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ز هستند  امون عنوانهای زیر نیر  پیر

 . مقاالتی

 فلسفه و جامعه شنایس ادبیات، نقد ، تئوری . 

 ادبیات چیست؟ نویسنده کیست؟ 

  در باره شعر و تئاتر . 

   ادبیات در تاری    خ بش . 

  مند  . در باره هیز و هیز

  ادبیات آوانگارد و سنتی . 
 
 ینو 

 
 سنده: عیل سلطان

 

 ان؟یمادران زندان یبرا یشاعره ا۔ ۱
  
ز زمان استال یر فرهنگ شورو یوز   یاورا شاعره ا، )آنا اخماتوا( ا یآنا احمدآوا  و شبه عرفاتز   با اشاره به اشعار عاشقانه دوران جواتز یر
نقاشان و  ت  بایمدل ز  س مدتی یدرپار  ت  دردوره دانشجو، قبل ازانقالب اكتی   یخانم آخماتوا درسالها. د یان راهبه و فاحشه نامیم

 . اه چشم بجهان گشود یس یایدر كنار در ، درشهر اودسا  1889اودرسال . ان بود عكاسان آنزم
پرخاش “ ان یاوج گرا“  كه به جنبش مدرن ادت  یحتا زمان، نمود  قه ها یجلب نظر تمام سل، با اشعارش، آنا آخماتوا ازهمان آغاز 

ورا واسطهیم یو . ن او را به حال خود گذاشتند یمنتقد، شد یم ز ن ق تلخز یحقا گفت كه هیز شعر ضز  گرچه شاعر گایه،  باشد ی میر
ز ل اشعار او بین دلید به ایشا. مجبور است دستكش چپ را به دست راستش بپوشاند  ممنوع و خود او از  1940-1923 ی سالهایر

ه شهر اورا ب، حفاظت از جانش یدوم برا نهمه در زمان جنگ جهاتز یبا ا. د یاخراج گرد  شوراها! یر سندگان اتحاد جماهینو  یشورا
 . د یپخش در رسانه ها بشا یبرا هتز یامون مقاومت میر را پ“ طوفان جنگ “ تاشكند انتقال دادند تا او رسود 

 خز یل تار یو مسا، ها  اسطوره، ستی ینیمیسم فیالیستنسیاگز  او به مطرح نمودن نویع، نیآغاز  ی از موضوعات عاشقانه شعرهایر غ
ز ن ساله اش درسال 17شاعر و منتقد مشهوربه اتهام ضدانقالب بودن اعدام و پش  ،لفیگوم  یكوالین، گرچه شوهرش.   پرداختیر

ایاو م. د ی گردیر دستگ 1934  . ترك كشور ازجانب روشنفكران شود  یبرا ید بهانه ایناگوار نبا ایسیط سیگفت كه رس 
ات ین اشعار عاشقانه ادبیاز بهیی  اوخالق بخش  . دند یروزانه درباره عشق نام یادداشتهایاشعار اورا ثبت  اهل نظر موضوع اصیل

 ،  روس است
 

  گرچه غم و افشده گ
 

ز ن و رسخورده گ  ین بود كه براساس رنجها و دردهایخاص او ا ت  توانا.  دراشعارش مشهود استیر
ا، شخیص   یستگاههایروزانه ا یادداشتهایاشعارش . ده را خطاب قرار دهد یچیپ ت  ط اجتمایرس 

 
ك انسان حساس گرفتار ی زندگ

ز كه گرچه غمگ  زن شاعر جواتز ، وشت هستند رسن ز  و بدبیر و تنوع  ت  بایز ، از درد و رنجیر غ. است ت  دوار به تحوالت اجتمایام ویل، یر
ز ب، اشعار كوتاه عاشقانه اش قبل از انقالب اكتی  . دراشعارش ملموس است، ن لحظهیمقاومت و مبارزه تا آخر ، شهیاند از   بخش  یر

 غتز  یدههایا، اشعار آخماتوا  یبود كه محتوا ماندل اشتام مدیع عتز یاز همشنوشتان او  یكی. رسمشق بودند ، شاعران جوان
و در پشت هر قهرمان شكاك و . است احسایس ا درایمیو ، شاعرانه رماتز ، كوتاه  هر شعرش نوویل، ه هستند یروس 19قرن  یرمانها

ز ت فه شاعر یكه وظ  بخت برگشته گاتز  كش  و ت   ت  است به تنها یاشاره ا، شعر ساده و زنانه اش. شده خود او مخفز ، هوش شعرشیر
 . كند یرا دوچندان م
سد كه در هر شعرش ینو یاو م. گفتیه و اشاره وسانسور و سنبل سخن میاو غالبا بازبان كنا“ اوج گرا“ر شاعران جنبش یهمچون سا

د كه انگار آن با جوهر نامرت  یبكار م یباز  چنان استعاره و مخفز   . دهنوشته ش ی 
ز من آنزمان ن/ ، ت اجنت  یحما یر بالهاینه ز / . گانهیك آسمان بیر ینه ز : د یشایم 1961درسال  كه   ت  جا / ،  درشورش مبارزه ماندمیر

ز متاسفانه/ خلق من ن  . نام گرفت“ حماسه وجدان “ از اشعار آنا آخماتوا  یكی.  حضور داشتیر
او . ل حقوق و فلسفه پرداختیس به تحصیآخماتوا در پار . بود  زارت بازرگاتز و  ت  ایدر  یو یر او آنا گورنكو و پدرش افش ن نام اصیل

ز سالها ن، ی از شاعر یر غ جم بود یر  .  میی
  77در ، 1966آنا آخماتوا درسال 

 
ایدر  یافت تا برایش از مرگ اجازه یكسال پیاو . در مسكو درگذشت سالگ به  یافتخار  یافت دكیی

ز م 20بعد از . دانشگاه آكسفورد سفر كند  بدون ، د یگرد  ت شد و قدرداتز یثیدوباره از او اعاده ح، یست شورو ی كنگره حزب كمونیر
 . بودن شعرش اشاره گردد  مذهت   ینكه به جنبه هایا
ز نخست -از جمله اشعار مشهور آخماتوا: حماسه بدون قهرمان  ز  پایر ش یدر ستا -مانیعهد و پ -غروب -یادگار یخاطرات و اشعار  -ییر

  -دارین دیرسود آخر  -دیسف موج   -صلح
 

ده یبازداشت در سپ -ده شدههایب كشیبه صل -كنم  آموختم كه ساده و آگاهانه زندگ
 . هستند  -ا تاج گلیح یوتسب -ان افكار و خاطراتیدرم -جادوگر صدساله -صبح

كه   ت  اض به اعدامهااعیی ، شاعرانه با همعرصان یالوگهاید،  پرولتل درزمان خفقانیر شاعر غ ت  از جمله موضوعات اشعارش: تنها
ا جامعه و خلفی  یتراژد، وداع، خاطرات، اندازد  ح یمیمس شیم مقدس و عیاد مر یخواننده را ب ام و ، ت  ط زورگویدر رس  اد از یاحیی

ده  یاز هم پاش، هستند  منتظر جوات   و ادارات مسئول روزها در هراس و رسگرداتز ، مارستانها یب، زندانها ، كه در جلو دادگاهها   مادراتز 
 
 

 . هستند ، هیر ل اعدام و زندان نان آوران و غیبدل خانواده شخیص گ
ط ها یكیا یگو  ز نسینیقبول بازگشت سولژ  یاز رس  آنا آخماتوا “ ده شده گان یب كشیبه صل“ انتشار بدون سانسور كتاب ، هنی به میر

ز امون اعدام و زندان محكومیر بود كه پ اض و مقاومت زنان یر  . ن آنها استو همشا، مادران، و اعیی
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ز پوشك، آنا آخماتوا   ، اشعارش یالوگ هاید یمحور  یت هایاز شخص یكین سبب یبه ا. دانستیشعر خود م ی را معلم هیز یر

ز پوشك  ، گفت كه كوتایهیاو م.  استیر
 

ز شاعرانه را از پوشك یو اصالت واژهها، سادگ ز اشعارش چون پوشك.  آموختیر  ی دارایر
هستند به دوستان و همرزمان از جمله به:  یمیه و تقدیهد، از اشعار آخماتوا  یشمار یاد بتعد. هستند  یو فكر  احسایس ت  محتوا

ناك جم هلند. و بابل، ماندل اشتام، پاسیی  یر ساله اخ 200ات یادب یغول آسا یاز برجها یكیاورا ، اشعار آخماتوا  یمیی
ز
  روس معرف

 . كرد   تا زمان گورباچف از تعداد انگشتان تجاوز نیم، آن كشور  اتیخ ادبی    تار  یدر كتابها ب ثبت شدهیگرچه تعداد زنان اد،  نمود 
ز شود كه آنها نیامون اشعار آخماتوا گفته میر امروزه پ و  انعكاس فلسفز  یفاقد محتوا، انیگروه اوجگرا  یر اعضای چون اشعارسایر
. ا زبان اشاره و سنبل رسوده شده اند آزاد بیر غ یفضا، “یه ایات سایادب“ر یومانند سا. ات هستند یم از واقعیمستق ایسیانتقاد س

الهام همعرصان  یبرا قرن گذشته منبیع 60نوجود اشعارش در دهه یبا ا. م نگفتمیرا مستق چ موضویعیه، گفتیآخماتوا خود م
 . بر فراز خانه خود هستند “ ستاره مرگ“است كه شاهد  امون مادراتز یر از اشعار اوپ رقم قابل توجیه. شد  یجوان شعر در شورو 

ات موسوم به یمانع هرگونه ادب1917، دن درسالیكها بعد از بقدرت رسیشود كه بلشو یان اشاره میاوجگرا دررابطه با جنبش ادت  
 . دند یگرد  طبقاتی یر مدرن و غ

 

 ا دود زده ؟یمدرن  – یات شهروندیادب۔ ۲
Anna Achmatowa (1889-1966)  

 
ز اولیس هستم نه ایمز جو ینه من ج ز زادگاهم دوبل و نه شهر  سهین میی را در باره رابطه  ت  نجا حرفهایخواهم در این وجود میبا ا. یر

. دود  یتهران بو  باروت یبغداد وكابل بو -كاج  یدهد استانبول بو یصابون م یس بو یپار  یاگر بقول عده ا. ات و شهر مطرح كنمیادب

قشناسان هم با . اباتز یبازنده و كودكان خ یاز آدمها ت  و چهرهها با ازدهام ملخز  ت  نه تنها دودزده و مه آلود بلكه شهرها ت  شهرها رس 
ان خ آسماتز  یه بركتابهایتك ز برشت ن. سند ینو  ت یمینوا در دوران جاهلیبابل و رم و ن اباتز یاز رقاصه ها ودخیی د كه امروزه در یگو یمیر

ز رسقربان یجد یباچهره ا یله گر یوح یشهرها حقه باز  نگونه یات در ایادب. د مشغول استان خو یو حق به جانب به كاله گذاشیی
ز شهرها نه كارنوال خون كت سهایمیر رسانجام بااداره  ك مبارزه ت  یشاعر مسئول هم بعداز . با انحصارات محدوداست  و نه رس 

ز ب شكست خورده كشورراترك كرده ومدتی  كشنده دولتی   سانسوروبوروكراتی  درحال رفت وآمد  یناكجاآباد یدركجا تخت و ت  ی پایر
ز گرچه اوخودپرچم رازمبوده ا  دل  یام رساند كه آیگران پیبه د زد ویل رپرچم دررفت ودست به مهاجرت دروتز یاازز ی گذاشت و یر

ت ازدست رفته اش دفاع كندوخودچنان شوق یثیاازحیف كند و یش را توصیدوآنراورنجهایایب یغافل ! شهرمنتظرآن است كه شاعر 
 یزاونام محل تولدش را جو س اداره مهاجرت ایكه پلیزده شده بودكه هنگام

 
مارستان یب: جواب داد  یواغتشاش فكر  اشد براثرخستیك

ز شهرگل وبلبل ! انتقاد انتقاد از خود ن ینماز  ز نبایر  یدانند كه روز یزندگان حداقل م. نده گردد یگو   یاعتبار  دموجب ت  ی هست و طیز
ز چ چیمردگان ه خواهند مرد ویل گفته:   آسماتز  یاز كتابها یكیو چهار  ا در سوره یسیو خودمان هم گ یوب اسطوره ایا. دانند ینم ییر

وتار یانتها كه درد ورنج ت    وت  یا. ! یر من خ ویل تو مجبوربه انتخاب هستی  به جالت یوا  خ شد ی    ش زبانزد هیز
 یجهت تماشا وم ورزیس  یدادند تاخودرامشغول كندوبه استادینم توپ فوتبایل ودرجامعه اوطبق اسنادومدارك موجود به هركش

توان ادعا كردكه محل یبازبان اغراق م. د یابانهادیاده روخیرفقرراحتادر پیتوان تصو یم یبزرگ امروز  یدرشهرها. نرود  یباز 
ست بلكه  یاطراف شهرن یمیقد یدرشكه زهوار دررفته روستاها یابو یات یادب عتز ی. اده روها بود ینگونه پیات مدرن درآغاز ایتولدادب

ز است ت كره است   ا محله كبوتربازان شهر یكوچه گنجشكان   یع نگار یوقا. ستیدردرسن گوش كه رام كردنش ت  یوباز رسمست  یپایر
روشنگرانه به خوانندگان  ات شوگیواقع یگر یخواهندباكمك جنجال وهوچیآنهام. دهیف شاعروداستانشاگردیازوظا بخش  

رفت وچنانچه او در تنگنا  ون ازخانه نیمیر ش به بقه ایب جلیدر ج یاسلحه ا چگاه بدون همرایهیشگام هیشاعرپ. آثارشان بدهند 
ز گرفت ازآن نیقرار م ز ب یكرد وگرنه جسد خفه شده اش رادرنمكزارهایاستفاده میر  یگناه شاعرآن بودكه درآرزو .  كردند یدا می راه پیر

ات درزمان یوداد واقعغ یجنجال وج. دوباره ازجسم وجان هرج و مرج انقالت   یتولد عتز یبود  ازدل وقلب آناریس   یگر یرنسانس د
ب المثل وكلمات قصار وجدول صفحهات رنگیباستان نه تنها شعر وداستان ونما ز شنامه بلكه ضز ز آن دوره را ن ی نامه هایر مورد یر

 یجو روشنفكر  ید خودرابه عنوان معلم و داور ونگهبان بحث هاین ودولت نبایامروزه د. برساند  ایمیدادتابه مردم پیاستفاده قرارم
ز  دربعیصز . ده موقت بودن آن استیشه پدیهم ده هردولتی یازصفات برگز . ل كنند یعه تحمبه جام ازدورهها بعدازرفیی

ایك دشمن یادوران مهاجرت آدمهاناگهان فاقدیكتاتور ید مندان ومبارز یاز اد یط عده ایاقدرت مقابل شده ودرآن رس  ن یبان وهیز
ور یر غ ییر رگابه اختالف ودیده یشده و دشمن خودگرد دچاربحران روج ن باره ادعا یدر ا صاحب غرضز . پردازند  گران یمیباد یضز

 : كند كهیم
ی
ف ز گر نید د مثل وخوردوخوراك دوشوق ورسگریمیزه تولی از غر یر غ انسان رس  ز شعاردادن یر  دارد:رسوصداراانداخیی

او  یق اثرشاعروداستانشا رو یمطالعه عم یو به جا. گوش ندادن  چگاه به كشیوه نصب وحك  یاسماور ی یگار یك جاسیسنگ قی 
مند نیم ز كند تاآرامگاه هیز ز ممكن است باعث رنگ یان ونوابغ ز یه خدایداندكه درسایاو نم عتز ی اوگردد  یبرا یگر یارتگاه دی ز یر سیی
 یپر 

 
  دگ

 
خ ی    در تار  یخ هر شهر ی    است وتار  نگونه شهرها قابل برریسیخ ای    مهم درتار  یات شهرهایخ ادبی    تار . اش گردد  ضعف وخفیك

ز ت آن نایادب برنامه وغلط  ازرشد وتوسعه ت   نایس   یكه در دلهرها  انساتز  یدهایچه ام.  مورد توجه اهل خرد واحساس قرارگرفتهیر
 گر موضویعیكتاتورو سانسور نتوانند دیاگرد ند یگو یم ستی ینیشبه استال یدرنظامها. ! . دند یم شهرهامدفون نگردیع وعظی    ورس 

ز ته بان حكومت زورگو وكو یراقدغن كنند به پا ز در غرب اول. ك شده اند ی خودنزدیر  ت  سم بودكه به سبب آشنای بار مكتب ناتورالیر
ض حتادرشب نامه ها یدرشهرها. ات را مطرح كرد یمدرن كردن ادب ید علم و صنعت آرزو یجد یبادستاوردها  یبزرگ جوانان معیی
س: خود شعار  ز ست ها نیمدرن. ست را رس دادند یست و فوتور یونیزنده باد اكسیر  یارهایدنظرو قطع ارتباط بامعی خواهان تجدیر

شمع  مرگ برماه تابان و جلسه: گفتند یم ك ادت  یآنهارسخورده خطاب به قش  مرفه طرفداررمانت. ج شدند یك رایاستت ت  گرا  ت  بایز 
د یآن با خز یدگان تار ته وبازنین بود كه طرفداران مدرنیشدن جامعه ا و صنعتی  یج ناگوار شهروندیاز نتا. وگل وپروانه وبلبل تان ! 

ز ب عشق ورابطه دوستی . كردند یخشن شهر رسخم م درمقابل قدرت برتر وگایه ف زادگان و خانزاده هایر و  ك قبیلیرمانت ی ارس 
رسمایروشنفكران تحص س واستانبول یازپار  یها دارالفنوتز . د یبه درازا نكش طوالتز  مدتی  ید شهر یوابسته جد یه دار یل كرده قش 
ن راه یآنها در ا. ده ها را به بحث وجدل دعوت كردند یها و مدرسه د مكتت   دانشگایه یها د وكریسیمطبوعات جدبازگشته باكمك 

ز ن اتز یقربان كافه ها و قهوه خانه ها كلوپ  ها و    یشهروندان در آغاز در پاتوق ها صحنه و جو ادت  . دادند  ینهال جوان روشنگر  یبرایر
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اف ز . شكل گرفت یهیز  یكارگاهها ز اذگان و مالكاگر ارس   ییو  ت  الیو  یخانه ها ی ووابستگان باسواد آنها در سالنهایر

ی
خود مالقات  الف

. پست مدرن! شدند  یدار در كافه ها وكلوپ  ها وقهوه خانه هایتخت مجبور به دیم پایاول و دوم مق یان دورههاینوگرا كردند یم

ز د در شهرها انگیجد یعیصنعت مونتاژ وعلوم طب   د ادت  یك جدینامیه دیر
 

ز كالم وسخن ن  یوآزاد وفرهنیك  ت  ضعف ونارسا. د ی گردیر
ز ها ن زشتی    ت  فردگرا یبه جا. ات ادب و هیز شدند یوارد واقعیر

 
طرفدار ژنده پوشان و  ت  و محفل گرا ت  جمع گرا كیرمانت و نشئیك

 اداره سانسور و رسكوب شدن ادب و هیز  یو انتقاد ت  با اجتما. ات و فرهنگ شد یوارد ادب تهران مخوف از جمله یان شهر ینوایب
ن مورد  یدر ا یخطاب به مبارز  یمامور . رادر نطفه خفه كند  یخودیر غ یهم دفیی ودستك به راانداخت تا هر گونه صدا ت  وبازجو

 : گفته بود 
 

  همان سوراجز  م داد یسوراخ رانشان خواه یبه عده ا د یم جنگیخواه ل خاضیوباوسا فی یبطر  ماباهرموش مرصز خانیك
م  یل شانرا چرب خواهیا سبیم نمود ید و به آنها نوازش خواهیم مالیخواه دستی  یبه رسوگوش عده ا–ون آمده بودند یر كه از آن ب

 هركدام قبض وصورت حسات   یبرا–م داد یخواه یرابه فرنگ فرار  یعده ا–م انداخت یاه چال خواهیرا به تله س یعده ا-كرد
ل وتوجه ما نخواهد ماند یه-میدار  هركدام عالج   یبرا-م كردیمناسب صادر خواه مبارز هم خاطرات  زتز . چكس خارج از كنیی

ز ند آنزمانش را چنیناخوشا ام رادرشهرستان ترك كرده  شغل معلیم ییر ب وترس از دستگیبه علت فرار از تعق: كند ی نقل میر
عجله درحال رفت وآمد بودند از  كه با   گراتز ید–فتم یر ابان میقدم زنان به خ عرصها گایه-دمیتخت اقامت گز یشان در پایونزدخو 
 دادمیم اگرچه جاخایل-ممكن بودیر خطرانبوه شهروندان ناشناخته غ ج آرام وت  یشنا درخل-كردندیمن تعجب م ایلیخ و ت   یخونشد

ز مرتب به آدم تنه م ن مغازهها كه ییی یدرجلوو –نگاهها اغلب مشكوك ووحشت زده بود -گذاشتند! یم میانگشت پا یاپا رو یدند و یر
د به یگمان م-بود یعیطبیر ا به نظرشان مشكوك وغیحركات و رفتار من گو -كردم تاظهررابه شام برسانمیم كت  م كردند كه قصددستی 

ده بود یس یشبه سوء ظن و ترس و وحشت بال ها. دارم یگر یا هدف دیمغازهها  آن روزها  یكابوسها.  اه وپ  هن خود را همه جا گسیی
 دارند!  ر نیمهنوز بعد از سالها دست از رسم ب

  

 . بار جایزه نوبل 12ادبیات فرانسه ؛ ۔ ۳
 

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

 
آنان را میتوان بدو دسته تقسیم کرد؛ دسته . آن خودنموده اند بارجایزه ادت  نوبل رااز  12تاکنون  1901نویسندگان فرانسوی ازسال 

ی برگسن، آناتول فرانس، رمان روالن: از آنجمله، اول راغالب ما ممکن است بشناسیم کامو ، آندره ژید ، هیز و ، -ژان پاول سارتر، آلی 
، سویل پرودهوم: ازآنجمله، باشند هستند که ممکن است میان خوانندگان فاریس زبان آنچنان مشهورن نویسندگاتز ، دسته دوم

ال ز دوگارد ، فردریک میسیی  وآثار . و کالود سیمون، سنت جان پرزه، فرانسیس ماوریاک، روجر مارتیر
 

تن  4دراینجا اشاره ای به زندگ
 . ازآنان میگردد 

ز دریافت کننده جایزه ادبیات نوبل درسال : پرودهوم سویل تند که اگر اواین جایزه منتقدین ادت  مدیع هس. بود  1901اونخستیر
تحویل این جایزه به او حتا آنزمان موجب . رادریافت نمیکرد امروزه حتا اسمش رادرهیچ کتاب دائرت المعارف ادت  ثبت نمیکردند 

اض اهل کتاب شد که پرسیدند چراآنرابه نویسندگاتز مانند:تولستوی  20گرچه اشعاراودرآغازقرن ،  و ایبسن اعطا ننمودند ، زوال ، اعیی
 استثات  از احساس .  درغالب کتابهای دریس فرانسه قرارداده شده بودند 

کمیته نوبل آنزمان دلیل اعطای این جایزه به اورا:" وحدتی
ی" درآثاروی ذکرکرده بود ، وعقل اوآنزمان تحت . گروه دیگری اورا شاعری علم گرا وفیلسوف میدانند .  ایده آلیسم عایل وتوانات  هیز

شعرمدرن علم گرچه اوازسال ،  امروزه آشکارشده که کوشش او برای وحدت علم وشعرباشکست روبروشده است. گرا بود   تعثیر
بود  1888 عمویش. فقط خالق نی  ی داشت ودرغالب اشعارش اشاره به ، وی بدلیل شکست عشق نسبت به دخیی ز  غم انگیر

 
زندگ

، حصیل دررشته ریاضیات بودکه به علت مشکل بینات  تمایل اوبه علوم تجرت  به سبب ترک ت. موضوع تنهات  انسان یم نماید 
 آنزمان میگفت که" عالم بدون فلسفه. اودانشگاه راناتمام ترک کرده بود 

 
مند بدون فلسفه -یک پیشه ور، تاینه ؛منتقدفرهنیك ، و هیز

از ایده آل های خاص خود . یک دلقک است" ته حقوق وریاضز وی گرچه تحصیل رش. طرفدار استتیک کالسیک بود ، پرودهوم غیر
دازد ، ویل باتکیه به ارثیه پدری، راناتمام گذاشت ،  ازجمله آثاراو مجموعه اشعارسوزان. توانست باخیال راحت به خالقیت ادت  بیر
 . هستند ، عدالت و خوشبختی ، گلدان شکسته
اب بود پدراوتاجر . بود  1952برنده جایزه نوبل سال ، نویسنده دیگر کاتولیک فرانسوی: فرانس ماوریاک وی به تحصیل ، رس 

ین رمان نویسان کاتولیک . اودرمقاالت ژورنالیستی خودبه مبارزه ضدکمونیستی پرداخت. ژورنالیسم پرداخته بود  وی ییك ازمهمیی
 قرن 

 
مواضع ، درمقاالت ژورنالیستی وی. اودرآثارش مدافع رسسخت اخالق واصول مسیخ کاتولیک بود . بود  20ومنتقدفرهنیك
موضوع دیگرآثار او مبارزه ارواح  . اودرپایان عمر در روزنامه فیگارو فقط فعال ژورنالیسم سیایس بود . مالحظه میباشند  دوگیل اوقابل

د ، اومیگفت حتا اگرکلیسا بارسمایه وحدت کند . گناهکار انسان باوجدان وی میباشند  مسایل . باید مورد طرد وانتقادقرارگیر
 
ی
اوازخانواده تاجری مرفه برخاسته بود که به تحصیل . طمع وشهوت انسان است، حرص، دیگرآثارش تضادمیان اصول اخالف

 هات  درباره. ادبیات وژورنالیسم پرداخته بود 
ز
ز ، بودلر ، پروست، پاسکال: وی کوشید تادررمان شاگرد پروست باشد وبیوگراف ، راسیر

نمود  ی بوردوکس منتش  ازرمان. وهیز بود خالق نمایشنامه هات  مانند "پای، اوغیر ز مخالفت اوبازوال درآنجاست که . ان شب" نیر
" درروان انسان یم پردازد  ویل داستایوسیك و برنانوس بارمانهای واقیع خودجهنم این دنیات  ، درنظروی زوال به انکار "دست نامرت 

ازمبارزه علیه گناه. رسمایه داری رانشان داده اند  طرح . میگردد ، عالن سعادتتضادمیان نییك وبدی و نجات ازطریق ا، درآثاراوغیر
 ونفس و شهوت

ی
ازجمله آثاراو: . اورانویسنده مسیحیت کاتولیک نموده است، ترسهای وجودی انسان ومبارزه اوعلیه ت  اخالف

 ژنرال دوگل، عمل خانم ترزا ، راههای دریا 
ز
جوانیك بنام ، منابع مخفز ، تصویر خودم، گناه،  خون وگوشت، دست ها زیربغل، بیوگراف

ه هستند ، تولید افیع، کویرعشق،  جذایم ومقدس، سالهای سخت، مالتا ورنه، عالین اوباکمک رمانهای انتقادی اش مسائل . وغیر
 انسان را به امید رسیدن به یک نجات مسیخ؛ ویل کاتولییك

 
 . مطرح یم نماید ، اجتمایع ووجودی زندگ

ز دوگارد  ه هومانیسم بورژوات  است که به طرح موضوعات جامعه زمان ونمایند 1937وی برنده جایزه نوبل درسال : روجر مارتیر
رئالیسم انتقادی اوازموضع هومانیسم بورژوات  وی . او در مجییط بورژوات  رشد نمود ، چون پدرش قاضز بود . خودپرداخت
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امون بحران انسان درجامعه رس ، زوال و ژید ، فلوبر : اودرسنت رئالیسم فرانسوی یعتز . میباشد  او رمان . مایه داری نوشترمانهات  پیر

شجاعت متیك به فلوبر و کونکورت . وی درآثارش روی خصوصیات طبقاتی افراد تاکید خاض داشت. نویس را یک مورخ بهیی نامید 
ین چهره رئالیسم فرانسوی رابوجود آورد ، او  وی بافروتتز اقرارنمودکه بعنوان رمان نویس کارجدیدی نکرده بلکه رمان . ازوی بهیی

 19نویسندگان مهم قرون . پیموده است، و انگلیس را تقلید کرده و راههات  را که آنان نشان دادند ، روسیه، فرانسه 19ان قرن نویس
ازجمله راهنمایان مهم او در . و فلوبر ازجمله آموزگاران وی بودند ، فرانسه مانند بالزاک 20و ز تولستوی و رمان "جنگ و صلح" نیر

 گردیدند 
 

 و کامل گرات  باعث شدند که او چنداثرخودرا ناتمام بگذارد سخت کو . نویسندگ
امون بعیصز ازآثاراوگفته . یس  منتقدی پیر

ند"  میکنند ومانند دیوانه یم میر
 

گرچه او فقط در وطن معروف است ویل موضوعات .  بود که" قهرمانانش اغلب مانند دیوانه زندگ
ز ، خودکش  ، آثاروی مانند آینده اروپا  کتابخوان اروپا میباشند و همجنسگرات  نیر جلدی 8معروف ترین اثر او رمان .  مورد توجه قش 

 آندره ژید ، جهان کوچک، ازجمله دیگر آثار او: رمان جان باربس. "یعقوب تایباولت" است
 

و ، پایانه، 1914تابستان ، زندگ
 . هستند ، رسگروهبان ماومورت

 
ر آثار او موجب کفر گرویه ازخوانندگانش شکایک اجتمایع و تبلیغ نظرات تکامل داروین د، افشدگ

اودرماجرای درایفوس درفرانسه . باز باایمان میشوند ، قهرمانانش کافراتز موروت  هستند که درپایان بدلیل نزدیک شدن مرگ. شدند 
ی درجواب ارسال ییك از رمان. وی شخصا با آندره ژید رابطه دوستی داشت. ازموضع زوال حمایت نمود ، آنزمان های او برای نارس 
"این رمان نیست بلکه شبیه یک پرونده است" وی فرزند یک قاضز مرفه بود که دردانشگاه در رشته : نوشته بود که، نش  

 . اودرزمان جنگ جهاتز دوم عضو شورای میل مقاومت فرانسه شد . باستانشنایس درس خوانده بود 
ال اوخالق اشعاری . برنده جایزه نوبل برای ادبیات شد  1904درسال  دهقان زاده ای است که، نویسنده فرانسوی: فریدریک میسیی

 روستات  است
 

امون چوپانان وزندگ بویم و والیتی باعث شد که وی خواهان یک خودمختاری سیایس ، عشق اوبه ادبیات محیل. پیر
وی . زبان وادبیات محیل گردید  به این دلیل اورهی  جنبش نوگرات  ادبیات والیتی ورنسانس، درمقابل حکومت مرکزی فرانسه شود 

ازاشعار حمایس به کشف مسایل محیل برای زبان ادت  شد  کتاب لغت شنایس محیل اوموجب رشد زبان وفرهنگ وادبیات بویم  .  غیر
ین آثارشعری فرانسه قرن . گردید  ز بخش دیگری ازموضوع آثاروی بودند . شدند  19اشعاراومهمیی ان والیتش نیر  روزانه ماهیگیر

 
. زندگ

. درآثار او آداب و رسوم ومناظر نواج جنوب فرانسه به شعر کشیده شده اند . باکمک وی زبان محیل یک باردیگر زبان ادت  شد 

ه عاشق درشعری ازاو سنبل:معصومیت ز آیو؛ یک دوشیر ز روح و ، ادب، صداقت، میر جذابیت و نجابت است که باقلت  آتشیر
 ان. فرهنگ بویم رانشان میدهد 

 
ز توصیف میشوند درشعراو زندگ او درپایان به ترجمه آثاربویم . سانهای ساده ومذهت  والیتش نیر

وی دردانشگاه دررشته حقوق درس خوانده بود و یکبار موفق به دریافت . خود به زبان رسارسی کشورش یعتز زبان فرانسه پرداخت
، درام الرانیو ژانو ، ترانه ها و داستانها ، محیل عامیانهفرهنگ لغت بویم ، ازجمله آثاراو: جزیره طالت  . جایزه شعرآکادیم فرانسه شد 

آیو  12و ، سالهای کودگ دروالیت، روح والیت  . هستند ، رسودحمایس میر
 

 . ونوابغ ادبیات غرب، شاهکارها ، دوره ها ۔ ۵
 

 وخداجوت  تا واقعگرات  وانسان دوستی 
 . ازادبیات قهرماتز

 . غرب ادبیاتش را دوره بندی نموده
 

ز ادبیات غربگرچه م اف به کهن تر بودن ادبیات ایران، ادعای سه هزارساله میکنند ویل پاره ای ازآنان، ورخیر ز ، هند ، اعیی ، چیر
ز یم نمایند ، سومر ، مرص  ه نیر ، دوره رنسانس، سدههای میانه، یونان باستان: آنها ادبیات اروپارا شامل دورههای تاریخز . بابل و غیر

ازهفت دوره فوق. یم نمایند ، و زمان حال، الهای مدرنس، دوره رئالیسم، عرصروشنگری  -سه مرحله وجریان جنت  ادت  ، غیر
 

فرهنیك
 مراحل اصیل فوق وجودداشته اند؛ازآنجمله: دوره باروک دراواخر رنسانس

 
درهمساییك ز و ، دوره رمانتیک درپایان دوره روشنگری، نیر

، مقاله، داستان، درام، ادبیات غرب تاکنون شامل ژانرهای: شعر . دهه های ادبیات سوسیالیستی درزمان میان رئالیسم ومدرن
 بوده، کمدی،  رمان

ز
با این وجوداشاره . شاهکارهای میل وجوددارد که جهاتز نشده اند؛مثال از نوع شاهنامه فردویس، واتوبیوگراف

از عمریک انسان معمویل میباشند  نویسنده آمریکات  گفته بود که ، داود تورئو . میشود که تعدادکتابهای قابل خواندتز بیشیی
ین هارابخوانید ، بعدازاینکه الفبا رایادگرفتید   . چون عمر کفاف مطالعه تمام آثارجاوداتز را نیم نماید ، باید بهیی

وع میشود   کهن ترین ادبیات جهان ،  ویل آن، ادبیات اروپا گرچه باادبیات یونان باستان درقرن هشتم پیش ازمیالدو باآثار هومر رس 
اسطورهها و افسانه ها ، مسخ انسان وحیوان، موضوع ادبیات یونان و رم باستان را شامل: لعنت ونفرین و خشم خدایان. نیست
شعر درژانرهای  . امکان شکوفات  داشتند ، درام کمدی یا تراژدی، حماسه، بیشیی شعر ، درآنزمان بدلیل بیسوادی عوام. میدانند 

ویل ، هستند ، و خانم سافو ، آریستوفانس، سوفوکلس، آشیلوس، دگان یونان باستان: هومر ازجمله نویسن. گوناگون فرق مینمود 
: افالتون و ارسطو استفاده گردید و رسانجام ادبیات رم باستان درقرن سوم پیش ازمیالد با ، ازنی    بار درآثارادت  وفلسفز

ز نخستیر
ز بار درسال کت.  و اپیکور آغاز گردید ، اوید ، هوراز ، ورژیل، فعالیت: پالتوس بعدازمیالد اززبان آرایم به زبان  180اب انجیل نخستیر
ز ترجمه گردید   . التیر

ز قرون پنجم و پانزدهم میالدی حدس زده میشود   ، قهرمانان: شخصیت های ادت  درآثاراین دوره. قرون وسطا دوره ای هزارساله بیر
، درزمان سدههای میانه. میالدی آغاز میشود  15نو درپایان قرن عرص . بودند ، و مجاهدین رنگارنگ، خداجویان، شوالیه ها ، عیاران

ز میکردند : سیاست درجوامع غرت  را  اطورها یا قیرصها تعییر ز یعتز ، درپایان این دوره. پاپ ها و امیر التیر ادبیات مردیم به زبان غیر
 . و مذهب هستند ، عشق، موضوعات آن آثار: قهرماتز . زبان مردم هرجامعه ای نوشته شد 

وع به فعالیت  14و 13آنان ازقرون . هومانیست ها به کشف مجدد فرهنگ و جهان باستان پرداختند ، دردوره رنسانس  میالدی رس 
 ، نموده بودند و بعدازشکست فرهنگ مسیخ قرون وسطات  

 
باکمک دوره باستان شدند وعالقه ، خواهان یک رنسانس فرهنیك

. دراین دوره تقلید ادت  از ورژیل و سیشو دوباره تبلیغ میشد . دوره باستان داشتند لذت جوت  وزیباپرستی ، خاض به طبیعت گرات  

ازادبیات اهمیت خاض میدادند ، آنان غیر ز دانته و شکسپیر ازجمله قلمزنان آغازین این دوره . به نقایس  ومعماری دوره باستان نیر
آنها بجای ارزشهای دوره . وک به مخالفت برخاستیک جنبش جدید بنام بار ، درکنار رنسانس، 17هستند و رسانجام درقرن 

درنظرآنان اشتباه سده های میانه این بود که به سنت های باستان . خواهان یک مذهب کاتولیک ترقیخواه شدند ، باستان
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ربار ادبیات وهیز رادرخدمت عقاید کاتولیک ود، مقامات کاتولیک وشاهان، دردوره باروک. ازنظرسیایس وادت  اهمیتی ندادند 

انه . قراردادند  دراین دوره حکومت های مطلقه و کلیساها اهمیت خاض به شکوه وجدال وریز و پاش واضاف شکمسیر
 باروک اروپا . خودمیدانند 

 
دوره باروک را . اسپانیات  ها و فرانسویان فعال بودند ، بایدیادآوری نمودکه دراین جنبش ادت  وفرهنیك

ز نامید چو   -مرگ: نمیتوان دوره تضادها نیر
 

را  17قرن . درادبیات مطرح میشدند ، گذر زمان–ابدیت ، آن جهان-این جهان، زندگ
نامید  ز  . چون آنان بازگشت به دوره باستان را دوباره توصیه نمودند ، میتوان قرن کالسیک نیر

تامیانه قرن ، نت مسیخسنت از جمله: سنت باستان و س، میان رنسانس و باروک. در دوره روشنگری رسانجام عقلگرات  حاکم شد  
ز ، و درپایان باکمک کانت. نقش مهیم داشت 18 ز ، بجای اتوریته های پیشیر سازمان های خردگرات  فعال گردیدند و عقل جای یقیر

 و دادههای پذیرفته خدات  را گرفتند 
ز ی پیشیر  ، یک جنبش عظیم اصالج یا انقالت  ، روشنگری. های جی 

 
سیایس و اجتمایع ، فرهنیك

غلط و صحیح ، تشخیص خوب و بد ، بیات دیگر تنها وسیله ای برای رسگریم طبقات مرفه نبود بلکه وظایفز مانند:شناختاد. بود 
ز ازجمله وظایف ادبیات گردید؛ به این دلیل نیاز به ژانرهای روایتی و دراماتیک احساس میشد . را بعهده گرفت  ایده آل ها نیر

ز
. معرف

رونق رمان سفرنامه ای و رمان مکاتبه ای بود که شامل دیالوگ و بحث نامه ای ، نگریازجمله روشنگری های ادت  عرص روش
جنبش  ظاهر گردید که دنبال احساسات ، رسانجام با کمک روسو و شعار"بازگشت به طبیعت" و درمخالفت با عقلگرات  . میشدند 
ز مورد . رفت ون رانیر دررمان . توجه قرار دادند  رمانتیک ها درادبیات نه تنها جهان درون بلکه جهان بیر ز موضوعات طبییع و تاریخز نیر

ز درادبیات جای خاض یافت -، طبیعت و تاری    خ، غیر از "منیت". تاریخز اهمیت خاض یافتند  سیایس . خلق نیر رمانتیکها خودرا غیر
آنها در . الب فرانسه شدند و به این سبب آنها ضد انق، نمیدانستند بلکه طرفدار جنبش میل بودند که عکس العمیل علیه ناپلئون

همه آنان محافظه کار یا سنت گرا نبودند بلکه نویسندگاتز مانند ، سدههای میانه به جستجوی قهرمان میل یم پرداختند 
ادبیات . اهمیت خاض یافتند ، نوول و رمان، ژانرهای: شعر ، در این دوره بجای درام. حتا مبلغ عدالت اجتمایع شدند ، ویکتورهوگو 

ز با نقایس  و موسیفی داشت رمانتیک  نیر
 

ز در این دوره بوجود آمدند که آثار شکسپیر را به ، رابطه تنگاتنیك جمیتز نیر
ز بار میی نخستیر

 . زبانهای دیگر اروپات  ترجمه نمودند 
، الیستی درادبیات رئ. دوره رمانتیک را منحل نمودند ، رئالیستها ، 19درادبیات قرن ، عرصروشنگری راکنارزد ، آنطور که رمانتیک

داز بلکه کسانیکه کار میکردند و بخش  از جامعه بودند ، واقعیات روزمره مطرح میشد  درادبیات مطرح شدند و ، نه انسان خیالیر
جنبش رئالیسم ازسال . موضوعات اطراف و معمویل در ادبیات مطرح میشدند ، بجای نظر به دوردستها و عجایب و جادو و جمبل

وع به فعالیت نمود ، فلوبر ، : بالزاکباکمک نویسندگاتز چون 1830 ز و تولستوی رس  ین ژانر ادت  رئالیسم. دیکیز
رمان بود یعتز ، مهمیی

رمان رئالیستی شامل رمان اجتمایع بود  . عالقمنداتز داشت، فقط درمحافل خصوض، درام وشعر . یک داستانشات  عظیم وطویل
 
 

ایط اجتمایع . زناشوت  و عشفی میشد ، که آن خود شامل رمان: خانوادگ سیایس موجب شد که ادبیات رئالیستی -انتقادازرس 
ین مکان رمان رئالیستی غرب. انتقادی بحساب آورند -راادبیات ضدبورژوات  و اجتمایع ، لندن، شهرهای بزرگ مانند: پاریس، مهمیی

وگراد  ز بودند ، پیی یافت. وبرلیر ز  پارالل هات  درنقایس  نیر
ز . ادبیات رئالیستی سبک رئالیستی و دوره رئالیسم فرق  توضیح اینکه بیر

ز وجود داشته؛ مثال رمان "دکامرون" ازقرن . گذاشته میشود  و تمام . 14سبک رئالیستی گایه در دورههای پیش ازرئالیسم نیر
اد و کیپلینگ، رئالیستی نبودند ، نویسندگان دوره رئالیسم  . ازآنجمله: یوسف کیز

مفهویم است که خود دائم امکان مدرن ، مدرن. ه زمان آزمایش و تجربیات ادت  بود دوره مدرن ظاهر شد ک، بعداز دوره رئالیسم 
وع گردید  19ادبیات مدرن اروپا درمیانه قرن . شدن دارد  مدرن گرایان مانند رئالیست ها و . درفرانسه باکمک اشعار بودلر رس 
ز درجامعه پرداختند ، رمانتیکها  ز شد ، تجربهآزمایش و ، دراین دوره. به طرح زشتی ها نیر ، نویسندگان مکتب مدرن. اصل مرکزی نوشیی

و ، بعیصز دیگرمانند کافکا . و بکت رازجمله نویسندگان مدرن میدانند ، لورکا ، چخوف، ایبسن، برشت. خواهان انقالب ادت  بودند 
خواننده با سبک و  درادبیات مدرن ممکن است که. افکار واحساسات رادرادبیات مطرح یم نمودند ، بجای داستان، ویرجینیا ولف

 . محتوات  روبرو شود که تاکنون نیم شناخته و تجربیات مطالعاتی قبیل اش دچار لرزش شوند 
 یا ادت  ممکن است صد سال طول بکشد 

بااین وجود ادبیات مدرن قرن بیست دهها سال . معموال ادعا میشود که یک دوره تاریخز
 خودرا نشان میدهد 

 
رسما از میانه قرن بیست ، ادبیات مدرن. ادبیات زمان حال یم نامند ، مدرن را ادبیات بعداز . است که خستیك

جریان ادت  مدرن ، در بعیصز از کشورها ، ادبیات مدرن دچارسانسور میشود ، چون درنظام های دیکتاتوری. به پایان رسیده است
وع میشود  ز یم نامند ادبیات بعدازمدرن را ادبیات پسامدرن یا ادبیات مدر . باسالها تاخیر رس  ازجمله نویسندگان . ن مرحله دوم نیر
ناک، ادبیات زمان حال: دورنمات شعر و درام که برای مدرنیته اهمیت خاض ، بعد از جنگ جهاتز دوم. و الیاس کانتی هستند ، پاسیی

ازادبیات آمریکا ، درادبیات زمان حال غرب. جای خودرا به داستان و رمان داده اند ، داشتند  ز ادبیات ک، غیر ، شورهای مستعمره پیشیر
 . طرفداران خاض یافته است

رمئو و ، دن کیشوت، دکامرون، کمدی الیه،  مدئا ، ادیسه، الیاس: از جمله آثار مهم ادبیات غرب درطول سه هزار سال گذشته 
، مرگ دانتون، لم تلوی  ه، فاوست، رنجهای ورتر جوان، ناتان دانا ، سفرهای ژول ورن، رابینسون کروزه، دشمن مردم، هاملت، ژولیا 

وک، باغ آلبالو  ، طاعون، جامعه بسته، 1984، اولیس، درجستجوی زمان بربادرفته، اوپرای سه قرویس  ، محاکمه، سیدارتا ، بودنی 
مرد و دریا ، درانتظار گدود  دام،  صدسال تنهات  ، دکیی شیواگو ، لولیتا ، عکس جمیع با بانو ، طبل حلت  ، پیر رویاهای ، کوژپشت نیی

افات و مکافات، مادام بواری، دماغ، بیچارگان، تهازدست رف ه هستند ، گلهای خشم،  آنا کارنینا ، جنگ و صلح، اعیی  . و غیر
، اووید ، ورژیل، اریستوفانس، ایشیلوی، سوفوکلس، ازوپ، هومر : از جمله مشهورترین نویسندگان غرب در طول سه هزاره پیش

اسکات، گوته،  دیدرو ، ولتیر ، دفو  دانیل، مولیر ، شکسپیر ، مونتیگن، رسوانتس، دانته آلن ، هاینه، بوشیز ، برادران گریم، شیلر ، والیی
، کامو ،  سارتر ، ارول، اونایل، ویرجینیا وولف، جویس، پروست، برشت، افکا ، هرمان هسه، توماس مان، چخوف، اسکاروایلد ، پو 

یش بول، گونیی گراس،  ماکس فریش، دورنمات، همینگوی، بکت، بورخس، لورکا  ناک، نابکوف، هیز ، ویکتورهوگو ، مارکوز ، پاسیی
ز ، دوما[گوگول، بالزاک، استاندال ز ، کریستیان آندرسن،  پوشکیر یوسف  ، مارک تواین، تولستوی، داستایوسیك، ژول ورن، فلوبر ، دیکیز

اد  ه، ایبسن، کیز  . هستند  غیر
 

 . شیات پلیادب از تبار  زتز ۔ ۶
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 در قلبش !  ت  جا ویل –خانمان  ت  

 . یه دار یات رسمایگر ادبیشاخه د –ت یقتل و جنا
 .  .Agatha Christie (1890 – 1976) ستی یكر   آگاتا 

 
قتل درقطار : ازآن جمله، شیسنده زن انگلینو ، ستی یرسگرم كننده آگاتا كر  – ت  جنا یا رمانهایمتوسط غرب گو  یغالب انسانها

ق االوسط  س رس   مكان اتفاق بعیصز . ده باشند یلم آنها رادیا فیرا خوانده ، لینه نرودخا یرو  تی یو جنا –آنها به بغداد آمدند  –اكسیر
معموال باقطار  ستی یو كر ، چون همش باستانشناس اش آنزمان سالها درعراق مشغول بكاربود ، انه استیخاورم یازآثار او دركشورها

 . فتیر م، ومد ش از جنگ جهاتز یبه عراق پ، كوتاه  یااقامت هایدار او و ید یادمشق برایاز استانبول 
ز اول ح در زمان جنگ جهاتز  ستی یخانم آگاتا كر  ه یر هوش كننده وغیدرلندن با زهر و سم و سالح و قتل و مواد ب ی شغل پرستار یر
 . آشنا شده بود 
 ك ژانر ی ت  در قرن گذشته رمان جنا. ات غرب استیخ ادبی    سندگان تار ین نو یاز موفق تر  یكیو  ت  سنده رمان جناین نو یاو پرفروش تر 

بقول  آدم كش  . دهد یرانشان م انسان جامعه طبقاتی  در آثارش سقوط و زوال روج ستی یكر .  ات رسگرم كننده بود یمهم ادب
ز ست نیس قرن بیسنده انگلین نو یپرخواننده تر ، ستی یكر .  د یات او گردیموضوع ادب، نیمنتقد  . د یآ  بشمار یمیر
 ن قطعه طوالتز یا، ش  یات نمایخ ادبی    درتار . صحنه تاتر است یوقف رو تاكنون بدون ت 1952( اوازسال ییر شنامه )تله موشگینما
سه ی مقایر ا آثار شكسپیل و یاژ كتاب انجیر توان با تیا فقط میرقم فروش آثار اورا گو . ش را بخود اختصاص داده استین زمان نمایتر 

 . نمود 
ز ن را یر د هیز رقص در بند و قل و زنجیبا یسنده ایهرنو “چه كه یجمله قصار ن ز شامل حال او ن“  استاد باشدیر كه   ت  آنها. شود ی میر

ت یع نگار جرم و جنایبهیی است اورا وقا، نامند  انه یمیدر جوامع آنزمان خاورم س و ناامتز یع نگار جامعه انگلیرا وقا ستی یآگاتا كر 
 . بشمارآورند!  یه دار یرسما یجوامع بورژواز 
 یغالب كتب ب

ز
وع م عداد و ارقایمبا ا، ستی یامون آگاتا كر یر پ وگراف ش یارد فروش كتابهایلیدو م : ازآنجمله. شوند یدرباره آثارش رس 

ون یلیرقم نش  آثارش را تاحدود دو ب یگر ید یدر جا. ترجمه شده اند  زبان خارج   109و داستان كوتاه كه به  ت  رمان جنا 79: شامل
ز حدس م ز جان انگیه ت  جنا یو نش  رمانها. ود یر ون ازآثارش بفروش میلیكه هرسال حدود هژده میدرحال. نند یر ست یش به رقم دو یر

. سد یر رمان او بفروش م 75000تنها در آلمان هرسال . ترجمه شده اند  ت  اروپا یاو به تمام زبانها یرمانها. ده استیون رسیلیم

ست چند یبا كا یمیدر آمر  ،نگون( او یعرص از پاد 5/4چاپ كتاب )ساعت  یس بود و برایون پاوند انگلیلیم 5/2ا یدرآمد اودرسال گو 
ف شده یرد یاز به ده ساعت وقت دارد تا از كنار كتابهای نیر ع السی    ك قطار رس یكردند و یدرخت میه كاغذ بیته یهكتار جنگل را برا

 . را در داستان بعهده دارند  نقش اصیل، حدود دو هزار نفر ، آمده در آثارش ت ادت  یو از هفت هزار نام و شخص. او بگذرد 
ز تخم، شنامهینما 19و ، داستان كوتاه 150، رمان 84او شامل آثار  ز قتل درزم: از آنجمله، شوند ی زده میر حلقه گمشده ، گلف  ی باز یر
بچه س، ت در عطرفرویس  یجنا، یر زنج ز م ینفر رو  13، شاهد جرم، گنایه  سند ت  ، اه پوستیده دخیی ز مورف، یر ، رسنوشت در فرد ، یر
 . نگیعرص حركت از پاد 5/4و ، آ وقاتل اش. ر ، الفبا  یآقا یقتل ها، الت هفتهین تعطیآخر ، یقنار  یالیو 

ز ن“ وستماكت یمار “موفق با نام مستعار  ت  جنایر او شش رمان غ از  یدیتقل، نیادیآثار او را درساختار بن، نیمنتقد.  منتش  نمود یر
 . آورند  بشمار یم“ لزیآرتو كوبان دو “بنام  یسنده ایكوتاه نو   یداستانها
  یشه هدفش رسگرم كردن خواننده و دادن درسهایگفته بود كه هم  یدر مصاحبه ا ستی یآگاتا كر 

ی
حق و  یوز یر و نشان دادن پ اخالف

هستند كه  مدیع، ن طرفدار او یمنتقد. بوده است، گناه از دست آدم خشن و تجاوزگر یو آزاد شدن انسان ب، عدالت بر رذالت
 -دی از امیر غ. درتمام طول داستان حاكم است تز ید و حوشبینده است و اصل امیآ یشه رو ید همیبلكه تاك، نه گذشته، درآثارش
 یبشاش

 
ز یده جرم و جنایچیكوشد موضوع پیاو م. بوده اند  ستی یگر همراهان آگا كر یاز د، ت زندگ و  ت  عقل گرا، ت را با كمك طیز
ای یبرا: گفتیآن است كه م ستی یازجمله جمالت مشهور كر . د یمنطق حل نما ز رس   . ستیر نیچگاه دیه، د یت جدیط و وضعیافیی

اتز یبندرت ظاهر م شود كه درانظار عمویمیاو گفته م امون رفتارشخیصیر پ . دند یكش  قه طول نیمیش از دو دقیش بیها شد و سخیز

 19قرن  سندگانیاو همچون نو . خواه قرار داشتیو آزاد. ستی ینیفم، كیالئ، آزاد  انساتز ، ت  سنده آثار جناین نو یدر پشت نام ا ویل
ز و تاكرایس از جمله دیانگل  یگفت كه نو یم، یكیز

 
،  د یطبق خاطرات خدمتكار فرو . درآمد شود  یبرا د نان آور و منبیعیبا سندگ

 . نام برده است ستی یتا از آثار كر یدر رمان لول ونابكوف. د بوده استیسندگان مورد عالقه فرو یاز نو  یكی ستی یكر 
داستان را بعهده  روت در چهل رمان او نقش اصیلیپو . هستند ، روتیپو  یو آقا -انم مارپلآثار او: خ یت هاین شخصیازمشهورتر 

 . دارد 
ز مخالف مدرسه ا ادت   یاو را خالق قتل ها، ستی ی آگاتا كر یر شباهت مالل ، یچ و مهره ایپ ساختار مصنویع، ینام نهادند و زبان دخیی

 . شمارند یآثارش م یرا از جمله ضعفها، آور موضویع
  یش از ازدواج )آگاتا مار ینام كامل او پ. درآنجا درگذشت 1976ا آمد و درسال یس بدنیدرانگل 1890در سال  ستی یكر   آگاتا  خانم
و گرچه درسال -تالق گرفت  یاز و  1928ازدواج نمود و درسال ، ستی یكر   بالد یبا كلنل آرش 1914درسال  یو . لر( بود یم ا یكالر 

 . حفظ نمود ، شوهر اول خودرا ، ستی یل كر ینام فام ویل، ازدواج نمود ، بنام ماكس ملوان، م عراقیك باستانشناس مقیبا  1930
ز كه حیزمان ،  دادند  یه او براه افتاد و همه خی  از قتل و ربوده شدن و یعل یمیعظ جنجال مطبوعاتی ، د شد یازده روز ناپدی،  تالقیر

  مخفز  ت  عمدا خودرا درجا، ت  نكه از شدت غم جدایا ایشده بود ا آنزمان به گروگان گرفته یچگاه تاكنون افشا نشده كه آیگرچه ه
 . كرده بود 
ز وستماكت( ن یاو بانام مستعار )مار  ت  جنایر غ یرمانها  مراسیم یط 1971درسال  سیو باالخره ملكه انگل. افتند ی یادی خوانندگان ز یر

 یجا، شیرمانها یلمهایدن فیبعد از د
ز
اف   . اعطا نمود  یرا به و  زه و رتبه ارس 

ارنست . ست نام برد یو كال، لر یش، دورنمات، توان از: آلن پو ینوشتند م ت  ا چند اثرجنایك یكه   سندگان مشهورجهاتز یگر نو یازجمله د
ز بلوخ نخست ا ی ل رواتز یا چپ ممكن است بدال ی ت  بورژوا ت  ات جنایدر ادب. بدهد  ت  از داستان و ژانر جنا فز ید تا تعر ی بار كوشیر

 . آورند  بشمار یم ات جناتز یاز ادب را بخش   و كارآگایه شیامروزه رمان پل. ره گردد اشا عوامل اجتمایع
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 !  وناتز ی یتا تراژد ییر زه گلشیازجا۔ ۷
 

 . درتهران اعالن شد  ییر گلش  اد خصوضیبن شیج مسابقه داستان نو یش نتایچند روز پ
ز ران زمیدرغرب ا شینو  یش هم مسابقه تراژدیسال پ 2490  و. د یبرقرار گرد ونانی در یر
 . وز شد یر آنزمان پ، “انیرانیا“شنامه یخالق نما، لوسیآش
ز نخست، “انیرانیا“ یتراژد  . جهان غرب است خز یشنامه تار ی نمایر
 . صحنه رفت یبه رو  خز یتار  تی یواقع، یموضوعات افسانه و اسطوره ا یبجا
  مواضع اجتمایع، یاسطوره ا ی از داستانهایر او غ

ی
ز ران و اخالف  . شنامه نمود یرد نما وایر

ز نخست“ انیرانیا“  . ات فرنگ استیادب، سالم بجا مانده ش  ی اثر نمایر
 . د ینما یم یهمدرد، ان شكست خورده در جنگیرانیو با ا، یخوددار  ستی ینیا درآنجا از مواضع دشمنانه و شو یاو گو 
 . آغاز درام غرب است، انیرانیشنامه اینما

ان به یرانید این اثر از دیادعا شده كه در ا و. د یه خواهند گردیتنب، ونان رسشاخ شوند یان یخدا كه با   عه شد كه كساتز یآنزمان شا
 . سته شده استیج جنگ نگر ینتا
ز نخست، لوسیآش پیر  . د یش آیالوگ پیشنامه نمود تا امكان دیرا وارد نما دویم یشه ی بار هیز
 . شد یگر وارد مكالمه میدسته كر با تنها باز ، ش از آنیپ
 . هستند  ایسیش سیشنامه هاینما ویل، است فعال نبود یچه او درسگر 

ام به خدا یبرا“ آتی “ یها یتا آنزمان تراژد  . آمدند  ش در یمیوس به نماینوسیبنام د ت  احیی
 یلوس پایآش

 
الوگ ز ن یك كمدیو  یتراژد 3ب یترك عتز ی ه گذار تیی  .  استیر

 گرچه.  ت كرد یران حمایاو از نظام مطلقه ا، ونانیبرده داران  دمكرایس یپرسند چرا به جا امروزه یم
كت كرد و شاهد نابودیرانیلوس خود دوبار در جنگ با ایآش  . د یره ساالموس گردیجز  یكیران در نزدیا ت  ایدر  یو یر ن یان رس 

 . افتی اكوس شغیلیر ون در شهر سیر او در دربار ه
 . د گرفتان قادرقرارخواهیر چیی عدالت خدایگفت كه انسان سخنور ز یو م

در كنار او ، ن شاه جوانیوالد، وش و آتوسا یكه روح دار   ت  جا، ان در شوش آورد یرانیبه درون قرصا“ا یآپ“ بنام یخی  جنگ را سواركار 
 . بودند 

 ان درافتادیوش پشش را رسزنش كرده باشد كه چرا با خدایا دار ید نشده گو ییتا یطبق چاخان ها
 شیپ ت  ج جهانگشایو نتا

ز ز ن چنی او را ایر   برباد داد ! یر
 ات ! یم به ادبیو اكنون بازگرد 
 . ده باشند یو غرب رسیعدد آن سالم به آرش 7ا یگو ،  لوسیدرام آش 90از  

 : از آنجمله
ستان، انیپناهجو   یا تر ی ك اثر سه بخش  یو ، یر پرومتئوس در زنج، كوكارانین، صدقه و نذر در قی 

 
 . لوگ

 . د اروپا از خود بجا گذاشته استیعرص جد یو مجسمه ساز  فی یموس، شعر  یرو   مهیمیر لوس تعثیاثر پرومتئوس آش
ز نبوغ آم یال پرداز یخ  . سنده شده باشند یت نو یو ابد ت جهاتز یا موجب مشهور یگو ،  ت  م سخنشای و هیز عظیر
 یش از میپ 456تا  525لوس از یآش

 
 . نمود  الد زندگ

 . ندار كالن ثروتمند بود یك زمی، پدرش
 . را وداع گفت!  دارفاتز ، لیسیره سیجز  یا آمد و در رو یاو در آتن بدن

Aischylus (525 – 456) 
 

 . ستی یالیات سوسیتا ادب یر یاز فرهنگ عشا۔ ۸
 

 در كلخوز و سلخوز !  ادت   یچوپان زاده ها
ز چنگ   Aitmatow , Tschingis (1928 - !) كا ؟یسنده پروسیی ینو ، تماتفی آیر
 

ز چنگ ز متولد شكر در قرق، ستی یالیسنده سوسینو ، تماتفی آیر  76گر یتا چند روز د، لهیو خالق نوول عاشقانه مشهور جم، ستانیر
ز توطئه آم یها یجزء بود در پاكساز  یپدر او كه كارمند. شود یساله م درسال ، ست ها یونیز یت از رو یبه اتهام حما، ستی ینی استالیر
ز و چنگ -دیبقتل رس 1937 ز ن سبب قرقیبه ا. ن چادر و چراگاه رشد نمود ایم،  نزد پدربزگش در دامن كوه و صحرا یر  ستان درآثار ادت  ییر
ز ن یشورو  ستی ینیحسابگرانه با گذشته استال ه حسات  یتصف، شیداستان ها،  از آنیر غ. دارد  خاض یاو جا تماتف بعدها یآ.  استیر

افت تا در دانشگاه یاجازه ، اش پرداخت و با كشف استعداد قلم زتز  و باغ وحش شنایس یكشاورز   ل مهندیسیدر دانشگاه به تحص
 ینو 

 
ز مسكو ن سندگ دازد ی به تحصیر  . ل بیر

ز از نخست یكیاو  ط یمح، نیرشد د، اد یاعت: مانند  یدیل جدیگالسنوس زمان گورباچف بود كه به مسا  یها یسندگان دوره آزادی نو یر
دازد یه میر و غ قانوتز یر شكارغ، ستیز  بولگاكف و ، وسیكیداستا. در نوسان هستند  ت  گراان افسانه و واقعیاو م یداستان و رمانها. یر

ز قیر  از زبان قیر اوغ. او بشمارآورد  توان از جمله آموزگاران ادت  یرا م ینگو یهم د با كمك ینوشت تا شا غالب آثارش را بزبان رویس، ییر
 ی جمهور یر به بعد سف 1995در لوكزامبورگ و ازسال  ی شورو یر سف، اودر زمان گورباچف. شود  ات جهاتز یوارد ادب، ترجمه آنان

ز قرق ز زه لنیجا: تماتفیآ افتی یز در یاز جمله جوا. ستان در بروكسل شد ییر و ، 1983درسال  یشورو  زه دولتی یجا، 1963 درسال یر
 . باشند یم 1994ش در سال یكشور اتر   زه ادت  یجا
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ز نخست، یوداع با گلزر : مانند  یتماتف خالق آثار یآ  ،  اما ی شنامه صعود به قله فوجر ینما، ا یر مرد جوان و د، لهینوول جم،  معلمیر

ز د چنگیابر سف، د یسف یبخار  كشتی   یك روز طو ی، خانیر
 

 یو اتوب، دان اعدامیم، ل تر از زندگ
ز
ز قیر در ق دوران كودگ وگراف ، ستانییر

 . هستند 
دازد یم ستی یالیمدرن سوس و فرهنگ صنعتی  یر یا فرهنگ عشای – ت  و فرهنگ اروپا ت  ایان فرهنگ آسیاودرآثارش به برخورد م و ، یر

ز ب یكیتیاكلید وحدتی ، سمیان با كمك ماركسیدر پا  ،  آنان را یر
ز
 ، افكار ، احساسات. د ینما یم ممكن معرف

 
عناض ، رسوم، آداب، زندگ

 ت  زورگو، افسانه، اسطوره، وطن یبایمناظر ز . ت  اید و فرهنگ آسیعقا، رسنوشت، مردیم روانشنایس، ت زباتز یحساس، كیفولكلور 
ز ن، نستی یك استالیبوروكرات یها یرس و خود  . دارند  مهیم ی درآثار او جایر

ز سابق را ن یشورو  ت  ایآس یها یسم در جمهور یالینمودن سوس اوموضوعات و مشكالت عمیل كشاند و به    درآثارش به نقد یمیر
 
ز
در . ند ینما جاد دردرس یمیسم ایركسما یدئولوژ یا یبرا، ایسیا سی مذهت   ت  ویر پردازد كه همچون ن یم ت  اسطوره و افسانه ها معرف

ز دخیی قرق، لهیجم، نوول مشهور او  بر اساس ، یو در داستان گلزر . پردازد  به مبارزه یم ه اخالق و فرهنگ سنتی یاست كه عل  جواتز یر
 یایمرد و در یر پ“ه نوول ین داستان او را شبیا. روبرو شود “ آخر خوش شاهنامه “ د با یخواننده با، ستی یالیسم سوسیرئال تز یخوشب

 . آورند  بحساب یم ینگو یهم“ 
 

 . هفته درجلسه ادت   انجمن شكست خورده گان۔ ۹
 
غالب . ت  ك محفل استثنای یاز اعضا دوخاطره بعیصز  یبرا است ادت   نایم، وطن ت   یو آواره ا سنده تك رماتز ینو ، اس كانتی یال

ق مرحوم! هستند كه درنظام جد یكشورها  سابق یل كردههایتحص، شهر فالن“ شكست خورده گان “انجمن  یاعضا د یبلوك رس 
  گایه،  مار یبدهكار و ب، خانواده كس و ت    تنها و ت  ، افتهین كار و شغیل،  یه دار یرسما جهاتز 

ی
به ، انجمتز ، رسخورده و وارفته، هم تالف

ز  ا یا نابودیل اصالح یامون دال یر ل داده و هر چهارشنبه پیتشك، طیز ، درجلسه گذشته. كنند یچالش! مبحث و جدل و ، ط موجود یرس 
سهراب ، شناسد؟یرا م 1981ات درسال یزه نوبل ادبیا او برنده جایپرسد كه آ یم راتز یهموطن ا، از سهراب، د همرزم افغاتز ینو 

  یباقدر 
 

ایبدل د كه انسان گایهیگو یتلخ م یبالبخند، مكث وحالت شوك زده گ ، وجود و گذر سالها ، ط خاص و فوق العادهیل رس 
دهیمثال اودرا. افراموش نموده استی، احساس نكرده، را متوجه نشده زماتز  یخ های    ار اتی تازه ازشهرستان به تهران ، ن سال نامی 

وعرصها دنبال ، د یخوابیدان توپخانه میارزان در م یو قبل از ظهرها درمسافرخانه ا، كرد یم ت  ظرفشو آمده و شبها درهتیل، مخوف
 ی

ی
ز اطاف مشكوك و پر از ، شلوغ، كرد تا درآن شهر گرانیم ت  گر سگ دوید یك بنگاه اجاره ای به بنگاه معامالتی ك یاز  یاجاره ا افیی

 ، سوء ذن و تفاهم
ی
ز ن كه كار ادت  ،  گر محفل فوقیعضو د، مارسل. ابد یب مسكوتز  اطاف اس  یداستان مصاحبه خود با ال، كند ی میر

بودن  یهودیاواز . كند یف میتعر  را با آب و تاب و افتخار خاض 1981سال زه نوبل در یو برنده جا شیانگل-ش  یسنده اتز ینو ، كانتی 
ب مصاحبه  یشه تحت تعقیكه خودرا هم  كانتی .  د ینما ك مصاحبه یمی یبرا قرار مالقاتی  یاستفاده كرده وازاو تقاضا خود و كانتی 

د یر گر با او در لندن تماس بگید د كه چندمایهیگو یدهد و به او میشماره تلفن اش را به مارسل م، د یدیست ها میكنندگان و ژورنال
از مزاحمت  ییر جلوگ یكند كه بهیی است برایه میراانجام دهد و به مارسل توص یمصاحبه ا، تاچنانچه او وقت داشته باشد 

ست و او ا یخود، ندهیر بداند كه تماس گ بزند تا كانتی  بار تك زنگ كوتایه 2قبال مارسل ، مخصوصن خوانندگان آثارش، نیر یسا
درطول . كند یود وبا او مصاحبه راآغاز میر م مارسل به خانه كانتی ، یادیز  یها یخالصه بعداز گربه و موش باز . تلفن برود  یپا

د و كشیرنج م ت  از تنها سد كه كانتی یر جه مین نتیمارسل به ا، مصاحبه   ی 
ز

مارسل از  ید و ساعتها حاضز است برایر گیاز او نم رسایع
 
 

 از اهل قلم چنان دچار خودخوایه ن است كه بعیصز یا، د یر گین داستان میكه مارسل از نقل ا  یجه اینت. ف كند یتعر ش یها آواره گ
ایم ت  و تنها ند درآن رس  ند ویلیشوند كه حاضز اف نكنند تا  ت  به تنها ط رنج بی   یخود اعیی

 
ان خلق هللا و یرادرم معمویل ك زندگ

 . خوانندگان آثارشان بگذرانند 
است كه درسال “  یكور “  با عنوان  ك رمان نوشت و آن رماتز یتنها ، ناموفق یشنامه هاینما یشمار ی از رقم بیر غ تی اس كانیال

، زه بوشیز یجا عتز ی، ات آلماتز یزه مهم ادبیو جا 1981زه نوبل درسال یافت كنندگان جایگرچه اوازجمله در .  د یمنتش  گرد 1935
  یو  ویل، است 1972درسال 

 
  ،در دوران زندگ

ز
را وابسته نبودن آثار او به  ن گمنایمیل ایدل ن ادت  یمنتقد. شناخته نشد  به اندازه كاف

 . ود یر ستم بشمارمیازآثار مهم قرن ب یكیترجمه شد و امروزه  زبان خارج   14بعدها به ، یرمان كور . دانند یخاص م ك مكتب ادت  ی
 ادت   یاز بت ها یكیاو كراوس را . دانستیو كراوس م، لیموس، روخب: چون ش  یسندگان اتر یباافتخارخودرا شاگرد نو  اس كانتی یال 

ز در برل 1928درسال  كانتی .  د یخود نام از عوامل وسعت نظر و  یكیرا  ت  ن آشنایاو ا. شخصن آشنا شد ، و اسحاق بابل  با برشتیر
ز در ح كانتی .  دانست یبعد یسالها ید خود براید جدیبازشدن د اتز یر اد نمود ؛ از كارل  یمعلم خود 4از  ،افت نوبلیدر  یبرا  سخیز
ز نو یبزرگیی  عتز ی، كراوس ح جزئ، واز كافكا كه به نظر او ، شیات اتر یس آن زمان ادبین طیز آموزد كه چگونه  ات به انسان یمیبا رس 

ز ل و هرمان بروخ نیاز روبرت موس كانتی .  در امان بود ، زور و خشونت ت  گرا  ب و تهاجم كیلیتوان از آسیم امیر اد نمود و گفت  ی  با احیی
 ی و علمایر كه شاگرد آن استادان كب  شد و نه كانتی یافت نوبل حاضز میدر  ینجا برایازآنها درا یكیامروزه ، كه اگر آنها زنده بودند 

 . عظام قلم ! است
قشناس است كه به تنهایداستان ، یرمان كور     درعالم كتابخانه خصوض ت  ك رس 

 
  به آتش یمكند ورسانجام آنها را یم خود زندگ

ح روانشناسانه یا. كشاند     ایلیو خ یمجاز  یایمزاج است كه دردن ك روشنفكر دمدیمین رمان رس 
 

له یكند و تنها وسیم كتابها زندگ
ز ان نیفلك زده اش است كه در پا كلفت خصوض،  ات خارج از خانهیرابطه اش با واقع ن كتاب را یا. شود یده میبرگز  یو  ی به همش یر

 یازخودب تز یح تلقش و رس  یتوان نمایم
 

نظم  یزوال و نابود، موضوع رمان. دانست یكتاتور ی دیر ده انسان اسیب دیو روابط آس گانیك
ز و قوان  : یر

ی
 -فلسفز – یارزش هیز . در جامعه و دولت است یكتاتور یت و توحش دیت بربر یبر اثر حاكم، و انساتز  یفكر ، اخالف

ته یل كمیازجمله دال . روشنگرانه داد  ینه ایزم، دانند كه به رمان سنتی یبروخ مل و یموس، سیجو : ف آثار ین رمان را در ردیا، عاطفز 
ف ایاهم، انهیواقعگرا ش  یدوراند: آنزمان از ، ن رمانیانتخاب ا ینوبل برا نام ، كتاب  یت هیز یخالق ت  بایو و ز یر و ن، دهها یت و رس 
 . د ی گردمنتش  “ برج بابل“كا با عنوان یدر آمر ، سالها بعد  یرمان كور . برده شد 

ز ب اس كانتی یال    1994-1905 ی سالهایر
 

ا یاو خود در بلغارستان بدن ویل، ا بودند یاسپان یهودیاز بازرگانان  یپدر و مادر و . نمود  زندگ
 یدر انگل، ش بزرگ شد یدر اتر ، آمد 

 
ایدرآلمان به مدرسه رفت و در و ، رفتیت آنجارا پذینمود و مل س زندگ . گرفت !   یمیش ین دكیی
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بود و  آلماتز ، كانتی   و ادت   یزبان مادر . بودن به لندن فرار كرد  یهودیبه سبب  كانتی ،  ش به آلمانیاتر  یها و الحاق اجبار ی  ن ناز با آمد

شه رفتار و یباعث شد كه اوهم مرگ پدر در كودگ. نامند  یم شیانگل-ش  یاتر  یسنده ایاو را اغلب نو  عمویم یدر دانشنامه ها
ز آمیر تحق ینظر   . داشته باشد  مقوله و حادثه مرگ نسبت به یر

، در گوش مشعیل، گر ید یمحاكمه ا، از مراكش ت  صداها، ك جواتز یداستان ، افتهیزبان نجات ، یكور :  ن آثار او یازجمله مشهورتر 
امات ز ، ادداشتها ی، مقاالت و جمالت قصار   . هستند ، خودخوایه یو كمد، ازدواج: یشنامه هایو نما، هدر رفته یادیاحیی

 با یر نظ ت   كتات    1960ن رابطه درسال یامون رابطه انسان و جامعه پرداخت و درایر ق پیسال مطالعه و تحق 20س بهیدر انگل كانتی 
 بشمار یم ت  اجتما-قات علیمیدر تحق ن كتاب را سهیمیا، درباره رفتار روانشناسانه مردم منتش  كرد “ تودهها و قدرت “ عنوان 
 ، اسطورهها ، اسناد : اب باكمكن كتیكوشد درایم كانتی .  آورند 

 
ب تودهها در رابطه یم رفتار عجیتفه یبرا، وآداب و رسوم فرهنیك

 كانتی .  درك زمان و جامعه دانست یبرا د كوشش  یجامعه شناسانه رابا-ن اثر مفصل علیمیا. د یخواننده روشن نما یبرا، باقدرت را 
ل یآنزمان از جمله دال . به زمان حال اشاره كند ، ك آنیآركائ یو نشانه ها ت  ابتدا یدر فرهنگ ها  تحول رفتار انساتز یر با اشاره به س

اخالق ، غاتی یتبل یب هایتودهها و فر ، یان قدرت و روشنفكر یاشاره به اختالف و تضاد م: ن كتابیبوشیز به ا زه آلماتز یجا یاعضا
 ت  و اجتما قات انساتز ینگونه تحقیج ایتوان نتایم، انتی ناموفق ك یش نامه هایدرنما. بودند ، یدئولوژ یو زمان و ا، و مقاومت انقالت  
ز آمیر نفوذگر و تعث، روشن، قیدق: شود كه او خالق متوتز یاشاره م امون آثار اسحاق كانتی یر پ. را مشاهده نمود   .  بود یر

 

  Elias Canetti (1905 – 1994). بنام آلی  كامو  اباتز یخ ۔۱0
  

ز ازساكن عمویم پریسك همه یناكجاآباد در  ایلیشهرخ یشهردار   تقاضا  -شما یرپایجهنم ز - محلهیر
كت نما اباتز یخ یامون نامگذار یر نموده كه پ ، یست فرانسو یا لیستنسیسنده اگز ینو ، آلی  كامو ، نكهیح ایتوض. ند یبنام آلی  كامو رس 

 . د یل جوانمرگ گردیك سانحه اتومبیساله بود كه دراثر  47و ، افت كرد ینوبل رادر  یات برایزه ادبیساله بود كه جا44
ان روشنفكران عرب یاش درم ر سبب بدنایمیفرانسه درجنگ استقالل طلبانه مردم الجزا یاست استعمار یاوازس یجانبدار 
اضات وفعالیبدل، روشنفكران چپ هم آنزمان درفرانسه. شد  خواه جهاتز یوترق به طرد او ، كامو   ستی ینیضداستال یت هایل اعیی

 . پرداختند 
 ، پوجر ، یدیناام، توان محصول دوران شكستیسم رامیالیستنسیاگز  لسفز و ف مكتب ادت  

 
د یشك و ترد، شكست، رسخورده گ

ز دمكرات جهان سوم نیر غ، عقب افتاده یدركشورها. دوم دانست بعداز فاجغه جنگ جهاتز ، از جوانان و روشنفكران غرب بخش    یر
ز روشنفكیو تحت پ یكتاتور یل حضور خشن دیبه دل سم یالیستنسیغ اگز یبه ترجمه و تبل یدرآغاز عده ا، ران واهل قلمگرد قرارگرفیی
ان قدغن شدن اندینما و وطتز  كردند آنرا بویم  پرداختند و سیع ادت    . د یخواه را بنمایا ترقی ستی یالیسوس یشه هایند تا جی 

ز موافق. بنام كامو  اباتز یدن خینام یبرا ایلیخ ییر م گیم به جلسه تصمیحال بازگرد ز لف و مخایر  ر مطرح یمیل خودرا بصورت ز ی او دال یر
 : ند ینما

 عتز ی. داند یت میاورا مبلغ انسان، تلر در زمان اشغال فرانسهیمقاومت ضد ه میل یكامو درشورا  یتهایبه علت فعال، خانم هانا آرنت
  یكامو برا،  به نظر هانا آرنت. سمیونالیسم و ناسینیاست بدون شو  ت  اوانسانگرا

ز
، ت  قیی انسان اروپای و دقبهیی  شناخت و معرف

ز به روانشنایس  . كند یه میاورا توص پرداخیی
 ینما یم یادآور یگونیی گراس 

 
خواننده  ویل، د بود ینده بش  ناامیچون گرچه كامو دررابطه باآ. را آموخت د كه اواز كامو درس آزاده گ

فوس راآموزگاران مبارز وپرتالش مقدس یسیس، شیكامو و قهرمان اسطوره ا،  او . كند یق به مبارزه و مقاومت میشه تشو یرا هم
 . داند یخودم
ز ان مخالفیدرم درجلسهیر ز ست طرفدار استالیالیك سوسی،  كاموحاضز داند تا یفرد م یل ومدافع آزادی وجوددارد كه آلی  كامو را وكیر

سابق را عمده ، بودن ستی یالیوسسم و آبزورد بودن در جوامع مشهور به سیالیستنسیده اگز یپد، كندكه كامو یاواشاره م. نجات جمع
 . كرد یم

اد و كامو یگو ید میادوارد سع غرب  یت كشورهایته و حاكمیآنها حتا اتور ، غرب بودند  تز یجهانب ینده فكر ینه تنها نما، د كه كیز
ز درجهان سوم را ن مرگ  ه مدیعك،  وسیكیكند كه كامو به اشاره داستایاشاره م یر یسنده الجزاینو ، بیمحمد د. نمودند  غ یمی تبلیر

، اروپا  یفقط در مرزها، سم كامو یكند كه هومانیت میشكا، همكار او ، موتز ید میو رش. نمود یم ت  شگویاومرگ انسان را پ، خدابود 
 . ها بود و نه عرب  ها یشامل حال غرب

اض م، گر عربیسنده دینو ، میطالب ابراه ناس، زه نوبلیجا، د كهیگو یبه اعیی ست است و نه سهم یونالیحق افراد جهانوطن و انیی
، ات آسفالتی یسنده ادبینو ، چارلز بوكوفسیك. ر بگذرند یخود در جنگ الجزا یسم فرانسو یونالیتوانند از ناسیمثل كامو كه نم یافراد
  یدهد كه مرگ هیز یح میتوض

 
ان یل نبود بلكه ازآن لحظه ایكامو براثر سانحه اتومب  و فرهنیك وع به سخیز وع شد كه او رس   یهایرس 

كبار  ی، كند كه براساس آنیف میتعر  یوران ازخاطره ایل سیبنام ام یگر یسنده دینو . گردخورده دانشگاهها نمود   یسالنهادر  رسیم
 . ها محبوس كند ی  دئولوژ یا طاتز یره شیدخودرادردایسنده نبایكند كه نو یحت میكامو بعدازمطالعه كتابش به او نص

ات ینده ادبینما، سم آندورهیالیستنسی فلسفه مرسوم اگز یر ر تاثیز نست كه او یا، توان گفتیآنچه امروزه درباره كامو م
 ، یطبق آمار . درفرانسه شد  ستی یالیستنسیاگز 

 
كامو .  شود یمقاله در باره اومنتش  م 70تا30كشورش حدود   ساالنه درمجالت فرهنیك

 ی افرادیر از تاث دست كیم، مستیت اودرفرهنگ غرب درقرن بیاهم. دارند  ت جهاتز یست اخالقگرا كه آثارش مشهور یسنده اینو 
مندان بزرگ قبل از خود . ندارد  -دیفرو -چهین-ماركس: جون با كمك آنها  شد كه انسان غرت   ت  خالق اسطورهها، او همچون همه هیز

  یط هایدر مح. بان استیحتا امروزه دست به گر 
 

-وسیكیداستا-فاكیز -ینگو یهم-چهین-چون: كافكا ییر كامو رادركنار مشاه،  فرهنیك
-راستاریو  -نارس  -سیمقاله نو -روزنامه نگار-سیشنامه نو ینما-لسوفیف-سندهینو : توانیكامو را م.  دهند یقرار م، ونسكو ی-تبك
پ  عتز ی، باشد  انسان درجامعه و جهان آبزورد غرت   تواند مزد واقیع زه نوبل نیمیحتا جا، گفتیاوم. دانست-لمسازیف-شهیهیز
 . كند   افت نیمیدر  فعیل معتز  پوچ و ت   یایخودرادردن فی یچكس مزد حقیه

 یدرباره ب
ز
انه بدنیمد یایر در كنار در یدر شمال الجزا یفرانسو  یدر خانوتده ا 1913توان گفت كه او در سال  كامو یم  وگراف ، ا آمد ییی

كامو از .  تدرفرانسه درگذش 1960و در سال . كنند   یم ت  ر باد و آفتاب خودنمایروم باستان هنوز درز  خز یتار  یكه خرابه ها  ت  جا
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كارمند   مدتی ، ل رشته فلسفهیر گذراند و بعد از تحصیخودرا درالجزا و كودگ او دوران جواتز .  برخاسته بود یر و فق یكارگر   یخانواده ا
 . دولت بود 
. ب خودراآرزو كند یا رقیتواند مرگ دشمن و یچگاه نمیچون ه، به آن ندارد  یست و عالقه ایاست نیگفت كه او اهل سیكامو م

  معتز  وت  ، ستی یلیهین، جی  پوجر  ویل،  استیر گیكوشا وپ  یگرچه انسان موجود،  دهد یادامه ماو 
 

همه جا براوحاكم ، بودن زندگ
 ینده فلسفه الادر یكامو را نما  یعده ا. دانستیخ وجامعه را آبزورد وپوچ می    ووجود و حضور انسان درتار  كامو هستی .  است
ز م نیون قدیشكاك   یسند كه افكار و ادعاهاینو یدرباره او م، ن كامو یدمنتق. آورند   بحساب یمیر

ی
 ت  و ساده گرا ر ساده لوجیاش ز  اخالف

 . خطرناكش مستیی هستند  ایسیتفكر س
.  پردازد  یم ستی یغات ضدكمونیو تبل یه دار یدانند كه به قبول روابط رسمایم خز یرسنوشت تار   خرافاتی یر رتاثیكامو راز ،  ن چپیمنتقد

-كگاردیر ك-پاسكال: مانند  او نه ازنظر مذهت  ، ست بودن خودراردكرد و گفتیالیستنسیاتهام اگز ، گوناگون  یكامو در مصاحبه ها
ف در یلییر كرد كه مانند كیكامو آرزو م.  ست استیالیستنسیاگز  -روسو -دگریها-هورسل: آن مانند  ستی یو نه در شكل آته ا -اسیر ی

 . ا بازگردد یخدا بدن یعدها درلباس و عباكند تا بتواند ب  خود كش  ، وسیكیداستا-یوهاید-رمان
. هستند  -یت اضطرار یوضع -سوئ تفاهم-انسان درشورش-فوسیسیاسطوره س-گانهیب-طاعون: ین آثار كامو كتابهایازمشهورتر 

، شیون ازكتابهایلیم12حدود ، شیپ یتاچند. باشند  یم-گزارش-مقاله-شنامهینما-داستان-نوول-: رمانیآثارش شامل ژانرها
 دریس یاز برنامه ها بخش  ، غرت   یاز كشورها ش در بعیصز یكتابها.  بفروش رفته اند  -و طاعون-گانهیا دو اثر مشهور او:بمخصوص

. هستند  یمتوسط و طبقه مرفه جامعه شهر  معموال روشنفكران اقشار ، داران آثار كامو یخر ، بنظر جامعه شناسان. مدارس هستند 

 . شوند  سه یمیسارتر مقا یو روشنفكر  یبا روشنگر ، كامو   ت  م و انسانگراسیغالبا هومان، اتیخ ادبی    تار  یدركتابها
رمان ، نیاز منتقد گرویه.  سم آلمان نوشتیدربرابر فاش تز یرزمی مقاومت ز یر فوس را تحت تاثیسیكامو رمان طاعون و مقاله بلند س

ت یمسئول-و انسان در شورش-فوسیسیره سدو مقاله:اسطو . دانند یخی  م ال و ت  یخ ت   یه خدایعل طاعون كامو را اعالن جریم
قهرمان و ، كرانشیعشق و شور و درد و رنج ب، ل پشتكار یبدل، قهرمان كتاب. فوسیسیس. دهند یانسان درجهان آبزورد را نشان م

 -ادت   یغالب پروژهها. سنبل فلسفه آبزورد است
 

اض فرد، كامو   فرهنیك ك ی یرا برا غرت  ، گانهیانسان از خودب، یشورش و اعیی
، اش با سارتر  اختالف و دشمتز ، ت  سبب جدا-انسان در شورش-عتز یاو  یكتاب مجموعه مقاله ها.  دهند ینشان م بامعتز  هستی 

ز ل جدل بین كتاب بدلیا. د یست گردیالیستنسیاگز  یگر و عملگرایسنده دینو   ، سنده فوقی دو نو یر
 

كتابخوان اروپا  درجو فرهنیك ، قش 
نام  160از ، ن كتابیصفحه ا 378چون در ، دانند یم و جنجایل علیمیر غ، ن كتاب را سطخیا گرویه.  د یار مطرح و مشهور گردیبس
 یتواند جد ن كتاب نیمیا، بنظر آنها ، لین دلیبه ا. شود ینام برده م یت اسطوره ایشخص 20، خز یت تار یشخص 98، سندهینو 

و وجود بطور آزاد و دلخواه  هستی ، به نظر كامو . ند ل انتشار كتاب فوق ازهم جدا شدیبه دل 1952سارتر و كامو در سال . باشد 
 یهستند برا ت  ستگاههایخ و جامعه فقط ای    تار ، عتیطب. آبزورد و پوچ است یمقوله ا، یچون خود آزاد، درجهان وجود ندارند 

 
 

دهند از یخود اجازه مبه ، خ باور دارند ی    تار  یوز یر كه به پ  ت  آنها، ده كامو یبه عق. درك و احساس بهیی دردرس آبزورد بودن زندگ
ز گران نیله كشتار و ترور دیوس ان و  ینكه سارتر برایا ای.  استفاده كنند یر ل ومدافع یخواهان هزار وك، ا یا بفول خودش پرولتار یرنجی 

ن است كه یا، ب كامو یب و غر یعج یگر ادعاهایاز جمله د. و دلسوز دارند  ك برادر واقیعیاج به یكه آنها احتیدرصورت، است
-رابطه انسان با خدا، درآثار كامو ، ده اهل نظر ین وجود به عقیبا ا. مطلق خواهد شد  یكتاتور یمطلق موجب د یآزاد، تگفیم
 . باشند  یم، سارتر  یهای  باز  قیی از كویلیبه مراتب عم-انساندوستانه یارزشها-خی    تار 

كند و یم یامی  یپ یسارتر فقط ادعا ویل، د یر گیم یرا جد كامو ابزورد بودن هستی ،  كه مثال   ن استیسنده این دو نو یگر ایاختالف د
دازد یخود م قبیل یح حرفهایبه تصح ماتز یپش بعد از مدتی   . یر

ك یكامو را ،  سارتر ، غرب بود  ستی یآنزمان احزاب كمون ستی ینیاستال یاستهایگرچه اختالف آندو براثر موافقت و مخالفت با س
ز م چون به نظر  ، كند یتاكنون را رد م 1789كامو تمام انقالبات نسل بش  از سال ،  ر سارت یبه ادعا. دانستیروشنفكر بورژوا و لمیر

، و مطالعه علیم فی یاز نظر صداقت تحق. اهرام ارزشها بنشانند  یانسان را رو ، خدا  ین بود كه بجایون ایهمه كوشش انقالب، كامو 
-دگریها-هورسل-كگاردیر ك-انگلس-ماركس: وم آثار و دست د، اتی ینش  ، كامو فقط به مطالعه سطخ،  نیاز منتقد بعیصز  یبه ادعا
-جنگ و صلح-او قهرمان رمان. دانستیونان باستان و آثار افالتون میات ی ادبیر ر تاثیشیی ز یكامو خود را ب.  پرداخت -سارتر
دانست و یم قتین ارزشها را حقیمهمیی  كامو .  دانستیات مورد عالقه اش مین چهره زن ادبیناتاشا را محبوب تر  عتز ی، یتولستو 

 . ن مقوله مهم باشند یشه منعكس كننده اید همیبا یگفت كه آثار هیز یم
 

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

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

 
، اشغالگرآلمان هردوعضوشورای میل مقاومت فرانسه علیه فاشیسم، هردوبرنده جایزه نوبل درادبیات، رانسویسارتر و کامو هردوف

ی روی فلسفه مارکسیسم باهم اختالف پیدا کردند  . وهردو ادیب وفیلسوف مکتب اگزیستنسیالیسم بودند که بدلیل موضعگیر

 . نفوذ عقایداستالینیستی میان روشنفکران فرانسوی میدانستو کامو نظراتش رانایس  از  -سارترخودرا قرباتز رسمایه داری
ت کامو ) برای راستهای فرانسه اویک ، ( برای چپ های کمونیست فرانسه یک دشمن ایدئولوژیک ویک بورژوابود 1960-1913آلی 

، را توجیه میکند؟" یم پرسید که آیا "هدف وسیله 1905اودررابطه باانقالب روسیه درسال . فاسد ویک چپ نما بحساب یم آمد 
بلکه از کمونیستهای محکوم شده یونان -بااین وجود کامو نه تنها ازجمهوریخواهان اسپانیا درزمان جنگ داخیل علیه فاشیسم

باکمک امیدمسیخ وآرمانهای مارکسیستی ، اونکوشیدتابدلیل تراژدی هستی . دفاع کرد ، درزمان کودتای نظامیان درآن کشور 
ز نویع عقیده میدانستاو . بخوددلداری دهد  ردکرد چون آنرانیر ز ، گرچه آگزیستنسیالیسم اورا یک االهیات سکوالر ،  آته ایسم رانیر

شورش اورا نه انقالت  و نه تروریستی . پس هستم"، وی به تقلیدازدکارت میگفت:"من شورش میکنم. باتمایالت مطلقه میدانند 
ز تو ، اوبرای فرار ازپوجر جهان. میدانند   و زیبات  نباید درخدمت حزب بلکه . صیه نیم نمود خودکش  رانیر

وی میگفت که هیز
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ند  به ، اومدیع بود که فقط درلحظات کوتایه که انسان به وضعیت خودآگاه میشود . درخدمت درد ورنج وآزادی انسان قرارگیر

د   اش واقعا تر میی 
 

 . تراژدی هستی و زندگ
ک میان سارتر و کامو را عشق رادیکال آنا اختالف اوبا سارتر به سبب . ن به آزادی و حقیقت بشاش اراده خوایه میدانند وجه مشیی

ی قدری عادالنه رسمایه داری -ضدکمونیست بودن وی وتفسیر رسنوشتی ازتاری    خ است که به نظر چپ ها موجب پذیرش روابط غیر
سارتر به . یده آلیسم اوراافشانماید و سارتر کوشیدتا ا، وضدکمونیست بود ، اخالق گرا ، کامو یک روشنفکر ایده آلیست.  میشود 

خواهان ، هایدگر و سارتر ، کامودرمخالفت با نیچه.  سبب مارکسیست بودن همیشه درجستجوی وحدت با کمونیستهای فرانسه بود 
ایط پوجر بود و نه تسلیم عقل گریزی این سه متفکر   . مقاومت؛ حتادررس 

قابل تحمل وآبزورد میدا اومیگفت باید به اشکال گوناگون علیه این آبزورد بودن لجاجت . نستکامو پوجر هستی وجهان را غیر
استفاده ازخشونت و حاکمیت دیکتاتورها رازجمله پدیدههای وجود پوجر و ، حکم اعدام، استحمار! ، استعمار ، او استثمار . نمود 

یک و . آبزورد بودن درجهان وجامعه میدانست ز ح جهان باکمک فلسفه متافیر ییك انسان پایان  اوبه کوشش برای رس  ز راه نجات متافیر
مند ، وی برای مبارزه مستقل و مخالف دیکتاتوری. داد   . و فیلسوف میدانست، نویسنده، خودرا هیز

کشف مهم دیگر کامو این بود که مدیع شد که اروپا دیگر درمقوله های آزادی فکر نمیکند بلکه اسیر مقوله های رسنوشت دنبال 
وی به افشای . که برای نسلهای آینده ارثیه اخالق و هومانیسم رادرفرهنگ فرانسویان بجا گذاشته استاو میگفت  . راه حل میگردد 

بیابند ، قاطعانه ظاهرزیبا پرداخت که زیر پوشش واقعیات اقتصادی  خودرا تبلیغ میکنند تا رونق بیشیی
 

از . اجتمایع و فرهنیك اوغیر
امون موضوع مرگ. تز میدانستآزادی ولذت را انسا، مقوله های سعادت، مسئله مرگ سقرایط و ، نظرات وی پیر

( هستند   . الادری)آگنوستی
اوبعدازمدتی باکمک مدارک . ( دربازداشتگاه فاشیسم درزمان جنگ جهاتز دوم درآلمان باآثار هایدگرآشنا شد 1980-1905سارتر) 

سارتر  ، اگر هایدگر درخدمت فاشیسم آلمان بود . جعیل توانست اززندان فرارکند وخودرا به شورای میل مقاومت فرانسه برساند 
، برای سارتر تاپایان عمر . او سیع نمود تا به فلسفه خود پایه ای مارکسیستی بدهد . کوشید تا بعدها درخدمت چپ رادیکال باشد 

قابل بحث زمان ما بود  نامید چون آن  اوفلسفه حاکم زمان خودیعتز فلسفه نوکانتی را "فلسفه هضم " . مارکسیسم یک فلسفه غیر
اکت اوهمچون مارکسیستها . و مجازی را تهوع نماید ، صوری، کوشید تا بقیه فلسفه های قرن بیست را غورت دهد و مفاهیم آبسیی

ی که ازخود یم سازد  ز ازآنکه آن چیر ی نیست غیر ز وی بعدازدیدارازشوروی درسال . تقاضای عملگرات  میکند ومیگوید انسان چیر
ز  1954 و ،   بلکه بعدها از مائو نه تنها از استالیر بعدها تضادها واشتباهات عمل . وسازمان چرییك ارتش رسخ آلمان دفاع نمود ، کاسیی

مانند استالینیسم دفاع نماید   اوباعث انتقاد قرارگرفت وازوی پرسیدند چگونه اوتوانست از سیستم هات  توتالییی
ی
. سیایس واخالف

 . همیشه خودرا محصول رسمایه داری وکاپیتالیسم میدید ، پدرش در دوران کودگبایدیادآوری کرد که سارتر بدلیل ازدست دادن 
وی چون راسل نه تنها خالق آثارفلسفز بلکه نویسنده . فلسفه سارتر همچون فلسفه راسل تئوری و عمل؛ یعتز وحدتی ازهردواست

، ه رسیم هیچ ایدئولوژی و مکتب فلسفز نبود او چون راسل عضوهیچ حزب و نمایند. ادت  و مقاله گونه است، آثار علیم عامیانه
 و نظریه هایش درخدمت آزادی بودند 

 
دبیر تریبون راسل علیه جنایات آمریکا درجنگ ویتنام   1967وی رسانجام درسال . چون زندگ

هیخر خود درنظراو انسان محصول اتفاق است وباید ازپوجر و . هم معتز است با آزادی انسان هستی انسان، برای سارتر . گردید 
ی بسازد چون آنکس که بارسنوشت رسشاخ نشود  ز ، درنظراو انسان بدلیل آزادی اش. ازآزادی خودسودی نخواهد برد ، چیر

انسان مسئول خوداست ، در نظر سارتر آته ایست. مجبوراست درتمام عمر ازقدرت تصمیم وآزادی انتخاب خود استفاده نماید 
مسئول استانسان ، چون به خدا نیم توان امیدی بست ز اگزیستنسیالیسم ازآنجا . نه تنها برای خودبلکه برای دیگران درجامعه نیر

د  . برای انسان نه خدا ونه جامعه مسئول هستند . هومانیستی است چون انسان درآن قانونگذار است وبه تنهات  باید تصمیم بگیر

" ما مازاد تولید : شعارخودآزادی سارتر . اص بسازد سارترمرد عمل وتصمیم است چون میگوید که هرانساتز میتواند ازخودفردی خ
 با یک حالت تهوع نسبت به هستی ، است. پس هستیم"، هستیم

ز
 . حق خودکش  ندارد ، با این وجود آدم اضاف

ههای دور . فلسفه اوبیشیی تکنییك است تا مسیخ. گرویه سارتر را نه تنها یک آته ایست بلکه یک نیهلیست رادیکال میدانند  ز ه انگیر
آدم رابیاد آثار ارنست همینگوی یم اندازد  ، مبارزه اوباهستی . درآثاراو جای مهیم دارند ، وترس ازمرگ، آزادی، باستان مانند خالقیت

 انسان غرت  درقرن بیست بودند 
 

 . که نمایشگر احساس زندگ
 

طرح کامل وپایان یافته ای نیست بلکه آن ، اومیگفت که زندگ
ز رفته اند  وی مدیع. درتحول دائم است یک ازبیر ز اییط است که تمام حمایت های امنیتی متافیر امروزه گفته . بودکه انسان دررس 

 . میشود که آثارسارتراعصاب زمان خودرا هدف قراردادند 
 

اجتمایع فرانسه شد چون او بخش   -او چهرا ای جذاب درفضای فرهنیك
کوب جنبش" بهارپراگ" توسط استالینیست ها موضیع بعداز رس 1968سارتردرسال . ازتوفان مخفز زمان خودرا آشکارنمود 
 . ضدکمونیستی وضدشوروی بخودگرفت

ز مدیع هستند که آثار هایدگر درزندان آلمان گرچه .  فکر واعمال بعدی سارترراتحت تعثیر خودقراردادند ، گرویه ازمحققیر
گروه .  هومانیسم" ازفلسفه سارتر فاصله گرفتهایدگردرنامه معروف " ، سارترخییل ازمفاهیم هایدگری رامورداستفاده قرارداد 

سارتر درفلسفه . معلم وسازماتز بود ، دیگری اورا نه تنها شاگرد هایدگر نمیدانند بلکه یادآوری یم نمایند که سارتر مخالف هراتوریته
به ارسطو و پارمیندس متیك است تا به نظرات سقراط، هستی شنایس پردازد: ادبیات چه  اودرآثارش به سه پرسش مهم یم. بیشیی

ی که  ز نقش  درجامعه دارد؟ روشنفکر چه رابطه ای باانقالب دارد؟ آیا مکتب اگزیستنسیالیسم یک مکتب هومانیستی است؟ ؛ چیر
جمله " انسان به ، اودرمقابل فلسفه های خرده بورژوات  ترس و همدردی. آنزمان مارکسیسم و اگزیستنسیالیسم راازهم جدا میکرد 

وی ماتریالیسم دیالکتییك راافسانه و اسطوره انقالب نامید چون آن مانع سیاست انقالت  و . است" را قرارداد  آزادی محکوم
آثارسارتر آنزمان موجب چنان گردبادی درفرانسه شدند که هایدگر مجبورشد از آنان . محدودیت آزادی و حقوق انساتز میشود 

د   . فاصله بگیر
ز رمان ا  . باکتاب "ادبیات چیست؟" او روی مسئولیت ادبیات تاکید نمود . گزیستنسیالیستی غرب بود رمان "تهوع" سارتر نخستیر

او میگفت که تهوع انسان از اشیاء و انسانها . خط دار و متمایل تبلیغ میکند ، سیایس، اجتمایع، وی درآنجا برای ادبیاتی مسئول
دازد  امون خود بیر  او یعتز " واژه ها " دراین رابطه نوشته شد کتاب اتوبیوگ.  باعث شد که انسان به تحقیق پیر

ز
 .  راف

ز
کتاب " بیوگراف

قرن گذشته انحالل و انحراف  60فلوبر " او آخرین اثر ساختارگرایان علیه مکتب اگزیستنسیالیسم است که در دهه 
ه درآن باید مسئولیت آزاد را او میگفت که ادبیات بطورخیایل به خلق جهاتز یم پردازد که خوانند. اگزیستنسیالیسمم رانشان میدهد 

شود ومورد ، سارتر اشاره میکند که حتا آزادی. عمیل نماید  وضعیت نهات  نیست بلکه مانند حقیقت رایه است که مدام باید تعمیر
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د   و . حمایت مبارزه انسان قرارگیر

 
وپولوگ  سارتر را نماینده رادیکال فلسفه اگزیستنسیالیسم فرانسه میدانند؛ فلسفه ای آنیی

 بشمار یم آید 
 

 . انسانشناسانه که بعنوان فلسفه زندگ
 

 . شاعر و پیشگوت  سیایس۔ ۱۲
 

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

در  او . لقب پیامی  و پیشگو را داده اند ، رهی  و نماینده مکتب ادت  سمبولیسم، شاعر و نمایشنامه نویس روس، به آلکساندر بلوک
. وی نابغه ترین و ظریف ترین شاعر سمبولیستهای روس است. روسیه پرداخت ۱۹۱۷و  ۱۹0۵اشعارش به موضوعات دو انقالب 

وی تنها شاعر سمبولیستی بود که بعد از انقالب اکتی  در . پایه گذار شعر نو شد ، بلوک با دوری از قافیه گرات  شعر کالسیک
ام مقامات حزت  قر 

ادعا میشود که او در سال . پیامی  ادت  جدیدی بود  برای بعیصز از سمبولیستها او . ار گرفتشوروی مورد احیی
 اول و انقالب اکتی  ، در اشعارش ۱۹0۸

اشعار او همچون رمانهای داستایوسیك تصویری . را پیش بیتز کرده بود  ۱۹۱۷جنگ جهاتز
ز . شهرهای انبوه رسمایه داری روسیه تزاری هستند  از فقر و ابتذال ز مینویسد که او آخرین شاعر روسیه تزاری و نخستیر اسلومیر

 ابدی " مالحظه میشود  در اشعار او یک استعاره. شاعر روسیه سوسیالیستی بود 
 

 . " زنانیك
وگراد روسیه بدنیا آمد و در سال  ۱۸۸0آلکساندر بلوک در سال   درگذشت 4۱در آن شهر در سن  ۱۹۲۱در شهر پیی

 
از . سالگ

 روسیه برخاسته بود طرف پدری او ا
ز
اف پدر وی استاد دانشگاه بود . ز یک خانواده پزشک آلماتز و از طرف مادری از یک خانواده ارس 

وی با دخیی مندلیف ؛ شیمیدان معروف روس ازدواج . و او خود در دانشگاه به تحصیل رشته حقوق و لغت شنایس کهن پرداخت
 . او بسوی موضوعات میهن پرستانه برود  دند کهموجب ش و جنگ روسیه و ژاپن ۱۹0۵انقالب . نمود 

 ، مجموعه اشعار  –و ترجمه هستند ؛ از آنجمله ، یادداشتهای روزانه، مقاله، نمایشنامه، آثار او شامل شعر  
ز
، سکاها ، صورت برف

منتظره، خانه نمایش  کوچک، روزا و صلیب، در باره روسیه، بانوی زیبا  ز د، ماسیك از برف، خوشحایل غیر اشعار ، ر برفزمیر
ایط امروزی سمبولیسم در روسیه، دوازده، زن ناشناس، هستی روسیه، ایتالیات   خطاب به الهه ، جهان و جنگ، کارخانه،  در باره رس 
ز ، خلق و روشنفکران، الهام و نمایشنامه روزا و ، نمایشنامه ناشناس، فرد و سقوط هومانیسم، بحت  در باره هیز و سیاست، شاهیر

یک معتز ، و اروس، عشق، در شعر " بانوی زیبا " او به الهه. درامهای او بسبک نئورمانتیک نوشته شده اند  . هستند ، صلیب
وگراد رژه ۱۲، در شعر دوازده او . مذهت  عرفاتز میدهد  ز انقالب اکتی  در شهر پیی وند  افش گارد رسخ حیر گورگ این شعر را .  میر

ی در باره انقالب اکتی  میدانست ز  . طیز
وگراد میشود که شلوغ و پر . بعدها در مجموعه اشعارش از شعر " بانوی زیبا " فاصله گرفتبلوک  در اشعار او اشاره ای به شهر پیی

ز های تاریک، با قهوه خانه های زیاد ، رسو صدا  ه است، پرولتاریا ، صنعت، رسمایه، فواحش، کوچه های تنگ،  زیرزمیر  . و غیر
ام خاض برای ایبسن و . و آیشندرف بود ، هاینه، نتیک مانند گوتهبلوک در نوجواتز هوادار شاعران رما در نمایشنامه نویش او احیی

گ قائل بود  ینی 
 مذهت  . اسیی

 هوادار والدمیر سولویف و فلسفه عرفاتز
ز و لرمانتوف و از نظر فلسفز او از نظر شعری زیر تاثیر پوشکیر

ز بو ، بلوک. وی بود  جم زبردستی نیر
یاکوبسن و گرینپارس به زبان ، بایرون، او به ترجمه بعیصز از آثار هاینه. د یک منقد ادت  و میی

اشعار خود بلوک نقطه اوج مکتب سمبولیسم روس . آثار ترجمه شده بلوک تاثیر مهیم روی ادبیات روس گذاشت. رویس پرداخت
 روسیه پیش از انقالب میدهد . است

 
سیونیستی از زندگ ز تاثیر مهیم از خود بلوک . او در شعرش تصویری ایمیر روی فوتوریستها نیر

وع شده بود . بجا گذاشت ز رس  اشعار او نویع آینده گرات  در . نشان میدهد ، وی پایان یک دوره ادت  روس را که از زمان پوشکیر
ز مژده میدهند   . ادبیات روس را نیر

ز مشاهده میشوند در اشعارش نارسات  های اجتمایع روسی، گرچه او از خانواده ای مرفه برخاسته بود  او در ادبیات شوروی . ه نیر
به موضوع شورش خلق روس و عشق به روسیه  ۱۹0۵بلوک بعد از انقالب . بعد از انقالب با مکتب سمبولیسم قطع رابطه نمود 

ادت   بلوک در بحث و جدل مکتب. به انتقاد از آن پرداخت، از فرهنگ قدیم بورژوات  روسیه برخاسته بود  گرچه او خود .  پرداخت
کت نمود  ۱۹۱0سمبولیسم در سال  اف نمود که موسیفی جهاتز . فعاالنه رس  در پایان عمر او از رفتار بلشویکها رسخورده شد و اعیی

 . بلشویکها ویل به او اجازه مهاجرت و خروج از شوروی را ندادند . در نظر او الل شده است
او در . نتقادی شد و از عرفان مذهت  بسوی واقعیات اجتمایع رفتشاعر اجتمایع و ا، روسیه ۱۹0۵بلوک بعد از شکست انقالب 

یک گفت و از شعر عرفاتز " زیباترین بانو " فاصله گرفت وزی انقالب اکتی  را تی  او از روسیه بعد از انقالب در . شعر " دوازده " پیر
در نظر او " . د سوسیالیستی پرداختجدی وی در آغاز انقالب به کوشش برای آفرینش فرهنگ. مقابل فرهنگ غرب دفاع نمود 

 " فلسفز 
 

 است زنانیك
 

خدمت آلکساندر بلوک . زن و عروس و همش و الهه میدانست، او سمبل تمام سمبلها را . نشانه بشایس  زندگ
 . به بلشویکها بعد از انقالب اکتی  با مرگ زودرس او به پایان رسید 

  

  آناتول فرانس۔ ۱۳
 

 
 

 Anatole France (1844-1924) ش از مرگ ! یپ یآماده  ینامه ها زنده گ

  
از ، اول تا آغاز جنگ جهاتز  عتز ی، ست سالیش از بیب01921زه نوبل سالیو برنده جا منتقد ادت  ، سیرمان نو ، آناتول فرانس
 یچنان ب، 1924بعد از مرگ درسال ، خی    ت تار یبه روا. سندگان اروپا بود ین نو یپرحواننده تر 

ز
رباره اش منتش  گوناگون د  یها وگراف

، اول تا آغاز جنگ جهاتز  عتز ی، ست سالیاو حدود ب. مرگ او آماده كرده بودند  یسالها خود را برا، سندگان آنها یشد كه انگار نو 
ك مراسم ی، بعدازمرگ، سوم فرانسه بود  یسندگان جمهور ینو  چون اوعضورسیم. بود  یسنده فرانسو ین نو یپرخواننده تر 

. سا قرار گرفته بودند یاه كلیست كتب سیآثار اودرل، افت نوبلیكسال بعدازدر یگرچه ،  ش انجام شد یبرا یرسارس  دولتی  یخاكسپار 

ازجمله . درجامعه وجود ندارد  چ اصالجیامكان ه، ت شخیصید نظر درقانون مالكیآناتول فرانس نوشته بود كه بدون تجد
 یهمت نموده وسازمانها یمیقد یارزشها یبه نابود، درو یو د، رابله، از: ولیی  ین بود كه چرا اوبه دنباله رو یا ت  سایكل  یرسزنشها
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گرا، ل شكایکیهم بدل ادت   یست هایسوررئال. ر سئوال برده بود یراز  خیحاكم مس داز یبه انتقادشد، كورخوایهیو اتهام اپ ت  ولیی

 نوشت كه ا “ الشه ها“بعدازمرگ فرانس در مقاله ، آندره برتون. آناتول فرانس پرداختند 
 

نوكر و ، ك همكار یننگ آور  كنون زندگ
از  ن مقاله برتون آنزمان خشم بخش  یا. ده استیان رسیبه پا، احساس د وت  یشكاك ناام، سنده فرصت طلبینو ، ع دولتی یمط

  یان فضایفرهنگ
 

ته به  وابس یك منتقدهیز ی، تاكنون درآناتول فرانس 20ازآغاز قرن  ادت   یآوانگاردها. ختیفرانسه را برانگ فرهنیك
د متنفر و یات جدیچون درنظر آنها آناتول فرانس ازادب، نند یب ات مدرن یمیدرباره ادب، ت  ارتجا یهای  شداور یگذشته و مملو از پ

ز ستها نیالیسوس. د یدیها! میا قرتیها یر شكمس یمار یب نویع، سم را یسمبول چون او ، نمودند ، بودن ت   آناتول فرانس را متهم به ارتجایر
فت اجتمایشناخت و پامكان هرگونه   و مهرباتز  خی! فرانسه هم موضع ضدمسیبورژواز . دانستیممكن میر غ، ندهیرادر آ ت  ش 

 . د یرا هرگز نبخش، سمیالیاو با سوس یها
 ویل، رنگ باخته ت او كیمیگرچه مشهور ،  شود كه آناتول فرانس درخارج از فرانسه مشهورتر است تا در كشور خود یاكنون ادعا م

سوم درفرانسه بود و فرانسه  یسنده محبوب جمهور یقرن گذشته او نو  20در دهه . آورند  بحساب یم مهیم ت  ده اجتماسنیاورا نو 
ز نده فرهنگ التیاورا نما بن، درخارج از فرانسه. آورد  خودبشمار یم  غرت  یر ز امیتوماس ولف و والیی .  به نقد مثبت آثار او پرداختند یر

اوبا موپاساد و پروست جزو . داد و نه به محتوا یت میشاعرانه شد كه به فرم اهم حفل ادت  ك میوارد  1866آناتول فرانس درسال 
ز ن“ چهارشنبه ها“محفل  ز كش مذهت  ، ایسی: سیبحرانها، شیبعدها آناتول فرانس در رمانها.  بود یر ر یاوسالها ز . د یزمان خودرا به طیز

ز راس، رابله: مانند  ین فرانسو ی سنت متفكر یر تعث ، نوول، شنامهینما، رمان: یآناتول فرانس در ژانرها. و فلوبر بود ، درو ید، ولیی ، یر
  –سوسن قرمز  یگل ها:  عتز یسه رمان او . دست به قلم زد ، و نقد ادت  ، مقاله، شعر 

 
 –ات پروفسور برنارد یر و تقص –ان یخدا تشنیك

ز موافق. آورند  با بحساب یمیاو را ز  ینوشتار سبك قلم  ویل، آثار اورا سطخ ن ادت  یاز منتقد گرچه بعیصز .  افتند ی شهرت جهاتز   یر
تواند درآثارش شاهد: انتقاد یدانند كه خواننده میبامطالعه و جامع العلوم ! م، روشنفكر  یسنده ایاورا نو ، آثار آناتول فرانس

ز و شكایک، ت  اجتما از  زه به او را: قدرداتز ین جایا یل اعطایته نوبل ازجمله دال یكم.  باشد ، ل علیمیه و تحلیو تجز ، یكیالكتید طیز
ف سبك ز یر ن –ت خالقانه یفعال  . د ی! نامیفرانسو  و مهرباتز  و خون گریم -تیبه بش   عشق قلت   -باشناسانهیو و رس 
 Anatole Franceز آناتول فرانس ب   1924و  1844 ی سالهایر

 
. خرده بورژوا !برخاسته بود  یاو از خانواده ا. نمود  در فرانسه زندگ

 . س بود یپار  ك بنگاه نش  معروف و كتابدار كتابخانه میلیراستار یاو سالها و . بود  اباتز یدخیی آس، و مادرش پدرش كتابفروش
. د ینام یه و زار یگر ،  ن غم و غصهیت را دیحیاو مس. دانند یاروپا م یفرهنگ دوره باستان غرب و عرص روشنگر ، او را  یه گاه فكر یتك

 . شود  فدار فلسفه شكایکبا انسانها باعث شد كه او طر  یو  یهمدرد
 

و  ت  مطرح كردن مسائل اجتما، روشنفكر را  او هدف زندگ
 یاحساس مسئول

 
ز  یو . دانستیم ت در زندگ ز از مدافع یكی، “زمان حال یداستانها“ با نوشیی ز  ی جمهور یر ره پنگوئن یجز “و با نوشیی

ز ن تیاز منتقد یكی، “ها ز بیر و مخالفت با عرفان و انواع  18و  16شنفكران قرن عالقه او به شاعران و رو . شد  ی جامعه بورژواز یر
د از یبه تقل 19ان قرن یآناتول فرانس درپا. آثارش شد  یبرا یادیموجب جلب نظر خوانندگان ز ، مرسوم یچاپلوسانه دربار  یسبكها

ز و د، ولیی و رابله آناتول فرانس تا امروز  امونیر پ. درآثارش پرداخت، و اسطورهها  ایلیخ یو داستانها، الوگیبه استفاده از طیز
 ، شود یم گوناگوتز   یقضاوتها

 
اتز . د یگرد  او دچار تحوالت مختلفز  یعیو طب یفكر  چون زندگ به ، زه نوبلیل جایاو در روز تحو  سخیز

 اورامبارز راه عدالت و انساندوستی  ت  جوان اروپا ینسلها، نوجود دهها سالیبا ا. دهد یت اورا نشان مین وجه تضاد شخصیبهیی 
. ا از شهر به روستا فرار كرد یگو ،  سیكمون پار   یك داشت و از ترس روزهایو ضددمكرات سنتی  موضیع اودر دوران جواتز . نستند دایم

ز فوس بامقاالت تیدرا یدرماجرا یو  ت یل موفقیصاحبنظران دل. حمله نمود  یفرانسو  ستی یسم شبه فاشیونالینانه خود به ناسیبیر
آم ز ز اورا: انتقاد طیز . آوردند  سنبل فرهنگ فرانسه بشمار یم، سالها اورا در خارج. دانند یم، ستی یونالیوناس، تز ید، ایسی: سی از سنتهایر

ز ت، فروتن، روشنفكر : شود كه او یادعا م  یدولت جمهور . غلط و كوركورانه بود  یشداور یضد ارتجاع و مخالف پ، عدالتخواه، هوشیر
ز هشتادم، 1924سوم در سال  ان یصلحخواهانه او م یت هایتقاضا و فعال. جشن گرفت ل خاض سال تولد اورا با شكوه و جالیر

 میلیر رد اتهام غ یآناتول فرانس برا. شد  یفرانسو  یستهایباغث خشم شون، اول ش از جنگ جهاتز یاختالف فرانسه و آلمان پ
  70آنزمان در ، بودنش

 
كت در جنگ جهاتز یتصم سالگ  . به نفع فرانسه گرفت، اول م به رس 

ز ستها نیالیسوس، ادت   یو آوانگاردها، سمیونالیناس، یبورژواز ، سا ی از كلیر غ ت و نظرات متناقض آناتول فرانس ی به انتقاد از شخصیر
ز او در اول. دانستیم، یست و جانبدار انقالب اكتی  شورو یخودرا كمون، ان عمر یگرچه اودرپا،  پرداختند  از جمله در ، شی رمان خو یر

 ا عدالت خوایهی ت  به مسائل اجتما یهنوز عالقه ا، پروفسور برنارد( یهایر و رنجور( و )تقص)گربه الغر . وهان(ی ی)خواسته ها
رسما عضو حزب   1921ستها پرداخت و رسانجام درسال یالیاز سوس یفوس به هوادار یمحاكمه درا یدر ماجرا ویل، نداشت
ز را نیستها پیبه كمون عتز ین اقدام او یآخر ، نیمنتقد. ست شد یكمون ز وسیی   یدیجه ناامیت نیر

 
دانند ونه یاش م یروشنفكر  و رسخوردگ

فعال ، محدود  حتا در چهارچوت  ، سمیالیدر راه سوس، عمر خود  ینوجود او در غالب سالهایبا ا. ا انقالب مردیمینده و ید به آیام
محو و ، ستی یالیام سوساو در نظ. نامرد! است یه دار یجه بحران جامعه رسمایر و نتیسم اجتناب ناپذیالیگفت كه سوسیبود و م
 و اتوتر یاعتقاد به آ، “دیسخره سف یرو “كرد و در كتاب یسم را آرزو میونالیو ناس تز یتعصب د ینابود

را مطرح  ستی یكمون  نده بش 
سم و یك و رد راسیسم دمكراتیالیسوس، ت حقوق مدتز یرعا، مذهت   ش  یش به دفاع از دگراندیفرانس درغالب رمانها. نمود 
 ، “پروفسور برنارد ی هایر تقص“او در رمان . رداختپ ت  ادگرایبن

 
ام به انسان و فلسفه مثبت در زندگ و در رمان ، غ نمود یرا تبل احیی

خانه ملكه پاغاز “ ز دازد یت میحیبه انتقاد از مس یسم بورژواز یاز موضع هومان، ن چپیبقول منتقد، “یآشیر  یها ییر موضع گ. یر
 یتوان در تر یو را ما انه ادت  یواقعگرا، ت  اجتما، یانتقاد

 
او به ، “ره پنگوئن هایجز “و در ، شاهددبود ، “زمان حال یداستانها“  لوگ

 زه ادت  یته نوبل جایكم،  تعجب كارشناسان از آنجاست كه خالف رسم معمول آنزمان. پرداخت یفرانسو  یستهایالیانتقاد از سوس
 . ك در فرانسه بود یكاتول  یساین كلیاز منتقد یكیست شده و یداد كه چند ماه قبل وارد حزب كمون یساله ا 77 سندهیرا به نو 

اض و شورش فرشته ها : آثار او از جمله به بعیصز  یگر اشاره ایكبار دیدرخاتمه ؛  ، اعیی
 

 ، انیخدا تشنیك
 

سا و یكل،  مقدس تر حی زندگ
خانه ملكه پاغاز ، سوسن قرمز  یگل ها،  یجمهور  ز  یداستانها، د به كشور شوراها درو ، پنگوئن ها  رهیجز ، ژان یخواسته ها، یاشیر

 . شود ینجا میدر ا، پروفسور برنارد  یهایر و تقص، زمان حال
 

 سم یفیا پاسیسم و یونالیناس یقدر ، سمیالیسوس ؛ كیمانیكیسنده ینو ۔ ۱4
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ز شیون پی) رابطه رسد انقالب    ات سابق دشمن !(ی با ادبیر
 

ز اطق نفت خگفت اگر اورا درمن،  كه عكسش را نشان مامان ! دادم  زماتز  كت میل یكی یكردیفكر م، یدید  جنوب یمیر  از كاركنان رس 
 . ران استینفت ا

صفت ، را بدهد “ به خانه ات برگرد انیكی“تنام شعار: یقرن گذشته دررابطه با جنگ و  60غرب دردهه  ت  قبل ازآنكه جنبش دانشجو
ز آمیر ا تحقیدشنام گونه و ، انیكی ، انز ی، انیماننند:  اسایم یشد كه غالبا دارایگفته م  یاجر مه یهایكا به هلندیبلكه درآمر ،  نبود یر
 . ه بودند یر وهنا وغی، ونسی

وود آندرسن ا كانال یمتاسفانه دررسحدات كشور  1941اودرسال . نبود  یمهاجر هلند، كا یاستاد مشهور داستان كوتاه درآمر ، رس 
ا موساد و یا ینكه دست سازمان سیبدون ا، عث مرگش شد تون را غورت داد كه بایاز درخت خاردار ز  سهوا خالل دنداتز ، پاناما 
. دانند یمدرن م شیشگامان هیز داستان كوتاه نو یازپ یكیاهل مطالعه درجهان اورا  رمان نوشت ویل 7گرچه او .  وذالك دركارباشد یر غ

ز اوبعدها رو  ، د ازاو یانل وست به تقلنات. ن بك اثرگذاشتیو جان اشتا ینگو یهم، نده مانند فاكیز یسندگان آینو  یسبك نوشیی
 یشود كه و یامروزه در باره او گفته م. درآورد  بشكل ناشنایس، ب و گروتسكیب و غر یات را تا مرز داستان عجیدرادب ت  انتقاداجتما

د تا زبان یآندرسن كوش. د یش از او گردیو فاكیز ب ینگو یهم یت بعدیه شاگردانش قرارداشت چون مشهور یاست كه درسا معلیم
ز ش اقشار پایآرا ت   ساده و  ، ت  سم درعرص صنعت پرداخت و از سودجویهومان یاوبه انتقاد ازنابود. ات كند ی جامعه را وارد ادبییر

  منفز  یسال آثار اورا انتقاد از جنبه ها 70امروزه بعداز حدود . ت نمود یكا شكایانه درآمر یسم فردگرایالیو ماتر  منفعت طلت  
 

 زندگ
 ت   یه دار ینمودن نظام رسما ك و روانكاوانه خود به انتقاد از صنعتی یوگرافیاتوب یاكمك داستان ورمانهااوب. آورند  شما یمی تز یماش

 . اشاره كرد  ت  بدون برنامه تحول اجتما یل جامعه ایات به مطرح نمودن مسایله هیز وادبیآندرسن بوس. كا پرداختیبند و بار آمر 
وود آندرسن پدر سبك نسیلیفاكیز م ز سم نیازمكتب سوررئال ت  گرچه درآثارش جنبه ها،  شد  ت  كایسندگان آمر ینو از  گفت كه رس   یر

او ادعا نمودند كه آندرسن چنان راحت دنبال  ین سنت گرایمنتقد. برنداشت گاه دست از آوانگارد بودن ادت  یاوه. شوند یافت می
د یگار میانگار كه دست به س، افتد  یم ادت   یمدها وع به مقاله نو ، خود  ان عمر ادت  یل او درپاین دلید به ایشا. ی   خطر و ت   ت   شیرس 
 . نمود ، دردرس 

  یموضوع پاره ا. كا شد یآمر  انقالت   یوهایر ون یهوادار جنبش كارگر  1935-1930 یآندرسن درسالها
 

، ت  اجتما ازآثارش: رسخورده گ
  ینگ هایر دروغ و ن، دها ینمودن ام عمیل یبرا ناتواتز 

 
ز ب یمیدا یسوء تفاهم ها، زندگ ز اختالف ب،  انسانها یر ت یپرجمع ی شهرهایر

وپل و شهرستانها ممنوع ، ر نفوذ طبقه متوسطیز  عمویم یدر كتابخانه ها، ازآثار او  یقراردادن پاره ا. دور و پرت افتاده بودند  یمیی
لم مشهور اد معیخواننده راب، و جنش یز یت دادن به احساسات غر یاهم، ضدفرهنگ طبقه حاكم، نظرات ضد تمدن صنعتی . شد 
  یاز لحظه ها یربردار یتوان تصو یش رامیداستانها. اندازد  الورنس یم عتز یاو 

 
 یاوم. دانست زندگ

 
 هم موضویع گفت كه خود زندگ

. دانستیس میگرچه آندرسن خودرا شاگرد جو ،  با او پرداخت به دشمتز  ل نقد سنتی ین دلیبه ا. و بدون فرم یاست دائما جار 

ض  ید خود تعو یو روانكاوانه جد ستی یرا با سبك ناتورال 19قرن  د سبك ادت  یاو درآنجاست كه كوش یت سبك داستان پرداز یاهم
ز درنظر مورخ. كند  ود اشتا عتز ی،  سبك مدرن مادر آوانگاردها یر ر تاثیسبك تمام آثارش ز ،  ادت  یر آنزمان روش . ن بود یخانم گیی

امروزه آندرسن درخاطره اهل ادب بعنوان داستان . نان شد یل اطمك نرم و اصل قابی، نده اهل قلمینسل آ یاوبرا شیداستان نو 
نكه بعد از سال یب ایعج. د یر د نظر قرارگیگر مورد تجدیك بار دید یكا بایات آمر ینقش او درادب. سیس بجا مانده تا رمان نو ینو 

ت مهم او یبه اهم ویل، دانند یك نمیجه در  یسنده ایگرچه اورا نو   ین امروز یمنتقد. ان آمد یاوسخن به م كا ازمرگ ادت  یدرآمر  1930
ام میادب یبرا  . گذارند یات آنزمان احیی

ود آندرسن درسال   . ن ساز اسب بود یپدرش ز ، ا آمد ی بدنیر نسبتا فق یكا درخانواده ایدرآمر  1876رس 
 

 آواره و كویل آندرسن زندگ
چهاربار ازدواج نمود و در ، شد یم كارگر فصیل  ایهگ،  كار بود یب مدتی ، گوناگون پرداخت  یرا پشت رس گذاشت وبه شغل ها یمانند
ز ن اومدتی . د ین( آشنا گردیخانم اشتا )به سازماندیه ت  كایمهاجر آمر  یس با آوانگاردهایپار  دچار شد و  و رواتز  عصت   یمار ی به بیر

 . آورد  یكاگو به رسودن شعر رو یدرش“ رنسانس هارلم“ در محفل ادت   یچند
 

 ، نآندرس یسخت و پرماجرا زندگ
 

پردردرس  زندگ
ز ن 1898كا در رابطه با اشغال كوبا درسال یا وآمر یاودرجنگ اسپان. كا استیستم درآمر یسندگان آغاز قرن بینو  كت نمود یر  اوگایه.  رس 
كت تبلیر یمد ز او شخصا با فاكیز ن، نیو اشتا ینگو یهم، سی از جو یر غ. شد  یك كارخانه رنگ ساز یر یمد و مدتی  غاتی یك رس   آشنا  یر
 ، درنظر اهل ادب. د یگرد

 
 . اندازد  یم ینگو یب گروتسك همیب و غر یعج یاد داستانهایخواننده را ب، آندرسن یكمد-یتراژد زندگ

مجموعه ، مجموعه داستانها ، و یامون شهرك اوهایر پ ت  داستانها، چارهیدپوست بیسف، سالم به شهر ، اهیخنده س: ازجمله آثار او 
 . و خاطرات آندرسن هستند ، مقاالت 

با عنوان  ن مجموعه داستان كه گایهیا. گرفتینام م“ كتاب گروتسكها“ست یبا درآغاز یم، و یامون شهرك اوهایر پ ت  ب داستانهاكتا
داستان  یت هایتمام شخص. االت متحده استیغرب ا یت رسنوشت انسان طبقه متوسط در شهرستانهایروا، رمان منتش  شده

ز كنند كه بیفكر م رسخورده و ترك شده ، د یناام، ش آمده و خودرا تنها یپ سوء تفاهیم یه دار یبار رسما بند و   آنها و جامعه ت  یر
ل یشدن است كه درآنها انسانها بدل كوچك بر اثر پروسه صنعتی   ی ساختار شهرهاییر تغ، كتاب  موضوع اصیل. كنند یاحساس م

  سوء تفاهم و ناتواتز ، ترس
 

 یدچار از خود ب، عمیل در زندگ
 

از . ابند ی یم انساندوستی  یبسو  ت آنهارایهینها گرچه در ،  شده گانیك
آندرسن به ، اودرآن كتاب ت  چون با وجود درخواست و خواهش انسانگرا، شد  ییر سالها جلوگ، ن كتاب به كتابخانه ها یورود ا
ز ب او با اشاره به روابط عشفی . پردازد  از جامعه یم یاقشار  و جنش ل عشفی یمسا  ت  ها انسانهاد كه آنیر گیجه مینت، اهانی سیر
ز اجاره ای، محل اتفاق داستان. ده و بدون عقده هستند یچیپیر غ ز ه نشیبا كرا، “خانه قمر خانیم“ مانند ، چند طبقه یك ساختمیی  یر
آندرسن ، اهیدر رمان خنده س. كشد   زمان خود یم یكایاز آمر  ستی یرئال یر یتصو ، ن كتابیاودر ا. است درشهر كوچیك، شمار یب یها

 یك سیز موضع س ایبه روش جو 
 

دازد و جنبه هایدها میسف ستی ینیو دارو  یز یغر  اهپوست به انتقاد از زندگ مالل آور و ، یتكرار  ییر
 یاو به جنبش كارگران صنف ر ، عالقه ها  یدر كتاب فراسو . دهد یآن را نشان م شابلوتز 

 
آنان  انقالت   یتهایو فعال 1925سال  سندگ

دازد یم  . یر
ز  آمیر تحق یشه هایپر از كل، اهپوستیدر رابطه با مردم س، قرن گذشته 20 ات دههیادب، در زمان آندرسن شداورانه غلط ی و پیر

ض تر از خود سیاز روشنفكران سف كوشش گرویه.  دپوست بود یسندگان سفینو  با شكست ، اهان باشند یدپوست كه خواستند معیی
ز از اول یكی، آندرسن. اورد ین روبرو شده و دوایم ز آوانگارد بات یادب ی واسطه هایر . كا بود یاستثمارشده آمر  یدهایاهان و سفی سیر
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ز اهان نیموجب عالقه س ته ادت  یمدرن ت  ساده گرا ز ات شد و آنها نی به فرهنگ و ادبیر آشنا   یافتند كه خود را با كالم نوشتار ی امكان یر

ض پرداختند یبه دفاع از ادب“ ارلمرنسانس ه“و شاعران  ادت   یآوانگاردها، نژادپرستانه یشه ها و قضاوتهای از كلیر غ. كنند  . ات معیی

 یبا اشاره به توص ت  و ارتجا ن سنتی یمنتقد
 

“ ستیدیفرو  یروسو گرا“ او را ، در آثار آندرسن یعیو طب یز یغر ، هیاول ف محاسن زندگ
رار جمالت و خالصه تك، انهیزبان عام، كه با جمالت كوتاه  سبیك، سبك او پرداخت شیبه دفاع از ساده نو  ینگو یهم ویل. دند ینام
ز نمود ینو ، شینو   . سندگان جوان را عالقمند به مطالعه و نوشیی
 

 دیآندره ژ ۔ ۱۵
 

ز بر بال  ز سنده و پارتی نو یر   !  ان زخیمیر
Andre Gide (1869 – 1951), Anderson, Sherwood (1876-1941 

 
اعالن ، ستی یونالیناس یجان هایدرزمان ه، 1947 زه نوبل سالیافت كننده جایو در  یس فرانسو یشنامه و رمان نو ینما، د یآندره ژ 

ورت جهانوطتز  ست یكمون  كرد و مدتی   یبه شورو  یسفر  1936سم عالقمند شد ودرسال یالیبه سوس 1932اوازسال . نمود  ضز
ر را در  دایآن سفر و د یانتقاد یادداشتهایپرداخت و  ستی ینیاستال به انتقاد از نظام بوروكراتی  یبعدازبازگشت ازشورو  ویل، شد 

 . ترجمه كرد  كتاب فوق را بعدها شادروان جالل آل احمد به فاریس.  منتش  نمود “ یبازگشت از شورو “با عنوان  گزاریس  
، آن جوان. دهد ینشان م د را در كنار بسیی جوان الغر و مجروجیاست كه آندره ژ  یر یدر رابطه با تصو -ن مقاله یو اما عنوان ا
وفسیك ونها خواننده یلیا میكه گو   كتات  ،  سابق است یدر شورو “ ده شدیچگونه فوالد آبد“رمان مشهور سنده یمبارز و نو  اوسیی
وسیك چهره رنجور و استخواتز ، ن عكسیدر ا. شدند  گوناگون  یون چپ در كشورهایاز انقالب بعدها نسیل، جوان آن با  اوسیی
ااندا ن عرص ما یمیاد مبارز یننده را امروزه بیب، گود و بسته  چشماتز  . هستند  ط مختلف در اعتصاب غذا و دادخوایهیزد كه در رس 

ز ن م گورگیماكس یدر مراسم خاكسپار ، چند هفته قبل، دار ین دیش از اید پیآندره ژ  اتز یر وفسیك  سخیز چند ، هم نموده بود و اسیی
سم در یشدن كمون ن زمان به عمیلید هنوز در ایژ . درگذشت ت  نایاز جمله ناب، بر اثر جراحات وارده، د ین مالقات ژ یبعد از ا یروز 

اض گشود ، “تز یپوتمك“ یدار از روستاهایبعداز د ویل، اعتقادداشت یشورو  برگشت از ، او “ یبازگشت ازشورو “كتاب .  زبان به اعیی
ز ن ستی یالیسوس یآرمانها  . نام گذاشت ستی یالیو ضدسوس انساتز یر  و نابودكننده و غیر را تحق حزت   او نظام بوروكراتی .  بود یر
ز مورخ .  آورند  بحساب یم ت  سم اروپایادامه دهنده سنت اومان، وسیكیو داستا، گوته،  چهین: د را چونیامروزه آندره ژ ، اتی ادبیر

سم یكمون،  اخالق و ضداخالق، مان و كفر یا: انید دائم میچون ژ ،  انداختیر را به تاخ یات به و یزه ادبیجا یته نوبل سالها اهدایكم
الیو ل  از یر د غیگرچه ژ ،  ممنوع نمود ، تیحیل انتقاد از مسیبدل 1952ك رسانجام آثار اورا درسال یكاتول  یسایكل.  بود درنوسان ، سمیی 
ا 1947درسال ، زه نوبلیجا ز از دانشگاه آكسفورد را ن یافتخار  یدكیی  . افت كرده بود ی در یر
كنند  یكه ادعا م  ت  قت هستند و نه آنهایحق یو اعتقاد داشته باش كه در جستج ت  به آنها“گفته بود:   خیون مسید درباره روحانیژ 

ز داستان بلند یم“ ات مسئولیادب“ او خودرا مبلغ نویع. “افته اندیقت رایكه حق ، همچون هرمان هسه، “زابلیا“دانست و با نوشیی
مسئول ، است خوشبختی  یكه در جستجو   انساتز “: نوشت یشنامه ایاو در نما. د یستم گردیخواهان روشنفكر قرن ب یاز برابر  یكی

ز گران نید خوشبختی  مندانه بصورت ادب ق شخیصید مسائل و مشكالت و عال یژ . “باشدی میر ات به خوانندگان یاش را توانست هیز
ر  یفرانسه و سا یاست استعمار یامون سیر او پ یافشاگر . میهست در آثار او ما شاهد وحدت تفكر و احساسات انساتز . د یم نمایتقد

 . است با ارزش علیم خز یتار  یامروزه سند، قا یر در آف ت  اروپا یكشورها
تنگ  ت  د از راهرویبا، نكه به بهشت بریسیا یگفت برایدرمبارزه بود و م خیبا اخالق مس، شود كه او درتمام عمر ید گفته میدرباره ژ 
ازآثارش  ل بخش مهیمیدلن یوبه ا، ش گذاشته است؟یفقط خودرا به نما، د در تمام آثارشیشود؛ ژ یا آنطور كه ادعا میآ. یبگذر 

اضز  ز ، درام، داستان، رمان: یش در ژانرهایاز كتابها د با كمك بعیصز یاو كوش. ؟تاتز یپور  خی مسیر ت سختگیاست به ترب اعیی ، و طیز
  یبرا تز یجانش

ی
  یدنظر درباره نرمهایتجد یهمت او برا. ابد یب اصول اخالف

ی
 . جه ماند ینت ان جوانان ت  یدر م، جامعه و اصول اخالف

  معتز  یشه در جستجو یاو هم
 

سیم، و هدف زندگ   یخواهم بدانم برایم“ : د ییر
 

از  یاورا به جانبدار  گرویه.  “كنم؟یم چه زندگ
  سنتی  یل ارزش هایخواست كه درباره دال  یاواز جوانان فرانسو .. ند ینما متهم یم فلسفه لذت پرستی 

 
خود به تفكر  خانوادگ

دازند  آدم “در رمان . با هم در تضاد هستند ، ین ساالر یو د ینوشت كه مفهوم آزاد، یاعر فرانسو ش، و در مخالفت با كالودل. بیر
 یر غ

ی
 یمار یل ابتال به بیزن فوق بدل ویل، ابد ی همش بهبود یم، كند و در خاتمهیم یاز همش مسلولش پرستار  زن مفلوگ، او “  اخالف

 . د ینما سل فوت یم
د یژ  از مشكالت شخیص آثار او نشاتز . ك خو او هستند یوگرافینه اتوبیآ، شیام اشخاص كتابهاتم شود كهید ادعا میژ  درباره آثار ادت  

 
 

ن شكل یتر  تز ین سبك را عید ایژ . سنده آن استیداستان درآثارش معموال نو  یراو . باشند یاو م یو كوشش و راه حلها در زندگ
  طرح مسائیل توان بهیات میگفت كه با كمك ادبیاو م. دانستیرابطه با خواننده م

 
. ممنوع هستند  پرداخت كه معموال در زندگ

 ، د یجد و داستاتز  تی ینه تنها سبك روا، اتیخواست باكمك ادبید میژ . بود  شیآموزش رمان نو . شیاز رمانها یكیموضوع 
ی
 بلكه اخالف

 یفضا یالها تنها مغز رهی  د سیژ . بود  شیروشن و مخترص نو ، ساده، او  ادت   یازجمله كوششها. ان مردم مطرح كند ینو را درم
ز ب یروشنفكر  ز ت نگایه: ته نوبل در آثار او یكم.  سندگان جوان فرانسه شد ی نو یر ، قتیعشق شجاعانه به حق، روانشناسانه، نانهیبیر

ز تحس، را  طرح روابط و مسائل انساتز  ز گران نیآثار د به نقد ادت   شی از مقاله نو یر د غیژ .  و عمده نمود یر در اودر آغاز .  پرداختیر
وع و در سال یمكتب سمبول ، كیمكتب رمانت یشاخه فرانسو ، اش یج در آثار بعدی    بتدر  ویل، وستیبه گروه مالرمه پ 1891سم رس 

، آلماتز  مورخ و منتقد ادت  ، ر یهانس ما. ساله هستند  60ك دوره ید شامل یروزانه ژ  ادت   یادداشت های. سم محو شد یسمبول عتز ی
 . د ید نامیثر ژ ن ایو مهمیی  آنها را بخش اصیل

ح عرفاتز یشه تماید همیشود كه ژ یسم گفته میاو از كمون ت  امون جدایر پ  یبرا، خود بودن یچون در جستجو ، جهان داشت ل به رس 
سم نوشت كه یست شود و حتا در مخالفت با كمونیالیش از اندازه فردگرا بود كه بتواند سوسیاو ب، ست شدن بود یاو مهمیی از كمون

مند  یبرا ش ت  شكوفا یبلكه آزاد شخیص ینه آزاد، هیز ف یقابل تعر یر خاص او را غ ت  فردگرا، ن چپیمنتقد. مهم است، هیز
آثاراورا . بود  مطلق شخیص یك آزادیاز مفهوم اخالق به نفع  ت  الت بورژوایتما، آثارش در نظر آنها  چون موضوع اصیل، دانستند 
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. مهم و متنوع و جامع بود  ید خالق آثار یگرچه ژ ،  شمارند یدوم م گ جهاتز قبل از جن یاواخر بورژواز  ادت   شخیص ینشانه تضادها

  یها یآزاد یتقاضا
ی
ست او با كمك یالیدرنظر روشنفكران سوس. بود  یخاص اخالق بورژواز  ینامحدود او حتا خالف نرمها اخالف

ه یو منفرد رسما یظاهر  یدههایاو با پد چون مخالفت، د یجوانان كشورخودگرد الت انقالت  یباعث انحراف تما، و انكار  ك نفز یاستت
  ت  گفت در سالهایاوم. افته استی ت  راه حل ها، گرانیخود و د مشكالت شخیص یكرد برایشه فكر مید همیژ . عمده شدند ، یدار 

 یم“ سمیسنده و كمونیا نو یات و انقالب یادب“ورگن روله در كتاب ی. نمود  نیم یرسودن شعر احساس آزاد یبرا، ست بود یكه كمون
 یآخر ، ید درباره شورو یسد كه گزارش ژ ینو 

 
به به جبهه فرهنیك به  1969كه درسال   ك همه پریسیدر . سم بود یالیسوس ن ضز

ز مناسبت صدم  ید از طرف ی سال تولد ژ یر
 

د یبه مطالعه آثار ژ  یلیتما، غالب جوانان اهل مطالعه، در فرانسه شد  ك مجله فرهنیك
 . نداشتند 
ز ب Andre Gideد یآندره ژ    1951و  1869 ی سالهایر

 
ل او همچون ین دلیبه ا. پدرش استاد حقوق دردانشگاه بود . نمود  زندگ

ز  معلم خصوض یایتوانست از مزا مارسل پروست به علت رفاه مایل چون پدرش ازجنوب فرانسه و مادرش . برخوردار باشد ، داشیی
 خیمس تی یاوبعدها از اصول ترب. دانستیانه با جامعه اش مگیشه و بیر  د خودرا اغلب ت  یژ ، درشمال فرانسه بودند ، یاز نرماند

ز مادرش ن تاتز یپور  ز مورخ. داشت یلكه رابطه مكاتبه ایو ر ، یوالر ، سندگان زمان خود ازجمله با: كالودلید بانو یژ .  گله كرد یر   ادت  یر
از جمله به ، به خارج گوناگوتز   ید سفرهایژ . روزانه اورابادقت مطالعه كرد  یادداشتهاید یبا، د یشناخت بهیی ژ  ین نظرند كه برایبرا
به ، قا یاوبعداز سفر به آفر . دارند  یضداستعمار  یت آثار یاهم، كنگو و چاد   یسفر اوبه كشورها یگزارش ها.  ه نمود یقا و تركیآفر 

درسال  یو . كردند یر مقا را استثمایآفر  ها مردم بویمیچون در نظر او غرب، سم پرداختیالیاز سوس یسم و جانبدار یتالیانتقاد از كاپ
ز ب یمكاتبه او با كالودل شاعر فرانسو . لد آشنا شد یقا با اسكار وایبه شمال افر  یدرسفر  1893 بر  یسند، 1926تا  1899 ی سالهایر

لها سا، بعد از مرگ. نامه بجا مانده 462حدود ، یگر فرانسو یشاعر د، یاز زمان مكاتبه او با والر . ك هستیكاتول  یسایانتقاد او از كل
 . دند یفرانسه نام“ وجدان میل“د را یژ 

اد ی، وسیكیداستا، چهین: یر ر تاثیز  د را از نظر ادت  یآندره ژ  ر یاو سال ها ز  یهیز  یده آلهایا. دانند یلكه و گوته میر ، یر شكسپ، وسف كیز
او . آورند  به حساب یم“ رمان نو“ سندگان سبك ادت  ین نو ید را دركنار پروست از مهمیی یژ . سم مالرمه بودند یده آلی عرفان و ایر تاث

و گوته را  وسیكیاست كه داستا و از جمله كساتز . را منتش  نمود “ كانیزندان وات یسلول ها“ ه كتاب یآنزمان در رابطه با سفر به ترك
ز كامو و توماس مان از جمله تحس.  ان مشهور نمود یان فرانسو یم  . د هستند یژ   كنندگان ادت  یر
 ایسیس ت  اجتما یو كتاب ها، رمان، داستان، گزارش،  سفر نامه، نقد ادت  ، روزانه یادداشت های، شنامهینما، مقاله: د شاملیآثار ژ  

 یر آدم غ، ادداشتها و اشعار والیی ی، بازگشت پشان از دست رفته، جعیل یسكه ها، مدرسه زنان: از آنجمله. هستند 
ی
 سنفوتز ، اخالف

ز زم، خیمس  . باشند  ه یمیقابله توص، شنامه محاكمه كافكا یو نما، الوگ سقرایطیچهار د، و!  و بشیر بم، شود یك می به ما نزدیر
  

  آندره مالرو  ۔۱۶
 

  Andre Malraux (1901-1976) بیپر فراز و نش ینامه ایزندگ
 

 یر جمهور ر فرهنگ اودیژنرال دوگل و وز  ایسینكه مشاور سیش از ایپ، یس فرانسو یو مقاله نو ، استمدار یس، سندهینو ، آندره مالرو 
 ، پنجم فرانسه شود 

 
به  ست؛ از جمله در جواتز یداشت و بقول معروف؛ بارها درچشمان مرگ نگر  ب و فراز و پرماجرات  یپر نش زندگ

ز هندوچ یكشورها  در انقالب، ست بودنیل كمونیدل كت كرد و مدتی یر . بود  و ادت   ات انقالت  ی نش  یر و رسدب یكیك گروه چر یرهی    رس 

، خواهان یدر كنار ارتش جمهور ، ا یاسپان و در جنگ داخیل. ست شد یضد كمون، ستی ینیاست استالیر از سبعدها به سبب تنف
 
 

. ش رفتیچوبه دار پ یمقاومت فرانسه شد و بعد از اسارت تا پا میل یعضو شورا، یتلر یسم هیو در زمان فاش. شد  خلبان جنیك

 یسندگان شورو ینو  یدر كنگره رسارس  1934نكه درسال یو بعد از ا . دار كرد یبا مائو و نهرو د، ر فرهنگ فرانسهیود ر لباس وز 
اتز  ، نه دولت دوگل شود یر كابیوز  1945نكه درسال یا یو برا. پرداخت ستی ینیسم استالیبه انتقاد از كمون 1939در سال ، نمود  سخیز

 . نمود  سمیسم و كمونیالیعلنا اعالن مخالفت با سوس
 نامهیبه نقل از زندگ. درتماس بود  ادت   یبا آوانگارد ها دانست و در جواتز یمسئول م ت  ت اجتماایآندره مالرو خود را هوادار ادب

  یو زبانها مالرو در دانشگاه در رشته باستانشنایس. آشنا نمود  ات و فلسفه آلماتز یاورا با ادب، همش اولش، كالرا مالرو ،  سانینو 
 
ی
ف ق آس بجا ماندتز  ر ادت  ل كرده بود و آثایت تحصیازجمله ربان سانسكر ، رس   نسل ادت  “اوعضو . ر درآورد یا به رشته تحر یدرباره رس 
 ، ن نسلیا. ست بود یقرن ب“ 30دهه 

 
 یو ب از زندگ

ز
شه یات استفاده كرد و همیادب یبرا یخود بعنوان سند و شاهد یها وگراف

م درباره آن ی مستقیر ا غیم یداد و مستقیمآثار خود قرار  یك را مسئله مركز یدئولوژ یو ا، ایسیس، مذهت  ، ت  اجتما: موضوعات
 یر مس یپله ها، نوشته ها و آثار مالرو . نمود  یم ییر موضوعات موضع گ

 
 . كنند یاورا دنبال م  زندگ

ز آندره مالرو ب   1976-1901 ی سالهایر
 

الت خودآموز را یمدرسه را ترك كرد و تحص اودرنوجواتز . نمود و پدرش كارمند بانك بود  زندگ
وع نمود    . رس 

 ، شاهراه، رانیشكست ناپذ: ازجمله، ستی یانه شبه آنارشیچه و اشپنگلر چند رمان فردگرای نیر مالرو تحت تاث
 

را خلق ، انساتز  و زندگ
ال مخالف او یل نقد ادت  . نمود  را عمده  سم خوایهیو كمون ت  قهرمان گرا، سمیآنارش، ت  فردگرا، كیاروت: از  ت  در آثارش نشانه ها، ی 

اض و اقدامات عمیل، سند كهینو ین چپ میدو منتق. كند یم شورش و ، انهیفردگرا ستی یآنارش قهرمانان آثارش با دست زدن به اعیی
خرده  ادت   یبه پارس كردنها، ت  اجتما یحل تضادها یكوشش برا  یبجا،  هوگو و تروتسیكیر ر تاثیو او ز . دهند ید خود را نشان مییتا

دازد یم ت  گرا  میل یانه و عمده نمودن اسطورههایبورژوا از توحش انسان  ینه اید كه آیدی زمان میر نظ ك شاهد ت  یدوگل در او . یر
 . ابد ینجات خود ب یبرا یدیام اش نگه داشته تا  یست را روبرو یقرن ب
ز نخست ، هیز  بود و در  خین مسید كه دوستدار هیز دینام ستی یاو خود را آته ا. خ هیز بودند ی    امون هیز و تار یر  آثار آندره مالرو پیر
ز گر نیكبار دی، ان عمر یمالرو درپا. د یدیت را میت انسانیابد تواند یفقط هیز م، گفتیاو م. پرداخت یهیز -خز ی به موضوعات تار یر

درنظرمالرو . تنها درهیز وجود دارد ، و مداوم یابد ت  شود و قهرمان گرا و پوجر  ستی یك نیت و رمانتیموجب نجات انسان از جذاب
ز را تام و خرافات پرستی  ت  است كه استقالل انسان دربرابر رسنوشت گرا یله اینوشت باشد وآن وسه رس ید ضد نظر یهیز با . كند ی میر
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وادبیدرنظر او از جمله وظا ز آن است كه ب، اتیف هیز  یر

 
، ف مالرو یو به تعر . د دهد یكند و به انسان ام  یمرزبند  مرگ و زندگ

   ،یفكر ، عشفی ، ی: هیز یمجموعه تمام فرمها عتز یفرهنگ 
 

مبارزه ، كه درطول هزاران سال به انسان كمك كردند تا دربرابر برده گ
 انساتز یر آن دانست كه حداقل بتواند پانصدهزار جوان را از رسما و غ، رفرهنگ شدن خودرا یهدف وز ، ك مصاحبهیمالرو در . د ینما

ز بودن عرصماش  یارزش ها، ات افتادنیدنبال پول و ماد و  یغات تجار یل تبلیشود كه بدل ون آورد و باعث نجات جواناتز یر ب، یر
 
ی
یس یگفت كه اگر انسان روزانه به هیز و تماشایاو م. را فراموش كرده اند  اخالف :  تواند سه دوره زماتز یم، داشته باشد  آن دسیی

در آثارش ادعا مالرو . جهان مقاومت كند  در مقابل پوجر ، و هدف ك معتز یجاد ید و با اینده را باهم متحد نمایو آ، حال، گذشته
 یم

 
 ، خود  یتواند با كمك فكر و عمل و آزادیم، ت  خدا با وجود ت  ، ك انسان جهانوطنی كرد كه زندگ

 
. دهد  ك معتز یاش  به زندگ

 . مشغول نمود  باشنایسیو ز  خود را در آثارش با موضوعات فلسفز ، دوم به بعد  مالرو از زمان جنگ جهاتز 
ز  و توهیر تحق یسالها: ازجمله آثار او   ، ضد خاطره، مبارزه با فرشته، د یام، یر

 
 مقاالت فلسفز ، سكوت یادهایفر ، انسان زندگ

ز  وتوهیر تحق یسالها“كتاب .  هستند ، رانیو شكست ناپذ، هیز  امون روانشنایسیر پ و كتاب . است ستی یفاش یاو درباره نظام ها“ یر
. سم استیفاش یدرباره فرار از زندانها“ مبارزه با فرشته“ب كتا.  دانند یا میاسپان درباره جنگ داخیل ن اثر ادت  یاورا بهیی “ دیام“

 “كتاب .  خاص او هستند  با شنایسیو ز  علیم-یمجموعه مقاالت هیز “ ضدخاطره“وكتاب 
 

. دانند ین اثر او میرا مهمیی “ انسان زندگ

ز او به چیاز كمون یامون هوادار یر ن كتاب پیا ز سم و رفیی كت در انقالب چیر ز  و رس   .  استیر
 یمالرو م

 
ز به همنوعان خود ن، ی از عالقه به عدالت و آزادیر كند كه انسان غیدا میپ معتز  زماتز ، گفت كه زندگ ام بگذارد یر او .  احیی

 ، انساتز  یسد كه با اعتقاد به ارزش هاینو یم
ی
د ینما یم معتز  انسان باز خواهد شد و گرچه جهان ظاهرا پوچ و ت   یبرا راه رشد و ترف

  یقدر ، تیانساند آنرا با كمك یبا ویل
 

 . فلسفه وجود نمود  یبرا قابل زندگ
 

 . ات سكوالر یاز زنان ادب یكی۔ ۱۷
 

 . !  ستی یالیسم سوسیاز رئال انتظارات آنزماتز 
  Anna Seghers 1900 – 1983آنا زگر 

 
، پردازند  ( یمستی یالیسوس سمی)رئال اجتمایع ت  واقع گرا ا فرصت طلبانه به پرخاش و تمسخر مكتب ادت  یكه امروزه ناآگاهانه   ت  آنها
ز ید بدانند كه ایبا آن چاپلوسان  ویل. بود  ستی یو اومان“ ات انساندوستانهیادب“ سم به معتز ینیت استالیش از حاكمیپ، ن سبك نوشیی

ات  یان ادبشگامیاز پ یكیرا  سنده آلماتز ینو ، خانم آنا زگر . ند یل نمایغ تبدیله تبلیدند آنرا به رسانه و وسیمقام طلب بودند كه كوش
مان به  یپرچم مقاومت را برافراشت و با ا، اتیاست كه باكمك ادب اوازجمله زناتز . آورند  بشمار یم یو كارگر  طبقاتی ، ستی یكمون
ام اوبرا. پرداخت یه دار یسم و رسمایفاش عتز یبه انتقاد از زمان خود ، سمیكمون از  یكیبود كه  یتاحد اجتمایع یانقالب ها یاحیی

گمنامان   یاد و خاطره و رنج هاید یگفت كه بایاو م. د! ینام“ شكست خورده بعد از انقالب اكتی   یشورش ها“م به یآثارش را تقد
ز آنا زگر در آثارش از محروم. ات وهیز زنده نگهداشتیرا درادب مبارزه طبقاتی  رفشارقرار گرفته یز ، ب شدگانیتعق،  حقوق اجتمایعیر

ام به . اند یر م، و استثمار  ت  ه زورگویعل و اتحاد جهاتز ، یكتاتور یسم و دیاومت ضد فاشمق، ستی یالیو سوس مبارزه انقالت  ، ها  احیی
، اتحاد ، عدالت، ستی یالیسوس یده آلهایا، ت مثبت انسانها یترب، تیعت و وال یطب، عشق به وطن، د یام، تز یخوشب، انسان

 
 

، یكتاتور یسم و دیفاش انساتز یر غ یاودرفضا. تند او هس یاز جمله موضوعات كتابها، یو آزاد، سمیكمون  جنبش جهاتز  همبستیك
مند باینو یآنا زگر م. ددهنده نوشتیخواه و امیترق یآثار  ش یاش بنما ت تحول و تكامل انقالت  یات رادروضعیدواقعیسد كه هیز

و . د ینمات یترب سم و عدالت اجتمایعیالیخدمت به سوس یت دهد و برای شخصییر ك تغیدئولوژ یبگذارد تا كارگران راازنظر ا
ایسنده باینو   ییر تغ یو یر آگاه شوند و ن، خود  ط بن بستی ید به مردم كمك كند تا به رس 

 
سم یات رئالیاوازموضع ادب. ابند یراب دهنده زندگ

ف شود تامردم یتوص، ستیالیسوس یك قهرمان آرمانگراید یكرد كه در مركز هر اثر بایه می( توصاجتمایع ت  )واقعگراستی یالیسوس
ات ینده نه تنها ادبید آن گردد كه كارگران درآیو هدف وزارت فرهنگ در درازمدت با. مبارزات خود داشته باشند  یبرا سنبیل

ز بخوانند بلكه خود ن ز از ب، هستند  ج جامعه طبقاتی یكه ازنتا“  خلق و هیز “ ت  جدا ی بنوبسند تا بازمانده هایر د یات بایدرادب.  بروند یر
ز ره زمدكننده كیخطرات تهد، وطن ت  بایاز ز  ایخی  م اودرآثارش اززناتز . ا سخن گفتیپرولتار  ی و رنج هایر و  ط بحراتز یدهد كه دررس 

ز فاجعه آم  ، یر
 

و ، انیفرار ، نیاز رنج و مشكالت مهاجر ، گر از آثار خانم زگر ید یدرپاره ا. ند ینما را ممكن و آسانیی یم امكان ادامه زندگ
 . د یآ سخن یم، و بدون وطن، بدون گذرنامه یانسانها

كشورش   ستی یالیات سوسیادب سنده میلین جنبش زنان غرب و نو یاز مبارز  یكیستم آلمان و یسنده قرن بین زن نو یمهمیی ، آنا زگر  
ز ن امون یر پ، جرج لوكاچ یهای   تئور یر ر تعثیآلمان شد و ز  اجتمایع ت  واقعگرا سنده مكتب ادت  یست و نو یاززنان كمون یكیاو . بود یر

س“دو كتاب نخست اش را با سبك  یو . د یآفر  سمیضد فاش یار آث، ستی یالیسم سوسیرئال ن  یاوخالق مهمیی . نوشت“ ستی یو نیاكسیر
ز )هفتم عتز ید آلمان یات تبعیكتاب ادب  یامن“، ان جنگیب( است و بعداز پای صلیر

 
 “! دیدرتبع ت زندگ

 
“ یدر خرابه ها را با زندگ

 
 

ز به رسنوشت فعال، نیشهر و  یارگر ازجنبش كیر غ، اتیزگر باكمك ادب. ض نمود یكشورش تعو “ جنیك و  حزت   یو كادرها  انقالت  یر
 . مختلف پرداخت یدر كشورها سازماتز 

ز او ب. پس از ازدواج است، “رادواتز  نتی “و  –قبل از ازدواج ، “نگیلیرا نتی “ آنا زگر نام مستعار    1983تا  1900 ی سالهایر
 

 زندگ
ات یو ادب، هیز ، فلسفه، خ هیز ی    آنا در دانشگاه: تار . بود  یناسان بازار آثار هیز از كارش یكیداشت و  ق فرویس  یپدرش مغازه عت. نمود 
ز چ ایتبار بود و موضوع پا یهودیاو .  خوانده بود یر انت ت درآثار نقایس  یهودیهود و ی“امون یر ش را پیان نامه دكیی وبه ، نوشتت“ رمی 

بابقدرت . د یست كشورش گردیعضو حزب كمون، 1928ازسال  ،بنام رادواتز  ست اهل روماتز یان كمونیهودیاز  یكیبا  ت  سبب آشنا
ز ن ید و شوهر و یمادرش دراسارت بقتل رس ویل، شد  زنداتز  اومدتی ، ها ی  دن ناز یرس زگر بعد از . بش برد  ینابود دراردوگاهیه  مدتی یر
از  یو . عرض خطرقرارداشتدرم، ست بودنیو كمون یهودیل: یچون بدو دل، ك فرار كرد یبه مكز ، ق فرانسهیازطر ، اززندان یآزاد

 از یر غ، او  و فلسفز   ادت  یر آموزگاران كب. پرداخت و آلماتز ، رویس، یجهان؛ ازجمله آثار:فرانسو  ات داستاتز یآغازبه مطالعات ادب
  یو . هستند ، كگارد و دس پاسوسیر ك،  وسیكیلوكاچ و داستا

ی
ف ه یه گذار اتحادیپا، آنزمان بعدازبازگشت به آلمان رس 

ز و ب“ انقالت   یرولیی پ“سندگانینو   یكانون نو “  اولیر و دب منش  ، 1978-1952 ی سالهایر
ی
ف زه ی از جایر زگر غ. د یگرد“  سندگان آلمان رس 
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ز صلح استال   ات میلیزه ادبیدو بار جا، یر

ی
ف آثار او را: ، غرب یه دار یرسما یكشورها  ن ادت  یسالها منقد. راز آن خود نمود  آلمان رس 

هنوز كه هنوز است مورد ، ست بودنشیالیاوبه سبب سوس. دند یارزش نام ت  ، ت ادت  یفیواز نظر ك، غاتی یتبل، مالل آور ، ك جانبهی
  یرسانه ها و فضا دشمتز 

 
 . د یر گیاز محافل غرب قرار م یپاره ا فرهنیك

ز هفتم: هستند؛ از جمله، و مقاله، داستان، رمان: آثار آنا زگر شامل گان جوان كشته شده    -گرانیشورش ماه -تیترانز  –ب ی صلیر
 یدار ید -كیبیجزائر كار  یداستانها –صلح  یداستانها –ره جال یجز  یمرده ها -تی یر هائیسه زن از جزا -ضعفا یو یر ن -مانند!  یم

 -واقیع آت  –ره مرده ها یجز . گردش  –ه یان ماه فور یازم یگذر   –م یتصم –نجات  –نان و نمك  -رفقا !  – ت  ایدر  یسفر  -مسافرتی 
 . یو تولستو  وسیكیامون داستایر و پ -ف هستی یوظا –سندگان یخلق و نو : یبا عنوانها قاالتی و م –جالب  مالقاتی 

ز رمان هفتم لم یت بعدها بصورت فین رمان و داستان ترانز یا. دند ینام ستی یمبارزه و مقاومت كمون یبرا یب را رسوده ای صلیر
. ! یشكست خورده بعداز انقالب اكتی  شورو  یود به شورشهاب یمیلقب دادند كه تقد“ شهدا یع نگار یوقا“كتاب رفقا را .  درآمدند 

 یب، دلهره، امون جهان ترسیر ت پیرمان ترانز 
 

ایو حفظ هو ، یه دار یرسما و ابتذال بوروكراتی  پوجر ، چارگ و زمان  ط بحراتز یت دررس 
،  “مالقات جالب“ در رمان. د نیآ سنده بحساب یمیك نو یوگرافیآثار اتوب، تیو ترانز  –دخیی مرده  -سه كتاب: گردش. د استیتبع
 . ند ینما دار یمیبا هم د ایلیبشكل خ، و هوفمن، گوگول،  كافكا 
 

  خی    ماقبل تار  یات روزهایادب۔ ۱۸ 
 

جه یخد، شه نفت آن بودهیران همیا علت بدبختی ، دكیی پاك گفت كه، دانشگاه بعدازانقالب ازجلسات دریس یكیكه در یموقع
 ، ت رس ما نشسته بود كه پش،  ك دخیی شجاعی، مدان فاریس

 
 یل توسعه نیبابا! دل یا: گفت  به آهستیك

 
دنبال شعر و ، رانیا افتیك

آنزمان ، گرم است  و جامعه مدتز  خوایه یهمچون امروزه كه بحث جمهور . ان و فراموش كردن زردشت بود یرانیافتادن ا یشاعر 
 یامون توسعه نیر ات پیبازار نظر 

 
 . داغ بود  افتیك

از شعر ، دبستان یغلط سالها یگرچه به علت روشها.  نوع بش  شدم یدنبال كشف زمان آغاز شعر و شاعر  من هم از آنروز تاكنون
ز بودن محقق یك بعدیو  یبه علت تنگ نظر . دمیق نفهمیچگاه دقیزده شده و شعر نو را هم ه، ه دار یقاف  یدركتاب ها،  غرت  یر
ر خلفها و یكنند كه از سایچون آنها ادعا م، شود ینام برده م یر آغاز شعر و شاع یونان و هومر برایشه از یهم، اتیخ ادبی    تار 

 . بجا نمانده كتت    یدال بر شعر وشاعر  سند و مدرگ، باستان یفرهنگها
 ، دست دوم است ه آثار كتت  یبر پا ت  ایو اقوام آر ، مرص ، ات بابلیاطالعات ما از ادب

 
در  اسناد ادت   و غالبا رسنوشت مرگ و زندگ

ز محقق ات  یخ بوده كه اجازه دست ی    ور تار دست اتفاقات ك هم كه   خز یقات تار یدر مورد تحق. سازند  نگونه مدارك را ممكن یمی به ایر
نگونه ینكه ایتعجب ا. شود یم و ساده لوج ت  ساده گرا، ت  گو  كیل،  مجبور به نویع ت  رسانجام در جا هر مورجز ، شود یگفته م
ز محقق ات یبعد از ادب. دانند یم ات حمایسیخ را بعد از مرحله ادبی    و ماقبل تار  ت  ات ابتدایدبا ایك( ی) آركائ ت  ات آرشایدوره ادب، یر
 . باب روز شدند  ت  ك به علت تحوالت اجتمایات كالسیادب، ت  آرشا
وع شد یاس و ادیال عتز یالد با دو شاهكار هومر یونان در قرن هشتم قبل از می ات حمایسیادب ك( ی)آركائت  ات آرشایو ادب. سه رس 
نه شعر كر و آواز یدر زم ت ادت  یسال به خالق 52او . د یان رسیندار به پایبنام پ یالد با مرگ شاعر ینان در قرن چهارم قبل از مو ی

سه اثر از : ا بجا مانده اند یكه گو   كتت    از جمله آثار ادت  . د یبه اوج قله خود رس ت  ات آرشایندار ادبیدرشعر پ. فعال بود  دسته جمیع
ا نابود شدند و ی وناتز یه آثار یبق. ندار هستند یپ یو چهار كتاب از اشعار و ترانه ها، سیدو كتاب از تئوگن، د یاز هزو سه كتاب ، هومر 

 . ده اند یا هنوز كشف نگردی
ز محقق یچون در آن دوره به ادعا  یل نو یف و نه سبك و استیت اثر و حق تالینه مالك، سندهینه نام نو ، یر

 
فقط  ، مهم بودند  سندگ

ز تع، ت نوشتهیمحتوا و محبوب ،تیفیك  ییر
 

را با  ك وسیطیكه دوران باستان و قرون تار   یآثار . آن اثر بود  ا فرامویس  ی  كننده زندگ
 ، یبه علت صنعت چاپ و هیز نسخه بردار ، دند یت پشت رس گذاشتتند و به عهد رنسانس رسیموفق

 
افته و اكنون در  ی یابد زندگ

ز اول یونان برای ادت   نكه آثار كتت  یا جالب. خورند  گوشه كتابخانه ها گرد یم ه مرص كشف شدند و نه در خود  ی بار در شهر اسكندر یر
 . بود   فرهنگ هلتز یر ر تاثیه از زمان حمله اسكندر ز یشهر اسكندر . ونانی عتز یكشور مادر 

ز مورخ یبه ادعا، ر خلقها یخ فرهنگ سای    از دوران ماقبل تار  با شكل و  ت  سخنان جادو ،یاعتقاد یوردها، مذهت   یفقط رسودها، یر
ز را وجیچون ا، ثابت بجا مانده اند  ت  محتوا ز را ییر دانستند و هرگونه تغینازل شده از آسمان م نگونه خلقها میی د در میی  و دستی 

هستند كه  مدیع، ا درستیصاحبنظران به غلط . دهد یخود را از دست م ت  جادو یو یر ن، كردند آنیچون فكر م، دانستند یممنوع م
ز یانونی ز و نوشته نداشیی  كردند و از لحاظ محتوا كامل یمیبا میز ، دادند ی مییر دائم آنها را تغ، ها چون اعتقاد به مقدس بودن میی

وع شد  ونان با دو اثر كامل و شاهكار ادت  یات یل ادبین دلیبه ا. نمودند  اف محقق. از هومر رس  ز به اعیی ونان از جمله یات یادب، یر
 چگاه پیاست كه ه اتی یادب

 
م به یعظ ك مایهیكامل شد تا چون ،  نهینه به سیا سیدست به دست ، و رشد اش قطع نشد  روسه زندگ

 . د یانوس عرص رنسانس رسیاق
انعكاس ،  فرم در طول شعر ییر مخصوص است چون تغ ت  حامل محتوا، ندار حتا فرم همیند كه در شعر پیگو یم كارشناسان ادت  

هر . و تجربه از تصور جهان نبود  ت  خردگرا، یندار خواهان روشنگر یپ. دهد ینشان م  و تحوالت فكر و احساس شاعر را ییر تغ
احساس ، وطن پرستی ، وفا به آداب و رسوم، خوف از هستی ، تقوا . گرفتیده میآنرا ناد، انداخت كه او را به تعجب نیم  موضویع
انتقاد و  ، بحث، كیدر دوره كالس، اتیك ( ادبی) آركائ ت  رشاان دوره آیندار و پایبعد از پ. كردند یرا در او زنده م ن جهاتز یا ییر سختگ
ام خاضیاهم، یكنجكاو  ز ب ت و احیی آغاز ، دولت ها -شهر، خوایهیك و جمهور یدمكرات یدههایكه ایزمان عتز ی. افتند ی روشنفكران یر

ن یرسانجام در ا ویل، را گرفتتعصب و خرافات ، مان كور یا، ت  گو  كیل  یجا، كیل دوره كالسیه و تحلیتجز . به رشد نموده بودند 
ز ك را تعیدوره كالس تز یكه جهانب  یعناض ، م شد یدوره انسان هم به جسم و روح تقس  . كردند ی مییر

  یبا نظرات او رابطه ا در مدرسه اش پرداخت كه به شكیل یمیاستاد ارسطو هم فقط به مطرح كردن و نقد آثار قد
ی
 داشتند و باف

 . كرد یا انكار میگرفت و یده میآثار را او ناد
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شعر  عتز یدانند و آنرا در مقابل شعر عوام یكر م  فی یشعر و موس را نویع ت  شعر آرشا، غرب ادت   یرت المعارف هایامروزه در دا

ك( را دسته ی)آركائت  شعر آرشا، آنزمان.  دارد یر ف و متغیضع ت  كه محتوا،  دهند یقرار م یو عزا دار  ت  نوحه رسا، یناله و زار ، تی یشكا
اف برایالمپ یهای  كر در باز   یها  . خواندند  قهرمانان و پهلوانان یم، ت از ورزشكارانیحما یك در حضور طبقات ارس 
 

 . ادبیات و رنجهای روشنفکری، رمانتک فقر ۔ ۱۹
 

ی،  شورش  نویسنده ناامید غرت  ، گوشه گیر
 Arno Schmidt (1914 – 1979). تنهات  و بدخلفی

  
  

 روشنگری خود گوشه گیر چرا گایه نویسنده درپایان 
 

ز ویا طلبکارمیشود ؟ آرنو شمیت، ناامید ، بدخلق، زندگ ، داستانشا ، بدبیر
جم بدون ، بدون وطن خودرا نویسنده ای، ییك ازنمایندگان ادبیات بعدازجنگ آلمان وازکالسیکهای مدرن، و روان پژوه، بایگان، میی

ز عکاسان ، ورا خندان دیده بود اشاره میشودکه بندرت کش ا. دولت و بدون دین میدانست ا وباچهره ای جدی و مشکوک به دوربیر
کت . مانند دشمن یم نگریست اودر ده سال آخر عمرازفضای ادت  کشورش فاصله گرفت وحتادرمراسم اعطای جایزه به وی رس 

ز به میان حظار میفرستاد ، نمیکرد  ز آمیر اض به ف، ویاهمشش راهمراه متتز توهیر با ، قر نویسندگان ناسازگار ویاخود بعنوان اعیی
کت میکرد  اهن رس   دستهات  یم پرداخت که برای کمک به او دراز شده بودند . زیرپیر

ز . درباره وی اشاره میشود که اوحتا به گاز گرفیی

 اش بود 
 

ه نویسنده اورا نه تنها جویس آلماتز نامیده اند بلک. درخانه با تلفن صحبت میکرد ، اوحتا باهمشش که تنها همراه اودرزندگ
ز است، آرنو شمیت. ای میان: ژان پاول و جیمز جویس دانسته اند  دند . ییك ازکالسیک های مدرن نیر ز ،  درحالیکه گرویه جلو اوزانو میر

 خودبه گردآوری صدها هزار نسخه یادداشت -وی درطول عمر مطالعاتی . از تعجب درباره او رستکان میدادند ، گروه دیگر 
 

نویسندگ
وی با بیست ساعت کاردر روز وافراط درمرصف . یادداشت استفاده نموده بود  120000بیش از ، ز رمانهایشپرداخت ودرییك ا

 زودرس شد ، الکل
 

پدر ادبیات ، اورا همچون جویس. اوییك ازچهرههای مشهورادبیات آوانگارد آلمان است. رسانجام دچار مرگ
میدانند -آزمایش   ز یمنتل نیر بود ، خالق آثاری تئوریک وتاریخز درادبیات، مقاله نویس، نشا داستا، آرنو شمیت. تجرت  اکسیر ز ییك از . نیر

 نویسندگان وکتابهای فراموش شده درفضای ادت  بود 
ز
اومیگفت که بایدبرای نجات کتابهات  که دچار طوفان . اهداف او معرف
 . بعدی برسانند  کشتی نوج ساخت تابخش  ازآنان را حداقل نجات داده و به نسل های،  مدرنیته شده اند 

ز آرنو شمیت اورا متهم به آته ایست بودن نمودند   ماتریالیسم و ایده ، گرچه اونویسنده ای است که میان سنت ومدرنیته،  مخالفیر
ز دروتز . درنوسان بود ، بابدبیتز نسبت به فرهنگ سنتی ، آلیسم اوگرچه . درادبیات میگفت، وی دائم از مهاجرت به درون ورسزمیر

، درپایان از نظر امید به تحوالت سیایس و اجتمایع، ضدکلیسا و ضدجنگ بحساب یم آمد ، روشنگر ، نده ای چپدرآغاز نویس
 ، اقدامات سیایس حکومت آدنانور ، اودرآثارش به عوارض جنگ. ناامید و رسخورده شده بود 

ی
وانتقاداز مسیحیت و معیارهای اخالف

 ، فاشیسم. جنش پرداخت
 

اوازنظر تئوری درزمینه . ازجمله دیگر موضوعات آثاراوبودند ، زجنگوبازسازی بعدا، جنگ زده گ
پیشنهاداتی نمود وبه دفاع از کتابها ونویسندگان فراموش شده قرون  ز فلسفه تاری    خ و انتقاد ، تئوری زبان. پرداخت 19و  18ادبیات نیر

مورد توجه او قرارگرفتند ، ازفرهنگ رسیم حاکم ز او . به ترجمه آثارآمریکات  و انگلیش پرداخت گرچه اوسالها بدلیل نیازمایل،  نیر
 یک اوتوتر منفز 

 
 رسمایه داری به یک  -کمدی نامید که در آسیاب مادی -جهان خودرا جهان تراژدی، بانمایندگ

 
اجتمایع و روزمره گ

ز تبدیل شده است  . درام غم انگیر
اوسالها درشوق مکاتب ادت  . نویش بحساب یم آورند  غالب آثاراورا آزمایشاتی بافرم های رمان، منتقدین ادت  ، ازطرف دیگر 

سیونیسم میسوخت وی سالها کوشید . گروه دیگری اورا ییك از ستارههای ادبیات آوانگارد آلمان بشمار یم آورند .  رمانتیک و اکسیر
 و ت  مسئولیتی اجتمایع

رئالیستی فلسفه بدبیتز اوگرچ. نجات دهد ، تانمایندگان رمانتیک ادبیات غرب را ازاتهام غیر ه تحت تعثیر
ز میدانند ، کوشید تاادبیات راباعلم آشتی دهد ،  شوپنهاور بود  وی . به این سبب بعیصز ها اورا ییك ازنمایندگان ادبیات پست مدرن نیر

ز مدیع بود که نابغه ای است که ناشناخته مانده و انتقاد . میگفت که نویسنده باید راه خودرابه تنهات  برود  ازخود را او تحریک آمیر
تبه میدانست ذهتز و بیمار ، خودپرست، دیگر اورا روشنفکری خودخواه عده ای. همچون توهیتز بزرگ به مقامات عالیر

 . اورا ییك از فرهنگیان چپ بشمار یم آورند ، گرچه هواداران محفیل اش ؛هنوزمقدس وار ،  میدانستند 
یمنتل ادبیات تجرت  . د و ژان پاول بو ، فروید ، جویس، آلن پو : او تحت تعثیر ادت    ز -اکسیر و دیالوگهای رواتز ، آزمایش  دوبلیر

ام خاض برای نویسندگان قرن . ت  تعثیر روی آثار اونبودند ، درونگرای جویس ازنظر داستانشات  او زیرتعثیر . قایل بود  18اواحیی
ام سیونیست هات  مانند: اشیی ز ، اکسیر و ، تیک، ویسندگان رمانتیک همچون: هوفمنو اهرن اشتاین بود و عالقه خاض به ن، دوبلیر

از جویس و فروید . فوکو داشت : جیمز ، ازنظر درونگرات  غیر : اشتیفیی بود  –و کارول ، لویز ، او زیر تعثیر . و از نظر داستاتز تحت تعثیر

 نماید ، کوپر ،  شنابل: آرنو شمیت کوشید تانویسندگان فراموش شده مانند 
ز
اوازنظرتاری    خ ادبیات به . و بروکس را به عالقمندان معرف

 رمانتیک هات  مانند:کارل مای
ز
ام قایل شدند: هرمان هسه. و فوکو پرداخت، معرف ز ، ازجمله نویسندگاتز که برای او احیی ،  دوبلیر
یش بل، کازاک و امروزه ا. و والش را مالل آور میدانست، گراس،  گرچه او نویسندگان همعرص خودمانند: بل،  و آندرش بودند ، هاییز

ی دارد   . در فرانسه نسبت به آمریکا و انگلیس خوانندگان بیشیی
، تحصیل ریاضیات و نجوم را بدلیل مزاحمت های فاشیسم، وی دردانشگاه، پلیس بود وبا روی کارآمدت نازی  ها ، پدر آرنو شمیت 

جم دانشگاه پلیس . قطع نمود و سالها کارمند کارخانه نساج  شد  رفتار ناسازگار و فردگرایانه آرنو . بود بعدازپایان جنگ او مدتی میی
ازوی به اتهام ، درزمان حاکمیت حزب سوسیال مسیخ آلمان. تجربیات خشن دوران کودگ او میدانند  شمیت بااطرافیان را نتیجه

 
ز
 . شکایت گردیده بود ، تبلیغ کفر و پورنوگراف

 فوکو ، مدرسه آته ایست ها : از جمله آثار آرنو شمیت 
ز
ز  قلب، بیوگراف ، برج یادداشت ها ، اخباری درباره کتابها و انسانها ، سنگیر

جنگ ، تحلیل روانشناسانه آثار کارل مای، جنگجوی فکر ، جمهوری ادیبان، آینه سیاه، ژولیا وتابلو نقایس  ، مکاتباتی با ویلهلم میشل
ز میباشد ، او نویسندهدرآثار . هستند ، و ژولیا ! بابا ول کن، زیبات  دریاچه باپوکا ، جزیره، زده گان مهاجر  از . راوی داستان نیر وی غیر

ز بود ، ترجمه رمانهای جنات    رادیوت  نیر
جایزه ادت  گوته را  1973و در سال ، جایزه ادت  شهر ماینس 1950اودرسال . خالق مقاالتی

 . ازآن خود نمود 
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 !  وناتز ی یتا تراژد ییر زه گلشیازجا۔ ۲0
 

 . درتهران اعالن شد  ییر گلش  اد خصوضیبن شیج مسابقه داستان نو یش نتایچند روز پ
ز ران زمیدرغرب ا شینو  یش هم مسابقه تراژدیسال پ 2490  و. د یونان برقرار گردی در یر
 . وز شد یر آنزمان پ، “انیرانیا“شنامه یخالق نما، لوسیآش
ز نخست، “انیرانیا“ یتراژد  . جهان غرب است خز یشنامه تار ی نمایر
 . صحنه رفت یبه رو  خز یتار  تی یواقع، یره اموضوعات افسانه و اسطو  یبجا
  مواضع اجتمایع، یاسطوره ا ی از داستانهایر او غ

ی
ز ران و اخالف  . شنامه نمود ی وارد نمایر

ز نخست“ انیرانیا“  . ات فرنگ استیادب، سالم بجا مانده ش  ی اثر نمایر
 . د ینما یم یهمدرد، خورده در جنگان شكست یرانیو با ا، یخوددار  ستی ینیا درآنجا از مواضع دشمنانه و شو یاو گو 
 . آغاز درام غرب است، انیرانیشنامه اینما

