عر فرانس77ه چن77د ن77وكر و گماش77ته و فق77ط ي77ك
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استاد دارد وآن مالرمه است.مورخین ادبي براين نظرند كه چنانچه غرب بخواهد بع77د از نماين77دگان ش77عر
مدرن يعني: والري، لوركا، و بن وارد مرحله پست مدرن شود، ابت77دا باي77د ب77ه نق77د و بررس77ي آث77ار ب77ودلر و
مالرمه بپردازد. دريك طنز ديالوگي، زول كه همیشه با تكیه به علم صحبت میكرد، میگويد كه تپاله گاو و
پشكل گوسفند دو شیئي واقعي هستند!. و مالرمه با اشاره به مكتب سمبولیسم خود ج77واب میده77د
كه: طل و نقره نیز دو عنصري هستند كه در دامن طبیعت، ولي متاسفانه بندرت يافت میشوند.منظور او

اين است كه هنرمند بايد به كشف و جستجوي كمیاب ها بپردازد و طل را از مس جدا كند!.
ازجمله آثار استفان م7الرمه :پنجرهه7ا، نس7یم دري7ا، حاش77یه گ7ويي ه7ا، آب7ي لج7وردي، چن7د مجم77وعه

شعر،ايگیتو، طاس انداختن، روياهاي عصرانه الهه حاصلخیزي، آرامگاه ادگار آلن پو، و غیره هستند.
مالرمه دررابطه باشعر سمبولیسم میگف7ت ك7ه هرپدي7ده مقدس7ي خ7ودرا باچ7ادر رم7ز و راز میپوش7اند و
طبیعت واقعي خودراازچشم تماشاگران مخفي مینمايد. ودرزير ظاهروجود، ماهیت حقیقي يعني ايده آل
هاي مطلق، خودرا مخفي كرده اند. در نظر او،شاعر بايد با هنري ف77راوان و اي77دئولوژي ن77اچیز ح77رف بزن77د.
مالرمه براي جستجوي مقوله مطلق، نیاز به زب77ان خ77الص و پ77اكي داش777ت.درنظراو، خوانن77ده ش77عر باي77د
خودرا ب7راي ش7ناخت س7نبل ه7ا بگش7ايد و ب7راي جل7وگیري از هج77وم زب7ان عامی7انه مبت7ذل غیرش7اعرانه
بورژوازي، خودرا جوري محصور نمايد. امروزه، بعض77ي ه77ا او را ش77اعري فیلس77وف میدانن77د، چ77ون مش77كل
شعرش در سبك نیست، بلكه در درك و محتوا است. غیر از نظم، آثار نثري اورا ترجمه زيباشناس77انه م77د
روز و روح زمان بشمار مي آورند.مواوع اص77لي ش77عر م77الرمه، يعن77ي ش77عر مطل77ق او، معرف77ي پ77وچي و

نیستي سمبولیك زبان بود.
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