 و. د یه خواهند گردیتنب، ونان رسشاخ شوند یان یكه با خدا  عه شد كه كساتز یآنزمان شا
 . سته شده استیج جنگ نگر یان به نتایرانید این اثر از دیادعا شده كه در ا

 ، لوسیآش
ز نخست پیر  . د یش آیالوگ پیشنامه نمود تا امكان دیا وارد نمار  دویم یشه ی بار هیز

 . شد یگر وارد مكالمه میدسته كر با تنها باز ، ش از آنیپ
 . هستند  ایسیش سیشنامه هاینما ویل، است فعال نبود یگرچه او درس
ام به خدا یبرا“ آتی “ یها یتا آنزمان تراژد  . آمدند  ش در یمیوس به نماینوسیبنام د ت  احیی

 یلوس پایآش
 

الوگ ز ن یك كمدیو  یتراژد 3ب یترك عتز ی ه گذار تیی  .  استیر
 گرچه.  ت كرد یران حمایاو از نظام مطلقه ا، ونانیبرده داران  دمكرایس یپرسند چرا به جا امروزه یم

كت كرد و شاهد نابودیرانیلوس خود دوبار در جنگ با ایآش   . د یره ساالموس گردیجز  یكیران در نزدیا ت  ایدر  یو یر ن یان رس 
 . افتی اكوس شغیلیر ون در شهر سیر او در دربار ه

 . ان قادرقرارخواهد گرفتیر چیی عدالت خدایگفت كه انسان سخنور ز یو م
 ، ان در شوش آورد یرانیبه درون قرصا“ا یآپ“ بنام یخی  جنگ را سواركار 

 . در كنار او بودند ، ن شاه جوانیوالد، وش و آتوسا یكه روح دار   ت  جا
 ان درافتادیوش پشش را رسزنش كرده باشد كه چرا با خدایا دار ید نشده گو ییتا یطبق چاخان ها

 شیپ ت  ج جهانگشایو نتا
ز ز ن چنی او را ایر   برباد داد ! یر

 
 ات ! یم به ادبیو اكنون بازگرد 
 . ده باشند یو غرب رسیعدد آن سالم به آرش 7ا یگو ،  لوسیدرام آش 90از  

 : از آنجمله
ستان صدقه و نذر در ، انیپناهجو   یا تر ی ك اثر سه بخش  یو ، یر پرومتئوس در زنج، كوكارانین، قی 

 
 . لوگ

 
 . د اروپا از خود بجا گذاشته استیعرص جد یو مجسمه ساز  فی یموس، شعر  یرو   مهیمیر لوس تعثیاثر پرومتئوس آش

ز نبوغ آم یال پرداز یخ  . باشند  سنده شدهیت نو یو ابد ت جهاتز یا موجب مشهور یگو ،  ت  م سخنشای و هیز عظیر
 یش از میپ 456تا  525لوس از یآش

 
 . نمود  الد زندگ

 . ندار كالن ثروتمند بود یك زمی، پدرش
 . را وداع گفت!  دارفاتز ، لیسیره سیجز  یا آمد و در رو یاو در آتن بدن

Aischylus (525 – 456) 
 

مردیمی -شعر یقایبوت۔ ۲۱  ؟ ا هیز
 

ز م یرو    با شناسانی محفل ز یر
 ؟  ا جمال خوایهی، با پرستی یز ، شنایسبایز ، شنایس ت  بایز 

  Ästhetik. كیعلم استت
شعررسا“ را كه به معتز  وناتز ی“ كیت پوت  “واژه ، از حروف الفبا  ل كمبود بعیصز یا بدلیشمند گو یاعراب اند  قا یبوت، است“ ت  هیز

 مهیم یشعروشاعر  یتئور  یكتاب حاو ن  یگرچه ا.  است!  یكردم آن نام پرنده ایبنده هم در دوران شباب سالها فكرم. ترجمه كردند 
 . است
شعر  باشنایسیسال بعداز كتاب ز  2100حدود  ، 1750درسال  لسوف آلماتز یف، اسكندر باوم گارتن، ارسطو “ یقایبوت“ عتز ی، هیز

  ید وارد فضایرا رسمن درعرصجد“ كیاستت“ عتز ی باشنایسیشاخه فلسفه ز 
 

 به وناتز یك درزبان یمفهوم استت. غرب نمود  فرهنیك
 . است“ درك با كمك حواس“ معتز 

ا: ازرشته فلسفه است كه به بخش  ، باشنایسیا ز یك یامروزه علم استت ان هیز و یرابطه م، ساختارآنان، یهیز -ل آثار ادت  یط تشكیرس 
ا، تیواقع ز ن فلسفه شناخت حش، را  شنایس ت  بایعلم ز . پردازد  یم، اجتماع فرد و  یرو  ت  بای ز یر ط و اشكال نقد و تغثیرس  . نامند   یمیر

 باشنایسیقضاوت ز  ینه هایازجمله زم، ارزیس   یارهایو مع، یقانونمتد، وسعت، عمق، مواضع، اصالت، تیجذاب، تیاهم، محتوا 
 . هستند ، و فرهنگ، هیز ، اتیدر ادب
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ز هستند كه درح فرهنگ شناسان چپ مدیع. درفرهنگ انساتز  است علیم یعنرص ، شنایس ت  بایموضوع ز   ر یاپذن  مبارزه آشتی یر

ز از هیز و فرهنگ بش  از ب آثار مهیم، خ بش  ی    طبقات درطول تار   – ان اجتمایعیان اخالق گرایبحث م، یاززمان روشنگر .  رفته اند یر
دوستیگرا  ت  بایو ر  بوجود آمد كه بعدها باعث  باشنایسیمكاتب مختلف ز ، واز زمان رنسانس. ده استیآغاز گرد، ان هیز
 باپرستی یسم بااشاره به ز یماركس. شدند . ستی یالیستنسیو اگز ، ده شنایسیپد، ستی یماركس، ستی یده آلیا: باشنایسیز  یستمهایس
خالف ، باپرستانیان و ز یباگرایچون ز . د ینام“ازهاین ت وحش  یتمدن در چهاچوب بربر “را  یه دار یستم رسمایس، یبورژواز  طبقاتی یر غ
 ، ندانسته له شناخت وآگایهیآنرا وس، باشناسانیز 

ز
درخدمت هیز “شعار  یبرا بلكه هدف و  ات اجتمایعیمستقل از واقع عتز ی، “هیز

  یهیز -ادت   یخواهان اثار  یبورژواز . آورند  بحساب یم خز یتار 
ی
، تز یو د، اجتمایع، ایسیس، است كه با مسائل و مشكالت: اخالف

. دند یسم نامیرا فرمال  اجتمایعیر غ ت  باگرایز ، چپ ها . باشند ، و اقتصاد ، مرصف، رسگریم، لذت: نداشته و فقط در خدمت یرابطه ا

ال ها ایل ز جه فرهنگ زمان استالین موضع چپ ها را نتیی  مندان غیاد. ، ستها یچون در نظر ماركس،  دانستند یر  اجتمایعیر بان و هیز
ز برج عاج نش  . شوند یم یدیاس و ناامیخته و موجب یات گر یاز واقع، كیرمانت ت  احساس گرا، ییر  با پناه به گوشه گیر

  یغ مدام مدهایتبل، مردم بادوستی یز  یازهاین یبا دستكار  یه دار یرسما یصاد و رسانه هااقت
ز
چوخ “ ؛ ازلباس تا رفتاراجتمایعمرصف

ز كاال و آثار هیز یق به مالكیتشو ، بكار یفر  یهیز  یان هایق موج و جر یتشو ، “یار یبخت سم یت در شاخه اقتصاد تور یفعال، یت و داشیی
  یكاالها  یه ایر زنج یههاافتتاح فروشگا، انهیسودجو 

ز
 ت  لذت جو، در نظر چپها . شده اند  ت  باگرایز  یبجا پرستی  باعث زشتی ، مرصف

  یكاالها  یشدن محتوا موجب ضدانساتز 
 

نامند كه رسانجام یم ستی یالیت فرهنگ امیر یان بربر یست ها آنرا بیماركس. شود یم فرهنیك
 
 

 . خواهد شد  منتیه به زوال و ابتذال فرهنیك
  را موجب ت   ت  و لذت جو ت  با گرایز ، مذهت   از موضیعكگارد یر ك  

ی
از زمان  باپرستی یانتقاد به ز . دانستینبودن م یو جد اخالف

وع شد   یهلیممكن است موجب ن، جهان و كاال  یبایات تلخ به ظاهر ز یچون فرار از واقع، باستان رس 
 

ز ن سم ضد زندگ .  بشود یر

، ستها یدر نزد سمبول“ هیز  یهیز برا“و با شعار  -انیمانند: شلگل و شاتوبر  ت  كهاینتنزد رما 18ات و هیز قرن یغرب درادب باپرستی یز 
س ز لد و روسكیاسكار وا. ستها مشاهده شده استیونیاكسیر س در یو نوال –فلوبر و پروست در فرانسه ، مالرمه –س ی در انگلیر
 . ند یآ بشمار یم، باپرستیز ز یبان اخالق گر یازجمله اد، آلمانن

ها یتئور  یدارا – شناخت حش ی از تئور یر غ، باشنایسیفلسفه ز   ز ن، آزاد  یهیز ش از یك پیكالس  باشنایسیدرز . د یآ  بشمار یمیر
گرفتند؛   را درنظر نیم ات و تحوالت اجتمایعیشد و رابطه آن وواقع توجه یم یو هیز  آثار ادت   ت  بایفقط به جنبه ز ، ماركس و هگل

ز قوان، مثلن كانت گوته .  ند ینما مسائل عرص خودرا مطرح یم، یوهیز  گفت كه آثار ادت  یلر میش ویل، كرد یم نفز  را  تز یع باشنایسی ز یر
  یر یتصو ، سد كه هیز ینو  یم

 
  – است از زندگ

 
 عتز ی، بود كه هیز  هگل مدیع. توان انكار نمود  را نیم اجتمایع و رابطه هیز با زندگ

ز نخست، چون هیز ، باشد  اطرافش یم ك نوع رابطه انسان با جهانیوآن ، نمودن جهان خارج انساتز   تحول خودشنایس ی سكو یر
ستها یمورد توجه ماركس، وبفیو دوبرول، شفسیكیچرن، نسیكیروس مانند: بل انقالت   یباشناسان و دمكراتهایز . است“ ده مطلقیا“

 . قرار گرفتند 
ز بان نیاد، لسوفانی از فیر غ، شهی اندیر خ سی    درتار   در  باشنایسیعلم ز ، خی    به شواهد تار . رداختند پ باشنایسیك و ز ی به بحث استتیر

ق مانند  یجوامع برده دار  ز چ، هند : رس   . شه وجود داشته استیهم ستی یده آلیو ا یالت مادیو مرص بصورت مبارزه تما، بابل، یر
. آورد  حساب یمده بیاز ا یر یرا تصو  ت  بایز  یتئور ، و افالتون، دانستیعت میاز طب یدیهیز را تقل، خود  یقایارسطو در كتاب بوت

  جه وحدت محتوا با ظاهر حشیهگل آنرا نت. دانستیم یعت با آزادیجه وحدت طبیرا نت یاثر هیز ، نگ درآلمانیشل
ز
. نمود  معرف

 ت اجتمایعیخواهان مسئول -اتیدرادب ت  باگرایز  یبجا، دوم سارتر بعد از جنگ جهاتز . با خلق بود  ینگ خواهان رابطه آثار هیز یلس
باجامعه تنها از یآدرنو در ا. ت خواهیو نی  مسئول –باگرا است یز ، گفت كه شعر یو ما. آن شد  یبرا ن رابطه نوشت كه رابطه هیز
ز بلكه درفرم ن، ستیق محتوا نیطر  ه پردازان سبك یاز نظر  یكی، شوپنهاور را  یچه شاگرد فكر یبعدها ن. ن رابطه ثبت شده استی ایر
برا“  . آوردند “ هیز  یهیز

 ین. ( اعالن نمود فی یات تطبیخ ادبی    از )تار  را بخش   باشنایسیمبحث ز ، بنام ووتنف یمنتقد 1978درسال 
 

 چه گفته بود كه زندگ
ات یاز واقع یر ید و تصو یتقل، ك را خالف ارسطو یاستت، یر بنام گاوت یسنده ای نو یر ر تعثیدارد و بودلر ز  معتز  باشنایسیفقط از نظر ز 

داز این شاهد خیبلكه آنرا معی  تر ، دانستینم ز نوشت كه نخست لد یاسكار وا، چند دهه بعد . د یت نامیت انسانیو خالق یلیر فه ی وظیر
 
 

مند باشد!   ت  آنست كه تا آنجا انسان در زندگ دوست و هیز  . كه ممكن است هیز
 

 . " جناب رئیس جمهور " و جایزه نوبل رمان۔ ۲۲
  

ز  اضز رسخپوستان آمریکای التیر  . ادبیات اعیی
 

وس ؛ نویسنده گو  ز آسیی برنده جایزه  ۱۹۶۶در سال ، " جناب رئیس جمهور " بخاطر رمان ضد دیکتاتوری، اتماالت  در آمریکای التیر
ز  " از طریق رمان فوق و رمان " مردهای ذزتی " . برنده جایزه نوبل شد  ۱۹۶۷و در سال  –لنیر " رئالیسم جادوت  او پایه گذار ژانر ادت 

ز است  . نیر
وس با تاکید بر موضوعات ا دازد -جتمایعآسیی ز مییر یالیسم آمریکا و دیکتاتوری های بویم آمریکای التیر . سیایس به انتقاد از امیر

ز   مشهوریت جهاتز او به سبب رمان " جناب رئیس جمهور " بود که رسمشق دهها رمان ضد دیکتاتوری جدید در قاره آمریکای التیر
 ادت  استو یک شاهکار ا ۲0این رمان ییك از رمانهای مهم قرن . گردید 

؛ با ارزیس   . دت 
وس خالق داستان ز است، شعر ، آسیی ین نماینده مکتب رئالیسم جادوت  است که در نیمه دوم قرن بیست . مقاله و درام نیر او مهمیی

ز مرسوم شد  ز هستند ، پایه آثار او . در آمریکای التیر آثار . فرهنگ و اسطورههای قدییم رسخپوستان مایا در کشورهای آمریکای التیر
 . آستوریا ریشه ای خاص در فرهنگ و سنت رسخپوستان کشورش دارند 

 افراد جامعه میگردد 
 

او گرچه خالق آثار ادت  با . آستوریا مدیع است که دیکتاتوری سیایس موجب مسخ انسان و ت  اراده گ
" استالینیت ها پرداخت " رئالیسم سوسیالیستی ، ا با کمک اسطوره شنایسآستوری. مسئولیت سیایس است ویل به رد مکتب ادت 

 . تضاد های رسمایه داری و اهداف استثماری کنشن ها و کارتل ها را نشان میدهد 
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ز  کشور گواتماال را تبدیل به ییك از ایالتهای جنوت  ،  وی به مبارزه با سیاست استعمارت  پرداخت که قصد داشت در آمریکای التیر

 . گرات  و انتقاد و شکایت سیایس در چرخش هستند آثار او میان اسطوره  . آمریکای شمایل بنماید 
ز شد  ۶آستوریا پیشگام  ، جنایت–او از جمله عواقب دیکتاتوری حاکمان سیایس را . رمان مهم ضددیکتاتوری در آمریکای التیر

 در کشورهای رمان نویسندگان زیر مشهورترین رمانهای ضددیکتاتوری ادبیات جهاتز  ۶. و ابتذال اخالق میداند ، آدم کش  ، خیانت
ز هستند   . آمریکای التیر

رماتز از  – ۳. در گواتماال  ۱۹4۷رمان میگول آنگل آستوریا در سال  -۲. در اسپانیا  ۱۹۲۶رماتز از مامون ماریا دوال در سال  -۱
 از آلویو کارپنتیر از سال  -4. در کشور پاراگوئه ۱۹۷4آوگودو روآ باستوس در سال 

 از گابریل گارسیا رماتز  -۵. در کوبا  ۱۹۷4رماتز
آستوریا در رمان " جناب رئیس . در کشور پرو  ۲000و رماتز از مارو وارگاس لیوسا از سال . در کشور کلمبیا  ۱۹۷۵مارکوز از سال 

 میکند که راهنمات  برای تقلید رمانهای ضد دیکتاتوری شد 
ز
دیکتاتوری بنام ، در رمان نویسنده اول. جمهور " ترور سیایس را معرف

دازد و رسانجام بر اثر یک شورش ، ندراسبا ز رسخپوست آن مییر ز میشود و به استثمار ساکنیر رئیس جمهور یک کشور آمریکای التیر
 . مردیم کشته میشود 

ز سیایس را شکنجه داده و ، حاکم دیکتاتور بدلیل کینه شخیص و احساس تحقیر خود توسط مردم، در رماتز از نویسنده دوم مخالفیر
ساند  با منش  خود  ۱۹دیکتاتوری در کشور پاراگوئه در قرن ، در رماتز از نویسنده سوم یعتز در رمان " من و قادر توانا ". بقتل میر

امون یک توطئه علیه مردم مشاوره یم نماید  قدرت در یک دیکتاتوری با لباس مدرن ویل با  روشهای، در رماتز از نویسنده چهارم. پیر
ز پدرساالر " از نویسنده پنجم. یک چوخ بختیار عاشق قدرت حکومت میکند و  واقعیات آرکائیک نشان داده یک ، در رمان " پائیر
در رمان " . از حراج امالک خود به خارجیها با خی  میشود و دچار خشم میگردد ، پیش از مرگش، حاکم ظالم در کشور کاریبیک

قرباتز  ۱۹۶۱اطراف دیکتاتور مقایسه میشوند که در سال رسنوشت قربانیان و مهرههای ، جشن و شادی بز نر " از نویسنده ششم
 . یک ترور سیایس میگردد 

 ۱۹۷4او در سال . در کشور گواتماال از مادری رسخپوست و پدری سفید پوست بدنیا آمد  ۱۸۹۹آقای میگل آنگل آستوریا در سال 
او در آنجا . ه حقوق و فرهنگ مردم پرداخته بود آستوریا در فرانسه به تحصیل رشت. در شهر مادرید درگذشت و در پاریس دفن شد 

 . سیایس آشنا گردید -با مکتب سوررئالیسم اجتمایع
 نمود ، فرانسه، آستوریا سالها سفیر کشور گواتماال در کشورهای مختلف بود و در دوران تبعید در کشوذهای ایتالیا 

 
ز زندگ . و آرزانتیر

ز بود و از سال ییك از پایه گذاران کانون نویس ۱۹۶۵او در سال   . سفیر کشور گواتماال در فرانسه گردید  ۱۹۶۶ندگان قاره آمریکای التیر
ز و نوبل شدند  آستوریا با کمک . او خود را ویل مبلغ اینگونه ادبیات نمیدانست، گرچه ادبیات ایدئولوژیک آستوریا برنده جوایز لنیر

ز بود  در کتاب " افسانه هات  از گواتماال " اسطورههای قدییم را با عناض  وی. رمان سه جلدی " موز ها " خالق رئالیسم انقالت  نیر
رسانه ها به ، از طریق مثال تبلیغات، او مدیع بود که در جامعه مرصف مدرن رسمایه داری. رئالیستی و سوررئالیستی ترکیب نمود 

دازند   . خلق اسطورههای جعیل مرصز جدید مییر
و سه از چهار خورشید ، جغرافیای رویاها ، یک زن دورگه سیاهپوست، آخر هفته در گواتماال  / رمانهای ، از جمله دیگر آثار آستوریا 

ز ، توفان، رمان سه جلدی موزها شامل سه رمان. هستند  آستوریا به  در رمان " مردهای ذرتی ". است، و چشمهای مردگان، پاپ سی 
دازد پایه ترکیب مکتب رئالیسم با اسطورههای فرهنگ رسخپوستان قوم مای ز مییر  . ا در آمریکای التیر

  

 ا مرگ در انظار عمویمی یفلسفه روشنگر ۔ ۲۳
 Asturias , Migel Angel (1899 – 1974) 

  
كت كنندگان م یكیباعث شد كه ، پاپ پاول دوم یكردن مراسم خاكسپار   ش  یو نما یرسانه ا، یر اخ یدرروزها ز از رس   یگردیر

كت نمودن حدود ، وتز یز یتلو  درغرب تاكنون  ین مراسم ادعا كند كه دوره روشنگر یدرا خیمس“ زوار“ون یلیچهارمبااشاره به رس 
 یبودونه نابود تز ین ازدولت ومبارزه با خرافات دید ت  جدا، ین شعارعرصروشنگر یگرچه مهمیی .  نتوانسته به تمام اهداف خودبرسد 

 مثال. نیوحذف د
بود و انقالب  ت  فلسفه عمل اجتما، ید ! فلسفه روشنگر یفكر شجاع باشت یبرا: گفت  نهمه یمیبا ا، بود  مذهت   ی خود متفكر یر ولت
 ، یگفت ؛ روشنگر   كانت یم.  یكردن فلسفه روشنگر   عمیل عتز ی

 
  راه خروج انسان از وابستیك

 
، خیبه شاه و ش است ؛ وابستیك

 یو قضاوتها یشداور یپ ،ش  یك اندیتار  یجزم و دگم ها، جهل و رسنوشت، ت  اخالق ارتجا، عت و سنتیطب، خرافات و اسطوره
 یازخودب، غلط

 
 ، اسی. گانیك

ی
 . هیر ن و غید قفس اخالف

 عتز ی، سمید هومانییعرصرنسانس و تا یتوان ادامه آرمانهایرا م یدوره روشنگر . خردگرا بودند ، یلسوفان عرص روشنگر یتمام ف
خودرابه قرن  ید جایبا ستی یده آلیا قرن مذهب و فلسفه، رت المعارف نوشتیدرو درمقدمه داید. مان انسان به خوددانستیا

. یروشنگر  عتز یفلسفه ، ن از دولتید ت  جدا عتز ی یروشنگر . دهیزمان علوم فرارس، ن وفلسفه گذشتهیزمان د، علم و دانش بدهد 

انسان  یباعث سلب آزاد، متحد شوند  سا باقدرت دولتی ین و كلیاگرد. ات مهم استیبلكه شناخت واقع، قتینه كشف حق
شوند تاانسان طبق یانسان م یعیخالق وطب یوهایر ن مانع نیسا و دیكل،  یر به نظر ولت. به جزم و دگم ندارد  یاز ین نید. شوند یم
 یطب

 
عت یدرباره طب، اطرافش درباره وجود وهستی ، ش فكركند یها ت  آموزد تا درباره توانا به انسان یم یروشنگر . كند   عت خودزندگ
. د یر گیب قرارمیتحت تعق، كه ظاهر شود   فلسفه مبارز به محیصز ، گفتی میر ولت. ل دهد شد تاآنهارا شكیندیو جهان و جامعه ب

ز خون یو جنگها قبیل یها ت  برخالف فرقه كرا . دانستند یخود را جهانوطن وانساندوست م یروشنگران عرص روشنگر ،  گذشتهیر

 . عدالتی  و ت   یفقدان آزاد، كتاتورمذهت  یمبارزه: باد عتز ی یروشنگر  یدههایا
 یامت، مذهب، شاه و دربار و فئودال یكتاتور یبه انتقاد ازخشونت ود یارزان عرص روشنگر مب

ز
اف برنامه . وسانسور پرداختند  ازات ارس 

ز یآنها ترك  عدالت و رفاه درهر برزتز ، سعادت، تقوا ، قتیسمان حقیر . انسان بود  یعیو رفاه طب ت  تجربه گرا، ت  از خردگرا یب و سنیی
خ ی    دتار یبلكه با، خ حوادث باشد ی    د تار یخ نبای    تار . ندارند  مذهت   ش  یبه جزم و مراسم نما یاز ین و خدا نیآنها دبه نظر . د یزان گردیآو 
 ت  ادگرایبن، جداكند  تز یود یل فكر یراازمسا ن جهاتز یسا خواست كه قدرت ای ازكلیر ولت. خ فرهنگ باشد ی    شه بش  و تار ی اندیر س

الیو مبلغ لیمنتسك. دفاع كند  حقوق انساتز  و  یآزاد، ید واز بلندنظر یوخرافات راحذف نما د یشد كه درزمان تبع ایسیسم سیی 
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ز نمایلس. س تجربه كرده بود یدرانگل ز مسالمت آم ستی یخواهان همز “ ناتان دانا“شنامه ینگ با نوشیی جان . وان آنها شد یر ان و پی ادیر

و  یش داور یه پیباكون عل. كردند یه میرا توص یعیعلوم طب یوتون استفاده از روشهایو ن، بكار بردن عقل، شناخت یالك برا
 یر پادشاه دستگ، ك شانزدهیدادند كه لودو یروشنگران گوش م یدرآن زمان تودهها چنان به شعارها. غلط مبارزه كرد  یقضاوتها

 . فرانسه شده اند  ین دو نفر باعث نابودیا:  نوشتیر روسو و ولت یدر زندان با اشاره به كتابها، شده
ته  یاتور  یآنها بر رو  خ  یتدر  یها یوز یر و پ یعیت علوم طبیشدن و موفق توان اشاره كرد كه با صنعتی یم یروشنگر  خز یتار یر درباره س

واژه . شد  1789باعث انقالب فرانسه درسال  18قرن  یروشنگر . ت  اعتقاد به عقل گرا، دا شد یپ یدیاعتقاد جد، سا در اروپا یكل
 یفروما: با جمله مشهورش یر نده آن ولتینما. باانقالب فرانسه بكاررفتدرفرانسه دررابطه  18درقرن  یروشنگر 

 
و دنائت در  پستی ، یك

س و از یاز انگل یشه روشنگر یر . ها آموختند  شیرا از انگل یها روشنگر ی  فرانسو ، ك قرن قبل از انقالبی. بود ، د یخرافات را نابود كن
س با ی در انگلیر و و ولیمنسك. د بود یس در تبعیدر انگل  مدتی یر ولت. آمده بود س به فرانسه یانگل 17وتون و انقالب اواخر قرن یق نیطر 
ز دایبا تك. د یگرد  یه شناخت و تئور یوتون آشنا شدندوآنها را به فرانسه آوردند كه پاید الك و نیعقا رت یه بر سابقه طرح نوشیی

اروپا كانت  یلسوف عرص روشنگر ین فیآخر . تشه داشیسال در غرب ر  300 یروشنگر ، در زمان انقالب فرانسه شیالمعارف نو 
وجو نداشت و در هر  یچون درآلمان حكومت مركز ، ل به عمل و انقالب نشد یاست كه فلسفه اش برخالف فلسفه روسو تبد

 . نمود  یم امر و نیه ا حاكیمی شایه التی یا
ات و خرافات مبارزه  یحدس، اتیفرض، م ها ه جز یوجودداشتند كه عل لسوفاتز یشه فیكه هم،  توان گفتین مبارز میدرباره متفكر 

 ی( در سدههات  نوع گرا، ت  ست ها)فلسفه كل گراینالینوم، دوره باستان قبل از سقراط ت  لسوفان سوفسطایاز ف بعیصز . كرده اند 
 . یر مانند برتراند راسل در قرن اخ، لیه و تحلیلسوفان مكتب تجز یو ف، 19ان( درقرن یست ها)مثبت گرایوتیپوز ، انهیم

ا و یتالیدرا. ل شود یتواند به عمل تبدیانقالب نشان داد كه فلسفه م، یآزاد -یبرادر -ی: برابر یل و شعارهایبااشغال زندان باست
عقل خود  ید رو یگفت بایدكارت م. روبرو شد  با مشكالتی  یامد و روشنگر یش نیپ تحویل، كیكاتول  یسایل مقاومت كلیا به دلیاسپان
ات یهم حتا ادب یات دوره روشنگر یادب. ن شد یب متفكر یباعث تعق، ه جامعه موجود یل مبارزه علین دلیه اب، نید ید كرد نه رو یتاك

د یشدند كه موجب نش  و پخش عقایشنامه و شعر و نامه منتش  مینما، مقاله، رمان: یدر ژانرها افكار فلسفز . شده بود  فلسفز 
 . شدند  یانتقاد

ز ن شیرت المعارف نو یقرن دا یقرن روشنگر   یدا، ن آنیتر  یمی بود و قدیر
ز
ها  -شامل: علوم رت المعارف هدف . شه ها بود یو پ –هیز

س عموم قراردهد یا دانش زمان . كم سواد شد   یانقالب تودهها یرت المعارف مشعل راهمایدا. ن بود كه دانش زمان را در دسیی
رت المعارف یدرو در رابطه تنگاتنگ با داینام د. بود  یروشنگر  یمهم برا یشد و آن اثر یم یرت المعارف گردآور یاغلب در كتاب دا

كه   ت  ها د شامل تمام دانستتز یرت المعارف بایدا، گفت  درو یمید. شه ها بود یسال همكار كتاب دانش و هیز و پ 27او . قرار دارد 
درو یو د -وتونین -كال -دكارت: روشنگران اغلب هواداران. باشد ، حات انسان هستند یف و تفر یوظا، ازها ین، یموجب كنجكاو 

، مقاله آن از هولباخ 300مقاله نوشتند كه  71000، سنده مختلفینو  170، رت المعارف آن زمانین دایه مهمیی یته یبرا. بودند 
 . ه كرد یته فی یموس یامون تئور یر پ ت  و روسو هم مقاله ها. عت ( بود یستم طبیسنده كتاب ) سینو 

د تا كه او یخدا انسان را با دو پا آفر ، گفت  یم ت  ه بر عقلگرای با تكیر ولت. روسو هستند   و یر ولت، یلسوفان عرص روشنگر ین فیمهمیی 
اوباكمك نامه ها به انتقاد از استبداد . نابود شود  د متنفر شد تا پستی یسا بایاز كل، نوشت ش یمیان نامه هایو در پا. راه برود  یروز 

 آن زمان مانند یر با مشاه ینامحدود ی رابطه مكاتبه ایر ولت. ها نوشت شیدر باره انگل ت  پرداخت و كتاب و نامه ها یفرانسو 
مندان و متفكران داشت ز او ب. هیز   1778و  1694 ی سالهایر

 
 یاو ف. نمود  زندگ

ز
و ، تاتر ، است كه آثارش را بصورت رمان التقاتی  لسوف

ز نوشت ل در یدر زندان باست  مدتی یر ولت. شد یستفاده مغ ایتبل یات برایاز ادب یهمانطور كه قبال اشاره شد در عرص روشنگر . طیز
 . حبس بود 

  1778-1712 یاو درسالها. است یه پردازان روشنگر یاز نظر  یكی یر روسو در كنار ولت
 

انقالب  یشگامام فكر یروسو از پ. نمود  زندگ
  یگذار جامعه بورژواز ه  یپا، سد ینو  روسویم. شود  یم یت و خودرس یحاكم، جنگ، ت موجب: قتلیمالك، گفت  فرانسه است و یم

ز بود كه نخست كش ه یماركس بعدها به استفاده از نظر . ن متعلق به من استید و گفت ایكش  تز یرا دور قطعه زم ی بار حصار یر
ز قوان ی روسو رو یر تاث. او پرداخت ت خصوضیمالك ل یاو در رمان ام. باشد  یم، و انتقاد از فرهنگ حاكم –ت یم و تربیتعل - دولتی یر
ن اصل یمهمیی ، ( نوشت ت  عت خود برگردد و در كتاب ) قرارداد اجتمایت كرد كه او به طبیترب یتوان انسان را جور  یم، سد ینو  یم

چون او موفق به فرار ، آثارش را سوخت، او  یبه خشم آمده به جا یسایكل.  انسان در جامعه است یو برابر  یآزاد، ت  قرارداد اجتما
 . د یوم گردیس نزد هیبه انگل
ز گر از روشنگران بید یكی، و یكمنتس   1755-1688 ی سالهایر

 
 ت  جان الك را كامل كرد و قوه قضا ایسیس یم قوایاو تقس. نمود  زندگ

كه ییتا جا ت  عقل گرا عتز یقانون ، گفت  ونان باستان یمی لسوفان ستوتز ید از فیو به تقل. اضافه نمود  ت  را به دو قوه مقننه و اجرا
ز  راتز یا یسنده كتاب ) نامه هایو نو یمنتسك. تمام خلقها شود  یراهنما  ، سا یكل،  در باره استبداد  ی( است كه طیز

ی
است   و ابتذال اخالف

ز ) روح القوان یكتاب هزار صفحه ا.  د یبه چاپ رس 1721كه در هلند در سال   . در باره حقوق و قانون است فی ی ( او تحقیر
 یعیو طب یت هیز ینه عقل بلكه خالق، گفت  او یم. درو به زندان افتاد ید، د یاگر روسو تبع. درو استید یگر عرص روشنگر یمبارز د

)نامه  عتز یدرو یگر دیدر كتاب د. ك بود یرمانت یك و نبوغ پرور یاستت یامون تئور یر پ، ب او یاستعداد عج. نشان نبوغ انسان است
 . نوشت كه شناخت وابسته به حواس است ان(ینایامون نابیر پ

 

 . گری درغربسه قرن فعالیت روشن۔ ۲4
 

روشنگری نه . اجتمایع روشنگری دارای فلسفه ای خاص خودبود -جنبش ادت  . فلسفه روشنگری غرب آغاز حاکمیت عقلگرات  بود 
تاری    خ اندیشه. درغرب مرسوم شد 18واژه روشنگری ازمیانه قرن . تنها فلسفه عمل بلکه فلسفه ای ساده وعامیانه بود  ، ازنظر سیر

. علیه فئودالیسم ودگم های دین مسیح بود  17عقل گرات  و اصالح خوایه قرن ، رنسانس، هومانیسم فلسفه روشنگری متیك به

وع شد وازطریق فرانسه و آلمان به 17روشنگری درقرن . دراروپا شد  18و 17این جنبش زمینه فکری انقالبات قرون  درانگلیس رس 
اندیشه . مبارزان اجتمایع خودرا آزاد اندیش نامیدند این گونه  1697درانگلیس درسال . سایرنقاط اروپا اشاعه یافت درتاری    خ سیر
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اض زدند؛ مثال سوفسطائیان درزمان باستان ، همیشه فیلسوفاتز یافت شدند که علیه فلسفه رسیم حاکم دست به اعیی

 عرصروشنگری گرچه گرویه.  و تحلیلگرایان درزمان حال 19درقرن  مثبت گرایان، نومینالیستها)استقرات  ها( درقرون وسطا 
تاریخز میدانند  آنها ویل مانند رواقیون رویای انسان ایده آل جهاتز داشتند؛ انساتز که باکمک عقل وطبیعت موجودی متعایل  ، راغیر

جوات  منفز ، مفاهیم جدید و شعارگونه آنان، عقلگرات  و طبیعت گرات  ، علم دوستی ، آزادی خوایه، انسانگرات  ، حقوق بش  . گردد 
وطه سلطنتی انگلیس تا سوسیالیسم . خان و روحانیون مسیخ بود ، ای حاکم مانند شاهبه قدرته نظام های سیایس درغرب از مش 

 . استالینیستی رویس کوشیدند تا پاره ای از ایده آلهای این جنبش را عمیل سازند 
وطه سلطنتی  17ازطریق جنبش روشنگری هردوانقالب انگلیس درقرن  . وحذف حکومت مطلقه شد موجب حاکمیت نظام مش 

 وضددین بود ، جنبش روشنگری انگلیس آشکارا سیایس
ی
. توالند و ماندویل بودند ، الک، هابس، باکون: ازجمله متفکران آن. اخالف

. دگم های کلیسات  و ارتجاع فئودالیسم آزادنمایند ، آنان میخواستند باکمک بورژوازی جامعه رااز اجبارهات  مانند حکومت مطلقه

ز حق ربودن حقوق انساتز رازاوندارد ، میگفتند که با توجه به طبیعت آنها   روی زمیر
این جنبش . انسان آزاداست وهیچ قدرتی

ازجمله . درفرانسه نه تنها ضدکلیسا وضدفئودال بود بلکه مقدمات جنبش و ایدههای سوسیالیسم تخییل را فراهم نمود 
،  درآلمان این جنبش گرچه سیایس ویل بسیارمتنوع و تئوریک)نظری( بود . بودند  و مارات، هولباخ، منتسکیو ، ولتیر : اندیشمندان آن

ز : ازجمله نظریه پردازان آن. که منتیه به فلسفه کالسیک آلمان گردید  ه بودند ، کانت،  لسینگ، الیبنییی درآمریکا . ویالند وغیر
ز : ز آنجملهدست به مبارزه زدند؛ ا، نمایندگان این جنبش برای استقالل آمریکا ازانگلیس جنبش . و جفرسون، پاین، فرانکلیر

وع شده بود  18روشنگری که در قرن  ازجمله مبارزان آن: . موجب یک انقالب دمکراتیک گردید  19درقرن ، درروسیه رس 
ارف و دوبرولویف بودند ، چرنیشفسیك، بلینسیك، هرتسن، رادیشف، لومونوسف ز یالیسم و . پیر ز چپ مدیع هستند که امیر مورخیر

یالیسم ورسمایه داری به . ازی زمان حال به ایدههای روشنگری خیانت نموده استبورژو  اندیشمندان چپ درحالیکه ازخیانت امیر
انند خودرا تنها وارث ایدههای عرصروشنگری میدانند   . ایدههای روشنگری سخن میر

ی
آنها مدیع هستند که ارثیه سنت ترف

ای روشنگری درآینده نه چندان دور درسوسیالیسم و کمونیسم عمیل خواهند  خواهانه روشنگری درمارکسیسم تایید شد و ایدهه
 درانقالب فرانسه نقش مهیم داشتند . گردید 

ز
 . بایداشاره کرد که نویسندگان دائرت المعارف

 1789 انقالب فرانسه درسال. آنان درآن مجموعه آثارنوشتند که دوره دین وفلسفه پایان یافته و عرص علم وعقل فرارسیده است
کتاب دائرت المعارف درمیان روشنفکران دانست  . رامیتوان نتیجه تاثیر

آنان . انقالت  بودن آنرا میتوان مدیون آته ایسم و ماتریالیسم بودنش دانست. روشنگری فرانسه رادیکال ترازروشنگری انگلیس بود 
آنان . ر تحول نیست بلکه برای انقالب بایدکوشید میگفتند که دین را نباید اصالح کردبلکه آنراباید بکنارزد ودرسیاست منظو 
یک مذهبیون میگفتند که عقل ودین باهم رسسازش ندارند  ز اف نمود . درجواب متافیر ، درحالیکه دیدرو به یک آته ایسم آشکاراعیی

الیسم . اورا به خنده یم اندازد ، داالمی  میگفت که آته ایسم عده ای دئیست . و دئیسم بودند دوایده مهم روشنگری انگلیس یعتز لیی 
ز جهاتز میدانستند  ز ندارد   ها خدارا سازنده ماشیر الیسم فردگرایانه روشنگری انگلیس خواهان . که نیازی به پیامی  و مقدسیر لیی 

الیسم الک ادعای مطلق . تقسیم قوا درحاکمیت بود  رسانجام خواسته های روشنگری اروپا به آمریکا رسید؛ جائیکه دهها سال لیی 
ازجهان و کائنات است. فردی دارد  آزادی و روانشنایس مهمیی از ، متفکران روشنگری همچون دوره رنسانس میگفتند که انسان مهمیی

یک میباشد  ز ک روشنگری فرانسه ترکیت  از: عقلگرات  . علم مافیر
 . وکوشش برای رفاه اجتمایع بود ، تجربه گرات  ، خصوصیات مشیی
 خوایه ت  مرز بوده اند ، آزادیخوایه، ارهای دوره روشنگری برای رسیدن به عقلگرات  امروزه میتوان تصورنمود که تمام شع

ی
. وترف

ولتیر و هولباخ درفرانسه به انتقادشدید ازافکار اتوریته مانند دین . آته ایسم رادیکال غالب آنان متیك به قدرت عقل و افکارعلیم بود 
فت اجتمایع نامحدود و قابل تربیت بودن دوحقیقت مهم دیگر جهانبیتز آنا. و کلیسا پرداختند  ن اعتقادی خوشبینانه به پیش 

ز طبییع خواهان برابری میان انسانها بودند . انسان هستند  ، ازنظرطبییع آنان دارای ایماتز به منطفی بودن. آنان با تکیه برقوانیر
ازآزادی وبرابری ان. عقلگرات  و نیکوصفتی و خوش قلب بودن انسان شدند  سان درمقابل قانون خواهان سعادت و آنان غیر

فردگرات  و جهانوطتز ، روشنگران مخالف خرافات دیتز و طرفدار آته ایسم. خوشبختی او و تحمل و مدارای دگراندیشان بودند 
اض. بودند  ماتریالیستهای عرصروشنگری طرفداربرابری . حق مالکیت و حق امنیت بودند ، ازجمله دیگرخواسته های آنان: حق اعیی

ی انتقادی و وسعت تجرت  ازجمله دیگرخصوصیات آنان بود ، شفافیت فکری. حقوق زن و مرد شدند  ز  . تیر
درجنبش فکری روشنگری نقش مهیم داشت ز ین نویسندگان اروپا درسه قرن  . ادیبان و ادبیات نیر پاره ای ازآنان ازجمله معروفیی

ز ادیان گردید لسینگ آلماتز بانمایشنامه "ناتان دانا" خو . گذشته بوده اند  منقدین درآغازاین دوره . اهان دوستی و مدارای مذهت  بیر
ازدیدی اجتمایع ازعقلگرات  اشاره ای به لزوم احساسات وغرایز طبییع . انساتز و انتقادی گردیدند ، به کشف آثارشکسپیر روسو غیر

وادبیات روشنگری بسوی هیز . انسان یم نمود  ،  آثار آموزیس  . روکوکو تمایل یابد اهمیت به نقش احساسات موجب شد که هیز
 عام ادت  و  و روسو خوانندگان بیشماری یافت و کوشش شد تابرای، دفو ، گزاریس  و سفرنامه ای نویسندگاتز مانند: سویفت

ز قوانیر
 . دانشنامه ای تهیه گردد ، مرزهای ژانرهای گوناگون آن

ین نمایندگان فکری جنبش روشنگری آنزمان ازکشورخ  مهمان کاترین کبیر بعیصز از مهمیی
ودفرارکرده و به خارج رفتند؛ دیدرو مدتی

همدیم بااینگون روشنگران باعث شد که شاه مطلقه ای مانند . بود  و ولتیر چندسایل نزد پادشاه پروس درآلمان، ملکه روسیه شد 
ز خدمتکار دولت خودباشد  اف نماید که حاکم باید نخستیر دررابطه با مسیحیت. فریدریش اعیی میگفت که " خرافات رذیل را  ولتیر

چون بعدازربودن جنازه عیش ، درمیان مردم ریشه کن کنید!" داالمی  مینویسد که مسیحیت براثر یک فریب کبیر بوجود آمده
دین عقلگرا است چون عقاید دیگر فقط ، دیگری میگفت که دین حقیفی . شایعه نمودند که او به ملکوت درآسمانها پیوسته است

 رهات  ، کانت میگفت که شهامت استفاده از عقل خودرا داشته باشید ،  در رابطه با روشنگری. تند خرافات هس
" روشنگری یعتز

ی فهم خود بدون کمک دیگران " )ترجمه نقل قول از سیما راد  انسان ازوضع خودخواسته حقارت و تصمیم وجسارت برای بکارگیر
) ز گردد آنان میخواستند که کو . در فرهنگ اصطالحات ادت  ز پایه وحدت میان خلقها نیر  . ششهای فردی سعادت آمیر

 

  بودن خارج   یغم ها۔ ۲۵
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 مان بچه یمید كه زن هایبخش یم. میكن  نجاكاریمید كه مادرایبخش یم. مینجاهستید كه ماهنوزایبخش یم. د یصبورباش یباما قدر  
وبرق  ید كه آب جار یبخش یم. میرسمان دار  یباال سقفز  د كه ما یبخش یم. روند  مان به مدرسه یمید كه بچه هایبخش یم. ند یزا

ز ندار  یدار یچون ماقبل از ب د یچپ بزن د و خود را به كوچه عیلیبلندنظر باش یلطفا قدر . میدرخانه دار   . میقصد رفیی
صبح . كند یمفت خانه را ترك یكار ش  یاوازساعت پنج صبح برا. نجاستیده سال است كه در ا اهل ترابوزان ه ام حسن تركیهمسا

 
ز
ز پاشد تا شما ل خ زده یمی یابانهایو شن درخ ها نمك برف تان همچون یابانهایرخیدتاتصو یآ به خانه یم یبعد ازكاراوفور . د ی نخور یر
 د چون كشینیستدتاشمابنشیا دراتوبوس اورسپایم. رسدتان نباشد  آت   یچشمها یبرا تز ینشود تا او توه ون برفیكیز یصفحه تلو 

ن  . ند یبنش یاو با لباس سپور ست كنار یحاضز
اض نیم كند   اواعتصاب نیم حق تجمع  یتقاضا ندارد  یحق را یكندتقاضا  م نیمیتحر  كند   كوت نیمیبا كند   نیم ت  مایراهپ كند   اعیی

  . د یب رسانده ایماده در مجلس تان در باره او به تصو  بند  نهمه قانون پاراگرافیاگرچه شما ا خواهد  نیم تی یپاسپورت دو مل ندارد 
 . هتل و اتوبوس بخرد  د تا دركشورش خانهیر گیاو حقوق م كش    تو زحمت یم كنمیمن كار م: د یده اد یمیتان یشمادرخانه به بچه ها

ز زبان را ن. میم گرچه تنها وطن مان را هم از دست داده ایصاحب دو زبان شده ا. میدار  فز یوظا م ویلیندار  ما حفی   از دست داده یر
ز را درخانه حرف م یكی میدوزبان دار . میپرت افتاده اچون در دره سكوت  میا . كنند یون ازما سوء استفاده میر در ب یگر یم با دینیر

ها راه نیفاصله مان تنها ك ز آ نید فرهنگ بلكه زبان ستیلومیی  نجایدر ا. آداب و رسوم ییر
ز ساكن یهمچون زبانها هرزمان . رتباط ماباهم وحشت دارد تان ازایفهمد چون خدا را نیم یگر یچكس زبان دیه  برج شهر بابلیر
ز جمله ا  یدهان را برا كه از حرص   ت  روستا یبا رفتار  سواد  ت   جماعتی : د یاز شماها بگو  یكیترسم از آنست كه  كنمیباز م یگفیی

 . گ افتاده اند ید یم تو یحل
انگل و  مزاحم بربر  وحش   عتز ی درزبان شما خارج  . ا كشی ت  دار جایشوق د یبا نوستالژ  كسیب بیغر  عتز ی درفرهنگ ما خارج  

 . تنبل
 . سم ترسم از آنست كه مادرم متوجه شود كه زبانم رافراموش كرده امینو یبه خانه م یهرباركه نامه ا

ا ینجا را ترك خواهم كرد یك روز ای از من مالقات نكرد  كش  بودم یمارستان بسیی یمن دو هفته در ب. پستخر  یآقا بدرود  درود  سالم
 یه رم را گم خواهم نمود بقول شما گو 

ز
 . چكس نبود مرا احساس نخواهد كرد یه از من نخواهد گرفت چكدام از شما رسایع

ز م یگناه رو   د و ت  یسف یاكنون كاغذ رت یا دایدو دانشنامه  در كنارم به فاریس و خارج   به خارج   ر دو كتاب لغت فاریسی تحر یر
ز خودكار قلم ن سیخودنو  ش امیالمعارف در پ ز نامه ا. شینو  پاریس یگر برنامه هایزرنگار پارسا و د گار واژه ن هیر بلند  یمنظورم نوشیی

د دنبال آن در كتاب یبا یو جمله ا یهر كلمه ا یان كنند چون برایام را ب توانند مشكل زبان خارج   نها نیمین وجود ایبا ا. است
ز قی. ا كتاب گرامر بگردمیلغت  ز  دارم كه تو آنها را نیر  یآقا بدرود . ون كرده امیر از پنجره ب یادیفكر كنم رسم را ز . د یفهم نخوایهیر
 !  پستخر 

 

 یم –شاعره ۔ ۲۶
 

 !  ان مرگ و آواره گ
 

  Rose Auslaender (1901 – 1988)آوسلندر  روزا 
 

دو  ق و احساساتیحقا یشعر او حاو . ستم اروپا استیقرن ب، تبار  یهودی، زبان ن زنان شاعر آلماتز یازمشهورتر ، روزا آوسلندر 
دائم تحت اشغال ارتش  ج دو جنگ جهاتز یبراثر نتا“ نا یبوكوو “شهر  عتز یاو  ت دوران كودگیوال ، نكهیا یكی: فاجعه دردآور است

چهارسال همراه مادرش در ، بودن یهودیل ینكه او بدلیدوم ا. و مجارستان قرار گرفت روماتز ، شیاتر ، آلمان: یاز كشورها یكی
ا یگرچه گو ،  آنهارا آزاد نمود  1944درسال  ینكه رسانجام ارتش رسخ شورو یدرانتظار مرگ بش برد تاا یتلر یآلمان ه انیر اردوگاه اس

ز اودرآن اردوگاه ن. دند یها بقتل رسی  ق ناز ینا ازطر یبوكوو  یشهر صد هزارنفر  یهودیت یاز جمع یمین زبان و  گر آلماتز ی با شاعر دیر
 . د یپاول سالن شخصن آشنا گرد عتز ی، تبار  یهودی

 یاز به همدردین، اتز یقابل بیر بطور غ، مابه اعدام محكوم شده گان“: سد ینو یسخت و ناگوار م یامون آن روزهایر روزا آوسلندر پ
ز واژهها م ایلیدرجهان خ بعیصز ، میكه هرلحظه منتظر مرگ بودیودرحال. میداشت ا ت  روئا یدرخانه ا عتز یستند ؛ ییر  ط ت  یدررس 

ز . خانماتز   ، نوشیی
 

نقش  عتز یداشت ؛  ت  و و قدرت جادویر هنوزن“ مادر“درآنجا فقط واژه . مقاومت مان، ود و شعر مان ب زندگ
ز جانش، و زبان. و رواتز  د جسیمیمقاومت درمقابل فشار و تهد یمركز  و چون آن .  گم شدهها و از دست رفته گان مان شده بود یر
، باكمك واژهها ، افتگان آن قتل عامیما نجات . میشعر نو پناه برد ماهم به، نظم بودند  ه نداشتند و ت  یقاف، كه بشمان آمد   ت  بالها
 
 

 ، چون قلم زتز ، میساخت زندگ
 

احت ، سكونت یبرا محیل، یو زبان مادر . مقاومت دربرابر مرگ عتز ی، بود  زندگ و  –سكوت و اسیی
معنا شده  ت  ، صفتی  یواژهها، یكیكانگرچه درجهان م،  و فرهنگ و سنت جامعه مان، وطن یعیمناظر طب ت  بایناقل ز ، زبان شاعرانه

 . “م ییم تادرنزدخود حفظ نمایدیكوش،  ات را ینجات بخش ادب یو یر و ن، تیمان به انسانیا. بودند 
  یاروپا یعیمناظر طب ت  بایز  یستم و نابودیقرن ب یفاجعه ها، شود كه در شعر او یامروزه گفته م

ی
ف بچشم ، ل جنگیبدل، رس 

  یوحشت ها، دوران كودگ ینوستالژ  ،وطن، ت  تنها، مرگ. خورند یم
 

 یب، گذشته  زندگ
 

  گانیك
 

گرموضوعات یازد، درمهاجرت و آواره گ
ح جهان باكمك تصاو یو سبك و فرم راد اشعاراوباتنوع موضویع. شعراوهستند   ین شعرهایازب  هیی  یكی، كیآركائ ت  بایو ز ، ر یكال و رس 

ز ازشعرمدرن اروپان بخش  ، شعرش. زنان اروپا هستند  بافرهنگ آوانگارد ، ستم باكمك پاول سالنیمه دوم قرن بیاودرن .  استیر
به سبك ، ادت   یاو بدون توجه به مدها، انیودرپا. بود   فرم شعر سنتی یر گرچه او چهل سال تحت تعث.  وشعرمدرن آلمان آشنا شد 

ده رسود ، كوتاه،  : روشنت  خودادامه داد و شعرها ز لده دوبیه. و فش  . د یزبان اروپا نام آلماتز  یهودیان شاعر ن زنیاز آخر  یكیاو را ، یر

چون بقول ، نوشت شیاشعارش را به انگل، ن سالین سبب چندید و بدید گردیروزا آوسلندر دهها سال وادار به مهاجرت و تبع
رسودن دوباره آغاز به ، سیدار مجدد با پاول سالن درپار یبعداز د 1957الل شده بود و رسانجام درسال  درزبان آلماتز ، خودش

، دوستی ، عشق، ب و فرار یتعق یتجربه ها، افكارواحساسات، ات روزانهیست اوشامل: تجربیمه دوم قرن بیاشعار ن. شعر نو نمود 
شعرمدرن ، كافكا ،  لكهیر ، نهیها، تراكل، نیهلدر : یر ر تعثیاوز  ازنظرادت  . هستند ، و موضوع زبان، درشهرها  قویم ینابود، یعیمناظر طب

ل یاز اشعارش بدل یپاره ا.  قراردادند یر نوزا اورا تحت تعثیافالتون و اسپ، د ی: فرو وازنظر فلسفز . قرارگرفت، ك غرت  یو رمانت، آلماتز 
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. د یاروپا نام یبایعت ز یطب“ یسافو “مارگول او را . آ . هستند “ ت  عت گرایعرفان طب“ یحاو ، نوزا یاسپ“ ت  عت خدایطب“فلسفه 

ز م حدس، رقم 25000مجموعه اشعار اورا حدود   . نند یر
درشهر دوسلدورف  1988 ا آمد ودرسالیبدن یه امروز یواقع در روس، نا یزبان بوكوو  در شهرآلماتز  1901روزا آوسلندر درسال 

تش بود  سیبئاتر  روزایل، ش از ازدواجیاو پ نام اصیل. درآلمان درگذشت پاول سالن . ات خوانده بود یدردانشگاه فلسفه و ادب یو . رس 
 ید كه درآغاز قرن بینام ینا را شهر یبوكوو  عتز یشهر محل تولد خود 

 
روزا آوسلندر . كردند یم ستم درآن كتابها و انسانها باهم زندگ

 ، سمیفاش یكاراجبار   یدردوران اسارت دراردوگاهها
 

اسارت  یسالها یاو درباره ناگوار . د فقط مكان فرار باشد ینبا نوشته بود كه زندگ
ز نور و همه چ، مزه، رنگ، چون بو ، كردند   جنوب پرواز نیم یگر بسو یمهاجر هم د یگفت كه حتا پرندههایم  .  كرده بود ییر گر تغی دیر

ز رنگ، تابستان كور : ازجمله آثار او  ز انگ، اشعار شهر مانهاتان، وركیو یمجموعه شعر ن،  كمانیر ز همه چ، زا یبدون و ، اسارتگایه یههایر  یر
ز انگ ز ش مینفس ام ن، ه شعر شدهیر ز و شهر ون، ند یر ر یمجموعه شعر )تابستان كور( باكمك تصاو . هستند ، ستین دتز  غرق شیر

ز و قتل مخالف، بن بست، بیتعق، د یتهد، ستی یسوررئال  نویع، كتاب مانهاتان.  دهد یاس اس را نشان م یوهایر ق نیاز طر ، یر
 یاتوب

ز
به  یشاره اا، وركیو یكتاب مجموعه شعر ن.  باشند یم“ ت  حایانتظارمس“ یسنده است و واژهها اغلب حاو ینو  وگراف
س  . د ینمایبزرگ م یست شدن جهان شهرهایونیاكسیر

 

 . ارسال مجدد یک مقاله ادت  ۔ ۲۷
 

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

  یر كاالهایبسوزد كه حتا كتاب و سا یه دار ین رسمایت مان؛ پدر ایدان وال یش سفیبه قول ر 
 

ز را ن فرهنیك ، انه نموده استی سودجو یر
ز كه چاپ كتاب ن،  ن مملكت پناهگاهیچون در ا عكس دار چنان گران هستند كه  یاغلب كتابها، مستقل شده صنعتی ، خود  ی برایر
گ یدرباره خانم ا یكتاب عكس دار ،  اتیش دربخش ادبیپ یچند. تواندفقط آنهارادركتابخانه ها ورق بزند یپول م خواننده ت   نگی 

گل یاژ اشپیر جلد مجله مشهور و پرت یر اورا رو یازعكسها تصو  یكیدر . جلب نظرم كرد ، شیزبان اهل اتر  آلماتز شاعره مدرن ، باخمن
ز اوح، یگر یدرعكس د. چاپ كرده بودند  1954سال  كت درجلسه شعرخواتز یر كنار پاول ،  درآلمان 47مشهور به گروه  گروه ادت     رس 

“ میت گردیفدا“با افتخار ، ش بلییز یش و هایماكس فر ، اش یلودرعكس سوم درپشت صند. سالن نشسته ورسگرم بحث است
ز گر لبخند میستاده اندوبه همدیا  47درسن ، 1973درباره مرگ مشكوكش آمده كه اودرسال  یگر ید یدرجا. نند یر

 
درشهر رم ، سالگ

ز درح س اعالن نمود كه او احتماال یپل، گرچه مرگش آنزمان مشكوك بود ،  خانه اش درگذشته است یدر آتش سوز  دن یگاركشی سیر
وب ن ینكه او ازقرص هایح ایتوض. ق خانه شده استیگارش موجب حر یرفته وآتش سبخواب  ز مسكن و مش   ی علیر

 
 اش ه افشده گ

 . پرداخت ت  اجتما یبه خلق آثار ، ت  سم بورژوایآمده كه او از موضع هومان یچپ درباره و  یدر دانشنامه ها. نمود  استفاده یم
 نویع یشاعر ، سمیفاش یتهاینهمه جنایبعداز ا: سم به خارج فرار كرده و گفته بود كهیب فاشیكه ازتعقیرنو زماننكه گرچه آدیا ایو 

. آوردند  یرو ، دوم به رسودن شعر  ان جنگ جهاتز یبودند كه بعداز پا ازجمله زناتز ، نگر یلزه آشیباخمن و خانم ا، ت استیبربر 

ا، ینكه او قبل از شاعر یا یادآور ی ه كاه ین تكیآخر ، باخمن گفته بود كه عشق یگر ید یدرجا. گرفته بود   ه و روانشنایسفلسف یدكیی
چون او ، نند یب یم، و شكست درعشق یدیاس و ناامی ن درآثارش نویعیمنتقد. تنفس كردن یاست برا ت  ات هوایو ادب، انسان

 سالها ، ت  همخانه بود وبعد از جدا شیس سوئیشنامه نو ینما، شیسال با ماكس فر 5
 

 ل بعیصز ین دلید به ایشا. شد  دچار افشده گ
ح شكست در روابط عشفی ، ازاشعارش ت یصحب“ باعنوان  اش با پاول سالن هم كتات   امون دوستی یر باخمن پ. هستند  و دوستی  رس 

به بن  ت  ل اجتمایدر رابطه با مردان و مسا سد كه اغلب زنان وقتی ینو یم نستی یفم اوازموضیع. منتش  نمود “ عاشقانه-ادت   یها
وع به نابود، سند یر بست م  . ند ینمایخود م خ  یتدر  یرس 

ح جهاتز  ز درنظر او نه تنها انسان بلكه كره زم. رسد و سخت هستند  اشعار او رس  ز  نیر ، “كابوس بعد از تولد“اودركتاب .  درخطر استیر
ز بودن جهان حرف م معتز  و ت   ازپوجر  د فرد از یاوازتهد، ستی ینیسم شو یلونایسم و ناسیو وجود فاش ل دو جنگ جهاتز یند و بدلیر

 یدراشعارش نه تنها ازخودب. د یگو یق گذشته و حال سخن میطر 
 

، دهیب دیعت مجروح و آسیاز طب یر یبلكه تصاو ، فرد با جهان گانیك
. اورد یذ بكاغ  یشاعرانه به رو  یر یتصاو ، ترس و قصه، اسطوره و افسانه، د با كمك زبان رمز و استعارهیاو كوش. ند یآ ش در یمیبه نما

ز او ازجهان خارج وبازگشت به عالم درون است  قرن گذشته كه درباره اثرات منفز  50در دهه . درآثارش خواننده شاهد روبرتافیی
جامعه مرصف و انسان سخن گفت كه   او ازجهان مصنویع، ق نشده بود یهنوز تحق، روان انسان، تجارتی -غاتی یتبل یها یدستكار 

. بود “ انسان  یاهایتجارت با رؤ “او  ت  ویراد یشنامه هایاز نما یكیعنوان . نئون است مصنویع یگرفتار: ظاهر و با نورها

اف انسان در ، د یانسان ناام یمونولوگها دوم نوشته  ات جنگ جهاتز یه تجربیارزش هستند كه برپا ك جهان پوچ و ت  یشورش و اعیی
 ی“نایمال“ك یو گرافیرمان اتوب. ل زنان استیامون مسایر پ، او “ و مصنویع ین مجاز یو تمر  یدستكار “ مجموعه داستان . شده اند 

 یعر “مهر ، ن ادت  یاز طرف منتقد، قرار گرفت نستی یكه مورد عالقه جنبش فم،  او 
 

ز ه و غمگیر اشعار ت. خورد “ روج ان و برهنیك  اش یر
 . هستند  یرساز یآهنگ و قدرت تصو  یاغلب دارا

، دگر یر نفوذ هایز ، تز ین و از نظر جهانبیتگنشتای و یر ر تعثیاو ز ، ؛ ازنظر فلسفه زباتز لسوفیان دو فیاست م یشاعره ا، خانم باخمن
ایپا د با كمك واژهها و یسد كه شاعر باینو یباخمن م. نام گذاشت“ دگر یها ستی یالیستنسیاگز  یفلسفه انتقاد“ خودرا  یاننامه دكیی

، درآغاز . ستم بود یزبان قرن ب ن زنان شاعر آلماتز یازمعروف تر ، نگر یه آشلز یاودركتار ا. فراتر بگذارد ، وار و مرزها یپا را از د، زبان
كت در اول ز رس  چون اشعارش اغلب . موجب جلب نظر شنوندگان شعرش شد  1952درسال “ 47یگروه اد“   جلسه شعرخواتز یر

ز مورد تحس ت  بایل آهنگ و ز یبدل سال  10گرفت كه بعد از م  یباخمن تصم، شدند  ت  باعث سوء تفاهم ها ا گایهی قرار گرفته و یر
. شوند ینم“عت یدر خطر بودن انسان و طب“دچار ترس ، پرسد چرا خواننده اشعارش او یم. از رسودن شعر دست بكشد ، یشاعر 

ز مقاله،  از شعر و داستان و رمانیر با قلم خالق خود غ یو  ز ه نیر نقد و غ، گزارش،  شنامهینما، به نوشیی با نام  او مدتی .  پرداختیر
 یدر رعد و برق گلها“كتاب ،  ن دورهیازجمله آثارش در ا. شهر برمن در آلمان بود  ت  ویراد یمسئول برنامه ها، “روت كلر  “مستعار 

 . باشد  یم“ رز 



27 

 
گ باخمنیا معلم  یپدر و . در شهر رم درگذشت 1973ا آمد و درسال یش بدنیدراتر  1926درسال ، زبان آلماتز  یشاعره نوگرا، نگی 

 . را منتش  نمود “ انواع مرگ“كتاب ،  مرص و سودان یبا سفر خود به كشورهااو در رابطه . بود 
ز ام یس“ و مجموعه داستان ، حوادث یبرا محیل، انیآغاز و پا، حرص و طمع، شیك شهر اتر یدر  جواتز : ازجمله آثار او  “  سالیر

ز زمان تع: عتز ی، دو مجموعه شعر او . باشند  یم، ك ها یر جیر و ج، خوب مانهاتان یخدا: او  ت  ویراد یشنامه هایازجمله نما. هستند   ییر
 . دند یگرد  یت و یموجب مشهور ، و پرستش خرص بزرگ، شده
 

 فرانسه ؟ یساعد، بالزاك۔ ۲۸
 

داز یخ یبا قدر  كتور یو . اندازد  یم راتز یس مبارز ایشنامه نو ینما، یاد ساعدیننده را بیب، ر بالزاكیآلبوم عكس و تصو ، كینوستالژ  یالیر
ز در ح 1850هوگو در سال  اتز یضمن ، سیبالزاك در پار  ی خاكسپار یر ز تحس ك سخیز ز  آمیر ما ، ! دوستان گرایم: د یگو ی در باره او میر
درپشت ، هنیان ستارگان میدرم، رسمان یم كه او قبل از آن در باالیر نمودیرا به درون قی  رساز  یسنده و نابغه اینو ، شیچندلحظه پ

 . بود به حركت درآمده ، ابرها و همراه آنها 
ز بالزاك ب  1850و1799 ی سالهایر

 
و نقد  ت  اجتما-ایسی از مقاالت سیر او غ. پدرش كارمند دولت وقت در فرانسه بود ، نمود  زندگ

د تا ینوش یم وان قهوه ترگیش از پنجاه لیاو روزانه ب، به نقل از دوستان. شنامه نوشتیحدود صد رمان و نوول و چند نما، ادت  
دازد   یت و رسوصدایبه خالق، انساتز  یدر كارگاه كمد، ت  همچون كارگر زحمتكش اد ب یمن عج: د یگو یبالزاك خود م. گوشخراش بیر

 . هستم كه تاكنون مالقات كرده ام ن آدیمیتر 
 یت در نو یبالزاك قبل از موفق

 
، اروپا  یه دار یدرآغاز رسما تز یش بیقابل پیر غ یبه علت بحرانها ویل، نارس  و چاپخانه دار بود ، سندگ

ه  یپا، اوبه نظر صاحبنظران ادت  .  اوشدند یر بانگیتا آخر عمر گر  ن تجربه تلخ شغیلیا یغول آسا یهای  بدهكار . شكسته شده بود ور 
  و صاحب نظراتز یر تا آن حد است كه مشاه و جهاتز  ات مردیمیادب یت بالزاك برایاهم. در رمان است یانتقاد ت  گذار واقعگرا

گران در باره اش مقاله و كتاب یبودلر و د-فلوبر-زوال -یتولستو -هوگو-لدیوا-هسه-پروست-شتبر -گورگ-آدرنو-لوكاچ-انگلس: چون
 . نوشتند 

 یل و مشكالت سالهایمسا. باشند یت میل محبوب هستند چون آنها نشانه عشق به بش  ین دلیآثار بالزاك به ا، سد ینو یاستاندال م
ز عرصمان یاكی  كشورها موضوعات كنوتز ، درفرانسه یه دار یوآغاز رسما1830حدود  صدوهفتاد سال  ینوشته ها ت  گو.  باشند یمیر

ز درعرص ما ن، هیشدن رسما دوران جهاتز  فعیل یگزارشها،  ش بالزاكیپ  .  هستند یر
ما  ت  اجتما قات علیمیتحق یت آنها برایاهم. باشند یفرانسه م ت  خ اجتمای    بالزاك در مورد تار  ستی یرئال سد:آثارادت  ینو یانگلس م
ازمنا حتا به  یه دار یدهد كه چگونه نظام رسماید او در آثارش نشان میگو یلوكاچ م. گران بودند ید یو آمار  خز یتار ، یبع اقتصادمهمیی

 یر تحق
 

دازد یات و فرهنگ میادب  و فاحشیك همه را به  ، شده یه بندیگرفته تا كاغذ سهم،  كه از فكر و احساسات شاعر   ستیمیس، یر
ا یجنگند  رحمانه با هم یم ت  ، و گروه در برابر گروه-فرد در مقابل فرد، ن جنگل انبوه و وحش  یدر ا. ل نمودهیانه تبدیسودجو  یكاال

ز مع یرسنوشت فرد در دوره ا بالزاك بابرریس. پردازند  یم ستی یبه رقابت مرگ و ن ا طبقه اوراهم درجامعه به یقش  ، ت گروهیوضع، یر
درباره  ت  نه فرهنگ و سند اجتماین گنجیمهمیی ، یر آثار او بعد از شكسپ. امند ن یم ت  ل روش اورا واقعگراین دلیبه ا. كشاند   نقد یم

  د: در تمام آثار او گریمیگو یبودلر م. هستند ، ن جاندار دوپا یا، عت انسانیطب
 

در او شوق و شور . شعله ور است و آتش زندگ
مندانه و استعداد و توانا بود یدوستان و آشناشه در جمع ینام او هم. همدست هستند  علیم یها ت  هیز گرچه اسمش ،  ان ماحاضز

ز سم او را نه تنها تحسیانگلس و هوگو رئال، لوكاچ. ست دعوت شدگان نبود یجزو ل ناخواسته نام   ك انقالت  یبلكه اورا،  نمودند یر
 . گذاشتند 
 تز یش بید را پیطبقه جدكارآمدن   یچون اوشكست و سقوط طبقه حاكم و رو ، دانند یم ستی یل رئالین دلیآثاربالزاك را بد، نیمنتقد

و  خوایه یو مطرح شدن شعار جمهور  یدر زمان او با رشد بورژواز . گرچه او شخصا خود هوادار دولتمردان وقت بود ،  كند یم
اف و دربار سلطنتی ، عدالت طلت    . دند یل قدرت گردیوادار به تحو  طبقه ارس 

مند راازجمله استثمارشدگان و قربان-كتابفروش-نارس  -سندهینو -روزنامه نگار-منتقد، خود  ات شخیصیبالزاك به علت تجرب ان یوهیز
ز سد: ما خود نینو  ش یمیاز مقاله ها یكیاو در . داند یم یه دار ینظام رسما  . می دكاندار سخن شده ایر

ه یتوص گبه گور  یتولستو . ق من شد یمعلم و رف، ن راهیاوازا، دمیدوستدار اوگرد، ترجمه شده یق رمانهایمن از طر : د یگو یم گورگ
 . قا بخواند یدآثاربالزاك را دقیبا، گردد   ت  سنده تواناینكه نو یا یبرا، كرد یم

ز خادم-بربادرفته یاو: آرزوها یگر كتابهایاز جمله د. است انساتز  یمجموعه آثار بالزاك دركمد  یفراز و فرود معشوقه ها - شاهیر
وطه خواه جنبش دهقاتز  -انیدربار   . باشند یت میو پدر گور  -مش 
اف هستند  یالب آثار او شكوه و زار غ و قش   یگرچه او خود شخصا جانبدار قانون جار ،  در باره سقوط و به خطرافتادن طبقه ارس 

 یست زوالیست بالزاك سلطنت طلب را به آثارناتورالیرئال یرمانها، ل انگلس گفته بود ین دلید بدیشا. حاكم زمان خود بود 
 . دهد یح میخواه ترجیجمهور 

 

  بعد از بازگشت تان، اتیادب۔ ۲۹
 

  بان (یب ادیتعق، اتیق ادبی) تشو 
  

د به شعار یبا ام. ل مدافعیاست و نه وك نه قاضز  ست ؛یبدهكار ن ات به كشیادب گرچه.  مار استیمار نشانه جامعه بیاشعار ب
  اوتوتر وما رساغ . د یات خواهد وز یدر ادب یم تازه اینس، بعد از باز گشت تان.  ! یر نم، ؛قبل از مرگ

 
. م رفتیخواه انقالب فرهنیك

ز سینیا و سولژ یتالیاز ا گورگ،  از آلمان یمانند جشن بازگشت بزرگ علو ، م كرد یبرقرار خواه تان مراسم استقبایلیبرا . كا ی از آمر یر

سازش   یعده ا، خود را فروختند  یعده ا . د با اشك شما بازگشت گانیشود با آب خاموش كرد بلكه بایگر نمیخانه آتش گرفته را د
 دریس یاز كتابها وآثارشان را بخش  ، م كرد یفراموش نخواه، راكه انگشت باال گرفتند  ت  آنها. نمودند  هم خودكش   یكردند و عده ا
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ست بلكه از استخوان خرد شده یل نیاز عاج ف گرانیبرج عاج د. م شناختیت خواهیمستعارشان را به رسم ینام ها، م نمود یخواه

ت یثیاعاده ح، تیبرنامه هو  عتز ی، یر ان برنامه خراب نمودن مشاهیاز قربان، ان آزاد خواهند شد یزندان. ده استیب دیاهل ادب آس
احت یاردوگاهها. م كرد یواعالن آتش بس خواه، د یان خواهد رسیات به پایادب جنگ داخیل. خواهد شد   ینو  خیو تفر  اسیی

 
 سندگ

 یبرا. م نمود یرا افشاء خواه ادت   وتز یاتهامات فراماس. م داد یل خواهین تشكسندگایزنان كانون نو  یبرا. م انداختیبراه خواه
ز ارانه تعیت از ادب و فرهنگ یحما  را ت  . ممنوعه اجازه نش  خواهند گرفت یكتابها.  م كرد ی خواهییر

اعتبار  انحصار چاپ و نش 
 -ادت   یسازمانها. م فرستاد یواهپناهندگان در غرب خ یرا به اردوگاهها ادت   یبوروكراتها. م نمود یاعالن خواه

 
، وابسته دولتی  فرهنیك

ز اژ پایر و ت ه شخیصیكه با رسما  ت  كتابها.  منحل خواهند شد  ان هز ، درخارج و داخل منتش  شدند ، ستی یمانند آثار فوتور ، ییر نه یجی 
 یاز ا ات آوانگارد جوانان را نایس  یادب. وغرامت خواهند شد 

 
  دز فرهنیك

ز
، كه باعث دندان درد شود   اتی یدبا. م كرد ینخواه غرب معرف

و ، كوكاكوال   یكارتل و كنشنها.  مورد انتقاد قرار خواهد گرفت چنانچه ، اهدا كنند  زه ادت  یتوانند جایهم حتا م، مك دونالد و مارلی 
 یآنهاموجب تشو 

ی
، سبك، انزب یآنها دارا، ق خواهند شد جون به قول صاحبنظرانین تشو یش از ایات زنان بیادب. شوند  ق اهل ذوف
 . وموضوع خاص خود هستند 

 
ز دشمنان ساختیك   ساخیی

 
 انحراف اذهان عمویم یبرا ت  یرا فر ، ها یوخارج، جوانان، مانند زنان فرهنیك

 . میدانیم
چنانچه الزم شود . م رفتیخواه و خارج   شباز فرهنگ جهاتز یبا آغوش باز به پ. م داد یخواه را با هم آشتی  و فاریس راتز یات ایادب
ز رمان )گلها یبرا. م كرد یكاگو و هارلم تان را ترجمه خواهیاشعار ش. د یم بخشیفه خواهیخل سهیاز ك ز زه تعیخشم (جا ینوشیی  ییر
شعار ، بیگره كرده در ج  یكه با مشتها  اتی یادب. خ شكن تابوها باشد یشه بلكه ید نه تنها جاده صاف كن اندیرمان با. م نمود یخواه
ز همچون چنگ. رد دن را فراموش خواهد كیشیاند، دهد  م  یار و وطن را وارد داستان و نوول خواهیل و دیا یاسطورهها، تماتوفی آیر
ممكن است باعث ، و مازاد بر مرصف یادین ز یر  چون اكس. م كرد ید چاپ نخواهیندگان مجلس را تجدینما یو نوحه ها یزار . كرد 

 
 

د وادار كرد كه یسندگان را نبایكانون نو .  م پرداختیخواه ت  ا اخالقگرای شنایس ت  بایز ، فرم و محتوا : باز هم به بحث. شود  خفیك
با . د یق خواهد گردینه تنها رسكوب نخواهد شد بلكه تشو  ت  ت اجتمایچون فعال، كند   یباز  ا سازمان انقالت  ی ایسینقش حزب س

عارف و اقتصاددان ، مفش عشق و طالق، جامعه شناس، منتقد و شایک، مانند معلم اخالق ت  تواند نقشهایسنده مینهمه نو یا
ز كتاب و فرهنگ دنبال ماش  یمردم بجا یكتاتور یدر د. د یر بعهده بگ ر رسانه ها یاز كتاب در مقابل سا.  و لباس مد و عطر بودند یر

نتیا، ونیز یتلو ، و یراد، لمیف، مانند مطبوعات ز رسزم یبه جستجو . خواهد شد  باتز یدئو پشتیو و ، نیی . م رفتیخواه و فرضز  ایلی خیر

ز تواند درباره تابوها نیه مسندینو  ز مخالف، معتادان، سمیونالیناس: از جمله، سد ی بنو یر در زمان پست . ست ها ینیمیف، ها  تر یه، یر
 . ات افتاد ید دوباره به فكر ادبیبا، حال اوتوتر 

 
  در زندگ

 
ز پاپ و راك ن حتی  هر جنبش و حركتی ، فرهنیك ات یادب. ت دارند ی امكان فعالیر

الیل، : رسیمیاد به شاخه هیگر نبایرا د ناس. م كرد یتقس ت  روستا، ی   ت  و روستا ات میلید ادبیات نبایادب ستی یونالیپرچمداران انیی
 ، از جمله نقش روانشنایس یبازساز  یات برایما به نقش مهم ادب. خود را فراموش كنند 

ی
. میآن آگاه هست یو اقتصاد ت  اجتما، اخالف

ناك ، سیجو ، از جمله كافكا ، سندگان خارج  ینو . د افشا گردند یبا ستی یت ضد كمونایادب، یات نژادیادب، ات پورنو و سكشیادب پاسیی
ز نسینیو سولژ  ز رذره بی را ز یر  . م برد ی نقد خواهیر

 ادت  ی. سم رقابت كند یتواند با سمبولیسم میرئال
ز  ت  ل توانایسم به دلیرئال. ك باشد یا استتی مذهت  ، ایسیس، ت  تواند اجتمایم ك میی

ممكن است  وساختارگرا ، آبزرد ، گر مانند پسامدرنید مكاتب ادت  . ت دولتی یبه خاطر حما ستی یالیسم سوسیرد و رئالدوام آو  یهیز 
 عتز ی، ده آل اتحاد یل ایسم به دلیك و رئالیات كالسیادب. م كرد یآنها را تحمل خواه ما مهماتز . باشند  موقتی ، سم ارزیس  یهلیل نیبدل

ف و حاكمیهم، مردم. د یر او را بگ یت هیز یاهم ید جایسنده نبایشهامت نو . دوام آوردند ، ت  بایوحدت اخالق و ز  ز شه بارس    نامردیمیر
ز مردان ن. بودند  خانه: مانند  توانند به موضوعاتی ی میر ز دازند  و روابط احساساتی ، یخانه دار ، خانواده، آشیر  . در آثارشان بیر

 مرگ در غربت ! ، باز هم ؛ تولد در وطن
 

  تی امیلیو ۔ ۳0
 

 سه 
 

 YEATS , W. B (1865 – 1939) !  شاعر میل زن در زندگ
 

 شین شاعر انگلیمهمیی ، رلند یا و مبارز استقالل طلت   شاعر میل، تیام یلیده و یتابوت پوس. ؟ یا خودمختار ی؛ استقالل  شاعر میل
ازفرانسه به محل ، و نظایم ولتی باشكوه ؛ د مراسیم رسانجام یط، را بعد سالها ، 1923سال  زه نوبل ادت  یوبرنده جا 20زبان قرن 

درمبارزه . وندد یاروپا به پ یست هایبه فاش هن پرستی یسم و میونالیك بود به سبب ناسیاو نزد. رلند منتقل كردند یزادگاهش درا
 یگو   یو  ت ادت  یوخالق ت  اجتما

 
رزات خانم معود گونه اورابا مبا درجواتز . بجاگذاشتند   مهیمیر اش تعث ا سه زن درسه مرحله زندگ

ات یاو با ادب ت  موجب آشنا یگور یزابل گر یخانم ا انسایلیدر م. ! آشنا كرد یر كب  یایتانیوغ بر یر یرلند از ز یا ت  رها یاستقالل طلبانه برا
وت برا دلس اورا با عرفان و خودشنایسیه هیخانم گرج و در كهنسایل. شد  ت  و اجتما ستی یرئال   یو عالم هیر

 
بعداز مرگ آشنا  زندگ

 یه گذار تاتر ایت پایو  یآقا. نمود! 
 

 یآثارو . بود وسالها درراه استقالل كشورش مبارزه نمود “ رلندیرنسانس ا“ رلند درجنبش فرهنیك
 اعالن شد كه او بخش  ، زه نوبلیل جایازجمله دال . دهند یزمان و جامعه اش را نشان م ت  ان سنت و تجدد اجتمایم یتضاد قو 

ان یبا فلسفه و اد ت  ندار تاگور و آشنایدار با رابیت بعداز دی. گران بگذارد یار دی دراختازفرهنگ خلق خودرا توانست به شكل هیز 
 
ی
ف رلند به نشانه یا یست هایونالیناس، سیانگل یان عمر بعداز سناتور شدن او در دولت مركز یدرپا. آورد  یعرفان رو  به نویع، رس 

اض  . دند یخانه و كاشانه اش را به آتش كش، اعیی
مهم  س تكاتز یات مدرن انگلیبلكه او به ادب، ستم بود یزبان قرن ب شیسان انگلیشنامه نو ین شاعران و نمایاز مهمیی  یكی ت نه تنها ی 

ار یبس یاشعار ، یسم فرانسو ی مكتب سمبولیر ر تعثیاوز . رلند بجا گذاشتند یس و ایات مدرن انگلیادب یم رو یعظ یییر آثاراو تغ. داد 
ز  ت  او سنت گرا. درغرب است“  ت  سم جادویسمبول“ ه گذار شعر یت پای. د یبا آفر یز  ك ین شاعر رمانتیآخر “ است كه خودرا به طیز
رلند پرداخت و یمردم ا یقصه ها و اسطورهها، كیفرهنگ فولكلور  یبه گردآور  ت  یت سالها باكوشش عجی. اروپا نام نهاد “ 
ش سالها كار یهركدام از نوشته ها یاو رو . حنه فرستاد ص یك مردمش به رو یوفولكلور  یمیات قدیه برادبیبا تك ت  شنامه هاینما
 . رفت و آمد دوستانه داشت، لد و برنارد شاو ی از تاگور با اسكار وایر او غ. درآورد  كرد تا آنهارا بصورت ساده و خلفی یم
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دوره مدرن پرداخت  ت  اده گراشدن درغرب و به انتقاد از م رلند به انتقاد از جنبش صنعتی یا ت  ك جامعه روستایت در دفاع از رمانتی 

اض . دانست“ یقت ابدیحق“ان و مرگ یو آنرا پا با ، تز یو شهر نش دمكرایس، یضدهیز ، ؛ ودرنظر او  ستی یت به تفكر ناتورالیاعیی
 -مرگ، جهان-فرد: د یدیرادرحال مبارزه م ستی یدوئال یو یر اودرجهان مدام دون. همراه بود ، “ف مدرنیكث“حمله او به موج 

 
، زندگ

ز دارای. هیر و غ، گذشته  -حال، تیواقع-الیخ، روح-سمج سم یسم و رئالیالیماتر  یاوبجا. بود  متضاد و متناقیصز  یافكار  یت غالی 
اف یهیز  یدههایالت و ایسالها تما، ادت   سقوط جهان و دوره ، وگاه هشداردهنده. كرد یغ میدگان را تبلیب زادگان و برگز ینج، ارس 

ه در یر خانه و غ، ا یدر ، برج، پرنده، درخت: كرد یك استفاده میسنبل اودرآثارش از زباتز . ه خود شد و منتقد زمان و جامع آخرزماتز 
ز به طرح اختالف ب یو . دارند  یاستعاره ا ش معاتز ینوشته ها  یر

 
الت یل تمایبدل 1910و در سال ، در آثارش فرد و تودهها   زندگ

  یده آلهایغ ایلتب، نیمنتقد. پرداخت ستی یبه انتقاد از درام رئال عرفاتز 
ز
اف سم یك سمبولیل سنت رمانتیدرآثاراورابدل، دگانیو برگز  ارس 

ز و صاحبنظران در آثار گاه غلوآم، دانند یم یو   یاز استت ش مخلویطیر
ز
اف ك یاوتوانست جنبه درامات. نند یب یم عرفاتز  ت  و فردگرا ك ارس 

 . د یبصورت هیز مطرح نما، سان غرت  و درون انیت و دیحیمس یان خدایح رابااشاره به مبارزه دائم مین مسید
داز یاز خ ت  یرا به شكل ترك یلندیر ك لیت عناض فرهنگ فولكلور ی  ل. مطرح نمود  ت  و واقعگرا یالیر ز ن ط زمان گایهیاو بسته به رس   به یر

ز نما . رلند دانستیا ید دررابطه باكوشش آغاز جنبش تاتر یت را بای شیشنامه نو یت نمایفعال. پرداخت ستی یرئال ت  شنامه هاینوشیی

اف و روشنفكران ناسیاقشار برگز ، اش فاتی یتاتر تش   معموال طرف خطاب بعدازانتقاد و حمله روشنگران . ست هستند یونالیده ارس 
سم ی به رئالیر د همچون شكسپیفاصله گرفت و كوش ستی یك و سمبولیات رمانتیت از ادبی، رلند یاستقالل طلبانه ا ت  گرا  جنبش میل
 . س برگردد یانگلات یو سنت ادب

ز در دوبل 1865ت درسال یام یلیو   مند برخاسته بود و پدرش  یاوازخانواده ا. درفرانسه درگذشت 1939ا آمد ودرسال ی بدنیر هیز
رنفوذ یس بلكه ز یك انگلی رمانتیر ر تعثیه اونه تنها ز یآثار اول. ماند  ایسیك سیك رمانتیت درتمام عمر ی. ك نقاش نسبتا زبردست بود ی

ز سم فرانسه نیسمبول ز بخش مهم انگ.  قرار داشتند یر ك یات و فرهنگ فولكلور یرها در ادبیسمبول و تصو  یت جستجو یآثار  یه هایر
 و تحول بود و مطابق ییر است كه دائم درحال تغ یسنده ایت نو ی. دانستیانگ می اوخودرا طرفدار روانشنایس. رلند هستند یا

ا  یط زمان به فعالیرس 
 

داختیم ت فرهنیك ز زنده انسان خوشب یازهاین یبرا ا آخر عمر توانست احساسات خاضاوت. یر دوار ی و امیر
 یچیتضاد و پ. داشته باشد 

 
 یت را بدلیآثار  ده گ

 
 یبرا د نمود كه راه نجاتی یاوبارها تاك. دانند یاو م ت  و اجتما شخیص ل تناقض زندگ

 . شناسد  نیم یه دار یحل مشكالت رسما
 یارهایت اعالن نمود كه معینكه یبعدازا. دگان شد یبرگز  یو هیز برا، خلفی یر ات و درام غیدار ادب عذرا پاوند جانبیر ت تحت تعثی 

 یو  ایسیسیر و غ ت  اجتمایر كوت آثار غیرلند به بایا نده جنبش استقالل طلت  ی! نما یرفقا، هستند  ایسیغات سیك مهمیی از تبلیاستت
 یس و بشاشین شاعر انگلیبهیی  تینوشت كه ، مدرن یپاوند در اوج جنبش هیز . پرداختند 

 
. ر هستند یدرآثارش فناناپذ ت و رسزنده گ

ات ییر و تغ یر یوت از تحول پذیال.. پرداخت وناتز یسوفولكس  یك و درام هایوگرافیآثار اتوب، یت سالها به ترجمه نظرات هیز ی
ایمداوم آثار  ز زش نسل جوان الزم دانست و به تحسآمو  یت را برای انسایلیاومطالعه آثار م. سخن گفت، ط گوناگونیت دررس   یر

داخت و جواتز  یفقط به ثبت خاطرات نوستالژ ، گر یاهل قلم د یت پرداخت كه خالف غالب انسانهای ، هانز هنه كه. خود نیر
 ، و كهنسایل، انه سایلیم، جواتز : سد كه آثار او مانند گوته شامل سه دورهینو یم

 
 . دهند یاورا نشان م سطوح مختلف زندگ

ز ب، قرص ماه، میم یآقا یرقاص ها، چش پله ها یپ، ت ها یمسئول، برج، وحش   یقوها: تی مله آثار از ج  باد در ، داغ مویس، انسیر
ز ،  هیآب در سا، ها  تز  ز رسزم، شاخ اكی  ، كاله سی  ز كنار چشمه شاه،  اوسن یها ت  مایراه پ، دارها ی شوق و دیر گل ،  كلتی   یروستاها، یر

 ، رز رازدار 
ز
اف مجموعه ، یرلندیتاتر ا یبرا قطعاتی ، یرلندیك كشاورزان ایفولكلور  یقصه ها و داستانها، جنگل 7ان یدرم، زن ارس 

 . هستند ، یجلد 8و مجموعه آثار ، امون خوب وبد یر پ مجموعه مقاالتی ، قیمقاالت تراش سنگ عق
  

 Beauvoir , Simone de (1908-1986) مون دوبواریس۔ ۳۱

  

  گر ! ید ك زن كتابخوان خطرناك فراموش شدهی
 

ز میس، داند یق خودرا نمیخ تولد دقی    تار ، ازگروه ما  یكیكه یدرحال در ، ستی ینیمیو محقق مبارز جنبش ف یسنده فرانسو ینو ،  دوبوار یر
 یاز اتوب یكی

ز
 1908ه سال یژانو  9صبح روز  4من درساعت : سد ینو یم، “ب زادهیك دخیی نجیخاطرات “در  عتز یش؛ یها وگراف

 یچگاه دیدانستم كه او ه، از آن لحظه كه با سارتر برخوردم كردم و  …ا آمدمیس بدنیدرپار 
 

منظور . “ام را ترك نخواهد كرد!  گر زندگ
ز تار ، ها یغالب غرب ینكه برایا ز جشن ساالنه تولد یق تولد و یخ دقی    ندانسیی كوچك باعث بحران   یك تراژدیتواند همچون یم، ا نگرفیی

،  شدند یده میت خود نامیله و وال یقب، فهیل و طایش دررابطه با ایپ یما كه تاچند از گروه بعیصز  یبرا ویل. شود  تی یو شخص روج
ز جشن تولد  ز ا با فرهنگ كشور میبا خود و  ك شوجز یهمچون ، گرفیی  . بان استیر

ز میس  و  ت  ات اجتماییر تغ. است جهاتز  یه پرداز جنبش زنان درغرب بلكه محقق و متفكر یاز آغازگران نظر  یكی دوبوار نه تنها یر
 
 

گر مردان یخود بعنوان خانه دار وارد دو برج عاج د  از نقش سنتی یر ست باعث شد كه زنان غرب غیقرن ب 40و  30دهه  فرهنیك
ز ده نیجهان كار و جهان ا عتز ی بلكه كوشش ، شان نبود یتجربه ها شیبانو یگر ز یهدف زنان د، دهیدر مورد جهان هیز و ا.  بشوند یر

فت هاینه خود با كمك تحول و پد زنایت جدیشناخت هو  یآنان برا ه پردازان جنبش یاز نظر  یكیدوبوار . بود  ت  اجتما یش 
ت  . د یموجب جنجال جامعه مردساالر گرد ت  اجتما یاوباانتقادوحمله به تابوها. بود  20آغاز قرن  ستی ینیمیف دوبوار در كنار آلی 

و  ادت   یپرداخت و درغالب ژانرها ستی یالیستنسیسفه اگز فل انه به موضوعات اصیلیبه صورت عام، اتیكامو و سارتر با كمك ادب
در ، بدون خدا  در جهاتز ، ستی یسم و فلسفه وجود آته ایالیستنسیگفت با كمك اگز یاو م. استعداد نشان داد ، مطرح روز  فلسفز 
 ستی یآته ا ستی یلایستنسیدرفلسفه اگز . ابد یب رایه، سمیبا كمك هومان، كافرانه  خواست در جهاتز یاست و م خوشبختی  یجستجو 

 ، انسان تنها ، او 
ی
از ، مرسوم یبا و هیز یات ز یادب یاوبجا. بدهد  تی یخود شكل و هو  د به هستی یقرار دارد و با خایل در فضا و اطاف

 از زبان كتت   ات مسئول سخن گفت و زبان شفایهیادب
ند كه یگو یم یاز زنان منتقد و  بخش  ، ن وجود یبا ا. دانست سنتی  را مهمیی

ن یدرا. مردان شد  یروشنفكر  خود وابسته به سارتر و قرباتز ، اش نسبت به مردان یانتقاد یهای  یر خالف رفتار و موضع گدوبوار 



30 

 
ز ن كتابش را نیبلكه آخر ، رابطه او نه تنها خود  اروپا ، ت  در نظرات دوبوار: مرد نما، جوانیی  یستهاینیمیو ف. م نمود ی به سارتر تقدیر

 . نند یب را برجسته یم یسارتر  ستی یالیستنسیاگز  یحساس و ارزشهاا سم ت  یونالیراس، تز یمركز ب
 یاز اعضا یكیاو . ن اش استیر یكننده نام سارتر؛ دوست و نامزد د  تدایع، از اهل كتاب بعیصز  یمون دوبوار برایسالهاست كه نام س
سنده آثارش را سارتر ینو ، رزاناز غرض و  كند كه بعیصز یاشاره م یدوبوار در مصاحبه ا. و مبارز سارتر بود  یمحفل روشنفكر 

 یعیو طب یز یك استعداد غر یچون احساس خوشبخت بودن در او ، سارتر هستند  ینانه تر از كتابهایگرچه آثار او خوشب،  دانند یم
. ان برساند یتوانست آنرا به پایم یگر ید، كرد یرا آغاز م یاز آنها جمله ا یكیگفت چنان با سارتر وحدت داشت كه اگر یاو م. بود 

او همچون سارتر به موضوع شكنجه در . پرداخت یه دار یسم و رسماینیاستال، ت  استعمارگرا، سمیفاش: دوبوار در آثارش به مبارزه با 
  دوبوار هدف آثار خود را آگایه. سم اشاره كرد ینیسم و استالیاز نوع فاش كتاتوراتز ید یكاراجبار   یزندانها و اردوگاهها

 
و  فرهنیك

داز یفلسفه و خ، اوبا كمك علم. دانستیم ت  اجتما اتییر اصالحات و تغ : ینه هایمسئوالنه پرداخت و در زم اتی یبه خلق ادب یالیر

 ، سفرنامه و گزارش، فلسفز  شیمقاله نو ، شیخاطره نو ، رمان
 

 . مخصوصا زنان پرداخت، انسان به انعكاس زندگ
ز ماركس. ستی ینارشآ ت  د و نه فردگرایسم نامیسم خود را هومانیالیستنسیدوبوار اگز  سم را ممكن دانسته و یالیستنسیسم و اگز یاو سنیی

و ، اتحاد ، یبرابر ، یآزاد: ه وحدتید بر پایبا ستی یالیستنسیدر نظر او اخالق اگز . حل مشكل حقوق زنان نام برد  یبرا آنرا راه نجاتی 
ز ل مارتیگابر ،  ش از او یپ. ت باشد یاحساس مسئول ز  نخستیر و  یسم در رابطه با مقوله آزادیالیستنسیاگز از واژه   بار در رماتز یر

 ، ه بر فلسفه وجود یدوبوار با تك. ت سخن گفته بود یمسئول
 

، یر چون انسان بدون هدف و مس، د ینام“ درانتظارمرگ بودن“را  زندگ
 یدر انتظار پا، ماهها و سالها ، روزها ، بودن هستی  معتز  با احساس پوچ و ت  

 
د و یدر اضطراب بش م، ان زندگ ن یل ایدر نظر او بدلی 

دازد یه میر و غ یدئولوژ یا، سنت، مذهب، نید، ارزشها : یفشارها است كه انسان به جستجو  تواند  گفت انسان چون نیمیاوم. یر
 . د یر م بگیو در زمان حال تصم د در ناداتز یبا،  دهد ییر كند و آنرا تغ  تز یش بینده را پیآ

او همچون سارتر . در آنجا درگذشت 1986ا آمد و در سال یمرفه در فرانسه بدن یدر خانواده ا 1908مون دوبوار در سال یخانم س
لم را یف نما و یاوس. ك نشد یش نزدیاهایلوكس و مرفه به رو  یمانند اقامت در هتل ها یچ خانه ایگفت هیست و میسالها در هتل ز 

به  آورد و در اوقات فراغت گایه ات مهم بشمار یمیبدانست و ارزش آنرا چون رسانه ادیان و تماس میاز امكان ب ات نویعیمانند ادب
 . فتیر جالب م لیمیدن فید
جامعه شناسانه به -خز ین كتاب تار یاودرا. است“ گرید جنش“ یصفحه ا 1200مون دوبوار كتاب جامع یاز آثار مشهور س یكی

ح وضع  یرس 
 

با كمك علوم:  فی ین كتاب تحقیدوبوار در ا. پردازد  ته مردان یمیت و اتور یآنان به حاكم چند قرتز  ت زنان و وابستیك
ا خ و اقتصاد به برریسی    تار ، اسطوره شنایس، انسانشنایس، روانشنایس، ست شنایسیز  مال شده یزنان و حقوق پا ت  ط اجتمایرس 

دازد و میآنان م او . است جنس دست دوم و مظلویم، جنس زن، و طبقاتی  یه دار یكوشد تا نشان دهد كه چرا در جامعه رسماییر
دازند یف زنان میبه تعر  ت  ك بلكه عوامل اجتمایولوژ یو ب گفت نه عناض جسیمیم ه یعل، د با كمك سالح آگایهیل زن باین دلیبه ا، یر

خردمندانه دانست و یر غ آزاد را جهاتز یر او چون روسو جهان نابرابر و غ. شورش و مقاومت كند ، كرده اند   كه مردان سازماندیه  جهاتز 
به نفع شان ، رش حقوق زنانیت و پذید كه رعایمردان را قانع نما، “! ستی ینیل فمیكتاب مقدس و انج“  ن یا خواست با كمك یم

وط به فرهنگ مردساالر شده و جمله مشهور او ا، یعیطب یارزشها یسد كه حقوق زنان بجاینو  او یم. است ن شد كه یمش 
 . “كنند  یم ل به زنیبلكه او را تبد، د یآ ا نیمیآدم بصورت زن بدن“نوشت: 

ز چ، ت  اروپا یروشنگرانه به: غالب كشورها ت  مون دوبوار همراه سارتر سفرهایس شمال ، كا یآمر ، لیارسائ، مرص ، یشورو ، كوبا ،  یر
با هسته مقاومت  عتز یتو و اعضاء گروه ارتش رسخ آلمان یكبار با خروشچف و تیاو دو بار با مائو و . ل نمود یقا و برز یآفر 

ز چ: ن سفرها دو كتابیامون ایر او پ. ان مالقات كرد نهوف در زندیبادرما  ، یر
ز
 . كا را منتش  نمود یو شب و روز در آمر  –دوردست  هدف

و  یادداشتها و گزارشات روزنامه ای، سفرنامه، مقاالت فلسفز ، شیخاطره نو ، رمان: مون دوبوار شاملیآثار متنوع و چند جانبه س
از جمله . و مسئول هستند  ت  ات اجتمایك ادبیاز  بلكه نشاتز  فلسفز  یدههایكننده اآثارش نه تنها منعكس  . هستند  شینامه نو 
 ، سیاز پار  تز یماندار ، است انسان مردتز ، گرانیخون د، او آمد و ماند : شیها یرمان ها

 
 زتز ، با یز  یجهان عكسها، فیلط مرگ

 یاتوب از جمله. هستند ، داغان و شكسته
ز
ز ن سنیدر بهیی ، زاده بیك دخیی نجیخاطرلت : او  یها وگراف . باشند  یم، ان مسائلیجر ، یر

ز چ، كا یشب و روز در آمر : او  یاز جمله گزارش ها. مورد توجه اهل نظر قرار گرفت، “د دساد را نابود كرد؟یا بایآ“مقاله   ، یر
ز
 هدف

را به  روشنفكر چپ غرت   تز وط ت  ، ات زمان حالیادب، انسان و خدا : عتز یك او یهستند در آثار تئور ، آلماتز  ینقل قولها، دوردست
  ه گایهیتك یدر جستجو ، ت  و بورژوا در جامعه طبقاتی  كشاند كهیبحث م

ی
 یاتوب یجلد 4در كتاب . است فلسفز -اخالف

ز
اش او  وگراف

 یدر باره ترب
 

او به قطع رابطه خود با ، ك اشیوگرافیگراتوبیدر سه رمان د. د یگو یروشنفكران فرانسه سخن م ت خود و زندگ
دازد یم و سنتی  ت  جامعه بورژوا یهای  شداور یپ  یهدف او در ا. یر

 
ح زندگ در سفرنامه . ان آنان استیم ت  زنان و تابوزدا ن سه رمان رس 

 . شود یشه و فرهنگ زمان او آشنا می اندیر خ سی    از تار  ت  خواننده با جنبه ها، ها و خاطرات اش
 

  روشنفكران تكنوكرات ات رسگرداتز یادب۔ ۳۲
 

  Saul Bellow ( 1915 - ? ). ت ها یروشنفكران و اقل، نین: مهاجر رما -سائول بلوف 
 

 ویل، انهیانسانكرا ازموضیع، ن چپیبه نقل از منقد 1976زه نوبل سال یافت كننده جایودر  ت  كایتبار آمر  یهودیسنده ینو ، بلوف
ح روانشناسانه اقشار  یبورژواز  ز نش یهودی یاز روشنفكران تكنوكرات طبقه متوسط و محله ها یبه رس  كه ،  كا پرداختی آمر یر

  معتز  یدرجستجو 
 

 تكنوكراتی  یلكردههایاو به تحص اشاره ادت  . هستند ، شده گانه و مدرن صنعتی یدرجهان ازخودب و هدف زندگ
ز مورخ. كند یشان نم ت  و اجتما یفرد یبه حل بحرانها شان كمیك یلیاست كه غالبا رشته تحص   یاز اعضا یكیبلوف را، اتی ادبیر

 . دانند ینگر میپ روت و اسحاق سیلیف، برنارد مالمود ، لر ینورمان ما، همچون یتبار  یهودیسندگان یو سنت نو كاروان 
ز او ن، ن بكیسال بعد از جان اشتا 14بلوف   یكا دنبال سبكهایسندگان آمر یكه غالب نو   یدر دوره ا. زه نوبل راازآن خود نمود ی جایر

كا یآمر  60و  50س دهه ین رمان نو یتوان مشهورتر یبلوف را م. راادامه داد  شیمان نو ك ر یاوراه سنت كالس، مدرن و پسامدرن بودند 
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ات یدرادب وسیكیمانند بالزاك و داستا او به ادامه راه استاداتز ، س همه جا غالب بود یجو  شیدانست و گرچه آنزمان سبك رمان نو 

 . كا پرداختیآمر 
ز ت آمیموفق، توانند بقول خوانندگانیمانند بلوف م یافراد، ند یو گیان و مرگ رمان سخن میكه امروزه همه ازپایدرحال  به راه رمان یر

ان ادت   یكیاو . ادامه دهند  شینو    یاست برا یله ایگفت كه رمان وسیدوم شد و م رمان بعداز جنگ جهاتز  ازرهی 
ز
  عتز یواالتر  هدف

ك ین غالبا ازتقابل و تصادف فرهنگها در یهمچون مارك توااو . دانند ی كافكا میر رتعثین اورا ز یآثارآغاز  بعیصز . قت و شناختیكشف حق
د كه یبعدها ادعا گرد. شود یكا میآمر  است كه ازآثار اودر جو ادت   تز ین تحسین مهمیی یسه او امروزه با مارك توایمقا. جامعه نوشت

ح فقر به مارك توا ام به آزادیاوازنظر رس  اورا از ، ش یشاره به تئودور دراباا تمن است گرویهیشاگرد و ، خوایهین و ازنظر احیی
 . دانند ید میعرصجد ستی یو ناتورال ستی یان مكاتب رئالیمایرهپ

 
ح زندگ روشنفكر  مار و دروتز یروان ب ده و گایهیچیپ بلوف به رس 

دازد كه دچار ازخود بیم ت  كایآمر   ییر
 

 . دهیگرد  گانیك
ف انساتز یثیاودرآثارش بااعتقاد به ح. آورند  یم بحساب، یو انتقاد ت  اجتما، انهین چپ غالب آثاراورا واقعگرایمنقد ، ت و رس 

ایم ز ت توان جامعه شناس ادت  یاورام. قائل است ت  دگان اجتمایب دیآس یخاص برا احیی . كا دانستیهوش قش  روشنفكر آمر یر

ثار بلوف كوشش برایا یزه فوق به و یجا یاعطا یته نوبل برایل كمیازجمله دال 
ُ
ه و یم انسانها و تجز تفاه ین بود كه نوشت ؛ درآ

ز مصالمت آم ستی یگفت كه اگر ماهمز یبلوف م. دهیگرد،  تی یجند مل یكشورها  یف فرهنگ امروز یف و ظر یل لطیتحل  باهنوعان یر
كه گرچه همچون لحظه عبادت   آرامش  ، درجهان پرهرج و مرج آرامش  ، میات و هیز آرامش بخش دار یاز به ادبین، میرفته باشیراپذ
افت نوبل گفت كه كودك درونش لذت برد و عالم كهنسال قلبش به یاودررابطه با در . ه هجوم مرغ توفان دارد ب چشیم ویل، است

د كردند كه همچون سا ن ادت  یاز منتقد بعیصز . شك و پرسش افتاد  ز   تز یدچار بدب ت  كایر روشنفكران آمر یآنزمان به او گورس 
 

 فرهنیك
 . د یدرس اخالق خودرا مشغول نما فقط به دادن یهودی روحاتز  ینشود و مثل خاخام ها
 او با جنبش ادت   دشمتز . مدرن استیر درباره بلوف گفته شد كه او نه پسامدرن و نه ضدمدرن بلكه غ ادت   دربحث تجددخوایه
الیآوانگارد وانتقادش از ل  یی 

 
  هستند  ن او مدیعیمنتقد. د یگرد  یامون و یر ن قضاوت پیانه موجب ایسنت گرا از موضیع، سم درزندگ

  یخواهان راهها، ات اسایسییر ل به تغیو بدون تما سنتی  -ارتجایع ایمیكه بلوف باپ
 

 یكوشش برا  یشد و او بجا نجات در زندگ
 ، ت   و تحول اجتماییر تغ

 
ز ش را با میو غالبا رمانها. كنار آمد   بافرهنگ غرب و دشمنان زندگ كنند كه یسه میمقا، یگردبحث و جلسه ایر

از آثار او موجب  ت  كایآمر  یستهاینیان و شو یراستگرا یهوادار . ستانه در صف حاكمان جاخوش كرده استانساندو  ایمیسنده باپینو 
 یه درخت تنومندیبلوف درسا. كابود یمدرن زمان خود درآمر  انات ادت  یاومخالف جر . ان جنگ شد یش بعداز پایشیی كتابهایفروش ب
 . ستند ین ه هر اهل كتات  قه و عالقیپرداخت كه مورد سل جاوداتز  ینش آثار یبه آفر 

ات یتوانند با واقعیقهرمانان آثارش چون نم. بزرگ یو مدرن شهرها دانست از زوال فرد درجامعه صنعتی  یتوان انتقادیآثار او را م
 یو ب وطتز  دچار احساس ت  ، ند یایكنار ب  یه دار یتلخ رسما

 
 یدر واقع گانیك

 
ت یصگر از شخید بعیصز . شوند یم ت  كایروزمره آمر  ات زندگ

  بود كه انساندوستی  بلوف مدیع. شوند یم ستی یو راس مذهت   یشداور یآثارش دچار قضاوت و پ یها
 

براثر هجوم  و سبك زندگ
ز صنعت و ماش شده و  یمیقد، سمیاست كه هومان ست مدیعیط ز یاوبااشاره به مشكالت روزانه و مسائل مح.  نابود شده اند یر

  معتز  و ت   پوجر . فقط درخاطرات بجا مانده
 

 یر ش غالبا اسیقهرمانان كتابها. ش بود یاز موضوعات رمانها یكی انسان غرت   بودن زندگ
ا درمقابل هجوم  اس انساتز یو  تز یاواشاره به بدب. ط اطراف خودبوده و دچاركمبود رابطه باهمنوعان هستند یمح انساتز یر ط غیرس 

اض اجتما كوشد باسبك خاضید و مینمایزمان خود م تمدن غرت   ز مطرح كند  ت  اعیی   یاوبه شهرها. راباطیز
 

كا اشاره یدرآمر  بزرگ
ز آنها به ارتش برایكار آن پید جوانان بید كه تنها امینمایم فاجعه ، تلر ی: هیر ر تعثیشده بود كه ز  بلوف وارد جهاتز . جنگ است یوسیی
ح ین جهان ناپایوشد تا اكیم یهودیك خاخام ید و فرانس فانون به تكان آمده و او همچون یفرو  یها یتئور ، ما یوشیر ه دار را رس 

 . د یمدرن استفاده نما تی ینمود تا در آثارش از عناض رمان روا او سیع. دهد 
ح محالت مهاجر ، از روشنفكرانیر بلوف غ ح . كا پرداختیان طبقه متوسط آمر یهودین و یبه رس  كه   ان نسل اول و دویمیهودیرس 
اوبه . كا هستند یبزرگ آمر  یان شهرهایهودیش غالبا یرمانها یتهایشخص. ستند ند و دچار فقر هینمایم وطتز  كا احساس ت  یدرآمر 
ح  دازد كه آنزمان در محالت فقیم اتز یهودیرس  ز نشیر یر  یهودیت یاز اقلیر اوغ. اه هستند یدربازارس كاگو دالل و قاچاقخر ی شهر شیر

ح موضوعات و رسنوشت انسان در جهان صنعتی  دازد یبزرگ م یشهرها درآثارش به رس   ین آثار اورا ضد روشنفكر یاز منقد بعیصز . یر
 . یهودیلكرده یخصوصا ضد روشنفكران تخص، دانند یم

  ا آمد و یلیدركانادا بدن یهودی یدرخانواده ا 1919سائول بلوف درسال 
 
. كا مهاجرت نمود ینش به آمر یهمراه والد در سه سالگ

 پرداخت و سالها استاد جامعه شنایس ات و انسانشنایسیادب، ل جامعه شنایسیاودر دانشگاه به تحص. ك بازرگان روس بود یپدرش 
 . كا بود یآمر  یدر دانشگاهها
ز را ن ت  موضوعات اجتما، م از واژهها یعظ ینه اید كه با گنجیهمه جانبه نام یبا استعدادها یسنده ایتوان نو یبلوف را م ار ی بسیر

ز  یكارگران با عناض   یانه و كوچه و بازار یك روشنفكران و زبان عامیك و آكادمیاواززبان ش. د یر گیم یجد ت و یشوق و بشاش، از طیز
ه ید كه باتكیگو یم یبلوف از قهرمانان روشنفكر . كرد یكاگو استفاده میش یابانهای آس و پاس آنزمان خیر ان فقیهودی رسزباتز 

  یبرا راه حیل یایجو ، غرت   یبرفرهنگ و تفكر قو 
 

 گفتماتز ،  ت  عناض ماجراجو یا حاو او غالب یرمانها. شان هستند  مشكالت زندگ
 . هستند  یده ایو ا
 ، فرشته رحمت باران، مارس یماجراها: سه رمان مشهور او . درام و مقاله هستند ، داستان كوتاه، رمان: آثار او شامل 

ز
اف ، دوك و ارس 

 ، قرباتز : ر آثار او یسا. هستند 
 

در . نام دارند ، و ماه دسامر استاد ، هیو هد اثیر م، مرد معلق، آبداتز  یبا پا تو ، زاملر  یآقا، دكان زندگ
  یغالب آثار او فرد در جستجو 

ز
اف ك روشنفكر كه استاد فلسفه و ینوشته شده  1964كه در سال ،  دوك خود است و در رمان ارس 

ز خ نی    تار  ز یسد و در جر ینو یبه خدا م  جهان حتی یر به مشاه ناتمایم ینامه ها ت  ل مشكالت زناشوی است بدال یر نگونه نامه یاان نوشیی
د و گرچه دارایم او به رابطه خودبا جهان و جامعه تر ، فرستاده نشده یها درنظام  است ویل و منطفی  علیم یچهاچوب فكر  یی 
كه تنها   جواتز  یا انسانهایدانست و “انسان معلق “ا یتوان یآثاراورام موضوع تمام. شود یم دچارمشكل ورسگرداتز  یه دار یرسما یادر 
 ارتش و نظام اطاعت كوركورانه یر  بند و زنجیر اس، در دمكرایس یشهروند ك هستی یرسباز شدن است و حتا در  نشا شغیل یآرزو 
 . باشد یآن م
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 . ادیب و فیلسوف ایتالیات  ، یادی از کروچه۔ ۳۳
 

 Benedetto Croce (1866 – 1952). متفکری ضد فاشیست، کروچه
 
 
ال، سیاستمدار ، خمور ، متفکر ایتالیات  ، کروچه "  –" بنه دتو     ۱۸۶۶-۱۹۵۲میان سالهای ، و آنتی فاشیسم، فیلسوف لیی 

 
زندگ

 . او فرزند یک زمیندار مرفه بود و والدین و خواهرش را در یک زلزله از دست داد و خود شدیدا مجروح شد . نمود 
خود را بطور مثبت تحت تاثیر وی فرهنگ زمان . در ایتالیا مانیفست ضد فاشیسم را نوشت و منتش  کرد  ۱۹۲۵کروچه در سال 

ال و ضد فاشیستی گردید  او در مجله ادت  خود به مبارزه علیه موسولیتز پرداخت و میگفت که . قرار داد و موجب رشد افکار لیی 
 . انتقاد یعتز ابتدا انتقاد از خود 

به  ۱۹0۲" نقد " از سال  در مجله او . کروچه به دلیل مشهوریت و استقالل مایل توانست از تعقیب فاشیسم جان سالم بدر برد 
 فلسفه نو 

ز
ال ایتالیا و میان سالهاس  ۱۹4۷و  ۱۹4۲و ادبیات معاض پرداخت و میان سالهای ، تاری    خ، معرف  -۱۹۵۲رهی  حزب لیی 
 . رئیس شورای نویسندگان جهان بود  ۱۹4۲

لسفه وی ویل خالف فلسفه هگل فاقد سیستم ف. هگل و هربارت پرداخته، کروچه مدیع بود که در جواتز به مطالعه آثار مارکس
مبارزه اضداد نیست ، در نظر او دیالکتیک. تحول و تکامل روح و فکر است، او مانند هگل میگفت که تاری    خ و تاری    خ فلسفه. است

ز اجزاء فلسفه هگل گرات   امروزه اشاره میشود که او زیر تاثیر فلسفه ویکو نوع دیگر ایده آلیسم است که از . گوناگون است  بلکه سنیی
 . در آثارش ویل مقدار زیلدی دیالکتیک مشاهده میشود ، اگرچه او اغلب منکر هگل بود . ریشه گرفته

ز میدانند ،  کروچه را غیر از نماینده هگل گرات  نو  ییك نبود . گایه نماینده کانت گذات  نو نیر ز بعد از اینکه کروچه . وی خالف هگل متافیر
 ، در تئوری سیایس او بجای ناسیونالیسم و والیت گرات  . نماینده ایده آلیسم شد . رد بر مکتب پوزیویتیسم غلبه ک

ی
به اندیشه ترف

ال اهمیت میداد   . خواه لیی 
 نتیجه ساختارهای اقتصادی. خصوصیت خاص فلسفه کروچه توجه او به مقوله استتیک است

ی
اجتمایع -در نظر وی هر اخالف

ها او میگفت که آزادی را فقط میتو . است ز ز تمام سنیی در نظر  . روح و تفکر است، ان از طریق فکری و روج عمیل نمود و سنیی
و مبارزه ضد فاشیستی یعتز مبارزه علیه قدرتی که به ، و اخالق یعتز مبارزه مداوم علیه زشتی ، کروچه تاری    خ یعتز تاری    خ آزادی

، سکوی دوم منطق است، سکوی اول استتیک است. تسخن میگف پله یا سکو  4کروچه برای جریان تفکر از .  اخالق زور میگوید 
 . این چهار پله بخش  از تفکر نظری یا تفکر عمیل هستند . و سکوی چهارم اخالق است، سکوی سوم اقتصاد است

و فلسفه تاری    خ ، فلسفه عمیل منطق، او خالق آثار مهیم در باره استتیک. کروچه کتابهای زیادی در باره ادبیات و تاری    خ نوشت
او در کتاب استتیک به کشف و حدت فرم و بیان در اثر ، با تکیه بر ایده آلیسم آلماتز . وی اهمیت خاض به ادبیات میداد . تاس

ی گردید   . هیز
مکاتبه با  ، گوته،  شعر و ضد شعر ، اصول زیباشنایس، علم بیان عام ها ، استتیک، مقدمه ای بر نقد و تاری    خ ادبیات. از جمله آثار او 

و تاری    خ بعنوان فکر و ، ۱۹تاری    خ اروپا در قرن ، منطق بعنوان علم مفاهیم مطلق، وضوعات زنده و مرده فلسفه هگلم، فسلر . ک
تو اکو مدیع است که. آغاز شد  ۱۹۲۷ترجمه مجموعه آثار کروچه به آلماتز در سال . عمل کروچه در باره استتیک بیش از چند   امی 

 . د صفحه نتوانت در باره استتیک ارسطو بنویس
بعنوان ایدئولوگ ، پایه گذار ایده آلیسم نو ، نماینده هگل گرات  نو ، منابع چپ در باره کروچه اشاره میکنند که او ایده آلیست

ال ایتالیا -بورژوا ال، لیی   . با فاشیسم مخالفت و مبارزه نمود ، در زمان خود با کمک تئوری و عمل، و رهی  حزب لیی 
ال-د در فلسفه عدالتخواه بورژواگرامایس  در باره کروچه مینویس ز در ، لیی  وی نتوانست یک وحدت ایدئولوژیک میان باال و پائیر

ز علوم طبییع و علوم اجتمایع فرق است ؛ .  جامعه ویا میان عوام و روشنفکر در وسط برقرار کند  کروچه همچون دیلتی میگفت بیر
دازد   نمود   ۱۹عقلگرای قرن  ویکو را بعنوان، زیر تاثیر هگلکروچه .  ییك به موضوعات عام و دیگری به مسائل خاص مییر

ز
معرف

 . بود  ۱۷گرچه او در اصل یک اخالقگرای قرن 
 

 . !  وداع با شاعر كودتاجر  ۔۳4
 

 . كه شاعر شد   زشیك 
س  . ستیونیپرخاش به شاعر اكسیر

 . ك ! یبا سواد تئور ، یشاعر 
  Gottfried Benn (1886 – 1956)بن  د یگوتفر 

 
س، بن د یگاتفر   یآقا   ت  بایز “و “ مهاجرت دروتز “: مانند  ستم وخالق اصطالحاتی یمه اول قرن بیآلمان درن ستی یونیشاعر اكسیر

 –د و روشنفكران یدولت جد –ت یك مانند: هیز و حاكمیتئور  یخالق آثار ، شنامهیو نما، داستان، رمان، از شعر یر غ، “زشتی  شنایس
 یر مس -شعرمشكالت  –ن دوره یسنده در ایامون نقش نو یر پ

 
ز ن -دهندییر توانند جهان را تغیو شاعران م -ك روشنفكری زندگ  . بود یر

سی  ناز  سم شد ویلیهوادار فاش گرچه او مدت كوتایه ز اوران ستی یونیها شعراكسیر  ت  “ یر
اوبقول خود رسانجام به . دند ینام“ شهیر  هیز

 “نوع 
ز
اف از  اورد به شكیلیته زمان خود طاقت بیرمقابل بحران مدرننكه دیا یبن برا. خودپناه برد  مهاجرت دروتز  عتز ید! یتبع“ ارس 

 : پناه برد و نوشت“ فرم هستی “
ازآنچه یر غ، میفكر كرد یگر یماجورد-. میازآنچه فكركردیر غ، مینوشت یگر یماجورد -. میازآنچه بودیر غ، میستیز  یگر یماجورد

ز وچ -. میانتظارداشت    ییر
ی
ز چ، ماند  كه باف  . م! یش داشتیدرپازآنچه كه یر غ -، شد  یگر یدیر
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سیشعرزوال بن رام چپها  -دندیها او را خوك نامی  ن سبب پانزده سال ناز ید بدیشا. دهند یسم قرارمیهلیسم و نیونیان دومكتب اكسیر
الها به او فاحشه فكر یل – چلفتی  یاو را شاعر قراضه    ستی یهلین، ونیو مذهب -ان اورا مرتد شمردندیدیتبع -لقب دادند یی 

ز
  اش معرف

س یبن تنها شاعر  -. د كردن ، سم غرت  یالیماتر : اودرآثارش خودرا دشمن. سم وفادارماند یونیاست كه تمام عمر به مكتب اكسیر
ز دروغ تز یخوشب، سم علیمیوتیپوز   یر

ی
 یحیو مس، ت  كایسم امر یتالیكاپ،  سم رویسیكمون،  صنعتی   ترف

 
 ، ت فرهنیك

ز
 . كرد   معرف

  یها یر مستقل از ارزش گزا یات و هیز یبن خواهان ادب 
ی
س. بود  اخالف فرهنگ حاكم غرب ، مه اول قرن گذشتهین یستهایونیاكسیر

س از شاعراتز  یكیاو . خواندند  ت  را بورژوا مندا نه درقالب مكتب اكسیر چكس یه. ان نمود یست بیونیاست كه بحران زمان خودراهیز
شعر  یت او برایاهم. ات و هیز قرن گذشته هستند یدبمهم از ا آثاراو بخش  . اورد یازشعر را آنچنان به لرزه در ن چون او تصور سنتی 

و  –قبول مقوله زمان  عتز یت یدرنظر او روا. بود “ تكامل فرم“با  اتی یبن خالق ادب. قابل انكاراستیر امروزه غ، مدرن و آوانگارد آلمان
ز یحضورزمان را به رسم عتز ی ت  داستان رسا  . ت شناخیی

، اودردانشگاه. بود  شیك معلم سوئیو مادرش  ش آلماتز یك كشیپدرش . حول درغرب بود و جنگ و ت زمان او زمان بحران اجتمایع 
 پوستی  یهای  مار یب یبرا شد و سپس مطت   پزشك ارتش در دوجنگ جهاتز  ات و فلسفه خواند و مدتی یااله، ل پزشیكیش از تحصیپ

ز رادربرل و مقاربتی   یارهایچگونه مع، درحال زوال است ر وازنظر جسیممایكه انسان دائم بیگفت درحالیم یو .  بعدازجنگ بازنمود یر
 
ی
حاكم  یفرهنگها ییر شگیقابل پیر و خشونت دانست و از زوال غ ش پوجر یدان نمایخ را می    اوتار . توانند ثابت بمانند یاش م اخالف

 . سخن گفت، خی    تار 
ز حرف م، و قطع روابط انسان مدرن -بن درآثارش ازرنج انسان تنها “ سم آلماتز یده آلیا“گر ادامه دهنده ید یلیكوشد تاباوسایند و میر

 یفرار ازاحساس ب یاوبرا. باشد 
 

  یسازگار ، چون بنظر او درآنجا ، كند یه میعت را توصیپناه به طب، درخود  گانیك
 

كامل   و هماهنیك
 . وجوددارد 

ان جوان وحش   یموشها، د كه درآنها یگو یم یجنگ زده ا یبن از شهرها از مرده  –شان النه كرده ه كودكانیتغذ یبرا، درالشه دخیی
 یخانه ایرا در م شت  ، دهیبقتل رس یفاحشه ها یطال ید كه بافروش دندانهاینما نقل قول یم، و نگهبان خانه اموات یشو 

 . گذراند! یم بخویس  
 یر تاث اوتحت. آورند  چه بحساب یمیو نیر پ، و شاعرانه یهیز  وازنظر رسمستی  –وارث شوپنهاور  یدیو ناام تز یبن راازنظر بدب 
 یك واقعی، هیز  ستی یدرساختار فرمال ه نظم اجتمایعیخواهد علیم، لكهیو ر ، بودلر ، چهین: سمیهلین

ی
 ویل، اد نهد یدرا بنیجد ت اخالف

 یست بلكه از بین متعایل یده آلهایا یایشعرش خالف بودلر جو 
 

ز حرف م معتز  انسان و جامعه پوچ و ت   چاره گ چه یند و همچون نیر
 قرارداد بلكه جادوگر یر تحت تعث 1948را بعد از سال  ت  او نه تنها شعر جوان بورژوا. ند یب یم یت هیز یرادر خالق واقیع تعال خوایه

ز زبان ن را تنها شاهد ا. نام گرفتیر ، چهین: ه آثار یسم علیشود كه رفتار فاشیامروزه ادعا م. انسان دانست ده آل خوایهیبن هیز
د  كرده و به مهاجرت دروتز   یباحاكمان خوددار  یكه بن از ادامه همكار   موجب شد ، و استفان گئورك، ش مانییز یها امون یر پ. پناه بی 

( گفته معتز یشاعر همدوره او  سی) بش  به  اویل ویل –دند ید ك هدف یمیجهان  نظیم ست در ت  یونیشود كه هردو شاعر اكسیر
 . بحساب آورد  شخیص دركنار طبقه كارگر پرداخت و )بن( هیز را تنها سند نجات ایسیت سیفعال
اض یبعدها با قدر ، كوتاه مدت خود   ایسیبن باوجود اشتباه س  ، فدرال آلمان یب جمهور یو صل –زه بوشیز یدو جا، جنجال و اعیی

 ، مورگو ، مغز ، گوشت:  گر آثار او یازد. راازآن خود نمود 
 

، بیك بازرگان ادینامه به  700، پشان، ستا یاشعار ا، یمواز  دوزندگ
سشعردهه اك ز ، شاعرانه یها رسمستی ، در پشت پرده ت  صدا، یر سه مرد پ، اشعار منتخب، ستی یونیسیر ، انیو جهان ب، ینی  سنیی

 . هستند 
ز انسان ن یهای  مار یب ص ادت  ید به تشخیكوش،  چون پزشك بود ، ه پرداز ادت  یو نظر ، سندهینو ، شاعر ، بن د یگاتفر    دازد یر او حتا .  بیر

ك او یو سنبل یزبان نشانه ا. كرد یاستفاده م، صنعتی ، خارج  ، علیم، انسان شنایس، پزشیك، یسست شنایز : یدراشعارش از واژهها
، مارستانیب، سیسفل، رسطان، ورم، زخم، خون: بن بدون احساس كراهت از . و زبان كوچه و بازار است، اسطوره، فلسفه: شامل
ز حرف م بزرگ صنعتی  یو ابتذال در شهرها، خانهیمرده شو ، خانهیر فق  . ند یر
س یامروزه پاره ا  تواند مستقل از زمان وجودداشته یفقط م یسد كه فرم هیز ینو یاو م. نامند  یم“ ضدشعر“اور  ستی یونیشعر اكسیر

 ، دهها یه پدیوجود خواهد داشت و بق، و آرامش، وحدت، امیپ: ت به معتز یابد، و فقط درهیز -باشد 
ی
بن . و گذرا هستند  اتفاف

از موضع ، یبورژواز  یبه رد ارزشها، نمود باتكامل فرم درشعر  اوسیع. وز شود یر زمان خود پ سمیهلیبر ن، كوشد باكمك هیز یم
س دازد ، ستی یونیاكسیر  . بیر

 

 . ادت   یق جنجال هایاز طر  یافشاگر ۔ ۳۵
 

 . ادت   یباز  تا قرتی  ت  از پوچگرا
د با بورژواز یپرخاش به خلق هللا   ؟  یا نی 

 . سنده شدند یكه نو   ت  بچه ننه ها
  یه حماقت هایرش علشو 

 
 . روزمره گ

 ی؛ علت نو  یمار یو ب یمیتی
 

 ؟ سنده گ
 گر ! یشلوغكار د ادت   ك قرتی ی

 Thomas Bernhard (1931 – 1989) برنارد توماس

 
م، با یز ، فیلط، او چه انسان: مهربان، د یگو ینزد خود م، ند یب را كه یم ش  یسنده اتر ینو ، عكس توماس برنارد ، خواننده ، مؤدب، محیی

 یشیی با بیب ت  با آشنا ویل -ش خود داردیرا درپ و سوسویل، آرام، نازنازو ، ورژوا ب
ز
م یتید كه اواحتماال به سبب یخواهد فهم، یو  وگراف

ك  یتحر ، جنجایل، اغراق گر ، پوچگرا ، خودخواه، پرخاشگر ، د یناام، چه آدم: تلخ، سل یمار یو ابتال به ب- كودگ  یشدن در سالها
ز ش رانیاست كه حتا چاپ و نش  آثارش در اتر  ییر و گوشه گ، نها ت، گرانیكننده خشم د  . شه ممنوع نمود یهم ی برایر
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دوم  ساله بود كه پدرش را درجنگ جهاتز 9د چون یچگاه پدرخودراندین بود كه او هیبرنارد ا ازجمله حوادث ناگوار دوران كودگ 

وع“ك رابطه یبود كه براثر  نجار جواتز ، پدر برنارد . بود  ش  یسنده مشهور اتر یك نو یدخیی ، و مادر برنارد . ازدست داد  با مادر “ نامش 
نكه یرسپرست بش بردند و بعد ازا ل برنارد و مادرش سالها در اقامتگاه زنان و كودكان ت  ین دلیبه ا. شده بود  یصاحب فرزند، برنارد 

ز مادرش ن  یك اتوبیاش بعدها  امون دوران كودگیر اوپ. ت اورا مادربزرگ و پدربزرگش بعهده گرفتند یترب، فوت نمود  درجواتز یر
ز
 و گراف

 . ش درگذشتیدر اتر  1989ا آمد ودرسال یدر هلند بدن 1931درسال ، توماس برنارد . نوشت یپنج !جلد
  م درجهاتز یسم تا ثابت نماینو یم، او مبگفت

 
 یپرسشها یچون تنها مرگ جوابگو ، ن نوع ممكن استیبدتر ، م كه آنیكنیم زندگ

دازد یط و جامعه اطرافش میامون محیر  و خشونت پیر او به تحق. و شكست است نشانه ناتواتز ، زبان، برنارد  یابر . ماست برنارد . یر
 یكرد كه با كمك نو یشه ادعا میهم

 
 ، در نظر او . مرگ را دهها سال به عقب انداخت یوز یر پ، ن آواز یو تمر  سندگ

 
است  گذرگایه،  زندگ

  یل براین دلیبه ا، ان جهنمیاز م
 

 ینو ، ممكن او تنها فرم زندگ
 

 . بود  سندگ
اودرآثارش . نند یب یم جهان را بشكل جهنیم، مارگونه شانیل احساسات بیدانند كه به دلیم ت  امون انسانهایر پ ایلیخ آثار اورا گزارشاتی 

 . ستی یلیهیالت نیبا تنفر و تما
 

، شكست، جنون، سقوط ،مرگ، یمار یب، مانند: غم ش و موضوعاتی یاتر  اشاره به انزوال فرهنیك
، نظم و پر هرج و مرج جهان ت  ، فرهنگ، استیس، سا یحمله به كل. كند یبه امكان شناخت م وشكایک، ستی یالت فاشیتما، سمیترور 

 یودروغها
 

  یش به بحث و مبارزه ایاو در نوشته ها. او است یگر هدفهایاز د، استیو س، اجتماع، فرهنگ، : زندگ
 

 مونولوگ
دازد یهان و جامعه مانه با جیوفردگرا   د در جهاتز یگو یاو م. یر

 
در  یم كه نه تنها محكوم به مرگ است بلكه مرگ و نابودیكنیم زندگ

او . شوند یختم م ییر و پ یمار یب، انسان به: مرگ“ آخر یهای  باز “ و تمام، كنند یب میانسان را تعق، یر واگ یمار یك بیهمه جا چون 
 . داشت، عهو جام، انسان، نسبت به: جهان منفز  ینظر 

ده و با انرژ ، ل هستند یده و طو یچیپ با جمالتی ، دروتز  یغالب آثاراو شامل مونولوگها  یها یندیاست كه ناخوشا یو زبانش فش 
 
 

ز ت آمیموفق رااجبارا ؛ویل زندگ دازد یبه درد و رنج جهان خود م یر یتصو  او با زباتز . كند یف می توصیر -یتراژد یشنامه هایدر نما. یر
مندان با جهان و جامعه ماو به ، یكمد دازد یروابط مشكل هیز  یر ش تعثیو در نوشته ها. یر

بكت و تراكل مشاهده ، از برشت اتی
 . شود یم

 یاتوب، شعر ، شنامهینما، داستان، آثار او شامل: رمان
ز
، یر مشاه، قدرت عادت، جامعه شكار : هستند؛ از آنجمله و نقد ادت   وگراف

ز ، یكارخانه آهكساز ،  لینامه ورژ یزندگ، سه روز ، سفره آلماتز ، سواركار ، بكار یظاهر فر ، ك دوستی ی، بتون، داستانها  مصلح ، رفیی
ز رزمیز ، علت، سیبور  یبرا جشتز ، جهان . دهیب دیآس یانسانها. وانهیمنكر و د، ك كودگی، ییر گوشه گ،  رسما . میتصم، نفس، یر

ز زم یرو   ، زنداتز . درجهنم  ویلیر
 

 یپ، كانت  مانوئلیا، س جمهور یرئ. منتقد فرهنیك
 

دان یم، روح آلماتز  یكمد،  ش از بازنشستیك
ز تگنشتیپشخواهر و ، رسما ، شگر یرایو ، قهرمانان ، مضخرف، نجات یكوشش برا،  دهیچیپ یساده ، یر استاد پ، ارزان خور ، یر
 . باشند  یم، مانیپ یشلوار نو آقا، سه مجموعه شعر ، حادثه، مصاحبه

 . هستند ، شیزه پن اتر یو جا، زه بوشیز یجا، شیزه دولت اتر یجا، رهمنزه شهر بیبرنارد: جا افتی یز در یازجمله جوا
پیپا، برنارد   یاننامه دوره هیز

 
پ، فی یموس: او در رشته. اش را درباره برشت نوشت شیك  یهیز

 
ز ن آواز و كارگرداتز ، شیك  .  درس خوانده بود یر

 

 االت نامتحد یا جنگ داخیل تلخ یداستان ها۔ ۳۶ 
 

وزه    ا ی Ambrose Bierce ( 1842 – 1914 )سه یر ب -آمی 
 ا ی ینگو یان كافكا و همیم یسنده اینو 
 ایطان ( ی) فرهنگ نامه ش یسنده یاز نو  یادی

 گرید سندهیك نو ی ست شدنیرسبه ن
 

ز نجا از حسیبود كه در ا یم رسم ادت   كه هنوز یزمان، ان جنگ رسد یتشكر شود كه بعد از پا راتز یسنده مهاجر اینو ،  نوش آذر یر
نتی یت ایك سای بخش ادت   مسئول ات یاد ادبیب، میموضع گرفته بود، ستی یالیو ما هنوز درسنگر فرهنگ انقالب سوس، بود  نیی

ات یسم روس مشغول كرده و ادبیا رئالیفرانسه و  ستی یات هومانیچون تا آنزمان خودرا غالبا با ادب، جهانخوار! انداخت یكایآمر 
ز از محقق ینكه پاره ایب تر ایعج. میآورد به حساب یم یه دار یسم و رسمایالیمیر كا را رسگرم كننده و محصول فرهنگ ایآمر   یر

جالب تر و ، مهمیی ، هیر و غ، دسپاسوس، ن بكیاشتا، كا از جمله آثار جك لندنیآمر  یات كارگر یكنند كه ادبیاكنون ادعا م دانشگایه
ندگان و صاحب ین مورد را به عهده آیما قضاوت درا. باشند  ق یمساب ستی ینیاستال یشورو  ت  ایپرولتار  غاتی یات تبلیتر از ادب شیرئال

ست یكا درآغاز قرن بیآمر ، دهیست گردیگم شده و رسبه ن،  سندگانیگر از نو ید یكینجا رساغ یودرا. میگذار یم ات جهاتز ینظران ادب
 . میو یر م
وزه   تز یازنظر بدب. داده بودند ، ها  سنده تلخز یا نو یده یلقب تلخ چش، م گورگیش از ماكسیپ، ت  كایس آمر یداستان نو ، سهیر ب به آمی 
سه یر ب. و استفان كرانه دانست ینگو یمعلم هم، شیتوان اورا آموزكار كافكا و از نظر فن درخشان داستان كوتاه نو یم، اس وتلخز یو 

  71در سن  1913درسال 
 
امون یر شود و پ داخیل ك رفت تادرآنجا شاهد جنگیكا به مكز یآمر  ت  رسخورده از اوضاع اجتما، سالگ

سال  90د شده و اكنون بعد از یاز آنزمان تاكنون ناپد، در هرج و مرج جنگ ویل. جنگ گزارش دهد  عدالتی  و ت   پوجر ، خشونت
 . ست شدنش ناشناخته ماندهیل رسبه نیدل
الت یش تمایسه در داستانهایر گرچه ب.  داستان آلن پو را درآثارش بكار گرفت یو تئور  است شیاو شاگرد ادگار آلن پو در داستان نو  

 آثار یر ر تعثیاورا ز  یدر داستانها انساتز  ترس و برادركش  ، وحشت. آورند  واقعگرا بشمار یم یسنده ایاو را نو  ویل، دارد  ملودرایم
ز بدب یسنده ایاو نو . دانند ی میر شكسپ و . هد دیط هرج و مرج ناامن زمان جنگ را با دقت نشان می است كه جو و فضا و محیر

ز قیسد كه با ینو یم  ، نان به وقوع مرگ در هر لحظهی و اطمیر
 

ز را ازدست داده است انسان هرنوع معتز  زندگ ت و یو در وضع. داشیی
ا دانست چون در نظر او رمان یسه عمر رمان را كوتاه میر ب. شود یمبدل م یو  به دشمن شخیص روان هرانساتز ، ط ترس و نا امتز یرس 

طان ( یكه نارس  آثارش اورا وادار نمود تا عنوان كتاب ) فرهنگ نامه شیزمان. ات زودگذر استیواقعاز  یك نسخه بردار یفقط 
اض زد و در نامه ایر ب،  دهد ییر راتغ ق آمر  به دوستی  یسه دست به اعیی  ت مقدس شده یك شخصیطان یا شیكا گو یخی  داد كه در رس 



35 

 
 موضو ، سهیر كوتاه ب  یاز موضوعات مورد بحث داستانها یكی. 

 
ز مورخ. انسان است ع مرگ در زندگ مكتب آبزورد و ، اتی ادبیر

ز سیسوررئال، دانند و در فرانسهیسه میر را ادامه نظرات ب ت  كایآمر  یپوچگرا گر یموضوع د. اه ( اثار او رفتند یست ها به استقبال )طیز
و فاصله   یسه با خونشدیر ب. رابطه است ب دهنده در آنیفر  یدهایو ام ك اوتوتر یكردن   ممكن بودن عمیلیر سه اشاره به غیر آثار ب

ح خشونت و ز  ستی یژورنال ییر گ دازد یاز جنگ م نایس   یانهایبه رس  انه نگرفت و یصلحخواهانه و صلحجو  چگاه موضویعیاو ه. یر
دازند یند كه به آزار همنوعان خود میب یم یخودخواه و فاسد، نادان، احمق یجه اعمال انسانهایجنگ را نت چاره  یبسه غالب یر ب. یر

 
 

ز ش تعیر و رسنوشت ازپیجه تقدیبش  را نت یها گ ز  شده او نییر  . دانستی میر
از او  یادیآثار ز ،  از چند كتاب داستان و مقالهیر گرچه موضوع آثارش محدود و غ.  ست قرن گذشته درغرب مشهور شد یاودر دهه ب
سه ( منتش   یر با عنوان ) رنسانس ب از او كتات   در قدرداتز ، مه قرنیك مدرن ( داده اند و در نیسه لقب ) كالسیر به ب ویل، بجا نمانده

ز از جك لندن ن، او  شیبان سبك داستان نو یازجمله رق. د یگرد سنده ناسازگار و یك نو یچه یسه همچون نیر ب. شود ی نام برده میر
 یا و خیتمسخر رو ، اسیو  تز یطرح بدب. نامناسب زمان خود بود 

ز
ز كش، الباف موجب شدند كه او ، درجنگ یلم یدن قهرمانهایبه طیز

ح دق، منتقد چپ، نگیاستفان هرمل. ابد ین یان مردم عادیم یادیخوانندگان ز  سه را با یر ب یات در داستانهایق جزئیدقت و رس 
 . كند یسه میمقا س مشهور آلماتز یشنامه نو ینما، تیكالس  یها ت  توانا

وزه  ك مزرعه دار یپدر او . د شد یك ناپدیدر كشور مكز  1914تماال در سال ا آمد و احیو بدنیالت اوهایدرا 1842سه در سال یر ب آمی 
ز ن م شخیصیك كتابخانه عظیبود كه صاحب  ز سه نیر ه بیاول ت  آشنا ی برایر . خودآموز بود ، یات و روزنامه نگار یسه در ادبیر ب.  شد یر

 او در كودگ. ( شد  1865 – 1861)  گ داخیلدر جن جنوت   ه نواجیعل االت شمایلیاو نقشه خوان ارتش در كنار رسبازان ا درجواتز 
ك ی یكارگر چاپخانه   سه مدتی یر ب. د ینابالغ ( نام یها ن رابطه ) وحش  ید و پدر و مادرش را بعدها در ایكش  یمیعظ تی یدرد و رنج ترب

نگار در لندن بود  كا و چند سایلیدر امر  یروزنامه ضد برده دار   ید یها یاز جمله ناگوار . خی 
 

كشته شدن پشش در ،  سهیر ب گر زندگ
 . بود  ك دوئل محیلی
 . افتیش یدوم افزا و جنگ جهاتز  یكا بعد از بحران اقتصادیسه در آمر یر ت بیمشهور  
ل یاز جمله دال . كا هستند یآمر  امون جنگ داخیلیر ن آثار او پیو مجموعه داستان ) چهره مرگ ( از معروف تر ، طانیفرهنگنامه ش 

ز ، شیت داستانهایموفق ز جان انگیه ت  و خلق فضا، استادانه یفن نوشتار ، شیكوتاه نو ،  خاصطیز ل یسه بدلیر ب. وند یر بشمار م، یر
 یب

ز
  یاو محتوا. كا شد بعدها یات امر یجذاب ادب یاز چهرهها یكی، و بكار بردن جمالت قصار در آثارش، ب خود یك و عجیتراژد وگراف
او  ستی یش بر اساس فلسفه دوئالینانه در روال داستانهایشناخت بدب. د یمسم روانشناسانه نایرئال، ت  واقعگرا یش را بجایكتابها

  ش كشیاو در داستانها. است ت  تصورگرا – ت  و سبك واقعگرا، تز یو ع اختالف درك ذهتز ، عتز ی
ز
 نیم را عامل و سبب جنگ معرف

 ید بلكه آنرا غالبا تقدینما
ز
 ا ت  یگرچه او به خودفر .  كند   یم ر و رسنوشت انسان معرف

 
را  كند و راه نجاتی یاشاره م نسان در زندگ

و  سم حق بجانت  یك مكانیانسان در آثارا و به  ت  یخودفر . آورند  اخالقگرا بحساب یم یسنده ایاو را نو  ویل، د ینما شنهاد نیمیپ
  یاو تراژد. شود یل میانه تبدیپوچگرا

 
آنان  یعمد یوشكار و فرام، گرانبها و مناسب  یرسبازان را در از دست دادن فرصت ها زندگ

 . داند یم
  

 یب۔ ۳۷
ز
 یاتوب -، آنان وگراف

ز
  ما ؟ وگراف

 

  Biographie: وگرافز یب
 

 یاست كه عالقه خواننده به مطالعه اتوب مدیع، روانشناسانه غرب از نقدادت   امروزه بخش  
ز
 یا كوشش بی -گرانید وگراف

ز
 وگراف

 یاتوب یدر جستجو ، ینامه اینگونه آثار زندگیسنده ایا نو یواننده ك دارد و خیوگرافیل اتوبیخود دل، ازاهل قلم بعیصز  شینو 
ز
 وگراف

 یب. خودش هست
ز
 “ كه معتز   وناتز یاست  یواژه ا – وگراف

 
ح زندگ  یدهد و بانام بیم“ رس 

ز
 : چون ساتز ینو  وگراف

، و عرص نو ، انهیم یسدهها، باستان: یدوره ها گرچه.  ش درغرب آغاز شد یسال پ 2400در ، و نپوس، توسیتاك، سوتن، پلوتارخ
 یب

ز
  ت  ت فدرگرایاهم ل عالقه بهیآن بدل ت  شكوفا ویل، سان خاص خود را داشتند ینو  وگراف

 
در دوره ، یر مشاه خصوض و زندگ

 یب، درآغاز . باشد  رنسانس یم
ز
ح تار  یشاخه ا وگراف  یب، خی    خ بود و با رشد علم تار ی    از رس 

ز
ز ن شینو  وگراف . افتی ت خاضی اهمیر

 یب. را دارند  اجتمایع یدرشناخت جهان و روشنگر  : سهیمیادعا، درنسان میوگرانو یب
ز
ح تار یر س غینو  وگراف ممكن ، خز یاز رس 

ز را ن یو هیز  ت ادت  یاست خالق  یدر ب.  مد نظر داشته باشد یر
ز
ح تار  عتز یاز هر دو ابزار  یامروز  یها وگراف  ت ادت  یو خالق خز یرس 

 یب ژانر ، انه غربیم یدر طول سدهها. شود یاستفاده م
ز
 ، شینو  وگراف

 
ز مقدس به زندگ  . پرداخت یم، ان و حاكمانیر ام، شهدا ، یر

 یت و هدف بیاهم 
ز
 یب. گوناگون بوده،  خ فرهنگی    مختلف تار  یدر دورهها شینو  وگراف

ز
از خواننده و ، و ادت   خز یتار  یها وگراف

 و یب. تفاهم داشته باشند  یقدر ، آندوره یگذشته انسانها  یرایخواهند كه ین میناظر 
ز
، روح، ر: فكر یها اغلب در خدمت تصو  گراف

 یخ ژانر بی    درتار . هستند  و فرهنگ زمان خاض
ز
ز فردن خ اجتمایعی    تار ، وگراف  یهدف ب.  ثبت شده استیر

ز
ق یتشو  گایه  شینو  وگراف

ز تلخ و وحشت انگ رسنوشتی  تا خوانند بداند چه كساتز -است  یار یا دادن اخطار و هوشیو  -شید از ان فرد و درسهایتقل  یر
 . داشتند 
 یب 19درقرن 

ز
 یب، ستیو در قرن ب. خ شد ی    درخدمت علم تار  یله ایوس، شینو  وگراف

ز
بكار رفت كه  سندگاتز یاز طرف نو  وگراف

ز ته مورخیگر اتور ید ح حقا ی برایر ز مورخ و به نقل از بعیصز . ق را قبول نداشتند یرس   ید برایكوش  یبورژواز  18در قرن ،  چپیر
 یاز مثالها و ب، ت اعتماد به نفس خود یتقو 

ز
د تا یاستفاده نما، ینامه ایزندگ یرمان ها ا حتا گایهی، افتخارمند  یها وگراف

ز زحمتكشان را به تعجب و تحس ال درغربیبا كمك فرهنگدوستان ل.  اندازد یر ك چاپ یوگرافیب عمویم یمجموعه ها 17از قرن ، ی 
شد ؛ مثلن   یب“و نش 

ز
 . د یجلد گرد 56شامل “ آلماتز  عمویم وگراف

 یا ژانر اتوبی –ك یوگرافیمبحث رمان ب یگرچه برا  
ز
 ینجا از چند بیدر ا، گر الزم استید جا و فرصتی ، شینو  وگراف

ز
و  خز یتار  وگراف

 یب. شود یمشهور نام برده م ینامه ایرمان زندگ
ز
. گیو استفان تسوا، ناپلئون، نكلنیآبراهام ل، نیهلدر . روسو ، لو یشیر : یها وگراف

 . ها بشناسند  یلیرا ممكن است خ
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ز ، شیماكس فر ، توماس مان، سارتر ، هرمان هسه: از  پرفرویس   یدر رمان ها ح و ، داستان یومركز  موضوع اصیل، رگر یو انسیز رس 

 یف بیتوص
ز
 یك بیفردانسان با كمك طرح  تواند شاهد رسگرداتز ینكه خواننده میاای. ك شخص مد نظر استی وگراف

ز
در  -وگراف

ز ها، لیموس یرمان مقاله ا، بروخ خز یرمان تار ، رمان گروتسك كافكا ، توماس مان یرمان روشنفكر : مانند  یآثار  ش ییز یرمان طیز
ز و رمان مونتاژ دوبل، مان  . گردد   – یر
 یراامروزه بحران فرد و ب“ بحران رمان“ ب و معروفیعج ت  شگویپ

ز
 ، بقول كراكوئر ، خی    گرچه تار ،  نامند  یم، وگراف

 
 منتقد فرهنیك

 . ات زمان استیاتفاقات و واقع، از حوادث یبلكه مجموعه ا، ل نشدهیانها تشكاز اعمال انس، آلماتز 
ز م، پخش مصاحبه: یمدرن امروز  یدررسانه ها  ، گرد یر

ز
ز را ن، روزانه یادداشت هایو ، شیخاطره نو ، معرف از نش    بخش  یر

 یب
ز
 یب. آورند  بحساب یم وگراف

ز
به ، خی    ا به صورت علم تار یو  –دب و هیز ا: تواند بشكلیانسان م یبه موازات اقدام روشنگر  وگراف

ح واقع دازد یرس    یك باز ید یبا، ن گونه نوشته ها یدر ا. ات بیر
 

،  عام-خاص، قاعده -استثنا، تیواقع –ذهن : متعادل از  و هماهنیك
 یو ب، اجتماع-فرد، حال-گذشته

ز
 یاتوب-وگراف

ز
هر  ،است كه درآثار پست مدرن ات مدیعیمدرن ادب یتئور . د یبوجود آ، وگراف

 یب
ز
 یاز اتوب بخش  ، شینو  وگراف

ز
: چه گفته بود كهیازآثار ن یكیرونالد بارت دررابطه با . د ینما خودرا فرموله و طرح یم وگراف

 
ز
 یخ دارد كه بی    را با تار  یهمان رابطه ا فتوگراف

ز
 یس با بینو  و گراف

ز
 . شخص مورد نظر  وگراف

ز از مورخ گرویه.  ند یآ بشمار یم آموزیس   یك معمولن رمان هایوگرافیب یرمان ها  یرونق ب،  ادت  یر
ز
ل پناه انسان یرا دل شینو  وگراف

 یك بیدر . آورند  به حساب یم ایسیو شكست و فرار س و اجتمایع ی تنها و مرحوم! در دوره بحران فكر یر به موزه مشاه
ز
 وگراف

ا ت  روشنگرانه ممكن است جنبه ها  ، ایسیس، تز ید. یاقتصاد، ط: اجتمایعیاز رس 
 

ك دوره مطرح  ی، و مبارزاتی . روانشنایس . فرهنیك
 . گردند 

 

 . اتوتر آشتی طبقاتی ، ادبیات۔ ۳۸
 

 . جایزه نوبل برای دمکرایس روستات  
 

ز بیورنسن ۱۹0۳کمیته اعطای جایزه نوبل ادبیات در سال  نویسنده نروژی در آثارش به تبلیغ ، میالدی اعالن کرد که چون مارتیر
 . به دریافت جایزه نوبل آن سال مفتخر شده، پرداخته است آشتی طبقاتی و دمکرایس دهقاتز 

ز نویسنده برنده نوبل در کشورهای اسکاندیناوی بود  یک ایبسن. او نخستیر ایبسن . نویسنده معروف نروژی است، وی همدوره هیز
ین اثر او  در باره او گفته بود که  اش بود ، بزرگیی

 
. های انتقادی و اجتمایع پرداخت بیورنسن پیش از ایبسن به خلق نمایشنامه. زندگ

 . نروژ بود  ۲0او در کنار ایبسن ییك از درام و نمایشنامه نویسان مهم قرن 
ز ، وی ژورنالیست. نوول و مقاله است، داستان، شعر ، رمان، نویسنده ای است رئالیست که خالق درام، بیورنسن و مدیر تئاتر نیر

ز فعال بود ، نقد ادت   در زمینه های بیشماری از جمله بیورنسن. بود  اتز موضوعات اجتمایع و سیایس نیر  . و سخیز
د اجتمایع بود  ز ، وی چون مخالف استقالل پرولتاریا در نی   شد و راه نجات را در اصالحات صلح آمیر

خواهان یک اتوتر صلح طبقاتی
 . میدید 

وی در کنار ایبسن . یت مهم اجتمایع و انساتز دارد بیورنسن پایه گذار نوگرات  در درام کشور نروژ بود و میگفت که نویسنده مسئول
ز است. جزو کالسیکهای درام انتقادی و رئالیستی است  . بیورنسن خالق اشعار میهن پرستانه و رسود میل نروژ نیر

ثاری تاریخز بیورنسن در ادامه سنت دمکرایس دهقاتز با آ. نویسنده روایتها و داستان های دهقاتز است، او غیر از درام های تاریخز 
وع کرد   . امروزه اشاره میشود که او به ادبیات نروز برای عبور از مرحله رمانتیک کمک نمود . رس 

ال به دفاع و تبلیغ دمکرایس روستات  پرداخت استقالل میل ، او خواهان رفرمهای دمکراتیک بورژوات  . بیورسن از موضع احزاب لیی 
و خواهان اصالحات آموزیس  ، خواهان برابری حقوق زن و مرد ، ع استثمارشدگانمدلف، صلح میان خلقهای اسکاندیناوی، نروژ 

 . دانشگایه بود 
کت نمود  وی در جنبش خلقهای استقالل طلب اروپای . بیورنسن در مبارزات سیایس زمان خود برای استقالل نروژ از سوئد رس 

 . پرداخت و اسلواکها ، کروآتی ها ،  اوکرائیتز ها ، آنزمان به دفاع از لهستانیها 
وی نه تنها به . خواهان برابری اخالق عشفی جنش میان زن و مرد گردید ، وی با اشاره به خشونت و استثمار نظام رسمایه داری

 . مبارزه در راه استقالل میل نروژ بلکه کمیك مهم به تشکیل هویت میل کشور خود کرد 
او درام نویش سیایس است که در حرف و عمل . یس با سوئد شد خواهان برابری سیا، وی غیر از جانبداری از عدالت اجتمایع

بیورنسن در جنگ کشورهای . وی آنزمان در کنار امیل زوال برای آزادی آلفرد درایفوس کوشش نمود . خواهان پارالمنتاریسم گردید 
 . اسکاندیناوی با دو دولت پرویس و اطریش به جانبداری از جبهه اسکاندیناوی نمود 

او اجدادی روستات  داشت و پدرش یک . در پاریس درگذشت ۱۹۱0در نروژ بدنیا آمد و در سال  ۱۸۳۲یورنسن در سال مارتینوس ب
و  -از جمله آثار او. روحاتز مسیخ ساکن دهکده ای بود  ز د ، داستانهای دهقاتز ، رژه عروس، نمایشنامه ای در باره نیر ، میان چند نی 

گ، هپاول النگ، شاه، یک دستکش، سیستم جدید  ، نمایشنامه ورشکسته، پرچیم بر فراز شهر و بندر ، در مسیر خدا ، تورا پارسی 
ه هستند ، نمایشنامه رسدبیر   . و غیر

دازد  در نمایشنامه ورشکسته او به انتقاد از خود نظام . در نمایشنامه رسدبیر او به فساد مطبوعات در جوامع رسمایه داری مییر
دازد بدون اینکه   . هوادار مارکسیسم باشد چون او یک رفرمیست است و نه یک انقالت  رسمایه داری مییر

یالیستی مانند جنگ جهاتز اول و دوم اخطار داد  بیورنسن در پایان عمر  او آنزمان در باره غالب موضوعات . در باره جنگهای امیر
انتقادهای . نامه از او بجا مانده ۳0000وی نامه نویش فعال بود و بیش از . مقاله نوشت ۳000مهم جهان زمان خود بیش از 

وع   ۱۸۵0 موفقیت ادت  بیورنسن از سال. اجتمایع و نمایشنامه های سیایس او در خدمت احساسات وطن پرستی اش هستند  رس 
 . گردید 

 

 بدون رمان یسنده اینو ، بورخس۔ ۳۹
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Bjornson , Martinus Bjornstejerne (1832- 1910) 

 
توان  بورخس را یم. ننوشت او رماتز  ویل، و مقاله منتش  كرد  -داستان نوشت-صدها شعر رسود تز یسنده آرژانتینو ، گرچه بورخس

از  یمیبورخس چون هومر ن. مااست یبرا یك بزرگ علو یات كشورش همچون یادب یاوبرا. سندگان جهان سوم بشمارآورد یازنو  یكی
 ایسیازنظرس. س بود یچون مادربزرگ اش تبعه انگل، د یواقع گرد شیات انگلیادبیر رتاثیز  اودرجواتز . نابود یل خودراكورونابیعمر طو 

ز الت یكایاوضدمبارزه مسلحانه درآمر ، سم ومخالف حكومت پرون دركشورش بود یبورخس ضدفاش ز چگوارا ن ی به رهی  یر د یشا. بود یر
به  ویل، ست نبود یونالیگرچه بورخس ناس،  ند یگو ین میمنتقد. دانستند یراستگرا م یسنده ایستها اورانو یالیل سوسین دلیبه ا

درشورو یست بودودرتمجیفیست وپاسیآنارش مدتی  بودكه درجواتز  بورخس خودمدیع. هم باور نداشت دمكرایس  یدازانقالب اكتی 
نموده است  . شعررسوده ودرمجالت آنزمان منتش 

زه نوبل یو پروست جا سیاست كه همچون جو  سندگان مهم جهاتز یاوازجمله نو ، ند یگو یدوستداران بورخس بااظهار تاسف م
ز به مناسبت صدم، وه او یب، ا قدامهیخانم مار . افت نكرد یات رادر یادب محقق 14درحال حاضز : گفت  ی سال تولدش درمصاحبه ایر

ز ب  یقصد نوشیی
ز
وجالب بحساب  یتوان جدیازآن پروژهها را م یكیفقط  ویل، نفرازآنهاباماتماس گرفته اند 8، بورخس رادارند  وگراف

 . ات استیوهها در ادبیمهم ب یاز جمله نقش ها ن همیا. آورد 
 بورخس تبحرخاض، به نظر صاحبنظران. به قدر بورخس مورد مصاحبه قرارنگرفت یسنده ایچ نو یه جمیع یخ رسانه های    درتار 

ز مصاحبه گران داشت یدر دستكار    ارت   یمار یك بیاو به سبب . ودست انداخیی
 

 ت  ناینابو  یازعمرخودرادركور  یمیحدودن، خانوادگ
 ین دلیبه ا، بشبرد 

 
چگاه شعر یه شود كه گرچه تمام عمرعاشق بود ویلیدرباره بورخس گفته م. ستینزدمادرش ز  ل تا شصت سالگ

ز سیش ازسولژنیاوب، زه نوبلیافت جایدر  یبرا ش  یآزما ك همه پریسیدر 1970درسال . عاشقانه ننوشت وداستاتز  زه ی برنده جایر
 . آورد  یرا، نوبل

ز درآرژانت 1899سال بورخس در  پدرش . ل كرده بود یمرفه وتحص یاوازخانواده ا. س درگذشتیدرسو  1986اآمد ودرسال ی بدنیر
 ین زبان برایرامناسب تر  شیبورخس زبان انگل، بودن مادربزرگ شیل انگلیبه دل. ل دادگاه بود یدانشگاه ووك استادروانشنایس
  15اواز . دانستیرسودن شعر م

 
 یكتاتور یه دیان علیازنظام نكه گرویهیبعدازا 1955درسال . ل پرداخته بود یتحصدراروپا به  سالگ

 یستم است كه رو یسندگان قرن بین نو یازمهمیی  یكیبورخس . تخت كشورش بود یپا س كتابخانه میلیرئ اومدتی ، پرون كودتا كردند 
 یر تاث جنوت   یكایزبان در آمر  ت  ایاسپان یات مدرن كشورهایادب

 
ز ات مدرن آرژانتیه گذارادبیپااو . گذاشت  بزرگ ز  نیر بورخس .  استیر

ز دنیدر مادر  ت  ایسم اسپانیه گذار فوتور یایاو . د یسم خاص وطن خودگردیه گذارسوررئالیپا، بعدازبرگشت به وطن 1921درسال  . بود یر

ز الت یكایآمر  ت  سم جادویات پست مدرن و مكتب رئالیازآغازگران ادب یكیبورخس را، صاحبنظران  سبیك شیدرزبان انگل. دانند ی میر
 . كند یم خواننده تدایع یرا برا ت  كافكا  كه واژه ادت    وجوددارد بنام برخش

 ینو : باعنوان یدرمقاله ا بورخس درجواتز 
 

ات یادب، سد ینو ین مقاله میاودرا. مدرن را مطرح كرد  ت  داستانشا یقایبوت، و جادو  سندگ
و  شه خصوضیات همیادب، بنظر بورخس. خواننده است یو ت وكنجكایجهت رضا بلكه كوشش  ، ستیت نیر واقعیتصو 
، شاعرباستان، داز هزار یبورخس به تقل. داد یم ت وخوشبختی یات به اواحساس رضایت باادبیمشغول، د یگو یاوم. ك استیوگرافیاتوب
ا پاز یاوكتاو . سطرباشد  15 ل تراز ید طو یك شعرمدرن نبایكرد كه یه میباشدوبه نقل از ادگار آلن پو توص دطوالتز یشعرنبا، سد ینو  یم

 . انه رو و متعادل باشد یم نه ها آدیمیكرددرتمام زم  اوسیع، درباره بورخس نوشت كه یدر مقاله ا
ز محقق  -هابز-بودكه آثار: جان الك بورخس مدیع. دانند یس میست انگلیده آلیك ای فلسفه كالسیر رتاثیز  بورخس راازنظرفلسفز ، یر

مند، سندهینو ، گفتیاو م. را مطالعه كرده است تسیبنیال -نوزایاسپ-بركیل-ومیه ط اطراف یاست كه درهرج ومرج جهان ومح یهیز
ای    تار یر گرچه اس،  سندهینو . به جهان انسان و فرد بدهد  خواهد نظیمیش میده آل هایباكمك ا، خود  ، كشور خود است  ط میلیخ ورس 
 . تواند جهان خاص خودرا بسازد یم یو و اراده فردیر اوباكمك ن ویل

ز ك فیكا با یدرآمر  1962نكه درسال یقبل ازا، سد ینو یبورخس م عرفان و ، اتیاوباادب، د هوش فرآشنا شود! یبنام فر  راتز یكدان اییر
 . آشنا بود ، كشبین عطار و كتاب هزارو یدالدیفر -ازجمله با زردشت، رتز یفرهنگ ا

ی
ف -رتز یازجمله:ا بورخس دوستدارفرهنگ رس 

ز ن یهودیو  -عرت  -یهند  .. و اخالق هستند -فلسفه-اتیادب، شیمعشوقه ها، د یگو یاوم.  بود یر
ز چند مجموعه مقاالت ن، از كتاب شعر و داستان كوتاهیر غ، بورخس   -آلف -هزارتو-تیخ ابدی    تار : از جمله آثار او .  منتش  كرد یر

ز و تحس –د یش عقایتفت -باغ كوره راهها-اهیپرچم س-كتابخانه شخیص ، كا یو آمر  -فرانسه-سیانگل یاو در كشورها. هستند ، هی سایر
او . د یگرد  ت  ن اروپاینارس   زه ادت  یافت جایموفق به در ، همراه ساموئل بكت 1961بورخس در سال . قبل از كشور خود مشهور شد 

اد  -مسیج یهیز ، بورحس. ا ولف پرداختینیرجیو و  -دیآندره ژ -فاكیز -كافكا:  به ترجمه آثار  از جواتز  ز و كافكا را معلم -آلن پو -كیز  یر
ز و عطار را از معلم -شوپنهاور -و بودا، دت  ا  . ن سبب باشد ؟ید بدیران شایت بورخس در ایدرك و مشهور . دانستیخود م  فلسفز یر
 

 .. به موازات آقابزرگ ! ۔ 40
 

اتز  یبرا یشادروان بزرگ علو   90درسن ، كا رفته بودطبق عادت معمولیبه آمر  سخیز
 
ز . خورد یمفصل م یصبحانه ا، سالگ در  یطیز

سد یپا مارو  تواند ین صبحانه معموال مینكه ایح ایتوض. خورند؟یم یها صبحانه مفصل و قو ی  ها و فرانسو ید چرا آلمانیدانیم، یر
ز گو جواب . باشد  هیر  و غیر ش، تیسكو یب، كیك،  سوپ، سیسوس، تخم مرغ، كالباس،  خامه، یر پن، نان، مربا ، شامل:كره و طیز

 یصبحانه ا، بحث و عشق، یشاد و خوش همراه رقص و آواز و دلدار  شت  ، طوالتز  تز یبعد از شب نش، ها ی  فرانسو : دهد یم
پر از كار و كوشس  یروز ، مفصل بخورند  ید صبحانه ایدارند با یش رو یكه در پ  یها به خاطر روز یآلمان ویل. كنند یل میم، مفصل
 . ت و درد و زحمتیو فعال

بت همراه خود داشت تا چنانچه یشه ایشه شیهم، زرگ همهمش آقاب، درآن گزارش خاطره مانند آمده كه خانم گرترود  دچار  رس 
 یادداشتهایاد یمراب، كا یاز آمر  یدار استاد علو ین دو خاطره درباره دیا. گرم كند   یرسخودراقدر ، بتواند با باالزدن پیك، شود  خوات  یب
ب المثیلیاگر شما برپا، ر انداختیز   : د یینگو  ه ضز

 . ییی زدند گردن مسگر به شوش یگنه كرد در بلخ آهنگر 
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 ینو ، مانیت رایخانم برج، روزانه یادداشتهای، كه داشتم دو كتابیزمان 

ی
ف ز سابق را ورق م سنده آلمان رس  دم: درآن یاز خود پرس، دمیر

 -ادت   یتهایا در فعالیكرد و در كجا بود؟ آیآقابزرگ ما چكار م، ا در آن روز یلحظه و 
 

ز كشور م،  ت  اجتما-ایسیس، فرهنیك م بان هیر
كت م ق را احساس یم یكشورها  ستی ینیا وجود شبح نظام استالیكرد؟ آیرس   نمود ؟  بلوك رس 

 یانتقاد موضیع ویل، فعال شد  ستی یالیسنده آلمان بود كه گرچه در جامعه سوسیاز زنان نو  یكی، (1973-1933مان) یت رایبرج
 در سن چهل  1973او اگر در سال . دارا بود  دولتی  است حزت  ینسبت به س

 
د محبوب یشا، شد  بر اثر رسطان جوانمرگ نیم سالگ

 یسنده زن دیتر از دو نو 
ی
ف مان بعد از یت رایروزانه برج یادداشتهایدوكتاب . شد یو آنا زگر م، ستا ولفیكر   عتز ی، گر آلمان رس 

ز همه چ: ر عنوانیز  ستی ینیسم استالیالیسوس فروپایس   شهامت . تش  شدند من –كنم   نیم ماتز یو ابراز پش –دهد یم ت   طعم جدایر
داز  به بخش   حال باهم نگایه. اندازد  اد فروغ یمیو زنانه اش خواننده را ب ابراز احساسات شخیص  . میاز آنها بیر

ز روز دومید. …1964. 1. 3- كت میدر ا آدم وقتی . ل شد یته جوانان تشكی جلسه كمیر  یآنها برا به ناتواتز ، كند ینگونه سازمانها رس 
د یم حل مشكالت موجود تر  ز دو نفر از فعال. ی   حزت  . گزارش دادند   جوانان غرت   یشان با سازمانهایاز تماسها، یر

در نظام  هیز
 . ننموده یییر ر كشورها تاكنون تغیبرخالف سا، ما  حكومتی 

ه و راه تا آخر آن فكر نكرد كه در باره مشكیلیسنده اجازه دست به قلم شدن ندارد تا زمانینو ، هستی  تو آدم سطخ: گفت  ل یمیدان
 . دا ننمودهیآن پ یبرا حیل
ن واژه یا ك نفر سئوال كرد باالخره معتز یكه یزمان، د یگرد  ستی یالیسم سوسیدرباره رئال بحت  ، یان جلسه ایدر پا -1964. 3. 5
 . گر اخم نمودند ید یدند و دسته ایخند گرویه،  ستیچ
 . كنند یها حسادت م بعیصز . باشد یمارك م 450حقوقش حدود ، ك كارخانه شدهی ی مجله كارگر یر ا رسدبیگو ،  ژان
ك یعكسها تهوع آور بودند چون  بعیصز ، ك گرفتهیر ك سی ش سكشیچند عكس از نما، ن برگشتیروز از و یرالف د -1964. 3. 7

 . داشتند  یك مرد موذی یبه چشمها ل شباهتی یف یچشمها. كند یرا لخت م ده زتز یل آموزش دیبچه ف
 . گان رفتهسند یبه جلسه كانون نو  لیدان

 
خوشا به حال نقاشان كه احساس زور و جی  . نا بود یدر شهر  پنج شنبه كنفرانس فرهنیك

 . دارند  ت خصوضیانگار كه عقده مالك، هستند  یجد یاهل قلم غالبا آدمها. سنده ها یكنند مانند ما نو   نیم
 . به ساحیل از ساحیل، الم عشقس: گلها نوشته بود   یرو . د یل رسیاز دان امروز نامه و دسته گیل -1964. 3. 12
ز انگ  محدود  ینه برا، میم آنها را بخوانیم كه خودمان حاضز باشیسیبنو  ت  سندگان آنست كه كتابهایه همه ما نو یر

 . یادیت ز یجمع یبلكه برا یانگشت شمار 
 یكردند كه به دانشكده نو یه میمهمانان به من توص

 
 . كنند یخفه م ادت   یهای  نروم چون آنجا آدم را با تئور  سندگ

 . باشد یلئا م، كرد كه او قهرمان رمان منین ادعا میاز حاضز  یكی
مندان فعال: چهارشنبه هم جلسه. نرفتم پلنوم پنجم حزب دعوت شدم ویل یمن برا -1964. 3. 15  . بود ، هیز

وزها سیعیا. سكا آزاردهنده شدهیرمان فرانس یادامه كار رو   . گار كنمیكنم ترك سیم یز
مندان تشكل برگیدان كت ن یبرا ل نشد چون كشیشت و گفت كه جلسه هیز ا  یا ماالر یگو ،  شاعر  یگر از بچه هاید یكی. امده بود یرس 

 . گرفته
، دارمان آمده بودند یمصاحبه به د یبرا، بونیورك هارالد تر یو ین، از جانب مجله ت  كایروز چند روزنامه نگار آمر ید -1964. 3. 19

ك قهرمان ی و من همچون. سندگان گزارش دهند یست در كانون نو یحزب كمون یخواستند از دخالتها یم، كردند یم ت  یعج یپرسشها
 . قت را لو ندادمیحق، ام ل باطتز یبزخالف م، میل
هایپ یچند ورت مكتب رئالیاز من خواسته شد كه با كمك انتشار . بود  ش  ینما یش كنگره هیز  ستی یالیسم سوسیك مقاله به ضز

اف كنم  . ستیده ام منظورشان چیكردم چون تاكنون نفهم  یار خودد، اعیی
  غرت   یرسانه ها یهایر اخبار و تفس -1964. 3. 21

 
د هم به یشا، د عمدا یشا، سانند یر ب میفقط بما آس، ما  در باره اوضاع فرهنیك

ایدل  . و غلط هستند  ها اكی  اطالعاتشان سطخیتازگ. طیل كمبود شناختشان از رس 
اض نمودند  یجلسه شلوغ شد و عده ا، داد یر از كنگره گزارش میما بنام یشاعر  روز وقتی ید در آخر جلسه همه ساكت  ویل، اعیی

 . ون خسته شده اند یا انقالبیگو .  شدند 
 ینو 

 
 . سمینو  در روز فقط دو جمله یم گایه.  ند یآفر  سنده خود یمیكه نو   جهاتز . ناشناخته است به جهاتز  یسفر  سندگ

كت نكردم ویل، ون جوانان بود یسیامروز نشست كم -1964. 3. 23 ل بعدا آمد خانه چون در جلسه  یدان. من به علت دندان درد رس 
 . ك سبد پرتقال هم همراهش آورد ی، ده بود یمن شن حزب در باره ناخویس   یته مركز یكم

ز در برل ندگان حزت  یپنج شنبه و جمعه جلسه نما ز ب، حی    ساعت تفر  است كه در  ت  بحث ها، نگونه جلساتیده ایتنها فا.  بود یر  یر
 . د یر گیان انجام میآشنا

ق فقط در رادیم بحث ادت    . غرب پخش شد  یوهایان گونیی گراس از غرب و هرمان كانت از رس 
 

در شهر گفته كه  مسئول فرهنیك
 . میو هم پخش كنیست تا آنها را در رادین یاز ین، شوند یچاپ م از مجالت ادت   نگونه موضوعات در بعیصز یا

ز از فعال یكی، عقوب وبر ی -1964. 3. 25 او هنوز در باره كارگران اهل قلم . ست بجا ماندهیب یانگار كه هنوز در دهها ات دولتی ی ادبیر
داز یخ  . كند یم یالیر

چیهرمان كانت نو ، سیداستان نو  یاز بچه ها بعیصز  مارك  900000در سال . ت كردند یسازمان امن یبرا تز یسنده را متهم به خی 
مندان هدر میاقرارداد و حم یبرا ز خالق، سندگانیبه ما نو . دهند یت از هیز  . سد یر ك هم نمیك فنیحتا ، كتاب   واقیعیر
ز نما ین شارالتانها برایاز ا یكی ز موضوعش را دولت تع. افت نمودهیمارك در  10000 یشنامه اینوشیی  .  كرده كه چه باشد ییر

سازمان  یستگاه ضبط صوت كشف شد كه صداها را براك دی، كروفونیدر كنار م یش در جلسه ایچند روز پ -1964. 3. 26
كت كنند یاز نو  یل عده این دلیبه ا. نمود  اطالعات ضبط یم  . سندگان حاضز نشدند در بحث جلسات رس 

مجرم و  یآدمها، را ترك كرده و به غرب پناهنده شدند  یكه جمهور   ت  آنها، شد یادعا م، كند كه بعد از اصالحات ارضز یپدرم نقل م
 . هستند  خودفرویس   فاسد و 

، داد یعطر م ید و بو یوز یم میعت چون نسیطب، فیهوا نرم و لط. عت چقدر لذت بخش بود یدر تابستان طب -1964. 3. 27
 . كهیاز مور  یهمچون شعر 
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ض، سمیونیز یشه در باره باتالق رو یهم، یابد ك چپ انقالت  ی، متخلص به كوبا  یسنده اینو  ز به معیی ا در یر اخ. دهد ی هشدار میر

كت كنندگان در باره موضوع طالق من و دان یكنجكاو ،  سندگانیدار نو یجلسه د با یز  جواتز ، موقع بازگشت. ل بود یو عالقه همه رس 
آدم را ، ش برق عالقه به جنس مخالفیاز چشمها. همراهمان آمد ، ك استیدئولوژ یون ایسیكه مسئول كم،  و پرجنب جوش بنام تر 

منده م  . كرد یرس 
د یخر  یبرا ت  به تنها، كنمیعوض م ت  برق را به تنها یوزهایف. كنم  احساس افتخار یم، كه طالق گرفته امیوز از ر  -1964. 3. 30

وم  . كنمی میر ل خانه را تعمیوسا، می 
 . كرد   یبود و كار  ید به فكر یبا. مالل آور است، در كنار خود  هم دارد چون تمام روز بدون آدیم ت  هایبدمزه گ ویل یآزاد
 

ز پنجاهم۔ 4۱  .  سالروز مرگ برشت ! یر
 

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

س یسوئ یدربانكها یشماره پس انداز ، خواست پزشك شود یم، د یكش  گار گران هاوانا یمیس، د یپوشیم چریم یبرشت شما كت ها
ز ماش یون و جمع آور یعالقه به كلكس، داشت مند ، داشت یمیمدل قد ی هایر ، ست بود ینیفمیر و روشنفكر غ عاشق زنان هیز

ز ق استالیبا رف علتز  مخالفتی   ییك خانه ی، د ینوشیم یچا، ستیونیز یباجناب خروشچف رو ،  نداشتیر
ی
حومه ، اچهیلب در ، الف

ز برل  یر
ی
ف ، پرداخت یم دولوكس را به راحتی  یپول اقامت در هتلها، مان ناتو داشتیآنزمان پ یاجازه سفر به كشورها، داشت  رس 

در ، زه گرفتیجا، كشور شوراها   عتز ی، از برادر بزرگیی ، ش نوشتیش را با كمك معشوقه هایشنامه هایاز نما بعیصز ، د یشنو یم سیكیو 
 حزت  ، افتیاتر شهر اجازه اشتغال ین تیدر بزرگیی ، شد  یتلر یان هیقربان یكه اردوگاه اجبار   ت  ا آمد ؛ جایخ بدنیدر شمال مون یشهر 
  58در سن ، انه سایلیدر م ،رسود  ك یمیدئولوژ یاشعار ا، بود 

 
در سن ، و جمالزاده یو نه مثل بزرگ علو  - یهمچون ساعد، سالگ

90  
 
  عتز ی، ت كشورشیق سازمان امنیاز طر . ن داد یجان به جان آفر ، سالگ

ی
ف كا یها به آمر  یاز دست ناز ، شكنجه نشد ، آلمان رس 

 هن شوراها ! یم عتز ی، و نه به كشور كارگران و دهقانان، پناه برد 
ز ان جنگ رسد بین حرفها و ادعاها را اكنون بعد از پایتمام ا د قطورشان یجد یدر كتابها، ت  كایآمر  از منتقدان ادت   بعیصز ،  دو بلوكیر
، ل ارتباط جمیعیدر وسا، نگونه آثار ترجمه شده را بصورت كتاب پرفروش سالیا، “شاعران و متفكران “و در كشور  –ند ینما یم

 . ند كنیغ میشب و روز تبل
 با نظراتی ، انساندوست جهانوطتز ، یكیالكتید یمتفكر ، انقالت   شیشنامه نو ینما، منتقد  یشاعر ، بزرگ بود  ت  یاد، برشت ما  ویل
  یخدمت به آزاد یخدمت به عدالت دست به قلم برد و برا یاو برا. انه بود یشگو یپ-ایسیس

ی
  ییر در فقر و گوشه گ، و ترف

 
 زندگ

اش  یمیو دوچرخه قد یسوار اتوبوس شهر ، یل ضد گلوله ولوو سوئدیاتومب یبه جا. طاقه دولتی ك ای یدر ساختمانها، نمود 
ز ماركس و انگلس و لن. شد یم ام و توجه خاض. خواند یم، هم هگل گایه  – و مائو یر ق  یازآثارش را از طر  بعیصز . داشت به انسانها احیی

پ، نوشت بصورت گرویه، كار جمیع كه او را به   یكشور ،  آمد  كا همچون طاعون بدش یمیاز آمر . ر شه همكاینه با كمك زنان هیز
قت و یاو خواهان حق. بود  ت  و مخالف استثمار و مستعمره گرا او طرفدار انقالب جهاتز . ست بودن به دادگاه كشاند یبهانه كمون

ز پوشك، چون گورگ سندگاتز یبه نو ، و رفاه انسانها بود  ت  بایز ، هیز  ام م بسن و ینه و ایها،  و چخوفیر ، ما  یگذاشت و برایبالزاك احیی
م او را در كارخانه یخواستیما م، شهر  اتر دولتی یدر ت یباز  یبجا. هم بودا را دارا بود  سقرات و گایه، چون هومر  ت  او عظمت نامها

 . و آسمان جل ها ! ، ها یكاله نمد،  ان پابرهنه ها یم ؛ در میش بگذار یشهر به نما یابانهایمدارس و در خ، ها 
ز دوره جنگ رسد ب، آن زماندر  ماركس و مائو . ستاده بودند یهم به صف ا یروبرو ، تا دندان مسلح یكا و شورو یآمر .  ابرقدرتها بود یر

توانسته بودند از ، چون آنها با وجود سانسور ، میافتیجالب  سندگاتز یما آنها را نو . آزاد  یتا حدود برشت و گورگ، ممنوع بودند 
  –مادر  –آدم است ، آدم: از آثار برشت چون یما با پاره ا. بدهند  ما دلگریم وار خفقان بگذرند و بهید

 
كمون   یروزها –له یگال  زندگ

. میشهر آشنا شد یهایاز كتاب فروش ا در بعیصز یق دوستان یاز طر  -یز یكو   یآقا یداستانها –ش سوم یفراز و فرود حكومت را –

آثار جالب قدغن ، نبود  یگر یامكان د. میرساغ مرحوم برشت رفت، یروشنگر  یرااز دارد و ما بین یبه روشنگر  دمكرایس یانسان برا
ز ران زمیدر جامعه ا یسوادیفقر و جهل و ب. خواند  نیم بودند و آثار مبتذل را كش  یست هایست ها و اتوپیحاكم بود و ما پوپول، یر

 دست كم ما را از نظر روج ستی یبایم ادت   ه شنایسنقد و جامع. میشد و مرهیم ناج   یایات جو یادب ما در حوایل. میزمان خود شد
ك یمانند ، ما ؛ قهرمانان زمان خود!  یات مسئول و مبارز و مقاوم برایادب. داد یم د و دلگریمینمود و به ما ام ت یمیتقو  و زباتز 
 . گرفتیمقدسانه بخود م هم حالتی  گایه،  آرامبخش بود ، مذهب
! در نزد ما قابل رسزنش بودند  یات رسگرم كننده و مكتب هیز برایسم و ادبیلایستنسیمانند اگز  یو هیز  ادت   یسبكها  ات یمیادب. هیز

ز پاك و تم اتی یلیا-یكتاتور یجامعه د یرا از زنگها“ شگامانیپ“ما  ستی یبا ز را به كنار م و منفعت طلت   ت  نمود و عادات فردگرا  یمیر ، د یر
ز همه چ  . بود  یم“ بخش یجنبش آزاد“اه ست در خدمت مبارزه و انقالب و در ر یبا  یمیر

سكو یعرصها به د، انید و همراه خوبرو یخورد یم ت  ایتالیا البد بستتز . بود  بهیی از ما یم، فكر كنم وضع شما درخارج از كشور 
 : ابانها شعار ید و در خیخواندیرا م، و نرودا ، ماركز ، لوركا ، آثار بورخس. د یفتیر م
ز م هومش  ، هوو ، هوو    . د یدادیرا رس م، گوارا چه  ، چه، چه – یر

 : چون تز یآتش یشعارها، و ما در شبنامه ها 
ادور !   ی! مرگ بر بورژواز  یكتاتور یمرگ بر د  كمیر

 سخن !  یبرا یآزاد، خلق !  یزنده باد آزاد
 . مینوشت ه یمیر و غ، م ! یكن  اهكل یمیران را رسارس سیا، میكنیتنام میران را رسارس و یا، گوو هوم !   انیكی

تحمل  یان را قدر یعر  یكتاتور یفشار د، از آثار برشت م با بعیصز یخواست م و یمیینما ایسیات و هیز را سیم اغلب ادبیشدما مجبور 
ن بار ید ایم تا شایكن  ك ! یمیالئ خوایهیو جمهور ، دمكرایس، سمین پلورالیتمر “ نان یخارج نش“ان شما یو اكنون در م. مییر نمایپذ

 . شود  در مملكت مان عمیل یمكتب آزاد
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از آنان  ت  مجسمه ها، شهرها  یدانهایم كرد و در میاد خواهیات یو ادب، خشو ، صمد ، گورگ،  از برشت یكیما در آن روز فقط به ن

  یاز شهرها یرا در پاره ا و رویم، امیخ، حافظ: یمجسمه ها، ها یاز غرب همانطور كه بعیصز ، م كرد یبرپا خواه
 

شان برپا  فرهنیك
 . نموده اند! 

Bertold Brecht (1898 – 14. 8. 1956) 
  

 تو فسانه ! ، یگشت روز   باز خوایه۔ 4۲
 

  Joseph Brodsky (1940 – 1996) وسف برودسیكی
 ا ی

 . اتیبه ادب دولت مقتدر و اتهام انگیل
 ، برخواهد گشت یروز  یهرشاعر 

 شخصن ، درون تابوت، كاغذ   یبه وطن ؛ رو  یك جور ی
 . حسن مشتی  یشانه ها یا رو یو 

 ، دانشگاه – فرودگاه یر درمس، ان خلقیدرم
 یدان آزادیان میازم

 نال اتوبوسهایبه طرف ترم
 قربان !  تی ، رساغ مامان و عموجان، شهرستان یبسو 
 
ز جمله غم انگ. “كاغذ   یا رو یگردند ؛ شخصا یشه باز میچون شاعران هم، مان دارمیا آمدم و به بازگشت ایهن ام بدنیمن در م“   یر

در ، 1972درسال  یش از اخراج اجبار یپ، 1987زه نوبل سال یسابق و برنده جا یتبار شورو  یهودیشاعر ، ودسیكبر  وسفی فوق را 
 . رسگشاده به برژنف نوشت ینامه ا

ز پنجم، برودسیك ز بون: ات نوبل بعد از یزه ادبیافت كننده روس جای در یر ناك، یر ز نسینیشولوخف و سولژ ، پاسیی مقامات .  بود یر
اض كرده وآنرا حمایگر به كمیمورد د 4به ، شولوخف  از نامیر غ، یشورو   یته نوبل اعیی

 
دند  یدند و پرسینام ت از ضدانقالب فرهنیك

 دهد ؟ینم یزه ایا برشت جای به گورگ كه چرا كش
منتش   یمقاله ا“ نگرادیعرص لن“آنزمان در روزنامه . د یمحكوم گرد یاجبار  یسال كار در اردوگاهها5ساله بود كه به  24 برودسیك

اسارت  شانس آورد و بعداز چند مایه برودسیك. نام نهادند “ ات یمزرعه ادب یرو  ت  ت هایانگل و پاراز “ را  شد كه امثال برودسیك
. كا مهاجرت نمود یبه آمر  1972آزاد و درسال ، هود ی و جنبش جهاتز  یسندگان شورو یكانون نو   یاز اعضا یت پاره ایبراثر فعال

 ، شعر رسیم یاتهام خروج از نرم ها بجا گذاشت ویل یشعر شورو  یرو  نقش مهیم 1965اوازسال 
 

 موجب خشم مقامات فرهنیك
ازاشعار او در  یپاره ا، ینوبل به و  یچند ماه بعداز اعطا، دن گورباچفیك شدن بقدرت رسیرسانجام با نزد ویل. د یه اوگردیعل

اتز  دربخش   برودسیك. د یردت گیثیرسمن اعاده ح یاز و  1990افته و درسال یاجازه نش   یشورو  افت نوبل  یدر  یخودبرا از سخیز
ز ات نیادب، كند   ات فضویلیكه دولت در ادبیگفته بود كه تازمان  -مذهت   یاو بعنوان شاعر . د ید در امور دولت دخالت نمای بایر

ز متاف كوشد  یم، ستی ینیم استالستیاز آنجاست كه در س بودن شعر برودسیك ایسیس. تنها ماند  یشه درشعر شورو یهم، ت  ك اروپا ییر
دازد یر ل غیباشد و به مسا غاتی یتبلیر ا غی ایسیسیر كه غ  1973درسال  FAZزبان  او در روزنامه مشهور آلماتز  درباره فروتتز . مهم! بیر

ز ش پارو نمیبابازوها، قصد یر كروفن نمیبا م اكوفسیكیخالف ما آمده كه برودسیك ا چهره یاندازد و  با واژهها آتشفشان براه نیم، ند یر
خواننده درشعر او به . خشك و اطو شده با كت و كراواتی ، یگار یس، عصت  ، است خجالتی  یاو شاعر . د یر گیبخود نم یده ایچروك

 ، مكان-زمان، تر  ش-انسان: چون ت  تضاد مقوله ها
 

 . د ینمایبرخورد م، زوال –ت یو ابد، مرگ – زندگ
ز ترجمه آثارشاعران متاف طرح . بجا گذاشت برودسیك یرو  مذهت   ییر تعث، دون و آندره مارول س مانند جانیانگل 17ك قرن ییر

ز متاف ت  پرسشها  ییر
 

، تورات ی كتابهایر بدون رابطه و تعث غالب اشعار برودسیك. او مهم بودند  یشه برایهم ك مانند مرگ و زندگ
س یكا و انگلیآمر ، شعر لهستان به عالقه خاض درجواتز  برودسیك. قابل تصور هستند یر غ، وناتز ی یل و اسطورههایانج، تلموت
، مهاجرت: امونیر پ یكا به رسودن اشعار ید درآمر یودردوره تبع، د ینما رسم یم، ازانسان مدرن یده ایچیر پیاودرآثارش تصو . داشت

  یها غربت و سختی ، ت  تنها، د یتبع
 

“ قاره“ یه مجله فرانسو یر یئت تحر یعضو ه 1976ازسال  برودسیك. پرداخت، در خارج زندگ
 . د ش

  ت جهان و معتز یماه یبرا جوات   یایاودرشعرش جو 
 

، یو سكوالر نظام شورو  تز یت ضددیگفت كه براثر تربیانسان است و م زندگ
ز نخست شد ویل مذهت     23 بار دریر

 
ه یسد كه در روسینو یم یدرشعر  برودسیك. ل و تورات پرداختیانج یبه مطالعه كتاب ها سالگ

  انساتز  تی یماه مشكل است حدس زد كه چه كش
ز
خ ی    د تا تار یشهرتان توجه كن یساختمانها یاست كه به خرابه ها دارد ! و كاف

 گایه،  ت  ایرو  گایه،  وحشت آور  د ؛ گایهیر گیبخود م مختلفز  یفرم ها فته زبان است و آنیاودرشعرش ش. د یوطن تان را بفهم
 . كیسمبل و گایه، یاسطوره ا
ام خاضیاو در نوشته ها. كند یم میا زنان تقدیو  جهان یر غالب اشعارش را به مشاه برودسیك جنس زن قائل است و  یبرا ش احیی

ق ترجمه اشعار یاز طر  برودسیك. جلب نظر اخماتوا نمود  بودن اشعار برودسیك مذهت  . دار كرد یساله بود كه با آنا اخماتوا د 20
  23س آشنا شد و در ی( با عرفان انگل 1638 – 1573جان دون )

 
 آثار برودسیك.، م كرد یرا به او تقد یل غمنامه ایطو شعر  سالگ

د وجود داشت كه به یدر تبع مجله رویس 100حدود  1980ا در سال یگو .  سابق هستند  ید و مهاجرت شورو یات تبعیاز ادب بخش  
ز استال، جنگ: مانند  موضوعاتی  داختند یم، ینده شورو یو آ، زندان و اردوگاه، یر  . یر

رفت  یبه راه خودآموز ، ستی ینیاستال یشورو  تی یو ترب ك نظام آموزیس  یدئولوژ یا یاجبارها یشود كه او فرایاشاره م درباره برودسیك
  15و در 

 
ز گیغم ان یبعدها موضوع مرگ باعث شد كه او اشعار . مدرسه را ترك نمود  سالگ اره مردگان و یكننده در   ی و زار یر
زه فوق را یته نوبل جایآنزمان ادعا شد كه كم، دارند  خاض یرش جات دراشعایحیاز جمله مس مسائل مذهت  . د یجانباختگان بشا
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ض در یبه   یشه در بیر  اشعار برودسیك. اعطا كرده است ستی یك نظلم آته ایك شاعر معیی

ز
روس و  شعر سنتی ، زمان شاعر ، او  وگراف

  به برودسیك. و صادقانه او دارند  ات شخیصیمشاهدات و تجرب
ز
اف ز ن شاعر اعیی چون او درباره زمان و جامعه اش  شود ی گفته میر

شعر او نشان از الهام . مانند  ش بجا یمیاز حرفها فقط بخش  ، معتقد بود كه درخاتمه عمر هرانساتز  برودسیك. دهد یگزارش م
و  اغلب داستاتز ، قوم اسالو  مذهت  – ت  سای شعر كلیر ر تعثیاشعار او ز . دارد  خز یات تار یو تجرب، فلسفه مذهب، وناتز ی یاسطورهها

 یاز شاعران مكتب اسكندر  یكیاو را ، اتین ادبیاز منتقد بعیصز . هستند  تی یروا
ز
: طرح هیز ، بودن یچند بعد، كنند ؛ تنوعیم ه معرف

:  جهان از جملهیر به مشاه ن اشعار برودسیكیمهمیی . دهین قضاوت گردیباعث ا، ك شعر او یآركائ یمیؤ ساده گر و قد سنتی ، ت  ابتدا

  یدر سالها برودسیك. م شده اند یتقد، و آنا اخماتوا ، تیام یلیو ، جان دون، وتیبه ال
 

ز مقاالتی ، كا ید در آمر یدر تبع آواره گ  به نوشیی
 
 

ز ن یشمار یب یانتقاد-فرهنیك  .  پرداختیر
ز و لن، درشهر پطروگراد سابق 1940درسال  وسف برودسیكی  . ده به جهان گشود یتبار روس د یهودی ی! در خانواده ا ی گراد بعدیر

ز زبان لهستاتز ، او بعد از ترك زودرس مدرسه. بود  ش عكاس مفلوگپدر  ، نیو با فلسفه د، پرداخت شیو انگل نزد خود به آموخیی
ق یداند كه مخالف اشغال مجارستان از طر یم 1956خود را جزو نسل  برودسیك. ات جهان آشنا شد یونان و ادبی یاسطورهها

 ، ق ترجمه آثار ادت  یسالها از طر  اودرجواتز . شدند  و رسكوب شورش مردیم یان! شورو یناج
 

 یبعد از خروج از شورو . كرد   زندگ
 . نش  و پخش شدند ، ان دوستداران شعر یدرم تز یرزمیو ز  ا دهها شعر او بصورت مخفز یگو ،  درآنزمان

ز غ پائیج: ازجمله آثار برودسیك ز شاه ییر ، ك آب انبار یت در دو ساع، با یك دوره ز یان یپا، ر یتوقف در كو ، ساحل غرق شدگان، یر
مجموعه ، تیام یلیاد و یب، ش در معبد ینما، آگوستا خانوم یبرا ت  رسوده ها، ر صامتیتصو ، میاسحاق و ابراه، رویم یغمنامه ها

 -یمقاالت انتقاد
 

ز از شهر لن خاطراتی ، فرهنیك شنامه با یو دو نما، وتیاز ال یادی، استوارت یمار  یست رسوده برایب،  گراد یر
 . باشند  یم، مر و دمكرایسمر : یعنوانها

 

 ی زه ادت  یجا۔ 4۳
 

 . ك جوانمرگ
 

 . سمیفست كمونیمان تا  از مرگ دانتون
 . ان ماركس و برشتیم یسنده اینو 

  Georg Büchner (1813 – 1837) بوشیز  گئورگ

 
 یاز دمكراتها یكیس و ینو ش نامه ینما، بوشیز  گئورگ  ازنام، شود یدرآلمان اعطام 1951كه ازسال “  بوشیز “ زه مهم ادت  یعنوان جا
  23فوس درسن یت یمار یس براثر بیدرسو ، د یدرتبع، 1834درسال  یو . گرفته شده،  ات آلمانیادب انقالت  

 
 . د یجوانمرگ گرد، سالگ

، ن جزوه انقالت  یا. ساله بود 15ماركس هنوز، را پخش نمود “التی یام ایپ“ ستی یالیسوس-كه بوشیز شبنامه ممنوعه و مبارزاتی یزمان
ان انقالب آلمان قرارگرفت، سمیفست كمونیش ازمانیپ است  “ مرامنامه حقوق بش  “بوشیز  گر ازآثار اجتمایعید یكی. مورد توجه رهی 

جنگ به درون   -، كلبه ها   یصلح برا“ شعار معروف: . دارد “ سمیفست كمونیمان“به اندازه  تی یاهم، خ مبارزات اجتمایعی    كه درتار 
ز ن“ كاخ ها  . بوشیز است ودانه گروه مبارزاتی جا یت های از خالقیر

  23د اگر اودر یشا
 
ت یبه مشهور ، اش و اجتمایع ل نبوغ ادت  یبدل، د یگرد  خ جوانمرگ نیمی    درشهر زور  ایسیبعنوان پناهنده س سالگ

انان پرداخت و خواهان شورش دهق انقالت  -الیغات سوسیاو به تبل، ت هسن(یوال  التی یام ایدراعالمه )پ. د یسیر ماركس و برشت م
 . د یه حاكمان گردیعل

ز نخست یدرآثاراو برا. مدرن آلمان هم است شیشنامه نو یه گذار نمایبلكه پا، ات و هیز طبقاتی یازآغازگران ادب یكیبوشیز نه تنها   یر
اف و بورژواز ی، قهرمان ادت  ، بار  ا یهنماها از را یكیبوشیز امروزه بعنوان . یر شكمس یك آدم مفلس ازطبقات محروم است و نه از ارس 

 یاو به خلق تراژد، یمحافل دربار  یها یدرمقابل كمد. د یآ بشمار یم شیشنامه نو یخصوصن نما، ات جهاتز یادب یقطب نماها
ك ی، بوشیز . ازطبقات و اقشار محروم نبودند ، یات بورژواز یده آل ادبیت ایتاآنزمان شخص. پرداخت یو شهروند اجتمایع یها

ز ن یعس موفق درام اجتماینو  یتراژد ز غ یها یتراژد.  استیر شنامه یبدون نما، برشت تی یامروزه تئاتر روا. هستند  احسایسیر او غالی 
ك یما ت، د یم ها را بدر یتقو ، د یساعت ها را بخوابان“ نوشته بود:  ك نوجواتز یرمانت یبوشیز درسالها. قابل تصورهستیر بوشیز غ یها

 یشكوفه گلها و رس یتاك زمان را از رو 
 

 “. م داد یص خواهیتشخ، وه ها یم ده گ
ز هگل ن یده هایا. است یلیسم تخیالیك بوشیز به سبب اشتغال او با فلسفه و سوسیاستت-ستی یالیماتر  تز یجهانب  یشنامه های درنمایر
ز نخست یاوبرا. دارند  خاض یاو جا علم . زمان خود نائل گشت وطبقاتی  درجامعه ارتجایع“ زشتی “ باشنایسی بار به كشف ز یر

س نه تنها . باشند  حتا امروزه مدرن و موضوع روز یم، او  ایسیو نظرات س ستی یده آلیضد ا باشنایسیز   یست ها و دمكراتهایونیاكسیر
ز ستها نیبلكه ناتورال، انقالت   ل روان قهرمان یه و تحلیبه تجز  وسیكیاو همچون داستا. اورا جشن گرفتند ، سال بعدازمرگ بوشیز  30 یر
دازد یم آثارخود   . یر

، كتور هوگو یاز و  یو ترجمه آثار ، درام لئونه و لنا ، نوول لنس، سكیشنامه وو ینما، مرگ دانتون: گر آثار محدود بوشیز یازجمله د 
ز نبوغ آم ك درام انقالت  ی، مرگ دانتون. هستند  دازد و قهرمان یو نقش مهم تودهها در آن م ت   است كه به بحث انقالب بورژوایر یر

 یر خالف روبسپ. خود انقالب فرانسه است تز عیخ؛ ی    ك تار یبلكه ، ك فرد ینه ، آن
ی
ز ه بیر ت  رواف خواهد حوادث و پروسه یدانتون م، یر

وز یر دانتون پ یدههایگرچه رسانجام ا،  حق بدهد!  كشد تا بتواند به دویم  را یم اویل، خی    تار ، بقول بوشیز  ویل، د ینما انقالب را انساتز 
اف، لنا( )لئونه و  یدر درام كمد. یر د روبسپیشوند و نه عقایم دازد یم ت فئودایلیبوشیز به تمسخر ارس  ناقل ، نوول )لنس( او . یر

 . است ستی یات رئالیادب یهای  تئور 
ایكسال بعد ازدر ی، سیدر سو  1837ا آمد و درسال یپزشك درآلمان بدن یدرخانواده ا 1813گئورگ بوشیز درسال   یافت دكیی

، به آثار: هومر  خ انقالب فرانسه پرداخت و عالقه خاضی    فلسفه و تار  به مطالعه اواز نوجواتز . د درگذشتیدر تبع، خود  پزشیك
ش از فرار به یپ یو . داشت، انهیات عامیو ادب، رونیبا، یر شكسپ، هوگو ، برنتانو ، شلگل، ژان پاول، لر یش، گوته،  لوسیآش، سوفوكلس
به جنبش ضد حكومت ، انیزندان یآزاد یه برانقشه حمل یو اجرا ك چاپخانه مخفز یه یته یبرا، پول ید تابا گردآور یكوش،  فرانسه
به  1832كه درسال   یو در نامه ا، مهم است مردیم مبارزه جمیع، یروشنفكر  یمبارزه فرد یسد بجاینو یم یو . د یكمك نما،  مطلقه
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ز چون حاكمان ن. شوند یم ت  موجب رها، كند كه تنها عمل و خشونتید میتاك، سد ینو یخانواده اش م . نان مبارز  خود در مقابل جوایر

، قانون یند و بجایفاسد را ارضا نما گروه كوچیك  یعیطبیر تا احساسات غ، ل كرده اند یوان تبدیند و مردم را به حیر گیخشونت بكار م
 . نموده اند  تی یو امن ه بر قدرت نظایمیتك

ز بوشیز از نخست  یدر شبنامه ها. دانست اتی م ناعادالنه فقر و ثروت را نشانه اختالف طبقین زمان خود بود كه تقسی مبارز یر
 یو از خودب، ت  زورگو، از استثمار ، گروه او   ستی یالیسوس

 
نه تنها ، سلطنتی -او در مقابل نظم فئودال. شود یدر جامعه انتقاد م، گانیك

الید بر لیبلكه با تاك، مرصف یها خواهان تعاوتز  حكومت  رسنگوتز  یك برایدمكرات یهایخواهان آزاد، خوایه یسم و جمهور یی 
، علم، نید، اخالق، تیامون: مسئولیر پ ت  د به طرح پرسش هایبا، انسان یخ دردهای    درك تار  یگفت كه برایبوشیز م. د یمطلقه گرد

سیه بر ناتورالیبا تك، او  یهستند كه آثار هیز  امروزه مدیع ن ادت  یمنتقد. و اجتماع پرداخت  . نوشته شده اند ، سمیونیسم و اكسیر
 

  اتیو ادب – یكتاتور یت دیعشكست اصالحات در وض۔ 4۵
 

ز ا منتقد استالیدوست ، ) بولگاكف    ؟ (یر
 
ز زمان لن یسنده شورو ینو ، كاش بولگاكف  یا ز  و استالیر  49در، “استاد و معشوقه اش“ا ی، ت (یوخالق رمان ) مرشد و مارگر ، یر

 
 
  اتی ییر دند او باز چه تغید در غرب یم ن ادت  یشد تا منتقد جوانمرگ نیم سالگ

 
ات تنها یاز بولگاكف درزمان ح. نمود  اش یم در رندگ

ز شنامه از اونیك نمای. افتیك رمان اجازه انتشار ی شدند و یر آثاراو یسا. صحنه تئاتر رفت ی رو یر .  و سازمان كیادر آرشیادرغرب منتش 

ن یمنتقد. م استیهاتنها نارس  محبوب نوشته  آتشدان كریس: نوشت به دوستی  ین رابطه درنامه ایاودرا. دند یگرد  یب گردآور . گ
د یات تبعیقبل از ادب، یكتاتور یبه نظر آنها درهرنظام د. دند ینام یكتاتور یدر كارنوال د یه ایات سایازادب آثاراورا بخش  ، درغرب ادت  

ایبولگاكف كوش. شوند یخلق م یه ایات سایادب، و مهاجرت  یو اقتصاد ت  اصالحات اجتما، یكتاتور یط دید تانشان دهد كه دررس 
گرچه .  شود یزان میخردگر  یت هیز یآن مانع خالق، سم زمان خود پرداخت چون در نظر او یالیاو به انتقاد از ماتر . ممكن استیر غ

ز امروزه بولگاكف رااز مخالف ز استال، قرن گذشته 30تا20در دهه  ویل، آورند  بشمار یم ستی ینی نظام استالیر س یپل  سبب شد كهیر
ز استال عالقه شخیص. رساند ا بقتل بی نكند یر اورا دستگ تی یامن  یه هایر همش یروزها“  عتز ی، شنامه آزاد بولگاكفی به تنها نمایر
ز تورب ز چون مسئول، صحنه تئاتر بماند  یرو  یسال دررسارس شورو  15شنامه حدود ید كه آن نمایباعث گرد“ یر  یر

 
  بخش فرهنیك

نوشته  یآنزمان شورو  ان جنگ داخیلیدر جر  ،د یسف یشنامه درمخالفت با مقاومت گاردهایكردند موضوع آن نمایحزب فكر م
ز نخست یشنامه براین نمایدرا. شده مخالف مبارز نشان داده  یبشكل انسانها درجنگ داخیل، د ضدانقالبیسف ی بار گاردهایر

ز ج متضاد آن نینپ و عوارض و نتا یبرنامه اقتصاد یتضاد و تناقض دوره اجرا. مار یخونخوار وب شدند ونه آدمكشاتز  د  به نقیر
 . ده شدند یكش

“ فرار“شنامه یسانسور نما. ر چاپ رفتیبز  1925بود كه درسال “ یطان باز یرمان ش“، افتیكه از بولگاكف اجازه نش    تنهاكتات  
ز و استال از گورگ ینامه ا باعث شد كه بولگاكف یط  چهار روز بعد از خودكش   1930رسانجام درسال . كند    دادخوایهیر

ز به سفارش استال، كفو نامه بولگا  اكوفسیكیما جیم یو  ی برایر ز افتند تا او خود را نیرا در تئاتر شهر  شغل میی ز ندهد یر  . به كشیی
سالهادر . ب. گ.  ت كیازآثار بولگاكف آشناشد كه سازمان امن باموج   یاهل كتاب شورو  قش  ، كا یبعداز آغازگالسنوس و پروسیی 

 . و خود گردآورده بود یآرش
ز دركشور اوكرائ 1891ل بولگاكف درسال یخائیم و او . ك استاد دانشگاه بود یپدرش . در مسكو درگذشت 1940ا آمد ودرسال ی بدنیر

ز ن پرداخته وچندسایل ل پزشیكیخود به تحص وم یك پزشك جوان   و كتاب مورفی یادداشتهایندوره او: یازجمله آثار ا.  پزشك بود یر
آم یبا داستانها 1920بولگاكف ازسال . هستند  ز ز طیز اغلب آثار او . جوان بعد از انقالب شد  یشورو  ادت   یوارد فضا ت   اجتمایر

د یسنده باینو ، یكتاتور یشبه د یدرنظام ها: گفت  ن بود كه یمیمشهور او ا یاز جمله ها یكیا یگو .  دارند  فلسفز -ایسیس موضویع
ت  یثیدوره گورباچف از او اعاده حدر . بجا مانده یادیاز بولگاكف آثار منتش  نشده ز . د یش عجله نمایسوزاندن نوشته ها یبرا
 . در دوره گالسنوس بود  یسنده محبوب قش  تشنه كتابخوان شورو یاو سالهانو . د یگرد

ز نخست  یروزها“ شنامه ینما. د یمنتش  گرد 1924بود كه بشكل خالصه و سانسورشده درسال “ دیگارد سف“، بولگاكف  رمانیر
ز تورب یه هایر همش د یسف یضدانقالب گاردها یدئولوژ یه كرد كه درآن سقوط و شكست ایان تهن رمیرا بولگاكف براساس ا“  یر

 : یشنامه هاینما، قرن گذشته 30و  20گر آثار مهم او در دهه یاز د. را نشان داد  درجنگ داخیل
 

، و نطفه خطرناك، قلب سیك
ز ن یشمار یب یوره داستانهان دیاو در ا. هستند  یلیوان واسیو ا -خانه سقا -فرار: او  یشنامه هایاز جمله نما. هستند  ر ی به رشته تحر یر
 یوباكمك ب. درآورد 

ز
ز پوشك-یر مول: شنامه مهم دربارهیچندنما، وگراف شنامه ین نمایاودرا. نوشت شوتیو دن ك-گوگول-رسوانتس-یر

 . كتاتورها با اهل قلم و هیز را نشان داد یمزاحمتها و رفتار حاكمان و د، خز یتار  یها
 یه و تحلیبه تجز “  ش  یرمان نما“ بولگاكف در 

 
مندان درنظام د ل كار و زندگ اها و یاو رو “ فرار “ شنامه یدر نما. پرداخت یكتاتور یهیز

 “ شنامه ینما، نیاز منتقد گرویه.  رانشان داد  یشورو  د ضدانقالب درجنگ داخیلیسف یسم گاردهایده آلیا
 

را جواب “  قلب سیك
شنامه ین نمایامون ایر ست از كامنف خواست تا او نظرش را پیكه حزب كمونیزمان. آورند  ه بحساب یمیاو به انقالب روس منفز 
نكه خود كامنف بعدها یغافل از ا. د منتش  شود یاست و نبا اوجواب داد كه موضوع رمان مذكور مخالف زمان مدرن فعیل، د یبگو 

 “ شنامه یدو نما. خواهد شد  ستی ینیاستال یهای  پاكساز  قرباتز 
 

ز ن“ نطفه خطرناك“و “ قلب سیك در .  تا زمان گالسنوس ممنوع بودند یر
، غرت   ین كشورهایاز منتقد بخش  . ك رانشان داد یژنت یخطر دستكار ، شیسال پ 80ش از یبولگاكف ب، شنامه نطفه خطرناكینما

. ار آوردند بشم سم حزت  ینیلن-سمیماركس یدئولوژ یاستعداد با كمك ا طبقه كارگر ت   یانتقاد از دستكار : شنامه را یام نمایآنزمان پ

ز شنامه توربید و نمایبولگاكف در رمان گارد سف ز درام غم انگ،  ها یر از  یاورا به جانبدار ، ن دولتی یمنتقد. ه را نشان داد ی انقالب روسیر
ز شنامه توربیت نماید نموده و مشهور یجنبش گارد سف خوانندگان آثار ، ازجمله جانبداران آثار او . دند ینام ت  خطر بولگاكف گرا،  را یر

ز و داستانهاط  . دهد ینده بش  نشان میدر آ علیم یهای  شگاه و دستكار یهستند كه اودر آثارش با كمك آزما ایلیخ-شبه علیم ییز
او با جو “ ش  یرمان نما“در . پردازد  مسكو یم یبولگاكف به انتقاداز طبقه متوسط و بوروكرات شهر ، سم جزیمیالیازانتقادازماتر یر غ

ز سیور و تئاتر مسكو و تئ یروشنفكر   ها جماعتی  ید مسكو یگو یاو م. كند یه حساب میتسو  سیكیسالو یاستان، عتز ی مشهور آنزمان یر
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زنها فقط دنبال . دهند یهارا به درون خود راه نم به ها و شهرستاتز یهستند و غر  یهستند بسته كه دنبال پول و سود و منافع ماد

  ش  یل آرایوسا
 

وبخ و لباس مد و مردها دنبال زنباره گ مسكو داشت  با جو ادت   یكیق و نزدیدق ت  بولگاكف آشنا. هستند  یوار و مش 
كه از شغل خود   سندگاتز ینو . خودهستند  یپرداخت كه فقط دنبال منافع ماد و رسیم سندگان دولتی یو درآثارش به انتقاد از نو 

، نند یآفر  ات یمیا ادبیكه آنها بنام پرولتار یحالدر . ندارند  رایه یكه مردم عاد  ت  جا، ازدار و مرفه وابسته اند یو به قش  امت گانه شدهیب
. شود یب مردم پرداخت میاز ج است كه از باال سفارش داده شده و حق الزحمه آن با گشاده دستی  ات انبویهیادب، انهیات عامیادب

 . ستدانیت خودمیسنده و معشوقه اش در رمان مرشد و مارگر یرابطه نو ، ها را  یو سالم مسكو  یاوتنها رابطه عاد
ز رابطه ب، كتاب  موضوع اصیل. ق و فلسفز یاست عم رماتز ، بولگاكف اثر مشهور و جهاتز ، رمان استاد و معشوقه اش سنده و ی نو یر

است  تی ین رمان نه تنها روایا. است ایسیس ك رمز وجود دارد و آن پرسش  یدر رمان تنها ، نین سبب بنظر منتقدیبد. جامعه است
آم ز ز طیز ز ب یه جامعه شورو ی علیر ز است تحس یبلكه رسود، قرن گذشته30و20 دهه یر ز  آمیر كه ،  فرد  یامون آزادیر  و مشتاقانه پیر

ز ن رمان عشق نیدرا. گردد یوز میر اش پ تی یامن یوهایر و ن رسانجام درمقابل قدرت دولتی   یر
 

دوصفت . شود یوزمیر پ  درتمام مراحل زندگ
. است س دولتی یانتقاد از پل، آن رمان ت  انتقاد اجتما. بعهده دارند است كه زنها در جامعه  و نقش مثبتی  یت هیز یبارز كتاب؛ خالق

 یشنامه بیاگردر نما
ز
مطرح  یمبارزه با قدرت حاكمه ا، در رمام استاد و معشوقه اش، مبارزه با سانسور مطرح است، یر مول وگراف

اف بولگاكوف. دهد یدستور به قتل و اعدام م است كه حتا گایه ز آن رمان از سال اشتغال به ، براساس اعیی به  1940تا1928نوشیی
مندان شهر مسكو را دچار ترس و وحشت نمودهیجامعه نو ، یمرموز  یو یر ن رمان نیدرا. د یدرازا كش ، ت  آدم ربا، قتل. سندگان و هیز
 است كه یسنده ایاستاد نو ، ن كتابیدر ا. روزانه جامعه هستند  از جمله حوادث معمویل یو آتش افروز ، جاسویس، خرافات
مار یاورا ب دولتی  یل ارگانهاین دلیبه ا. د یاش بنما سواد ادت  یب ن رسیمیو منتقد رسكوبگر دولتی  یوهایر م نیست خود را تسلیحاضز ن

 ت  ویر ن یكند بزودیسنده استاد فوق چنان خورد و شكسته شده كه فكر میرسانجام نو . ند ینما مارستان یمیاعالن نموده و روانه ت
 . د اورا نجات دهد یاا معجزه گر بی خارج  

 

 . كیون رمانتیعمركوتاه انقالب۔ 4۶
  

 Byron , Lord (1788- 1824) !  ی؛ در لباس قفقاز  شاعر غرت  ، رونیلرد با ا ی

 
ز گرچه دركالس درس انشاء گفته شد كه در ح ؛ غیر ز ،  اول شخص: من و ما یر د از ضمیكن  سیع، شی از نامه و خاطره نو یر  نوشیی

و مكتب ، سنده داشته باشد ینو  یهم برا قلیم درماتز -د روانیفوا، ن سبكید؛حتا اگراییر بندرت آندو را بكارگا ی، د یاستفاده ننمائ
مجبور است  ، د و مهاجرتیم كه خواننده فلك زده درتبعینیب ن روزها یمیا، را بما داده ینوشتار  یپست مدرن امروزه هرگونه آزاد

را با  ست كه ما متتز ین بار یداست امروزآخر یام. د یه نمای! را تغذسندگان زورگیازنو  یپاره ا خصوض ین نشخوارهایكه هرلحظه ا
 : ن مقالهیا م به موضوع اصیلیو امااكنون برگرد. میكن  آغاز یم ر شخیصیضما

ش یپ ینكه چندیتاا، ده بودمیرا شن شیك انگلیخواه و رمانتیشاعر آزاد، رونیام ! دههابارنام لرد با یدرطول عمركوتاه روشنفكر 
ز ازاون باعكش ننده یخواسته ب، شهرتاج محل یهند یا مهاراجه های ید كه اودرلباس قفقاز یسیر درنگاه اول به نظر م.  برخوردكردمیر

 یاد رمانتیرا ب
ز
اف رون یازعكس اشاره شده كه با یدرگوشه ا ویل. ندازد ید بیا دوره هارون الرشیك شب یهزارو  یداستانها ك ارس 

  ییر ر تعثیبه هرحال آن تصو . است مردم كشور آلباتز  محیلو  درلباس میل، درآنجا 
ی
ف ده رو  رس  . گذارد یبجا م تماشاجر  یازشاعرنامی 

ز رون دركنار پارتیلرد با، نكهیگرایاشاره د گرچه ،  كشته شد   1824درسال  عثماتز  یه تركهایعل وناتز یجنبش استقالل طلبانه  یانهایر
د یمرگ اونه درم  بلكه براثر تب باتال، دان نی 

ی
غرب  ستی ینیاز رسان جنبش جوانان پان هل یكیرون آنزمان یبا. وستیونان بوقوع پیدر  ف

 . بالكان بود  یدرجنوب اروپا وكشورها ه حضور حكومت عثماتز یعل
ز ن شناگران زمان خودنیاز بهیی  یكیرون ین وجود بایباا، لنگ و شل بود  یك پای یاوازآغازتولد دارا  . فتیر بشمار میر

  ظایمك نیرون یپدربا
ز
اف كالن   یهای  و بدهكار  و خوشگذراتز  ل ولخرج  یبدل، ساله بود 3رون یكه لردبایمرفه بود كه بعدها ؛ زمان ارس 

ز بعداز مرگ پدرن سال 20رون یو مادر لرد با. نموده بود  خودكش  ، ازآنها  نایس    .  فوت نموده بود یر
اف  با بعیصز  نامویس-ل روابط عشفی ینكه اوبدلیكنند: اول ایرون وآثارش به دو موضوع اشاره مین چپ درباره بایمنتقد اززنان ارس 
رون را یآثار با یانفجار  ینكه آنها تضادهایدوم ا. س فراركند یا و سوئیتالیمجبورشد به ا، ازآن خطرناك نایس   یو جنجالها، ودربار 

ك یاز  خیون مسیسم و روحانیالاوبا ارتجاع فئود و دشمتز  یخواهانه شهروندیهن پرستانه و آزادیجه احساسات میو نت یجمع بند
 یتوان نتیاورام تز یبدب. دانند یگر مینانه ازطرف دیو بدب ستی یآنار ش-انهیفردگرا ییر طرف و موضعگ

 
رون از یبا جه رسخورده گ

ز و تراژد یآثاراوحاو . انقالب فرانسه درآنزمان دانست یشكست هدفها   و ت   شوخ منش  ، یتضاد: طیز
 

سم و  یرمانت، حوصله گ
ب والیی اسكات و توماس یرق س اوراازنظرادت  یدرانگل. است ات جهاتز یادب یرون ازجمله شاعران نوگرایلردبا. باشند یم سمیكالس

 . آورند  مورس بشمار یم
خواهانه و درد و رنج یدراشعار او احساسات آزاد. س بود یانگل ك انقالت  یات رمانتیندگان مهم ادبیازنما یكی، بنام شیل یاودركنارشاعر 

آثار با. شوند یباهم ادغام م، و رسنوشت انسان جهان ز خواننده اشعارش . آوردند  بحساب یم ادت   ت  رون راآنزمان نشان نوگرایطیز
ز كالسیشاهد تضاد احساسات رمانت ك یرمانت“ا ید یك ناامینده نوع رمانتینما، نه درآلمانیاوراهمچون ها. تواند بشود یك میك و طیز

درغرب  یبعد یات آبزورد و پوچگرایجاده صاف كن ادب، رون را یبا ك منفز ین گونه رمانتیا، ادت  جامعه شناسان . نامند  یم“ منفز 
 جنبش ادت  . آورند  ك اروپا بشمار یمیشاعر مهم رمانت 5از  یكیرون رایلرد با، و دانشگایه فی یامروزه درمحافل تحق. آورند  بحساب یم

ان و نابودیم جه عوارض انقالب صنعتی یرانت د ومنفز یك ناامیرمانت  یبجا، ستیط ز یعت ومحیطب یدانند كه با برده نمودن رنجی 
ز شیو استثمار پ ت  زورگو دن یران تولیاكنون كارخانه داران طمعكار و مد، ت  سایكل  ی حاكمان و اسقف هایر د انبوه را مسئول به خاكسیر

ز غاز خشونت: قوانباآ. نموده انساتز  یدهایام از درد و رنج  یك به مرگ و زار یانسان رمانت، یر ه دایسازمانها و موسسات رسما، یر
 یدرا. نداشت یوز یر به پ یدیگرچه ام،  پرداخت ت  ا به مبارزات اجتمایو ، پناه برد ، رسنوشت و جهان

 
قهرمان ، ن مبارزه مرگ وزندگ

 . باشد  یم مرگ قهرمانانه، شیجه كوششهاین نتیاغلب تنها است و بزرگیی ، ك شاعر یرمانت
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ا و پرتقال یاسپان، ش بود یر سلطه دولت اطر یا درز یتالی بود: ایر  توشیر ش یلیاروپا خ یاستعمار  ایسیا اوضاع سین گو رو یدرزمان لرد با

وبه  انقالب فرانسه شوكه شده یازشكست شعارها شیروشنفكران انگل، استقالل ازفرانسه درحال مبارزه با ناپلئون بودند  یبرا
درحال جنگ  یایتانیبر ، ونان پرداخته بود یبه اشغال  1461ازسال  ه عثماتز یركت، مشغول بودند  یدیش جدیدان آزمایفكر م

د و مهاجرت یش كرده و به تبعیده و آنها را به خارج كیك خودرا خائن به وطن نامیشاعران و روشنفكران رمانت، بافرانسه انقالت  
 . وادار نموده بود 

. درجهان را در رس گرفتند  عدالتی  قصد مبارزه با ت  ، ستی ینیو پان هل وناتز ی انساتز  یدئولوژ یه بر ایك با تكیازشاعران رمانت بعیصز 

ك اسطوره یخواست تامرگش بصورت یاوم. س را ترك كرده بود یانگل، درشوق وصال بامرگ و انقالب 1816رون از سال یلردبا
كا را جشن گرفته و به یس و آمر یدر انگلاو در آنزمان  یمراسم خاكسپار . خ ثبت گردد ی    درتار  ایسیس درلباس، خواسته شده قهرماتز 

وع گردیاحتماال جنگ غرب با اسال عز . ش گذاشتند ینما  . د یز! ازآن زمان رس 
ا با او مخالف شدند ،  از شیلیر غ. شد یم میا آنزمان به دو قسمت تقسیتانیكشور بر   ادت   یفضا رون یت نوشت كه بایجان ك. اكی 

ز ر  یموضوعات جد ز و مسائل طیز رون را یبا سبك ادت  ، روبرت سوتی . دهد یبه خورد خواننده م یا به شكل جدرا بصورت طیز
ز مواف ویل، د یات نامیادب“ طاتز یمكتب ش“ والیی اسكات  خز یتار  یقهرمانان آثار اورا پررنگ تر و پرخون تر از قهرمانان رمانها، رونی بایر

ز المارت. رون رادركنار ولیی و روسو قراردادند یان بایفرانسو . دانستند  ان قابل یرون را با شاتوبر یمجذوب او شده و با، كتورهوگو ی و و یر
ز ه به پوشكیدر روس.  شمردند یر ت شكسپیرون را به اهمیها بایآلمان. دانستند یسه میمقا لقب “ روس یرون هایبا“،  و لرمانتفیر

 فراموش نشدتز  یرون را اثر یبا“ ژوان دون“ گوته كتاب .  دند ین شاعر زمان نامیمهمیی ، چه و استاندال او را دركنار گوتهین. دادند 
 . د ینام

 یدرباره ب
ز
ز ب ید اشاره نمود كه و یرون بایبا وگراف   1824و  1788 ی سالهایر

 
  21كرد و در   زندگ

 
 یبه كشورها ت  سفرها سالگ

انه نمود یحوضه مد یانه و كشورهایخاورم  . یی
،  نیمحاضه كور ، كورسار ،  تاسو  یتهایشكا. آورند  بحساب یم، د و مانفر ، دون ژوان، جنگجو  ارتی یسفر ز : رون را یسه اثر مهم لرد با

در ، جنگجو  ارتی یسفر ز : انتشار كتاب. گر آثار اوهستند یاز جمله د، عدالت یاید و رو یو ام، ساعات فراغت، ف هردو ، نو یمار ، نیكا
24  

 
با “ عدالت یاید و رو یام“ رش دركتاب ن كم سواد آثایاو در رابطه با منتقد. رون شد یبا ع و ناگهاتز ی    ت رس یموجب مشهور  سالگ
ز تحق ز آمیر طیز  . !  ین مسخره اسكاتلندیو شما منتقد، شیان انگلیما حماسه رسا: نوشت ییر

ز را با عناض ، ن كتابیاودرا. دانند یرون میبا كتاب حماسه شاعرانه دون ژوان رااثر اصیل . مخلوط نمود  یسم انتقادیاز رئال یطیز

زنان و ، رونیالبته منظور با. ب دهنده آنانیباشد و نه فر یزنان عشوه گرم یتن ناز  ن كتاب قرباتز یرادون ژوان از موضع منفعل د
اف ان ارس  كه تمام روز مشغول   ا شهرستاتز یو  ت  روستا یو بزرگ ارتشتاران هستند و نه فلك زدهها و فرماندهان نظایم، دربار ، دخیی

 . و ! بزنند د سگدیشان هستند و بای كردن شكم خود و بچه هایر س
 

 . پنج نوبل -، ادبیات اسپانیا ۔ 4۷
 

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

ز آن در سال . بار برنده جایزه نوبل بوده است ۵ادبیات اسپانیا ، در طول یک قرن اخیر   ۱۹۸۹و آخرین آن در سال  ۱۹04نخستیر
 . میگردد  آخرین دریافت کننده جایزه نوبل در ادبیات اسپانیا ، سال  –یه به ژوزه کامیلو در اینجا اشاره کوتا. بوده است
برنده ، ۱۹۸۹او غیر از نوبل ادت  سال . سفرنامه و آثار علیم است، مقاله، شعر ، داستان، خالق آثار بیشمار از جمله رمان، ژوزه سال 

ز است او ییك از نویسندگان دوران فاشیست . سیایس یم باشد -های مهم اجتمایعژوزه سال خالق رمان. جایزه رسوانتس در اسپانیا نیر
ین و فعال ترین نویسنده زمان حال اسپانیا بشمار یم آید  ژوزه سال . فرانکو و ادبیات بعد از جنگ جهاتز دوم در اسپانیا است . مهمیی

.  اکنون ییك از کالسیک های مدرن بشمار یم آید اسپانیات  ها را به خشم آورد ویل، وی گرچه با رئالیسم خشن و بدون تعارف خود 

 . معروفیت او به سبب رئالیسم خشن اش میباشد 
 ،  او به توصیف فقر 

 
دازد ، دو روت  ، گرسنیك مکتب ادت  او انتقاد مستقیم و ت  . و سنگ قلت  انسان در جامعه بعد از جنگ مییر

 وحشت
ز
مکتب اسپانیات  ادت  او " ترمندی " شاخه ای از فرم رئالیسم  . در جامعه ندارد  تعارف است که ابات  از توصیف و معرف

ی این مکتب در آثارش. ناامید و بدبینانه است دلیل اعطای . چند سال با تیغ سلنسور در اسپانیا روبرو گردید ، او به سبب بکار گیر
ده و همدردی با انسان مجروح و رنجی  اعالن گ ین نویسنده. ردید جایزه نوبل به وی به سبب نی  غتز و فش  جنجایل اسپانیا  او مهمیی

 . در قرن گذشته بود 
، واژه نامه مرموز ، گفتمان خانم کالدول با پش شهیدش،  سبد زنبورها ، سفر به آلکاریا ، پاسکال دورات خانواده –از جمله آثار او 

ه ، سان کامیلو ، و آثار اتوبیوگرافیکمکاتبات ، دو مرده رقیص برای، تاج افسانه ای بدون عشق، اسیك گرسنه ها ، آسیاب بادی و غیر
 . هستند 

 خرده بورژوازی شهر مادرید در سال  توصیف، رمان سبد زنبورها 
 

انتقاد ، رمان خانواده پاسکال دورات. میباشد  ۱۹4۲رئالیستی زندگ
 روستات  مردم اسپانیا است

 
 ۱00مجموعه آثار . مار یم آورند رمان سان کامیلو را تلخ ترین اثر ادت  نویسنده بش. اجتمایع از زندگ

 . سفرنامه و کتاب لغت است، مقاله، شعر ، داستان، جلدی او شامل رمان
 

ز بود ، او غیر از نویسندگ  مجالت ادت  نیر
. نقاش و نارس 

یمنتل نوشته شده اند  ۱0 سند  ۲0مجموعه داستانهای کوتاه و بلندش به . رمان او با خصوصیات اکسیر  . جلد میر
او در نوجواتز مدتی هوادار . پدرش مامور گمرک بود . از مادری انگلیش و پدری اسپانیات  بدنیا آمد  ۱۹۱۶در سال  -سال کامیلو ژوزه  

در  ۲00۲وی در سال . علوم انساتز و پزشیك تحصیل کرده بود ، فلسفه، وی در دانشگاه در رشته های حقوق. ژنرال فرانکو بود 
 . اسپانیا درگذشت

او در آثارش به تجزیه و تحلیل های متنوع . ترکیت  هستند از مکتب ادت  " بیکارس " با عناض ناتورالیستی  آثار او از نظر ادت  
دازد -اجتمایع یمنتل هستند . انتقادی مییر . به این دلیل آنان از نظر فرم با هم فرق شایاتز دارند ، رمانهایش گرچه انتقادی ویل اکسیر

ز رمان او معیاری برای ادبیات ر  موضوع بعیصز از آثارش نتایخ  است که . ئالیستی بعد از جنگ جهاتز دوم در اسپانیا گردید نخستیر
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، خشن، استفاده او از رئالیسم خشن و لغات مبتذل. از خود بجا گذاشته بود  ۱۹۳۶-۱۹۳۹جنگ داخیل اسپانیا یط سالهای 

ز تلخ، سکش، جنش مجموعه آثار منتش  شده او در . سپانیا شد موجب ممنوعیت بعیصز از رمانهایش در ا، تحریک کننده و طیز
 . جلد بوده اند  ۲۵، ۱۹۹0و در سال  –جلد  ۱۶، ۱۹۸4سال 

ند ، در رمان نامه ای " خانم کالدول " قهرمان داستان ؛ یعتز یک زن جنون گرفته است که با پش شهیدش در جنگ ز در . حرف میر
 40خشونت و سوء ظن و تنفر در جامعه اسپانیات  دهه ، خانواده " خانواده پاسکال دورات " نویسنده با کمک اعضای یک رمان

 یم نماید 
ز
و تهوع آور در زبان عامیانه و زبان ، مبتذل، سکش، جنش کتاب " واژه نامه مرموز " او شامل لغات.  قرن گذشته را معرف
امون اوج رئالیسم اجتماعتر در دهه . ادت  اسپانیات  است این کتاب با . قرن گذشته در اسپانیا یم باشد  ۵0رمان " سبد زنبورها " پیر

دازد ، قهرمان داستان ۳00 در ، گرچه آن،  زبان خارج  ترجمه شده است ۳0این رمان تاکنون به . به شهر مادرید بعد از جنگ مییر
 4. در اسپانیا ممنوع شده بود  ۱۹۶۳سال 

  

 ۔ 4۸
 

 . سیش نامه نو ینما جوانمرگ
 

س یشنامه نو ینما، چخوف مشكالت زمان، ل زمان ما یاز مسا توان گفت كه بعیصز یم انقالت   ت  اده گراو س سادولوج، اغراق یبا قدر 
ز روس ن یو داستان رسا  ت  نه خدا، د به انقالبینه ام، دارد  یاست عالقه ایبه س نه كش: سد ینو یم یچخوف در نامه ا.  بودند یر

 نه خو، از مرگ نه وحشتی ، از ارواح و اشباح نه تریس، میدار 
ز
د و بدون ترس ینا ام، هدف ت  ، آرزو  كه ت  یكس.  و حماقت یاز كور  ف

مند و نو ینم، باشد   . گردد   سنده واقیعیتواند هیز
ز مورخ ون و یوانقالب، ان و سازشكارانیاصالح گرا، ده ها یدها و بر ینا ام: كنند یم میروشنفكران زمان او را به سه دسته تقس، اتی ادبیر

 یتوان نو یف را مچخو . ا شلوغ كارانیشورشگران 
 

او در سال . ه قبل از انقالب نام گذاشتیروس سنده دوران تحوالت حاد فرهنیك
در اوج ، ر سلیآن زمان عالج ناپذ یمار یبر اثر ابتال به ب، هیك سال قبل از انقالب اول روسی، 1904متولد شد و در سال  1860
ا یو  یدئولوژ یاز هر نوع ا ین است كه بدون جانبدار یاو ا یت هایاز جمله نبوغ خالق. در غربت جوانمرگ شد ، یهیز  ت  شكوفا
 -ان جامعه فئودالینه پایآثارش آ. د یگرد  یو انتقاد ت  ات اجتمایخالق ادب، اوتوتر 

ز
اف   یتزار  ارس 

 
د یجد است كه خی  از آمدن فرهنیك

ز امروزه ما ن. دهند یم ها و ی  دئولوژ یكه ا  یدر دوره ا، میانه هستیخواهانه و اصالح گرایآزاد ی در غالب كشورها شاهد كوششهایر
آثار چخوف اعلب در باره افراد طبقه متوسط . ت خود را از دست داده اند یو اهم ده شده و خوشنایمیها به سئوال كشان اوتوتر 
 ت  دلزده و ، با همنوعان خود  ا زباتز ی كه تنها و بدون رابطه احسایس،  در باره مشكالت انسان مدرن. هستند  ت  ا روستای یشهر 
  ت  : و عارضه دوران مدرن را  یمار ین بیاو مهمیی . است ا منتظر ظهور جامعه مدتز یگذراند   عمر به بطالت یم، هدف

 
، حوصلگ

 
 

  ت  ، خستیك
 

و داستان  شیشنامه نو یت نمایآغاز فعال. داند یاز روشنفكرانش م انسان خرده بورژوا و بعیصز  ت  و پوچگرا عالقه گ
سلطنت طلبان و ، انیادگرایكه بن  یدوره ا، د یگرد  ت  ات اجتماییر انه و تغیاصالحگرا یششهاهمزمان با شكست كو ، چخوف ت  رسا

ات یهنوز به نقش و رسالت ادب مختلف اهل كتاب ین دوره گروههایدر ا. قدرت را در دست داشتند  یهنوز اهرمها ایسیقلدران س
 یگر طرفدار ادبید یدسته ا ،وسیكیداستا خیمس-مذهت   ادت   یدنبال رمانها یدسته ا. باور داشتند 

ی
و  ، ی تولستو یر سختگ ات اخالف

ز خوشب یجانبدار كتابها گرویه ز پوشك یآثار چخوف همچون نوشته ها. شدند  م گورگیماكس  انقالت  یر  ، یر
ی
بلكه  نه تنها اخالف

 . باشناسانه بودند یك و ز یاستت
سیو ، ستیرئال، ستیسمبول، ستیاو را ناتورال یعده ا: شد یم گوناگوتز   یهایر از آثار چخوف آنزمان تفس . دانستند یست میونیا امیر

 . آورد  به حساب یم یحكومت تزار  19ع نگار اواخر قرن یخود را وقا چخوف ویل
ز  80توان گفت كه یاو م ت  شگام بودن اجتمایدر باره پ ز ستینیسولژ ، ر گوالكیجزا، سال قبل از نوشیی بودن   انساتز یر  در باره غیر
ز ره ساخالیجز ، چخوف كتاب گزارش گونه، تی سینیاستال یاردوگاهها ز را در باره محكوم، یر در باره  یسند، ه نوشتی جامعه روسیر

ز كه محكوم  یدوران تزار  ایهیس پتك و چكش و ، داس و جنگر چنگایل، ل و كلنگیو ب ین به گار ی پوالدیر را با زنج ی به كار اجبار یر
 . شناخته شوند  یخود را از قل و بند نجات دهند و در هر نقطه ا بستند تا در صورت فرار از اردوگاه نتوانند  یم سندان

ه در ییر خ یات انساندوستانه و درآمدش را خرج كارهایكوكار بود كه وقتش را ضف ادبین پزشیك، چخوف در طول عمر كوتاهش
ز مدارس یم، روستاها   . نمود  از جمله ساخیی

 
ك سال قبل از یسال تولدش . ه شد یخ روسی    چخوف مصادف با دو اتفاق مهم تار  زندگ

ه بود  یكسال قبل از انقالب اول روسی، و سال مرگش. ندار شد ید و فروش آنها توسط ارباب و زمیبرده وار دهقانان و لغو خر  یآزاد
در  . را نوشت ا یو عمو وان، ا یمرغ در ، سه خواهر ، باغ آلبالو : مانند  یمشهور  یشنامه هاین مورد نمایاو در ا. د یكه به شكست انجام

ز لن. دهد یم یك شدن انقالب رسارس یچخوف خی  از نزد، شنامه باغ آلبالو ینما  –ماران یب 6اطاق شماره  – در داستان كوتاه یر
اف و فئودال ت  شگویچخوف در آثارش به پ. ند یب ه آن سالها را یمیت نابه هنجار روسیف وضعیتوص و ، سقوط و فرود طبقات ارس 

جلد  8و ، نوول و داستان بلند  70، داستان كوتاه 400توان به یگر آثار او میاز د. پردازد  ه دار یمیفراز و صعود طبقه بورژوا و رسما
. نند یب را یم ت  سم اجتمایرئال نویع، گوناگون  یگ زاگ هاین در غالب آثارش با وجود ز یمنتقد. اشاره كرد ، یمكاتبه ا ینامه ها

س، سمیچخوف در برابر مكاتب ناتورال  هركدام از یر تحت تاث یگرچه خود قدر ،  داشت یانتقاد موضیع، سمیسمبولو ، سمیونیامیر
چخوف را . را مد روز كرد  شیان داد و كوتاه نو یپا یو تولستو ، وسیكیداستا، فیتورگن سنتی  شیات رمان نو یاو به ادب. آنها بود 

 ، در زمان او رمان. ب آورد به حسا شیل و آغاز داستان كوتاه و نوول نو یطو  یان دوره رمانهایتوان سنبل پایم
ز
اف ات یادب ژانر ارس 

س ل آثار كوتاه او را ین دلید به ایشا. سم بود یدوران رئال خرده بورژواها  عتز یموضوع آثارش افراد قش  متوسط . دانند یم ستی یونیامیر
او در باره قش  متوسط . باشند  ق یماخال و نه كامال ت  ، وجدان نه كامال ت  ، سواد  نه كامال ت  ، یر نه كامال فق: كه به قول او ،  هستند 

: د یگو یبرنارد شاو م. كند یت میشكا یكار یو ب، یدوغ خور ، عه پراكتز یشا، ت  سودجو: دلخواه شان مانند  محیل یروستاها و سوژهها

  یدر سالنها، با كمك آثار چخوف
 

  یكاخها و قرصها  فرهنیك
ز
اف ، ی انداز یر ت، یعشق باز ، شكار : مرسوم یبحث ها یبجا، ارس 

ابخوار  ییر گیماه چخوف مانند : سد ینو  توماس مان یم. ات و تاتر مد روز شدند یادب، هیز ، فی یموس: مانند  موضوعاتی ، یو رس 
مند آثار كوتاه و كوچك است، موپاساد   . نابغه و هیز

در زمان . نند كیبودن آنها تعجب م یاز مدرن بودن و امروز ، چخوف یو نوول ها –شنامه ها ینما -داستانها یخوانندگان امروز 
ز چخوف در كنار پوشك، سابق یشورو  چخوف با آثار كوتاه و . سندگان آن سالها بود ین نو یاز محبوب تر  یكی، و گورگ یتولستو ، یر
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كوتاه و روشن ،  قاطع، زبانش ساده: گفتیم یشورو  شاعر شوریس   اكوفسیكیما. د یسم دوران گذشته گردیخود وارث رئال یاتور ینیم

چخوف . است هر جمله او خود داستان كوتایه. یك استكان چای ت  بفرما ا ی، یر روز بخ: عتز یانه دلخواه ما یاممانند جمالت ع، بود 
مند شكاك و منتقد زمان تزار   یك یدئولوژ یا نكه جوات  یپردازد بدون ا او در آثارش به طرح پرسش یم. است یهیز

ی
شنهاد  یپ ا اخالف

 ن ت  تاتر پوچگرا و ابزرد اروپا یراهگشا، مدرن خود  یشنامه هایا كمك نماچخوف ب، از كارشناسان ادت   به نظر بعیصز . كند 
ز  . د یگردیر

 

 ادبیات انقالت  ؟ یا  انقالب ادت  ۔ 4۹
 

ز پیش از انقالب  Anton Tschechow (1860-1904). دوگونه ادبیات در چیر
 

 با ورود ایدههای غرت  وجستجوی فرمهای ج 19درپایان قرن 
قصدعبورازفرهنگ قرون ، دید ادت  روشنفکران ومبارزان چیتز

ات ادت  ، برای تحوالت سیایس 1898درجنبش اجتمایع سال . وسطات  خود و آغاز یک رنسانس روشنگری نمودند  نیازبه تغییر
 درکشورهات  مانند:ژاپن. مطرح گردید 

ه، آمریکا ، براثرتحصیل دانشجویان چیتز آن  آنان باآثارمدرن ادت  غرب وآثارکالسیک ، اروپا وغی 
ز . کشورها آشناشدند  نخستیر ز نوشت   1902منتقدی ادت  درسال . بارکتاب انجیل رابزبان چیتز ترجمه نمودند  مسیونرهای اروپات  نیر

 دررمان  کسیکه میخواهد ملتی نو بسازد باید ابتدا یک رمان نو بنویسد وکسیکه
ی
 نومیخواهد بایدابتدا یک قهرمان اخالف

ی
اخالف

ترجمه بعیصز آثاررویس و شاهکارهای  1909درسال . ودرابااینگونه قهرمانان ادت  مقایسه خواهند کرد بیافریند چون خوانندگان خ
 به چیتز آغازگردید 

ی
ف ز به چیتز ترجمه ، نیچه، کانت  آثاری فلسفز  1902ودرسال ، ادت  بعیصز ازکشورهای اروپای رس  وشوپنهاور نیر

ز کتت  بود که به چیتز ترجمه شد کتاب "دوسال تعطییل تفریخ" اثر ژول ورن ن.  شده بودند  ازنخستیر ز دربحث های ادت  سال . یر
حقیفی یعتز رئالیستی وایده آلیستی تقسیم نمودند  1904  و غیر

 . ادبیات را به حقیفی
ز شو )  جم معروف درطول عمر خود حدود  1924 – 1852لیر ازجمله نویسندگاتز که . اثراروپات  را به چیتز ترجمه نمود  180( میی

ز : ن درآغازبه چیتز ترجمه شدند آثارشا ، ویکتور هوگو ، ایبسن، رابیندار تاگور ، گوته،  هومر ، دوما ، اسکات، رسوانتس، دفو ، دیکیز
. و فلوبر بودند ، زوال ، بالزاک، دانته، شکسپیر ، ارسطو ، لردبایرون، ویتمن، موپاساد ، تورگنیف، رمان روالن، روسو ، تولستوی

ز به چیتز ترجمه  ، گالس ورت  ،  هاوپتمن، کیتس،  هاردی، شیل، داودسون، هاگارد ، ایروینگ: د آثارگروه دیگرنویسندگان غرت  مانن نیر
آثاررئالیسم ورمانتیسم قرن . رویس و انگلیش انجام گرفت، ترجمه آثار زیادی ازفرانسوی 1930-1920میان سالهای . گردید  بیشیی
ز به چیتز ترجمه گردیدند  19 اهمیت خاض داده شد به ترجمه آثاررمانتک ن. اروپانیر ز به ترجمه اشعارلردبایرون و ویتمن . یر

عالقه خاض پیدا شد  ز  زیرتعثیر " جنبش . ونمایشنامه های ایبسن نیر
 

" دنبال آموزگاراتز  1919ماه مه سال  4انقالب فرهنیك
هومانیسم و ، مارکسیسم، یسمآنارش، سوسیالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، رئالیسم: مکاتب و ایسم هات  مانند . اجتمایع ازغرب بود 

ازترجمه داستانهای پلیش ورمانهای ماجراجوت  به آثار . دمکرایس خوانندگان و عالقمندان فراواتز یافتند  درزمینه داستان ورمان غیر
ز اهمیت داده شد   . احسایس وانتقادی اجتمایع نیر

ز هان " آنرا به معاتز عالقه روشنفکران چیتز به مکتب ادت  رمانتیک ازآنجابود که منتقدی بنا و ، انقالب، دمکرایس، آزادی: م " تیر
میکرد  ز قرنها میان کالسیک ورمانتیک درجا زده بود وبا دو مکتب اجتمایع رئالیسم و ،  سوسیالیسم تفسیر گرچه ادبیات چیر

ا چندسایل بعد ازآشنات  چیتز ه. رئالیسم آنان با رئالیسم آثاربالزاک وفلوبر فرق داشت، درادبیات. ناتورالیسم آشنات  نداشت
 گرات  وایده آلیسم دردهه . رساغ سمبولیسم ونئورمانتیسم رفتند ، بادومکتب رئالیسم وناتورالیسم

قرن گذشته 20رسانجام ذهتز
این مکتب بعدها به مکتب رئالیسم سوسیالیستی ختم  . اجتمایع داشت-جای خودرا به رئالیسم اجتمایع داد که جهت یات  سیایس

 گرات  مطلق وطرفدار ناتورالیسم ذهتز وشخیص بودند به مخالفت با "ادبیات پروانه ای" خو . گردید 
انندگان زوال که نماینده عیتز

اف پرداختند  اهمیت خاض داده شد . واحسایس رمانتیک ها وارس  ز ترجمه . دراین دوره به ترجمه اشعاربودلر وروبرت استونسون نیر
 بودلر اهمیت مهیم یافت، والنآثاررمانتیک نویسندگاتز مانند رومان ر 

ی
ازجمله . باربوسه وآناتول فرانس وآنارشیسم اخالف

ز بودند ، لرمانتف، نویسندگان روس که مورد توجه وترجمه قرارگرفتند:گوگول ز روشنفکراتز که دردهه . و گارشیر  30ازجمله نخستیر
اض نمودند  پات  نمودن ادبیات وبه طرفداری ازادبیات خلفی وسنتی مائو بود که علیه ارو ، قرن گذشته به غرب گرات  درادبیات اعیی

اض نمود  ز اعیی و  1949قرن گذشته تا بقدرت رسیدن کمونیستها درسال  30و  20ماه مه" که دردهه های  4ادبیات "جنبش . چیر
 . فعال بود  1927جدات  آنان از جمهوریخواهان درسال 
ز را میتوان سال  ز . و زبان عامیانه داد ، محتوا ، فرم، زبان: اهمیت خاض بهدانست که  1927آغازادبیات مدرن چیر انقالب ادت  چیر

سید . بحساب یم آورند  1919راازآغاز سال   مدرن ومردیم به رئالیسم میر
ز درآن زمان یم بایست باکمک زباتز دراین سالها . ادبیات چیر

ز شد  ز وارد چیر دازند ، تئاترغرب نیر ارزین چیتز توصیه میکردند که تئاتر بایددرراه اصالحات مب. تاآنان به اصالح تئاتر سنتی خودبیر
دراین دوره رمان "کلبه عموتام" نوشته خانم هاریت بش  استو و . سیایس واجتمایع کوشش واصالحات اجتمایع را تبلیغ نماید 

فرمالیسم و نمایشنامه های  خواسته دیگر کارگردانان تئاتر علیه مکتب. بعیصز ازآثار آلکساندر دوما را بصورت نمایشنامه درآوردند 
. " اینقدر دنبال کالسیسم نروند : نکته را به نویسندگان جوان توصیه نمودند  8، درخلق ادبیات، دو منتقد ادت  . آوازخواتز بود 

شن به دستورزبان وبیان رو . از کلمات مبتذل خودداری نمایند . تقلیدنکنند . ازمطالب و کلمات سنتی وقدییم زیاد استفاده ننمایند 
ند ، بجای زبان قدیم. زاری نکنند ، پیش ازآنکه بیمارباشند . توجه کنند  . نوشته باید با واقعیت تطابق داشته باشد . زبان خودرا بکاربی 

ز .  نکته آغازین را "انقالب فرم" دانستند  5. ازنقل قول استفاده نکنند!"  جدید راتئاتر متمدن ، گرویه از منقدین چیر
 

تئاتردیالوگ
ز اهمیت داده میشود و همچون تئاتر اریستوکراتی ودرباری  در . دانستند  نمایشنامه نویش جدید به آثار تراژدیک و غمنامه ای نیر

ماه مه" ارزش ایبسن گرات  درتئاتر را به دلیل اهمیت رئالیستی آن و طرح  4"جنبش . گذشته به "پایان خوش شاهنامه" فکر نکنند 
، آنان ایبسن را سنبل زیبات  . وی را بسیار محبوب نموده بود  ایدههای اجتمایع ایبسن. خانواده و جامعه میدانست، مسایل: زنان
فت میدانستند ، آزادی، عشق همگاتز  گرویه ازمنقدین ادعانمودند که ادبیات مدرن وارده ازغرب   1919درسال . برابری و پیش 

آنها یم گفتند که بازباتز مرده نیم . دم معمویل باشد خطاب به بورژوازی است وباید باکمک زبان توده ای و عامیانه خطاب به مر 
توان ادبیاتی زنده خلق نمود چون ادبیات عامیانه پایه ادبیات میل است و وظیفه ادبیات است که افکار واحساسات را بصورت زنده 

 . بیان کند 
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روابط اجتمایع نویسنده ای بنام " چن دوکس " نوشت که: " نه ادبیات بلکه انقالب ادت  ب 1917درسال  اید بعنوان وسیله تغییر

! ، مالحظه شود  مندانه میل، نابودباد ادبیات چاپلوسانه موردعالقه اریستوکراتی  ، زنده باد ادبیات ساده هیز
ی
نابودبادادبیات اغراف

 ، زنده بادادبیات صادقانه ورئالیستی ، قدییم
 

ه، نابودبادادبیات دوراززندگ و ، ده بادادبیات روشنزن، و پیچیده! ، جنگیل، کویه،  تیر
مسایل تمدن جدید ، جنگیل و کویه بایدحذف شوند ، کالسیک،  ادبیات اریستوکراتیک. توده ای که موجب فهم اجتمایع مردم شود 

  . و تربیت درست بایدادبیات را تغذیه کنند ، ازدواج، مانند: خانواده
 

زمینه های ادت  باید توسعه یابند و فقط دررابطه با زندگ
حمالها و مغازه داران ، دهقانان، درشکه جر ها ، کارگران زن ومرد ،  بلکه انسانهای فقیر ، فاحشه ها و مجامع آلوده نباشند ، نکارمندا

باید درادبیات مطرح شوند" ز  برای نوگرات  احتیاج به ادبیاتی جدیددارد  1919ماه مه سال  4جنبش . نیر
ز دراین سالها . یم گفت که چیر

الها خواهان ادبیات میل بودند مارکسیستها خواهان ادبیا  های ادت  این دوره نوشت که ، مائو دون. ت انقالت  و لیی 
ز ییك از تئوریسیر

 را مطرح نماید چون ادبیات
 

 است آینده، ادبیات باید جامعه را منعکس کند وپرسشهای زندگ
 

 است که به ، ادبیات. زندگ
 

آینه زندگ
 دارد: نژاد  4

 
ادبیات موظف به واقعیات عیتز اجتمایع است و . و شخصیت فردی نویسنده، هدور ، محیط اطراف، عامل بستیك

 گرات  را تبلیغ نماید 
 انسان است و فیلیی احساسات انساتز بصورت فرم نوشتاری است  ، نباید رویا و ذهتز

 
ادبیات فریاد طبییع زندگ

، ترجمه آثار والت ویتمن، یر روی شاعران جوانتعث. که برای بیان احساسات حقیفی نزدخواننده ایجاد یک هم احسایس بنماید"
سیونیستهای آلماتز در این سالها قابل مالحظه است  . لردبایرون و اکسیر

. طرفداراتز یافت، استادان و روشنفکران، جنبش ادت  "هیز در خدمت هیز " درمیان گرویه ازدانشجویان 1922درسال ، باوجوداین

اتی روی انسان ، ورو " نوشت که "ادبیات درپایانمنتقدی بنام " لو م، خالف این جنبش یک پدیده اجتمایع است که موجب تعثیر
ز را بصورت دولتی مدرن درآورد"، وجامعه میشود  ز شود و چیر  درجامعه چیر

. از جمله وظایف ادبیات این است که موجب اصالحاتی

مندان و انقالبیون را ییك میدانستند   1923درسال . او میگفت که ادبیات بایددرخدمت مبارزه اجتمایع وسیایس باشد  گو .  گایه هیز
، اومیگفت که تمام جنبشهای انقالت  واقیع. مورو شعار نابودی کاپیتالیسم و تقاضای مجدد دولت و جامعه ای میل را مطرح نمود 

ی بودند  ی، جنبش های هیز مندان ، مند بودند هیز ، فعاالن اجتمایع واقیع. جنبش های انقالت  بودند ، و تمام جنبش های هیز وهیز
ما . انقالت  است، ادبیات دیروز مذهت  و کنفوسیویس است و ادبیات امروزی. انقالت  هستند ، فعال که خواهان تغییر جامعه بودند 

درجامعه باشد" و " لو خون " . ادبیات ما تنها ادبیات انقالت  میتواند باشد ، در رایه انقالت  هستیم خالف ادبیات باید وسیله تغییر
های دیگر یم ، او مدیع بود که ادبیات نشانه جامعه با اقتصاد مازادتولید است یعتز درجامعه سیر  ها برای شکم سیر شکم سیر

اوخواهان . را برای اروپات  کردن ادبیات رد نمود ، ماه مه 4جنبش ، نویسنده ای بنام " کو کویت  " مانند مائو  1934درسال . نویسند! 
، کشف ادبیات خلفی وگردآوری: ترانه ها ،  ماه مه 4ازجمله کوششهای جنبش . مثبت سنت چیتز ادبیات بود  بازگشت به جنبه های

های مردیم و فرهنگ فولکلوریک بود ، قصه ها  ز زمینه رشد ادبیات میل است چون ادبیات ، آنها میگفتند که ادبیات خلفی . و طیز
 و روستات  پرداختبه گ 1934کو دایون در جنبش ادبیات خلفی سال .  منبع است

سال بعد   15. ردآوری اشعار کوهستاتز
ور شدند و ادبیات نقش و وظیفه دیگری بخود گرفت 1949کمونیستها درسال  ی مائو پیر  . به رهی 

 

ق دور یات قدیادب۔ ۵0  . م رس 
  

 یب، د گفتیامروزه با
 

و یكه ادب  چاره فرهنیك ز ت آدم و یدر باره ادب نكه بتوان قضاوتی یا یبرا. كوت كند یا بایو  یات را میز ات زمان حرصز
داز یخ ید قدر یبا، حوا كرد  و  د مذهت  یخرافات شامل عقا، باشند  و ادت   فلسفز ، عناض مذهت   یاگر اسطورهها حاو . نمود  یالیر

 . بودند  ت  ات ابتدایادب
است و هر  یر یآنها تصو  یلفبانكه خط و ایاول ا. هستند  یات بش  ین ادبیكهن تر   یتوانند ادعا كنند كه دارایل میها بدو دل تز یچ

  یتهاینكه فعالیدوم ا. د یتوان خط نامیرا م یعكس و نشانه ا
 

جن ، ت  شگویپ، ت  بگویغ، ییر فالگ، م مانند یآنها و انسان قد فرهنیك
 . بودند  ادت   یعناض قو  یدارا، نامند  ه را كه امروزه خرافات یمیر و غ كف دست خواتز ،  ت  زدا
ز ات چیادب  ی امروزه نشانه هو یر

 
ز ت كره زمیك سوم بش  یت یجمع ت فرهنیك ز آغاز خط چ. باشد   یمیر  یكی حتا امروزه هم در تار یر

ز ات چیادب. الد قرار دارد یقبل از م یهزارهها ز را ن تی یو ترب آموزیس  ، فه ادت  یشه نقش و وظیران همیات ای همچون ادبیر  مد نظر یر
 . داشته

ز ات چیادب عالئم  ظروف سفایل یدر رو . افتیتوان  باستان نیم یر فرهنگهایه در ساك  قدمتی ،  حداقل سه هزار سال سابقه دارد یر
  یالفبا. ه كشف شدهیر انسان و غ یپا یا جایو  ییر گیتور ماه، رودخانه، كوه،  پنج هزارساله مانند  یر یوتصو  زباتز  یو نشانه ها

ز چ كنوتز  قشناسان. ر دارد یحرف و نشانه و تصو  9500 حدود یر خط و هیز  یالد دارایزار سال قبل از مدو ه ها  تز یچ، به نظر رس 
 
ز
 ها  تز یچ، یشاوندین خو یل ایو به دل. دانند یعت میاز طب یدیآنرا تقل، تز یبودن خط چ یر یل تصو یبه دل. كتاب بودند   صحاف

ز شناخت جهان ن یبرا یله ایات وسیادب عتز ی. دانند یعت و جهان میاز نظم طب محصول و نشاتز  ات خود را یادب  .  هستیر
ز محقق یبه ادعا. شوند یم یكتاب بجا مانده كه در كتابخانه ها و موزهها نگهدار   3776الد حدود یقبل از م یهااز قرن ها  تز یچ، یر
ن و بازرسان و جاسوسان یمامور ، گرا   روشنفكران میل یبه ادعا. بودند  ستی یك رئالیات فولكلور یادب یدارا، الد یسال قبل از م1200
 . كردند تا با درد و رنج مردم آشنا شوند یانه را جمع میعام یاشعار و ترانه ها، یدربار 
ز استفاده م یا اسكلت الك پشت برایالد از استخوان و یقرن قبل از م 11ها  تز یچ  تز یگلچ،  تز ین كتاب شعر چیمیی یقد. كردند ینوشیی

 چ ت  ات ابتدایادب. الد بجا ماندهیش از میاست كه از قرن دهم پ
ز  یوردها، یاسطوره ا یقصه ها، مذهت   یآواز و رسودها،  شاملیر

 
 

 . ه بود یر و غ یع نگار یوقا، ت  بگویغ، ییر فالگ، رسگرم كننده یحل معماها، احضار ارواح مردگان، دفع جن زده گ
ز ات چین ژانر ادبیمهمیی ، شعر  شد یمنعكس م یآداب و رسوم اسطوره ا، خز یخاطرات تار ، یعیات طبیكه در آن تجرب،   باستان بود یر
ز ات چیادب. گرفتیث قرار ما مورد بحیو  . ت مردم بود یاز آموزش و ترب بخش  ، اتیمطالعه ادب. بوده ایسیو س ت  شه اجتمای همیر

 . دهیردستان در برابر حاكمان گردیان احساسات و درد و رنج ز یشه نشان بیات همیادب
ها به نقد یان و ژاپونی اروپائیر د به علت تحقكردن  ستم سیعیل قرن بیدر اوا ستیالیگرا و سوس  ون میلیروشنفكران اصالحگرا و انقالب

ز چ م و باستاتز یات قدیادب ات  یو ارز  دازند یر ا مورد یشد و یمانند رمان و نوول ترجمه م تز یات رسگرم كننده چیسالها در غرب ادب.  بیر
 . شد یداده نم تی یاهم ادت   یر ژانرهایبه شعر و سا ویل، گرفتیتوجه قرار م
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 ، مذهت   یااز چهرهه یكی، وسیكنفوس

 
ز چ و فلسفز  فرهنیك  یونانیمستعار است كه  نایم، یر

ز
بود   یاو متفكر . كردند   ها در غرب معرف

ز كه ب  ۵۵۱تا 4۷۹ی سالهایر
 

ز كتاب گلچ.  نمود  زندگ ن  یقرنها است كه از اشعار ا. دهند یبه او نسبت م تیشامل سه هزار ب ی شعر یر
و  یلسوفان به محافل دربار یبان و فیشاعران و اد، وسیزمان كنفوس از . شود یكتاب به عنوان جمالت قصار و نقل قول استفاده م

ان عقب، ن اشعار یاز ا در بعیصز . در اشاعه فرهنگ در جامعه بعهده گرفتند  یافتند و نقش مهم و زنده ایحاكمان راه   انتقاد از رهی 
ز در چ. شد یمطرح م ا موضوعات عشفی ی افتاده و ارتجایع ، سها یدعانو ، وجود داشت كه شامل یگونه ا   باستان قش  روحاتز یر

 . ه بودند یر ان و غیر معركه گ، انیشگو یپ، انیر فالگ، انیبگو یغ
 
 

  Claude Levi-Strausse (1908-?). زنان و کاال در فلسفه ساختارگرا ت  ۔ ۵۱

 
اوس ق پاکستان در میان روست ۱۹0۸جامعه شناس ساختارگرای فرانسوی متولد ، لوی اشیی ائیان به تحقیق میالدی بود که در رس 

امون اسطورهها و در جنگلهای آمازون کشور برزیل در میان قبایل به تحقیقات فرهنگشنایس و مردم شنایس پرداخت اینگونه . پیر
ز بخاطر ترس از تعقیب فاشیسم مجبور شد از فرانسه به  ۱۹4۱تحقیقات او را نتیجه یهودی تباری وی میدانند که در سال  نیر

 و ت  هویتی خود اشاره کرده استچ. امریکا فرار کند 
 

تحقیقات مردم شنایس وی را نتیجه عالقه ، ون او بارها به احساس ت  ریشه گ
 به کشف دو . اش به فرهنگ های رو به زوال مانند فرهنگهای بویم و قوم یهود میدانند 

 
وی به سبب تحقیقات اجتمایع و فرهنیك

امون نقش اجتمایع زنان و مراسم عزادا  . ری برای مردهها نائل آمد نظریه پیر
ز زندهها دانست که میخواهند در حوزه مذهت  الاقل  ام به مردهها را به سبب الپوشاتز کردن روابط بیمار و اغلب ناگوار بیر او احیی

ز میکند . آنان را زیبا نمایند  اوس ساختار بنیادین تمام روابط خویشاوندی را مبادله تعییر مبادله زنان در او ازدواج و . در نظر لوی اشیی
ان بعنوان کاالهای . میان قبایل را موجب تشکیل فرهنگ و جامعه پایدار میداند  وی میگوید که زنان و مادران و خواهران و دخیی

سیمون دوبوار در کتاب " ساختارهای بنیادی . مبادله در صورت نیاز در مقابل زنان گروه و جوامع دیگر مباده و تعویض میشوند 
اوس را تاییدی بر کتاب " جنس دیگر "خویشاوندی "  خود دانست که در آن ادعا کرده بود که زنان بعنوان کاال در غالب  لوی اشیی

او این کشف . وی میگفت که مبادله زنان بصورت یک گرامر زباتز جهاتز جوامع پذیرفته شده است. جوامع عرضه میشوند 
 . شنایس فرانسه دانستاجتمایع را آشتی میان هگل و انگلس و بیداری جامعه 

ز مبادله سازماندیه شده اند  ز بر اساس قوانیر اوس . ساختارگرایان مدیع شده اند که حتا خانوادههای مدرن امروزی نیر برای لوی اشیی
 مبادله زنان مهم نیست چون روابط مباده مهمیی از کاالهای مباده شده هستند و مستقل از آنان عمل میکنند 

ی
. ارزش گذاری اخالف

امون فرهنگ و آداب و رسوم مردم نویع باستان شنایس انساندوستانه استد اوس در دهه . ر نظر او تحقیق پیر قرن  ۶0لوی اشیی
فرهنگ شنایس و مردم شنایس فرانسوی پایه گذار نظریه انسانشنایس جدید . بیست ییك از شخصیت های روشنفکری غرب شد 

 . شد 
اوس در بروکسل متولد شد و در د وی بعد از تحصیل در پاریس سالها استاد جامعه . انشگاه فلسفه و حقوق خوانده بود لوی اشیی

او چند سفر فرهنگشنایس و مردم شنایس به پاکستان و برزیل . شنایس و انسان شنایس اجتمایع در فرانسه و امریکا و برزیل بود 
ق پاکستان را شناخت س مشهوریت او به سبب . اختاری زبان دانستمرکزی نمود و تحقیق برای شناخت اسطورههای مردم رس 

وی میگفت که او مانند چهار رایه است که در آن حوادت  . مقدمه ای بود که بر کتاب چهار جلدی " اسطورهها " ی خود نوشت
 هستند  پیش یم آیند و وی قدرت انتخات  ندارد چون تمام حوادث

ی
 . همچون در ساختارها اتفاف

اوس نوشت که فلسفه با این وجود او . ساختارگرات  او از علم زبانشنایس و شاخه فرهنگ مردم شنایس تشکیل شده است لوی اشیی
ی را یم بیند که  ز انسانشنایس ساختارگرا را یک سیستم رسگرداتز و نا امیدی ماتم زدهها نامید و میگفت که علم باستانشنایس چیر

 است که خود مسئول، نشنایس انساتز استدیگر وجود ندارد و چون انسانشنایس ساختارگرا نویع باستا
 

نابودی  آن حافظ فرهنیك
ز به نفع ساختارهای حاکم ناپدید میشوند و ساختارها مستقل از افکار و اعمال افراد مشخص عمل  اش بوده و شخص یا ذهن غالی 

آغاز شد و بدون او پایان انسان فقط یک ذهن و فردیت حامل ساختارهای ضمیر ناخود آگاه است و جهان بدون انسان . میکنند 
 . ویل ساختارها ابدی هستند  خواهد یافت

گ برای همه سیستم های سنبلیک مانند زبان و هیز و حقوق و قانون و سیستم های  اوس ساختارهای مشیی در نظر لوی اشیی
علیم وجود داشت و ما  حتا در تفکر اسطوره ای انسان ابتدات  یک منطق مفهویم و . خویشاوندی و اسطوره شنایس وجود دارند 

میتوانیم تفکر کودکانه را بشکل فرم فکری غالب در همه جوامع و فرهنگها مشاهده کنیم و انسان خالق و مخلوق فرهنگ خود 
ایط انساتز  است و در پشت هر ت  نظیم نظیم وجود دارد و اسطورهها کوششهات  روشنفکرانه برای غالب شدن بر تضادهای رس 

واقیع یم بود هر اسطوره ای خالق اسطوره جدید دیگری میشد و کاالهات  که ظاهرا شبیه هم هستند در  بودند و اگر تضادی
 . ساختارها و در جای واقیع شان دیگر شبیه هم نیستند 

اوس با تکیه بر تجزیه و تحلیل ساختاری افسانه ها و اسطورهها به اثبات وجود مدلهای ساختاری پرداخت که تمام جوام ع لوی اشیی
ساختارگرایانه زبانشنایس دوسوسور  او میگوید که تحلیل. دارا هستند و بر اثر ضمیر ناخود گاه عمویم و جهاتز ساختارها شده اند 

د  و واقعیات آشنات  راکه ما درک و احساس . باید در سایر علوم جتمایع و انساتز مخصوصا در فرهنگشنایس مورد استفاده قرار گیر
 ضمیر نا خود آگاه قرار دارند یم کنیم زیر نفوذ ساخ

وظیفه . آنها نشاندهنده حقیفی واقعیات هستند ، تارهای معتی  عمویم و جهاتز
علوم انساتز است که این ساختارها را که بطور نمادین در روابط اجتمایع مانند روابط خویشاوندی و اسطورهها و افسانه ها و 

ز نمایند را تجزیه و تحلیل کن، آداب و رسوم بیان میشوند   . ند و آنها را تعییر
ای کدامیک از تحصیلکردههای جهان اوس باید پرسید که پایاننامه دکیی ز کننده   در رابطه با ییك از آثار لوی اشیی کتاب مشهور و تعییر

کس و فروید واقعه مهم تئوریک در قرن گذته بحساب یم آورند و تاثیر نظری آنرا با آثار مار  قرن شد ؟ امروزه آن پایاننامه را یک
اوس را در غرب بعنوان قهرمان جنبش ساختارگرات  در علوم اجتمایع جشن گرفتند . مقایسه میکنند  تاثیر او غیر از . سالها لوی اشیی

 . فرهنگ و فولکور مردیم در فلسفه فرانسه را میتوان روی متفکراتز مانند دریدا و الکان و فوکو و دلوژ و آلتهوزر مشاهده نمود 
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اوس موجب شد که فرهنگشنایس تحقیقات ل  به فکر نوزات  بیفتد  ۵0وی اشیی

ز او را میتوان . ساله اخیر در جریانات مارکسیستی نیر
در سنت جامعه شنایس دورکهایم و کنت قرار داد گرچه سالها فیلسوفان پسا ساختارگرات  و نظریه پردازان اجتمایع به مخالفت با 

وشش شد تا ساختارگرات  و پساساختارگرات  را به عنوان پدیدههای غیر تاریخز یا ضد تاریخز در آلمان سالها ک. نظرات او پرداختند 
ز بار . تعریف کنند  اوس نخستیر از زبانشنایس دوسوسور در فرهنگ شنایس استفاده کرد و میگفت که پدیدههای اجتمایع  لوی اشیی

 را باید طبق مثال زبان به صورت سیستم های سنبلیک تعریف
 

 . کرد   و فرهنیك
اوس در زمان . او میخواست تحلیل ساختارگرایانه زباتز دوسوسور را به علوم اجتمایع و انساتز منتقل کند و عمومیت دهد  لوی اشیی

او خود را شاگرد زبانشنایس ساختاری . پدیده مهیم در تحقیقاتش دانست تبعید در امریکا با زبانشنایس یاکوبسن آشنا شد که آنرا 
امروزه کوشش میشود تا از تحقیقات لوی . سن شمرد که ساختارهای جهاتز را بطور ایده آل نشان میدهد دوسوسور و یاکوب

اوس در باره آداب و رسوم قبایل در مقابل تحلیل طبقاتی مارکسیستی استفاد گردد   . اشیی
اوس در باره رسخپوستان جنگلهای آمازون و مهاجرین اروپات  مقیم آمریک ین اثر لوی اشیی ز استمهمیی او در این کتاب نشان . ای التیر

ز  ز اش با جهت یات  تکیه گایه مطمی   را نشان میدهد که ساکنیر
میدهد که چگونه نقشه یک روستا بر اثر ساختار منطفی خود جهاتز

ز دارند  امون ارزشها و احساسات و سبک سکونت و آداب و رسوم و لباس و ش. نیر غل و وی در این کتاب با دقت علیم به قضاوت پیر
امون نابودی و فرهنگهای بویم . آواز و افسانه و رقص و خالکوت  و زبان و ابزار کار مردیم یم پردازد  این کتاب موجب شد که جهان پیر

 . تکان آید  و منابع میل کشورهای جهان سوم به
اوس کتاب چهار جلدی اسطورهها  ساختار های بنیادین ، ش  افکار انسان وح، انسانشنایس ساختارگرا ، از جمله آثار لوی اشیی

ز ، دیدن و شنیدن و خواندن، خویشاوندی ریشه ، از عسل تا خاکسیی ، خام و پخته، نگایه ساختارگرایانه به بودلر ، آمازونهای غمگیر
ا و . و کتاب دور و نزدیک هستند ، نگایه از دور ، جماعت اولیه و متمدن، نژاد و تاری    خ، انسان لخت، آداب غذاخوری   پایاننامه دکیی

این کتاب سالها راهنمات  برای تحقیق . کتاب انسان شنایس ساختارگرایانه او موجب کشف تئوری و رویس  نو در علوم اجتمایع شد 
 . در سایر علوم انساتز بود 

 

 ی۔ ۵۲
 

 ك رمان ؛ سه قرن جاودانیك
 

 . Daniel Defoe (1660 - 1731)، ل دفو یدان
 ، رمان نوجواتز 

 
  ساده گ

 
 . و آزاده گ

 
دان یمحاكمه و درم، یر ل دفو را دستگیبنام دان شیروزنامه نو  عتز ی، “نسون كروزه یراب“ سنده رمان ینو ، شید سال پصیچرا س
 دولتی  یاورا وادار به همكار ، د حكم اعدامیزند و سپس با تهدیش رابر یبسته تاآبرو “ چراغ برق“یر به ت، یر درغل و زنج، شهر  عمویم

  59در ، یان بورژواز پدر رم، دفو . ند؟ینما جاسویس یبرا
 
ز نخست، 1719درسال ، سالگ نسون كروزه رامنتش   یراب عتز ی رمان خود یر

را بشكل  یانسان اقتصاد گذر ادت  ،  ن رمانیدفو در ا. س بود یدرانگل یدرآغاز عرصروشنگر  ت  شاهكاررمان واقعگرا، ن رمانیا. كرد 
ز مدرن ن یبلكه راهكوب سبك روزنامه نگار ، د درغربیار رمان جده گذیاونه تنها پا. منتقل نمود  یبعد یبه نسل ها، یع نگار یوقا  یر

ع یاو وقا. ات استیخ و ادبی    تار ، نید، اخالق، اقتصاد ، استیس: ینه هایاثر در زم 200ش از یخالق ب، شنامهی از نمایر غ، دفو . است
وع افكار رسما   یبورژواز  -یه دار ینگار رس 

 
و  ایسیس– ت  اجتما یانتقاد، ن او یغاز آثار آ. باشد یآنزمان كشورش م یشهر  در زندگ

به تمسخر    و در انظار عمویمیر دستگ، ك افكارعمویمیبه بهانه تحر  1713و  1703 یاورادر سالها. انه به زمانش هستند یاصالحگرا
 . دند یكش

 یط هایلوتو و بل یباز ، ازدواج، عشق، سفر ، استیس، اعدام، زندان، محاكمه: امونیر پ مقاالت درخشاتز ، دفو در مجالت گوناگون
  یمدها، تجارت، اقتصاد ، جوانمردانه مرگ آور  یدوئل ها، !  ت  بخت آزما

ز
اف اودرچندرمان به طرح . ه منتش  كرد یر ات و غیادب، ارس 

 
 

 ن ت  و اجتما خز یتار  یسند، از ارزش ادت  یر غ، ع و همه جانبه او یآثار وس. انسان پرداخت یاقتصاد زندگ
ز او  ت  رمان بورژوا.  هستند یر

 ایسیاو ارزش مهم س یانه و هجو یماجراجو  یداستانها. شد  غرت   یر كشورهایس وارد سایق انگلیسم از طر یداز دوره كالسبع
 ن ت  واجتما

ز ا.  دارند یر   یماد: طیدفو سنبل تضاد رس 
 

  زندگ
ی
، یو فرد  از طرح موضوعات شخیصیر آثار او غ. زمان خود بود  و اخالف

ز ش نشناخت فرهنگ آن زمان كشور  یبرا منبیع جامعه و روان انسان : غرب بعدها باكمك او وارد دو حوزه 18رمان قرن .  هستند یر
ز ن  . ات در خود دارند یبا مذهب و االه یو روشنگر  ت  آثار دفو نشان ازمبارزه خردگرا.  شد یر

وع یش، راهزتز ، عمویمرفاه ، خی    تار ، استیس، یبرده دار ، ازدواج، فرهنگ، نید، تجارت، اقتصاد : مانند  او در آثارش به موضوعاتی 
ز ن، تیفقر و جنا، یر واگ یمار یب  : او را غالبا  یامروزه رمانها.  پرداختیر

ی
آورند بشمار یم تی یو ترب تز ید، اخالف .  

ز رمانهایر ر تعثیوالیی اسكات ز  . دند ینام“ انینسون گرایراب“دفو را  ن ادت  یدراروپا مقلد. پرداخت مهیم خز یتار  ی آثار او به نوشیی

ح داستان واقعگرا ادت   یگفتند و آن ژانر   نوول یم، رمان آنزمان به  یبود كه به رس 
 

دفو آنزمان اجازه . بورژواها پرداخت انه زندگ
 . بودند  یگر ید خیمس یر نفوذ فرقه هایفوق ز  یچون دانشگاهها، افتیج نی    آكسفورد و كمی   یل در دانشگاههایتحص

ز رمان راب  ینه سیدرزم یانه ایصالحگراشنهادات ایپ، نسون كروزهیدفو با نوشیی
 

 یو سفرها است و فرهنگ ودرقالب زندگ
ح یالوگهایباكمك د، رمان یموضوع ماجرا. بنام كروزه مطرح كرد  یانوردیانه در یماجراجو  ، اعمال قهرمان: اتیجزئ: مختلف و رس 
كوشد تا تمام یم، تنها  یه ر یآن جز  ینسون كروزه در رو یراب. او هستند  یاقتصاد و كوشش  ، خوشبختی  یجستجو ، نید، اخالق

 یو اقتصاد النس روجیك بیو ، خواننده رمان با وصف. رادرآنجا از نو آغاز كرده و مورد استفاده قرار دهد  یج تمدن بش  ینتا
 . بوجود آورد ، د یجد ت  ا و محتوایاسپان ت  ه بر رمان ماجرایبا تك را  یرمان بورژواز  د یدفو كوش. شود یقهرمان داستان آشنا م

ت خودرا ترك یوال ، خوشبختی  یبلكه فرزند طبقه متوسط است كه در جستجو ، ستیشوت نیك دن كیگر ید، مان داستانقهر 
ك یقهرمان رمان غالبا قهرمان . د از دفو نوشته شد یبه تقل ینسون كروز یراب یاز كتابها موج  ، آنزمان درفرانسه و آلمان. كند یم

 . شود یپرداخته م النس مایلیان و بیو ز ، سود ، تصاد دفو به اق یدرغالب رمانها. د بود یفرهنگ جد
 گر نیمید، یاب بادیچرخ آس، شوتیه شد و نه همچون دنكیك رسمایبلكه ، گر رسنوشت نبود ینده دیآ، نسون كروزهیراب یبرا

ز توانست او را باال و پا ز گرچه آنها ن،  د معروف نشدن، ر آثار دفو یپرسد گه چرا سا یم 1933ا ولف در سال ینیرجیو . ندازد ی بییر  به یر
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در ، نسون كروزهیاست كه مانند راب هرنوجواتز ، ید كه تنها آرزو یگو یل میروسو در كتاب ام. نسون كروزه هستند ؟یكتاب راب  ت  بایز 

 
 

  ساده گ
 

  و آزاده گ
 

مواد ه یبه ته، لهیبدون وس، رهیك جز ی یند در رو یر اد بگیبچه ها شود تا یبرا د دریسین كتاب بایا. ند ینما زندگ
 
 

اقتصاد  یاست برا ره فوق مدیلیصد سال بعد جناب ماركس نوشت كه جز . برسند  ك رفاه نست  یپرداخته و حتا درآنجا به  زندگ
ت یبه مالك، ره را كه سنبل جهان استیجز ، قهرمان داستان. كه مستقل از خانواده و سنت بوده  یجامعه بورژواز  ت  مدرن فردگرا

آثار دفو  یعالقه اهل كتاب را برا، ستید درقرن بیس كوشیجو . كند یاستفاده م یبرا ت  ل به كاالیعت را تبدیآورد و طب خود یم
: ت موضوعاتید آثار دفو به اهمییكوشد با تایم نقد دانشگایه. س دانستیپ خاص استعمار انگلیگرچه او كروزه را ت،  جلب كند 

 ، خ اقتصاد ی    تار ، شهیخ اندی    تار ، تز ید
 

دازد ، ستی ینیفم و موضوعات. انتقادفرهنیك گوناگون به   یهمعرصان دفو به بهانه ها. انها بیر
دار یسنده ناپایك نو یو  ایسیك دكاندار سی، د یك روشنفكر قابل خر ی، ك روزنامه نگار فرصت طلبیبااو پرداختند و دفو را  دشمتز 

اغاز  ، ش قش  كتابخوانیافزا، یرونق باسواد: د یت آثار دفودر آنزمان بایل موفقیاز جمله دال . خورد یدند كه به نرخ روز نان مینام
 ، ار یس یكتابخانه ها

 
 ، اتیادب  مذهت  یر كاهش تحق،  ستی یرمان رئال یخواننده برا تشنیك

 
سا یو عالقه كل، به معلومات عمویم تشنیك

سا ینت كلمورد تنفر و لع، احسایس-عشفی  یخصوصا رمانها، آنزمان رمان رسگرم كننده. دانست، به استفاده از رمان آموزیس  
  یبه كنجكاو  یاز ین یمردم عاد، 17انه تا قرن یم یو از زمان سدهها، بودند 

 
ز اقشار پا به زندگ چون ،  و باالتر از خود نداشتند ییر

ز بنده گان تع یرا كه خدا برا بود كه جا و موضیع مدیع، سلطنتی -ت  سایكل  یدئولوژ یا باآغاز نطفه  ویل، د ترك كنند ینبا،  نمودهییر
ز گر نیان اقشار و طبقات دیخواستند بدانند كه درم تودهها یم، یروشنگر  یها  . گذرد ی چه میر
ز ل دفو بیدان   یایتانیدر بر  1731و  1660 ی سالهایر

 
ز ن یبه شغل شمع ساز  از قصات  یر پدرش غ. نمود  آنزمان زندگ او .  مشغول بود یر

ز س رسزمیانگل، درقرون گوناگون. متوسط برخاسته بود  یاز خانواده ا كلت ،  اسكوت ها ، ك ها یپ: گوناگون ماندد   و مهاجراتز   اقوامیر
ل دفو در یشده بود و دان ت  از حاكمان و تاجران اروپا ت  و گروهها ، یفرانسو  مذهت   یگنوتهایه، نورمن ها ، ژرمن ها ، ها  ها ؤ ریم
كت كرده و بارها به زندان افتا، گر یكدیه یس علیان و حاكمان آنزمان انگلیر ام داخیل یشورشها  . ده بود رس 

 : ازجمله آثار او 
 

مل ، معشوقه خوشبخت، انییر زنج یبرا یرسود، لیاص شیانگل، طاعون درلندن، رخسانا ، است ازدواج فاحشیك
  یخواسته فقرا برا، ت  اجتما یاستهایو س ت  اصالحگرا، ایسیس یهجونامه ها، فالندر 

ی
، درمخالفت با حاكمان اصالحات اخالف

ح حق، محاكمه كوتاه ز اول. هستند ، ت  ادگرایه بنیعل یشنهادیو پ، خ تجارتی    تار ، انوجد فی یرس   1688او درسال  ایسی هجونامه سیر
 یونالیدفو به محاكمه ناس، “ل یاص شیانگل“  یو در كتاب هجو . منتش  شد 

ز
اف دازد یس میانگل سم ارس  مل “ انه یرمان واقعگرا. یر

شدن  موجب زنداتز ، “ون یكوتاه با مذهب  همرایه“ كتاب .  د ینما اشاره یم ت  ن و آداب و سنت ارتجاید، به انتقاد از اخالق، “فالندر 
 ید ت  و مداراگرا ین كتاب خواهان آزادیاو در ا. دفو شد 

 1665درسال  یمار یوع بیازش دركتاب طاعون او به گزاریس  . د یگرد  تز
 . س آنزمانیانگل یرژواز هستند از آداب و رسوم بو  یانتقاد، دو رمان رخسانا و مل فالندر . د ینما س یمیدرانگل

 

ی کیست ؟۔ ۵۳  . ماودرسهای ادت  غرب -دانته عیل قیر
Dante Alighieri (1265 – 1321) 

 
اوپیش ازآن . غیابا ازطرف کلیسای کاتولیک به اعدام محکوم شد ، اززادگاهش 1302بعدازفراروتبعیددرسال ، شاعرایتالیات  ، دانته

امون رسنوشت محکوم شدگان گفته بود:" ون ، چنانچه بدرون جهنم منتقل شویپیر امیدهایت رافراموش کن وآنان رابیر
ین کالسیکهای ادبیات اروپات  است، دانته. ازدربگذار!"

درتاری    خ ادبیات غرب او ، ازنظرزماتز . شاعرمیل ایتالیاوییك ازبزرگیی
(اووآثارش درپایان دوره قرون وسطا ورواج مکتب . بعدازهومروپیش ازرسوانتس قراردارد  ز ودرآغازدوره -اسکوالستیک)مدرسیر

زبان توسکاتز . "پدرادبیات ایتالیات  " بود : باالترین عنواتز که بعدهابه اودادند . رنسانس ومکتب هومانیسم قراردارند 
چون درمبارزات پاپ ، اوغالب سالهای خودرادرتبعیدو مهاجرت گذراند . اشعاراوبعدهاپایه ای برای زبان وادبیات درایتالیاشد 

اومیگفت که دین وکلیسابایدازحاکمیت وقدرت سیایس این . جانبدارقیرصومخالف کلیسا ی کاتولیک موضع گرفته بود ، رص وقی
دانته  . آنجاراترک نمود ، شهرزادگاهش، به این دلیل بعدازبه قدرت رسیدن طرفداران پاپ درفلورانس، جهاتز ضفنظرکنند 

ز اوبابک. کوشیدتادانش زمان خودراواردآثارش نماید  ز زبان عامیانه ومردیم بجای زبان التیر
اف بود ،  ارگرفیی کمک ،  که زبان کلیسا وارس 

 به رشد زبان ایتالیات  نمود 
 

این شاهکاراوبزبان . دانته مشهورترین کتاب شعرخود یعتز "کمدی الیه" را در دوران تبعید نوشت. بزرگ
این . دردوره قرون وسطا ومکتب اسکوالستیک آنزمانمروج ، توسکاتز نوشته شده که گزاریس  است ادت  ازروزقیامت مسیخ

 روی .  وب  هشت است، عالم برزخ، سفرخیایل دانته درباره روز قیامت شامل سه گزارش از: جهنم
 

بزرگ کمدی الیه دانته تاکنون تاثیر
عقاید ، عه تمام دانشاو مجمو . مجموعه ادبیات جهاتز گذاشته است ونه تنها یک شاهکارجهاتز بلکه آغازادبیات میل ایتالیابود 

وارداشعارش نموده ، وجهانبیتز های مرسوم درباره جهان را که آنزمان درمکتب اسکوالستیک وپایان سدههای میانه وجودداشتند 
یم پردازد . است ز ز به نقل شکنجه های معمول درجهنم نیر  . دانته اززبان محکومیر

 رسیده بود ، ته شده بود کش،  چون ییك ازاجداد دانته درجنگهای صلیت  بالشکراسالم 
ز
اف ویل نسلهای ، خانواده او به مقام نیمه ارس 

کت نکردند  ز سالهای . بعدی آنان هیچگاه بطورفعال درسیاست رس   نمود  1265-1321دانته خودبیر
 

ساله بود که 12او. زندگ
 ازدواج نمود  20ازطرف خانواده نامزد داده شد ودر

 
، نه درایتالیا دررشته های: فلسفهوی در دانشگاهای آنزمان سدههای میا. سالگ

مبارزه . درشهرفلورانس شغلهای اداری به عهده داشت 1296وازسال ، و علم سخنوری درس خوانده بود ، زبانهای کهن، الهیات
 اوبود ، برای استقالل فلورانس اززیرسلطه پاپ وکلیسا 

 
 به این دلیل دربخش  از کتاب "کمدی الیه" به تصفیه، ییك ازاهداف زندگ

 1302درسال ، اوچون ازاستقالل قیرص درمقابل پاپ حمایت میکرد . حساب بافساددولتی درشهرفلورانس یم پردازد 
اتوری جهاتز موردنظراوبایدازدخالت  . مجبورشدتاشهرفلورانس راترک نماید  وی خطاب به پاپ نوشته بود که حکومت امیر

وطه خوایه رادرجهان عمیل نماید حکومت جهاتز سلطنتی موردعالقه دانته . کلیسادرامان باشد  . یم بایست یک نظم وآزادی مش 

کتابهای دانته بدلیل انتقادهای ضد کلیسات  شان .  خواسته دیگردانته اجرای تقسیم قوادرحکومت سلطنتی میان پاپ وپادشاه بود 
ز سالهای  ز بار بطور مخفیانه . ند درتمام اروپا نه تنها ممنوع بودند بلکه ازطریق کلیسا سوزانده یم شد 1328-1881بیر نخستیر

ز لوتر درسال  نمود   1559جنبش اصالح گرات  دیتز مارتیر دانته . کتاب "حاکم" اورادرشهر باسل درسوئیس برای روشنگری منتش 
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ک مردم ایتالیا باهمدیگر   مشیی

 
امروزه اشاره میشود که غالب قضاوت های . تاکیدی روی رشد یک زبان عامیانه یم نمود ، برای زندگ

 . جانبدارانه بوده اند ، درمحل زادگاهش، وافراد ، دین، انته درآثارش دررابطه با سیاستد
ز کتاب کمدی الیه   1321یاحتی گایه تایکسال پیش از مرگ اودرسال  1307-1312میان سالهای ، شاهکاردانته را ، زمان نوشیی

ندد  ز وب  هشت ، برزخ، جهنم: زانه وگزارش اوازسه بخشبیت شعراین کتاب درباره سفرهای خیال پردا40000رسود و 100. حدس میر
ز بار بصورت کتت   14این کتاب درقرن ، گرچه ازدانته دست خیط بجانمانده.  درمسیحیت دوره اسکوالستیک است نخستیر

شد  ین شعرحمایس.  منتش  ت  این کتاب تازمان حال یک کانون آموزیس  اروپا. روایتی قرون وسیط درغرب میدانند -کمدی الیه را مهمیی
یک، نجوم، عرفان، فلسفه، الهیات، سیاست، تاری    خ: دانته دراین کتاب بطورادت  به موضوعات. بوده است ز ز ، فیر ، مکتب مدرسیر

ه یم پردازد   میکند ، وغیر
ز
وب  هشت ، برزخ، هر یخش جهنم. به این دلیل این کتاب مجموعه ای ازیک دوره تاریخز را به خواننده معرف

سند  100به ، مه آمده درهربخشرسود است که بامقد 33دارای  به ییك از حامیان مایل ومادی  1315دانته درنامه ای درسال . میر
 میکند ،  اش

ز
 بار به زبانهای دیگرغرت   18این کتاب قرنهابعد یعتز درقرن . کتاب کمدی الیه را کتات  علیم معرف

ز برای نخستیر
امون استتیک گفته بود که آندرحالیک -شلگل آنرا کتات  فلسفز نامید، درآلمان. ترجمه شد  : ه هگل دردرسهای دانشگایه اش پیر

 ومسائل انسان قرون وسطات  دراروپای مسیخ را نشان میدهد"
مندانه ترین وادیبانه ترین اثری است که جهانبیتز درطول . "هیز

های تجس، موسیفی ، ادبیات، پایه ای برای هیز ، بخشهات  ازاین کتاب بطور مستقل، چند قرن گرچه این  .  یم درغرب شده اند وهیز
 . ویل بخش هات  ازآن هنوز برای اهل نظر گنگ و پیچیده هستند ، تاکنون به تمام زبانهای ادت  جهان ترجمه شده است کتاب

وی زبان مردیم، شعررسات  بزبان مادری: ازجمله آثاردانته  امون سلطنت، کمدی الیه،  درباره نیر غذای ، مقاالت علیم، حاکم، پیر
ه هستند ، اتز مهم ز است، علوم طبییع، فلسفه، اوخالق اشعاری عاشقانه ومقاالتی درباره زبان. وغیر اشعار عشفی او . و دولت نیر

ز جواتز درگذشت، درباره معشوقه اش " دانته.  بئاتریس میباشند که در سنیر کتات  فلسفز است که باکمک ،  کتاب "غذای مهماتز
ز نوشته ب. شعرتصویری به طرح مسایل یم پردازد  عیصز ازآثاراو مانند کتاب "شعررسات  بزبان مادری"برای تحصیل کردهها وبزبان التیر

امون . ورای زبان لهجه ای قراردارد ، زبان مردیم وعامیانه دانته. شده اند ونه بزبان عامیانه ایتالیات  امروزی دانته درکتاب "پیر
 . سلطنت" نظرات سیایس خودرابیان کرده است

امون    و کمدی خالف  -آن را کمدی یم نامند، کتاب شعر شاهکارش اشاره میکند که چنانچه شعری بزبان عامیانه ومردیم باشد او پیر
ز پایان یم یابد   وناتوتز آغازمیکند وبانییك وطیز

 
ز . تراژدی بادل آزردگ ، دانته دراین کتاب از واژههای زبان اقشاری مانند: مقدسیر

ز  ز میان مردم . و شاعران استفاده میکند ، انیونروح، کشاورزان،  پیشه وران، شیاطیر اوکوشیدتاقبول زبان ایتالیات  رابجای زبان التیر
 دارند که به طرح پرسش های سیایس یم پردازند . وتحصیل کردهها تفهیم کند 

ی
او . اشعارغالبا تصویری اومحتوات  فلسفز واخالف

و رویم ، ژرمن، اسالو ، گروه یوناتز   4دانته زبانهای اروپات  زمان خودرا به . میکوشد تاسبک ادت  افالتون و گایدو رادرآثارش دنبال کند 
 . تقسیم میکرد 

دازانه دانته در رور قیامت  ورژیل نماینده عقلگرات  دربخشهای ، درکمدی الیه. راهنمای اوست، شاعرباستان، ورژیل، درسفرخیالیر
ورژیل میکوشد تا توجهات . راهنمای اومیشود ، ت شده دانتهمعشوقه فو ، بئاتریس، دربخش بهشت آن کتاب. جهنم وبرزخ است

ز ، درآغازسفرخیایل دانته. وادعاهای دانته را دراین کتاب بطور عقلگرایانه اثبات کند  اودرجنگل گناهان ومیان جانوران وحشت انگیر
بئاتریس بصورت سنبل وج ، ودرجلو در بهشت، ورژیل بعنوان راهنمای اوظاهر میشود ، ویل درآن لحظات سخت، رسگردان است

د ، الیه ز گایه برای کمک به دانته ظاهرمیگردد ، درجاهای دیگر . راهنمات  دانته را بعهده میگیر  بنام برنهارد نیر
ز
ویل قهرمان ، عارف

تاریخز و شخصیت های اسطوره ای آشنا و غریبه. خوددانته است، اصیل این کتاب شعر  ، دانته درآندنیا و روز قیامت با مشاهیر
 خود . آشنا میگردد 

 
این کتاب شعر ، برای دانته تعریف میکنند ، چون ارواج ازمردگان با آب و تاب از رسنوشت ورنجهای زندگ

د ، مذهت    قوی بخود میگیر
دانته میکوشد تاطبق عقایدمذهت  سدههای میانه به توصیف پرواز روح ازگناه . جنبه های انساتز

دازد   جدید"همچو . تامرحله نجات دراشعارش بیر
 

ه  ، عشق او به بئاتریس در دوران جواتز ، دانته ن کتاب "زندگ ز  و پاکیر
موجب رواتز

 تمام اشعارش شده است
 

سالم ، بئاتریس موفق میشود تا او راازتمام دست اندازهای موجوددرب  هشت، درسفرآندنیات  دانته. گ
جهان ازجمله افرادتاریخز دانته درآنجا م. عبوردهد تااوبه یک جهانبیتز االیه و شناخت عشق برسد  با ارواح مشاهیر ز صاحبه هات  نیر

اودرکمدی الیه به صدها نام از فرهنگ غرت  و مسیحیت اشاره . و هم والیتی هایش از گذشته های دور و نزدیک انجام میدهد 
اری شدیدا سیستماتیک کتاب کمدی الیه از نظر ساخت،  طبق نظر کارشناسان. نظرات خودرا مطرح یم نماید ، وازطریق آنان، میکند 

 . فصل بندی گردیده است، نوشته شده و طبق سنبلهای ادت  و اعتقاد به بعیصز ازاعدادمقدس درسدههای میانه
 

 . جویس ایرلندی، داروین اسکاتلندی۔ ۵4
Charles Darwin (1809 – 1882), James Joyce (1882 – 1941) 

 
، میالدی که داروین درگذشت 1882درسال . اسکاتلندی و جویس ایرلندی بود  داروین گویا ، گرچه هردو به زبان انگلیش نوشتند 

پایه گذار نظریه تحول و تکامل درجهان گیاهان و جانوران در قرن ، محقق طبیعت و زیست شناس، چارلز داروین. جویس بدنیا آمد 
ازخود بجا ، 19 ز  نیر

مهیم روی علوم زیست شنایس بلکه روی علوم انساتز کشف تکامل تاری    خ موجودات .  گذاشته است  نه تنها تعثیر
 . پایه نظریه تکامل و تحول مدرن هم شده است، زنده او 

 نیستند ، وی میگفت که موجوداتی که نتوانند خودرا با محیط اطراف تطابق دهند  
 

از این طریق ، در درازمدت قادر به ادامه زندگ
انواع موجودات زنده ثابت نیستند ، یه دیگر او این بود که ادعا نمود نظر . تئوری تکامل او موجب انقالت  درعلم زیست شنایس شد 

موجب تحول ، تصویراینکه انسان ازنسل میمون است و امکان اتفاق و سازش با محیط. بلکه مدام درحال تغییر و تحول یم باشند 
یالیست و آته ایست بودن موجب خشم روحانیون مسیخ گردید که اورا متهم به ماتر ، انسان شده است و نه خواست خدا 

داروین . درحال تکامل است، وضعیت هستی انسان میان میمون و انسان متعایل یا انسان برتر نیچه، طبق تئوری داروین. نمودند 
به را به عقاید کلیسا درباره آفرینش جهان و انسان وارد نمود  ین ضز  . درزمان خود مهمیی

ز را فقط . هها سال طول کشید د، مبارزه داروینیست ها و مسیحیان ضدعلم  ، سال 6000درآنزمان مسیحیت عمر کره زمیر
د  300درحالیکه داروین آنرا حداقل  ز ز میر سد . میلیون سال تخمیر ز به چند میلیارد سال میر داروین . امروزه میدانیم که عمر کره زمیر
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نیک، مارکس، درکنار فروید  ین متفکران غرب درعرص جدید است، و کیر وازنظرفلسفز تحت تعت  اسپنش و از نظر ا. ییك ازمهمیی

امون خلق جهان ، گوته و المارک.  تئوری تحول و تکامل زیر تعثیر آناکسیماندر و المارک بود  پیش از داروین به نظریه مسیحیت پیر
 . شک نموده بودند 

ز سالهای    نمود  1882-1800داروین باتباری اسکاتلندی بیر
 

وی گرچه . مرفه و پزشک برخاسته بود اوازخانواده ای . دربریتانیا زندگ
 دریک سفر  22وی درسن . دردانشگاه پزشیك و االهیات خوانده بود ویل ازآغاز به تحقیق درعلوم طبییع عالقمند گردید 

 
سالگ

ز ازجمله5  به نقاط گوناگون کره زمیر
الیا : ساله تحقیقاتی و جزایر  ،نیوزلند ، جزایرگاالپاگوس، آمریکای جنوت  ، آفریقای جنوت  ، اسیی

ال میدانست و ازمبارزات اصالح گرایان زمانش حمایت نمود . رفت، تاهیتی   . ازنظرسیایس داروین خودرا لیی 
بیان حرکات و وضعیت رواتز نزدانسان و  -تشکیل انواع -ریشه های انواع ازطریق انتخاب طبییع -ریشه انسان: ازجمله آثار او  

 من -مجموعه مکاتبات -سفر یک محقق طبیعت به دور جهان -حیوان
 

 . جلدی او هستند  13و مجموعه آثار  -زندگ
وی با مونولگ های دروتز . ازپایه گذاران رمان مدرن اروپا است، و بروخ، موزیل، درکنار پروست، نویسنده ایرلندی، جیمز جویس 

ز بشمار یم آید ، قهرمان داستان  نیر
ین رمان نویسان زبان انگلیش اورا. ییك ازموثرترین کالسیکهای ادبیات مدرن جهاتز ییك ازمهمیی

 . درقرن بیست بشمار یم آورند 
تنها . رمان مدرن ویل پیچیده " اولیس " او را نه تنها اشتغایل بازبان بلکه آنرا آزمایشگایه برای زبان انگلیش بحساب یم آورند  

ین رمان انگلیش قرن. زبان است، قهرمان واقیع این رمان ز نامیده اند  این اثر را مهمیی ، صفحه ای 800دراین رمان . بیست نیر
ز درکشور ایرلند یم پردازد  18نویسنده به توصیف فقط   قهرمان داستان درشهر دوبلیر

 
ییك ازجمالت این رمان شامل . ساعت اززندگ

 . کلمه میباشد   4000
ز بحساب یم آورند که فرد را درتراژد  ی اجتمایع و خصوض اش در نظام رسمایه داری این رمان اورا آغاز رمان نویش پست مدرن نیر

ز و ایرلند نشان میدهند ، مجموعه آثار جویس. نشان میدهد  وی درغالب . رابطه مشکل و ناراضز اورا با شهر و کشورش یعتز دوبلیر
دازد  ، خانواده، دولت، کلیسا :  قهرمانان آثار او معموال رسخورده از . آثارش به انتقاد از قش  خرده بورژوازی آنزمان جامعه ایرلند مییر

وتز درجامعه. و شغل خود هستند  معموال به پروسه ، از نوآوری  های مدرن جویس درآنزمان این بود که او بجای واقعیات عیتز و بیر
دازد   ضمیر خودآگاه و یا ناخودآگاه قهرمان داستان درجریان واقعه مییر

خودآگ. رواتز  ضمیر
اه به این دلیل اورا نماینده افرایط هیز

بشمار یم آورند  ز  نیر
 . درادبیات داستاتز

آنان روی ادبیات اواخر ، گرچه آثار جویس به غالب زبانهای دنیا ترجمه شده اند    ین نتیجه آثاراورا تعثیر
منقدین چپ مهمیی

 میکنند 
ز
از رمان اولیس. بورژوازی معرف مجموعه  و ، تصویر جواتز ، داستان بیداری فینگان، ازجمله مشهورترین آثار جویس غیر

ز استفاده شده است. هستند ، داستان دوبلیتز ها  از سبک ناتورالیستی از مکتب سمبولیسم نیر گرویه از .  درداستانهای کوتاه او غیر
ز هومانیستی ، نشانه هات  از شکایک سکوالر ، منقدین ادت  درآثار جویس ایل را عمده میکنند ، طیز جویس روی . و بلندنظری لیی 

 . و نابکوف تعثیر گذاشته است، سلمان رشدی، ساموئل بکت، رجینیا وولفنویسندگاتز مانند: وی
وی . درمهاجرت درکشور سوئیس درگذشت 1941درایرلند بدنیا آمد و درسال  1882جیمز جویس درخانواده ای زمیندار درسال  

سوئیس ، مخصوصا به کشورهای ایتالیا ، به مهاجرت دلخواه به اروپا  1904اوازسال . و پزشیك خوانده بود ، زبان، دردانشگاه فلسفه
 . و فرانسه نمود 

 

 . ابتذال تا  از زوال، اتیادب۔ ۵۵
 

 
 

 ؟  ا ابتذال ادت  ی زوال فرهنیك
اطور یادب یبرا اشیك  فراموش شده شكست خورده تان !  یها یات زوال امیر

  Dekadenz – Decadence. دكادنس
ضد ، اجتمایعیر غ: اتینگونه ادبیحتا اگر ا، بنامند “ مبتذل“ات یادب، غرب را “ لات زوایادب“ن چپ اجازه دارند تا یازمنتقد ا بعیصز یآ

ات زوال فرانسه دررابطه با یادب، سمینیش از استالیسال پ80حدود . باشد؟ -كیك كهن كالسیسم و مخالف استتیمكتب ناتورال
اتور ، زوال، سقوط: مانند  مسائیل  . آغاز شد  ،دولت رم، مانند  م جهاتز یعظ یها یو شكست امیر

هیز در “با هدف شعار  ه را كه حتا گایهیر آبزورد و غ، ت  جنا، كارآگایه،  شیپل، ایلیخ، عشفی ، رسگرم كننده: اتیتوان ادبیا میآ
، اجتمایع، مسئول: اتیا ادبیآ. دانست ؟ یه دار یات مبتذل جهان رسمایازادب را بخش  ، شوند یبه بازار ارسال م“ خدمت هیز 

ات مدرن را كه یاز ادب بخش  ، ك؟ اجازه دارند یدئولوژ یا، روشنگرانه، مردیم، خلفی ، طبقاتی ، باگرا یز ، مقاوم، مبارز ، انساتز ، یانتقاد
 . مبتذل بنامند؟، نداشته باشد  اجتمایع یادعا
ن یدگان انینما. ك درغرب بود یات كالسیاعالن زوال ادب، “دكادنس“ات یادب. وجود دارد  گوناگوتز   یات زوال فضاوتهایامون ادبیر پ

كا به پ ان ادت  یجر   یك زوال و پوسی تز یش بیمشیی
 

  دگ
 

 ت  به اوج شكوفا 19انه قرن یات زوال غرب درمیادب. درغرب پرداختند  فرهنیك
 . د یخود رس

ز است الت مفهویم، “دكادنس“ا یات زوال یادب  ز پائ  و به معتز یر  مثبتی  معتز ، آن درآغاز . باشد یزوال و سقوط م، شهیر  ت  ،  افتادنیر
 یشد كه با مدرن 19قرن  یغرب درابتدا ادت   ت  اشت و موجب شكوفاد

 
ز ن ته فرهنیك ز مورخ.  متحد بود یر هستند كه  ان مدیعین جر ی ایر

 
 

وع شده است 19غرب از آغاز قرن  زوال و سقوط فرهنیك چون . اتیامون محتوا است تا فرم درادبیر ات زوال معمولن پیادب. رس 
ژانر دلخواه . دانند یسم میاز مكتب سمبول ات زوال را بخش  یادب گایه،  كردند یفاده مك از موضوعات زوال استیاشعار سمبول

سیادب، ستیاز آغاز قرن ب. سالها شعر بوده است، ات زوالیادب دند تا به مخالفت با یكوش  بویم-ات محیلیو ادب ستی یونیات امیر
دازد یادب ز د و بدبیات زوال؛ ناامیرسانجام ادب. ات زوال بیر س ات محیلیرا به ادبخود یجا، یر ات زوال  یدرآثار ادب. داد  ستی یونیو اكسیر
امون زوال یر پ، كیاستت-فلسفز  ستها آنرا مفهویمیماركس. مطرح شده است هم گایه“ ت  ك و همجنسگرایاروت“الت یا تمایگو 

 . درفرهنگ غرب فعال شده است 19ان قرن یدانند كه ازپایم اجتمایع
، مورخ رویم، وسیبیبول ویل، ند یآ چه به حساب یمیو ن، یوالر ، فلوبر ، بودلر : ات زوالین ادبو مدر  ه پردازان اصیلیگرچه نظر   

ز نخست، و و روسو یمنتسك، اویلیماك  -ایسی بار در رابطه با زوال و سقوط سیر
 

لسوفان عرص یف. گذاشتند   یاز خود بجا یآثار ، فرهنیك
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ز شیفراموش شده پ یبا فرهنگها، و و روسو یازجمله منتسك یروشنگر  آغاز   18مه اول قرن یرادر ن بحت  ، مخصوصا رم باستان، یر
  ویل، كردند 

 
“ زوال غرب“ عتز یكتاب معروف خود   1918اسپنگلر درسال . شده است وارد زبان آلماتز  17ازقرن  بحث زوال فرهنیك

 . را منتش  نمود 
ات یادب یاو و فلوبر راازجاده صاف كن ها. داد  زوال مهم به جنبش ادت   تكاتز ، دررابطه با ترجمه آثار آلن پو  1857بودلر درسال 

 یخواننده امروز . ات زوال بدهد یاز ادب ف مثبتی یتعر  1890د تادرسال یكوش  یشاعر فرانسو  یوالر . آورند  زوال درغرب بشمار یم
مرز . د ینما برخورد یمسندگان ینگونه نو یف و درخشان ایبا سبك ظر  -از موضوع زوالیر غ، بودلر و آلن پو ، نهیها، رونیلردبا: درآثار 
  یبند

 
، توماس مان، چخوف، اكوبسنی، لكهیر : از  ید؛ مثال آثار ینمایممكن میر غ گایه- ان ادت  ین جر یسندگان به اینو  و وابستیك

س ا بعیصز ی –ش مان ییز یها، لد یاسكار وا، مالرمه  . دهند یدرمكتب زوال جام، را  ستی یو سمبول ستی یونیاز اهل قلم امیر
ز چه نخستین  ز آمیر زمان خود را تحق، 1888در سال ، ر در رابطه با موضوع واگیز  بایر سد كه من و واگیز ینو یاو م. د یدوران زوال نام، یر

د تا بر یگرچه او كوش،  ده زوال دانستیل گران پدیع نگاران و تحلیاز وقا یكیچه را ین، توماس مان. میفرزند فرهنگ زوال هست
 یهلین

 
 . د یغالب آ سم فرهنیك

گرایازدال  یكی گرا یكیخود ، بودلر . دانند یآنزمان م یات فرانسو یادب ت  ل رونق فرهنگ زوال درفرانسه را واگیز ان مشهور و یاز واگیز
 . زمان گوته ات آلماتز یادب ی برایر را داشت كه شكسپ واگیز همان نقش مهیم -19ان قرن یات فرانسه پایادب یبرا. نابكار!بود 

ن یتوماس مان در ا. نامند یات زوال میادب یتوماس مان رانمونه ها“ بودن بروك“و رمان ، نكیلمیی ، لد یاسكار وا: یامروزه درام ها
دازد یست میك خانواده بازرگان بورژوا مانند خانواده )بودن بروك( درآلمان آغاز قرن بی یرمان به زوال و نابود  . یر

  یمش  یمار یما شاهد ب، شوپنهاور و واگیز ، رونیبا: ستی یده آلیدرآثار پساا
 

، و جهان درد و رنج، و مجنوتز  یلیتب ل، افشده گ
، مان.، د یژ : ست درآثار یانه قرن بیتا م. آورد  بشمار یم یك فرانسو یخودرا ضد آخ و اوخ ! رمانت، ات زوال درآغاز یگرچه ادب،  میشو یم
ز ن، ونگر یو  ده زوال یما درآثارش شاهد پد، ال استات زو یاز مخالفان ادب یكیگرچه زوال .  زوال را شاهد بود  یف هایتوان توصی میر
ز ن ز شهر ون. دررابطه با مقوله زوال نوشته شده اند ، بن و فاكیز ، هسه، بروخ. لیموز ، تراكل: از  یدر زمان ما آثار . می هستیر ، ا یتالی در ایر

 -ان ادت  ین جر یا زوایل-یتخت اسطوره ایدهها سال پا
 

 . بود  فرهنیك
  نمودند كه آنان با شعار ت  ات زوال را متهم یادب، ست ها یماركس 

ز
 ت  و مغزشو یدستكار ، تودهها  یبه خلع سالح فكر ، یهیز  طرف

ز ن ستی یات ناتورالیادب ایسیك و سیالت دمكراتیتما چون آنان حتاضد ، پردازند  سم یمیالیادامه بقاء امیر  یآنان برا و هدف ،  بودند یر
  ف اجتمایعیوظا نفز . ط بحران بود یادررس   لذات شخیص یسم و جستجو یهلیغ نیتبل، سمیهومان یآنان بجا

ی
، اتیخواهانه ادب ترف

گوشه  ،  ات جهانیسم در ادبیه هومانیقطع رابطه با ارث، ت  بورژوا ت  گرا  پناه به روانشنایس، انهیمارگونه فردگرایب طرح مسائل شخیص
ه یو مدرن رسما جمیع یرسانه ها. بود “ ات زوالیادب“ات مسئول به یادب یگر انتقادهایاز د، از مردم ت  و جدا ش  یشبه درو  ییر گ
و حماقت مردم  رسگریم، اشاعه ترس، یكوشند تا به اغتشاش فكر   یم ستی یشبه رئال یگلوبال !غرب حتا در حال حاضز با ابزار   یدار 
دازند  یبرا  . بقاء خطرناك خود بیر
 

 . لسوف و معلم پركار یف، دا یژاك در ۔ ۵۶
 

ز ناچ ت  محتوا، كرانیب یحرفها  . ! یر
  Jaques Derrida (1930 – 2004). دا یدر ژاك 
 

گفت كه یم داند ویلیك نمیگرچه اوخودرا هرمنوت.  نامند یك متفكر شوك دهنده میچه یرامانند ن یلسوف فرانسو یف، دا یژاك در 
ت گرچه ندگان مهم فلسفه پست مدرن اسیازنما یكیدا یدر . ل خوانندگان باشند ی و تاو یر رس تفسیر دمدام در تیمتون و نوشته ها با

د تافلسفه یاوكوش. پرداخت یفرانسو  ت  سم بود و به رد ساختارگرایمخالف هرگونه ا یو . ك بود یستماتیسیر غ یافكار  یدارا
 . ت كند یهدا ت  ا ساختارزدای ت  را به پساساختارگرا ت  سلختارگرا

ز باانتقاد ازفلسفه متاف یو   ا شناخت ی ن اصل هستی یو نه آخر ، بتت ثایبا ماه نه انساتز ، مطلق قتی یگفت كه نه حقیم ك سنتی ییر
ص اختالف و فرق یدا تشخیدرمركز فلسفه در . شناخت دست بردارد  یه گذار یپا یخود برا ید از ادعایوجوددارد و عقل با

د به یبلكه با، ستیاحكام ثابت ن ید رو یفه فلسفه تاكیچون وظ، م و متونیل گوناگون مفاهی و تاو یر فلسفه درنظراو تفس. وجوددارد 
دازد یر فست ح اختالفات بیر ز متون ران، ستند یثابت ن معتز  یم دارایو چون مفاه.  و رس  ز قیتوان با ی نمیر او منكر .  كرد یر  ترجمه و تفسیر
 . بود “ كل و جامع“ یر ك شناخت و تفسی
 یبرتر ، ابت و متونبر احكام ث، ان شفایهید كه بیگو   یم وناتز یو سقراط  یهودی شیع عتز یخ ی    شمند تار یدا با اشاره به دو اندیدر  

ح داده و تاو یاست كه با ت  آثار و نشانه ها یدارا چون هر متتز . دارد  ل آغاز فرهنگ یح را دلیسقراط و مس یو . ل شوند ید رس 
ق و غرب میهرمنوت ز س تا دوره مدرن متافینكه در فرهنگ غرب از زمان نوالیدا با اشاره به ایدر . داند یك دررس   ینوستالژ ، كییر

ورا  در نظر او هر محفل فلسفز . ص فرق استیخواهان تشخ، ت در علوم بودهیشه كشف كلیشمندان همیاند ت و یك اهمی ضز
ز آن ن ت  دارد و ساختارگرا ایسیس معتز   . ایسیاست س  اقدایمیر

 یب 
ز
 یدا را بایل نظرات در یند دلیگو یسان مینو  وگراف

 
 وطن عرت  ، یهودیان سنت یدا میهستند كه در  افت و مدیعیاو  د دراوضاع زندگ

 یاست استعمار یو س یهودیات ضد یر شاهد تحق، ا آمده بود یر بدنیاوچون در الجزا. درحال نوسان بود  یفرانسو  یو زبان مادر 
ت گرا. ر بود یفرانسه در الجزا   ت  شعار تنوع و كی 

 
 ، دانند یع مین وقایاز ا دا را نایس  یدر  یو فكر  فرهنیك

 
  چون او مخالف تمركز فرهنیك

ز و منطق متاف كشور مادر و عقل گر به فلسفه ید گرویه.  آورند  ته ها بحساب یمینگونه اتور یفلسفه اورا فرار از ا. است ك غرت  ییر
ز تورات بشمار یمیر هود حتا امروزه خودرا علم تفسین و تفكر یچون د، دهند یم یهودیدا صفت عرفان یدر  با  یو . آورد   كتاب و میی

د فرهنگ یگو یان پرداخت میهودیت جنگ و قتل عام یبه دو جنا، ستیطول قرن بساله غرب كه در  2000اشاره به فرهنگ جوان 
رهایفوا ید رو یو صنعت را ممكن ساخت و با تاك. اقتصاد ، علم ساست شد كه نوع خاص خالق علیم ت  اروپا  یعلم برا ید و ضز
 
 

چه یاو ن. ر سئوال رفتیز ، ارزش علمچه در بحث یش كه در نقطه اوج خودبود از طرف نیصدسال پ، سد كه آنینو یم، انسان زندگ
 د و الكان و آثار ادت  یفرو  یسم و روانكاو یماركس، ك هگلیالكتی دیر ر تاثیدا افكار خودرا ز یدر . د یدیخود م از معلمان اصیل یكیرا 
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ز ن و نقد ادت   یمعمار ، اتیاز فلسفه و ادبیر عالقه اوغ. دانستیم گر فلسفه ید یزههاحو  یات رو ی از ادبیر  او غیر امروزه تاث.  بود یر

 ، كیاستت، ت  مانند ساختارگرا
 

ز ن اخالق و انتقاد فرهنیك ، ایسیاو در علوم س یكتاب )دانش نوشته شدهها( .  شوند یمشاهده میر
ز ن ایسیو فرهنگ س جامعه شنایس  .  مورد توجه قرار گرفتهیر

ایر غ یو . س درگذشتیدر پار  2004ا آمد و در سال یبدن یهودی یر در خانواده ایدر الجزا 1930دا در سال یژاك در    ی از دكیی
ز زه آدرنو را نیجا، كا یاز آمر  یافتخار  ز امیل رابطه هردو با والیی بنیاعالن وحدت او با آدرنو بدل. افت نمود ی در آلمان در یر  است كه از یر

وطیر است غی؛ باسستم دانشگایهیك سیدا نه تنها خواهان یدر . سخن گفته بود “ ممكن هایر ممكن غ یتضادها“  بلكه در راه ، مش 
وطیر ت غیو مسئول، نیادیبن دمكرایس ز ن، مش   . از خود بجا گذاشت ی آثار یر

ز و اختالف نظر ، دانش نوشته شدهها : ازجمله آثار او  ، گرانید كزباتز ی، قت در نقایس  یحق، حد و مرز فلسفه، دهیصدا و پد، میی
ز و تشخ، خ و شاهراه هندسهی     هورسل درتار یر مس ، گاتز یبا یبرا، امتید و روزقیازسقراط تا فرو  كارت پستایل  ،مواضع، ص فرقیمیی

چه و ین یدرسها، شگاه قانونیدر پ، مرگ رونالد بارت، نا یك نابی یادداشتهای، یروانكاو  اوضاع روج، میرا فراموش نكن یروانكاو 
وطیر دانشگاه غ، ق دمكرایسیتعو ، پول جعیل، قتیحق یمرگ در مرزها، یاست خودیس ، قانون یو یر ن، مهماندوستی  امونیر پ، مش 

ز خ متافی    تار ، است رفاقت و دوستی یس، شبح ماركس  . هستند ، دگر یان تا هایاز ماقبل سقراط، تس و هگلیبنیك از افالتون تا ال ییر
، ل دمانپاو ، سیجو ، ماالرمه، آثار: افالتون او به نقد ادت  . دا بودند یمورد عالقه در  ینه هایدگر از جمله زمیچه و هایآثار ن برریس 

ز بودلر و آلن پو ن، سالن او از زندان  یآزاد یبرا 1980بعد از آنكه فوكو درسال  داشت و یل منفز  ی پرداخت و نسبت به فوكو نظر یر
 یر از ت، كوشش نمود   چكسلوایک

 
نمود كه  یادآور یگادامر ،  دا یبه در  ستی یهلین ت  در پاسخ اتهام ساختارگرا. رابطه شان كاسته شد  ه گ

ز دگر نیها ت  ساختارگرا    معتز یر
ز
 . نداشت منفز  و هدف

 

ز ید۔ ۵۷  ؟ چرا خارج  ، كیچرا كالس، كیز
 

ز  ز چ، را خوانده ام ینگو یهم یمن گرچه تمام رمانها، آقا : ندگان مجلس گفتیاز نما یكی یآمده كه روز ، از وطن یدر طیز  ییر
خوشه ، ؟ كتز   چرا خلط بحث یم، برادر : تس مجلس گفیرئ. باشد ، خشم یخوشه ها، تنها كتاب به درد بخور او بنظرم. دمینفهم
تازه آن كتاب را هم كه كس ، د ! یبفرمائ: گفت  نده مجلس با حق به جانت  ینما. دست فاكیز نوشته ی از رو یر خشم را كه شكسپ یها
 . جناب نوشته !  یبرا یگر ید
ز یقضاوت در باره د یبرا   یبهیی است اشاره ا، شیسنده انگلینو ، كیز

 
ز در یچارلز د ت ادت  یآغاز فعال. مییبنمااو  به زمان زندگ كیز

اطور . ا یتانیا در كشور بر یكتور یملكه و  مصادف شد با حكومت سلطنتی ، شیسال پ 150حدود  س آنزمان یانگل پادشایه یامیر
ز  یالزم را برا ت  ه و غذایمواد اول، م خود در جهانید و قدیفراوان جد یتوانست با كمك استثمار مستعمرهها ز  ماشبراه انداخیی  یر

  ا در فقر مایلیسواد بودند  س ت  یت انگلیاز جمع یمیش از نیگرچه هنوز ب.  د یه نمایتازه نفس اش ته یه دار یرسما
 

، كردند یم زندگ
اف و بورژوا ویل  . را داشتند  یات خی  ید رمان و نش  یمطالعه و خر  یه الزم برایوقت و رسما، د یجد یطبقات ارس 

ز شنامه بیمانند نما تی یرفت كه ارزش و اهم ر رمان یمژان، ا یكتور یدرآغازحكومت ملكه و  ، ا یها گو ییان اروپایدر م. ابد ی خوانندگان بیر
در  تی یبه روا. د یتوان دوره رونق رمان نامیا را میكتور یحكومت ملكه و  یسالها. آورند  رمان خوان به حساب یم ها را ملتی یسیانگل

نوشتند كه  یم ید جور یبا 19سان قرن یرمان نو ، و از باال  دولتی  یدستور طبق . رمان منتش  شدند  4000ش از یطول آن سالها ب
اف و قش  متوسط مرفه ان دم بخت و زنان جوان ارس  مثال طبقات ، اه نشوند یر اجازه مطالعه آنها را داشته باشند و از راه ب، دخیی

ز میمرفه از د ز نقش معلم اخالق را ن، ت   از انتقاداجتمایر خواستند كه غیكیز  از یر ست غیبایرمان م. خوانندگان فراموش نكند  ی برایر
  یمبلغ ارزشها، و لذتها  ت  بایاشاره به ز 

ی
ز ن اخالف ز ادعا كرد كه علت اشاعه فحشا ب یدربار  پزشیك 1859در سال .  باشد یر از   بعیصز یر

ز هم فكر مید. رسگرم كننده است عشفی  یل رونق و مطالعه رمانهایبدل، اقشارجامعه ، تواند با كمكیرا م ت  مااجت یكرد تضادهایكیز
ز معموال به اصول فكر ید یرمانها. برطرف كند ، ه به طبقات حاكمییر خ یه انجام كارهایتوص  ت  ایكتور یعرص و  یو اعتقاد یكیز

اتور   . كنند یا اشاره میتانیر بر یجزا یامیر
 یدر باره ب

ز
ز میچارلز د وگراف  52درسن1870ا آمد ودرسالیس بدنیدرانگل1812توان گفت كه اودرسالیكیز

 
پدرش . درگذشت سالگ

ز مجبور شد درنوجواتز ید. به زندان افتاد  یل بدهكار یكباربه دلیس بود كه یانگل ت  ایدر  یو یر ن اتی یمامور مال   كیز
 

 به علت فقر خانوادگ
ز خاطرات پررنج دوران كودگیدرتمام آثار د. كاركند   كفایس    یدر كارگاهها ش كودكان یشوند و اكی  قهرمانان رمانهایاو مطرح م كیز

ز در آغاز كارنو ید. هستند   یكیز
 

  یرمانها، سندگ
ی
م یدر روزنامه ها خود را بصورت پاورف چون غالب مردم قادر به ، كرد یآنزمان منتش 

 . د كتاب نبودند یخر 
ز مورخ ل یه وتحلیسم وتجز یاواستادرئال. آورند  س به شمار یمیات انگلی در ادبیر س و شكسپیان جو یم یسنده ایامروزه اورا نو ،  ادت  یر

ز نماید. است ت  زوكوچك درداستانشایحوادث ر  ز س نیانگل 19ات قرن یدرادب یانتقاد ت  نده واقعگرایكیز   ت  اوباكمك واقع گرا. باشد یمیر
ز جا، مختلف یدرآثار او در طول سالها. زمان خود را به نقد كشاند  ت  روابط اجتما، گروتسك  ت  ج به انتقاد اجتمای    خودرا بتدر  یطیز

 . باشد یآنها م و طبقاتی  ت  ط اجتمایوابسته به مح، دهد كه رفتاروكرداروافكارافراد یاودرآثارش نشان م. داد  یجد
ز با معید   یارهایكیز

ی
اف و طبقه متوسط مرفه انگل، یاز بورژواز  ت  انه خود به انتقاد اجتمایانسانگرا تز یسخت و جهانب اخالف س یارس 

ز اوبات. پرداخت . زمان خود را به بحث كشاند  یمتعصب و فرهنگ بورژواز  تاتز یت پور یحیمس، تی جامعه طبقا، ت  ماده گرا: هویس  یر

ز با ز ید  یاشاره م رگیكیز
 

سنده یاوراامروزه نو  یگرچه عده ا،  جالبیی باشد ، ت  ت ارتجایحیتوانست بدون مسیزحمتكشان م كند كه زندگ
ز د بیمان باكردند كه ر یه میزمان او توص ن ادت  یمنتقد. دانند یو اخالقگرا م مذهت   یا  تناسب و تعادیل، انتقاد و اخالق،  رسگریمیر

ز معموال مبارزه بیدر آثار د. بودند  دو جنبه رسگرم كننده و آموزیس   یل آثار او داراین دلیبه ا، برقراركند  ز كیز و  یكین،  شهر و روستا یر
ز برخالف ساید یرمانها. محسوس است، و كارگر رنجور  غبغت   یبورژوا، یبد  ، سان همعرص او یر رمان نو یكیز

 
 و عامه فهیم ازسادگ

 . برخوردار بودند  خاض
ز و آثارش قضاوتهایك قرن درباره دیش از یدرطول ب سنده یچ نو یدر باره ه، یر  از شكسپیر غ. دهیگرد  یگوناگون و گاه متضاد  یكیز

ز یمانند د شیانگل  ، گرویه  یبرا. نهمه كتاب و مقاله مختلف نوشته نشدهیا، كیز
ز
  مذهت   او به اندازه كاف

ی
دسته  یست و براین و اخالف

به . اش ناقص و اغلب نارسا هستند  شودكه اطالعات مذهت  ینكه ازاوانتقادمیا ای، و اخالقگرااست خیش از حد مسیاوب، گر ید یا
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ز مید، یگر ینظر گروه د  انگایهامروزه ب. رادرجامعه اشاعه دهد  ت را اصالح كند و اخالق مذهت  یحیمس، اتیخواست با كمك ادبیكیز
ز بید یدررمانها ت  توان گفت كه اخالقگرایم، به عقب  . ش از هم عرصان صاحب قلم او بود یكیز
 ت  ایكتور یدر دوره حكومت سلطنت و  یو روشنگر  ت  عدالت اجتما یبرقرار  یبرا ن چپ اورا سنبل مبارزه مسئوالنه ادت  یمنتقد

ز دروغ یو مقدس نما خیت مسیدانند چون اودرآثارش از روحانیم  . كند یانتقاد م یر
ی
سندگان یاز نو  گرویه  ماركس او را نقطه تالف

ازسیرا بهیی و ب ت  و اجتما ایسیق سیدانست كه حقایم 19قرن   ، استمدارانیشیی
ی
  روزنامه نگاران و معلمان اخالف

ز اخالقگرا یتوان گفت كه دیدر باره او م. كرد یجامعه مطرح م  ینه هایقل در زمحدا، كمیست و یقرن ب یانسان امروز  یبرا، كیز
ز دارد   یبرا ایمیپ، ت  اجتما  . گفیی

ز یازجمله آثار د ك ، یبعد یه هایهمسا، انتظارات بزرگ، سمسید كر یع یرسودها، لد یداود كوپرف، ستیر تو یاولو : كیز دوست مشیی
ز اول، ستیر تو یرمان اولو . و اوقات سخت هستند ، ما  كتاب اشاره به طبقه   نیاو در ا، سیامون فقر آنزمان در انگلیر است پ  كتات  یر

ز ستم آموزش و پرورش نیانتقادازس.  شدهیر درگ، ف و الغر یضع، رنجور  یایكند كه با پرولتار یروح م سنگدل ت   یبورژواز   درآنجا یر
 ید. كیوگرافیروانشناسانه و اتوب، ت  است اجتما كتات  ،  لد یرمان داود كوپرف. مشهود است

 
ز به حرص و آز و دورنیك ن  یحاكمان در ا كیز

جانبدار فلسفه انساندوستانه ، سمس او را ید كر یع یكتاب رسودها.  كنند یكند كه همچون پول بر جامعه حكومت میاب اشاره مكت
 . آورند  به شمار یم ستی یهومان
شیی خواننده و یب، در خارج از وطن خود  یسده ایش آمده كه نو یپ یموارد، اتیخ ادبی    دهند كه در طول تار ینشان م یشواهد

 . سندگان هستند یل نو ین قبیگر از اید یبرنارد شاو و عده ا، لد یاسكار وا، رونیلردبا. شته تا در كشورشعالقمند دا
  عتز یات یادب: گفتیبنام آرتولد م یه پرداز ینظر 

 
ز اول، سد ینو یم یتولستو . انتقاد از زندگ ط نو یر  ی رس 

 
كران اهل قلم به یعشق ب، سندگ

ز را مید، قهرمان داستان است ز را به اغراقید، هم یعده ا. سان دانستین جمله رمان نو یتوان از ایكیز دانند تا یاسطوره رسا م، كیز
، سیمز جو یج، آلن پو : چون یسندگان مشهور ینو . آورند  ات غرب بشمار یمیخ ادبی    تار  ین اسطوره رسایاو را آخر  عتز ی، سیرمان نو 

ز پرداختند یآثار د برریس ت خود بهیو جرج ارول در طول فعال، وتیال، ا ولفینیرجیو ، برنارد شاو  ، بان روسیان ادیدر م. كیز
ز و آثارش میخود را شاگرد د وسیكیگوگول و داستا،  یتولستو  بتوانم  ین بود كه روز یهدفم ا، درآغازكار : گفتیكافكا م.  دانستند یكیز
ز بنو یمانند د رماتز  ز آدم را بیكند كه خواندن آثار دید اشاره میآندره ژ . سمیكیز افته گان و محاكمه ینجات  یو آزاد امتیاد روز قیكیز

مندان شاعرانه ا، رمانش یت هایشخص: سد ینو  وت یمیال. اندازد  لعنت شدگان یم هستند مانند قهرمانان آثار دانته و  یهیز
 ،  ا در باره آنها یك جمله از آنها یتنها . یر شكسپ

ز
 . قهرمان داستان را بطور زنده نزد خود مجسم كند ، است كه خواننده كاف

 

 . كا! یرانیدرو به دانشنامه اید یام روشنگر یپ۔ ۵۸
 

 . ؟ شی در دانشنامه نو یر سال تاخ 250
 . م ! یپ آدم ها كم دار ین تیاز ا
  Denis Diderot (1713-1784). درو یس دیدن

  
ه كنار جو  یرو ، آغاز بهار  یدر روزها، ان سابق و اخراج  یازدانشجو  گرویه   ز ه دانشنامه یون تهامیر نشسته اند؛ رخسانه پ یبار یسی 
سد مگر درزمان سلطنت و حكومت فعیلیخا میزل. كند یصحبت م، كا یكا درآمر یرانیا ون چرا ینوشته نشده بود ؛ مل یدانشنامه ا، یر
ست یبایحداقل م، بود و نه چپ كه نه مذهت  ،  ن شاهیا، دهد یپاسخ م س باعصباتز یو . ن كار را بدون دخالت دولتها انجام ندادند؟یا

  ینگونه پروژههایا ین راه برایدرا بود و كوشش  یگرا م  میل یقدر 
 

شاه و ، د یگو ین میبه نقل از حزب طرازنو  یلیل. نمود  یم فرهنیك
 -، مونتاژكار نفتی ، یاز نظر اقتصاد -، بودند  نظایم، ایسیاز نظر س، حكومت سلطنت

 
د یناه. یله ایك قبیبوروكرات، و از نظر فرهنیك

ز ران زمیفرهنگ ا یست برایبا دا یمیو د هیشا، د یگو یمشكوك م بازباتز  ، دهد كه البد ساواكیرخسانه جواب م. كرد یم ی! كار یر
در خارج  یو چند هزار صفه ا یك دانشنامه چند جلدیه یاصال امكان ته، پرسد  خا یمیزل. گذاشتند   ها نیم ت  كایا حتا آمر یو ، ییر نص

 د؟یآ و و بودجه الزم آن از كجا یمیر هد؛ تازه ندیدوپ  هلو ادامه م س با زباتز یو . ممكن است ؟، از كشور مادر 
لسوف عهد یب و فیاد، درو یدر فرانسه به كوشش د، رت المعارف همه جانبهیك دایه یته یان برایرانیش از همت ایسال پ 250 

گرد یصفحه ا 23135و  یجلد 35ك دانشنامه ی، یروشنگر  و ، هسندینو ، دانشمند  160مقاله بقلم  5000 یآن دارا. د یمنتش 
ز كه نخست،  شه ور بود یپ شده عرصروشنگر یبزرگیی ، ن دانشنامهیا. د یمنتش  گرد یجلد 3000 یاژ یر  بار با تیر  18قرن  ین اثرمنتش 

 یادبودین كتاب راامروزه یا. ش ازانقالب فرانسه بودند یپ یحركت مهم روشنگر  یو یر ن، سنده دانشنامهینو  یاعضا. اروپااست
 . آورند  ت بحساب یمیازفرهنگ بش  

 ك آهنگر چاقوساز بود كه باقلت  یاو فرزند . ازنوابغ زمان خود بود  یكیل آن و یتشك اصیل یرت المعارف ازچهرههایدرو همكار داید 
ز شورانگ یدرخشان و مغز  ك یو استت ستی یالید روشنگرانه ماتر یل افكار وعقایرا به لرزه درآورد و بدل سلطنتی -فئودال نظم ارتجایع، یر

 ایسیس یسنده ایاو نه تنها نو . فتادند؟! یك از روشنگران مهم آنزمان به زندان نید كدام یدپرسیبا زندان رفت؛ ویلسه ماه به ، اش
 ، ع دانشیاست كه پخش وس یلسوفان عرصروشنگر یازف یكیبلكه 

 
ك یدئولوژ یشتاز ایپ، درو ید. روشنگرانه اش بود  هدف زندگ

 یو یر خواست باكمك نیشان زمان خود بود كه میاز آزاداند یكیاو . آكروبات بود  ات درحالیان فلسفه و ادبیمدام م، انقالب فرانسه
 3000ش از ین كتاب بیدردوجلد ا. د یكمك نما  ایسیس ت  ویر ل نیق نش  دانشنامه به تشكیروشنگرانه از طر  یك روشنفكر ینامید

 . ختند یفرانسه را ر انقالب  یفكر  یه هایآنزمان پا، افراد روشنگر دانشنامه. مقاله از او وجود دارد 
 یو . هیز و فلسفه دانشنامه را بعهده گرفت، اتیمسئول بخش ادب، ش ازخود یس پیانگل شی دائرت المعارف نو یر درو تحت تاثید 

ب و سانسور یبارها موجب تعق، سا یامون دولت و كلیر او پ یهای  افشاگر . س داشتیات و فلسفه انگلیاضیبه ر  عالقه خاض در جواتز 
 یست و آته ایالیغالب اهل قلم ماتر  . آثارش شدند 

ز
درو فلسفه را خانه عقل ید. آنزمان به زندان افتادند  ست جنبش دائرت المعارف

گرچه ،  اخالق باشد  تواند ت  یانسان م عتز یشود و برعكس!؛  تواند اخالقگرا باشد بدون آنكه مذهت  یگفت كه انسان مید و مینام
بود كه  خواهان دولت و نظایم یو . درآورد  را به خدمت عمل اجتمایع د علوم تجرت  یگفت كه بایم یو . است ظاهرا مذهت   آدیم

د یبلكه عقل انسان با، تز یو د ته دولتی ینه اتور ، گفتیحاكم م تز یو د ایسیبااشاره به افكار س یو . انسان درآن آزاد و درستكار باشد 



56 

 
 
 

ز نبوغ آم او با آگایه. باشناسانه داشتیو ز  ستی یالیماتر  یشه ایدرو ر ید تز یجهانب. داشته باشند  نقش   یو  درزندگ  خود به مبارزه با یر
ز پرداخت و فلسفه متاف شخیص، سم ذهتز یده آلیا . شمرد   علیمیر و غ فرضز ، جنجایل، ایلیخ، ستی یده آلیا یك حاكم را فلسفه اییر

 . شمردند  ستی یا اش را آته افكار فلسفز ، پرداخت ستی یالیك و ماتر یعت از موضع استتی طبیر او چون به تفس
انه یعتگرایطب یباشناسانه واقعگرایك علم ز یزه نمودن ید به تئور یكوش  یو . بود  دهها و اجتمایعیات ایادب، درو یات زمان دیادب 

دازد  ز باشناسانه نیو ز  ایسیس ادت   یآثار ، یعرص روشنگر  یازهایع و نیدر تطابق با وقا،  از آثار فلسفز یر او غ. بیر گرچه  ،   منتش  نمود یر
باشاسانه و یز  یه هاینظر . داشتند  ان روشنفكران خوانندگاتز یفقط درم، ده شانیچیپ یا محتواید یل فرم جدیآثار او به دل گایه
ز نخست، امون نقد هیز مدرنیر آثاراو پ. انه داشتند یواقعگرا او چهارچوت   یهیز  درو ید. د شناخته شدند یو جد ادت   ی بار به شكل ژانر یر

ز س نیشنامه نو یبعنوان نما  یادگذار مدرن یاوبن.  فعال بود یر
ی
ف او  ش  ینه از عمل نما، بعد  یتئاتر نسلها. است یشهروند ك درام میی

ز سیاز تئور  یكیاوراامروزه . آموخت فراواتز  یامون تئاتر درسهایر اش پ یه هایبلكه از نظر  رمان . آورند  درام زمان خود بشمار یم ی هایر
ز و عجا، مدرن فرانسه پ نقایس  ، شعر ، اتیادب ینه تئور یدر زم یو . داند یدرو میون نظرات دیا مدخودر ، بیرمان طیز  یو هیز

 
ز ن شیك  یر

 . چاردسن بود یر ، شیس انگلی سبك رمان نو یر خود تحت تاث، درو ید شیسبك رمان نو . ازخود بجا گذاشت یآثار 
را دمقاالت دورانساز  سندگان دانشنامه بودند ویلیازجمله نو ، ولیی و روسو ، و یگرچه منتسك ، درآلمان. نوشتیدرو میفلسفه و هیز

، یكیالكتید یست هایاز ماركس یكی، برشت. درو بود ی دیر ر تاثیز ، از روشنگران زمان خود  یكی، نگیلس، لر و هگلیش،  از گوتهیر غ
ز مخالف. درو نوشتیشمار آثار دیب یالوگهای دیر خودرا تحت تاث یالوگهاید سان را یعارف نو قرنهاست كه دائرت الم،  انقالب فرانسهیر

 . آورند!  د بحساب یمیعرص جد مسئول انقالب و حوادث اصیل
، درام، رمان، مقاالت فلسفز : شامل یدرو از خود آثار ید. شه بود یو فن و پ، هیز ، علم: نه مهم مطالب دانشنامه فرانسهیسه زم 
ز ، الوگید درغالب آثارش خواننده شاهد . بجا گذاشت، اموزیس   ایسیو مطالب س، نقد هیز ، ادت   یتئور ، باشنایسیز ، نامه، طیز
ت یایرو : گر آثار او یاز د. منتش  شدند  1966درو در سال ید یجلد4مجموعه آثار . است فلسفز  یالوگهاید افكار ، راهبه، آلمی 

 ، درباره نقایس  ، انینایب یبرا ت  نایامون نابیر پ ینامه ا، خ مستعمرهها ی    تار ، فلسفز 
 

شعر ، معلق ها ، یعیپش طب، ت  بایز ، پدرخانیك
 . هستند ، و اربابش یقدر  عقوب خرافاتی ی، هند  بخش  2خ ی    تار ، كیدرامات

ز درو بیس دیدن    1784-1713 ی سالهایر
 

 عالقه خاض ات خوانده بود ویلیگرچه در دانشگاه حقوق و اله  یو . نمود  درفرانسه زندگ
ز ات نیاضیفلسفه و ر ، اتیادب، زبان، به مطالعه ملكه و تزار روس رابطه ، ن دومیبا كاتر ، تیل مشهور یبدل 1763او از سال .  داشتیر
ز داشت و ح مكاتباتی  ن دوم آنزمان كتابخانه یكاتر .  د یه را اصالح نمایروس ید تا نظام مدارس و دانشگاههایه كوشیبه روس ی سفر یر

 . د نمود یش خر یپ، نه گراتز یدرو را به هز ید خصوض
ز فرانسه غالب آمد گرچه مورخ یكیسم مكانیالیرسانجام بر ماتر  یدانشنامه ا یدرو جنبش روشنگر یباكمك آثار د   چپ مدیعیر

 یدههایشه تمام پدیرا ر  یدرو ماده مستعد و چندبعدید. وز گردد یر سم حاكم پیده آلینتوانست برا اجتمایع یهستند كه او در تئور 
را  یكیمكان ت  ك ماده گراینامیان دیجر ، درو یانه دیك و ماده گرایعناض مهم فلسفه استت. دانستیو مقدمه شناخت م، یعیطب

 شناخت بوجود یم، و تجرت   عقیل یان جنبه هایم یكیالكتی دیر درو متوجه شد كه در اثر رابطه متغید. رسانجام پشت رس گذاشت
 . ل بودند یانسان خردمند و روشنفكر اص، یام دانشنامه عرص روشنگر ینده گان پیر گ.  د یآ

 

 . اه برنده نوبل)ومقاله قدییم بنده!(خانم لسینگ متولدکرمانش۔ ۵۹
Doris Lessing ( 1919 - ? )  

  
 لریتا یس مایخانم دور : نگ ؛ نام واقیعیس لسیدور : نام

 . قا بود یس در آفر یانگل ین استعمار یر بانك درآنجا و از مامور یمد 1919چون پدرش درسال ، كرمانشاه:  محل تولد 
 شیانگل: تیمل
 ورود به جهنم!  یبرا ت  نماكتاب راه:  ن اثر یب تر یعج
  عتز ی، كشور آنزمان مستعمره  یال دمكراتهایبا سوس یا و همكار یرودز  عتز ی، ست كشور تحت استعمار یخروج از حزب كمون: اتهام

 مبابوهیكشور ز 
 . ت  و هرباربعد از چهار سال زناشو، بار طالق 2، سه بار ازدواج: گر یجرم د
 یفعال

 
ز میان سیاوم یجا: ت فرهنیك  است، ضد نژادپرستی  یتهایر به جهت فعالیا گورده مایو ناد – ستی ینیوار از نظر فم دوبیر

اض به اشغال مجارستان درسال یست بدلیخروج از حزب كمون: ایسیسابقه س  یق شورو یاز طر  1956ل اعیی
 عالقه  و در كهنسایل، ال دمكرایسیهوادار سوس انه سایلیدرم، ستیكمون  در جواتز : كیدئولوژ ی اییر تغ

ز
 . اسالیم ت  گرا  به صوف

 جانه سامرز: نام مستعار 
  24، رانیسال اقامت درا5: نامهیزندگ

 
، رمان 20ازجمله آثار او:  م لندنیتاكنون مق1949واز سال ، ت  قایآفر  یدر كشورها سال زندگ

 یاتوب 2گزارش و ،  مقاله، شنامهینما، دهها شعر ، چند مجموعه داستان كوتاه
ز
فرزندان “ تی یترب-زیس  آمو  یجلد 5رمان . وگراف

 . باشد  و شهر چهار دروازه یم، مارتا كواست، محاضه، نشانه طوفان، یك ازدواج اجبار ی: او شامل“ خشونت
چه طال، ت  قایآفر  یتراژد: یو  یگر رمان هایازجمله د بن ، مارتا و دان، هیدر سا ت  قدمها، ك مرد و دو زنی، روزانه یادداشتهای ت  دفیی
ز پنجم، ستیترور  زتز ، در آرگو  یچادر ، با پلنگ یباز ، نموج توفا، در جهان ، و تابستان قبل از غروب، بازهم عشق،  فرزند یر
 . هستند 

چه طال، ت  قایآفر  یتراژد: یگر و یدو اثر مشهور د  . هستند ، روزانه یادداشتهای ت  و دفیی
، به روش روانشنایس ودر كهنسایل، علیمشبه -ایلیدر سبك خ انه سایلیدر م، یسم انتقادیبه سبك رئال درجواتز :  ادت  یر مس

 . ت  سم اجتمایورسانجام بازگشت مجدد به رئال
 . اتیم و خطر احتمال جنگ جهاتز ، زن و مرد  یو نابرابر  یض نژادیدرمبارزه با: تبع یبه سبب خلق آثار : تیمشهور 

 . یر اخ یك بودن آثار روانشناسانه او در سالهایو اروت ل عشفی یبه دل: انیانتقاد اخالقگرا
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 باشنایسیو ز  ادت   یك تصاحب كرده و جنبه هایدئولوژ یو ا ستی ینیكه او را فقط در چهارچوب فم  ت  با آنها مخالفت: عكس العمل
 . سپارند  یم به فرامویس  ، ادت   یدست دوم و نقدها قات دانشگایهیه بر تحقیآثارش را با تك

 . دانست و طبقاتی  نستی یرا مهمیی از مبارزات فم از جنگ اتیم ییر شگیرسانجام او موقتا مبارزه در راه صلح و پ: انیپا
ن بشمار یت انسان نو یآموزش و ترب یبرا بلكه كوشش  ، ست آثار او را نه تنها دفاع از حقوق عادالنه زنانینیجنبش زنان فم: اكنون
 . آورد  یم
 

 . وسیكیداستا با  یهمدرد۔ ۶0
  
از مشخصات  ت  جنبه ها یسم انتقادی از روش رئالیر غ وسیكیل بعد ا ز مرگ داستاست سایصدوب -سم یا -دوستدار  ن ادت  یمنتقد 

 : یژانرها
س–ك یسمبول  ز سم را نیسم و رمانتیالیستنسیاگز -سمیسوررئال-ستیونیاكسیر  یدر نامه ا وسیكیداستا.  در آثار ا و كشف نموده اند یر

 : سد ینو  به برادر خود یم-بعد از لغو حكم اعدامش– 1849درسال 
ر صفر در دو گروه سه نفره به جرم قصد راه یك درجه ز یست و یب یقه مارا در رسمایست دقیست و دوم دسامر مدت بیمروز با

ز  در . چوبه دار نگه داشتند  یاعدام پا یبرا ان ازدهام مردم تماشاجر یدر مركز شهر در م تز یرزمیو ز  ك چاپخانه ! مخفز یانداخیی
ز  آهنیر لو زنجیش از ده كیب خ زده بودند یاز رسما مان یكه گوشها و انگشتان پاهایحال ز  نیر ابتدا حكم اعدام . مان بسته بودند ی به پاهایر

بعد از  یخاكسپار  یجلومان آورد و برا دنیزدودن گناهان ! و بوس یرا برا ت  یصل شهر  یسایاز كل یسپس آخوند مارا قرائت كردند 
ق پالشچو یرف: من با دو هم رسنوشتم حكم اعدام گروه اول یمانده به اجراقه یك دقی. تنمان كردند  ید كفن مانندیلباس سف اعدام

ز ن حیدر ا. كردم  روبویس  بودند یر در زنج كه در دو طرف ام  و برادر دورح ز  و بیر د و حكم اعدام را یاز طرف دربار رس یدیام جدی پیر
 یكالیگان نی پطر دوم و نوه خدایر فرزند تزار كب ندر اولواالمقام تزار الكسا: ر اعالم كردند یه به صورت ز یی  یل به حبس ابد در سیتبد

 
 

ان به یان تماشاچیاز م زتز . وانه شد یاز افراد گروه اول در آن لحظه جنون گرفت و د یكی. بخشد  یم یدوباره ا سوم به شما زندگ
ه همراه خود یی  یكاران در سخالف یه داد كه آنرا بعنوان تنها كتاب مجاز به اردوگاههایبه من هد یلیكتاب انج  یسبب همدرد
 . خواهم برد 

 یم یار یس چرخدار كتابفرویس   یاد گار یدم به یشن یم ت  را در جا وسیكین مطلب هم سالها هر وقت اسم داستایسنده ایمن نو  - 
تخت مملكت یاو باقال فروش در پ ات  یر س–لبو  یهای  اغلب در كنار گار  پارك شهر  یا روبرو یابان استانبول و یخ افتادم كه در حوایل

ه یر قمارباز و غ–وانه ید –ات و مكافات یجنا–از جمله: برادران كارامازوف  وسیكیقطور داستا یرمانها یآن گار  یدر رو . شاهد بودم
شد از یها میشیی آنها چنان ارزان و قطور بودند كه بقول همكالسیب. گذاشتند   ارزان به معرض فروش یم یلیو خ ت  لویرا بصورت ك
ا چون یدارند  ا نقص چاتر یبد ترجمه شده  خارج   ید چون رمانهایكردم شایآن روزها فكر م. ن متكا و بالشت استفاده كرد آنها بعنوا

ن علت آنها یست و بدیتخت نیپا وتز یلیده م شهر  یها د آنها در كتابفرویس  یحاضز به خر  كش  هستند  شمار خارج  یب اسایم یحاو 
ز ار آنگونه توهیس یگار   یرا رو  ز  آمیر :  كه در خاطرم مانده  یكار   یرو  یگر كتابهایاز د. كردند یم فروش عرضه یبرا ت  لویبصورت ك یر

ز كتاب حس ز ز نسیعز  یما االغها-ت ویمرحوم هدا سه قطره خون– یسندباد بحر – ی كرد شبسیی یر  . هستند  - یر
 یدر روس یالدیم 1821-1881 یدر سالها وسیكیدانم كه داستایامروزه م

 
او نه تنها استاد فن رمان نو در قرن . نمود  ه آنزمان زندگ

  ات میلیادب یرو  یادی ز یر او تاث. است یسم انتقادیرئال ات جهان در كنار بالزاك در مكتب ادت  یبلكه از بزرگان ادب نوزدهم اروپاست
به محافل زمان خود از جمله  به محافل انقالت   در جواتز  وسیكیداستا. گذاشت  ینه رمان برجایمختلف جهان در زم یكشورها
ابتدا به اعدام  یر بعدها دستگ انه دفاع كند ویلیخواهانه و عدالتجو یوست تا از نظرات آزادیپ ستی یو آنارش یلیتخ یست هایالیسوس

ز ضع ن یمار یدر زندان او به ب. د یه محكوم گردیی  یوسپس به حبس ابد در س   او بعد از ده سال از زندان آزاد شد و زماتز .  مبتال شد یر
ز شیپ خوایهیسم و جمهور یالیسوس یبجا ت خود بازگشتیر و وال كه به شه به  . د یسم اسالوگرا كردیونالیت و ناسیحیمبلغ مس یر
ز  آهنیر او چهار سال در غل و زنج در طول ده سال اسارت نیگفته شاهد  .  بود یر

ز مورخ ق اروپا یچهارغول ونابغه ادب، ات جهانی ادبیر رادرمقابل چهار  یتولستو و -وسیكیداستا-فیتورگن-: گوگولعتز یات رس 
ز ند اگر دانته جهنم آتشیگو یآنها م. دهند یو گوته قرار م -رسوانتس-یر شكسپ-: دانتهعتز یات غرب اروپا یاستادادب ، د یا دی رادر رو یر
 وسیكیداستا، اگر دانته با ارواح گناهكاران درعالم برزخ مالقات كرد . ه تجربه كرد یی  یس یخ ورسمای    آنرا شخصا در  وسیكیداستا

ز بامحكوم ز رم. همدم شد  ن جهاتز ی ایر  عتز یه یو روس، هیروس عتز ی وسیكیسد: داستاینو یواسالمشناس م منتقد ادت  ، فیر
ز ن چنیعادالنه ایر خشن وغ یانسان رادرجامعه ا ته مانند او روانشنایسینتوان یسنده ایچ نو یتاكنون ه. وسیكیداستا ل  یه وتحلی تجز یر
ا. كند  ازقهرمانانش  یكیاززبان . كرد   برریس ز شخیصیوغرا ت  مختلف ودر مقابل عوامل اجتما طیاوروح و روان انسان رادررس 
 ت  ایومالك الرعا یه دار یآنزمان جامعه رسما یاومنتقد جد. گران سوار كرد ید خودرابراساس بدبختی  د خوشبختی یسد: نباینو یم

 . است یتزار 
ز الت یكایسنده آمر ینو ، ا ماركز یهمچون گارس وسیكیداستا ز شور وشوق آتش، ان حال زمیر ح و توص ت  را با توانا ی روزنامه نگار یر ف یرس 

است كه  خ است و كامو مدیعی    س تار ین رمان نو یاو بزرگیی ، د یگو ید میفرو . ختیس درهم آمیك رمان نو یانه یروانشناسانه و واقعگرا
  معتز  یایهمچون خوداو جو  وسیكیآثار داستا یقهرمان ها

ز
  وهدف

 
 عتز ی، ن رمان ناتمام او یدرآخر . تند هس ن جهاتز یا در زندگ

صاحبنظران اورا . رامشاهده نمود  وسیكیداستا تز یتضاد واغتشاشات جهانب، یتوان جستجوگر یم، “برادران كارامازوف“دركتاب 
پرداختید، فلسفه، استیس، خی    ل زمان وجامعه خود از جمله: تار یدانند چون اوبه مسایو مسئول م ت  اجتما یسنده اینو   . ن و هیز

ز لن. ستند ینگر  یم ده منفز یبه آثارش به د ستی یپان اسالو  ت  گرا  ومیل ل مذهت  یل مطرح كردن مسایسابق به دل یسالها درشورو    یر
دازد یه آور میند وكر ینهمه نبوغ كه به موضوعات ناخوشایف از ایح، ا درباره او گفته بود یگو  گرچه اودر رمان برادران كارامازوف ،  یر

، ده شدهیب كشیسنده به صلین نو یا، د یگو یزه نوبل میوبرنده جا سنده آلماتز یتوماس مان نو . انه استینگراانسا یشه هایمبلغ اند
ز وشوخ طبیع ز د از پوشكیبه تقل درجواتز  وسیكیداستا. چگاه كنار نگذاشتیخودرا ه طیز . پرداخت شیشنامه نو یلر به نمای و شیر

-خودكش  -ازدواج-مرگ-یمار یب -مانیا-عشق-یآزاد-مانند؛ عدالت، نو مستقل از زما یابد آثارش معموال مقوالتی  موضوعات
ز را از آموزگاران خود میو د، بالزاك، روسو ، یر ولت، لرمانتوف، او گوگول. ه هستند یر و غ یقمارباز -مبارزه-انتیخ  . داند یكیز
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 ؟ یا جلسه بحث روشنفكر ی ت  داستانشا۔ ۶۱
 

 ك ! یدئولوژ یتا جنون ا یاز نبوغ هیز 
  ژانر رمان ؟یر شكسپ، یكوسیداستا

Dostojewski. Fjodor (1821 – 1881)  

 
داشته  شیش ازآنكه قصد رمان نو یپ، میست هستیلیهین همه ما به نویع، س! یبه داستان اعتقاد داشته باش و نه به داستان نو “  

 . !“ق بخوان یو بالزاك را دق وسیكیداستا یرمانها، بایس  
ان یدرم یسال حبس و كار اجبار  10و رسانجام ، یهشت ماه سلول انفراد، به حبس ابد   آنییر سپس تغ، ابتدا حكم اعدام

نه ، ات جهانیادب یسم انتقادیسندگان رئالیازنو  یكیسنده روس و ینو ، وسیكیموجب شد كه داستا، ایسیسیر ان غیتكاران و زندانیجنا
 یو رفتار  ت رواتز یسم و ثنو یت آشنا گردد و شاهد دوئالیاناز انس گوناگوتز   یت هایبلكه با شخص، برسد  سم اجتمایعیهلیتنها به ن

ا د یخورد شده بود كه ام چنان از نظر رواتز ، هیی  یس یاو بعد از بازگشت از بازداشتگاهها. گردد   واتز یط سخت و حیانسان درآن رس 
ز شیپ ستی یسم آته ایالیسوس یبجا را ازدست داد و بعد  به هرگونه انقالب اجتمایع روس پناه  ستی یونالیت ناسیحیبه مس،  خود یر

 . برد 
ز ل باختیخائیم ك حاكم یدئولوژ یا ت  چند صدا، همچون جلسات بحث روشنفكران، وسیكیقطور داستا یسد كه در رمانهاینو   یمیر

آته ، انیغرب گرا، ونیمذهب، انیاصالحگرا، دمكراتها ، ونیانقالب، ستها یآنارش، ستها یاوتوپ، ستها یالیسوس: چون در آنها گایه، است
شود كه یامروزه ادعا م. پردازند  با هم به بحث و جدل یم، یكیالكتید با رویس  ، هیر وغ، انیعمل گرا، كها یرمانت، انیباگرایز ، ستها یا

بحث  یخواهد هیز را با كمك طرح تضاد و تناقض هایبلكه او م، ستین تز یا جهانبیك نظر یغ یتبل، ن رمانها یدر ا وسیكیمنظور داستا
د یبه پ افات د، منطفی  یستم هایس. ها  تز یجهانب: او با كمك. ش بی   یبحث ها، روانشنایس یو درسها، فلسفز  یآموزشها، تز یاعیی

ز شورانگ سم یكند تا از شك خواننده به آته ایه را اغاز میر و غ، یدیپل، یكین، طانیش، خدا ، عدالت، یآزاد، سا یكل،  دولت: امونیر پ ییر
د تا به یرس سم و شكایکیشیی به آته ایب، نگونه مطالب شبه مذهت  یاف نمود كه با بحث ابعدها اعیی  وسیكیداستا. برسد  ستی یهلین

ز رانگیپرسش ، طرح شده او  یدههایامروزه صحت غالب ا. تیحیشناخت خدا و مس مهم  ی هیز یر شه تعثیاو هم یچون برا،  استیر
 . بوده است

 یستهایالیبه محفل سوس نسیكیك بلیو دمكرات یلیسم تخیلایسوس یدههای ایر ر تعثیز  19خود در دهه چهل قرن ، وسیكیداستا
وشفسیك یلیتخ ز آنها خود ن. وستیپ پیی به ، یبعد از بازگشت و آزاد وسیكیداستا. بودند  یفرانسو  یست های اوتوپیر ر تعثی ز یر

 . پرداخت شفسیكیمانند چرن انقالت   یمخالفت با دمكراتها
ش ازنظر یغالب رمانها، نوشت ن سودطلب یمینارس   یا پاره ایمطبوعات و  یبرا و كمبود وقت ر فشار مایلیاوچون آثارش را ز  

سم مسئول یرئال. ناموفق است، ان آنیپا ویل، انه رمان جالبیو هرج و مرج هستند و معمولن آغاز و م نظیم ت   یدارا یساختار 
داز یتا مرز خ درآثار او گایه ك و روانشناسانه است كه یوگرافیاتوب یاوخالق آثار . شود یسم همزاد میا با رمانتیود و یر ش میپ یالیر

 . آورد  رااز پا در یم ت  یا رقیكند و یم ا خودكش  یچون معمولن قهرمان داستان ، شوند یات فاجعه میآورند و ادب ت یمیرا به روا یتراژد
ز ابان غمگیبلكه كوچه و خ، عت و روستاها یطب یبایدرآثار او نه تنها مناظر ز  بلكه ، با یو نه قهرمان پهلوان و ز  – فقرزده شهرها یر

  شده گان اجتمایعیر داغان و تحق
ی
 ، و اخالف

ز
، الوگ و مونولوگ افراد در داستانیكوشد باكمك دیاو م. شوند یم به خواننده معرف

 . د یخواننده زمان خود را با موضوعات روز جامعه و زمان اش آشنا نما
ز ات اطراف خودنیق و واقعیگر قادر به درك حقاید، گردند   ایعمار اجتمیكه ب  ت  د كه انسانهایگو یم ت  در جا یو    ت  ستند؛ انسانهای نیر

ایكه بدل ح و وصف روانشناسانه انسان درآثار او . شده باشند  ستی یا مازوخیو  ستی یساد، و رذالت ط اجتمایعیل رس  امروزه مورد ، رس 
ز مدرن ن د روانشنایسییتا  .  استیر

ز توه، یر فق یآدمها، ابله، برادران كارامازوف، ات و مكافاتیجنا: وسیكین آثار داستایاز جمله مشهورتر  ، شده گانیر  و تحقیر
 . هستند ، تز یرزمیز  یادداشتهایو ، جوان، غولها ، خانه اموات یادداشتهای

 یسد و گرچه درهیز نو یت بنو یت و بش  یابد یبرا ت  م گرفت تا رمانهایتصم از نوجواتز  وسیكیداستا
 

 ت ویلاو شاگرد گوگول اس سندگ
ز و پوشك، رسوانتس، ولیی ، هوگو ، بالزاك، لر یش: از  ت  درسها ز  نیر س، ستها ی آموخت و ناتورالیر را ، ستها یالیستنسیو اگز ، ستها یونیاكسیر

 ویل.  اثار خود قرار داد یر ر تعثیز  اروپا را  20و  19ات قرن یو اله، فلسفه، اتیاو ادب،  از گورگیر و غ.  خود قرار داد یر بعدها تحت تعث
مند بلكه یچخوف و نابوكف او نه تنها  یابر   . امی  متظاهر استیك پیك هیز
ز درزمان استال  ز  و لنیر ن چپ به ستودن یبعدها منتقد كند ویلین و سلطنت میغ دیآوردند كه تبل بحساب یم سنده مرتجیعی اورا نو یر

اض شورانگ ز مخالفت و اعیی گرچه مخالف    وسیكیاشاره نمودند كه داستا پرداختند و  یه دار یدر رسما اجتمایع عدالتی   او با ت  یر
ز ن یه دار یرسما ت  منتقد نظم بورژوا بود ویل انقالت   یكوششها  یاست كه عاشق طرح تضاد و تناقض ها شیاو هجونو ،  ماند یر
  یفرد یخودساز ، گرچه راه نجات بش  را ،  بود  ت اجتمایعیت انسان و وضعیشخص

ی
 . دانستیم اخالف

ز دروغ ت  س نماامون مقدیر پ وسیكیداستا  یگند خواهد داد و رو   یكروز بو یتان بعد از یالشه ها،  نوشت كه بعد از مرگ همه شما یر
تان مانند مزار گناهكاران ز د كه گناهكار نیدیت انسان را درآنجا میسم شخصیدوئال. د یهرز خواهد روئ یعلف ها، قی   یتواند فردی میر

ا -مقدس و عارف شود در بازداشتگاه آشنا شد كه  ت  او با انسانها. س گردد یابل، خاص یطیو انسان مقدس ممكن است در رس 
از طرف  ت  بایو ز  –خفه ، ق خشونتید كه عشق از طر یگو یم یاو از جامعه ا. همزمان درآنان وحدت داشت طاتز یو ش صفات الیه

دازد و دلیتنفر مردان از زنان م یو به افشا، دهی گردیر زنج، قدرت یباندها  ن تنفر ر یل اییر
ز
ز مخالف. كند یم ا ترس آنان معرف  یر

ز پره او را مرتجیع، كا یو آمر ، دمكرایس، انیهودیل تنفر او از: یبدل، وسیكیداستا  . دند یكار نامیر
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ز زندانهای تزاری ؟، -داستایوسیك۔ ۶۲  ییك ازتوابیر

Dostojewski , Fjodor (1821 – 1881) 
  

ین رمان نویسا، نویسنده روس، داستایوسیك  ومشاهداتش در اردوگاههای  . ن ادبیات جهاتز استییك ازمهمیی
 

آثاراوحاوی زندگ
یه تزاری هستند  حکم اعدام و سالها زندان وبازداشت . اودررمانهایش ازتجربیات شخیص خوداستفاده یم نماید . کاراجباری سیی 

ز خودبسوی یک مسیحیت سنتی ، وتبعید  دوران اسارت به . ابد گرایش ی،  موجب شدند که او ازآته ایسم آنارشیستی نخستیر
 تنگاتنگ با همدیگرقرار دارند 

 
غالب رمانهای . اوآموخت که چگونه درنده صفتی و فرشته منش  درروح مخفز آدیم درهمساییك

وزنداتز بشمارآورد  ز . اورامیتوان گزارش ادت  ازفراز و فرود شخصیت انسان اسیر توصیف روانشنایس زندانیان سیایس ومجرمیر
ایط . ش مهیم دارند معمویل درآثاراونق اونشان میدهد که چگونه میان گرویه اززندانیان روشنفکروسایر خالفکاران اجتمایع دررس 

ز خالفکار ، زندان  واختالف پیش یم آید وچرا محکومیر
 

دربعیصز دیگراز رمانهایش او به . روشنفکران سیایس راقبول ندارند ، بیگانیك
دازد آته ایستی مد روز آنز -انتقاداز نظریه اجتمایع ز یم نامند . مان مییر . ت  دلیل نیست که اورا ییك ازانقالبیون بریده درادبیات نیر

 چرییك سازمان خلقیون ازطریق ادت  
ایط زندان بود؛ به این دلیل بعداز شکست ، مبارزه بامش  ییك دیگرازاهداف پشیماتز او دررس 
مبارزه باخط مش  ، اوبعداز توبه. و سوسیالیسم شدند ، انقالب، پاره ای ازآثاراو سالج برای مبارزه با: ماتریالیسم 1905انقالب 

 . ازجمله وظایف شهروندی خودبحساب یم آورد ، چریکهای آنارشیست را 
ز   و قهرمانان جذاب زن و ، درآثاراونه مناظرزیبا . مخلویط ازرمانتیک ورئالیسم هستند ، و رئالیسم روانشناسانه او ، رمانهای خایل ازظیز

ز شده، ان اصیل وکوچه های شهرهای بزرگ" تورسی خورده" وانسانهای فلک زدهبلکه خیاب، مرد  و توهیر نقش مکان ، تحقیر
قرار گرفته اند ، وشخصیت های ادت  را بعهده دارند   واجتمایع موردتحقیر

ی
 شهرهای  آنزمان. یاانسانهات  که ازنظراخالف

 
بیچاره گ

بعدها رمانهای . میتواند تنهادلیل آگایه آنان باشد ، گفت که دردورنج انسانها اومی. ازجمله مسائل روزجامعه بود ، بزرگ رانشان دادن
: ناتورالیسم سیونیسم، روانشناسانه اوروی مکاتب ادت  مهیم گذاشتند ، اکسیر سمبولیستها اورا ییك . و اگزیستنسیالیسم تعثیر

ح ، تر ناسیونالیستی رامطرح میکرد یک اتو، داستایوسیك گایه اززبان قهرمانانش. ازآموزگاران خودبشمار یم آوردند  وبرای رس 
 . گایه ازمکتب ناتورالیسم کمک میگرفت،  وتوصیف واقعیات

ز ، داستایوسیك  ازبالزاک ودیکیز سبک ادت  ، غیر بود ، ولتیر ، گئورگ زند ،  هوگو ، شیلر ، گوگول:  تحت تعثیر ز ز نیر . رسوانتس و پوشکیر

ز  ز جریانات، اودرآثارپوشکیر ز . روشنفکری رامیدید  منبیع برای یک آشتی میل بیر  مراسم خاکسپاری پوشکیر
اتز داستایوسیك ، درسخیز

ز ، منتقدمعروف آنزمان، بلینیسیك. دعوت به آشتی نمود ، ازتمام جریانات سیایس؛آنزمان دشمن هم درفضای فکری روسیه نخستیر
هرتسن هم . یک گوگول جدید را میدید ، بلینسیك در داستایوسیك. انتقادی نامید -آثار داستایوسیك را کوشش  برای ادبیات اجتمایع

ز ، بدون اعتماد به نفس بخود ، ویل ساده لوح، گفته بودکه اویک انسان جالب،  بعدازآشنات  باداستایوسیك درلندن  شورانگیر
باایماتز

ی آموخته . به مردم عامیانه؛ یعتز یک "موشیک"نابغه است ز ز مینویسد که اوتنها روانشنایس است که به وی چیر . استنیچه نیر

مستقیم روی گورگ ازتعثیر گذاشته است 20و  19وادبیات اروپات  قرون ، االهیات، روی فلسفه، داستایوسیك غیر تعثیر ز . نیر

اد  کامو ، دودرر ، ترومن کاپوته، جویس، توماس مان، ژولیان گرین، ازدیگرشاگردان ادت  داستایوسیك میتوان از:یوسف کیز رانام ، و آلی 
چون آنان اغلب عمق سقوط و زوال شخصیت انساتز درجامعه بیمار ، ا به نویسندگان جوان توصیه میکرد توماس مان آثارش ر . برد 

 . رانشان میدهند 
ز سالهای    نمود  1881تا  1821فئودور داستایوسیك بیر

 
سال زندان 4بعدازلغوحکم اعدام به  1849اودرسال . در روسیه زندگ

ایط وحشتناک جسیم ور 10و مینویسد که این سالها  1854وی درنامه ای به برادرش درسال . وج محکوم شد سال کاراجباری زیررس 
 او ت  تعثیر باشند 

 
مهم تلف نکند ، نباید درزندگ  وغیر

داستایوسیك . چون اوتصمیم گرفته است که دیگر وقت اش رابامسائل جزت 
ودرغرب یکبارتمام ، زی قماربود بعدها به سبب تعقیب طلبکاران بارها به خارج ازروسیه فرارنمود؛ اومعتاد به با

ی که . داروندارخودراباخت بود ازدواج نمود 25ویل درپایان عمربادخیی پش دوساله داستایوسیك ، گرچه علیوشا .  سال ازاوجوانیی
آنزمان اینگونه بیماری را "بیماری مقدس" نامیدند که میتوانست ، درگذشت 1878همچون پدربه بیماری ضع مبتال بود ودرسال 

 . انه الهام و وج برای بیمارباشد! نش
باید مذهت  باشد ، داستایوسیك بعدازآزادی اززندان گفته بود چون عوام مذهت  هستند   ز وخالف چرنیشفسیك ، روشنفکرمبارز نیر

رفاه وی به تمسخر بهشت . نیازندارد ، و رفاه نست  ، نویسنده رمان )چه باید کرد؟( میگفت که انسان فقط به کار و تندرستی جسیم
پرداخت ز ایط اجتمایع . مادی درجامعه سوسیالیستی آینده چرنیشفسیك نیر وی خالف چرنیشفسیك میگفت که انسان محصول رس 

نند  ز  1917بعدها ادعاشد که انقالب اکتی  . نیست چون انسانهات  یافت میشوند که فقط برای تفری    ح دست به قتل وجنایت میر
نه تنها ، چون داستایوسیك میگفت که برای حل فقردر روسیه و اصالح دین، بت نمود غلط بودن رویاهای سیایس داستایوسیك راثا

ز نیازی ندارد  به دالیل فوق . اوفرهنگ مردم راهمان دین مردم میدانست. جامعه به چریک و انقالب بلکه به دمکرایس نیر
وزی انقالب درسال  منتقدین . سقوط نمود ، م دوم؛بعداز تولستویداستایوسیك ازرتبه اول درادبیات اجتمایع به مقا 1917بعدازپیر

داستایوسیك عالقه خاض به وارونه ، چون درنظرآنان، هیجاتز و جنجایل نامیدند ، سبک ناتورالیستی اورا احساساتی ، داستایوسیك
ز   . خشن و حیواتز داشت، جلوه دادن حقایق و طرح موضوعات جنجال برانگیر

ز ، خانه اموات، غولها ، اده لوحس، ازجمله آثاراو: برادران کارامازوف  ه ، جنایات و مکافات، قمارباز ، یادداشت های زیرزمیر و غیر
یه: آثارداستایوسیك را بدو دسته. هستند  یه -، پیش ازبازداشت درسیی  او نه تنها به . تقسیم میکنند ، و بعدازبازداشت وی درسیی 

دازد  یت پیش بیتز میکرد بلکه خلق روس راناج  ، انتقادازغرب و مسیحیت کاتولیک مییر اودررمان)خانه اموات( ازتراژدی .  بش 
اتز میگوید که چنانچه شوهری نیابند  اضز . فروخته خواهند شد ، دخیی (اورا اعیی ز منتقدین شوروی کتاب )یاداشت های زیرزمیر

 . فردگرایانه و بیمارگونه علیه اجتماع بحساب یم آوردند 
ز رمان ادبیات سورئالیستی جهان بشمار آورد رمان )غول ها( ی داستایوسیك رامیتوان نخست این رمان درآغاز باعنوان "آته ایست . یر

شود  درمرکز این رمان . داستایوسیك دراین رمان با فعالیتهای آنارشیستی و سیوسیالیستی تصویه حساب یم نماید . ها" قراربود منتش 
داستایوسیك برای منبع رمان ازگزارشات مطبوعات جنجایل . یک گروه آنارشیست یا نیهلیست توطئه گرانقالت  قراردارد ، سیایس

از گروههای انقالت  نیهلیست. تزاری آنزمان درباره جنبش چرییك "خلقیون" استفاده کرد  الیسم روسیه ، درآنجا غیر نمایندگان لیی 
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مطرح میشوند  ز آنرا یک ورق پاره ، ن ادت  گروه دیگری ازمنتقدی.  دشمتز داستایوسیك با تورگنیف است، موضع دیگر این کتاب. نیر

زیر  1957این کتاب تاسال ، چون نقد شوروی درآن رمان تمایالت ضد انقالت  و ضد سوسیالیستی میدید . ایدئولوژیک نامیدند 
 . سانسورماند 

دازد: مسن ترین آنان بجرم قت ازطرح موضوعات فلسفز به توصیف سه برادرمییر ل پدر داستایوسیك دررمان )برادران کارامازوف(غیر
شده . بصورت طلبه ای مسیخ در جستجوی خداست، آته ایست است و برادر خردسال تر یعتز علیوشا ، برادرمیانه، دستگیر

ین رماتز نامید که تاآنزمان نوشته شده بود   جنات  است ویل به مسائل فلسفز و روانشناسانه ،  فروید آنرا مهمیی
گرچه آن رماتز

دازد  ز ای. مییر  نایس  ازنوشیی
 

 . ن رمان را آنزمان دلیل مرگ زودرس داستایوسیك دانستند خستیك
داستانشات  واقعگرایانه و روانشناسانه یم نامند  ز . رمان )جنایات و مکافات( اورا اوج هیز قهرمان رمان در آنجا میگوید که ، راسکولیر

 را یم یابد ، اگر خدات  نباشد 
ز
و پیکویک ، تایوسیك رابا دون کیشوت رسوانتسو قهرمان رمان )ساده لوح( داس. انسان اجازه هرکارخالف

ز مقایسه میکنند   . کمدی های ایده آلیستی ادبیات جهاتز بشمار یم آید -این رمان ییك از تراژدی. چارلز دیکیز
 

افزاده۔ ۶۳  . ما و شاعره های رنگ پریده رمانتیک ارس 
 

 میان رمانتیسم و فمینیسم
ز
اف ان ارس   . دخیی

Droste-Hulshoff, Annette (1797 – 1848), Arnim, Bettina von (1785 – 1859) 
 
 وآثار دو شاعره مهم مکتب رمانتیک آلماتز میشود که آثارشان آنزمان مورد توجه انگلس و ترجمه  

 
امروزدراینجا اشاره ای به زندگ

ز قرارگرفتند  ین شاعرههای آلمان، خانم آنت درسته. باکونیر  ، ییك ازبزرگیی
ز
اف درقرصی زیبا  1797و مذهت  درسال در خانواده ای ارس 

و ، کاخ ها ،  وی عمر نسبتا کوتاه خودرا در قلعه ها . شعردر دوره او هنوز یک ژانر ادت  مردانه بحساب یم آمد . و رمانتیک بدنیا آمد 
مناظرطبییع والیت. ویالهای مرفه گذراند   17وی از . و افکار مسیخ کاتولیک پدرش بودند ، با این وجود غالب اشعارش زیر تعثیر

 به طرح مسایل زنان
 
و درمیان های و هوی وناآرایم های انقالب ، بود  اوشاهد خرابه های بعدازانقالب فرانسه. پرداخت سالگ

وی در قلعه ای رمانتیک درحال مبارزه با مرگ ، به جنوب آلمان رسید  1848بورژوات  درگذشت ؛ یعتز زمانیکه صدای انقالب 
ین شاعره آلماتز بحساب  20ازطریق تحقیقات فمینیستی ازآغازقرن . الج ناپذیر سل بود نایس  از بیماری آنزمان ع تاکنون اورا مهمیی

 . یم آورند 
 اش است که میان عالم خلسه وواقعیات زشت وزیبا 

 
از اشعاری رمانتیک . درنوسان است، شعراوغالباگویای تاری    خ زندگ اوغیر

امون طبیعت اضز وسنبلی، پیر است وشعرش دارای یک بعد چندمعنات  استدارای آثاری اعیی ز اودراشعارش بحران ورسگرداتز . ک نیر
. دقت و توجه به جزئیات درشعر اوقابل توجه هستند . میان جستجوی مذهت  وآگایه روشنگری رانشان میدهد ، انسان

ازتوصیف مناظر طبییع وموضوعات مذهت   ز است، غیر ن ادبیاتی میان رئالیسم آثاراورا میتوا. زبان تصویری شعرش گایه غمگیر
ین شاعره قرن . وناتورالیسم دانست ح مزارع 19اومهمیی دازد ، چمنها ، چراگاهها ، است که به رس  های اطراف مییر ا . باتالقها و آبگیر اخیر

ز زنان زمان خود ، او داده اند  فمینیستها اهمیت خاض به آثار اجتمایع وآزادیخواهانه  فقرآمیر
 

ونیازهای  چون او به طرح مسایل زندگ
دازد -انتقادی  . انگلس در سالهای جواتز ییك ازعالقمندان به اشعار اوبود . اجتمایع آنان مییر

مذهت  است، داستان بلند 4، خالق یک رمان -آنت درسته  کوششهات  درزمینه درام و .  ترانه واشعار مذهت  وغیر
گرچه اودرجواتز

اوبعدها میگفت که . شاعره ای با توانات  هات  مانند "سافو"ی یوناتز را میدید خانواده اش ازآغاز دراو یک ، نمایشنامه نویش داشت
 ادت  چپ یم نویسند که او نه تنها درآثارش موفق به  . میخواست ناتورالیست باشد تا درگمراهیهای رمانتیک رسگردان گردد 

ز مورخیر
افکار مذهت  کاتولیک سنتی   . کمک نمود ،  مکتب ادت  رئالیسم بعدازکالسیک آلمانبه ، کشف روابط اجتمایع شد بلکه باوجود تعثیر
باعث شد که گرویه اورا متهم به مردبودن و تقدم عقل ، شوق دیدار با آزادی واختالف با سنت گرایان ارتجایع دراطرافش

روزه ادعا ام. گرچه اوگایه بدلیل مذهت  بودن مخالف تعقیب اصول و حقوق دوره روشنگری بود ،  دراشعارش بنمایند ، براحساس
ایل را مالحظه نماید ، میشود که خواننده درآثاراو میتواند نشانه هات  ازرئالیسم محیل والیتی   لیی 

 
درطول . دمکرایس آلماتز و زندگ

 
 

ال: از آنجمله، گروههای مختلف کوشیدند تااورا ییك از پیشگامان جنبش خودبدانند ،  مبارزات فرهنیك ناسیونال -احزاب لیی 
، جنبش فمینستی قرن گذشته، حزب دمکرات مسیخ فعیل، نازی  ها ، استادان دانشگایه، کلیسای کاتولیک،  پروتستاتز پرویس

ه، رمانتیک های والیت پرست  . جا داده اند ، سالهاست که بعیصز ازآثار اورا درکتابهای دریس درمدارس آلمان برای تدریس. و غیر
وی بدالیل بیماری وفرهنگ ارتجایع هیچگاه ازدواج نکرد . متولدشده بود  اودرهمان سایل بدنیا آمد که هاینه شاعرمعروف آلماتز 

زمان خود . ودرمیان اطرافیان معروف به "عمه مهربان" بود   اسکات و لرد بایرون بود وبامشاهیر
آثار والیی وی درجواتز تحت تعثیر

عشق اوبه یک دانشجوی جوان باعث شد  . داشتو خانواده شوپنهاور تماس ، خانواده گوته، برادران شلگل، برادران گریم: ازجمله
د واشعارش توسط برادر خودرس وزورگویش سانسورشوند  ش. که ازطرف خانواده مورد رسزنش قرارگیر از ساراکیر ، درقرن گذشته غیر

ز تحت تعثیر آثاراو بودند  سیونیست ها نیر  . اکسیر
ز بایر ، پشک درآبگیر ، ذهت  سایل م، ازجمله اشعار و کتابهای مشهور او: قتل یک یهودی زیردرخت ، آخرین انعام، تصاویر رسزمیر

ه ها ، داستان یک برده الجزایری ز قلت  ، نامه به وطن، قرصی کهن، درکناردریاچه بادن، انتقام، مادری جوان، پای برج، درمیان سی 
ه هستند ، لدونیا ، طلوع ماه، شت  بیدار ، زتز جوان، مردی نجیب، ساله14 ش یعتز " قتل یک یهودی اودر نوول معروف. وغیر

 انسان یم پردازد ، زیردرخت " به موضوع عدالت
 

 . جنایات و مکافات در زندگ
ز . ازجواتز با محافل استتیک درتماس بود ، شاعره دیگرپایان رمانتیک آلمان، خانم بتینا آرنیم ، زیبات  اشعارش تاآنجا بود که باکونیر
ز ادبیات. زبان رویس ترجمه نمود  شعر "یادداشت روزانه" اورا به، انقالت  معروف فعال شدن ادت  زنان در دوره ، پاره ای از مورخیر

وی بعدازبیوه شدن آغاز به خالقیت ادت  نمود و خانه اش را مکاتز برای تجمع . رمانتیک را به سبب احساسات قوی آنان میدانند 
امروزه غالب آثار دوره رمانتیک . روف آنزمان آلمان بود منتقد مع، وخواهر کرمانتو  –آرنیم ، اوهمش شاعر معروف. اهل ادب نمود 

ده شده اند   . به فرامویس  سیر
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از اشعار رمانتیک ورمانهای نامه ای طبقات ، حقوق خلقها ، برابری حقوق زنان، خالق آثاری درزمینه های اجتمایع، بتینا آرنیم غیر
وهای بیگانه ی عالقه به مسایل رئالیستی و ، درجواتز رمانتیک بود وی گرچه . است، استثمارشده و یا تحت فشارگرفته نیر در پیر

ق ، وی بدلیل حمایت ازحقوق شهروندی و کوششهای اصالح گرایانه. فمینیستی پیداکرد   دررس 
 

به طرفداری ازجنبش کارگران ریسندگ
ام. آلمان پرداخت  خواهانه اش درزمان دولت پروس در میان روشنفکران ازاحیی

ی
وی به . خاض برخوردار بود  او بدلیل نظرات ترف
، هوا داری از گروههای محروم و حاشیه ای و طرح واقعایات اجتمایع و سیایس درزمان خود ، سبب مخالفت بانرمهای حاکم مردانه
 . نقش مهیم درجنبش روشنگری داشت
امون: دین  پیر

استاوخالق ادبیات برابرخو . وسیاست هستند ، فلسفه، هیز ، آثاراوداری افکار ونظراتی ز درآثارش خواننده . اهانه زنان نیر
 افکار رادیکال ترقیخواه، شاهد عشق به آزادی

 
عالقه ، در اتوپیسم رمانتیک ایده آل او . و اتوتر یم باشد ، تشکل گرات  ، امید ، نمایندگ

وطه! اجتمایع و مردیم مالحظه میگردد  ، ورههای یوناناسط، درآثاراو خواننده با نقل قولهای مشهور ادت  . به یک حکومت مش 
 . برخوردمیکند ، وزبان انجییل
ز است -نوه شاعره مشهور یعتز دال رخ، خانم آرنیم و با ریشه های ، خواهر و برادر  13درمیان ، اودرخانواده ای تاجر ثروتمند . نیر

  . وی ازسالهای نوجواتز عالقه خاض به آثارادت  گوته و موسیفی بتهوون داشت. بدنیا آمده بود ، ایتالیات  
خطاب به مجلس منحل شده ، کتات  تقدیم به شاه،  مکاتبه گوته با یک کودک، تاج بهاری برای برادر ، کتاب فقرا :  ازجمله آثار او 

 . یم باشند ، و خانم گوندراوده، شاهنامه دوم، صحبت یا دیوها ، آلمان
 

 . سرا كه نخواندم ؛ افسو ت  آن ها۔ ۶4

Duras, Marguerite (1914 - 1996) 
 یق ادبیتوان از طر یچگونه م“ : مه جلسه بحثدر ادا

 
، “د خواند ؟ یرا با ت  چه رمانها“ نكه یو در پاسخ به ا، “نمود ؟ ات زندگ

در قفسه دراز كرد و چند رمان و ، یسنده فرانسو ینو ، ت دوراسیخانم مارگر  یدستش را بسو ، سنده و كتابفروش شهر ینو ، حكمت
وع كنیاز ا“ : د و گفتیون كشیر نوول او را ب ز  ت  ویشنامه رادیچون نما، د! ینجا رس  و رابطه  پارتی ، ا فروش كتابیو ، پخش یبرا، نوشیی
ز با مسئول خواندن  یبجا، داند كه ما طبق معمولیالبته حكمت نم. “كندیمنتش  م یرمان خوب را هر نارس   ویل، خواهد یم،  باال را یر
 یو ب ادت   یابتدا رساغ نقدها، ت دوراسیمارگر  یرمانها

ز
ن كار ینا حكمت ایقی، میشناسیكه ما او را م  ت  تا آنجا. م رفتیاو خواه وگراف

  یده ئولوژ یا“مارا 
 

چون او مارا كامال . آورد  بشمار یم“ چپ سنتی “مار فرهنگ یب ین روش رااز بازماندههایداند و ایات میادب“ زده گ
نكه حكمت یح ایتوض. كند یم یخوددار “ . …ب تحز “از بردن نام ، نده را ازدست بدهد یآ یهای  خواهد مشیی  شناسد و نیم نیم

 ، اتیامون سبك و نقش ادبیر هرگونه بحث و نظر پ
 

ه و یتواند بدون نظر یكند كه میداند و افتخار میم هیز و فرهنگ را چپ زده گ
  ادت   یامون همه مقوالت و ژانرهایر پ، یتئور 

 
و  یتئور  یبجا، میینكه اورا مشكوك به خود ننمایا یو ما هم برا. نظر بدهد  و فرهنیك

تضاد و ، ن وجود یم تا با ایكنیخود را مطرح م یو سئوال ها، صحبت“ اتیادب جامعه شنایس“امون یر غالبا با او پ، ات ادت  ینظر 
 یتناقض كارنو 

 
 . میش را نشانش بدهیو حرفها سندگ
چون طبق معمول ، میافتیچپ ن ادت   یهابنام دوراس را در دانشنامه  یسنده این شد كه نام نو یا، ه ما یاول یها ازجمله بدشانش

 ، ستیهومان، ستی یالیامیر ، ستیده آلیا، ستیرئال، بورژوا ، خلفی : سندهیك نو یم كه یدانیاز آغاز م، در آنجا 
ی
ف ، ت  ارتجا، میی

و یخانم دوناد، اسدور  ن بود كه نام واقیعیات ما اینوجود از جمله كشفیبا ا.  ! یر ا خیه است یر  و غیر مزدبگ، مردیم، انقالت  ، سازشكار 
ست یبه حزب كمون، مقاومت میل یشورا یاز اعضا در كنار بعیصز ، سم آلمانینكه اودرزمان اشغال فرانسه از طرف فاشیاای. است

ن بود كه گفته بود: یا یازجمله چمالت قصار و . اخراج شد ، ت ننمودن انظباط حزت  یل رعایبدل، سال6بعد از  وست ویلیفرانسه پ
طیق ت   یآزاد یبجا“ ط نو یق ت ت  ید از مسئولیبا، د و رس  و  ت  كایسم آمر ی رئالیر او تحت تعث در جواتز . “سنده سخن گفتید ورس 
نكه گرچه زنان آثارش تابوشكن یا ای. اقدام كرد  ت  اجتما یبه خلق آثار  ینگو ی فاكیز و همیر ر تعثیمخصوصا ز ، بعد از جنگ ت  ایتالیا

، خودكش  . عشق: غالبا روانشناسانه اش یو موضوع رمانها. دانستیست نمینیفم یسنده ایدوراس خود را نو  ویل، هستند 
د یم خود تر  ت و وجود واقیعین راه فرد به هو یا از ایگو ،  یه دار یمار رسمایچون در جامعه آنزمان ب، است یخالفكار  ن یمنتقد. ی 
ش سالها یقضاوت عادالنه درباره او و كتابها، ساختند  یاز خوانندگان آثارش از و  كه بعیصز   یند كه با بت واسطوره ایگو یدوراس م

 . ممكن شد یر غ
ز د كه حیگو یگرچه او م،  باشناسانه نوشته شده اند؟یا ز یو  ه ادت  یك نظر یكند كه آثارش براساس یچرا دوراس انكار م ز یر  ،  نوشیی

 
 زندگ

 یسد كه زبان براینو  ن یمیتگنشتایه بر و یتكد و با یآ ات بوجود یمیبنام ادب یرسانه ا، ر و تصور یشود و تنها در تصو یدوباره كشف م
ز دور م، شیكرد در تمام كتابهایم ا او واقعن آنطور كه ادعا یآ. ناتوان است، روح آگاهانه و ناخودآگاه ان واقیعیمطرح كردن جر  ند و یر

را تحت  نستی یفم كیبحث استت، قرن گذشته 80و  70كند كه در دهه یچرا او انكار م، كند ؟یك موضوع صحبت میامون یر فقط پ
ز توه، بودن را “ رمان نو “ عضو مكتب  ی خود قرار داده است؟ و ادعایر تعث كوشند آنطور كه یم چه كساتز . دانستی به آثارش میر

. ت بدهند و در جامعه اظهار وجود كنند ؟یبه خود هو ، ا خودكش  یو  یخالفكار ، تیجنا، قتل، عشق: با كمك، كند یدوراس ادعا م

. د ینام ستی یالیستنسیشد؛ دسته اول ؛ آثار اورا روانشناسانه و دسته دوم آنها را اگز یم میثارش بدو دسته تقسقضاوت درباره آ

اف م، مخالف او  ن ادت  یمنتقد  یو  ویل، خودنما و متظاهر است و خود او شخیص، شبه مبتذل كنند كه گرچه آثارش گایهیاعیی
ند یت اورا تا حد مارسل پروست باال میگر اهمید یه اعد. فرانسه بود  20مستقل و مهم درقرن  یسنده اینو  ش  یموضوع رمانها. ی 

 ، قتل، خودكش  ، خشونت: گایه
 

  پوجر ، روابط خانوادگ
 

ز رابطه ب، روزمره و مالل زندگ است و  عشق واقیع یو جستجو ،  انسانها یر
. جه و محكوم به شكست استینت ت  ، یگرچه عشق درغالب آثار و ،  نوشته شده اند ، درد و خاطره، آثارش بر اساس عشق

 یدر پشت  ویل، گذراند یوقت به بطالت م، جهینت هوده و ت  یب یقهرمان آثارش در انتظار  گایه،  همچون ساموئل بكت
 

 ك زندگ
ز به انسان لبخند م، دار یشوق د، انتظار ، د ی: امیبانظم اجبار  شود تا قهرمان جرئت حرف زدن یدرتمام آثار او الكل مرصف م. نند یر

ده میبه  نقش  ، و در تمام آثارشابد یب  ید یشنامه هایدر نما. شود یك كودك سیر
 

معموالقهرمان داستان با كمك مرصف ، اش الوگ
ز ربط با موضوع م پرت و پال و ت   ت  الكل حرفها  . ند یر
ز دوراس ب رمان . لمنامه نوشتیو چند ف، ك باند نوولی، شنامهیك جلد مجموعه نمای، رمان 14: حدود 1972-1942 ی سالهایر

در   1968سال  ت  مثال در رابطه با جنبش دانشجو، د ینام“ چپ  یكتابها“  او آثار خودرا . توول كوتاه هستند  ش غالبا تاسطحیها
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ش به یشنامه هایاودر نما. افتی ت جهاتز یما معروفیوشیر لمنامه هیدوراس به سبب ف. حمله كرد  یما به بورژواز یمستق، كتات  
 یموها-چشمان آت  ، یفاحشه سواحل نرماند. مار یمرگ ب: ازجمله آثار كوتاه او . پردازد  نج خاطرهها یمو آزار و ر  د فرامویس  یفوا
 ید یشنامه هایواز جمله نما. ان درختانیتمام روز درم، اهیس

 
از جمله . هستند ، و صحبت در پارك، اچه ها و قرصها یدر : اش الوگ

مان ت  : گر آثاراو ید  ی، رس 
 

در رمان درد . هستند ، و درد و رنج، از جبل الطارق ملواتز ، یر معاون سف، ت  دایش، ساحل داغ، آرام ك زندگ
 . شوند یبه میان خانواده خود ناشناخته و غر یدرم، از اسارت ید كه بعد ازآزادیگو یم تز یاو از مبارز ، ورنج
ز در منطقه هندوچ 1914ت دوراس در سال یمارگر  در سن  1996ا آمد و در سال یگون بدنی و مستعمره فرانسه آنزمان در شهر سایر
81  

 
ل به یتحص یساله بود كه برا 19او . آموزگار بودند  یفرانسو  یپدر و مادرش در مستعمرهها. در فرانسه درگذشت سالگ

ز اول، با نام مستعار  1942او درسال . شد  خانواده آنها دچار فقر و تنگدستی ، بعد از مرگ زودرس پدر . فرانسه بازگشت  رمان خود یر
مها ت  “ عتز ی ان ضد یفعال بود؛ از جمله در مبارزه و مقاومت فرانسو  ت  و اجتما ایسیدوراس درتمام عمر از نظر س. را منتش  كرد “ رس 

كت كرد ، سمیآلمان فاش را “ دینابود كن، اوگفت“و “ درد ورنج“دو كتاب ، سمیفاش یاو در رابطه با اسارت شوهرش در اردوگاهها. رس 
ات یه بر تجربیدوراس با تك. خود را منتش  كرد “خاطرات اسارت“كتاب ،  یروبرت آنتلمو بعد از آزاد عتز یشوهر او . منتش  نمود 

  یایدر آس خاطرات خود در دوران كودگ
ی
ف ز و هندوچ رس  ، ا یامواج در ، مناطق ساحیل: از جمله، آنجا  یبایعت ز یامون طبیر پ، یر

 یبه آزاد ات  یسنبل دست، درآثار اوغالبا ساحل و كشتی . سخن گفت، ا یو در  كشتی ،  به نواز یمهربان غر  یانسانها، رودخانه و جنگل
 . هستند 

  

ه رهی  ۔ ۶۵   ( اكوفسیكیچون ما ی) شاعر شلوغ كار  وحشت شاعر از مقی 
 

كند  یالتماس م، د در روزنامه پراودا یك نامه رسگشاده به صدراعظم جدیق یاز طر ، نجا یمورد نظر در ا یشاعر آوانگارد ماوراء قفقاز 
ز ن و محافظیمامور ، نگهبانان كه ز شیو اطراف آرامگاه رهی  پ ی رو یر ان یدار نشود و به مید تا او بیا سه چندان نمای را دوچندان یر

ز شیت پیچون ممكن است وضع، مردم بازگردد  ز  نیر دمار از روزگار مردم و روشنفكران  یگر مرحوم و یكبار دیدار گردد و ی همراه او بیر
 . درآورد 

ز دوران لن شاعر شوریس  ، اكوفسیكیهمانطور كه ما، است ستی ینیوران خروشچف پسااستالشاعر د، فشنكو ی ز  و استالیر او .  بود یر
ز زمان مرگ استال یساله ها20ن شاعر نسل یشلوغیی . پر و انبوه شوند  شعرخواتز  یو سالنها زندانها خایل یكرد كه بزودیآرزو م ، یر

شود كه یفشنكو انتقاد میباوجود آوانگارد بودن از . دند ینام“  نسل جوان عصباتز “د از غرب خود را یكه به تقل  ت  آنها، فشنكو بود ی
 
 

ز همراه گرگها ن“ : د یبا گفته است كه انسان گایه،  1981چاپ “ نقاط درختان پر توت“و در رمان  عمیل چرا در زندگ  زوزه بكشد یر
“ . 
ز بعداز استال یشاعران نسل جوان شورو  یصدا یفتشنكو بزودی اش در اقصا نقاط مختلف  بخاطر جلسات شعرخواتز  او .  شد یر

ن بود كه  یفتشنكو این جمله یمعروف تر . د یمشهور گرد، قرن گذشته 50مخصوصا در غرب در دهه ، یو در خارخ از شورو  یشورو 
ز ن یگر ید یت هایبلكه مسئول، ستیاوتنها شاعر ن عتز ی، “ش از شاعربودن استیك شاعر بی، دركشور ما “گفته بود:  او . رد  دایر

ر یر زمان خودبلكه تصو یدرنظراو شاعر نه تنها تصو . د ینام گفت وشاعران را خالق تحوالت نامرت  یف شاعر سخن میشه از وظایهم
ز نده نیآ ایلیخ اد نكراسوف و روانشاد یاو همراه شور و شوق سخنورانه خواننده را ب ستی یژورنال، اشعار احساساتی .  استیر
ل روزانه زمان ی حوادث و مسایر به تفس، قرن گذشته 20در دهه  اكوفسیكیون شعر روزمره مااو چ. اندازد  یم اكوفسیكیما

نكه یا یفتشنكو برای. آموخت اكوفسیكیكردن شعر را از ما  انه و جنجایلیاستفاده از زبان عام، او آهنگ شعر . خروشچف پرداخت
ز پوشك: چون اتز یاز ناج، د یت شاعرانه اش برآیاز عهده مسئول ناك و ما، بلوك، نكراسوف، نتوفلرما، یر كمك   اكوفسیكیپاسیی

 . خواست
كارخانه آب و برق سد   -مایستگاه راه آهن سیا -ندهیروشنگر آ -حافظه سوم -ر افتادیم اتفاقات ز یازجمله اشعار و كتب او:برا

ا روسها خواهان یآ -ر توتنقاط درختان پ -ستیلیهین -خواهمیآنچه من م -یر پوست مجسمه آزادیز  -ش از شعرینماز پ -براتسك
 یو اتوب -جنگ هستند؟

ز
ز رمان و سفرنامه ن، چند داستان،  از شعر یر از او غ. هستند ، زودرس ام وگراف  .  بجا مانده استیر

 یدائم از شهر  جلسات شعرخواتز  یاست كه برا ینشان داد كه هنوز شاعر مسافر ، 1952چاپ ، “ندهیآ یروشنگر “اودركتاب شعر
ض و شوریس   یشاعر ، اكوفسیكینشان داد كه همچون ما“ مایستگاه راه آهن سیا“ك یوگرافیدرشعر اتوب. ود یر م یگر یبه شهر د  معیی

“ كارخانه آب و برق سد براتسك“ عتز یكتاب مونولوگ مانند او .  فست نسل جوان نام گرفتیمان، 1956ن كتاب درسال یا، است
نماز “ دركتاب . كند یاشاره به كار برده وار م، یم شورو یعظ یو سدها سه اهرام مرص یاوبا مقا. ه استیخ روسی    از تار  شامل طرج

ز بعداز استال یات مسئول فضایاو از اختالف وادب، “ش ازشعریپ اوخودرابا ، “یرپوست مجسمه آزادیز “درشعر . د یگو ی سخن میر
ز مانند: مارت ت  قهرمانان مبارزه اجتما . كند یسه مینكف مقایح و راسكولیمس شیع، یجان و روبرت كند، د یجان ر ، نگی لوتركیر

“ ستیلیهین“درشعر . آمد  ا یمیبدن یدیهربار دركشور جد، جهانوطن بودن یكند كه كاش برایآرزو م، “خواهمیآنچه من م“درشعر 
 یاو به تبل

 
دازد؛ از همیم مدرن غرت   غ زندگ اش سخن  عشفی  یو ماجراها یتنگ و شورت ها یكاسو و شلوارهایو پ ینگو ییر

اكند یم  ، “دید زوزه كشیهمراه گرگها با“از او انتقاد شد كه شعار ، “نقاط درختان پر توت“بر اساس رمان . یر
 

ز اش ن عمیل را در زندگ  یر
د یبكار م و  یاتوب“نكه كتاب یبعد از ا. ج خوكها نوشتیرا در رابطه با بحران كوبا و خل“ ا روسها خواهان جنگ هستند؟یآ“شعر . ی 
 
ز
ش“زودرس گراف ا یآ“ از آنجمله شعر ، شود یم هتز یو م ست چند شعر میلیبایخت و میاوخشم خروشچف را برانگ، د درغرب منتش 

 یدر شعرش از كاالها اكوفسیكیفشنكو چون مای. د یاژ پراودا به چاپ رسیر بود كه در روزنامه پرت“ روسها خواهان جنگ هستند؟
  تجارتی ، یعز یتبل

ز
پ ینامها، و مرصف د ینام م غرت   ت  نمایاره گان سورزشكاران و ست، شه گانیهیز  . ی 

 . كند یس میكا تدر یآمر  یا اكنون در دانشگاههایا آمد و گو یبدن یه شورو یی  یدر س 1933فشنكو در سال ی افگتز 
ز به موضوعات روز نه تنها باعث معروف ز مانع چاپ نش  اشعارش ن بلكه گایه، تیپرداخیی ت از یاو اغلب با اغراق به شكا. د ی گردیر

دازد یم وضع موجود  لهجه ، اباتز یكلمات خ،  گانهیب، انهیهستند؛ ازجمله از لغات: عام مورد استفاده اش التقایط یفرهنگ واژهها. یر
ز ترك، یا انه است كه شامل بشاش و ت  ، خواهانهیآزاد، شعرش شجاعانه. كند یاستفاده م، بات تازه مصنویعیو ساخیی  یصی 

 
، ت زندگ

دازد یغ هیز مدرن حتا جاز میاست و به تبل بدویس   صداقت شاعرانه و عشق به سفر و خانه ازجمله خواسته ، ن گونه اشعار یا. یر
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نكه شعرش: مبارزه ی از ایر غ، د یافر ین ید و نو یگرچه سبك جد،  داند یاو خود را نوگرا م. همعرصان جوان آندوره او بودند  یها
ز انتقادآم، انهیجو  ز ت آمیشكا، شعارگونه، یر   . است ش  یسخنورانه و نما، یر

 
اف به همبستیك كوچه و بازار و   یبا آدمها اودر شعرش اعیی

 . د ینما یم رسكش و ناراضز  یانسانها
نگار یفشنكو به دلی ز الت یكایآمر ، شمایل یكایآمر ، : كوبا یتوانست سالها از كشورها یل شغل خی  ال، یر ه یر اروپا و غ، تنامیو ، ا یاسیی
دازد  یدار كند و به گردآور ید ز خ شكن دوره جنگ رسد بیرا نه تنها پل ساز و او . موضوعات متنوع بیر ق و غرب نامیر دند بلكه ی رس 

ك كننده اش در: یتحر  جلسات شعرخواتز . به حساب آوردند  یشورو  ستی ینیفرهنگ پست استال مه رسیمی نیر ها او را سف غرت  
و  ت  ات روستایخصوص یلداند ویگرچه او خودرا جهانوطن م.  د یگرد  یت و یورك موجب مشهور یو یو ن، لندن، سیپار ، مسكو 

دازد كه به خلق فلك زده خودیم یتر ت از حاكمهایاو در شعرش به شكا. در اشعارش كامال مشهود است شهرستاتز  گران ظلم و یا دییر
ز توه سوء  كه از فساد دولتی   ت  اجتما یو سوداگران و انگلها، نوچهیپ، فرانكو ، تز یموسول، تلر یه، ازجمله: كولومبوس،  نمودند یر

دازند یدن مردم تحت فشار میده كرده و به چاپاستفا  . یر
اض و سازش با دولت باعث شد  ینوسان او م. كند یم، كیدگماتیر غ ت  فردگرا: غین چپ در آثارش تبلیفشنكو به نظر منتقدی ان اعیی

ز كه مخالف ان ارث یاچون بر ، قرار گرفت مورد انتقاد عمویم یكبار در شورو یاو ،  از آنیر غ.  اورا فرصت طلب بنامند یر ه یجی 
ز ن یادبودیخواهان مجسمه ، تز یاستال  یب. شد  یده در شورو یان بقتل رسیهودی ی برایر

ز
سند؛ فرصت یسان در باره اش مینو  وگراف یر

ایاو با وجود همه ا ویل، ك ؟یدئولوژ یا ت  انت به جهت صداقت و باوفایا خیل اعتقاد یبدل طلت   ط حساس و ین انتقادها در رس 
ز خطرناك ن اض به دستگ، ت محكم و موضع شجاعانه نمود یشخص  اعالنیر ناك و اشغال شهر پراگ ح ییر ازجمله اعیی ز پاسیی  یر

اضات خ ز او اول. وستیت از دمكراتها پرداخت و به آنها پیاو به حما، 1991ضد گورباچف درسال  یو در زمان كودتا اباتز یاعیی  یر
: پرسد  از قهرمانان داستانش یم یكیاز زبان ، در انتقاد از مواضع خود . ت نمود یبود كه علنا از اصالحات گورباچف حما یسنده اینو 

ل افراد ین قبیبه ا یاز یم و نین دوره را ما پشت رس گذاشته ایا“ دهد: یجوب م یگر یو د“ ست؟یفشنكو چینظرت در باره “
له گران یح، بزدل یاز انگل ها، “بودكه اگر فقط دردرس وجودشان ن  ت  به آنها“ با عنوان  یاو در روزنامه پراودا در شعر . “ست! ین

ز مكت نشین یو قهرمانان رو ، دروغگو  د ینام م، یر كه   ت  فقرا. پردازد   یمیر دستان فقیت تهیسه قدرتمندان پولدار و جذابیاو به مقا. ی 
ز ن نانشان را  كه كودكان را   كند یه میاو توص. شود یتر م ق عمرشان طوالتز ین طر یكنند چون معتقدند كه از ایم میگران تقسی با دیر

 . ا رهی  شدن نداشته باشند یدوك  ید كه آرزو یت كنیترب یجور 
 

 . به ابدیت خوش آمدید / در بهشت کش نیم گرید ۔ ۶۶
 

 Edith Wharton (1862 – 1937). آغاز رمان اجتمایع زنان در آمریکا 
 

ی جیمس میدانند ، قدین ادت  در آمریکا را من ۱۹( رمان نویس اجتمایع قرن  ۱۸۶۲ – ۱۹۳۷خانم ادیث وارتان )  در . شاگرد هیز
ی زا که مردان بتوانند تقدیم، وارتان گفته بود ، جواب پرسش فروید که زنان چه میخواهند ؟ ز  . کنند و هدیه نمایند   هر چیر

ترین پدیده جهان است، وی میگفت که غیر از مرگ ز  غم انگیر
 

ح و توصیف جامعه شهر نیویورک آم. زندگ ریکا در او در آثارش به رس 
 طبقه بورژوای رو به زوال داد  ۲0و آغاز قرن  ۱۹پایان قرن 

 
 . پرداخت و تصویری مایوسانه و بدبینانه از زندگ

و  ، او در آثارش مدیع است که فرد تحت تاثیر محیط اجتمایع اطرافش است. خود از خانواده ای مرفه برخاسته بود ، خانم وارتان
 میشو 

 
ایط زندگ د گایه حتی قرباتز رس  اینست که ، سئوال دیگر او در رمان. د و شانش ندارد که سکان رسنوشت خود را بدست گیر

 چگونه عمل میکند 
 

ایط مختلف زندگ  . قهرمان داستان در رس 
اف آنزمان شهر نیویورک اف سخن  ، او با توجه به طبقه ارس  تضاد میان جهان مدرن و جهان سنتی را نشان داد و از زوال طبقه ارس 

او از جامعه ای میگوید که . زنجیر پای آزادی و شکوفات  فرد شده اند ، تان مینویسد که تمدن و فرهنگ عرص ویکتوریات  وار . گفت
 . در آن ارزش های انساتز دچار قانون سود و بازار و کاال در رسمایه داری هستند 

ی جیمس اینست که میگوید انسان اسیر ساختار ، در رمان اجتمایع وی با دیدی . های اقتصادی و اجتمایع استاختالف او با هیز
دازد ، ناتورالیستی و بدبینانه؛ و یل فتز رئالیستی   قهرمان داستان مییر

 
ح زندگ ی جیمس ادت  زنانه. به رس  خود را به ، او بجای یک هیز

ز دیده میشود . پروست نزدیک میدید  هوشانه به آفرینش  ادیث وارتان نگایه. در رئالیسم اروتیک او جنبه هات  از تمایل به طیز ز تیر
 . ارزشهای نو داشت

گرویه از منقدین ادت  .  وی بیش از نییم از عمر خود را در فرانسه گذراند چون بقول خودش از بدبیتز جامعه آمریکا فرار کرده بود 
 و وارث سبک ادت  بالزاک

ی
ز میدانند ، ویلیام تاکاری، او را نویسنده توصیف تابوهای اخالف م وارتان آنزمان خود را با خان. و ژان آوسیی

 ادت  .  و سوسیال داروینیسم مشغول نمود  تئوریهای اجتمایع و علیم مانند داروینیسم
ز او را نویسنده ای ، گروه دیگری از مورخیر

 
ز
 . نمودند  سنت گرا و با عقاید سنتی معرف

امون ت ۸0رمان و نوول و  ۲0ادیث وارتان خالق بیش از  در رمان " خانه لذت . ئوری ادت  و معماری استداستان کوتاه و چند اثر پیر
 رواتز میشوند و گایه حتی ، " وی نشان میدهد که در جامعه طبقاتی رسمایه داری

 
 و رسخورده گ

 
انسانهای صادق دچار بیگانیك

نند  ز اغ او رسانجام دست از توصیف محیط های بورژوات  برداشت و رس ، در رمان " سفر سورتمه ای ". دست به خودکش  میر
 . توصیف انتقام و صعفهای انسان رفت

ز ، در بهشت آدم گریه نمیکند ، عشق آمریکات   –از جمله دیگر آثار وی  تابش گریزان  ، داستان مثلت  آقای فروم، نفر  ۱0000نخستیر
منقد ، هارولد بلوم. منتش  شد  ۱۹۶۸جلدی او در سال  ۲مجموعه داستان های کوتاه . هستند ، و موج رسد سعادت، کره ماه

با  ادیث وارتان در رمان " خانه لذت ". مدیع شد که او یک نویسنده ی چوخ بختیار و راسیست ضد یهود است، معروف آمریکات  
 . به نوگرات  ادت  رمان رئالیستی پرداخت، ترکیب دو مکتب ادت  رئالیسم و ناتورالیسم

 

 . میان اداره و طبیعت، نویسنده رمانتیک۔ ۶۷
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 Joseph Eichendorff (1788-1857). رمانتیک غرب یادی از یک شاعر 

  
 وزیبات  ، خییل ازاشعار یوسف آیشندرف

 
. مردیم و خلفی شده اند ، ادبیات عامیانه، شاعررمانتیک دو قرن پیش آلمان بدلیل ساده گ

ق آلمان آنزمان یاد میشود ، در آثار او اززیبات  دوران کودگ؛ کوه و جنگل واننده دراشعار اوشاهد وحدت خ. طبیعت و جویبارهای رس 
 ابدی". مناظر زیبای طبییع دوران کودگ والیت وی میگردد 

 
سنبل ، اوزیبات  های کوه و جنگل و آهوان اطراف را همچون "زندگ

. زیبات  ماهتاب وخرابه های قرصوقلعه ها آشنا یم نماید ، آزادی و جنون احساسات رمانتیک نامید وخواننده راباتنهات  درطبیعت

امروزه اورا میتوان ییك ازشاعران طبیعت گرا دانست که از پیشگامان دفاع از محیط زیست درمقابل آسیب های نایس  از صنعتی 
عقیده دیگر . رمانتیک ها اهمیت خاض برای ادبیات بویم و محیل و نوستالژی انسانهای جوان قائل بودند . شدن رسمایه داری بود 

نه تنها میتواند ، براین بود که شعر با کمک واژههای جادوت  اش، کشور اتریش با دولت پروس آلمان  آنان درزمان جنگهای ناپلئوتز و 
شب ، ازجمله واژههای جادوت  موردنظر آنان: نورماه. بلکه انسان را به ماهیت اصیل و اصیل اش هدایت نماید ، جهان را تغییر دهد 

ز  ترانه هاواشعار ، گلهای معطر ،  شفق صبحگایه، پرستاره ، خش خش برگهای درختان جنگیل، زنگل گوسفندان چراگاهها ، آهنگیر
ز بودن اشعار آیشندرف موجب شدند که آنزمان. صدای جاری آب نهر و جویبارها بودند  ترانه های مردیم و ، پاره ای ازآنان آهنگیر

 . عامیانه گردند 
ین نماینده رمانتیک مردیم و آخرین نویسنده رمانتیک آ، آیشندرف  درخانواده ای  1788وی درسال . لمان در دو قرن پیش بود مهمیی

ق آلمان پرویس؛ درلهستان امروزی بدنیا آمد و درسال  ییك ، اوبعد ازتحصیل حقوق و فلسفه. درگذشت 1857مرفه دررس 
ز امرار معاش. ازنویسندگان مردیم زمان خود شد  یات و انجام امور دائم میان ادب، کارمند دولت پروس بود ،  چون او سالها برای تامیر

 . ناخوشایند اداری درنوسان بود 
  
 یک آدم ت  خیال: رمان و درام است ؛ از آنجمله، نوول، آیشندرف خالق شعر  

 
، صاحب جنگل زیبا کیست؟، درچایه خنک، زندگ

ز ، خی  و زمان حال، خدا به چه کش لطف دارد؟ ، ربات   معشوق، قرص دورانده، من هم در آرکاد بودم، جادوگری درپائیر
 دوران کودگ ، کلید ورود به آثار او .  هستند ، و در سوگ مرگ فرزند ، ترانه های عرص ، سوارکارخوشبخت

 
 به محیط زندگ

 
وابستیك

ین اثر دوره رمانتیک آلمان میدانند . جنگلها و طبیعت والیت هستند ، کوهها ،  اش  یک آدم ت  خیال ( را مهمیی
 

 . نوول ) زندگ
وی . اودرجواتز به ترجمه آثار رسوانتس و کالدرون پرداخت. و آرنیم بود ، گوته،  شکسپیر ، اسکات: تعثیر  آیشندرف ازنظرادت  تحت 

ازطرف ، اشعارش بدلیل دارابودن ریتم و ملودی خاص شان. با رمانتیک های زمان خود ازجمله خانواده شلگل رابطه نزدیک داشت
اوباعث وحدت موسیفی و شعر در دوره . بصورت ترانه درآمده اند ، یو بارتولد، برام، شومن، موسیفی داناتز مانند: شوبرت

شد  ز ز بودن، زبان واضح. رمانتیک نیر فونتان اوراشاعری . موجب توجه موسیفی دانان آنزمان شد ، جهان تصاویرساده و آهنگیر
 . و توماس مان آثار اورانشانه ماهیت موسیفی آلماتز دانست، باخصوصیات میل

انساتز کاپیتالیسم جوان و منتقدین چپ اورا ت  نها رمانتیک مردیم آلمان میدانند چون بعیصز از نوول های اودررابطه با اعمال غیر
ز یم نماید . سودجوت  انسان رسمایه داری نوشته شده اند  ورت اصالحات درساختارهای اجتمایع نیر . اودرآثارش اشاره به ضز

ز از انسان، آیشندرف  آهنگیر
و در حالیکه روی فردگرات  و ذهن  ، طبیعت و ادبیات را مطرح یم نماید  ،هومانیستی است که وحدتی

حماقت و لذت جوت  طبقات ، ریا ، سطخ گری: طرح، اشاره دیگر اودرآثارش. ویل از عقل گریزی وحشت دارد ، گرات  تاکید میکند 
داز . حاکم است درآثاراو خواننده شاهد وحدت . د آیشندرف یم خواست باکمک علم و هیز به تربیت تاریخز و استتیک مردم بیر

ز میشود   بود ،  ییك ازاهداف رمانتیک ها . عشق باادبیات نیر
 

اوباکمک ادبیات به طرح مسائل . کوشش برای شاعرانه نمودن زندگ
ز پرداخت درآثار او مشاهده میگردد . تاریخز نیر ز  میان ادبیات واخالق دیتز نیر

 
آینده  لرزه سنج تکانهای اجتمایع، رمانتیک ها . هماهنیك

ز بودند   آیشندرف ویل . وی میگفت که ادبیات در یک جهانبیتز مشتاقانه و دردهای انساتز قراردارد . جامعه خود نیر
 

تراژدی زندگ
چون او مجبور بود که از ، درآنجا بود که بعنوان یک رمانتیک آزادیخواه یم بایست دهها سال کارمند دولت اتوریته پروس میشد 

ز فرار نماید  امور اداری به ادبیات  به طبیعت آهنگیر
 

 . و از ناگواری  های روزمره گ
. درمورد وی گفته میشود که دونوع شاعروجودداشت؛ یک دسته برای مشهوریت و دسته دیگر برای اخالق و فروتتز میشودند  

یشود که درآثار او خواننده ادعا م. امروزه اشاره میشود که دو گروه نویسنده مطرح بودند؛ رمانتیک ها و خرده بورژواهای متظاهر 
ههای موردعالقه زمانتیکها . شاهد تمام عناض سبک رمانتیک آنزمان میگردد  ز سفر و ماجراجوت  جوانان ت  خیال و ساده ، ییك ازانگیر

دند و نه بخاطر سود وثروت، لوح به نقاط دوردست وناشناخته بود؛ انسانهات  که درجستجوی سعادت و زیبات   ز . دست به سفر میر

 آیشندرف نشانه جهانبیتز انساتز اوهستند 
ی
اوبه شکایت از صدای خشن وبلند و دود کارخانه هات  یم پردازد که زمزمه . اشعار اخالف

استعارهها و سنبل ها ، موضوعات پیچیده، در میان اشعار ظاهرا ساده و روشن او . جنگل و جویبار و آواز پرندگان را ناشنوا مینمایند 
آیشندرف درپایان عمر از موضع کاتولییك به موضوعات تاریخز و . طبیعت وجهان را برای خواننده توضیح دهند مخفز شده اند تا 

ز سالهای ،  نقد ادت  پرداخت و کوششهای انقالت  را خونبار دانست درجنگهای آزادیبخش آلمان پرویس  1815-1813گرچه اوبیر
کت نموده بود   . علیه اتریش و ناپلئون رس 

 برخاسته بود اگرچه آیشند 
ز
اف ز فراگرفت، رف ازخانواده ای مرفه و ارس   دامن خانواده اورانیر

وی . ویل فقر زمان جنگهای ناپلئوتز
 و روشنفکری آنزمان

 
پاره . درپایان عمر ازموضع کاتولیکها حمایت نمود و نماینده نظرات محافظه کارانه گردید ، درمبارزات فرهنیك

آیشندرف نماینده کارمندان اداری است که خود رادرفراغت باکارهای ادت  و . سیایس یافته اند  ای ازآثاراو امروزه اهمیت تاریخز و 
شهر و دیارخودرا ، همراه ویلون اش، پش یک آسیابان براثر فشارهای پدر ، در نوول ) آدم ت  خیال ( او . روشنفکری مشغول مینودند 

ز راه با زن . ترک میکند تابه جنوب اروپا برود  ، جوان کالسکه سواری آشنا میشود که درییك از قرصهای حاکمان محیلاو در بیر
، رسانجام با وی دوباره دیدار کرده و ازدواج مینماید و در آن قرص ، وفا و جفا ، دوری و نزدییك، بعداز حوادث زیاد . خدمتکار است

 . باغبان دربار حاکم محل میگردد 
 

 !مرد خدا  ا ی شاعر مدرن، وتیال۔ ۶۸
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  رضز ه فیهمسا 

 
خواهند مثل ماركز و یشود و همه مینقل قول م، وت و پاوند یاز ال، حاالكه درمطبوعات داخل، گفت  ما یم فرهنیك

 فی یبطر ، الها یخ چون هركدام ازآنها بقول ت  ، گفتم.  د؟یچراشمادرخارج ساكت نشسته ا، سند یبورخس رمان و داستان بنو 
و رفتیمثال ماركز به د. ك بود یدئولوژ یا وت یال، د یا گردیتالیستها در ایو فاشینده رادیپاوند گو ، ست شد یبورخس ضدكمون، دار كاسیی

 . كرد یم سا دراروپا را سازماندیهیكل  یشد و كنفرانسها خیعارف مس
ادب و  ینه هایاودرزم ویل، مار بود یعمرپربارش ب یغالب سالها، همچون مرحوم مصدق خودمان، وتیال. اس. گرچه توماس

درجهان  یچ شاعر یه، گفتید میشا، خواند یرا هم م راتز یات ایدانست و ادبیم نا اگر اوفاریسیقی. د یه كوشا گردفرهنگ فوق العاد
ح یتوض.  وجود ندارد یر به عمق دانته و به وسعت شكسپ یسنده ایدرغرب نو ، نكه ادعاكند یونه ا، سد یر نم یا مولو یبه اوج حافظ 

 . لن پو را قبول داشتفقط ادگار آ، كا یات آمر یان ادبینكه او در میا
از  یگر یاردیچون بس ویل، كا متولد شد و رشد كرد یدر آمر  تر  یس شیدركناررود م، عتین در دامن طبیوت همچون مارك توایال

ازدانش  كه امروزه در بعیصز یبطور ، افتی یس وطن تازه ایبه دلخواه خود به اروپا مهاجرت كردودرانگل، جوانان كتابخوان آنزمان
ز ات نوبل را نیزه ادبیجا 1948دانند كه درسال یم شیانگل یسنده ایاورانو ، معلومات عمویم ینامه ها  .  از آن خود ساختیر
ز كا نیسندگان جوان آمر یازشاعران و نو  یگر یگروه د -گروه ادت  ،  نیاشتا. خانم گ ستم به فرانسه رفتند و به رسپرستی یل قرن بیدراوایر

 . ل دادند یراتشك -نسل بربادرفته
 یر گشت به دامن مهربان مادرپباز 

 
  احساس پوجر -اروپا عتز ی،  فرهنیك

 
  ستی یلیهین ورسخورده گ

 
 -كایآندوره آمر  در جو فرهنیك

  یفكر  ت  ماجراجو
 

یس-جواتز  یسالها و فرهنیك   و احساس جهانوطتز -پرش درغرب یباكمك سكو  به شهرت جهاتز  دسیی
 

، فرهنیك
 . آنسالها باشند  یبه اروپا، انینه آرمانگرانگو یل مهاجرت داوطلبانه ایتوانند از جمله دال یم
درباره ب، لذت از شعر  یبرا، سد ینو یوت درباره شعرمدرن میال   یهرچه كمیی

ز
  وگراف

 
است، میشاعر بدان خصوض و زندگ ا ی 5هر. بهیی

درباره . دارد ل ین و صی  جمیت اوبسته به تمر یه موفقیبق، شود یم یاسطوره ا آسماتز  یك الهام هیز یبه شاعر  گایه،  سایل 6
ا یدبه موضوعات واشیشاعربا. د بتوان تصورات شاعررانزدخودمجسم كرد یبلكه با، ستیو منظور چ معتز ، د سئوال نمود یشعرنبا

دازد   –بافد  فلسفه یم، لسوفیف-دیرسا شعر یم، شاعر . است است و نه فلسفهیچون شعر نه س، كیدئولوژ یونه ا، شاعرانه بیر
ز عسل م، زنبور  ز و آدم متاف -بافدیتار م، عنكبوت-دیایر  و درك خواننده از شعر یر تفس. كند یم یرسهم بند ستی یده آلیفلسفه ا، كییر

 . تواند با منظور و غرض شاعر فرق داشته باشد یم
ز به نظر مورخ. ستها بود یكه فرانسه وطن سمبولیزمان عتز ی، بودند  یفرانسو  یستهایسمبول، وتیآغاز كارشاعرانه اول یالگو   ،  ادت  یر
 یلا

 
ز گران را در اشعارش نیاز د ت  او عمدا نقل قولها. شد  شیو شعر مدرن درزبان انگل شعرسنتی  وت باعث گره خورده گ بكار یر

شه یش همیدر شعرها، ل كرده بود یزبان و فلسفه تحص وت كه در جواتز یال. ندازد یح شعر بی و توضیر دتاخواننده را بفكر تفسیر گیم
  دهها مجله ادت   ییر سال كار نش  كتاب و رسدب 17. كرد یاژ مگران را مونتیاز د یجمالت قصار 

 
ان یموجب شد كه او در جر  و فرهنیك

 . ات مدرن اروپا باشد یغالب ادب
 ستی یاورا هومان، چپ ن ادت  یمنتقد. ب و شاعر عارف بود یك ادیوت یال، توان گفت كهیبودن او م و مذهت   ش  یدر مورد درو 

 ، سد ینو یوت میال. د ید نیم ایسیگرچه اوخودراس،  د یانه نامیتوان اصالحگرایت را مو یبودن ال مذهت  . دانند یم مذهت  
 

شود یم اززندگ
ا یو  خصوض عرفان مذهت   شه مبلغ نویعیات مدرن غرب را همیادب، صاحبنظران. داد  توان جاخایلیبه مرگ نم ویل، نمود  جاخایل

 حاالت درون و روانشناسانه انسان پرداخت یم به كشف و جستجو ستیدرآغازقرن ب، ازشاعران یشعردسته ا. دانند یروانشناسانه م
اول پرداخت و  انسان بعد ازجنگ جهاتز  ه خود به رسگرداتز یوت هم درآثار اولیال. سیو جو  -تیب-لكهیر -پروست-وتیال: ازجمله، 

  پوجر 
 

از ، وتی الیر روشن شدن مس ست كهآن ا، كیوگرافیب یهدف غالب كتابها، لین دلیبه ا. انسان را نشان داد  و رسگرداتز  زندگ
فت و صنعتی یپ جنبه منفز ، وت درآثارشیال. را نشان دهند  و عرفاتز  د مذهت  یدن به عقایتارس، شك و رسگرداتز  ز شدن غرب را ن ش   یر

ز اگركره زم، سد ینو یاو م. مطرح نمود   یبراثر جنگ  ی روز یر
 

كه: در   ادگار نوشتیب ت  تابلو ید رو یبا، ست نابود شود یط ز یمح ا آلودگ
  ینجا آدمهایا

ز
ف ز هزاران زم، آسفالتی  یابانهایشان خیادگارهای، هم بودند كه خدانشناس شدند  بارس  و صدها  ، سی گلف و تنیر
با  ، بندگان گنهكار را ، مدرن ما  و الیل زباتز  د ت  یبا، سد ینو یم یگر یوت در رابطه دیال. مطالب رسگرم كننده بود  كتابخانه و كتابفرویس  

ان نمود! یال  یكمك كالم خدا  . زال جی 
 یرجوع به ب

ز
 خیك كفاش مسیپدربزرگش . درگذشت1965اآمدودرسالیبدن 1888دهد كه او درسالیوت نشان میتوماس ال وگراف

كارمند   مدتی ، ل رشته زبان و فلسفهیوت بعدازتحصیال. كا فرار كرده بود یس به آمر یاز انگل، تاتز یان پور یحیب مسیل تعقیبود كه به دل
 -ه پرداز شعرمدرنینظر -سیشنامه نو ینما-شاعر: توانیاورا م. بانك شد 

 
 . دانست و منتقد فرهنیك

 ستی یآنارش ت  ماجراجو یبجا، بعد از چند دهه، آنزمان یكاین به قاره آمر یمهاجر  یهستند كه در ابتدا برا سان مدیعینامه نو یزندگ
 ، هیاول

 
ها،  ها  یك كاوبو یترمان گاوچراتز   یبجا-تمدن و صنعت مشهود شد مالل و دلزدگ ابانها را ناآرام  یخ یمسلح شهر  یگانكسیی

 ، سودجو  یه دار یحم نظام رسمایر مبارزه با روابط ب، عت خشنیطب یوهایر مبارزه با ن یبجا-كردند
 

نان یه نشیحاش شعارمرگ و زندگ
 . شهرها شد 

وطه خواه شدمیانگل خواه بودم و در یكا جمهور یدرآمر ، سد ینو یم 1926 یسالها حوایل، وت در باره خود یال قبال خواهان -س مش 
الیاز روشنفكران ل ل گرویهین دلیبه ا. شاعرانه شده ام ت  حاال خواهان سنت گرا، انقالب در شعر بودم  . نامند  یم ت  او را ارتجا، ی 

او  ادت   یز جمله الگوها ایر و شكسپ-دانته-درآغاز گوته. را منعكس كرد  یاز آثارش فراز و فرود جامعه بورژواز  نهمه اودر بعیصز یبا ا
 ش اغلب معتز یشنامه هاینوشت كه گرچه نمایر ودرباره شكسپ. ق پرداختی به تحقیر و شكسپ -سنك-رونیاو در باره لردبا. بودند 
 . د یمحتوا نام توان آنها را ت  ینم ویل، ندارند 
ش از یشنامه هایوت در نمایال. دهند یرار مو دانته ق-نیهلدر -لكهی: ر یوت را دركنار عظمت كارهایازآثار ال بعیصز ، ن غرت  یمنتقد

آم گایه  عتز ی، كند یلد و برنارد شاو استفاده میسبك اسكار وا ز ز طیز ز وحشت انگ  و گایهیر س یاگر پار ، سد ینو یوت میال.  و تكاندهندهیر
، وناتز یو فلسفه   فلسفه آلماتز یر ر تاثیز  او از نظر فلسفز . همچون شعر است من یفرانسه برا، ك جشن بود یمانند  ینگو یهم یبرا

ز به مقوله زمان درآثارش را از هورسل و ها. مخصوصا ارسطو بود  ز موضوع مسخ ن. دگر گرفتیو پرداخیی ل یات اروپا دراوای درادبیر
آرزو  شاعر آلماتز ، بن. و كافكا بود  -بن-وتیست مانند: الیالی سوسیر سندگان رسخورده و غیكار نو   ینه هایاززم یكیستم یقرن ب

 . بود تا كمیی درد و رنج بكشد یشه میبدون مغز و اند، ها یاز تك سلول نسان همچون بعیصز كرد كه ایم
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ز چهارشنبه پره: وتیازجمله آثار ال ز و رسزم – یكار یر ز كتاب رسزم.   برهوت هستند یر ن  یدر ا. ت شعراستیب 434 برهوت او شامل یر

 یشنامه هایو ازجمله نما. شت از دوزخ و جهنم بگذرد دن به بهیرس یانسان مجبوراست برا، دانته-الیه یكمد–كتاب مانند كتاب 
د به زنده  یوت كوشیال -سایمرگ در برج كل–شنامه یدرنما. هستند ، واقیع و مقام دولتی  -یجشن نوشابه ا-سایمرگ در برج كل: او 

دازد  مذهت   یكردن درام شعر   . بیر
ز شعرمتاف: مانند  درباره موضوعاتی ، وتیكتاب مجموعه مقاالت ال ، ا یتالیو دانته و شعر ا -بودلر و شعر فرانسه -سیانگل 17ن ك قر ییر

 . هستند  و نقد ادت   –فرهنگ -فلسفه–ات یاله-شنایس ت  بایك و ز یاستت-اتیادب: وت در بارهیغالب مقاالت ال. هستند 
 یا یو  – خیك جامعه مسیامون یر پ اتی یازمقاالتش مبلغ نظر  اودربعیصز 

 
از  ل گرویهین دلیابه . در اروپا است – ك وحدت فرهنیك

 یب
ز
 . ك شاعر یدانند تا یم ك منقدادت  یسان اوراینو  وگراف

وت از یال. ش عالقه خواننده به مطالعه استیدر باره اثر و افزا یروشنگر ، نقش نقد ادت  : سد ینو یم فه نقد ادت  یوت در باره وظیال
 . فهمند  را یم یشعر هر شاعر  یكه تمام جنبه هاهستند   چون آنها مدیع، كند یانتقاد م -دنیموچلیل –بنام  مكتب نقد ادت  

د نه یشنامه بایسبك و اسلوب نما، گفتیاو م. داند ین رسانه میتاتر را كاملیی ، به اقشار مختلف مردم ام انساتز یرساندن پ یوت برایال
مند غرت  ، سد ینو یاو م. باشد  و معمویل یعیبلكه طب، و نه مدرن ت  آرشا

هر  عتز ی، او است جسیم و  یفكر  ینابود، رسانجام هیز
مند  . د یخط خواهد رس یو انتها به پوجر  یروز  یهیز

، ه غرب هستند یرو  ت   ج تمدن صنعتی یمارستانها از نتایت، سد ینو یانه وسودطلبانه میماده گرا یه دار یت از نظام رسمایاو به شكا
ز ماران تعیب یها برامارستانیون در تیز یسكوت شامل تلو  یاطاقها، و واقیع یعیسكوت و آرامش طب یبجا  شده تا درآنجا احساس ییر
 . و طرد شدن نكنند  كش  و ت   ت  تنها
 

 مقاومت !  یشاعر لحظه ها۔ ۶۹ 
 

  T. S. Eliot, Thomas Stearns Eliot (1888 - 1965), Paul Eluard (1895 – 1952) الوار پل

 . كه در بند اند   به نام مرداتز 
 . د شدند یكه تبع  به نام زناتز 

 ، اران مان همهی به نام
 كه جان باختند و كشته گان؛

  ندادند!  ز آنرو كه تن به تبایه
 

اشعار مقاومت پل الوار . است یست و مبارز فرانسو یشاعر سوررئال، ( Eugene Grindel) ندلیاسم مستعار اوژن گر ، پاول الوار 
ز درح مدرن  ین رسودههایاز بهیی ، درنظر شعرشناسان ،دوم او  سم آلمان و اشعاربعدازجنگ جهاتز یق فاشی اشغال فرانسه ازطر یر
 - خز یتار  ی تجربه هایر ر تعثیز  ست بود ویلیسوررئال یسند كه او گرچه شاعر ینو ین چپ میمنقد. ستم درجهان هستند یقرن ب
درغالب . بود  سم در فرانسهیسوررئال ه گذاران مكتب ادت  یاو با برتون و آراگون از پا. درشعرنمود  ایسیاحساس آگاهانه س، ت  اجتما

 عشق یر ر تعثیز  ین اشعار و یبهیی  1936تاسال . ابند ی باهم تقاطع یم -و مبارزه -استیس -مانند عشق اشعار پل الوار موضوعاتی 
اض به ت  . نوشته شده اند   الوار ، اشغال فرانسه یدر طول سالها. گردد یآشنا م ت  اجتما یها عدالتی  خواننده در شعر او با اعیی
ز ن یخود یسم بلكه در راه مبارزه با بورژواز یا درخدمت مبارزه با فاششعرش را نه تنه در  ، او  شوق و شور شعر مبارزاتی .  قرار داد یر

كت او درجنگ داخیل یتجربه ها. شود یم ات  یارزش، در زمان اشغال فرانسه، ت شعر آراگونیفیك ، ر حوادث زمانیا و سایاسپان رس 
ا یبا گارس، ت  ایخواهان اسپانیالوار در رابطه با جمهور . د ینما ییر موضعگ، خواهانیآزادمحرومان و  یشه برایباعث شدند كه او هم

 فراموش نشدتز  ییر تعث، ق و پرشور یف احساسات عمیانساندوستانه و توص یقو  یشعر او با كمك محتوا. در جنگ آشنا شد ، لوركا 
ده  –وتاه شعر الوار: ك. ن شاعر نسل خودشد یاو بهیی . تمام اقشار خلق گذاشت یرو  ز اول. است، یو مخاطبه ا –فش   شعر او در یر

 . رسوده شد “ روح جمیع“ده ی عقیر ر تعثیز  1917سال 
 یبه كشورها طوالتز  یسفر  1924اودرسال . اط بود یپدرش كارمند جزء ومادرش خ. ا آمد یدرفرانسه بدن 1895پل الوار در سال 

  یایمحروم آس
ی
ف ز در ح 1942درسال  ت ها رابطه داشت ویلسیبا كمون 1927و گرچه ازسال ، نمود  رس   اشغال فرانسه و در رابطه یر

در كنگره  1930درسال ، ستیت در حزب كمونیش از عضو یپل الوار پ. ست فرانسه شد یوارد حزب كمون، مقاومت میل یبا شورا
ناس كت نموده بود  یجهان در شورو  سندگان انقالت  یونال دوم نو یانیی و  ت  ل اشعار اجتمایدوم بدل تز اوبعداز جنگ جها.. سابق! رس 
شاعر ، بعد از سالها ارتباط با تسارا . ست شود یع حزب كمونینكه مطیمشهور شد؛ البته بدون ا ستی یالیسوس یت هایفعال
در اشعار الوار نشانه از سبك تمام شاعران . د یاز آندو جدا گرد 1938الوار در سال ، ستیشاعر سوررئال، و آراگون –ست یدادائ

ز به نظر مورخ. شود یده میست دیلسوررئا ز گران شعر بیش از دیپل الوار ب،  ادت  یر  خود یر در فرانسه را تحت تعث  دو جنگ جهاتز یر
ان و نما یكی، دوم اوبعداز جنگ جهاتز . قرار داده است ز فرانسه ن ندگان جنبش صلحخوایهیاز رهی   .  شد یر

هفت شعر عاشقانه در جنگ  – یآزاد –عشق و شاعر - و بشو ! یر بم –فه و شورش یوظ: مشهور پل الوار  یاز جمله اشعار و كتابها
  -باز كتات    –كامل   یرسود – یعیان طبیجر  –در گاف  یوز یر پ –ما و درد  –صلح  یبرا یاشعار  –

 
در كتاب . هستند  -میمستق و زندگ

 “ مجموعه شعر 
 

 – یآزاد: سه كتاب. د یر اتحاد صورت گ ر شعار ید ز یبا یسد كه مبارزه با نظم بورژواز ینو یالوار م، “م یمستق زندگ
ایر از جمله آثار او پ –قت یشعر و حق –شعر عاشقانه 7 فه و یوظ: ن او مانند یاشعار آغاز . ط ناگوار هستند یامون مقاومت در رس 

 . هستند ، و آدمكش  ، خرات  ، ضد: جنگ یآثار  – و بشو یر بم –صلح  یبرا یاشعار  –شورش 
 

  ست ؟یك هومانیات ؛  دوران كودگ یشاعر استعمار ۔ ۷0
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ز دانم نخست نیم شاعران  ینامها با بعیصز ، اتیوادب فاریس ستان بودكه دركتاب دریسیر اول دب یا سالهایسال آخر دبستان و ،  بار یر
ز فرانكل، تمنیوا، امرسن: مانند  سندگان خارج  یونو  ن یگفت ایم، ها یازهمكالس یكی، كو یشوكت ن، بعدها . ه برخورد نمودمیر  و غیر
سندگان ینو ، هیر جمالزاده و غ، تیهدا، شاملو ، یعلو ، جالل، مانند:صمد  یسندگان خودینو  یچرابجا“ كایآمر  ییر گ زنجس“

ز ات و آئیس واحد ادبیتدر  یبرا، به دانشگاه كه رفتم. ماجاداده است؟ دریس یغرب رادركتابها یاستعمار  ك ی،  نگارش فاریسیر
س از یتدر  یبرا، ساعت 3-2 یهرهفته برا، یهمچون جنازه ا، ات بود یبازنشسته ادبا استادیرا كه گو  ساله زردشتی  80-70مرد یر پ

ز درجه ران48غالبا  یحرف زدن درآن گرما یاوحتا توان و نا. آوردند  تهران به اهواز یم از  یكیكو كه همزمان در یشوكت ن.  نداشتیر
، كار وجود دارد یلكرده و بیمدرن و تحص، روشنفكر ، نهمه استاد جوانیگفت: ایبا خشم م، رشته من دانشجو بود  یمواز  یرشته ها
مثال ، ان بود یاز زمان ساسان، اتینكه واقعا افكار ونظرات اودرباره اجتماع وادبیمنظور ا، فرستند؟ینور و آنور میل را این فسیچرا ا

ده درباال را  راتز یسندگان ایاستفاده ازآثار نو  ز به بهانه بدب، نامی   ییر ت باعث شد كه ما تغین وضعیخالصه ا .  بودن ممنوع كرده بود یر
ا، استادان یت روشنفكر یگرچه وضع،  میبرو  یگر ید دانشگایه یرشته داده و به شهرها ، س و سوربنی!ازپار دولتی  یبا صاحبان دكیی

از استاد فوق نبود  ت  كایآمر  یا دانشگاههای  . بهیی
وچون او . كا بوده استیدرآمر ، 19خواه قرن یاستمداران ترقیان و سلسوفیف، از شاعران یكی، خوانم كه مثال امرسنینجا میامروزه درا

آنزمان وابسته به  ، س در دانشگاه هاروارد یاز تدر  ستی یبه اتهام آته ا، اتیعت جست و نه درالهید درطبیگفت كه خدا را بایمثال م
از جمالت قصار  همراه خودداشت و بعیصز  مطالعه یبرا، ك جلد ازآثار اورا در سفر یشه یا همیگو ،  چهین. اخراج شده بود ، سا یكل

ان یكی. هستند با امرسن ت  الوگهاید، اش جاوداتز   اوازموضیع. نام داشت، روشنفكران یامرسن: اعالن استقالل فكر  یهایاز سخیز
 ، ت  اجتما، ایسیكا پرداخت و خواهان اصالحات سیآمر  یه دار یرسما یها عدالتی  ك به انتقاد از ت  یدمكرات

 
و لغو  یصاداقت، فرهنیك

ت  یهدا، سم عملگرا یپراگمات یرا بسو  تاتز یپور  خیمس یكاید كه آمر یامرسن كوش. حقوق زن و مرد شده بود  یو تساو  یبرده دار 
ز ن وساكنیچون مهاجر ، كند    عمیل یازهایكا خواهان رفع نید آمر ی جدیر

 
 روشنفكران را نویع یامرسن استقالل فكر . بودند  درزندگ

ز تقوا و پره  یف، اوتازمان مرگ زودرس پشش. انستدیم یكار یر
ز
ز خوشب لسوف د از یبا ت  كایگفت كه فلسفه و فرهنگ آمر ی بود و میر

ز متاف، كیفلسفه اسكوالست  یرو   مهیمیر او بعدها تاث یفلسفه عملگرا. عملگرا شود  یكند و فلسفه ا  یدور  ت  ك اروپایو رمانت یكییر
 یخالق یبرا یله ایتواند وسیم اتیدرنظر او ادب. بجا گذاشت ت  كایات و هیز آمر یادب

 
د یبا ت  كایشود و سنت آمر  و عمویم ت فرهنیك

 اورا یر تاث ویل، ا فراموش شده استیكا ناشناخته و یگرچه نام امرسن امروزه درآمر .  اروپا جدا گردد  یمین باشد كه از سنت قدیا
 . كا مشاهده نمود یات وفرهنگ زمان حال آمر یتوان درادبیم

بایسم و رمانتیده آلی؛ حتا ا19قرن  یكرد تمام فلسفه ها  س سیعیاطك مغنیامرسن همچون  بخود جذب كند و  ت  سم را چون آهیز
شدن دست  از روحاتز ، او باعث شدكه خالف هفت نسل اجداد خود  مذهت   یشكها. ت كند یگر هداید یبعد آنهارابه جهت ها

دازد  ت  كایوسودطلبانه آمر  مردیمیر سم غیونالیبكشد و به انتقاد از راس نوشت كه ، او “ شاعر“ه به مقاله یتمن باتكیوا. زمان خودبیر
 نظرات گایه یحاو ، لسوفان گوناگونی فیر او تحت تاث فلسفه التقایط. د یر امی  رابعهده بگیك پینقش ، ملت خود  ید برایشاعر با

سم یده آلیا“بنام  مقاالتش نظراتی ت در جهان است و در یتنها واقع، سد كه ذهنینو ینكه او میازجمله ا، بود  متضاد و متناقیصز 
  یكوشش انسان برا،  او  ین تئور یمهمیی . مطرح كرد “ تز یع

 
، “سمیترانسندنتال“فلسفه او موسوم به . عت استیانسان با طب هماهنیك

ز است خوشب یفلسفه ا   یانسان برا یتهایها و ظرفییتوانا، یكی كه به نیر
ی
 دبه ادغام افكار یاوكوش. مان داشتیت ایو آدم ترف

دازد یآمر  ت  در فلسفه عملگرا ت  خواهانه و اصالحات اجتمایبا افكار ترق ت  ك اروپایو رمانت یروشنگر  شد كه فرد  امرسن مدیع. كا بیر
در  باعث تحوالتی ، و استقالل فرد و اعتماد انسان بخود  یامون آزادیر نظرات اوپ. عت به شناخت خدا برسد یتواند با توجه به طبیم

 . د یكا گردیآمر  فلسفه و فرهنگ، هیز 
ز از سنت ادت  یگفت باین بود كه میات ایاودرادب ت  ازجمله نوگرا ز یو خواننده از سنت حاكم، د میی ات یدرنظراوادب. آزاد شوند ، ت میی

ز و خوانندهیستا میدرابطه ایاوكوش. گردد ،  شناخت زباتز  یبرا عمویم یو رسانه ا، ییر موضع گ یبرا یله ایتواند وسیم  -ان میی
  ات و یادب

 
 یبه افشاگر ، شكارجر  د باكمك زباتز یلسوف بود كه كوشیف یشاعر ، امرسن. ا درآورد یرا به شكل پو  -سنت و زبان -زندگ

دازد یمسا تمن به یوا عتز یكا یآمر  شاعر میل، بدون امرسن.  اوقرارگرفتند یر ر تاثیز  یبعد یازشاعران نسلها یتعداد. ل زمان خودبیر
ز د درفرانسه به تحسیبودلر كوش، افتیان نیشا تی یدر اروپا محبوب گرچه امرسن.  د یسیر ت الزم نمیموفق شعرش  عمیل ی جنبه هایر

اشعارش را بصورت مقاله به نظر  امرسن گایه. افتیاشاعه  ت  كایآمر  تز یاو بعدها همچون د و فلسفز  ادت   ت  عمل گرا. اشاره كند 
ده یك اقشار برگز یو آكادم بود با فلسفه دانشگایه كه مخالفتی د افكارش را بصورت شاعرانه مطرح كند  یاوكوش. ساند یر خوانندگان م

اتز یامرسن م. آنزمان  ت  كایات آمر یدر فرهنگ و ادب، یفكر  یآزاد، یشه ایر  ت  ش موجب نوگرایها خواست باكمك مقاالت و سخیز
در آثار . دهند یم، ستیز  طین محیمبارز ، ات و فلسفه پست مدرنیادب، چهین ی او رو یر به تاث امروزه صاحب نظران گوایه. شود 
تمن و یوا، فیامرسن شخصا با تورگن، اتیدر زمان ح. از او مالحظه كرد  ت  توان نشانه هایم، ن بكیاشتا، توماس وولف، ینگو یهم
  یقرن گذشته با تئور  60و  50 یاودر دهه ها. مالقات كرد ، مسیج یهیز 

 
ت یشاعران نسل ب یرو ، عتیو نظم درطب هماهنیك

برگ و شاعران محیك،  مانند كروات ز  .  گذاشتیر ندر و آمونز تاثیس یست مانند گار یط ز ییز
درآنجا ، سل ارت   یمار یل بیبدل 1882ا آمد ودرسال یبدن خیمس روحاتز  یكا درخانواده ایدرآمر  1803درسال ، امرسن-رالف والدو
ز شیهفت نسل پ. درگذشت اصالحگرانه  یل انتقادهایبدل ویل، بود  خیك محله مسی روحاتز  اومدتی .. بودند  مذهت   خی او مسیر

ه یبا تك، و چه درلباس معلیم امرسن چه درلباس مذهت  . اشتغال داشت به شغل معلیم چندسایل، وبعدازآن، خلع لباس شد ، اش
  ید تا به درسهایانه خود كوشیك وافكار عملگرایبرفلسفه رمانت

ی
ز ب و نوعدوستی  اخالف دازد یر ز مقاله .  انسانها بیر بعدازنوشیی

انسان ، یه دار یبنام رسما یو یو د د ومتوجه شد كه با وجود جامعه طبقاتی یدست كش تز یاوازخوشب، و مرگ پش “ ات شكایکیتجرب“
 . ستین چگونه اوتوتر یكردن ه  قادر به عمیل

بنام  یا مقاله، مجموعه مقاالت ، روزانه یادداشتهای، ت  جامعه و تنها، “روز من “با عنوان  یازجمله آثار او: مجموعه شعر 
اوسالها مغز روشنفكر . است“ عتیطب“ست با عنوان یامون فلسفه ترانسندنتالیر او پ یو كتاب مشهور و برنامه ا، “رسنوشت“

 . محفل هواداران فلسفه فوق بود 
 ت  اروپاك یرمانت ید جنبه هایها با ت  كایسد كه آمر ینو یاو م. دارد  خیمس سم مذهت  یشه در هومانیسم سكوالر او ر یفلسفه هومان

. حقوق زنان با مردان را آغاز نمود  یو برابر  یضد برده دار  یتهایفعال 1851اوازسال . فلسفه را كنار بگذارند و عمل گرا شوند 
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او به تعجب افتاده بود كه  تز یكبار چنان از خوشبیمس یج یهیز . نوزا و گوته پرداخته بود یاسپ، به مطالعه آثار افالتون اودرجواتز 
 . د جهان بسته استیخشن و پل یوهایر ش را در برابر نیچشمهاامرسن ، نوشت

ز ب ستی یدوره رواج فلسفه ترانسندنتال. بود  ست آلماتز یده آلی مذهب و فلسفه ایر فلسفه امرسن در آغاز تحت تاث و  1836 ی سالهایر
و استقالل فرد  یغ آزادیبه تبل، جی  و رسنوشت یمقوله ها ید بجایامرسن كوش. آنها وارثان فلسفه كانت و هگل بودند . بود  1886
دازد  ، اصالح طلب، كیرمانت هواداران او درمحفیل. كا بجا گذاشتینسل جوان روشنفكر درآمر  یرو   مهیمیر تاث 19انه قرن یاودرم. بیر
اوهمچون هگل . شمرده شد  ت  كایفلسفه امرسن سالها مذهب آمر  شبه مذهت   یجنبه ها. گرد آمده بودند ،  تی یو ترب ت  اجتما

 . شود  یكید وحدت كند و یعت و روح جهان بایگفت كه انسان با طبیم
 Emerson,Ralph 1803-1882  

 

ا ! یبعد از پا یشورشگر ۔ ۷۱  اننامه دكیی
 

 ؟ یكیچر  ات به موازات مش  یادب
 ؛ بدون تعارف !  ایسیات سیادب

 گرگ ها !   و  ان بره ها یشاعر م
Enzensberger , H. M – 1929 - !  

 
برگر ، ر امروز بعد از حدود چهل سالدانم اگ نیم  ز نمودن  ایسیامون نظراتش در باره سیر پ، خواه آلماتز یسنده ترقینو ، از انسیز

 یخودرا نما او بازهم همان مواضع قبیل، پرسش شود ، اتیادب
 

نظراتش ، خز یل كهولت و حوادث تار ینكه بدلیا ایخواهد نمود  ندگ
 .  داده باشد ؟ییر تغ یراقدر 

و دوره  خز یك تار یاز رمانت ر بلكه شكاكانه حاالتی یدانند كه نه تنها سازش ناپذینه میاورا ادامه شعر برشت و ها مایعاجت-ایسیشعر س
 گرچه درنظر او شعر اجتمایع،  بود  اجتمایعیر و غ ایسیسیر مخالف شعر غ، ك برشتیه برمواضع تئور یاوبا تك. شود یراشامل م، مدرن

ز ن یو هیز  ت ادت  یفید كیبا  غاتی یتبل یساز “ ضدآگایه“ یبه كارخانه ها، یب شعر با عناض روشنگر یاوباشعارترك. باشد  داشته یر
 سم و رسگریمیق مردم پرداخته تادنبال مد و تور یخود به تحم یر پوشش فرهنگ و باكمك رسانه هایكند كه ز یاشاره م یه دار یرسما
مستقیلیاواز ادب. بروند  شعر . اجتماع باشد “ ایسیباسوادنمودن س“هدفشان  نباشند و  د كه احسایسیگو یسخن م ات و هیز

ان شعر آلمان دهه پنجاه قرن یاوراازنوگرا. كند یك و شوك استفاده میتحر ، مهاجم یو مسئوالنه دارد كه ازابزارها ایسیس ت  اومحتوا
برگر درخارج از م. آورند  بشمار یم، ست تا كنونیب ز ان شعروادب یكیهن خود بعنوان یانسیز ض آلمان شناخته مات میاز رهی   . شود یعیی
برگر گفته بود كه: چه خوب، درآلمان 47 اجتمایع-ت گروه ادت  یباآغازفعال  ز ك شاعر یرسانجام ، آلفرد آندرش بااشاره به انسیز

ز خشمگ ض میر   یبه ابتذال فكر ، او  ایسیس“ ایلیخ ت  “سم و ضد یتار یلیاشعار ضد م. دا شد ین گروه پیان ای معیی
 

رسانه  و فرهنیك
های با توتالیر گفت كه درگیات مسئول سخن میاواز ادب. كنند یدوران حكومت آدناور اشاره م یه دار یرسما یها شود و یم اجتمایع ییی

  ایسیس ید تا تضادهایاوكوش. است ایسیما سیمستق، نقش آن
 

ات مطرح كند و از وحدت یجهان زمان خودرا باكمك ادب و فرهنیك
ز درتمام آثار او خواننده به رابطه ب . هشدار داد ، مرگ آور برهها با گرگها  د یم ات تر یاست و ادبی سیر او به انتقاد از كمبودها و . ی 

ا یگر   سطخ شورشگر و مبلغ تنفر ، سالها به او لقب شلوغكار  یقلم بدستان بورژواز . پرداخت، ط شانیانسانها نسبت به رس 
. كنند یه میرا تغذ“ ارتش رسخ آلمان“ یكیپشت جبهه سازمان چر  یفكر  یو یر ش بل را متهم نمودند كه نییز یدادند و او و ها، طبقاتی 

ز كوباو فلسط،  تنامیكا در حمله به و یاست آمر یاز س یشدن ناتو و دنبال رو  گاه اتیمیآن سالها پا ازجمله موضوعات جنبش ، یر
نظرات شاعرانه او نه تنها . سه نمود یمقا 1912ك درسال یتانیت او جامعه رفاه غرب را با سقوط كشتی . جوانان و چپ نو غرب بود 

. وابسته به مكتب فرانكفورت بودند  بلكه ازنظر جامعه شنایس، ك شعر برشتیالكتیبن و د -دیشعر گاتفر  ت  برسنبل گرا متیك

برگر درآغاز چند سایل ز ز ك برنانتو نی شعر رمانتیر ر تعثیز  انسیز و  مر استی نظرات آدرنو و هوركهایر تحت تعث یو از نظر روشنگر .  بود یر
، بورنه، ش بلییز یها، بوشیز ، نهیها: یمدال ها، او  افتی یز در یازجمله جوا. چپ اخطار داد  ستی یماركس ت  ادگرایامون بنیر در خاتمه پ

 . هستند ، ته فرانسهیت مدیعضو  یزه هیز یو جا، تز یپاسول
ك بعالوه یاوازلذت استت. ! ت  بگویو غ ت  وشگیپ یو نه برا -دینما و اجتمایع ایسیات شد تاآنرا سیادب ی! برا یا“ اداره“اوخواهان  

 . ات گفتیدر هیز و ادب – باشنایسیاز ز  ت  ا از انتقاد اخالقگرایو  – ایسیس اتوتر 
برگر در مجله )كتاب كورس( شماره   ز ز ك آمیشد و تحر  خواهان انقالب ادت   1969سال 15انسیز  یر ات غید كه ادبیگرد  مدیع، یر

ن یا. است تحوالت اجتمایع یسنده فقط در كمك آن برایك نو ی ت اجتمایعیو اهم، ارد ات ندیو رسگرم كننده حق ح اجتمایع
وعلم. روشنفكران جوان چپ ازخودبجاگذاشت یرو   مهیمیر مجله سالها تعث ، اجتمایعیر ات غیادب یبجا، او بااشاره به وحدت هیز
 یبودوباكمك ژورنال یسایچپ س وسالها مدافع رسسخت ادت  . د یگرد  ایسیت سیاقدام و فعال، خواهان عمل

 
و نش   سم فرهنیك

  ایسیمجالت و آثار س
 

، از: كوالژ  دراشعاراوخواننده بامخلویط. پرداخت ستی یالیو امیر  یه دار یرسما یبه مبارزه با رسانه ها، فرهنیك
ز ، لهجه، انهیزبان عام، نقل قول، مونتاژ  رو یرو ، ایسیس یها و سخن پراكتز . و فتز  زبان علیم، ستی یسوررئال یسنبل ها، طیز

ز جامعه رفاه و اقتصادمرصف دامن م كه به ناآرایم  -گرددیم برگر گو . نند یر ز  یا رسانجام موفقیانسیز
 

باكمك ، ت انقالب فرهنیك
 . د یا نامیال و رو یك خیرا ، روشنفكران

برگر درسال  هانس مگنوس  ز و ، مقاله، شنامهیانم، شعر : ینه های از ژانر رمان در زمیر اوغ. ا آمد یدرجنوب آلمان بدن 1929انسیز
درجنوب آلمان بود و دهها “ و مقالهیراد“سالها مسئول ، سم و كارنش  مجالت وكتابی از ژورنالیر خلق نمود و ع یآثار ، ترجمه

در سطح ترجمه  خوانده است و به هفت زبان خارج   و علوم ادت  ، فلسفه، زبان: او در دانشگاه. پخش نمود  ت  ویشنامه رادینما
 . دارد  ت  آشنا

، مجموعه مقاالت ، ت  نایخط ناب، زبان كشور ، دفاع از گرگها ، تیاست و جنایس، هابانا  ت  بازجو، ك مقاومتیاستت: ازجمله آثار او  
ز برل عمویم یدانهایم، كیتانیت غرق شدن كشتی ، 1970تا 1955 یمجموعه مقاالت سالها، آرامگاه، اتیجزئ تابستان كوتاه ، یر

 ، آناریس  
 

 ی    ترانه تار  37، د . و مرگ ب زندگ
ی
ز شب دوبل، خ ترف خ ی    تار ، طان و ارقامیش، هیز و لذت، هفت كشور  یاروپا، ترانه راحل، یر
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، آه اروپا! ، دخیی هوا ، گلیزبان مجله اشپ، كند یم شعر عصت  ، ؟یروبرت جان كجا بود، ندهیآ فی یموس، و جنون یانه رو یم، ابرها 

ز ابد شود ویلی میر خشم پ، استان خرگویس  ك دی، كوچگران درقفسه،  گزاگیز ، یر كب  یاده رو یمارش و پ ، سبكیی از هوا ، ماند یم یطیز
از جمله . هستند ، امز یلیآثار نرودا و كارل و  و ترجمه بعیصز  ت  ویشنامه رادینما یادیتعداد ز ، موزه شعر مدرن، بمنظور جنگ داخیل

  مجالت ادت  
 

 . هستند ، گر ید یو كتابخانه ا، كتاب كورس،  كیترانس آتالنت: او  اجتمایع فرهنیك
  

  !  یس ت   ت   شاعر با  یان همكار یپا۔ ۷۲
  

  Erich Fried (1921 – 1988). یام شعر به وجدان و روشنگر یپ
 
ض اتر . د یش فر یار  س پناه یبه انگل، سم و اشغال كشورشیدن فاشیبا بقدرت رس، تبار است یهودیزبان و  كه آلماتز   ش  یشاعر معیی
ز ب، ان جنگ جهاتز یاوبعداز پا. برد  اض به تبلیبدل ویل، شد  BBCویراد همكار ادت  ، 1968و 1952 یسالها یر ز غات تشنج آمیل اعیی  یر

ز ادامه جنگ رسد ب یو برایآن راد به ، ت  از موضع چپ اروپا، استعفاء داد و سالها دررسارس اروپا  یس ت   با ت   یازهمكار ،  دو بلوكیر
. آورد  كال بحساب یمیخودرا چپ راد، ود ودرتمام عمر زمان خود ب ایسین شاعرسیاومطرح تر . پرداخت جلسات شعرخواتز 

ض، اجتمایع، ایسیس،  برشتیر شعراوتحت تعث اضز یجد ت  او به نوزا. است مسئوالنه و انقالت  ، معیی  ایسیس-د سنت شعر اعیی
ه است و یر ه تچون شعرش ن. ایلیخ و ت   یعار  و ت  ، یكوته فكر ،  احسایس مقاومت دربرابر: ت   عتز ی یگفت شاعر ید میفر . پرداخت

ش از تمام ینام او ب، 1968غرب درسال  ت  درزمان جنبش دانشجو. افتیوار مدارس و خانه ها باز ید یتوان رو یآنان را م، دهیچینه پ
-یپور انتقادیش، شعر او را . آمده است ت  پخش شده دانشجو یه هایشبنامه ها و اعالم یدر رو ، ا اهل فرهنگیروشنفكران 

شعر اودر زبان ، بعداز برشت.  آنها بكوشد ییر تغ یكوشد مشكالت را بفهمد و برایدانند كه میم ط اجتمایعیاارس  یاززمان و  ایسیس
 . نكه عمق خودرااز دست بدهد یبدون ا، ن شد یتر  ن و مردیمیانه تر یعام، آلماتز 

، سمیب فاشیعدازفراراز تعقاوب. س شد یست انگلیوارد سازمان جوانان حزب كمون، بعدازفرار ازكشورش، 1938د درسال یش فر یار  
، سیانگل، شیاتر . شد یم عمویم یوارد بحث ها ایسیو س شه دررابطه با موضوعات اجتمایعیكال داشت و همیوراد ایسیافكارس
 ، سمیتار یلیم، سمیراس: هیاو عل. او بشوند  چكدان نتوانستند وطن واقیعیه، لیو ارسائ، آلمان

 
دست به رسودن ، بیو تعق آواره گ

اض به اوضاع س، تنامیمخالفت با جنگ و ، سمیبلكه مبارزه با فاش، ایسیشه شعرش نه تنها سیر . ض زد شعر معیی  ، زمان ایسیاعیی
. در رابطه با رسكوب اعراب است، لیاست ارسائیو انتقاد از س، آنزمان یك شهر یچر  یبا سازمانها یه دار یمبارزه خشن رسما یافشا

، “احكام عالمانه“ یهایر اشعارش مانند تفس. شاعر مدرن خلق درغرب نام گرفت، سمیب فاشیاز تعق نایس   یاو بعد از شوك ها
جانبدار جنگ  یرسانه ا یاو موجب جنجالها“ تنامیو “مجموعه شعر . زمان حال هستند  یامون تضادهایر پ ستی یماركس یدیباد

شد كه موجب  یه دار یرسما ت  ه زورگویلدرتمام جهان ع ایسیاو مبلغ مقاومت س،  از آنیر غ. د یه او گردیعل 1966رسد درسال 
دند تا از ورود اشعارش به  یكوش،  زبان آلماتز  یكشورها  استمداران ارتجایعیس. د یه او و سانسور اشعارش گردیرسانه ها عل دشمتز 
الیو ل یه دار ینشان داد كه رسما، د یش فر یمورد ار . ند ینما ییر جلوگ دریس یكتابها  . خودرا دارد!  نیسم اش تا چه حد تحمل منتقدیی 

 یشیی درباره بیگفت كه هرچه خواننده بیم، ساكس بنام نیل یاو خالف شاعره ا 
ز
او . فهمد  اشعارش را بهیی یم، سنده بداند ینو  وگراف

 شعرش مخلویط. نكرد بلكه آنان را بصورت شعر درآورد  خود را مخفز  یو ترسها، ت  تنها، عشق، دوستی ، مرگ، ییر پ: موضوعات
 ، ت  اخالقگرا، یر است از: روشنگ

 
د اشاره یامون اوبایر پ. افت نشده بود ینه تاكنون درشعرآلمان یكه از زمان ها  ؛ صفاتی  و افشده گ

گفت كه وطن او: واژهها یاوم. سه كنند ینه و برشت مقایرا با ها یشاعر ، از محافل ادت   از آن بزرگیی كه بعیصز  ینمود كه چه افتخار 
 برشت و در یر تحت تعث یمسئوالنه ا– ایسیبعد اشعار س ویل، رسود “  آرشات  “  یاو اشعار ، از گرچه درآغ.  هستند  و افكار زباتز 

ك كه انتقاد یوگرافیو اتوب شخیص یتجربه ها عتز ی، وطن! بود  ت   یاوشاعر رسوده ها. بچاپ رساند ، به انسان ت  مخالفت با زورگو
“ یبسته بند“شدند كه اشعارش غالبا  ن او مدیعیمنتقد، شنایس ت  بایاز نظر ز  ویل. هستند  وطتز  ت   یاز زبان جامعه و تجربه ها

ز ن یگر یشد جور دیاست كه م خاض یك محتوای او پرداخت؛ از  ایسیآلمان هم به انتقاد اشعار س 47 گروه ادت  .  ان نمود! ی بیر
، نوشت یم ید شعر یخواب باش از یا پید گو یفر . دند یجانبدار! نام ایسیات سیشعر اورا ادب، ش بل و گونیی گراسییز یجمله ها

 . دراروپا  ت  جنبش دانشجو یها زمان ناآرایم عتز ی، قرن گذشته 70و  60 یخصوصا در دوره دهها
ز درلندن ح 1988ا آمد ودرسال یش بدنین اتر یدر و  1921د درسال یش فر یار    ان آلماتز یهودیاو از . درگذشت  جلسه شعرخواتز یر

  17در سن ، گشتاپو بقتل رساند   ستی یدرش را سازمان مخوف فاشنكه پیش بود و بعد از ایزبان كشور اتر 
 
. س پناه برد یبه انگل سالگ

 یفر 
 

ز سیتكن، یكتابدار   یبه شغلها د در دوران زندگ او بعد از  افتی یز در یازجمله جوا. پرداخت، و كارگر موقت روزمزد ، شگایهی آزمایر
ز اون. هستند “ شیاتر  دولت“ زه ادت  یزه بوشیز و جایسم: جایان جنگ و شكست فاشیپا  و اشعار یر شكسپ یشنامه های به ترجمه نمایر
درسال  یزه بوشیز به و یجا یل اعطایاز دال  یكی. آلمان بود  47 شلوغكار! گروه ادت   یاز اعضا یكیپرداخت و  وت به زبان آلماتز یال

، زه بوشیز یع جایته توذیدر نظر كم. د جامعه و زمان هستن یو كمبودها، سمیفاش“ برتر“ه انسان یاشاره به شجاعت او عل، 1987
ز تع وحدتی  -واژه و موضوع، د یدرشعر فر  از سال  در عكش. گوناگون  یوبا استعدادها یاست چند بعد یاوشاعر . دارند   كنندهییر

، ك شاعر مسافر بود ید یفر . شود یده مید، آنزمان غرب ت  ده جنبش دانشجویرهی  بقتل رس، “دوتشكه  یرود “او دركنار، 1986
ض شد  محل مالقات دوستداران شعر اجتمایع، 80و  70 یدر دهه ها، ا یتالیاش از دانمارك تا ا جلسات شعرخواتز   . معیی

ان اقشار گوناگون یاشعار عاشقانه او م د جنجال براه انداختند ویلیفر  ه شعر اجتمایعیعل یغرض ورز بورژواز  یاگررسانه ها
جهان تعادل ، توانست اشعار عاشقانه اش را بزبان آورد یگفت اگر هركس میاوم. ند ت خودرا حفظ كرده ایجامعه غرب هنوز محبوب

د یعشق نوگرا است و با، دكننده كه چشم و گوش و لب دارد و تنها یاست خالق و تول فكر و ذهتز ، چون عشق، افتی خودرا باز یم
داز  ت  به محافظت خود از نوگرا  یم تا دچار یآن بیر

 
ادامه قافله ، ت  قت جویحق، ت  عت گرایطب، ت  بایز . نشود  اس و رسخورده گ

 : د یشاین رابطه میاو در ا. ه ترسیعل یان انسانها و پادزهر یاست م پیل، عشق چون، و عشق هستند  احساسات انساتز 
  آنچه آن است

 . د یگو یاست ؛ عقل م معتز  پوچ و ت  
 . د یگو یآنچه هست ؛ عشق م، هست
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 . د یگو یم یشكست است؛ حسابگر 

 . د یگو ی؛ ترس مرنج است
 . د یگو یم ش  یست ؛ دوراندینده نیبه آ یدیام

 . د یگو یننگ است ؛ غرور م
 . د یگو یآنچه هست ؛ عشق م، هست

 . د یگو یتجربه م، ممكن استیر غ
 . د یگو یاط میحماقت است؛ احت

 هست آنچه هست؛ 
 . د یگو یعشق م

ز ن یدیشعر او را رمززدا و كل. باشد فهم شعرش داشته  یبرا نكه خواننده زحمتی یبدون ا، رسود  د یمیش فر یار  در اشعار . دانند ی میر
ز یالكتیك و دیالكتیق دیاز طر  یروشنگر ، یو   ایسیو س، نظایم، ات: اجتمایعیشوند تا واقعیمطرح م، ك با كمك طرح تضاد و طیز

ز خون یق زخم هایشه دردآور و از طر ید همیشود كه شناخت نبایدرمورد شعر او گفته م. مطرح شوند   تواند گایهیبلكه م،  باشد یر
 
ی
ز او ن. فتد یبه دامن خواننده ب مانند رعد و برف ز د تا سوء استفاده حاكمی كوشیر غ خشونت در یوابسته از زبان و تبل ی و رسانه هایر

افكار . ب دهنده گردد یتواند فر یان میدهند كه زبان زورگو ینشان م، در شعر او  زباتز  یباز ، یكیالكتیسخن د. را افشاء كند  انظار عمویم
ز ع-ذهن، یمقوله ها یاشعارش حاو  فلسفز   . هستند ، جهان -“من“و ، تیواقع -شخص، یر

آلمانها  قاتی  ینجور یا، تنامیو ، یاشعار اخطار : باشند ؛ از آن جمله ك رمان یمیو ، ت  ویشنامه رادینما، داستان، شعر : آثار او شامل
ز ك دوشیك رسباز و ی، شدم ز رسزم، رمخالفت با فرامویس  د، نیاشعار آغاز ، ل! یارسائ یآ، هیر ، میعادت نكن به فرامویس  ،  سنگها یر
 صد شعر ت  ، پادزهر ، ان دشمنان خودماتز یدرم، زمان یپرسشها، وانگانیكودكان و د،  تفكرات، معجزه یبرا ت  ابتدا ین هایتمر 
 یدرحاش، حوادث و خاطرات، وطن

 
وطن( او  كتاب )صدشعرت    -. یر كب  یدروغ ها یپا، آزاد از مهاجرت و فرار ، مان ه زمان زندگ

 . د یگرد  یو  ین برایزه نارس  یافت جایموجب در 
 

 . از برف های کلیمانجارو تا بریگادهای رسخ۔ ۷۳
 

 . شکارجر و نویسنده ضد جنگ، همینگوی
  Ernst Hemingway (1889 – 1961). مکتب داستان نویش همینگوی، سبک روزنامه نگاری

 
ین نویسنده نسل بربادرفته آمریکات  درزمان جنگ جهاتز اول بود ، تاه نویشاستاد داستان کو ، ارنست همینگوی 

از . مهمیی اوغیر
بود  1954دریافت کننده جایزه نوبل سال ، 1952جایزه ادت  پولیتشدرسال  ز داستان کوتاه فراموش نشدتز  50وی خالق . نیر

ز نویسنده ای است که طبق توصیه هانری جیمز . میباشد  زیبات  ادت  را با درآمد مایل نایس  ازفروش کتاب را  موفق شد ، اونخستیر
ح احساسات بلکه انعکاس . همینگوی تعثیر مهیم روی هیز داستان نویش زمان حال بجا گذاشته. باهم ادغام کند  درسبک او نه رس 

امون شجاعت مردان و قهرمان گری آرکائیک میباشند . مهم است، دقیق اشیاء ورفتار افراد  اوموفق شدتامشاهدات . غالب آثارش پیر
ازانتقاد اجتمایع. وتجربیات مردانه خودرا درادبیات مطرح نماید  امون نسل بربادرفته، درآثاراوغیر توصیف زشتی های ، مسائیل پیر

درفرانسه ، اوازنسل مهاجر بربادرفته آمریکات  میگوید که بعداز پایان جنگ جهاتز اول. فاشیسم و جاسویس مطرح میشوند ، جنگ
همینگوی ازداوطلبان آمریکات  درجنگ مینویسد که شاهد خشونت و پوجر . وزنان مشغول کرده اند ، جنگ، الکل، با ادبیات خودرا 

 و جنگجوت  میگردند 
 . آدمکش 

ی ، این سبک کوتاه. فقط الزم ترین حرفها رامطرح میکند ، اودرسبک داستاننویش ژورنالیستی خود  ده نویش او تعثیر دقیق وفش 
ی بحساب آورد . ی ادبیات جهان گذاشته استجهاتز رو  وی هیز به سبک ادت  او عنوانهای . آثاراورا میتوان مخلویط ازفن ادت  ونیر

داده اند  ز  . اواستاد داستان کوتاه نویش درادبیات آمریکات  است. سندی و پدیده شناسانه نیر
 

منبع ، تجربیات شخیص اودرزندگ
ی آثارش میباشن وی خالق هیز کت در دو جنگ جهاتز و . اوبرای آثارش مدام درجستجوی تجربیات شخیص بود . د استتیک ونیر رس 

ی، عالقه به شکار ، جنگ داخیل اسپانیا  همینگوی مخالف . ازآنجمله هستند ، ولذت های جسیم، ماتادور های گاوباز ، ماهیگیر
احسایس وبدون همدردی با ، اژی و زبانشسبک ادت  او رپرت. شدید سخن پراکتز های طویل و روده درازانه درداستان نویش بود  غیر

 او غالبا درجستجوی موضوع. شخصیت های داستان هستند 
 

عرق یم ریزند و منتقد ، منقدی نوشته بود که فن و سبک نویسندگ
ااز وبالزاک ر ، استاندال، فلوبر ، غویل درردیف تولستوی، گفته بود که ادبیات آمریکا   1961دیگری دررابطه باخودکش  اودرسال 

 . دست داده است
، قرن گذشته 30مرحله جهت یات  ادت  اودردهه ، آثاراورا به سه دوره تقسیم میکنند: مرحله مدرن و خالق آغازین، کارشناسان

ی وی مینامند . او  50تا  40ومرحله دهه های   وناتواتز هیز
 

دیگران این مرحله راآغاز دوره پست . مرحله آخر اورا مرحله خستیك
اواهمیت خاض به زبان وافکار ، درمرحله سوم. آثارمرحله اول اورا اصیل و جالب مینامند . یات آمریکا بشمار یم آورند مدرن درادب

ود ، دراین مرحله سبک سندی اوبه نفع زبان. قهرمان داستان میدهد  ، همینگوی رادرکنار چخوف. دیالوگ و روایت کنارمیر
اومدیع بود که روزی چون تولستوی . ویش درغرب بشماریم آورند و جویس از ابدی های داستان کوتاه ن، تورگنیف

اد ، وی مارک تواین. مشهوردرادبیات خواهد شد  . و دوس پاسوس رااز آموزگاران ادت  خود میدانست، استفان کرانه، یوسف کیز

ز  شده همینگوی درسال ، خالف شایعات پیشیر ورانباید عمدتا نشان دادند که آثار ا، 1975نامه ها و یادداشتهای منتش 
 . اتوبیوگرافیک بشمارآورد 

نزدییك اوبه ادبیات ، منتقدی. دارای زیباشنایس ادت  خاص خود است، نویسنده واقعگرا؛بانزدییك به سمبولیستها ، همینگوی
میداند تارقیب ادت  وی جرالد ، آوانگارد رابیشیی ز ز بحساب یم آورند . یعتز فییی قه اوبه پایک عال. آثاراورا بخش  ازمدرنیته رمان نیر

یمنتل میدانند  معمویل نامید ، منتقد دیگری. وخلوص زباتز را نایس  ازنزدییك سبک او به جریان ادت  اکسیر ، واقعگرات  اورا رئالیسم غیر
داری آنزمان به آثاراو بادیدی میان کتاب پرفروش . یک گزارشگر ادت  میباشد ، بدون طرح احساس، چون اودرسبک همچون عکسی 
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یمنتل نگریسته میشد وتجر ، سال  اکسیر

د ، درواقعگرات  ادت  او . بیات زباتز دازی قرارمیگیر برای همینگوی وظیفه . آگایه بجای خیالیر
 است، دقت زباتز 

 
ود ، همینگوی همچون اعضاء گروه نسل بربادرفته. بخش  ازیک اخالق صداقت وفن نویسندگ ازجمله خانم گیی

 .  ونظافت زبان از پرگوت  های کالسیک بود خواستار پایک، اشتاین و جناب عذرا پاوند 
موضوع . ناامیدانه و جهانبیتز اش را بدبینانه بحساب یم آورند ، فردگرایانه، انتقاد از فاشیسم و تنفر ضدجنگ اورا ، منقدین چپ

ایط فوق العاده م، نوستالژی، اصیل پرسشهای ادت  او: هویت ، مبارزه، انند جنگو حیثیت فردی در رابطه با روابط اجتمایع؛ دررس 
ح ابتذال مرگ ، عشق و خشونت را ، اوبرخورد با مرگ، و شکار است، خشونت، مرگ ایط کلیدی رشد انسان میدانست و به رس  رس 

 جنگ یم پرداخت
 

 بودن روزمره گ
ی
از عشق . در پاره ای ازآثارش دیده میشوند ، برخوردبامرگ وانواع جان دادن، آور و اتفاف غیر

ازجمله موضوعات موردعالقه همینگوی هستند غ، گذر زمان،  ومرگ ز  نیر
 

ت و مردانیك ازگزارشگر جنگ، اودرطول عمرش. یر ، غیر
بود ، رسباز  ز همینگوی از قهرماتز . او مبارزه انسان متمدن علیه طبیعت وحش  راتوصیف میکند ، درآثاردیگری. بوکش و زنباز نیر

ز   یم بیند و یم نویس، میگوید که درشکست نیر
ی
وزی اخالف چون او ممکن است که نابود ، د که انسان برای شکست ساخته نشدهپیر

 و آرامش مشاهده ، در کوهها:پایک، -ویراتز و مرگ حاکم است، چون گرچه در درهها: جنگ، ویل شکست پذیر نیست، شود 
ز
صاف

 . اوازشخصیت هات  میگوید که به گونه ای در جستجوی سعادت و هویت خود هستند . خواهد شد 
 ادت  مدیع هستند که هیچکس چون همینگوی تحوالت توفاتز سیایس و اجتمایع سالهای گرویه ازم

ز آمریکا  1900تا  1960ورخیر
نابودی ایده ، و گزارشات خودثبت نکرده است؛ازآنجمله: ناسیونالیسم ترقیخواه و میهن پرستانه روزولت، داستانها ، راازطریق رمانها 

و رسانجام ، دالیل ضدفاشیستی جنگ داخیل اسپانیا و جنگ جهاتز دوم، ادی دهه بیستبحران اقتص، آلها براثر جنگ جهاتز اول
 . رشد ایدئولوژی ناسیونالیستی درطول جنگ رسد 

 
نگاری و  ، همینگوی درتمام طول عمر درکنار کارنویسندگ به همکاری خی 

برای مطبوعات مشغول بود  ز  ادت  وعاشق مر . گزارشگری نیر
 

گلوله ای به   1961درسال ، گ قهرماتز بود رسانجام اوکه سنبل مردانیك
به این دلیل گرویه . جان سالم بدربرده بود ، دوبار براثر سقوط هواپیمایش 1954گرچه درسال ،  شقیقه خودشلیک نمود 

 خصوض اش میدانند 
 

خوانندگان بیشیی عالقمند به حوادث ، درپایان. مشهوریت ادت  اورا مرهون پاره ای افسانه های عجیب زندگ
 خصوض وی بودند تابه آثار ادت  اش

 
چون او نیم توانست انتظارات عمویم راازنظر ادت  برآورده ، و به تحلیل روانشناسان، زندگ
 . دست بخودکش  زد ، نماید 

 
 

متوسط بود ، همینگوی ازنظر خانوادگ وی درجنگ جهاتز اول راننده آمبوالنس . پدرش پزشک ومادرش خواننده بودند . ازقش 
علیه ، راستگرایان ژنرال فرانکو ، درآنجا . ارمجروح گردید ودرجنگ داخیل اسپانیا به هواداری ازچپ ها پرداختبودوچندب

 خارج   40000، درآنزمان باکمک مایل شوروی ها . سوسیالیستها و کمونیستها یم جنگیدند ، جمهوریخواهان
 

داوطلب جنیك
ناسیونالیستی ؛ازآنجمله آندره مالرو و  کت نمودند ، جرج آورل ازبریگادهای انیی وی درگزاریس  مینویسد که بایدعلیه . علیه فاشیسم رس 

کت نمود   نمود  1959تا  1939همینگوی درسالهای . دیکتاتوری فرانکو و مبارزه بافقر درجنگ داخیل اسپانیا رس 
 

وی . درکوبا زندگ
 
 

 . بار ازدواج نموده بود 4درطول زندگ
مرد ودریا ، پاریس -درکشوری دیگر –نویسنده و جنگ  -برف های کلیمانجارو-برای که بصدا دریم آیند؟ ناقوس ها  -ازجمله آثاراو: پیر
 
 

 آفریقات   -مردان بدون زن –باغ عدن  –یک جشتز برای زندگ
 دربعدازظهر -تابستاتز خطرناک -همراه کارواتز

 
وزی -مرگ دست ، پیر

ز  -خایل ماند ز و نداشیی  -قاتل -درزمان ما -حقیقت درشفق -جزیرهها درتوفان -وجنگلگذرازرودخانه   -ستون پنجم جاسویس -داشیی
ز آفریقا  کوتاه ویل خوشبختانه ماکومه-تپه های رسسی 

 
ز اورا دررابطه بامبارزه سیایس و طبقاتی .  و زندگ ز و نداشیی کتاب داشیی

 . بدنیا آمده بود  1889همینگوی درسال . بحساب یم آورند 
  

 . جنگ ادت   ك نمودنیرمانت۔ ۷4
  

  Ernst Jünger (1895 – 1998). وصف جنگ طلت   –ونگر یست ارن
 

در شانزده ، ك جنگیاد شاهنانه وآثار هومر خوانده بود كه با عشق رمانتیز  انگار كه درنوجواتز ، سنده آلماتز ینو ، ونگر یارنست 
 
 
كت در دو جنگ جهاتز یر رفته و یفرانسه شد تا به الجزا ون نظایمیوارد لژ  سالگ . ن بار مجروح شود یچند، غرب ابراثررس 

ز جامعه شناسان ومورخ. دانستیسم غرب میلیهیان قلم بدست نین جنگجو یازآخر  یكیخودرا ، میمستقیر اوغ  ، اتی ادبیر
 

 زندگ
و  هن پرستی یك و شور میرمانت اوباتصوراتی . آورند  ست اروپا بشمار یمیخ قرن بی    جانات تار یبحران و ه، و تحوالت ییر نه تغیوآثاراورا آ
اش نشان  جنگ خوایه یها ت  ماجراجو.  كند! یر گوناگون شد تا مرگ را تحق  یحداقل چهاربار وارد ارتش زمانها، ت  راجوروح ماج

ك ی یگفت كه جنگ برایاو م. ات قبول كرده بود یواقع، و شاهد ، قیرف، ان باستان: همراهیونانیدهند كه او مرگ را همچون یم
ز نكه با شكست نیولو ا، مثبت است شه اقدام وعمیلیهم، واقیع یجنگجو  ، ات: خطر یكوشد باكمك ادبیونگر می.  روبرو شود یر
ح ادت   یبرا یده ایچ پدیه، گفت كه با نظر و توجه به اتفاق مرگیرا جذاب نشان دهد و م، ت  و ماجراجو، مرگ

ت و كم یاهم ت  ، رس 
 یآخر ، ممكن است چون هر واژه و هر دیم، ستیارزش ن

 
دگر نوشت كه فقط یه به هایبا تك یو . انسان باشد  ن لحظه زندگ

ا فته ین سبب او مبلغ و شیبه ا. میشو یك میاست كه ما به تجربه انسان بودن خود نزد، یفوق العاده و مرز ، یط اضطرار یدررس 
  یلحظه ها

 
سد كه بدون  ینو یك میبا احساسات رمانت، اول ك تا زمان جنگ جهاتز یكالس  یاوبااشاره به جنگها. شد  خطرناك در زندگ

د یدرم، ل نظایمیك و وسایكمك تكن ،  ستیدانست ونه فاشیست میونالیناس ت  یاوخودرا اد. د یر مرد در مقابل مرد! قرارگ، دان نی 
را به خواننده  یقهرمان پرور ، انساتز  یده آلهایا ینمودند و آنان بجا غیان مردم تبلیم ها سالها آثارش راباعالقه خاضی  گرچه ناز 

ز تلق  . نمودند   یمیر
گرچه دشمن ،  قرار گرفت توجیه دوم در كشور خود مورد ت   ان جنگ جهاتز یبعداز پا، دگر یچه و هایمانند ن، ونگر یت ارنس 
ان به سبب آثار ین عالقه فرانسو ید ایشا. آورد  ستم بشمار یسندگان مهم قرن بیازنو  یكیاورا ، فرانسه عتز یآلمان “ خوتز “

ز د اشاره نمود كه بیبا. درآغاز نوشت، ات فرانسهیب ادیر ونگر تحت تعثیاست كه ارنست  ستی یسوررئال ،  1944تا  1941 ی سالهایر
 یكه ارنست 

 
 و شب شعر به راه یم درآنجا محفل ادت  ، درفرانسه اشغال شده بود ، سمی! ارتش فاشونگر مسئول بخش فرهنیك

  یات وفرهنگ قو یانداخت و خودرا مخلص! ادب
ز
شدند كه  ونگر درآلمان مدیعینست سالها طرفداران ار . نمود !  یم فرانسه معرف
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گرچه آثارش شامل .  ننمود  چگاه مخفز یرا ه“خود“سم یك فاشی استتیر چون او تحق، بشمارآورد “ سمیك فاشیاستت“نده ید نمایاورانبا

  یفكر  یك سنت گرای یدئولوژ یا
ز
اف ش یوشته هاد تااز نش  نیل بارها كوشین دلیبه ا. د ینما انكار یم سم را ویلیو فاشیاو د، است ارس 

 یك سنت گرایونگر خود را ی. دانست“ سمیات فاشیجنا یقایبوت“از آثارخودرا  یكیاوحتا . د ینما ییر شگیسم پیناز  یدر رسانه ها
امون یر او دركتاب )رعد و برق پوالد( پ، نیاز منقد به نظر بعیصز .. سمیسنده جانبدار فاشیدانست و نه نو یست میونالیناس نظایم

گفت كه او گرچه یاو بود و آدرنو م یبرشت از هواداران نی  و داستانها، لیدر اوا. د ینما سخن یم و آدمكش  جنگ  خشونت و پوجر 
 . چپ ها هستند!  یه آرزوهایش شبیاهایرو  ویل، است یلیسنده رذینو 
  یاز جاده صاف كن ها یكیونگر را یارنست ، سابق یشورو  ن ادت  یمنقد 

 
 ان جنگ جهاتز یزپادند كه بعدایسم آلمان نامیفاش فرهنیك

پان  اتیو اوباكمك ادب. قرارداده بود  آلمان غرت   ستی یالیامیر  یدئولوژ یخودرادرخدمت ا ستی یطرح و كوشش ضد هومان، دوم
ز سم نیناز  یدئولوژ یت ایموجب تقو ، یگر   و نظایم ستی یفاش  . د یگردیر

 
و  از دوستی  ونگر را مخلویطیآثار ارنست ، درغرب چپ فرهنیك

ز د و بدبیك ناامیك رمانتیو اورا. ده است! یگانه رقصیب ك عرویسیادر یو  -ستادهیا اشتبایه یسنگر شمرد كه در  دشمتز  قلب “ یر
جنگ  ینی  سواركاران و سنت گرا، ونگر را ینی  ، تبار آلماتز  یهودین یاز منقد یكی. دند ینام یه دار یانسان رسگردان رسما“ت  ماجراجو
 ت  بایك و ز یراباكمك استت ت  خواست عقلگرایزبان مشغول بود و م یاگر یمیبه كشگاه دوران جنگ رسد یكه در آزما،  د یطلب نام
 . د یدان بدر نمایازم، احسایس

ال اشاره میازنقد ل بخش    سم یالیسم را ماده گرا دانسته و سوسیسم و فاشیكمون  دارد ویل ت  ونگر گرچه آرمان جمعگرایكند كه یی 
 ، كینعت و تكنبراثر ص، ونگر یدر نظر . را رد نمود  یكیبلشو 

 
ل یازدال  یكی. خودراازدست داده است ات انساتز یخصوص، زندگ

ز هایدگان روشنفكر درجامعه بود ونه بقول او میل اعتقادش به نقس مهم قش  برگز یبدل، سمیاو با فاش یمخالفت ظاهر   یدان لمیر
  یتهای! و قبول مسئولآلمان یناز  یحزب كار گر  (NSDAP) ستی یت در حزب فاشیا عضو یاو گو . سمیپابرهنه ناز 

 
راچندبار رد  فرهنیك

چون او در كتاب )كارگر( از . پرداخت است زمان خود یمی سیر دند كه به تحقینام ستی یونگر راآنارشیارنست ، ن ادت  یمنقد. نمود 
به اتهام  1944ونگر رسانجام درسال ی. دهد  را درجامعه باهم آشتی  خواهد نظم و آناریس  یم، ستی یفوتور -كیرمانت ق كوشش  یطر 
، زه گوته شهر فرانكفورتیجا یاعطا، نوجود یبا ا. دند یازارتش اخراج و آثارش ممنوع گرد، تلر یبا سوء قصدكنندگان به ه ت  آشنا

اض درفضا موجب موج  ، به او  1982درسال    یاز اعیی
 

ان بعدها همراه صدراعظم آلمان به یگرچه م،  شد  آلمان غرت   فرهنیك یی
 . دار او رفتید
و خاطره ، داستان، رمان، آثاراو شامل: مقاله. درآنجا درگذشت 1998ا آمد و درسال یدرآلمان بدن 1895نگر درسال و یارنست  
درمقابل  داشت و بعدها آنرا قطت   فی یدر موس ا استعداد خاضیگو   اودركودگ. دان و داروساز بود یمیش یپدر و . هستند ، شینو 

ز صنعت و ماش  یر
 

خوانده و عالقه  در دانشگاه فلسفه و جانورشنایس یو . ون فرانسه شد یعضو لژ  1913اودرسال . دانستیم  زده گ
ات داشت یبه قتل ! و گردآور  خاض  . حش 

اشعات و رعد و  -یمرمر  یصخره ها یرو  –آتش و خون  -ج عمویمیبس -نیمشكل عالء د– یشه ایش یزنبورها: ازجمله آثار او  
  معتز  –خطرناك  یدار ید – دو بار ستاره هایل –ابانها یا وخباغه -وار زمانید یدرپا -كارگر  -برق پوالد

 
  – و هدف زندگ

 
 هفتادسالگ

مقاالت  –اها یرو  -پرش زمان -ن هدفیبخاطر ا -خود یدرجستجو  -بعدازجنگ یسفرنامه ها -سیپول هیل اوتوتر  -وبربادرفتتز 
 . هستند -یجلد 22مجموعه آثار  – ست و یسیدرمجالت دهه ب ایسیس

ح و وصف سفرنامه ا. آورند  بشمار یم ستی یاورا اتوپ ینهاازرما بعیصز  ادداشت ی. است یسبك آثارش معمولن براساس گزارش و رس 
  یها یمقاالتش شامل تئور . ونگر درزمان جنگ بودند یمورد عالقه ارنست  یاز سبكها یكی، شیروزانه و خاطره نو  یها

 
و  فرهنیك

 ك فیشاهكار تئور . انتقاد از فرهنگ غرب هستند 
 

اول  مانند رسبازان زمان جنگ جهاتز  ت  مبلغ قهرمان گرا، او در كتاب )كارگر( رهنیك
دازد  یجنگ در قرن گذشته  د تا به ثبت ادت  یونگر كوشیارنست . است  . اروپا بیر

 

 . غرب ادبیات روستات   درزوج  ۔ ۷۵
 

 Eva Stittmatter (1930-210), Erwin Strittmatter (1912-1994). تا رمان اروین -از شعر حوا

 
یتماتر   سابق در سن ، مرگ حوا اشیی

ی
ف  در چند روز پیش ۸0شاعره و منتقد ادت  آلمان رس 

 
باعث شد که من در چند کتاب ، سالگ

 کوتاه او بگردم، تاری    خ ادبیات آلمان و چند دانشنامه مشاهیر 
ز
 شوهر نویسنده وی ، دنبال بیوگراف

ز
ویل در غالب این اثار با بیوگراف

یتماتر روبرو شدم که در سال یعتز ا  . درگذشته بود  ۱۹۹4روین اشیی
یتماتر  ز میباشد ، غیر از چند کتاب مجموعه شعر ، خانم حوا اشیی او نظری مثبت و خوشبینانه . خالق کتاب کودکان و تئوری ادت  نیر

ز وی مخلویط است از سنت . نسبت به جهان سوسیالیسم زمان خود یعتز استالینیسم داشت ادبیات ، ادبیات مردیمسبک نوشیی
وی در دانشگاه به تحصیل زبان و ادبیات رویم و آلماتز پرداخته بود و در سن جواتز با اروین . ۲0و ادبیات آغاز قرن ، رمانتیک

یتماتر   روستات  ، اشیی
ق آلمان ازدواج کرده بود ، نویسنده رمان سوسیالیستی گان  او ییك از همکاران مورد اطمینان کانون نویسند . در رس 

 سوسیالیستی سابق بود 
ی
ف  . کشور آلمان رس 
روی تاب ، آزادی مرموز تنهات  ، دلیل سعادت، یک گل رسخ همیشه غالب، برف ماه روی چمن، مجموعه اشعار  –از جمله آثار او 

ات و جنبه صف، نامه ها  وی در کتاب. هستند ، و زیر تابش نور رقصان، زیبات  ، عشق و تنفر ، صد شعر ، ترانه ای از سکوت، معلق
ز نشان میدهد   سابق رانیر

ی
ف یتماتر را طبق نیازهای استتیک نظام سوسیالیستی آنزمان  . های ادت  ادبیات آلمان رس  او آثار اروین اشیی

 میکند 
ز
یتماتر . کشور خود معرف  نمود  ۱۹۳0-۲0۱0میان سالهای  حوا اشیی

 
ق آلمان زندگ وی امروزه ییك از شاعره های مهم . در رس 

 . ن بیست بشمار یم آید آلمان در قر 
 

یتماتر  کرد  ۱۹۱۲-۱۹۹4میان سالهای  -اروین اشیی
 

ق آلمان زندگ ز در رس  ز منش  کانون نویسندگان  ۱۹۵4او در سال . نیر نخستیر
 سابق بود 

ی
ف یماتر  ۱۹۵۷و از سال ، آلمان رس  عضو  ۱۹4۷او از سال . ازدواج نمود ، شاعره و داستان نویس کودکان، با حوا اشیی
 . روستای اطراف محل سکونت خود را بعهده گرفت ۷ست گردید و مسئولیت حزت  حزب کمونی
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یتماتر  ز بود ، اروین اشیی  نیر

ی
ف او را خالق رمان ، امروزه گرویه از منقدین ادت  . عضو آکادیم هیز و منش  کانون نویسندگان آلمان رس 

 روستات  بشمار یم آورند 
 و . سوسیالیستی

 
ایط زندگ ات اجتمایع روستات   موضوع آثارش غالبا رس  رفتار روستائیان نسبت به ، تغییر

 فکری حزت  و بوروکراتیک، تغییر روابط تولید 
 

 . هستند ، انتقاد از لجاجت و ایستادگ
 انسان روستات  و خرده بورژوازی شهرهای کوچک است، نظرات روانشناسانه و ساده لوحانه او 

 
ح و توصیف رنج و زندگ . رس 

ز نمایشنامه ایست که مبارزه طبقاتی مدرن در روستاها را نشان ، ه " گور گربه " او گفته بود برشت در باره نمایشنام آن نخستیر
 . میدهد 

یتماتر  ، بدلیل عضویت در حزب سوسیال دمکرات آلمان ۱۹۳۳وی در سال . همچون پدرش شغل نانوات  آموخته بود ، اروین اشیی
ز رمان ا و در سال . از طرف نازیها دستگیر و مدتی را در زندان گذراند   40آثار او تاکنون به . در جراید آنزمان منتش  شد  ۱۹۵0نخستیر

اژی چند میلیوتز منتش  شده اند  ق سابق و  . زبان مختلف با تیر غالب خوانندگان آثار او جوانان و نوجوانان در کشورهای بلوک رس 
 کار او در آثارش غیر از روزمره  . کشورهای توسعه نیافته جهان سوم هستند 

 
دازد ، گ ز مییر ایط و روابط انسان و طبیعت نیر  . به رس 

یماتر  دازد ، با زباتز تصویری، اروین اشیی ز و عامیانه به گذشته رسمایه داری و تحول سوسیالیسم در روستاها مییر آمیر ز
غالب . طیز

 پرو . رمانهای تحویل او دارای عناض قوی اتوبیوگرافیک هستند 
 

ایط زندگ ح و توصیف رس  لتاریای روستات  و خرده آثارش رس 
 . و در دوره کوشش سوسیالیستی بعد از جنگ جهاتز دوم هستند  ۱۹4۵قبل از سال  بورژوازی روستاها 

دازد  غیر از رئالیسم ادت  و سبک توصیف . او در رمان هایش به ترکیب فرم روایتی سنتی و عناض اتوبیوگرافیک و شخیص مییر
ز روبرو میشود در آثارش خواننده با مسئول، روستات   او به مشکل سوسیالیستی نمودن . یت نویسنده برای نوسازی سوسیالیستی نیر

ز اشاره مینماید   . روستاها و وحدت اجباری دو حزب کمونیست و سوسیال دمکرات نیر
 مانند تائوئیسم و الئوتسه نزدیک شد 

ی
ف جمله رمانهای  از . وی در پایان عمر از نظام استالینیستی فاصله گرفت و به فلسفه های رس 

آغاز ، دکاتز در روستا ، بلبل آت  ، داستانهای کوتاه سه چهارم قرن، تقدیم، اوله بینکوپ، معجزه گر ، تینکو جوان، درشکه گاوی –او 
ی ز . هستند ، و کتاب کودکان پوتز پدرو ، -و عروس هلندی، گور گربه  -و دو نمایشنامه ، دوستم خانم تینا بابه، یکشنبه در روستا ، چیر

ز بصورت فیلم درآمد  کار او کتاب سه جلدی" دکاتز در روستا"شاه ایط  –وی خالق چند داستان بلند ماندد . است که بعدها نیر رس 
ز است، داستانهای ت  وطتز ، پزشک و شپش، داستانهای قناری، در هوا   . و خالق داستانهای کوتاه مانند خاطرات روزانه نیر

ین نویسندگان اجت  سابق میدانند که غیر از جایزه لسینگاو را امروزه از مهمیی
ی
ف بار جایزه میل ادبیات کشور خود  ۵، مایع آلمان رس 

ز دریافت نمود   . را نیر
 

 . ایسیات سیاز ادب اتز یقربان۔ ۷۸
 

 . ان ادت  یك جر یفراز و فرود 
س   Expressionismus. سمیونیاكسیر

 
س  ز دوبل، كافكا ،  بوشیز ، برشت: توان از یم، دند یرس فراموش نشدتز  تی یكه بنام و مشهور   ستی یونیاز جمله بازماندگان سبك اكسیر ، یر

  ین سبك ازخودبجایدر ا ینكه آثار یا ایبودند و  یهیز -ان ادت  ین جر یهوادار ا ا مدتی یآنها . نام برد ، سیو جو ، ش مانییز یها، بن
 . گذاشتند 

ام، تراكل: یشش تن از آنان بنامها ویل ز اشتایو ل، اشتادله، مارك، زورگر ، اشیی ز در ح، به سبب شور وطن پرستی ، نیشیی  جنگ یر
 . اول كشته شدند  جهاتز 

ز نشتیا. س: یگر آنان بنامهایپنج تن د، سمیدن فاشیبا بقدرت رس  -ایسیس یل فشارهایبدل، نیولفن اشتا، سیوا، تولر ، كلور ،  یر
 . زدند  دست به خودكش  . تر اجتماع

: یگر بنامهایدو تن د. دند یبقتل رس، و كورنفلد ، موهزام: یبنامها، سمیناز  یجبار ا یگر از آنان در بازداشتگاههایو حداقل دو تن د

 . ها بودند ی  در اسارت ناز ، دوم ان جنگ جهاتز یتا زمان پا، ثیو فون حد، رسنر 
 . دست به مهاجرت و فرار زدند ، انین جر یزبان ا ان آلماتز یهودیاز  وبخش مهیم

ن چپ یمنتقد. خودادامه دهد  سم شد و توانست به شغل پزشیكیهوادار فاش مدتی ، انین جر ین شاعران ایاز مشهورتر  یكی، بن. گ
به بن ، ابند یب انقالت   یایپرولتار  یبسو  رایه، بش  . و ر ، ش مانییز یها، برشت: گر كه نتوانستند مانند ید هستند كه گرویه مدیع

 .  شدند یر دند و گوشه گیبست رس
، شاعران ستی یآنارش یك جمهور یل یبه فكر تشك –است یك نمودن سیو استت – نمودن هیز  ایسیگر هم با هدف: سید گرویه
خود را ، ستی یاتوپ یاعالن حكومت جمهور ، در جنوب آلمان، ید از انقالب اكتی  شورو یبه تقل، 1918و در نوامی  سال  –افتادند 
 . شكست خوردند ، سمیسم و فاشیونالیبعد از چند ماه به سبب حمله ناس ویل. نمودند 

 ، یا را قطب مقابل بورژواز یپرولتار ، ستها یآنان خالف ماركس
ز
افته یبلكه خواستند با كمك قش  و صنف ناسازمان  -نكردند معرف

مندان، روشنفكران: عتز ی، پنجم !  ز و مجرم، فواحش، خانمان ها  ت  ، هیز  . ند یقدرت را حفظ نما، یر
س  ز سم درزبان التیونیواژه اكسیر   یاوج سالها. است، انیهیز ب:  به معتز یر

 
ز را ب یهیز -ان ادت  ین جر یا شكفتیك  – 1910 ی سالهایر

 دعوت كردند و مدیع یخواننده و مردم را به انقالب فكر ، اجتمایع-ایسیانجام انقالب س یآنان برا. آورند  بحساب یم 1925
ز مورخ. نو بوجود خواهد آمد  ت  ایدن، شدند كه با زوال جامعه و جهان كهن  یاندیر  سیر

 
سیر  ،شه فرهنیك سم را درآثار  یونیشه اكیر

ش از جنگ یانسان پ و رواتز  دروتز  یل بحرانهایكه بدل.  نند یب یم یسم فرانسو یو سمبول، تمنیو ، وسیكیداستا، ندبرگیاسیی : گذشته
س. بوجود آمد ، اول جهاتز  جامعه  یكیبه مبارزه با: انسان مكان، شخیص یدند به بهانه دفاع از حقوق فرد و آزادیستها كوشیونیاكیر
  یكیمكان. آلمان لهلیمیو  فرهنگ پادشایه، ت  ته بورژوایاتور  یساختارها، انبوه صنعت زده یتمدن شهرها، صنعتی 

 
 شدن زندگ

 ، ته دولت و خانوادهیاتور ، كیبوروكرات
 

  علم و فن زده گ
 

 . وابسته جمیع یتسلط رسانه ها، زندگ
 

 یاجبار  ت  و نظم گرا عقل زده گ
دازند ، انسان و جامعه  . بیر
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سیعلت وجود جر ، گر ید گرویه   ز غات رنگیتبل: دانند با یم سم را رقابتی یونیان اكسیر   یكاالها  اباتز ی خیر

ز
 یرسانه ها ت  مغزشو، مرصف

 یترس و ب، یه دار یرسما جمیع
 

، رونق فن و صنعت حمل و نقل و تحرك، بزرگ و بدون مسافرخانه!  یانسان در شهرها گانیك
س، سمیب مانند: ناتورالیبا مكاتب رق یفكر -مخالفت احسایس س. سم نو یو رمانت، سمیسمبول، سمیونیامیر خودرا ضد ، ستها یونیاكیر

س یظاهر  و فتوكتر  یو عكس بردار  ستی یناتورال ت  واقعگرا حوادث و  علت و معلویل و برریس، ف روانشناسانهیتوص، ستی یونیامیر
 ، اتیواقع

ز
اض بیدل یگر یگروه د.  نمودند  معرف ، سمیالیشدن امیر  جهاتز ، مبارزه نسل ها ، ته صنعتیه اتور ل رشد آنان را: اعیی
س ن سبب بخش  ید به ایشا. آورند  بشمار یم. ان جهان و انسانیاحساس خطرپا  . ستها به عرفان و عالم خلسه پناه برد یونیاز اكسیر

اضز ین جر یا، گر از صاحب نظران چپید یپاره ا  روابط ، اجتمایع عدالتی  ت  ، یواز ه بورژ یستم علیدانند درآغاز قرن بیم ان را اعیی
 یب، ایسیك سیدمكراتیر غ

 
  گانیك

 
ز آنارش كه از موضیع  -حاكم دولتی  فرهنگ رسیم ت  محتوا ت  ، فرهنیك و  به انتقاد اجتمایع ستی یغالی 

اضز ید گرویه.  ان روشنفكران چپ محدود ماند یشود و م یكه نتوانست توده ا  انتقاد و خشیم، پردازد  یم ایسیس  گر آنرا اعیی
س یو صور  انتقاد و مخالفت سطخ. آورد  به حساب یم یه دار یك در برابررسمایرمانت نند كه مثلن  یب ستها را در آنجا یمیونیاكسیر

سیا ای، پرداختند  السم نیمیامیر  به علل جنگ طلت   ویل، گرچه ضد جنگ بودند  در تمام  ت  خرده بورژوا اتز یسم را جر یونینكه اكیر
روشنفكرانه كه ضد  ا خشم انقالت  ی، بوجود آمد  یانحصار  یه دار یرسما ینامند كه در دوره گذر بسو  یم و ادت   یهیز  ینه هایزم

سیستایا یفرم ها  انقالت  یندگان ادبین وجود چند تن از نمایبا ا. بود  ستی یو ناتورال ستی یونی: امیر
. ر ، مانند برشت، یكارگر -ات و هیز

سین ادعا را كه جر یچپ ا نیمنتقد. ون زدند یر از آن ب، مان. و ه، بش   زبان و  ستی یالیسم سوسیهمان شكل رئال، ستی یونیان اكسیر
سیرا قاطعانه رد م، است ات آلماتز یادب به كنار زده “ یسم انتقادیرئال“ ق نویعیرسانجام از طر ، سمیونیكنند و خوشحالند كه اكسیر
س یكینزد. شد    ستی یونیجهان اكسیر

 
 .  قابل انكار استیر امروزه غ، ستی یالیستنسیاگز  به فلسفه زندگ

سیمرحله اول ادب  ز سم با ژانر شعر بیونیات اكیر و داستان ، د بنیگاتفر ،  ن شاعر آنیمشهورتر . آغاز شد  1914-1910 ی سالهایر
 یب، ت  تنها: كافكا به،  س آنینو 

 
 ، زوال، چاره گ

 
  ت  ، آواره گ

ز
 ، هدف

 
شاهد  برشت ما  یدر درام ها. پرداختند  انسان غرت  ، و افشده گ

، ستی یالیسم سوسیرئال یبسو ، بش  . ر . د یرس ت جهاتز یخود به مشهور  یانتقاد یبا رمانها، ش مانییز یها. میشو یم انتقاد اجتمایع
 . پرداختند  و عرفاتز  به موضوعات مذهت  ، ن مكتبیتبار ا یهودی، زبان شاعران آلماتز . و طبقه كارگر رفت، سمینیاستال

س ه ینظر ، چهین ستی یلیهین ینجات خود از تئور  ید تا برایكوش،  سم حل شود ینكه درمكتب دادائیش از ایسم پیونیمكتب اكسیر
ز شتیت انینسب ستها از یونیاكسیر س یانتقادات مرحله ا. د یر كمك بگ،  نگر یواه و فلسفه شكایک، نگیخ لسی    تار  ید هدفمندیعقا، یر

س یباعث شد كه در بحث ها و تمدن صنعتی  ت  عقل گرا به آنان ، بن ایسیس ییر و با اشاره به موضع گ 1937ل سا ستی یونیاكسیر
س“ شهیر  ت  “ات یدا از اشاعه هیز و ادبیها در دوران حكومت خود شدی  گرچه ناز ،  بزنند  ستی یتهمت شبه فاش ممانعت  ستی یونیاكیر

س. نمودند  ز دوبل، تراكل: ستی یونیامروزه آثار اكسیر  . ود یر مبشمار  ات آلماتز یمهم از ادب بخش  ، میو ها، بن، یر
س  ته را از نظر فرم و محتوا در یو گرچه آنان پروسه مدرن، ات مدرن غرب بشمار آورد یاز ادب توان بخش  یرام ادت   یست هایونیاكسیر

ز همزمان به انتقاد از آن ن خود هظم نمودند و یل رسانجام وارث  سم هم گرچه سالها به تمسخر آن پرداخت ویلیدادائ.  پرداختند یر
س س. شد سم یونیاكسیر ، بنگاه نش  : یرا داشتند و گرچه دارا یو هیز  ادت   ینمودن فرم ها انقالت   یست ها درآغاز ادعایونیاكسیر
ز ب نیاغلب مورد سانسور و تعق، و رسانه خود بودند ، كافه،  مجالت، محفل، كلوپ،  كتابفرویس  ،  جاپخانه  یآنها برا. گرفتند ی قرار میر
و انفجار فرم ، و مخالفت با منطق زباتز ، خودرسانه یواژه ساز ، شیده و تلگراف نو از سا گایه،  جان احساسات شخیصیابراز ه

سی 1919در سال . نمودند  استفاده یم، گذشته  ك ادت  یاستت یها سقوط و زوال “ با عنوان  ستی یونیك مجموعه شعر اكسیر
سون. د یمنتش  گرد“ تیبش    . كردند   استفاده یم شیاز فرم كوتاه نو ، شیستها در داستان و نوول نو یاكسیر
  

 فیلسوف جنجایل، نیچه؛ شاعرآوانگارد ۔ ۷۹
 

 Friedrich Nietzsche (1844-1900) روشنگری وفلسفه باکمک سخنان برگزیده، نیچه
  
تامن ، "بگو به چه نیازداری: نوشته بود ، پیش ازاقدام به خودکش  درزمان جنگ جهاتز دوم، منتقد وروزنامه نگارآلماتز ، توخولسیك 

. سخن گفته بود ، یعتز نیچه باکمک جمالت قصارش در رد ویا تایید هرموضویع، درآن باره نقل قویل مناسب ازنیچه برایت بیاورم"

ه ونه لعنت  ز امروزه نیچه گرایان فرانسوی میکوشند تاازاو فاشیست زدات  نمایند ومدیع هستند که فلسفه نیچه را نه ایده آلیر
داشت که طبق میل خود اورا گایهچون نیچه دوستان و ، بایدنمود  ز ، ضددمکرات، فاشیست، نژادپرست: طرفداران غرض ورزی نیر

ه یم نمودند  امون مسائل گوناگون رامیتوان کشف کرد . ضدزن و غیر درباره تئوری : ازآنجمله، حتا امروزه نظرات جدید نیچه پیر
ه، القاخ، آشتی باطبیعت، محیط زیست، فوایدعلوم تجرت  ، فلسفه زبان، حقیقت گرچه بخش سیایس ،  زیبات  شنایس و غیر

ز سوء استفاده نمودند ، فلسفه اوپراز تضادوتناقض است ز بار . به این دلیل فاشیست ها ازاونیر و امروزه فراموش گردیده که نخستیر
وء استفاده س 1904هال" ازنظرات نیچه برای قتل عام رسخپوستان در سال . آمریکات  ها بودند که با کمک متفکری بنام " گ

 ننمودند . نمودند 
ز
ز خودرا ، آنطور که مثال روبسپیر خودرا روسوت  ، نازی  ها خودرا گایه بطورآشکار نیچه ای معرف و استالیر

 کرده بودند 
ز
باهم سازش نداشتند . مارکسیست معرف ز اتژی ناسیونال سوسیالیسم نیر

بایداشاره نمود که فلسفه سیایس نیچه واسیی
 مانند: نااویل آمریکات  . دمکرات آلمان بود -دار حزب سوسیالچون نیچه قبال مدتی هوا

برنارد ، درغرب نویسندگان واندیشمنداتز
ز و آدرنو آلماتز ، کامو و ژید فرانسوی،  شاو انگلیش نیچه را یک طبیب پیشگو ، آدرنو و هورکهایمر . تحت تعثیر نیچه بوده اند ، یاسیر

 . و روشنگر میدانستند 
  34نیچه درسن  

 
وی سالها استاد . بدلیل بیماری جسیم و روج بارنشسته شدوازشغل استادی درکشور سوئیس کناررفتسالگ

ز بود   یعتز تبار شنایس واژهها درس ، وی دردانشگاه. تاری    خ ادبیات یونان باستان و آموزگار دستورزبان التیر
 

خود دررشته فیلولوگ
اودررابطه باانتقاد اززبان مینویسد که کشف . برای علم وکشف حقیقت هیز است و نه وسیله ای، وی میگفت که زبان. خوانده بود 

 ندارد بلکه زیبات  شنایس درزبان مهم است
. قابل شناخت نیست، گرامر و عقل،  چون جهان ازطریق: زبان، صوری حقیقت اهمیتی

. یق کتاب منتش  کرده استوغالب مونولوگهای خودراازطر ، اودرکتاب )رسچشمه زبان( مدیع شد که زبان محصول غریزه است

به  ز نیچه عالقه خاض به تبارشنایس لغات داشت و میگفت که تبارشنایس نباید فقط تاری    خ مفاهیم باشد بلکه بایدنگایه انتقادی نیر
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ین رسانه بیان است. تاری    خ مفاهیم بنماید  ی دینوزیویس . درنظر او ویل موسیفی قوییی ی آپولوت  و موسیفی راهیز

او زبان راهیز
ز پرداخت. نیچه خودرا مخلوق خدای یوناتز یعتز دینوزیوس بشمار یم آورد . یدانستم  نیر

یعتز نویع ، اوبه اسطوره نمودن موسیفی
ز  . غالب آثارنیچه بصورت سخنان برگزیده نوشته شده اند . طبییع و اصیل که حتا پیش ازشعروجودداشته است، زبان نخستیر

(خ ایده ، منظوراو: آزادی ازسنت رمانتیک آلماتز ، از "آزادی فکری" یادمیکند ، ود به ولتیر اودرتقدیم کتاب )انساتز واقعا انساتز
گرات  ، آلیسم

یک و افالتون گرات  ، مسیحیت، واگیز ز چون ماهنوز به دستور زبان وگرامر ، اودررابطه زبان و عقل میگوید . بود ، متافیر
 . آزادشدتز نیستیم، ازبحث وجودخدا ، وابسته ایم

ین شاعران زبان آلماتز استگرویه ازمن   ین خالق ومبتکر زبان . تقدین ادت  مدیع هستند که نیچه ییك ازبزرگیی اورابعداز هاینه مهمیی
 زمانش بحساب یم آورد . آلماتز بحساب یم آورند 

 
فیلسوف مد روز زمان دولت پروس ، او . نیچه خودرا ییك ازآوانگاردهای فرهنیك

بود  19درقرن  ز  فلسفه اورا انتقا. نیر
 

، فلسفه فرهنگ وهیز درآغاز فعالیتهای روشنگرانه نیچه. استتیک بشمار یم آورند -دی فرهنیك
 نمود ، هیز برای نیچه؛خالف هگل. درمرکز نوشته های وی قرارداشت

 
بدون ، رسانه ای است که باکمک آن میتوان بااضداد زندگ

 هیز بود و انسان علم گرا ادامه راه انسان   وی در کتاب )دانش فرهبخش( مینویسد . اینکه نیاز به آشتی آنان باشد 
ی
که علم ادامه ترف

دوست است یش مان. هیز ز ، برشت، امروزه نویسندگاتز مانند: توماس و هاییز و یوهان بش  را ، گاتفرید بن،  اشتفات گئورگ، دوبلیر
 . تحت تعثیر اومیدانند 

ز کنندگان نیچه بودند   خودرا ، دریدا ، دلوژ ، لیوتار : ست مدرنهات  مانند پ. آوانگاردهای آغاز قرن بیست ازجمله تحسیر ز و فوکو نیر
 نمودند ، هابرماس، آدرنو ، بلوخ. تحت تعثیر او دانسته اند 

ز
ز اورا ییك از روشنگران مدرنیته معرف ز نیر گرچه نیچه خود درباره ،  و بنیامیر

رهنمودی موردپسند برای ، تاری    خ فلسفهسوء ظن نیچه به تمام سیستم گرایان . سکوت نموده است، روشنگری دولت پروس ازباال 
نیچه و فویرباخ راباید ازجمله ، اگرهگل رافیلسوف دین بنامند . چون فلسفه نیچه دارای یک سیستم بسته نبود ، پسامدرنها گردید 

 ، در آغازکارفکری نیچه. فیلسوفان منتقد دین بشمارآورد 
نیچه مینویسد که بعیصز ها بعداز . تعثیر فوق العاده ای داشته اند ، هو رابطه دوستی خانم سالوم، موسیفی واگیز ، فلسفه شوپنهاور 

نیچه خواهان بازگشت به دوره آرکائیک ماقبل سقرایط است . فیلسوف مورد عالقه نیچه ویل هراکلیت بود . متولد میگردند ، مرگ
. مردن و شدن است، زایش، وسه ای از زوالاوبه نقل از هراکلیت مینویسد که جهان پر . یعتز به دوره فلسفه دردوران تراژدی یوناتز 

فلسفه . بحث های تجریدی بشمار آورد ، اوتمام تاری    خ فلسفه بعداز هراکلیت راگمرایه نامید وفلسفه غرب از زمان افالتون تاکنون را 
 نیچه

ز
 اوداشت و بدون بیوگراف

 
ممکن است، نیچه رابطه ای تنگاتنگ بازندگ طه اوج وپایان هایدگر اورا نق. فهم فلسفه او غیر

یک غرب دانست که نیاز به آغاز دیگری را مطرح نموده است ز نیچه مینویسد که تمام کوششهای دیتز وفلسفز که خواسته . متافیر
دازی و جنون بوده اند ، باشکست روبرو شده اند ، اند جهان ایده آیل بسازند  یکها خیالیر ز با اینوجود چپ های . چون تمام متافیر

 . سوف رسمایه کالن در دروه پیش از اوج کاپیتالیسم نامیدند مارکسیست اورا فیل
اندیشه دانست، نیچه باقدری اغراق   درسیر

 است با دینامیت . خودرا رادیکال ترین متفکر ونقطه عطفز
ز
اودرجات  میگوید فیلسوف

 . ن دهد درنظر او فیلسوف باید مانند قانونگذار باشد و راه را نشا. وپتک نابودی ارزشهای سنتی گذشته
ی
امون مفاهیم اخالف اوپیر

موجب ، پیش بیتز او که درآینده انسان فقط روی اساس فرضیه ها خواهد زیست. اشاره میکند که آنها ابدی نیستند و تارجز دارند 
 ازطرف ویلیام جیمز گردید 

 
ا وی مینویسد که انسان نه تنها موجودی شناخت گرا بلکه عملگر . استفاده عمل گرات  فلسفه زندگ

است چون اوضاع جسیم وفکری او مستقیما به جهان وابسته اند  ز . به این دلیل نیچه راگایه یک رئالیست عملگرا دانسته اند ، نیر

مندان خودآزاری و فشار آبزورد ، فیلسوفان و روحانیون اشاره کرده وآنرا نشان سادیسم، نیچه به کشف عرفان وعالم خلسه نزد: هیز
 آبزورد و عرفاندرنظر نیچه فشارزن. نامید 

 
 . خاص انسانهات  است که اراده خود را نتوانسته اند عمیل نمایند ، دگ

ز گفت زردشت( مینویسد که زمان ، نیچه ازفلسفه تاری    خ هگل که تاری    خ جهان را دادگاه جهان نامید   فاصله گرفت و در کتاب )چنیر
دازد و میگوید باید بانظری زیباشناسانه و او به دفاع . پادشاهان گذشته است و خلق نیازی به شاه حاکم ندارد  استتیک ازتاری    خ مییر

ی به تاری    خ نگریست ز میداند . آن باید هیز شود ، اگر تاری    خ نتواند علم باشد . هیز  سعادت آمیر
 

ط یک زندگ گرچه ،  وی فرامویس  را رس 
ی و زیباشناسانه به تاری    خ او امیدوار است که. انسان درنظر او متاسفانه نیم تواند حوادث تاری    خ را فراموش نماید  ، بانگایه هیز

دازانه نمودن تاری    خ اورا بعنوان فراراز واقعیات تاریخز ،  شاید بتوان با واقعیات خشن و حوادث ناگوار کنارآمد  گرچه نباید خیالیر
 . ت  خون و مرده نامیده بود ، وی در جای دیگری فرهنگ مدرن رابا اشاره به صنعتی شدن جامعه. بحساب آورد 

ز ثابت   ز دچار تحول و تغییر شده ودرآینده نیر  درگذشته نیر
ی
 مینویسد که ارزشهای اخالف

ی
وی بااشاره به ابدی نبودن مفاهیم اخالف

ز انسانها ، نخواهندماند   کشف و تعریفهای انساتز هستند و نه پدیدههای طبییع که منتظر کشف و یافیی
ی
چون مفاهیم اخالف

 . باشند 
ی
ارزش خودرا بعداز چندقرن ازدست داده ،  که انسان غرت  از سنت مسیخ همراه خود آوردهاومیگوید که مفاهیم اخالف

اومینویسد که درجهان مدرن که اسیر نیهلیسم . چون خدا مرده و انسانها هنوز درغارها نمایشنامه سایه های اورا نشان میدهند ، اند 
 تجدیدنظر گردد چون نی

ی
ز و دشمن آن است، هلیسم مدرنشده است باید درتعریف ارزشهای اخالف  ستیر

 
آزمایش انسان . زندگ

 و مرگ دائیم
 

چون تاری    خ مدام تکرار میگردد . ت  هدف و ت  معتز را باید بطور تکراری تحمل کند ، فعیل درآنجاست که او یک زندگ
ز است، این تکرار ابدی، و بهشتی وجودنخواهد داشت وصیه میکند که ازنظر فردی نیچه به انسان ت. نوع فوق العاده نیهلیسم نیر

 ، باید برخود 
 

زکاری هایش مسلط شود چون باالترین هدف درزندگ ی . دیدارومالقات باخود است، صفات و پرهیر ز انسان آن چیر
ز کشف ابرمرد این بود که دیگر اعتقادی به خدا نداشت چون براثرمرگ خدا ، به نقل از نیچه. خواهد شد که اکنون هست نخستیر

 . سلط برانسان وجود نداشتدیگر قدرت و ت
 

چون این ، بدون هدف و معتز باشد  باید هدف انسان تسلط بر این هستی و زندگ
 موجب فرم افرایط نیهلیسم شده است

 
نیچه یک نیهلیسم اروپات  را پیش بیتز نمود که . تکرارمدام و اجتناب ناپذیر مرگ و زندگ

 گم شده خ
 

ز زندگ پیش بیتز فرهنگ اروپات  دردوقرن آینده زمان نیچه بصورت . واهند بود درآن تمام ارزشهای قدییم و قوانیر
ز بناشده بود  ز موجب مرگ خدا شد؛ فرهنگ نیهلیستی که روی حوادث فاجعه آمیر  . نیهلیسم نیر

ز فرانسوی طرفدارنیچه مینویسند که نیچه ناسیونالیسم رانشان دوران انسان گله ، دررابطه با رد نظرات راستگرایان  ای محققیر
ز عقب افتاده ترین خلق اروپا لقب داد . میدانست و آنرا رد نمود  از آمدن طبقه جدید ،  او آنزمان آلمانها رانیر گرچه نیچه درآنجا خی 
ف ترین انسان تاری    خ نامید! . یعتز برگزیدگان میداد  ز ردنمود ویل خود عیش مسیح را بارس   . او کلیسا و پیام مسیحیت رانیر
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 . ده سیایس زمان فاشیسمیادی از دو نویسن۔ ۸0

 

 . آمریکا به سوسیالیست های ادت  اقامت نداد 
Feuchtwanger, Lion (1884 – 1958), Kisch, Erwin Egon (1885 – 1948)  

 
ترین نویسندگان، خالق رمانهای تاریخز وانتقادی، منقد تئاتر ، نویسنده آلماتز یهودی تبار ، لیون فویشتوانگر   ییك از مهم ترین و معی 

حاکمیت فاشیسم باعث شد که . بابقدرت رسیدن نازی  ها کشورخودرا ترک نمود  1933اودرسال . تبعید درزمان فاشیسم آلمان بود 
ز بدلیل جانبداری اوازشوروی درحال . فکروعمل وی سیایس شوند  روزولت ازوی دعوت نمود تاازفرانسه به آمریکا برود و استالیر

ز ،  با روی کارآمدن مک کارتی درآمریکا ویل، با وی دیدار کرد ، جنگ بافاشیسم ، اورا به جرم کمونیست بودن همچون برشت و چاپلیر
 . درآمریکا محاکمه نمودند  1948درسال 

ین داستانشایان نیمه اول قرن   . اودرآغازخالق نمایشنامه های سوسیالیستی و پاسیفیستی بود ، بود  20فویشتوانگر ییك از مهمیی

لقب وقایع ، اوباافکار واحساسات سوسیالیستی . سبب رمانهای هومانیستی وضدفلشیستی وی میباشند  مشهوریت جهاتز اوویل به
مسئول واجتمایع تمایل یافت. نگار هومانیستی بخودگرفت اوتادم مرگ ییك از . وی درزمان تبعید ازاستتیک ادت  بسوی هیز

اژ باال بود که آثارش به وی چون درجواتز بدلیل یهودی بودن . زبان خارج  ترجمه شدند  20 پرخواننده ترین رمان نویسان آلمان باتیر
امون تئاتر روی آورد  هومانیستی و ، او ییك از نوگرایان رمان تاریخز ازموضیع روشنگرانه. نتوانست استاد دانشگاه شود به نقد ادت  پیر

از روشنگری. عقلگرایانه بود  ز میباشند ، آثارش غیر  . رسگرم کننده نیر
امون انساندوستی . خ از دید ماتریالیستی یم نگریست وسهیم برای تفسیر عقلگرایانه و گذشته انساتز داشتوی به تاری     پیر
قوای قضات  وابسته و ، سیاست دیکتاتوری، درنظراوفاشیسم ترکیت  بودازرسمایه کالن. اوبه خوانندگان اخطارمیداد ، وبلندنظری

مند درمبارزه اجتمایع یم پرسید ، د درخارجوی ازآغاز زمان تبعی. اعمال لمپتز جنایتکاران امون نقش هیز آثاراو درزمان جنگ رسد . پیر
نشدند ، بدلیل جانبداری وی ازسوسیالیسم، غرب  . در بعیصز ازکشورهای رسمایه داری منتش 

اودرآغازتحت . د تاری    خ را پروسه وجریاتز آموزنده برای انسان میدی، وی همچون برشت، اومدتی همکار برشت در تئاتر حمایس بود 
منددرمبارزه علیه دیکتاتوری اشاره نمود  . تعثیر اسکار وایلد آثاری درمکتب رمانتیک نو نوشته بود ویل درسالهای تبعید به نقش هیز

ز بود ، درسبک داستانشات   وی درنمایشنامه های اجتمایع خود به سیاست استعماری غرب اشاره  . اوزیرتعثیر توماس مان و دوبلیر
اودرزمان تبعید به نویسندگان نیازمند کمک . تاری    خ و فلسفه درس خوانده بود ، شتوانگر دردانشگاه دررشته های ادبیاتفوی. کرد 

 . مایل نمود 
 
 

ز قرباتز بقدرت رسیدن ، ت  وطتز ، او آواره گ و یهودی بودن خودرا نویع جهانوطتز بحساب یم آورد و میگفت که یهودیان نخستیر
 . تعقیب یهودیان و تئوری نژادگرایانه فاشیسم راافشا نماید ، ادربعیصز ازآثارشاوکوشید ت. فاشیسم بودند 

 مرفه ای داشت. پدر لیون فویشتوانگریک کارخانه دار ثروتمند بود 
 

دوستی درباره اقامتگاه وی . وی درسالهای تبعید درآمریکا زندگ
 کند؛ خانه ای مانند قرص : مینویسد 

 
ز ، کتاب  11000، اطاق 20با ، روی تپه، ب دریا ل، " نویسنده باید مانند او زندگ ، چندماشیر

ز   پرازدرختهای نارنج و لیمو! "، دریاچه ای پرازمایه، آهو ، گربه،  سگ، همش ، باغبان، راننده، آشیر
ز

 . بایع
، درفرانسهشیطان ، ماه مه، کلکته،  ازجمله آثار او: جزایر نفتی . وشعر است، مقاله، رمان، داستان، لیون فویشتوانگر خالق:درام

شناخت،  اسلحه برای آمریکا  ین، گویا یاجهان فقیر افزاده زشت، یهودی شیر  یهودی، سه جلد یوسفز ، خانم ارس 
 

روزی ، پشان، جنیك
، خانواده آپرمن، موفقیت، سالن انتظار ، خانم یهودی، درسهای دیوانگان یا مرگ ژان ژاک روسو ، رویاهای روستات  ، فراخواهدرسید 

ان جنگ، تبعید   ادوارد دوم، بازرگان هلندی، اسیر
 

ه میباشند ، رسودهای اسپانیات  ، موفقیت، جنون شیطان بوستوتز ، زندگ او . و غیر
جلدی  20مجموعه آثار . رفتارخشن با شکست خوردگان درجنگ را نشان داد ، اثر آشیلوس، با ترجمه نمایشنامه "ایرانیان"

شدند  1959اودرسال   . منتش 
پایه گذار ، خالق رپرتاژهای انتقادی باکیفیت ادت  ، ورنالیست یهودی تبار آلماتز زبان اهل چکسلوایکنویسنده و ژ ، اروین کیش 

ی عجیب تر از حقیقت ساده نیست " میباشد . ژورنالیسم مدرن وییك ازاستادان این ژانر بود  ز اوبدلیل . معروف ترین جمله او: " چیر
 عجیب وپرماجرات  داشت چون، عقاید مارکسیستی 

 
 . بارها دستگیر وبطورمکررازکشورهای مختلف اخراج شد  زندگ

گاردهای رسخ درمونیخ گردید  1918اودرانقالب نوامر  کت کرد ورهی  واردحزب کمونیست   1919وی درسال . شهر وین رس 
ال وی درس. کشورخودگردید ودرجنگ داخیل اسپانیا درجبهه کمونیستها وجمهوریخواهان علیه راستگرایان به مبارزه پرداخت

 . کشورخودرا ترک نمود ،  بابقدرت رسیدن فاشیسم 1933
بار تجدید چاپ  15کتاب " گزارشگربرق آسای " او .  انتقادی و انقالت  زمان خودبود ، ییك از روزنامه نگاران اجتمایع، اروین کیش

 گرات  . گذاشت  20شد و اثرمهیم روی رشته روزنامه نگاری قرن 
کتابهای اورابرای آموزش ،  ارشدقت و واقعگرات  آث، به سبب عیتز

ی برای مبارزه اجتمایع بحساب یم آورد . به روزنامه نگاران جوان سفارش میدهند  . وی استاد رپرتاژنویش بود وآنرا وسیله ای هیز

 کارگ، استثمار ، جنگ، اودرباره فقر . رپرتاژ واقعگرایانه وتحلییل او ژانر ادت  خاض درتاری    خ ادبیات غرب شده است
 

جهان ، رانزندگ
 . رپرتاژهای ارزشمندی درمطبوعات آنزمان بچاپ رساند ، تاریخز -محیط اجتماع و مسایل ادت  ، صنعت

وی ییك از پایه گذاران شورای  . قرن گذشته به جانبداری ازانقالب کارگری و انتقاد اجتمایع از کاپیتالیسم پرداخت 20وی در دهه 
و نظایم گری ، استثمار ، به مبارزه علیه شوینیسم، اوباجانبداری ازفقرا وتحقیر شده گان. کارگران ورسبازان انقالت  درشهر وین بود 

ز رسبازان درجنگ جهاتز اول. پرداخت  غم انگیر
 

ز جامعه آمریکا ، ازدیگر موضوعات آثاراو: زندگ  اقشارپائیر
 

 سخت انسانها ، زندگ
 

زندگ
 یهودیان در گتوها ، درشوروی آنزمان

 
 ، زندگ

 
نازی  ها نه تنها آثارش را ممنوع نمودند بلکه .  تبعیدیان درمکزیک بود و جنجالهای زندگ

تاپایان عمر ، اوچون درآمریکا دید که رسمایه داری باانسانها چگونه رفتار میکند . آثاراورا طعمه آتش نمودند ، درمراسم کتاب سوزی
 . یک سوسیالیست وفادار ماند 

چون ییك از متنفرترین ، زی مجلس نازی  ها درآلمان دستگیر و اخراج شد او درشب آتش سو . پدر وی تاجرصنایع نساج  بود  
 . روشنفکران یهودی درنظر فاشیسم بحساب یم آمد 
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کارل مارکس در ،  بازار جنجال فروشان، تغییر آسیا ، بهشت آمریکا ، بلشویکها -آخوندها-تزارها، گزارشگر برق آسا :  ازجمله آثار وی

ز مخفز ، فالن جا  و مکاتبه ای خیایل ، رسبازی در شهر پراگ، کوچه ها و شبهای پراگ،  کشفیاتی درمکزیک،  گتو   7 داستانهات  از ، چیر
 . هستند ، با هیتلر 

 

 با گیتار ادت  ۔ ۸۱
ی
 . شعر خواتز اخالف

 

 . و عالقمندان به کتاب، میان مزاحمت قانون حاکمان -ادبیات
 

ز سالهای دراین نوشته کوتاه هدف آنست که اشاره ای به اوضاع ادبیات در  شوروی سابق درزمان خروشچف و برژنف بیر
 . بشود  1985تا1954

ز درسال ، طبق آماری ! له شده وازپای درآمدند  500حدود  1953درمراسم خاکسپاری استالیر کت همگاتز و . نفرزیز دست و پای رس 
ز رااعدام نمود بلکه حدود  ز  10خروشچف بعدازبقدرت رسیدن نه تنها وزیراطالعات وامنیت استالیر سال به افشا وجنایات استالیر

از ادامه دیکتاتور زدات  وتعقیب ، ویل با بقدرت رسیدن برژنف که خود یک نئواستالینیست بود . زدات  سیستم شوروی پزداخت
ی شد  ز کتاب سه جلدی خاطراتش با کمک چند ژورنالیست! . جنایت کاران استالینیستی جلوگیر نه تنها جایزه ، لئوتز برژنف با نوشیی

ز درسال  بقول منتقدی او تنها کش . رااز آن خودنمود بلکه کوشید تا عضو انجن نویسندگان اتحادشوروی شود  1979ادت  لنیر
هیچگاه نخواند ! باید اشاره کرد که کنگره نویسندگان بعداز  ز سال  20است که نه تنها کتابهایش را خودننوشت بلکه آنان را نیر

ز  درزمان برژنف موج سویم از اهل قلم به خارج فرار . خروشچف دوباره تشکیل جلسه داد درزمان ، ممنوعیت درزمان استالیر
 . به مهاجرت پرداختند  70و گروه سوم در دهه ، و گروه دوم بعدازپایان جنگ جهاتز ، نمودند: گروه اول دردوره بعدازانقالب

کت میکردند چو  30000دربعیصز ازجلسات شعرخواتز حدود  1960درسال  ن چاپ کتاب شعر بطور رسیم شنونده رس 
شاعره ، آنا آخماتوا . بار به معرض اجرا درآمدند  9000و بعیصز ازنمایشنامه ها تا حدود . بامحدودیت قانوتز روبرو شده بود 

ض  "نامید چون آنان غالبا مخفیانه دستنویس و پخش میشدند ، معیی
 

گ درکنگره نویسندگان درسال . اینگونه آثار را " ماقبل گوتنی 
" اجازه بدهید بیشیی بنویسیم تا بیشیی جلسه برقرار کنیم : نویسنده ای گفته بود که، دررابطه با انتقادازفضای ادت  شوروی 1954

گروه تعقیب ،  "اکنون دو گروه درچشمان همدیگر یم نگرند : و خانم آخماتوا درباره بازگشتگان از اردوهای کاراجباری نوشت که. "
دست از ، نوسندگاتز هستند که بدلیل پایداری به اصول اخالق، و دیگری گفت که قهرمان امروزی ما  . شده وگروه تعقیب کننده "
 برداشته باشند 

 
ز بار نویسنده ای بنام انبورگ درسال . نویسندگ ز رماتز با عنوان " ذوب یخ ها  1954توضیح اینکه نخستییر با نوشیی

؛ درزمان خروشچفدوره آزادی نست  ادت  بعداز استال، و هوای آفتات  " ز ز نامید  یر نویسنده دیگری بنام دودنیسف . را این چنیر
 نیم کنند 

 
شکوفات  . دررابطه باادبیات شکایتی علیه نمایندگان رسیم جامعه شوروی گفته بود که انسانها تنها از طریق نان زندگ

حمایت از رمانهای تبلییعز آبروی این  خصوصیت خاص ادبیات پسااستالنیستی بود چون اوبا ، داستان کوتاه و نوول، مجدد شعر 
ز میان خواننده و نویسنده سه نوع سانسور حاکم بود . ژانر را برده بود  سانسور اداره ، سانسور نارس  : ادعا میشود که در زمان استالیر

 ویل تنها ژانری بود که سالها رونق داشت. و خودسانسوری نویسنده، مدیریت و نظارت بر ادبیات
 

عداز پایان جنگ ب. ادبیات جنیك
امون جنگ منتش  شد یعتز هرسال  20000حدود   . عنوان رمان وارد بازار کتاب میشد  10عنوان و هرهفته  500رمان پیر

ال و طرفداران مکتب رئالیسم سوسیالیستی موجب اختالف وجدات  دونسل   ز اختالف میان طرفداران ادبیات لیی  بعدازمرگ استالیر
. گرویه به تولید آثاری در زمینه رئالیسم تجاری ! و سودجویانه پرداختند ،  دررابطه باهیز سوررئالیستی . د یعتز " پدران و پشان " ش

 
 

ادیبان غالبا تبدیل به کارمندان و بوروکراتهای اداری شده بودند و در مقابل تمایالت غلط ، در فضای غیر دمکراتیک فرهنیك
بطرق  ، یعتز بعداز روی کارآمدن گورباچف 1989حتا تاسال . ودن ادبیات پرداختند عده ای به دفاع از رئالیسم و خلفی ب، فرمالیستی 

امون " صداقت در ادبیات " منتش  گردید  . گوناگون کوشش میشد تااز مکتب رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات دفاع شود وآثاری پیر

از آبزورد گرایان. توانستند بچاپ برسانند  نوشته بودند  60آثار خودرا که پیش ازجنگ یا دردهه ، در دوره گورباچف بعیصز  ، غیر
ز نه تنها از نظر فرم بلکه از نظر محتوا با نرم های ادبیات شوروی قطع رابطه نمودند  درمجالت ادت  اغلب آرزوی نقدی .. دیگران نیر

ز . قادر به سالجز گاو مقدس ادت  دولتی باشد ، میشد که به اصطالح ت برای خلق ژانرهای شهام 80در دهه ، درادبیات مخالفیر
ز افزایش یافت: جدید مانند  ، عشق، طالق: احساسات شخیص مانند ، بعداز بیست سال ممنوعیت. رمان پلیش و رمان اروتیک نیر
 "، احساس شنگویل، الکیل شدن

 
ز . اجازه نش  درادبیات یافتند ، و "حرامزاده گ ، دراواخر ، بجای نویسندگان چپ و راست پیشیر

ال و سنت گرا تقسیم شدند نویسندگان بدو دست ز بود که متهم به، ازجمله نویسندگان سنت گرا . ه لیی  ضد کمونیست : سولژینینسیر
کتات  باعنوان ) شوروی ضد شورات    1985درسال . شده بود ، و مبلغ اخالق سنتی ، مخالف پلورالیسم، سلطنت طلب بودن، بودن

ایط فضای بسته اجتمایع گردید ( منتش  شد که درآن اشاره به سه نوع آگایه انسان در  جوردیگری ، یک جور فکر کردن: یعتز ، رس 
 . و نوع دیگری عمل کردن ! ، حرف زدن

صنعتی عکس العمیل نشان -قرن گذشته بحث و پرسش یم شد که آیاادبیات توانات  آنرا دارد که درمقابل انقالب علیم 70تا دهه  
ز و پروسه تولید دهد چون سالها درزمان شوروی نه احساسات انساتز  درادبیات مطرح میشدند و خوانندگان ، بلکه ماشیر

. و گورگ نمودند ، تورگنیف، چخوف، تولستوی: ازنویسندگان تقاضای بازگشت به توصیف انسان در رئالیسم روس مانند زمان

 و مقامات حزت  را متهم نمود که موجب سقوط اخالق اجتمایع شده ا، نویسنده ای بنام روزف
ز گروه دیگری با اشاره به .  ند استالیر

 درادبیات شدند ، و لرمانتف، داستایوسیك، بولگانف، تورگنیف: آثار 
ی
ان ، خواهان طرح اصول اخالف از موضوع بازگشت اسیر آنان غیر

 حزت  درادبیات شدند ، از اردوگاههای کار به وطن
از  گرویه.  انتقاد به بوروکراتیسم سیستم شوروی و وجود و رشد یک اریستوکراتی

ز را مخالف عقاید و اخالق مسیخ دانستند  ز . مهاجران در خارج به مسیحیت گرویدند و همچون گوگول طیز درزمان حاکمیت استالیر
روشنفکران به این  . اداره سانسور کتات  منتش  کرده بود که درآن از موضوعات ممنوعه در رسانه ها و ادبیات نام برده شده بود 

 . سور میگفتند کتاب " تلموذ " اداره سان
، ازجمله معروف ترین نمایندگان آن. قرن گذشته شکوفات  خاض یافت 70ادبیات روستای دردهه ، در شوروی استالنیستی  

ز : نویسندگاتز مانند   روستات  درمقابل شهر . و بلوف بودند ، آستانف، راسپوتیر
ی
وهای اخالف و شکایک به عواقب ، تاکید روی نیر
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فت صنعتی  امون حفظ محیط زیست شد  باعث تفکر ، پیش  و ، تواردوفسیك، پالتونف، لئولف: گرچه قبال نویسندگاتز مانند .  پیر

ی به آن داده شد و آن یک ژانر مستقل ، آثاری دراین زمینه خلق نموده بودند ، شلوخف ز ویل اهمیت بیسیی بعدازمرگ استالیر
ام به فرهنگ فولکلوریک مرد. درادبیات شد  ورت احیی امون ضز ، یم نوشته بود که اگر با تفنگ به گذشته شلیک کنید منقدی پیر

یه نقش میه داشتند ، درادبیات روستات  . آینده با توپ به شما جواب خواهد داد  مبارزه باطبیعت و رسما در . نویسندگان مقیم سیی 
، بود چون در نظر آنان مخالفت آن با برابری حقوق زنان، از جمله دیگر خصوصیات این گونه ادبیات. این ژانر جای خاض داشت

 گسسته میشوند 
 

اض دیگر ادبیات روستات  . از این طریق پیوندهای خانواده گ  ، اعیی
 

مخالفت با دخالت سیاست بلشوییك در زندگ
های جدیدی بودند که تازه شکوفا شده بود . خصوض روستاها بود   روستات  همچون نی  تاریخز از جمله نی 

عالقه به . نی 
. همزمان درمیان حاکمان مبارزه علیه مدرنیسم درادبیات و هیز آشکارگردید . آغازگردیده بود  1970ازسال  موضوعات تاریخز 

ز گفته بود ، جدیدترین موج ادت  چه نام دارد ؟: درجواب پرسش  به طیز
ی
 فشار جدید ! : اهل ذوف

ز سالهای   نوز تحت تعثیر نظرات سیایس و گرویه ازشاعران ه،  یعتز درزمان حاکمیت خروشچف و برژنف 1985-1954در بیر
، آرستز تراکوفسیك میگفت که نقش شاعر . و گرویه وظیفه شاعر را آموزش خواننده میدانستند . شاعرانه مایاکوفسیك بودند 

وع شد که وظیفه شعر را شادنمودن . برقراری پیل میان گذشته و آینده است سیایس باآثار خانم بال آخمادولینا رس  مرحله شعر غیر
: بوریس اسلوسیك نوشت که 70و  60ودررابطه با شعر دههای . ده نمبدانست بلکه یادآوری درد و رنج شخیص برای خوانندهخوانن

یکدان اش که . شاعر تلفن نیست بلکه کابل تلگراف است ز امون بحث میان یک زن شاعر و شوهر فیر مقاله مشهور ارنبورگ پیر
یک دانان " گردید باعث موج " ش، و جانبدار علم بود ، مخالف شعر  ز دراین سالها هنوز کساتز که به سبک ساموئل بکت . اعران و فیر

 . تحت پیگرد قانوتز قرار میگرفتند ، و اوژن یونسکو نمایشنامه آبزورد یم نوشتند 
: ند نویسندگان غرت  مان. رنسانش تازه یافت، و داستان کوتاه، داستان، قرن گذشته 20باتکیه برآثار چخوف و ادبیات دهه  

یش مان، توماس مان، اشتفان تسوایگ، برنارد شاو ، اشتاین بک، همینگوی اندلو ، برشت، کامو ،  کافکا ،  هاییز ، آگا کریستی ، سارتر ، پیر
، چخوف: از جمله آموزگاران داستان کوتاه در این دوره. در سالهای آخر حاکمیت شوروی اجازه نش  یافتند ، و ماوریاک، موراویا 

یش بول بودند ، دسپاسوس، همینگوی  نو رابطه خودبا ادبیات اروپات  و آمریکات  را بطور آشکار اعالن نمود . و هاییز
داستایوسیك . نی 

انه "سبک گرا " نامیده نیم شدند ، وهمینگوی و پیکاسو دیگر درادبیات و هیز ، دیگر دیوی ارتجایع بحساب نیم آمد   . تحقیر
 

 . ادبیات میان آرمانخوایه و حزب گرات  ۔ ۸۲
 

  نویسنده میان آرزو و تحزب ! 
 
 )واقعگرات  اجتمایع( فقط میان سالهای   

سیاست ادت  حزب کمونیست  1953تا  1932گرچه مکتب رئالیسم سوسیالیستی
ز میکرد   ویل به تنهات  تاری    خ، شوروی را تعییر

ز ز سالهای ، استالیر . رازیرنفوذ خودداشت 1953تا 1928سیاست و فرهنگ شوروی بیر

شده بودند نویس 2000از  خودکش  های بیشماری میان شاعران . نفرازآنان اعدام شدند  1500حدود ، نده ای که درزمان اودستگیر
موجب تعجب انظارعمویم شده بود  ز ز از ,. دردهه بیست قرن گذشته نیر نویسنده که بدون دلیل  600ودرپایان بعدازمرگ استالیر

وزی کمونیسم استال. مورد ظلم واقع شده بودند اعاده حیثیت گردید  ز خود میگفت که ادبیات باید ازحزب برای مبارزه و پیر یر
تزهای طرح سوسیالیسم . قرن گذشته به ادبیات یک مسئولیت عظیم اجتمایع داده شده بود  30دردهه . درجامعه حمایت نماید 

ز بودند که میگفت نویسندگان یعتز حتا خالقیت ادت  ، انها هستند مهندسان روح و روان انس، رئالیستی غالبا متیك به نظرات استالیر
نویسنده ای دراین رابطه نوشت  . دچار بوروکراتیسم دولتی شده بود ؛ به این دلیل گرویه ازاهل قلم به مهاجرت دروتز پناه بردند 

ه پردازان ادت  لوناچارسیك ؛ ییك دیگر از نظری. ماورای آرامگاه کشته شده گان"، " آزادی درآینده قراردارد ؛ پشت کوههای کار : که
هومانیسم خودرا بطور کامل ، و گورگ بعدازبازگشت ازمهاجرت دوم خود به وطن. جانبدار و طبقاتی است، نوشت که هیز 

ز قرارداد   استالیر
 

ز . درخدمت سیاست فرهنیك میبایست ، گروتسیك و فادوف پیشنهاد میکردند ،  گورگ،  سیاست ادت  که استالیر
 . ده یم بود مردیم و سا، حزت  ، جانبدارانه

مندان و دانشمندان رادریک وضعیت ترس وناامتز قرارداده بود ، ادیبان: آنزمان سیاست تعقیب ورسکوب دولتی دائم  و به . هیز
پاره ای ازآثارادت  آنزمان نشان میدهند  .. بطورکامل پایان داده شد  1932درسال ، آزادی نست  گروههای آوانگارد ادت  بعدازانقالب

 خاض قرارداشت، ود قهرمان ادت  دروضعیت دیکتاتوری وبوروکراتیسمکه فراز و فر 
 

ز سالهای . درتنگاتنیك -1917ادبیات مهاجربیر
اختالف واقیع میان ادبیات درون و برون مرز شوروی  1924گرچه تاسال ،  بخش  ازادبیات فراریان شوروی بحساب یم آید ، 1956

ز شد ادبیات جنگ ن، باآغازجنگ جهاتز دوم. وجودنداشت ز بخش مهیم ازادبیات زمان استالیر ادبیات دفایع درآن سالها را میتوان . یر
و نظایم شدن زبان دراین دوره ، نویسنده دیگرفقط نویسنده نبودند بلکه مبارزی در جبهه ادت  . بخش  ازادبیات جنگ بحساب آورد 

قابل اجتناب بود  ، ولیی : اهکارهای جاوداتز ازطرف نویسندگاتز مانند ش، فراریان ادت  مدیع بودند که درتاری    خ ادبیات جهان. غیر
، رمان مادر ، گورگ ؛ پدر ادبیات شوروی.  درخارج ازکشور زبان مادری نوشته شده اند ، و میکیوی    چ، ویکتورهوگو ، هاینه

ز شد و جایزه گورگ برای اهل قلم ت 1933درسال . شاهکارادبیات تبلییعز سوسیالیستی رادرزمان تزاردرخارج ازروسیه نوشت عییر
 که به نام گورگ افتتاح شده بود 

 
بعدها ثابت شد که  . نفر فارغ تحصیل شدند  2921حدود  1982تاسال ، دردانشکده نویسندگ

ی قرارگرفته بودند  ز به نویسندگان بیشماری که تحت خطردستگیر گرچه اوظاهرا ییك از ،  کمک نموده است،  گورگ درزمان استالیر
 زمان

 
ز بود  مجریان سیاست فرهنیك ز کنگره نویسندگان که شامل . استالیر ازآن . نفردعوت شدند  591از ، عضو بود  2500درنخستیر

ز  25در حالیکه ، درصد زن بودند 3نفر یعتز حدود  21تعداد فقط  ، نفر نویسنده یهودی تبار  113، نفراهل گروزتز 28، نفرازاوکرائیر
ز درس. نفر نماینده ادبیات روس بودند  200و   30دردهه . مرحله جدیددیگری درادبیات شوروی آغاز گردید  1953ال بامرگ استالیر

ازتئوری  های رمان لوکاچ، قرن گذشته اهمیت خاض داده میشد ، غیر ز وزی رئالیسم" نیر ین ادت  انگلس درکتاب "پیر
امروزه ثابت . به دکیی
های . اند  متیك برفلسفه تاری    خ و استتیک هگیل بوده، شده است که نظریه های ادت  لوکاچ دررمان یعتز نویسنده باید باکمک تفسیر

ل . به نمایش ساختار دورهها یم پرداخت، هگل ازتاری    خ ز غالب نویسندگان متوجه شدند که کنیی درطول حاکمیت استالیر
 . منتیه به ادبیات سفاریس  برای دولت شده است، آثارنویسندگان
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ز : انند سیاست ادت  حزب بلشویک به بعیصز از کالسیکهای ادبیات روس م  ، و چرنیشفسیك، بلینسیك، لرمانتف، گوگول،  پوشکیر

دراین رابطه اغلب سالروز تولد ویا سالگرد مرگ گرویه از . اهمیت خاض میداد وآنان را بعنوان آموزگاران ادت  توصیه یم نمود 
ز  1937درسال : نویسندگان پیش از انقالب جشن گرفته میشد؛مثال  ز سالروز مرگ پوشکیر ز ، 1938رسال د –برای صدمیر نودمیر

ز سالروز مرگ سالتیکف شچدرین؛نویسنده موردعالقه استاین  1939درسال  -سالروزمرگ بلینسیك  1939ودرسال  –پنجاهمیر
ز سالروز مرگ برییوسف  ز سالروز تولد لرمانتف152و  –پانزدهمیر نکته 5درمکتب "واقعگرات  اجتمایع" به . مراسیم برقرارگردید ، میر

 انسانها را بشناسد و طبق حقیقت وروح سوسیالیسم آنرابه نمایش بگذارد اشاره میشد: نخست 
 

دوم . اینکه نویسنده بایدزندگ
باید خط دار و جانبدار باشد  ز یم بایست به رمانتیک انقالت  اهمیت داده شود . اینکه هیز چهارم . سوم اینکه بجای رمانتیک پیشیر
مند درجامعه انتقاد گردد   . ینکه نویسنده بایدبرای فرهنگ زبان کوشش نماید پنجم ا. اینکه بایدازهیز

ز خواسته های مهم مکتب رئالیسم سوسیالیستی   دوم اینکه ادبیات یم بایست برای . امید و خوشبیتز درادبیات بود ، ییك ازنخستیر
 به انسانها کمک نماید 

 
سوسیالیستی  ازجمله ژانرهات  که ازطرف کنگره نویسندگان درمکتب رئالیسم. تغییر جهان و زندگ

درادبیات آندوره به نقش تربیتی و اجتمایع . و رئالیسم رمانتیک بود ، رئالیسم قهرماتز ، رئالیسم انقالت  ، رئالیسم کارگری: پیشنهادشد 
ز اهمیت داده میشد  نقش مهیم ، درتاری    خ ادبیات همیشه موضوع کار و سازماندیه فرهنگ. علیه دین و جهانبیتز های ارتجایع نیر

، صنعتی شدن و کلکتیونمودن شاخه های تولیدی، خواسته دیگر حزب این بود که در دوره بازسازی اقتصادی. د داشته ان
ز زیرشخم" شولوخف. بایدازادبیات اشتفاده شود  سه ژانر مهم . یک ژانر مستقل گردید ، رمان صنعتی و کلخوزی مانند کتاب "رسزمیر

: رمان تولیدی اقتصادی ازتبلیغ ، بودند؛ مثال شولوخف در کلکتیونمودن تولید ، و رمان تاریخز ، تربیتی رمان ، رئالیسم سوسیالیستی
یزد "نوشته بوریس بیلناک از جمله رمانهای بازسازی دهه . های سوسیالیستی خودداری ننمود  رمان " رود ولگا به دریاچه خزر میر

رمان " پطر اول " نوشته . ایع و سیایس دولت بود هدف اجتم، تربیت انسان نوین، دررمان تربیتی . قرن گذشته بحساب یم آیند  30
ی از رمان حمایس تاریخز -رمان حمایس. ازجمله رمانهای مشهورتاریخز آندوره بشماریم آید ، آلکش تولستوی ز روایتی را میتوان سنیی

ناک، آلکش تولستوی. و رمان بورژوات  بحساب آورد  ین آ، شولوخف و کتاب "دکیی ِژیواگو " پاسیی  . ثار رمان تاریخز بودند ازمهمیی
ین: آنزمان، ادبیات شوروی بعدازانقالب اکتی  ، باوجود همه این ضعف ها    ترین ادبیات خلقها و کشورها ، پویاترین، جوانیی

ی
ف و میی

 مزد . بود 
 

 . سازماندیه نماید ، چون آن تنها ادبیاتی بود که کوشید تا کارگران و کشاورزان را علیه استثمار و برده گ
 

کارگران و   زندگ
درادبیات مبارزه ای برای افشای  1936گرچه درسال .  شد ، دهقانان ازجمله موضوعات ادت  برای مبارزه در راه سوسیالیسم بودن

وع شد  . ازآنزمان ادبیات آوانگارد و ادبیات ناتورالیستی را دوبخش چپ و راست ادبیات رئالیسم سوسیالیستی یم نامند ، فرمالیسم رس 

 راحت زحمتکشان درکلخوزها منتش  یم نمودند ، سفاریس  و طبق ادبیات 
 

امون زندگ  . نویسندگان یم بایست اثاری پیر
 )واقعگرات  اجتمایع( 

عمل و فعالیتی خالقانه است که هدفش کمک به توانات  های فردی ، هستی ، درمکتب رئالیسم سوسیالیستی
وهای طبییع بود  وزی برنیر ، عرفان، ن این مکتب یم بایست علیه ارتجاع ضدروشنگرینویسندگا. ارزشمند انسان برای پیر

گورگ ازیک رمانتیک انقالت  میگفت که کار درآن باید موضوع ادبیات برای اتوتر و .  مبارزه میکردند ، و شیطان پرستی ، آخوندبازی
ز گفت  جهانبیتز خوشبینانه گورگ ازانسانهای زیبا و تراژدیک را . خوشبیتز دررئالیسم سوسیالیستی باشد  متیك برکتاب " چنیر

، عرفان، ازجمله موضوعات ممنوعه درمکتب رئالیسم سوسیالیستی آنزمان: طرح اختالفات میل ومذهت  . زردشت " نیچه میدانند 
 خصوض اعضای حزب، طرح موضوعات جنش و جسیم

 
وهای ضدانقالب و بایکوت ، ارتش، و افشای زندگ وهای امنیتی و نیر نیر

دعوت به همکاری و حمایت از ، که از شوروی دیدار نمودند ،  ان غرت  مانند آندره مالرو و کالوس ماننویسندگ. بود ، شده
 نویسندگاتز مانند ، رادک دررابطه باادبیات فاشیستی و اخطار به غرب گرایان. سوسیالیسم شدند 

ز
و ، پروست، جویس: با معرف

به حمایت ازمواضع گورگ و آلکش تولستوی ، ادت  شوروی و رمان روالن درمخالفت با مهاجران. مخالفت نمود ، دسپاسوس
بدو دسته: فاشیستی و بورژوا دمکراتیک تقسیم کرد و گرچه گروه دوم را ، او ادبیات جهان رسمایه داری را خودرسانه. پرداخت

دازند و میگفت که، فاشیستی میدانست نویسندگان غرت  مانند:  ویل از بخشهات  ازآن دعوت میکرد که به جبهه ادبیات شوروی بیر
، پلخانف باطرح تئوری احساسات استتیک درادبیات. نباید آموزگارنویسندگان جوان شوروی شوند ، پروست و دوسپاسوس، جویس

ز پرداخت، به مخالفت بانظریه انعکاس واقعیات درادبیات ز . لنیر  به مکتب فوتوریسم، زمانیکه استالیر
 

را ، مایاکوفسیك؛بدون وابستیك
سخن از تنها بازگشت یک شاعر اوانگارد بدرون مکتب رئالیسم ، شاعران کالسیک و بااستعداد شوروی دانستازجمله 

 . رفت، سوسیالیستی 
 رسمایه داری دانستند که انگل صفتی ، مقامات شوروی ادبیات یورژوات  غرب را سنبل بحران اقتصادی اجتمایع 

 
، زوال و گندیدگ

 انسان را تبلیغ میکند ، یحیله گر ، دزدی، خود داری از کار 
 

 خرده بورژوات  و بیماری  های جامعه رسمایه .  و بیگانیك
 

گورگ عقب افتادگ
درکشورهای رسمایه داری  او از سودجوت  ادبیات. داری را درمقابل " هومانیسم کارگری " رئالیسم سوسیالیستی قرار میداد 

شکایت نمود  ز و ، محیل بودن، ساده گرایانه، خارج  را بدلیل برداشت غلطامروزه مخالفت نویسندگان شوروی باادبیات . نیر
 . پوپولیسم رمانتیک آنان میدانند 

ز  1922ادبیات کودکان ازسال   ز و خانم نژدا کرپسکایا ؛ همش لنیر طبق نظرات خانم کالرا زاتکیر ز یم بایست درمخالفت با ، نیر
، در دهه بیست قرن گذشته. ناسیونالیست بودن ادبیات میگفتگورگ از وظیفه انیی .  ناداتز و ناتواتز باشد ، خرافات، استثمار 

ناسیونالیستی از طرف چپ های تربیتی تبلیغ میشد  یکب دیگر از شاخه های فرهنگ . تربیت کارگران برای مبارزات طبقاتی و انیی
ز   ، ادبیات سایه ای بود که خالف سیاست حاکم سیع یم نمود تا مسایل خصوض، زمان استالیر

 
 و شک گرات  روشنفکران غم زده گ

 . شک به اوتوتر و طرح ناامیدی و موضوعات آبزورد در جامعه بودند ، ازجمله خصوصیات اینگونه ادبیات. را مطرح نماید 
 . رسکش  ، انتقاد ، همکاری، ادبیات و انقالت  سکوالر 

 . . . . . . . . . 
ز غرب ادعا م،  اکنون بعداز انحالل شوروی سابق  آنزمان با چپ روی های  ، بکنند که پاره ای ازجریانات ادت  گرویه از محققیر

وزدرانقالب اکتی  را به زحمت انداخته بودند ، حزب، دولت، کارگری خود  چون تعداد اعضای سازمان ادبیات  ، و بلشویکهای پیر
 و بورژوات  قصد حذف ادبیا، آنان با تاکبد روی فرهنگ کارگری. کارگزی در حد تعداد اعضای حزب کمونیست شده بود 

ت دهقاتز
ز . پیش ازانقالب را نمودند  ورت یک فرهنگ ، لنیر تروتسیك و گورگ میبایست درمقابل نظرات لوناچارسیك و بوخارین اشاره به ضز

ز   و بورژوات  بناشده باشد و جنبه های مثبت آنان رادرخود ، وادبیات رسارسی سوسیالیستی میکردند که روی فرهنگ پیشیر
دهقاتز

ز کتاب مهم ) ادبیات و . گرچه گورگ خود درآغاز از خشونت بلشویکها به تعجب افتاده بود   ،حفظ نماید  و تروتسیك باوجود نوشیی
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قرن   30رسانجام صدها تن از اعضای این گروههای ادت  تا دهه . بعدها مجبوربه سکوت و فرار شد ، 1924انقالب ( درسال 

 . ر به همکاری شده یا در خط مکتب رئالیسم سوسیالیستی قلم زدند و یا مجبو ، وادار به سکوت، تبعید ، اعدام، گذشته
تروتسیك میگفت که ، ادبیات رامقرص اصیل انقالب اکتی  میدانست، فیلسوف پیش ازانقالب روس، درحالیکه واسییل روزانف 

ز تاری    خ پاک گردند  ز و روشنفکرانش باید از طرف جاروب آهنیر ز نوش. فرهنگ پیشیر ت که ترس وی ازآنست که و زمانیکه زامیاتیر
گورگ بااشاره .  گروههای ادت  جدید چپ اورا یک تروتسکیت ادت  نام نهادند ،  افتخارات گذشته اش باشند ، تنها آینده ادبیات روس

نشانه صفات ، به خشونتهای بلشویکها درآغاز انقالب نوشت که این اتفاقهات  که بنام پرولتاریا و انقالب اجتمایع روی میدهد 
اززهر قدرتآسی ز ز و تروتسیك نیر بعدها ادعا شد که . گندیده وفاسد شده اند ،  ات  در روشنفکران مارانشان میدهند ؛ آنطور که لنیر

هیچ حکومتی مانند بلشویکها نکوشید تا ادبیات و فرهنگ رابطور ایدئولوژیک هدایت و دستکاری نموده و ، درتاری    خ سیایس بش  
ز نمای امون تئوری  1870بایداشاره کرد که شعروشاعری کارگری از سال. د سیاست ادت  رااز باال تعییر درروسیه آغازشده بود و پیر

ز درسال ، ادبیات حزت   1905لنیر نوشته بود که پرولتاریا باید حزت  بودن ادبیات را درصدر خواسته های خودقرار دهد و ادبیات غیر
 باید نابود شود و انقالب میبایست به زبان و ادبیات برده  
 

 . مالک الرعیتی ایدئولوژیک و به آن عرصو دوره لغنتی خاتمه دهد ، گ
ی میان گروههای ادت  بود  1934تا  1917تاری    خ ادبیات شوروی میان سالهای   فوتوریست ، درمسکو . تحت تعثیر مبارزه برای رهی 

ی در کافه های ادت  با هم مبارزه میکردند چون بدل ادبیات ، یل مشکالت نش  و کمبود کاغذ وجوهر ها و تصویر گرایان ادت  برای رهی 
رابطه تماس میان ادبیات مهاجر و نویسندگان شوروی . غالبا بصورت جلسات شعر و داستان خواتز در کافه ها انجام میگرفت

 قطع گردید و جبهه ادت  گروههای آوانگارد و چپ گرا درسال  1924رسانجام درسال 
ز درمیان ت. منحل شد  1930بطور نهات  ئوریسیر

ز و گورگ خواهان یک فرهنگ و ادبیات کارگری بود ، آناتول لوناچارسیك خالف تروتسیك، های ادت   ز میگفت که . لنیر لنیر
و در یک جامعه دهقاتز باید ابتدا یک . سوسیالیسم و فرهنگ اش باید روی پایه های ارت  فرهنگ رسمایه داری ساخته شوند 

 آسیات   فرهنگ بورژوات  و سپس کارگری بوجود 
 

ویل  . بیسوادی و خرافاتی بودنش نجات دهد ، آید تاجامعه راازعقب افتادگ
ز نمایند  ی و ادت  را عمیل نیر

 . گروههای ادت  کارگری میخواستند بموازات انقالب سیایس یک انقالب هیز
ها   ز تغییر ، غییر داد روابط سیایس و اجتمایع را ت، آنطور که انقالب فوتوریستها انتظار داشتند ، در جبهه چپ هیز  و ادبیات را نیر

هیز
از بوخارین و لوناچارسیك،  دهد  ان شوروی غیر وادبیات آوانگارد وجودنداشت، گرچه درمیان رهی  رسانجام درسال . تفاهیم برای هیز

ان د. به تنوع دینامیک گروههای ادت  چپ و آوانگارد پایان داده شد ، با تشکیل اتحادیه نویسندگان شوروی 1932 وراندیش تر رهی 
ز میان خلق را  شوروی ازجمله مسئوالن دولتی میگفتند که ادبیات باید مبارزه طبقاتی کارگری را پشت رس بگذارد و راههای صلح آمیر

ین رئالیسم سوسیالیستی . انتخاب کند تا دهقانان و خرده بورژازی رنجیده نشوند  یک دوره ادت  درشوروی ، بامطرح شدن دکیی
ز ادامه داشت و اصول آن نه تنها برای سایرخلق های شوروی بلکه ازسال آغازگردید که تامر  برای سایر کشورهای  1945گ استالیر

ز سالهای  ز اهمیت یافت گرچه حتا بیر ق نیر یعتز تازمان گورباچف یک نظریه رئالیسم سوسیالیستی  1985تا  1953بلوک رس 
رسیم برادبیات حاکم بود   . غیر

و ایتالیات  ، آلمانیها عالقه خاض به کالسیسم. خود میدادند  19ت خاض به رئالیسم کالسیک قرن درکنار روسها که همیشه اهمی 
ی قرن . ها تماییل شدید به فوتوریسم ادت  داشتند  ی شد از دو مکتب بزرگ هیز ز یعتز رئالیسم و  19بعدها ادبیات شوروی سنیی

ی آنان ریشه در رئالیسم انتقادی داش،  رمانتیسم  . تگرچه متد هیز
ز مارکسیست وخالق رمانهای ، (1926 – 1873فرهنگ کارگری شوروی درآغاز تحت تعثیر نظرات آلکساندر بوگادف )  یک تئوریسیر

ز جبهه چپ هیز یعتز جنبش انسان نوین. اوتوپیستی بود  کت کرده ، فعالیر جوانان فعایل بودند که درانقالب ودرجنگ داخیل رس 
" برای  ز انقالب جهاتز بودند وآنزمان خواستار "آتش جهاتز ، آنها بدلیل اهمیت به نقش کارگران یم گفتند که شهر . را انداخیی

صنعتی و ، اشعار کارگری آنان زیر نفوذ مکتب فوتوریسم دارای عناض شهری. عنرصآزادی درمقابل روستاهای عقب افتاده هستند 
برای چاپ دانشنامه های کارگری کوشش نمودند ؛  آنان نه تنها خواهان دانشگاههای خاص کارگران شدند بلکه. جمعگرا بود 

ز دایرت المعارف های قرن  ز وباشعار: بنام . را میگرفت 18دانشنامه هات  که میبایست جانشیر آنان باهدف نابودی فرهنگ پیشیر
هان تقدم محتوا بر فرم هیز فردا " رافائل را آتش بزنید و موزهها را نابود کنید " وارد میدان بحث گردیدند و در ادبیات و هیز خوا

ی ،  گروههای ادت  کارگری که تشکیل جبهه چپ هیز را داده بودند .  شدند   نمودن طبق فرم های هیز
 

کوشیدند تافرم های زندگ
ز سالهای . سازماندیه شود  ز  1928 – 1921باآغاز فعالیت سیاست اقتصادی "نپ" بیر رسانجام کوشش ادت  گروههای کارگری نیر

 . ئید به ضعف و شکست گرا
مبارزه ای طبقاتی درادبیات را با ، انجمن نویسندگان کارگری بانام مخترص ) راپ ( که خودرا گایه بازوی حزب کمونیست میدید 

فتوریسم پیش ازجنگ و از طرف دیگر اصول ، نقطه اتحاد گروههای ادت  این انجمن از یک طرف. رویس  شبه نظایم آغاز نمود 
فتوریست ها اهمیت . فرهنگ فکری روسیه را تحت تعثیر خودقرارداده بود ، 1905نقالب سال فرهنگ کارگری بود که اززمان ا

و گاردهای ، آنها شعار میدادند که " از محتوا بگو و نه از فرم. آنارشیسم و صنعتی شدن جامعه میدادند ، خاض به فرهنگ شهری
آنان نه تنها متیك به فرهنگ فولکلوریک . یه طبقاتی رابیان کند سفید را سینه دیوار بگذارید !" و میگفتند که هراثری باید یک آگا

 کارگران در کارخانه ها و کارگاهها تاکید خاض یم نمودند 
 

نظریه پردازان راپ درانتظار آثاری . شهری بلکه روی موضوعاتی مانند زندگ
ز درادبیات سخن میگفتند ، مانند کتاب دن آران شولوخف با مواضع نظری جنبش گروههای ادت  کارگری دررابطه . از رئالیسم خونیر

 و بورژوات  باشد : نکته اشاره نمود  4میتوان به 
دوم اینکه طبقه  . اول اینکه یم بایست مبارزه فرهنگ کارگری علیه فرهنگ دهقاتز

ساند  ز سوم اینکه چون آنان با ف. کارگر یم بایست خالقیت ادت  خودرا از حزب و دولت بطور مستقل به انجام میر رهنگ پیشیر
و چهارم اینکه آنان به جای فرم ارزش خاض برای محتوا در هیز و ادبیات . مخالف بودن از درسها و تجربیات آنان محروم شدند 

 . قایل بودند 
ز ) ، ییك از نمایندگان ادبیات دهقاتز    اسنتیر

 
، پایه گذار مکتب "تصویری " در شعر بود که میگفت شاعر ، ( 1925 – 1895رسگ

ین شاعران روسیه بحساب یم آوردند . جدید در نظام سوسیالیستی استخدای  ز ازبزرگیی وی با روده کور نامیدن . اورادرکنار پوشکیر
مهم است و نه ، به تصویر کشاندن منظور ، به رد فتوریسم و سمبولیسم پرداخت و میگفت که درشعر ، بحث محتوا درشعر 

احت جسیم درقفقاز آنزمان . محتوای شعر  ههای شعر فاریس از جمله عشق در آثار سعدی و یک اسیی ز باعث شد که او با انگیر
ز هستند . فردویس آشنا گردد   زامیاتیر

 
ز . ازجمله رمانتیک های انقالت  درادبیات آندوره: بوریس پیلتاک و اوگ مواضع مستقل زامیاتیر

ز   . وی را شیطان ادبیات روس بنامند ، درهیز موجب شد که مخالفیر
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 ییك دیگر از گروههای ادت  اوایل انقالب اکتی  بودند آبزورد گرایان  

ز باید همچون  ، آنها میگفتند چون هیز فاقد منطق است. نیر
آنان را متهم به مخالفت با دیکتاتوری پرولتاریا  1930رسانجام درسال . کودکان فقط از طریق تفکر طبییع به خالقیت پرداخت

 آخرین نمایندگان مدرنیسم ادت  شورات  پسا انقالب ،نموده و به اردوگاههای کاراجباری فرستادند 
ز به نابودی کشانده شدند ، یعتز  . نیر

منقدین ادت  به ناحق دربرنامه آنان شعار " . بعدازانقالب اعالن موجودیت نمود ، محفل ادت  دیگری با نام " برادران رساتر " 
درخدمت هیز " را یم دیدند  ، ( بود که لقب رمانتیک انقالب گرفت 1979 – 1896تیخونف )  ییك از اعضای این گروه نیکوالی. هیز

 ادت  بوده
یوری اولشا . داستان ها و قصه های وی متیك به الهام از فرهنگ رمانتیک قفقاز بود که سالها برای شاعران روس رسمشفی

داری  ( ییك دیگر ازاعضای آن محفل با اثر اصیل اش یعتز رمان )حسادت ( درادبیات 1960 -1899)  شوروی نماینده " عکسی 
 . جادوت  " بود 

از آثار هاینه  ی بوجود آمد تاادبیات جهان و  1918درسال ، مارکس و انگلس، برای نش  نویسندگان کالسیک خارج  غیر بنگاه نش 
اژی حدود  115درطول یکسال . را منتش  نماید  20تا  18اروپای قرون  بعدها با شعار " . میلیون جلد کتاب منتش  شد  6عنوان با تیر

ز از آثار تولستوی یم نمود  ی که لنیر رئالیسم . نیهلیسم فرهنگ گروههای پرولتاری اصالح شد ، از کالسیک ها بیاموزیم " و تفسیر
ز سالهای  دراین سالها هرگونه انحراف . خط دهنده کامل به ادبیات شوروی بود  1985تا  1953سوسیالیستی هم حتا بیر

رایه بسوی ، و رسانجام طرح مبارزه طبقاتی درادبیات. رئالیسم سوسیالیستی تحت تعقیب قرار میگرفتاستتیک از -ایدئولوژیک
ز . رئالیسم ادت  گردید  از لنیر ین نظریه پردازان ادبیات شوروی غیر

لوناچارسیك و بوخارین بودند که ، بوگادف، تروتسیك و گورگ، مهمیی
 . نقش مهیم را بعهده داشتند ، درمراحل مختلف

 

 . !مردان جدی اهل رقص نیستند۔ ۸4
 

 . تصادف نویسنده با مسائل کشورش
  Norman Mailer (1923 – 2007). درگذشت نویسنده ضدجنگ؛ ویل جنجایل آمریکا 

 
 آمریکات  درسن ، نورمن مایلر ، هفته گذشته

ز  درگذشت 85نویسنده و ژورنالیست جنجال برانگیر
 
ز . سالگ آمیر ز

ییك ازآثار او باعنوان طیز
 نیمه دوم قرن بیست آمریکا بود . مردان جدی اهل رقص نیستند " میباشد " 

 
ین نویسندگان و منتقدین فرهنیك وی . او از مهمیی
ز به لرزه درآورد"، میگفت که " قهرمان کش است که درزیر یوغ دیکتاتوری حتا برای دفاع از آرمانهایش ز وآسمان را نیر او نه . زمیر

ز بود ، اجتمایع-اخالقگرا بلکه ییك ازمبارزان و فعاالن سیایس تنها نویسنده و منتقد فرهنگ و  . و متظاهر!رسانه های جمیع آمریکا نیر

 . شد  اخطار و هشدار دهنده به مردم و دولتمردان، وی درجامعه آمریکا 
او . آموزش میدهند  از آغاز درس آدم کش  را ، به جوانان، مایلر جامعه آمریکا را متهم نمود که باکمک سکس گرات  و تبلیغ خشونت

کوشش برای تخصیص نمودن آدمکش  یم ،  رسانه های جمیع آمریکا را متهم نمود که با تبلیغ ترس و وحشت درمیان مردم ت  اطالع
یالیستی دولت برای سوء استفاده ازافراد است، و اتوریته ارتش برای موفقیت شخیص، نمایند  نورمان مایلر را . ازجمله اهداف امیر

آثار وی حاوی یک مسئولیت . شکایتی رئالیستی علیه پوجر جنگ نمود ، ژورنالیسم نو " میدانند که با کمک آثارش نماینده "
تحت خطر و  ، دمکرایس و آزادی فرد ، وی مینویسد که به سبب باقیماندههای سیاست زمان جنگ رسد . اجتمایع هستند -سیایس

ل شبکه ای از ابزرارهای دولت مدرن قرارگرفته ان  . د کنیی
اتز های بیشماری است، گزارش،  مقاله، داستان کوتاه، رمان: نورمن مایلر خالق  سبک جدید او ترکیت  است از . و متون سخیز

دازی  را وارد اطاق خوانندگان غرت  ، وی با کمک آثار ضد جنگ. واقعگرات  و خیالیر
ی
ف جنایت های آمریکا در جنگل های آسیای رس 

 -مردان جدی اهل رقص نیستند –اسیر سکس  –برهنه ها و مردهها : از جمله مسهورترین آثار او  . نمود تا هرگز فراموش نشوند 
مقدس یانیك -جنگ صلیت  آمریکا –تبلییعز برای خودم  داستان  -رسود مامور اعدام -نیکسون درمیایم و محاضه شیکاکو -جنگ غیر

حم  –شبح  –قاتل کندی ، اسوالد  آتش   –مبارزه  -کابوس  -پارک گوزنها –هات  از درون شب لشکر  –مثال شکار یک خرس  –بیر
 ام  -روی ماه 

ز
مند بعنوان مردی جوان –پیام مسیح  –روی پله های پنتاگون و وزارت جنگ  –اتوبیوگراف  هیز

ز
 . هستند ، و معرف

از روانشنایس ویلیام رایش و نویسندگان گروه بیت دهه   ز بود تحت تعثیر ادت  نویسدگاتز م، 60مایلر غیر اواز . ثل سینکلر و اوپتون نیر
مایلر بیش از هرنویسنده دیگری نقش نویسنده به شکل . نظر استتیک و جهانبیتز زیر نفوذ ایدههای دسپاسوس و درایش است

 آوانگارد او در روانشنایس وجودشنایس . موسسه ای فعال و عمویم راازنسل خودرا نشان داد 
 

اش جهانبیتز اگزیستنسیالیستی و زندگ
ین رمان قرن بیست را روانه بازار نماید ، همینگوی، اوبا اشاره به معلم ادت  اش. مطرح گردیده اند  مایلر . آرزو داشت که مهمیی

ی دسته ای را به سبب رواج سکس گرات  و خشونت در جامعه آمریکا دانست، همچون نویسندگان نسل بیت وی . خالقیت هیز
 . از سیاست های بوش شدیدا انتقاد نمود ، عراقدررابطه با حمله نظایم آمریکا به 

 رسانجام دچار  
ی
ف امون نورمن مایلر اشاره نموده اند که کوشش و مسئولیتهای هومانیستی او برای یک جامعه میی منقدین چپ پیر

و زوال گرا  ، آنارشیستی ، آثارش اغلب دارای صفاتی فردگرایانه، چون درپایان، اغتشاشات ایدئولوژیک و " دکادنس " وی شدند 
 . گردیدند 

ز سالهای    نمود  2007تا  1923نورمن مایلر از جمله آمریکات  های یهودی تبار است که بیر
 

وی در دانشگاه مهندیس . زندگ
ز تظاهرات ضد پنتاگون در جلو وزارت جنگ آمریکا دستگیر گردید  1967او در سال . هواپیماسازی و هوا نوردی خوانده بود  . حیر

ز بود وی یکبار کان اض به حمله نظایم آمریکا به عراق 2002مایلر در سال . دیدای انتخات  شهرداری نیویورک نیر ، دررابطه با اعیی
-از جمله موضوعاتی که درآثار او مطرح شده یا مورد انتقاد ژورنالیستی . موفق به دریافت جایزه صلیب افتخاری کشور اتریش شد 

ز مک کارتی ا: اجتمایع وی قرارگرفته اند میتوان از  تبلیغات سوء رسانه های ، جنبش صلحخوایه، فشای حکومت ایدئولوژیک ستیر
حمله نظایم آمریکا به ویتنام و ، جنبش حقوق شهروندی، ساخت بمب اتم، مسایل نژادی، 1968جنبش دانشجوت  سال ، جمیع
ه نام برد ، سوء استفاده از ورزش بکس، خواسته های اجتمایع نسل بیت، بوجه های فضانوردی، عراق  . و غیر
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 . ادبیات بعد از گورباچف۔ ۸۵
 

 . مرحله جدیدی برای ادبیات پسا دیکتاتوری
 . ده سال هرج و مرج ادت  پست استالینیستی 

 
" سوسیالیستی  1985مبارزه ای که گورباچف درسال   و بازسازی  –شفافیت درسیاست و حاکمیت  –با سه شعار: دولت "قانوتز

ز کشید ، به ادبیات، آغازکرده بود ، براج خروج از بن بست سوسیالیسم "واقعا موجود"، ونوسازی اقتصادی با . هیز و فرهنگ نیر
 و بوروکراتهای ادت  

وع شد ، انتقاد نویسندگان از کمونیسم دولتی ز رس  مرحله پست   1992ازسال . یک جنگ داخیل درادبیات نیر
 . کمونیسم ادت  باانحالل شوروی آغاز گردید 

وبا تاکید روی عناض ، فرم یا محتوا : قرن گذشته یک بحث اهمیت 80ازمیانه دهه ، ا رئالیسم سوسیالیستی درادبیاتدررابطه ب 
به رد سبک رئالیسم سوسیالیستی درادبیات  1991 – 1989آغازشده بودکه رسانجام رسما درسالهای ، زیباشنایس بجای محتوا 

ز پایان داده شد ، وزدات  درادبیاتبا تاکید روی پلورالیسم ادت  و تاب. ختم گردید  .  به انحصار بودن مکتب رئالیسم سوسیالیستی نیر

چون آنزمان ستون ساختمان ادت  ، بندرت آدیم بااستعداد میتوان یافت، گرویه مدیع شدند که درمیان نویسندگان رسیم و دولتی 
بیات استتیک ورسگرم کننده جدید مدیع بود که اد. روی بنیادهای اداری و ضعف طبییع انسانهای فرصت و مقام طلب قرارداشت

و ادبیات مسئول دیگرطرفداران خودراازدست داده و نویسندگان جدید روی مواضع ، ایده آل های اجتمایع رادنبال نیم کند 
به روی زبانها افتاد . اجتمایع و سیایس خود رسپوش یم گذاشتند  ز انجام رس . دراین رابطه سخن ازهرج ومرج ادبیات پست مدرن نیر

منتقدی . افتتاح گردید ، و غرت  ، تبعیدی، درغالب کتابخانه ها بخش  برای کتابهای ممنوعه ازجمله آثارنویسندگان پیش ازانقالب
نند  ز ز هنوز به سن بلوغ ، مدیع شد که گرچه ادبیات طرفدار شوروی و ضد شوروی نفس های آخر را میر شوروی نیر ادبیات غیر

 . نرسیده
ز بار   ناک، آنزمان کتابهای ممنوعه بولگاکف و کتاب " دکیی ژیواگو "، برای نخستیر اجازه چاپ یافتند و نام نویسندگان ، نوشته پاسیی

و ماندلشتام اعاده ، خانم آخماتوا : از نویسندگان فوت نموده مانند . تروتسیك را میشد برزبان آورد ، بوخارین: ممنوعه ای مانند 
ز ؛ که مدیع نابودی زبان در زمان شوروی بود نویسنده لغو ملیت شده؛ ا 23. حیثیت شد  دوباره گذرنامه و ، زجمله سولژنینسیر

ازآخماتوا . شناسنامه جدید دریافت کرده و اجازه یافتند به وطن بازگردند  ز ، ماندلشتام، غیر به آثار ، و نابوکف، بولگاکف، سولژنینسیر
ز ، پالتونف، برودسیك: نویسندگان ممنوعه چون به کوشش یک گروه  1988ودرسال ، میت خاض داده شد اه، و گومیلف، بونیر

و نویسندگان سوسیالیستی مقیم شوروی انجام ، مهاجر ، جلسه ای برای دیدار و آشنات  میان نویسندگان تبعیدی، ادت  دانمارگ
ی میلر ، جان اوپتیک، آرتور میلر ، پروست، جویس، کافکا :  آثار لعنت شده نویسندگان خارج  مانند . شد  و سایر ، ان جنتژ ، هیز

، و دورنمات، آرتور میلر ، بکت، یونسکو : گرچه درزمینه تئاتر نمایشنامه های،  نویسندگان اروپات  و آمریکات  وارد بازار کتاب شدند 
 را بیابند 

ز
ز از بازگشت به میهن. نتوانستند بینندگان کاف د خودداری نمودن، با این وجود گرویه ازنویسندگان تبعیدی ومهاجر رویس نیر

سید   دیگرو دوم به نظر میر
آنان بااشاره به گوگول یم گفتند که درخارج از . چون برای آنان جامعه جدید شوروی همچون مهاجرتی

ز نویسنده میتواند آثاری جاودانه بیافریند   . میهن نیر
 شوروی 

 
ز ، موضوعات ممنوعه مانند: استالینیسم و وجود اردوکارهای کاراجباری، با ازهم پاشیده گ چون .  به ادبیات راه یافتند نیر

ز میشد  -، و سیاست، مجلس، قانون، دین: سالها بدلیل نبود آزادی برای ادبیات جدید با عنوان . ادبیات باید جایگزیتز برای آنان نیر
ی دیگر " درکنار ادبیات  ، آموزیس  : " نی 

ی
ز قرار گرفت، اخالف ضوع مو  4طرح  1990با اینوجود تا سال ، و آرمانخواهانه پیشیر

 ، تبلیغ جنگ: ازجمله
ز
و تامدتی با ، در ادبیات ممنوع بود ، و افشای اسناد محرمانه دولتی ، دعوت به شورش اجتمایع، پورنوگراف

 ، فرهنگ راک، برابری زنان: موضوعات غرت  مانند 
ز
، بتدری    ج ادبیات جدی و اجتمایع. ازطرف دولت مخالفت میشد ، و پور نوگراف

شوک ، هدف و استتیک ادبیات جنجایل. عالقمنداتز یافت، تفریخ و رسگرم کننده، و ادبیات جنات  هواداران خودرااز دست داد 
 بار کتابهات  در باره موضوعات جدید مانند ، دادن به خوانندگان بود 

ز  :  و برای نخستیر
 

ی، جادوگری، کارهای دستی و خانیك ، فالگیر
ز ادبیات روس این بود که همچون آثار داستایوسیك و  . وارد بازار شدند ، کاراته و جدو ،  یوگا ، بودیستی ، مذهت   مشکل دیگر پیشیر

 ؛ و محروم از وظایف استتیک فقط نصیحت میکرد ، تولستوی
ی
ایط جدید نویسنده یم بایست، یم بایست شدیدا اخالف یم  و دررس 

مند و استاد سخن است و نه  پذیرفت ایط موجب شدند که حاکمان همه . و یا قهرمان، تزار ، رئیس، پیامی  ، خدا : که او هیز این رس 
فت ادبیات بود!  ین امتیاز برای پیش   . دیگر به ادبیات و نقش آن عالقه ای نداشته باشند و این مهمیی

ی دیگر "  از ادبیات " نی  ایط جدید شوروی منحل شده، غیر ز از جمله ادبیات پلورالیستی رس    1990درسال . بود ، ادبیات زنان نیر
ه شوروی پایه گذار " فدراسیون زنان نویسنده " شدند که خواهان خلق و تشویق "نوع زنانه " درادبیات گرویه اززنان نویسند

. آنان بااشاره به خواسته ها و موضوعات زنان مدیع شدند که تئاتر جهان نباید تنها فقط درخدمت یک تراژدی باشد . شدند 

 ، سالروز مرگ: ازجمله آثار زنان در این دوره
ز
 یک زن روس، بدون مخفز کاری اتوبیو گراف

 
سفرهای ، صورت جلسه هفتیك

ی بمن بگو ، احساساتی  ز ی که وجود نداشت، چیر ز امون چیر ز ، رابینسون های جدید ، نظافت، پیر ، آتش و غبار ، محفل من، دو رسزمیر
ان لطیف ویل، سفر ، عاشق هستی یا عاشق نیستی ؟، خوابگرد در مه، پشم آرام بخواب ! ، شاعر و الهام تنوع شیطان ، خشن دخیی

ه هستند ، مردان بدون ادب، مرغات  چیتز ، بازی  . و غیر
وع گردید   ز دچار تحویل مهم شد ؛ باید اشاره کرد که شعرنو گویا در روسیه با سالها تاخیر رس  آنها در . درزمان گورباچف شعر نیر

ایل جدید یم گفتند که " مقوله ای است دولتی : رابطه با شعر لیی  همدم و خالق باریکادهای انقالت  ! ، یل شعر نو و، شعر "عروضز
پرنده ، رودخانه های شمایل، اینجا ، اشعار ، جدات  هرگز! ، روی کشتی زمستان: ازجمله آثار شعری منتش  شده درآن سالها . است
 
ی
ز شعر رویس،  مرثیه های نمایندگان، قصه های وحشتناک، عرفان بالتی ، دیدار ، ییالف ه ، ع سفید مرب  ، خانه اروپات  ، گلچیر و غیر
 . بودند 

ز نویسندگان شوروی تجزیه و دوباره تشکیل شد   پاره ای از سازمانهای جدید نویسندگان با . در آن دوره بارها فدراسیون پیشیر
احتگاهها : پول و مادیات شدند و روی ارثیه سابق کانون نویسندگان یعتز ، اهداف اقتصادی خواهان قدرت بنگاههای ، ویالها ، اسیی

ه به مجادله باهم پرداختند  نش  و  آمدن نسیل جدید از روستاها و شهرهای کوچک و دورافتاده ، پدیده دیگر میان نویسندگان. غیر
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ز گراد به رقابت یم پرداختند  ز شهرهای بزرگ مسکو و لنیر تاری    خ اجتمایع  19آنزمان همچون قرن . بود که با نویسندگان پیشیر

 30آنان یم گفتند که قربانیان دهه . ان دمکرات طرفدار غرب مباحثه ای شدید درگرفتروسیه میان ناسیونالیست ها و نویسندگ
گروه دیگری با اشاره به مکتب ایده آلیست های آلماتز یم  .  بعداز انقالب اکتی  بودند!  20خود غالبا جنایتکاران دهه ، قرن گذشته

 ، زیبات  ، نییك: گفتند که ادبیات باید دارای صفات
ی
 . د و نه فقط رسگرم کننده و جنجایل باشد باش، و اخالف

ز مانند سایر ادبیات جهان شامل  یکات  بعداز انحالل شوروی نیر
 ، داستان، شعر ، رمان: ادبیات پروسیی

ز
و نمایشنامه ، اتوبیوگراف

، ش افروزیآت: ازجمله پرفروش ترین و پرخواننده ترین آثار منتش  شده در ده سال نخست فضای آزاد سیایس جدید . نویش بود 
ز ،  سکوی اعدام ی است، کارآگاه غمگیر  بایک آدم ، پایان آوارگاد رویس، مرغ عشق، زیبات  مسکوت  ، مار ، رنگ امید خاکسیی

 
زندگ

ز ، منتظر عشفی صادق هستم، خوشحایل رویس، یک شیطان گری جدید ، به وطن بازنگشت، دیوانه روح آدم میهن ، توده سی 
 روی پله های طالت  ، پرست

شده، تورها و تله ها ، نشستی ستان تحقیر روسیه در حال ، داستاتز از زماتز خاص، زن و دریا ، قی 
ز ، ژنرال و ارتش اش، سقوط  قهرماتز ، شن های سنگیر

 
زمستاتز در ، فلسفه جدید مسکوت  ، ازدواج با یک مرد حیله گر ، یک زندگ

های ، نمیر پیش از زمان ات، واده سلطنتی اعدام خان انتقام، دیکتاتور وجدان، بازگشت فرحبخش به وطن، افغانستان ز طیز
وزی تراژدی، ضداستالنیستی  ز پرستی ، پیر  و رسنوشت، درد و رنج وطن، استالیر

 
ز ، الهه رویس قرن بیست، زندگ ی شاهیر ز ما ، جیغ پائیر

، را زیر آب نکنرسم ، قرباتز دهقاتز رویس، گلهای رویس خشم،  گزارشگر ،  سال تحویل کبیر ، مردان و زنان دهقان، بچه فاخته ها 
ستان آرام بخش  ، قصه های افغاتز ، قی 

 
ات، چراغ برق آت  ، زیبات  های عجیب زندگ  حش 

 
ه بودند ، زندگ  . و غیر

 

 . !دوران کودگ ام بدون ادبیات کودکان۔ ۸۶
 

بچه های ادبیات فمنیستی   Astrid Lindgren (1907 – 2002) .!دخیی
 . ییك اززنان ادبیات کودکان غرب

ز سال  . روز تولد نویسنده ادبیات کودکانصدمیر
 
ید لیندگرن  امون جشن سالروز تولد خانم آسیی ا روزنامه نگاری پیر " نزدیک : نویسنده سوئدی ادبیات کودکان نوشته بود که او ، اخیر

کت کند  ز سالروز تولدش شخصا رس  ، از ازدواجپیش ، خانم لیندگرن. اگر پنج سال پیش دار فاتز را وداع نیم گفت!"، بود در صدمیر
ید اریکسون نام داشت اتوریته کودکان درغرب است-او خالق آثاری خیایل. آسیی " مایه سیاه  . واقع گرایانه و پایه گذار ادبیات غیر

ز شده بگذرد ، کوچولوی " آثاراو  با یک چیی باراتز ازپشت بام به ، برای اینکه قدم درراه ت  بازگشت بگذارد وازمرزهای اجباری تعییر
ز یم وی . ازارزشهای انساتز دفاع میشود ، درآثار او غیر از مخالفت بافرهنگ مردساالری و باید و نباید های اجباری روزمره.  پرد پاییر

قهرمانان آثارش غالبا زناتز هستند که مردان راباکمک عشق و محبت به جبهه . به ساده نویش درادبیات اهمیتی خاص میداد 
ازکتابخانه های ، بیش از دومیلیون بار ، ده ترین نویسنده کشورهای اسکاندیناوی شد چون درسالاوپرخوانن. انساندوستی یم کشانند 

و گرچه نویسندگان ادبیات کودکان معموال ناشناخته یم مانند و یا بزودی فراموش ، آثارش به امانت گرفته میشوند ، عمویم
 . اودرکشور خود نویسنده ای در حد میل بحساب یم آید ، میشوند 

دازانه دارند -ه و داستان های آثاراوغالبا چهارچوت  رئالیستی قص  بچه های آثارش معموال میتوانند آموزگار پشیچه ها ، خیالیر و دخیی
 نمایند . باشند 

 
ز زندگ  آثاراو به مخالفت . وی میگفت که کودکان و جوانان میتوانند بدون قیمومیت بزرگساالن نیر

ی
ارزش های اخالف

موضوع داستان گایه ماجرای کودکاتز است که باجهان بزرگساالن مخالفت نموده و . االرانه یم پردازند با تنگ نظری  های مردس
روشهای ، از جمله خواسته های تربیتی آثار او: مخالفت با اصول اتوریته بزرگساالن. ارزشهای آنان را ت  اعتبار بشمار یم آورند 

دلیل محبوبیت آثاراورا: دفاع از آزادیهای فردی  . سیایس هستند -اجتمایعوافشای سیستم های توتالییی ، سنتی ارتجایع تربیتی 
 او ، کودک

 
دازی بعنوان حق و حقیقت انساتز میدانند ، سبک روشن نویسندگ اونه تنها به بچه ها با شخصیت . و اهمیت به خیالیر

 . بزرگساالن را یم نماید  بت و توجهبلکه برای آنان تقاضای حق مح، عملگرا و دارای حقوق مساوی مینگرد ، قوی، های مستقل
ید لیندگرن ازادبیات کالسیک انگلیس و افسانه های ایسلندی، آسیی بوده است، تحت تعثیر شکسپیر و اریش کستیز آلماتز ، غیر ز . نیر

ز کتابه. اوتاکنون تعثیر مهیم روی ادبیات کودکان شمال و جنوب اروپا ازخود بجا گذاشته است ز نوشیی ای  وی مینویسد که حیر
ز اطراف خود را فراموش میکند ، کودکان چون درآثارش ، سیایس میداند ، ا وازنظرفلسفز خودراشکاک و از نظر شخیص. جهان غمگیر

 انگیل و دزدانه . و خطراستفاده ازانرژی اتیم یم پردازند ، خشونت، به مخالفت با جنگ
 

وی از بچه ها یم خواهد که بجای زندگ
 خالق و م، بزرگساالن

 
دازند به زندگ وی خود بیر کودکان ناتوان و تحت   خدمت به، اوازجمله مسئولیت های ادت  اش. تیك به نیر

د  دازی کودکانه ، موفقیت دیگر اثار اورا بدلیل استفاده از فضای طبیعت و روستاها . فشار را نام میی  همراه با آزادی قدرت خیالیر
 . دالتخواهانه هستند وی مدیع بود که بچه ها بطور غریزی دارای حس ع. میدانند 

ای افتخاری از کشورهای شوروی 24بیش از ، او تا پایان عمر   جایزه : و آلمان دریافت نمود؛ از آنجمله، هلند ، آمریکا ، جایزه و دکیی
ن در رسارس اروپا دهها مدرسه و خیابا. و جایزه جانشیتز صلح نوبل، جایزه ادت  تولستوی، جایزه صلح کتابفروشان آلمان، آندرسن

ز بنام او اسم گذاری شده اند   . نیر
. پرداخت، و پایداری صلح، انجمن دفاع از حیوانات ت  زبان! ، لیندگرن درپایان عمر به دفاع از جنبش های محیط زیست 

ایط مالیاتی کشورش امون رس  ، وی باانتقاد از وزارت کشاورزی کشورش. یکبار موجب تغییر دولت درآنجا شدند ، داستانهای وی پیر
مخالفت خود بانگهداری حیوانات درقفس و تولید ماشیتز و انبوه آنان برای تغذیه پرداخت و دررابطه با تنظیم سیاست  به

ایط شغیل قادرنیستند درکناربچه  خانواده به وزیر وقت کشورش نوشت که زنها از بچه دار شدن خودداری میکنند چون بدلیل رس 
و  ، سال نخست را حداقل درکنار کودکانشان باشند  4-3یتز را طرح کنند که مادران بتوانند و دولتمداران باید قوان، های خود بمانند 

خوار بتوانند هر لحظه رساغ پستنان مادر بروند  ز بود . کودکان شیر یه برای کودکان معلول نیر  . وی پایه گذار یک بنیاد خیر
ید لیندگرن تاکنون به بیش از   وع کرده بود او . زبان ترجمه شده اند  70آثار آسیی اکنون ییك ازنویسندگان ، گرچه با رمانهای پلیش رس 

باعث شد که پاره ، اشاره به رسگریم ها و بازی های متنوع کودکان، روانشنایس شخصیت های داستان. ادبیات کودک درجهان است



84 

 
ش  یک رسی کتابهای مصور کوشید تا  او با ن. درآیند ، و یا نمایشنامه های رادیوت  ، نمایشنامه کودکان، ای از آثارش بصورت فیلم
 
 

 . و غذای بچه های قارههای دیگرآشنا نماید ، بازی  ها ، آموزش، کودکان غرت  را با زندگ
  -ما بچه های شهرک بولربو -بچه های خیابان شلوغکاری –یا تر تر جوراب بلند(  -کتاب سه جلدی )تر تر مو قرمز:  ازجمله آثار او 

قلت  برادرا–کارلسون روی پشت بام  ماری  -لوتا تغییر خانه میدهد -گربه من،  میو  -کتاب اتوبیوگرافیک )ساموئل آگوست(  -ن شیر
ز راه –گاو من هم اهل تفری    ح است   -در جنگل بدون دزد -درد دل میکند  خطرنایک دارد  -راسموس و آواره گان بیر

 
میکائیل  -کاله زندگ

 -منتخب داستانها -دزدی بنام آسار -خت کریسمس را غارت کردتر تر خانم در  -میشل نظیم به جهان میدهد -در دیگ عدس
پیل  -بچه ها در جنگل -من نمیخواهم به رختخواب بروم -من هم میخواهم به مدرسه بروم -اژدهای چشم قرمز -منتخب قصه ها

ز تاکاتوکو -خشونت هرگز -رونیا پدر دزد -به مادربزرگ کمک میکند  . هستند  -در بیتز ایلزه و دانه عدیس -تر تر خانم در رسزمیر
! بحساب یم آورند  شخصیتی است ، در داستان )تر تر جوراب بلند( قهرمان داستان. کتاب )رونیا پدر دزد( اورا قصه ای فمینیستی

د همیشه کودک بماند و وارد جهان درنده و حیله گرانه بزرگساالن نشود ، تکرو  این . سازش ناپذیر و بدون ترس که تصمیم میگیر
ن موجب شد که بخش عظییم از خوانندگان از آنزمان تصویر و تصوری از دخیی بچه های قوی و بااراده در ذهن خود داشته داستا
 . باشند 

ز سالهای   ید لیندگرن بیر
 نمود  2002 – 1907آسیی

 
او بدلیل زایمان . وی دخیی یک کشاورز میانه حال بود . در سوئد زندگ

! یک پش بچه مجبور شد در  قانوتز  والیتش را ترک کند و به پایتخت کشور فرار نماید  19سن  غیر
 
وی در آنجا بعداز دوره . سالگ

ذکر  1941او دلیل آغاز قصه نویش را سال . منش  اداره و کتابفروش کارنمود ، سالها بعنوان ویراستار کتاب، منش  گری اداری
ید لیندگرن به . ستانهات  را تعریف کند دخیی بیمار خردسالش از مادر خواست تا برایش دا، میکند که کارین دردوران کودگ خود آسیی

چون پدر و مادر وی .. اغلب از طرف پدر و مادر بزرگش برای او قصه های جالت  تعریف شده بود ، سبب نبود رادیو و تلویزیون
 روستات  داشتند 

 
ح زیبات  طبیعت ، عالقه خاض به طبیعت و زندگ

ز در تمام آثارش به رس  غالب . و بچه روستائیان یم پردازد وی نیر
ازبچه های فقیر روستات  هستند ، بچه نخاله ها! 

ز وی میگفت تمام داستانهایش را خطاب به یک . تخس و فضول داستانهای او نیر
بچه  ز سالروز تولد وی درسال . ساله نوشته است 8-7دخیی بلکه سفرای ، نه تنها نماینده دولت سوئد  1967درمراسم هشتادمیر

کت نمودند شورو  ز رس  اشاره میشود که برای اشنات  بیشیی با سالهای کودگ خانم لیندگرن باید رسی کتابهای . ی و آمریکا نیر
 . )بولربوی( وی راخواند 

عشق . آشنا میشود ، بلکه باترس وجودی بچه های درحال رشد ، درآثاراوخواننده نه تنها با کودکان تنها و رسدی احساسات اطراف 
ز نقش مهیم بازی میکنند به همنوع و آ آثار اورا انتقادی دشمنانه از جامعه و گروه ، گرویه.  زادیخوایه های کودکانه درآثارش نیر

ویل خود به تمسخر منتقدیتز ، لیندگرن. در جهاتز ناعادل و خشن میدانند ، جهان داستانهای اورا جهان راضز و آرام، دیگری
دازد که درآثار وی: میشل را رسمایه دا و کارلسون را نماینده عقدههای پرواز ، تر تر موقرمزه را رسمایه دار مرتجع، ر کشاورزیمییر

 نموده اند ، اریکاروس یونان باستان
ز
 . معرف

 

 . ات! یادب كراواتی   یما و آوانگاردها۔ ۸۷ 
 

  كا (یات فرهنگ آمر یادب یانتقاد ی) جنبه ها
 
ز ب یكا درسالهایات آمر یوره جاز ادبسندگان مهم نسل بربادرفته و دیازنو  یكی، تس جرالد یف  اول و بحران جهاتز   جنگ جهاتز یر

ض به ارزشها  یدوره ا، است 1929معروف  یاقتصاد ، ان مرده اند یكه تمام خدا،  شعار دادند ، بزرگساالن سنتی  یكه جوانان معیی
دها  . ده اند یبه بن بست رس افرایط یهای  دئولوژ ید وایوعقا، دهیانجام گرد هتز یم یونی 

 ، مانند او  یسنده ایچ نو یشود كه درنزد هیتس جرالد گفته میامون فیر پ
 

. نهمه باهم وحدت و شباهت ندارند یو آثار ا زندگ

ز همشش ن. شد  الكیل انه سایلیعادت داشت ودرم بازرگان برخاسته بود كه به ولخرج   یاوازخانواده ا مرفه وپولدار  ی از طبقه ایر
  یده وبرایگرد  ت  ایاخولیبود كه مال

 
ز ن فرار ازافشدگ  یشه هایل ر ین دلیتس جرالد بدیاغلب آثار ف.  به الكل پناه برده بود یر

 یوگرافیاتوب
 

 مارش پرداخته است و یق به استثمار همش بین طر یشدند كه او از ا كا مدیعیآمر  یست هاینیمیف. دارند  ك وخانوادگ
 . آنرا بشكل داستان به معرض فروش گذاشته

ز بود ،  ات مدرن وآوانگارد یات ادبیازجمله خصوص نش  درمطبوعات ونظر عوام نوشته  یچون آنان غالبا برا، كوتاه بودن میی
 ، ات مدرنیازموضوعات ادب یكی. شدند یم

 
ز به خالء فرهنیك ، ت  انحراف و ابتذال اجتما. كا حاكم بود یبودكه آنزمان درآمر  پرداخیی

اف پولدار و  یافشا، ایسیوس ت  اجتما عمیل سكوت و ت   ات مدرن زمان یاز جمله موضوعات مورد انتقاد ادب، مایل یبورژواز ارس 
دازند كه هنوز نوستالژ یتس جرالد میكابه مطالعه آثار فیدر آمر  امروزه كساتز ، به نظرجامعه شناسان ادت  . تس جرالد بودند یف  ییر

ات سخت مورد عالقه طبقه یازواقع بخش  ، لذت خوایه، یبورژواز  پرستی  ت  بایز ، پول. قرن گذشته را دارند  20دوره جاز دهه 
ز و استعاره ازسیف. حاكم آندوره بودند  ز د كه در ماشیگو یم اهپوستاتز یتس جرالد با زبان طیز الك خود نشسته یدر كاد6دراز  ی هایر

ز ب یرابطه ا، گر یسنده دیش ازهرنو یتوان بیدرآثاراوم. دپوست رابه خدمت گرفته اند یسف یوراننده ا و  سنت، ندهی گذشته وآیر
ومانند . درآثارش از استعاره و سنبل به اشكال گوناگون استفاده نمود ، وتیاز ال یق ودنباله رو یاو به تشو . ته مشاهده كرد یمدرن
، باشناسانهیوز  ت  بلكه ازنظر اجتما، د نه تنها نان آور باشد یات بایادب، مس عمل نمود كه گفته بود یج یبه رهنمود هیز  ینگو یهم

 یك كاالی، بزرگ یرسگردان بود و درشهرها، و پرفروش بودن ادت  -شات زباتز یان دوساحل آزمایآنزمان م، مدرن رمان. جاودانه گردد 
 
 

تس جرالد یازآثار ف آنها بعیصز . دوستانه داشتیر غ یبا او برخورد، اتیدرزمان ح نقد ادت  ، ن سببیبه ا. د یدربازار خر  فرهنیك
رسگرم كننده به جدل -و عمویم تخصیص-شه دونوع نقد: دانشگایهیون آثار او همامیر پ. یهیز  یدند تا اثر ینام ت  راگزارش اجتما

داختند یم  . لم درآورد یشیی بصورت فیدرآمد ب یتس جرالد را براید تا آثار مهم فیوود كوشیبارها هال. یر
 ینه كارآثار فیزم

 
ح رفتار وزندگ   تس جرالد رس 

ی
ف ز دروغ اوتوتر  یشااوبه اف. كا استیكشور آمر   اقشارمرفه مردم ساحل رس   یای رو یر

 یوموفق خوشبختی 
 

 یتس جرالد وقایف. پردازد  یم ت  كایآمر  ت زندگ
 

 یر غ، پیبدون پرنس ع نگار وگزارشگر زندگ
ی
و پرهرج ومرج  اخالف

ك یا رمانتیگفت كه او یم ینگو یهم. هستند  ا كش  یرو  و گایه یاپرور یرو  آثار او گایه. كا استیقرن گذشته آمر  20طبقه مرفه دهه 
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ز یف. دهد یه وتار نشان میر ا جهان را تیسد و ینو یم ز ت یتس جرالد با طیز ت یموفق، باشنایسیز  یارهایمع، ف جشنها ینانه به توصیبیر

 یاز طرف د. اقشار مرفه زمان خودپرداخت وثروت پرستی 
 

سد كه فراز و ینو یآندوره م ینسل جوان وناآرام وپررسوصدا گر اواز زندگ
 
 

جاز و  فی یدنبال موس، ل ترس ازفقر وسقوط به دره بدبختی یكه بدل  جواناتز ، خته شده بود یدرهم آمك یشان بشكل تراژد فرود زندگ
 . وند یر ا مرصف الكل میلم و یف

 یدر آمر  1896و  1940 یان سالهایم، تس جرالد یف -س اسكات گیفرانس
 

 ه عمه ثروتمندش دردانشگایهیاوبارسما. نمود  كا زندگ
اوبعداز ترك زودرس . خواندند یك در آنجا درس میورزشكار و ش، پیخوش ت، كیان رمانتیانشجو د، ثبت نام نمود كه بقول خودش

س رفت و در آنجا یبه پار  ینگو ین و همیمانند خانم گرترود استتا ت  كاینسل بربادرفته آمر  یدار با محفل آوانگاردهاید یدانشگاه برا
 شیلمنامه نو یوود به فیدر هال مدتی ، كا یبعدازبازگشت به آمر . قرار گرفتن یخانم استا عتز ی، د مادر آوانگاردها ییق و تایمورد تشو 
 ین فعالیگرچه او ا،  پرداخت

 
ز داستان كوتاه برایاو ، شد یاد میتس جرالد ز یبه ف هرگاه كه فشار مایل. د ینام ت را كاربرده گ  یا به نوشیی

داخت و یمطبوعات م كتها یا براییر و  ل سكته قلت  یبدل 1940اورسانجام درسال . نوشتیشنامه میوود نمایهال یلمساز یف یرس 
ز بشكل غم انگ، مارستانیك تی یسال بعد درآتش سوز 8اش  وهمش رواتز . درگذشت، بودن الكیل طبق گزارش . جان داد  ییر

ه از جمل یعده محدود، یر كب  گاتست    عتز یمانند قهرمان رمان معروف او ، تس جرالد یف یدرمراسم خاكسپار ، مطبوعات آنزمان
كت نمودند ، ت  كایگر آمر یسنده مشهور دینو ، دسپاسوس ن یكا به مبارز یگر فشار فرهنگ حاكم آمر ید یاز جمله نشانه ها. رس 

ز آثار غیشاوندانش به دلیتس جرالد در كنار خو یف ید از خاكسپار یمور كوشیآن بود كه اسقف شهر بالت، آوانگارد   یر ل نوشیی
ی
 اخالف

 . د ینما ییر جلوگ خیوضد مس
 ته ادت  یمدرن. كابفروش رفتیش درآمر یجلد ازكتابها 72فقط ، درسال مرگ، دانند یم ازنوابغ ادت   یكیتس جرالد را یه امروزه فگرچ  
سنبل سقوط ، اول دررمان غرت   جنگ جهاتز  یسالها. االت متحده بود یآنزمان ا ستی یونالیو ناس میل یتس جرالد مافوق ارزشهایف

 یات مدرن آنزمان آمر یازادب یگر یبخش د. بود  و فاجعه آخرالزماتز 
 

لم و یاز فیر  پرداخت كه غییر درحال تغ یشهر  كا به تحوالت زندگ
اعات فتز یكشف.  چپ پاسخ دهد یر انسان غ ید به همه پرسشهایكوش  یدیفرو  روانشنایس، جاز  روزبروز  و صنعتی  ات واخیی
گردیب داختند یباسود كالن م ت  ده وبانكها به دادن وامهایشیی ان اقشار متوسط با عطرها زنان و ، یر اجازه ، یماوراء البحر  غرت   یدخیی
 ینگو یآثار هم یتس جرالد به آوانگاردینوجود آثار فیبا ا. رقص نشان دهند  یخودرا علنا درسالنها تاتز یپور یر الت غیافتند تمای
 . د یت رسیبه مشهور  ینگو یگرچه او قبل از هم،  د یسیر نم

. ه هستند یر و غ، ر ین مدیآخر ، فیشب لط، كوتاه  یمجموعه داستان ها، یر كب  گاتست  ،  بهشت یتس جرالد: آنسو یازجمله آثار ف

اض نسل جوان ازدست ، بهشت یكتاب آنسو .  بودند ، فیو شب لط، بهشت یپرفروش او:آنسو  ین رمانهایموفق تر  اعالن اعیی
خواننده انتظار  ویل، رمان به تعجب افتاد ن یت ایخوداز موفق، تس جرالد یف. بود  ارتجات   وگایه، جامعه سنتی  یه ارزشهایرفته عل
 یر شیی پیب یافشاگر 

 
  ك خانواده ثروتمند قاچاقخر یك یتراژد ی درباره سقوط ونابودیر كب  رمان گاتست  . ثروتمندان داشت امون زندگ

وبات الكیل   ت  ، درآن رمان هرج و مرج. ستم بود یدرآغاز قرن ب كالن مش 
ی
ن یا. شوند یده مطبقات مرفه نشان دا اصویل و ت   اخالف

ك كه به یوگرافیاست اتوب یاثر ، فیرمان شب لط. صحنه رفت یبه رو  شنامه موففی یبه شكل نما، ك سال بعد از انتشار یرمان 
دازد یشدن همشش م شدن و رواتز  موضوع الكیل از فروش دورمان موفق  درآمد نایس  . دانستین اثر خود مین رمان را بهیی یاو ا. یر

خانمان!  ت   یان بورژواز یمت درمیگران ق  یس جرالد بتواند همراه همش و دخیی كوچكش سالها در هتل هاتیفوق باعث شد كه ف
 
 

تس یف ت فعیلیمشهور . ك آشنا شود و به خوانندگانش درآن باره گزارش دهد یكند وبا ادا و اطوار خودخواهانه آنها از نزد  زندگ
چون خواننده باهوش متوجه شد كه در پشت . دانند یر مین مدیآخر  عتز یل نقش رمان ناتمام او یصاحبنظران بدل جرالد را ویل

مند پ سنده الكیلیك نو یظاهر  ز به نظر مورخ. وجود دارد  یده ایچیچه هیز  سندگاتز یتس جرالد ازجمله نو یدرحال حاضز ف، اتی ادبیر
 ت  كایات آمر یاورا وجدان ادب، اهل قلماز دوستان  گرویه.  قرارگرفته اند  ق وبرریسیكا مورد تحقیاست كه آثارش از هرنظردرآمر 

ح  یتاكنون با كوششها 1945ازسال . د یت اوگردیوت در انگلستان موجب مشهور یمثال ال. دند ینام دسپاسوس و با اشاره به رس 
ه شیی عالقمند بیشود كه خواننده بیتس جرالد گفته میدرمورد ف. افتهی یتس جرالد رنسانس تازه ایف، ت  داستانشا سنتی  یفضا
 
 

  شخیص زندگ
 

ز به و  بودن ویل ل عصباتز یكبار بدلی یدسپاسو . او بود تا به موضوع آثارش و خانوادگ مرد “گفته بود:   یبا زبان طیز
ز آثار  تواتز یچگونه م، نهمه هرج و مرج درجهان وجامعهیباا، ! حسات   داز  یبه نوشیی ات یادب تواتز  اگر نیم. ؟یرسگرم كننده بیر

داز! یواقعگرا الاقل به گزاریس  ، تز یافر یب  . “انه از اوضاع بیر
 
 

  Fitzgerald, F. S. K (1896-1940). از راه دور ، فروغ و پروین۔ ۸۸

 
 کوتاه یم نویسد که فروغ فرخزاد ، خانم فلورا وایت در کتاب " زنان نویسنده جهان "

ز
ین نماینده شعر مدرن ، در یک بیوگراف مهمیی

 در یک سانحه اتومبیل در تهران درگذشت و در همانجا دفن  ۳4در سن  ۱۹۶۸سال در تهران بدنیا و در  ۱۹۳4درسال ، ایران
 
سالگ

گرچه پدر او .  او در یک خانواده ارتش  مرفه متوسط در دوره کوششهای سکوالر و اصالحات رضاشایه بدنیا آمد و رشد نمود . شد 
ز  ۶ ز فرزند خود را به تحصیل تشویق یم نمود ویل در خانه آنان هنوز قوانیر حاکم بودند که در  اتوریته وسختگیر مردساالرانه پیشیر

ستان وارد مدرسه هیز و نقایس  شد . و خواست قوی آزادیخواهانه فروغ قرار داشتند  تضاد با اراده فروغ بعد از پایانه سیکل اول دبیر
ز شعرش را رسود . تا طرح مد را بیاموزد   با ازدواج  ۱۶وی چون در . او در آنزمان نخستیر

 
اجباری مخالفت نمود مجبور به ترک سالگ

این . از آنجمله او یم توانست آزادانه سفر کند و یا با نارس  آثارش قرارداد ببندد ، خانه شد ویل همشش به او آزادی هات  را داد 
ز سنتی جامعه خرده بورژوازی ایران شد  داری و مادر  چون بعدها از او فقط انتظار خانه. خواسته ها موجب قطع رابطه او با قوانیر

فت وی احساس محدودیت نمود  رنخ  که او ، مجبور به طالق شد و رابطه اش با پشش قطع گردید  ۱۹۵۵وی در سال . بودن میر
ز اثر او مجموعه شعر " اسیر " موجب هیجانات روشنفکری شد چون او در آن اشعار . هیچگاه نتوانست فراموش کند  نخستیر

مجموعه شعر "  ۱۹۵۷کتاب " دیوار " و در سال   ۱۹۵۶درسال . و تجربیاتش پرداختبدون تعارف به طرح احساسات عشفی 
 . در کتاب " عصیان " او به انتقاد از جامعه مردساالری ایران پرداخت. عصیان " از او منتش  گردیدند 
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کت نمود  " خانه سیاه " او در باره فیلم  ۱۹۶4در سال . فروغ بعد از آموزش یک دوره فیلمسازی از انگلیس در چند فیلم سندی رس 

این کتاب آغاز واقیع کار شاعرانه او است که . کتاب " تولدی دیگر " منتش  شد   ۱۹۶4در سال . از آلمان جایزه گرفت جزامیان ایران
ز برید  او در آنجا بطور رسیم از شعر سنتی ایران. بطور آشکار عقاید فمنیستی خود را مطرح یم نماید  در آن  قوی وی با زباتز . نیر

منقد ادت  ایراتز خانم میالتز خالقیت ادت  فروغ را به . لهجه زبان تهراتز و سبک عایل ادت  در آن کتاب سخن گفته است همراه با 
در مرحله دوم اشعار او یک فریاد . در دوره اول او از دید یک زن و بدون پرده پیش بیتز زماتز یم نماید  –سه دوره تقسیم میکند 

  / . را پشت رس یم گذارد ، و در مرحله سوم او تلخز و خشم را که قرباتز جامعه مردساالری شده بود ، فمنیستی هستند 
یز بدنیا آمد و در سال  ۱۹0۷پروین اعتصایم در سال    بر اثر بیماری تیفوس در تهران درگذشت و در  ۳۵در سن  ۱۹4۱در تی 

 
سالگ

در خانه آنان افراد . رنالیست سیایس اجتمایع و کتابدار کتابخانه بود پدر او یوسف اعتصام الملک یک ژو . همانجا دفن گردید 
وی از طریق پدر با ادیبان و . پدر پروین او را با ادبیات فاریس و عرت  آشنا نمود . تحصیل کرده مشهور انزمان رفت و آمد داشتند 

ال زمان خود آشنا شد  انه با یک. روشنفکران لیی  او بعدها معلم شد و در . آموزش سکوالر آشنا شد  پروین در مدرسه آمریکات  دخیی
ز به تدریس پرداخت ین زنان شاعر زبان . ازدواج او چند مایه بیشیی طول نکشید . آن مدرسه نیر او از طریق تشویق پدر ییك از مهمیی

 . فاریس در نیمه اول قرن بیست میالدی بود 
ز اشاره میکند  زنان به فقر بیچاره گان و رسگرداتز یتیمانپروین اعتصایم در مجموعه شعر " دیوان " غیر از طرح حقوق  توانات  او . نیر

شعر او . وی احسایس عجیب و انساتز برای طرح مسائل اجتمایع دارد . در طرح مسائل زنان بطور ظریف و با کمک فرم شعر است
 
ی
ز . رئالیستی و با کمک رعایت فرم کالسیک است، آموزیس  ، غالبا اخالف امون او ییك از نخستیر  ادیباتز است که آنزمان به پرسش پیر

 و مناظره ای است که پیشنهاداتی برای اصالحات اجتمایع را . نقش زنان در جامعه یم پردازد 
 

توانات  دیگر او در خلق اشعار دیالوگ
 پولداران و  ت  عدالتی ، او افکار جدید را وارد شعر فاریس نمود چون از رنج فقر . بطور ساده و عام فهم طرح یم نماید 

ی
و ت  اخالف

در اشعار مناظره ای او گایه از . شعر فاریس زمان او سابقه ای هزارساله داشت و به اوج خود رسیده بود . قدرتمندان شکلیت میکند 
ود  زبان اشیاء ز سخن میر  او غالبا دارای سه جنبه. نیر

 
ز است، آنتی تز ، تز  -شعر دیالکتییك و دیالوگ  . و سنیی

ومند او اجتمایع و مسئوالنه . را میتوان شیپور صدای آزادی زنان ایران در آن دوره بشمار آورد  پروین اعتصایم  شعر ساده و نیر
ایل، از جمله دیگر موضوعات اشعارش مسائل آموزیس  . است او در . استثمار و زورگوت  در جامعه نیمه فئودایل آنزمان است، لیی 

ش موفق شد استادانه ارثیه ش ز آمیر ز
 ۲۱0دیوان شعر او شامل . عر کالسیک را با تکنیک مدرن ادت  آنزمان با هم متحد سازد اشعار طیز

ی پدرش منتش  گردیدند  ۱۹۳۵شعر بلند است که در سال  در ایران از آغاز قرن بیست کوششهای . غالبا در مجله بهار به رسدبیر
ه ، میالدی در کنار منع چادر میان زنان ۱۹۳۶ال گرچه در س.  برای حقوق زنان در میان خواسته هاس طبقات باال آغاز گردید  ز مدرنیر

دند ، و سکوالر نمودن جامعه غاز شد   . زنان ویل از این اقدامات نفیع پایدار نی 
 

 . شاعر و فیلسوف، نیچه۔ ۸۹ 
 

  Friedrich Nietzsche (1844 – 1900). اریستوکراتی فکری و جنون فلسفز 
  

 . سفر به ابدیت خوش باد 
 اژه راکاش آخرین و 

 . از دهانت یم بوسیدیم
 ، لبخند مقدس ات علیه مرگ نابکار 

 . ویل بیخیال ما زنده ایم
 گرچه در لحظه مرگ

 غیاب شاگردانت
 . شد  احساس

امون شاعر یا فیلسوف بودن نیچه پرسش  ننمودند  نیچه ییك از روشنفکران . استادان دانشگایه غرب از میانه قرن بیست دیگر پیر
سیونیستی اریستوکراتی و  ز ، خود تحت تاثیر اشعار گوته، خالق اشعار ایمیر او بعد از . در ادبیات آلمان بود ، و کلوپاستوک، هلدرلیر

 مانند او ادبیات پایان قرن . تاثیر مهیم روی ادبیات آلمان گذاشت ۱۸۹0سال 
ز
غرب را آنچنان  ۲0و آغاز قرن  ۱۹هیچ فیلسوف

سیونیسم، او را نماینده ادبیات سمبولیسم، ز محافل ادت  امروزه بعیصز ا. تحت تاثیر خود قرار نداد  و ، رمانتیک نو ، امیر
سیونیسم بشمار یم آورند  ز متیك به آثار او . اکسیر او حتی امروزه روی فرم و محتوای آثار . خالق ادبیاتی شدند ، بعدها ناتورالیستها نیر

احتیاط ، نیچه خود قضاوت اش در باره هیز و ادبیات. اثر داشتهنویسنده اتریش  ، بعیصز از نویسندگان زمان حال مانند پییی هندکه
ز یا در چهار چوب نظرات استتیک هگل بود   نیچه در جستجوی نویع انسان جدید است. آمیر

 
 . اگزیستنسیالیسم و فلسفه زندگ

یش مان، موسیل، او رمان نویساتز مانند / هسه. نیچه بیشیی مرد هیز است تا مرد علم . را تحت تاثیر خود قرار داد  توماس و هاییز

 عایل
 

ز لوتر ، نیچه خود از نظر سبک نویسندگ جم کتاب انجیل به آلماتز ، تحت تاثیر قلم توانای مارتیر در ، اصالحگر مسیحیت و میی
 زیر تاثیر نظرات نیچه بوده اند . بود  ۱۶قرن 

دالییل را که ناتورالیستها آنزمان فکر میکردند . جریانات ادت  دیگر تاکنون حداقل مدتی
امون مقوله های هیز . نزد نیچه یافته اند ، نزد مارکس نیافتند  فلسفه . و اخالق پرداخت، علم، نیچه در غالب آثارش به بحث پیر

یم پردازد ، نیچه غیر از موضوعات اخالق و انسانشنایس ز امروزه اشاره میشود که هیچکس مثل او . به مقوله های هیز و فرهنگ نیر
داخته استبه جنبه های من نیچه در جواتز آثار متنویع در باره فرهنگ یونان نوشت ویل آشنات  . فز هیز و فرهنگ یونان باستان نیر

 . او با نظرات شوپنهاور باعث شد که او رساغ فلسفه برود 
ایدئولوژی شده او میگفت که دین همچون اخالق تبدیل به یک . بیشیی آثار نیچه انتقادی از اخالق و دین مسیخ آنزمان هستند 

 گذشته را به نقد یم کشاند . است
ی
بینانه است که دگم های اخالف ز ، در آغاز . توماس مان نوشت که او دارای یک روانشنایس تیر

نیچه اخالق غرب در طول تاری    خ را به دو بخش تقسیم میکند ؛ اخالق . تئوری اخالق نیچه تحت تاثیر نظریه اخالق اسپینوزا بود 
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 در ، امروزه اشاره میشود که انتقاد او از اخالق. و اخالق منفز برده وار ادیان ابراهییم –ناتز اربابانه یو  مثبت

ی
جانبداری از ت  اخالف

گ است، زیر تاثیر آثار گوته، کتاب جمالت قصار او غیر از اخالقگرایان فرانسوی و رمانتیک ها .  اجتماع نیست  . هاینه و لیشتنی 
در مرحله دوم او به نقد و اهمیت تاری    خ  . مرحله اول شامل هیز و فلسفه است. مل سه دوره میدانند آثار او را شا، مورخان فلسفه

 یم پردازد 
 

ز گفت زردشت ". گرات  در زندگ  به رستاخیر ابرمرد یا انسان برتر  در مرحله سوم و در کتاب " چنیر
 

او غیر از فلسفه زندگ
د  ابرمرد نیچه میکوشد تا ورای اخالق. اشاره میکند  گفته میشود که ابرمرد او مخلویط از اسطوره های   امروزه. مسیخ قرار گیر

 یم نویسد که انسان اروپات  . رمانتیک و دارونیسم ت  پایه بود 
ز . خدای مسیخ را کشت تا میداتز به ظهور انسان برتر بدهد ، او به طیز

بجای ، و آزادی، همدردی، برادری، یم رفتند و از برابریرساغ ادیان ابراهی، در نظر نیچه در طول تاری    خ به کساتز که تجاوز شد 
نه رضایت بش  بلکه انتخاب و رشد ، در نظر او معتز تاری    خ خالف خواسته اخالق. سخن گفتند ، شعار غرور یونانیها و رومیها 

 است، ضعف و همدردی، بیماری، در مقابل مرگ، باالترین ایده. ابرمرد است
 

ردشت سنبل تکرار چرخ ز ، در نظر نیچه. ارزش زندگ
یک و نه روح ابدی ز  میتوان فقط بصورت پدیده ای . فلک است چون او نه خدات  یم شناسد و نه متافیر

 
نیچه مینویسد که از زندگ

 ویل استتیک است. استتیک دفاع کرد 
ی
اخالف امروزه اشاره میشود  . اوتوتر های نیچه مفاهییم خیایل هستند . ابرمرد صوری نیچه غیر

بعدها ادعا شد که چون . ایده آیل تازه بیابد ، آنزمان طبقه و قش  ارتجایع خودرا ترک نمود تابا کمک ابرمرد خیایل اش که نیچه
یتز نموده  خواهر نیچه هوادار فاشیسم آلمان بود به ییك از آثار او عنوان جعیل " اراده برای قدرت " را داد تا نزد نازیها خودشیر

ی و . باشد   . راه پیمات  برادرش یعتز نیچه را به هیتلر شخصا هدیه داد او حتی عصای پیر
. پوچ و نیهلیستی میدانست، او حرکت جهان و تاریخگرات  را تکراری. نیچه در زمان خود مخالف علم و تاری    خ گرات  مرسوم بود 

یالیسم اتوری دوم آلمان در ، انتقاد او از سوسیالیسم و امیر او با تحقیر اصالحگرایان و . بود  ۱۹قرن انتقاد از انقالب و تمایالت امیر
 انسان

 
قابل حل وجود دارد ، انقالبیون میگفت که میان ایده آلها و زندگ یک . تضادی غیر ز یک اراده به متافیر ز نیچه با تبدیل متافیر

ی مندانه را وسیله ای برای حل تضادهای جهان م. قطع رابطه با عقلگرات  را تکمیل نمود ، هیز  هیز
 

درن برای انسان یم او نوع زندگ
 نیچه و خلق . از جهان میتوان فقط دفایع استتیک نمو د ، نیچه میگفت چون جهاتز منطفی و عقلگرا وجود ندارد . نامید 

 
زندگ

فت. با هم وحدتی آشکار دارند ، آثارش ایط آن مدام ، در نظر او تاری    خ انسان حرکتی است بدون هدف و پیش  هها و رس  ز چون انگیر
ی راسیست ها در اروپا ، نیچه با همه بدنایم اش در فلسفه. د فقط تکرار میشون ز ، علیه شونیسم آلمان آنزمان و علیه یهودی ستیر

 . او خود را فیلسوف آینده تاری    خ اروپا میدانست. مبارزه نمود 
 
ز
 آلمان بدنیا آمد و در سال  ۱۸44نیچه در سال ، از نظر بیوگراف

ی
ف سال  ۱0د از بع ۱۹00در یک خانواده مسیخ در جنوب رس 

 وایمار در گذشت، جنون
 

نیچه در جواتز به سبب نش  چند کار علیم دعوت به شغل استادی در دانشگاه باسل در . در شهر فرهنیك
ایش را هنوز تحویل نداده بود  ۲۵او آنزمان . سوئیس گردید   زودرس به سبب . ساله بود و پایاننامه دکیی

 
وی بعد از بازنشستیك

 ت  خا، بیماری
 

نیچه سالها در مسافرخانه های ارزان در درههای کوههای . ایتالیا و فرانسه آغاز کرد ، نماتز را در جنوب آلمانزندگ
 کرد ، آلپ برای کاهش رنج بیماری اش

 
 . زندگ

 زیر تاثیر فلسفه شوپنهاور و موسیفی واگیز قرار گرفت
واگیز جدا  مسیحیت گرات  پایاتز آثار واگیز موجب شد که او از . نیچه در جواتز

خالف شوپنهاور هیز برای نیچه نقش آزادی بخش . نیچه زیر تاثیر آثار ولتیر به انتقاد از فرهنگ آلمان زمان خود پرداخت. گردد 
ز در عالم خلسه  اش گره خورده لست. داشت نه برای فرورفیی

 
امروزه ادعا میشود که او غیر از . فلسفه او بیش از شوپنهاور با زندگ

 ت  تاثیر نبوده استفاشیسم روی م
ز توماس مان نوشت که او روانشنایس زوال اروپای پیش از دو . ارکسیسم و اگزیستنسیالیسم نیر

 روی فیلسوفاتز مانند کاسپارس و . جنگ جهاتز اول و دوم را پیش بیتز نمود 
 

نیچه غیر از تاثیر روی اگزیستنسیالیسم و علم فیلولوگ
ز اثر گذاشت سیونیستی را به اوج خود رساند در کتاب " چن. هایدگر نیر ز گفت زردشت " او شعر اکسیر نویسندگان جریانات . یر

یش مان، ارنست یونگر ، مختلف ادت  اروپا مانند شالف درباره او کتاب و مقاله ، و هرمان هسه، بن، تسوایگ، توماس و هاییز
نیچه را امروزه ییك از فیلسوفان خردگریز . ود نیچه مدیع بود که سقراط مقرص سقوط خالقیت فکری در یونان باستان ب. نوشتند 

 فلسفه غرب میدانند 
 

 خی    شاعر در بسیی جامعه و تار ۔ ۹0
 

  de. Asolt@web آتوسا سلطانزاده
  Schiller, Friedrich ( 1759 – 1805). لر یش شیدر یفر 

  انقالب ! یر كب  یده هایات و ایادب
 
به مبارزه با ، ك غربیسم كالسیهومان یدههایر ایه یباتك، ستی یرئال یك آلمان و خالق آثار یات كالسیندگان ادبینما از  یكی، لر یش

اض هاینده شكایاو نه تنها نما. سم پرداختینظام مطلقه شاه و فئودال ز ه شاه نشیعل انقالت   یت و اعیی بلكه ، فئودایل ی هایر
  یده آلهاینده اینما

ی
و  – نظم فئودایل یانحالل ونابود، ت روشنگرانه او یهدف فعال. بود  ت  و خرده بورژوا یدخواهانه شهرون ترف

ز جانش ت حكومت یمحكوم، ش ازانقالب فرانسهیآلمان پ فئودایل یها ت  زورگو یافشا. بود  یشهروند یك جمهور ی نمودن یر
  یمطلقه شاهزادهها 

ی
  یازجمله هدفها، آنها  خوشگذران و فساد اخالف

 
ز لر را مرد عمل شعر نیش. د اش بو  فرهنیك اوبا . دند ی نامیر

جاودان ، كند   یكیگفت ؛ هركس كه نیم یو . باوفاماند ، انقالب فرانسه یاز شعارها یكیبه ، “واحد از برادران وخواهران خلفی “شعار 
وته و انقالب فرانسه لر كه همعرص گیش. مردم شد  یو آزاد خواهان استقالل میل، یشهروند ت میلیهو  ه گذار ادت  یاوبا پا. ماند یم

آنها حق شورش و انقالب ، مردم دخالت كند  و انساتز  یعیدرحقوق طب، خودرس  حاكیم، ش نوشت كه هرگاهیست سال پیدو ، است
 یدههایآثارش معمولن ناقل ا یت هایل شخصین دلیبه ا، د یدیم یت اصول عرص روشنگر یشعر او خودرا موظف به رعا. دارند 
ز برج و معبد آزاد، یل فكر یزندان باست راتز یو ،  انقالبیر كب  یدههایكردن ا  عمیل یراكوشش او ب.  هستند  انساتز  خ ی    درتار ، یو ساخیی

 . دهیغرب ثبت گرد
ز درام و ، اورا  یت و كارمركز یخالق ویل، شعر و داستان قلم زد ، باشنایسیز ، فلسفه، خی    تار : ینه هایلر در زمیگرچه ش   نوشیی

  یااو با جو و فض. دانند یشنامه مینما
 

ز غم انگ یو با كمك درام ها. درافتاد ، حاكم زمان خود  فرهنیك تنفرش را از ، خوایهی جمهور یر
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، توطئه. شوند یمدام درآثارش مطرح م، قانوتز  ت   –حق ، یآزاد – ت  زورگو: ینشان داد و مقوله ها، یخان و خانباز : نظام یقلدر 

او . ند ینما غ یمیتبل، خوایهیخواهانه جمهور یافكار آزاد یكه برااو است  ، روانشناسانه – ایسیك سیتراژد یموضوع غالب درامها
ك نظام یده آل یر ایدربرابر انقالب فرانسه و تصو  لهلم تل ( اورا مدیلیشنامه ) و ینما. را نشان دهد  آگایه كوشد تانقش اجتمایعیم
  یو آزاد، ر ایاخت یآزاد، رسنوشت: یان تراژدیش میشنامه هایقهرمان نما. آورند  بشمار یم ایسیس

ی
در تالش و نوسان ، اخالف

 . هستند 
ز نه شعر نیلر در زمیش، شنامهیبعد از نما  ز گرچه اشعارش را ن،  فرهنگ اروپا است بان فراموش نشدتز یاز اد یكی یر كوتاه و   ی درام هایر

ده م ، ك خود یادر شعر كالسكوشد تیلر میش. است، یو مصمم كار  یجوانمرد، تیر غ، دوستی ، یآزاد: اودراشعارش مبلغ. دانند یفش 
“ دهها یو ایآرش“ از اشعار او بعنوان ، ایسیو س شده تاازنظر اجتمایع شه سیعین سبب همیبه ا، عت و عقل كمك كند یطب به آشتی 

ز ن“ شه جوان یهم“ قلبا  یشاعر ، اتیاو را در ادب. ند یا سوء استفاده نمایاستفاده و  ، در كوره اشعارش: شهامت. ده اند ی نامیر
و  دوستی  عتز یزمان شاعر  یده آلهایا، اخالق شعر او . بوجود آورند  یدیاژ جدیباهم ذوب شده تا آل، یو آزاد دوستی ، یوفادار 

ك شعر او ممكن است یدر . ك بودند یمهم شاعر تراژد یده آلهایگر از اید یكی؛  یآزاد. د یر گیرفاقت است كه باالتر از عشق قرار م
اف، !  مصاحبه مطبوعاتی ، شكنجه، ییر ستگد، سوء قصد : لیحوادث گوناگون از قب  ، ت  یاعدام صل، حكم، اعیی

ز
، و اطالعات كاف

 . مطرح شوند 
ه  ینظر . را مطرح نمود  شنایس هستی  ستی یرئال یك تئور یو ، هیز  باشنایسیفلسفه ز ، یه: آزادینظر ،  آثار كانتیر تحت تعث، لر یش 

ك را یستم استتیك سیرفته و ، هیز  یبسو  ت شنایسیاز واقع عتز ی، باشنایسیخ به فلسفه ز ی    كانت موجب شد كه او از رشته تار 
ح مفاهیاو كوش. د یطرح نما دازد ، خوایه اخالق و تعایل، ت  بایز : مانند  یمید با كمك فلسفه كانت به رس    یلر برایش. بیر

ی
، اجتمایع ترف

ت شاه یر حاكمیتوان ز یدند ؛ چگونه میاو پرس نیمنتقد ویل، دانستیات میباشناسانه باكمك هیز و ادبیت ز یترب، ت را ین نوع تربیبهیی 
فست آنزمان محفل یباشناسانه ( اورا مانیت ز یامون تربیر كتاب ) پ.   داد ییر ت انسان راباكمك هیز تغیشخص، توحش ا قانون اسایسی

ز ات آلمان نیك ادبیاز متفكران مرحله كالس یكیاو . دند یمار نامیشهر وا  ینه تنها برقرار ، ف هیز را یلر از جمله وظایش. د یآ  بشمار یمیر
 ، تیده آل و واقعیان ایرابطه م

 
به  اوسالها با كمك نی  و مقاالت علیم. دانست، عتیان عقل و طبینظم گمشده م بلكه هماهنیك

مار یشهر وا، ؟“طوفان و فشار“ ات روسو و موج ادت  ینظر ، بعد از كانت. پرداخت، با شنایسیو ز ، فلسفز ، خز یتار : طرح موضوعات
 .  گذاشتند یر او تعث یرو 
ز ب یفكر  یشاوندیل خو یبدل، آشنا شد ، گر آلماتز یشاعر معروف د، با گوته 1788لر درسال یش نه تنها حدود هزارنامه ،  آندو یر

لر یاگرچه ش، دار هم رفتند یآنزمان بد، اسب و قاطر! ، ش از شست هفته آنها با درشكه و كالسكهیبلكه ب، ازمكاتبات شان بجا مانده
د یدر ضعف و رنج بش م، سل یمار یل بیال بدلدهها س شه به یلر نه تنها همكار مرگ شد بلكه همیسد كه شینو یتوماس مان م. ی 

 یچیامروزه پ. ست و به خطر آن عادت نمود یموازات مرگ ز 
 

، 19درقرن  ویل، دهند یلر را مورد بحث قرار میآثار ش یهیز  ده گ
داز یخ ز بكر و شوق و شور آتش یالیر  . ن گرفتند  او را جشیر
ق آلمان درگذشتیدرشهر وا 1805ا آمد و درسال یآلمان بدن درجنوب غرت   1759لر درسال یش شیدر یفر   از   یپدر و . مار دررس 

ز ل اونین دلیبه ا، !آنزمان آلمان بود  تی یو وال  التی یا یكارمندان دربار شاهزادهها  مجبور شد كه به مدرسه نظام برود و چند سال یر
مطلق شود و چون  یموجب شد كه او عالقمند به آزاد، شاه و خان بودن یو تنگ نظر  ت  زورگو، شاهد: قدرت. پزشك ارتش گردد 

او در . ر نظر قرار دادند ی كرده و ماهها ز یر اورا دستگ، گر آلمان سفر نمود یالت دیك ایش به یشنامه هایاز نما یكی یتماشا یكبار برای
 از یر لر غیش. نگ پرداختیو لس، گوته،  روسو ، یر شكسپ: خفقان آور به مطالعه آثار خالف مقررات حاكم ، مدرسه و دانشكده نظام

  ادت   یازده سال همكار ی
 

ز ن چند سایل، با گوته و فرهنیك ق آلمان بود ی     استاد تار یر ، ایسیامون موضوعات سیر پ یو . خ و فلسفه دررس 
  فلسفز ، خز یتار 

 
 . ازخود بجا گذاشت ت  كتابها،  و فرهنیك

ز دوش، دن كارلوس، شنامه معروف دزدها ینما: از جمله آثاراو   ، نیوالن اشتا یكتاب سه جلد،  استوارت یمار ، لهلم تلیو ، ه اورلئانیر
ده یا، به دوستان، ات درهیز یواقع، ستی یده آلیوحدت ا یتئور ، كاباله و عشق،  ساله خ جنگ یسی    تار ، ك انسانیت استتیامون تربیر پ

ام و مالحت، آلها  مندان، ونانیان یخدا، گردش،  و سطخ ایسامون شعر احسیر پ، احیی مدرسه –اتر یصحنه ت، رهیجز  یدرنا ها، هیز
هدف از مطالعه ، بگو یغ، دوستان یبرا یرسود، خ زوال هلند ی    تار ، سكو یتوطئه ف یتراژد، نا یعروس مس، كیرمانت یتراژد، اخالق

 . هستند  - و دستكش، غواض، ضمانت، رسود ناقوس، خ جهانی    تار 
 

  آوانگارد است!  رسیمیر ات غیادب، مسیفوتور ۔ ۹۱
 
 م یخواهیم، د یجمع و جور كن چادرتان را كیم، د یكوتاه كن  یتان را قدر یش هایر ، خانم ها ! ، انیآقا

 ی  ا. می بگذر یر دره پنجش یباال، ت جهنمیامروز از جاده ترانز 
ز
برگیگ  ن جمله را كه به مناسبت معرف ز  ، یز

ض آمر  تر یشاعر ه  توانست گفتهیم، ستیك جوان اهل قلم طرفدار مكتب فوتور ی، گفته شده  ت  كایمعیی
 ، بوجود آمد  ادت   ینده نگر یآ یبا ادعا، چه و برگسنی فلسفه نیر ر تاثیا ز یتالیگرچه در ا،  سمیفوتور . باشد 
 . د یات مدرن آنجا گردیخ ادبی    از تار  د و بخش  یرس ت  به شكوفا، انقالب اكتی   ه حوایلیدر روس ویل

ز صنعت و ماش یستها برایفوتور   ن یبه ا، دند یت كف زدند و هورا كشیپرجمع ی در جامعه مدرن شهرهایر
 آنها خود را . كار بود یب یلكردههایمعلمان جوان و تحص، انیان دانشجو یت آنها معموال در میل محبوبیدل

 یانداز یر د همچون تیبا عر شا، ست ها یبه نظر فوتور . دانستند یم یتظاهرات و شلوغكار ، ت  و مبلغ عملگرا یمخالف روشنفكرباز 
ك  ی، هیز را  و جمال شنایس، كتك خورده  یآنها شعر را رقاصه ا. مام وطن بنگرد  یمه بسته به خارج از مرزهایك چشم نیبا ، ماهر 

ز گناه كفرآم ظر به ن. آزاد كرد  یعلم ضف و نحو و دستور زبان گرامر  ید از كرست تنگ و اجبار یشعر را با، گفتند ی نام گذاشتند و میر
 ستم دریتوان گفت كه آن در آغاز قرن بیسم میخ فوتور ی    در مورد تار . اگر زبان و واژه باشد یمید كیشاعربا، آنها 
. س وجود مكتب خود را اعالن كرد یچاپ پار ، گارو یدر روزنامه ف 1909ه یه پرداز آن در فور ینظر ، نتی یپ مار یلیف. ا بوجود آمد یتالیا

آنها . وستیت آوانگارد پیه شده و به ابدیسم تجز یو سوررئال، سمیدادئ، سمیكوب:  یشكلها به 1924سم رسانجام در سال یفوتور 
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. ته برسانند یمدرن یدهند و به سكو ییر توانند تغیبودند كه جامعه را م دانستند و مدیعید میات جدیون زبان و ادبیخود را انقالب

 ست ها یفوتور 
ز خود را ن  یر

ز
م گرفت و یان برخواهیات مالل آور گذشته را از رس سنت گرایما تاج ادب: فتند گیكردند و میم  نوابغ زمان شان معرف

 . م آمد یدره سقوط به گردش خواه یباال یهمچون عقاب بلندپرواز 
ما از ارتفاع . ت خواهد كرد یات مهاجم را حمایجنبش ادب، لیخط و تما، بدون اصل و هدف ویل، م كه چهچه زنانیهست ما بلبیل

 ، مینگر یم و مكتت   یمدرسه ا ات رسیمیگارد به ادبآسمان خراش آوان
 و شبستاتز  یات انبار یما مخالف زبان و ادب، میهست دانشگایه ات سنتی یخواهان قطع رابطه با ادب

 -كال اكسیر یاز نوع راد نویع، سمیتوان گفت كه فوتور یامروزه م. میباش سم یمیسم و سمبولیرئال
 ی را رو یر ن تاثیبزرگیی ، ا یتالیا یست هایفوتور .  گذاشتیر ر تاثیسم را ز یدا و سوررئالمخصوصا دا، ست بود كه هیز مدرنیونیس
ز سم اولیفوتور ، به نظر صاحبنظران، ات مدرن روس گذاشتند یادب ناك در باره . ات روس بود یان آوانگارد ادبین جر ی و مهمیی یر پاسیی

 : د یگو یآنها م
شناخته  كه به شكل هیز رسیم  ستها یكوشش فوتور .  معامله و سازش شوند  جوان مجبور شدند با رسنوشت خود وارد  یستهایفوتور 
ستها را یفوتور ، ت  اجتما ت  جانبدار واقعگرا یكهایبا شكست روبرو شد چون بلشو ، یانقالب اكتی  در شورو  یوز یر بعد از پ، شوند 

 . دانستند یست میآنارش یستهایهلین
د چاپ  یبارها تجد، را كه قبل از انقالب منتش  شده بود  –سم و جنون یفوتور  –ن بنام یكتاب دكیی راد،  د یوزارت فرهنگ دولت جد

 ینه دیستها را سیكرد تا فوتور 
 

ز بعد از مرگ استال. جامعه تب دار بگذارد  وار قضاوت فرهنیك ت یثیاعاده ح، ادت   یستهایاز فوتور ، یر
 . نام گذاشتند  -ات مدرنیادب یدوره نقره ا –ه را یساله آنها در روس 12شد و عمر كوتاه 

  

 . تیحیسم و مسیالیان سوسیم یسنده اینو ۔ ۹۲
 

  Graham Greene (1904 – 1991)، نیگراهام گر 
 
ز چ، شیسنده انگلینو ، نیست از گراهام گر یادم نی حافظه ناخودآگاهم  یاز هزارتو  یدرقفسه ا، د یبقول فرو  ویل، خوانده باشم ییر
ست یعضو حزب كمون یا چند هفته این گو یگراهام گر .  نام دارد “ سفر با عمه “ ر مشهور او از آثا یكی. جاگرفته باشد  ت  د نام اوجایبا

 یایدرتمام طول عمر جو ، اتید باكمك ادبیاوكوش. وستیك كشورش پیكاتول  یسایرسمن به كل 1927اوازسال  س بود ویلیانگل
 افكارش مخلویط ویل، نامند یك میكاتول  یسنده ایو اورا ن ادت   یگرچه در دانشنامه ها.  سم گردد یالیت و سوسیحیسم درمسیاومان

 ت ادت  یسال به فعال 60س بود ویانگل 20سندگان قرن ین نو یاز پرخواننده تر  یكیاو . سم غرت  یالیت و سوسیحیهستند ازمس
مند بایازجمله كلمات قصاراوا. مشغول بود  ه یاو با تك. ند دار كیخفته و چرت زده را ب یخدا، دباكمك آثارشین بود كه نوشت ؛ هیز

ه هركه یهركس عل، خیمسیر و غ ستی یالی سوسیر ؛ غ یه دار یگرگ انسان است ودرجامعه رسما،  گفت كه انسانیبرفلسفه هابس م
 . آورند  بشمار یم ستی یالیو ضد امیر  یه دار یضدرسما ویل مذهت   یسنده این چپ اورانو یمنقد. جنگد  یم
 شیات رسگرم كننده و پلیادب یبعدها بسو  بود ویل یسم انتقادی؛ باكمك مكتب رئال فلسفز -مذهت   یسنده رمانهاینو ، ن درآغاز یگر   

 درجهارچوب اخالق مذهت  ، و شكست ت  ت و ماجراجویامون جنایر پ موفق و پرفرویس   یاوسالها خالق رمانها. رفت ت  جنا–
 تز یجهانب یو مرزها یشداور ین آنكه ازپات پرداخت؛ البته بدو یدرادب ت  ان عمر به طرح موضوعات اجتمایدرپا بود ویل خیومس

ز و روانشناسانه هستند  یات رمانهایخصوص یاو دارا یرمانها. بگذرد  یبورژواز  ،  شیخلق آثار پل ینداشت كه برا اوابات  . طیز
، لمیفو نقد  ستی یژورنال شی مكتب گزارش نو یر ر تعثین ز یگر .  د یر ات رسگرم كننده كمك بگیاز سبك ادب، ت  و ماجراجو كارآگایه

دازد یآموخته بود كه به طرح جزئ هستند و در  انسان درجامعه طبقاتی  هستی  یآثارش اشاره به تضادها ازنظر فلسفز . ات بیر
 یجنا، خشونت، استیس، نید، عشق: مانند  ش موضوعاتی یرمانها

 
ن باكمك  یگر .  گر قراد دارند یبا همد ت و گناه در رابطه تنگاتنیك

اخوا، ادت   یالوگ هایگزارش و د د و در بعیصز یم ط واقیعیننده را به مشاهده رس  است یسم و سیالیش به انتقاد از امیر یازرمانها ی 
 . كند یك اشاره میتنام و مكز یمانند و  ت  كا در كشورهایدول غرب و دخالت آمر  یاستعمار 

ز نجات خود دست به گناه م ید كه برایگو یم ت  او درآثارش ازانسانها به كار جاسوس دارد  نده شباهتی سیبود كه كارنو  اومدیع. نند یر
ز در خود خدا قرار دارد و خدا ن یو بد یكین نیشه آغاز یگفت كه ر یاو م. گردد   یدئولوژ ید مبلغ ایسنده نباینو  ویل  مانند انسان یر
سد كه  ینو یازقهرمانان آثارش م یكیاو است و از زبان  یتكامل و تحول خدا، مقدمه تكامل انسانها ، دمشمول تحول و تكامل باشد یبا

ز لغتی   ، است معتز یب كلمه خدا مانند واژه عشق غالی 
 

عشق  یسكو ، انسان یگرچه برا،  شنامه پوچ و آبزورد استیك نمای و زندگ
درنظراو انسان از زمان . د ینما ییر ل و سنگواره شدن مقوله عدالت جلوگید از فسیوانسان با، تنفر و انتقام باشد  ید فراترازسكو یبا

ز نخست ن سبب بوجود آمده تا مادائم شاهد جرم و یمحكوم شده است و جهنم به ا یك لعنت ابدیبه ، باه درب  هشت گناه و اشتیر
داوطلبانه مرگ را تنها ، گرفتیكه دربن بست قرارمیك زمانیقهرمان تراژد، به نظراو دردوران باستان. میانسان باش خالف بدرسشتی 
ز د وانسان مدرن نیدیم راه حل نجات ز م خودكش    امروزه دست بهیر ز ح را نیاواعدام مس. ند یر  خوكش   یاو برا یاقدام عمد  نویعیر

ز م خودكش   عتز یك یتراژد دست به انتخاب نوع مدرن قهرماتز ، مطلق گردد  ت  انسان مدرن كه دچار بحران و تنها، د ینام ن با یگر .  ند یر
ز خون یسد كه دستهاینو یالتوس میبنام پ باستاتز  تی یاشاره به شخص  اوازجامعه مدرن ویل. قهرمان است یس برایر خ بهیی از شلوایر

خ ی    محرك تار  اصیل یو یر ك و انتقاد شكاكانه را نید دگماتیعقا، مانیا، یدیشك و ناام یو یر د و نیگو یم، پدر غرب زمان حال ت  
الینمود كه ل تز یش بیداند و پیمنبع سود و تجارت م، یه دار یرسما ین جنگ را برایگر .  شمارد یم ز به یی   یه دار یرسماسم غالی 

ز شود و آن نیم منتیه یانحصار  : یست هایاو به انتقاد از كمون. گردد یسم میالی خود موجب عالقه كارگران و روشنفكران به سوسیر

ز غرب ن و كلوتر  باشگایه، سالتز ، محفیل  .  پرداختیر
مان یان جهان و اید كه مینمایره ماشا یر یو به تضاد اجتناب ناپذ، كند بدون خشونت و احساس گناهیآرزو م ن درآثارش جهاتز یگر 

دازد ینجات بش   یبرا ت  ك گرایسم و كاتولیالیسه سوسیخواهد كه به مقایقراردارد واز خواننده م از قهرمانان  یكیاواززبان . ت بیر
  خیمس یسا و آموزشهایاز كل، ستی یرمانش به انتقاد كمون

 
 ، عمیل زندگ

 
ز از مومن بعیصز  و دورنیك دازد ی میر  یات آزادیبه الهاواشاره . یر
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ز الت یكایآمر  یبخش در كشورها دازند یسم به رقابت میسم و مائواید كه با ماركسینمای میر استفاده از ، بخشیات آزادیو دراله، یر

ز پائ یتوان جاكمان راازتخت سلطه گر یچون درنظر اوفقط باكمك قدرت است كه م، داند ینجات را الزم م یله خشونت برایوس   یر
 ید ووضعیكش

 
ان راتغ ت زندگ ، ده شدنیب كشیش از به صلید كه درزمان وداع و پیگو یح میمس یاواز رنجها.  داد ییر رنجی 

 . كش او را لو داده استیون نزدیحوار  13از  یكیدانست كه یم
اد ی: مانند  سندگاتز ی نو یر ر تعثیآثار اورا ز ، ن رمانیمنقد سم یاز رئالاو . دانند یالورنس و پاسكال م، وتیلیا، مز یج یهیز ، وسف كیز
ز ن بودلر  بزرگ یات شهرهایادب انسان گرگ انسان شده ، گفت كه درجامعه طبقاتی یه بر فلسفه هابس می استفاده نمود و با تكیر

ا، وارد شود  ت  است و به هركس كه فشار اجتما از  یاو مانند پاره ا. د یرا بدرد و نفله نما یگر ید، ط خاضیحاضز است در رس 
ده یو ا ستی یبود كه سنت اومان به سقوط و خشونت انسان بدرسشت باور داشت و مدیع، 20و آغاز قرن  19ان قرن یسندگان پاینو 
او همچون سارتر . خودرا ازدست داده ت  اجتما-ایسیت سیاعتبار و اهم 20درقرن ، سندگانینو  19قرن  ادت   ستی یآل
 ، انسان ان هستی یبود كه در جر  مدیع، ستیالیستنسیاگز 

 
 . شده است جر دچار پو  یو  زندگ

دانست كه درآن یم یك را سنبل كشور ید و مكز یك آشنا گردیتنام ازنزدیك و و یمانند مكز  ت  خود به كشورها ین درطول سفرهایگر   
ز لعنت و اصول كفرآم، اعدام، خشونت، ترور : براثرفقر   ، فساد : كوشد درآثارشیاو م.. حاكم هستند ، یر

 
را  ت  اجتما زوال و ابتذال زندگ

اه و  یبازارس، له گرانیح، داللها ، ژنده پوش یانسانها، جنگ یبه خرابه ها، دوم ن با تجربه زمان بعد از جنگ جهاتز یگر .  نشان دهد 
ح م، گرانفروشان او . شوند یم تز یو د الیه ید كه درد و رنج انسان رسگردان موجب طرح پرسشهایگو یدهد و میاوضاع روزانه را رس 
ایبگو یآنزمان غ  . اشاره كرد  ت  كایسم آمر یده آلیجهان سوم و ا یجنگ در كشورهاط روزانه یانه به رس 

به   1927اودرسال . ر مدرسه بود یپدرش مد. س درگذشتیدر سو  1991ا آمد و درسال یس بدنیدر انگل 1904ن درسال یگر   گراهام  
ا. ك ملحق شد یكاتول  یسایكل  یو ب خز یط تار یرس 

ز
م مجددن رساغ موضوعات دو  ن بعد از جنگ جهاتز یموجب شد كه گر  خاض وگراف

 . برود  ت  و اجتما ایسیس
 یسفرنامه و اتوب، گزارش،  مقاله، داستان كوتاه، شنامهینما، رمان: آثار او شامل

ز
 یو یر ن، سفر با عمه: هستند ؛ از آنجمله وگراف

 ،  حق الزحمتی یر سف، دوست مان در هاوانا ، ساكت ت  كایآمر ، مردسوم، اء یمركز اش، ت  بایز 
 

 یك ماجرایان یپا، دره سقوط زندگ
ق االوسطیر ع السی    قطار رس ، سوء قصد ، جنجایل ز ،  رس    نویع، زمان طیز

 
 یشكار در هوا، پرهرج و مرج یابانهایخ، فرار  یراهها، زندگ

دول  امون جاسویسیر است پ یاثر ، كتاب عنرص انساتز .  سالها ممنوع شد ، ت  بایز  یو یر كتاب ن.  هستند  مه آلود و عنرص انساتز 
، از او  یگر ید و در رمان دیگو یسخن م ایسیامون فرم رمان سیر قهرمان رمان پ، از آثارش یكیدر . جهان سوم یكشورها  استعمارگر در 

 . در هم ادغام شده اند  و عشفی  ایسیل سیمسا
“  او آثارش را نویع. داشت عالقه خاض ان عمر به طرح موضوعات مذهت  ین گواه آن است كه او تا پایاز آثار گراهام گر  بعیصز 

دازند یرسگرم كننده م ش  یدانست كه به نمایم“ شوماسیی    ایسیو س ت  اجتما یاز موضوعات انتقاد، ات مدرنیدرك واقع یو برا. یر
، سودجو ، فردگرا : ت انسانید كه به تربیگو یم یجامعه ا“ یگانگسیی “اخالق  یزههایاز غر ، كیكمك گرفت و با اشاره به جامعه مكز 

دازد یرحم م و ت    . یر
 

 G. B. Shaw (1856-1950). ناآرام !  یسنده اینو ، شاو  برنارد  ۔۹۳

 
 94درسن، یرلندیست ایالیسوس یسنده اصالحگراینو ، كه برنارد شاو یزمان

 
ز پنجاه نمایبه دل، درگذشت سالگ شنامه موفق یل نوشیی

، انه وپدرانه اشلسوفیف، شاو برخالف ظاهر مهربان. كشورش بود   یونرهایلیازم یكیاو ، ات نوبلیزه ادبیافت جایودر 
فت اجتمایوپ یآزاد، عدالت یاش برا بودكه در طول عمر طوالتز  روشنفكرسختكوش مصلح ناآرایم  یباقدر . مبارزه كرده بود  ت  ش 

م ز ، تعارف و ترس از برچسب خوردن، بدون رودروایس، چون آنزمان، است خودماتز  یسنده ایل نو ین دلیاوبد، توان گفتیطیز
ز به مسا، اتیفه ادبیو وظ، محتوا مهمیی ازفرم است، درهیز ، ستیده آلیست باشد تا ایرئالد یسنده بایكه نو ،  نوشت ل یپرداخیی
را در درازمدت سوسیشاو آ. ل درجامعه وجود داشته باشند یكه آن مسایمخصوصا تازمان، است ت  اجتما د یدیم ستی یالینده بش 

  خز یوانسان راازنظرتار 
ی
فت میو پ محكوم به ترف  . دانستیش 

اتز ید به تر ینظراو تئاتر را با به انان مهم  یكیاوخود . ل كرد یات حاكمان تبدیو جنا ت  اجتما یدرباره تضادها بون بحث و سخیز از سخیز
اضز  ینگ هایتیم ز سال قبل از لن 14شاو ، یبه نقل از و . س بود یانگل یاروپا درشهرها 19ان قرن یپا اعیی  آثار ماركس را مطالعه  یر

 یعكسها. سم پرداخته بود یالیج سوسی    غ وترو یكاران به تبلیروشنفكران و ب، كارگران  یها ت  ازلندن در گردهما كرده بود ودرهرگوشه
اتز  انیانسان را ب، آنزمان اباتز یو تظاهرات خ او در حال سخیز ز : لنیهایاد سخیز ، روزا لوكزامبورگ، بكنشتیل، تروتسیك، گورگ،  یر

ز به زبان مورخ. اندازد  و گونیی گراس یم، ش بلییز یا هایو ، بسنیا ز شاو محصول اول، چپ ت   اجتمایر  ت  اجتما-ی بحران اقتصادیر
 . اروپا است 19ان قرن یدر پا یه دار یرسما
ز ازاول یكیاو  وانه وناتوان یدرعمل د ویل درحرف انقالت   یعده ا، گفتیس بود ومیزحمتكشان در انگل ستی یالی مبارزان جنبش سوسیر

ساله بود كه وارد محفل 28او. اانقالت  یو  ستی یبود ونه ماركس تك وپارلماتز یدمكرا، انهیاصالحگرا، سم مورد نظر او یالیسوس. هستند 
  قبل ازآن اوروزنامه نگار ومنتقد ادت  . ان شد یموسوم به فاب یلیتخ یستهایالیسوس

 
شد كه  یشاو بعدها مبلغ تئاتر . بود  وفرهنیك

 ید یشنامه هاینما، بسنیداز ایس نمود وبه تقلیراوارد تئاتر انگل یاداوموضوعات انتق. كرد یرامطرح م ت  واجتما ایسیل سیمسا
 

 الوگ
ز س نیانگل شیشنامه نو یدرنما یسم انتقادیه گذار رئالیشاو پا. نوشت س بعداز یس انگلیشنامه نو ین نمایتوان مهمیی یاورام.  هستیر
ست یك ترور یشاودرتمام عمر ، د یگو یدرباره اومبرشت . است تاتر جهاتز  شیشنامه نو ینما یاز چهرهها یكیشاو .  دانستیر شكسپ
ز  ویل، بود  دازد  ید به كشف تضادهایتاتربا، سد ینو یشاو م. باكمك اسلحه طیز ق به یرابه تفكر اندازد واورا تشو  تماشاجر ، جامعه بیر

فت فرهنگ نمایدفاع از پ ، ازدواج، شقع، ازجمله:اخالق، ش كشاند یدباكمك عقل وخرد به محك آزمایتمام ارزشهارابا، د یش 
 . سم را یالیسم و سوسیونالیناس، دمكرایس، اتیاله

ازطبقه متوسط ومادرش  یپدرش مغازه دار . س درگذشتیدرانگل 1950اآمد ودرسال یرلند بدنیدرا 1856شاو در سال  جرج برنارد 
  ساله بود كه به علت فقرناگهاتز  14شاو . اهخوارشد یگ  اوازجواتز . بود  فی یمعلم موس

 
 ك بنگاه ملگیرسه راترك كردودر مد، خانوادگ

 یاو فن نو . مشغول به كارشد 
 

  24نكه در یشاو قبل از ا. ادگرفتیرابطور خودآموز  سندگ
 
دازد یبه مطالعه ماركس سالگ بانام ، سم بیر
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  ادت   یس نقدهایمستعار درمطبوعات انگل

 
ز راازآموزگاران یچخوف و د، بسنیا، واگیز ، او ماركس. نوشت یم و فرهنیك كیز

نانه یخوشب یبكت و دورنمات او آثار ، یر برخالف مول. بسن هستند یاو چخوف و ا شیشنامه نو یاستادان نما. دانستیخودم
، لذتها ، مطرح كردن احساسات یبرا كه باشگایه  یتاتر ، س پرداختیانگل سلطنتی  تاتر قبیل ید اوبه پاكساز یگو یبرشت م. نوشت

 ن ت  ه پرداز اجتمایو نظر  ك متفكر فلسفز ی، ت ادت  یق از خالیر شاو غ. ك بود یرمانت یهایتنوع و رسگرم
ز  ادموند هورسل یم.  هستیر

شنامه یشاو خالق زبان خاص نما، جامعه خود شد و توماس مان گفت كه یانسانها ت  داركننده وجدان اجتمایبرنارد شاو ب، سد ینو 
ز وكمدیم شاو سیع. خود است شینو   ید بیسنده بایگفت نو یاو م. رامطرح كند  ت  اجتما یمشكالت وكمبودها، یكند باكمك طیز

 
 گانیك

 یشنامه شهروندان را به آزمایخواست كه با كمك نمایشاو م. د یمردم با هیز را برطرف نما
ی
خود دعوت كندوبه  سنتی  ش اصول اخالف

 یبسن و واگیز آرزو مید از ایتقل
 

ز حق او مدیع. باشد  كرد كه هیز درخدمت زندگ آم ،قت درجامعه خشنیبود كه گفیی ز ز طیز ن عمل و یتر یر
ز . ن عكس العمل استیخنده آور تر  ز در ین، دنیخند یدرباره طیز  ت یمیجد، ا مسئلهیك موضوع و یازبه شهامت دارد وكشف طیز

 . طلبد 
 یاوبه سنتها. سم را مطرح نمود یالیدر دوره امیر  یه دار یجامعه رسما یبورژواز  یازصفتها شاو باآثارش بعیصز ، به نظر صاحبنظران

ز دروغ یشه هایجامعه وكل طنتی فرهنگ سل ح با كمك یسقراط و مس، د درفرهنگ غرب همچون هومر یشاو كوش.  آن مشكوك شد یر
اتز  ان نقد ادت  ، یروزنامه نگار  یتهای از فعالیر برنارد شاو غ. د یمردم را به تفكر دعوت نما، نطق و سخیز  درجواتز ، ایسیس یهایو سخیز

-دایكاند  -قهرمانان: ن آنها یمشهورتر . ش هستند یشنامه هاین آثاراونمایمهمیی . افتیران چكدام خواننده الزمیپنج رمان نوشت كه ه
ار و كلئوپاترا پزشك دررس  -گرانیره دیجز -طانیبچه ش -سارتور یآقا یخانه ها -ونیگمالیپ - و خانم آندهیر ش-شغل خانم وارن-رسز

ارآمر -دورایه قبهیر ره اتفاقات غیجز  -له گریح-مردرسنوشت-نهمه پولیا-ونریلیزن م-كایرسز انسان وانسان  -همه یاست برایس-میی
ز د به انتقاد از طبقه متوسط نیگفت بایشاو م. هستند ، برتر  ز نشیر فق یكه همچون مگس و زالو ازمحله ها  یطبقه ا،  پرداختیر ، یر

ز نما. كند یه میخودرا تغذ . س شد یفكران جوان انگلاو سالها رهی  و سنبل جنبش روشن –انسان و انسان برتر  -شنامهیبعدازنوشیی

در  1924تاسال ، شغل خانم وارن: شنامهینما. است، وهانه مقدسی: شنامهینما، ن اثر برنارد شاو یمهمیی ، ن ادت  یبنظر منتقد
ز در جامعه فقرزده ن یگر یروسپ، ازجمله، اودرآثارش به موضوعات تابو شده آنزمان. س ممنوع بود یانگل  .  پرداختیر
  

 Georg Lukacs ( 1885-1971). تز یذكرات جهانبت –و  –ات یادب۔ ۹4

  
، متولد مجارستان، اتیست ادبیمورخ ماركس، توان حدس زد كه گئورگ لوكاچیم فی یتحق ویل، علیمیر غ ك حساب رسانگشتی یبا
چون اوباره آثار غالب ، درطول عمرخودخوانده باشد  ایسیو س خز یتار ، فلسفز ، ون صفخه مطالب:ادت  یلیك میدحدود یبا
، یتولستو ، وسیكیداستا، قطور:بالزاك یلوكاچ نه تنها رمانها. دهد یاروپا نظرمیر سه قرن اخ ت  لسوفان ومبارزان اجتمایف، سندگانیو ن

ز لن، هگل، انگلس، بلكه ازآثار:ماركس، د یه رابه نقد كشیر گوته وغ،  زوال ، توماس مان نه یاورادرزم. آورد   و ماكس وبر نقل قول یمیر
طبق . توان اورااخالقگرا دانستیه برآثار لوكاچ میباتك. توان چون ماركس به حساب آورد یم شنایس ت  بایك ودانش ز یاستت

افاتش ز ست نیورود اوبه حزب كمون، اعیی  یك اقدام وتصمی یر
ی
ب المثیل. بود  م اخالف شه ازضاط یانسان بااستعداد هم، د یگو یم ضز

 یوجودندارد واعالن ب ییر قصت ت   یدئولوژ یچ ایگردد و لوكاچ نوشت كه هیم خارج میمستق
ز
ممكن یر ها غی  دئولوژ یدرجهان ا طرف

 یعده ا. است یدئولوژ یامخالفت باآن ایآنهنم موافقت ، انسان باوجدان وجوددارد  یبرا ییر ك موضع گیتنها امكان . است
شاگردهركدام  چون لوكاچ قبال مدتی ، دانند یاوباخودش م ه حساب شخیصیگرراتصفین دیمخالفت ومبارزه لوكاچ با متفكر 

ز سین تئور ین است كه بهیی یك ایدگمات یهای  دئولوژ یا یهایازجمله تراژد، سد ینو یت میجوله دفر . ازآنهابوده به  یآنها روز  ی هایر
د یشا. مختلف افتاد  یچندباربه زندان حكومت كشورها، خود  لوكاچ درطول عمرمبارزاتی . شوند یل میرشان تبدیناپذ ن آشتی یمنتقد

پناه برد  یبه شورو ، ازاروپا  هادربخش  ی  دن ناز یاوبعدازبقدرت رس. د یخواه نامیست آزادیك ماركسی بتوان اورا یر تاخ یامروزه باقدر 
ز ات بی مجله ادبیر ودرآنجارسدب ز ب یگرچه در طول سالها،   الملل شد یر ق سابق ینام لوكاچ دركشورها  دوجنگ جهاتز یر ، بلوك رس 

 1971بودكه روزنامه پراودا درسال  یفوق درحد یدركشورها، لوكاج درزمان مرگ یمبدنا. بودن بود  ستی یونیز یكننده اتهام رو   تدایع
ك صفحه ازاوراق خودرابه اواختصاص یش از یكه روزنامه لومونددرفرانسه بیدرحال، مرگ اورااعالن كرد  یسطر 4ك خی  یفقط در 

 . داد 
ممكن یر غ ت  حماسه رسا، د كه در عرص فعیلیگو یومكند یم میتقس و فلسفز ، یتراژد، حمایس: لوكاچ فرهنگ باستان رابه سه دوره

  ان نویعیفرم رمان ب. دهیات گردیژانر رمان واردادب، آن یاست وبجا
 

ژانر . انسان مدرن است یوفكر  احسایس وطتز  وت   رسگشته گ
هدف  یایجو قهرمان حماسه هم . راه وهدف است یشه درحال جستجو یكه هم  یفرد عتز ی، رمان امروزه قهرمان خاص خودرا دارد 

ز قیاو  ویل، وراه بود  شود وبعنوان پهلوان یخورد ونفله میشكست م، ادرراه هدف مشخص خود یسد و یر  داشت كه به هدفش میر
 
 

  دراسطورهها بزندگ
 

ز م معینه راه ونه هدف قهرمان وانسان بطورمستق، در ژانررمان حاضز  ویل. دهد یادامه م فرهنیك  وواضح یر
  خز یوتار  ت  مال اجتیعالقه لوكاچ به مسا. است

 
لوكاچ . بدهد  خز یبه رمان تار  ت خاضیانسان رنجی  باعث شدكه اواهم زندگ

توسط 19ل قرن یدراوا خز یه برتولد رمان تار یباتك. خ را نشان دهد ی    یی بودن تار یتواند توتالیاست كه م خز یفقط رمان تار ، د یگو یم
ز ه بعد اولاززمان انقالب فرانسه ب، لوكاچ نوشت كه، شیوالیی اسكات انگل . ات شد یدرادب یش جنبش توده ای بارانسان شاهد نمایر

خواهانه  یآزاد ت  توان انسانگرایوبعدازآنهام، د یرس ت  اجتما ت  به مرحله رمان واقعگرا خز یرمان تار ، یبه نظراوباآثاربالزاك و تولستو 
 یل دلخور یمخالفت لوكاچ با زوال بدل. اهده كرد ش مان مشییز یگ و هایاستفان تسوا، آناتول فرانس، رمان روالن: یرادررمانها ادت  

لوكاچ به . ك دارد یسم ورمانتیازسمبول، هگل، معلم او  یشه درانتقادهایر ، سمیسم وفوتور یسم است و انتقاداواز ناتورالیاش باناتورال
ز ازلن یو یر پ ندوآنهارابخدمت یستفاده نماا ت  ك فرهنگ گذشته بورژوایكردكه آنها ازآثارارزشمند كالسیه میسندگان چپ توصی به نو یر

 یبرا یتوانند معلم برجسته ایگوته وبالزاك به نظراوم،  رسوانتس، یر ست مانند:شكسپیك رئالیسندگان كالسینو . خوددرآورند 
ز به تحس، انگلس. خواه باشند یسندگان ترقینو  ز به تحل ت  توانا، سم گفته بود كهی از رئالیر  خی    ل جامعه فرانسه وتار یبالزاك در پرداخیی

به دفاع از ، ستین حاكم آنزمان حزب كمونیبرخالف دكیی ، ن نظر انگلسیه برایآن مكتب است و لوكاچ باتك یآن ازجمله دستاوردها
ز مانند: پوشك سندگاتز ینو   عمق ومعتز ، گفتیلوكاچ م. ت نمود یثیاستاندال و فلوبر پرداخت وازآنها اعاده ح، وسیكیداستا، گوگول،  یر

ده است كه آثار شكسپچ سم واقیعیو وسعت رئال ز و تولستو ید، استاندال، بالزاك، گوته،  یر نان گسیی توان ازآنجمله بشمار یرام یكیز
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 فرق اسایس. كرد   نبودن نفز  ستی یالیتوان به بهانه سوسی و گوته رانمیر شكسپ، میا بد دار یات خوب یدهد كه ماادبیاوادامه م، آورد 

ز ب ، اوبه نقل ازگوته. ات راخواستارشد یادب یكامل برا  یآزاد 1956ندارد ودرسال وجود ت  ا بورژوایو  ستی یالیات خوب سوسی ادبیر
 ت  گرا  ت  بایلوكاچ اخالقگرا به انتقاد از ز . دهد یا بالزاك نظر میو  یتولستو ، والیی اسكات: كه دربارهیحتازمان، د یگرد  ات جهاتز یمبلغ ادب
ات یبه نظر او اساس ادب. ك وبد مخدوش شود یاس شناخت نیشود كه مرز و مقیك مطلق باعث میغ استتید كه تبلیگو یدرهیز م
واقیع. سم باشد ید رئالیبا واقیع اض به ت  یلوكاچ هم یبرا هیز ز به مسایو حضور درا عدالتی  شه اغیی ل عالم ین جهان ونه پرداخیی

وت است ز انتقاد ستی یالیسم سوسیفه رئالین وظیتر  یمركز ، گفتیاو م. هیر ز به دوره استال یپرداخیی بنظر او . خوف است میر
ز درزمان استال  . را به كنارزده بود  سم واقیعیرئال، سم دولتی یك ناتورالی یر

سم یماركس یدئولوژ یالزم راندارند وا یك وهیز یآنها اغلب ارزش استت، سد ینو یم ستی یجنبش كمون یات كارگر یلوكاچ به انتقاد از ادب
 یادب یبرا چ ضمانتی یه

ی
ف اگر خرگوش لرزان  ویل، ها است تز یجهانب یایمالیسم هینیلن-سمیكسگرچه مار .  ستین ات وفرهنگ میی

ز قله آن جست وخ یرو  ت  ترسو . بزرگیی نخواهد شد ، خشك وبرهوت دامنه كوه باشد  یكه در دشتها  یلیچگاه بزرگیی از فیه، د ی نمایر

ز به نظر اواكی  اهل قلم دوره استال ز  یچون برا، بودند  حاصیلینقل قول آوران ب، یر  ، به هرموضویعپرداخیی
ز
بود كه  فقط كاف

ز ازاستال مناست   ینقل قولها یبه گردآور ، سندهینو  مندانه بهم وصل كند یر دازد وآنها را هیز بعداز انقالب اكتی  ، لوكاچ یطبق ادعا.  بیر
به  ستی یلایسم سوسیاعالن رئال. بوجودآمد  اكوفسیكیما یات آوانگارد به رهی  یك ادبیك و یرمانت-ات انقالت  یك ادبی، یشورو 
ز دوران استال ستی یالیسم سوسیرئال، به نظر لوكاچ. دان داد یم ستی ینیمزورانه استال ت پرستی یشخص حكومت  ی مانند سالهایر
ات یادب تمام آثارجاوداتز ، د یگو یلوكاچ م. بود ، میغ مستقیتبل ف؛ هیز به معتز یاومخالف تعر . ضدهیز وادب بود ، یگر یكتاتور دیهرد

ز درمقاالت اون. ك دررابطه تنگاتنگ باهم هستند یواستت خی    دهند كه تار ینشان م شوند یخ باهم متحدمی    ك وتار یمقوله استت، یر
 یازخودبجا یكیستماتیك سیعلم استت، ماركس و انگلس، به نقل از اهل نظر . ند یر گیقرارم ت  ات اجتمایودرارتباط باهیز وواقع

توان یم، سم دررمان را یانگلس درباره بالزاك ورئال واشتغاالت ادت  ونان باستان یاظهارات ماركس درباره هیز وفرهنگ . نگذاشتند 
 . سم بحساب آورد یدرماركس شنایس ت  بایك وز یبحث استت یبرا یآغاز 

 یآنچه درمورد ب
ز
ز ن است كه او بیا، توان گفتیلوكاچ بطور مخترص م وگراف در مجارستان بطور منقطع  1971-1885 ی سالهایر

 
 

افزادگان بود  س بانكیپدرش رئ. نمود  زندگ جامعه ، د یگو یلوكاچ م. داشتند  آلماتز -یهودیشه ین او هردو ر یوالد. و مادرش از ارس 
نه یاو ها. ماركس وبر است، پروتستاتز  یادداشتهای، ل و ینوشته زم، فلسفه پول:  دوكتابیر ر تاثیز ،  از ماركسیر او غ ادت   شنایس
ز رااول ، خز یادگذاررمان تار یبه نظر او بن. داند یم یانتقاد-ستی ینده رمان رئالین نمایآخر اروپا و توماس مان را   شاعر ومتفكر انقالت  یر

سنده ین نو یلوكاچ والیی اسكات رابزرگیی . بود  18ان قرن یپا خز یادامه رمان تار  19قرن  ستی یرئال ت  رمان اجتما. والیی اسكات است
ز اوپوشك. داند یخ می    تار  س قرن گذشته یشنامه نو ین نمایبنظر لوكاج بزرگیی . شمارد  كات یمگوگول و استاندال راادامه دهنده راه اس،  یر

سم یالیسوس، چه از آغاز مخالف دمكرایسیچون بنظر او ن، دانستیسم میالیدوره امیر  یز یادگذار خردگر یچه رابنیاو ن. برشت است
 . و حقوق زنان بود 
ز دوبل: سندگان آوانگارد مانند یلوكاچ مخالف نو  ، رمان روالن، مانند: گورگ سندگاتز یكه او نو یدرصورت، دوس پاسوس بود ، سیجو ، یر
ز ید، فلوبر : او آثار . كرد یه میآموزش جوانان اهل قلم توص یتوماس مان را برا ك یسم كالسیازهومان را بخش   یتولستو ، فیتورگن، كیز

 . داند یم
-سمیدرباره رئال مقاالتی  -گوته و زمان اش-ات جهاتز یسم روس درادبیرئال-طبقاتی  خ و آگایهی    تار -رمان یتئور : ازجمله آثار لوكاچ

 -خز یتار  ت  اجتما یده ایهیز بعنوان پد -باشناسانهیورفتار ز  یاثرهیز -شنایس ت  باینوع خاص ز  -هگل جوان-یسم فرانسو یبالزاك ورئال
 . هستند ، سمیك فاشیشگام استتیپ، چهیو ن

 یو تئور  -طبقاتی  خ وآگایهی    تار : دوكتاب او . شه در آلمان هستند ید انیر خ سی    و تار  20و  19ات قرن یامون ادبیر آثار لوكاچ معموال پ
ز امیوالیی بن، ارنست بلوخ، توماس مان: رمان او  یكتاب تئور .  ستم بودند ین آثار قرن بیاز مهمیی ، رمان ز لوس، یر  گلدمن و آدرنو رااز یر

ز آنزمان سبب خشم لن، سمیامون موضوع پارلمانتار یر پاز لوكاچ بنام ؛  یمقاله ا.  قرار داد یر تحت تاث ادت   و جامعه شنایس نظر ادت    یر
 . هستند ، سمیالیات آلمان درعرص امیر یو ادب، ات آلمانیفراز و فرود درادب: گر مقاالت مهم لوكاچیاز جمله د. شد 

-ست دانشگایهیماركس-روشنفكر اخالقگرا: از جمله، به او زده شد  یادیو اتهامات ز  داده ات به لوكاچ القاب گوناگوتز یدرزمان ح
ق سابق  یازكشورها دربعیصز . هیر و غ، ستیایسوس یواقعگرا -ستینیآموزگار استال -شناس ت  بایز -كیبلشو -ستیونیز یرو  بلوك رس 

ز د و فقط به مبارزه با خرد ستیر گیده میمذهب را ناد عتز ی، یز یگرفتند كه او نوع مدرن خردگر یراد میبه لوكاچ ا  یم ستی یآته ا ییر
 . پردازد 

 

 . ره الالت  ها و جایزه نوبلشاع۔ ۹۵
 

ال گابریال   استثنات  ، میسیی
 Gabriela Mistral (1889-1957). زتز

 
 ، به ناکجاآباد عشق رسیدیم

 . عشفی بدون بازگشت
ز بودن  ، آرزوی درکنارزمیر
 ، دست دردست وساکت

 . همچون آن الل
 

 ، زتز کوچک، مادرم
 . یک علف، همچون بوته پونه

 . هیچگاه، داختسایه ای روی خاک نین
ز اورا دوست میداشت  ، زمیر
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د، چون اوسبکبال ز  لبخند میر

 . دررنج و در شادی
 

ال ز نویسنده دریافت کننده جایزه نوبل ادبیات در سال ، خانم گابریال میسیی ودرسن ۱۹4۵شاعره اهل کشورشییل ونخستیر
۵۶ 

 
ستان را به پایان نرسانده بود ،  سالگ ی، تاشغل آموزگاری، گرچه حتا دبیر ونماینده سیایس  ، وزیرفرهنگ، پروفسوری، سفیر

ز سالهای . ارتقاء مقام یافت، کشورش درسازمان ملل . غالب سالهای عمرش را درخارج ازکشورشییل گذراند  ۱۹۵۷و ۱۸۸۹اوبیر

 وترکیت  اس. پدرش یک معلم اسپانیات  و مادرش یک خواننده رسخ پوست بویم بود 
ت ازنام دو نام مستعار او به معتز ملکه آسماتز

ز  ز . نام واقیع او پیش ازمشهوریت ادت  " لوسیال گودوی آلکایاگا " بود . شاعرمشهورموردعالقه اش درآمریکای التیر وی نخستیر
باعث شد که او به مقوله های ، مرگ پشخوانده اودرمیانه سایل. رسود ، یک کارگراداره راه آهن، شعرش رادرغم نامزد جوانمرگش

 ، مرگ
 

دازد ، ید رنج وام، زندگ  از الالت  ها وترانه های کودکانه اوحتاامروزه. درشعرش بیر
بخش  ازفرهنگ ، بعدازنیم قرن، بعیصز

 به زبان اسپانیات  
ز  . شده اند ، شفایه وعامیانه خلقهای قاره آمریکای التیر

درمقابل  ۱۹رپایان قرن اونماینده ادبیات مدرتز بودکه د. اودرزمان ومکاتز زیست که قلم هنوزدردست فرهنگ مردساالری بود 
 . قدعلم کرده بود ، وپارناس، سمبولیسم، مکاتب ادت  ناتورالیسم

 
ح موضوعات روزمره زندگ ازاستتیک وآهنگ مدرنیسم ، اوبرای رس 

ز قائل بود . استفاده نمود  ام خاض برای مبارزان انقالت  گذشته آمریکای التیر امون فقردهقانان وحقوق . اودرآثارش احیی شعراوپیر
 . به این دلیل اوراشاعره محبت مادری وترحم انساتز نامیده اند ، ن بود زنا

اوبانگایه . باارزشهای تربیتی واومانیستی است، وجهاتز ، شدیداشخیص، پراحساس، ساده، منقدین ادت  مینویسند که شعرش
ههای مادری وکودگ. فمنیستی به اطرافش مینگریست ز ازانگیر ه های فلسفز ، دراشعاراوغیر ز دیده میشوند انگیر ز درشعراونویع . نیر

بخش مهیم ازاشعارش درباره مقوله های مرگ و . است، برای اوتعلیم وتربیت نویع وظیفه مادربودن. دیالکتیک مالحظه میگردد 
 . رنج انسان درکشورهای جهان سوم هستند 

" بود  درخدمت هیز یق عرفاتز هومانیستی درباره منقدین چپ شعراوراحاوی توصیف عم، گرچه اومبلغ استتیک ناب وشعار "هیز
 قانع کننده مبارزه نمود . معمویل وجهان میدانند ، انسان ساده

 
 تراژدیک خودبه تنهابودن ، اوبرای یک زندگ

ز
وبااشاره به اتوبیوگراف

ال میگفت.  شعراوراانعکاس صدای مریم مقدس نامید ، منقدی. اشاره میکند ، زن وبرآورده نشدن نقش مادربودن که   گابریال میسیی
حک کرده اند . رسانه زمان خوداست ورابطه شاعرباخلق مانند رابطه روح باجسم است، شاعر  ز ش نیر . این جمله اوراروی سنگ قی 

 سفری است زیارتی عرفاتز که به مرگ ختم میگردد 
 

مدافع ، اوبا عشق عمیق به رنج دیگران. وی درمصاحبه ای گفته بود که زندگ
ز ، ساده، گرم،  شعرش لطیف. ایان بود وتنه، ترک شدگان، فراموش شدگان انه انسان ، بازباتز مستقیم، غمگیر  فقیر

 
بودکه زندگ

 . زیباترمیگردم "، اودرجات  خطاب به معشوقه ای میگوید " هرازگاه که تو به من بنگری. معمویل روستات  راتوصیف میکند 
ی ایده آل ازگذشته کشورشییل ورسخ پوستان قاره آمریکا ز یم نماید وی درشعرش تفسیر نویسنده ای درباره اوگفته بود که . ی التیر

ز .  شعرش شباهتی به دعاوعبادت دارد  کمیته جایزه ادت  نوبل اعالن نمود که نام اوسنبل کوششهای ایده آل جهان آمریکای التیر
 نماید . است

ز
سیایس معرف رزات اوشاعری شوریس  برای مبا، خالف سیاست پینوشه که کوشید اوراشاعری مذهت  وغیر

ز بود  ز   ۱۹4۵درسال . آزادیخواهانه مردم آمریکای التیر کمیته جایزه نوبل بااعطای آن به وی توجه جهان را به قاره آمریکای التیر
اض نمودند که جایزه نوبل ابتدا حق پابلو نرودا . جلب نمود که درجنگ جهاتز دخالتی نکرده بود  ، بعدها گرویه ازروشنفکران اعیی

 . یم بود  شاعردیگرومشهورشییل
ههای مسیخ عامیانه بود  ز ال درآغازحاوی انگیر

از . اوبطورسنبلیک به موضوعات مذهت  انجییل پرداخت. شعرمیسیی درشعراوغیر
 وامید 

 
اشاره میکند ، زندگ ز اوبرای خدا دو صفت متناقض قائل بود؛ خدای انتقام وخدای دوستی . او به موضوعات خدا ودین نیر

 . ومحبت
ی مانند . به شغلهای مختلف رسید ، ازطریق کوششهای خودآموزی، دماتی ودانشگایهوی بدون تحصیالت مق وی شخصا بامشاهیر

ی برگسن، مادام کوری .  رابطه دوستی داشت وپابلو نرودای جوان را آنزمان باادبیات اروپاآشنانمود ، واستفان تسوایگ، هیز

سیستم آموزیس  مدارس خود ازا ال بعدعا .  ودعوت به همکاری ونظرخوایه نمود کشورمکزیک بعدازانقالب برای تغییر گابریال میسیی
ز استفاده نمود   ، ازجمله آثاراو . ازمشهوریت دیپلماتیک جهاتز خود برای کمک هومانیستی درآمریکای التیر

 
دعاوعبادت ، غم زدگ

مندان و سونتی درباره ، های اسپانیات  ترانه ، خواهش، رسدی، کتات  برای زنان،  گرزچوت  ،  رسگرداتز ، لطافت، زن معلم درروستا ، هیز
 . هستند ، مرگ
 

ز هفتادم۔ ۹۶  ا لوركای سالروز قتل گارسیر
  

  ) 1936Garcia Lorca , Fedrico. 08. 19 – 1898. 06. 05 ( لوركا 
  از اندلس شاعر اعدایم –ا لوركا یگارس

 
، طرفدار ژنرال فرانكو  یراستگرا یست هایاالنژ ق فیو هشت ساله بود كه ازطر  یس، ت  ایس اسپانیشنامه نو یشاعرونما، ا لوركا یگارس

 ت انقالت  یازفعالیر ل اعدام اورا غیدل، آنزمان ستی یفاش یروزنامه ها. د یكروز بعد به قتل رسیا ربوده شد و یاسپان درآغاز جنگ داخیل
ز لوركا ب. اش اعالن كردند  ت  همجنس گرا عتز یاو  مسئله شخیص، ت  واجتما   یالدیم 1936تا  1898 ی سالهایر

 
پدرش از . نمود  زندگ

، اندلس هنوز كه هنوز است، ارانشیبقول . ا ومادرش معلم مدرسه بود یالت اندلس درجنوب اسپانینداران كالن ومرفه ایزم
آن  یها ك كویلیات فولكلور یعت و ادبیطب ت  بای؛ ز خز ین استان تار یات ایازخصوص. كند یه میآوازخوانان درغم مرگ جانگداز لوركا گر 

ز ع حاصلخیوس یامروزه دشتها.  قرار دادند یر تحت تعث لوركا را ازدوران كودگ هستند كه ازعوامل ، انوادا در آنجا یر قله س ی و برفهایر
انوادا را به یر قله س یبرفها، توانست دردوران كودگیم یبالكن خانه پدر  یگفت كه از رو یلوركا م. قه!هستند یجذب جهانگردان باسل

ز او همچن. ند یتماشا بنش ز و معطر و پرگل دشتها یسد كه به علت طبینو ی میر شاعرانه !ازخواب  یاغلب صبح ها با رسدرد، عت رسسی 
 . شد یدارمیب
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 ، اندلس

ی
انه استیمد یای؛ همجوار در ت  ایو آس ت  قایآفر ، ت  اروپا: سه فرهنگ نقطه تالف گوته گفته بود كه در اندلس فرهنگ .  یی
ق را نم   ت  و اروپا خی فرهنگ مسیر ر تعثیلس نه تنها ز اند. ص داد یتوان از هم تشخیغرب و رس 

ی
ف و  بلكه تحت نفوذ فرهنگ رس 

ز ن اسالیم   یشهرها. م اندلس بودند یها و كارتاژها در دوران باستان قرنها مق فی یفن، انهیم یدر سدهها یر یالجزا یقوم ماوور .  بود یر
 ید به دلیشا. زمان حال اندلس هستند  یهایدنیگرانادا و قرطبه و قلعه الحمرا از د

ی
ف لوركا هم مانند  ، ل حضور محسوس فرهنگ رس 

  ت  اروپا، مدرن و سنتی ، یاست از درام و صنعت شعر  ت  یشعر لوركا ترك. ازدوستداران شعر حافظ شد  یكیگوته 
ی
ف خشن و ، و رس 

 . مهاجم و دوستانه، فیلط
موجب ، از احساسات عدالتخواهانه انساتز  كه براثر جراحات نایس    یدرد است ؛ درد، گفت كه تنها موضوع شعرشیلوركا خود م

 بلكه انساتز ، نبودم ایسیچگاه سیمن ه“گفته بود:   یاودر مصاحبه ا. فردبود  ت  تنها، اگرچه معمولن موضوع شعر مدرن، شد 
ا. شود یافت نمی انقالت  یر غ چ شاعر واقیعیچون ه، انقالت   صورت در . ه كند ید با مردم خنده و گر یشاعر با، ط سخت وناگوار یدررس 

ز خودرا به زم ید گلدان خوشبو یاز اوباین ات  یعشق لوركا به ادب. “! ده جامعه شودیچارگان وارد باتالق گندینجات ب ی بگذارد و برایر
د كه در شعر لوركا عشق و یگو یپاپلو نرودا م. ها بنامند  اورا شاعر كویل یكه عده ا  ا باعث شد یك اسپانیها و فرهنگ فولكلور  كویل
شعرش نه تنها حامل ، دهیماكس به چهره و پوش ان و گایهیلخت و عر  پردازند؛ گایه انه یمیوحش ست به رقیصدست در د، مرگ

ز الهام بلكه شامل خرد ن آشنا   یو والر ، مالرمه، بودلر : باشعرمدرن فرانسه ازجمله آثار  ق مادرش درنوجواتز یلوركا از طر .  استیر
مندان نوگرا. د یگرد ز ن كاسو و دایلیپ عتز یا ین اسپانآنزما یاو با نقاشان و هیز آثاراورا  ین علت عده اید به ایشا.  رفت و آمد داشتیر
 . دانند یم ت  اجتما یت هایاز واقع فی یحق یر یتصو 

ز گفت كه تاتر نیلوركا م ز  یاست برا تاتر محیل، شده است كه انساتز  ی شعر یر ، اوباكمك تاتر . ه آوردن تماشاجر یا گر یبه خنده انداخیی
آموزس  یبرا یاواز تاتر بعنوان مدرسه ا. ابند یا قرار داد تا آنها خودرا درآن دوباره بیمقابل جامعه و نظام آندوره اسپاندر  ینه ایآ

فت وآگایهیپ یبرا بوتز یل به تر یت انسانها استفاده نمود و تاتر را تبدیمردم و ترب كه به تاتر   گفت كه خلفی یلوركا م. كرد   ت  اجتما ش 
ك و ی استتیر آثار اورا تحت تعث، نیمنتقد. حتمن درحال نقاهت است اگر نمرده باشد ویل، د یت ننمایازآن حماا یخود كمك نكند و 

 . آورند  ك به حساب یمیا فولكلور یاورا جامعه شناسانه و  یشنامه هایهم نما یعده ا، دانند یكتورهوگو میو  یكارها  شنایس ت  بایز 
ز خون رویسجشن ع، ا لوركا یگارس  یشنامه هایاز نما یكی  انه از ربودن و اعدام شاعران و یبگو یغ ت  شگویكه پ  نام دارد ؛ عنواتز ، یر
. فرهنگ مرگ نام گرفت، ست كه فرهنگش آنزمانیز  یاودركشور . گر شد ید ستی یشبه فاش یسندگان مخالف دركشورهاینو 

ز به هم م ان مذهت  یادگرایكاسو را بنیپ شگاه نقایس  یشد كه نما قرباتز  یاودرجامعه ا ز قتل ناجوانمردانه او ن یحتا افشا. ند دیر  به یر
مه یفشار ن یامون گروههایر از او پ یمونتاژ شعر . گر درآن سالها شد یسبب كشف قتل هزاران مبارز گمنام د، ل رسشناس بودنشیدل

 : ر استیبصورت ز  زمانش تی یامن یوهایر و فاالنژ و ن دولتی 
 رست   یمغزها
 الیک یروح ها
 اهیس یبا اسبها
 . هیر ت یونعل ها

 ن سببیبه ا
 زند ! یر  نیم خود اشیك

 

  سندهینو  ت  صد سال تنها۔ ۹۷ 
 

ز اول، ا ماركز یگارس  -ت  صد سال تنها-نكه كتابیبااشاره به ا كنند كه غالب یادعا م ن ادت  یمنتش  شد و منتقد 1967 باردرسال یر
جم، یطلبكار  یدباقدر یبا، جهان سوم هستند  یكتاتورها دركشورهایاودرباره خشونت د یرمانها ز ازمیی فه شناس  ین وظی ونارس  یر

 ت  سنده اجتماین نو یآبا و اجداد ماراباا، باترجمه ونش  آثار ماركز ، حتادرزمان آن پدر و پش ، شید: چرا سالها پیكشور گل و بلبل پرس
 
ی
 خواه آشنا ننمودند ؟ ترف

اگر . كتاتور استید، دهند یل میخ جهان تحو ی    نگ و تار به فره، عقب افتاده و وابسته یكه كشورها  یتنها اسطوره ا: سد ینو یماركز م
م با افتخار یتوانست د ماامروزه یمیشا، كردند یقبال حواسشان را جمع و جور م، ده اشیآموزش ند ن ادت  یقش  كتابخوان ما و منتقد

ط . ت  اینده كلمبسیروزنامه نگار و نو ، م و نه ماركز یهست ات جهاتز یدرادب ت  سم جادویم كه خالق مكتب رئالیادعا كن چون هرسه رس 
 
ز
 ، كهن در فرهنگ  یوجود اسطورهها عتز ی، میرا دارا هست ن سبك ادت  یا الزم و كاف

 
فعال شهر و  حضور محسوس خرافات در زندگ

ز و وجود اخبار جنجال برانگ، روستا  ا آثارش ر  ت  سم جادویچون ماركز ژانر رئال. جامعه جمیع یدر رسانه ها ا دروغ و باورنكردتز ی یر
ز یترك  ین سه مقوله و پدیات با كمك ایاز واقع یهیز  یب و سنیی

 
كه نه یكس،  سد ینو یاو م. داند یافته میتوسعه ن یدركشورها ده فرهنیك

ت را ینده بش  یگرچه ماركزآ.  اافشده شود یدیر تاجنون نگ، باشد  خرافاتی  یبهیی است قدر ، ست باشد و نه به خدا اعتقاد دارد یالیسوس
نكه اگر یاز جمله ا، او به دهها خرافات در ذهنش باور دارد  ویل، آورد  چپ به حساب یم یوخود را روشنفكر داند یم ستی یالیسوس
ز م یرو   . شود! یثه میو ارواح خب گرفتار نحش،  نباشد  یدسته گل زرد، ادراطاق مسافرخانه اشی كارش یر

 ین سبك نو یكند كه بهیی یم یادآور یماركز 
 

ز حقیهم، سنده گ ز به واقعقت و پردایشه گفیی ها از . ات استیخیی رسچشمه همه هیز
داز یت است كه با كمك خیهمان واقع، دراصل، اتیجمله ادب ات یواقع ی هیز ییر تغ، خوب و موفق یرمانها. د یآ بوجود یم یالیر
ز به عكس وتصو ، اتیقت درادبیحق. هستند  ز یبلكه ترك، ستیدههانیا و پدیر اشیپرداخیی در  . اتیال و واقعیاست از خ یب و سنیی
كه   یكیكند كه به اسطوره رمانتیماركز اشاره م. ات مطرح نشده باشد یه واقعیست كه برپاین یچ اسطوره ایه، موفق جهاتز  یرمانها

ز د غمگیسنده باید نو یگو یم ز گردد یر ز ك ماشیباور ندارد جون به نظر اوباشكم پر و ،  و گرسنه باشد تا قادر به نوشیی  ی تایر
ی
 پ برف

 ینو  یالهام برا، به نظر ماركز . مطلب نوشت توانیراحتیی و بهیی م
 

ز كها اولیرمانت، را هم سندگ چون نه ، دهن مردم گذاشتند  ی بار تو یر
و پشتكار موجب  ت  با موضوع و توانا ت  و آشنا بلكه فقط دوستی ، توان داستان نوشتیشود شعر رسود و نه با رحم خدا میم با وج
 یت در نو یموفق

 
، خانه ها است بوردل روستر ، چون او  سندگاتز ینو  ین مكان برایبهیی ، سد ینو یفاكیز م او به نقل از . شوند یم سندگ

 . شلوغ و زنده و پر رفت و آمد است، چون صبحها خلوت و ساكت و غروب  ها 
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ز الت یكایا در آمر یدر كلمب 1928ا ماركز در سال یگارس  لیگابر     شیرمان نو به  یاو از روزنامه نگار . ا آمد یمتوسط بدن ی در خانواده ایر

رانزد مادربزرگ و پدربزرگ خود گذراند و  كودگ  یماركز سالها. د یات گردیزه نوبل درادبیبرنده جا 1982پرداخت و رسانجام درسال 
از آنزمان ، اش دردآور او در دوران كودگ ت  د احساس تنهایشا. و دور از خانواده بش برد  یل در مدارس شبانه روز یدر دوران تحص

اها به یس یبرا دها ارزیس  یپولها قائل هستند و نه سف ت   یبرا نه پولدارها حفی ، جنوت   یكایآمر  یسد در كشورهاینو  كز یممار . باشد 
 . آورند  حساب یم

اف ماركز . عالقمند بود  ت  ایاسپان یكهایخواند و به رمانتیرا م یاشعار والر  او در نوجواتز  او بعد از خواندن كتاب مسخ كافكا ، به اعیی
  19ن در س

 
وع به خواندن رمانهایم گرفت كه نو یتصم سالگ  یل را كه حاو یاز جمله كتاب انج، مشهور جهان كرد  یسنده شود و رس 

 ید اگر در بیگو یماركز م. است ب و جالت  یعج یافسانه ها
 
 یگر یسنده دید نو یشا، خواند  ا ولف را نیمینیرجیاز و  كتات    ست سالگ

ز ا ازبیخالق انسان  یاستعدادها، یكتاتور ید یدر نظام ها دهد كهیماركز درآثارش نشان م. شد یم ل یا به ضد خود تبدیوند و یر  میر
ز ش خشونت و توهیاودررمانها. شوند یم  . دهد یرا مورد بحث قرار م ت انساتز یثی به حیر

 یا ماركز در مورد عوارض نو یگارس
 

سنده ینو  ت  به تنها چ شغیلیه. آزار و شكنجه لذت است و گایه كند كه آن گایهیم یادآور ی سندگ
  ینگو یحت همیكه به نصید از زمانیگو یاو م. ند ینش گناه یم  د و ت  یك ورقه كاغذ سفیكس در مقابل   چون انسان تنها و ت  ، ستین

ز پا ت  چون درجا، د كاغذ ندارد یاز ورق سف گر تریسید، گوش داد  وع كند یدهد كه روز بعد بداند از كجا بایان میبه نوشیی . د دوباره رس 

ز باد ت  انسان توانا، دن فرد استیمانند به قدرت رس، تیه نظر او مشهور ب دهد و تنها و خودخواه یگران رااز دست میرابطه گرفیی
 . شود یم

. خاص خود داشت چون مادربزرگ جهاتز ، مادربزرگ اورا احاطه كرده بود  ت  روزها جهان جادو، كند كه در كودگیماركز اشاره م

ز ن خرافاتی  یاست كه قدر  ت  ستهایالیسماركز از جمله محدود سو  نگونه خرافات ید دررابطه باایماركز شا ت  سم جادویرئال.  استیر
ز د اولیگو یماركز م. او باشد  دوران كودگ چون آن جهان ، مادربزرگ افتاد  یاد قصه های صفحه كتاب مسخ كافكا را كه خواند بیر
 . شناخت كامال یم،  منظور كافكا را 

 ،  سد ینو یماركز م
ز
كه در مملكت   ت  ید چه اتفاقات عجینید تا به بینداز یب نگایه و جنجایل یاست كه امروزه در مطبوعات خی   كاف

 یچون قبل از آن بادها، كند ید میا صیل و شیی و زرافه از در یبا تورش ف ییر گیماه –د یآ ا یمیبا دم الك پشت بدن یكی: افتد  نیم
او . هیر ده اند و غیون كشیر ب یرا از گوش گاو  كریم،  با كمك دعا و اوراد ، ت  دركجایا در بی –را به آب انداخته اند  گیر تمام س شمایل
افتاد تا آنرا  یم یدنبال پروانه ا ییر مادر برزگ با پشه گ، آمد  كار برق بخانه آنها یمیر هرگاه تعم، كه پنج ساله بود یزمان، دهد یادامه م

 یدا مین پروانه زرد هم پیرس و كله ا، د یآ یم نجا ین مرد ایهرگاه ا، گفتیر لب میدهد و ز  یفرار 
 

ط یمح شود و موجب جن زده گ
 . شود یم

سد ینو  به جناب رسوان نامه نیم كش  -ه زنیر پ یخاكسپار  –ظهر سه شنبه -ت  صد سال تنها: ا ماركز یآثار گارس یاز جمله مشهورتر 
ز ماركز اول. هستند ، پدر مقدس یو پدرساالر  – حاضز به چاپ آن  یچ نارس  یخود منتش  كرد چون ه وضه خصی كتابش را با رسمایر

. قرار داد  ت ادت  یمورد خالق – ت  صد سال تنها –اش را در رمان مشهور  و نوجواتز  او تمام خاطرات خوب و بد دوران كودگ. نبود 

: سد ینو یماركز م. گردند یم كه مردان موجب هرج و مرج و اناریس  یدر صورت، شوند ین كتاب زنان باعث نظم در جامعه و جهان میدرا

ك و یآكادم یاز روشهایر غ، نش ادت  یآفر  یهم برا یگر یامكان د، دوران مدرسه یدم كه خالف آموزشهایبا كمك آثار كافكا فهم
 یاوفن نو . وجود دارد  منطفی  یاسلوب  ها

 
كوه   –كتاب   یاو در مدرسه شبانه روز . اد گرفتی ینگو یرا درابتدا از كافكا و هم سندگ

ز توماس مان را نخست – ت  جادو ان نوابغ یاز م. عالقمند بود  یو تولستو  وسیكیسندگان روس او به آثار داستایان نو یاز م.  بار خواند یر
، سیجو ، یكتابها  یخاص برا تی یاهم شیان اهل قلم انگلیاز م. كند یه میزوال را توص، استاندال، فلوبر ، بالزاك، یفرانسو  ادت  
ز قائل استیا ولف و دینیرجیو  از آثار . داند یت مینوشته سوفوكلس را بااهم، پوسیكتاب شاه اود،  میقد یهایونانیان یدر م. كیز

ود آندرسن را فراموش نشدتز  ینگو یهم، دوس پاسوس، ن بكیاشتا، فاكیز ، ها  ت  كایآمر   . داند یم و رس 
 یسبك نو ، نیمنتقد

 
او خود را . داند یتمام اعصار م ین داستانشایفاكیز را بزرگیی ، ماركز . دانند ی روش فاكیز میر ر تاثیماركز را ز  سندگ

پاپلو نرودا ، ان شاعرانیاو از م. آورد  س به حساب یمیانگل ستی یالیو ضد امیر  یسنده ضد استعمار ینو ، نیشیی شاگرد گراهام گر یب ویل
كند كه نرودا مانند یم یاد آور یماركز . او را  ت  و اجتما ایسیس یخصوصا شعرها، داند یستم مین شاعر تمام زبانها در قرن بیرا بزرگیی 
ز به هرچه دست م، داس استیشاه م  یب، به خاطرات افراد مشهور ،  از رمان و شعر یر اوغ. شد یشعر م، د یر

ز
ز ها و رپرتاژ ن وگراف  یر

قرار  یگر یسنده دیچ نو یه  ادت  یر هستند كه تحت تاث سندگاتز یاز جمله نو  ینگو ین و همیاو گراهام گر  یبه ادعا. عالقمند است
 . گرفتند ن

ز پا –ماركز در كتاب  آنچه : ن كشورها نوشته بودند یاز ا یكیت یدر جلو در سازمان امن، سد ینو  كتاتورها یمیدر باره د – پدر مقدس ییر
ه یعل طوالتز  یكه سالها  ت  است كه آنها ماركز مدیع. نجا بگذار یفراموش كن و آنرا در ا، یا احساس كردیو  یدیشن، یدینجا دیدر ا
ز ن، دن به قدرتیممكن است خود بعد از رس، ها مبارزه كرده اند كتاتور ید به نظر او . كتاتور شوند و دمار از روزگار خلق درآورند ی دیر

او در باره . كنند یدا میپ یكتاتور یالت دیشوند و تمایكروز تنها و رسخورده می، نباشند  یكیو ن یعشق ورز ، كه قادر به محبت  یافراد
 یگر ید. تخت را زهر خور كرد و كشتیاه پایس یاز آنها تمام سگها یكی، سد ینو یكتاتورها میه دب و حساب نشدیاقدامات عج

از روز ، گفتیم سویم. باز گذاشت پستخر  یبرا ید و فقط پنجره ایكش  یوار یك خانه دید دور مملكت را مانند دور یبا، گفتیم
ز رنگ د كالیهیش بگذارند و تمام زنها باید ر یبعد تمام مردان با  . به رسكنند  یر

ز بلكه موجب ادامه رمان ن، شوند یآنها نه تنها باعث وحدت نسل بش  م. سد ینو یماركز در دفاع از زنان م به نظر او زنان . گردند! ی میر
د كدام عاقالنه تر ید پرسیدرخاتمه با، خ را به جنگ و مبارزه بكشانند ی    كوشند تار یكه مردان میدرصورت، ل انسجام جهان هستند یدل

اعات و اكتشافات را ، ییر معركه گ، یاگر یمیك،  یجنگ افروز : خ مانند ی    تار  یهایوانگیتمام د، دهد كهیاو ادامه م. ده اند عمل كر  اخیی
ده در یچیا پیا با پرچم افراشته برگرد و ی، گفتند یجنگ م یبه پشان رسباز خود قبل از اعزام برا وناتز یپدران . مردان انجام داده اند 

 . م قهرمانهن بنایان پرچم میم
و اشاره میاش با ف ماركز در رابطه با دوستی   یغالب رمانها. مخصوصا رمان است، اتیاز دوستداران ادب یكیكند كه او یدل كاسیی

و آرزو م.  تواند آنها را متخصصانه نقد كند یرابادقت خوانده و م ات جهاتز یشاهكار ادب  یكاسیی
 

به عنوان  یبعد كند كه در زندگ
ان نیفرانس م. ن جهان برگردد! یبه ا ت  سنده تواناینو  ز یی ا یماركز را از آن رس دن، از داشتین ستی یا ژورنالیو   هرگاه به هم صحبت ادت  یر
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ز ماركز او را ن. كرد ی! دعوت م یفرانسو  طوالتز  یضف غذا یبا جت برا د یخ جدی    استمداران اهل ادب و كتاب در تار یاز س یكی یر

 . دانستیاروپا م
Gabriel, Garcia Marquez (1928 -?) 

 

ز ادبیات اجتمایع، لوکاچ۔ ۹۸  . تئوریسیر
 

  Georg Lukacs (1885 – 1971) لوکاچ ؛ سایه ادت  مارکس بود ! 

خالق ، فیلسوف و ساستمدارمجارستاتز ، مورخ مارکسیستی ادبیات، هیز و زیباشنایس، دانشمند ونظریه پرداز ادبیات، جورج لوکاچ
امون ادبیات قرون  ایط اجتمایع ادبیات وهیز را توصیف کند . غرب است 20و 19آثاری پیر مارکسیسم میخواست رس  وی . اوزیرتاثیر

بود . میگفت که هیز یک شکل عایل بازتولید رفتار وکردار انساتز است ز ز ادبیات سوسیالیستی نیر ین تئوریسیر
وی میخواست . اومهمیی

استفاده نماید  او سالها یک ناظرتاریخز وجامعه شناسانه ادبیات بشمار ، گ غرت  درفرهن. ازمقوله های مارکسیستی درادبیات وهیز
فت ز نمود ، باکمک مقاالت برنامه ای خود  1930لوکاچ ازسال . میر اودرآنجا خواهان . سیاست ادت  احزاب کمونیست راتعییر

ت  نویسندگان چتر مانند واقعگرات  اجتمایع وواقعگرات  بورژوات  شد وخودرامخالف فرهنگ زوال ومبتذل بورژوات  وتجربه گرا
 نمود 

ز
 . برشت معرف

وی میگفت که تفکر بدون رابطه با واقعیت ت  ارزش . امروزه ادعا میشود که هدف نظری لوکاچ یک رنسانس مارکسیسم بود  
ز است.  خواهدبود  غرب را  لوکاچ دراین کتاب تحول رمان. مشهورترین اثروی میباشد ، کتاب "تئوری رمان"لوکاچ که تئوری ادبیات نیر

ح داد ، تولستوی، فلوبر ، بالزاک، کلر ،  گوته،  باتکیه برآثارنویسندگاتز مانند: رسوانتس امون . و داستایوسیك رس  اوخالق آثاری پیر
ز است اسکات. فلسفه نظری وفلسفه عمیل؛مخصوصا علم زیباشنایس نیر به ، گوگول وتولستوی،  بالزاک، وی کوشیدبانقد آثار: والیی

لوکاچ بعدها درزمان تبعیددرمسکو خواست که یک استتیک . فرانسه و روسیه اشاره کند ، انگلیس: تجریان تاریخز ادبیا
بایدیادآوری نمود که رئالیستهای ادت  قرن بیست فکرمیکردند که میتوانند باانعکاس . مارکسیستی سیستماتیک رامطرح نماید 

ح و توصیف ناتورالیستی  به این دلیل، موجب تغییر مثبت عمیل آن شوند ، واقعیت درادبیات نظریه پردازی مانند لوکاچ تعصب رس 
ز نشان دهد ، اومیگفت که رمان نه تنها باید واقعیات راتوصیف کند . رارد میکرد  مثبت آنرانیر یعتز نه آنطور که ، بلکه باید جریان تغییر

رانمونه خاص  1907ورگ ازسال لوکاچ رمان "مادر"ماکسیم گ. واقعیات هستند بلکه بطور دیالکتییك آنطورکه خواهند شد 
شده بود . واقعگرات  اجتمایع میدانست ز باربه زبان انگلیش منتش  قهرمان ، دراین کتاب باوجود مادری سنتی و مذهت  . آن نخستیر

لوکاچ مدرنیسم درادبیات و هیز . یخش  ازیک جنبش کارگری دررابطه باانقالب را نشان میدهد ، کارگری مدرن ومبارز ،  داستان
 . جریاتز فرمالیست دانست که فقط زوال و ابتذال رسمایه داری را نشان میدهد را

ی رئالیستی و ، واقعیت رامنعکس میکند ، درنظرلوکاچ وظیفه هیز تصویرواقعیت است یعتز آن به این دلیل اومدافع فرم های هیز
ه بود ، گوگول،  گوته،  بالزاک، تولستوی: بورژوات  درآثار  درنظر لوکاچ آنان جریان تاریخز و اجتمایع راباکمک چون ، توماس مان و غیر

لوکاچ . تاریخز دارند -وی مینویسد که تمام واقعیات یک شخصیت و خصوصیت اجتمایع. ادبیات بطوررئالیستی نشان میدهند 
مهیم روی فضای روشنفکری قرن بیست بجا گذاشت ، ایسجامعه شن، نظرات او موجب بحث هات  در: فلسفه. باکمک آثارش تاثیر

امون گوته و توماس مان و رمان تاریخز مطرح نمود -او تحقیقات تاریخز . و تئوری ادبیات شدند ، هیز  کوشش .  ادت  درآلمان را پیر
وی میگفت که زماتز میتوان بر . سیاست و اخالق منعکس شود ، لوکاچ برای آن بود که انسان بعنوان موجودی در ابعاد: فرهنگ

 و هیز غ
 

 طوردیگری سازماندیه شود اختالف میان زندگ
 

اواین هدف را فلسفه عمل انقالت  نامید که در دهه . الب شد که زندگ
ند ، دراستتیک لوکاچ دو مفهوم رئالیسم و انعکاس واقعیات. بیست قرن گذشته مطرح نموده بود  گلدمن و .  موردبحث قرارمیگیر

 ، لوکاچ جوان براثرتجربیات خود . دد لوکاچ کوشیدند هابرماس ازجمله کساتز هستند که درپایان قرن گذشته برای کشف مج
 

زندگ
سالها نام لوکاچ نه تنها یادآور مکتب ادت  رئالیسم سوسیالیستی بود بلکه اورا سنبل: . رایک آناریس  ازرنگهای سیاه و سفید دانست

" بحساب یم آوردند   . ضد آوانگارد و ضد رمانتیک و ضد شعار"هیز در خدمت هیز
کتلوکاچ نه تنه  نقدفرهنگ . و السک داشت، ماکس وبر ، نمود بلکه آشنات  شخیص با بلوخ ادرکالس درس جامعه شنایس زیمل رس 

سالها جذابیت آثار لوکاچ ازآنجا بود که کوشید نظرات مارکس و . رادیکال لوکاچ را تحت تاثیر تئوری "تراژدی فرهنگ" زیمل میدانند 
انشگاه نه تنها دررشته تاری    خ و فلسفه درس خوانده بود بلکه تحت تاثیر ایده آلیسم آلماتز لوکاچ درد. ماکس وبر را باهم ادغام نماید 

ز قرارگرفت " که آنزمان مد روز بود نیر
 

مراحل روشنفکری لوکاچ را بسه مرحله تقسیم میکنند: دوره پیش از . و "فلسفه زندگ
ز را باحمایت هایدگر ازهیتلر  . و دوره مارکسیسم بنیادگرا ، دوره تبلیغ مارکسیسم غرت  ، مارکسیسم حمایت موقت لوکاچ ازاستالیر

برای لوکاچ درسهای مارکسیسم پایه . ممکن است به گمرایه فلسفه بکشد ، مقایسه میکنند و ادعا میشود که راه فلسفه به سیاست
 . و اساس کارنظری و عمیل؛یعتز کارسیایس بودند 

یک باعث  ز  میان علم و متافیر
گرچه لوکاچ منتقد .  شد که لوکاچ را شبیه قهرمانان آثارتولستوی بدانند نوسان لوکاچ درجواتز
بود  ز دانستند ، استالینیسم نیر  غرت  اورامبلغ نویع دگماتیسم ضدهیز

ز بلوخ و بعیصز ازاعضای مکتب فرانکفورت مانند آدرنو و . محققیر
خودرا شاگردلوکاچ میدانست. هابرماس تحت تاثیر لوکاچ هستند  ز ز نیر  بنیامیر

ییك ، خانم )آگنس هلر( از مکتب بوداپست . والیی
سیاه و مخفز آثارش در  . ازشاگردان مهم لوکاچ بود که بعدها به غرب پناهنده گردید  لوکاچ ازجمله نویسندگاتز است که چاپ و نش 

ق سابق کتاب قرارگرفته است، کشورهای تحت سلطه سانسور از جمله کشورهای بلوک رس   . دررتبه دوم درتاری    خ نش 
وی بارها به . ه لوکاچ اززمان جنگ جهاتز اول عضوحزب کمونیست شد ویل گویا خط رسیم حزب را هیچگاه دنبال ننمود گرچ  

. وفادارماند ، وی درتمام آثارش نسبت به مارکسیسم و کمونیسم؛ولو مدل غرت  اش! . انتقاد از دگماتیسم دراستالینیسم پرداخته بود 

لوکاچ راییك . ده سایل ازنقد ادت  و تئوری هیز دست کشید ، ه موضوع روزبودن انقالب جهاتز در دهه بیست قرن گذشته او با ایمان ب
ین نمایندگان نئومارکسیسم یا مارکسیسم غرت  بشمار یم آورند 

اوتاثیر مهیم روی تشکیل و تکامل نئومارکسیسم ازخودبجا  ، ازمهمیی
 . گذاشت

و نظریه ، داروینیسم اجتمایع، او نظریه فاشیسم را ترکیت  از: خردگریزی. بود  ییك اززمینه های مبارزه لوکاچ فعالیت علیه فاشیسم 
و دیلتای را جاده صاف کن های فلسفه فاشیسم دانست چون ، نیچه، شوپنهاور ، وی متفکراتز مانند: شلینگ. میدانست، نژادها 
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 خ

ی
اواینگونه فیلسوفان . ود ابتذال را رواج دادند درنظراو آنان با خرد و روشنگری وداع کردند و باکمک ایدههای سیایس و اخالف

و نویسندگاتز مانند:   –هگل ، فیشته، لوکاچ کوشید تا تصاحب فیلسوفاتز مانند: کانت، ازجانب دیگر . رامتهم به خردگریزی نمود 
ز ، بوشیز ، شیلر ، گوته مان ازجمله آثار گوته او سوء استفاده فاشیسم ازادبیات کالسیک آل. توسط فاشیسم را مانع گردد ، و هولدرلیر

ی نماید  نام هاینه جاوگیر
ز را افشانمود و زمانیکه نازیسم کوشید تاازاشاعه بیشیی لوکاچ کوشید باکمک مقاالت خود او را ، و هلدرلیر

 نماید 
ز
لوکاچ میگفت که از استتیک روشنگرانه و مسئول کالسیک باید بعنوان وسیله ای علیه تاری    خ . شاعرمیل واقیع آلمان معرف

او رمانتیک راوسیله ای دردست فاشیسم برای فعالیتهای ضدروشنگری دانست و از . ادبیات جعیل فاشیستی استفاده کرد 
" سخن گفت

 
 . روشنگری مارکسیستی درمقابل فلسفه ارتجایع "زندگ

 فکری لوکاچ رامیان اخالقگرات  و انقالت  بودن تقسیم میکنند  
 

. خالق" را منتش  کرده بود کتاب "تاکتیک و ا  1919اودرسال . زندگ

صفات خاص زیبات  ، جامعه شنایس ادبیات، جستارهات  درباره رئالیسم، گوته وزمانش،  تئوری رمان، روح فرم ها : ازدیگرآثاراو 
کتاب "نابودی عقل"او را که بازیرعنوان "خردگریزی ازشلینگ .  هستند ، و تاری    خ تحول درام مدرن، تاری    خ وآگایه طبقاتی ، شنایس
استتاهی ز  . دررابطه باانتقادازاستالینیسم میدانند ، تلر"نیر
 نمود ، درکشورهای گوناگون وغالبا بدلیل تبعید  1971تاسال  1885اوازسال . جورج لوکاچ متولد کشورمجارستان بود  

 
پدرش . زندگ

کت کند . مدیر بانک بود   خود ریسک نمود تادرتاری    خ "فاجعه های"!انقالب جهاتز رس 
 

درزمان حکومت موقت  . وی بارها بازندگ
وی درزمان جنگ . او رامدتی خطراعدام تهدید نمود ، وزیرفرهنگ شد و بعداز شکست آن دولت 1919شورات  مجارستان درسال 

امروزه اشاره میشود که وی درطول عمر خود با . جهاتز اول میخواست باتکیه برآثارداستایوسیك یک اخالق نئوکانتی رامطرح نماید 
 . تالینیستی اش امید به یک سوسیالیسم انساتز را هیچگاه ازدست نداد فعالیتهای ضداس

 

 . یک زن در آغاز ادبیات رئالیستی ۔ ۹۹
 

 George Eliot (1819-1880). فریادی زنانه و ادت  از روستاها 
 
او ییك از پایه  . رند بشمار یم آو  ۱۹نویسنده انگلیش را حساس ترین و روشنفکرترین زن رمان نویس درقرن ، خانم گئورگه الیوت 

" را ادامه داد  ز " جانه آوسیی  . گزاران داستان رسات  روانشناسانه است که مکتب رئالیسم ادت 
 

آثار او تصویری اجتمایع از زندگ
 رئالیسم ۱۹رمانانهای اجتمایع او در قرن . او توانست رمان رئالیستی را آینه تمام عیار جامعه نماید . روستات  و شهرستانها هستند 
عشق به کتاب قوی تر از عشق به مردان بود و به این دلیل هیچگاه اردواج ، وی میگفت که نزد ا . ادت  را بطور عمیق تغییر دادند 

آنزمان در انگلیس هنوز فرهنگ . ویل نام حقیفی اش "ماریان اوانس" بود ، گرچه او بانام مستعار مذکر گئورگ الیوت نوشت.  ننمود 
 . مردساالرانه حاکم بود 

 نمود ،  نویسنده و منتقد ادت  مشهور ، سال بدون ازدواج رسیم با ژورنالیست۲۵وی 
 

ز . گئورگ لویز زندگ لویز اور تشویق به نوشیی
 بدون اردواج وی در دوره ویکتوریات  ودرمیانه قرن . رمان کرد 

 
درانگلیس گنایه نابخشودتز میان محافل ارتجایع  ۱۹همخانیك

 و عشق .  وهمشش سالها ازطرف جامعه طرد شدند  به این دلیل او . بحساب یم آمد 
ی
گئورگه الیوت درآثارش میان عشق اخالف

ییك ازموضوعات آثاراواست. اروتیک فرق میگذاشت ز  ورئالیسم . عشق نیر
ی
بوتیقای رمان نویش اوترکیت  است از ایده آلیسم اخالف

فروش هستند و دخیی ، دهقان، پیشه ور ، غالب قهرمانان آثارش کارگرروستات  . تجرت   وی میگفت که هدف ادبیات . ان شیر
 خواننده باشد 

ی
 باید آموزش وتربیت اخالف

ی
اخالف اوبه غالب موضوعات زمان خود بانگایه رئالیستی اجتمایع انتقادی و . وهیز

ین نویسندگان رمان درادبیات انگلیس است.  نوستالژیک مینگریست خالق رمان های او نه تنها . گئورگه الیوت تاامروز ییك از مهمیی
ز بشمار یم آید  ۱۹سیایس بود بلکه ییك از روشنفکرترین وباسوادترین زنان قرن   . اروپا نیر

شکایک فلسفز وی بود    او تحت تاثیر
ی
منقدین چپ مینویسند که گئورگه الیوت زیرتاثیر پوزیویتیسم آگوست  . آثاراخالف

 روزمره خرده بورژواز ، کنت؛فیلسوف فرانسوی
 

وتوصیف انسان روستات  او غالبا ، ی دهات و شهرستانها پرداختبه توصیف زندگ
گرچه اودررمانهایش به هواداری ازدمکراتهای رادیکال آنزمان جامعه انگلیس ،  بصورت مکانییك و اغراق در جزئیات عیتز است

 اجتمایع هستند . پرداخت
 

ینیا وولف میگفت که ویرج. شخصیت های رمانش معموال میان تضاد فردگرات  شخیص و ازخودگذشتیك
هربرت اسپنش نوشت که او تنها زتز است که درآن . بعیصز ازرمانهایش برای انسانهات  نوشته شده اند که به سن بلوغ رسیده باشند 

کت میکرد  دازد .  دوره در بحث های فلسفز رس  به استفاده از اسطوره های کهن مییر ز
. گئورگه الیوت دررمانهای چندصدات  اش با طیز

 . قاالت و داستانهایش عالقه خاض به رفرم اجتمایع و تحوالت سیایس نشان میدهد اودر م
ال بود  رمانهای رئالیستی روانشناسانه او حلقه اتصال . ازنظرفلسفز اونماینده فلسف" الادری" وازنظر اجتمایع یک ژورنالیست لیی 

ی جیمز و الورنس هستند  ز ورمان روانشناسانه هیز  . رمان عملگرایانه دیکیز
 

ح و توصیف رئالیستی زندگ اوآنزمان باقلم توانایش به رس 
 والیات آنزمان انگلیس . روستاها و شهرهای کوچک انگلیس پرداخت

 
 خاض آینه ای از زندگ

ی
رمانهایش با عمق و هیجان اخالف

ز مهم زمان گئورگ الیوت ی.  هدف او تربیت رفتارنیک جوانان برای همدردی وتفاهم بادیگران است. رانشان میدهند  جمیر
یك از میی

. خانم "گئورگه زند" داشت اوعالقه خاض به ادبیات آلمان ازآنجمله اشعار هاینه وآثارنویسنده زن فرانسوی یعتز . خودبود 

ی جیمز  ی مانند هیز ز ، اوآنزمان بامحافل روشنفکری اروپا ازجمله با مشاهیر جان ، حاریت بش  استو ، هربرت اسپنشز ، چارلز دیکیز
ییك از دالیل رویگرداتز اوازمسیحیت وپروسه سکوالرشدنش تماس بامحافل . رابطه داشت، و زن واگیز ، ویلیام تاکری، میلاستوارت 

فقط محافل ، دررابطه با مسئله زناشوت  او . او آشنات  نزدییك با هگیل های جوان تبعیدی داشت. مردان روشنکرزمان خودبود 
 بدون ازدواج وی را پذیر ، روشنگری

 
ییك ازوظایف رمان ، گئورگه الیوت چون خودییك از روشنفکران دوره ویکتوریات  بود .  فتند زندگ

 . را مبارزه با ریشه های قضاوتهای غلط و پیشداوری های حق بجانب میدانست
 روحانیت، میدل مارچ، سیالس مارنر ، آسیاب کنار پل چوت  ، آدم برده –ازجمله آثاراو 

 
 کارگررسی،  صحنه هات  از زندگ

 
دانیل ، ندگ

 کلیسات  انگلیس، رمان تاریخز روموال ، فلیکس هولیت، دروندا 
 

او ییك از نویسندگان ومتفکراتز است که . هستند ، و تصاویری اززندگ
اوس  –به ترجمه آثار ضدمذهت  به زبان انگلیش پرداخت ؛ از آنجمله   مسیح؛ اثر داوید اشیی

 
و ماهیت مسیحیت ؛  –ترجمه زندگ
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 ، دروکردن –درآثارش او به شغلهای روستات  مانند . فویرباخاثر لودویک 

 
ز یم ، و لبنیات سازی، کشت سیب زمیتز ،  ریسندگ نیر

 . پردازد 
 نمود  ۱۸۱۸-۱۸۸0گئورگه الیوت میان سالهای 

 
وی از طریق کوششهای شخیص و . پدرش یک زمیندار مرفه بود . درانگلیس زندگ

ی، وزبانهای خارج  مانند یوناتز ، فلسفه ،خودآموزی مطالب متنوع به مطالعه ادبیات ز ، ایتالیات  ، عی  اوچون . پرداخت، آلماتز ، التیر
  ۳0در سن ، تشنه دانش بود 

 
 روستا و شهرستان کوچک خودرا ترک کرد و به لندن رفت تاازطریق نقدادت  وژورنالیسم زندگ

 
سالگ

ی زبانها پرداخت و عالقه خاض به بحث و پژوهش وی بعدها نوشت که باعالقه خاض به مطالعه کتابهای تاریخز . نماید   ویادگیر
 . و اسپانیا سفرنمود ، ایتالیا ، فرانسه، به نقاط مختلف اروپا ازجمله کشورهای آلمان، وی همراه همشش؛لویز . داشت

فرهنگ ویکتوریات  بود   او چون سنت. درزمان او حق طالق برای زنان شدیدا زیرتاثیر
ی
، گرایانه هستند   نظرات اجتمایع و اخالف

ز مسئولیت سیایس راندارند . خالف نرمهای اجتمایع زنان زمان خود میباشند  نباید ، او میگفت چون زنان هنوز توانات  بعهده گرفیی
ز اندیشید .  درسیاست نامزد شوند  امون خواسته های زنان باید قدری احتیاط آمیر . گئورگه الیوت آنزمان توصیه میکرد که پیر

د  –ایه معموال تنبیه میشود درآثاراوخود خو  به هرحال اهل کتاب به گئورگه الیوت درپایان عمر . و کوشش اجتمایع پاداش میگیر
ام  . میگذاشتند  همچون الهه ای روشنگر احیی

  

 . یک رمان میان سه ایدئولوژی۔ ۱00 
 

 George Orwell (1903-1950). و قصه سیایس حیوانات جرج آورل
 
 

بدنیا ، در مطهری هند ؛ آنزمان مستعمره انگلیس ۱۹0۳او در سال . اریک آرتور بلیر است، ویسنده انگلیشن، نام واقیع جرج آورل
 بر اثر بیماری سل در لندن درگذشت 4۷در سن  ۱۹۵0آمد و در سال 

 
در رمانهایش به افشای دیکتاتوری های  آورل. سالگ

یالیسم، فاشیسم بحرانهای اجتمایع سیایس نیمه اول قرن بیست در آثار او . ه پرداختاستالینیسم و دیگر سیستم های اتوریت، امیر
ین شاهکارهای ، " ۱۹۸4دو رمان مشهور او " مزرعه حیوانات " و رمان ضد اتوتر و آینده نگر " . مشاهده میشوند  از جمله مهمیی

است که اعصاب جنگ رسد میان دو  او آخرین رماتز  ۱۹۸4امروزه اشاره میشود که رمان . اجتمایع و انتقادی قرن بیست هستند 
 . زد  بلوک غرب را آنزمان به هم

وهات  بودند که استعمار انگلیس در قرن   فرستاده بود  ۱۹جرج آورل و خانواده اش از جمله نیر
ی
ف او گرچه . به هند و آسیای رس 

وهای استعماری انگلیس اض به نیر وی در رابطه با این  . نجا را ترک کرد آ ۱۹۲۷در سال ، رئیس شهرباتز در برمه شد ویل بدلیل اعیی
 پرداخت

ی
ف از همکاری با سیاست  ۱۹۲۷او از سال . کار در آثارش به روش استعماری حکومت نمودن انگلیس در آسیای رس 

در کنار جمهوریخواهان در جنگ داخیل اسپانیا علیه فاشیسم اروپات  به مبارزه  ۱۹۳۶استعماری انگلیس خودداری نمود و در سال 
ز اشاره میکند . داختپر   حاکمیت استعمار انگلیس نیر

ی
بخش دیگری از آثار او همدردی وی با . آرول در آثارش به بن بست اخالف

 بورژوات  را نشان میدهند 
او در آن . در جنگ داخیل اسپانیا او در کنار یک گروه تروتسکیستی مبارزه نمود . قربانیان جامعه طبقاتی

ز و ش ز گروتسک اتوپیستی در دو رمان خود سالها دشمن جدی استالیر وروی استالینیستی شد و بعدها این تجربیات را بصورت طیز
 . مطرح نمود 

بعدها به مبارزه علیه زورگوت  در استالینیسم و ، جرج آورل گرچه خود در ابتدا کمونیست و سوسیالیست و تروتسکیست بود 
یالیسم و فاشیسم پرداخت ماتز ضد استالینیستی است که سوسیالیسم خوشنام آنزمان در انگلیس را رمان مزرعه حیوانات او ر . امیر

ز حیوانات ماهیت دیکتاتوری را افشا نمو . افشا میکند  آمیر ز
سیاست و ، به ادعای او در این رمان. او در این قصه خیایل انتقادی طیز

واظبت سیستماتیک فرد یم پردازد و آزادی او را او شوروی استالینیستی را متهم نمود که به م. الهام استتیک باهم ترکیب شده اند 
 . است جرج آورل ییك از کالسیکهای مدرن ادبیات جهاتز  ۱۹۸4رمان ضد اتوپیستی . محدود میکند 
امروزه اشاره میکنند که جرج آورل یک استتیک سیایس امور روزانه بود چون غالب آثارش متیك به موضوعات ، منقدین ادبیات

دست به قلم زد و خالق چند رمان ، مشاهدات و خاطراتش، او بر اساس تجربیات شخیص. وز آنزمان هستند اجتمایع و سیایس ر 
، دفو ، سویفت، زوال ، از جمله معلمان ادت  انگلیش و فرانسوی او . وی نظری سیایس انتقادی نسبت به مدرنیته آنزمان داشت. شد 

ز ، جویس به حزب  ، جرج آورل در فرانسه و انگلیس از طریق آشنات  با طبقه کارگر . ند گئورگه مور و مکتب ادت  ناتورالیسم بود،  دیکیز
مه. کمونیست نزدیک شد   کارگری، در لندن و پاریس، او بعد از ترک کشور بیر

 
و ت  خانمان را دنبال نمود و در هتل ، آواره، یک زندگ

 میان ت  . ها ظرفشوت  نمود 
 

ح زندگ  . خانمانها در پاریس اشاره میکند  آرول در کتاب اتوبیوگرافیک خود به رس 
رمان ، مزرعه حیوانات، کاتالوتز من،  خیاباتز به روستا ، بگذار آسپیدها پرواز کنند ، روزهات  در برمه –از جمله آثار جرج آورل 

 تکانده، یک دخیی روحاتز ، شلیک به فیل، در درون والس، رسکش  برای تنفس، چرا یم نویسم ؟، ۱۹۸4اتوپیستی 
 

، ندهو زندگ
 . هستند 

برابری و ، جرج آورل یم نویسد که وظیفه زبان انست که کلمات حزت  حاکم مانند آزادی. او در آغاز خالق اشعار وطن پرستانه بود 
 اتوتر قرن بیست ، او در کنار رمان " جهان زیبای جدید " آلدوس هوکسیل ۱۹۸4رمان . عدالت را اصالح کند 

ین رمان آنتی مهمیی
 . بود 

ون حزب، دولت از سه بخش درون حزب، ل میگفت که در کشورهای استالینیستی سابقجرج آور  و پرولتاریا تشکیل شده ، بیر
سیایس پرداخت. است ب المثیل . او در آثارش به انتقاد از هرگونه تروریسم و افکار غیر بعیصز از جمالت رمانهای او امروزه ضز

ق سابق گفته بود که " تمام حیوانات برابرند عامیانه در فرهنگ مردیم اروپا شده اند ؛ او در  رابطه با جوامع استالینیستی بلوک رس 
ل شدید فرد در جوامع دیکتاتوری پرداخت. ویل بعیصز از آنها برابرترند! " جرج آورل خود در . وی به انتقاد خطر تهدید کننده کنیی

 . خانواده ای نسبتا مرفه رشد نموده بود 
 

 . بیات ناتورالیستی جایزه نوبل برای اد۔ ۱0۱
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ز  -ازادبیات انقالت    Gerhart Hauptmann (1862 – 1946). تا آثاری احتیاط آمیر
 
( انقالت  بود ، ۱۹۱۲نویسنده آلماتز وبرنده جایزه نوبل ادبیات سال ، هاوپتمن  ان مکتب ادت  ناتورالیسم )طبیعتگرات  . ییك ازرهی 

ین نمایشنامه نویس این مکتب ادت  درپا ازدرام. میباشد  ۱۹یان قرن اومهمیی ان ادبیات مدرن آلمان است، وی غیر  ۲۵اودر . ییك ازرهی 
 باجریانات انقالت  ناتورالیستی ومحافل سوسیال دمکرات آنزمان کشورخود آشناشد 

 
ی . سالگ مکتب ناتورالیسم ازطریق او تعثیر

" کسیکه درباره : بااین حال او میگفت که،  فاصله گرفتناتورالیسم او از ناتورالیسم علیم وتجرت  زوال . اجتمایع وعام بخودگرفت
ح محیط . امیل زوال باعینک بزرگ آت  اش را جلوم ظاهرمیکند"، ناتورالیسم حرف بزند  درادبیات ناتورالیستی اواهمیت خاض به رس 

، دیتز ، لیستی بسوی ادبیات فلسفز اوبعدها ازادبیات ناتورا. داده میشود ، و پایان ناتمام داستان، رویا ، احساسات، بدبیتز ، اطراف
وی تاپایان عمر میان ادبیات انقالت  جواتز و ادبیات محافظه کار . اسطوره ای و ناسیونالیستی رفت و درمکاتب دیگر دست بقلم برد 

ی درنوسان بود  ز سانسور تحت تعقیب حاکمان قرارگرفت، پیر د ساله عمرخو  ۸۳او در یط سن . چون بارها ازنظرسیایس وقوانیر
 . گردید ،  و آلمان بعداز جنگ، فاشیسم، جمهوری وایمار ، پرویس، ویلهلیم: نظام سیایس ۵-4شاهد 

ز ظاهرمیگردد   اض آمیر ز بار پرولتاریا بصورت مجموعه ای اعیی  " او برای نخستیر
 

اودراین نمایشنامه . درنمایشنامه " کارگران ریسندگ
ق آلمان . ی آلمان شد موفق به طرح مسایل اجتمایع پایان دوره رسمایه دار   رس 

 
پدربزرگ وی شخصا درشورش کارگران ریسندگ

کت داشت ۱۸44درسال  وی . دررقابت با رسمایه داری صنعتی رانشان میدهد ، شکست کارگاهها وصنایع دستی ، اودراین اثر . رس 
. اانسانهای بیچاره دانستند به این سبب شکایت اجتمایع اورا همدردی ب، درغالب نمایشنامه هایش سخنگوی انسانهای محروم بود 

ز یم پردازد  . گرویه ازهمزمانانش اورا آنزمان نماینده ادبیات انقالت  وسیایس بشمار یم آوردند .  او به انتقاد ازدولت اتوریته پروس نیر

!بحساب یم آوردند   اعتصابات، آنزمان دولت و کلیسا  ز ز خود . کارگری را عمیل کفرآمیر رسمایه به تضاد میان ، وی درآثار نخستیر
درنمایشنامه های رئالیستی اواشاره به محیط اطراف و . انقالت  و دمکراتیک بود ، اوخالق نمایشنامه های اجتمایع. وکاراشاره میکند 

اوموفق شد به طرح مسائل . به این دلیل اینگونه آثارحتا امروزه اعتبارادت  جهاتز دارند ، شخصیت انسانهای ساده ومحروم میشود 
دازد  اجتمایع پایان به این دلیل سه باراز اعطای جایزه ، وی آنزمان موفق ترین نویسنده تئاتر درآلمان بود . دوره رسمایه داری بیر

ی شد و در دوره حکومت پادشایه ودرزمان فاشیسم از اجرای نمایشنامه هایش ، ازاوبارها شکایت گردید ، دولتی شیلر به اوجلوگیر
ی شد   " خودرا نمایشنامه ای سیایس بحساب نیم آورد  بااین وجود وی نمایشنامه. جلوگیر

 
 . " کارگران ریسندگ

ین نمایندگان فکری آلمان بود ، باافکار آزادیخواهانه و دمکراتش، هاوپتمن  چون او به توصیف . درجمهوری وایمار ییك ازمهمیی
 انسانهای محروم پرداخت

 
ایط زندگ ز سالروز  ۶0در مراسم .  " نامید توماس مان بعدها اورا نویسنده " همدردی اجتمایع، رس  میر

ام یم گذارد "-همدردی با کارگران -سوسیالیسم به شما نویسنده، " باطرح واقعیات زمان: توماس مان گفته بود ، تولد او  و چون  . احیی
. ن شد حتا صحبت از کاندیدشدن وی برای مقام صدراعظیم آلما ۱۹۲0درسال ، گرویه اووآثارش راوکیل سایس مردم میدانستند 

ی از فضای ، با به قدرت رسیدن فاشیسم، وی گرچه درزمان جمهوری وایماربه حمایت ازآزادی پرداخت ویل بدلیل کهولت و پیر
ز شد   نازیها فاصله گرفت و خانه نشیر

 
ز سالروز تولد اورا جشن گرفتند و به او لقب نویسنده   ۸0گرچه نازیها ،  پررسوصدای فرهنیك میر

فتدرزمان جم. کالسیک دادند  گرهارد هاوپتمن باعمر طوالتز .  هوری وایمار او درکنار توماس مان نماینده ادبیات آلمان بشمار میر
. اودرآثارش بحران جامعه بورژوازی درآغاز و پایان جمهوری وایمار راطرح نمود . خودشاهد تضادهای گوناگون تاری    خ آلمان شد 

ازوی بعدها انتقادشد که چرا اودرزمان فاشیسم . سوسیالیست" به او دادند عنوان "، مطبوعات ارتجایع و راستگرا گایه برای تحقیر 
داخت ویا دست به مهاجرت نزد  درباره وی منقدین ادت  . گرچه نازیها به آثار اوبادیده شک و بدگماتز یم نگریستند ،  به مبارزه نیر

ی افتخار میل بودن داشت بوروکراتیسم و ، مان دولت پروس به افشای فساد اودرز . نوشتند که اودر جواتز سوسیالیست بود و درپیر
. ویا ایدئولوزیک، اجتمایع، اواضارداشت تا دیگران اورا شاعری میل بدانند ونه نویسنده ای سیایس. تنگ نظری حاکمان پرداخت

اهای افتخاری و جایزه نوبل باعث شدند که او غالبا در راه آشتی طبقات کوشش بنماید ، جوایزادت   الیستها به القات  سوسی. دکیی
چون نازیها . بوی ناسیونالیستی را یم دیدند ، بادیده شک یم نگریستند و دراینگونه تعارفات، و آخرین کالسیک، مانند: وارث گوته

ز اورا جشن گرفتند   وی هنوز مورد بحث است، در تاری    خ ادبیات آلمان، نیر
ز
مدیع بود  ، ییك ازمنتقدین چپ، فرانس مهرینگ. بیوگراف

اجتمایع انتقادی تئاتر خیانت  -وبعدها باطرح موضوعات عرفاتز و اسطوره ای بخدمت طبقه استثمارگر درآمده و به وظایفکه ا
شوروی ها اورا زیر محافظت خود قرار دادند چون افشان ، آلمان راتسخیر نمود ، با این وجود زمانیکه ارتش رسخ. نموده است

 "، مسئول
 

ام زیادی قائل بودند  نمایشنامه " کارگران ریسندگ هاوپتمن یکسال بعداز . اورا قبال دیده بودند و برای نویسنده اش احیی
 . درگذشت، در بخش غرت  آلمان، پایان جنگ جهاتز دوم و شکست آلمان

 و تفسیر تکاندهنده فقراجتمایع درآلمان پرداخت  
ز
رمقابل او نشان میدهد که چگونه د. گرهارد هاوپتمن درآثار بیشمارش به معرف

گرچه نمایشنامه .  به او لقب کالسیک زنده و نو داده شده است. کلیسا و صنعت به صف ایستاده اند ،  وحدتی از دولت، زحمتکشان
ز لرزه ای علیه حاکمان بودند  . او خودرا نه متفکر و نه روشنفکر بلکه نویسنده خلق و شاعر میل بحساب یم آورد ، های او زمیر

نمایشنامه هایش گایه با اوتوتر های رابینسوتز درخدمت هومانیسم . خالق درام اجتمایع شد ، ا وجامعههاوپتمن باانتقاد ازکلیس
دازد ، وی گایه خودرا نابغه میدانست چون درنظراو نابغه کش است که در صف اول. قرارگرفتند  . برای افشای حقیقت به مبارزه بیر

 اوبا نوگرات  در تئاتر آلمان آنرا وارد دوره مدرنی
ز
از دفاع از صلح و دمکرایس درپایان عمر به معرف ارزشهای میل جامعه  ته نمود وغیر

رئالیستی آفرید ،  اش پرداخت بلکه ، او میگفت که نه شوریس  و نه مبلغ یک ایدئولوژی. گرچه وی درپایان عمر آثاری رمانتیک و غیر
ای موضوعات کارگری و مبارزه طبقاتی رساغ مسائل دیتز و با این حال اودرپایان عمر بج، خالق هومانیسم درنمایشنامه نویش است

لباس کالسیک ، و اویریپوس، آشیلوس، وی با تکیه بر: گوته. رساغ ادبیات رمانتیک و سنبلیک رفت، و بجای آثارخلفی ، اسطوره ای
وانندگان آلماتز او هنوز به این دلیل خ. و درسالهای آخر میگفت که نجات بش  درهمکاری است و نه در مخالفت، و سنتی پوشید 

 . درانتظار یک قضاوت ادت  و تاریخز درباره رد و یا تایید نظرات وی میباشند 
ز سالروز تولد هاوپتمن مصادف شدبا ۷0  ز سالگرد مرگ گوته۱00میر وی از خانواده . او حتا چهره و قیافه ای چون گوته داشت. میر

کت نمود ای ساده و کارگری برخواسته بود و تحصیالت دانشگا پدر وی دارای . یه نداشت گرچه در کالسهای درس هیز و تاری    خ رس 
ازدواج وی با یک دخیی ثروتمند باعث شد که او بتواند به فعالیتهای ادت  . یک مسافرخانه بود و اوخود مدتی کارگر کشاورزی بود 
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دازد  ز و درشکه جر گر ، او داری کلفت، بعدها ویل به سبب موفقیت ادت  . اش بیر وی درسالهای نوجواتز با محافل . دید آشیر

 . اوتوپیستی و آرمانخواه تماس گرفته بود 
ازنمایشنامه  ز بود ، مقاله، نوول، خالق رمان، هاوپتمن غیر او همچون لردبایرون از انقالب ادت  میگفت وخودرا . شعر و داستان نیر

ز ، شاگرد شکسپیر  ین چهره ادت  ، نویسنده آلماتز ، ایر کارل سوکرم.  و تولستوی میدانست، گوته،  ایبسن، هلدرلیر
مینویسد که او بزرگیی

وی پایه گذار نمایشنامه های مدرن و اجتمایع آلمان است و میگفت حتا هیز و ادبیات کالسیک نباید فقط . آلمان بود  ۱۹قرن 
 . خاص ثروتمندان باشند 

آثار او بخش  از هیز مدرن درادبیات یم . داستان هستند  دهها کتاب شعر و ، رمان ۲0، نمایشنامه ۵0از جمله آثار بیشمار هاوپتمن:  
ز سالهای  ۱۱مجموعه آثار . باشند  شدند  ۱۹۷۳ -۱۹۶۲جلدی وی بیر پیش از طلوع : ازجمله مشهورترین کتاب های او . منتش 
 ،  آفتاب

 
 ام، کارگران ریسندگ

 
بهار ، خروس رسخ، ناقوس غرق شده، ناخدای کشتی ، مامور راه آهن، موشهای صحرات  ، ماجرای زندگ

افات یک هومانیست ، پوست بیدسیی سگ آت  ، جزیره مادران کبیر ، کتاب اشتیاق ها ،  کمان اودیسه،  مرگ آقاممنون، یوناتز  و اعیی
 . یم باشند ، جوان

 
 

ض !  ویل، شاعر قرتی ۔ ۱0۲  معیی
 Allen Ginsberg(1926-1997)  

برگیآلن گ  ز ز ادنیه تا مرز اعتتبار وهمجنسگرا بودك یهودی، ت  كایشاعرآمر ، یز ك معلم مهاجرروس یشاعر و ، پدرش. ش رفتیپیر
ض ندگان ادت  یازنما یكیاو . دوره خودبودند  ایسیك زن فعال سیومادرش   یكایآمر ، اداغانیت یمعروف به نسل ب، نسل جوان معیی

در ، داشتند  یرسناسازگار ، حاكم ت  كایتل ها كه باجامعه وفرهنگ آمر یها و ب تر یاورا بعدها ه یشعرها. استیر اخ بعداز جنگ جهاتز 
  یوسفرها جلسات ادت  

 
 . كردند یخود زمزمه م آواره گ

برگ بعدازاخراج ازدانشگاه درجواتز یگ ز بلكه ، تینده نسل جوان بیاونه تنهانما. د یكا گردیتنام در آمر یجنبش ضدجنگ و  یسخنگو ، یز
از یر اوغ. اندازند  اد دوستداران شعریمیوچنكو را بیو  كوفسیكا یما، تمنیاز وایر اشعارش؛غ. كا شد یآمر  70و  60ن شاعر دهه یمشهورتر 

، جنگ رسد . قرار گرفت یفرانسو  یست های سوررئالیر تحت تاث ییر ستها و درپی سمبولیر ر تاثیز  درجواتز ، چهیامز و نیلیو . و ، تمنیوا
اض جوانان و اقل 60و  50در دهه ، تنام و كرهیشكست درجنگ و    قویم یت هایسبب اعیی

 
گر یازجمله د. كا شد یآمر  وفرهنیك

 اوضدسبك شعرسنتی  ستی یاشعارآنارش. كسون و پنتاگون بودند ین، ا یسازمان س، تنامیجنگ و ، موضوعات مورد انتقاد اشعار او 
 . كنند یانتقادم ت  كایازاقشارآمر  بعیصز  وافكارورفتار ضدانساتز  ت  وحاكم بودند واز سودجو

برگ ونسل بیگ ز سندگان یازنو  ت شامل گرویهینسل ب. طبقه متوسط قدعلم كردند  وسودطلت   یر ه فرهنگ بازایآنزمان عل، تییز
د یمبارزه بافرهنگ آنرا به پ، ات تازه وشعر ید با خلق ادبیكوشیكرد و میجوان بود كه احساس طردبودن درجامعه م برگ یك.  ش بی  ز یز

 . د یكن است بدون توقف دو كه مم  ت  دوتاآنجایكش  فی ید نفس عمیكرد كه؛ بایه میخطاب به جوانان اهل قلم توص
جوانان  یبرا. ا بود یكا به آسیك شدن آمر یونزد خواهان دوستی ، ن دوره جنگ رسد یودكیی  یدئولوژ یخالف ا، ت آنزمانینسل ب
ز شد جهت ابراز عكس العمل رابطه ب یله ایات وسیادب، آندوره  .  فرد وجامعهیر

برگیبه نظر گ ز  ش  ینما-ت مبلغ شعرشفایهیاو ونسل ب. وتخصص درشعر است یاستادمنتظره بودن شعر مهمیی از یر وغ ناگهاتز ، یز
ز حلقه ارتباط ب، تیشاعران نسل ب. آوردند  جوانان به اجرا در یم بودند كه شاعران مسافر درجلسات شعرخواتز  ات ژنده ی ادبیر

ز جنبش موج نو ن یپوشان پانك و شعرا  . دند ی گردیر
  یبورژواز ، ابها یامروزه بعداز افتادن آب از آس

 
 یخودرا عالقمند به گ فرهنیك

ز
برگ معرف ز ك شاغر شوخ یكند ازاو یم كند وسیعیم یز

.  كشد   را نعره یم ینوستالژ ، خطر  كه ت    گیر خرص رقاص س، ابقول خودشانیاندازد  بسازد كه جامعه رابه خنده یم طبع وطتز 

برگ دربعیصز یگرچه امروزه گ ز   شعرش ویل، شده ی فراموش شده ایر چهره پ، ازمحافل یز
 

 . دهد یبشاش خود ادامه م به زندگ
برگ درسال یآلن گ ز شد  یمارستان بسیی یدرت مدتی  درجواتز  روج ل ناراحتی یاوبه دل. درگذشت 1997ا آمد ودرسال یبدن 1926یز

ن یازمنتقد یكیات یاونه تنها باكمك ادب. ه پرداختیر وغ روزنامه فرویس  ، ت  مانند ظرفشو موقتی  یوبعداز ترك آنجا به شغلها
  تی یبلكه شخص، ت  جتماا

 
ز كا نیدرآمر  فرهنیك .  بودند  ستی یالیالت سوسیتما یاو دارا ت  اجتما ایسیس یتهایفعال. فتیر  بشمار میر

برگ پایگ ز  . داد ودرآنجا مشوق شعر آوانگارد شاعران جوان شد ید كه خود درآن درس میگرد  ستی یشبه بود یه گذار مدرسه اییز
برگ: زار یازجمله اشعار معروف گ ز اوبارسودن شعربلند . هستند -ا یفرنیدركال وسوپرماركتی  -اج  ی یدرجستجو -سیقد-كایمر آ-ییز

ه آن شعر باعث یان علیسانسور ومخالفت سنت گرا. داد  یات بعدازجنگ سبك وجهت تازه ایبه ادب 1955درسال “ یزار “
آن گردیت بیمعروف  ت  اجتما یبلكه آثار ، او  یوفرد وبال خصوضامون حال یر پ ینه تنها اشعار  یكا و زار یمانند؛ آمر  یاشعار . د یشیی
برگ دررابطه بامرگ مادرش درتیگ.  باشند یم وعمویم ز  یه ایآن شعر سوگواره و مرث. را رسود “ سیقد“شعر ، 1961مارستان درسال ییز

،  ن رسیمیاز منتقد بعیصز . س مدرن استیرمان نو ، ام بوركسیلیاوبا و  ینامه ها یحاو ، ناج   یدرجستجو . است درغم فقدان مادر 
 . او را انقالب كوته فكران نام گذاشتند  یكتاب شعر زار 

برگ همچون سایگ ز   یایآس ستی یان بودی فرهنگ وادیر تحت تاث، تیر شاعران نسل داغان بییز
ی
ف ، ستی ی:بودعناض عرفاتز . بود  رس 

ز ن خیو مس یهودی ان ینیشیپ ایسیس-نظرات مذهت  ك و ی استتیر ل تاثیبه نظر روانشناسان اوبه دل. باشند ی در اشعارش محسوس میر
اض آم موضیع، خود  یهودیروس و  ز اعیی  . گرفت  ت  كاینسبت به فرهنگ حاكم آمر   وشوریس  یر

برگ همچون وایگ ز دوستانه آمر  وجهاتز  است خارج  یتمن خواهان سییز واژه نام ، گفتیتمن میاز وا یاوبه دنباله رو . كا شد یوبش 
سد كه ینو ین او میاز منتقد یكی، روزنتال. ن شود یر یسا یبرا و عرفان و انساندوستی  یكننده مفهوم آزاد  د تدایعیكا باید آمر یجد
  چون او باعث ت   ت  گولویشاعران ژ  شهواتز  یصدا

 
نوشته  ت  اجتما یكه با كمك شوك ها  شاعراتز ، دهیكا گردیجامعه آمر  فرهنیك

 . شعرشان را بپوشانند  ادت   یكنند ضعف هایم سیع، خود  یها
  

 نرصت شاد. گونیی گراس بایس  اگر تو  ۔ ۱0۳
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 . دادند یات به تو م، ات را چهل سال بعد از انتشار كتاب: طبل حلت  یزه نوبل ادبیجا، یاگر تو گونیی گراس بود

ز
بعد از ، عباس معروف

  یشالق خوردن و تقاضا
 

، نگیدربندر آزاد دانس 1927درسال ، كرد یم نوشت وازتو دادخوایهینامه رسگشاده م، درغرب پناهندگ
در . بود  یم ل كاشوت  یاز ا، و مادرت لهستاتز  آلماتز  یپدرت دكاندار ، یآمد ا یمیبدن، شمال یایدركنار در ، ان لهستان و آلمانیم

15 
 
 17در، وستی یپ یم یتلر یبه سازمان جوانان ه سالگ

 
ان جنگ به زندان یودرپا یشدیست میآلمان فاش یسوار تانكها سالگ

-16 یودرطول جنگ شاهد جنازه جوانان فرار . شد یاده جنگ زده ات مجبور فرار به غرب آلمان مو خانو ، یافتاد ها یم ت  كایآمر 
ز از د یها برای  كه ناز   یشدیساله م 17-18 : نه آنها نوشته شده بود یس یزان كرده بودند كه رو یگران به درختان آو یزهرچشم گرفیی

 . ك نامرد بودمیا من ی -ك ترسو بودمیمن 
ز تو مثل شهر دوبل ینگ برایو بندر دانس مورد غضب ، مینوا درعهدقدیهمچون شهر ن، كافكا   یا شهر پراگ برایس یجو  ی برایر

ز ان خشمگیخدا ز رااز آلفرد دوبل شیداستان نو ، اگرتو گونیی گراس بایس  . گرفتی قرارمیر  و سارتر یم -كامو-توماس مان-برشت-یر
ز برج عاج نش، ش بلییز یو چون ها. آموختی  از زندان  یو بعد از آزاد. یكردیكشورت دخالت م  ایسیل سیو در مسا یشد  نیمیر

  ییر انتظار موضع گ، اتیاز ادب، پرداختی  سم یمیفاش یها به افشا ت  كایآمر 
ی
، همچون توماس مان، داشتی  یكتاتور یدر برابر د اخالف

ات جهان یادب یورت را بسو ات مدرن كشیادب، بن. با كمك برشت و گ، گرفتی یزبان را بعهده م ین هزار تو یكشف آخر   ت  توانا
ز د نیبلكه ضد آپارتا، سمیآثارت نه تنها ضد فاش، زه نوبلیبرنده جا، یر مینه گادیو به قول خانم ناد یكردیت میهدا   به حساب یمیر

 . آمدند 
به . د بو  خشن جنگ یم یآوارگان و تجربه ها، جنگ زده گان، سمیان جنگ و فاشیآثارت در باره فربان. اگرتو گونیی گراس هستی 

 ین مبارزان عرص روشنگر یكرد كه تو از آخر یزه نوبل در باره ات اعالن میع جایته توذیو كم. پرداختی  یم ینژاد ت  سم و راستگرایفاش
 یكه نو   یكردیازآغاز اعالن م، كه درآن عقل و خرد و منطق خسته شده بودند و   زماتز ، هستی 

 
 یات دال  سندگ

ی
. دارد  ایسیو س ل اخالف

  وآرمان خوایه
 

ز را دو انگ شخیص و افشدگ  یكه نو   گفتی یو م، دانستی ینوبسنده م یه مهم برایر
 

و هرچه ، دارد  ت  اجتما تی یاهم سندگ
ورتی  كات ادت  یتحر ، تر  ت  تر و ارتجا سنتی ، ط اطرافیمح مند با. تر  ضز زبانش را به  هرازگایه، ت  د همچون كودك پر رویو هیز

. آثارش است یتهایمجموعه شخص، سندهیكه نو   گفتی یز مطرح كردن تابوها نداشته و ما و تریس، ان نشان دهد یقدرتمندان و زورگو 

 یو در جواب ب
ز
 ت  د است كه دربسیی زمان و روابط اجتمایمف وقتی ، شیا خاطره نو یو  شینامه نو یكه زندگ  گفتی یسان مینو  وگراف

و اگر بازجو . و اخالق نابود شدند  -خی    تار -عقل-خدا: جمله از ، ده آلها یتمام ا، یكتاتور یكارآمدن د  یكه بارو   گفتی یم، و . مطرح شوند 
 . !  یآر ، بنام خدا و به نام خلق قهرمان: یدادیلبخندزنان جواب م، ا كافر هستی یكرد كه آیسئوال م

 یشیی با فقروبیب ت  آشنا یبرا، یبود اگر تو گراس یم
 

  مدتی ، چارگ
 

در  ت  راصح یدن موش و گرزههایبا د ویل. یكردیم در كلكته زندگ
نكه یبدون ا، یكردیتالق م یآثارت تقاضا ن ادت  یو از منتقد. ییر تا طاعون نگ یدادیح میفرار را برقرار ترج، ابان و عبادتگاهها یخ
ز قیچون ، ل و اثبات جرم داشته بایس  یبه دل یاز ین د به كتاب یبا منتقد ادت   گفتی یو م. ندارد  ینده ایآ یكه رابطه اجبار   ی دار یر

 یك كند و نه ایو استت برخورد ادت  
 

دازد ینو  ایسیا سی خصوض نكه به زندگ خوانندگان  كه گایه  یكردیان راسپاس میوخدا. سنده بیر
، سك كند یر  سنده هر ازگایهید مانند نو یكه منتقدبا  یكردیوآرزو م. ند یر گینم یقه تر اند وآنها راجدین باهوش تر وبا سلیازمنتقد

سنده یكه نو   گفتی یو م، باشد  ید وتازه تر یجد یسنگرها ید ودرجستجو یشده را ترك نمایر خمواضع تس، خود را به سئوال بكشاند 
 . د یمنتقد را برآورده نما ادت   یست كه آرزوهایموظف ن

ن سنگر یزنان آخر ، شدن غرب كه باصنعتی   یكردی؛ ادعا مدرباره حقوق زنان درمصاحبه ها و رمان ؛سفره مایه، اگر تو گراس هستی 
 یم یودر شعر ، ار داشتند یله را در اختید خانه و انبار و طو یچون در طول قرون وسطا آنها حداقل كل، ت دادند قدرت رااز دس

ز تم یشه هایدرش/ ، ده كورتاژ شدهیرنگ پر  یبچه ها: كه  یرسود درغم / ، تنگ و خواب آلود نشسته، ساده/ ، شگاهها یآزما ت   مربایر
 یب

 
 . هستند . ن خود/ یوالد مه بازنشستیك

نكه یا ای. ه غذا دارد یته یبرا، سه عدس زودپز یك كیو -ادداشتیدفیی -از به توتونیسنده نیكه نو   یكردیادعا م، یگراس بوداگر تو  
 ت  بازگشت به حافظه دوره آرشا، نش ادت  یآفر  یو برا دانستی ید مثل میو تول –و شكر  یشامل چا، غذا -0انسان را ؛ اخالق یازهاین

نابود نشده بودند و ، علیم ت  و ساده گرا ستی یژورنال یو روشنگر  فتز  یق رسانه هایهنوز از طر  واژهها  یكه فضا  یكردیرا آرزو م
 . ده بودند یو اسطورهها بدنام نگرد-خرافات-اعتقادات: نیآخر 

ز
، ات ن در آثار دوران جواتز یو منتقد یشدیخدانشناس م و تو عارف

، نوشت كهیم یست كشورت در بروشور یو حزب كمون. كردند یكشف مسم را  یسم و سوررئالیفوتور ، آبزورد -دادا-باروك: یشه هایر 
افرزند ی، ست واقیعیونیز یك رو ی یمیا به زبان قدی، هستی  ستی یالت ضد كمونیبا تما، غرب ال دمكرایسیتو از جناح راست سوس

 . مرتد !  خلف كائوتسیك
  یسالها-مانند: طبل حلت   ت  رمانها، یبود اگر تو گراس یم

 
و  نوشتی  را یم -و قرن من-عیوس دشتی -ربه و موشگ-سفره مایه-سیك

شدند و آنها را یترجمه م زبان خارج   40ش از یت به بیو كتابها یآورد را به صدا در یم طبل حلت  ، كشورت  ال دمكرایسیسوس یبرا
كردند و قهرمانان یف میباروك آثارت تعر  ن از سبك ادت  یاز منتقد و گرویه. كردند   ترجمه یم جنوت   یكای آمر یر فق یدر كشورها

و فقط در . ضد قهرمان بودند ، ات ه سابق شمایلیهمسا ستی یالیسم سوسیا رئالیسم كشورت و یده آلیت برخالف دوره ایرمانها
افسوس  ویل. شدند یع ؛ در مطبوعات كشورت منتش  میوس ؛ دشتی  عتز ی، تیر مقاله در باره كتاب اخ 10000ش از یكسال بیطول 

ز ، رقاص، نقاش، سیشنامه نو ینما، چون او شاعر . ستی یس نتو گرا، ا خوشبختانهی ز ست و مجسمه ساز نیتار یگ،  آشیر  .  هستیر
 

 . جایزه نوبل برای دخیی جزیره۔ ۱04
  

 Grazia Deledda (1871-1936). ادبیات ؛ عشق مادری و شوق والیت
 

اوآنزمان بعدازخانم . بود  1926ایزه ادت  نوبل درسال برنده ج، اهل جزیره ساردین، خانم " گراسیا دله دا " شاعرونویسنده ایتالیات  
ز زتز بود که بدریافت این جایزه درغرب نائل آمد  والیت او یعتز جزیره ساردین بامردم پرشور وطبیعت . "سلمه الگرلف" دومیر

 به مدرسه رف11نویسنده ای خودآموزبود وفقط تاسن ، خانم دله دا . خشن اش موضوع غالب آثار اواست
 
اوازدوران . ته بود سالگ

جهان ازجمله: هوگو   به مطالعه آثارادت  مشاهیر
پرداخته ، و فوگازارو ، دآنون زیو ، تولستوی، گوگول،  داستایوسیك، فلوبر ، نوجواتز
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وی اسطوره ای درآثاروترکیب رئالیسم وایده آلیسم درادبیات.  بود  ، کمیته نوبل دلیل اعطای این جایزه به وی را؛تاکیداو روی نیر
 . وی یکسال پیش از دریافت جایزه نوبل به بیماری رسطان مبتال شده بود . ن نمود اعال

ازموضوع عشق مادری,عشق به والیت معمویل وشوروشوق توصیف  عالقه به انسانهای ساده. جای خاض دارند ، درآثاراوغیر
و دهقانان ، چوپانان، اربابان، دمتکارانخ، راهزنان، قهرمانان آثارش: زنان. بخش دیگری ازموضوعات آثاراوهستند ، مناظرطبییع

 مردم وطبیعت وحش  وبکر جزیره ساردین پرداخته میشود . جزیره ساردین درایتالیا هستند 
 

. دررمانها ونوولها ی او به طرح زندگ

سانه آداب وی ازطریق تحقیقات ومطالعات انسانشنا. اوبازباتز دراماتیک به خونگریم وشوروشوق ساکنان آن جزیره اشاره میکند 
 میکند 

ز
 خارج  را به خواننده معرف

 
 . ورسوم وفرهنگ مردم ونفوذ عناض فرهنیك

زاری ، نوحه ها ، قصه ها ، وی درکتاب " آداب ورسوم مردیم " به گردآوری فرهنگ فولکلوریک مردم جزیره ساردین ازجمله: ترانه ها 
دازد و نشان میدهد که فرهنگ ایتالیات  درکشورمادرنتوانسته همه ، افسانه ها ، وماتم ها  ب المثل های ساکنان آنجا مییر اشعار وضز

 مردم میگردد 
ی
)آرکائیک( ساکنان آن جزیره مانع شکوفات  وترف . جانبه درآنجا نفوذکند وازطرف دیگر سنت و آداب ورسوم آرشات 

 . نهای آنجا اشاره میکند اوباعشفی گرم و نگایه عمیق به مسائل عمویم انسا
اوازیک خانواده مرفه . درشهر رم درگذشت 1936روی جزیره ساردین درایتالیا بدنیا آمد ودرسال  1871درسال ، گراسیا اله دا 

تبه اداره مالیات 1900زمیندار برخاسته بود و ازسال  وی چون ازدوران  . ساکن شهر رم شده بود ، به سبب ازدواج بایک کارمند عالیر
نمود  15درسن ، دگ اهل مطالعه بود کو  ز داستان خودرادرمطبوعات منتش   نخسیتیر

 
گرچه خانواده وی با شغل و فعالیت ،  سالگ

 اومخالف بودند 
 

وی . وی بعدها به مطالعه ادبیات جهان ازجمله ادبیات مدرن روس وادبیات رمانتیک ایتالیا پرداخت. نویسندگ
نموده بود بعیصز ازآثارخود رادرجواتز بانام مستعا  . ر "ایلیا اسمائیل " منتش 

ق: وشعر هستند؛ازآنجمله، نوول، داستان، آثاربیشماراوشامل: رمان تز ها ، راز و رمز ، بوته پیچک، فراربه مرص ، مادر ، ستاره رس 
داب وفرهنک جزیره آ، آتش درباغ زیتون، تنهات  وبیماری ام وکلیسا ، ماریانه رسکا ، الیاس پورتولو ، داستانهای جزیره ساردین، درباد 

ز سالهای . هستند ، و خون ساردیتز ، ساردین  اوبود  1920تا  1900بیر
 

گرچه اوغالبا درنزدییك مکتب .  خالق ترین مرحله کارنویسندگ
)واقعگرات  بدون آرایش( یم نوشت او درسالهای . اثاراورا نمیتوان وابسته به یک مکتب ادت  خاص نمود ، ناتورالیسم ایتالیات 

 ایتالیات  ها پرداختاواخرعمر 
 

زناتز هستند که با ، رمانهای اومعموال آثاری رسنوشتی هستند و قهرمانان داستان. به روابط زندگ
 . درحال جدل هستند ، و پیشداوری  های اجتمایع، ناموس، عشق، عقیده: مسائل مرزی مانند 

اوبجای واقعیتهای جغرافیات  معموال به واقعیتهای . بود  مکتب واقعگرات  تلخ وبدون تعارف او تحت تاثیر نویسنده ایتالیات  "ورگا"
 معموال درفضات  اسطوره ای با سبیك تراژدیک مطرح میشوند 

داخت وداستهانهایش خارج ازیک فضای ناریخز . خیایل وادی مییر

وی رسانجام . هده نمود میتوان عناضایده آلیستی وعناض پوزیویتیستی رامشا، درآثاری که اودرمکتب پایان دوره رمانتیک نوشته
نشانه ها واشارات ، سبک روایتی ناتورالیستی او حاوی عالئم. درپایان به انتقاد ازدوره رمانتیک ومکتب ناتورالییسم ایتالیات  پرداخت

 ،و روح جهاتز ، خرافات، طبیعت خدات  ، اودرآثارش به عقایدمردم جزیره ساردین اشاره میکند که با طبیعت. روانشناسانه است
 . مخلوط شده اند 

 ومسیخ به تابوهای اجتمایع مینگرد وگرچه
ی
قهرمانانش ازمرز های تابوهای دیتز واجتمایع  خانم الدا درکتابهایش بادیدی اخالف

گرویه ازقهرمانان آثارش یم کوشند تاپارافراتر ازمرز .  پافراتر یم گذارند ویل غالبا بامخالفت سیستم ارزیس  مسیخ روبرو میشوند 
وع، قتل، مرگ، ها مانند: گناهتابو  اواشاره میکند که درجامعه مردساالری که هر فاصله ای ازسنت های . بگذارند ، و روابط نامش 

 
 

عشق گناهکارانه قهرمانان بامخالفت مرزبندی جامعه . شوروشوق وعشق وشادی جات  ندارند ، گناه بحساب یم آید ،  خانوادگ
به عشق مادری مینگرد -وی با دیدی مذهت  . له شدن آنان میشود وکلیسا روبرو میشود که موجب طرد وایزو  ز ز و . مسیخ نیر او زمیر

د   اش راازآن میگیر
 

وی زندگ  جات  است که انسان نیر
ز  میداند و درنظراو زمیر

 
 . طبیعت را منبع زندگ

روشنفکرجزیره ساردین از خانم الدا انتقاد میکرد که او آگایه الزم تاریخز  ، ای طرح مسائل انسانها رانداشتانتقادی بر -سالها قش 
اقتصادی را به تضادهای -الدا معموال تضادهای اجتمایع. وخرافاتی نشان میدهد ، دهاتی ، چون نویسنده[ساردیتز ها را وحش  

 نیم گذاشت
ی
 تبدیل میکرد وجات  برای شکایات اجتمایع باف

ی
ادت  نویسنده معموال به مذهت  بودن ختم میشود . اخالف

هیز
ی دارد ، امروزه برای آثار گراسیا اله دا ، نقدادت  . جزا ومکافات دیتز پیشنهاد میگردد ، گناهان فردی  ودرمقابل تفاهم بیشیی

ین . قدرداتز میکند ، عامیانه و کهن مردم، وازاوبخاطر جمع آوری وحفظ فرهنگ شفایه ز اورا امروزه ییك از مهمیی  ادت  نیر
ز مورخیر

 .  میدانند زنان داستانشا در نوبل و رمان نویش
 

 . میرا نكشت یما شاعر ۔ ۱0۵
 
  یبرا

 
كنارم نشست وبه بهانه آلوده   ت رویسیر زن خوش سیر ره موزهها نشسته بودم كه پیپارك جز  صندیل یرو  دیم رفع خستیك

زبان م  یبعداز لحظه ا ویل. رسحرف راباز كرد ، چایه یق كبوترهایها ازطر یبودن صندل گر ید فی یداندوتادقایگفت كه شوهرش بهیی
ز درهم. سد یر اوهم رسم ز  حیر ز  وبیر ب یك شهرغر یماآمد و خوشحال بود كه رسانجام در  یش بلند بسو یبار  ت  دمویمرد مهربان سپیر  پیر
. اندازد  یم یوتولستو  وسیكیاد عكس داستایگفتم كه چهره شما آدم راب  دن او به شوجز یمن هم باد. دانموده اند یپ همصحبتی 

و او خوشحال شد كه . د یات كشیبه ادب، قفقاز  یدر درهها یك و سدساز یدرولیو ه یار یآب دیسما از مهن  حرف قبیلیر خالصه مس
نچ یش لیسال پ 170نده ما را حدود ینوس، دوفیبایان سخنانش گفت كه اگر شما گر یودرم. دانمیسنده روس را میمن نام چند نو 

درس  یاد بازماندههایو ناخودآگاه ب یز یمن هم غر . د شیمانند چخوف و لرمانتوف م جهاتز  یاو چهره ا، د یكشتید و نمیكردینم
ن یاو ا، ا ناحقیدانم به حق یخالصه نم. ك كردند یاحتماال آنها مردم راتحر ، سها بود ی انگلیر تقص، ستان افتادم وگفتمیر خ دبی    تار 

ز تعارف آم تز ید كرد و آفر ییمرا تائ یادعا  . سنده هم بود ؟یدوف نو یابیا واقعا گر یپرسم آ من هم از آنزوز از خود یم.  گفتیر
خ ی    در كتب تار . د یساله بود كه در تهران مخوف بقتل رس 34، س روسیشنامه نو یسفارت و نما منش  ، دوفیبایآلكساندر گر  

به سفارت آن كشور ، یه تزار یصلح روس یلیمردم به خشم آمده ازقرارداد تحم 1829ه سال یژانو  30در روز ، ات روس آمده كهیادب
 یرا كه بدل یان و ارامنه ایحیبلكه همه مس، یر ونه تنها كاركنان و سفهجوم برده 

 
سالها جنگ درآنجا پناه جسته  ل اغتشاشات و آوارگ

 . بقتل رساندند ، بودند 
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ز ب 1828تا  1826 یدوف درمزاكرات صلح سالهایبایگر  كت  ، وز شدهیر ه پیران شكست خورده و روسی ایر فعاالنه به نفع كشورش رس 

بعلت  ویل، یر دستگ مدتی ، االت قفقاز یبالد و ا یستها بود ودر شورشهایدكابر  هوادار جنبش انقالت   یه اوازنظر فكر گرچ.  كرده بود 
  یواسطه گر 

ز
اف  اورا به عنوان منش   ینكه دولت تزار یقبل از ا. قبل از محاكمه از زندان آزادشده بود ، اش خانواده بانفوذ و ارس 

ام آمیز نقشه تبعدوف ایبایگر ،  سفارت به تهران بفرستد  ز د احیی  ف كرده بود یان تعر یدوستان وآشنا یبرا،  خود به النه زنبورانیر
اثرفوق با عنوان )عقل موجب رنج ، از زبانها  دربعیصز  ویل، ( نام دارد  یروشنفكر  یشنامه ) رنجهایاو نما ن اثرادت  یمشهورتر . 
 . دهیشود( ترجمه گردیم
او چون . التش آنزمان به اسخدام وزارت خارجه درآمد یساله بود كه به علت تحص 22او . ا آمد یبدن 1795دوف درسال یبایگر 

ز پوشك شنامه ینمایر رتاثیشنامه اورا ز ین نمایمشهورتر . ه بود یروس یستهایدكابر  اروپا وجنبش انقالت   ی هوادار جنبش روشنگر یر
ه  یوان ازپایدوف رامتیبایگر .  آثارگوگول هموار نمود  ت  شكوفا یاو بعدها راه را برا یكمد-یشنامه تراژدینما. دانند ی میر مول شینو 

ز ه نیك روسیات رومانتیك به ادبیات كالسی عبور ادبیر نه مسیآثار او آ. ه دانستیروس ت  واقعگرا شیشنامه نو یگذاران نما .  استیر

ز دوف بیبایازقهرمانان آثار گر  بعیصز  ، از اشعار و مقاالت یر اوغ. ك مدرن درنوسان هستند یك و احساسات رمانتی فرهنگ كهن آركائیر
ب المثل ها.  ادگار گذاشتیران ازخود بیا از نواج االت قفقاز و بعیصز یهم درباره ا یسفرنامه ا دوف یبایآثار گر  یكلمات قصار و ضز

ز حتا امروزه دركنار گلچ ز  جمالت پوشكیر ز  و گوگول بیر شنامه اوسالها اجازه چاپ یتنها نما.  مردم نقل و نبات جلسات هستند یر
ز افت واولیواجران  . ه آنزمان منتش  شد یسال بشكل سانسورنشده درروس 30 باربعداز یر
آم یشنامه اینما، یروشنفكر  یشنامه رنجهاینما ز ز است طیز نه انعكاس جنبش یشنامه فوق راآینما، ن ادت  یمنتقد. ت  اجتما-یانتقاد، یر

گفته   ت  یاد. دانست یتخت دولت تزار یپا، انه از شهر مسكو یعام بزبان یكاتور یتوان آنرا كار یامروزه م. دانند یستها میدكابر  انقالت  
 یشاهكار ، ات روسیخ ادبی    آنرا درتار  یگر یگروه د.  ات روس استیادب تنها قهرمان واقیع، شنامه فوقیت نمایشخص، چایک، بود 
دوف راازجمله یبایتوان گر یم یوز د امر یبا د. دانند یدرخشان م واز نظر زباتز ، ستی یرئال، قیعم، ت  اجتما-ایسیس، مدرن، میعظ، میل
افزادگان تحصینما  یارتش و مسكو  یژنرالها، و ارتجاع كارمندان دربار  یاودرآثارش تنگ نظر . آنزمان دانست لكرده انقالت  یندگان ارس 
ه دوف بیبایگر .  وانقالب ت  است از دوشقه شدن روس در صبحگاه شورش اجتما یر یآثار او تصو . دهد یسنت گرا را نشان م یها

ز و مسئولیحاكم ز یز ز كند كه بقول او فرق بیاشاره م  دولتی یر دازد كه یم اوبه افشاتز . دانند یرا نم و دستمال فرویس    كتابفرویس  یر یر
دازد كه جلو گربه مستخدم یم ا به انتقاد از فرصت طلباتز ی. شان است ن دلمشغویلیشان مهمیی  فورم نظایمیاون یتعداد دكمه ها یر

 یاشاره م هن پرستاتز یو به م. وند یر وال دوال راه مد، خانه مقامات دولتی 
 

ز و ارزشمند یوطن را عز  كند كه حتا دود آتش و سوختیك
 یكند كه بعد ازپایاشاره م به مملكتی . دانند یم

 
افتد و روستازادگان شاغل درارتش  اش از رونق یم ات قهرماتز یبازار ادب، ان هرجنیك

. دار و كدخدا روبرو شوند یگرداند تادرآنجا آنها بازهم با خان و ارباب و زمیات خود برمو دست ازپادرازتر به ده خودرابا دست خایل

ز م كه اغلب دست به خودكش    جواناتز  ز  دست به مهاجرت میر فق، رسخرده، د یا ناامینند یر  . نند یر
ز و خندهید با كمك ادبیدشمن مردم را با، گفت  دوف یمیبایگر  كند كه یدرهرم قدرت اشاره م ت  هااو به شارالتان. ه نمود یتنب، ات و طیز

یمیبا كمال ب ز ما نباش ویل، ستیبه گوش دادن شما ن یاز ین: ند یگو   به مبارزان و روشنفكران یم ش   ت  به انسانها. د یمزاحم دروغ گفیی
 اشاره یم الت  و ق جعیل یا به جامعه ایو . میكه ما نباش  ت  جا: ند یگو   یم، ازجهان بهیی است؟ یچه نقطه ا: كند كه درجوابیاشاره م

ز او به دوش. هستند  یقضاوتها و نظرات هنوز عرص هجر  ویل، د كه درآن ؛ ساختمانها مدرنینما  یپردازد كه برا یم یگان دربار یر
گانه یشنامه فوق از: حكومت بیقهرمان نما، چایک. دهند یح میك روشنفكر آس و پاس ترجیك احمق پولدار را به ی، انتخاب همش 
 یازهاین نیش پا افتاده تر یبا پ یگانه در جامعه ایزبان و لباس ب، از رونق و رواج آداب و رسوم، كند یم تیشكا، فرهنگ مدها 

دازد یم یمیجاافتاده قد یدانست كه به افشانمودن دروغها یخواه مبارز یتوان آزادیشنامه مذكور را میقهرمان نما. ت  ابتدا  . یر
  

 یعشق نو ۔ ۱0۶
 

ح زندگ  پولدارها سنده به رس 
  

 Gribojedow, Alexander (1795-1829) 

 
آثار او . و مدرن روانكاوانه است ستی یرئال یخالق رمانها، س شد یكه بعدها تبعه انگل  19قرن  ت  كایسنده آمر ینو ، مسیج یهیز 

یی شیمس دربیج. ستم درغرب شد یل قرن بیرمان مدرن دراوا ه گذار نویعیاوپا. روانشناسانه هستند  یامروزه معروف به رمانها
 
 

ح زندگ اف و اقشار مرفه جامعه انگل، ثروتمندان آثارش به رس   . س پرداختیارس 
 

اف دوره معروف به  اودوستدار شكل زندگ طبقه ارس 
اف و ثروتمندانیانگل، ت  ایكتور یعرص و   . كرد یاحساس لذت م“ دهیجهاند“س بود و از رفت و آمد با ارس 

 
ز به زندگ ادا و اطوار ، پرداخیی

اف  ، شیگر رمانهایموضوع د. اب اوشد موضوع چندكت، ارس 
 

 . س بود یكا با انگلیجامعه آمر  اختالف فرهنیك
 

 ت  كایآمر  اوبه بحران زندگ
دازد كه آنزمان بدال یم غالبا جواتز  یها   یلییر

 
كه   حوادت  ، شدند یم ت  ااجتمایو  رواتز ، كردند ودچار مشكالت روجیم دراروپازندگ

  اوخود یط
 

 یكا را بدلیساله بود كه آمر 32مس یج. ده بود تجربه كر ، سیدر انگل سالها زندگ
 

  ت  توحش و ابتدا، ل ساده گ
 

 بودن فرهنیك
 ادت  . س مهاجرت كرد یاش ترك نموده و به انگل

ز  یكی، كا یآمر  عتز ی، د یسه آن با جهان جدیاروپا و مقا عتز ی، میبه جهان قد پرداخیی
را  ت  با اروپا ت  كایغالبا تضاد و تناقض فرهنگ آمر ، درآثارش نگیر ر پوشش عشق و توطئه و نیمس ز یج. ت اوبود یفعال ینه هایاززم

ز به نقل از مورخ. د ینام ت  كایاوخودرا فلوبر آمر . كشاند   به قلم یم چگاه به یل هین دلیبه ا. سالها جلوتر بود ، او اززمان خود ، اتی ادبیر
. د یرس 5000به رقم  ش هر دو قاره به سختی ش دربازار فرو یاث كتابهایر ت. د یكا نرسیس وآمر یت الزم درانگلیت ومحبوبیمشهور 

“ مدرن یكهایكالس“دانند وبه آثارش عنوان یغرب م 19درقرن  ان ادت  ینقطه اوج و پا، شیامروزه اهل نظر او را در هیز رمان نو 
مس ینام ج. اشتگذ  ستم و رمان فعیلیرمان قرن ب یرو   مهیمیر تعث، ه برافكار روانكاوانه قهرمان داستانیمس با تكیج. داده اند 

ه  یایستم را یرمان درقرن ب یتئور ، گر یسندگان دیاوبانقد آثار نو . كننده آغاز عرص هیز رمان مدرن است  تدایع، غرت   یدركشورها
 . گذاشت

در لندن ، ب! یدرج شیك پاسپورت انگلیبا ، 1916ا آمد و در سال یكا بدنیمرفه درآمر  یدرخانواده ا 1843مس در سال یج یهیز  
ز ن و خداشنایس سنده آثار فلسفز یپدرش نو . درگذشت سكته قلت   براثر  لسوف یروانشناس و ف، مسیام جیلیو  عتز ی، برادر او .  بود یر

اض به یبدل، خودش یبه ادعا 1914مس درسال یج یهیز . است یه دار یجهان رسما“ سمیپراگمات“طبقاتی یر معروف مكتب غ ل اعیی
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  اعالن ت  

ز
ز اروپا، ولا كا در جنگ جهاتز یكردن آمر   طرف  ییوتنها گذاشیی

 
بعدازسالهااقامت در ، انهیعادالنه و وحشیر غ ها درجنیك

ز اورااول. تبعه آنجا شد ، سیانگل   ید تا بدون اوعا و تعارفهایمس كوشیچون ج، دند ینام یسنده حرفه ای نو یر
ی
، انهیو اصالحگرا اخالف

 
 

 یت نو یاو فعال،  از آنیر غ. كند   از راه قلم زندگ
 

 یگرفت وآنرا مهمیی   یر جدایخودرا بس سندگ
 

 . د یاش نام ن هدف زندگ
مخصوصا ، اتیادب ینظر  یل و پرسشهایمسا، به موضوعات به شكل مفصیل“ سندهیك نو یروزانه  یادداشتهای“مس در كتاب یج 

ز درفرهنگ پسامدرن ن، ات مدرنیاز ادبیر اوامروزه غ. پرداخت شیرمان نو  ز ازمحقق گرویه   مورد توجه و برریسیر . گرفته است   قرار یر

ز شیپ سم سنتی یكه او رئالیدرحال، دانستیست روانكاو میك رئالیمس خود را یج ات ینگر درادب سطخ ت  واقعگرا،  درغرب را یر
ح و توص، مطرح كردن رفتار افراد و دادن سند ومدرك و احكام دررمان یخواست بجایاوم. آورد  بحساب یم ف احساسات یبه رس 

دازد  ز ا سبك كار او مبعده. قهرمان داستان بیر ح و توص تز یزبیدقت و ر . د ینده گردیسان نسل آیرمان نو  یبرا یار یان و معیر ف یدررس 
دازانه قهرمان رمانیروان خ  ، الیر

ز
گفت دررمان یمس میج. امدند یل نینده به اوج آن نایسندگان آیچگاه نو یشدند كه ه ازجمله اهداف

ف یبه توص، كردار و رفتار قهرمان داستان،  اعمال یسفر كند وبجا ه روان انساتز د به به جهان رمز و راز و ناخودآگایسنده باینو ، نو 
دازد  یت و ی وتحول شخصییر تغ ح تصاو ، رفتار و عمل قهرمان داستان ین سبب خواننده بجایبد. درطول رمان بیر  یر یشاهد رس 

گفت كه هیز یلد میه همچون اسكار وان بود كیمس ایج ینظر  یازجمله ادعاها. شود یم یال وافكار و یازحوادث و امكانات درخ
 یموجب خالق

 
 ، یوهیز . د یر گیبخود م ت و شكل انساتز یهو ، ت  ك فرم اجتمایشود وفرد در یم واقیع ت زندگ

 
است كه  خالق زندگ

كت انسان درجر   یرس 
 

  یر عثگران تید یاست تا او رو  كوشش  ،  دراجتماع معموال هر اقدام و رابطه انساتز . ش بگذارد یرا به نما ان زندگ
مس یج. د ینما ین رادرراه اهداف خود دستكار یر ینكه افكار و روان سایا ایر سلطه وقدرت خود درآورد و یاآنهارابه ز ی، گذاشته
له گر و زوال یح، را فاسد  ت  مالل آور و فرهنگ و جوامع اروپا ویل، گناهیب، معصوم، كا را یازآثارش فرهنگ و جامعه آمر  یدرشمار 

ز ن انگجایجالب و ه ویل، ر یپذ  یر
ز
هستند كه  ت  كای آمر یر تقص و ت   ت  روستا، ساده یانسانها گایه،  شیقهرمان كتابها. نمود   معرف

 
 

ز  رابطه بیر او تعث. شوند یمنفعت طلب و خشن م، فردگرا ، درنده، كنند و رسانجام فاسد یم دراروپا زندگ و  ت  كای دو فرهنگ آمر یر
 یر و غ یرادرجنگل جامعه تجار  انساتز  ت و پایکید كه معصومیدیگونه م  یرا تراژد شیانگل

ی
آنزمان ، مسیج. كشند یبه فساد م  اخالف

دازد كه بعد از جذب در فرهنگ اروپایم ییر تقص ساده لوح و ت  ، جوان یها ت  كایبه مطرح نمودن رسنوشت آمر  دچار ، ت  یر
 
 

 یو ازخودب رسخورده گ
 

دند یگرد  ینه ایزم، راشامل بودند  ت  اانواع رمان اجتم یآثار اوچون مشخصات تمام سبكها. شوند یم گانیك
سم كه یاودرمخالفت باعرصرئال، مسیج اتز یدرآثارپا. سیمز جو یا وولف و جینیرجیمانند و  سندگان مدرتز ینو  یاستفاده كارها یبرا

 . رح نمود دانه مطینانه و ناامیبدب یلیدال ، ند یر را بعهده بگ متمدن وانساتز  یت جامعه ایدرترب ید نقش رهی  یات بایهیز و ادب
ز ف گوناگون مخالفیط   یك رمان را درلباسهایمس ینوشت كه ج یمنتقد. كرد یل خاص خودرا مطرح میهركدام دال ، مسی جیر

كنان   یاست كه زار  ییر ك انسان متظاهر حقینوشت كه او  یدرمورد و ، س جمهور یرئ، كند و روزولتیگوناگون به بازار عرضه م
اف انگل یادا مس را به یج، ستها یونالیشمردند و ناس ت  كایآمر یر آثار اورا خائنانه وغ، در زمان مك كارتی . آورد یمس رادر یبورژواها و ارس 
ن آنزمان نوشت كه در یازمنتقد یكی، یتوماس هارد. دند یك وطن فروش نامی، یات جهانگسیی روس و فرانسو ید از ادبیل تقلیدل

 ، مسیج ار طوالتز یجمالت بس
ز
ز نم  یبرا حرف ز ین چپ درقرن گذشته درباره جیمنتقد . افتیتوان یگفیی مس نوشتند كه اوازپرداخیی
ز عمدا رسباز م، به موضوعات و حوادث اطرافش كا و یآمر  طبقاتی یر ات غیالت روانشناسانه درادبیتما ستی یفرمال یند تا سخنگو یر

از اسكار  ش  ینكه نمایبعدازامس رسانجام یج. بود  شیشنامه نو یناموفق بودن اودرهیز نما، مسین شكست جیبزرگیی . س شود یانگل
 یبدل د و مدتی یكش  شیشنامه نو یدست از نما، سه كرد ید و آنرا با آثار خود مقایلد را دیوا

 
 یبسیی  ماستاتز یدر ت، روج ل افشده گ

، ز مرگاوبعدا. شه دركنار اوماندند یگرچه شاگردان وهواداران باوفا هم،  دند یت الزم نرسیات به مشهور یمس درزمان حیآثار ج. شد 
  ادت   یسالها درفضا

 
مورد توجه قرار   ستم درمحافل دانشگایهیقرن ب 40نكه رسانجام در دهه یتا ا، غرب فراموش شد  و فرهنیك

هستند كه بساده   ب اش مانند النه عنكبوتی یظاهرا جالب و عج یامون آثار او گفته بود كه نوشته هایر پ منتقد شوخ طبیع. گرفت
 
 

ز ك زن كلفت تمی، گ ، درزمان او . خ پاك كند ی    آنها را از صفحه تار ، یارادیر ك حركت غیبا، حمانه خود یر ب ت  تواند با خردگرایكار میر
ا معموال نیم سندگان سنتی ینو ، 19دررمان قرن  مه دوم قرن یودر ن. قهرمان آشنا كنند  و رواتز  ط روجیخواستند خواننده را با رس 

ده بودند كه حاضز به یس چسبیا در انگلیكتور یفرهنگ ملكه و  یان به ارزشهاچن، نوسندگان غالبا وابسته به اقشار مرفه، فوق
 . نبودند  ته ادت  یتحول و مدرن

اد ی از یر غ، مسیج شاگرد  بلكه از نظر روانكاواتز ، ل زوال ی امیر او نه تنها تحت تعث. ف آشنا شد یشخصا با فلوبر و تورگن، وسف كیز
ز بود یوالیی اسكات و چارلز د ز رابطه و تضاد ب یبه جا، نیمارك توا مس خالفیج. كیز  یر به تعث، ت انسان غرت  ی فساد و معصومیر

از  ین، قرن گذشته را  30و  20مس در دهه یل عالقه به جیامروزه دل. ت قهرمان رمان پرداختیگر در شخصیهمد یآنها رو 
جامعه .  خوددرآورد یر س تحت تعثیاز جو  شیاو فورسیی را ب، نیبه نظر منتقد. دانند یم ته جهاتز یمدرن ات  یشه یكنجكاوانه به ر 

 
 

  یمس را مانند كنجكاو یج خصوض شناسان عالقه خواننده به زندگ
 

از  یكی عتز ی، چارد واگیز یجالب ر  ب ویلیعج آنان به زندگ
 . دانند یم، مسیمورد نظر ج یچهرهها

 یاتوب، چیچرخش پ، ت  كایمرد آمر ، د واچ و وار ، زنان شهر بستون، انیر سف، لر یم یز ید، ك زنیر یتصو : مسیازجمله آثار ج
ز
، وگراف

ز اسكوار ، ها  ت  اروپا، كبوتر   یبالها ن، وارث واشنگیی ز یپو  یگنج ها،  اسناد و مدارك آسیر ك یادداشت روزانه ی، شنامهیچند نما، نیی
زنان “موضوع رمان  . افتی یادیاست كه خوانندگان ز  تنها كتات  “ لریم یز ید“ عتز یاثر مشهور او . هستند  ت  اله طالیو پ، سندهینو 

ایر پ“ بستوتز  كا در یآمر  ستی یك رئالیات كالسیادب اتز یمرحله پا، نیاز منتقد را گرویه، ك زنیر یتصو . بود  ت  كایط زنان آمر یامون رس 
د در یاست كه با ت  كایجوان و آمر  یامون دخیی یر پ تی یش تربیك كوشش و آزمای، ن رمان جهاتز یموضوع ا. دانند یم 19قرن  80دهه 
 . آشنا گردد ، ی خودیر رش در جامعه غیپذ یبرا، ت  اجتما یپا با نرمها و فرمهاارو 

Henry James (1843-1916)  

ح ! -مادر خودكش  ۔ ۱0۷   و ضعف زبان رس 
 

 . بون ادت  یك تر یمحاكمه زبان در 
 . در برج عاج ؛ دلخور از اوضاع جهان

ح واقعیزبان  یباز  –ات یادب  ت ؟یا رس 
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  ! (? - Peter Handke 1942 هندكه -یی یپ
  
 یبرا، له زبانیشد كه وس مدیع، بدون آرزو( یچارههایدركتاب )ب، ش  یسنده شلوغكار! اتر ینو ، هندكه، مادر  كسال بعدازخودكش  ی
  24اودر . ش ناتوان استیان درد و رنجهایب

 
 47 گروه ادت    ت  ك گردهمایدر  1966گرآغازكرده بود ودرسال ید ك جنجال ادت  یبا سالگ

، ات را دارند ینمودن ادب ایسیس-كه قصد اجتمایعیك برج عاج است ! و كسانیساكن ، اتیشنوندگان گفته بود كه اودرادب خطاب به
باحمله ، هندكه یسوم آقا یجنجال رسانه ا. جا خوش كنند ، اتیك ادبیبهیی است كه رساغ احزاب و سازمانها بروند ونه دراستت

. د یمهاجم ناتو گرد یوهایر كا و نیه او به دفاع از ضبستان پرداخت وخواهان محاكمه آمر سابق آغاز شد ك یوگسالو یمان ناتو به یپ

ز زبان مقرص ب، ایسیستم سیك سیا یسد كه نه جامعه و ینو یهندكه م  یبلكه غالی 
 

ش یكوشد درآثارش به آزمایاو م. بش  است چاره گ
دازد یامكانات زبان درادب ش یشنامه هایازنما بعیصز  ید بود كه خود از اجرایچنان شد او گایه یتضاد حرفها و ادعاها -. ات بیر

كه  ،   مهم شدهیر  موضوعات روزمره و غیر چنان درگ كند ویلینم د كه گرچه احساس خوشبختی یگو یم یاو از مادر . نمود  ییر جلوگ
 . ش را فراموش نموده بود یرفع آرزوها یكوشش برا

ز خصوص   د كه جهاتز یگو یو م، خود و جهانش را دوباره درمان كند ، خواهد باكمك زبانیاوم. انتقاد اززبان را دارند  اتیآثار او غالی 
ورود مابه درون ، در درون كلمات بكاربرده ما است و تنها زبان باكمك واژه و خط مخفز ، خارج از واژهها وجود ندارد بلكه آن

اب، دوار است كه باكمك زبان و نوشتهیاو ام. سازد یراممكن م ات و هستی یواقع  و اجتمایع ط بحران شخیصیتواند از بن بست و رس 
از آن  پوشش رفتارانساتز  یبرا بشكل ماسیك، از یاست كه در زمان ن ت  و زورگو، یدستكار ، بیله فر یك وسیاو زبان  یبرا. خارج گردد 

 . گردد یسوء استفاده م
 

ح داستان زندگ ز د كه نخستیگو یم، ومرگ مادرش درموردرس   یله شكنجه برایم و وس بار زبان نه تنها مزاحیر
ان شوك وارده یبرا ت  بلكه دارو، او   . د یگرد،  جی 
ز د كه انسان معمولن بانخستیگو ینسبت به زبان م تز یامون بدبیر پ یو  ن به تله مخاطب یم،  جمله خود یر ، افتد و در جمالت اكی 

اانه روزمره باعیو زبان عام-شوند یفرد م موجب شكنجه زباتز  و اربات   ت  آقا ت  زورگو ط جنون و هرج و یث شد كه انسان خودرا دررس 
 گفت كه او موضویعیم یو . آورند  ن بحساب یمیشهر و   محفل ادت  یر رتعثیز ، انتقاداواززبان و جامعه را . احساس كند ، مرج عمویم

ز ندارد  یبرا ح حال و روزگار خود یر غ، نوشیی ز را عشق م. اوگایه. شیی آنیو كمك به روشن كردن ب،  از رس  ند تاانسان داینوشیی
ز . م خودفراتر بگذارد یش را ازگلیپا، قادرباشد با كمك آن اوغالب . گذشته را بخاطر آوردن،  بطور زنده عتز یدرنظر او نوشیی

 . د ینام، یو تكرار ، ایسیس، مبتذل، سندگان عضو انجمن قلم زمان خودرا: لوسیآثارنو 
ز میگو یم یگر ید یدرجا یو   ، است تاانسان بتواند باكمك آن یله ایات وسیو ادب -سلط بر جهانت یباشد برا تواند كمیكید كه نوشیی

، “درونگرا“ یسنده ایباعث شد كه به او لقب نو ، مسئول ات اجتمایعیمخالفت اوباادب. د یگران فكرنمایامون خود و دیر روشن تر پ
ح واقع، فه زبانیسد كه وظینو یم یو . بدهند  ات  یادب، درنظر هندكه. د یعكس نماد فقط خودرا منیست بلكه آن باین ات خارج  یرس 

ز امون زبان نیر تواند پیباشد كه میك ورا رسانه می آن ویل، گرچه خود به زبان وابسته است د اورا یجد ك ادت  یاستت. د ی بحث نمایر
است كه در  تز ل رفتار انسایه و تحلیامون تجز یر پ د اوگایهیآثار جد. دانند یم. و جهان، عتیطب. ت  بایز . قتیحق: مانند  شامل مقوالتی 

ا  . باشد یم خروج   رایه یدر جستجو ، ط امكان انتخاب گوناگونیرس 
در غرب ، شنامه )شنل( گوگول قرار دارند ی نمایر ر تعثیروس ز  یشنامه هایتمام نما، كه گفته بود   وسیكیبا اشاره به سخن داستا 

شنامه یجناب هندكه از جمله نما ویل، شت قرار دارند ك مرحوم بر یاستت ی تئور یر ر تعثیز ، اروپا  یشد كه تمام درامهایسالها ادعا م
بلكه ابراز حاالت ، نه تنها نشان از شهامت ادت   یك و یو گرافیدا اتوبیآثار شد. د ین تسلط را خنثا نماید تا ایاست كه كوش ساتز ینو 

ح دقیفردگرا ممی    یآورند كه در رو  مار یممدرن بش یسنده ایهندكه را از آنجا نو . باشند یسنده مینو  ق مشاهدات شخیصیانه و رس 
، چهین مانند:   متفكراتز یر گرچه افكار هندكه را تحت تعث.  است“ ت  داستانشا“ شود و آن واژهیك دعا مدام تكرار میاو فقط  یسایكل
تال، پوپر ، نیتگنشتایو ، دگر یها ز   الت ادت  سندگان آوانگارد مجیاز نو  یكی ت  دانشجو یاو در سالها ویل، آورند  بحساب یم، و هوفمیز

 . زبان بود  آلماتز  یكشورها
ا آمد و نزد یبدن، “!  رسیمیر غ“دوم بطور جنگ جهاتز  یدر بلبشو  ش  یاتر  یو مادر  آلماتز  یازپدر  1942هندكه در سال  یی یپ 

ز آن خود ه را ایر كافكا و غ،  بوشیز ، لر یش، ز: هارتمنیتاكنون جوا یو . رشد نمود  یكارگر -دهقاتز  یطیپدربزرگ و مادربزرگ خود در مح
 كف كشتی   یچوب  ها، صحنه تاتر  ینندگان گفته بود كه تخته هاید و خطاب به بینام“ ضدتاتر“ش را یشنامه هایكبار نمایاو . نموده

 . ستند ین، بش   ینجات جهان برا
: مانده ؛ از آنجملهبجا ، و سفرنامه، ت  ویشنامه رادینما، مقاله، شعر ، داستان بلند ، شنامهینما، رمان: ینه هایدر زم یاز او آثار  

ز توه ج یدر خل، خانم چپ دست، ترس دروازه بان از پنالتی ، كه آرزوها كمك بودند یزمان، بازگشت آهسته به وطن،  به حضار یر
  ینامه ا،  سازمان مللیر امون دادگاه كبیر پ، ضبستان یعدالت برا، گر یازهمد یخی   اوقات ت  ، ك استیرمانت-اتیادب، ناكجاآباد 
ز ف ازبینسل ضع، دراز  ایعود یكوتاه برا چاره  یب، خ زدهیاچه یدر  یسواركار رو ، شنامه كاسپار ینما، لحظه احساسات واقیع، ود یر  میر

 
 

دار از ید، داستان مداد ، اد كمكیفر ، داستان بچه ها ، دستفروش دوره گرد ، زنبورها ، درد  تز یانسان چ، وزن جهان، آرزو  آدم ت   گ
 . آورند  مقوله زبان بحساب یم، شنامه )كاسپار( اورا یع نماتنها موضو . ه هستند یر و غ، بگو یغ، خود 

 

 . زنان و سیاهان، کلبه عمو تام۔  ۱0۸
 

اض اجتمایع، یک رمان  . دو قرن اعیی
Harriet Stowe (Harriet Beecher) (1811- 1896) 

 
مسیخ احسایس نوشته شده که سال پیش به سبک هومانیسم  150رمان "کلبه عموتام " اثر خانم "حریت بش  استو " درآمریکا در

بحساب یم آید  ز مبارزه درراه آزادی بردههای سیاسپوست درایاالت ، در این کتاب گرچه موضوع اصیل. بخش  ازرنسانس آمریکات  نیر
ز یم پردازد ، جنوت  آمریکایست او دراین رمان نشان میدهد که چگونه روابط . نویسنده به طرح حقوق دست نیافته زنان آمریکا نیر

ان سیاه پوست مورد استثمار وسوء استفاده جنش ب رده داری موجب جدات  مادران وکودکان سیاه پوست میشود وزنان و دخیی
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ند  با اینوجود ، فمنیسم محافظه کارانه مسیخ نویسنده متیك بر ارزشهای ویکتوریات  مرسوم آنزمان است. ازطرف اربابان قرارمیگیر

وهای مثبت زن ازدواج و ، خانواده و محیط کاراشاره کند و گرچه نویسنده مبلغ روابط زناشوت  ، ان درجامعهاو میکوشد تا به نیر
فراموش نیم کند ، اهمیت نقش مادری برای زنان است ز کت زنان درسیاست را نیر ز . اوحق رای ورس  خواهراین نویسنده ییك از نخستیر

ز بود  انه درزمان خودنیر
اززنان خواننده  بیش از نیم میلیون، 1855کلبه عموتام" درسال بعدازنش  رمان"  . بنیادگذاران مدارس دخیی

به گردآوری امضاء وحمایت ازنویسنده رمان درراه مبارزه برای لغو برده داری ودفاع ازحقوق زنان آمریکا پرداختند ، این کتاب دراروپا 
، -شق مادری باید بجای اتوریته مردساالریاودراین اثرگفته بود که ع. جلد کتاب برای وی ارسال نمودند 26وآن امضاهارا بشکل 

د   . ومحبت زنانه بجای سودجوت  مردانه قرارگیر
ازدفاع ازحقوق زنان این رمان عکس العمیل بوددرمقابل قانوتز که . این کتاب نقش مهیم داشت، درمبارزات ضدبرده داری، غیر

وستان موظف شدند که سیاه پوستان فراری رادوباره طبق این قانون سفیدپ، میان ایاالت جنوب وشمال تصویب شد  1850درسال 
وبه صاحبانشان بازگردانند  انساتز بلکه یک زشتی میل بحساب یم آید که به . دستگیر اومیگفت که قانون برده داری نه تنها غیر

ز محکومیت برده داری درآنزمان انتقاداز کاپیتال. ارزشهای نظام دمکراتیک باادعاهای اخالق مسیخ نیم خورد  یسم جوان آمریکانیر
م است اگریک ایدئولوژی هومانیستی یا ، وی یم نویسد . بودکه انسان راتبدیل به کاالت  برای خریدوفروش یم نمود  موجب رس 

 . مسیخ آنراتحمل کند 
شد  1851آمریکا بودکه درسال  19رمان " کلبه عمو تام " موفق ترین رمان قرن  و " نویسنده آن خانم " حریت بش  است. منتش 

هزار ودرانگلیس بیش  300000ازاین کتاب درآمریکا بیش از ، درهمان سال چاپ. ازمشهورترین نویسندگان تاری    خ ادبیات آمریکاست
ی روی فرهنگ جهاتز نداشته است. از یک میلیون جلد بفروش رفت ز تاثیر  تاکنون این چنیر

فرم رمان کلبه عموتام . هیچ رماتز
این کتاب امروزه ییك ازآثار کالسیک ادبیات انتقادی واجتمایع جهان بشمار . س آمریکات  یم نامند رنسان، راهمانطور که اشاره شد 

ود  ز به اتهام مذهت  بودن ونژادگرایانه بودن مورد ، گرچه آن ییك از پرفروش ترین کتابهای زمان خودبود .  میر مواضع نویسنده نیر
زبان اروپات  ترجمه شد وتازمان حال دروضعیت  7آن کتاب به ، ر درسال انتشا. انتقاد محافل روشنفکرسیاهپوست قرارگرفت

دائم بجامانده وتاکنون به  سال موفق ترین زمینه نمایشنامه نویش برای تئاتر 80این کتاب . زبان درجهان ترجمه شده است 42نش 
. ئاتر درحال نمایش آن بودند گروه ت  500حدود  1890دردهه سال . تاکنون بارها بصورت فیلم درآمده است 1903بود وازسال 

ز برده داری بودند تا آغاز جنگ داخیل درآمریکا  رمان دررابطه با این رمان وعلیه آن  27، مخالفان این کتاب که طرفدار قوانیر
کردند  ایط نامناسب قرارداد چاپ. منتش  د ، نویسنده این کتاب به سبب رس   نی 

 . ازموفقیت جهاتز آن سود مایل چنداتز
" فرزند یک روحاتز مسیخ بود که بعدها آموزگارشده بود  خانم" حریت اوبعدازازدواج بایک استاد کتاب انجیل شنایس لقب . بش 

ز غیر عادالنه برده . فرزند شد  7خود دارای ، خواهروبرادر بود وبعدازازدواج 13وی دارای . "بش  استو " گرفت آشنات  اوبا قوانیر
 
 

وع شد که شهرمحل زندگ او میان دو شهر اوهایو و کنتایک قرارداشت که اویل مخالف برده داری و دویم طرفدار  داری ازآنجا رس 
ز برده داری بودند  وی درشهر . اوبارها شاهد بردههات  بود که ازشهرکنتایک فرارکرده وبه شهر محل سکونت او آمده بودند . قوانیر

ز سالها شاهد بحث وجدل میان موافقان و مخالفان   خود نیر
 

ایط یرده داری شده بود محل زندگ بعدازموفقیت رمان کلبه . رس 
از ملکه ویکتوریا درانگلیس، عموتام ز سالهای ، غیر ز بیر وت   1953-1956زنان دیگر اروپا نیر بارها ازاودعوت به عمل آوردند تا وی نیر

 درسال  85اودرسن . برای جنبش زنان غرب بشود 
 
ایاتز عمر به بیماری وی درسالهای پ. درمشهوریت کامل درگذشت 1896سالگ

 با مارک تواین. رواتز دچارشده بود 
 

ازسالها همساییك  اواین بود که غیر
 

، دراختالفات زناشوت  لردبایرون، ازجمله حوادث دیگرزندگ
 . ازهمش وی دفاع کرد و موجب یک جنجال مردساالرانه گردید 

ز   اوراتقلیدی ازچارلز دیکیز
 

ز به ادبیات محیل ، ات احسایس میدانند ییك ازاستادان ادبی، گرچه سبک نویسندگ او ویل کمک مهیم نیر
استفاده میکند که خواننده را بیاد شخصیت های  . ومنطقه ای کشورخودنمود  ز درتوصیف تضادهای اجتمایع اوغالبا ازطیز
ز یم اندازد  ز بخش مهیم ازمحتوای کتابهایش بود . کاریکاتوری دیکیز ح فقراجتمایع اقشارسیاهپوست نیر ، مردان وزنان، او درآثار . رس 

مذهت  ، جنوت  وشمایل، سیاه وسفید  . ویل او روی صفات احسایس ومذهت  آنان تاکید خاض میکند ، مطرح میگردند ، مذهت  وغیر

مجموعه . هستند ، و یک رسی رمانهای اجتمایع، داستانهات  از باتالقهای آمریکات  ، ازجمله دیگر آثاراو: ما و همسایه مان
شدند 16صورت ب 1896آثاراودرسال   . باند منتش 

ز شبه نژادپرستانه بحساب یم آوردند چون درآن رمان روی صفات: مطیع بودن مذهت  ، سیاهپوستان آمریکا سالها این کتاب رانیر
سند ، ساده لوه بودن، بودن  میر

 
. وخرافاتی بودن سیاهان تاکید میشود که بعدها آنان براثر ایمان مسیخ به بلوغ فرهنیك

 ودیتز به بحران اجتمایع میدهد ، نویسنده این است که اوبجای پاسخز سیایسایراددیگراز 
ی
سوم اینکه ازنویسنده ، جوات  اخالف

انقالت  ، صبور ، ترسو ، عمومیت میدهد وهمه سیاهان را ، ایرادگرفته میشود که او به شخصیت های رمان  یم ، غیر
ز
ومذهت  معرف

ز . نماید  آمیر  میدهند که خودرامطیع واسیر سفیدپوستان یم نماید حتی امروزه عنوان "عموتام" تحقیر
اوبجای سنبل اراده . به کساتز

دررمان کلبه عموتام قهرمان داستان چهره ای مسیخ است که درپایان . مطیع وگوش بفرمان سفیدپوستان شده بود ، آزادیخوایه
عموتام گرچه . ارزه اجتمایع باوردارد چون او فقط به مقاومت منفز درمب، قرباتز وشهید رسنوشت خداخواسته خودمیگردد 

وی را تا حد مرگ  ، رسانجام ییك از صاحبان او . دراسارت ماند چون آنرا رسنوشت االیه میدانست، دوبارامکان فرار ورهات  یافت
 . کتک زد و او براثرجراحات وارده درگذشت

 

 ك شاعرانهیوداع با رمانت۔ ۱0۹
 

  Heinrich Heine (1797 – 1856) نهیش هاییز یها
 !  انقالت   یدمكراتها یسم برایكمون  یهورا
 
وزها اشعار دوستاتز یدانم ا نیم  ح اروتیر راكه پ یز قرمز   یلب ها، ر دامنیجنگل ز ، نوك پستان: ازجمله، ك اجزاء بدنیامون رس 

شوند و در یه رسوده میر و غ، یبزغاله ا یلبخندها، شیكاله گ  یكمند موها،  ده جسمیانار و هندوانه ترك، آتشفشان ناف، گوشتی 
ز گردند   و مسئولیروشنگرانه منتش  م یت هایاز سا یپاره ا  یر

 
، یهیز  خوایهیآزاد، یاثبات: بلندنظر  ینگونه رسانه ها برایا  فرهنیك
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ام به اروت  یك و یاحیی

ز
 –كنند یمنتش  م، ندگان آنانیق رسایا تشو ی، ضد مذهت   یلجاجت ها، ستی ینیمیپان ف یژست ها، ا پورنوگراف

و فقط  –ده است؟ یا كج فهمیده ید از فروغ خودرا نفهمیدانست كه حتا تقل ك عقب افتاده ملتی یازاشعار رمانت توان بخش  یرا م
نتی یا ازجهان آسماتز  ت  درجا، ر شاعرهیك كننده دركنار تصو ین است كه چند واژه تحر یقصدش ا كه درتابستان یدرحال -درج گردد نیی

توان یم، ك. ك. و اف، بالكن، كلوپ،  استخر ، اچهیدر ، نهر ، اغلب در كنار هر: رود ، ران مذكور محل مهاجرت شاع، جوامع غرب
 –. ستین، ا پست اسالیمیمابعدسلطنت  ینگونه عقدههایبه طرح ا یاز ید و نیتن لخت اوالد آدم گرد یناظر وشاهد تماشا

ز “نگونه یبه ا یاز ین، درقلب اروپا  21درآستانه قرن “ شورشگریر غ“نكه مردان یخصوصا ا ز طنت آمیش“ آب بدهن انداخیی  . - ندارندیر
تا ، ك فاصله گرفتیرمانت ازمكتب ادت  ، شیم پیك قرن و نیش از یم كه بیكنیاد می شاعر آلماتز ، نهیش هاییز یامروز از ها. م ! یبگذر 

 . دند یزمان ماركس نام انقالت   یاز دمكراتها یكیستها اورا یالینكه سوسیا
مندان مجددا  غ افكار انقالت  یادامه تبل، انقالب فرانسه یلئون و شكست خواسته هاكارآمدن ناپ  یبارو  و روشنگرانه را شاعران و هیز

و  ، زال افتادند یال  یگران به التماس خداید، عت را به آواز درآوردند یطب، ها  یلیخ، اس و شكست اجتمایعیبعد از . بعهده گرفتند 
، شدن غرب چون با صتغتی ، رساغ جامعه و انقالب بروند ، سمیرمانت یوستند تا بجایپبه محفل ماركس ، نهیگروه سوم مانند ها

 ت  گر جاید عتز ی، شد یمزاحم نور ماه شب چهارده م، یگاز   یو چراغها، چه چه پرندگان را به سكوت آورده، زغایل یبخار  یقطارها
اگفت هر یرواج داشت كه م نقل قویل. ها نبود یر ك شكمسیآخ و واخ رمانت یبرا ست یشاعرن، د یط وانفسا شعر گو یكس كه درآن رس 

ح ز  یگر خی  ید، كیرمانت شیودر سفرنامه نو . بلكه شارالتان است ، اجتمایع یبلكه به انتقاد از كمبود ها، كوه و دره نشد   ت  بایازرس 
 . د یگردیم یبورژواباز  یو اداها ت پرستی یحمله به ساختار دولت و جامعه ناعادالنه و تمسخر وال 

 . برود  یسم انتقادیرئال یبسو  ك انقالت  یازرمانت، اتید درادبیكوش،  همعرص ماركس، تبار  یهودی، شاعر آلماتز ، نهیش هاییز یها
اض به استتیاوخودرا فرزند انقالب نام ور یانقالب را نت، الها یخ گانه ت  یك ازجهان بید وبا اعیی دانست و  یه دار یاستثماررسما یجه ضز
سم یگفت كه كمونیرسانجام باماركس دوست شد و م، 1843ستها درسال یبه كمون یكیاوبانزد. شد  استیخواهان وحدت هیز و س

ورتا خواهد آمد  مون را با یسنس ت  و ابتدا یلیسم تخیالید تا سوسیاست و كوش عادالنه اجتمایع تنها نظم انساتز ، چون آن، ضز
ورت ، چپ یها فلسفه هگیل  ان دو مكتب ادت  یم امروزه اورا پیل. داد  جهاتز  ستی یالیسوسك انقالب یبا هم متحد كند و خی  از ضز

را  شعر مدرن جهاتز  یت اوبرایاهم. فتیر دار اومیاصالح اشعارش بد یس اغلب برایا درپار یماركس گو . دانند یسم میسم و رئالیرمانت
ز اش در حد پوشك ت انقالت  یو مشهور . دانند یبه اندازه بودلر م ز و هجوآم، فلسفز ، ایسیس، او خالق اشعار .  استیر گرچه ،   استیر

ز خواه آن زمان نیترق یبورژواز  یده آلهاینده اینما ك یرسودن رمانت یبجا، با مبارزان اجتمایع ت  ل آشناینه رسانجام بدلیها.  بود یر
 ، ت  ایدر  یفرشته ها

ز
 یكارگران ر   از كفن باف

 
ق آلمان سخن گفت سندگ ز دشمنان آشكار و پنهانش ن. رس  ایر . ف كردند  به عظمت اواعیی

ات یعالقه او به ادب، نه در جواتز یك شدن هایل رمانتیاز دال  یكیگرچه ،  ت اورا به اندازه گوته دانستیسمارك اهمیب، از آنجمله
خواننده شاهد تمام موضوعات ، نهیدراشعار ها. گوته پرداخت  ییر و بدون موضعگ ات احسایسیاو به انتقاد ازادب. بود  خلفی 
. د یو حقوق خلق گرد خوایهیبود كه مبلغ جمهور  ایسیس یاوشاعر . گردد یم ت پرویسیوران ارتجاع حاكمروز د و اجتمایع ایسیس

 اورادركنار مردیم، ده آلها یا یو مبارزه برا، باخوایهیز ، انساندوستی . نه مشكالت روز و رنج انسان را دوباره وارد هیز شعر نمود یها
 . خ قرار داده استی    ن روشنفكران تار یتر 
در ، فلج یمار یبعد از هشت سال ب 1856ا آمد ودرسال یبازرگان درشهر دوسلدورف آلمان بدن یدرخانواده ا 1797رسال نه دیها
. به فرانسه فرار كرده بود ، چون او ازحكومت مطلقه شاهان، آثاراو درآلمان ممنوع شدند  1831از سال . د درگذشتیس در تبعیپار 

 فی یش را بصورت موسیو رسودها، ترانه ها ، از اشعار  شومن و شوبرت بعیصز . ده بود ینه در كالس درس هگل و شلگل آموزش دیها
نه یها. دهند یاورا نشان م یدار یو پا تی یاغلب مقاومت شخص، یدیناام ینشانه ها  از یر غ، یمار یاو در بسیی ب اتز یآثار پا. درآوردند 

ش را یدند و كتابهاینام“ بیاد یهودی“ها گرچه اور ی  ا ناز بعده. داركرده بود یو بالزاك د، آلكساندر دوما ، كتورهوگو یشخصا با و 
ان دانش یعت آلمان را در میطب ت  بایجا دادند تا ز  دریس یگمنام !در كتابها  ی( اورا با نام شاعر  یشعر مشهور )لره ال ویل، سوزاندند 

 . ند یآموزان مطرح نما
، دهها یا، ك شب تابستاتز ی یایرو ، آتا ترون. یر سفر یتصاو ، اتز ك قصه زمستی–آلمان ، كتاب مجموعه ترانه ها :  نهیازجمله آثار ها

 ، كیمكتب رمانت. ن و فلسفه آلمانیخ دی    امون تار یر پ، یت فرانسو یوضع، شیقطعات كوتاه انگل
 

 یسالنامه ها، سفر زندگ
 یكارگران ر ،  اشعار عرص ما ، ماركس یبا همكار  آلماتز -یفرانسو 

 
، یفرانسو  شیشنامه نو ینما، ایسیتنامه سیوص. بردهها  كشتی ،  سندگ

ان شكسپ  . هستند . د شدهیان تبعیو خدا، یر زنان و دخیی
ز ن ی از روشنگر یر است كه غ یكاتور ینه چون كار یشعرها ز به طیز دازد ی میر د یبار تجد 13، اتیدر زمان ح، او  یمجموعه ترانه ها. یر

ز ینارس  ، رچه اوگفته بود كه درآغاز گ،  زبان است آلماتز  ین كتاب شعر در كشورهایچاپ شد و امروزه پرفروش تر  است از  بخش  ، افیی
 . “سندهینو  شهادت طلت  “ك ی
ز دو خلق فرانسه و آلمان ن ش موجب آشتی یخواست كه با كمك نوشته هاینه میها :  ن آنزمان آثارش را یگرچه منتقد،   بشود یر

ز كفرآم  یر غ، یر
ی
  شوریس   یهودیك منتقد یه را نیها یگر یگروه د.  نام نهادند ، یو پان فرانسو ، گونه  یهودی، اخالف

ز
آدرنو . نمودند  معرف

ز موافق. افته اند یكر فرهنگ بهبود نیكه هنوز در پ  ت  ه زخمهاییز مولر از بخیها. گفتیخ آلمان می    نه در تار یها یاز زخم ها نه یها، یر
ق سابق یادر كشوره. آورند  ات غرب بشمار یمیخ ادبی    ن شاعران تار یاز بهیی  یكین شاعر زمان خود و یرا مهمیی  زه یجا، بلوك رس 

ز اهل قلم تع ینه( برایش هاییز ی)ها  . دند یرا بنام او نام دانشگایه، در شهر محل تولدش، و در غرب، د ی گردییر
  

 . ت  كای! و سانسور آمر  ت  ایح ات ت  یادب۔ ۱۱0
 

 ادت  یدرم 
ز   ان گذاشیی

 
 . خصوض زندگ

 
 

 . یه دار یاز رسما یتا دلخور  ادت   از هرزه گ
  Henry Miller (1891 – 1980) كا ؟یمدرن آمر  یكازانوا،  لر یم یهیز 
  
 ، ب ام خایلی 
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 ، نه پناهگایه 
 ، د یو نه ام 
 ، نوجود یبا ا 
 ن جهان ! ین انسان ایخوشبخت تر  
 
ز ات و فرهنگ نیم كارسودآور را به ادبیتقس، گلوبال  یه دار ینظام رسما    ،غرب یسندگان حرفه ایازنو  یچون پاره ا، كشانده استیر

، مطب پزشك، قطار ، راه آهن، فرودگاه، هتل، خانهیم، فاحشه خانه: مانند  ف مكان خاضیتمام آثارخودرا محدود به توص گایه
ممكن ، ط و مكان واقعه داستانیمح، شیكه تاچنددهه پیدرحال. ند ینما ه یمیر و غ، ورزشگاه، مهاجرت، خانواده، سا یكل،  فضا ، ا یدر 

 . ه باشد یر و غ، خارج، انقالب، خی    تار ، عتیطب، مزرعه ،كارخانه،  روستا ، شهر : بود در 
مندان ناراضز  مه اول قرن گذشته بعیصز یدرن  خصوصا به فرانسه مهاجرت  ، به غرب، كا یاماجراجو و كنجكاوآمر ی از روشنفكران و هیز

ا یبه فاحشه خانه ، ند دید رسخود نیم یراباال تاتز یت پور یحیانه مسیگر چماق رسكوب فرهنگ عامیازآنان كه د یكردند وتعداد
 . كا ممنوع شدند یدند كه دهها سال درخود آمر یط ها آفر ین محیا یامون فضایر پ یرفت وآمد نموده وآثار ، گر یبدنام! د یجاها

اداره سانسور . ستیونان ز یسال درفرانسه و 18لر نام دارد كه حدود یم یهیز ، ا دلخواه و ماجراجو ی، ایسیسیر ن مهاجران غیاز ا یكی
  ش از یسیب، كا یآمر 

ز
آثار اورا به اتهام پورنوگراف   سال نش 

 
ه یرنگارنگ عل یتهاینكه پرونده شكایكا ممنوع نمود تا ایدر آمر  ادت   و هرزه گ

 . او برداشتند  ب قانوتز یبستند ودست از تعق 1964او را در سال 
 امیر اش پ امون گزارشات و خاطرات ادت  یر پ، لر یم یك هیز یوگرافیغالب آثار اتوب

 
وب یر باجگ، فواحش، دالالن ون زندگ ان و مش 

ار یگذشته اش را دراخت  شخیص یدارد تا لذتها یاز یسنده چه نیك نو ی: شود كهیسؤال م. است یفرانسو  یخواران فاحشه خانه ها
ا ی، اخالقگرا  ا انتقاد ازفرهنگ مذهت  ی، افكار عمویم یك عمدیا تحر ی، شیی كتابیا بخاطر فروش بیآ. خوانندگان و نظر عام برساند 

اض به عواقب و خشونت غ ز و احساسات را ن ك انساتز یكه تمام رمانت  یه دار یشدن نظام رسما صنعتی  انساتز یر اعیی  نابودكرده یر
 یا، است

 
وند تا به یر ارت او میابد كه بشكل فرقه به ز ی یم داتز یمحفل و مر ، ان عمر یدرپا دهد و حتی یخودقرار م ن كار را هدف زندگ

 . ند یر اورا جشن بگ، ز انساتز یعت و غرایفرد و بازگشت به طب یبهانه آزاد
، ییر دوام آنان را در مبارزه با پروسه پ، گذشته  یخواهد با ثبت لذتهایلر میم، كنند یامروزه ادعا م، نیاز منقد یا آنطور كه پاره ایآ

 یا با كمك اتوبیكند ؟   یابد
ز
  وگراف

ز
 ستی یاز مبارزه آنارش نكه آن نویعیا ای، د یل آیان یهیز  ك ادت  یك استتیبه كشف  و پورنوگراف

درنطفه خفه ، شدن را به اتهام چپ بودن و امروزه به بهانه اسالیم است كه سابقا هرگونه مبارزه اجتمایع انه درنظایمیفردگرا
نمودن  تز یع یبرا یجی  و ، جواتز  یگذشته سالها  یقلم را ادامه دست دراز ثبت لذتها، نمود یا آنطور كه او خود ادعا میكند؟ آیم

 دانست ؟یم، فراموش شده یط هایآن مح
. دانستیم ستی یآنارش ت  فردگرا یازآزاد بخش  ، را  یخالف كار  یآزاد، ست ها یلر همچون آندره برتون و سوررئالیم ید هیز یشا

 ین سند استتیآخر ، گفتیبرتون م
 

ك یشل، چشم بسته بطور ، ان جمعیبتوان به م، الیدرآنجاست كه حداقل با كمك خ ك زندگ
 . نمود! 

ق یك از طر یاستت ات  یك خودی عتز ی، آورند  بحساب یم خودشنایس یبرا كوشش  ،  روانشناسانه یدیآثار اورا با د یگر یگروه د
 
ز
 یبعالوه اتوب پورنوگراف

ز
 . باشند یك میوگرافیست رمان او اتوبیحدود ب، لر یاز پنجاه اثر م. وگراف

 
 

موجب كشف ژانر  ویل، كرد یت میات مالل آور كشورش شكایادب و كم خوتز “ ت  كایآمر  یایرؤ “در  گرچه او از آبزورد بودن زندگ
او . د یر گیانسان را جشن م ت  فردگرا، یه دار یرسما یماد ت  كا و سودگرایلر با انتقاد ازجامعه آمر یم. د یكا گردیات آمر یدرادب یدیجد
سد یم : از  یانتقاد یتوان جنبه هایدرآثار اوم. برسند؟ عشفی  جنش یت هامطلق فرد و لذ ید به آزادیچرانبا“ ت  كایآمر  یایرؤ “یر

 شبه عرفاتز  ستی یبود یانتقاد، آثار اورا  یگر یگروه د.  مالحظه نمود  ین مدار یو د یپدرساالر ، ت  سودجو، انبوه یشهرها، صنعت
 است بلكه به “ انقالب !جنش“لر نه تنها مدافع یم. آورند  كا بحساب یمیآمر  ازتمدن صنعتی 

 
 یو ارزشها انتقاد از فلسفه زندگ

دازد یقناعت و اقتصاد م، خانواده، ازدواج: مانند  ت  بورژوا خیمس  . یر
اتز یر تحت تاث 1931شود كه او درسال یانه اش گفته میست بودن فردگرایامون آنارشیر پ  . ن( قرار گرفتیبنام )اما گلداشتا زتز   سخیز

برگ قرار میلر و آلن گینورمان م: اورادركنار ، ا كیو امروزه درانتقاد از جامعه و فرهنگ آمر  ز  . دهند ییز
س یست! آشنا شد و با نینیاز زنان شبه فم یكیس؛ یو آنا ن، دورال، الورنس: شخصا با ، در فرانسه ت  كایلر درمحفل مهاجران آمر یم

  تز بایبه پشت، ونگر یو ارنست ، وتیال، جرج آورل: مانند  یسندگان مشهور یبعدها نو . ازدواج نمود 
 

 لر ویلیم. ازاو پرداختند  فرهنیك
ز مورخ. د یدیم یفرانسو  یست هایو سوررئال، ساموئل بكت، چهین، وسیكیداستا: یر ر تاثیخودرا ز   ی او را رو یر ات امروزه تاثی ادبیر

برگیگ،  كروآك:  مانند  اناتی یسندگان و جر ینو  ز  . نند یب قابل توجه یم، كا یات زمان حال آمر یو ادب، تینسل ب، یز
از  ت  نشانه ها، از آثار او  در بعیصز . درغرب استفاده گردد  جنش یش در راه خدمت به آزادیلمنامه رمانهایكوشش شد تا از فبعدها  

ز  زنان نیر و تحق، یبندوبار  ت  ، سمیهلین رسبازان ، ك گروه معروف خواننده گانشی، دوم بعد از جنگ جهاتز . شود ی مشاهده میر
 . شدند  حات جسیمیتفر  یایو مستقر دراروپا بودند كه ج ت  كایآمر 
ز آهنگ، یاو از زبان استعاره ا، انهیو فردگرا ستی یك سوررئالیاز استتیر غ  زگونه،  كیاروت، مه عرفاتز ین، روانشناسانه، یر ، گروتسك و طیز
ز ن  ینرم هاك به مجروح كردن یات اروتیخواست باكمك ادبیاو م. د ینام“ آواز“لر متون نوشته شده خود را یم. د ینما  استفاده یمیر

دازد و درخود اجبار  ادت   ز ستم ستیو س، قانوتز  ت  ، هرج و مرج، سمیآنارش: یبرا دروتز  یبیر  حتی ، ن راهید و در ایدیم اجتمایع ییر
ز ن ادت   ت  ترس از هرزه گرا  .  نداشتیر

ز ب، آلماتز  یبااجداد، ت  كایسنده آمر یلر نو یم یهیز     1891 -1980 ی سالهایر
 

: یخود سالها به شغلها اط بود و یپدرش خ. نمود  زندگ

  42و مامور تلگراف پرداخت و در  پستخر 
 
 یجشن ها“س را یپار  یتابستانها، او در زمان مهاجرت. افتی ت ادت  یرسما موفق سالگ

 
 

لبخند ، ونانیسفرنامه ، اهیبهار س، دم االعقرب: غرب است؛ ازآنجمله اثر ضد تمدن صنعتی  50لر خالق یم. نام نهاد “ بزرگ زندگ
 ییر جفت گ، كا یدرآمر  یگزارش سفر ،  هیز كتاب خواندن، به برندا  عشفی  ینامه ها، كابوس خنك شده،  دوستان جواتز ، لهپ یپا

 . شبها( هستند ، خنده، و )عشق، ییر پ یسالها یبایجنون ز ، ثمربخش
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 ات مردم ! یدرود بر گردآوران ادب۔ ۱۱۱

 

 لسوف ؟یا فیب یاد –هردر؛ 
 . فلسفه زبان ا ت –انه یات و فرهنگ عامیاز ادب
 . ك ! یات فولكلور یدر ادب -خلق ها  یصدا

Herder , Johann Gottfried (1744 – 1803)  

، یو فرهنگ فولكلور ، مردیم، انهیعام، ات شفایهیادب: یبا عشق به گردآور ، خ درآلمانی    لسوف زبان و تار یف، سندهینو ، هردر  
. بلكه در قلب و گوش مردم است، ستین تابخانه و كتابفرویس  در ك، هومر  همچون آثار جاوداتز ، اتیادب یگفت كه جایم

 یك در كوششهایهن پرستانه دمكراتیم ك جهانوطتز ید و خواهان ینام“ اتیمردم در ادب یصدا“را  شفایه یاوفرهنگ فولكلور 
 یكیاو . ازخودبجاگذاشتند ك یافكار جنبش رمانت یرو   مهیمیر بعدها تعث، خی    و تار ، عتیطب، امون: زبانیر نظرات او پ. روشنگرانه شد 

 . ك آلمان بود یات كالسیدر ادب، جوانان جنبش شورش ادت   عتز ی؛ “و خشم توفان“ ه پردازان جنبش یاز نظر 
و . ستیات مدرن نیت آنان بدتر از ادبیفیگفت كه كیم، ات و فرهنگ درزمان خود یك ادبیستماتیس یبا عشق به جمع آور  یو  
ز نخست یبرا ك و یات كالسیه ادبیكه قرن ها درسا  ات شفایهیادب، پرداخت“ ات خلقها و جهانیازادب تز یگلچ“بار به انتشار  یر
ز ب، هردر . قرارگرفته بودند “ عروضز “ نه احساسات خلق یدرنظر او آ یعیات طبیادب. فرق قائل شد ، یعیات طبیو ادب یات هیز ی ادبیر
ز محصول قوان، یات هیز یو ادب – از  آنان را بخش  ، مردیم یقت بودن ترانه هایاره به حقو بااش. اهل ادب هستند  ت  قای بوطیر
 یحق

 
ام بپذ د صفات خاص فرهنگ هر خلفی یگفت روشنفكر و خواننده بایم یو . دانست قت فرهنیك  . رد یرا با احیی

ونان یك یكالس  یها یه حساب با تئور یدانست وبا انتقاد و تسو یروشنفكر را معلم خلق م، یهردر با اشاره به سنت عرص روشنگر  
 یخالف سل، باستان

 
با كمك  یعیگفت كه انسان از نظر طبیو م. د یگرد  اجتمایع یت هایوارد فعال، حاكمان و دربار  قه محافل فرهنیك

اوزبان را . سند یر برادرانه م به وحدتی ، و عقل انساتز ، معتز ، ل شده است و با كمك زبان: احساسیشمند تبدیاند یزبان به موجود
فلسفه ، ستیودرقرن ب. د یگرد  19ق زبان در قرن یاو موجب آغاز تحق ین ادعایا. انسان دانست یان براتنها رسانه شناخت جه

گفت  یهردر م. شناخت جهان مورد مركز توجهات خودقرار دادند  یفلسفه زبان هردر را برا، ت  وفلسفه ساختارگرا –ل یه و تحلیتجز 
حاكم ید بلندگو یلسوف نبایكه ف  یبلكه نما، قش 

 
ز گر تحسیاو د یبرا. قش  روشنفكران باشد  یو فكر  نده فرهنیك اف ی و تشو یر ق ارس 

  یمهم نبود بلكه نظر انتقاد
 

 خز یده تحوالت تار یاو ا. مهم بود ، نبودند  كه محدود به قش  و گرویه  همفكران درجامعه فرهنیك
ز انسان را به سبب قوان ت  عقلگرا، او . ر روشنگران دانستیان ساین نقش میرا مهمیی  ن ادت  یجست و نقش منتقد ات یمیرادرادب  یر
ز چون انسان ن، دانستیعت میطب منطفی   . عت استیاز طب  در نظر او بخش  یر

یس یعیق كانت با روسو كه گفته بود تمام انسانها ازنظرطبیهردر ازطر   ،   از روسو یر غ. آشنا شد ، به شناخت هستند  قادر به دسیی
ز ن، نگیلس، هامام، كانت سان آشنا یدرو و محفل دائرت المعارف نو یدرفرانسه شخصا با د یو . گذاشتند   یر او تعث یروشنگر  ی رو یر

نسبت به آثار  ید در ارزش گذار یگفته بود كه با،  نكلمن است و با اشاره به گوتهینگ و نی لسیر ر تعثیاو ز  ازنظر ادت  . شده بود 
ده یت ایدرنها است ویل و جدیل ت  عناض ماده گرا یگرچه دارا،  نوزا یه بر اسپیخ هردر باتكی    فلسفه تار . د نظر نمود ی تجدیر شكسپ

ان روشنفكران یانتقاد او ازكانت باعث شد كه درم. د یسم كانت گردیك فرمالیشته و استتیف او ضد فلسفه ذهتز . بجا ماند  ستی یآل
ز شیپ فكار فلسفز او اغلب به تكرار ا، ابند یب ت  ك جایستماتیآنزمان طرد و تنها گردد و چون نظراتش نتوانستند درفلسفه س   خود یمیر

ق او ین طر یازا. پرداخت“ یعیمفهوم طب“ك یاساس دانسته و به طرح آندو در  كانت را ت    و ذهتز  تز یشناخت ع یاو تئور . پرداخت
ز ك نیه گذاران رمانتیاز پا یكی  . بناشده بود  سم آلماتز یده آلیكه بر ا  یكید؛ رمانتیآ  بشمار یمیر
 یاز كشف ها یكی. سد یر م یانسان به بلوغ فكر ، كه در طول آن  یپروسه ا، دانستیزنده م یپروسه ا ان و یخ بش  را جر ی    تار ، هردر  

 یخ را محكوم به پی     تار یر ن بود كه سیا یمهم عرص روشنگر 
ی
فت وترف  . آورد  بحساب یم ش 

ی
نه تنها ، انسان تصور هردر ازترف

ز بلكه روشنگرانه ن، است ستی یالیت ماتر یدرماه كال انقالب یمرحله راد، زمان خود  مثل غالب روشنفكران آلماتز  گرچه او ،  باشد ی میر
 از یر غ، هردر . ت او دانستیانسان، ار انسان بودن را ین معیمهمیی ، ونان باستانی یده آلهایه بر ایوبا تك. نمود  فرانسه را رد یم

فت اجتمایعیپ یتقاضا ز مورخ. دانستیقابل اجتناب میر نسل بش  غ یصلح را برا، ش   یگرچه متفكر “  هردر“سند كه ینو ی چپ میر
او نه تنها خواهان حق . زد  یدست به افشاگر ، ایسیس یها ت  و ضد نارسا از موضع ضد جامعه فئودایل یو  ویل، است مذهت  

ز تع ه گذار اصول یهردر پا. آورد  بحساب یم را قانوتز  جنبش انقالت  ، از یبلكه درصورت ن، مختلف جامعه بود  ی رسنوشت خلقهاییر
ز خ بش  نی    ار فلسفه ت و هگل و ماركس . با كمك نظرات او رونق گرفت، انهیم یك و عالقه به سدههایرمانت ت  خ گرای    بعدها تار .  استیر

دازند  یك هایمجبور شدند با رمانت  . هوادار او به مبارزه بیر
، مردیم یخلق ها در ترانه ها یصدا، امون آغاز زبانیر پ بحت  ، یانتقاد یجنگل ها. د آلمانیات جدیامون ادبیر از جمله آثار هردر: پ 
نامه ، خ بش  ی    درباره فلسفه و تار  نظراتی ، امون ادب و هیز آلماتز یر پ، میقد یدرباره اشعار خلقها، تیخ انسانی    امون تار یر پ ت  دههایا
ز هردر ب یجلد 45مجموعه آثار . ا یاز اسپان ت  د حماسه قرون وسطایا بازتولید یس، انساندوستی  یتقاضا یبرا ت  ها  1803 ی سالهایر
 . درآلمان منتش  شدند  1744و 
 یامون بیر پ

ز
ز ب -د هردریوهان گاتفر یتوان گفت كه یاو م وگراف   1803تا  1744 ی سالهایر

 
ك یات كالسی از ادبیر او غ. نمود  درآلمان زندگ

  ات پرداخت و یو االه، فلسفه، اتیادب: لیدر دانشگاه به تحص، د آنزمان آلمانیات جدیونان كهن و ادبی
 

مار در یوا در شهر فرهنیك
ق آلمان  . آورند  لسوفان زبان در اروپا بشمار یمیاز ف یكیامروزه هردر را . افتیدر دربار حاكم آنزمان  با كمك گوته شغیل، رس 

 

 . ما  یلیو اتوبوس گازوئ –كا یآمر  ت  ایدر  یرمان ها۔ ۱۱۲
Herman Melville (1819-1891) 

 
، یدست انداز  یجاده ها یرو ، هر ازگایه م ومسافر بغیلیاز مرز بازرگان گذشت یلیوس گازوئب تز یآخر م صندیل یآن زمان كه رو 

ز اش م زن جفتی  یش رابه پایزانو  د:از لوركا یبا آرنج چپ اش به شانه راست من زد و خندان پرس، ازهمراهان ما  یكی، اروند  طوت  ، د یر
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. ده امیل را هنوز نشنیبنام ملو  ینام شاعر ، فتم: راستش را بخوایهبنده هم خالف انتظارش گ. ؟یخوانده ا یشعر ، لیا هرمان ملو ی

كه یزمان، از رمان و نوول و داستانیر است كه غ ت  كایسنده آمر ینو  یش خواندم كه و یپ یتاچند، ازآن روزتاكنون دنبال نامش بودم
ز كتاب شعر ن  5-4، ورك مامور اداره گمرك بود یو یدر ن، كا یآمر  جنگ داخیل یدرطول سالها درباره اشعارش .  منتش  كرده استیر

چیوار اهرام زمان یگفته بود كه آنها شاخت د  یمنتقد ز ا خی  او  تی یامون آثار روایر و لوكاچ پ. زمان هستند  یدر مرزها  و جاسویسیر
سم یترانسندنتال“ ت  كایك آمر یزانه و رمانتیخردگر ، انهیفردگرا، ستی یده آلیا، آواره فلسفه ذهتز  یخانمانها از ت   یكیل ینوشت كه ملو 

ز آثار یل به تقلیملو . زمان خود بود “ ز ازاول یكیاو . پرداخت ت  ایانه در یماجراجو  یسفرنامه ا ید از مد زمان خود به نوشیی  یكهای كالسیر
.  ارند ك دیوگرافیو اتوب انویسیر اقیشه در اقامت و سفر سه ساله او به جزایتمام آثارش ر . باشد یم ات جهاتز یدرادب ت  ایژانر رمان در 

 یكایمبارزه درآمر ، یك و اسطوره ایآنها درلباس آركائ ویل، ه هستند یالت همجنسگرایبا تما ت  اش مردها ت  ایگرچه قهرمانان آثار در 
ز ت قاتی یل را گزارشات تحقیآثار ملو  فعیل نقد ادت  . دهند یرا نشان م 19قرن  و  یمردساالر ، یامون دوره برده دار یر پ ینانه ایبیر

 ید یژاكت سف“رمان . آورد  بشمار یم، اطراف یانوسهایدر اق ر اشغایلیجزا یر استثماراستعما
 

  ك كشتی ی یرو  ا زندگ
 

“ ت  كایآمر  جنیك
 . را ممنوع اعالن كند  ت  ایدر  یو یر ملوانان و اطاعت كوركورانه در ن ه بدتز یآنزمان تنب، كا یسبب شد كه كنگره آمر 

 . ا لجاجت انسان با آن دو استیو ، عت و رسنوشتیان با طبمبارزه انس، لیملو  یك و استعاره ایغالب آثار سنبل
 

ز ران اوزندگ  یر
 ت  كایمانند سفر به درون خود انسان است اوبه انتقاد از آمر ، ر یسفر به جزا، دانستیباتمام خطراتش م ت  ایك سفردر یهمچون 

دازد كه با كمك مسیم  و وحش   یعیطب ابودكرده وتعادل خوشبختی را ن انویسیان اقیبوم یعیفرهنگ بكر و طب، اش خیمس یونرهاییر
ز به نظر مورخ. ر آشنا كند یآن جزا ك مردم بویمیرابا فرهنگ فولكلور  ت  كاید تاخوانندگان آمر یل كوشیملو . ك آنها را بهم زدهیرمانت  یر
ز ه و متافیر ازآثار ت ل با بعیصز یملو ، اتیادب  یازمعلمان نو  یكی، اش یكییر

 
نو . كافكا شد   سندگ  یدرهیز

 
از  ت  توان به جنبه هایش ما سندگ

ح رئال  یشه هایل ر یو بدل، ع و همه جانبهیدانش وس، اتیتوجه به جزئ، روانشناسانه عمفی ، كیو سنبل ید استعاره ایتاك، ستی یرس 
اكت روشنفكرانهتاتز یو پور  شكایک قرن گذشته كشف و  20ات مدرن رسانجام اورادر دهه یدوستداران ادب. برخورد نمود ، ؛ابسیی

درتمام . د یت الزم نرسیات به مشهور یل درزمان حیملو . ات مدرن درغرب استیشگامان ادبیازپ یكیاو . اورا قدر نهادند  ادت  عظمت 
 
 

كه در    دالر نبود؛ رقیم 10000ش از یب، سال 45اش در طول  جلد ازآثار اوبفروش رفت و درآمد ادت   50000فقط  طول زندگ
ز ار ناچیبس، كا یمانند آمر  تی یع و پرجمعیكشور وس  . د یآ  بنظر یمیر
ل در یملو . ك بازرگان ورشكسته بود یاوفرزند . درآنجا درگذشت 1891كا متولد شد ودرسال یدرآمر  1819ل درسال یهرمان ملو 

12 
 
و شكار وال و  ییر گیماه، یباربر  حمال كشتی ، ازجمله: كارگر مزرعه، گوناگون  یپدررا ازدست داد و مجبورشد به شغلها سالگ
دازد  كارمند بانك و معلیم،  ت  ایدر  یو یر ملوان ن، ت  اینهنگ در  انوس جنوب را یر اقیو اقامت درجزا ت  ایدر  یل بعدها سفرهایملو . بیر

به انتشار چند كتاب شعر خودپرداخت و ، كه مامور گمرك بود یزمان، كا یآمر  اودر دوره جنگ داخیل. د یخود نام“ دانشگاه هاروارد“
 سند یق نو یدوار بود كه از طر یام

 
ارت اماكن مقدسه یساله بود كه جهت ز  35ل یملو . ابد یدر وزارت امور خارجه ب بتواند شغیل گ

ق ال اوسط ! سفر كرد  یم امروز یت المقدس و اورشلیبه ب خیمس  . در رس 
از  یكی، اوخالف هاوتون. او شدند  تز یباعث بدب، تاتز یت پور یحیت مسیسفر و ترب یها و مشقت ها تلخز ، به نظر روانشناسان

 ین و معلمان نو یمنتقد
 

ز یر پولیان جزایبوم، نیت شاهدیبه روا. خودآموز بود ، ات و فلسفهیدر ادب، اش سندگ اورا به  مدتی ، ییز
،  دست نخورده در بهشتی  یعیشاد و طب ت  از انسانها ویل، ر فوق بود یمردم جزا یگرچه اوشاهد آدمخوار .  اسارت خود درآوردند 

ایگزارش م ایم ط خاضیدهد كه در رس  ف انساتز یثیح یبرا احیی ك یل ینوجود ملو یبا ا. كنند یستند و اورا شكار میقائل ن ت و رس 
ز حقوقان و توه ت  ، شدگانیر تحق، استثمارشدگان یبرا یم همدردیاحساس عظ  .  شدگان زمان خود دارا بود یر

ادآور ی، لینام ملو ، زه درنظرغالب خوانندگانامرو . است، ت  ایا شكار نهنگ و وال در ی، “كید موت  “ رمان، لیاز آثار معروف ملو  یكی
 و شكل مبارزه شوریس  ، كیعرص رنسانس و رمانت ت  آهاب به سبب فردگرا. ن رمان استیدرا، ت  ایك نهنگ در یمبارزه ناخدا آهاب با 

ز و فاوست، سیابل، طانیش: خ مانند ی    تار  یها نالویط دازد یان میته خدایبه مقابله با اتور ، پرومیی مبارزه وال و ، نیزمنتقدا گرویه.  یر
ایدرا انویسیق اقیعم ایهینهنگ با س سم یالیآهاب سنبل امیر ، درنظرآنها . دانند ینش و جهان میط آفر ین كتاب رامبارزه انسان با رس 

ز بدب یاد قهرمانهایكا است كه خواننده را بیآمر  و صنعتی  تز ید ق یخواهد از طر یناخدا آهاب م. اندازد  یم ییر  و سخنور شكسپیر
ا، د یارزه با وال سفمب شگام سبك یپ، گونه  یه این رمان شوالیاودرا. ت جهان دعوت كند یط خالقیخواننده را به مبارزه باتمام رس 
 ینو 

 
ز د قصد توهیشود كه اگر حتا خورشیازكتاب از زبان آهاب گفته م ت  درجا.. است ت  كافكا  سندگ ،  انسان را داشته باشد یر  و تحقیر

ر چشمش بجا یاه ز یس یلكه ا، براثر مشت، تعایلیبار  یبا خدا یكه بر اثر كتك كار   یلیاست انج نایم آهاب. زد  یلیس ید به و یبا
 . مانده
 20از دهه . ابد یخواه بیترق ادت   یدر فضا ت  جا ید تا و یسنده ناشناخته است كه دونسل طول كشیك نو یك یل نمونه كالسیملو 

 ینه تنها ب یامون و یر پ. آغازشدهدرغرب  ل شنایسیملو  ت  ك نوزای، قرن گذشته تاكنون
ز
ن یبلكه روانشناسان و مفش ، سانینو  وگراف

 یكامو كوش،  درفرانسه. دست به قلم برده اند ، اسطوره شنایس
ز
ا اورا با یتالیات درایدوستداران ادب. د ینما د تا اورا به خوانندگان معرف

اد مقای اثر توماس ، ت  و كوه جادو، ینگو یاثر هم، ا یمرد و در یر و پنوشته جك لندن ، ا یگرگ در ،  صاحبنظران. كنند یسه میوسف كیز
ل را روانشناسانه یآثار ملو  1930د درسال یانگ كوشی، روانشناس معروف. دانند یل میدركتاب ملو ، تان آهابیاز كاپ یدیرا تقل، مان
  ان آلماتز یكه سنت گرا  30دردهه . د ی نمایر تفس

 
دند تا رساغ یآنها كوش، د یلمان داغ گرددرآ تز یشدند و بازار بدب دچار بحران فرهنیك

ت الزم نرسد یكا به مشهور یچگاه درخارج از آمر یباعث شد كه او ه، لیسته آثار ملو یتنوع سبك و مشكل ترجمه شا. ل بروند یآثار ملو 
ز لم نیصنعت ف، ت  كایآمر  یر رمانهایو برخالف سا ز ت آمی نتوانست آثار اورا موفقیر د  ی به رو یر  غر  یبرا. پرده بی 

 
، ض ورزان فرهنیك

ح روابط عشفی ینبود و  خیا به اندازه الزم مسیل یملو   . كرده است  یپرده در ، ر یان جزایبوم وجسیم ا دررس 
دهد  یسند او نشان مینو یكنند و میكا را عمده میآمر  ستی یالیامیر  و توسعه طلت   ل انتقاد از تمدن صنعتی یامروزه اهل نظر درآثار ملو 

ك افراد با یت دمكراتیودرآنجا مسئول. اش با هم درتضادهستند  انساتز یر ه و غیر ت یكا باجنبه هایه آمر روزان یاهایكه چگونه رو 
  طردشده و ت   ت  فردگرا

 
  یبه بحران ارزشها انساتز  ده و آگایهیرسشاخ گرد عمویم فرهنیك

ی
ب وابسته یعج و ضعف فرهنگ اخالف

، شناسد  نیم یاست كه ترمز  یه دار یرسما نشانه استعمار صنعتی  ت  ایكا و سفر در یسنبل جامعه آمر ، كشتی ،  در آثار او . شده
كا ین منبع درآمد اقتصاد آمر ینكه شكار وال انزمان مهمیی یح ایتوض. شده تز یو شكار وال امروزه ماش ییر گیهمانطور كه صنعت ماه

و  اتی یمشاور مال، مهینده بینما: سدرلبا یه دار یطان امروزه درنظام رسمایس و شیبنام ابل بكاران و منحرف كنندگاتز یفر . بود! 
 . فعال هستند  ییر و فالگ ستاره شنایس یبگو یغ
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  ك كشتی ی یا جهان رو ید یژاكت سف، اومو ، تی یره تائیجز ، “كید موت  “ل: رمان شكار وال یازجمله آثار ملو 

 
چند ، ت  كایآمر  جنیك

 . هستند ، ل پوپر یو عزرائ، ل اعتماد قاب یك آقای، ت  ر جادویجزا، یمارد، مولئونیت، چهار جلد كتاب شعر ، نوول
ز اول ح و توص، ن كتاب و كتاب اومو یدرا. ن اثر اوشد یات موفق تر یدرزمان ح، تی ی كتاب او رمان تائیر  یاو به رس 

 
ر یان جزایبوم ف زندگ

و وحشت  مردم را به پوجر ، مذهت   یونرهای! مسیو استحمار  یدهد كه چگونه فرهنگ استعمار یپردازد و نشان م جنوب یم یایدر 
براساس ، د یدركتاب ژاكت سف. دهد یه میاول ساده و وحش   یاز فرهنگها ستی یك و اتوپیرمانت یر ین دوكتاب تصو یاودرا. كشاند یم

  ستی یو رئال یانتقاد گزاریس  ،  ات شخیصیتجرب
 

ك  یاست رمانت رماتز ، یرمان مارد. دهد یكا میارتش آمر  ت  ایدر  یو یر ملوانان ن از زندگ
  معتز  یایقهرمان داستان جو ، انهیماجراجو  ت  ایر ك سفر دی كه در یط

 
ت یمبارزه مسئول، ن اثر او یآخر ، یلیدر نوول ب. شود یم زندگ

ز به نقل از مورخ. كا یدر باره انقالب آمر  خز یاست تار  رماتز ، ل پوپر یكتاب عزرائ.  ش درآمده استیفرد و قدرت رسنوشت به نما  یر
ز كتاب وال سفیل میملو ، ادت   ایخواست با نوشیی  یكتابها  ت  بایبه ز  یتوان آثار یم ت  كایمدل آمر  ط دمكرایسید ثابت كند كه در رس 

ز آنزمان ب، كید گرچه كتاب شكار نهنگ موت  ،  د یس آفر یانگل  در جامعه طبقاتی یر شكسپ  . افتین یادی خوانندگان هواداران ز یر
 

 . هرتا مولر و جایزه نوبل ادت  ۔ ۱۱۳
 

 Herta Mueller ( 1953 - ? ). نیستی زنان و ادبیات ضد دیکتاتوری استالی
 

 همچون جگرزلیخا از هم یم پاشد ؟، آخر این چه وطتز استکه چمدان سفرت را که برداری
صبح؛یعتز برای  ۱0ساعت ، برای روز دوشنبه، بازهم ماراسفارش داده سازمان امنیت، ای کاش امروزبا خودم برخورد نیم کردم

 . فرهنگ وهیز ، مثل اقتصاد  نه بخشهای دیگر جامعه، زمان امنیت رشد کرده وقوی تر شدهفقط سا. دعوت کرده بازجوت  رسپات  
بدنیا آمد ویل  ۱۹۵۳او گرچه درکشور روماتز درسال . اعالن شد  ۲00۹برنده جایزه نوبل ادبیات امسال؛ یعتز سال ، خانم هرتا مولر 

ی نم آزار و تعقیب او از طرف دولت استالینیستی چائوشسکو . ود آلماتز تبار است و در روستای نبات سالهای کودگ اش را سیر
چون پدرش درزمان جنگ جهاتز دوم . دست به مهاجرت بزند و ساکن آلمان غرت  آنزمان بشود  ۱۹۸۷باعث شد که او درسال 

و به اردوگاههای  مادرش را دستگیر ، بعد از بقدرت رسیدن سوسیالیسم استالینیستی ، همکار سازمان گشتاپوی آلمان فاشیستی بود 
ز خواستند تا با سازمان امنیتی سکوریتای روماتز همکاری کند . کار اجباری فرستادند  ز ، بعدها از هرتا مولرنیر ویل او با مخالفت تحسیر

ز این دعوت را رد نمود و از طریق ادبیات افشاگرانه به مبارزه با حکومت چائوشسکو پرداخت هرتا مولر پیش از تعقیب امنیتی . آمیر
جیم و آموزگاری پرداخته بود  ز . او در دانشگاه بوخارست به تحصیل ادبیات و زبان آلماتز و ریم پرداخت. به شغلهای میی نخستیر

 . رمان او " سقوط و ابتذال " بشکل سانسور شده در روماتز منتش  گردید 
ز است، پا برهنه فوریه –از آنجمله ، و مقاله بوده است، رمان، اوتاکنون خالق چند جلد کتاب داستان ، انسان قرقاویل ساکن زمیر

 در دو دانشگاه، سفر روی یک پا 
 

حیوان ، نگهبان شانه اش را بدست گرفت، شیطان توی آ ینه جا خوش کرده، درسهای نویسندگ
 وابریشم،  قلت  

 
 کردن، نکاه بیگانه، گرسنیك

 
ن هم شکارجر روبا آنزما، یکبار بگیر دوبار ول کن، در میان گرههای زلف یک زن زندگ

 . هستند ، و در درون تله شکار ، ای کاش امروز با خودم برخورد نمیکردم. بود 
ز او  یش کالیست درسال ، ازجمله جوایز دریافتی پیشیر او در . یم باشند  ۱۹۹۵و جایزه اروپات  ادبیات در سال ، ۱۹۹4جایزه هاییز

و ، وطن، تبعید ، فرار ، مقاومت، ترد ، ترس، تحقیر ، نیسماستال، فاشیسم، جنگ، تهدید ، بازجوت  ، آثارش به تجربه های ترور 
 میکنند . مهاجرت یم پردازد 

 
ایط دیکتاتوری زندگ آثار او را بخش  از ادبیات ، چون قهرمانانش در فضای ترس و وحشت نایس  از رس 

پناه به الکل و دستفرویس   او از یک دولت فاسد و یک جامعه داغان سخن میگوید که. روماتز بحساب یم آورند  –رئالیستی آلماتز 
کتابهای او به ،  و روزا آوسلندر ، برنهارد ، پییی وایس، اینگه مولر ، پاول سالن، آنا سگر ، همچون آثار گونیی گراس. آورده اند 

 ، دیکتاتوری، جنگ، موضوعات فاشیسم
 

ی در آثار او ساختارها. و ترور یم پردازند ، خانه گردی، بازجوت  ، تبعید ، مهاجرت، آواره گ
 ، استعاری، اسطوره ای

 
تقصیر روستات  و ت  خیایل سیایس مردیم وحشت زده را نشان ، و تصاویر بوتیقات  در رمانهای خانوادگ

 . میدهند 
  

  تپه گنجشك ها !  یرو  خوایهیقسم آزاد۔ ۱۱4
 

ز و كروپتك همچون تروتسیك، ه زمان تزار یروس ت  لسوف و مبارز اجتمایف، سندهینو ، آلكساندر هرتسن نشان داد كه روسها در ژانر ، یر
 یخاطره و اتوب

ز
همراه ، هرتسن جوان، ست ها یدكابر  جنبش خوایهیبعد از شكست آزاد. همتا هستند  درجهان ت  ، شینو  وگراف

چگاه دست یه، ینمودن آزاد اد كرد تا در راه عمیلیقسم ، معروف به تپه گنجشكها در اطراف شهر مسكو ، یتپه ا یدر رو ، فی یرف
 . برندارد  ت  زه اجتمااز مبار 

ا جانبدار فرهنگ و یو  رویس ستی یسم پان اسالو یونالیا مبلغ ناسی ین بود كه هر روشنفكر یزمان هرتسن ا خز یتار  یها ازبدشانش
ز ب ییر انتخاب موضع گ عتز ی. بود  یم غرت   یاروپا یارزشها  . خواهانیان ترقی؛ بدتر و بد درمیر
شگامان مبارزه یو از پ، لسوفیف، دمكرات انقالت  ، ت  اجتما ایسیمانند: مبارز س ا با القات  هرتسن ر ، یامروز  یرت المعارف هایدر دا
مه دوم قرن ین مشهور مهاجر نیاز روزنامه نگاران و نارس   یكیهرتسن ،  از آنها یر غ. كنند یمفتخر م، ستی یالیسوس یدههایغ ایتبل یبرا
ز ه نیروس 19 ز به نقل از لن.  بود یر ز ه نیخ روسی    اران مطبوعات آزاد و مستقل تار ه گذیاز پا یكیاو ، یر  .  بود یر

ز لن.  هگل و فوئرباخ بود یر ر تاثیز  هرتسن از نظر فلسفز   ویل، ك مبارزه نمود یالكتیسم دیالیسد: او تنگاتنگ دركنار ماتر ینو ی درباره او میر
  بند اوتوتر خ را درك ننمود و در ی    تار  یمتاسفانه اوقانونمند. توقف نمود  خز یسم تار یالیدر مرز ماتر 

ی
 . ماند  باف

ا آمد یدر مسكو بدن 1812هرتسن درسال . عقوب لوف بود ی، هرتسن نام واقیع. مستعار او بودند  یهرتسن و اسكندر ازجمله نامها
 یپدرش . س درگذشتید در پار یدر تبع 1870و درسال 

ز
اف ه بر واژه یهواداران با تك. بود  ك زن خدمتكار آلماتز یو مادرش  ك ژنرال ارس 

 تی یلغو نظام مالك الرع یبرا، ضد تزار  محفیل، بنام اوگارت فی یباكمك رف او در جواتز . دند ینام“ فرزند قلب“اورا ، هرتسن لماتز آ
ز ن، نسیكیبنام بل یگر یوبعدها باكمك مبارز د. ل داد یتشك هرتسن . ه گذاشتیه را پایروس ن شاخه روشنفكران انقالت  یكال تر ی رادیر
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ال غرب گرا پرداختیست ها و جناح راست جهان وطنان بورژوا لیسم اسالو یالونیناس یسالها به افشا به جرم  اودرجواتز . ی 

به خارج فرار و مهاجرت نمود و  1847و رسانجام درسال . د بود یدر تبع یه تزار یروس یدرنقاط بد آب و هوا چندسایل ش  یآزاداند
اودرخارج دچار فقر و ، نیر مهاجر یموجب شد كه خالف سا یث پدر ثروت و ار . را قبول كرد  شییت سو یس پاسپورت و ملییدر سو 

 . نباشد  تنگدستی 
ز هرتسن درح را منتش  كرد  “ ا و فرانسهیتالیاز ا ت  نامه ها“ ن رابطه كتاب یدرآنجا حضورداشت و در ا 1848 انقالب فرانسه درسال یر

ده تر از آن فكر یچیاو پ بود ویل ایسیست سیتسن ژورنالشود كه گرچه هر یاو گفته م درباره آگایه. افتی یشمار یكه خوانندگان ب
، سمیو ژورنال، خز یوتار  ت  قات اجتمایتحق، فلسفه، اتیادب: نهیآثار هرتسن در زم. تودهها شود  كرد كه بتواند رهی  انقالت  یم

ناس 1869از سال  یو ، از نظر عمیل. ر هستند یفناناپذ ز ونال اول نیدر انیی كت نمود یر  .  رس 
، مونیسن س، هیفور ، ولیی ، او بود و به مطالعه آثار: روسو “ یدزدها“ شنامهیمخصوصا نما، لر یدوستدار آثار ش واتز هرتسن درج

ز وآثار ممنوعه پوشك، نگیشل، رونیبا  یعیو علوم طب یعیخود را با فلسفه طب ت  او در دوران دانشجو. ست ها پرداختی و دكابر یر
جنبش  یتئور ، مونید سن سیو عقا ت  اروپا ستی یالیه برهگل و فلسفه ماتر یتك با  19قرن  50-40هرتسن در دهه . مشغول كرد 

مندان زمان خود از جمله با یاوبا مبارز . نمود  یه گذار یرا پا ك انقالت  یدمكرات شخصا مالقات ، یبالدیگار ،  پرودن، ز بالنكیلو : ن و هیز
 . نمود 

ز بود كه ب یمبارز مهاجر ، هرتسن “ با عنوان  كتات    ت  اودر دوران دانشجو. كرد یمدام سنگر عوض م، سمیو ژورنال، فلسفه، اتیادب: یر
ن  یدیستم خورشیل سیه و تحلیتجز  “ و “ درعلم یگر   سطخ“ : عتز یخود دو اثر فلسفز  1842هرتسن درسال . نوشت“ ك یكیر

به  یو . و فلسفه هگل بودند  یعیبرآورد اشتغال او با علوم طب، ن دو كتابیا. ان رساند یرا بپا“عتیق در طبیامون تحقیر پ ت  نامه ها
ز آندوره ن یك هایبودن فلسفه رمانت و الهایم انتقاد از ذهتز  . شد  تز یخواهان شناخت ع، هرتسن بر اساس علوم تجرت  .  پرداختیر

ا، است و ذهن و آگایه تز یعت عیگفت كه طبیم یو . داشت یعیشه در فلسفه طبیاو ر  ستی یالیموضع ماتر   تز یط عیمحصول رس 
 . د ینام“ سمیرئال“ه خودرا ین نظر یوآنزمان اا. هستند 

، ناقوس، : ستاره قطت  ید ودرآنجا مجالت و گاهنامه هایبه لندن رس 1852هرتسن درسال ، گوناگون  یبعداز اقامت دركشورها
، سناد طبق ا. شد  تی یو نظام مالك الرع، ه بدتز یتنب، خواهان حذف سانسور ، اودرمجله ناقوس. را منتش  كرد ، هیروس یوصداها

. نمود  منش  یم“ ستاره قطت  “ در مجله  ید كه و یسیر ه بدست او میانه از روسیمخف متنویع یگزارشها،  اول یكوالیبعداز مرگ ن

ز شد و حتا آلكساندر دوم نیه میوارد روس قانوتز یر انه و بطور غیمجله ناقوس سالها مخف دو  . از خوانندگان عالقمند آن بود  یكی یر
فت ایدرباره تحول و پ“ ا و فرانسهیتالیازا ت  نامه ها“و “گرید ازساحیل“: كتاب “ دركتاب  یو . ه هستند یانقالب در روس یدههایش 

فت ایپ : ن آثار اوكتابیاز مشهورتر  یكی. پرداخت 19انه قرن ی تا میر ه از زمان پطر كبیل روسیه و تحلیبه تجز “ هیروس یدههایش 

ز ب یع نگار یك وقای، “االت یمشاهدات وخ“ آن  . س استیتا كمون پار  ستی یازجنبش دكابر ، ه و اروپا یروس 1868-1852 ی سالهایر
ز كروپتك“  خاطرات انقالب“كتاب مانند كتاب   ، یر

 
دركتاب . دهد یاول نشان م یكوالیه رادرزمان حكومت نیروس ت  اجتما زندگ

دازد یم نقالت  ن اینامه مهاجر یو زندگ، ا یتالیا، آلمان، او به شكست انقالب فرانسه“ التیات و تخیواقع“ ن كتاب به تنفر یدر ا یو . یر
سم  یونالیو ناس، یگر   سطخ، ! یار یچوخ بخت، یتنگ نظر ، ت  سودجو، بزدیل، خودخوایه، ت  مانند: فردگرا ت  خود از صفات بورژوا

اف م، كور   . كند یاعیی
ن كتاب و به جرم یطه با ادر راب یو . را منتش  كرد “ ك جوانی یادداشتهای“كتاب   1842درسال ، اتینه ادبیهرتسن در زم 

را در رابطه با تضاد “ دكیی پروپوف“كتاب ،  قبل از مهاجرت بخارج یو . د بود یه در تبعیسالها در نقاط مختلف روس، ش  یآزاداند
  به روانشنایس“ گرید از ساحیل“ در كتاب  یو . نشان داد  تی یبا نظام مالك الرعا ش  یهیز نما

 
ن كتاب یا. پرداخت ت  اجتما زندگ

 ادت   یو حا
 . بلند او است یاز داستانها یكی، “زاغ دزد“كتاب .  است ت  سم اجتمایو ژورنال هیز
ز آن كتاب را ن. ت  امون فلسفه اجتمایر است پ داستاتز ، “ست؟ یمقرص ك“ ن كتاب او رمان یمهمیی  ز  اولیر امون موضوع زنان یر  رمان پیر
هان كتاب او به محكوم  یدر ا. دانند یه میات روسیخ ادبی    در تار    یم ت  اجتما یكردن جی 

 
در . كشند   یم پردازد كه به اختالفات خانوادگ

  ت  روابط زناشو، چگونه عشق، شود ین كتاب نشان داده میا
 

  و همبستیك
 

. پاشند  و فقر از هم یم ت  ل فشار اجتمایبدل خانوادگ

ز آثار ب  . ه باز نمود یروسات یدر ادب یسم انتقادیرئال یبرا رایه، یهیز -شمار ادت  یهرتسن با بجا گذاشیی
  یمتاسفانه رسانجام شكست انقالب دركشورها

 
انقالب فرانسه باعث  یاز قول ها یدیاو شد و ناام آنزمان اروپا سبب رسخورده گ

دازد  د یهرتسن درخاتمه به عقا. دانستیآن م یخرده بورژواز  یل رهی  یاو شكست انقالب را بدل. شد كه هرتسن به انتقاد ازآن بیر
 یه بر سازمانهایبا تك، یه دار یتواند بدون گذر ازمرحله رسمایه میكرد روسیاوفكر م. بازگشت ستی یو پان اسالو  نیكیرودنا یگر   خلفی 
هرتسن با كمك . داشت یادیس عالقمندان ز یو انگل، فرانسه، ا یتالیا، دهها سال آثاراو درآلمان. برسد  سم دهقاتز یالیبه سوس دهقاتز 

فت ایدرباره پ“و “ گرید از ساحیل“، “…ایتالیاز ا ت  نامه ها“ مانند  یآثار  سم یالیبه سوس ت  از غرب گرا، “هیانقالب روس یدههایش 
هرتسن . را دور زده و مانع اشاعه آنها شود  غرت   یسم و بورژواز یتالیكاپ  یها تواند زشتی ین راه میكرد از ایاوفكر م. د یرس میل
 یالیكردن سوس  عمیل یگفت برایم

ز
ز قوان، د باكمك فرهنگ نو یبلكه با، لغو شود  ت خصوضیه قانون مالكست كین سم تنها كاف  یر

 
ی
 ، اخالق جمیع، د یجد حقوف

 
 یترب، سالم و مردیم خصوض زندگ

 
به اهداف ، گر یو رابطه همه آنها با همد، ت خانوادگ

 . د یرس ستی یالیسوس
 Alexander Herzen (1812-1870)  

  

 عاشق زنان شوهردار!  یك هایرمانت۔ ۱۱۵
 

ز ش هولدرلیدر یر ف   Höllderlin, Friedrich (1770 1843) یر
 . ك بخاطر عشقیجنون شاعر رمانت

 
 نیم شغیل-سا و دانشگاه یكل،  در دربار  -ا طبقاتی یو ، ایسیس، ل مكتت  یكه بدال   ت  لكرده هایتحص، 19ا تا اواخر قرن یدرغرب گو 

 ، افتند ی
 

 مخصوصا نوب، بچه پولدارها  و خصوض معموال معلم خانیك
ز
اف و   یر مقامات لشكر یخانها و سا، دوك ها ، اوگان ارس 
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،  ك گرم و نرم و رفایهیرمانت یط هایدرآن مح رسیمیر ان غین فرهنگیاز ا بعیصز . ند یر قرار نگ یو ماد شدند تادرفشار مایلیم -یكشور 
 . دند یگردیم مار رواتز یا بید و یبعت، زندان، اخراج، اغلب آموزگاران فوق، نگونه روابطیا یبا افشا. شدند یعاشق زنان ارباب م گایه
ز ش هلدرلیدر یفر  بعد از ، ك بانكدار معروف ثروتمند یبه سبب عشق به همش  18انه قرن یم، ك انساندوست انقالت  یشاعر رمانت، یر
ز خود ن، و مرگ معشوقه یمار یدن بیشن . د ه گذرانییر خ خصوض یمارستانهایان عمر خودرا در تیجنون گرفت و حدود چهل سال پایر

علت ، را  فئودایل فز یاو با نظام مطلقه ملوك الطوا اجتمایع یده آلهایتضاد تصورات ا، كیرمان ل احسایسی از دال یر ست ها غیماركس
 ید

 
ز هلدرل وانیك ه شاه و خان و  یدر درون كشور عل كه،   فرانسهیر جانبدار انقالب كب، انقالت   ایسیاست س یاوشاعر . شمارند   بریمیر

به خواهرش  یدر نامه ا یو . ونان اشغال شدهی ت  رها یو برا عثماتز  یه تركهایهن اش علیداخت و در خارج از مسا به مبارزه پر یكل
 . هستند  چون آنها مدافع حقوق انساتز ، انقالب فرانسه دعا كن یبرا: سد كهینو یم
ز هلدرل    ی در مرحله ایر

 
. د یك را اعالن نمایم خود مكتب رمانتپرچ یلر وداع نمود تا رو یك گوته و شیش با مكتب كالسیادب از زندگ

ز مارت، گوته،  او را در كنار ژان پاول ، نیاز بهیی  یكیامروزه اشعار او . آورند  شمار یمی از نوابغ و استادان زبان آلماتز  یكی، لكهیو ر ،  لوتر یر
ام بهامون یر است پ ت  او خالق رسوده ها. ند یآ بشمار یم ن آثار زباتز یباتر ین و ز یق تر یعم، نیمهمیی  ، تیوال ، وطن، انسان: احیی
ن یاز مهمیی  یكی، ستی یاستادانه و هومان سند كه او با زباتز ینو ین چپ میمنتقد. وناتز یفرهنگ  یده آلهایعشق و ا، هیز ، عتیطب

 . عت استیونان باستان خواهان وحدت انسان و طبید از شعر یشعرش به تقل. است ؟( آلماتز ی)شهروند ت  بورژوا شاعران انقالت  
 ی از جنبه هایر وغ. است فی یآهنگ موس یدارا، ستی یاتوپ ی از نوستالژ یر شعراو غ، ك انتظار داشتند یآنطور كه خوانندگان رمانت

: ینوستالژ . آورند  بشمار یم از نوابغ ادت   یكیات اروپا او را یدر ادب. است ستی یتصورات وحدت اتوپ یشعر او دارا، و میل ایسیس

د از شعر یلر وداع نمود و به تقلیش“! عروضز “با شعر  1797او در سال . شوند یر غالب اشعارش مشاهده مد و جواتز  ت  بایز ، یآزاد
. گردند یونان باستان مطرح می ت  از دست رفته عرص طال یده آلهایغم ا، د ی از امیر غ، در شعر پر تحركش. ونان باستان پرداختی

ز فكر  ز دهها نیاو را شاعر ا. است، ات مشاهده شدهیطن و واقعو  یبایبا مناظر ز  وناتز یزبان متنوع اشعارش سنیی  یاو برا. نامند ی میر
ز شور و شوق آتش، ده آلیا یارزشها  . دهد یازخودنشان م ی شاعرانه ایر

 فلسفز  یستم هایتمام س یگوناگون از اشعار او برا  فلسفز  یهایر تفس. آورند   فلسفه كانت بشمار یمیر ر تعثین او را ز یاشعار آغاز  
ز محافل ن تاكنون مورد استفاده بعیصز ، قرن گذشته ستی یده آلیا خدا -عتیطب ستی یاو خود هوادار فلسفه پانته ا.  قرار گرفته استیر

ز هلدرل. بود  ، او در رس . د یاستفاده نما، ایسیو عمل و اقدام س –گرا   ت  بایسم ز یان هومانیحذف تضاد م ید از شعرش برای كوشیر
شود كه در آن یم یخ فرهنگ ابدی    ك عرص در تار ی در نظر او زماتز . ونان باستان داشتیبشكل دوران  یدیجد ستی یهومان یایرو 
ك انعكاس ی عتز یك منبع درك و احساس و حاالت است یعت یطب، چون او  ت  كهایرمانت یبرا. ند یباهم وحدت نما ت  و عقلگرا ت  بایز 

نمودن  او در اشعارش به قرباتز . جستجو نمود  ت  تگراعیت و طبید در انسانیرا با در نظر او عشق االیه. دهها یو عكس العمل ا
دازد كه برایم قهرماناتز  ق؛ مانند مواز  ت  اهل نظردرشعر او جنبه ها. ند ینما خودرا فدا یم، انیعت با خدایطب آشتی  ییر   یاز شعر رس 

 . راكشف كرده اند ، ت  گرا
  

ی
اف، به انقالب فرانسه: شد كه سه عشق او  مدیع اهل ذوف موجب جنون غم ، ونان باستانیان یو به فرهنگ و خدا ،به زنان ارس 

ز انگ آن دست برنداشت؛ حتا در دوره به  ت انقالب فرانسه و تحوالت اجتمایعیچگاه از حمایاو خالف همعرصانش ه. د یش گردیر
به پروسه انقالب ، انقالب فرانسه عقوت  ید یونان باستان و عقایغ فرهنگ یدوار بود كه با كمك تبلیاو ام. دن ناپلئونیحكومت رس

در روابط  ات انقالت  ییر آلمان پرداخت و خواهان تغ عادالنه اجتمایعیر ت از اوضاع غیو سالها به شكا. د یهن خود كمك نمایدر م
او   یگر ید یدر جا. باشد  ت  و مردم گرا، یآزاد، قت خوایهیحق: ست بر اساسیبایم، مورد نظر او  ستی یهومان ت  نوزا. شد  اجتمایع
 ید یونان باستان بای ت  مشاهده مجدد دوران طال یكه براگفته بود  

 
. ان برقرار گردد یعت و خدایطب، ان انسانیم ك نظم و هماهنیك

. د واقع گردند یمف عثماتز  یر سلطه تركهایونان از ز ی یآزاد یست برایبایكه م  ت  ه هایمرث. ه ها رسود یونان مرثیگذشته   یاو برا

ز خ غم انگی    به موضوعات زمان خود و تار  تی ونان پرسی، كیرسانجام او از رمانت ز از محقق گرویه.   كشورش بازگشتیر از  یپاره ا  ادت  یر
خ و ی    از تار  یروشنفكرانه ا یایچون او رو ، آورند  بحساب یم ستی یده آلیاش را ا تز یو فلسفه جهانب یو مجاز  یاشعار او را صور 

ز قهرمانانش ن، داشت ستی یده آلیفرهنگ ا  . هستند  انقالت   یست هایده آلی اغلب ایر
ز ش هلدرلیدر یفر  ز  بیر   1843و  1770 ی سالهایر

 
االت یاز ا یكیحاكم در  یاز دوك ها یكیكارمند دربار   یپدر و . نمود  در آلمان زندگ

ز هلدرل ت  بایز  یرو  د خاضیامروزه هنوز تاك. آنزمان آلمان بود   . شود ی میر
 

  زندگ
 

. افتیان یك پایست بشكل تراژدیكال  او چون زندگ

، گوته،  لر یبلكه با ش، نگ همكالسیاو نه تنها با هگل و شل. آنان بود  یبچه ها ا معلم خصوضیدربار و  یسالها كتابدار سالنها یو 
ما در آثار او یوتیت دیشخص. جنون گرفت 1802و در سال . ات خوانده بود یخته آشنا شد و در دانشگاه فلسفه و الهیهگل و ف

ل یاز اوا، یر سال تاخ 150با . در آثار افالتون یهمچون الهه ا، با یز  یاست با چهره ا یه نابغه اباشد كیمعشوقه اش م، همان سوزته
ز هلدرل به عظمت ادت  ، ستیقرن ب به  یو . تاكنون منتش  شده است 1975و  1943 یاز او در سالها یمجموعه آثار . بردند   تر یر

ز پندار و سوفوكلس ن: از جمله اشعار  وناتز یترجمه آثار  ز گر آثار هلدرلیاز جمله د. اخت پردیر ك یشنامه تراژدینما، ونییر یرمان ه: یر
اب، لیآش، ونانی، خطاب به هموطنان، انسان، یآزاد یبرا یرسود، جشن صلح، یشغل شاعر ، مرگ امپدوكلس ، نان و رس 

 ین، هتز یم یرسودها
 

 . ه هستند یر دونائو و غ، نكار ، نیما، نیرا: یامون رودخانه هایر پ یكیو اشعاررمانت مه زندگ
 

 . Homer 800 v. Chr. درسهای ادت  غرب -هومرکیست ؟۔ ۱۱۶
 

سال پیش 800هومر ، اگرفردویس هزارسال بعدازمیالد به گردآوری وشعرنمودن بخش  ازحماسه های قهرماتز ایران کهن پرداخت
ز غرب . ه رابصورت شعردرآورد ازمیان صدها اسطوره وحماسه قهرماتز یوناتز دو داستان تاریخز الیاس و اودیس، ازمیالد  مورخیر

نند 5000سال و تاری    خ فرهنگ سومری را4000تاری    خ فرهنگ یونان را  ز شهر ترویا درغرب آسیای . سال حدس میر محاضه وتسخیر
و درترکیه امروزی آن جنگ ، سال بعد یعتز درقرن هشتم پیش ارمیالد 400سال پیش ازمیالد اتفاق افتاد وهومر 1200حدود ، صغیر

 . میان یونانیها و ترویات  ها رادردو کتاب شعربلند حمایس خودیعتز در الیاس واودیسه بصورت شعرروایتی درآورد  تاریخز 
 نمود ، حماسه رسای یونان، هومر 

 
دواثر اودرآغاز ادبیات یونان وسنت حماسه رسات  . درنیمه دوم قرن هشتم پیش ازمیالد زندگ

قراردارد  اودرآغازشعراروپا . قهرماتز غرب قراردارند  ز نا" درغرب ترکیه امروزی است،  نیر "سمیر به گمان . گرچه وی متولد شهر ازمیر
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ز  شعر"  28000دوکتاب اوحاوی . اوغالب عمرخودرادرروی جزیره چیوس گذراند ودرروی جزیره لوس فوت نموده است، مورخیر

ی " هستند  مهیم روی ادبیات غرب ، به نقل ازکارشناسان ادت  . هگزامیی اززمان ورژیل تا زمان جویس از خودبجا گذاشته آثاراوتاثیر
 نویسان اورا شاعری . اورا آموزگارادت  خودبشمار یم آوردند ، حتی دردوره باستان وقبل ازمیالد عده ای ازاهل شعر . اند 

ز
بیوگراف

ان، خواننده وآوازه خوان مسافرسیار نابینا ونقال میدانند که آنزمان دردربارحاکمان افیان وی، امیر امیان مردم معمویل درکوچه ارس 
گروه دیگری وی ،  گرچه گرویه اوراشاعر آندو کتاب میدانند .  وبازاربه رسگرم نمودن ونقل داستانهای حمایس کهن یم پرداخته است

 . را تنها گردآورنده ونقال اشعاروداستانهای حمایس پیش ازخود بحساب یم آورند 
باکمک اوازمیان صدها شعرحمایس وقهرماتز . شعرشفایه یوناتز یشماریم آورند گرویه هم هومر رادرآغازادبیات کتت  ودرپایان 

ین آنان بزمان مارسیده است ی آنزمان بود ، زبان شعرحمایس. دوعدد ازمهمیی دراین دوحماسه بخش مهیم ازفرهنگ جزیره  . زبان هیز
انس مورداستفاده ب. کرت وفرهنگ مکیتز نقل شده اند  ز زبانشناسان مکتب اسکندریه درقرن . وده استزبان هومری گویاتا دوره بیر

اطالعات امروزی درباره هومرمعموال ازدوران . سوم پیش ازمیالد درمرصاشعاراورا بصورت کتت  به نسل های بعدی انتقال داده اند 
قیع آنزمان یونان طبییع وجهانبیتز وا، گروه دیگری مدیع هستند که اشعاراونایس  از واقعیات مستقیم.  هلتز به زمان مارسیده است

 . ریشه گرفته اند 
درعبادتگاه والمپیای . پیش ازمیالد درنقاط مختلف یونان درمیان مردم نقل میکردند  6اشعار هومر را خوانندگان سیار ومسافر ازقرن 

 گوناگوتز موردتوجه مردم آن زمان قرارداشتند ، موردنظرهومر 
 

دس برای دوکتاب شعراوهمچون کتات  مق. خدایان وبت های سنیك
. نه تنها ازقهرمانان زمیتز بلکه ازخشم های االیه خدایان سخن گفته اند ، یونانیان و مستعمره نشینان آن درغرب آسیای صغیر 

 که آن زمان باخندهها وخشم های خود شباهتهات  به انسانهای معمویل زمیتز داشتند 
درآثاراو که مدتی بصورت دین . ؛خدایاتز

ام بودن وتنها برتری خدایان برانسانها این بود که آنان فناناپذیر ، انسانها تصویری ازخدایان هستند ، د یوناتز مورداحیی
زکارانه. وقادرترازانسانهای معمویل بودند  ام به خدایان نه تنها حسابگرانه وعاقالنه بلکه پرهیر

 ، احیی
ی
نه تنها فعالیتی اخالف ز وکارنیک نیر

وهای خارج  گردید زبان ادت  . بلکه امری زیبا وخوشایند بود   درمقابل نیر
 . هومر آنزمان موجب وحدت میان اقوام یوناتز

ازدوکتاب الیاس و ادیسه نسبت داده اند؛آزآنجمله، به هومر غیر ز کیکلوس های ،  رسودهای هومری: اشعاروکتابهای دیگری رانیر
چوپاتز مارگیته، حمایس روایتی  ز ز کلیله ودم، رسودهای خدایان، رسودهای طیز رسودهای . نه ای جنگ موش و قورباقه ها وکتاب طیز

رسودمذهت  درباره خدایان بسبک حمایس هومری هستند که درزمان باستان آنان را به اونسبت  33مجموعه ای از، هومری
 آنان. راپسودها یا خواننده گان مسافرسیار برای مقدمه نقایل ورسودخواتز خود ازاین رسودهای هومری استفاده میکردند . میدادند 

عناض . نبوغ هومر درترکیب سنت شعری وفرم فردی ادت  بود . پیش ازمیالد ازطریق شاعران گمنام رسوده شده اند  7احتماال درقرن 
دیده میشوند  ز دازی های فوق العاده درشعراو نیر  . زبان آرکائیک وخیالیر

در کتا ز شعررسات  ازاوکمک  اهمیت تئوریک آثارهومردرآنجاست که نه تنها ورژیل وهوراز بلکه ارسطو نیر امون هیز ب بوتیقای اش پیر
اشعاراونه تنها قرنهادرکتابهای دریس اروپا بلکه درروی شاعران نسل بعد وروی جهانبیتز جوامع یونان باستان . گرفته است

درتئوری . ختند کشورهای رویم زبان ونویسندگان مشهورایتالیات  به کشف دوباره هومرپردا،  دردوره رنسانس. ازخوداثربجاگذاشته اند 
بلکه ، هومر اثرمهیم بجاگذاشت، ادت  دوره "توفان وهجوم" زمان گوته درآلمان چون آنان ریشه تمام ادبیات عال رانه درهیز

 . درطبیعت جستجو میکردند 
ز است، اثرهومر ، کتاب الیاس بیت  16000این کتاب بازباتز فوق العاده شاعرانه دارای . قدیم ترین کتاب شعرادبیات مغرب زمیر

ی" است امون خشم آشیل؛قهرمان میل وایده آل یونان باستان است24. شعر"هکزامیی اشعاراین کتاب به . رسوداین کتاب پیر
؛آنزمان مستعمره نشیسن یونان 10محاضه  روز  50حوادث . یم پردازد ، ساله شهر ترویا ازطرف یونانیان در غرب آسیای ضغیر

ی این کتاب دارای عناضلهجه ایوتز . شعردرآمده اند آخر محاضه ترویا دراین کتاب بصورت  منقدین . اولیش  میباشد –زبان هیز
ز یم پردازد   نیر

ح جهان انساتز تسلط انسان برخوددراین کتاب باالترین فرم . ادت  مدیع هستند که هومردراین کتاب به رس 
عنوان این کتاب از ایلیون گرفته شده که نام ، یاسال. رفتارمطلوب انساتز ورفتارصحیح درمقابل خدایان مورداعتقاد آنزمان است

ز شهرترویا در  و ترویات  درآنزمان، طبق اشعار آمده دراین کتاب. سال پیش ازمیالد بوده 1200پیشیر
مبارزه ، مبارزه دو ملت یوناتز

ق ترویات  دو دسته وگروه از خدایان است که از این دوطرف جنگ حمایت میکردند و رسانجام خدایان غرب یوناتز 
برخدایان رس 

وز شدند   . پیر
ازکتاب "الیاس" است که به لهجه ایوتز رسوده شده، کتاب شعر"اودیسه" ز سند آغازادبیات غرب . جوانیی این کتاب رادومیر

ههای شعرشفایه درآن درج شده اند که تازمان فرهنگ جزیره کرتی . بحساب یم آورند  ز مکینه ای به عقب -همچون کتاب الیاس انگیر
ی آن بصورت  12200. این کتاب ازنظرزباتز مدرن تر از کتاب الیاس است. وند میر  ماجرای سفرهای پر رنج ، فصل 24شعر هگزامیی

ح . ادیسه وبازگشت وی به وطن نزد همشش است  .  روزآخر جنگ ترویا دراین کتاب ضبط شده اند  40روایت رس 
 

کشتی شکسته گ
ز بازگشت به وطن ز دیگراین کتاب است، انهدردریای مدییی ، ادیسه درحیر تصویری ، فرق محتوای آن باکتاب الیاس. ماجرای غم انگیر

توانات  تحمل ، از جمله صفات ادیسه دراین کتاب: بلوغ شخصیت. جدیدازانسان ورابطه دیگر نسبت به خدایان یوناتز است
 
 

هویس  ، اطاعت درمقابل خدایان، دردورنج زندگ ز دازی واحساس مسئولیت هست، تیر ح انسان ، دراین کتاب. ند خیالیر آنزمان به رس 
"پرداخته شده است ی داده شده است، و به خلق وانسانهای ساده ورنجی  دراین کتاب، "نویتز . خالف کتاب الیاس اهمیت بیشیی

مهیم داشته است، این کتاب نه تنها روی حماسه رسات  دوره سدههای میانه غرب ز تاثیر این  ادیسه در . بلکه روی دوره رنسانس نیر
دازد که درغیاب او ، کتاب بعداز سالم رسیدن به وطن در ایتاکا   مییر

ز
ف مزاحم همشش پنلوپ شده ، به انتقام از مردان مزاحم ارس 

 . بودند 
 . شدن یل ابدیدال ، شاعر 

  

 تكان دهنده !  ت  نام ها، شعر ۔ ۱۱۷
 

 (  (Horaz 65 – 8 الدیقبل از م. هوراز 
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نام كامل او . ود یر رم باستان به مدرسه م یخواه و اصالحگرایجمهور  شاعر میل، ست كه هوراز الد ایش از میسال پ 50حدود ، زمان
 ك كتاب است ویلی یگرچ مجموع اشعارش به قطور .  دهیرس ك بنده آزاد شده است كه به نان و آت  یفرزند ، “ملك هرات فلك“
ز ن چنیجهان ا سال است كه اودر محافل ادت  2000ش از یب خوش باش و  حایل“ام نوشت كه یش از خیاو پ.  شهره آفاق استیر

 . !“فكر برباد مكن 
ز رسایهورازرا مهمیی   ز رم باستان ن ین طیز دانند چون او شاعر یم“ شعر مطلق“نده یهم اورا امروزه نما گرویه.  آورند   بشمار یمیر

ل یشعر طو  یبجا. باشد یم میدر قد“ شعرنوگرا“از آغاز گران  یكیه و یاوازهواداران محفل اسكندر . فرم است تا محتوا  یتوانا
ز شیپ حمایس با  یاست هیز  یاثر ، تی یو هر ب. باشد  د مانند تابلو نقایس  یبا یدر نظر او هر شعر . او به رسودن شعر كوتاه پرداخت، یر
ر در شع چون فقط احساسات شخیص. احساسات شاعر  یباشد برا یدید تاكیو هر واژه با. شیها یو قانون مند اضز یر  یپروسه ا

ز ك نیوگرافیاشعارش اتوب، او غالب است آنكه موجب  یگر ید، د باشد یمف نكهیا یكیل است؛ یشاعر قا یاو دو نقش برا. نامند ی میر
 . خاطر گردد  فراجز 

ز ن به انتقاد اجتمایع، انسان ی از اشاره به ضعف هایر او غ. خوف از مرگ حاكم است، تی یپشت هر ب، در شعر او گایه  پردازد و   یمیر
در  یانه رو یو م، یخونشد، اعتدال، قناعت: او  اخطار فلسفز . فراتر بگذارد  یعیطب یش را از مرزهاید پایكند كه انسان نبایه میتوص
 
 

ند یاز جوانان م، دارد  اتز یپا، گرچه هر درد و رنخ  .  است زندگ غ فلسفه لذت یتبل، او در جواتز . خواهد كه خوش باشند و لذت بی 
  ییر عزلت و گوشه گ، كور نمود و در كهنسایلیاپ

ی
 . شنهاد كرد یرا پ رواف

اتوران خود یل حضور مدام جنگهایبدل ه یارث، انسان را:حرص و طمع ید و ضعفهاید گردیاست و رفرم ناامیاواز س، و خارج   یامیر
 ع نگاران ادت  یز وقاا یكیاو . ران بود یونان و ایرم و  یخ و اسطورههای    امون تار یر او پ فلسفه خصوض. دانست و خوش گذراتز  یخوار 
ز است نیخ و سی    تار   خواننده گایه، در شعرش. الد یش از میامون جامعه رم درصد سال پیر است پ یآثارش سند. د یآ  بشمار یمیر

 
 

  ش  یگواه قناعت و درو   و گایه -شاهد شور و لذت در زندگ
ی
، ت  جمعگرا، دوستی ، عشق: است از  فی یشعر او تشو . گردد یم رواف

اب نویس  ، عتیطب داز یخ یاو بجا. را فراموش نكنند  یو باز ، رقابت، عشق، ورزش: خواهد كهیاز جوانان م. و آواز  رس  به طرح ، یالیر
دازد یخود م احساسات واقیع ز شور و غم ن. یر دازند یگر میدر شعرش به رقابت باهمد  گایهیر  . یر

  ،كیو تئور  یاد یها ت  ل توانایل بدلیورژ . دانستیت هومر میدانته او را به اهم 
ز
اتورزمان خودمعرف نمود تا مورد  اورا به امیر

 ینگ او را نه تنها شاعر یلس. آورند   او بشمار یمیر ر تعثیو برشت را ز ، هسه، بودلر ، لر یش، گوته،  ات غربیدر ادب. د یر قرار گ باتز یپشت
ز و عقل نامیبلكه نما، لسوفیف شناسنامه و  یه هر واژه اش داراباستان دانست ك ت  نده هیز شعررسایچه اورا تنها نماین. د ینده طیز

 یعناض  یانه هوراز دارایفلسفه عام. دوره باستان دانست شاعره لزت  ، خودرا شاگرد سافو ، هوراز  ویل. است خاض یپرونده و جا
 یاز فلسفه اپ

ی
  مهیمیر تعثهوراز . ات غرب بودند یادب یده آلهایاز جمله ا، او قرنها  یزبان و هیز شعر . آنزمان است كور و فلسفه رواف

 . اروپا از خود بجا گذاشته است یشعر بعد یرو 
 

 سندهینو  خوایه یجمهور ۔ ۱۱۸
 
د یل خود را در خارج از وطن در تبعیست سال از عمر طو یحدود ب، یفرانسو  یس و داستانشایشنامه نو ینما، شاعر ، كتور هوگو یو 
ز ن یبرخواهم گشت كه آزاد د:من زماتز او جواب دا، كه دولت وقت از او دعوت به بازگشت نمود یست و زمانیز   به كشور بازگشته یر

ب المثیل. باشد  كتور یو . ه خدابودن نمود یشاه احساس سا، د كرد یكتور هوگو را تبعیو ، كه رسنوشت  یانه آمده:از روز یعام ودر ضز
 ویل، بود  مذهت   یگرچه او خود شخصا فرد.  ختیرا برانگ و دولت سلطنتی  خیون مسیاش خشم مذهب یهوگو با آثار انتقاد

 . ن از دولت بود ید ت  شه خواهان جدایهم
 

كت در مسا ادت   زندگ  یجانبدار  یاو برا. ختیدرهم آم ایسیو س ت  ل اجتمایهوگو با رس 
 . وستین زمان خود پیك به جناح مبارز یالئ یك جمهور یاز 
 زن 1885تا سال  1802بود كه از سال  ك افش دوره ناپلئوتز یكتور هوگو فرزند یو 

 
ساله بود كه جنازه همشش را در  66او . نمود  دگ

چه یآخر . ل داد یبه وطن تحو  یخاكسپار  ید تا مرز فرانسه حمل كرد و آنرا برایتبع ر یش بصورت ز یادداشتهاین جمله آمده در دفیی
 یسنده اینو ، فرانسه 1848 انقالب یر ر تعثیكتور هوگو ز یو . دان عمل را ترك نكردنیزدن و م یدست به كار  عتز یاست:عشق 

ز آرمانگرا و خوشب خواهان فرانسه یاز جناح چپ جمهور  یل جانبدار یاو پنجاه ساله بود كه به دل. زحمتكشان شد  یوز یر  نسبت به پیر
 . د یمجبور به ترك وطن گرد

دام او .  د یاش چند برابر گرد ت جهاتز یمشهور ، از آثار او  لم درآوردن بعیصز یستم با به فیدرقرن ب دوازده بار و رمان  كتاب گوژپشت نیی
ده یو عشق به ا عدالت خوایه كتور هوگو را سنفوتز یان و ینوایكتاب ب  ن ادت  یمنتقد. لم درآمدند یست بار به صورت فیان بینوایب

ان م اض برحق رنجی  ز دروغ یان اسطورههایاودرآثارش معموال از شكست و مرگ و پا. دانند یآلها و اعیی ناگوار خی   یدههای و پدیر
 یاز كتابها بعیصز  یمحتوا، عدالتی  خرافات و ت  ، یمار یب، زجر ، ان فقر یپا، كتاتور یفرارد، طانیمرگ ش، نارزدن خالق جهانك.  دهد یم

 . او هستند 
ز زمان خود ن ت  و اجتما ایسیاوشاعرمقاومت س  ،  ازجمله مجموعه اشعار او .  بود یر

ی
ف ، ابان و جنگلیخ یو رسودها، ها  كتاب:رس 

 یاشاره ا، م ناپلئون سومیه رژ یعل اشعار مقاومت او . رسود ، انیخطاب به دانشجو : بنام یشعر ، انقالباز  یاو به جانبدار . هستند 
ز كارگران ن  یبه خواسته ها  . باشند ی میر

وع گرد شیشنامه نو یهوگو با تاتر و نما ت ادت  یفعال شنامه یاز جمله نما. ك بود ید تاتر رمانتیجد یه گذار تئور یاو در آغاز پا. د یرس 
 اثر جاوداتز . نه رمان و داستان بلند استیهوگو در زم ت عمده ادت  یامافعال، خوش هستند  و پادشاه الگ، او: درام هرماتز  یها
دام-انینوایب پدربزرگ بودن-ماسك خندان-گوژپشت نیی – ك اعدایمیساعات آخر -حرف و عمل-طانیآخر خالق و ش یروزها-هیز

 . او هستند  یانها و رمانهان داستیاه از مشهورتر یو پرچم س-افسانه قرن
دام او   یستهایالیسوس یبرا ت  گو،  نیباشد كه بقول منتقدیم ت  ك اثر اجتمایان ینوایرمان ب. است خز یك رمان تار یرمان گوژپشت نیی

ز اول، اهیرمان پرچم س. دهد یرا نشان م سم ادت  یورود هوگو به ژانر رئال، ك اعدایمیآخر  یرمان روزها. نوشته شده مذهت   انقالت    یر
 . است ین كتاب ضد برده دار یاهان و بزرگیی یاثر دفاع از جنبش س
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نده  یخ و آی    گفت:تار یهوگو م. را كشف نمودند  و جهان وطتز  انساندوستی ، از صلح خوایه ت  ستها در آثار هوگو جنبه هایسوررئال
ز انسانگرا، كشور  ، از آن پرداخت نایس   مدرن و عوارض جنت   اونه تنها به انتقاد از جامعه صنعتی . هستند  و انساندوستی  ت  آبسیی

  یبلكه طوفان و گردباد تضادها
 

ح ین مسیگفت:دیهوگو م. نكه خواننده را به وحشت اندازد یبدون ا، را هم نشان داد  و هستی  زندگ
فت و پاكساز یچگاه قادر به پیه  . زد  و خشن را كنار یر د خالق انتقام گیمان و اعتقاد بایدر ا. جامعه نخواهد شد  یش 

از هیز آوانگارد روشنفكران و هیز  مخلویط، ده آل او یهیز ا. كرد   د خلفی یگفت:هیز را بایاو جانبدار هیز ساده و همه فهم بود و م
 . بود  یساده توده ا

 
ك نفس دو جلد  یمن با ، است!  ت  سنده توانایكتور هوگو چه نو ین و یا: سد ینو یآثار او م فلوبر در باره ساده گ

 اوراخواندم، رنكتاب: افسانه ق
ز پوشك، سیانگل ی برایر شكسپ، ا یتالیا ینده مانند دانته برایسال آ200فرانسه در  یسد:هوگو براینو یز آراگون میلو .  ه و  یروس ی برایر

تنها ، ات فرانسهیخ ادبی    سد:درتار ینو یزوال م. شد  یسنده فرانسو ین نو یمحبوب تر ، یر هوگو در كنار مول. آلمان خواهدبود  یگوته برا
. كنند یهوگوم ید كتابهایگار خود را خرج خر یشناسم كه پول توتون س را یم من كارگراتز ، سه كرد یكتور هوگو مقایتوان با و ی را میر تول

 . غ ننمودند ی    در  چ كوشش  یكتور هوگو از هیت و یمجدد و محبوب ت  نوزا یستها هم برایبرتون و سوررئال، آراگون
Henrik Ibsen (1828- 1906) 

 

  !  یخودیر جشن غ، یخود اعدام۔ ۱۱۹
 
بود اگر از تمام یكو میچه ن. دهند یم یاجازه برگزار ، بسنیا یبرا كنند و به جشتز ید سلطانپور را اعدام میچون سع شیشنامه نو ینما

 یاعدام
 

از  یادیبعد از . شدند یده مین به محاكمه كشیشد و مقرص یت میثیآشكارا و عمال اعاده ح ایسیو س ت  و اجتما ان فرهنیك
ب و شتم نیم. شود  یم ران قدرداتز یبسن درایاز ا جشتز  ها یطیدم كه تازگیشن، روس ماندلشتام شاعر اعدایم كت   دانم بدون ضز رس 

ز حسیر استاد ام یهم برا شود مراسیمیم، كنندگان ح مخترص یدر مطلب ز . ست ؟یبسن كیا. ا نه !؟یانپور برقرار نمود ی آر یر  یر رس 
 . آمده یدرباره و 

------------ 
شنامه ینما، بسنیا كیهیز  را با نام ات جهاتز یادب راتز یاز دوستداران ا انپور نمود كه بخش  یاز دكیی آر  یادینجا ید در ایدر آغاز با

 شیتوان گفت درام نو ینا میقی. ش اروپاستیسال پ150در  یانتقاد-ت  ات اجتمایاز آغازگران ادب یكیبسن یا. آشنا كرد  یس نروژ ینو 
 یشنامه هایاو خالق نما.  قرار داد یر بسن تاتر اروپا را تحت تعثیا یانتقاد یشنامه هاینما. قابل تصور استیر او غاروپا بدون نام 

ز ن یسم انتقادیرئال او مانند جمالت قصار  یسالها نقل قولها. ات نروژ بشمار آورد یادب یكهایاز كالس یكیتوان او را یامروزه م.  استیر
از آثارش سالها در اروپا  گرچه بعیصز ،  دهند یلر قرار میو ش، یر شكسپ، برشت: یثار او را در كنار كارهات آیاهم. چه ورد زبانها بود ین

 . شدند  ا سانسور یمیممنوع بودند و 
ز بسن بیك ایهیز    یالدیم 1906و  1828 ی سالهایر

 
از تجار شهرشان  یكیپدرش ، متوسط برخاسته بود  یاو از خانواده ا. نمود  زندگ

 . ورشكسته شده بود  یه دار ید نظام رسمایتحوالت جدبود كه به علت 
 

موجب فقر و فشار  تجارتخانه پدر در نوجواتز  ورشكستیك
 . ازمند را با گوشت و پوست خود حس نمود یبسن از آن زمان درد مردم نیا. به خانواده او شد  ت  اجتما
 1848با وقوع انقالب . بنام ماركوس ترانه پرداخت یارز مب یلیسم تخیالیات سوسیاز نظر  یبه هوادار  ل او در جواتز ین دلید به ایشا

ا به علت فرار از یسال از عمر خود را به دلخواه 27ش از یبسن بیا. خواهانه پرداختیبسن به رسودن اشعار آزادیدر شمال اروپا ا
 . گر بود ید یااو با تاتر كشوره ت  ج آن آشنایاز نتا یكیست كه یراستگرا در خارج از وطن ز  یخطر توطئه گروهها
ز ت ناچیون جمعیلیپنج م-است كه باوجود چهار ینروژ وطن او كشور   ی خود ادیر

 
در قرن . م كردهیتقد به فرهنگ جهاتز  بان بزرگ

. درگرفت ت  ات اخالقگرایو ادب ت  باگرایات ز یان دوجناح طرفدار ادبیم یدیك اروپا بحث شدینوزده زمان او همچون دوران رمانت

 -ایسیالت سیكشورش وارث تماات قرن نوزده  یادب
ی
بسن با آغاز یا. ك شد یخواهانه رمانتیات آزادیو نظر  یعرص روشنگر  اخالف

 . وستیهن اش پیم یبه جنبش كارگر  ت  مبارزات اجتما
ز نما مجلس میل 1866در سال  ز او تع یبرا یحقوق ساالنه ا، یآتش سوز : شنامهینروژ به موجب نوشیی ال یبسن با خی كرد تا اییر
از اهل  ق و قدرداتز یند تشو یگو ین كار را میا، توان گفتیامروزه م. اش جامه عمل بپوشاند  ف ادت  یه مسافرت برود و به وظاراحت ب
 .  فرستادن ! یر دن و آنها را به ته دره پنجشیسندگان را نكشیاتوبوس نو  نكه ترمز دستی یقلم نه ا

ز ان جامعه مردساالر و جنبش زنان نیبسن برخالف رسم روزگار و فرهنگ حاكم زمان خود با قربانیا در قرن . نمود  ی ابراز همدردیر
ز بود كه با كمك آن زنان ن یرسانه ا، اتیادب، نوزده خانه : بسنین اثر ایمشهورتر . كردند ی خواسته ها و مسائل خود را مطرح میر

ز ن، عروسیك بسن یا. دهد یعادالنه را نشان میر در جامعه غ شنامه فشار و ظلم به زنانین نمایاو در ا.  در باره مبارزه زنان نوشته شدهیر
ز نكه آنرا تمیا یمن برا ود تا در آن شنا كند ویلیر زوال به درون باتالق م: سد ینو  ات یمینگونه ادبیدر باره ا در آثار او معموال .  كنمیر

  ت  مسائل اجتما
 

 او نه تنها وا، اشباح: شنامهیدر نما. شوند یمطرح م به شكل موضوعات خانواده گ
 

وند و ازدواج یزن در پ بستیك
 یاز هم پاش یدهد بلكه درد و رنج كودكان در خانوادههایپدرساالر را نشان م ت  بورژوا

ز
بسن به انتقاد از یا. كند یم ده شده را معرف

دازد كه مردها در آن معیم یجامعه ا ز رفتار و كردار زنان را تع یارهاییر  . كنند ی مییر
 یفساد و پوس، وحش   مرغات  : شنامهیاو در نما

 
تضاد ظاهر و ، دشمن خلق: در درام. دهد یرا نشان م یه دار یجامعه رسما ده گ

ز اگر ما مرده ها برخ: شیو در نما. د یر گیوب را به انتقاد میجامعه مع ت باطتز یماه ، دهد یدرام را نشان م و انساتز  ت جهاتز یاهم، مییر
  له و منفعت پرستی یح، دروغ: كین قطعه او بطور سمبولیدر ا

 
 . گذارد یرا به بحث م و جامعه طبقاتی  در زندگ

بسن به یا. كرد یمبارزه م ارتجایع ت  مد روز آنزمان بود كه با سنت گرا ك میلیده رمانتی پدیر ر تعثیبسن ز ین ایآغاز  یشنامه هاینما
الیل شنایس ت  بایز  یانتقاد از ارزشها ز ن ایسیسم سیی  ا یو  فلسفز ، كیعناض سمبول یدارا ش گرچه در آغاز یشنامه هاینما.  پرداختیر

 یكار نو   یبسن در ابتدایا. آورد  یرو  یانتقاد ت  او در خاتمه به واقعگرا ویل، ك بودند یفولكلور 
 

 فلسفز  یدرامها ده سایل سنده گ
الیگرچه او خود فرزند ل.  نوشت ز آن ن منفز  یبا جنبه ها است ویل ت  سم اروپایی  جامعه و  بسنیا.  مبارزه كرد و از آن انتقاد نمود یر

او نه تنها به موضوع حقوق و حركت . د یبه نقد كش خاض ت  شناخت و آنرا با توانا یم طبقه بورژوا را بخوت   عتز یطبقه خود 
اضز  ت  اجتما ، او در آثارش نه تنها روباه صفتی . شدن كشورش هم پرداخت صنعتی  ج منفز یكارگران و نتا  زنان بلكه به جنبش اعیی
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ز دهد بلكه تضاد بیرا نشان م یر ه داینظام رسما ت  دورو  یر

ی
  ینظر   اصول اخالف

 
او از نظام و . كند یرا عمده م خشن عمیل و زندگ

 یت استثمارگر را نمایك گروه اقلیمنافع ، كند كه با لباس دمكرایسیانتقاد م اصویل
 

قهرمان درام ، بسنیبا مرگ ا. د ینما یم نده گ
س ز اول ن در طول جنگ جهاتز . دند گر مردها شیبار د، مرسوم آنزمان ستی یونیاكسیر به پركردن  یاسلحه ساز  یا در كارخانه های زنان یر

خواهانه حقوق  یتساو  یناخواسته در حركتها توقفز  عتز ی، به كار گمارده شدند  ط فرویس  یبل یا در باجه هایخمپارهها پرداختند 
 . زنان صورت گرفت

 

 یماكس۔ ۱۲0 
 

 در كالس درس م گورگ
 
ز ك روز گرم پایدر   یآقا. فالن شهر به كالس درس انشاء رفتند  یها یار یدانش آموزان محله بخت، ن روز چهارم آبانیبعد از تمر  یییر
ز موضوع انشاء را چن، عال بود  یخ از دانششای    ه تار یسانسیمعلم انشاء كه ل، براتی  ز  تعیر  تابستان چگونه گذشت ؟:  نمود ییر

 
ی
ز ه انشا اش به جلو كالس آمد و چنهمراه ورق، معروف به محمد حموله، نوبت محمد طاف   یبه علت گرما:  خواند یر

 
 هوا و تنیك

م و با یانداخت خانه پشت مسجد را به رودخانه كارون یمیمرده شو  چوت   یتابوت ها، محل یر بچه هایخانه اغلب شبها همراه سا
 ب ت  ایك جنگ در یهم  گایه.  میكردیم یق سوار یآنها قا

ز  یو گروه احمد ر ، یبابادمعروف به رجب ، زهی باند رجب دیر
 

معروف به ، یك
م و آنها را دوباره به اطاق مرده یكردیم یخكار یم یده را قدر یب دیآس یشبانه تابوت ها یآمد و بعد از باز  ش یمیپ، یاحمد منجز 

 . شب بعد  یم برایگرداندیخانه مسجد برمیشو 
دن آنها به یبا رس. میگرفتیوه سنگر میبار م یكاب هایپما منتظر ، محل ت  در جاده رسباال، شد یخنك م یو عرصها هم كه هوا قدر 

ز یكرد تا میباز م یرا قدر  ید و چادر بار یپر  به پشت ركاب یم یكی، محل ت  رسباال ز ها پای  وه ها و سی   كارگران فصیل  یزنها. زند ی بر ییر
ز ما را همچون راب، و عمله محل ساختماتز   باتز یل هفت لنگ با پشتیهل زن ال چهار لنگ همراه دیتوشمال ا. گرفتند ی هود جشن میر

ز ساز و دهل م یفه بابااحمدیشكال طایم ان دم بخت با لباسهایكردند در حالیم یو چوب باز  یجوانان تركه باز . دند یر  یكه دخیی
ز كل م  نمودند و دسته جمیعیم یرنگارنگشان دستمال باز   ! .. ی ی ی. ت  .. یل یل. … یل یل یل…كیل،  دند یر

دار یروقت از خواب بید، ر درخت كنار و سه پستانیز ، وار یاط بدون دیبه علت تابش سوزان آفتاب در حنكه یصبح ها بعد از ا
م و بعد از یرفت آن طرف رودخانه یم یكبوتربازان محله ها  یر بچه ها به شكار كبوترهایخود همراه سا كمان كش  یر با ت، شدمیم

 . میفروخت رزان یممت ایرا در بازار مرغ فروشان به ق كبوتران زخیم،  شكار 
  یدن انشایبعد از شن، از همدان به جنوب بود  یدیك معلم تبعیكه   براتی  یآقا

ی
خطاب به ، معروف به محمد حموله، محمد طاف

.  اندازد  قبل از انقالب یم یه تزار یدر زمان روس م گورگیان آثار ماكسیرسپنا اد پابرهنه ها و ت  یپش ! محله شما آدم را ب: او گفت

. دن كند یدعوت كردند كه شخصا از محله آنها د براتی  یاز اقا، بچه با رسدادن خنده. دهیچش و آدم تلخز  تلخز  عتز یهم  گورگ

. بكند  یمبارزه با فقر و فالكت كار  یم گرفت براید و تصمیها به جان خر  یار یدار از محله بختید را با دیدرد و رنج تبع براتی  یآقا

. دو دخیی كوچك است یدارا، رزمان ازدواج كرد یاو چون د. شه از اداره آموزش و پرورش اخراج شد یمه یبرا بعد از انقالب او ویل

ز حدود ساعت پنج صبح با ماش، زود  یباز كرده و صبح ها وه فرویس  یاكنون م براتی  یآقا ه به بازار عمده یوانت همسا یه ای كرایر
ز ماش یند و از رو بان جوانیی بارها او را هل داده ایرق. ود یر وه میم فرویس   ز  پایر دم با دست گچ گرفته در یكبار او را دی.  انداختند ییر

. گردم  یم م گورگیماكس یمن هم از آن روز دنبال كتاب ها. ر بغل داشتیز ، اتیفه ادبیوظ: بنام م گورگیاز ماكس كه كتات  یحال

 ید است آمر یام
 

ز هم با استال كا ادعا نكند كه گورگ  . ق بود ی رفیر
ده و آدم را به ین برابر گردیت آن چندیجمع، ان به شهر یگرجه به علت مهاجرت روستائ،  ها هنوز بهیی نشده یار یبخت اوضاع محله

 . اندازد  االت نامتحد یمیدر ا-هارلم -ار محله ی
 

 . میان جنگ و فاشیسم، شاعره۔ ۱۲۱
 

 Ilse Aichinger (1921- ?). نویسنده اتریش   -، ایلزه آیشینگر 
 
 
 ما

 ن وداع نسیل بدو 
 . که مقصدی را مالک بود 

 مقصد را باور مکن 
 . شد  وداع مهم

 میان من و زبانم 
 آتش بش مرگبار ؛ 

ز   برای گفیی
ز
 چون حرف

 . نبود 
 
 دوم و عضو گروه ادت  ، خانم ایلزه آیشینگر  

شاعره و داستان نویس اتریش  ییك از نمایندگان مهم ادبیات مدرن بعد از جنگ جهاتز
مقاله و ، نمایشنامه رادیوت  ، رمان، داستان، او خالق شعر . بب نیمه یهودی بودن تحت تعقیب فاشیسم قرار گرفتآلمان به س 4۷

" . و به عنوان زتز نیمه یهودی اجازه تحصیل نیافت، نقد ادت  است مادرش یک پزشک یهودی تبار و پدرش یک آموزگار "آریات 
اپوی فاشیسم بود او خود شاهد اعزام یهودیان اتریش  به اردوگاه های مرگبار گاز چون خانه شان در شهر وین نزدیک اداره گشت. بود 
کودکان یهودی ،  در دوران کودگ او . بقتل رساندند  ۱۹4۲مادر بزرگ و خواهران و برادران مادرش را ماموران فاشیسم در سال . شد 

ستانها بازی میکردند ، زرد داود روی سینهنه تنها اجازه نداشتند روی صندیل پارکها بنشینند بلکه با حمل ستاره  او در . باید در قی 
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موضوع تنها رمان او رسنوشت . آثار اتوبیوگرافیک خود به کودکان یهودی اشاره میکند که بطور راسیستی از هم جدا شده اند 

 . راسیستی کودکان تحت تعقیب قرار گرفته جنگ جهاتز دوم و فاشیسم آلمان است
ز خلق  زیر تاثیر سوررئالیسم کافکا ، ه در آغاز تحت تاثیر مکتب ادت  آبزورد بکت و یونسکو بود ایلزه آیشینگر گرچ آثاری آوانگارد نیر

 . او در آثارش خاطرات و مشاهدات خود را بصورت بیگانه ای مطرح نمود . نمود 
ی، چوبه اعدام پای –از آنجمله . نمایشنامه و نقد است، رمان، شعر ، مجموعه آثار محدود او شامل داستان داستان آینه ، زنجیر

 ام، ای
 

ا ، راهنمات  مجاتز ، دکمه ها ، نقد ادت  کالیست و کافکا ، دیدار از کلیسا ، اخبار روز ، من و زبانم، واژههای بد ، محل زندگ ز  الیر
ا  ز ز دروازه، ندعوت به سوء ظ، خارج از وطن، یال کوه، مادر بزرگم، سه دیالوگ، هیچ لحظه ای، صحنه ها و دیالوگها ، الیر ، چهارمیر

ز روستا  ز ، ساخیی  . هستند ، و خاطرلت کودگ ام در سینما ، االغ سی 
ز است. نام دارد  رمان مشهور او " امیدی بزرگیی "  نیر

پییی هرتلینگ در باره اهمیت تنها رمان . او خالق نمایشنامه های رادیوت  فراوتز
ینگر در کتاب مجموعه نقدهای ادت  به همکاران نویسنده اش مانند  آیش. او یم نویسد که آن هنوز منتظر نظر منتقدین ادت  است

 . کالیست و کافکا اشاره یم نماید 
او با وجود دریافت جوایز گوناگون . و جایزه ادت  کافکا است 4۷ایلزه آیشینگر برنده جوایز ادت  بیشماری از جمله جایزه ادت  گروه 

 . تحصیل رشته پزشیك را ناتمام گذاشت، بعد از جنگ او به دلیل وظایف ادت  . یم نویسد که نویسنده نباید خادم دولت گردد 
او در آثارش تقاضای استقالل . آثار ایلزه آیشینگر تاثیر مهیم روی داستان کوتاه نویش مدرن ادبیات آلماتز زبان بجا گذاشته ست

دازد وی توصیه میکند که انسان نباید به سانسور خاطرات جنگ و . زبان یم نماید  ، او در آثارش امید به عشق. مرگ خود بیر
ز است. آشتی و برادری را تبلیغ یم نماید ، انسانیت  رادیکال خالق بوتیقای ادت  سکوت نیر

مقوله ، در پایان. او تحت تاثیر شک زباتز
ز ، قیقاو در پایان خالقیت ادت  خود خالق زباتز د. های رنج و مرگ در آثار او بسوی امید گرایش پیدا میکنند  ده و تصویری نیر فش 

 . شد 
 

ز ت، مهاجران پوچگرا ۔ ۱۲۲  . هوشان خرده بورژوا یر

 ------------------------  

 Eugene Ionesco ( 1912 - ?) ونسكو یاوژن 
 ران رفت ! یكه به ا  یسنده اینو 
 

ز ا ن یمهاجر ، غرب یزورد پوچگرااتر آبینده تیم كه هرسه نمایم ونوشتیخواند یگر ید یدرجا. م ؟یاور یمان بیبه آغاز فصل سی 
رلند یو ساموئل بكت از ا -آرتور آدامف از ارمنستان -ونسكو از روماتز یاوژن . بودند كه ازخارج به فرانسه رفته بودند  اتز یوناراض

تبار  وماتز ر ، یس فرانسو یشنامه نو یونسكو نماینجا در باره اوژن یبحث ماامروزدرا ویل. س آمده بودند یستم به پار یمه اول قرن بیدرن
 . است

 سابق كه هر از گایه یها اانقالت  یارهمكاران و هم رسنوشتان مهاجر و  از بعیصز  راتز یا ینوگرا یدیشاعر تبع“  ماتز “ نكه یش از ایپ
و اوژن  -رانیبعد از انقالب درا لسوف آلماتز یهابرماس ف، انتقادكند ، كنند یدارها به مام وطن رفت و آمد میجهت تازه كردن د

  ت  براساس دعوت نامه ها، ش ازانقالبیپ، اتر آبزورد یادگذار تیبن، و ونسكی
 

 . ران رفته بودند یبه ا فرهنیك
  یل كردههایتحص یا“ چهین-دگریها“محفل ، توان ادعا نمود كه هابرماس را یم، كننده  نفز  و از موضیع -كالیعه رادیك شایه یبرپا

ز  یكشورها و  رسیم یه هایبا رسما“ هیز در راه هیز “شعار  ستی یلیهیو ن یرده بورژواز ونسكو را هواداران انجمن خیو  -آنگلوزاكسیی
 . ران دعوت كرده بودند یبه ا دولتی 

ز نخست ویل. ونسكو بود یاوژن  یشنامه هایازنما یكیعنوان ، “م؟یخله راحت شو  یچگونه از رس  احمد“  اثر او در باره زبان و اعمال یر
آبزورد و ، هدف ت  ، معتز  ت  ، پوچ: ونسكو با زبانیمرحوم  ت  آشنا. است“ نوم خوانندهكچل خا“مشهور به  یشنامه اینما، آبزورد 
اف خودش. ده بود یخر  ك كتاب آموزیس  ی، شیگرامر زبان انگل  ییر ادگیجهت  یرخ داد كه و  زماتز ، لوس!  ن كتاب او به یدرا، به اعیی
كف آن   یسقف اطاق درباال -هفت روز است یهفته دارا: جملهاز ، آمدند  و آبزورد یم معتز  برخورد نمود كه درنظر او ت   ت  مثالها

  -قرار دارد
 

 یبعدها اشاره كرد كه فكر م ین رابطه و یدر ا. هیر و غ، ند یر گیم رب گوجه رااز گوجه فرنیك
ی
شنامه یو اشتباها نما كند اتفاف

 . س شده استینو 
اتر آبزورد با  یت، ثبت شده خ ادت  ی    بااشاره به تار . اتر فرانسه بود یت یت هاین شخصیاز محبوب تر  یكی 1955ونسكو درسال ی

“  یابو در “ر عنوان یز  یبا قطعه ا یآلفرد جار ، آن در فرانسه یشگام فراموش شده یآغاز شد و پ ستی یاتر سوررئالیت یكوششها
ز اول. د ینام“ اتریضد ت“آثار خودرا ، و مسئول سارتر و كامو  ت  اتر اجتمایدرمخالفت ولجاجت با ت ونسكو ویلی. است ن ی و مشهورتر یر
 . نام داشت“ شنامهیضدنما“ونسكوی یك صحنه ای یشنامه ینما
: د یاتر بایاز مصاحبه ها گفته بود كه ت یكیدر . منتش  كرد  یصز یاترآبزورد نظرات گوناگون و گاه ضد و نقیت یامون تئور یر ونسكو پی

د مانند یشنامه بایگفت نمایستم دانست و میقرن ب یتراژداتر پوچگرا را عكس العمل یاو ت. ل و صادقانه باشد یاص، جالب، ساده
 . باشد  یو مناسب هرزمان و دوره و جامعه ا یابد، ستی و كالیر آثار شكسپ

نده یاورا آ یشنامه هاینما، كیتئور  یشنامه موفق نوشت وبا وجود همه فراز و فرودهاینما 30به بعد حدود  1948ونسكو ازسال ی
مالل ، كنواختی ین آثار او خواننده شاهد انتقاداز یسند كه در بهیی ینو ین چپ میمنتقد. آورند  بحساب یم نگرتر ازآثار ساموئل بكت

  وپوجر 
 

  یقش  خرده بورژوا است وانتقادها زندگ
 

م یكیالكتیود ت  بدون رابطه اجتما، ن قش  یا اواززندگ باشند یباعوامل مهمیی
د دانست یانگ می  روانشنایسیر ر تعثیاوخودرا ز . ستند یقابل فهم ن، شو آبزورد -گروتسك-ستی یآثار: سوررئال یالوگهایواكی 
دهها یشمارد ونه دشمن ایم یدئولوژ یباشد و خودرا مخالف ایده درآن نمیبت ایل غیدل، در هیز  یدئولوژ یبت ایسد كه غینو یوم

مند نبا. درهیز  بتواند  اتماشاجر یكند كه خواننده یح ممطر  ت  بدهد بلكه پرسشها تواند جوات  یاونم، باشد  ایمیپیر د سفیدرنظر او هیز
 ی الت مرایمیل اومخالف تماین دلیبه ا. ابد یب آنها جوات   یبرا

ی
خواهد یاوم. غ بود یله تبلیوسوء استفاده ازهیز بشكل وس ا اخالف

ز درآثارش سند كه ینو یم یر و جانبدا ن ادت  یاز منتقد ت  گروهها.  ننده رابه تكان آورد یروشنفكرانه ب یوعادتها ت  عقلگرا، باكمك طیز
 ی ن جهان راجشن گرفته ویلیفقط ا ستی یالیستنسیو اگز  -ستیرئال -كیاتر: كالسیتاكنون ت

ز
اتر یوبحث ت ونسكو درآثارش به معرف



119 

 
ز متاف دازد یك مییر ز بنام اسل یمنتقد. یر و  -نگیدرو و لسید یبورژواز  ینه تاتر شهروند: سد كهینو یاتر آبزورد میاز ت ی در جانب دار یر

س -بسنیا یشنامه هایونه نما -بكو یهیز  یآقا ستشیل -ناتورا یشنامه هاینه نما چكدام یه، آلمان ستی یونیو نه تاتر اكسیر
 یر ت، نتوانستند:مالل

 
  – پوجر ، ه گ

 
مخالفت ، درخاتمه ویل. نشان دهند  ستی یونسكو بشكل رئالیا یرا مانند آثار بكت  و روزمره گ

 یت هایكرد كه شخصیاوآرزو م. افتیكاهش   یدر اواخر عمر قدر ، كیدئولوژ یوا ت  ااجتم یشنامه هایونسكو بانمایولجاجت 
ان ینكه آنزمان در دوره جنگ رسد میح ایتوض. را منتقل كنند “! هم رسنوشتی “ یها آگایه، طبقاتی  یها آگایه یآثارش بجا
افات و ابرازهااستقبال كرده وا، ستی ینیان نظام استالیازفرار  یكارگزاران فرهنگ بورژواز ،  دوبلوك وتی یا یعیی مت یرا به ق نگونه هیر

 . دند! یخر  مناسب یم
ل دادگاه یا وكی س شهرباتز یا رئیو پدرش گو  یمادرش فرانسو . ا آمد یبدن 1912درسال  س و منتقد ادت  یشنامه نو ینما، ونسكو یاوژن 

ایخوانده بود و موضوع پادرس  یات فرانسو یزبان و ادب، لغت شنایس: او در دانشگاه در رشته. بود  در روماتز  اش در  یاننامه دكیی
 . نام داشت“ مرگ و گناه از زمان بودلر“ دانشگاه 

خود  یه راادامه روانكاو یر و غ -رمان-كیمسائل تئور  -ادداشت روزانهی -داستان -نقد -مقاله -درام: عتز یتمام آثاراش ، ونسكو ی
اف كرد كه به روانشنایسیم ازآثار موفق  یكیتوان یرا م“ كچل خانوم خواننده “شنامه ینما. د دار  یجد یده ایعق دانست واعیی

كالس   -مرگ شاه -هایصندل -ونسكو: كركدنهایگر آثار ید. اتر ماند یصحنه ت یسال رو  30ش از یمكتب آوانگارد وآبزورد دانست كه ب
ز اجاره نش -عیعقوب مطی -م؟یونه راحت شو ید یچگونه از رس  احمد -فهیوظ قرباتز  -درس ل یدال  -ضه هاستینده در بیآ -دی جدیر

 اودربعیصز . او هستند  -ك روزانهیتئور  یادداشتهای -چمدان مكبث -قتل عام -گرسنه و تشنه  -درهوا یاده رو یپ -تكرو -و ضد آنها
اف نمود یدر ادب ت  اجتما-ایسیهرگونه هدف و نظر س ازآثارش به نفز   . ات و هیز اعیی

از واژهها  ییر تنها مجموعه و زنج، و فلسفه یست و سخنور یشناخت ن، علم، ه نوشتن بود كیونسكو ایده یچیازجمله نظرات پ
گفت  یدانست و میت شاعرانه رابا شناخت عارفانه برابر میاو خالق. ناتوان است، ق و واقیعیشناخت عم یهستند و علم منطق برا

شناخت “به  ات  یدست یتواند به انسان براینطق نمسند و علم میر بان و عارفان به آن میبرسد كه اد تواند به شناختی یكه علم نم
ز معتز ی یونسكو درتمام آثارش در جستجو ی. كمك كند “  تیماه   افیی

 
ح مرگ و زندگ  و آبزورد و ت   او حتا پوجر  یبرا. انسان بود  و رس 

و مرگ آور بلكه ، زا وحشت ، انساتز یر درنظر او جهان پوچ و آبزورد نه تنها غ. ت وجود هستند یاز واقع بخش  ، بودن هستی  معتز 
دازد یالیسم و ماتر یماركس، یكیالكتید كه درتمام آثارش به انتقاد از منطق دیاوكوش،  از آنیر غ. است واقیع با تمسخر  یو . سم بیر

 سم و خداشنایسیدست از ماركس، ك كاسه آش داغیشوند كه بخاطر یافت می تز یست ها و مومنید كه ماركسیگو یبرتولد برشت م
 یبت ها، ها  یدئولوژ یچون همه عبادت كنندگان ا، خورند یك ظرف آش قسم میبه ، ا خدا یقسم به ماركس  یند و بجادار یخود برم

 
 

شناخت درنظر او . تا رد خدا راثابت كند  یگر یكند كه وجود خدا و به دیكمك م  یكیو علم منطق به . كنند یعوض م خودرا بسادگ
  و معتز ، ها را مطرح نمود و موضوع مرگ گفت كه اگر نتوان ناگفتتز یم یو . انگی بر اساس روانشنایس خودشنایس عتز ی

 
را  زندگ

شه یو ر . است یفكر  ت  ك واقعگرایان یب ویل، دارد ؟ و زبان هم هرچقدر آبزورد و پوچگرا باشد  یده ایات چه فایروشن كرد؟ پس ادب
 . است غرت   یانسان ماده گرا یستایست بلكه در خودكارشدن روان ایدر زبان ن پوجر 

 

 . زنان بعدازکودتا  -، ایزابل آلنده۔ ۱۲۳
  

ز    Isabel Allende (1942- ? ). زنان مبارز بعدازکودتای نظایم -، ادبیات آمریکای التیر
 
ز است، نویسنده رمان، ایزابل آلنده  ازموضوع . ییك ازموفق ترین وپزخواننده ترین نویسنده زن درکشورشییل وآمریکای التیر درآثاراوغیر

 زنان آگاه وفمنیست مالحظه میشود ، ادهخانو 
ز
ان وزناتز میشود که عاشق کادرهای . بیوگراف دربعیصز از رمانهایش سخن ازدخیی

نند! ، مبارزوفعال حزب کمونیست میشوند ویل بعدازازدواج ز اونشان میدهدکه . تبعیدمیگردند ویاخوددست به مهاجرت سیایس میر
 ، چگونه کودتای نظایم ژنرال پینوشه

 
 روشنفکران ومخالفان شد زندگ

 
دادوموجب آواره گ  تغییر

موضوع . مردم رابطورمنفز
مردان ز  طرح اتوپیستی زنان مبارزدرمقابل جهان خشونت آمیر

ز
ان . نظام وفرهنگ پدرساالری است، دیگرآثاراومعرف اوازدخیی

وادبیات روی وبیسوادی سخن میگوید که بسوی هیز به ، فمنیسم وبرابری حقوق زنان ایزابل آلنده مدیع است که. یم آورند  فقیر
است ز  وداستان روایتی است، اروپا  ۱۹اوهمچون نویسندگان قرن . نفع مردان نیر

 
اتز . خالق رمان خانواده گ وی به اسایم زنان ودخیی

 هستند ، کالرا ،  بالنکا ، مانند آلبا 
 

گ ز نان نقش اتوریته ز ، درآثاراوخالف آثارمردان اهل قلم. و نیوآ اشاره میکند که سنبل صداقت وپاکیر
 . ای براساس تجربیات شخیص خوددارند 

ز شده است  اوخالق آثارادت  پرفروش فمنیستی است . ایزابل آلنده موجب عالقه وتوجه جهان به ادبیات جذاب آمریکای التیر
، گردن داری  ومیگوید بعدازکودتای نظایم که کشورش راترک نمود ودردوران تبعیدخطاب به خود گفت که "تومسئولیت مهیم به

وی درماتز وآزادی بخش قلم ایمان داشت، آب خنک بنوش وبنویس! "، زاری نکن وی درمصاحبه ای گفته بودکه . چون اوبه نیر
ز راازدست داده بود  د تا ، اونویسنده شد چون همه چیر رنج دوری وطن وشوق دیداردوباره باوطن را میتوانست درادبیات بکارگیر

بخش مهم دیگری . درمرکزخییل ازآثاراو موضوع خانواده قراردارد . ادوباره به او؛ازنظراحسایس بازگرداند وطن ازدست رفته ر ، ادبیات
. داستانهایش معموال رابطه ای بارسنوشت خودنویسنده دارند . تاری    خ وفرهنگ وطن اش یعتز کشورشییل است، ازموضوع آثاراو 

 درادبیات جهاتز شد اوباادعاها وتوانات  های جدیدی موجب رنسانس رمان خانوا
 

اوراییك ازنویسندگان مکتب " ، منقدین. ده گ
 راوارد مکتب ادت  رئالیسم نمود ،  اوهمچون گارسیا مارکز . رئالیسم جادوت  " بشماریم ورند 

 
 . کرونیک و وقایع نگاری خانوادگ

اوا ، شهروخدایان وحش  ، تصویری درسپیا  ،جشن احسایس، پاوال ، برنامه ای ت  انتها ، عشق وسایه ها ، خانه ارواح -ازجمله آثار او 
ازرمان. هستند ، و روح من، زورو ، وطن خیایل ام، دخیی فورتونا ، الونا  و چهار نمایشنامه ، خالق دو کتاب داستان برای کودکان، اوغیر

میباشد  ز ای راخطاب به اوهشت سال بعدازفرارازشییل این رمان نامه . بارمان "خانه ارواح " مشهورگردید  ۱۹۸۲وی درسال . نیر
دازد ۲۸دررمان پاوال اوبه طرح بیماری ومرگ دخیی . پدربزرگ درحال مرگش نوشت ه ، دراین رمان اتوبیوگرافیک. ساله اش مییر ز انگیر

خاطرات دوران کودگ پاوال . مادربودن جای مهیم دارد  ز ایط تبعید وبصورت نامه مطرح میشود  دراین رمان نیر ودررمان ، در رس 
، تنفر ، اومعموال درآثارش به موضوعاتی مانند عشق. الونا " افکارفمنیست و برابری خواهانه مطرح میگردند  اتوبیوگرافیک " اوا 
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وی اراده شخیص یم پردازد ، رسنوشت جمیع، خشونت ز موضوع بعیصز . و نیر وی فرازوفرود طبقات مرفه باال ومیانه جامعه را نیر

دراثردیگری داستان چهارنسل زنان فوق . حانواده زمیندارکالن مطرح میگردد در دو اثر او موضوع چهارنسل یک . ازآثارخودقرارداد 
زمینه بعیصز ازآثارش اصالحات . اشاره به زوال دولت وجامعه یم نماید ، اوباطرح فرازوفرود خانواده های مرفه. العاده مطرح میشود 

اض . یدند دولت آلنده هستند که ازطریق کودتای نظایم و آمریکات  پینوشه به بن بست رس خاص خود به طرح اعیی ز اوباکمک طیز
ز است، وشکایت؛ با سبک رئالیسم جادوت   واشاره به قرن بیست یم نماید که درآن ، یم پردازد که خاص کشورهای آمریکای التیر

ز واقعیت وعقاید شبه جادوت  مخدوش میگردند   . تاکنون بعیصز ازآثارش بصورت فیلم درآمده اند . مرزبیر
ز وکشته شده کشور شییل، سالوادرآلنده. درلیمای شییل بدنیاآمد  ۱۹4۲سال ایزابل آلنده در  پدر . عموی اوبود ، رئیس جمهورپیشیر

دولت شییل درخارج بود   نمود ، ایزابل چون سالها سفیر
 

مدتی زندگ ز وچون دردوران نوجواتز پدرش راازدست ، اودرکشورهای دیگرنیر
 ، بعدازکودتای نظایم. رابطه وتماس نزدییك باعمویش آلنده داشت، داد 

 
اوباقربانیان وتحت تعقیب قرارگرفته گان اعالن همبستیك

تاکنون شهروند آمریکا  ۲00۳به ایاالت متحده رفت وازسال ، بدلیل ازدواج دوم بایک آمریکات   ۱۹۸۸وی درسال . وهمدردی نمود 
اودرتلویزیون کشورشییل ودربخش ، پیش از کودتا . مجله فمنیستی پاوال رادرکشورشییل بنیادنمود  ۱۹۶۷ایزابل آلنده درسال . است

. وی باخلق آثاز ژورنالیستی ازسیاستهای چپ واجتمایع عمویش آلنده حمایت یم نمود . فعال بود ، ادبیات کودکان ومجالت زنان

ش رابرای خوانندگان، ساله اش پاوال راازدست داد ویل باآثاری ادت   ۲۸دخیی ۱۹۹۲ایزابل آلنده درسال  در . ملموس نمود  مرگ دخیی
ز وی ادعا نمودند که او از نام و کشته شدن سیایس عمویش . اروپا ترجمه آثاراوازجمله کتابهای پرفروش سال شده اند  مخالفیر

 . سوء استفاده شخیص یم نماید ، درکودتای نظایم شییل
ز ،  قرن گذشته۷0ازدهه  ایزابل آلنده روی بسیاری . شده استکودتای نظایم ییك ازموضوعات مهم ادبیات کشورهای آمریکای التیر

گذاشته است ، اوموضوعات سیایس را با مسایل زنان درادبیات مخلوط میکندوباکمک واقعیت. ازنویسندگان جوان آن کشورها تاثیر
دازد ، وطن، به ذوب و ادغام موضوعاتی مانند خانواده، و خاطره، رویا  ز به زنان قوی؛ ویل رمانتیک. وجهان مییر و ، وی بطور طیز

ز اشاره یم نماید   با خصوصیات پاشات  ومردساالرانه نیر
 . مرداتز

 

 . ما و گمنامان ادت  غرب۔ ۱۲4
 

ی دازی هیز  (Italo Calvino 8985. از واقعگرات  اجتمایع تا خیالیر
 

 ادت  یم نویسند که هیچ نویسنده ایتالیات  چون ایتالو کالوینو درنیمه دوم قرن بیست به موضوعات زما
ز داختمورخیر . ن خود نیر

ز سالهای  واشغال  1957عضوحزب کمونیست کشورخودبود ویل بحران ایدئولوژیک استالینیسم در سال  1943-1956اوبیر
نگار یک روزنامه ایتالیات   1952درسال . مجارستان ازطریق شوروی موجب شدند که او حزب کمونیست ایتالیا راترک کند  وی خی 

ادف با جدات  اوازتئوری ادت  مارکسیستی وازسبک ادت  واقعگرات  اجتمایعجدات  اوازحزب کمون. درمسکوبود  وجانبداری  -یست میی
ی بود  دازی هیز دازی درادبیات یافت. از روش خیالیر منقدین ادت  مینویسند . اورسانجام اعتقادی عمیق نسبت به قدرت عناضخیالیر

د، بعدازاینکه ناقوس دین وایدئولوژی سکوت کرد  ی آغازگردید جهان خیالیر  . ازی ادت  وهیز
ی
ف ایتالو کالوینو ازجمله نویسندگان میی

قصه ، امروزه اشاره میشود که هیچ نویسنده پست مدرتز مانند او برای رنسانس ادبیات عامیانه. ومردیم ادبیات کشوراش بود 
 . وافسانه رسات  کوشش ننمود ، نویش

دازی، به کوشش او   دازی ادت  شاگرد بورخس . ب درنیمه دوم قرن بیست گردید سبک جدید رمان نویش غر ، خیالیر اودرخیالیر
 انسان نقش مهیم داشته . است

 
روانشناسان مدیع هستند که اززمان دوره پیش ازباستان تاکنون بازی وبازیگویس  درتحول فرهنیك

یمنتل بود . اند  اودر دهه های . میت خودراازدست داد اه، درزمان او جدیت تلخ ایدئواوژیک که میان رمان رئالیستی وادبیات اکسیر
دازی راطرح نمود که موجب بازگشت از نظریه نئورئالیسم شد  60و 50 بازی . قرن گذشته نویع بازی قلیم جدید رمان نویش خیالیر

خود ، نه تنها نقش  آزادی بخش برای نویسنده پست مدرن داشت بلکه دردههارمان، باسبک روایت وبازی با کنجکاوی خوانند 
بحساب آید وهیچگاه تسلیم . واننده قهرمان داستان گردید خ ز بازی نوشتاری اوباعث شد که اوییك از نویسندگان آوانگاردغرب نیر

ی حاکم نگردد  نویسنده بایداز طرح ، وی میگفت که برای خلق یک ادبیات رسگرم کننده؛ویل روشنفکری. دگمهای فکری وهیز
 شامل: آساتز  6. کند   انتقادی و اجتمایع خودداری، نظرات فلسفز 

 
، تنوع، روشتز ، دقت، رسعت، تز تئوریک اودرزمینه نویسندگ

 وچندبعدی بودن
 

ده گ دازی. هستند ، فش  . بود ، وگایه ابتذال، رسگریم، اروتیک، واقعگرات  ، بازی اودررمان نویش حاوی:خیالیر

 . یمقرن بیست او میگفت که ما درعرص ادبیات باردارومستعد هست 80درمیانه دهه 
، شخصیت های داستاتز . درآنزمان نقش رمان درآن بود که تئوری  های گوناگون رمان نویش را مورد آزمایش وتجربه قراردهد 

ایتالو کالوینو درپایان در خط روشنگری فرانسوی مینوشت . جهاتز ویافلگ، دیگرانسان های معمویل نبودند بلکه افرادی تاریخز 
ان روشنگری غرب ش  . فتز و علوم طبییع نشان داد ، اودربعیصز ازآثارش عالقه خاض به طرح موضوعات علیم. د وییك ازپیگیر

ز سالهای ، کالوینو   نمود  1923-1985نویسنده سیایس و مسئول ایتالیات  بیر
 

وی درکوبا بدنیاآمده بود چون پدرش آنزمان . زندگ
، خودبعداز تحصیل علوم کشاورزی، کالوینو .  یه بودند پدرومادر وی هردو دارای تحصیالت دانشگا. مهندس کشاورزی درکوبابود 

اگرفت اتز ضدفاشیسم پرداخت وبعداز جنگ. دررشته فلسفه وادبیات دکیی ز مدتی ، درزمان جنگ جهاتز دوم او به جنبش پارتیر
کتاب بود  درپاریس با نظریه او . ساکن فرانسه شد وازاعضای محفل روشنگری رونالد بارت گردید  60اوازمیانه دهه . منتقد ادت  ونارس 

یمنتل فرانسه بود  ,علیم و زبانشنایس آشناشد وسالها عضو نویسندگان تجربه گرای اکسیر  . های ساختارگرات 
یک روز ، اجدادمان، جات  که عنکبوت ها النه میکنند ، یک مسافردرشب زمستاتز ، ازجمله آثاراو: خانزاده روی درخت

زیرآفتاب ، ماجرای یک خواننده ادت  ، تصادف رسنوشتهادریک قرص ، شهرهای مستور ، تز مورچه آرژانتی، جنگ ترکها ، مامورانتخاباتی 
ز  ز اثراویعتز . یم باشند ، و شوالیه ای وجود نداشت، قصه های ایتالیات  ، کتابهای دیگران،  پیشنهادادت  برای هزاره بعدی6، سی  اولیر

ان ب ز وافسانه است"جات  که عنکبوتها النه میکنند"توصیف رسنوشت یک گروه پارتیر ز در این رمان اوازسبک نئورئالیسم . اکمک طیز
ود  یمنتل میر دازی واکسیر ز سالهای . بسوی سبک قصه گوت  وخیالیر . نوشته شدند  1950-1970غالب رمانهای خیایل اوبیر

ز جنگ جهاتز دوم هستند   درحیر
اتز ز  . داستانهای کوتاه آغازین او تحوالت جنگ پارتیر
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. تنوع آثارش باعث شد که نتوان اورابه یک مکتب ادت  خاص نسبت داد ، ی دنیاترجمه شده اند گرچه آثاراوبه غالب زبانها  

 وسازش انسان با:خود 
 

ازپرسشهای روشنفکری به فلسفه ، وهمنوعان، طبیعت، اودرآثارش خواهان هماهنیك است ودرآثارش غیر
ز یم پردازد و میگوید   پوچ و ت  معتز ، زبان نیر

 .  استادبیات بدون ایندو فعالیتی
ادبیات فولکلوریک وعامیانه است درآثارش مشاهده میشوند ، اوگرچه تحت تاثیر ز یم نویسد که  وی. جنبه های ادبیات آوانگارد نیر
وی . خشونت وبربریت جنگ و فاشیسم رانشان داد ، اودرآثاردوران جواتز اش. وظیفه روشنگری عناض روایتی درداستانشات  است

اف به اصول عرصروش د  18نگری قرن بااعیی ازرمانهای خیایل وداستانهای . علیه عقل گریزی مدرن بورژوات  موضع میگیر غیر
ههای ادبیات ماجراجوت   ، نئورئالیستی 

ز پرداخت ودرآثارش به ترکیب انگیر ز وی به گردآوری عناض قصه گوت  وافسانه رسات  نیر
ش قهرمان داستان دررابطه باعرصروشنگری غرب به مکاتبه با: درییك از آثار . کالسیک باعناضقصه گوت  فرهنگ عامیانه یم پردازد 

دازد ، ولتیر ، دیدرو  ازآن درآثاراو میتوان شاهد روح فکری رمانتیک و دوره باروک. وناپائون مییر اتوتر ونظم عرصروشنگری ، غیر
 . وجهاتز شد 

 

  ؟ ت  مناظر روستا ت  بایز  -ای درد و رنج دهقاتز ۔ ۱۲۵
 

  نداران كالن ! ینوباوگان مهاجر زم و خاطرات ادت   ینوستالژ  
ز وان بونیا   Iwan Bunin 1870 – 1953 یر
 

ز ر و چادرنشیا بصورت عشای، هستند  ت  دهقان و كشاورز و روستا، ت كشور یاز جمع یمید؛ حدود نیحال كه نوشت و كارگر   و كویلیر
ز ه نشیا حاشی فصیل ن شاخه ازفرهنگ یسندگان ایو نو  ت  ات روستایبد؛ پس ادید پرسیبا، كنند یالق و قشالق میی، بزرگ ی شهرهایر

 . ستیمركز! كه ن فی یات و موسیادب، زبان عتز ی، تخت المصب آنیفرهنگ تمام مملكت كه فقط فرهنگ پا، دركجا هستند؟ آخر 
ز وان بونیا، ش ازانقالبیپ یه تزار یدر روس ند خان و كدخدا مان سند ه اقشار و طبقاتی یانو ی دهقاتز  – ت  سندگان روستایازنو  یكی را یر

اف و زم ز بوت. آورند  نداران كالن بشمار یمیو ارس  ز نخست، شاعر و داستان پرداز مهاجر ، یر  یكیزه نوبل روس و یافت كننده جای در یر
، شدن كشور  ل آغاز پروسه صنعتی یانه بود كه بدلیه مینداران كالن روسیاز زم یكیاوفرزند . سم نو استیرئال ندگان مكتب ادت  یازنما
ز بون. شده بودند  فقر نست  دچار    49در ،  درمخالفت با خشونت انقالب اكتی  یر

 
م و یره كر یق جز یاز طر ، 1920درسال ، سالگ

بلكه ، قبل از انقالب ت  روستا یعیطب یبایمناظر ز  یاو نه تنها داستانشا. جوان راترك نمود وبه فرانسه رفت یشورو ، استانبول
ا ز بون. ه استیسو فقر دهقانان رو  ت  ط اجتمایمنتقد رس  ح نظام پدرساالر یر پردازد كه  یم قابل تحمیلیر غ فئودایل – خیمس ی به رس 

  هم به ت   یاشاره ا، ت  اجتما یانتقاد یدیاو با تاك. م آن هستند یبخش عظ، دهقانان مستمند 
ی
درحال  سم جهاتز یالیامیر  اخالف

ز بون. نمود  یجهانگسیی   یزوال و پوس، میمسقیر ه غبلك، عتیف رابطه انسان و طبی نه تنها به توصیر
 

نداران  یو زم ینظام تزار  ده گ
اف را نشان م ز بون آثار ادت  . شوند یف تر میسال به سال ضع، هیشدن روس دهد كه با روال صنعتی یكالن و ارس  خ ی    ادآور تار ی یر

ز گذشته روس ن  یدهه ها ت  اجتما   ویل.  هستند یر
 

د ینانه و ناامیبدب، ستی یالرئ-روانشناسانه با سبیك، خود  طبقاتی  او به سبب وابستیك
دازد یم ت  به انتقاد اجتما  . یر

است موقت و گذرا كه  یمقوله ا، و عشق. شه دارند یعت ر یاست كه درطب ت  ر انسانهایتصو ،  از موضوعات مرگ و عشقیر آثار او غ
ز بون. د ینمایدارمیناپا انسان احساس خوشبختی ، تیدرآن وضع  تر نامد كه قطیعت میطب یرا جادو  یعیطب یبو و رنگ و آهنگ ها، یر

 ، كه درآنها   ت  ه روستاهایر ر تیاست درمقابل تصو 
 

وبخوار ، آلودگ . كنند یداد میت و كثافت بیجنا، خرافات، خشونت، اد یاعت، یمش 

ح فقر ، خالف گورگ او ویل   یادیت بنیبه شكا، انیاستثمار و فشار به روستائ، با رس 
ی
ز دست نم ت  اجتما و اخالف  ،گر یاز جانب د. ند یر

وانات یو جنب و جوش ح یآفتاب بهار  گریم،  وهیاه و میگل و گ  یهستند كه بو  ت  روستاها یبایمناظر ز  یآثار او شامل نوستالژ 
ستگاه یو ا د كه دربازار مرغ فرویس  یگو یم ت  او از بخش و شهرك ها. اندازند  دشده یمیهن دوردست تبعیم یخواننده را به فضا، اهیل

اف زم، د و فروش هستند یدرحال خر ، فهیدالالن و رسبازان وظكشاورزان با ،  راه آهن شان به ، قرصمانندشان یالهایندار در و یوارس 
ز بون ت  سبك داستانشا. دهیشان به درازا كشیزانوها یرو ، شكار  كه شالق و تسمه چریمیدرحال، ه دادهیبالشت و متكاها تك  یر

بلكه منتقد ، ت  شورا ستی یالیسم سوسیه او نه تنها مخالف مكتب رئالگرچ،  اندازند  ف یمیو تورگن یاد آثار تواستو یخواننده را ب
ز ن یو مسئول تولستو  ت  ات اجتمایادب یتئور  ز بون.  بود یر از  یكیاو . است ادت   ت  خالق سبك كوتاه و خالصه گو،  همچون چخوفیر

ات ید با كمك ادبیاو كوش ویل. د سم هم بو یسم و فوتور یآكمت، سمیسمبول: ازجمله، آوانگارد زمان خود  انات ادت  ین جر یمنتقد
س یر یتصو   ی    تار ، ستی یونیاكسیر

 
اف روس را به نما خ خانوادگ  1933زه به او درسال ین جایا یل اعطایته نوبل دال یكم.  ش بگذارد یارس 

ز ت بونیو جد را سخت كویس   ز بوت“ ت  سكویارباب سانفرانس“رمان . د یات روس نامیك ادبیكالس  ت  ادامه سنت داستانشا ی برایر  یر
  تر یپرنس ن كتاب به ت  یاو در ا. آورند  به حساب یم ات جهاتز یادب یازشاهكارها یكیرا

ی
 . د ینما اشاره یم یه دار ینظام رسما اخالف

ز بون وان آلكشیا ز پدر بون. در مهاجرت درگذشت 1953ا آمد و درسال یه بدنیدر روس 1870در سال  Iwan Alexi Bunin یر  یكی یر
ایاز زم چند سفر  1914، بود و تاسال دولتی  یكتابدار كتابخانه ها  چند سایل اودر جواتز . بود  یه تزار یف روسنداران كالن و ارس 

  یجهانگرد
 

ز فلسط، ا یتالیا، ونانی، هیترك، هند : یبه كشورها فرهنیك ز بون. قا نمود یالن و آفر یس، یر  ی از نظر نو یر
 

ار فعال بود یبس سندگ
 یو دهها كتاب شعر و داستان و رمان و ب

ز
 . گذاشت  یاز خود بجا شیو خاطره نو  وگراف

ز بون ت ادت  یت خالقیاهم به نقل از . ند ینما سه یمیمقا، اكوبسنینابوكوف و ، توماس مان، فلوبر : مانند  سندگاتز ی را با ارزش آثار نو یر
ز مورخ ز بون ت  آشنا،  ادت  یر ز بون دوستی . د یگرد  یخواهانه و یالت آزادیش تمایموجب افزا،  با چخوف و گورگیر و محفل  با گورگ یر
از طبقه   یروشنفكر ، گورگ  یهمكار  عتز یآورند ؛  ات مدرن روس بحساب یمیادب یمانهاین پیب تر یاز عج یكی، اورا  یسم انتقادیرئال

ز با بون، كارگر  مندیتحص، یر اف یل كرده و هیز ز البته بعد از مهاجرت بون. از طبقه ارس  ز ن ن دوستی یا، یر ز بون. د یگرائ  ی به رسدیر  خودرا یر
 اروپا عالقه خاض 19قرن  ستی یات رئالیمخصوصا ادب، ات جهاتز یاو به ادب. دانستیف میچخوف و تورگن، یاگرد تولستو ش

ز كه بون  یآثار . رون و النگ فلو پرداختیزبان لردبا شیداشت و به ترجمه اشعار انگل او  از دشمتز  خایل،  در دوران مهاجرت نوشتیر
ز بون یند كه روستاهاینما ن چپ اشاره یمیمنتقد. ستند ین یشورو  ستی یالیبا انقالب سوس  ، یر

 
و غم آثار چخوف و نه  نه افشده گ

ح ارتجا، را دارند  آثار گورگ تز یخوشب ز اغراق آم -ت  بلكه رس  افزاده هستند  یسنده فرار یك نو ی یر ز بون، ارس  هن حود یبه م  عشفی یر
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د یست سفیك گرگ گاردیزه را به یآن جا، گورگ  یه نوبل بجاتیو كم، د یك دهكده عقب افتاده نامیه را ینداشت چون او تمام روس

عالقه ، ن و لعنتیابتذال و نفر ، زوال، بحران، به مرگ، سمیالیو سوس یبرابر  یضدانقالب بورژوا اعطا نمود و نشان داد كه بجا
 یآن كم یبورژواز  یقه افراد اعضایموضوعات مورد سل عتز ی، مند است

ی
ز بون یها با دلمشغویل ته فرف بعد از جنگ  ویل.  ندارند یر

ز دوم از بون جهاتز  اورادر سال  یجلد 9ده و مجموعه آثار یه نامید روسیك جدیسندگان كالسیاز نو  یكیت شد و او را یثی اعاده حیر
ز نوجود بونیبا ا. منتش  كردند  1965 و  ت  در تنها، رفت و در مهاجرتیچگاه نپذیبازگشت به كشورش را ه یبرا ی دعوت شورو یر
 . وفات نمود  غربت

ز ازجمله آثار بون  ، ت  سكویارباب سانفرانس، روستا : یر
 

، تی یعشق آقا م، لعنتی  یروزها یادداشتهای، دره خشك، آرسن سحرگاه زندگ
ب یس، ان جهانیدرپا، ت  صحرا یگلها،  اشعار و داستانها ، گرامر و دستور زبان عشق،  كیتار  یبولوارها، شده یسیر  یخاطرات روزها

ز  یآقا یها  ، یتولستو  یآزاد، خودخواه آلماتز ، آنیی
 

ز اول، چخوف زندگ دام،  عشقیر و فصل ، ر آسمان خدا یدر ز ، آفتاب زده، نیی
 . هستند ، زانیبرگر 
 
 

 یكتابها،  زانیو فصل برگر ، ر آسمان خدا یدر ز . نوول است یك رس ی، كیتار  یو بولوارها. كیوگرافیاست اتوب رماتز ، آرسن زندگ
 ، تی ید: عشق آقا میثار او در تبعن آیمهمیی . باشند یشعر او م

 
سه كتاب مهم . هستند ، شده یسیر  یو خاطرات روزها، آرسن زندگ

ز بون ز نخست، امون عشق و احساسات گذرا: گرامر و دستور زبان عشقیر  پیر رمان روستا و . نام دارند ، تی یو عشق آقا م،  عشقیر
ز ن آثار بونیرا مشهورتر “ ت  سكویارباب سانفرانس“داستان بلند   . آورند  بشمار یم یر

 

 . تورگنیف و رئالیسم ادیبانه در رمان۔ ۱۲۶
 

 Iwan Turgenew (1818 – 1883). وجریانات سیایس درآثار تورگنیف، پشان، پدران، زنان
 
 روستاییاتز پرداخت که گرفتارنظام ارباب ورعیتی ، خالق واقعگرات  انتقادی وادیبانه درروسیه، ایوان تورگنیف 

 
ح زندگ . بودند به رس 

وهای بورژوا، اوباانتقادازنظام فئودایل ی نیر -درآثارش غیر از طرح مسائل سیایس. دمکراتیک جدید روس بود -پیام آور شکل گیر
 جامعه روس دهه های ، اجتمایع

 
شش رمان معروف اوسندی . رانشان میدهد  19قرن  60تا  40تصویری اززوال وازهم پاشیدگ

بعدها راهنما و پیشگایم برای رئالیسم ادت  اهل . مملکت اش هستند  تاریخز و جامعه شناسانه ازاوضاع
ز داستانهای نوشته شده اونیر

اف زمیندار بشمارآورد . قلم اروپا شدند  بدلیل  1852تورگنیف درسال . اورابایدوقایع نگار واقعیات روس؛خصوصا فرهنگ ارس 
 . ل محصورگردید ازطرف تزاربه مدت یکسا، حمایت ازگوگول ونظرات آزادی خواهانه اش

از مفهوم "نیهلیست" درادبیات روس  است وبعیصز ازدهقانان آثارخودرابا سقراط ، تورگنیف غیر ز خالق شخصیت های هاملتی نیر
ازآن. مقایسه میکرد  ه میداد ، ایده آلیست، رمانتیک، القات  مانند: عقل گرا ، اوبه شخصیت های آثارش، غیر . رمانتیک رئالیست و غیر

ال، کمونیست،  آثارش ازمفاهییم مانند: سوسیالیست چون اودرمحتوای ، و جریانات ایدئولوژیک، بورژوا ، پرولتاریا ، کاپیتالیست،  لیی 
نامید ، استفاده میکند  ز ز . شاید بتوان اوراپایه گذار ادبیات سیایس نیر امون گذشته های بربادرفته، وی میگفت که ترانه های غمگیر ، پیر

اوخودرا . عبادتگاه نیست بلکه کارگایه است برای کاروزحمت وخالقیت، طبیعت برای انسانپرسش هات  درباره آینده هستند و 
به زیبات  طبیعت وطبییع . هستند ، وهیز ، طبیعت، ازجمله موضوعات مطرح شده درآثاراو: عشق. تحول گرا میدانست تاانقالت  

درآثارش اشاره میشود  ز  . بودن انسان معمویل نیر
ز بار زنا  رمانهای اورا میتوان الهه نمودن عشق . تز با شخصیت های قوی و مستقل رادرادبیات روس مطرح نمود تورگنیف نخستیر

ام به زنان درادبیات آغاز گردید . ابدی دانست استادزیبات  ولطافت نامیده اند . درزمان اواحیی
ز ز . درزمینه شعراورانیر برای نخستیر

 . باراودرغرب پرخواننده ترین نویسنده روس شد 
 ، یادداشت های یک شکارجر ، پدران وپشان: وشعر دارای آثاری است؛ازآنجمله، درام، نوول، یف درژانرهای:رمانتورگن 

ز
اف ، النه ارس 

ز نو ، رودین ز عشق، بعدازظهر ، ت  پویل، رایه بسوی خلق، زمیر ی، بخار ، نخستیر رمان) پدران . و ترانه عشق آوازخوان، اشعاری نی 
شد  1861اب ورعیتی درسال وپشان( اودرزمان لغو نظام ارب ، آته ایست، ماتریالیست: اودرآنجا شخصیت های رمان راگایه. منتش 

ال ه مینامد ، اریستوکرات، لیی  دررمان )بخار(سخن از روشنفکران ومهاجراتز است که ازاوضاع اجتمایع وسیایس جامعه خود . و غیر
ز نو(سخن ، دون کیشوت هات  ت  عمل یم نامد  اوروشنفکران آنزمان روسیه را . ت  خی  وبا آن بیگانه شده اند  و دررمان )زمیر

نند ، ارانقالبیوتز است که بدلیل بحرانهای شخیص ز ین داستانهای .  دست به خودکش  میر ز عشق( اورا ییك ازب  هیی کتاب )نخستیر
نند ، قهرمان رمان )رودین( اورا . عشفی ادبیات جهان بشمار یم آورند  ز ز حدس میر تقاد ازمحافل مهاجر شبه اودرآنجا به ان. باکونیر

دازد  دازد . انقالت  روس مییر ز ومنعطف بیر  آهنگیر
 . تورگنیف قادر است درآثارش به توصیف نقاشانه زیبات  های طبیعت بازباتز

 زیرتعثیر فلسفه هگل ودر میانه سایل تحت تعثیر فلسفه منفز شوپنهاور بود  
به این دلیل درپایان عمر یک . اودرسالهای جواتز

 میکند  بدبیتز 
 

ی را نمایندگ  خودرادرمهاجرت ودرخارج گذراند بلکه درسال . هیز
 

شخصا شاهد  1848وی نه تنها غالب سالهای زندگ
ی چون: شلینگ. انقالب فرانسه شد  درجواتز وی . و موپاساد آشنا شد ، هرتزن، فلوبر ، تورگنیف درآلمان وفرانسه شخصا بامشاهیر

بود وبعدها بامحافل انقالت  ازجمله چرنیشفسیك قطع رابطه نمود دمکراتیک ب-زیر تعثیر عقاید انقالت  
ز ، اوبطورپراکنده. لینسیك نیر

ز به سبک بودلر ، وهر از گایه ز ، اشعاری نیر  . و گوگول رسوده است، لرمانتف، پوشکیر
ن خانواده یک زن درپاریس درمیا 1818درخانواده ای مرفه وزمیندار درروسیه بدنیا آمد ودرسال  1818ایوان تورگنیف درسال  

روسها را برای ، اوآنزمان درآثارش. وی دردانشگاه به تحصیل ادبیات وفلسفه پرداخت. خواننده اپرای مشهورفرانسوی درگذشت
گردید  1968جلدی از او درسال  10مجموعه آثاری . هنوزناتوان بحساب یم آورد ، حل مشکالت اجتمایع خود  درپایان عمراو  . منتش 

 . قیع خود یعتز "عرفان عاشقانه" بازگشته بود گویا به شخصیت وا
عنوان رمان )پدران وپشان( او بیشیی اشاره به اختالف جهانبیتز وفرهنگ اجتمایع دونسل برای اصالحات و انقالب است تا  

داز ، قهرمان رمان، بارازف. اختالف دونسل ستز   سنتی مییر
ی
تورگنیف . د جواتز نیهلیست است که به رد اتوریته وارزشهای اخالف

 میدانست تانماینده عقایدرادیکال
ز
اف ایل فرهنگ ارس  آنزمان جناح اصالحگرای طرفدار فرهنگ غرب . خودرا مدافع ارزشهای لیی 

د چون بدلیل ضعف ، قهرمان رمان رودین. درمقابل جناح اسالوگرای طرفدار فرهنگ میل روس قرارداشت  نام میگیر
ز
آدم اضاف
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این رمان اورااثری ، داستایوسیك گرچه ییك ازمخالفان تورگنیف بود . ه آلهایش دچار شکست میشود درعمیل نمودن رویاها و اید

 نمود 
ز
 . درخشان معرف

 

ز پرولتار یادب۔ ۱۲۷  . ا ! یات لمیر

 

  Jean Genet ( 1910- 19860) ژان ژنت
  ایسیسیر ان غیان زندانیم یسنده اینو 

  
فاحشه باز و ، اگر او همجنسگرا ، توانست بچه محل ماباشد  یم، یس فرانسو یشنامه نو یشاعر و نما، ا ژان ژنتیجان شنعه !  

درفرانسه به حبس ابد محكوم ، یر یل اصالح ناپذیبه دل، تیبار زندان و محكوم 15بعداز ، 1947درسال  یو . فاحشه گر! نبود 
، سال بعد 4د و یاززندان آزاد گرد یو ، ارتر از جمله س، لسوفان فرانسهیسندگان وفیاز نو  گرویه  یتهایكسال بعد براثر فعالی ویل. شد 

 یك بیسارتر در 
ز
 یدمقدس جامعه و باز یشه، ژنت“ : با عنوان، ادماندتز یب وگراف

 
 ، ژان ژنت. ت نمود یثیازاو اعاده ح، “گز زندگ

 
 زندگ

ز محكوم جرم و  یسد كه براینو یاو م. به نظر خوانندگان رساند  ستم فرانسه را بشكل ادت  یقرن ب 30دهه  ت   و خالفكاران اجتمایر
 . مارهستند یك جامعه بیچون آنها محصول ، د جامعه را مقرص دانستیت بایجنا

، درزندان 1944اودرسال . به زندان افتاده بود ، یو همجنسباز  یفاحشه گر ، یدزد، ف زتز یك،  یب بر یج: لیژان ژنت بارها بدل
ز اول ز است كه خود از جهان توه یسنده ایژنت نو ، ن ادت  یقدبقول منت. رامنتش  نمود “  اعدایم“  عتز ی مجموعه شعر خود یر  و یر
 یشنامه ها و رمانهاینما، و در اشعار .  و لعنت آمده بود یر تحق

 
ز طرد شدگان و مجرم ش به طرح زندگ ژنده ، معتادها :  از جملهیر

تن ، ها یقاچاق چ، س ها یخانم رئ، جاكشها ، پااندازها ، قرمساقها ، وسها ید، ها یر باجگ، التها ، آوارهها ، داللها ، رسپرستان ت  ، پوشان
 . ه ! پرداخته بود یر ها و غیر رشوه گ، متقلبها ، تجاوزگران، رباخواران، آدم كشها ، ها یشكنجه چ، چاقوكشها ، جاسوسها ، فروشها 
ستند ه ت  الوگهایآثارش د. د یات فرانسه گردیك ادبیسندگان كالسیازنو  یكیبود كه رسانجام  یمجرم خالفكار و ناسازگار ، ژان ژنت

. مییایم كنار بیبتوان شود كه با اصول معمویلیبقول او برخورد ما با استثناها باعث م. جامعه یو استثناها معمویل یان انسانهایم

آوانگارد  ت  یسنده تادیك نو ی، ك انسان خالفكار یجامعه گردد ورسانجام از  یهایعدالت تابوشكن ت  ، اتید تابا كمك ادبیكوش  یو 
 او مثایل. دهد یو الوترم قرار م، مباد یر ، لونیو ، دساد : ن نوع مانند یاز ا یگر یسندگان دیات غرب او را دركنار نو یادبخ ی    تار . بوجود آمد 

ق  یآبزورد و اسطوره ها ید تابا كمك تاتر پوچگرایژنت كوش. سارتر شد  ستی یالیستنسیفلسفه وجود اگز  یو صادقانه برا عمیل رس 
 : كشف اصول  یبرا. جامعه غرب برود  یمبارزه با ارزشها و نرمها یخود برا ستی یسوررئال، ستی یبه طرح افكار دادائ

ی
، یانتقاد، اخالف

اض و شورش و باتز یشنامه نو ینما یبه او لقب ها. خاص است باشناسانه ادت  یك نقد ز یاز به ین، ژنت یروشنگر  تاتر خشن  س اعیی
  شنامه پوجر یاست كه خواننده را با نما ت  او اخالقگرا. داده اند 

 
است بدون فلسفه  یهیز ، اتیگفت كه ادبیژنت م. كند یآشنا م زندگ

 
ی
ور یلیهین چون نویع، وجود اخالف  ، دهد كه صحنه تاتر یاو ادامه م. زمان خود است یسم ضز

 
 یدر همسا خانه مرگ

 
ما است كه در  یك

 ، تاتر . وجود دارد  ش  یهر نما یاجرا یآزاد، آن یرو 
 

  ستی یو ن پوجر  جشن، چون آن، است مخالف مقوله زندگ
 

 . است زندگ
با موافقت ، چون پدرش ناشناخته و مادرش دچار فقر بود . ا آمد یدرفرانسه بدن مارستاتز یمان بیدربخش زا 1910ژان ژنت درسال 

  دهقاتز ، مارستانیت بیر یمد
 

او بعدها در . فرستادند  ! به خانهرفت و مادر ژان كوچك را با دست خایلیخود پذ اورا به پشخواندگ
10  

 
ز نخست، سالگ ز نوجوانان محكوم شد و درآنجا بقول خودش با توه ت  ی بار به علت رسقت مسلحانه! به زندان تادیر  و یر  و تحقیر

ب و شتم انسان آشنا گرد   20نكه در یژنت بعد از ا. د یضز
 
فرانسه درخارج  یعضو ارتش نامنظم لژها مدتی ، از زندان فرار نمود  سالگ

گرچه ،  پرداخت یو دزد یخانمان به فاحشه گر  آواره و ت  ، بزرگ اروپا  یازشهرها دربعیصز  1939ال شد و بعدازفرارازارتش تاس
 یمار یبراثر ب 1986منتش  نكرد و درسال  یاثر ، ان عمر خود یسال پا 20ژنت در . ده بود ید آموزش شغل كتابفرویس  ، اودرزندان

 . رسطان درگذشت
 منفز  یوهایر ت و نیظرف، خود  د با كمك آثارادت  یاوكوش. حرف است و نه فرد من، ت كند یكه مجرم ترب  یگفت كه جامعه ایم یو 

ل ین دلیبد، محول كرده یكند كه جامعه به و یم یراباز  درنظراو مجرم معموال نقش  . عادالنه رانشان دهد یر انسان درجامعه غ
ز محكوم ز  نیر ز د توهیبایر ش یسارتر پ ستی یالیستنسیاگز  ات  یمرز فلسفه خوداو تا ، به نظر روانشناسان. رند ی و حكم تنفر اجتماع را بپذیر

  یقضاوتها و لعنت ها، ها ی  شداور ید پیرفت و كوش
ی
نمونه و زنده  جامعه شناسان او را مثایل. را محكوم كند  یجامعه بورژواز  اخالف

  یبرا
 

ز ژنت جهان محكوم. بر اساس فلسفه وجود سارتر دانستند  یاجبار  زندگ ز  را جهان توهیر م  ،ترس، یر تحق، یر خجالت و رس 
  گفت كه سختی یسارتر م. و نرمال!  معمویل یجهان لعنت شدگان در مقابل جهان انسانها عتز ی، د ینام

 
مثل او را وادار   انساتز ، زندگ

 
 

 . كند   یباز  نقش   كرد كه در زندگ
ها  تز یقتل عام فلسط یشاوت به افیر با حضور خود در ب، راف آلمان یكیكا و سازمان چر یاهان آمر یاز جنبش س ی از هوادار یر ژنت غ

ا و شت یدر اردوگاهها  . پرداخت 1982له در سال یصی 
ز خادم و كن: نه تاتر یازجمله آثار او در زم جشن ، ز ما یخانم عز ، معجزه گل رسخ. اهپوستان هستند یو س، وار ید، بالكن، تحت نظر ، یر

ان خوانندگان با یدرم یرمان و  5، در آغاز . آثار او هستند گر یاز د، ك دزد یروزانه  یادداشت هایو ، اعدایم، یت و زار یشكا، مردگان
 . روبرو نشد  ت چنداتز یموفق

االهه عشق ، سد كه در جامعه غربینو یآثار افالتون انتقاد كرد و م با شنایسیاز اخالق و ز ، ژان ژنت با اشاره به فرهنگ غرب
مورد استفاده  نئوتز  یا و نور قرمز و چراغها. ل شدهیدتب بت خشونت و اعمال جنش اكنون به عنوان، دوره باستان یوز ینوسید
 یكننده بازماندهها  تدایع، باشنایسیك منتقد ز ی یبرا، قرمز بوردل ها و اطاق فاحشه خانه ها  یرا همچون چراغها یغات تجار یتبل

ز خون اومیكردن انسان و ر   ت !و قرباتز یك دوران توحش و جاهلیفرهنگ آركائ  ! . دانستیخیی
 

  Jean – Jacques Rousseau (1712 – 1778) ن ژاك روسو ژا۔ ۱۲۸ 

 

  یرس 
 

 گران زدن ! ید هم به زندگ
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فمندی  ینوشت كه ب یك انسان رس 

ز
  عتز ی؛ وگراف

 
خ فلسفه غرب ی    ن متفكر تار یروسو را خودخواه تر . گران را ورق زدنید زندگ

 یلسوف و فی از فیر امروزه به او غ. ما دانست و نه در زمان یلسوف میف 18قرن  یگرچه راسل او را برا،  شمارند یم
 

، لسوف فرهنیك
 ، ایسیه پرداز: سینظر ، سندهینو 

 
ز سیتئور ، یكال عرص روشنگر یراد ت  منتقد اجتما، تیم و تربیتعل، فرهنیك و ، ت   انقالب خرده بوروایر

ز از معلم یكی  . دانند یفرانسه م 1789انقالب  ی فكر یر
ك كند یگران را تحر ید، ید تا به گونه ایدر تمام طول عمر خود كوش، به رس  پوستی  كالیهو  ، به تن ارمتز  دن لباس میلی از پوشیر او غ
 . د یاز مردم جلب نظر نما یان اقشار یا در میو 

افات “  عتز یك خود یوگرافیاودركتاب اتوب ز را م ت  حرفها، بدون تعارف و رودروایس، “اعیی  خواننده باورنكردتز  یند كه امروزه برایر
افات اورا كتاب ا.  هستند   ین اتوبیاز صادق تر  یكیعیی

ز
و ضد حكومت  تز یل خلق آثار ضد دیبدل. دانند یم ات جهاتز یادب یها وگراف

ز نخست یروسو برا. ب اوپرداختند یبه تعق، سا یدربار و كل، تاج و ممی  ، مطلقه  ، شهی اندیر خ سی     بار درتار یر
 

 جامعه را مسئول زندگ
 
ز
ن بود كه  یازجمله سخنان مشهور او ا. زد  انقالب مردیم یبرا یجرقه ا، دولت ایسیس یر نمود و با طرح تئو  فالكت بار فرد معرف

باعث شدند كه ، ت  ل و قرارداد اجتمایدو كتاب ام. شود یده میها به اسارت كشیر ان زنجیدرم د ویلیآ ا یمیانسان آزاد بدن، گفت
فرزندش را  5خود او  ویل، قرن شد  تی یترب ین كتابهایشهورتر ل از میكه كتاب امیو در حال. د یس فرار نمایبه انگل، بیاوازترس تعق

 . ل داد یرسپرستان تحو  به خانه ت   ل فقر مایلیبدل
ح معتز یر غ  نائل آمد و آنرا عامل “  ت خصوضیمالك“ دورانساز  یاو به كشف تئور ، ستها یدرنظر ماركس، یآزاد واقیع  از رس 

: نهمهیا، گرفتند یرا م ت خصوضیگفت كه اگر جلو مالكیروسو م. ستین“ یعیطب حق“دانست و تذگر داد كه آن  اجتمایع ینابرابر 

دارند  اجتمایع یاز به قراردادهایانسانها در رابطه با هم ن، ك اجتماعیو در . آمد  بوجود نیم، رنج و وحشت، قتل، تیجنا. جنگ
ز درمقابل قوان رسكش   عتز ی یسد كه آزادینو  ان یمانس یعیز طبیروسو باتوجه به غرا. ستین“ عادالنه“، ت  هر قرارداد اجتما ویل  و یر

ز خود تع یكه انسان برا  اصویل “ تركستان“به  رایه، را  تمدن صنعتی ، “عتیبازگشت مجدد انسان به طب“ه یاوبا توص.  كردهییر
روسو با . سان هستند محصول تمدن ان، جهان یها زشتی ، درنظر او . شمرد  منفز ، انسان یرا برا، هیز ، علم، جامعه: جیو نتا. د ینام

اف به احساسات انساتز    یایبه رد هرگونه دروغ و ر ، اعیی
ی
علم و هیز ، درنظر او . پرداخت كه در پروسه تمدن بوجود آمده اند ، اخالف

ز ازب موجب ز صفات طبیر  ت  او ابا. شمرد  یعی انسان آزاد و طبیر ن زنجیرا مهمیی  ت خصوضیروسو مالك. انسان شده اند  یعی رفیی
. كوصفتیاست ن یعتا و ذاتا موجودیشود و انسان طب زش متیكید انسان به احساسات و غرایعقل با ید بجایه بگو ندارد ك

وع شد كه او یطیمشهور   یعلم و هیز را از جمله دال ، 1749درسال  شیك مسابقه مقاله نو ی ت روسو از آنزمان رس 
ی
 ل سقوط اخالف

 
ز
 . كرد   جامعه معرف

غلط  یاوسازمانها. دانست“ ت خصوضیمالك“جه یرا نت عدالتی  دولت و ت  ، ه حاكمه زمان خود روسو با حمله به حكومت مطلق
او . جست وانساتز  یعیق عقل بلكه باكمك احساسات طبید از طر یقت رانبایدرنظر او حق. ل فاسد شدن انسان شمرد یرا دل اجتمایع

عت و یسم آنزمان طبیجه دوئالیدر نت. تنبل-فعال، بدخو -كوین، آزاد -برده: از جمله، تی یاست دوشخص یگفت كه انسان موجودیم
از اجداد انسان  بهشتی  یر یروسو تصو  –د یخالف هابس كه انسان را گرگ نام. ح شد یق توجین طر یاز ا -احساس و اخالق -عقل
در  یعیانسان طبروسو ؛  اوتوتر . انسان را آنچنان به قتل و جنگ وادار كرده است، ت خصوضیشد كه مالك م نمود و مدیعیترس
ز عت و قوانیقانون طب ید ماورایگر نباید، نید یگفت كه خدایباستان است و م دولتی -شهر یك جمهور ی بر انسان ،  منطفی یر

. شود یل میعادالنه تشك ت  ك قرارداد اجتمایدولت دانست كه بر اثر  را تنها فرم قانوتز  یروسو حكومت جمهور . كند   حكمراتز 

 . خ هابس بود ی    فلسفه تار  تز یخالف بدب، وسو نانه ر یخوش ب انسانشنایس
ز فرانكل، یتولستو ، چهین، كانت،  گوته:  از آثار او استفاده نموده اند ؛ از جمله یادی ز یر از زمان روسو تاكنون مشاه و ، یر روبسپ، یر

ام قائل ، انانس یموجب شد تا او برا راه فلسفه آماده نمود بلكه یگفت كه روسو نه تنها او را برایكانت م.  ناپلئون ارزش و احیی
اگر . خود بحساب آورند  یاز اجداد فكر  یكیكها او را یباعث شد كه رمانت احساسات و شور و شوق انساتز  ید روسو رو یتاك. شود 

ازجمله اشتباهات . است اجتمایع یموجود، ف روسو یانسان مورد تعر ، است فردگرا و ضد جمع یانسان مورد نظر هابس موجود
و تاتر . ف نمود یع مرد تعر یمط یو زن را موجود. كوچك خود پرداخت  یها، دولت-م قوا در شهریبه رد تقس شد كهن یا روسو ویل

جهنم و ارواح ، طانیاد شیاو آدم را ب، درو بود كه گفتید، از جمله مخالفان روسو . را باعث فساد اخالق در جامعه بحساب آورد 
 . بنام پلوراخ دانست یسنده ایونان باستان و نو ی خوایهیو جمهور  وطن پرستی  یر روسو خود را تحت تاث. اندازد  یم، لعنت شده

پدرش ساعت . در فرانسه درگذشت 1778ا آمد و در سال یدر شهر ژنو بدن 1712تبار در سال  شینده سوئینوس، ژان ژاك روسو 
ز چون مادر روسو ح. ساز بود   ، مان درگذشتی زایر

 
مندگ او در . مت جان مادرش تمام شد یدش به قگفت كه تولیم روسو بعدها با رس 

و مقاله ، یصندوقدار ، معلم خصوض، یخدمتكار : مانند  ت  به شغل ها، و در طول عمر . خودآموز بود ، و آموزیس   یمسائل فكر 
ا یتالیو ا، سیانگل، فرانسه، سیسوئ، مانند  ت  مهاجرت و سفر بود و در كشورها، روسو در تمام عمر در حال فرار . پرداخت شینو 

 
 

 یدانست و سالها با كمك رسمایم یالهام فكر  او سفر و مهاجرت را نویع. نمود  زندگ
ز
اف  یب ه زنان ارس 

 
او در . نمود  وه و پولدار زندگ

سال  5، در خاتمه. نوشت فی یامون موسیر پ آنها مقاالتی  یآشنا شد و برا یسان فرانسو یر دانشنامه نو یدرو و سایبا د 1742سال 
ام 1794جسد روسو را در سال ، ب فرانسهان انقال یبعد از پا دند  در آرامگاه، به احیی  به خاك سیر

 . پانتئون در كنار ولیی
افات  – ت  قرارداد اجتما –ت یامون تربیر ا پیل یام: از جمله آثار او  در ، ادهیپ یبا پا، بدون عجله - -ان انسانهایم یعلت نابرابر  –اعیی

و  -عاشق خود -مدرن فی یامون موسیر پ بحت   -دوعاشق یا نامه هایا یژول –تنها  یایك راهپی یمنولوگها -عتیطب یبایدامن ز 
وتون جهان ین، ن كتابیروسو را بخاطر ا. جهان غرب شد  ن كتاب آموزیس  یموثرتر ، لیام تی یكتاب ترب.  هستند  – ت  روستا یبگو یغ

 و فر  یقش   یت هایانتقاد از محدود، “دوعاشق ینامه ها“ كتاب.  دند یاخالق نام
 

كتاب قرارداد .  است جامعه ارتجایع هنیك
 . امون فلسفه دولتیر است پ یاثر ، اجتمایع

الیگرچه او و ل.  گذاشت  19ه در قرن یاول ستی یالیسوس یكمونها  یرو   مهیمیر روسو تاث  هر دو تحت ، آنگلوزاكسن یسم كشورهایی 
الها رو ید لیتاك. دارد  با هم فرق، ك قرارداد اجتمایعی یطرح آنها برا،  هابس و الك هستند یر تاث د یو تاك، متی یفرد به هر ق یآزاد یی 

. دهیثابت گرد، ت  ك اروپایانقالب فرانسه و مكتب رمانت ی روسو رو یر امروزه تاث. فرد در ارتباط با منافع جمع است یآزاد یروسو رو 

ز  در زمان انقالب فرانسه را نیر روبسپ یبه رهی   اكوت  یجنبش  در . دانند یروسو م ایسیو س تی یترب، سفز : فلیدههای ایر ر تاثی ز یر
او . میهست وناتز ی یها، دولت-شهر خوایهیاست جمهور یو س، تیحیمس یقدر ، وناتز ی هن پرستی یم ما شاهد: نویع، او  تز یجهانب
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ز به نظر مورخ. سوزاند یآنان را م یكتابها،  روشنفكران یگر بجایسا دیكه كل،  ازبه دگم ندارد ین نینوشت كه د در زماتز  تصور روسو  ،یر

 . نمود  شهر برریس یكوچك و شورا  ید در محدوده شهرهایاز جامعه و دولت را با
 

 . به دور فرنگ ایلیخ - ان سفر ادت  یپا۔ ۱۲۹
  

  Jonathan Swift ( 1667 – 1745 ) فتیسو  وناتانی
ز از رسزم ادت   گزاریس      .  مرداب ها و برده ها یر

 
نو ، فتیسو  وناتانی ز ، 1742ازسال  پزشیك ك گوایهیدر . د یچگاه نخندیا خود هیگو ،  سیانگل یدوره روشنگر س و روزنامه نگار یطیز

و قابل محاكمه  جنون گرفته، ت  و شنوا از عفونت گویس   فت براثر عوارض نایس  یآمده كه سو ، ساله شده بود  75 یكه و یزمان
ه یر و غ، اقتصاد ، خی    تار ، نید، اتیادب: ینه هایر زمد ع و متنویعیو خالق آثار وس شیسان زبان انگلین هجونو یازمهمیی  یكیاو . ستین

اض كرد  رلند یتباربود وبارها به استثمار واستعمار ا شیانگل ویل، ا آمدهیرلند بدنیوگرچه درا. است فت با احساس یسو . اعیی
ز رلند رارسزمیكشورا،  یهمدرد ، انهیواقعگرا، فلسفز ، نهروشنگرا: است یاثر ، او “ وریگول  یسفرها“رمان . د ی باتالقها و بردهها نامیر
دكتابها“ فت یگر سو یكتاب مشهورد.  سنده شد ینو  ت جهاتز یكه موجب مشهور ،  ستی یو اوتوپ یهجو  د دركتابخانه یم و جدیقد ینی 
او درآثارش نه تنها به انتقاد ازسازمانها و مؤسسات . ات باستان استیمدرن و هواداران ادب امون جنبش ادت  یر نام داشت كه پ“ شهر
ز عت انسان نیبلكه به نقد طب، ت  واجتما تز یو د تی دول دازد ی میر  . یر

ز و هجو به جنگ شاه و شین باور شد كه سو یتوان بر ایامروزه م ف یاو باتك. زمان خودرفت خیخ مسیفت باكمك طیز ه بررس 
چ جاسویس، ت  ادگرایبن، روشنگرانه به مخالفت باخرافات  ایسیس یفضا ادت   یت هایاز شخص یكی، فتیسو . پرداخت تز یو خی 

ها ز ز وسبك ساده ونبوغ آم تز یضدد آموزیس   یزمان خودبود وبا طیز ده. مردم پرداخت به آگایه، شیر ز فش  . ن ومهاجم او یادیبن، طیز

ش. و نه رسگرم نمود ، جهان را آزار داد  ز م و گناه و ناراحتی ، باشناسانه نبود یلذت ز ، هدف طیز درخواننده و ، وجدان بلكه احساس رس 
شوكه نمودن خواننده و به ، فتیسو  یا تنها هدف تضاد حرفهایو . شتازجامعه بود یانه اقشار پیكان نظرات اصالح گراو ت یدار یب

ز ، تز یجهانب نده نویعینما، ت  شود كه هر هجوگویگرچه ادعا م،  فلسفز  ییر تعجب آوردن او است و نه موضعگ  سالج، یو هر طیز
ل اورا ین دلیبه ا، د یرات و اصول حاكم پرداخت تا انسان را به تفكر وادار نمار سئوال بردن نظیفت به ز یسو . ك استیدئولوژ یا
ز سو . یهردوره و هرجامعه ا، هركس یدانند برایم یسنده اینو  نبوغ او درآنجاست كه  . ت دانستند ینها فت را نامحدود و ت  یطیز

چ یه. آورند  بشمار یم شین نوع نی  زبان انگلیبهیی از ، یر فت رادركنار شكسپیآثار سو . دارد  یگر یمنظور د ویل، د یگو یم سختز  گایه
ها. ش نگذاشتیب ازنبوغ را به نمایآنچنان خطرناك و عج یانفجار ، سیات انگلیخ ادبی    درتار  ینی   ز بدون ، عصت  : او اغلب یطیز

ز سوم. تهوع آور و خطرناك هستند  تعارف و گایه كه   انورداتز یدر ، مانن ر یدرا. بود “ داستان بشكه ها “ رمان ، فتی اثر مشهور سو یر
 كشتی ،  مهاجم ینكه نهنگهاید ایاندازند ؛ به ام نهنگ ها یم یرا رو  خایل ت  بشكه ها، ند یر گیقرار م ت  ایدر  یمورد حمله نهنگ ها

بخود ، آنرا در دست گرفت و بعد از خواندن چند جمله یا روز یفت گو یسو ، ن كتابیچندسال بعداز نش  ا. ند یآنان را غرق ننما
 . بوده است !  یسنده نابغه ایواقعن آنزمان چه نو  كه او د  یگو یم

. داستان كودكان و نوجوانان شد ، بخش آخر آن2بصورت سانسورشده وبدون “ وریگول  یسفرها“انه قرن نوزده كتاب یدرم

ز چهارم. را نوشت ایلیو خ ستی ین رمان اوتوپی رابله ایر ا تحت تعثیفت گو یسو  ، نیرنظر منقدد. اهو نام دارد ی،  بخش كتاب فوقیر
گر موضوعات  یاز جمله د. كند یان میشك خودرا ب، سمیدانه به هومانین بخش به تمسخر خدا و انسان پرداخته وناامیفت درایسو 

 ، استید علم و سیخ جدی    تار ، انسان یز یغر  یوهایر ن: كتاب
 

علما و ، ن مدارانید یز یخردگر  تمسخر ، انسان به علم و آموزش تشنیك
ها را  ت  توانا، كر و غولها را فسقیلیكوچولوهارا غول پ  عتز یات باستان استفاده كرده ؛ یم ادبیمان ازسبك قدن ر یاودرا. ه استیر غ

ز ناچ  یجور ، قت و درد و رنجیحق. او است كه منظور واقیع،  كند یراادعا م ا مخالف موضویعیو . دهد یم نشان می و ضعفها را عظیر
از  یپاره ا یبرا. داند یهوادار غولها م ها و گایه خودرا شاگرد فسقیل گایه،  دررسارس كتاب پخش شده اند كه خواننده غرت  

 . انسان نشان چهره واقیع یباشد برا ینه ایتواند آیكتاب فوق م،  خوانندگان صادق
ط،  ل دفو یخالف دان. سه نمود یفت را با رابله و رسوانتس مقایسو ، ولیی  ه یانظام رسم ت  توسعه و شكوفا یكاملن برا،  كه بدون رس 
 قیرلند ازطر یاز جمله: درد و رنج و استثمار مردم ا، ت  اجتما یفت به تضادهایسو ، كرد یغ میس تبلید انگلیجد یاستعمار  یدار 
و  فت مذهت  یسو  یبجا، ت  ایكتور ید تا برعكس نقد عرصو یكوش  و دانشگایه نقد تخصیص. س پرداختیاشغالگر انگل یوهایر ن

ز ت یو دندانها، د یخردگرا مطرح نما روشنگر و ، فت را اخالقگرا یسو ، خیمس ، ستیدرطول قرن ب. سوهان دهد  یاو را قدر  ی هیز یر
فت یآثار سو ، انیاخالق گرا. ك را كشف كرد یالت رمانتیالورنس در آثار او تما. امد یفت بوجود نیدرباره آثار سو  وحدت نظر همگوتز 

ز باز  ادت   از ت   رانشاتز  الت یبا تما، ستیآنارش فت را نویعیسو ، ست ها یسه با سوررئالیقابرتون درم. بحساب آوردند  زباتز  یو لمیر
افگرا تز ییی و جهانبیتوتال فت به یگرچه سو ،  شمردند  نابخشودتز  فت را گنایهیتمسخر زنان در آثار سو ، ست ها یفمن. د ینام ت  ارس 

ز تمسخر مردها و حتا خود ن هایر ان كبیاز قربان یكی، او اغلب خود .  پرداختیر ز  . ش استی طیز
ز در دوبل 1667فت درسال یوناتان سو ی و  یپدرش كارمند اداره دادگسیی . بر اثر جنون در آنجا درگذشت 1745ا آمد و درسال ی بدنیر

  یسایاسقف كل، و شغیل یل مادیفت سالها بدال یسو 
 

ا روحاتز  یاواز خانواده ا. بود  مهم و بزرگ ات گرفته یااله یبرخاسته و دكیی
 یخ بی    درتاز . بود 

ز
 ، درغرب شینو  وگراف

 
ز ن چنیفت را ایمانند سو  یسنده ایو آثار نو  بندرت زندگ ز ر زربی ز یر ات و ی گرفته و فرضیر

 یب یسال هنوز تعداد كتابها 250بعد از . ات گوناگون در باره اش به ثبت رسانده اند یحدس
ز
شمار یفت آنچنان بیامون سو یر پ وگراف

سندگان  یر شاعران و نو یباسا ك محفل ادت  ی 1714فت در سال یسو . ارند همه آنها را ند برریس ت  توانا، است كه حتا كارشناسان
ان مایل یاز ینش  آثارش ن یاو برا. ل داد یكشورش تشك ب یبه ج حقوق كالتز ، سا بودنیل درجه دار! كلیچون بدل، نداشت به جی 

ز م   یر و تحق ت  سایات كلیخالفت با مالاو به م. سا و دولت داشتیبا كل یشجاعانه و انتقاد یشه برخوردینهمه همیبا ا ویل، د یر
 . ق پروتستانها پرداختیكها از طر یكاتول

 
 ، او  زندگ

 
ز . س استیدرزمان استعمار انگل یرلندیك روشنفكر ای زندگ افكار ، تناقض، طیز

 یر قطع مدام مس، مشوش
 

 ،  زندگ
 

 .  از آنجمله هستند ، و آواره گ
 

ها تن ویل، نمود  یباز  گوناگوتز   ینقش ها گرچه او در زندگ
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نو  ز فت به یباعث شد كه سو  مایل رفاه نست  . جنونش جدا كرد  ید از لحظه هاینبوغ اورا با. كرد یازضا م اورا ازنظر رواتز  شیطیز
دازد یر سفرنامه و غ، مقاله، داستان، شعر : ینه هایدر زم ینش اثار یآفر   . ه بیر

ز به كمبودها  یتشخ، آثارش موضوع مهم. جامعه و زمان خود پرداخت یاو با كمك هجو و طیز
 

مار یجامعه بحرانزده و ب ص فرهنیك
 . است

ز
 یرا نما تی یحیفت مسیسو . به انتقاد از علما و دانشمندان زمان خود پرداخت، شبه دانش ها  و با معرف

 
: كرد كهیم ندگ

ن جهان یراچون سعادت د، سانند یر قت انسان را به سعادت نمیگفت كه عقل و حقیاو م. خواهانه باشد یر ساده گرا و خ، خردگرا 
سنده یسد كه نو ینو یا و م. ند یت نمایت هداینظم و انسان ید آدم را بسو یآنها با ممكن است ویلیر غ، )بخوان استعمار و استثمار !(

 فت درآثارش به انتقاد یسو . همراه باشد  قلیم ینكار با اغراق هایحتا اگر ا، نند ید تا آنها خودرا درآن به بیر را جلو مردم بگ ینه اید آیبا
ز هابس و باكون ن، ارسطو ، دكارت: از آثار   .  پرداختیر

دستمال  ینامه ها، زش بارانیف ر یتوص، داستان بشكه ها ، ور به دور جهانیگول  یسفرها، سا و علمیكل:  فتیازجمله آثار سو 
ز مقاالت درخشان و تفكرآم، فتیدرباره مرگ دكیی سو  یاشعار ، ت بزرگیموفق، فروش مقاالت  ،یمجموعه آثار چهار جلد، یر
د كتابها ، شنهاد فروتنانهیك پی، خواهانهیآزاد فت آنزمان یت سو یمشهور  ویل. هستند ، معشوق یبرا ت  ادداشت هایو نامه ها و ، نی 
است روانشناسانه و  یاثر ، ور یگول  یمانند سفرها، فتیشعر مشهور او ؛ مرگ دكیی سو . خواهانه بود یل مقاالت آزادیبدل

و  مذهت   ت  مداراگرا یفت تقاضایسو ، در كتاب داستان بشكه ها . او است اثر اصیل، ور یگول  یمجموعه سفرها. انهیخردگرا
 پردازد ات یمیدر االه یكتاتور ید و به تمسخر دینما یم تز ید خوایهیر خ
 
 

ز ۔ ۱۳0  . یادی از نویسنده ی رمان پاشنه آهنیر
 

 Jack London (1876-1916). میان ادبیات ماجراجوت  وادبیات کارگری، جک لندن
 . طبیعت خشن ورسمایه داری وحش  در ادبیات

 
ین کتابفرویس  ها یا روی سنگفرش خیابان ها و یا روی گاری ، شاید فقط خدایان باستان بدانند چه دفعاتی من رهگذر  ازجلو وییی

" جک لندن، دستفرویس  ها  ز ز ازکنارآن گذشته، رمان "پاشنه آهنیر آمیر ترجمه ، هم با منطق اینکهآن، نویسنده آمریکات  رادیده وتحقیر
 . نیم تواند رنخ  ازمارا کاهش دهد ، که کتات  راکه ساواک اجازه نش  دهد ،  یا اصل بدبینانه ثبت شده ای –بد وزبان بیگانه 

 کارگران کشورخود ، جک لندن 
 

امون زندگ از رمانهات  پیر است، غیر ز طبق . خالق داستانهات  ماجراجویانه شبه "کلیله دمنه ای" نیر
 ادت  چپاد

ز اونظم رسمایه . اودربیشیی آثارش منتقد نظام رسمایه داری ومدافع سوسیالیسم وانقالب کارگری است، عای مورخیر
ز الملیل ادبیات سوسیالیستی ، داری را مشمول قانون گرگها میداند و غیر از رمان تئوریک سوسیالیستی  ییك ازکالسیکهای بیر

ز الملیل ، جهانبیتز التقایط ومتناقض اش و با وجود . درکشورهای رسمایه داری بود  مهیم روی ادبیات انقالت  کارگری بیر تعثیر
 . ونسیل از نویسندگان انقالت  ادبیات کارگری تحت تعثیر بعدی اوقرارگرفته اند . ازخودبجا گذاشته است

کتاب .  رانشان میدهد  1900وی تضادهای زمان و جامعه خود مخصوصا تضادمیان طبقه کارگر ورسمایه داری در سالهای بعداز 
" او رماتز است آرمانگرایانه درباره شورش تودههای تحت فشارقرارگرفته ز ازایده های انقالت  . "پاشنه آهنیر خواننده دراین ، غیر

ز میگردد ، داستان بلند  ، بلکه بوخارین و رادک، نه تنها جرج آورل و تروتسیك. شاهد سبک درخشان و استعداد داستان نویش او نیر
 انقالت  آن به شگفت آمده بودند 

ز این رمان پرداخته واز دوراندیش  ز به تحسیر  . نیر
 پرماجرا، منبع غالب آثار جک لندن

 
 اش میدانند ، به این دلیل مهم ترین اثر اورا ، یا ماجراجویانه وی میباشد  -زندگ

 
چون وی ، زندگ

 ماجراجویانه ای داشت
 

ز بحساب یم آورند جک لندن راییك از کالسیک ها. سالها زندگ وی ییك ازشورشگراتز . ی ادبیات ماجرات  نیر
 ماجراجویانه پرداخت

 
ییك ازنویسندگان توانای رمان ماجراجویانه شده ، او باکمک جهان جانوران ومناظر طبییع. بود که به زندگ

امون حیوانات مطرح یم نماید . است ماجرات  اواز یک طرف مشوق قهرماتز  رمانهای. وی انتقاداجتمایع راگایه باکمک داستانهات  پیر
ایط فوق العاده هستند  آثار اورا میتوان خط و . و از طرف دیگر بطور واقعگرایانه فقر بیچارگان رانشان میدهند  –های عجیب دررس 

، وی توضیح میدهد که برای موفقیت درجامعه صنعتی رسمایه داری. و طبیعت وحش  بشمارآورد  -مرزی میان تمدن صنعتی 
ند ان  . سانها باید ازصفات طبییع گرگها بهره گیر
 زیرتعثیر  –استوتسن و کیپلینگ : جک لندن ازنظر ادت  زیر تعثیر  

جهانبیتز . و مارکس بود ، نیچه، اسپنش ، داروین: و از نظر فلسفز
داروینیستی را با -امروزه اشاره میشود که او طرح های اجتمایع سوسیال. نیچه و اسپنش ، اومخلویط است از نظرات: مارکس

نیهلیسم ، هومانیسم مسیخ، درآثاراواغلب عقاید گوناگون ازجمله: داروینیسم. ایدههای سوسیالیستی مخلوط یم نمود 
اجتمایع، طبیعتگرایانه ند ، عقایدجی  ه درکنارهم قرار میگیر امون نظرات: کانت، آثار جک لندن. و غیر ، نیچه، مارکس، دانش وی پیر

طبق شواهدی او در غالب سفرهای ماجرات  خود آثاری از داروین و میلتون را در کوله . نش را نشان میدهند داروین و اسپ، یانگ
انسان ، و رسمایه داری خشن -وی میکوشد تانشان دهد که برای بقای عمر در طبیعت وحش  . پشتی اش همراه خود جمل یم نمود 

 کند 
 

 . باید همچون " ابرمرد " نیچه ای زندگ
وی گرچه تاکید خاض روی . منقدین اورا درابتدا " کیپلینگ آالسکات  " لقب دادند ، ر آغازین او درسبک رمانتیک بودند چون آثا 

ز بعیصز ازآثارش را ایده آلیستی بحساب یم آورند ، ماتریالیست بودن خودداشت درآثاراو خواننده شاهد فردگرات  و . محققیر
اوخالق . ض برای آثاراودر رابطه با موضوع نژادپرستی در آمریکای آنزمان قائل میشوند امروزه ارزش خا. جمعگرات  درادبیات میشود 

ز است امون "حلت  آبادهای" شهرلندن نیر ،  جهان تجمع کارخانجات دودی: جک لندن درآثارش به توصیف. آثاری ناتورالیستی پیر
دازد  ،و میخانه های شهر سانفراسیسکو ، سالن های خوش گذراتز ، کوچه های آلوده ز مییر ازجمله فعالیت های اجتمایع جک . نیر

امون انقالب و سوسیالیسم به نقاط گوناگون آمریکا سفر یم نمود  قطب ، طبیعت، در رمان و داستان های او . لندن این بود که پیر
 رسمایه داری

 
موجب ، بیعتوی میکوشد تانشان دهد که چگونه بازگشت به دامن ط. مخالفز است دربرابر تمدن و صنعت زده گ

ز . موجود زنده میشوند ، نوزات  غرایز طبییع ازدست رفته ازنظر فلسفز او میکوشد تا به استتیک نمودن توانات  های غریزی نخستیر
دازد   . انسان بیر
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ز مایل خانواده به کا 16او یم بایست از . ویل نیازمند برخاسته بود ، جک لندن ازخانواده ای خرده بورژوا    برای تامیر

 
رهای سالگ

وارد حزب سوسیالیستها شد و خودرا یک  1896درسا، وی گویا بعدازمطالعه مانیفست کمونیسم. فصیل و موقت یم پرداخت
علیم" نامید   و انقالت  اش را نشان میدهند . سوسیالیست "غیر

اثر او میتوان  50در بیش از . مقاالت آنزمان او تمایالت سوسیالیستی
مستقیم بابخ منقدی نوشته است که آمریکا موجب مرگ زودرس جک . ش  از تاری    خ اجتمایع آمریکا آشنا گردید بطور مستقیم و غیر

دازد  مورد حمله نابودکننده مامورین ، لندن و مارک تواین شده است چون کسیکه آشکارا درآنجا به طرفداری از سوسیالیسم بیر
د   . دولت یا منقدین ارتجایع و محافظه کار قرار میگیر

نقد و برریس آثاراورا خوانندگان باخرید کتابهایش . از نظر ادت  ویل مقلدی نیافت، چه نویسنده ای از میان خلق استجک لندن گر  
 . بعهده گرفتند و نه ادیبان غرض ورز دانشگایه و مطبوعاتی آنزمان

 بدلیل افشده   40رسن د 1916در آمریکا بدنیا آمد ودرسال  1876جک لندن با نام حقیفی " جان گریفیس چایتز " درسال  
 
سالگ

 نایس  از الکیل شدن دست بخود کش  زد 
 

 . گ
ز ، گرگ دریا ،  آوای وحش: ازجمله آثار او . نوول و مقاله های سیایس و فلسفز است، رمان، جک لندن خالق داستان  ، پاشنه آهنیر

ز عدن ، در جنگلهای شمال، و مقاالت دیگر  انقالب، جنگ میان طبقات، بچه های آالسکا ، پشمرگ، شاه الکیل، خون گرگ، مارتیر
ماجرای کارگر راه ، خانم کوچک ویل صاحبخانه ای بزرگ، ژاکت اجباری، دره ماه، جانوری در عمق جامعه، روی مرزهای سفید 

ه هستند ، دردهای دریات  ، آهن ز منتش  شده اند  1924 – 1932جلدی از او میان سالهای  31مجموعه آثاری . و غیر ر تاکنون آثا. نیر
ویا سگ گرگهای ، گرگ،  سگ: قهرمان بعیصز ازآثارش. وی یا به غالب زبانهای دنیا ترجمه شده و یا بصورت فیلم درآمده اند 

 . انسان زورگو و جامعه ماشیتز یم پردازند ، سفیدی هستند که در داستانهات  ماجراجویانه به مبارزه با طبیعت
 

  كارگران  وحش ادت   یآوا۔ ۱۳۱
  
سندگان آنها یه را خواننده نه تنها مرهون نو یر د دندان و غیسپ، خشم یآوا، خشم یخوشه ها، ا ی؛ گرگ در یرمانها یبایعنوان ز  

نام . است ت  كایسنده آمر ینو ، جك لندن، بانام مستعار ، سندگان فراموش نشدتز ین نو یازا یكی. ن ترجمه فاریسییر بلكه زبان ش، است
ل جامعه یه وتحلیبه تجز ، میمستقیر اغیم یمستق، خود  اثرادت   50ندن باكمك حدود جك ل. باشد  یم تز یچ فز یاو؛ جان گر  واقیع
آغاز نظام  ت  اجتما یهایا ناآرامیو  یمبارزات كارگر ، یكار یمانند ؛ ب امون موضوعاتی یر آثار مهم او پ. پرداخت كا در دوره خاضیآمر 
 یبه دل اوخودمدتی . كاهستند یدرآمر  یه دار یرسما

 
است   یسنده ایجك لندن تنهانو . درزندان بود  خانماتز  و ت   ت  ماجراجو، ل آواره گ

شدند یر بات روزولتی  یكایو آمر ، یتلر یآلمان ه، ستی ینیاستال یازآثارش در دوره حكومت شورو  كه بعیصز   به اشاره گرویه. اژباالمنتش 
بعداز جنگ  یوسالها یتلر یسم هیفاشبلكه دردوره ، مار یوا یپروس و جمهور  آثاراونه تنها درنظام سلطنتی ، ن ادت  یگرازمنتقدید

ز اشغال متفق عتز ی، دوم جهاتز  داشتند ، یر از ، وتوماس وولف ینگو یاروپادركنارهم یازكشورها اوسالهادربعیصز . درآلمان اجازه نش 
ق سابق به او عنوانها یدركشورها. بود  ت  كایسندگان آمر ین نو یمحبوب تر  . ر دادند سنده طبقه كارگیانو یمانند فرزند خلق  ت  بلوك رس 

 یها یجمهور  یون جلد ازآثارش به زبانهایلیم 13حدود  1975درسال . بود  سندگان خارج  ین نو یاوازپرخواننده تر ، یدرشورو 
ز جك لندن حتابعداز انقالب اكتی  موردتحس. د یمختلف ترجمه شدوواردبازارگرد ز  لنیر ، ا یكروپسكا.  ن.  دربسیی مرگ قرارگرفتیر

ز همش لن ز لنآنطور كه “ دركتاب یر ز دو روز قبل از مرگ لن، سد ینو یم“  بودیر  “ اوازمن خواست تارمان ، یر
 

جك لندن “  عشق به زندگ
ز لن، ش بخوانمیراشبها برا ز م یرو ، ادامه در روز بعد  ی بارها به خنده افتاد و كتاب را برایر  . گذاشتیاطاق خوابش میر

 یره المعارف هایدردا،  بود یر ون پدرش فالگچ. درآنجادرگذشت1916اآمدودرسالیكابدنیدرآمر  1876جك لندن درسال  
 ، جك لندن. دانند كه به خدمت زحمتكشان درآمده بود یخرده بورژوا م یسنده ایاورانو  ستی یالیسوس

 
 ت  سخت وپرماجرا خودزندگ

، ت  ودانشج، كشتی   یناخدا، ت  ایس در یپل، راهزتز ، كارخانه  یكارگر ،  یروزنامه نگار : ازجمله، گوناگون  یاوبه شغلها. داشت
نگار   . ه پرداختیر و غ، معدن طال  یكارگر ،  یخی 

 20درسن  1879جك لندن درسال 
 
اك“ت یك محفل وجمعیبه  سالگ فست  یامون مانیر وست كه به بحث پیپ“! ونیعام-ونیاشیی

شغل  یست برایالیسوس یاحزاب وسازمانها یداین بار كاندیاوچند. پرداختند  چه و اسپنش یمین، كانت،  ست وآثار ماركسیكمون
ان یشهردار  ، یمار یب، اد یاورسانجام براثركاروتالش ز . پرداخت یم ت  كایآمر  ستی یالیدراجتماعات سوس انقالت   یهایشدوهرباربه سخیز

 یاعت
 

 40درسن  روج ادبه الكل و افشدگ
 
 . نمود  خودكش   تی یابه روایدرگذشت  سالگ

اودرتمام عمرمبلغ . راستیه داران اجتناب ناپذین ورسماكارگرا  كند كه مبارزه طبقاتی یازآثارش اشاره م جك لندن دربعیصز 
 ت  آن پرداخت واز نوگرا ل قانون جنگل وگرگ صفتی یه وتحلیبودوبه تجز  یه دار یومنتقد نظام رسما یسم وانقالب كارگر یالیسوس
ز شه دوانگیدرآنهاهم، باوجودتنوع آثاراو . ت نمود یعت حمایفرح بخش طب یو یر سم ونیالیسوس عت یرابطه انسان باطب عتز ی، ه مهمیر

ز وانات نیانه درباره حیماجراجو  ت  داستانها یاودارا. شوند یورابطه فردبا اجتماع مطرح م  .  هستیر
ز ازجمله آثاراو: رمان پاشنه آهن ، اعماق اجتماع یانسانها، الكل شاه، آالسكا ، دره ماه، شمال یدرجنگلها، ا یگرگ در ،  وحش یآوا، یر

ز جنگ ب، ست شدمیلایچگونه سوس، یل و و یر  یماجرا ، خون گرگ، انقالب ومقاالت ، ستی یالیمجموعه مقاالت سوس،  طبقاتیر
ز مارت كه   ستی یاست ناتورال ن كتاب داستاتز یا. دانستین اثرخودمیرابهیی “ اعماق اجتماع یانسانها“اورمان . ه هستند یر و غ،  عدنیر

ق لندن است یآبادها نوشته شده ودرباره فقرحلت   1903درسال  ز پاشنه آهن“ گر او ید كتاب.  رس  نده نگر یاست آ رماتز “  یر
ز وآرمانگرا درباره شورش مردم تحت فشار ومبارزه خون سم درغرب یك شدن فاشیانه نزدیشگو یكا كه پی كارگران درآمر یر

“ ا رمان یجرج ارول گو . سم دانسنتیل فاشین سند شناخت پروسه تشكیبهیی  1936ن رمان را درسال یا تروتسیك. دهد یرااخطارم
ز مارت“ رمان .  آن نوشتیر خودراتحت تاث“  1984 ك كه شامل غالب دانسته ها و نظرات یوگرافیو اتوب است آموزیس   كتات  “   عدن یر

. اندازد  اد خواننده یمیچه را بیانسان برتر ن، عتیناخدا الرس جهت مبارزه باجامعه وطب“ ا یگرگ در “  دررمان . باشد یجك لندن م

ز ن بود كه مثال بیجك لندن ا اتز ت جهیل محبوبیازجمله دال  لم یش بصورت فیاثر ازكتابها 42حدود  1958تا  1913 ی سالهایر
ز از لنیر غ. درآمدند  ز ن و رادك به تحسیبوخار ، مانند تروتسیك تز یمتفكر ، یر ز پاشنه آهن“ كتاب   ش  ید ودوراندی و تمجیر او اشاره “  یر
عت و یطب، انه درباره انسانیماجراجو  یبلكه خالق آثار ، ست استیلایعدالتخواه و سوس یسنده ایجك لندن نه تنها نو . نمودند 
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ز جانوران ن ات یادب یرو  مهیمیر تاث، درخشان خود  ت  واستعدادداستانشا انقالت   یدههایاوباا، دمتناقضیباوجودعقا. باشد ی میر
ز وانقالب ب  . گذاشت  یكارگر    الملیلیر
 . كرد   یشهرهاپاكساز  عمویم یش رااز كتابخانه هاید وكتابهاینام ت  كایآمر  سالها اورا مخرب دمكرایس، حاكم دردولت یبورژواز 

   روزولت یم
ز
ز ندارد بلكه از سگها  یبرا گفت او نه تنها درباره گرگها حرف ، دهها سال بعد ، ن وجود یباا. خی  است كا هم ت  یآمر  یگفیی

كودكان ونوجوانان   یازآنهابرا دداشت كه بعیصز دربازار وجو “ وحش  یآوا“ شكل گوناگون ازكتاب  17كا یدرآمر  1975درسال  عتز ی
مرفه آمر یسف، به نظرجامعه شناسان ادت  . ه شده بودند یته  یكا كوشش نمودند اورانو یدپوستان قش 

ز
ند كه ینما سنده جوانان معرف

 ن شایبچه ها ن بود كهیآنها ا یآرزو . كند یغ میهركس ضد هركس رادرآثارش تبل عتز یتنازع بقا  ستی ینیمبارزه دارو 
، امون آثاراو یر ن سوء تفاهم پیا.. ابند یبشوند كه درجامعه درنده آنزمان طعمه خودراب ت  جك لندن همچون گرگها یبامطالعه كتابها

نظرات هضم نشده و  كه درآثاراوبابعیصز   خوانندگاتز . دهد یازخوانندگان آثار جك لندن را نشان م خط بخش   بحران روشنفكران ت  
 . شوند یاوآشنا م یچه ایو ن ستی ینیشو  ستی یراس گایه،  ستی ینیدارو  الیده ؛ سوسیده نگردیجو 

 
 

، ستی یسم ناتورالیلیهین، خیمس سم مذهت  یهومان، سمینیدارو  یحاو  آنها گایه. اوپرازتضادوتناقض بود  آثار جك لندن مانند زندگ
گرا ز مورخ یو برا ت  شگام مبارزه اجتمایستها پیالیسوس یاوبرا. سم در كنار هم بودند یالیو سوس ت  فردگرا، ت  اجتما ت  جی  ،  ادت  یر

سندگان یتمام نو  ین است كه مانند تراژدیجك لندن ا یهایازجمله تراژد، د یگو یونگ میفرانس . است شیاستاد داستان كوتاه نو 
دن همدرد جك لن، سد ینو  نكلر یمیآپتون س. تینجات بش   یابرایسد ینارس  و فروش بنو  ید كه برایر م بگیتواند تصم كا نیمیآمر 

ان بود  ق لندن مانند گر یر او به خاطر فق یاشكها، رنجی  ز ح درباره ساكنیمس یه هایان رس  پاشنه “كتاب   تروتسیك. م بود ی شهر اورشلیر
ز آهن  . دانستیان میلخت و عر  یه دار یرسما یهایعدالت ت   ت  ل اجتمایتحل یبرا اورا چهارچوت  “ یر

 
قهرمان  شخیص به نظراو زندگ

، او  یت گوناگون و خوب وبد كتابهایفیبا وجود تنوع آثار و ك. و استثمار است ت در دوره سودپرستی یبش   یمرسنوشت عمو ، رمان
 . كا دانستیآمر  مهم ادت   یازچهرهها یكید یجك لندن رابا

 

 . طانیش یورق پاره ها یسنده ینو ۔ ۱۳۲
 

 . ! جواتز  یو یموج راد یناشناس رو  نایم
  Jean Paul 1763 1825 |ژان پاول

 
ز درح، جنوب تابستاتز  یدرگرما  وع انقالب چند مایه، الت مدارسی تعطیر زبان  فاریس یوهایكه مادنبال راد  هر ازگایه، قبل از رس 

. كرد یراتكرار م“ ژان پاول“از  ت  شد كه فقط نقل قولهایظاهر م یفرستنده ا، مان و فسقیلیموج راد یرو  گایه،  میگشت  یم خارج  

ز سیك تئور ینام مستعار ، ا آنی، ا ژان پاول آلماتز ی، یژان پاول سارتر فرانسو ، دانستند كه منظور ینممحفل دوستان جوان ماآنزمان   یر
 . است انقالت  

 یامروز درا 
ز
ز او ب. شود یپرداخته م ژان پاول آلماتز  نجا به طور خالصه به معرف   1763تا  1825 ی سالهایر

 
و   نموده و نام واقیع زندگ

ل فقر یا بدلیژان پاول گو . ده بود ینام“ ادت   یداروساز “ او را  یگر یك رابطه دیماركس در . شیی استیر  شیدر یوهان پاول فر ی: كامل او 
 اش آنقدر لغات خارج   و بعدها درآثار ادت  . نمود یادداشت میج مطالعاتش را یا نتایكرد و یا مطالعه می، در جواتز ، شیی اوقاتیب مایل
د كه فقط قش  روشنفكر نوشته هایبكار م  . ده باشد ینام ل اور داروساز ادت  ین دلیممكن است ماركس به ا. دند یفهم ش را یمیی 
  كرد و به ادت  یات حاكم شنا میسنده پرخواننده و مدرن زمان خود بود كه خالف جو فرهنگ و ادبیاو نو 

 
فرهنگ  نمودن زندگ

ل كرده قش  مرفه  یزنان تحص. پا بحساب آورد سندگان ارو ین نو یاز مهمیی  یكیتوان اورا یم، یبا نگاه امروز . عرصخودپرداخت
 . به او و آثارش ازخودنشان دادند  اآنزمان عالق خاضیگو 
ده یا یچون آنان نه تنها حاو . قرار گرفته اند  ستی ینیلن-تیژان پاول سالهاست كه مورد نقد ماركس اجتمایع– یانتقاد یرمانها 

از  یكیاو . بودند  ه اشغال ناپلئوتز یخواهانه علیهن پرستانه و آزادیه جنبش مبلك، ك آلمان و انقالب فرانسهیسم كالسیهومان یآلها
ض نیات دمكراتیشگامان ادبیپ ز ك و معیی او از موضع . درخود دارند  ستی یهومان ت جهانوطتز یآثار او نشان از مسئول.  استیر

  یده آلهایا یبه تضاد روشنگر ، متحدخلق یك خرده بورژواز یدمكرات
ی
ف آنزمان  فز یوابط عقب افتاده ملوك الطواو ر  –اروپا  میی

دازد یم ا یتنگ روستاها  یاو در فضا یقهرمانان خرده بورژوا. جامعه خود داشت  و معمویلیر فق یبه انسانها و عالقه خاض. یر
   یشهركها

 
 . كنند یم كوچك زندگ

ز یر در آثار او غ. ك آنزمان بودند یكالس  با شنایسیز  یده آلهایا یآورند كه ضد رسد بحساب یم آموزیس  -تی یآثار اورا امروزه ترب   از طیز
ایآنزمان مطرح م ك و مسائل علیمیدانش استت، روانشنایس، فلسفه، احساساتی    ط معمویلیشوندتا رس 

 
را بهیی به خواننده  زندگ

داز یات بلكه با خیات و واقعیاو نه تنها شامل ادب یسم هیز یدوئال. بشناسانند  آم یالیر ز ز طیز سم یده آلیو ا ت  واقعگرا به استفاده از یر
ز ن دازد یمیر ز است یتئور  یژان پاول حاو “ باشنایسیكودكستان ز “كتاب .  یر  یر ك او غیانه ضد كالسیو واقعگرا آثار اجتمایع. رمان و طیز

داز یدوستانه شامل خ یاز مزاح ها ز گروتسك ن  یها یالیر اش در اروپا  تی یو ترب ل آثار فلسفز یبدل 1800او از سال . باشند ی میر
دازهایك را به سبب خیات رمانتیاو با ادب یشاوندیخو . د یعروف گردم ات یالت گروتسك و مخالفت با ادبیتما، بیعج یالیر
رمان مدرن دائرت . سم قرار دهد یده آلیا یكوشد تا شك شوخ طبع را در مقابل جادوهایاو م. دانند یآنزمان كشورش م“! عروضز “

 
ز
 ، ت داستاتز یده روایچیپ یبازهم عالقه به هزارتو ، چون در زمان حال، د یجو  شه خود را درآثار او یمیر  فعیل المعارف

ز
دا  یپ بازار دایع

 . كرده است
نه و  سندگاتز یمخصوصن نو  شی رمان انگلیر ر تعثیز  خته بود و از نظر ادت  یا مخالف فیگو   ژان پاول از نظر فلسفز   چون اشیی
ست اروپا یات قرن بیاورا آغاز ادب سبك مدرن ادت  ، تیآرنو شم. ك قلم زد یسك و كال یرمانت ان دو سبك ادت  یاو م. باشد ینگ میدلیف

داختند و ژان پاول مجبور شد كه سالها در فقر و گوشه   و شغیل ت ادت  یلر به حمایگرچه آنزمان گوته و ش،  آورد  بشمار یم از او نیر
  ییر گ

 
 ی پایر ر تعثیآثار او ز . كند   زندگ

 
ز به انتقاد از انگل . ند یب رس خود یم یاله مرگ را بایشه سایهم، ان زندگ ژان پاول با كمك طیز

دازد كه قادر به اتحاد علیآنزمان آلمان م مطلقه و محیل یحكومتها صفتی  گفت كه هر یم یو . ستند ین ناپلئوتز  یه اشغال فرانسو ییر
 . خود بازگردد  تز ید به غار زمیرسانجام با، مهاجم آسماتز 
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 ، نتایت: از جمله آثار ژان پاول

 
، فرود و سقوط آلمان، باشنایسیكودكستان ز ،  یكتاب كوچك آزاد،  ستاتز یر خوشگذرانه دخیی دب زندگ

ز مؤمن، یدكیی كوه گربه ا، طانیش یاز ورق پارهها منتخت  ، ه جنگخوایهیاعالن جنگ عل مقاالت ، آموزیس   یدرسها، ت   صحرایر
 
 

 ، هرپرز ، خز یتار -فرهنیك
 

 یو جمهور  خوایهیامون آزادیر است پ یاثر “ هزپرز“كتاب .  هستند ، لوگه و دست مخفز . ف. ك زندگ
 خارج   یبارها به زبانها، غرب 19قرن  ادت   ت  در رابطه با مخالفت با پوچگرا، ك رمان اورا یاز  بخش  ، “ح مردهیمس“ . دوستی 

 . ده استیدر آلمان منتش  گرد 1960ژان پاول در سال  یجلد 10 یمجموعه آثار . ترجمه كرده اند 
ات خودرا ناتمام یل فلسفه و االهیمجبور شد كه تحص ژان پاول به سبب فقر مایل، و بعد از مرگ پدر . جزء بود  ك روحاتز یاو پدر 

دازد  یادداشت بردار یفقط به مطالعه و ، ر فشار فقر یبگذارد و ز  اكی  ، ل فشار مایلید كه بدلیگو یم ییر او در آثارش از زنان فق. بیر
ز ا نظم آفتابه و لگن ناچیو -ر خانه اوقات خود را به نظافت د  یر

 
دازند! یم  خانیك  . یر

  

ز جایزه نوبل برای شعر نو ۔ ۱۳۳  . نخستیر
 

  Jimenez, Juan Ramon (1881 – 1958) زیباگرا یا اجتمایع ؟ -، شعر مدرن
 
 

و معلم یک ، و شعر مطلق و نماینده مدرنیسم ادت   ۱۹۵۶برنده جایزه نوبل ادبیات سال ، شاعره اسپانیات  ، ژیمنس –ژوان دامون 
ز به تضادهای اجتمایع خودداری کند ،  نسل از شاعران جوان کشورش  . کوشید از پرداخیی

 مطلق شعر مهم است، او میگفت که بجای زیبات  ظاهری
 

ادت   منقدین. شعر عریان او را شعر مدرن لخت نامیده اند . ساده گ
کمیته .  شعر رامون ژیمنس حاوی استتیک صوری است، ایع رسوده شده استمینویسند اگر شعر لورکا در رابطه با واقعیات اجتم
ی، نوبل دلیل اعطای آن جایزه به وی را تفکرات عایل  هیز

 
ه گ ز  . در شعر اعالن نمود ، جال و پاکیر

ورترکو در در کشور اسپانیات  زبان پ ۱۹۵۸در ایالت اندلس در جنوب اسپانیا بدنیا آمد و در سال  ۱۸۸۱رامون ژیمنس در شسال 
اب بود . آمریکای جنوت  در مهاجرت درگذشت در . او در جواتز به تحصیل حقوق در دانشگاه پرداخته بود . پدرش تاجر فروش رس 

 . وی در مدرسه شبانه روزی احساس تنهات  و دوری از والیت یم نمود ، سالهای کودگ
 

مدتی ساکن ، بعدها او به دلیل افشده گ
ز بود ، غیر از شعر او . بیمارستان رواتز شد   مجالت ادت  نیر

جم و نارس  ژیمنس در جواتز دلخواهانه به آمریکای شمایل مهاجرت . میی
جم معروف ازدواج کرد  ز به ، همشش در بسیی مرگ بود ، وچون در زمان اعطای جایزه نوبل. نمود و در آنجا با یک زن میی او از رفیی

 . است پشتیبان و یار وی بوده، سال مشوق 40همش او است که که جایزه نوبل حق   شهر اسلو خود داری کرد و نوشت
ین اثر ژوان رامون ژیمنس ماهیت ، ستاره و آسمان، ابدیت ها  –از جمله دیگر آثار او . رمان " من و االغم پالترو " است مهمیی

ز ، بمیر قلب ویل بخوان ! ، عمیق آهنگ ، اسپانیات  ها در سه جهان، اقلیت قدرتمند ، یک شاعر  یادداشتهای روزانه، رسودهای غمگیر
،  رمان " من و االغم " بر اثر ترجمه های زیاد . و اشعار مثبت هستند ، اشعار زیبا ، تنهات  خوش آیند ، ناله های پاک، و قافیه در شعر 

مندانه ای در کشورهای، کتاب دریس ین بخش آنان ، آثار ت  شمار او غالبا کتاب شعر هستند . اسپانیات  زبان شد  خلفی و هیز مهمیی
داستان از وی درج  ۱۳۸، در کتب دریس مدارس اسپانیا . غم و ماتم اندلش مشاهده میگردد ، در آثار شاعر . زبان اسپانیات  یم باشند 

 . شده است
ین شاعران قرن  ز داریو بود ، مدرن ادبیات اسپانیات   و نماینده ۲0ژیمنس ییك از مهمیی ین شاگرد ژی. زیر تاثیر شعر روبیر ،  منسمهمیی

و  -، خالق واقعیات، او میگفت که شعر . افکار روشنفکرانه ژیمنس زیر تاثیر والری و ییت هستند . گارسیا لورکای معروف یم باشد 
تی و لورکا بجا گذاشت. واقعیات خالق شعر است به او ، لورکا با اشاره به آثار بیشمار ژیمنس. شعر نو او تاثیر مهیم روی اشعار آلی 

 روی گروه ادت  " نسل . ل قوا داده بود فرمانده ک لقب
ز رهی  و سازمانده مدرنیسم ، وی در شعر . " گذاشت ۲۷ژیمنس تاثیر مهیم نیر

ز بود  ایم به ، کمیته نوبل با اعطای جایزه نوبل به ژیمنس.  و مثایل عایل برای شعر کشورهای اسپانیات  زبان قاره آمریکای التیر احیی
ز نمود اعدام و مرگ زودرس لورکا و ماخاد دازی ژیمنس زیر تاثیر مطالعه آثار فلسفز اسپینوزا است. و نیر امروزه . پانته ایسم و خیالیر

ز از شعر کالسیک فاصله  ، اشاره میشود زمانیکه ژیمنس آغاز به رسودن شعر نو نمود  ادبیات اسپانیات  زبان کشورهای آمریکای التیر
 . گرفته بود 

ز مشاهده میشود ، ی طبیعت اندلسدراشعر رامون ژیمنس غیر از مناظر زیبا ز و لطافت عارفانه نیر ، وی در اسپاتز . صدای غمگیر
ی حداکی  در کیفیت شعری بجا یم گذارد ، معروف به این است که با حداقل تعداد واژهها  منقدین چپ اشاره میکنند که رنج و . تاثیر

 او نشان از نارضات  خرده بورژوازی در جامعه کا
 

در شعر ژوان رامون ژیمنس گایه روح . پیتالیستی استاحساس از خود بیگانیك
و خلسه ، خدا و ماهیت عمیق روان، از جمله موضوعات مرحله سوم شعر او . تبدیل به شناخت عرفاتز جهان مطلق میگردد 

 9. شاعرانه است
 

سیونیستی تاوزیرفرهنگ کمونیستی ۔ ۱۳4  . ازخودکش  اکسیر
 

 ورمیکندیافراموش نموده؟سوسیالیستها راسانس، تاری    خ ادبیات غرب
سیونیستی و رئالیسم سوسیالیستی   . نویسنده میان ادبیات اکسیر

Johannes Robert Becher (1891- 1958), Hermann Kant (1926 -  
 

 ، نویسنده آلماتز ، شاعر ، -بش  . ار . یوهان
 

سیونیستی ، وسیاستمدارفرهنیك ان جناح چپ مکتب ادت  اکسیر ن ودرپایا، درآغازییك ازرهی 
 سابق بود 

ی
ف ، به تقلید ازکالیست؛نویسنده معروف آلماتز  1910اودر سال . ییك ازپایه گذاران ادبیات میل سوسیالیستی درآلمان رس 

یوهان بش  دردهه بیست قرن  . درحالیکه معشوقه اش کشته شد ، ویل جان سالم بدربرد ، همراه نامزدش دست بخودکش  زد 
 درشهرمونیخ بود گرچه اوازخان،  گذشته مارکسیست گردید 

ز
دراشعارآغازین . واده ای مرفه برخاسته بود وپدرش قاضز معروف
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وزی پرولتاریا رفته است سیونیستی او سخن از سقوط بورژوازی وپیر اودرپایان جنگ جهاتز دوم بعدازبازگشت ازتبعید . واکسیر

 باالت  رسید؛ازآنجمله، درشوروی
 

 به مقامات سیایس وفرهنیك
ی
ف و عضوکمیته مرکزی ، وزیرفرهنگ، دانشکده هیز  رئیس: درآلمان رس 
 . حزب سوسیالیست ها 

 )یا واقعگرات  اجتمایع(  
ز های ادبیات رئالیسم سوسیالیستی  ییك از تئوریسیر

ی
ف یوهان بش  درسالهای جواتز حکومت آلمان رس 

ن یک ادبیات انقالت  ویک سالح است" خواها، اوباشعار:"هیز . کارحزت  وسازمانده کمونیستی است،  درنظراوادبیات. گردید 
درخدمت یک . وی ازآغازتمایل به شعر سیایس داشت. استتیک)زیباشناسانه(عملگراشد  ز سیونیستی اونیر اشعاراکسیر
)آرمان(جدیدانساتز بودند  بخش  ازجنبش کارگری وانقالت  است. اتوتر ز وی درطول عمرخوداز . اومیگفت که اوتوتر نیر

سیونیسم رادیکال )بنیادین( به  رسید  اکسیر
 

باسنت ادت  گذشته خودقطع رابطه ، اودررویای یک انقالب ادت  . سیاستمدار فرهنیك
وی درسالهای تبعیددرشوروی ازسخنشات  های ادت  . یوهان بش  شاعری است که به یک کمونیسم آرماتز اعتقادداشت. نمود 

مندانه و زیباشناسانه به شعرخلفی وسوسیالیستی رسید   . وهیز
 درراه جامعه ای ادت  باشد  درنظریوهان بش  

اوبا مسئول نمودن ادبیات برای اهداف . ارثیه هومانیسم شهروندی بایدکوشش 
 وادت  خودضفنظرنمود 

بعیصز ازاشعارضدجنگ اودر آغازدرسبک ادبیات خلفی شبه کالسیک وادبیات . سیایس ازامکانات زباتز
، ورالین، او ریلکه. برادری و اتحادخلقهای اروپا هستند ، وی صلحآرز ، ازجمله موضوعات اشعاراو:شکایت علیه جنگ. سنتی بودند 

ز  –و بودلر را شاعران دوران زوال  لوکاچ دربعیصز ازآثاراو تعثیر جیمز جویس . وشیلر راشاعران امید وانقالب نامید ، ویتمن، و هلدرلیر
 . را میدید 
اوازسال . رسما واردحزب کمونیست آلمان شد  1919ویل درسال ، ازشوروی حمایت نمود  1917بش  گرچه درسال . ار . یوهان
ز های جنبش انقالت  وکارگری ازجمله نظرات لیبکنشت و روزا لوکزمبورگ بود ، تحت تعثیر عمل 1917 ز . نظر و تئوریسیر وی درحیر

ات جهاتز آینده اعالن نمود   برای وقایع وتغییر
 

 ازسخنگویان وی میگفت که شاعرباید ییك. جنگ جهاتز اول وظیفه شاعرراآماده گ
بدلیل کتاب شعر " جنازه روی تخت سلطنت "  1925یوهان بش  درسال . وسازمانده های ادبیات انقالت  وکارگری باشد 
اض: برشت شد ویل با کوشش واعیی بابقدرت رسیدن  1933اودسال . اززندان آزادشد ، و توماس مان، ماکسیم گورگ، دستگیر

 را رسود  1949وی درسال . گ جهاتز دوم درآنجا ماند فاشیسم به شوروی فرارکرد وتاپایان جن
ی
ف اواززمان . رسود میل آلمان رس 

وی با شکست سازمان اسپارتاکوس خطاب به راستگرایان جاکم گفته بود که: " . جنگ جهاتز اول کوشید تاادبیات را سیایس نماید 
د توانست نابودکنید " اوبا اشاره به امور روزمره کارگران شما لیبکنشت و روزا لوکزمبورگ راکشتید ویل مغزوقلب کارگران را نخواهی

وری میدانست اشتیاق ، تنهات  ، ازجمله موضوعات اشعاراو: درد ورنج سالهای تبعید . درروابط تولیدمدرن یک مبارزه انقالت  راضز
ز حکومت شوروی بودند ، خاطرات گذشته، پوجر جنگ، دیداروطن آثارش ، انقالت   اوبااشاره به جنبش کارگران. و تحسیر

 عظییم پرداخت. رادرخدمت انقالب سوسیالیستی قرارداد 
 

 به فعالیت سیایس وفرهنیك
ی
ف . یوهان بش  بعدازبازگشت به آلمان رس 

 ادت  .  اوخواهان طرج شاعرانه برای یک ادبیات میل با محتوات  سوسیالیستی بود 
ز  و کوششهای اورا تدایع ، گرویه از مورخیر

 
زندگ

 . رشت و توخولسیك بشمار یم آورند نامهات  چون ب
ز بود   سیونیست و معتاد به مورفیر  اکسیر

 . درخودکش  دونفره گویا او به نامزدش شلیک کرده بود . یوهان بش  درجواتز
ز
وی دربیوگراف

و پزشیك ادبیات ، وی دردانشگاه:فلسفه. اوازخدمت نظام در آنزمان رسپیخر کرد . یک نماینده بورژوازی ویلهلیم رامیدید ، پدرش
ز الملل بود ودرآلمان پایه گذار مجله فرم ومحتوا . خوانده بود  مجله ادبیات بیر  "یکشنبه" شد ، اودرمسکورسدبیر

 
. ونارس  مجله هفتیك

 او 
 

 به پاس خدمت فرهنیك
ی
ف ز نمود ، دولت آلمان رس   . دو جایزه و مدال بنام وی تعییر

وزی: ازجمله آثار او  دزمستاتز ، وداع، سعادت جهان وهفت گناه، شه کبیر نق، جنازه روی تخت سلطنت، شکست و پیر بازگشت ، نی 
وی شعر ، دفاع ازشعر ، چهارجلدزحمت وکوشش، قدم میانه قرن، ترانه های جدید آلماتز ، به وطن خطاب به ، اصیل شاعرانه، نیر

ز ، کشتی گیر ،  وهیز درباره ادبیات ، توهمیشه مورد عشق هستی ، ماوزمان ماقرن بیست، برادری وآهنگ های ماشیتز ، اروپا  ، زمیر
ز ، اشعاری برای یک خلق، ترحم بهار  وزی وامیدروزهای  ، رقص مرگ آلماتز ، شهری گرسنه، به پیش، رسودها ، روی قی  لنیر ز ازپیر یقیر

و پیام ، رسودی برای روزا لوکزمبورگ، اشعارمنتخب دوران تبعید ، تنهاجنگ عادالنه، رمان بصورت شعر ، تشکرازاستالینگراد ، کبیر 
شورویشاع  به اتحادجماهیر

 . هستند ، رآلماتز
سیونیسم آنزمان بخش  ازنویسندگان تبعیدی وفراری ازفاشیسم رابخود مشغول کرده بود  بعیصز . بایداشاره کرد که مکتب اکسیر

 ادت  یوهان بش  مینویسند او که با رسگرداتز عارفانه آغازکرده ب
 

وتحول زندگ امون تغییر بعدازفریاد ، ود ازمنتقدین ادت  بورژوازی پیر
سیونیسم . استالینیستی رسید  انتقام جویانه تروریستی به بوروکراتیسم ین شاعران مکتب اکسیر توضیح دیگر اینکه گرویه از مهمیی

ز ، برشت، کافکا :  آلماتز درجنگ جهاتز اول کشته شدند و گروه دیگری همچون  . هرکدام به راه خاص خودرفتند ، و دوبلیر
 سابق بود ، نویسنده آلماتز متولد هامبورگ، نتهرمان کا: هرمان کانت 

ی
ف ین نماینده ادبیات ومعروترین نویسنده آلمان رس  . مهمیی

ان بدنیا آمده بود وشغل برقکاری آموخته بود  وی بعداز پایان جنگ جهاتز دوم . پدرش یک باغبان ساده بود . او درمحله ماهیگی 
ق آلمان ماند وبه تحصیل زبان وادبیات پرداخت امکانات نظام سوسیالیستی آنزمان به او این شانس رادادند که ازشغل  . دررس 

ا برسد ، کارگری به استادی دانشگاه  و درجه تحصییل دکیی
 

 . نویسندگ
ی
ف  درآلمان رس 

 
ز بارازسبک وفن مدرن نویسندگ اونخستیر

ز الملیل کشورش نبود چون نه تنها   هیچکس مثل اونماینده سنبلیک. ادبیات کشورش شد  استفاده نمود وموجب معروفیت بیر
 او متهم . رئیس کانون نویسندگان بلکه نماینده مجلس وعضو کمیته مرکزی حزب بود 

ی
ف بعدازانحالل نظام استالینیستی آلمان رس 

. گزارش داده  سال با سازمان امنیت آن کشور همکاری نموده ودرباره مخالفت بعیصز از نویسندگان وفرهنگیان 14شد که حدود 

ز به انتقادازنظام ومقامات حکومتی  ،درادبیات اوگرچه یک وفادار به حزب حاکم بود ویل با روش دیپلماتیک و به صورت طیز
 . ازنظرکیفیت ادت  او خودرا به اهمیت توماس مان برای بخش دیگرآلمان بشمار یم آورد . پرداخت

اوشخصا در تمام عمر روشنفکری شکاک ، ( میدانند گرچه آثاراورا بخش  ازمکتب ادت  واقعگرات  اجتمایع )رئالیسم سوسیالیستتر 
 هستند ، تقصیر ، مسئولیت، بازسازی بعدازجنگ، عشق: ازجمله موضوعات آمده درآثاراو . ماند 

 
. وسالهای جنگ و آواره گ

ازانتقادازمقامات حزت   شکایت نمود ، اوغیر ز ده آگایه تاریخز درپاره ای دیگر ازآثارش او تحول پیچی. ازفرقه گرات  وجزم گرات  آنان نیر
دازد و برای فهم . انسان درنظام سوسیالیستی رامطرح میکند   انسانهای ساده جامعه مییر

 
ح زندگ ز به رس  اوبدون فراموش نمودن طیز

ایط زمان حال نامیده اند . بخاطرات گذشته خود رجوع میکند ، رس  ز  نیر
ی
ف وی . اوراوقایع نگار سالهای بازسازی اقتصادی آلمان رس 

 دراروپا استخواهان همکار 
 

ند و میکوشد تاباکمک تاری    خ  . ی فرهنیك ز اوباسبک روایتی مدرن دائم اززمان حال به گذشته پیل میر
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 قانونمند و منظبط میداند . مسئولیت وتقصیر فرددرجامعه راعمده نماید ، گذشته کشور 

 
. هرمان کانت هیز را عیایس  و هرزه گ

ی رسگرم کننده خالق رمانهای آموزیس   ز  بود . وتربیتی استاوباکمک طیز
ی
ف  . رمان " آوال "ی او ییك از پر خواننده ترین آثار آلمان رس 

 ، هرمان کانت تاکنون به دریافت جوایز: هاینه وزارت فرهنگ 
ی
ف نایل ، وجایزه دوستی خلقهای شوروی سابق، جایزه میل آلمان رس 

ز دار ژورنالیستی درمجالت مهم پرداخ. آمده است ت و بعدازانحالل استالینیسم و کمونیسم دولتی آلمان اوسالها به نش  آثار طیز
انتقادی اش پرداخت  به خلق خاطرات غیر

ی
ف  . رس 

 آسپان، مجموعه، اقامت، اجازه نش  ، رمان آوال ، یک رسپیخر ، ازجمله آثاراو: کیم دریای جنوب
ز
کالغ ،  یادی اززمان حال، اتوبیوگراف

ه زیبا ، در باره مدارک، مجموعه داستان، مبازی کال ، دوره برنز ، اوکارینا ، دریات  کوموران ز ، و ناخن ویا میخ سوم، روز قدرداتز ، الیر
 . هستند 

 

 . نویسنده پسامدرن طبقه متوسط۔ ۱۳۵
 

  John Updike (1932- 2009). به مناسبت مرگ نویسنده آمریکات  
 
 

 درگذشت 77رسن نویسنده پست مدرن طبقه متوسط آمریکا چندروزپیش درآغازماه فوریه د، جان آپدایک
 
 1932او درسال . سالگ

آثاراصیل اوویل دررمینه داستان بلند ، نقد ومقاله بود ، داستان کوتاه، گرچه وی خالق شعر .  درشهرکوچیك درآمریکا بدنیاآمده بود 
ز سالهای . ورمان هستند  رمان مدرن و  آثار اومیان. درکنار جان ایرویگ و کارول اوت شد  1955-1995اوادامه دهنده رمان مدرن بیر

 روزمره شهروندان طبقه متوسط مرفه آمریکا . پست مدرن قراردارند 
 

ین نویسنده زمان حال آمریکابود که به توصیف زندگ وی مهمیی
داخت وی از . قهرمانان داستانهای کوتاه وبلند اوهستند ، حاشیه ای ودورافتاده آمریکا ، انسانهای متوسط شهرهای کوچک. مییر

 
ز
اوخالق آثاربیشمارومتنویع درغالب ژانرهای ادت  . سال اخیر پرداخت 40تحوالت اجتمایع وسیایس آمریکا در  اینطریق به معرف

 . است
درس خوانده بود  جان مدتی کایکاتوریست مصبوعات شد ودردانشگاه دررشته ادبیات. پدرجان آپدایک یک آموزگارمعمویل بود 

 منقدادت  و ویرایشگر مجالت ادت  بود 
ق آمریکابود جا. ومدتی سینکلر . ن آپدایک همچون فیلیپ روت ییك ازنویسندگان روشنفکر رس 

 . اثر جیمز جویس هستند ، بعیصز ازقهرمانان آثار آپدایک تقلیدی ادت  از کتاب اولیس. لویز ییك از معلمان ادت  جان آپدایک بود 
ین آثارآبدایک: قلب خرگویس   ماه یکشنبه ، برنامه خدا ، رابیت درسکوت، فضانوردانزیرماه ، زن وشوهر ، روابط بهیی ، ازجمله مهمیی

 خاطرات واعتمادبه نفس، ای
ز
ق آمریکا ، بامن ازدواج  عاشقانه کن، اتوبیوگراف و جشن عرصانه ، اسب بالدار ، زنان جادوگررس 

 . هستند 
ین آثار جان آپدایک میدانند   را منقدین ادت  مهمیی

-جشن عرصانه یک تراژدیکتاب .  کتاب رابیت درسکوت و کتاب قلب خرگویس 
دربعیصز ازآثارش جنبه های سوررئالیستی و کوبیستی . او بیشیی عناض پست مدرن مشاهده میشوند  80درآثار دهه . کمدی است

ز دیده میشوند  وی گرچه درسنت رئالیسم نوشت ویل افکار پسامدرن وسبک . اودرپایان از رئالیسم به رئالیسم جادوت  رسید . نیر
یمنتی درآ  . امروزه اوراازجمله نویسندگان رئالیستی وواقعگرابشمار یم آورند . ثارش دیده میشوند اکسیر

دازد که گرچه درامورروزانه عصت  میشوند ویل آگاهانه متحمل تمام رنجهای  آپدایک درآثارش به توصیف افرادطبقه متوسیط مییر
 میگردند 

 
 بعیصز ازافراد طبقه متوسط درشه. روزمره زندگ

 
قهرمانان او . رهای کوچک ودورافتاده رانشان میدهد اوپوجر زندگ

 گرفتار نوستالژی عشق وروابط جنش وترس ازمرگ میشوند -براثرنابودی چهارچوب مذهت  
ی
آپدایک درآثارش به موضوعات . اخالف

اشاره میکند ، اقتصادی، سیایس ز  و اجتمایع جامعه آمریکا نیر
 

اسطوره ای  جنبه، اواغلب به موضوعات آبزورد روزانه. فرهنیك
یم پردازد که زنان را گایه به اتهام جادوگری موردتعقیب قرارمیدادند . میدهد  ز  آمریکا نیر

مسائل . وی به انتقاد از مسیحیت پوریتاتز
ز بخش دیگری از موضوعات آثاراوهستند؛ازجمله جنبش ، جنگ ویتنام، حکومت آیزنهاور : روز داخیل وخارج  جامعه آمریکا نیر

،  1979بحران انرژی درسال ، سقوط سفینه چلنگر ، سفربه کره ماه، 70بحران نفت در دهه ، نان ودانشجویانجنبش جوا، سیاهان
ز ، گروگانهای آمریکات  درایران  . و نیکسون و واترگیت، انفجار هواپیما درلوکرت  ، مبارزات داالت  الما ، مسائل تبت و چیر

وند و قهرمانان آثار جان آپدایگ درجهاتز بدون خدا برای یاف  درجامعه آمریکا رساغ روابط جنش وعشق میر
 

ز معتز زندگ یی
د  فمنیست های ادت  اشاره میکنند که غالب قهرمانان آثار اورا مردها تشکیل . اروس؛خدای عشق بجای خدای مسیخ قرارمیگیر

 و اجتمایع ا، مدارک و اخبار سیایس، درآغازهررمان او گردآوری اسناد . میدهند ونه زنان
 

اوغالب . همیت خاض دارد فرهنیك
د ، مطبوعات و بخشهای رادیو ، اطالعاتش راازرسانه ها   . تلویزیون و برنامه های ورزیس  و رسگرم کننده میگیر

 ؟  تز یخارج نش ا ی یدیتبع - سیچو  مز یج
  
خواهد  او چه. یدیعا تبیت مهاجر بودند یا صادق هدایجمالزاده و  ده شود محمدعیلیپرس رانشنایسین است كه اگر از ایسئوال ا 

ا فرهنگ غالب آنزمان ینظام حاكم  قرباتز  یسنده به گونه این هر دو نو یا: د ین باشد كه او بگو ین جواب اید مناسب تر یداد ؟ شا
 . جامعه خود بودند 

ز س نیمز جو ین پرسش را در مورد جیا ست ین بدر س 1902او درسال : د یگو یم یرلندیسنده ایس نو یمز جو یج. توان مطرح نمود ی میر
 
 
ز دوبل ت  اجتما د و قرباتز یك شهیچون  با احساساتی  سالگ  ین اقدام را بدون تقاضایس ترك كرد وحتا ای را به قصد اقامت درپار یر

د ؛ را یشنامه ؛ در تبعین رابطه او نمایدر ا. شه در خود زنده نگه دارد یبودن را هم افت پاس انجام داد تا احساس مهاجر و قرباتز یدر 
ز ن ز بحث انگ یازجمله ادعاها.  نوشتیر  ید با بیدرك آثارش با یبرا: د یگو ین است كه میس ای جو یر

ز
او انتظار دارد كه . او آشنا بود  وگراف

آثارادت  یاهل مطالعه بود و ب یسنده ایس نو یم كه جو یدانیامروزه م. ه عمر خود را فقط ضف خواندن آثاراوكند! یخواننده بق
 شیی

ز رمان زد  ستی یكوتاه رئال  یشاعربود وداستانها در جواتز قا مطالعه نمود؛ یرا دق جهاتز  ن یمعروف تر . نوشت و بعدها دست به نوشیی
اگرچه . ستها شد یالیطرفدار سوس مدتی  س به علت فقر مایلیدر دوران اقامت درپار . هستند  نگانیف یدار یس ؛ و ؛ بیاو ؛اول یرمانها

در اوقات . گذاشت! یگران كاله میا رس دیكرد و یگران پول قرض میمدام از د و افتخار او زبانزد دوست و آشنا بود ویل غرور شخیص
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: د یگو یوت درباره او میال. فت ! یر شهر م یمیقد یمه لخت دوران باستان به موزههاین ید زدن مجسمه الهه هاید یفراغت برا

سنده عرص یتوان نو یس را میجو : د یگو یم اج  ؛ نینقاش مجار . نو خلق كرد  ینه رمان اثر یان داد و در زمیپا 19ات قرن یس به ادبیجو 
ز صنعت و ماش رلند یدر ا 1882س در سال یمز جو یج. كند یك مهندس عمل میاو با حروف و كلمات و زبان مانند .  به حساب آورد یر

  از شغیلیست و به علت نیاو سالها در خارج از وطن ز . س در گذشتیدر سو  1941ا آمد و در سال یبدن
 

. د زبان ش معلم خانیك

ز نبوغ آم ت ادت  یفعال وع گرد ت  اجتما یستم در زمان بحرانهای او در رسآغاز قرن بیر غالب كه از زمان  ادت   یاو برضد روشها. د یرس 
ت یاهم. ش كرد یرا آزما یدیجد یتجربه ها ت   اروپایر غ ادت   یكهایرنسانس در اروپا مرسوم بودند قد علم كرد و با كمك فن و تكن

ن رمان مدرن یه گذارتدو یس همچون پروست پایجو . سه كرد یمقا كاسودرنقایس  یپ ت  توان با نوگرایاو را م ادت   ت  ت ونوگرایخالق
 . است
ز ؛ ی؛ دیاو فلوبرت ؛ تولستو  ویل آوردند  گران اورا شاگرد چخوف به حساب یمید نوشتید ؛ را مید اگر اوفقط كتاب ؛ در تبعیشا كیز
س یجو . نروژ است ات میلیادب یبسن برایرلند مانند ارزش ایا یت اوبرایاهم. داند ید مخو  بسن را از آموزگاران ادت  یفت ؛ و ایسو 
ات آوانگارد در یاو همزمان بارشد ادب ت ادت  یزمان آغاز فعال. بود  ك مقدس ادت  ید یشگام و شایك قهرمان پی طرفداران آوانگارد  یبرا

ز ایدبفه ایبه چهره زده و وظ د: جهان ماسیكیگو یس میجو . اروپا است ات است كه به انسان ین ماسك است ؛ تنها ادبیات برداشیی
ات آوانگارد یان طرفداران ادبیس میت جو یل محبوبیاز دال  یكین ید ایشا. دهد تا آنهاراتجربه كند یبا زبان و كلمات را م یاجازه باز 

 همچون خود او در دوران جواتز  قهرمانان آثارش. پردازد  انت یمی غالبا به موضوع و مقوله خیر س همچون شكسپیجو . باشد 
س ؛ یس در رمان ؛ اولیجو . زبان وكلمات را نشان دهد  ت  خواهد قدرت و جاذبه جادویس میجو . خ و زبان هستند ی    عالقمند به تار 

و ا. خودرسانه اقدام به انحالل زبان كند  گان ؛ كوشش نمود یفن یدار ین اثرش ؛ بیرا منحل كند و در آخر  شیكرد فرم رمان نو   سیع
  سیاول كه قادر به فهم رمانید كسیگو یم

 
از مد افتاده  ادت   یتوان موزه سبكهایس را میكتاب اول.  د یرا هم نخواهد فهم نباشد ؛ زندگ

 ین كتاب از تمام فنون نو یاو در ا. است ت زباتز یاز خالق دانست كه شامل گنخ  
 

ش از خود استفاده نمود و یمرسوم پ سندگ
 یهیز  یتوان اثر یس را میاول.  و واگیز را در آن بكار گرفتیر هومر ؛ شكسپ: مانند  سندگاتز یو آثار نو  هت  مذ یاز كتابها ت  اسطورهها

مهمیی از  ییر تاث شینه رمان نو یس در زمیجو .  كند یر تواتند آنرا تفسیقه خود میو سل ت  ناتمام به حساب آورد كه هركس طبق توانا
روش  یهای  از جمله باز . هستند  ت  نو شنایس ت  بایز  عتز یك مدرن یاستت یاو حاو آثار . گذاشت  یجوان بجا یبر نسل ها ینگو یهم
 ینو 

 
دازد ؛ یش از صد حرف الفبا میبا ب گان ؛ به خلق كلمات مركت  یفن یدار ین است كه مثال در كتاب ؛ بیاو ا سندگ نكه او با یا اییر
ز را بدون مكث و نقطه و و یب زبان زتز  داز یش خیره آرزوهارگول در بایش از پنجاه صفحه میی رودخانه جهان  350ا از یكند و یم یالیر
د ؛ به امینام م تشان را در كتاب یا نام رودخانه وال یمالیاز ارتفاعات ه ت  روستا ستی یدانش آموزان بود یروز  بقول خودش نكهید ایی 
 . نند ؛ خوشحال شوند و احتماال احساس غروركنند یاو به ب

 

 . را به گریه انداختند نویسندگاتز که خواننده ۔ ۱۳۶
 

 Joseph Roth (1894 – 1939). ادبیاتی که ما را به گریه انداخت
 

 کتاب درکانال ، درجلسه فصیل
ز
بان 2ویل مجازی معرف ز زکتابهای مورد عالقه شان را ، تلویزیون کشورمیر ز نیر آقای روشن و خانم سیمیر

ز ازکتاب کم حجیم باعنوان "مجموعه  نمودند ؛ خانم سیمیر
ز
، درویشیان ؟(. بقلم منصور یاقوتی )یا نوشته ع، قصه ها" معرف

بیاد  ، آقای روشن که مقیم کشور اتریش است، سخن گفت که چندسال پیش موجب جاری شدن اشک درچشمانش شده بود 
یک دل  موجب، نوشته یوسف رود افتاد که گویا هر از گایه بعد ازخواندن آن، کتاب " مارش و پیاده روی های آقای رادتسیك (

ی گریه  . برای او درغربت گریه میشود ، سیر
؛ بقول هرمان هسه، قهرمان آثار یوسف رود   ز دو ، معمولن: زنان آزادیخواه، نویسنده یهودی تبار اتریش  جوانان نسل بربادرفته بیر

 ، ت  وطنان، تعقیب شده گان، فراریان، جنگ
 

یوسف رود . ند هست، و جنگ زده گان زمان جنگ و بعداز جنگ، مجروحان جنیك
ازقربانیان جنگ و دیکتاتوری وی میگفت که . درآثارش به رنج های انسان معمویل باتکیه برمشاهداتش درامور روزانه یم پردازد ، غیر
 واژه

ی
 . به مبارزه با فاشیسم و توحش دیکتاتوری پرداخت، باید با کمک جادوی اخالف

ز و شکایک رمان اجتمایع انتقادی روانشناسانه ) مارش رادتسیك  پیاده روی مرگ آور نسل آقای رادتسیك رادرطول ، ( باکمک غم و طیز
ز سالهای  ق اروپا بیر این رمان . ؛ از حکومت سلطنتی به جمهوری و گذر به فاشیسم رانشان میدهد 1916-1859تاری    خ اجتمایع رس 

ز نامیده اند ، مبارزه نسلها را  رساغ ، ف رود در این رمان بدلیل خطر فاشیسمیوس. یک شاهد ابدی فرهنگ داستانشات  اروپات  نیر
این رمان را فرار ت  پایان یک نویسنده . بیشیی به گذشته یم پردازند ، نوستالژی گذشته ها افتاده و ازکساتز میگوید که بجای آینده

نامیده اند  ز ض ناراضز نیر  . معیی
  

 
امون زندگ ز یوسف رود دراقامتگاه ت  ، مبارزه، پیر نوشته شده که بندرت  1939 رسپرستان درپاریس درسال فرار و مرگ غم انگیر

یست ز  که اودرآن میر
ش ، تضادهای جهاتز ز درمراسم بخاک سپاری کش خودرا نشان داه اند ؛ چون درحالیکه روی قی  این چنییر

پیچیده درپرچم  تاج گیل، خانواده سلطنتی برکنارشده اتریش، روحانیون و روضه خوانان کاتولیک و یهودی به صف ایستاده بودند 
، دسته گیل پیچیده در پرچم سوسیالیستی رسخ آنزمان، انقالت  آلماتز -و انجمن کمونیستی نویسندگان کارگری –دورنگ زرد و سیاه 

 . روی آرامگاه او قرار دادند 
، هتلاوغالب آثارش را در . بدلیل حاکمیت فلشیسم ممنوع شده بودند  1945-1933مجموعه آثار یوسف رود درسالهای  

ز سالهای ، پیش ازآن. و کافه ها نوشته بود ، مسافرخانه به کشورهای اروپات  سفرمیکرد تابرای مطبوعات  1932 -1923وی بیر
 آنزمان

ی
ف به فرانسه مهاجرت ، با روی کارآمدن فاشیسم درکشورهای آلماتز زبان 1933وی درسال . گزارشات سفری تهیه کند ،  میی

 مینمود ، دنویل بدلیل الکیل ش، نموده بود 
 

بدون اینکه  ، او به الکل پناه برد ، بقول منتقدی. پیش ازمرگ در اقامتگاه بیچاره گان زندگ
به مبارزه با تمایالت راستگرات  درسیاست و فرهنگ زمان ، گرچه اودرطول عمر .  کوشش برای جستجوی وطن را هرگز کناربگذارد 

زافکار سوسیالیستی و غرور یهودی بودن خود دست کشید و به فعالیت ضد  ا، درپایان عمر بدلیل ناامیدی و بدبیتز ، خود پرداخت
 . کمونیستی و ضد صهبونیستی پرداخت
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:رئالیسم فرانسوی، یوسف رود   سیونیسم اتریش  ، رویس، تحت تعثیر با کمک مقاالت و ، ودرسهای مکتب ژورنالیسم، امیر

ی به مبارزه با فاشیسم پرداخت ز -وامروزه وقایع نگار ادت  فراز و فرود حکومت سلطنتی اتریشا. داستانهایش بطور شورانگیر
 از سوسیالیسم. مجارستان بحساب یم آید 

 
ز و کهن ، درمقابل بربریت حاکم زمان خود ، وی بعد از رسخورده گ به دفاع از نظم پیشیر

میتوان گونه ای رئالیسم سبک اورا . غالب آثار او براصویل هومانیستی متیك هستند ، گرچه به نقل از منقدین چپ،  پرداخت
 است

 
درپایان عمر او کوشید تاباکمک عناض . روانشناسانه اتوبیوگرافیک نامید که حاوی عناض نوستالژیک غم ورنج و افشده گ

 درآثار یوسف رود . رپرتاژی به رئالیسم کالسیک بازگردد 
 

موجب شد که به انقالب جواب منفز دهد و از شکایک و ، بدبیتز فرهنیك
وطه غرت  برود ، کالیسم شوریس  اولیه خود رادی

وی بدلیل ناامیدی نایس  از وضعیت سیایس . رساغ مسیحیت سنتی و حکومت مش 
 مسیحیت ، اروپای آنزمان

ی
منتقدین چپ . ساله)؟( رانباید فراموش نمود  5000ساله و یهودیت  2000مدیع شد که اصول اخالف

 . ایانه دانستند و فردگر ، سمبولیک، بعدها جهانبیتز اورا: صوری
افسانه یک آدم ، هتل سافوی، النه عنکبوتی ، پیغمی  الل: و رپرتاژ است ؛ از آنجمله، مقاله، داستان، نوول، یوسف رود خالق رمان 

ز ، سپیر بدون پدرش، مارش رادتسیك، شورش، مقدس الکیل اف و پشیماتز یک قاتل، تاراباس یامهمان این زمیر رمان )الکیل . اعیی
ز و تروتسیك اشاره یم ، داستان پیغمی  الل. ایط نویسنده درزمان مهاجرت را نشان میدهد رس  ، مقدس( ز هواداران لنیر به مشاجرات بیر
 ، به بحران عقیدتی ، در رمان ایوب. نماید 

 
بسیاری از تجربیات مذهت  و ، اودراین رمان. بزبان مدرن اشاره میشود ، و ت  وطتز ، آوراه گ

 ، مقاله جامعه شناسانه کوچ. خودرا مطرح یم نماید  یهودی دوران کودگ و جواتز 
ی
ف اشاره ای است به مهاجرت یهودیان اروپای رس 

ز ، آمریکا ، به اروپای غرت    . و فلسطیر
ز سالهای ، یوسف رود    اروپا است که بیر

ی
ف  نمود  1894 -1939از یهودیان فقیر اسالو رس 

 
، فلسفه، وی در دانشگاه. در اتریش زندگ

ازجنگ، اودرآغاز کتاب اتوبیوگرافیک اش مینویسد " مخوف ترین خاطره ام. لماتز خوانده بود زبان و ادبیات آ نابودی وطنم ، غیر
ی که دارا بودم" ز  ، امروزه نقد ادت  بطور کیل. بود؛ یعتز تنها چیر

 
و ت  ، رسگرداتز ، فرار ، مهاجرت، آثار یوسف رود را نشانه: آواره گ

 . وطتز او میداند 
  

 . جهان ات كابویسیادبكافكا و ۔  ۱۳۷
  
ز قوان قانوتز  ت    .  دولت خودرس یر

 . ت  ت كافكایبه وضع ادت   نگایه
  Franz Kafka (1883-1924). فرانس كافكا 

  
ال اورابا جرج ارول ین لیمنتقد. شود یزبان م آلماتز ، ش  یسنده اتر ینو ، ازآثار فرانس كافكا  گوناگوتز    و معاتز یر حتا امروزه تفاس ی 

ز قوان ید كه خودرس كننیسه میمقا درآثار  ، چپ ن ادت  یو منتقد، كند یسم را افشا مینیسم و استالییی مانند فاشیتوتال ی نظام هایر
 یغرب را درلباس ب یه دار یرسما یبحرانها، كافكا 

 
ات یادب یرو   مهیمیر كه تعث،  نند یب یم و جامعه انسان و ترس او از هستی  گانیك

 یالیستنسیسم و اگز یلیهیت مكاتب نیل تقو یكه آثار كافكا بدلهستند   آنها مدیع. بجا گذاشت ت  بورژوا
 

و و یر با تمام ن، سم فرهنیك
دركنفرانس كافكا درسال “بهار پراگ “ دمكرات یست هایالیسوس. سم قرارگرفته استیالیامیر  یدئولوژ یمورد سوء استفاده ا، هیرسما

دازند  ستی ینیك استالیاتنظام بوروگر  یبه افشا، دند كه با كمك نقد آثار كافكا یكوش  1963 ، گر درآثار كافكا ید بعیصز . حاكم خود بیر
انسان بعداز ، درنظرآنها . نند یب با پش و دخیی مدرن را یم، مردساالر  پدر سنتی  ییر اختالف نسل ها ازجمله درگ، مانند هرمان هسه

 . شود یدر جامعه م، حاكم تی یامن یوهایر و ن دولتی  یسازمانها، دادگاهها  قرباتز ، بعدها در جامعه، پدرو بزرگساالن یها یبدرفتار 
 ت  ك بنده خدای، در رمان قرص او . وند یر رژه م، از جلو چشم خواننده، و رسگرداتز  ناامتز ، وحشت، ترس، درتمام آثار كافكا  

ز اورا درب، دولت تی ین خودرس امنیچون معمور ، سد یر چگاه به مقصد نمیه ویل، افتد  سحرگاهان از خانه اش براه یم . راه ربوده اند  یر

ز را م یسحرگاهان در خانه ا، ن مخفز یمعمور ، از كافكا  یگر یدر اثر د ، ل و حكم بازداشتیخی  آن خانه را بدون دل نند و ساكن ت  یر
ند یهمراه خود م ه شدن ی خطرناك محل كار فكر میر شیی به مسیب، قهرمان فلك زده داستان، در رمان مسخ. ی  كند تا به مسخ و حش 

 . ش در حالت خواب و كابوس شب گذشته! ندیناخوش آ
. كند یاطرافش م یانسانها و اجتمایع بلكه او اشاره به مشكالت شخیص، عرص و جامعه خود شد  یكافكا نه تنها شاهد تناقض ها

 یب، ت  موضوع: تنها
 

ت و یعدر وض. در همه آثار او مطرح هستند ، درد و رنج انسان در جهان و جامعه، و مرموز  یرس  یوهایر ن، گانیك
 ین هزارتو یدر ا. شود كه خارج از حوزه قدرت او هستند یم ت  وهایر ن فرد قرباتز ، كابویس  ت  درفضا، “ت  كافكا“  یبن بست هزارتو 

س  ، رسگرداتز ، ستی یونیاكسیر
 

 یب یاحساس و تجربه ها. دهند یقهرمان داستان را آزار م، ترس و احساس گمشده گ
 

ا گانیك “  ط یدررس 
 یبجه از خودینت، “ ت  كافكا

 
، مانند: جامعه دكننده ناشنایسیات تهدیواقع. زمان كافكا است یه دار یانسان در جهان مدرن رسما گانیك

 . ند ینما به خود مشغول یم، ف را یو ضع تمام افكار انسان قرباتز ، همنوع، قهار  یخدا، دولتی  یادار  یسازمانها
ات قرن یق ادبیو دق واقیع یست هایاز رئال یكیاورا . ود یر بشمار م جهان ت  ات بورژوایسندگان ادبین نو یاز مهمیی  یكیكافكا امروزه   
ز ست نیب س، گرچه او درآغاز .  آورند   بحساب یمیر  ات آلماتز یسندگان ادبین نو یاز مهمیی  یكیامروزه  ویل، فتیر ست بشمار میونیاكسیر

 ات كابویسیرا ادب ت  ات كافكایگرچه ادب.  است قابل انكار یر غ، ات مدرن غالب كشورها یادب یاورو یر تعث. ود یر زبان قرن گذشته بشمار م
 یرا گناه بزرگ نو  یصی   ت  ، كافكا   نامند ویل یم

 
ح داستان و قهرمان، ستی یات رئالیف جزئیاو با توص. د ینام سندگ از ، معمولن در رس 

 ، هود یو جانبدارمحافل  ت  كایبان پان آمر یاد. ود یر ال میا از رئال به سمت خیو  –ت یواقع یال بسو یخ
دند و نه ید نامیست را قرن كافكا و فرو یقرن ب ویل، دانند یو گوته م، نهیها، فلوبر ، پروست، بكت، سیجو : تیگرچه كافكا را به اهم  

. رفتی پذیر تعث، لكه و ژان پاولیخود از ر  او ویل، و برتون بجا گذاشت، كامو ،  سارتر : یرو   مهیمیر كافكا تعث.  سیقرن پروست و جو 

د كه مانند  سندگاتز ید و گفت اگر انسان بخواهد ازنو یست نامیدانته قرن ب، كافكا را   ،بنام آون یصاحبنظر  گوته و ،  یر شكسپ: نام بی 
ست را به یاست كه قرن ب سندگاتز یشد كه كافكا از جمله نو  مدیع و كانتی . د از كافكا نام برد یبا، عرص خود مهم بودند  یبرا، دانته

 . به قلم آورد ، ن شكل ممكنیواضح تر 
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: هستند؛ از آنجمله، و جمالت قصار ، نامه، نوول، داستان كوتاه، سفرنامه، چند دفیی خاطرات روزانه، سه رمان: آثار كافكا شامل 

ز بازداشتگاه محكوم، محاكمه، قرص ، مسخ مند گرسنه، شگاه قانونیدرپ، به پدر  ینامه ا، حكم دادگاه، یر ز وار چیساختمان د، هیز ، یر
قتل ، ازده پش ی، ك كاغذ كهنهی، درغم پدرخانه، شاهانه ایمیپ، یدر گالر ، د یل جدیوك، كا یآمر ، ب و شغالاعرا، ه مقدمات عرویسیته

كافكا در   یجلد 7مجموعه آثار . هستند ، له نا یبه م ت  و نامه ها، داستان كوتاه یس، كالغ شكارجر ،  دانشكده یبرا گزاریس  ،  برج، برادر 
ون یلیش از سه میمت بیبه ق ق آلمان غرت  یدر لندن از طر  1988مه او در سال س كتاب محاكیو دستنو ، منتش  شد  1976سال 

 . ت كرده بود كه غالب آثارش را بعد از مرگ بسوزانند! یوص گرچه كافكا با فروتتز ،  شد  یدار یخر  یموزه ا یمارك برا
م یزبان آنزمان مق ان آلماتز یدهو یاو از . سل درگذشت یمار یبه علت ب 1924ا آمد و درسال یبدن 1883فرانس كافكا درسال  

طبقه متوسط در  یطرح تضادها. شهر پراگ بودند  یاز اقشار متوسط بازار  یخانواده و . بود  ش  یت اتر یبا مل ویل، چكسلوایک
 یابلكه با انجمن ه دمكرایس-الینه تنها با محافل سوس كافكا درنوجواتز .  نه كار آثار او هستند یا زم بخش  ، یگانه و اجبار یب جهاتز 
ز ن ستی یآنارش كت بیچند.  رفت و آمد داشتیر  یادیز  ت  باعث شد كه كافكا آشنا، شیاتر  مه حوادث دولت پادشایهین سال كار در رس 
ا ز خواتز ، به نقل از دوستان. داشته باشد  یه دار یط كارگران در نظام رسمایبا رس  ز كافكا ح،  در جلسات میی ، خود  ی خواندن داستانهایر

 . د یخند بلند یم ت  اغلب با صدا
كوشند  یم، و ساختار شناسان ادت  ، خیهود و مسیون یمذهب، ست ها یماركس، اسطوره شناسان. روانشناسان: دهها سال است كه

مخالف احساس  فرد را  یآزاد، كافكا .  ند ی نمایر و تفس معتز ، و فلسفز ، روانشنایس، اجتمایع، تز ید، یهیز : كه آثار كافكا را از جنبه
ع و  یشه مطینكه همیو نه ا، برسد  یو روشنگر  د به سن بلوغ آگایهیگفت كه انسان باید و با اشاره به كانت مدانیاو م ییر خودتقص

اض نیم ت  كه در برابر زورگو،  گوش بفرمان  . د ینما اعیی
ز ن ن ادت  یاز منقد بخش مهیم ح و وصف رسگرداتز ، یر دهند  یاحتمال مآورند و  آنزمان بشمار یم یهود اروپایقوم  و ناامتز  آثار اورا رس 

ز ا به فلسطید و یسیر سم بقتل میق فاشیا از طر ی، ماند یكه اگر كافكا زنده م  . كرد ی مهاجرت میر
 

 . از آغازگران فرهنگ سکوالر  -، مارکس۔ ۱۳۸
 

 Karl Marx (1818 – 1883). پایان فلسفه؟، آغازسوسیالیسم-، مارکسسیم
 

مارکس، الورا . درمقابل آن زانو بزنید! ، اینجا حقیقت است مصاحبه کوتایه با پدرش انجام داد که دراینجا یم ، 1865درسال ، دخیی
 آید: 

 دیدرو -نویسنده مورد عالقه ات کیست ؟ 
 وگوته، آشیلوس، شکسپیر  -شاعران مورد عالقه ات کدامند؟ 
 میان کتابها لول خوردن -رسگریم موردعالقه ات چیست؟ 
(،  اسپارتاکوس -قهرمان موردعالقه ات درتاری    خ ؟   کپلر)منجم آلماتز

 گرتشن )معشوقه مفیتوس شیطان درنمایشنامه فاوست گوته (  -شخصیت مورد عالقه ات درادبیات ؟ 
ز توپر ) نویسنده انگلیش( -ازچه نویسنده ای متنفرید؟   مارتیر

 مایه غذای مورد عالقه ات ؟
 غاتز نباتی  -گل موردعالقه ات ؟ 
 قرمز -رنگ موردعالقه ات ؟ 

  -مورد عالقه ات؟  صفت انساتز 
 

 ساده گ
و  -صفت موردعالقه ات درمیان مردها ؟   و قدرت، نیر

 درحال مبارزه بودن -احساس سعادت درنظرشما؟ 
 زیردستی ، اطاعت، گوش بفرماتز   -احساس بدبختی درنظرشما؟ 

؟   ساده لوج -چه گنایه را یم بخش 
  -از چه گنایه متنفری؟ 

 
 خزیدن، موش مرده گ

 پاسیوبودن، ضعف -ات درمیان زنان؟  صفت مورد عالقه
 پایداری درکوشش، سخت کویس   -صفت اصیل خودتان؟ 

بچه ها؟   الورا، جتز  -اسم مورد عالقه تان برای دخیی
منتظره نیست، هرعمیل انساتز است -ایده آل وشعارموردعالقه تان؟   هیچ عمیل غیر

ی قدری باید شک کرد  -شعارمورد عالقه تان ؟  ز  . به هرچیر
 
وی درنوجواتز نماینده . غرب بود  19اودرردیف اندیشمندان قرن . کس رابعدازهگل آخرین متفکرخالق سیستم فلسفز میدانند مار 

، ماتریالیسم مارکس خالف ماتریالیسم فویرباخ. حذف خواهد شد ، دمکرایس انقالت  بود ومیگفت که فلسفه بعدازعمیل شدن آن
ایش خودرابا اوحتا د. و آته ایستی است، تاریخز ، علیم آته ایست فرهنگ یونان یعتز با ابیکور و دمکریت  2رزمان تالیف دکیی

اومیگفت چون . طبقات راعامل این حرکت میدانست، مارکس، اگرهگل خلقهارا ناقل جنبش دیالکتییك میدید . مشغول نمود 
مارکس هرمکتب فلسفز . ی کشیده میشود انتقاداجتمایع اجبارا به انتقاد از ایدئولوژ ، هرطبقه دارای ایدئولوژی خاص خوداست

ز ، رانویع ایدئولوژی میدانست ومیگفت که فلسفه سنت کالسیک همیشه بصورت ایدئولوژی طرح میشد ، یعتز فلسفه پیشیر
آنطورکه . به این دلیل درمارکسیسم فلسفه همیشه موضوع نقد ایدئولوژیک بود ، تاطبقه حاکم درپشت آن چهره خودرا بپوشاند 

سالح فکری خودر یم جست، ولتاریا سالح مادی خودرا میدید فلسفه درپر  ز فلسفه عمل مارکسیستی خالف . پرولتاریا در فلسفه نیر
است، فلسفه تاری    خ هگل نه تنهامربوط به گذشته وزمان حال ز ز پرولتاریا . بلکه مربوط به آینده نیر به ، فلسفه بدون آزادی وبرخاسیی

د وآزادگردد و پرولتاریا نیم ت -، واقعیت نیم پیوندد  ز همانطورکه پرولتاریا درفلسفه . بدون واقعیت بخشیدن به فلسفه، واند برخیر
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ز . فلسفه درپرولتاریا اسلحه خودرا یم یابد ، اسلحه مادی یم یابد  نه تنها افکارمیخواهند که واقعیت شوند بلکه واقعیات نیر

ز مارکس مدیع بودند که اودرغالب نظر . میخواهند که عمل گردند  آثارجامعه ، اتوپیستی است و در نئومارکسیسم، اتشمخالفیر
 . غالبا بافلسفه عوضز گرفته میشوند ، شنایس او 

ین سیایس است و علیم بودنش  روشنگری فرانسوی ، حزت  است، مارکوزه میگفت که مارکسیسم یک دکیی وآثارمارکس بیشیی
مقوله های اجتمایع واقتصادی ، مفاهیم تئوری مارکسیستی وآثاراورا نیم توان فلسفه دانست چون تمام ، هستند تا فلسفه آلماتز 

فلسفز نیستند ، هستند  ز پدرخودبا آثار ولتیر و تحت تاثیر پدرزنش. حتا آثارآغازین اونیر ، یعتز وستفالن، مارکس تحت تاثیر
تریالیسم فرانسوی منقدین غرب حتا ماتریالیستهای شوروی سابق راادامه دهندگان ما. باسوسیالیسم تخییل فرانسه آشنا گردید 

یک انجام میگرفت. درعرصروشنگری فرانسوی بود ، نوزات  ماتریالیسم. میدانستند  ز مارکس . درمارکسیسم مبارزه علیه هرنوع متافیر
سند  ماده هستند؛فقط نوع دیگری ازماده یا فقط جوردیگری به نظرمیر ز  . مدیع بود که حتا فکروروح نیر

هگل کوشش نمود تاروح وواقعیت را باهم آشتی . اهمیت اودررادیکال بودنش است. مود مارکس دیالکتیک هگیل راماتریالیستی ن
ای خودرادرباره "فلسفه طبییع دمکریت 1841مارکس درسال . دهد  ای خودبه . و اپیکور" نوشته بود  دکیی اوازطریق موضوع دکیی

ز سکوی پله خودآگایه خلق بود اگربرای هگل دین نخست. این نتیجه رسید که آشتی میان دین وعقل غیر ممکن است برای -، یر
هگل معتقدبه موجوداتی مرموز واسطوره ای بود که همچون روح . مارکس دین تریایک برای آرامش وسکوت آن بحساب یم آمد 

وی محرک تاری    خ است. دلیل تحوالت تاریخز میشوند  مارکس باادعای فلسفه فعال عمل به . برای مارکس نه روح بلکه ماده نیر
درآثارهگل عقل . فلسفه کالسیک آلمان ازطریق هگل به نقطه اوج خودرسیده بود . دازمواضع هگیل های چپ پرداختانتقا

جهان نزدمارکس شدند ، وواقعیت شباهتهات  دارند  گرویه از .  آنان پایه های هومانیسم دمکراتیک وآغازی برای دعوت به تفسیر
اندیشه مدیع هستند که فلسفه تاریخز ما ز سیر گروه دیگری .  رکس مخلویط است ازنظرات هگل و تئوری  های اقتصادانگلیشمورخیر

 . انحراف مارکسیسم ازهگل گرات  میدانند ، نزدییك مارکسیسم به هگل گرات  را 
به انتقاد ازایدئولوژی بورژوازی ، اوباصفت بت نامیدن کاالدررسمایه داری. مارکس میگفت که کاپیتالیسم یعتز استثمارکارگران

 انسان درنظام رسمایه داری.  پرداخت
 

 انسان رامیتوان . کتاب رسمایه اواشاره ای است به ازخودبیگانیك
 

وی میگفت که بیگانیك
ریشه جهانبیتز جدید مارکس را آنزمان میتوان درکتاب "یازده تزدرباره . ازطریق حذف مالکیت خصوض برطرف نمود 

ود ، دردمکرایس حقیفی  مارکس مدیع بود که. مشاهده نمود  1840فویرباخ"درسال  ز میر راسل گرچه مارکس را . دولت سیایس ازبیر
راسل میگفت که درغرب هیچکدام . ویل متعجب بود که چرا اومدیع علیم نمودن مفهوم سوسیالیسم شد ، فیلسوف میدانست

سوسیال دمکرایس به جنبش مارکسیسم برسند  انقالبیون مهم همیشه  اواشاره میکند که. ازجنبشهای مهم کارگری نتوانستند ازمسیر
 . برای نقشه های اتوپیستی خود چک سفید کشیده یا امضاء نموده اند 

کتاب "ماهیت مسیحیت"فویرباخ ، او میگفت که درجهان. ماتریالیست وضددین گردید ، مارکس اشاره میکندکه تحت تاثیر
ازطبیعت وانسان دیگری وجودندارد ، غیر ز ز بار ان. موجودوچیر اکت ازدینازطریق مارکس نخستیر تبدیل به انتقاداجتمایع ، تقادآبسیی

وپولوِژک راتاریخز نمود ومیگفت که فقط آته ایست ها میتوانند به خودمتیك باشند ونه به . مشخص گردید  اوماتریالیسم آنیی
لگرات  ومسائل برتراند راسل طلبکارانه مینویسد که مارکس حق ندارد فلسفه خودرا علیم بنامد چون اوغالبا دچارعم. آسمان ووج

 . سیایس روززمان خودبوده است
 خودنشود ، درنظرمارکس

 
چون دین فلک زده گان را با قول جهاتز دیگر آرام ، دین موجب میشودکه انسان آگاه به فقروبیچاره گ

امون موضوع یهودیان". میکند  ز آزادی سیایس و آزادی انساتز فرق میگذارد و حتا اویل را ، مارکس درنوشته "پیر . بورژوات  مینامد  بیر

فلسفه ، مارکس. و هومانیسم کامل رابرابرناتورالیسم بحساب یم آورد  -، او کمونیسم را تکمیل ناتورالیسم یعتز هومانیسم میدانست
گرفت ز بارازنظرلغوی ازولتیر  را نخستیر

ز مقدس کوشید تاتاری    خ راتعریف نماید ، تاریخز ویل معتز واقیع یا اوج آنرا هگل ، آگوستیر
 بنام ویکو درقرن . کس تعریف نمودند ومار 

ز
تعریف نماید   18پیش ازآندو فیلسوف ز ازمطالعه . کوشید تافلسفه تاری    خ رانیر مارکس غیر

انیهای: باور ، آثارهگل فت، ساویگتز ، در کالس درس دانشگاه به شنیدن سخیز ین آثارش یعتز سه کتاب: . و شلگل میر اومهمیی
مانیفست کمونیسم . یعتز انگلس نوشت، راباکمک همکارش، تزهات  درباره فوبرباخ و ، ایدئولوژی آلماتز ، مانیفست کمونیسم

 . "نقدانتقادنقدی" بود ، عنوان دیگرکتاب خانواده مقدس. لقب داده اند ، اوراانجیل سوسیالیسم مارکسیستی 
م وروشنگری قبال بااینوجود سنت هومانیس، گرچه پدرومادرمارکس هردودریک خانواده روحاتز یهودی تربیت شده بودند 

امروزه اشاره میشود که که مارکس . وتاری    خ پرداخته بود ، فلسفه، مارکس دردانشگاه به تحصیل حقوق. درخانواده آنان مطرح بود 
اوفقط . مارکس را بعدها پایه گذارکمونیسم علیم یعتز مارکسیسم نامیدند . جوان با مارکس نویسنده کتاب رسمایه متفاوت هستند 

ز بار به مطالعه دقیق اقتصادسیایس پرداخت، مارکس به راهنمات  انگلس. د سال عمرنمو 65 اوسالهادرفقرزیست وچندتن . نخستیر
زمانیکه به پاریس رفت تا علیه ارتجاع  1843مارکس درسال . درگذشتند ، ازکودکانش به علت نبودامکانات پزشیك الزم وفقرمایل

درپاریس باانگلس مالقات  1844ت  بودن به کمونیسم روی آورداودراواخرسال ازدمکرات انقال، دولت پرویس به مبارزه ادامه دهد 
 خود مقیم . بعنوان فردی ت  وطن باردیگرازآلمان اخراج نمود  1840اورادرماه مه ، دولت پروس آلمان. نمود 

 
اودرطول آواره گ

ی شایدمشاجره باآنارشیستهات  مانند ب. و لندن گردید ، کلن،  بروکسل، شهرهای پاریس ز آمیر ز موجب شد که مارکس نظر تحقیر اکونیر
  12انگلس یط ، بعدازمرگ مارکس. نسبت به قوم اسالو داشته باشد 

ز
سال آخرعمرخودکوشید تاآثار سیستماتیک ودائرت المعارف

نماید ، اورا بعنوان سوسیالیسم علیم  . تکمیل ومنتش 
  

  ( ال دمكرات ها یات و سوسیكا ! ) ادبیآمر  یبه درازا رماتز ۔ ۱۳۹
 
كت درجلسه ا ت مشهور خواست كه یطیشخص 52( از xاد مطالعه كتاب كشور فالن )یبن سنده مورد عالقه یا نو یكتاب   یرس 

 
ز
 ی ادبیر د از تاثیآنها با. ند ینما خودرا معرف

 
 . شوند ضد فرامویس  یم یآثار فوق كتابخانه ا. شان گزارش دهند  ات در زندگ

ز
اف  هر اعیی

 یاز اتوب نشاتز ، ا كتات  یسنده یدرباره نو 
ز
كت كننده ن وگراف ز آن رس  چگونه مارسل پروست “ باعنوان  ش كتات  یچندسال پ.  استیر

  اتی ییر باعث تغ
 

 یره ایرا همراه خود خواهد برد اگر به جز  كه از برشت سئوال شد او چه كتات    زماتز . منتش  شد ، “ام شد  درزندگ
 . ل را همراه ام خواهم برد ید گرفت ؛ كتاب انجبرشت گفت البد خنده تان خواه، د شود یپرت افتاده تبع
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كت كنندگان سوسیدرا ز ر سابق فرهنگ كه استاد فلسفه نیوز : میخوان ال دمكرات كشور مذكور را با هم یمینجا نظر چند تن از رس   یر

  12واگو را در ید او كتاب دكیی ژ یگو یاست م
 
ب فوق را پنج بار او از آنزمان تاكنون كتا. ه گرفتیجشن تولد اش هد یبرا سالگ

ز اوبا كمك آن كتاب نخست. خوانده ات روس مخصوصا ی بار با جنس زن آشنا شد !و آن كتاب سبب شد كه او سالها دوستدار ادبیر
ناك به اندازه اهم یبرا ویل. ف شود یو تورگن یتولستو ، وسیكیداستا  . است ات جهاتز یت هومر در ادبیاو عظمت پاسیی
  ر سابق كار كه اكنون بهیوز 

 
توان با تمام ژانرها یل میبه نظر او در انج. كند یف میل تعر یده از كتاب مقدس انجیرس سن بازنشستیك

  یتراژد، و حكومتی  یدرام دربار ، سفرنامه، شیو پل ت  داستان جنا: مانند 
 

 ،  خانوادگ
 

مشاوره و ، افسانه و قصه، گزارش جنیك
 : ن اشعار عاشقانه را زمزمه كرد یتوان داغیی یمان میدر رسود سل. آشنا شد  و مقاالت فلسفز ، ت  راهنما

 . ر زبانتی و عسل ز یر است خاطره/ ش یات/چه ابد یعشق/ نامزد باز  یباست باز یآه عروس من / چه ز 
ز نوا به دستور حاكمید در شهر نیونس بای. دهیثبت گرد ن داستان آسماتز یقیی یبا و عمیز ، ونسیدرداستان  ممی  برور و به  ی باالیر
 . ر استیامت اجتناب ناپذیك شدن روز قیله گران و رباخواران خی  دهد كه نزدیح ،فاحشه ها 

و ترحم و  ه و قصاص خدا آهسته و طوالتز یدانند و تجربه كرده اند كه تنبیند چون میر گ  نیم یاورا جد یگناهكاران حرفها  ویل
سد چرا خدایوب خواننده از خود میدرداستان ا. ع و كوتاه استی    شفقت او رس  وب را یمانند ا كو و مفلوگیانسان ن، عادل ییر

دازد كه حتا آته یم ت  وب به انتقاد از خدایا. م بودن خالق شك كرد؟ید به رحمان و رحیا نبایآ. دهد یحمانه آزار میر آنچنان ب یر
وب رو در یا ویل. كنند یخدا پا به فرار گذاشته و مشكل خودرابا او حل م ست ها با نفز یآته ا. افتند  به تعجب یم یامروز  یستهایا
 . كشاند   د و او را به محاكمه یمینما ستد و با او بحث یمیا خدا یم یرو 
كت كنندگانید یكی  یخواسته بقول خودش ادبیم 1976ها بوده و در سال  تر ید كه خود هوادار هیگو یم از زماتز ، گراز رس 

 
  ات را زندگ

ز در ب“ با عنوان  ت  كایسنده آمر ینو ، اواز رمان جك كرواك. كند   1974درگذشت و  1969(؛ جك كرواك درسال 1د )یگو یم“  راه یر
نسل ، نسل آوانگارد ، ایسیسیر غ یستهایآنارش، ها  تر ینسل ه، بود از نسل بربادرفته یسنده ایكرواك نو .  تنام بود یان جنگ و یپا

ض . كیورك تا مرز مكز یو یاز ن، جنوب كا دانست؛ از شمال بهیكشور آمر   یبه درازا توان سفرنامه مدرتز ین رمان اورا میا. معیی

ز م200، 1976كادرسال یآمر  خواستند در تكزاس شاهد  ست غرب یمیتور  یها تر یاز ه بعیصز .  سال استقالل خودرا جشن گرفتیر
ز در ب“ رمان . در رس بود  با رماتز  ادت   یكا سفر یسفر به آمر . دپوستان باشند یرژه سف هم ، ها  تر یفست هیمان، اثر كرواك“  راه یر

از مرز  ، ش داشتند یدرپ یلومیی یك  35000 یسفر ، ها مانند افراد رمان تر یه. خواندن یبرا سفر بود و هم موضویع یطب نماق
ز در ب: خواستند  انها یم. د یسفر حدود دو ماه طول كش. كرواك شوند   ادت   یكایخواستند وارد آمر یآنها م. كیكانادا تا مرز مكز   راه یر

چ و هامبورگر ی    ساندو ، دنیارزان خواب یدر متل ها،  و وسعت فضا رااحساس كردنیر طول مس ،دنیچگاه به مقصد نرسیه، بودن
ز  ت   یكاپ هایپشت پ، اتو استپ زدن، خوردن ز ماش، را شخصا تجربه كنند ، چادر نشسیی خرند  یدالر م 500مت یبه ق  دست دویمیر

ز شهرك كوچك ب یاهپوستهایشود و سیل پنچر میما 10 كه بعد از یط از ید دچار اشكال شده و نیكنند كه مرد سفیب م راه تعجیر
ان چشم چران آمر  تر یه. ت رمان شده اند یكه خود شخص  ت  ستهایتور ، به كمك دارد  ل تعصب یكنند كه به دلیاد می ت  كایها از دخیی
م دارند  یخودیر از همدم شدن با جوانان غ تاتز یفرهنگ پور  آنها را مانند ، نیت مسافر یكنند كه موج جمعیاد میك یاز مرز مكز . رس 
ل برد یشست و به آنطرف ا یرودخانه ا در كنار ، كوچك  یدر كافه ها، ر نخل ها یز ، ند یگو یك میج مكز یآنها از ساحل خل. ستگاه كنیی

با . شدند  مه لخت شورتی یو زنان ن، ارزان ییر مع الشع یآبجوها، ییر حص یپابرهنه با كالهها یها تر یكه شاهد ه،  انوس آرامیاق
ان رمان جك كروات هن وجودمیا  . ده بودند یچ كجا در انتظار آنان صف نكشیچگاه و هیتاسفانه دخیی

ز چهارم كت كنندهیر د هركس یگو یم ت  كایاز داستان كوتاه آمر  یاو به جانبدار . دهه هفتاد است ت  از هواداران جنبش دانشجو یكی،  رس 
ح میك داستان یدارد كه  اتی یاز واقع تصور خاض  آنچنان احساس خالء و پوجر : سد ینو یدر رمانش م موند شاریلیار . دهد یا رمان رس 

 . را باز كردم و كنار پنجره اطاق رفتم یدم نوشابه ایبه خانه كه رس، ان كهكشانها یم یكردم مانند فضایم
. س هستند ینكلر لو یو س، ینگو یهم، كافكا ،  توماس مان، یتولستو ، وسیكیداستا: من ملموس تر از آثار  یبرا شاندیل یداستانها

او در باره قهرمان . ! ن است هیز واقیعیا، به نظر من. كند یسازد كه انسان خودرا درآن احساس میم جهاتز ، اتیبا كمك ادب شاندیل
. نمیب ر یمیشكست ناپذ ویل، هدف رسگردان و ت  ، خایل یدر اطاقها، خلوت یابانهایشه در خیمن اورا هم، گفت  یم داستاتز 

 . میگاه شكست خورده نباشیه هدف ویل ما ممكن است تنها و ت   عتز ی. دهند یم ید و دلدار ینسان امنگونه قهرمانان به ایا
كت كنندگان جلسهیازم ان زبان و یاست م یشعر ژانر . ك روز از دست رفته استی، شعر  د هر روز بدونیگو یم یزن شاعر ، ان رس 

شاعر ، است یقانون شعر مانند قانون شطرنج باز . رانه استشاع یه بندیو قاف ت  بایشیی از ز یانتظار دوستدار شعر ب. فی یموس
ز غمگ، خشن، ند یگذر زمان ناخوش آ  یبرا یله ایوس، ات شعر ممكن است آنیر از جمله تاث. كند   یا بد باز یممكن است خوب  ا ی یر

 . كو باشد یبا و نیز  یثبت لحظه ها یبرا یله ایوس
كت كنندگان درباره مارسل پروستید یكی - زمان برباد  یدر جستجو “ د رمان یگو یم، سنده مورد عالقه اشیو ن، گر از رس 

. از به عادت دارند یسد كه نینو  یم طوالتز  ن كتاب جمالتی یاو در ا. درباره عشق یصفحه ا 3000است  یاثر ، “رفته

 یك جوان است كه دائم پایسنده شدن ینو  یرمان ماجرا
 

 بدون آنكه آن سنگها را او ، خورد یبه سنگ م ش در زندگ
 . پرتاب كند  یس و بورژواز یپل یبسو 

افات یا. است كه انسان از دست داده باشد  بهشتی ، بهشت واقیع، سد ینو  پروست یم - سنده یك نو ینها همه اعیی
 . كشاند   بحران و فشار فرهنگ زمان خودرا به محاكمه یم، ت  همجنسگرا است كه دورو

 Jack Kerouac, Unterwegs (on the road)  
  

 . عر عربدو شا۔ ۱40
 

ان لبناتز  –، محود درویش فلسطیتز   . خلیل جی 
Khalil Gibran (1883 - 1931), Mahmoud Darwish (1942 - ?)  

 خانه ام میگفت
 کلبه را ترک مکن
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 . تاری    خ ات آنجاست
 کوچه ام میگفت 
 خیابان را دنبال کن
 . آینده ات آنجاست

 من به هر دو؛ 
 خانه و کوچه ام گفتم 

 . دارم و نه آینده اینه گذشته ای 
 اگر اینجا بمانم

 ، ماندنم
ز است   رفیی
 و اگر برو م

 ، رفتنم
 . ماندن است

 فقط عشق و مرگ
 . استاد عمل اند 

 
ان شاعر و نقاش لبناتز در سال  وت بدنیا آمد  ۱۸۸۳خلیل جی   بر اثر بیماری الکیل در  4۸در سن  ۱۹۳۱و در سال  در بیر

 
سالگ

وی در آمریکا سالها مسئول ادبیات مهاجر و . او از یک خانواده مسیخ ماروتز عرب برخاسته بود . مهاجرت در نیویورک درگذشت
ین نماینده ادبیات مدرن و رمانتیک عرب نامیده اند . تبعید عرب بود  ترکیت  از میان ، مجموعه آثار او همچون شعر فوق. او را مهمیی
با این وجود او در شعرش به . و جدات  کلمل میان جهان و خدا و من، نه فردا نه اکنون ، یعتز نه اینجا نه آنجا  –راه بودن است 

سد ، و شعر ، خدا ، مرگ، وحدت دوئالیسم بصورت متعایل یعتز عشق ز دچار دوئالیسم بود / لبنان و آمریکا . میر  او نیر
 

عرت  و ، زندگ
دو سال بعد خلیل . ش به آمریکا مهاجرت کرده بود همراه فرزندان ۱۸۹۵مادر او در سال . محبوب عرت  و مهاجر دردمند ، انگلیش

ان به دلیل استعداد ادت  با کمک یک بورس تحصییل به لبنان بازگشت تا زبان و ادبیات عرب را مطالعه نماید    ۱۶او در . جی 
 
سالگ

 بود 
ز
ز او ابتدا بعنوان نقاش مشهور شد . در آمریکا در شهر خود نقاش معروف به های روج. در غرب نیر  مانند مرگ  ضز

 
خانوادگ

ی او شدند ، برادر و مادر ، خواهر   . موضوعات آثار ادت  و هیز
ز بار از طریق کتاب عروس چمن مشهور شد   غیر مصنویع وجود دارد که سنبل . در جهان عرب او نخستیر

 
در شعر او یک سادگ

ز . ادبیات مدرن جوان عرب است امون . وداع کرد ، با سنت عرت  زبان او با کمک زبان شاعرانه و آهنگیر بخش مهیم از اشعارش پیر
او در اشعارش نشان میدهد که چگونه عشق جوان و مدرن بر اثر معیارهای سنتی قدییم عرب دچار . انتقلد اجتمایع هستند 

 . رسکوب میشود 
در غرب به او . ساکن شهر نیوورک بود  ۱۹۱۲او از سال . کتاب پیامی  او در غرب مشهوریت فوق العاده ای یافت  ۱۹۳۲در سال 

امروزه اشاره میشود که تاثیر او روی ادبیات عرب . آقار عرفاتز بعدی او موفقیتی نیافتند . عنوان فیلسوف و عالم خلورمیانه داده اند 
در  . کتاب ارواح او انتقاد از مذاهب در لبنان است.  او جستجوگری است که مژده نیل به هدف را پیشگوت  میکند . ماندتز است

، و عیش ولد انسان، روح شوریس  ، دیوانه، بالهای شکسته –از جمله دیگر آثار او . وفان او خواهان آهنگ در شعر استکتاب ط
 . هستند 

  
ین شاعر مدرن زمان حال ادبیات عرب  ز و ناج  زبان ، مبارز آزادی، محمود درویش شاعر فلسطیتز را مهمیی صدای خلق فلسطیر

 و ت  وطتز خود را بصورت منحرصبفردی به شعر درآورد   او تجربیات آواره. عرت  یم نامند 
 

 مهاجر و تبعیدی. گ
 

، در شعر او زندگ
 غالب انسانها است

 
 او رابطه نزدییك با تاری    خ وطن اشغال شده اش دارند . سنبل زندگ

 
در روستای  ۱۹4۲او در سال . آثار و زندگ

ز جنگ اعراب و ارسائیل به لبنان فرار نموده  پدرش یک روستات  مرفه. جلیله در ارسائیل امروزی بدنیا آمد  ز نخستیر بود که در حیر
 میکند ویل او خود را یک تبعیدی ابدی میداند ، گرچه او امروزه در رامله.  بود 

 
ز اشغایل زندگ  و ت  . در فلسطیر

 
موتور شعر او آواره گ

عضو حزب کمونیست  ۱۹۶۱رویش تا سال محمود د. او مجبور شد که وطتز از واژهها در غربت برای خود بسازد . وطتز است
در شهر حیفا در ارسائیل او بارها به سبب کوششهای سیایس و ادت  دستگیر شد . به مرص فرار نمود  ۱۹۷0ارسائیل بود ویل در سال 

 . و به زندان افتاد 
ز مخصوصا اشعار پابلو نرودا ه، ادبیات عرب، منبع الهام شعر او   . ستند و ادبیات کشورهای آمریکای التیر

ی
ف او کوشید تا ادبیات میی

 نماید 
ز
ی خود معرف  به خوانندگان عرب در مجله ای ادت  به رسدبیر

ز ی ارسائیل را نیر محمود درویش در شهر قاهره سالها . عی 
ز بود  وهای ارسائیل گردید . مسئول مرکز تحقیقات سازمان آزادی بخش فلسطیر . او خود در لبنان شاهد محاضه شهر از طرف نیر

 او در کشورهای عرت  سالنهات  پر از شنوندگان را شاهد هستند سال
او شعر خود را سیایس نیم داند  . هاست که جلسات شعرخواتز

ز داده اند  یوناتز و ، در شعر او عناضی از ادبیات فاریس. گرچه منقدین ادت  به او لقب شاعر شهادت و صدای خلق فلسطیر
ز مشاهده میشوند  ، گرویه دیگر شعر اورا میان اسطوره.  یر شعرش بسوی سنبل و اسطوره راه یافته استدر سالهای اخ. مسیخ نیر

ز ، برگهای درخت زیتون –از جمله آثار او . سیاست و علیه جنون بحساب یم آورند   از فلسطیر
و ، حافظه ای برای فرامویس  ، عاشفی

 10. هستند ، چرا اسب را تنها گذاشتید ؟
 

 . ب شدند ! یكه اد  اتز ینظام۔ ۱4۱
 

  Kleist , Heinrich v. (1777 1811) ستیش كالییز یها
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 !  ش از خودكش  یپ –مار یترور معشوقه ب

 
مارش را كه به ینامزد ب، حتاباتوافق قبیل، ش ازخودكش  یاجازه دارد پ، دهید وبر یناام ساله ویل33س بااستعداد یشنامه نو یك نمایا یآ

ز ن، رسطان مبتال شده امروزه . ش باشد؟یسال پ 200ارتش دردولت پروس آلمان در ك رسوان اخراج  ی یو نكه یولو ا،  بقتل برساند یر
ز چون براساس قوان، داده و خواهان بسته نشدن آن پرونده هستند  ست جواب منفز ینین فمیمبارز  ك زن یقاتل  یو ،  فعیلیر

 . گناه شده است! یشوهردار ب
ز ازآنزمان تاكنون محقق ز ن  ادت  یر زمان دولت  س آلماتز یشنامه نو یو نما، داستانشا ، “ستیش كالییز یها“ ل خودكش  یدال  یای جو یر

از حمله ناپلئون  نایس   و اجتمایع ایسیس یها ناآرایم، فلسفه كانت ل كج فهیمیبدل پروس هستند؛ ازآنجمله اشاره به: بحران روج
  یكار یب، فشارمایل، به آلمان

 
 یونو  و شكست دراهداف فرهنیك

 
 . گردد یم یو  روج یمار یا حتا بیو  سندگ

نوشت   ش ازخودكش  یپ، خطاب به خواهرش یقت شك نمود ودر نامه ایكشف حق  یانسان برا ت  به توانا، اوبراساس فلسفه كانت
قابل یر ت غیا بشاشین اقدام را یت كامل ایتواند به من كمك كند وبا رضاینم كش،  ن كره خایکیا ین است كه در رو یقت ایحق“ كه: 
 . “دهم یان انجام میب
  15برخاسته بود و در  ك خانواده نظایمیواز ا

 
 22در سن  دولت پروش شد ویل ین وارد دانشكده افش یل مرگ والدیبدل سالگ

 
 
ك مجسمه ی“اد یاورا ب، بقول خودش، مراسم صبحگایه یدرارتش و داد و قال ها“اطاعت كوركورانه“آنرا ترك نمود چون  سالگ

ز مورخ. انداختند  یم“ت  زنده زورگو  یهستند كه او بدل یع چپ مدیر
 

  یاس هایار و مقیمع، اخالق: به طبقاتی  ل وابستیك
ز
اف ، ارس 

  یبه روشنگر ، خواست در زمان مدرنیم
 

دازد و زندگ  . ممكن بود یر ن غیو ا، كند   بیر
 یست بدلیكال

 
ا یگو او . سال آخر عمر نوشت 10خودرا فقط درطول  یشنامه ها و داستانهایتمام نما، شیپرماجرا كوتاه ویل  ل زندگ

ز درح ز ن ه گذار نوول مدرن آلماتز یست پایكال.  آشناشد  یات وفلسفه روشنگر یباادب یگر ی سپاهیر و ،  است و دركنار ژان پاولیر
ز سوم، نیهلدر   یشلگل و كالس-ب مخالف محفل گوتهی ادیر

 
و ، لر یش، یر شكسپ، یر د از: مولیاو به تقل. مار بود یوا ك شهر فرهنیك

آم ایسیس یشنامه هایخالق نما، رسوانتس ز ز طیز ز مورخ 20رسانجام ازآغاز قرن .  شد یر . دادند “ كیكالس“ات به او رتبه ولقب ی ادبیر

  یست در زبانهایترجمه آثار كال
 

ست را یكال.  شه اروپا گذاشته استیخ اندی    ات وتار یادب یرو  بجاماندتز  ییر تعث، غرب مهم فرهنیك
  شگامان تئاتر پوجر یازپ یكی

 
ز انسان غرب ن و آبزورد زندگ د صاحبنظران یات جدیل كشفیست بدلیت اودرقرن بیمشهور . دانند ی میر
ز یكال.  بشمار آوردند  ات جهاتز یش را درسطح ادبیشنامه ها و داستانهایمكاتب مدرن و پست مدرن بوده كه نما ست با براه انداخیی

 ، مجالت
 

، اش د و با كمك مقاالت و آثار ادت  و هیز برقرار كن، فلسفه، اتیان: ادبیم خواست كه وحدتی یم، روز نامه ها و كارفرهنیك
دازد  واتز یبه اصالح نظام د  . و ارتش دولت پروس بیر

ده یا، سم جوانیاونه تنها مخالف رمانت. معموال احساس گرا هستند ، لر یش یاخالقگرا یت هایقهرمانان آثار او خالف شخص
ست در یكال.  زمان خودپرداخت یو فكر  ادت   یانهایم جر بلكه به مخالفت و مبارزه باتما، مار یك وایو محفل كالس، یسم روشنگر یآل

ق آلمان پرداختیمحفل گوته درشهر وا ستی یاومان-ستی یات اوتوپیادب یك اش به افشایو تراژد ش  ینما یغمنامه ها ،  مار در رس 
او را  و رواتز  شخیص یبحرانها. ك رسگردان بود یاز نظر استت، سمیسم و كالسیرمانت عتز ی، ان دو مكتب آنزمان حاكمیگرچه خود م

 . توان درآثارش مالحظه نمود یامروزه م
ز ش آلمان نیسال پ 200مدرن  یه گذاران روزنامه نگار یاز پا یكیست یكال و درخشش  یمشهور او نشان ازاستاد ینوول ها.  استیر

 سم بحساب یمیسم و رماننتیسكال   یان دورههایس آلمان میشنامه و داستان نو ین نمایاورا امروزه مهمیی . دهند یم یو  یزبان نوشتار 
مندانه“از كشف كنندگان  یكی“ هبل“او در كنار . آورند  ز هیز و   یان تراژدیم ید تا مرزهایست كوشیكال.  ات آلمان استیدرادب“ طیز
ننده شاهد یاو ب یهایدر كمد رانه دارند ویلیپذ الت آشتی یش تمایها یگرچه تراژد.  مخدوش كند  شیشنامه نو یرا درنما یكمد
مندانه دارد  شیبه گزارش نو  شباهتی  شیاو در داستان نو  یو یر سم زنده و پرنیرئال. است“ گروتسك“ات یات ادبیوصخص .  هیز

ست یكال.  ات نمود یانه درادبیو واقعگرا ستی یت رئالیخالق یشجاعانه برا كوشش    ك است ویلی مكتب رمانتیر ر تعثیگرچه اوخود ز 
و  یازجمله موضوعات مركز . ات پرداختیك و جمالشناسانه! خود درادبیرح افكار استتبه ط“ امون تئاتر عروسیكیر پ“در مقاله 

ز جنس نازن، جنگ، دولت، عدالت، ات: خانوادهیتصورات اش درادب اق نوخواهانه یو شور وشوق و اشت، دوستی ، احساسات،  زن! یر
 . هستند 

  ت  توانا، گفت كه عقلیاوم. جاد نمودند یدر افكار اوا یا تكان و زلزله، ل فلسفه پرداخت وآثار كانتیبه تحص 1799ست درسال یكال
 
ز
زانه یالت عقل گر یو تما رسگرداتز ، فلسفه كانت موجب كج فهیم یانتقاد ت  شك گرا. قت و شناخت را ندارد یكشف حق  یبرا كاف
چون فقط ، شود یمك یروح و روان روشنفكر رمانت یموجب نابود گفت كه آگایهیاز احساسات مطلق م یاو به جانبدار . شد  یو 

ز ار و میك معی یاحساسات دارا ن یآثارآغاز . قت استیبا و مالك حقیز ، انسان عملگرا ، تنها ، ستیدر نظر كال. ان مطلق هستند یر
 ، ستیكال.  هستند  یو صور  یظاهر  ت  ان احساسات مطلق و واقعگرایاوغالبا مبارزه م

ز
اف طبقه خود درجا  یدربار -دربند اخالق ارس 

قرون  یف هایو توص، رسنوشت، سمیرمانت، دوئل، شامدرن مانند یالت دوره مدرن زمانش راباكمك ابزار پخواست مشكیزد و م
 . د یحل نما، ت  وسطا
 نشان از شخیص، باواسطه-میمستق، رسنوشت-احساس، خطا -شناخت، اتفاق-من، جهان-سندهیاز او مانند: نو  مقاالتی  یعنوانها

 . باشند یش مدن مشكالت جامعه ایفهم طبقاتی یر دن و غید
هوادار  او كه مدتی .  نبودند یر تعث مات او ت  یدر تصم، خواهانه انقالب فرانسهیترق یسم حاكم و تحوالت و شعارهایده آلیفلسفه ا

 یگفت كه برایهن پرستانه نوشت و میم یسم رفت وآثار یونالیرساغ ناس، دهقاتز  یكمونها  یرسانجام بجا، روسو بود  ت  عت گرایطب
 ادامه ز ، انسان

 
ز گرچه احكام اخالق ن،  باشد یها م یدئولوژ یمهمیی از قبول مرگ براثرهمه ا گایه  ندگ   یكوشند تاانسان رابرای میر

را كشف  و زوال دروتز  یمار یب یتوان نشانه هاین او میكردند كه درآثار آغاز یروانشناسان سالها فكر م. ند یب قانع نمایعج یكارها
 ادا یل او شهامت براین دلینمود ؛ به ا

 
 . از دست داده بود  را درجواتز  مه زندگ

  1811و  1777 یان سالهایست میش كالییز یها
 

سندگان مشهورآنزمان آلمان یازشاعران و نو  یدو تن از افراد خانواده و . نمود  زندگ
 یخواست فیست میكال.  شدند 

ز
ل: یه تحصب، بعد از استعفا از ارتش، اودردانشگاه. كشورش شود   سنده بزرگ میلیا نو یعالم  لسوف

 ف، ت  و قضا ایسیعلوم س، فلسفه
ز ز كتابفرویس   یاقدام او برا. پرداخت اضز یك و ر ییر ز ل قوانیبدل، و بنگاه نش   راه انداخیی  اداره یر

 . باشكست روبرو شد ، سانسور 
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ز ست خواست از برلیكه كالیزمان چ به اتهام جاسویس، ناپلئوتز  یوهایر ق نیاز طر ، دن كند ید،  اشغال شدهیر  شد و یر دستگ، تز یو خی 

   ش از خودكش  یپ یو . مدت شش ماه درزندان بش برد 
 

ش یشانه ها یقفقاز رو  یبه اندازه كوهها گفته بود كه مشكالت زندگ
 . كنند یم تز یسنگ
و ، شیدر یشاهزاده فر ، یلیزلزله در ش، ازجمله: كوزه شكسته، شنامه و نوولین نمایاز او چند، نامه 230،  از دو مجموعه داستانیر غ
 : از جمله، بجا مانده گر یها اثر دده

Amphitryon, Pentheslea, Das Kätchen v. Heilbronn, Die Marquise von O, Michel Kohlhaas 
Knut Hamsun (1859 – 1952) 

 . میان من و آنا ، آقای هامسون۔ ۱4۲
 

 ؟ تداخل داستان کوتاه
ز
 با یک بیوگراف

  
 نم

ز
سال اول دوران تحصیل خوابگاه دانشجوت  ما همیشه یاکنارایستگاه راه آهن 2در . ود آقای هامسون را خانم آنا به من معرف

سال دوم دوران تحصیل خوابگاه ما یادرکنارفرودگاه یادرکناراتوبان  2در . تق تق قطار را همیشه یم شنیدیم. یاکنارخط راه آهن بود 
بود ؛ گایه، شهربود  ز با یک دریاچه کوچک مصنویع وگایه همراه چند قفس حیوانان  ویل همیشه پارک زیبات  درنزدییك خوابگاه نیر

فتم وقدری کناردریاچه روی  3درغالب روزهای تابستان حدود ساعت . وحش  برای بچه ها واطفال عرصقدم زنان به پارک محل میر
ی م. نیمکتی یم نشستم ز باردرآنجادیدم؛ غالب روزها ازجلو من ردمیشد و گایه درچندمیی ن روی نیمکتی یم نشست آنا را نخستیر

جلب نظرمیکرد ، قیافه ای پشانه داشت. وسیگاری روشن میکرد  شلواریل رنگ . موهای کوتاه مجعد سیاه رنگ شده اش بیشیی
ی . پریده ای به تن داشت ازاینکه خالف سایرین دردریاچه شنا نیم  . ساله باشد  30-35باقدری دقت میشد حدس زد که او دخیی

. نظریم آمد که خییل درفکر وجدی است یا دچار اضطراب است ویل رفتارونگاهش مودبانه بنظریم آمدند ب، تعجب میکردم، کرد 

بعدازچندروز دیدن وشاهد سیگارکشید نش . چون بندرت میشد زتز سیگاری درپارک یافت، ازاینکه سیگارمیکشید تعجب میکردم
م آدیم دوملیتی است یعتز ییك از والدینش عرب یا آفریقات  تا آنروزفکرمیکرد. کنجکاوشدم تابااووارد حرف و بحث شوم،  بودن
ز خود خارج  بودم. چون بنظرم او دورگه وانمود میکرد ، باشند  در چندسال پیش ، شاید با وی احساس همدردی میکردم چون من نیر

ی وارد بحث وحرف شد  ورت ودلیل رسحرف بد، ویل از آن روز که فمنیست ها دررادیو و تلویزیون، راحت تر میشد با رخیی ون ضز
 و پرروت  بحساب یم آوردم، نویع مزاحمت دانسته، بازکردن بازنان را 

گرچه اکنون ،  من هم قدری محتاط شده وآنرا شکارمخفز
گایه .  خییل ازنظرات آنان اکنون اعتبار خودراازدست داده ومثل دستورات و اخالق به اصطالح مائوئیستی اکنون فراموش شده اند 

سم، آنا عمدا درنزدییك من روی نیمکت یم نشیند وسیگارش را یم کشد  فکرمیکردم برای او موجودی عجیب بنظرمیر ز ، شاید من نیر
 وکتات  دردست روی نیمکتی درپارک نشیسته وهمچون مرتاضهای هندی به عالم 

هرروز مرامیدید که با سایک مسافرتی ز چون اونیر
ه شده امفکرفرو رفته یا به دورستها؛به میان جنگل و وسع  . ت آب دریاچه خیر

ز ودرخودفرورفته بنظر  4-3هربارکه اورا میدیدم  سئوال درذهنم مطرح میشد؛ آیا اوخارج  است؟ مرد اسا یا زن؟ چرا اینقدر غمگیر
ود؟ سد؟ از کجا راه افتاده وبه کجا میر ز نیم . میر .  نمود نه تنها لباسهایش قدری رنگ و رو رفته بودندفبلکه آرایش چندان شدیدی نیر

ز روی شانه یم انداخت فرا . گایه یک شال یا دستمایل فلسطیتز نیر ز غم انگیر ز رسانجام روزهای تابستان به آخرنزدیک میشدند وپائیر
سید  ود ، باردرهفته میدیدم که از درون پارک یم گذشت 3-2آنا را باز هم . میر حتی گایه . بنظر یم آمد که او راه طوییل را پیاده میر

ود ، او بلیط قطارواتوبوس ندارد فکرمیکردم چون  ند ،  پیاده میر ز ز ، گایه هم فکرمیکردم اوبرای هواخوری وورزش قدم میر ویل یقیر
ین زمان برای آشنات  با جنس مخالف. داشتم که او در روز راه درازی را یم پیماید 

منظره ، غرت  ها میگویند بهیی موقیع است که غیر
 . و نقشه نکشیده بایس  ؛ یعتز بطور طبییع و بدون غرض رسحرف رابازکتز  تصمیم نگرفته، باشد وخود را آماده نکرده

خیایل، ازاینکه آنا غالبا سیگارش رادرحضور ونزدییك من یم کشید  ز غرض ویا حتی تریس از من ندارد ؛ شاید اوهم  ، میدانستم که او نیر
احتی به یک روز بعدازاینکه ر . کنکاو بود و یم حواست بداند من چه فلک زده ای هستم ی من نشست و اسیی وی نیمکتی درچندمیی

ی من که رسید ، بپا خواست تا به راهش ادامه دهد ، درازی کشیدن یک سیگار نمود  با لبخند و شوجز به او گفتم که ، به چندمیی
ز خارج  استویل لبخند وعکس العمل اش نشان داد که زبان مرا کامال نیم فهمد . انرژی الزم را یافته ای، حاال بعداز سیگار  ، و او نیر

با انگلیش ، چندروربعد که اورا دوباره دیدم. ویل از شنیدن کلمات سیگار و انرژی منظورم را فهمید و مهربانانه خداحافظ کرد 
ی . که او کجات  است وچه کار میکند   شکسته بسته بااو وارد بحث شدم وپرسیدم ز ازاینکه شنیدم اهل کشور نروژ است و شغل آشیر

چون انگلیش هردو ما کامل . چون دورگه بنظررسیدن اورا به دلیل خون اسکیموت  در او میدیدم، قدری تعجب نکردم، هرا آموخت
در آن روزمن کتاب درباره ادبیات اسکاندیناوی . درادمه بحث اینطور فهمیدم که پدرش گویا سوئدی و مادرش نروژی باشند ، نبود 

من گرچه نام این نویسنده را . که نویسنده مشهور نروژ کنوت هامسون را یم شناسم  بعد از چند لحظه ای پرسید . دردست داشتم
 . بارها شنیده بودم ویل نمیدانستم کجات  است و چه کتابهات  را نوشته

ز
 اینکه آنا کتات  در باره بیوگراف

ز یک هفته بعد در حیر
 نمود 

ز
ز گفت، هامسون را به من معرف  : درباره آن نویسنده چنیر

ز سالهای این نوی  کرده است ودرسال  1859-1952سنده بیر
 

جایزه نوبل رابخاطر دوکتاب مشهورخود یعتز رمانهای "   1920زندگ
ز " دریافت کرده است  4ویل بعداز، هامسون دوبارکوشید تا به آمریکا مهاجرت کند ودرآنجا ساکن شود . گرسنه " و " برکت زمیر

 ساده کشاورزی دردامن طبیعت سال اقامت باکینه ازجامعه صنعت زده آمریکا 
 

بازگشت ودرروستاهای نروژ به تبلیغ زندگ
ان . پرداخت  سخت ماهیگیر

 
اوهمچون روسو شعار " بازگشت به دامن طبیعت " را درآثارش تبلیغ نمود و به توصیف زندگ

 اش دفاع از حمله آلمان هیتلری به. وروستائیان نروژی پرداخت
 

ین اشتباه هامسون در زندگ اومیگفت برای ، نروژ بود  مهمیی
باید با اشغالگران همکاری نمود  ی ازخونریزی بیشیی ز ، شعارفاشیسم یعتز " خون. جلوگیر اسطوره " راگویا او عوضز برداشت ، زمیر

 محکوم نمود وتمام دارات  اورا  1948درسال . نموده بود 
دادگاه میل نروژ هامسون را به جرم خیانت به وطن به جریمه نقدی کالتز

 بازهم دچارفقرشد  90هامسون در سن . صادره کرد م
 
ز درخانواده مستمندی بزرگ شده بود ، سالگ پدرش ، چون او درکودگ نیر

ز  ز سنیر  به کارهای کودکان وادارشده بود 8-18خیاط ساده ای بود واو بیر
 
او زیر تاثیر نیچه و داستایوسیك ، ازنظرادت  وعقیده. سالگ

گذاشت اوویل روی توماس مان وکافکا ، است ،  و ویرجینیا وولف، فاکیز ، فن رمان نویش اورا بعدها نویسندگاتز مانند جویس. تاثیر
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ز استادان رمان مدرن درغرب است. کامل تر نمودند  ، نوول، خالق آثاری مانند رمان، هامسون درزمینه ادبیات. او ییك از نخستیر

ز ، بچه های زمان خود ، آواره، ای کنارچاهازدیگرآثاراو: زنه. وسفرنامه است، درام، شعر ، مقاله، داستان ، رازها ، دریانوردی به دور زمیر
ز ، لعنت شیطان، آخرین شادی، حلقه بسته میشود ، طبق روزوسال، ویکتوریا ، آخرین بخش، آقای پان، روزا  ، زیرستارههای پائیر

ز افسانه، ملکه تامارا ، آوای جنگل  ، شاه صبا ، افق، دررسزمیر
 

 فرهنگ مبتذل آمریکای ، معما ، شعروروانشنایس، بازی زندگ
 

و زندگ
 . هستند ، مدرن

هامسون ، در مقابل رئالیسم انتقادی ایبسن. مخالفت اوباجامعه صنعتی ودمکراتیک آمریکا ازموضیع ارتجایع وخردگریزانه بود 
 شخصیت های ادت  آثارش است

ز
ناخودآگاه وروانشنایس درمعرف  رو ، دراشعاررمانتیک او . مبلغ ضمیر

 
مطرح ، ان وطبیعتهماهنیك

 روستات  . میشوند 
 

ز زندگ  جامعه میداند ، تولید وفعالیت انسان درطبیعت را ، هامسون با تحسیر
ی
اوباتنفرازغوغای . پایه وجود وترف

 شهری و جامعه مدرن صنعتی 
 

 ساده اولیه انسان دردامن طبیعت است ومیگوید که جامعه مدرن شهری باعث ، زندگ
 

خواهان زندگ
بلکه درجنگ ، محافظه کاری رمانتیک هامسون موجب شد که اونه تنها درجنگ جهاتز اول. انسان فعیل شده استاغتشاش رواتز 

ازفاشیسم آلمان دفاع نماید  ز  دوم نیر
 وروستات  بود . جهاتز

 اوتوتر دهقاتز
 

ین .  اوخواهان یک جامعه وزندگ گرچه اوییك ازمعروفیی
 و جنبش دانشجوت  دردهه ، ود ب 20وآغازقرن  19نویسندگان اروپا درپایان قرن 

 
قرن گذشته باعث  60تحوالت سیایس وفرهنیك

تمایل به ، ترجیح طبیعت به تمدن: منقدین ادت  باتاکید روی. شدند که آثاراو محبوبیت خودمیان خوانندگان راازدست بدهند 
ز  هواداری ازنظام پدرساالری و فئودالیسم، تبلیغ جامعه ماقبل رسمایه داری، تاری    خ زدات   تمایالت فاشیستی را یم ، درآثاراو ، پیشیر

د ،  بینند  ز به تمسخر میگیر ز آثاراو حتی ایدئولوژی  ها را نیر
تحرگ مهم  20با این وجود هامسون به جنبش آوانگارد ادت  درقرن . گرچه طیز

 . داد 
 

 امون مفهوم فرهنگیر پ۔ ۱4۳
 

ده یفرزند و زائ، و تعصب است ت  ها در برهوت سودجو واحه ارزش، فكر و استعداد است ت  نه آزاد انعكاس شكوفایآ، فرهنگ
 ، خ استی    تار 

 
 یبه زبان دا. است عامل ارزش دهنده به زندگ

ز
ها ، فرهنگ مجموعه ارزش ها ، رت المعارف ، آداب و رسوم، عادات، هیز

هم به  یانسان قدر ، غذا از به ورزش و ی از نیر غ، فرهنگ یبرا، و به زبان آدم شوخ طبیع. ات و حقوق استیاخالق، اتینظر ، د یعقا
 ، فرهنگ. یو اقتصاد ت  ك نظام اجتمای یروبنا عتز یفرهنگ ، ستی یدر دانش ماركس. از دارد یهیز ن

 
مشخص  ا خلفی یگروه   نوع زندگ

ز مع در مكاتز  است محدودتر از  یمقوله ا. ت خود یمطرح كردن هو  یاست برا ت  فضا، فرهنگ. مشخص است ی و در دوره ایر
فرهنگ و تمدن دو طرف سكه . عتینه طب، آورد  فرهنگ را انسان بوجود یم. یدئولوژ یو ا یع تر از تئور یوس یلو، و اقتصاد  جامعه

 . ك جامعه هستند ی
ز تمدن ن فرهنگ را به معتز  19در قرن  دند ی بكار میر هومر تا  یرسودها. در جامعه یو معنو ، یماد یدههایمجموع آفر  عتز ی، ی 
، یعادات غذاخور ، دن آدامسیجو ، ش مو یآرا. از فرهنگ هستند  بخش  ، ك به نویعیهر ، تز طایوار تا اوراد شید یرو  یشعارها

ز ن، آنها مد نظر باشد  شنایس ت  بایچنانچه جنبه ز ، دن خاله و عمهینام  . باشند  از فرهنگ یم  بخش  یر
جامعه . ب هم هستند ید و رقمتضا ویل، آنها دو همزاد . است م لغتی ین مفاهیف تر یمقوله فرهنگ از پر تعر ، عتیبعد از كلمه طب
ز نخست، یامروز  هستند كه فرهنگ به معتز  شناسان مدیع آنها تمدن را محصول قرن . ا آمد یبدن ی بار در آغوش عرص روشنگر یر

با توسعه استعمار و . دست در دست هم ویل، د یدو صفت عمده عرص جد عتز ی، دانند یم 19قرن ، زه شدهیو فرهنگ را تئور  18
ز ف مقوله فرهنگ نیاز به تعر ین، 19در قرن سم یالیآغاز كلن  ف و معتز یتعر ، سمیالیسم و كلنیونالیده ناسیبر اثر پد.  احساس شد یر

 ن ت  ته و سنت گرایان مدرنیاز مبارزه م ان فرهنگ و تمدن بخش  یم ییر درگ. د یفرهنگ دوچندان گرد
ز از  بخش  . تواند باشد ی میر

ز مورخ ز افتخارآم یحامل بت ها، یر فرهنگ عرص روشنگ، خالف تمدن، ند یگو ی میر  ، دولت سكوالر : لیاز قب ییر
ی
فت یپ و  ترف ش 

 . است یو دفاع از آزاد ایسیو بلوغ س، ت  اجتما
در  یانتقاد فرهنگ غالبا موضیع. شود یبكار برده م ا ادب شخیصیو  یشهروند، تمدن به معتز  فرهنگ گایه، انهیدر زبان عام
. از به انتقاد فرهنگ الزم تر استین، رحم تر و تمدن غارتگرانه تر باشند  دولت ت   هرچه. تمدن و عالئم آن دارد ، مقابل دولت

 یاست  ا نقد اوتوتر یفرهنگ . سنجش گرانه نسبت به ارزشها  یدیانتقاد از زمان حال و با د عتز یفرهنگ 
 

ح نوع یو توض ا چگونیك
 
 

ز اول، متفكر آلماتز ، هردر . باشد  یم یو فكر  یت هیز یا خالقی، زندگ ت یمدرن و بعنوان مشخصه هو  ر مقوله فرهنگ را به معتز  بایر
است  یفرهنگ مجموعه ا. شدن تمدن باشد  بر آن دارد كه قطب مقابل جهاتز  د فرهنگ سیعیگو یاو م. ا گروه بكار برد یانسان 

ز رنگ  یو  كه تمدن خواهان همگوتز یدر صورت، ات خلقها و ملتها ی از تنوع خصوصیر
 

، ستمیبه قرن ببا ورود . است جهاتز  كپارچیك
 ی، تز یبدب

 
  اس و رسخوردگ

 
ز در غرب ن فرهنیك  ید و مردم عبایر گیبخود م ایسینقش س، یكتاتور یفرهنگ در دوره د.  آعاز شد یر

 ، ایسیس یدهند چون مبارزه به علت خطرهایاستمدار را به شاعر میس
 

ان ید میبا فرهنگ گایه. د یر گیبخود م شكل فرهنیك
ز با ادب و خلق خشگ یبورژواز   ، یانه رو یرا انتخاب كند و چون فرهنگ خواهان م یكی، شوریس   یر

 
است یو آرامش و ضد س هماهنیك

  یاز تقواها یكیشه یهم یانه رو یم. كتد یمت را انتخاب میمال ، است یباز 
 

آدم با فرهنگ  ، ند یگو یم انهیدر زبان عام. بوده فرهنیك
 یر اس، ندازد ین قایل یاست كه آب دهن اش را رو  كش

 
 . د یشان پرت ننمایدگراند كتابفرویس    یا نارنجك تو یر ندهد و را آزا  جنیك

ز اغراق آم ت  بها، كها یپست مدرنها و رمانت. دارد تا جهاتز  یله ایقب، قویم، یلیا ای میل، محیل فرهنگ معموال صفاتی   به فرهنگ یر
 یرمانت یبرا. دهند یم

 
ر مورد هجوم تمدن و جامعه مدرن نكه اگیمخصوصا ا، جالب است و ارزش خاص خود را دارد  كها هر فرهنیك

ز سئوال برانگ، گانهیب، سطخ، یصور  یده ایاگر تمدن پد. د یر قرار گ ، فرهنگ نشانه تكامل، است یانه و مادیسودجو ، یكیمكان، یر
 
 

 یپ، هماهنیك
 

، عقب افتاده، ت  ابتدا، فرهنگ ساده، مانند  یمیقد یعنوانها. هدفمند و جامع است، خودكفا ، ده آل خواهیا، وستیك
ه یطرفدار نظر  یست هایاد مائوئینه آدم بین زمیدر ا. ند یر گیبخود م ك و خلفی یفولكلور ، كیدر فلسفه پست مدرن نام رمانت، محیل

  یاد نوستالژ یك به یپسامدرنها با كمك پست رمانت. افتد  ق روستاها یمیمحاضه شهرها از طر 
 

آنها فرهنگ . افتند  گذشته یم  فرهنیك
ز آل دهیرا ا تی یو اقل قویم داز یهیز و خ، كالیراد یكهایرمانت یبرا. سانند یر ه كرده و به آسمان میر  یان نوع خاص انرژ یب، و فولكلور  یالیر

توان از فرهنگ خشونت و یم عتز ی. یكتاتور یت دیاست در مقابل بربر  مفهویم، یشهروند فرهنگ به معتز . هستند  خالق انساتز 
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منظور . ان كودكان پنج قاره جهان نام برد یدر م ا از فرهنگ نفوذ عروسك بارت  یو ، قا یا از فرهنگ قوم بربر شمال آفر ی، تیبربر 
 . نكه هركدام فرهنگ خاص خود را دارد یا

ه  یا سای، ا پسا مدرن است و چنانچه در زمان حال مطرح شود یشامدرن و یبلكه پ، ستیفرهنگ مدرن ن، ند یگو یصاحبنظران م
تحت ، است غرض ورز یاقتصاد و س یشاخه ها شه از طرفیهم، معه زمان حالفرهنگ و جا. ندهیآ یشگو یا پیگذشته است 
د در یبا. ارزش هستند  ت و ت  یاهم ت  ، دو بخش جامعه و فرهنگ، است و اقتصاد یس یرشته ها یبرا عتز ی، ند یر گیفشار قرار م
ا. وده اند شه دست بدست هم بیفرهنگ و بحران هم: گفت،  فرهنگ در بحران است، ند یگو یكه م  ت  جواب آنها ط یبا اشاره به رس 

  فعیل
 

ق با و جنگ فرهنیك  ، ن مشكلیمهمیی : د گقتیغرب و رس 
 

سلطه گران و  بلكه اختالف در درجه آگایه، ستین اختالف فرهنیك
ز اران معركه و طرفیآتش ب  .  دعوا استیر
ز امیبن و والیی ، آدرنو ، ماركس، یگاند،  وتیال، مز یج یهیز : مانند  یافراد، شه انسانیخ اندی    در تار  هستند كه به   از جمله كساتز یر
ز امیبن. امون مفهوم فرهنگ پرداختند یر بحث پ   ینوستالژ : سد ینو ی میر

 
. داشته باشند  انقالت   توانند نقش  یم و شور و شوق فرهنیك

د داشته وجو  ت  اگر فرهنگ زورگو. دند ید شان یمیشان را در اقدام به قتل عام دگراندیفرهنگ یوز یر ها شانس پی  ناز : گفتیآدرنو م
چون ، فرهنگ است یبود كه انسان در حالت خواب هم دارا وت مدیعیال. حتما فرهنگ مقاومت هم وجود خواهد داشد ، باشد 
 یت خود بماند تا دچار بید در وال یكند كه هركس بایه میاو توص. است یز یاز فرهنگ غر  بخش  

 
  گانیك

 
گرچه خود او ،  نشود  فرهنیك

 . ستیدر مهاجرت ز  كا را ترك كرد و تا نفس آخر یآمر 
  

 . چند پرسش ! -داستان كوتاه غرب؛۔ ۱44
 

 . كه داستان كوتاه نوشتند   ت  آن ها
 ؟!  یقه ایاست پنج دق رماتز ، داستان كوتاه

 ? Kurzgeschichte – Short Story – Kurze Geschichte. داستان كوتاه یدراز 
 
 كا در قرن نونزده است؟ی( آمر یورت استور همان داستان كوتاه )ش، ستیا داستان كوتاه اروپا درقرن بیآ
مانند ادگار آلن پو در ، شیه پردازداستان نو یاستاد و نظر  یست توانسته جایدر قرن ب -و فاكیز  ینگو یهم شیا سبك داستان نو یآ

 د ؟یر را بگ 19قرن  یكایآمر 
ز یچرا با ا یهزار واژه باشد  4دو تا  یستان كوتاه حاو ك دایدیا بایقه طول بكشد؟ آیك داستان كوتاه سه تا پنج دقید خواندن میی
   1200حدود 

ز
 است ؟ كلمه كاف

مجموعه “ ن كتابیك كتاب داستان رمان را با بهیی یستند یحاضز ن، ؛ مخصوصن زنان اهل كتاب! غرت   چراانسان رمان زده فعیل
خواهد خودرا در یم، یه دار ین زده رسماانسان جامعه فشار و بحرا، ا آنطور كه لوكاچ قبلن گفته بود یض كنند؟ آیتعو “ داستاتز 
   یهزارتو 

 
 -داستان بلند  گمشده گ

 
به ها، یفكر  یادیاعت و نشئه گ ساعت كار  12 و جسیم روج یرسگردان كند تا شوك و ضز

 د؟یند و مالل آور روزانه را فراموش نمایناخوشا
 بورخس شده است ؟ چه كساتز -ا كافكایو  یگو نیهم-چخوف: شامل دو سبك 20اروپا در قرن  شیا مكتب داستان كوتاه نو یآ 

را  19در قرن  یتولستو “ یمراد قفقاز  حاج  “داستان  ینامند؟ چه افرادیم 20قرن  شین آموزگار داستان نو یچخوف را مهمیی 
  شین اثر داستان نو یبهیی 

ز
 كردند؟  غرب معرف

؛بدون ترس و  یمطبوعات برا یز به رونق و آزاداین، ك جامعهیداستان كوتاه در  ت  شكوفا یشود برایاآنطور كه ادعا میآ چاپ ونش 
 -ادت   یا مجله ایكبار روزنامه و یكه هر سه هفته   یا درجامعه ایداستان است؟ آ، لرز! 

 
 یبرا شانش، كنند یرا ممنوع م فرهنیك

ان حوا و پشان آدم ! وجود دارد؟ یموفق  ت داستان كوتاه دخیی
عالقه به مطالعه داستان كوتاه؛ آمده در مطبوعات  ب خایلیل كمبود وقت و جیبدل یه دار یپول نظام رسما ا انسان عاجل و ت  یآ 
 دهد؟یح میها ترج كتابفرویس    یگران چند صد صفحه ا  ید رمانهایبه خر ، را 
ا یآ ه وجود دارد ؟یر فه و غیلط، داستان بلند ، نوول، داستان كوتاه، قصه، تیحكا، داستان: انیم ف مشخص و مطمئتز یا تعر یآ

ز باشند !؟ی؟ بوسیكیداستا ید مانند رمانهایآمده در داستانكوتاه با تعداد اسایم ! از تعداد جمالت میی  غرت   یگرچه طبق تئور ،  شیی
 یر داستان معمولن پ، ها 

 
 . ك شخص و فرد استی امون زندگ

 ید یحتمن با، ترجمه نشده یمطالعه داستانها یا برایآ
 

 یكشورها  شیاشناخته شده داستان نو  نیر ! آموخت تا با مشاهك زبان فرنیك
ز : فرانكلیمنتش  شده بنگاهها یو نه فقط داستانها، د یماوراء البحر و ماورء النهر بهیی آشنا گرد    غرت  یر

ی
ف و مدرسه  و پروگرس رس 

 . ! راخواند  ه وسیطیبغداد
سان جوان  یشود؛ بدون آنكه داستان نو  غیات جهان تبلیدرادب شیا دوران جنگ رسد ابرقدرتها باعث شد كه دو گروه داستان نو یآ

 یر جهان سوم ازمقاصد غ یكشورها
 

داستان  یات و تئور یخ ادبی    در تار  داشته باشند ؟ چه كساتز  یغرض ورزانه آنان خی   فرهنیك
 دازند ؟پر  یم، ش بول  ییز یا هاینابوكف ، –ا اسحاق بابل یكافكا ،  -فیا تورگنیبورخس ، - ینگو یا همیچخوف : به طرح سوآل، شینو 
، گوگول،  نیمارك توا، موپاساد : مانند  ساتز یآغاز به مطالعه آثار داستان نو ، همزمان، سان دوران بلوغ! یست داستان نو یا بهیی نیآ

ز پوشك اد ،  الورنس، نگیرو یا، جك لندن، یر  ه یر و غ، بالزاك، مز یج یهیز ، سیجو ، كیز
 ند؟یبنما
از به ین ته اجتمایعیا مدرنیبود ؟ آ سم مدرن در دوران تجدد خوایهیژورنالو محصول  مطبوعاتی  یژانر ، ا داستان كوتاه غربیآ 

داستان  ، د یگو یم یرلندیسنده اینو “ اوكونور“ا آنطور كه یآ، انه دارد یو واقعگرا داستان كوتاه اجتمایع ت  مطبوعات و شكوفا یآزاد
ا یدر جامعه است؟ آ، و طرد شده یه ایحاش، فتهنسل بربادر  یف انسانهایتوص ین ژانر برایاست تنها؛ چون بهیی  یهیز ، كوتاه

 فتد؟یكند تاخواننده فعال شود وخود به فكر خالق بیجاها سكوت م داستان كوتاه در بعیصز 
نطور یل تر مانند رمان و نوول است؟ اگر ایطو  یاط آنان از فرم هایازاهل قلم به سبب ترس و احت بعیصز  شیل داستان نو یا دلیآ

 ن آنان دانست ! یاز شاعران تازه كار را ترسو تر  ید پاره ایباشد با
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 یا داستان كوتاه یآ

 
ز ه را نیر و غ، آلمان، هیروس، ا یتالیا، فرانسه: مانند  ت  توانست داستان كوتاه كشورها ت  كای! آمر نیك  یر  تحت تعثیر

 خود قرار دهد ؟
، و جلسات قصه خواتز ، و روزنامه ها ، ت ها یسا، ل رونق آن: در مجالتیبودن داستان كوتاه دل“ منتل یاكسیر “و  ش  یا آزمایآ

  شده است ؟
ز مورخ یبه ادعا ز رسزم 19قرن  یكایچرا آمر ،  ادت  یر اشاعه داستان كوتاه شد:حضور  یبرا “ینه فاضله ایمد“ مناسب و یر

  ت  ا ساده گرایو  -یرسارس ، تی یوال ، التی یا، محیل: مطبوعات آزاد 
 

 -دیمهاجران جد جیلا فقر و آسمان ی – خواننده شهرستاتز  فرهنیك
 ؟چوت   یچكمه پوش آس و پاس كلبه ها“ یكاوبو “ا گاوچرانان ی
 : مانند  ساتز ینام داستان كوتاه نو ، ات امروزهیادب كدام استاد دانشگایه،  س ذكر شده در باال یاز استادان داستان نو یر غ

جرالد یف، لیمل و ، نگیرو یا، كرانه،  نگیپاولد ز ، یهیز . آو ، نیبالدو ، توماس ولف، كاپوته،  كیآپد ،نگر یسال، ماالموند ، امز یلیو ، یی
ود آندرسن، اوكونور  یفالنر ، موند كراور یرا، ور یجان چ، هارته، سهیر ب  : و  –كا یه در آمر یر و غ، رس 

ز مارت، آنا زگر ، هرمان كانت، ستیكال،  هوفمن، هبل ت، شیار ، د لنسیگفر یس،  والش یر  : و  –ه در آلمان یر توماس مان و غ، بوررس 
ز پوشك، گوگول،  چخوف، فیتورگن  : و  –ه یه در روسیر اسحاق بابل و غ، یر

اد ،  ماوقام، فورسیی ، نگیپلیك س را یدر انگل –ه یر و غ. نگیس لسیدور ، سیجو ، ا ولفینیرجیو ، الورنس، هوكسیل. آ ، نیگر ،  كیز
 داند ! یم

داند ؟ یم 19قرن  ت  كای( آمر ی)شورت استور  دوم خودرا كاملن مستقل از داستان كوتاه چرا اروپا داستان كوتاه بعد از جنگ جهاتز 
 را كاهش دهند؟ شیته ادگار آلن پو در داستان نو یتوانستند اتور ، و بورخس، فاكیز ، ینگو یهم، بل، كافكا ،  ا واقعن چخوفیآ

 

 عاشق ؟ نیآخر ۔ ۱4۵
  
جرئت پست كردن  نوشتم ویل ایلت كارت پستیروز براید. بردار  یدست از هركار  د ین سطور بدستت كه رسی! ا سالم خسته نبایس   

م  یاگرچه توداخل گلو . نخوانده برگشت شده است كه نامه یچندروز . از غرب سالیم یحاو  دهیرنگ پر  كارت پستایل  آنرا نداشتم
همچون  ت  ابرو كنمیت را فراموش نمیچگاه پل كمان ابرو یه. ه كند! ید گر یمرد نبا ند یگو یچون م كنمینم یمن زار  ویل یكرده ایر گ
یسیاز پرواز م ویل ت  ایانوس بیماوراء اق یبه كشورها خوایهیتو م. عهدقاجار  یحرمشا یخواجه ها یرو اب هم ماهها  !سفرباكشتی یی

ز ن فاصله بیكوتاه تر .  باشد  نهمه طوالتز ین راه ایكردم كوتاه تر یفكر نم. كشد یطول م ز ا بی دونقطه یر م است یمستق  دودلدار خیطیر
یط م ویلیسا یخواهم ازرو ینجا دور از تو میمن هم درا. باشد دررسراه ن كه مانیع  به رس  نهمه یشه اید همیافسوس كه خورش ه ام بیر

و یراد. شده اند  جزء آثار باستاتز  دوره جنگ درآن یكه سنگرها  یشهر  دره نئاندرتال است یكیشهرمان واقع در نزد. تابد یم اففی 
دانم دنبال چه ینم نجا یكه آمده ام ا  یاز روز . شود یده نمیت شنیاز ش بدون پار یاست كه خفه خون گرفته وصدا روان هم مدتی یا

 یگربه هادررسما با صدا  ما  ت  مه شب زمان جدایدرن. میگررابی  یكبار اسم همدینكه یبدون ا میكه باهم بود  ت  ازآن روزها یادی. هستم
 بستی  یم ت را دم است  یكه موها  موقیع. بود  تیكه در چشم ها  گفتی یم از باراتز  هنگام ضف شام. الوگ پرداخته بودند یلند به دی

. عرق كرده ات پر از سخن و كله ات پرازخاطره بود  یدست ها. د یلب و صورت ات چسب ید و رو یكه ترك  ینقدر باد كردیآدامس راا

رباران یدرز كه من   ت  شعرها ادداشتیپرازشعروكاغذ فز یك  یكردیم ف ات را خایلیك  نشستی  پارك یم صندیل یادآن لحظه ها كه رو ی
ز م اورمیاگر من اسم گل راب گفتی   آن روزها یم. ت گفته بودمیبرا ه یهمسا یهای  قمر  فتمیب یادپرنده ایاگر ب شود یرسراهت نرگس سی 

بستم تا  كردم و در را دوقفله محكم یمیاسلحه را پر م خواندمیادت آواز میكه بیو من غروب  ها درحال دهند یوسف را رسمیكاكا  رسود 
م ی سیر كرد ودر هر دو طرف مسیابان حركت میبارسعت درطول خ د یسیر پرازرسبازرسم تانیك گایه.  وارد نشود!  ویطنال ناشنایس
كیرسبازان نه تنها قلب من بلكه حصارخانه هم م یپا یبراثرصدا. د یكشیخاردار م  یدادند عده ایل گاز میبا موتور تر  یعده ا. د ییی

 یرگ صحرا درخكردم گیال میخ گایه.  كردند یشب نامه پخش م
 

هراسان  چراغ برق زوزه كنان یهایر رتیكه ازز   ابان ولواست گرگ
  كه من در قفشیدرحال گذشتیم

ز
ازآن روزكه خود . وجودداشت یگر یوان درنده دیمن وتووح یجابرا بودم كه در آن به اندازه كاف

. كردم به توزنگ بزنم  چه روزها كه ازباجه تلفن سیع. د یآ ازكمدخاطره به تن ام تنگ یم هرلبایس. زبانم به لكنت افتاده را شناخته ام

كاش   یا ویل سخن كوتاه! ماجراادامه دارد . ت نامه پست كردمیستگاه راه آهن برایدرا. ت شعررسودمیبرا یدر داخل اتوبوس شهر 
 توبه جنگل شهربروم همراه. مید مجنون گردینكه شایاایم یشو یر باوصبور آهسته باهم پیز  دوست دارم باز كودك گردم. بدون من
م یستگاه برسیتنگاتنگ بغل هم به آخرا ستگایهیبه ا ستگایهیاز ا نمیشه ها به تماشا بنشیتورادر انعكاس ش مینیشهر بنش یدرتراموا

ز گلهارانچ:  ت  تاربزنم وتوآوازخوانان بگویت گیدرحال درازكش برا یچمن بلوار  یرو  میدیوبه مقصد كه رس   صفحات آلبوم را نشمار یر
 وحش   باباطاهر همداتز  ز دشتستاتز یاز فا ت  ها تی یدوب ت شعر بخوانمیو من برا یهرشكوفه ا یافسوس برا یف ازهرغنچه ایح

 یك قندره یزمستان  یوبه زانو  یآورد نجا یمیوب  هاررابه ا یآمد كاش باز یم  یا میگو یباخودم گایه.  باففی 
 

ز م ا اردنیك  یتا زانوها یدیر
ز لرزانش همچون م یمیوارش شهربابید یدر روزنامه ها اگرچه هر ازگایه. افتاد  ه جنبش یمب یكی پالستیر  صحبت از حماقت جمیع ش 

خش خش پاكت ذرت  یصدا مینشست ف آخر یمیدر رد میرفت نما یمیافتم كه همراهت به س یم ت  اد روزهایمن ب ود یر جوانان م
م یدادیبه هم دست م سنتی  یهمچون آدمها ت  لحظه جداو ما در  نما هنوز در دماغ ام استیسالن س یهوا یو بو  هنوز در گوشم
  یعت رو یكه در دامن طب  گفتی یآخر هفته م یها یو تو از كوهنورد

 
و  یكردیدست ها را به دور زانو قفل م نشستی  یم صخره سنیك

ز رست را پائ ز ند و تو آن عكس را به گلچیر بگ گران از تو عكشیتا د انداختی   یمیر ابرها  یكیاست كه به س مدتی . ت  فزای آلبوم من بیر
ز به چنگ خی    به تار  كنمیاغلب به زمان فكر م. شانیك بالیكنم مخصوصا به سیحسادت م . آه ! بهیی است سكوت كنم به نادر  یر

صورت  هر شعر : م كه گفتی یآ ت یمیاد گله هایب ك باروك بشنومیتا موز  روز به كنشتیپر  شهر رفتم یسایروز بعد از ماهها به كلید
ز همه چ خوایهیكنم میفكر م گایه  است یجلسه ا  حتا خودت را  اه عزا یاهن سیر پ اشكها  اشعار  نامه ها  عكسها : ییر  را از من پس بگیر

 ! . 
 

 گر آدم ! ید یازهایات و نیادب۔ ۱4۶
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 ا ی
  Lawrence , D. H (1885 – 1930) الورنس. اچ. ید

 . !  یه دار یاز رسما، كیاروت-ات عشفی یانتقاد ادب
 

ز كتاب رنگ ن 30حدود ، ستمیمه اول قرن بین شیسنده انگلینو ، كمان جناب الورنس  یر گرچه .  افتیسال سانسور شد و اجازه نش 
 –مسكن  –كار   –نان : ت  وابتدا معمویل یشعارها یاو بجا ویل، سته بود یز  ك كارگر معدن و در فقر و تنگدستی یالورنس فرزند 

و   یه دار یخشم رسما، اتید تابا طرح آنها در ادبیرفت و كوش انسان غرت  ، جنش-و عشفی  یعیطب-یز یغر  یازهایرساغ ن، !  یآزاد
ز را برانگ تاتز یپور  خیمس یسایكل ز و رسانجام درح، د یر اورا وادار به فرار و ، آلمان پرویس یبرا به اتهام جاسویس، اول  جنگ جهاتز یر

و  او پروسه صنعتی . ست بود یدر آغاز قرن ب غرت   شدن جوامع ن عوارض صنعتی یازمنتقد یكیالورنس . مهاجرت از كشورش نمودند 
ك یستماتیبطور س ج در روابط انساتز ی    چون شور و شوق و عشق و محبت بتدر ، د یشدن جوامع و انسانها را مرگ آورنام یكیمكان

 یانسان یعیشه طبیعت و ر یالورنس نظم طب. شوند ینابودم
ی
. دانستیم یار ه دیدرنظام رسما ت  و فردگرا یاقتصاد ت را مهمیی ازترف

و . كنند یانسان رارسكوب م یعیز طبیس پرداخت كه غرایانگل تیحیمس مذهت   ت  ادگرایاوبه انتقاد از بن،  از عواقب صنعتیر غ
ز به متاف، یاواخر دوره بورژواز  یز ی خردگر یر ر تاثیاوز ، ستین ماركسیرسانجام به نقل از منتقد  ه بر روابط انساتز یوبا تك ك پناه برد ییر

 د مثل و ازیلیدررابطه باتول اودرآثارش به مسائل جنش. پرداخت یاصول و اخالق بورژواز ، یه دار یرسما ت  د از سودجوبه انتقا
ز ن ز ت اغراق آمیاهم، یعیطب یوهایر دانسیی ز ز و قوانیرامخالف غرا یبورژواز  خیالورنس اخالق مس. داد  ییر و روان  یعی طبیر

 ، اتیك در ادبیاروت، احسایس، عشفی : مسائل اوبا مطرح نمودن. دانستیناخودآگاه انسان م
 

 موجب خشم رسدمداران فرهنیك
  ت  روابط زناشو، ك جواتز یروابط رمانت، عت بكر یطب، ستیط ز یمح: یالورنس از نابود. د یجامعه گرد

 
در رابطه با ، و خانوادگ

وارد فلسفه و حوزه عرفان  زن و مرد گایهاودر مورد رابطه . سخن راند ، هیانسان اول ت  و ساده گرا، ت  عت گرایطب، ز یرسكوب غرا
ز پول و ماش: و عناض ، و مرده یمجاز ، یبه انتقاد از جهان صور  ستی یشد كه الورنس از موضع ناتورال هرمان هسه مدیع. شد یم ، یر

 . پرداخت یم یه دار یدر رسما
ز ود مورخنوجیباا. دانست ت ادت  یسل مبتال بود و آنرا مزاحم خالق یمار یاو درتمام عمر به ب  : حجم آثاراورا با حضور دائم  ادت  یر

 
 

ز قابل تحس، یمار یو ب ت  فقر و اختالفات زناشو، مهاجرت، آوارگ ، داستان كوتاه، نوول، رمان، شعر : ینه هایاو در زم. دانند ی میر
صدا و ، رنگ، ایهیگ،  یجانور : یخواننده در آثارش شاهد سمبولها. دست به قلم زد ، سفرنامه و نظرات فلسفز ، شنامهینما، مقاله

ایمنظره م و  شخیص یقو  یآثار الورنس جنبه ها. گذارند یان میقهرمان داستان را درم ط روجیشود كه اغلب احساسات و رس 
و  نده میلینما 1955الورنس از سال . س دانستیست انگلیم رمان قرن بیل سنت عظیان و تكمیتوان پایاورا م. ك دارند یوگرافیاتوب
ز ب ز س نیك مدرن انگلیت كالسایادب  الملیلیر   سطخ، سمیرئال: یاز مكاتب و سبكها ت  ن درآثار او جنبه هایمنتقد. د یآ  بشمار یمیر

مدرن  یهای  و نوآور  یو باز “ منتلیاكسیر “و  ات تجرت  یالورنس از سبك ادب. ندد یب سم یمیو فوتور  روانشنایس، ستی یناتورال ت  گرا
 . نمود  یخوددار ، ادت  

 ی ایسیس، اونظرات فلسفز . سنده دادند یا روانشناس نو یلسوف یسنده فینو  به الورنس لقب گرویه
ی
خودرا بصورت مقاله  ا اخالف

 واقیع، گفت ؛ جهان ظاهر ین بود كه میاز جمله سخنان مشهور او ا. د یت نامیپسامدرن خالق ت  كرد وآنان را خردگرایمطرح م
ز عقده تربسالها به او اتهام د. ت دارد یواقع، ظاهر یر و جهان غ، ستین نكه رسانجام او یتاا، زده شد “ پوسیاد“ روانشنایس -تی یاشیی

 یر شل فوكو را تحت تاثیم“ سكس و گفتمان “كتاب .  روانشناسانه پرداخت ادت   یلهایبه انتقاد از تحل 1915درسال 
ی
 - نظرات اخالف

 ، ت  ساده گرا-ت  عت گرایو طب ایسیس
ز
مهاجرت از موضع تلخ و  یاودرسالها. دانند یالورنس م زوابط جنش یو آزاد پورنوگراف

 
 

گفت  یو م. نمود  غ یمیرا تبل ستی ینظرات شبه فاش پرداخت و گایه ایسیت سیو فعال دمكرایس، سمیالیسوس: به انتقاد از  رسخوده گ
 ینژاد یولوژ دئیاز ا، سمیفاش ینژاد یدئولوژ یا یند و بجاید جامعه را متحد نمایبا یو رهی  ، نید، اسطوره: یكه در غرب مقوله ها

 . ! سخن گفت آسماتز -جهاتز 
اد اورا مبتذل نامی. ست بود یسندگان مورد اختالف صاحبنظران درقرن بیاز نو  یكیالورنس   ، س نوشت كه الورنسیجو . د یوسف كیز
 یرا نما یگر یطرفداران الورنس نظرات د ویل. است یف و بدیواقعا ضع یسنده ینو 

 
ز آرم. كردند یم ندگ  1972 آرنولد درسال یر

ز نه تنها لذت آور بلكه مفیس كرد چون او مثل دید درمدارس تدر ینوشت كه آثار الورنس رابا ست ها ینیفم. باشد یهمه م ید برایكیز
 . لسوف شاعر لقب دادند یف به او 
ز الورنس ب. اچ. ید   1930و  1885 ی سالهایر

 
سل  یار میا آمد و در جنوب فرانسه براثر ابتال به بیس بدنیاودر انگل. نمود  زندگ

ش را بدل. درگذشت پدرش  . ك پخش نمودند یدرمكز  یدر رودخانه ا، رسخپوستی -ستی یك فرقه شبه بودیاو از  یل هوادار یخاكسیی
 ك زن آلماتز یبا  1914اوازسال . س شد یستان درانگلیر آموزگار دب الورنس خود چندسایل. كارگر معدن و مادرش معلم دبستان بود 

ال، النیس: یاو به كشورها، آلمان یبرا اول به سبب اتهام جاسویس زمان جنگ جهاتز در . ده ازدواج نمود یبنام فر  كا و یآمر ، ا یاسیی
  در فقر و تنگدستی ، فرار و مهاجرت، الورنس درتمام عمر درحال سفر . ك فرار نمود یمكز 

 
ز ن ا نقایس  یاو گو . كرد   زندگ نمود و در ی میر

 . كردند   ییر س جلوگیان دادن آنها در انگلرش را بهم زدند و از نشیشگاه تصاو ینما 1929سال 
ز رنگ: ازجمله آثار او  ان ، د یطاووس سف، زن یپشان و معشوق ها، زنان عاشق، ش ! یو صفر زنها خانم چاتریل، عصا ،  كمانیر دخیی
ز ن رنگدو رما. هستند ، یكیمكز  یو صبح ها، مار پردار ، كنگرو ،  ونقش روان نا خودآگاه( یمجموعه مقاالت )باز ، ازدست رفته  كمان یر

ز اول، د یطاووس سف. سالها در غرب ممنوع شدند ، و خانم چاتریل ت آثارش یسه مجموعه داستان او را مهمیی .  رمان الورنس بود یر
ز به رمان رنگ. دانند یم . آورند  ك بشمار یمیوگرافیو اتوب آموزیس   را رماتز . زن یپشان و معشوقه ها.  كمان كتاب نسل ها لقب دادند یر

ز دو سفرنامه جالب ناز الورنس   .  بجا ماندهیر
 

 . یات در خدمت روشنگر یادب۔ ۱4۷
 

 . ن و سلطنتیان دیم سندهینو 
 . انیو برادر خواندن اد -یروشنگر 
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  Lessing , Gotthold Ephrahim ( 1729 – 1781). نگیلس 

  
سنده ینو ، نگیلس. بودند ، گرانیظرات دد ونیباعقا ت  و مدارا، ت  عقل گرا، غرب: انساندوستی  یات روشنگر یسه شعارجاودانه !ادب

ن سه یامون ایر پ یافكار ، باكمك آثارش، ات میلیه گذار ادبیو پا یات روشنگر ینده ادبین نمایمهمیی ، شیسال پ 250در  آلماتز 
الح اوباس. قرار داشتند ، و استثمار فئودایل، حكومت مطلقه، ت  ن ارتجایبرد كه تحت فشار: د ت  ان انسانهایخواسته را به م

 ت  ك دمكرات بورژوایچپ ها اورا امروزه . پرداخت خیمس ی آخوندهایر به تحق، بود  نابخشودتز  كه آنزمان جریم  ش  یآزاداند
  دانند كه آنزمان صفتی یم

ی
گفت كه نه صاحب و مالك ینگ میلس. خ و خان قد علم كرده بود یه شاه و شیچون عل، خواه بود  ترف

تئاتر  یه گذار ی ازپایر اوغ. ارزشمند است، شود یكه انسان در راه كشف آن متحمل م  حمتی قت بودن مهم است بلكه كوشش و ز یحق
ز كشورخودن  یو بورژواز  ات میلیدرادب ستی یك رئالیك استتیادگذار یبن، آلمان میل ك یتئور – ك بحث و جدل فلسفز یو در .  بود یر

 ید ت  ادگرایخطرناك با بن
 خز یتار -د كه آنزمان اوج تفكر فلسفز یرس“ سم یپانته ا“ لسفه به ف یبكارانه خرده بورژواز یفر  یو روشنگر  تز

 . دانستند!  یم یده ایعت را خدا و سبب هرپدیست ها طبیپانته ا. زمان اش بود 
 یخواهان بازگشت ادب، خود  ی دربار یر خالف همكاران اج، انهیواقعگرا باشنایسیك ز یه بر ینگ باتكیلس 

 
 یشد و تقاضا ات به زندگ

اف یات نه برایگفت كه ادبیم یو . د ین و سلطنت گردید یز فشارهاات ایادب یآزاد شهروندان نوشته  یبلكه برا، حاكمان و ارس 
 یاو از ا. شود یم

ی
 یدوره روشنگر  یاهایسنده رسانجام رؤ یخواه را ابراز نمود و به عنوان نو  ن راه آرزوها و تصورات شهروندان ترف

شهروندان  یازهایشخصا با مسائل و ن، ات اجتمایعیفراراز واقع یبجا، ش ازحود ین پسندگاینگ خالف نو یلس. آلمان را به قلم آورد 
او با كمك نقد و . نیا دید مستقل باشد و نه وابسته به دولت و یبا گفت كه جهان ادت  یخود م ادت   یوبا اشاره به تئور . روبرو شد 

به مبارزه ، ك فرانسهیكالس  شیشنامه نو یرپوشش مبارزه با نمایوز . زمان خود پرداخت به انتقاد اجتمایع ش  یو نما ادت   یه هاینظر 
ز نما  یودربار  بافرهنگ رسیم شنامه ینما. د یتئاتر خود جامه عمل پوش یه هایبه نظر  ت  شنامه هایكشورخود پرداخت و با نوشیی

ز ( اورا امروزه نخستا گالوتی یلی)ام ان یاز نوگرا یكیبلكه ، ات مدرنیالق ادباونه تنها خ. آورند  ات آلمان بحساب یمیدرادب ایسی درام سیر
 یارهاید معیبا، یات دربار یادب“ ت  بایز  یغول ها“ یگفت بجایم یو . است یآلمان و نقد آن در زبان مادر  شیشنامه نو ینما

 یر وتحق، كور   قهرمان پرستی ، بودن جنگ انساتز یر غ، لوتاس(یند و در غمنامه )فیر هدف قرارگ، انساتز  معمویل
ی
ردولت مرگ د  رواف

آلمان كه آنزملن دچار ملوك  د در راه وحدت میلیكوش،  ات؛ مخصوصا تئاتر ینگ باكمك ادبیلس. پروس رامورد رسزنش قرار داد 
ز او نخست. د یاقدام نما، بود  فز یالطوا  . د یامرار معاش نما، ات و نقد ادت  یق ادبیخواست از طر یاست كه م سنده آلماتز ی نو یر

نندگان همچون مجسمه حدود سه ساعت یآمده كه ب 1755ازسال  در گزاریس  ، را سامبسون( او شنامه )خانم سایامون نمایر پ 
را وارد  شهروندان معمویل، ستوكراتیطبقه ار  یحاكمان و اعضا یخواست بجاینگ میلس. ه كنان خشك زده بودند یخود گر  یدرجا
گفت  یم یو . شد یواگذار م نقش   به مردم معمویل یدكم  یشنامه هاید چون تا آنزمان فقط درنمایاش بنما یتراژد یشنامه هاینما

انتظار ، آموزش و شعار  یبجا یاواز تراژد. ندگان اصناف را یم و نه نماینیصحنه بب یرا رو  معمویل یم انسانهایخواهیكه ما م
نگ تحت یلس. د ینما ت  عقل گرا یبرا و مكاتز  یفكر  یجدل ها یبرا د تا تئاتر را محیلیان را داشت و كوشیبا قربان یاحساس همدرد

 . د یگرد  ك آلماتز یدمكرات یخالق غمنامه ها، سیانگل شیشنامه نو ی نمایر تاث
ز نخست  ان یاد“گفت كه یچون او م. د یدر دولت پروس ممنوع گرد، نگینا پارنهلم( لسیشنامه )مینما عتز یانه آلمان یواقعگرا ی كمدیر

نگ نتواند در یدولت را وادار نمود تا لس، قدرتمند آنزمان یسایكل،  اتز جه ین عقلگرایك دیدن به یرس یهستند برا اسایس“ ت   وج
او  یدانا(  یهودی، شنامه )ناتانینما. ات بكشاند یحمله را به تئاتر و ادب ینگ مجبورشد سكو یولس. دخالت كند ، تز یموضوعات د

 یو فشار فكر  ه تعصبات مذهت  یشنامه علین نمایا. كند یان میرا ب ش  یو دگراند دتی یو عق تز ید یو مدارا امون انساندوستی یر پ نظراتی 
ز گران نیبه د در دوره ، زمان حادثه. هستند ، یهودیو ناتان  وت  ین ایسلطان صالح الد عتز ین اثر یت مهم ایدو شخص.  استیر

اثر ، ن نوول دكامرو یر نگ تحت تاثیا لسیشنامه را گو ین نمایا. باشد یم 1192-1189 یساها عتز یمرحله سوم!  ت  یصل یجنگها
ز در برنامه ثابت تئاترها ن، از مدارسیر دانا( امروزه غ یهودی، شنامه )ناتانینما. نوشته باشد  ت  ایتالیا“ ویبوكاس“ د ی قرار دارد تا عقایر

خواهد كه به یان میوان همه ادیر شنامه ازپین نمایاودر ا. را مطرح كند  یهودیو ، تیحیمس، ان: اسالمیامون ادیر نگ پیساله لس250
ام بگذارند و همدیهمد ب المثیلیگر احیی به  و مویس –ن خود یبه د شیع“ به خواهش ، انهیعام گر را كافر! ننامند و به نقل از ضز
ام بگذارند “ ن حود ید   ین درام هایننده تر یاز پرب یكیتاكنون  1945ازسال  سم ممنوع بود ویلیشنامه ناتان در زمان فاشینما. احیی

 . ك آلمان شده استیكالس
ز درو و ولیی نید، یر مول، یر با آثار شكسپ، ونان باستانیات رم و یباادب ت  از آشنایر نگ غیلس  ؛ خصوصا آثار شیانگل یرمانها.  آشنا بود یر

ز نگ نیدلیف یچاردسن و هیز یساموئل ر  ز ن فی یدق ت  او آشنا. اثرگذاشتند  یو  ی رو یر زمان  شیانگل یهایو تراژد یفرانسو  یهای با كمدیر
  یسنده ایاورا نو ، ( روسشفسیكیو) چرن نگ (آلماتز یهمچون )مهر ، ستیا ماركسین چپ یدمنق. خودداشت

ی
ف ده و دركنار  ینام میی

ز او را در طراز پوشك شفسیكیچرن. دهند ینه قرار میو ها، هردر ، لر یش، گوته:  چون فرهنگ میل یك هایكالس ز  نیر آورد و  بحساب یمیر
ز ن 19قرن  انقالت   ید كه معلم دمكراتهایدیرا م انه ادت  یواقعگرا باشنایسیشتاز ز یو پ ك دمكرات انقالت  یدر او  ستها یماركس. د یگردیر

  یدههایبه ا 20و  19قرون  ت  ارتجا یادعا نمودند كه بورژواز 
ی
ف ا به جعل آنان یانت نموده و یا خیان خود ینیشیپ 18قرن  میی

 . پرداخته اند 
پروتستان بود كه به  ك روحاتز یپدرش . درآنجادرگذشت 1881آمد و درسال  ا یدرآلمان بدن 1729نگ درسال یلس میگاتهولد افراه  

ز از محقق گرویه.  زمان خود پرداخت تز یان دیت از اصالح گرایحما  از یر او در دانشكاه غ. نامند  ك یمیالئ ینگ را روشنفكر ی لسیر
ز ن ات و پزشیكیااله، فلسفه و زبانشنایس ترجمه و نقد ، كتابفرویس  ،  یكتابدار ،  یه نگار روزنام: یو با وجود شغلها.  خوانده بود یر

 . ستیز  سالها در فقر نست  ، ادت  
  یو مقاالت انتقاد، شعر ، قصه، شنامهینما: نگ شاملیآثار لس 

 
مربوط به  ینامه ها: هستند ؛ ازآنجمله تز یو د، فلسفز ، فرهنیك

 ، د یات جدیادب
 

ز هفده م، درام هامبورگ  . ده اند یترجمه گرد یشمار یب یو تاكنون در زبانهامجموعه آثار ا. هیر و غ،  نامه ادت  یر
 

ز زن "نانجیب" ادبیات جهان ! ، تولستوی۔ ۱4۸  خالق سومیر
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 Lew Tolstoi (1828- 1910). تولستوی میان اخالق مسیخ وادبیات انتقادی

 
، وبر و خانم "عفز بریست " فونتانخانم "آنا کارنینا" قهرمان خیایل زن رمان تولستوی را درکنار "مادام بواری" فل، منتقدی ادت   

ز زن مشهور "نانجیب" ادبیات جهاتز نامید!  ز درسال ،  سومیر بعنوان آینه انقالب ، مقاله ای باعنوان "لئو تولستوی 1908گرچه لنیر
یات ییك ازغولهای ادب، تولستوی رادرکنار داستایوسیك و بالزاک، درغالب کتب تاری    خ ادبیات جهان. روسیه " منتش  کرده بود 

؛مخصوصا در ژانر رمان بحساب یم آورند  اف . جهاتز موضوع اصیل رمان )آنا کرنینا ( را میتوان تراژدی عشق درمیان طبقه ارس 
، دربعیصز دیگر از رمانهایش. قهرمان رمان )جنگ و صلح( است، "ناتاشا"، ویل زن ایده آل جهانبیتز تولستوی، آنزمان دانست

تمدن و صنعت بورژوات  آنزمان ، سیستم مالک الرعیتی ، فئودایل روسیه تزاری-نظام بورژوا، یسا کل،  دولت: تولستوی به انتقاد از 
دازد ، جدید   . مییر

 بحساب یم آورند ، غالب آثار تولستوی را اتوبیوگرافیک ورئالیسم پالستییك اورا  
ی
تولستوی درطول سالهای عمر ازفرهنگ . اخالف

اف مرفه خود بسوی نظر   واجتمایع تمایل یافته بود زیباشنایس طبقه ارس 
ی
منده و . ات اخالف منتقدین اورا یک اریستوکرات رس 

ان ظلیم که طبقه واجدادش به دهقانان نموده بودند ، پشیمان نامیدند  کوشش های اوبرای اصالح .  بنماید ، چون اومیخواست جی 
 اش روبرو شد ، نظام مالک الرعیتی 

 
ز مینویسد  . با سوء ظن دهقانان محل زندگ که اوازموضیع ساده لوحانه به انتقاد و افشای لنیر

 بنماید . زمینداران کالن پرداخت
ی
منقدین چپ ، چون او کوشید تاتضاد موضوعات اجتمایع را تبدیل به اهمیت موضوعات اخالف

د اورا متهم کردند که کوشیده است تااز این طریق جلو مبارزه طبقاتی سوسیالیستی و مارکسیستی جدید زمان خودرا بگ  . یر
نظریه مبارزه منفز اوبدون خشونت اجتمایع مورد توجه گاندی درجنبش ضداستعماری علیه انگلیس قرارگرفت ونظرات او درباره  

 ، هستی 
 

 درزندگ
 

ز بعدها مورد توجه اگزیستنسیالیست ها و مارکسیست ها قرارگرفت، پوجر ومعتز ظاهر ، بیگانیك فلسفه مسیخ . نیر
 و تاکید روی پوجر هستی استپرسش پیر ، غالب رمانهای او 

 
نظرات شبه فلسفز اوراگایه یک آنارشیسم مسیخ . امون معتز زندگ
 . عقلگرا ویا یک آنارشیسم سیایس نامیده اند 

ی
اوخواهان اصالح مسیحیت از معجزه و جزم بود و جنایت را محصول سقوط اخالف

بلکه فعالیتی شدید علیه حکم اعدام ، یک مسیحیت ابتدات  بود وی نه تنها خواهان آزادی فرد براساس . افراد درجامعه میدانست
آغاز نمود  ز ق اروپا ، بدلیل انتقاد ازکلیسای ارتدکس روس. نیر ازعضویت  1901وی درسال ، مسیحیت بوروکراتیک و کلیسای رس 

نشان داد ، فئودایل روسیه-وی باانتقاد ازجامعه بورژوا. درکلیسا محروم گردید  ز موسیفی ، ازآن او به انتقاد از هیز غیر ، تضادهای آنرا نیر
 مالل آور کارمندان دولت تزاری پرداخت

 
ز ییك از استادان قلم است، درباره وضعیت ادت  مرگ. و زندگ  . او نیر

مهیم روی مکاتب ادت  رئالیسم و ناتورالیسم بعدازخودبجاگذاشته است  اوهمچون داستایوسیك خودرابا روانشنایس . تولستوی تعثیر
پاره ای . راتحت تعثیر اومیدانند ، وآنا سگر ، توماس مان، هاپتمن، رومن روالن: اسایم چون، درادبیات جهاتز . گرم نمود انسان رس 

ز جنگ بشمارآورد  وی میگفت که هیز میتواندگایه یک مرامنامه رااصالح . ازرمانهای اورامیتوان شاهکاری درادبیات توصیف غم انگیر
ز ، ق شاگرد شوپنهاور است ویل ازنظر ادت  او تحت تعثیر لسینگتولستوی گرچه درفلسفه اخال. نماید  . و چرنیشفسیك بود ، پوشکیر

ز وتحقیر و نابودی شخصیت انسان میدانست  برای توهیر
درپایان . او همچون داستایوسیك تاسیسات زندان و بازداشت را مکاتز

 اش شده بود ، ایده آل او ، عمر 
ی
موسیفی نقش ، نظرات عجیب اواین بود که میگفتازجمله . واقعیت بخشیدن به اصول اخالف

درغالب رمانهای . اغلب موجب جدات  و اختالف آنان میگردد ، منحرف کننده ای روی اخالق دارد و روابط جنش زن و شوهر 
اف آنزمان به همدیگر درروابط زناشوت  شان میشود  امون محتوای آثارش گفته . اواشاره به خیانت زن ومرد طبقات ارس  بود که پیر

 . هررمان اواز اول تا آخر حامل محتوای خاص خوداست
ز مداریس برای روستازاده گان پرداخت وحتا برای آشنات  بیشیی بانظام   تولستوی درجواتز باتکیه بر تئوری  های تربیتی روسو به ساخیی

ود جدا شد تا باکمک مسیحیت اوییك ازروشنفکراتز است که ازطبقه خ. به چند کشوراروپات  آنزمان سفرنمود ، تربیتی غرب
دازد  کلیسات  اش به خدمت به رعایا بیر تولستوی بابازگشت به . گرچه دهقانان به دیده یک ارباب زمیندار به وی مینگریستند ،  غیر

 او: خدمت به دیگران. خشم کلیسای ارتدکس درباری روس را برانگیخت، یک مسیحیت آغازین
ی
نفز استفاده ، ازدیگر اصول اخالف

اضازخ ز اعیی امون. و پناه به عرفان مسیخ بود ، شونت درحیر . و تالق بحث میگردد ، ازدواج، عشق: درگروه دیگری ازآثارش پیر

ان گفته بود که تمام خانوادههای خوشبخت شبیه هم  امون اوضاع رنجی  اوعشق به خدا را موجب عشق به انسان میدانست و پیر
 . فرق دارد وبه نوع خاص خودفلک زده است بادیگری، ویل هرخانواده بیچاره ای، هستند 

ز ، آنا کارنینا ، جنگ وصلح: ازجمله رمانهای تولستوی  افات من، قزاق ها ، رقص روی کشتی ، رستاخیر مرگ ایوان ، قاضز مراد ، اعیی
پاره ای . ند میباش، و جنازه زنذه، وازجمله نمایشنامه های وی: قدرت تارییك. و کتاب سه جلدی اتوبیوگرافیک او هستند ، ایلیچ

ز داران کالن، دیگرازآثار او: انتقاد از االهیات جزیم ه نام دارند ، فردای زمیر امون روابط ارباب و رعیتی . و غیر نمایشنامه هایش غالباپیر
نام دررابطه با موضوع  250دراین کتاب به حدود . هستند اورمان )جنگ و صلح( خودرا درحد حماسه الیاس هومر مهم میدانست

اف درآغاز قرن ، موضوع اصیل کتاب. اشاره شده است داستان  ارس 
 

ورمان )آنا کارنینا( . بود  19جنگ های ناپلئوتز درروسیه و زندگ
امون کتاب )مرگ ایوان ایلیچ(. را داستایوسیك درادبیات غرب ت  همتا میدانست بودتمام آثارش ، پیر موپاساد گفته بود که حاضز

ین اثر تولستوی و هایدگر آنرا خطاب به فلسفه اگزیستنسیالیستی خود میدانست نابکوف. راباآن رمان تعویض نماید  . آنرا بهتیی

ازمقدس مات  ، ازجمله موضوعات کتاب  انسان زمان تزاری است، غیر
 

ز اونشان میدهد که هرچه . اشاره به پوجر زندگ رمان رستاخیر
ی  تولستوی را چرنیشفسیك کتاب.  ادت  اش کاسته میشد -تولستوی اخالقگراتر میشد<ازنبوغ هیز

ز
دیالکتیک ، سه جلدی اتوبیوگراف

، درنظر تولستوی. درداستان و نوول های قفقازی او از طبیعت کوهستاتز و مردم رسکش قفقاز سخن گفته بود . روح او نامیده بود 
 است و نه مکاتز برای اشغال گران روس، قفقاز 

ز
میدهد که چگونه آنزمان  تولستوی دراینگونه آثار نشان. وطن کوه نشینان یایع

ز و . استبداد اروپات  تزاری با استبداد فئودایل آسیات  باهم برخورد میکنند ، درایاالت قفقاز  او در آنجا با سبک رمانتیک پوشکیر
 مردم رانش، که خارج ازروسیه را رمانتیک یم نمودند ،  لرمانتف از توصیف قفقاز 

 
ان قطع رابطه نمود و فقر و زورگوت  و بیچاره گ

ز ، امروزه آثار تولستوی را پیل میان:مزایای زمینداران کالن. داد   . و جهان خارج میدانند ، روانشنایس دهقانان ت  چیر
ز سالهای   نمود  1910تا  1828لئو تولستوی بیر

 
 اواز طبقه اش چنان بود که چکمه و لباس دهقاتز یم پوشید و به  . زندگ

 
منده گ رس 

. زیرنظر پلیس امنیتی تزاری بود ویل درزمان جیات اجازه بیان و عمل بیکراتز داشت 1882و ازسال گرچه ا.  کار مزرعه داری پرداخت

منتظره او درایستگاه قطار شهر آستاپف درغالب کشورهای اروپات  . ازطرف دولت نزار سه روز اعالن عزای میل شد ، بعدارمرگ غیر
 . تمجموعه آثار چند جلدی او سال ها است که به چاپ رسیده اس
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 . تولستوی میان اخالق مسیخ وادبیات انتقادی۔ ۱4۹
 

Lew Tolstoi (1828- 1910) 

 
، خانم "آنا کارنینا" قهرمان خیایل زن رمان تولستوی را درکنار "مادام بواری" فلوبر و خانم "عفز بریست " فونتان، منتقدی ادت  

ز زن مشهور "نانجیب" ادبیات جهاتز نامید!  ز در ،  سومیر بعنوان آینه انقالب ، مقاله ای باعنوان "لئو تولستوی 1908سال گرچه لنیر
ییك ازغولهای ادبیات ، تولستوی رادرکنار داستایوسیك و بالزاک، درغالب کتب تاری    خ ادبیات جهان. روسیه " منتش  کرده بود 

؛مخصوصا در ژانر رمان بحساب یم آورند  اف موضوع اصیل رمان )آنا کرنینا ( را میتوان ترا. جهاتز ژدی عشق درمیان طبقه ارس 
، دربعیصز دیگر از رمانهایش. قهرمان رمان )جنگ و صلح( است، "ناتاشا"، ویل زن ایده آل جهانبیتز تولستوی، آنزمان دانست

تمدن و صنعت بورژوات  آنزمان ، سیستم مالک الرعیتی ، فئودایل روسیه تزاری-نظام بورژوا، کلیسا ،  دولت: تولستوی به انتقاد از 
دازد ، د جدی  . مییر

 بحساب یم آورند ، غالب آثار تولستوی را اتوبیوگرافیک ورئالیسم پالستییك اورا  
ی
تولستوی درطول سالهای عمر ازفرهنگ . اخالف

 واجتمایع تمایل یافته بود 
ی
اف مرفه خود بسوی نظرات اخالف منده و . زیباشنایس طبقه ارس  منتقدین اورا یک اریستوکرات رس 

ان ظلیم که طبقه واجدادش به دهقانان نموده بودند چ، پشیمان نامیدند  کوشش های اوبرای اصالح .  بنماید ، ون اومیخواست جی 
 اش روبرو شد ، نظام مالک الرعیتی 

 
ز مینویسد که اوازموضیع ساده لوحانه به انتقاد و افشای . با سوء ظن دهقانان محل زندگ لنیر

 بنماید چون او کوشید تاتضاد موض. زمینداران کالن پرداخت
ی
منقدین چپ ، وعات اجتمایع را تبدیل به اهمیت موضوعات اخالف

د   سوسیالیستی و مارکسیستی جدید زمان خودرا بگیر
 . اورا متهم کردند که کوشیده است تااز این طریق جلو مبارزه طبقاتی

یس قرارگرفت ونظرات او درباره نظریه مبارزه منفز اوبدون خشونت اجتمایع مورد توجه گاندی درجنبش ضداستعماری علیه انگل 
 ، هستی 

 
 درزندگ

 
ز بعدها مورد توجه اگزیستنسیالیست ها و مارکسیست ها قرارگرفت، پوجر ومعتز ظاهر ، بیگانیك فلسفه مسیخ . نیر

 و تاکید روی پوجر هستی است، غالب رمانهای او 
 

امون معتز زندگ نظرات شبه فلسفز اوراگایه یک آنارشیسم مسیخ . پرسش پیر
 . لگرا ویا یک آنارشیسم سیایس نامیده اند عق

ی
اوخواهان اصالح مسیحیت از معجزه و جزم بود و جنایت را محصول سقوط اخالف

بلکه فعالیتی شدید علیه حکم اعدام ، وی نه تنها خواهان آزادی فرد براساس یک مسیحیت ابتدات  بود . افراد درجامعه میدانست
آغاز نمود  ز ق اروپا ، ای ارتدکس روسبدلیل انتقاد ازکلیس. نیر ازعضویت  1901وی درسال ، مسیحیت بوروکراتیک و کلیسای رس 

نشان داد ، فئودایل روسیه-وی باانتقاد ازجامعه بورژوا. درکلیسا محروم گردید  ز ازآن او به انتقاد از هیز ، تضادهای آنرا نیر موسیفی ، غیر
 مالل آور کارمندان دولت تزاری پرداخت

 
ز ییك از استادان قلم است، ت ادت  مرگدرباره وضعی. و زندگ  . او نیر

مهیم روی مکاتب ادت  رئالیسم و ناتورالیسم بعدازخودبجاگذاشته است  اوهمچون داستایوسیك خودرابا روانشنایس . تولستوی تعثیر
پاره ای . اومیدانند  راتحت تعثیر ، وآنا سگر ، توماس مان، هاپتمن، رومن روالن: اسایم چون، درادبیات جهاتز . انسان رسگرم نمود 

ز جنگ بشمارآورد  وی میگفت که هیز میتواندگایه یک مرامنامه رااصالح . ازرمانهای اورامیتوان شاهکاری درادبیات توصیف غم انگیر
ز ، تولستوی گرچه درفلسفه اخالق شاگرد شوپنهاور است ویل ازنظر ادت  او تحت تعثیر لسینگ. نماید  . و چرنیشفسیك بود ، پوشکیر

ز وتحقیر و نابودی شخصیت انسان میدانستاو همچو   برای توهیر
درپایان . ن داستایوسیك تاسیسات زندان و بازداشت را مکاتز

 اش شده بود ، ایده آل او ، عمر 
ی
موسیفی نقش ، ازجمله نظرات عجیب اواین بود که میگفت. واقعیت بخشیدن به اصول اخالف

درغالب رمانهای . اغلب موجب جدات  و اختالف آنان میگردد ، شوهر  منحرف کننده ای روی اخالق دارد و روابط جنش زن و 
اف آنزمان به همدیگر درروابط زناشوت  شان میشود  امون محتوای آثارش گفته بود که . اواشاره به خیانت زن ومرد طبقات ارس  پیر

 . هررمان اواز اول تا آخر حامل محتوای خاص خوداست
ز مداریس برای روستازاده گان پرداخت وحتا برای آشنات  بیشیی بانظام تولستوی درجواتز باتکیه بر تئوری  ها  ی تربیتی روسو به ساخیی

اوییك ازروشنفکراتز است که ازطبقه خود جدا شد تا باکمک مسیحیت . به چند کشوراروپات  آنزمان سفرنمود ، تربیتی غرب
دازد  کلیسات  اش به خدمت به رعایا بیر تولستوی بابازگشت به . ارباب زمیندار به وی مینگریستند  گرچه دهقانان به دیده یک،  غیر

 او: خدمت به دیگران. خشم کلیسای ارتدکس درباری روس را برانگیخت، یک مسیحیت آغازین
ی
نفز استفاده ، ازدیگر اصول اخالف

اض ز اعیی امون. و پناه به عرفان مسیخ بود ، ازخشونت درحیر . و تالق بحث میگردد ، ازدواج، عشق: درگروه دیگری ازآثارش پیر

ان گفته بود که تمام خانوادههای خوشبخت شبیه هم  امون اوضاع رنجی  اوعشق به خدا را موجب عشق به انسان میدانست و پیر
 . بادیگری فرق دارد وبه نوع خاص خودفلک زده است، ویل هرخانواده بیچاره ای، هستند 

ز رس، آنا کارنینا ، جنگ وصلح: ازجمله رمانهای تولستوی  افات من، قزاق ها ، رقص روی کشتی ، تاخیر مرگ ایوان ، قاضز مراد ، اعیی
پاره ای . میباشند ، و جنازه زنذه، وازجمله نمایشنامه های وی: قدرت تارییك. و کتاب سه جلدی اتوبیوگرافیک او هستند ، ایلیچ

ز داران کالن، دیگرازآثار او: انتقاد از االهیات جزیم ه نام دارن، فردای زمیر امون روابط ارباب و رعیتی . د و غیر نمایشنامه هایش غالباپیر
نام دررابطه با موضوع  250دراین کتاب به حدود . هستند اورمان )جنگ و صلح( خودرا درحد حماسه الیاس هومر مهم میدانست

اف درآغاز قرن ، موضوع اصیل کتاب. داستان اشاره شده است  ارس 
 

رمان )آنا کارنینا( را . بود  19جنگ های ناپلئوتز درروسیه و زندگ
امون کتاب )مرگ ایوان ایلیچ(. داستایوسیك درادبیات غرب ت  همتا میدانست بودتمام آثارش راباآن ، پیر موپاساد گفته بود که حاضز

ین اثر تولستوی. رمان تعویض نماید   ازجمله. و هایدگر آنرا خطاب به فلسفه اگزیستنسیالیستی خود میدانست -نابکوف آنرا بهتیی
ازمقدس مات  ، موضوعات کتاب  انسان زمان تزاری است، غیر

 
ز اونشان میدهد که هرچه . اشاره به پوجر زندگ رمان رستاخیر

ی، تولستوی اخالقگراتر میشد   تولستوی را چرنیشفسیك.  ادت  اش کاسته میشد -ازنبوغ هیز
ز
دیالکتیک ، کتاب سه جلدی اتوبیوگراف

درنظر . ای قفقازی او از طبیعت کوهستاتز و مردم رسکش قفقاز سخن گفته استدرداستان و نوول ه. روح او نامیده بود 
 است و نه مکاتز برای اشغال گران روس، قفقاز ، تولستوی

ز
تولستوی دراینگونه آثار نشان میدهد که چگونه . وطن کوه نشینان یایع

ز . هم برخورد میکنند استبداد اروپای تزاری با استبداد فئودایل آسیات  با، آنزمان درایاالت قفقاز  او در آنجا با سبک رمانتیک پوشکیر
 مردم رانشان ، که خارج ازروسیه را رمانتیک یم نمودند ،  و لرمانتف از توصیف قفقاز 

 
قطع رابطه نمود و فقر و زورگوت  و بیچاره گ

ز ، امروزه آثار تولستوی را پیل میان:مزایای زمینداران کالن. داد   . و جهان خارج میدانند ، روانشنایس دهقانان ت  چیر
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ز سالهای   نمود  1910تا  1828لئو تولستوی بیر

 
 اواز طبقه اش چنان بود که چکمه و لباس دهقاتز یم پوشید و به  . زندگ

 
منده گ رس 

. زیرنظر پلیس امنیتی تزاری بود ویل درزمان جیات اجازه بیان و عمل بیکراتز داشت 1882گرچه او ازسال .  کار مزرعه داری پرداخت

منتظره او درایستگاه قطار شهر آستاپف درغالب کشورهای اروپات  . ازطرف دولت تزار سه روز اعالن عزای میل شد ، بعدارمرگ غیر
 . مجموعه آثار چند جلدی او سال ها است که به چاپ رسیده است

 

 . ك نامه رسگردانیداستان ۔ ۱۵0
 

ز ن نامه را از بیمن ا   یو برو  گذاشتی   ه زن را نیمیر پ ت داشتی یر تواگرغ. سمینو  ت یمی جاده قم برایر
 

ها در جلو  آنجا در مملكت فرنیك
ز و تعم-سیال آفیسوس-ال آمتیادره سوس اتز یر فهمم كه غ من حاال یم. !  ت  گدا  یبرا، ت   اجتمایر  مثل صغراخانم از مرداتز  ت دخیی
 ویل. ب چقدربه درد ما خورد یت غر یوال  یاوتو . ن مهره ستون فقرات تو بزند یآخر  یمن و تو  یگلو   یدرد او تو . شیی استیچون تو ب

ادعموحسن ی. یكرد  دود یم یگار كون پنبه ایو س انداختی  همبونه زنان دماغت را باد یم توخاك بررس قدكوتاه فقط همچون تز 
ز  غیآنها الاقل از من و تو ب، یر امرز بخیخداب یحوا ت   و ت   یسی  . داد  ابربادخوایهكروز هم آنجاخودر ی، آخر . ت و جربزه داشتند یر شیی

ز ادپارسال همیب. افتد  شوم كه بدنم به لرزه یمیم ن دوره و زمانه عصباتز ینقدرازدست ایا، افتی  ادم یمیتوكه ب، من افتم كه   وقت یمیر
گهواره و   یصدا، وه و پشمردهیب یه زنهایر پ یه و زار یگر   یصدا، ل و تره و بوسور یخوش چو  یبو ، تیوال  یدشت و ماهورها یتو 

اد سواران اسب یب، سگ دم كله، اهیسگ س، پارس سگان یصدا، ك جوجه ها یك جیبانگ خروس و ج یصدا، بچه ها  ت  الال ننو و 
گرز ،  شیچوخا لو ، یكاله خشو ،  یاكی   ت حاج عیلیشلوار دب، یقرقر  یاد شلوارهایب. افتم زه و رسخه یمید یاد االغ هایب، سوار 
تونامه  یبرا، شود یدلم تنگ م، افتم عمو حمزه یم كوپتز   یروغن ها، تعاوتز  یدقندهاایب. ملگ یوه هایگ،  یشال چهل گز ، بلویط

 یآنهاراپاره م، یر آقاجهانگ، جوجه خان ویل، سمینو یم
 

د: پدرسوخته ها!هنوز هم در خارج دست از یكو یم كند و با لهجه لرفرنیك
. داشتم ت  ایخود برو و ب یدرآنجابرا، ییر ت جهانگیازوال ، یاهل پرنبشته شوشیی ، یداند من بچه كوزر یاو نم. دارند یرسمان برنم

 ت  و آن زمان كه دا، یكردیم ت  تون پادویچهارراه ز  یها نزد سلماتز ، پاكوتاه یهایآن موقع كه تو همچون مرغاب، خاك بر رست! 
 ل چهارلنگ پزشیكیا یبرا ت  درمان روستا یداروخانه ها یمن تو ، فروختند  خ درب  هشت یمیج و ی    تابستان آب هو  یگرما  یت تو یها
پدرت هم . یانداز  جوان محمدوند را دست یم، مرا ، ار یحاالتوبچه شهر . دادمیجنگ زده دارو م یكردم و به فردوس خانم و شهالیم
ما حتا  ید و برایافتاده ا خارج   یوه زنهاید درغرب و گی  بیحاالهم خودتان آمده ا. كرد یدرست م كولرآت    یبا خارشیی  یآغاجار  یتو 
 ،  التز یبه امامزاده بابازاهد گ. د یكن  نیم شیاه نو یامه هم سك نی

ز
به ، یبه شاه قدبد، به امامزاده منگشت، كله سوار ،  كله برف

ك تركه ی، كشم  م یمیم را به پایوههایگ،  امرزامیهمچون پدر خداب، یاگر خون به دلم نمود، رممد صالح قسم! یبو ، ر یامامزاده بو 
 صورت تان یم یك من تف آبدار تو یكنم و یتان میدایم درآن خراب شده پیآ یم، شومیاالغ رسخه مسوار ، میر گیبه دستم م بادایم
ز نچنیچراا. اندازم ز به داش حس. ام ؟ یل مور یوه از ایوه زن بیمن پش ب، ت  گو  و نیم ی از خدا و بنده خدا روبرتافته ایر من هم ،  بگو یر
گردن من و ممد   یدردت تو ، به روجا جان هم بگو . شهیو باد به مزاجم بند نمم مثل تو تاب ورداشته اند یپاها،  شده امیر پ یقدر 

ز  اگر مدرسه رفتی ، بزند  جاده قیم ت رست را به رسم یم درآن وال یآ یم، اگر ننوشتی . سیعمو سهراب نامه بنو  یبرا، ادگرفتی یو نوشیی
مال  ، ت مانیم در وال یخواست ما یم، ه هم بگو یبه بق. گردانم ات  محل یم یم ات و تو ینما یم یتراشم و سوار گاو زرد روزگار یم

ع كرد و بچه یها ضا ت و مملكت را بقول همداتز یس آمد و وال یددعانو یس ویل، میان را بصورت تگزاس و آركانزاس درآور یب م و ت  یكر 
ز پل، ارامنه یحاال آنها دركافه ها. محلها را آواره كرد  ز  پلیر به آب ، تهیند:بیگو یم به لطفا من فرنگ ناكجاآباد هیدر ا. كنند ی میر

، گر ازبس درددل كردمید. كون سوراخ  عتز ی، ند:آرشلوخیگو یم، خواهند بدهند یدشنام كه م. ند: بروتیكو یبه نان م، ند:وارس یگو یم
از  التانیخ، پشت بام خانه را بچه ها كاه گل نمودند ، درضمن. جان شده اند  م كرخ و ت  یآرنج ها، آب دهنم كف كرده، خسته شدم

ز البته فقط ب، اند یر نامه تراكتور میهم بدون گواه فاطمه گنجشیك. ن بابت راحت باشد یا درشهر ، ه اطراف شهر!چونی دوقر یر
 ییر جلوگ

ر دارد  یتكانهها. كنند از زنان پشت فرمانیم  .. تراكتور به نظر آنها ضز
 

 انسان بورژوات  ۔ ۱۵۱
 

 . تئاتر و دوگانیك
 

 Luigi Pirandello (1868- 1936). نویس جایزه نوبل برای یک نمایشنامه
 

اندلو  ین نمایشنامه نویسان وداستانشایان دوران مدرن ایتالیا درقرن بیست، لوج  پیر ، بعد ازبرشت وبکت، ییك ازمهمیی
بحساب یم آید  ز ز نمایشنامه خودرا نوشت ودرسال 40او. استادنمایشنامه نویش نیر جایزه نوبل برای  1934ساله بودکه نخستیر

لزل بودن شخصیت . دبیات راازآن خودنمود ا ز دازد وازخودگریزی ومیی حمانه به بحران هویت انسان غرت  مییر وی درتمام آثارش بیر
. ا و درآثارش درجستجوی هویت انسان است؛جستجوی واقعیت وخیال دررفتاروشخصیت انسان. انسان بورژوات  رانشان میدهد 

ایط باعث میشود که ان دو شخصیتی انسان . سان به حمل یک ماسک چهره یابه بازی یک نقش وادارگردد اومیگوید که تضادرس 
ز رایه خروج  گردد ، انسان رادرچنگال خودقرارداده اند ، وموضوعات ظاهروباطن منقدین چپ . بدون اینکه او موفق بیافیی

اندلو بانمایشنامه های ناامیدکننده اش به رسگرداتز ودوشخصیتی بودن انس وی . ان اواخردوره بورژوازی پرداختمینویسند که پیر
ی خارج ازتئاترروی بیننده داشته باشد   . میگفت که نمایشنامه باید تاثیر

ز اروپا  اندلو باقطع رابطه باسبک تئاترپیشیر مهیم روی تحول تئاترمدرن ازخودبجاگذاشت. راه شکن تئاترمدرن وخیایل شد ، پیر . اوتاثیر

 گایه:یک نمایش است
 

و گایه ، گایه یک دکان،  گایه همچون عالم برزخ،  گایه یک آموزشگاه،  گایه یک جنگ  ،وی میگفت که زندگ
وی باآثارغالبا روانشناسانه . او مشهورترین نمایشنامه نویس دهه بیست قرن گذشته بود . هم پله ای است برای ورود به جهنم

دازد   مییر
میگفت که ماسک چهره انسانهاباعث میشود  وی . خودبه تحلیل تجزیه شدن انسان به ماسک ظاهر ویک هستی حقیفی

 برسند ، که آنان نتوانند به یک حقیقت مطلق درخود 
 

ح وتوصیف تراژدی. درجامعه ودرزندگ کمدی بحران شخصیت انسان   -رس 
.. واقعیت وخیال رانشان میدهند ، که بافتی پیچیده ازظاهروباطن،  موضوع مرکزی تمام آثاراواست، درجامعه رسمایه داری
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، براثرفشارهای اجتمایع، رانشان میدهد ، ف میان شخصیت واقیع انسان ونقش  که اودر جامعه وخانواده بازی میکند اواختال

 شخصیت وجنون او 
 

دازد . پیش یم آید ، خودفریت  انسان تادوگانیك اندلو باردحقیقت عیتز به دفاع ازحقیقت شخیص وفردی مییر . پیر

ز دوجنگ جهاتز ا اندلو معموال محصول نوول های ادت  . ول ودوم درغرب استاونمایشنامه نویس دوره بیر نمایشنامه های پیر
ز نویسنده مدرن ایتالیا بااعتباری جهاتز است. اوبودند  مفش و ، خواننده، منتقد ، درآثارش او گایه به رابطه:نویسنده. وی نخستیر

ای آن جایزه به وی را به سبب کوشش برای نوگرات  کمیته اعضای جایزه نوبل دلیل اعط.  بیننده درباره واقعیت وخیال یم پردازد 
نمایش  اواعالن کرد   . درام وهیز

اندلو  ین نمایشنامه نویس غرب بحساب یم آید ، بعدازشکسپیر وایبسن، پیر  . مهمیی
 

اودرآثارش کوشید تا سبک نویسندگ
وایبسن راباهم متحدکند  هستند ، ژنت، بکت، ازجمله شاگردان او:یونسکو . شکسپیر یندبرگ، وی درکنارچخوف. و پینیی برشت ، اسیی

بحساب یم آید ، او گرچه تحت تاثیر مولیر بود . ازجمله مشهورترین نمایشنامه نویسان اروپا است، وبکت ز . شاگردشکسپیر نیر

میدانند . همانطورکه چخوف شاگرد ایبسن نامیده شده است ز تئاترمدرن . او و برشت رامسئول تحوالت تئاترآوانگارد زمان حال نیر
سیونیستی آلمان بناشده بود  اندلو موجب . زمان جنگ جهاتز اول ایتالیا روی تئاتر آوانگارد فرانسه وتئاترفوتوریستی واکسیر پیر

نمایش  قرن   واتحاد هیز
 

اوراهنمای نویسندگان . شد وآنرا بسوی موضوعات اگزیستنسیالیستی مدرن هدایت نمود  20و19پیوستیك
اندلو قطع . روایتی برشت بود -وتئاتر حمایس -ویسندگان تئاترآبزورد مانند یونسکو وبکتاگزیستنسیالیستی مانند سارتر ون درزمان پیر

 . رابطه باتئاترناتورالیسم خالف امروزه یک جنجال بحساب یم آمد 
اندلو درسال  رخاسته وی از خانواده مرفه ای ب. درشهررم درگذشت 1936روی جزیره سیسیل درایتالیابدنیا آمد ودرسال  1868پیر

. اودرشهرهای گوناگون اروپا به تحصیل ادبیات و زبانهای رویم پرداخت. بودچون پدرش دارای یک معدن استخراج گوگرد بود 

اندلو ، بعدازپایان تحصیل  مایل معدن گوگرد خانواده پیر
 

جنون گرفت و به شکایت ازشوهرش ، همشوی به سبب ورشکستیك
اندلو درسال . پرداخت ای خ 1891پیر  ادت  اورا یک .  ودرادرباره لهجه های مردم جزیره سیسیل نوشتدکیی

ز گرچه مورخیر
به هواداری ازجنبش شکست خورده  1894واردحزب فاشیست ایتالیا شدودرسال  1924اودرسال ، سوفسطات  کالسیک نامیده اند 

 . سوسیالیستهای جزیره سیسیل پرداخته بود 
اندلو:  یش چهارم، ندهنفردرجستجوی یک نویس6ازجمله آثار پیر ،  نوول وداستان برای یکسال 246، تحوالت جناب پاسکال، هاییز

ز ، عشق بدون عشق، چندجلدکتاب شعر ، کاله جنوتز  ازپیشیر
ییك هیچکس ، انسان نمیداند چگونه، زاری های رودراین، بهیی

ف بودن، صدهزار  سد ، ماسک های ت  پرده، ابتذال بارس  آدم یم ، اگرآدم کش باشد ، میشود  امروزعرصبازی، اگراینطوربه نظرتان میر
ها و جوانان، چرخد   . هستند ، آنطور که تو میخوایه، هرکس به نوع خود ، بازی نقش، طردشدگان، پیر

مهیم روی ادبیات غرب ازخود بجاگذاشته اند ، نوولها ، مجموعه آثاراو ازجمله رمانها  وی در رمانهایش به . ومقاالتش تاثیر
دازند ، کمدی  -رمانها ونوولهای رئالیستی اش باعناض تراژدی . موضوعات اجتمایع یم پرداخت  مردم سیسیل مییر

 
. به زندگ

ازاعالن عالقه به موضوعات روانشنایس ز یم پرداخت، اوغیر ح رنج ورسنوشت انسانهای معمویل نیر دو اثر او یعتز نمایشنامه . به رس 
یش چهارم شخصیت های نمایش  . که اورا ییك از نوابغ ادت  بنامند باعث شدند  ، نفر درجستجوی یک نویسنده 6و، های: هاییز

یش چهارم اوراباهاملت، منقدین ادت  . اومیان جنون واقیع وجنون نمایش  درحال نوسان هستند   . اثرشکیپیر مقایسه میکنند ، هاییز
اندلو درتمام عمر یک نوول نویس ماند وحدود ، باوجودخلق آثارگوناگون نمود  240پیر موجب ، رمان مایتا پاسکال . نوول را منتش 

اندلو شد وبه چندزبان خارج  ترجمه شد   پیر
یمنتل. شهرت جهاتز ، تئاترآبزورد ، روایتی -به تئاترحمایس، وی با کمک عالیق اکسیر
وت  تازه داد ، و تئاتر اگزیستنسیالیستی ، ودرام روانشناسانه، تئاترتظاهراتی  ره درپایان عمراو به مسائل فولکلوریک مردم جزی. نیر

تئاترتظاهراتی ودرام ، تئاترآبزورد ، اورا راهگشای تئاتر مدرن. سیسیل پرداخت و از طرح مسائل بورژوات  وجهاتز دوری نمود 
ز میدانند   . روانشناسانه نیر

 
اندلو درآغازکارنویسندگ اوهمچون مردم جزیره سیسیل میگفت که . درمکتب ناتورالیسم قلم زده بود ، پیر

نویس کش است که تضا ز  راافشاکند ودروغطیز
 

 انسانهارانشان دهد ، ریا ، دهای انسان وزندگ
 

امروزه ادعامیشود که . و دورنیك
اندلو   . راهنمات  مهیم برای تئاتر جهاتز شده اند ، نمایشنامه های پیر

 
 

 . سال های میالدی ادبیات کارگری؛ گورگ و دیگران۔ ۱۵۲
 

 . خانمان ها  ادبیات میان میدان رسخ و خوابگاه ت  
 اردیگردرفضای ادت  انقالب نافرجام همسایه شمایل! ب
 
تز گراد روسیه1868) . (پایان رمان )جنگ وصلح( تولستوی1869). انتشار رمان )احمق( داستایوسیك، ( تولد گورگ درشهر نیر 

ز 1870) اوسیك، ( انتشار رمان )غول ها(ی داستایوسیك1871). انتشار رمان )سقوط(گونچارف، ( تولد لنیر یک نمایشنامه  از اسیی
میشوند   . ( تولستوی مشغول رمان )آنا کرینا(بود 1873). واز تورگنیف یک داستان بلند منتش 

ز نو(1877) . پایان شعرگونه )چه کش درروسیه خوشبخت است؟( اثر نکراسف، ( انتشارآخرین رمان تورگنیف یعتز )رسزمیر

( انتشار )برادران  1880). یم پردازد ، و شمایل ساز ، ر نجا، ظرفشو ، ( ماکسیم گورگ به شغل های: پستخر 1879-1884)
آغاز فرقه تولستوی  ، بحران روج تولستوی و رد هرگونه استفاده ازخشونت درمقابل دشمن از طرف او ، کارامازف(اثرداستایوسیك

( 1883). ل وقتل ویسوء قصد چریک های خلق گرا به تزار آلکساندر او ، ( مرگ داستایوسیك1881). گرات  درمیان هواداران وی
، مرگ تورگنیف، تشکیل گروه مارکسیستی روسیه )مبارزه برای آزادی کار( میدهند ، پلخانف وسایر مهاجرین درخارج ازروسیه
میکند  ز داستانهای خودرا منتش  ز تماس گورگ با محافل ممنوعه جوانان انقالت  شهرقازان1885). چخوف اولیر ( 1886). ( نخستیر

ی گورگ در شهر 1889). ( تماس گورگ با جنبش چرییك خلقگرا 1888). سوف( تولستوینمایشنامه )قدرت ک ز دستگیر ( نخستیر
تز گراد  ( پیاده روی گورگ درجنوب 1892-1891). ( آشنات  گورگ با کورولنکو؛راهنمای اودرمسائل ادبیات مبارز 1890). نیر 

ز داستان گورگ یعتز )مکار چودر(، روسیه (انتشار داستانهات  ازگورگ درمطبوعات آنزمان به راهنمات  ادت   1893). انتشار نخستیر
دازد وازاین 1895). کورولنکو  ز به سازماندیه واتحاد محافل ماکسیستی زیرعنوان )اتحادمبارزان برای آزادی کارطبقه کارگر( مییر (لنیر
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تز گراد به کار ژورنالیستی یم پردازد ( گورگ د1896). طریق پایه گزاری )حزب انقالت  مارکسیستی روسیه(رامطرح میکند  ، ر نیر 

میشود  یه تبعید میشود 1897). نمایشنامه )مرغ ماهیخوار(چخوف منتش  ز برای مدت سه سال به سیی  انتشار )انسانهای ، (لنیر
(تولستوی1899). (آغاز مکاتبات گورگ وچخوف1898). ازدست رفته(گورگ ز  . (انتشار رمان )رستاخیر

ز 1900) ز  ( انتشارنخستیر انتشارنمایشنامه )جنازه ، انتشار)سه رفیق(گورگ، دیدارگورگ باتولستوی، شماره جرقه)ایسکرای(لنیر
)دانش(میشود 1901). زنده(تولستوی ی وزندان گورگ درشهر آرساماس، (گورگ مدیر نش  )سه خواهر( چخوف ، دستگیر
میشود  ود ، منتش  ز کتاب 1902). )رسودمرغ توفان(گورگ زبرچاپ میر میکند ( لنیر نامزدی گورگ برای آکادیم ، )چه بایدکرد؟(رامنتش 

 ، ومخالفت تزارباآن، ووزارت فرهنگ
 

نمایش )ت  ، استعفای چخوف و کورلنکو ازآکادیم بدلیل دخالت تزار درامورفرهنیك
چخوف یعتز )باغ  آخرین نمایشنامه، (جایزه گریبایدف برای نمایشنامه )خرده بورژوا(1903). رسپنایان(گورگ درتاترمشهور مسکو 

ود  ز ، ( انتشار )یک قدم به پیش1904). آلبالو( به زیر چاپ میر ( حادثه )یکشنبه 1905). مرگ چخوف، دوقدم به عقب( لنیر
وگراد  (درشهر پیی ز اندازی به تظاهرات کارگران، خونیر ی گورگ، تیر ز ، دستگیر ورود به ، برای آزادی او ، تظاهرات خارج  مخالت آمیر
ز ، دمکراتیک روسیه حزب کارگری سوسیال ز دیدار با لنیر ز ، نخستیر ( سفرگورگ به آمریکا 1906). شورش ملوانان در رزمناو پوتمکیر

میشود ، رمان )مادر(، برای گردآوری حمایت مایل از انقالب انتشار نمایشنامه های ، نخست به زبان انگلیش درنیویورک منتش 
ز جلسه حزب سوسیال دمکرایس   (دیدارمیان1907). دواثر گورگ، )دشمنان(و)بربرها( ز وگورگ درلندن به مناسبت پنجمیر لنیر

ز )پرولتاریا(1908). کارگران روسیه ز باگورگ درنوشیی (یک رمان و یک 1910). انتشار مقاله)نابودی شخصیت(، ( همکاری لنیر
میشوند  ز (همکاری گورگ با ن1911). مرگ لئون تولستوی، نمایشنامه گورگ با اسایم افراد منتش  یه )ستاره(لنیر انتشاریک داستان ، ش 

آنست1912). درمجله )جهان امروز( ز رسدبیر د ، ( گورگ مسئولیت بخش ادت  روزنامه )پراودا( را که لنیر ، بعهده میگیر
میشود  انتشاررمان اتوبیوگرافیک)دوران  ، ( بازگشت گورگ ازمهاجرت1913). داستان)چگونه انسان متولد شد(درمجالت ادت  منتش 

یالیسم مبارزه میکند ، ( گورگ رسدبید مجله )وقایع نگاری(1915).  ام(کودگ ، تنها مجله آزاد روس که علیه ناسیونالیسم وامیر
ز مالقات میان گورگ و مایاکوفسیك، میشود  میشود 1916). نخستیر ، ( رمان )درجستجوی نان(باعنوان)درغربت انسانها(منتش 

یالیسم، اژه رویس(انتشارداستان )یک روز نیک(درروزنامه )و  ز )امیر گردید ، نوشته لنیر ز منتش   . باالترین مرحله رسمایه داری(نیر
وزی انقالب فوریه1917) ز ، (پیر  ، شکست حکومت تزاری، تشکیل جمهوری شوراها ، بازگشت لنیر

 
پایه گزاری روزنامه )زندگ

ز  میشود ، نو(باکمک لنیر )دولت وانقالب(منتش  ز ورگ به نفع انقالب دست به یک فعالیت گ،  ( آغاز جنگ داخیل1918). اثرلنیر
 
 

( راتاسیس میکند -فرهنیك )ادبیات جهاتز ند و بنگاه نش  ز وگراد(، سیایس میر . انتخاب گورگ درکمیته اجرات  )شورای شهرپیی

(میشود وکتاب )خاطرات باتولستوی(رامینویسد 1919) ناسیونال کمونیستی اومجله  ، (گورگ عضو)انیی
منتش   ز میشود ، (کتاب )چپ رادیکال1920). میکند کودکان)نورشمایل(رانیر ز منتش  وگراد ،  بیماری کودگ کمونیسم( لنیر گورگ در پیی

 دانشمندان میشود 
 

ایط زندگ نمودن رس  ز رسخ 1921). مسئول کمیته ای برای بهیی )رسزمیر  روزنامه شورات 
 

(او مسئول بخش فرهنیك
 درشو ، نو(میشود 

 
ز ، روی بدلیل جنگ داخیلتقاضای شوروی ازغرب برای کمک به رفع گرسنیك گورگ برای معالجه ،  به سفارش لنیر

ود  میکند ، بیماری سل خود به خارج میر ز بخش کتاب خودرا باعنوان)راه پردرد(منتش  (گورگ 1922). آلکش تولستوی نخستیر
 خود )دانشکده های من( است

ز
ز 1923). مشغول انتشاربخش سوم کتاب اتوبیوگراف ی میان گورگ و (مکاتبات نامه ای هیجان انگیر

ز 1924). انتشارداستان )آتش( درمجله صحبت، رومن روالن و استفان تسوایگ ز را در )ارثیه( و ،  (مرگ لنیر گورگ خاطراتش بالنیر
( در مجله )گاردجوان(1925). در مجله)همعرصروس(منتش  میکند  (،  (انتشارداستان )رهی  ز (  1926). کارروی کتاب )کلیم سیم جیر

 جوانان میگردد ، ییع رابانویسندگان جوان شوروی آغازمیکند گورگ مکاتبات وس
 

فت نویسندگ ( گورگ به 1927). اومشوق پیش 
. شعرمایاکوفسیك )خوب و زیبا( منتش  میگردد ، انتقاد ازمهاجران ضدانقالب سفید و دروغ هایشان درباره اوضاع شوروی یم پردازد 

ز بخش رمان )دن آرام(، ون روسیه(بازگشت گورگ به میهن و سفر به نقاط گوناگ1928) ( 1929). اثر شولوخف، انتشار نخستیر
درکنگره پنجم شوراها اوبعنوان عضو کمیته اجرات  مرکزیت انتخاب ، انتشارگزارش سفرهای گورگ درشوروی)درطول شوروی(

میگردد ، میگردد   . رمان تاریخز آلکش تولستوی )پیی اول( منتش 
نام شهرمحل تولد گورگ از 1932). ( گورگ به انتشار )تاری    خ جنگ داخیل( یم پردازد 1931). ( مرگ ماساکوفسیك1930) (تغییر

تز گراد به گورگ آباد!  ان کنگره رسارسی نویسندگان شوروی است و بعنوان منش  اول آن انتخاب 1934). نیر  ز سخیز (گورگ نخستیر
ز پش گورگ با نام ماکسیم. میگردد  سفر گورگ به کنگره جهاتز پاریس با ، والن به دیدار گورگ یم آید ( رمان ر 1935). مرگ غم انگیر

ز درمیدان رسخ1936). بیماری اولغومیشود  عنوان)دردفاع ازفرهنگ( بدلیل او دردیوارکرملیر
 . ( مرگ گورگ درمسکو و دفن خاکسیی

Maxim-Gorki. (1868-1936)  
 

 رانیدر ا خارج   ادبود شاعر اعدایمی۔ ۱۵۳
 

  Ossip Mandelstam (1891 – 1938) امماندلشت پیاوس
 
 یه رسور است كه یا مایتعجب  یجا

 
شاعر ، پ ماندلشتامیاوس سالگرد روانشاد  یافتند برایاجازه ، ك مجله ادت  یو  ك خانه فرهنیك

مت بدون مزاح، یان خودیقربان یكه برایدرحال، درتهران برپاكنند  مراسیم، ستی ینینظام استال ت پرستی یشخص یفضا وقرباتز 
شود كه یادعا م ازمنابع ادت   یامروزه در پاره ا. هم خواند !؟ یك فاتحه ای، توان حتا درمسجد ینم، ش هللایثارهللا و حزب هللا و ج

ك یگفت تنها حق شاعر در ید مرگ داده بود و میاودر اشعارش بارها خی  از تهد. سابق بود  یازشاعران مهم شورو  یكیماندلشتام 
در  یگر به پنج سال زندان وكاراجبار یكبار به سه سال و باردی ؛ یر بار دستگ 2ماندلشتان . ئم مرگ استه دایسا، ینظام قلدر 

ز باردوم درح ویل، اردوگاهها محكوم شد  ز دوره استال“ ! ر گوالكیمجمع الجزا“كار   یاز اردوگاهها یكیاورادر ،  اسارتیر  به قتل یر
ز ه خود نك،  شاعره مبارز و همكار او ، آنا آخماتوا . رساندند  ش از اعدام از ماندلشتام در یتوانست پ،  همشش راازدست داده بود یر

. ن آنان بود یجوانیی ، لف و آخماتوا یدركنار گوم، “سم یآكمت“ ان یاوجگرا گروه ادت    یان اعضایماندلشتام در م. دن كند یاردوگاه كار د

چند مجموعه شعر او  1928درسال . كها پرداختیبا بلشو  بعدها به مخالفت بود ویل موافق جنبش مردیم، اودرآغاز انقالب اكتی  
ز لف نین و گومینكه بوخار یح ایتوض. ن منتش  شده بود یبوخار  یكوالیباكمك ن ز ن، ش از او یو پ،  بعد یر  . دند ی بقتل رسیر
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له )سحرگاه رادرمقا“ ت  اوج گرا“د یجد جنبش ادت   یه نظر یاوپا. دانست یست شورو یقرن ب 30دشاعربزرگ دهه یماندلشتام رابا

  20سم( در سن یآكمت
 
 بجاماندتز  ه شد بلكه تكاتز یروس 20شعرقرن  ینو درساختار ومحتوا یونه تنها موجب تفكر . ختیر  سالگ

ز انه و شاگرد پوشكیسنتگرا، شعر او گرچه ازنظر فن ادت  ، داد  به فرهنگ جهاتز  . باشد یك آوانگارد میاو ، ازنظر محتوا  ویل،  استیر

سم فرزند یآكمت ت  جنبش اوجگرا. دند یاورا فرزند تمدن در شعر نام. ستیك سوررئالیست است و نه یآكمت یاك اوجگر یماندلشتام 
ه گذاران یازجمله پا، لف و آخماتوا یگوم،  ماندلشتام. دربرابر آن شد “ كینوكالس“ سم بود و عكس العمیلیخلف جنبش سمبول

ز ن“ صنف شاعران“ محفل ادت   ز اول. د و دوره باستان غرب بود یمحفل مبلغ فرهنگ و تمدن جدك ی، ت  مكتب اوج گرا. بودند یر  یر
با  یگر یاودرمقاله د. سمیسم مكتب سمبولیده آلیو ا ه روانشنایسیبود عل یتز  آنتی ، كتاب )سنگ(  عتز یمجموعه شعر ماندلشتام 
. د دفاع از استقالل هیز باشد یاو امكانات شعر ب گفت از جمله معاتز یخودرا مطرح نمود و م یاصول شاعر ، عنوان )كالم و فرهنگ(

ز غات اغراق آمیتبل: مانند  ستی ینیفرهنگ استال یاز جنبه ها د تابا بعیصز یماندلشتام كوش ك یو  ك شكیلی، جاد ترس و وحشتیا، یر
  یبعد

 
دازد ، فرهنیك  یآزاد، دمكرایس، گفتمان،  تیشفاف، الوگید: یان باكمك شعارهایاودر چهارچوب مكتب اوجگرا. به مبارزه بیر

ز و بازگشت به تمدن و فرهنگ افتخارآم فرهنگ ، ا یپرولتار  یكتاتور ید، مبارزه طبقاتی : كها مانند یبه جنگ اهداف بلشو ، ! گذشتهیر
 . رفت، یدئو لوژ یك این یج دكیی ی    و ترو ، استیدرخدمت س

ز ماندلشتام درآثارش به تحس ز ب، رم، ونانی:  ازفرهنگ و تمدنیر دازد و با نوستالژ یه و فرانسه میروس یو كشورها، انسیر به  خاض ییر
ح ب المثیل، سابق یدر شورو . كند یدر تمدن و فرهنگ غرب اشاره م یو مجسمه ساز  یهیز معمار : رس  گفت كه چون غالب یم ضز

ز به گرجستان و ارمنستان م، ارت تمدن باستان را نداشتند یروشنفكران مبارز اجازه سفر به آتن و رم و ز  س و یفتند تا در تفلیر غالی 
ز ونان و هلن و بیفرهنگ رم و  یماندههایروان از باقیا ك فرهنگ یوطن كالس آنان ارمنستان و گرجستان را نویع. دار كنند ید، انسیر
 یخواننده درآثار ماندلشتام شاهد مجموعه )ارث. دانستند یم وناتز ی

 
او . شود یك تمدن دوره باستان می( وخاطرات نوستالژ ه فرهنیك

ز فرهنگ رم و ب ،از جهان هلتز  ت  یشناخت عج اق  خیمس مراسم مذهت  ، انسیر ح ز ، یهودیو ارس   یمطلق معمار  ت  بایداشت و به رس 
ح ، پرداخت یم، ارتگاهها یعبادتگاهها و ز  مذهت   یك و شكوه و جالل فضایبزرگ گوت یساهایكل،  یمیقد یساختمانها مثال دررس 

ز ت بیحیمس، ت ! یجاهل: دوره یر زمان فرهنگهاخ و دی    درطول تار  یمعمار  ی( استانبول به فرمهایایصوف )مسجد حاج   و ، انسیر
 . كند یاشاره م، تسلط اسالم

ز و الت یهودی، وناتز ی: ما شاهد عالقه به فرهنگ، هستند ودرشعرش یو هیز  مذهت  ، فلسفز : غالب اشعار او  گرچه .  میشو ی میر
و “ ت روانشناسانهیروا“درشعرش ویل. زده بود ا غربیك غربگرا ی، ست روسیونالیناس یست هایسه با پان اسالو یماندلشتام درمقا

را او بصورت سمبول و نشانه زمان و مشخصه  تلخ شخیص یرنج و تجربه ها. ستاده اند یا، دست دردست هم، كیسم فولكلور یرئال
ز ه نیا و فرانسه و روسیتالیات ایازادب فی یماندلشتام اطالعات عم. نظام خشن حاكم مطرح كرد  ز ك از پوشیر او غ.  داشتیر :  یر ر تعثیز ، یر

ز ن، و دانته، یبال، وسیكیداستا، گوگول ،  محبت، از به عشقین، انسان تنها ، ك جهان پر هرج و مرجیسد در ینو یماندلشتام م.  بود یر
 یو ام گریم

 
 . دارد  د زندگ

مهم و بزرگ  اش در شهر  كودگ  یا آمد و سالهایدر شهر ورشو آنزمان بدن یهودیك خانواده یدر  1891پ ماندلشتام درسال یاوس
وگراد سیر  عتز یآنزمان 

 یسالها در تفل، او در فرانسه و آلمان به دانشگاه رفته. پدرش بازرگان بود . د یگرد  یشهر پیی
 

  س و قفقاز زندگ
ز شود كه استالیگفته م  از منابع غرت   یامروزه در پاره . گرفته بود   سانس بازرگاتز یل، هیكرده و از روس مار و یك شاعر جسما بی از یر

ز كا نخستیدرآمر  1955درسال  عتز یسالها بعد . چون ماندلشتام وحشت داشت و دستور به كنارزدن او داد  ینجور ر   مجموعه آثار یر
منتش   ، 1973ك جلد ازاشعارش درسال یت شد و تنها یثیاز او اعاده ح 1956درسال ، یدر شورو . دند یماندلشتام منتش  گرد

 . د یگرد
دام یسایكل،  هیصوف مسجد حاج  ، ت  كایآمر  خانهیم: ازجمله آثار ماندلشتام  ك انقالت  ی، هومر  خوات   ت  ، فوتبال یباز ، نیی

ها، خش خش زمان، ستیدكابر    مجموعه مقاالت ادت  ، مییر را جشن بگ یبرادران! شفق آزاد، یمرص  یتمی 
 

مجموعه ، و فرهنیك
مجموعه ، شعر  یقایامون بوتیر پ، ت واژهیره ماهدربا، مجموعه شعر كتاب سنگ، بتهوون و باخ یبرا ت  چكامه ها، ا یستیشعر تر 

 . هستند  ٬امون سفر به ارمنستانیر پ و مقاالتی ، شعر كتاب دوم
  

 . درس های نقد و ادبیات غرب ! ۔ ۱۵4
 

 های برباد رفته
 

 Marcel Prost (1871 – 1922). رمان هفت جلدی زندگ
 . درمسابقه بامرگ؛ رمان ثبت خاطرات گذشته

 
 

 .  بربادرفته یک نویسنده و دو طبقه دیگر رمان زوال و زندگ

 
ین پایه گذار رمان مدرن غرب بحساب یم آید ، درکنار جویس ایرلندی و موسیل اتریش  ، نویسنده فرانسوی، مارسل پروست . مهمیی

 ، دراین "مسجدجامع" خاطرات. اوهموچون کافکا وتوماس مان ییك ازبزرگان رمان اروپات  میباشد 
 

افاوزوال وسقوط زندگ ، :ارس 
ز . بورژوازی کالن و خدمتکاران آنان رادرفرانسه توصیف میکند  این رمان را پایان شکوهمند رمان کالسیک وآغاز رمان مدرن غرب نیر

 علیه مرگ هم نامیده اند 
 

پروست گرچه اخالقگرا نیست ویل به خواننده یم . مینامند وآنرا مسابقه ورقابتی بازمان و سندنویسندگ
به انسان عشق بورزد  آموزد که چگونه وب  هیی ازجانب . گروه دیگری مطالعه این رمان را موجب کاهش حسادت انساتز میدانند .  بیشیی

ال به او القات  مانند:بورژوا  ه داده شده است، همجنسگرا ، نیمه یهود ، چپ و راست و لیی   و غیر
الها موضوع رمان را . قرتی لیی 

مخرب زمان روی انسان وجهان میدانند  چپ ها اورازپیشگامام مدرن اواخر دوره بورژوازی بحساب یم آورند که کوشید با کمک . تاثیر
دازد ، یادآوری واقعیات گذشته  زمان حال برسد که به طرح نوع بورژات  عشق درآثارش مییر

اف . به کشف حقایق عیتز به اعیی
رات کودگ اوشد؛مزه و بو هات  که پروست روزی خیس نمودن حبه قندی درچای یا بیسکویتی درقهوه موجب جهاتز ازخاط

 تراژدی. نوستالژی سالهای گذشته رادرانسان زنده میکنند 
 

اف -پروست ازکالسیک های رمان مدرن است که به طرح زندگ کمدی ارس 
 . رمان برای او رودخانه یا اقیانویس ازخاطرات است. و بوژوازی زمان خود پرداخت
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 درتنهات  مرد مارسل پروست بعدازسالهارنج به سبب بیم 

 
اری دولتی ورسارسی انجام ÷برای اومراسم خاکس. اری نفس تنیك

ین رمان نویس فرانسوی قرن  است. بحساب یم آورند  20نشدگرچه اوروزه اورا مهمیی ز . اوییك ازغولهای رمان نویش مدرن غرب نیر

اومیگفت که کتابها فرزندان . نماید وی کوشید ازمشخصات مثبت نویسندگان رمانتیک و رئالیستیش ازخود درآثارش استفاده 
امروزه ادعا میشود که دررمان او نه تنها فلسفه رمان وجوددارد بلکه آثارش بوتیقای رمان نویش . سکوت وتنهات  نویسنده هستند 

هستند  ز ننده وی مینویسد که باوجودنقش نابودک. پروست بدلیل بیماری عالج ناپذیر آسم اش رمان رادرمسابقه بامرگ نوشت. نیر
منددراثرش جاودانه میشود ، زمان  ، درنظراو . هیز

 
 با کوشش نویسندگ

 
ی جاودانه تبدیل میشود و نویسنده ، جهان زندگ به یک اثر هیز

قابل . یک رسانه خاطرات خود میگردد  اوخالف دوره باروک میگفت که بهشت نه درآن جهان است بلکه دراین جهان و ازطریق هیز
بااشاره به فروید گفته میشود کهدرآثاراو هیز نقش یک . ن نمات  اجتمایع وتصویری از عرصش میدانند آثاراوراجام جها. تصوراست

د  ناخودآگاه رابعهده میگیر ارادی ضمیر درآثار پروست گرچه قهرمان رمان به رقص مرگ مشغول است ویل خواننده . خاطره غیر
آن . غرب حوزه رئالیسم و پسارئالیسم راترک نمود ، ستبا رمان مشهور"زمان ازدست رفته" پرو . احساس خطر شخیص نمیکند 

 . رمان همچون رمان اولیس جویس و رمان قرصکافکا به مفهوم مدرنیته فرهنگ غرب یم پردازد 
ی، ماجرای درایفوس، زیبات  شنایس: ازجمله موضوعات رمان هفت جلدی مشهوراو  ز ، خاطره، دوستی ، حسادت، یهودی ستیر

این رمان قطور ومهم قرن بیست  . و هم جنسگرات  یم باشند ، اروتیک، هیز ، جامعه، عشق، ستانشات  دا، تنهات  ، مرگ، ادبیات
ز ویل بسیارمشکل است آمیر ز

" اغلب موجب شکست خواننده برای ادامه مطالعه میشود . گرچه طیز . جلد ششم آن با عنوان "زنداتز

ز سالهای  ز گر .  بشمار یم آورند  1922تا  1913زمان آفرینش آنرا بیر  تحت تاثیر روسکیر
 

چه پروست ازنظر زیات  شنایس نویسندگ
ام خاض برای آثار فلوبر و بالزاک قائل بود  .  این رمان به تمام زبانهای زنده دنیا تاکنون ترجمه شده است. انگلیش است ویل اواحیی

ی افالتون میدانن یک هیز ز سیونیستی راتحت متافیر  اکسیر
این اثر یک خاطره هزارتوت  . د گروه دیگری این جام جهان نمای هیز

 . بشمار یم آید  19ازجامعه فرانسه دراواخر قرن 
تیب بصورت زیر هستند  درسایه شکوفه ، در جهان اسوان: عنوان های گوناگون هفت جلد رمان )زمان ازدست رفته( پروست بیی

ه گان ز راوی داستان باکمک فن خاطره و . مان بازیافتهو ز ، فراری، زنداتز ، جهان زنان و مردان همجنسگرا ، جهان گورمان، های دوشیر
ز  ارادی به یادگذشته های خود یم افیی دازد؛ او بطورغیر ح داستان مییر ناخودآگاه فروید رامیتوان دراین . تدایع به رس  تعثیر نظریه ضمیر

نه قرن بیست تامیا. جنش ازجمله دیگرمحتوای این رمان چندهزارصفحه ای هستند -سه داستان عشفی . رمان احساس نمود 
ز میدانند که نشان میدهند حقیقت نه تنها .  منقدین هنوز به برریس آن یم پرداختند  گروه دیگری قهرمانان رمان راافرادی نابغه درطیز

ز میباشد  ز نیر ز آمیر
 . تلخ بلکه گایه طیز

. ریستف اثر رومن روالنبایداشاره کرد که زمان مارسل پروست زمان خلق رمانهای چندجلدی بود؛ازجمله رمان ده جلدی ژان ک

-بکت پروست را با داستایوسیك مقایسه میکرد که خالق تراژدی نویش زمان خود بود و همچون آثار شکسپیر حسادت عشفی 
یس  جنش درآثار پروست جای خاض داشت چون او تنها عشق واقیع را عشق به مادر میدانست و گایه قهرمان داستان برای دسیی

د به شناخت و دانش از  ز امروزی درآثار پروست شاهد توجهات انسان شنایس. عشق کمک میگیر روان شنایس و تجزیه ، محققیر
 و آثارنویسنده میتواند یک ارتباط و قانون علیت . تحلیل اجتمایع یم گردند 

 
ز زندگ بااشاره به پروست گفته میشود که اغلب بیر

ز یم نامند به این دلیل اورا گایه یک جوان . مستقیم وجود داشته باشد   . الگ خوش نیر
 

 . درس های نقد و ادبیات غرب ! ۔ ۱۵۵
 

 های برباد رفته
 

 Marcel Prost (1871 – 1922). رمان هفت جلدی زندگ
 . درمسابقه بامرگ؛ رمان ثبت خاطرات گذشته

 سال های بربادرفته
 

ه گ ز  . درسایه شکوفه های دوشیر
 بربادرفته یک نویسنده و دو طب

 
 . قه دیگر رمان زوال و زندگ

 
ین پایه گذار رمان مدرن غرب بحساب یم آید ، درکنار جویس ایرلندی و موسیل اتریش  ، نویسنده فرانسوی، مارسل پروست . مهمیی

اف، دراین "مسجدجامع" خاطرات. اوهموچون کافکا وتوماس مان ییك ازبزرگان رمان اروپات  میباشد  :ارس 
 

، اوزوال وسقوط زندگ
ز . ران آنان رادرفرانسه توصیف میکند بورژوازی کالن و خدمتکا این رمان را پایان شکوهمند رمان کالسیک وآغاز رمان مدرن غرب نیر

 علیه مرگ هم نامیده اند 
 

پروست گرچه اخالقگرا نیست ویل به خواننده یم . مینامند وآنرا مسابقه ورقابتی بازمان و سندنویسندگ
به انسان عشق بورزد  وب  هیی ازجانب . گروه دیگری مطالعه این رمان را موجب کاهش حسادت انساتز میدانند   . آموزد که چگونه بیشیی
ال به او القات  مانند:بورژوا  ه داده شده است، همجنسگرا ، نیمه یهود ، چپ و راست و لیی   و غیر

الها موضوع رمان را . قرتی لیی 
مخرب زمان روی انسان وجهان میدانند  دوره بورژوازی بحساب یم آورند که کوشید با کمک  چپ ها اورازپیشگامام مدرن اواخر . تاثیر

دازد ، یادآوری واقعیات گذشته  زمان حال برسد که به طرح نوع بورژات  عشق درآثارش مییر
اف . به کشف حقایق عیتز به اعیی

 ازخاطرات کودگ اوشد؛مزه و بو هات  ک
ه پروست روزی خیس نمودن حبه قندی درچای یا بیسکویتی درقهوه موجب جهاتز

 تراژدی. نوستالژی سالهای گذشته رادرانسان زنده میکنند 
 

اف -پروست ازکالسیک های رمان مدرن است که به طرح زندگ کمدی ارس 
 . رمان برای او رودخانه یا اقیانویس ازخاطرات است. و بوژوازی زمان خود پرداخت

 درتنهات  مرد  
 

اری دولتی ورسارسی انجام ÷ی اومراسم خاکسبرا. مارسل پروست بعدازسالهارنج به سبب بیماری نفس تنیك
ین رمان نویس فرانسوی قرن  است. بحساب یم آورند  20نشدگرچه اوروزه اورا مهمیی ز . اوییك ازغولهای رمان نویش مدرن غرب نیر

ان اومیگفت که کتابها فرزند. وی کوشید ازمشخصات مثبت نویسندگان رمانتیک و رئالیستیش ازخود درآثارش استفاده نماید 
امروزه ادعا میشود که دررمان او نه تنها فلسفه رمان وجوددارد بلکه آثارش بوتیقای رمان نویش . سکوت وتنهات  نویسنده هستند 

هستند  ز وی مینویسد که باوجودنقش نابودکننده . پروست بدلیل بیماری عالج ناپذیر آسم اش رمان رادرمسابقه بامرگ نوشت. نیر
منددراثرش جاودان، زمان  ، درنظراو . ه میشود هیز

 
 با کوشش نویسندگ

 
ی جاودانه تبدیل میشود و نویسنده ، جهان زندگ به یک اثر هیز

قابل . یک رسانه خاطرات خود میگردد  اوخالف دوره باروک میگفت که بهشت نه درآن جهان است بلکه دراین جهان و ازطریق هیز
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بااشاره به فروید گفته میشود کهدرآثاراو هیز نقش یک . ش میدانند آثاراوراجام جهان نمات  اجتمایع وتصویری از عرص . تصوراست

د  ناخودآگاه رابعهده میگیر ارادی ضمیر درآثار پروست گرچه قهرمان رمان به رقص مرگ مشغول است ویل خواننده . خاطره غیر
آن . یسم راترک نمود غرب حوزه رئالیسم و پسارئال، با رمان مشهور"زمان ازدست رفته" پروست. احساس خطر شخیص نمیکند 

 . رمان همچون رمان اولیس جویس و رمان قرصکافکا به مفهوم مدرنیته فرهنگ غرب یم پردازد 
ی، ماجرای درایفوس، زیبات  شنایس: ازجمله موضوعات رمان هفت جلدی مشهوراو   ز ، خاطره، دوستی ، حسادت، یهودی ستیر

این رمان قطور ومهم قرن بیست  . و هم جنسگرات  یم باشند ، روتیکا، هیز ، جامعه، عشق، داستانشات  ، تنهات  ، مرگ، ادبیات
ز ویل بسیارمشکل است آمیر ز

" اغلب موجب شکست خواننده برای ادامه مطالعه میشود . گرچه طیز . جلد ششم آن با عنوان "زنداتز

ز سالهای  ز گرچه پروست ازنظر زیات  شنایس نو .  بشمار یم آورند  1922تا  1913زمان آفرینش آنرا بیر  تحت تاثیر روسکیر
 

یسندگ
ام خاض برای آثار فلوبر و بالزاک قائل بود  .  این رمان به تمام زبانهای زنده دنیا تاکنون ترجمه شده است. انگلیش است ویل اواحیی

ی افالتون میدانند  یک هیز ز سیونیستی راتحت متافیر  اکسیر
این اثر یک خاطره هزارتوت  . گروه دیگری این جام جهان نمای هیز

 . بشمار یم آید  19ازجامعه فرانسه دراواخر قرن 
تیب بصورت زیر هستند   درسایه شکوفه ، در جهان اسوان: عنوان های گوناگون هفت جلد رمان )زمان ازدست رفته( پروست بیی

ه گان ز کمک فن خاطره و راوی داستان با . و زمان بازیافته، فراری، زنداتز ، جهان زنان و مردان همجنسگرا ، جهان گورمان، های دوشیر
ز  ارادی به یادگذشته های خود یم افیی دازد؛ او بطورغیر ح داستان مییر ناخودآگاه فروید رامیتوان دراین . تدایع به رس  تعثیر نظریه ضمیر

تامیانه قرن بیست . جنش ازجمله دیگرمحتوای این رمان چندهزارصفحه ای هستند -سه داستان عشفی . رمان احساس نمود 
 . رریس آن یم پرداختند منقدین هنوز به ب

 

 . کارگران ومبارزه طبقاتی در رمان۔  ۱۵۶
 

 Martin Andersen / Martin Nexo (1869 – 1954). ادبیات چپ ؛ تبلییعز ویل انساتز 
 . فرارادت  ازکاپیتالیسم به استالینیسم

 . شاگردکفاش نویسنده ی طبقه کارگرشد 
 

ز نکسو( ز آندرسن یا )مارتیر ز . اتحادومبارزه کارگران وفقزاجتمایع درغرب است، یسنده دانمارگنو ، موضوع آثار مارتیر اونخستیر
ز نویسنده اهل اسکاندیناوی است که به ، نماینده ادبیات انقالت  وکارگری درشمال اروپا درکشورهای اسکاندیناوی بود  وی نخستیر

ز باردر ادبیات دانمارک. موضوعات اجتمایع پرداخت رمان های . ریا ومبارزه اجتمایع ظاهرشدند توسط او پرولتا، برای نخستیر
پایه های استتیک ، درآثاراونقش تاریخز طبقه کارگردرکشورهای صنعتی . مارکسیستی اوگرچه تبلیغاتی ویل انساندوستانه هستند 

 به شغلهای چوپاتز . وتئوریک ادت  اوگردید 
 

رکودکان نوکری و معلیم پرداخت وباکا، کفایس  ،  اودرنوجواتز به دلیل فقرخانوادگ
اش معمویل بود . درآندوره شخصا آشنا شد  ز یک سنگیی ونزدییك به  1902وی از طریق سفر به اسپانیا وایتالیا درسال . پدر وی نیر

او به . وبافقر درجنوب وشمال اروپا درآغازقرن بیست آشنا شد ، بانقش تاریخز طبقه کارگرآشناگردید ، 1905انقالب روس درسال 
 بود  1949ال ازس، علت مارکسیست شدن

ی
ف  . مقیم آلمان رس 

ز سالهای . جای زیادی را به بحث های سیایس وایدئولوژیک میدهد ، "آندرسن نکسو" دررمان هوادارسوسیال  1910-1917او بیر
وی درسال . هومانیسم اوتحت تاثیر مارکسیسم وپروتستان های مسیخ اسکاندیناوی است. دمکرایس بودوبعدها کمونیست شد 

برای اوسوسیالیسم نه موضویع اقتصادی و نه آرزوت  سیایس بلکه . کمونیست کشورش یعتز دانمارک شد   عضو حزب 1937
وزی. عشفی به نیکورسشتی انسان نوین بود  آندرسن . واتحاد زحمتکشان میباشند ، ستونهای اصیل رمانهای وی روی خوشبیتز به پیر

منقدین ادت  . بسیاربیچاره تر ازکارگران روستات  بود ، شهری آنزمانبراثر تجربه های شخیص به این نتیجه رسید که پرولتاریای 
ین نماینده ادبیات رئالیسم سوسیالیستی درشمال اروپا میدانند   یک . اورامهمیی

 
ح زندگ  باردرادبیات اروپای غرت  به رس 

ز او نخستیر
ی وادت  پرداخت وباکمک قهرمانان کارگری آثارش

فت جنبش انقالت  کارگران کمک  نماینده مبارزه طبقاتی ازطریق هیز به تحول وپیش 
ات . نمود  وی میگفت که خواننده باید با ت  عدالتی های اجتمایع آشناگردد و آنرا تبدیل به یک آگایه طبقاتی نماید تا موجب تغییر

 . آندرسن باکمک خاطرات اتوبیوگرافیک اش کمک مهیم به ادبیات سوسیالیستی جهاتز نمود . اجتمایع شوند 
ز آندرسن نسکو: از  بچه آدم، رمان انقالت  وکارگری: پله جهانگیر  4جمله آثار مارتیر ماهیگیر

ومسافران ، مورته رسخه، دیته دخیی
ز الیه. هستند ، صندلیهای خایل ، روزهای آفتات  ، دوجهان، تقابل باصبح جوان، جلد خاطرات4، اوخالق آثاردیگری مانند: رسزمیر

ز عمق، تپه های موش کور ، یک مادر ، گناهان،  هنسل بربادرفت، ژانت، بازی لوتری است، و مجموعه نوولهای سایه ها ، درتحسیر ز  . نیر
" است که به  ز بار یک نماینده طبقه کارگر . زبان خارج  ترجمه شد  20شاهکاراو رمان "پله جهانگیر قهرمان ، دراین رمان نخستیر

اونه تنها سنبل جنبش انقالت  کارگری است بلکه آن رمان سنبل . د رمان میشود که براثر آگایه طبقاتی واردمبارزه اجتمایع میگرد
آنزمان درتعدادی ازمطیوعات سوسیال دمکرایس کشورهای اسکاندیناوی این رمان . حماسه وروایت داستاتز طبقه کارگراست

گردید  " او گذر نویسنده از رئالیسم انتقادی به رئالی. بصورت دنباله دار منتش  نشان میدهد رمان" پله جهانگی  ز . سم سوسیالیستی رانیر

ماهیگیر ، در رمان " دیته
دازد ، دخیی  اززنان کارگر وانقالت  مییر

ز ز درآمد . بچه انسان" او به تحسیر  . این رمان بصورت فیلم نیر
اتز ها وسفرنامه ها به طرفداری ازشوروی ومبارزه علیه ضدکمونیستهای غرب ، آندرسن درزمان خود باکمک مقاالت  سخیز

درآن زمان فاشیستها اورا . ازکشورخود اخراج شد وبه شوروی رفت، وی درزمان جنگ جهاتز دوم به سبب دفاع ازشوروی. تپرداخ
شد ویل توانست  1941وی درسال . به بهانه هواداری از سوسیالیسم تحت تعقیب قراردادند  وهای نازی آلمان دستگیر توسط نیر

کتابهایش را درمراسم کتابسوزی   1933اوازجمله نویسندگاتز بود که نازی  ها درسال . د فرار کند و دوباره به شوروی برو  1943درسال 
 به دلیل حاکمیت . به آتش کشیدند 

ی
ف آندرسن درزمان جمهوری وایمار به سبب حکومت سوسیال دمکراتها و در آلمان رس 

ق اورا در رتبه کالسیکها ، استالینیستها  ، درزمان جنگ رسد . بشمار یم آوردند  خوانندگان زیادی داشت ودرکشورهای بلوک رس 
ییك از پرخواننده ترین نویسندگان خارج  زمان خود ، اومحبوبیتی نداشت ویل در کشورهای پیمان ورشو ، درکشورهای پیمان ناتو 

 . بود 
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از سمبولیسم ز سالهای ، آندرسن غیر ال بورژوات  ناتورالیستی بود  1893-1903بیر یل با کمک ادبیات او بعدها و. زیرتاثیر ادبیات لیی 

اودرییك ازرمانهای کارگری اش . آنرا ارتجایع نامید ، به آگایه طبقاتی پرولتاریا کمک نمود وباانتقاداز رفرمیسم سوسیال دمکراتها 
یک پونتوپیدر" به . سیاست رفرمیستی سوسیال دمکراتی رامورد نقذقرارداد  وی گرچه تحت تاثیر نویسنده دانمارگ وبرنده نوبل "هیز

، اوبا توصیف واقعگرایانه محیط اطراف وامید سوسیالیستی . ائل مردیم پرداخت ویل خالف او خوشبینانه مسائل را طرح نمود مس
ات اجتمایع شد  طبقه کارگرباید برای اتحاد ، او میگفت حتی اگرمقدمات عیتز وذهتز برای انقالب آماده نباشند . خواهان تغییر

بعدهاتعداد بیشماری ازنویسندگان رئالیستی غرب تحت . قط ازطریق عمل ممکن استچون تجربه ف، رسارسی خودکوشش نماید 
 . تاثیر او قرار گرفتند 

 چاره ! یو روشنفكران ب –ش یماكس فر  
 

  شاد لربچهیعل ۔۱۵۷
Max Frisch (1911 – 1991)  

 
زبان بعد  آلماتز  یدگان كشورهاسنیباعث شد كه اغلب نو ، مه اول قرن گذشته درغربیسم درنیت فاشیسال حاكم 13 یت هایجنا
ح جنایحدود ، مسائل طبقاتی  طرح ادت   یبجا، ان جنگیاز پا دازند یناز  ینژاد یت هایك رب  ع قرن به رس  ، شیماكس فر . سم بیر
زد  قلم ت  جامعه مدرن بورژوا یها ت  امون نارسایر نه تنها پ، ستی یرئال-یانتقاد یشنامه هایو خالق نما، شیزبان سوئ سنده آلماتز ینو 

اوبااشاره به . مخصوصا روشنفكران غرب پرداخت، ت فرد یو مسئول، یر تقص، تیهو ، یآزاد، : هستی یرو  د خاضیبلكه به تاك
موضوع . ق همنوعانش پرداختیشدن انسان ازطر  قرباتز  یبه بحث تراژد، ستها یو كمون، ها یكول،  انیهودی: ست با یرفتار جامعه فاش

ح خرابه ها، گرآثاراو ید   یرس 
 

به مخالفت باهرگونه دگم و  دانست ویلیاوگرچه خودراشاگرد برشت م. آزادشده بود  یاروپا جنیك
. ند ینما ییر نده به كشورشان جلوكیسازند تاازورود آیم، تز یمدل چ یوارهاید، كتاتورها یگفت كه دیپرداخت و م ت  گرا  یدئولوژ یا

  اومدیع
 

  شدكه زندگ
ی
ات به یسم خواست !كه درادبیشته شده گان جنگ و فاشوازك. است انسان اغلب وابسته به حوادث اتفاف

دازند كه زندهها ازآنها واهمه دارند  طرح موضوعاتی  مدتها است كه  ت  خردگرا، یسد كه درجامعه بحران زده بورژواز ینو یاو م. بیر
 . قرارگرفته است یز یدرخدمت خردگر 

پاره ، درجامعه بحران زده. است یفكران وجامعه بورژواز ان روشنیش اغلب تضاد میموضوع آثار ماكس فر ، اتین ادبیدرنظرمنتقد
 یمدام اتوب، ازروشنفكران یا

ز
ان شك یش خالف برشت اغلب میماكس فر . كنند یض میتعو  و ادت   ایلیخ یخودراباداستان ها وگراف

 
ی
كوشد تا یم یه دار یمااست كه جامعه وجهان رس  مدیع، ت شخصیانسان و هو  ت  اوبااشاره به خردگرا. د در نوسان بود یو ام اخالف

دازدیم ایسیش كه به موضوعات سیشنامه هایخالف نما. د یت نمایشخص انسان را ت   ح رسنوشت خصوض یرمانها -یر  اواغلب رس 
ح ت. سم استیروشنفكران بعداز شكست فاش ز اوبه رس  ت خودهستند یهو  یپردازد كه درجستجو  یم ت  نانه و روانشناسانه انسانهایبیر

كه جامعه و   رغلیطیو تصو . زمانش است ت  جه بحران اجتمایفرد نت بحران خصوض، گانهیاز خودب یه اگفت كه درجامعیو م
 یاوازجمله مسائل ب. شوند یشده م شخص قرباتز  موجب بحران روج، سازند یم ازكش، غرض ورز اطراف یانسانها

 
تمدن زمان  گانیك

كوشش اودر راه .  دانستیم، ر كرده اند یش تصو یگران آنرا برایكه د  تز از زندا یو آزاد“ خود“ا رد یقبول  یمشكل انسان برا، حال را 
ایشد كه در  كگارد مدیعیر  كیر ر تعثیگرچه او ز .  است انساتز  جهاتز  یات برایخلق ادب انسان حتا ، ق و مطلق طردشدهیط عمیك رس 

ز انتخاب خود ن یبرا  . ناتوان استیر
ز مورخ   یرو  مهیمیر تعث 48-1947 یدرسالهاش با برشت یهستند كه مالقات فر  ات مدیعی ادبیر

 
 ینو  زندگ

 
. گذاشت  یو  سندگ

ار شكاك تر از یات دراجتماع بسی ادبیر تعث یو یر نسبت به نقش و ن برشت مشغول نمود ویل“  تی یتاتر روا“ یاوسالها خودرا با تئور 
از  یكیر عنوان یاو ز . جمع یو یر دانست تا به نیبخش میمبارزه آزاد یبه نقش فرد برا یادیدز یاو ام، خالف برشت. برشت بود 

 . دا ابراز شك نمود یشد، برشت ینام نهاد و در مورد انقالب پرولیی “ بدون آموزش ویل، قطعه آموزیس  “ش را یشنامه هاینما
ز از محقق یپاره ا ون چ، اتینامند تاادبین او آثارش را غالبا گزارش گونه میمنتقد. دانند یك میوگرافیغالب آثاراورا اتوب، اتی ادبیر

ز تواند مرز بیخواننده درآثاراو نم داز یقت و خی حقیر ه یحاش، معلمانه : خودخوایهیمخالفان اوآثارش را حاو . ص دهد یرا تشخ یالیر
گفت كه ین میش مانند مونتایماكس فر . دانند یم ك به تاتر مبتذل و جنجایلیش را غالبا نزدیشنامه هایو نما –ك یوگرافیب یپرداز 
ز ده از همان نخستد به خواننیسنده باینو   ، صداقت، بودن احساس: خصوض،  سطر یر

 
ز را تلق و خانیك ن زحمات او را یهمه ا. د ی نمایر

 . دانست، نمودن جهان انساتز  یبرا یگر یتوان كوشش دیم
ز رسزم، شیدرنظر فر  ح شخص جامعه شنایس یات را جامعه شناسان فراموش كرده اند و آمارهای ادبیر  ت او ت  یبه مسائل فرد و رس 

  یو امكانات داستانها توان معتز یات است كه میفقط درادب. ند ینمایم جیهتو 
 

 یفقط نو ، ش گذاشتیرا به آزما زندگ
 

 سندگ
ز ات رسوكار دارد ودرحیباواقع ز است كه انسان متوجه و احساس واقعیر ، گانهیدر جامعه بحران زده ازخودب. كند یت می نوشیی

مندان و روشنفكراتز   ی    نه تار یخواهند گذشته خودرا ازسیم، هستند ت خود یهو  یكه درجستجو   هیز
 

 خ پاك كرده تا بتوانند زندگ
گوناگون خود   ینامه هایش زندگیض لباس به آزمایچون روشنفكران همچون تعو ، ك نقش استی ی“من“هر . را آغاز كنند  یدیجد
دازند یم ز كنند همه چیكند كه فكر میلكرده اشاره میتحص یاوبه تكنوكراتها. یر ب و جمع پتوان بیرامیر در ، نمود  تز یشبیاكمك ضز

 یكه تضادها و واقعیصورت
 

ح داد یه و تحلیتوان حتا باكمك تجز یده را نمیچیپ ات زندگ نگونه نظرات موجب شد كه جنبش یا. ل رس 
دازد یبا ماكس فر  ایسیبه مخالفت س، اروپا  1968ان درسال یدانشجو  یرسارس   . ش بیر
ز اوب  یدرسوئ 1991تا  1911 ی سالهایر

 
خوانده بود و سالها  یات و معمار یودردانشگاه ادب. گرچه اغلب در سفر بود ،  نمود  س زندگ

 ی
 

ك با شاعره اتر  ك زندگ گ باخمن داشتیا، ش  یمشیی آلمان در سال  یها زه كتابفریس  یجا، جرج بوشیز  زه ادت  یاز جایر اوغ. نگی 
ز ران 1976  . “ترسوها هستند، كورتر از كورها “  : ن بود كه گفته بود یاز جمالت قصار او ا یكی.  ازآن خود نمود یر

 یب، آتش افروز ، خوانند یآنان دوباره آواز م، او: آندورا  یشنامه هایازجمله نما
ز
 -ساكتی  یاو: آقا یو از جمله رمانها. یك باز ی-وگراف

ز وارچید، ش آت  یر ، شود یانسان ظاهرم، بلند او: موناتوك یو از جمله داستانها. نیگانتلبا-اسم من، جناب فابر ، لر یاست عشق دون ، یر
روزانه  یادداشتهای، ونیروزانه با مار  یادداشتهای، سه ناتز یاوراق ك، بعنوان وطن-سیسوئ، بدون ارتش-سیسوئ، ژوان به هندسه
شده سال  شده سال ، 1950منتش  ز اول. هستند ، 1972وخاطرات منتش  سفر به شهر : بانش   1945ش درسال یفر  ت ادت  ی موفقیر
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است نقاش و  یامون فردیر پ، لر یا استی ساكتی  ین رمان او:آقایمشهورتر . آغاز شد ، خوانند یه:آنان دوباره آواز مشنامیو نما، پكنگ

ز او هر چ. ك مهندس استیامون یر گزارش پ،  فابر  یآقا. ك استیوگرافیبلند و اتوب داستاتز ، كتاب موناتوك او .  مجسمه ساز  را كه  ییر
ب حساب نما  یادداشتهای. هیر و غ ت روجیوضع، هیز ، نید، داند؛ازجمله: عشقی مهم میر و غ معتز  ت  ، د ینتواند با كمك جمع و ضز

. از تجربه ها و خاطرات روزانه اش هستند  گزاریس  ،  او  ایلیخ-وآثار ادت  . دارند  ادت  -ایلیبه آثارخ یادیروزانه ماكس وبر شباهت ز 

 . هستند  شخص و فرد ، ت نامیعنوان كتابها و آثارش معموال خی  از بحران هو 
 

 ۔ ۱۵۸
 

 . ت  ست ها در فقر و تنهایآنارش جوانمرگ
 

  Max Stirner (1806-1856). ت  عتگرایطب خوایهیوآغاز آزاد، شورش، خشم

 
از انقالب داشت تی یخشم اهم، بنام خلق وخشم!  خون  یست ها هم درراه آزادیآنارش. است یشورش فرد خشم نویع، مهمیی

ندگان ین نمایازمهمیی  یكیسم و یه پرداز آنارشینظر ، لسوف آلماتز یف، “تیوهان كاسیر اشمی“اسم مستعار ، نر یر ماكس اشت. دادند 
 ت  عتگرایشه درمكتب طبیسم اور یآنارش. سم زمان خودبود یازمخالفان كمون یكیان چپ نو و یاز هگل گرا یكیاو . است ت  فردگرا

ز )ف ز ف، دولت پروس آلمان. ه اجتمایعیك نظر ی( داشت و نه براساس وكراتی ییر  ، اورا  انقالت   وكراتی ییر
ز
گرچه .  نمود  ضدفلسفه معرف

د   50درسن  ت  درفقروتنها، اودست به سالح نی 
 
نام داشت كه در سال “ ت اشیفرد و مالك“اثر معروف او . جوانمرگ شد  سالگ

 ی 1845
 

 یازجمله رو ، اتیاودرادب یشه هایاند. آن و مؤلفش فراموش شدند  یبه زود ویل، برپانمود  ایسیس ك جنجال فرهنیك
ك اشت. اثرگذاشته اند  وسیكیداستا “ آلماتز  یدؤلوژ یا“نر دركتاب یر اشت. دانند یاش م تز یمركزب“خود“چه را ینر بانیر صفت مشیی

 . و انتقاد ماركس وانگلس قرارگرفته است موردبرریس
 ه نظام فئودایلیشورش اوعل. نمود یغ میراتبل ستی یكال و آنارشیانه رادیك مبارزه فردگرایاو . است سنده شوریس  یك نو ینر یر ماكس اشت

ز دولت پروس ن و حكومت سلطنتی   شمنداتز یسم اندیالیستنسسیشگامان اگز یازپ یكی، نقش فرد  ید رو یاوباتاك. ت استیقابل اهمیر
سی، سارتر ، مانند كامو  ز توانند اكنون نینظراتش م، زمان حال ت  باتوجه به فرد گرا. دگر استیو ه، اسیر  .  موضوع روزباشند یر
 درچاپ اثرش اعالن كرده بود كه یر امون تاخیر اداره سانسوردولت پروس پ. د یآشناگرد بانظرات چپ هگیل“ آزادان“اودرمحفل 

آثاراوجامعه را تهد  یب كنند ویلید نمینش 
 

و ، هنیم، شاه، گفت كه خدا ینر میر اشت. دهند! یرا نشان م ایسیو س فلسفه اجتمایع چاره گ
شخص  یتوانند دشمن آزادیدولت و جامعه هم م. ش و رانده شوند یك،  د ازطرف شورشگرانیبا مخوف هستند كه اشبایه، خیش

 . د یر د موردمبارزه قرارگیبا، شود  ت  وفردگرا ت  كه مزاحم شكوفا  یده ایطبق نظراو هرپد. باشند 
 و اجتمایع ایسیران ارتجاع سدانند كه محصول دو یم ت  و فردگرا ت  هدف جو، رسگرداتز ، یآزاد ینشانه نوستالژ ، نظرات اوراامروزه

ا. دانند یم، سیچون فرانسه و انگل ش آلمان؛ فاقد انقالت  یسال پ 200 ضیل ظهور انقالبیكه دل  خز یط تار یرس   تز یون و معیی
 . واو شد ، چهین، انگلس، چون:ماركس
ز ب، تیوهان كاسیر اشمیا ینر   یر ماكس اشت   1856تا 1806 ی سالهایر

 
 چندسایل، اتیل فلسفه و الهیتحصاوبعداز . نمود  درآلمان زندگ

جم و روزنامه نگار بود ، آموزگار  درزمان ، بود  یبلند شاتز یپ یچون دارا یو . اوهستند  یت ازجمله كارهایترجمه آثار آدام اسم. میی
ز ساله بود كه همش اولش درح 31او . است“ بلند شاتز یپ“ دند كه به معتز ینر نامیر اورا اشت ت  دانشجو  مان كودك اشی زایر
دوبار ، ازفقر  نایس   یها یورشكسته شد و بعلت بدهكار  ویل، راه انداخت فرویس  یر نر همراه همش دومش دكان شیر اشت. درگذشت

 . به زندان افتاد 
 ن ت  نقدها و ترجمه ها، نر خالق مقاالت یر اشت، “ت اشیفرد و مالك“از كتاب یر غ

ز ، تیم و تربیامون تعلیر سانس او پیاننامه لیپا.  استیر
ز قوان“ اضات كتت  . نام داشت“  مدارسیر

ز ن یگر ید ازاو آثار كوتاه و اعیی  . بجاماندهیر
انقالب ، انقالب اجتمایع یاوبجا. د یر دتوسط خود او صورت گیله جامعه بلكه بایتواند بوسیفرد نم یسد كه آزادینو ینر میر اشت 

ست وچون جامعه یرفاه فرد ن به معتز  رفاه عمویم شعار ، ن نظامیگفت كه درایسم میبا انتقادازكمون یو . كرد یه میفردراتوص دروتز 
ز سم نیجه كمونیدرنت، فردقراردارد  یماورا . ق استیات و حقایخالق واقع“ ت فردیمن“نر یر درنظر اشت. كند یفردرا محدود م یآزادیر

 یمطلق رانما ت  دانند كه فردگرایم سم ذهتز یده آلیك اینده یستها امروزه اورانمایماركس
 

 یظاهر  یو شعارها یور كند و سخنیم ندگ
 . كرد یم الپوشاتز  ت  بانظرات ارتجا، اش را  وانقالت  

سا یاوقاطعانه مخالف هرگونه وحدت كل. ت و اعمال قدرت هستند یحاكم، : آزاد ازتسلطیكننده مقوله ها  آثار اوامروزه تدایع
ز د با عقل ستیگفت كه بایودولت بود و م كه آرامش و سكوت   گفت كه دردولتی یخود مبااشاره به زمان  یو . مبارزه نمود ، نید ییر

 یخواهان را یآزاد، فه باشد ین وظیباالتر 
ز

، درمقابل:دولت تی یچگونه مالحظه ورعایدهینمود كه فرد نبایه میتوص یو . نامند یم ایع
كه ما   ستیباشد و الزم ن خوایه یت آزادیت و شخصید آموزش هو یت بایم وتربیودرمدارس هدف تعل. د یه بنمایر اخالق و غ، نید

د بچه ها را یت بایم وتربیدرتعل. ! استیر ب و كبیچون انسان ذاتا نج، میاموز یسا و مدرسه بیاخالق راازمنابع دست دوم مانند كل
ز محصل اراده شخیص یو اعمال آزاد، ! تی یترب ت  ، شورش، یاوخودرس . سا آزاد نمود یو كل، دولت، نی دیر اززنج  راموجب سنگ یر
عمل  یگر آزادید یگفت كه در جاهاینر بااشاره به انقالب درجامعه فرانسه میر اشت. دانستیآنان م یدبع، انسان ازادبودن یبنا

 یدرآلمان برابر ، شهروندان مطرح بود  یبرابر ، در انقالب فرانسه، انه  یآرزو نمودن مخف یآزاد، مطرح است ودردولت پروس آلمان
درآلمان . شود یم خیمس یدر دولت پروس بحث ازآزاد، جاافتاده انقالت   یك آزادی، كه درفرانسهیدرحال، شود یردستان موعظه میز 
 . ف شان راانجام دهند یند كه آنها آزاد هستند تاوظایگو یكنند و خطاب به مردم م  ك موضوع دولتی یخواهند حتا عشق را یم

ز تاچه م. دانند یازنظرات اوم ه راطرجچیامروزه ابرمرد ن. در محفل آزادان بودند ، وبائور ، رباخیفو ، ازجمله آموزگاران او: هگل ان یر
  افرایط ت  فردگرا. د یگو یق نمیخودرا دق فی یچه منابع تحقیباشد چون نینامشخص م، نر استیر  اشتیر چه تحت تاثین

ی
نر یر اشت اخالف

ز چیر د به هیدانست كه انسان بایسم را آن میآنارش عمیل یوازجمله هدفها. شته استیه شناخت فیبراساس نظر  ، از دارد یكه ن  ییر
 . ندازد! یدست ب

 

 . سالگرد مرگ شاعر شوریس  ۔ ۱۵۹
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 یانقالب فكر  عتز یا خواهان انقالب دوم یبزند  دست به خودكش  ، انقالب دلخواهش یوز یر بعد از پ، و پرشور  انقالت   یاگر شاعر 
 
 

ل یساله بود كه به دل 37مورد نظر ما  ست ؟ شاعر خارج  ی از كیر ا تقصیب كار در كجاست ید عید پرسینبا، شود  و فرهنیك
 
 

 یر اغلب با پ او در جلسات شعرخواتز . نمود  خودكش  ، در جامعه ا اعمال خفقان دولتی یدر عشق  رسخورده گ
 

سالن  اهن زرد پر رنیك
ن ه پردازایدانست بلكه از نظر یاو نه تنها خود را آوانگارد م. نمود  یم نگ بوكس ورزیس  یا ر یل به صحنه تئاتر یمحل شنوندگان را تبد

هن یر  از پیر غ، در جلسات شعرخواتز . نده نام گذاشتند یل شاعر و انسان عرص آین دلیگران او را به اید. شد  ستی یفوتور  جنبش ادت  
 . كرد یكل ورزشكارانه اش جلب نظر میقدبلند و ه، زردش

 
ز
اضك و ایتحر ، تیشكا، اد یفر : در اشعارش. بود  كامال انقالت    ویل، گرچه زبان شاعرانه اش تلگراف  گوش آسمان را به خراش یم،  عیی

 اد خشن و وحش  یفر : گفت  یم ت  كایشاعر آمر ، تمنیبه نقل از وا. ان بود یلخت و عر  ق با لحن و سختز یدق یاو شاعر . انداخت
 لیاو در طول عمر كوتاه خود به دل. با خواننده و شنونده بودند  ت  الوگ هایاشعارش د. د سقف جهان را به لرزه اندازد یشاعر با

 . سه بار به زندان افتاد  ت  مبارزات اجتما
الت گرجستان در جنوب یدر ا یدر شهر كوچك بغداد 1893در سال ، س مورد نظر ما یشنامه نو ینقاش و نما، شاعر ، اكوفسیكیما

ز استال تی یاو هم وال . ا آمد یبه دن یه تزار یروس ز  نیر ز در دوره حكومت لن 1930در سال  اكوفسیكیما.  بود یر مشخص یر غل ی به دال یر
وست و در طرح و ثبت دو یست ها پیفوتور  یهیز -با وجود آوانگارد بودن به جنبش ادت   1922او در سال . نمود  خودكش  

 . فعال بود  – قه مرسوم عمویمیسل یبرا ك توگویس  ی -و –د یگورتان را گم كن:  عتز یفست آنها یمان
آنها . دارد  ت  اجتما یفه ایوظ ستی یبه نظر آنها هیز فوتور . نستند داید بعد از انقالب میشتازان فرهنگ جدیستها خود را پیفوتور 

بود تا انتظارات جامعه از شاعر را برآورده   آثار آنها كوشش  . ه ها یبا كمك واژهها ساخت نه با كمك نظر ، نو  د جهاتز یگفتند بایم
 . ت هیز یدر پروسه خالق د شعر یتول یاست برا یله ایبلكه وس، ستیسنده شعر نینو ، ده آنها شاعر یبه عق. كنند 
ابرها در  – اباتز یبه خ اباتز یاز خ –به ارتش هیز  فرماتز : از جمله، داد  غاتی یا تبلیك كننده و یتحر  ت  به اشعارش نام ها اكوفسیكیما

ز رسنش-اتیمصاحبه با مامور اداره مال –ستون فقرات  ت  ایردر یز  –خشتك تنبان  شاعر   –قانه یرف یدرود-انیرژه چپگرا –ل ی اتومبیر
 . انقالب یبرا یو رسود -كارگران

قرن  ات جهاتز یبعدها به ادب، ن آثار او یبلكه بهیی ،  گذاشتیر ر تاثیرا ز  یادی اشعار لرمانتوف نه تنها شاعران ز یر تحت تاث اكوفسیكیما
ز در كنار پوشك اكوفسیكیما، سابق یدر زمان حكومت شورو . ستم جهت داد یب ن شاعران  یواننده تر و نكراسوف از پرخ، لرمانتوف، یر

 . كشور شد 
شوند و ینجات سوار م ك كشتی یل در یل توفان و سیه دار به دلیطبقه كارگر و رسما، اكوفسیكینوشته ما، توفان نوح: شنامهیدر نما

 شیسم را آزمایالیو سوس – دمكرایس -یجمهور -الیه-پادشایه: آنها انواع نظامها مانند . پردازند  بهشت موعود یم یبه جستجو 
ز اندازند و به زم ا یمیه داران را به در یكارگران رسما،  ود یر حوصله شان رس م، ا بهشتیكنند و چون در آسمان و یم گردند و ی بر میر

ز بهشت زم، مینكه همانطور كه شاهد بودیا یادآور ی. سازند  را عمیل بهشت و اتوتر  یكنند در آنجا آرزو یم سیع تا آمدن   تز یساخیی
 . هذا ! یقس عل و . گورباچف ادامه داشت

ناك در رابطه با استال ز پاسیی ، ن شاعر كشور شوراها بود ین و با استعدادتر یاو بهیی : گفته بود   اكوفسیكی كه سالها بعد از مرگ مایر
ز ن دومیا: نوشت  یقتل  یبرا و حزت    كوشش دولتی یر

ی
 . خواه بود  ك شاعر ترف

ز لن ،  سم مورد دلخواه آنها یكمون:  گفته بود   اكوفسیكیدر باره ما، نداشت یسمها عالقه ایا به هیز مدرن مخصوصا به فوتور ی كه گو یر
  یسم شلوغ كار یكمون

 
 . د یر ستها را بگیرا مامور نمود تا جلو جنبش فوتور  او لوناچارسیك. است و خروس جنیك

 
 رسیم جو فرهنیك

د یاز تب شد نایس   یبلغورهاشان را یل شور و آتش رسودهاید و دلیست نامیآنارش یستهایهلیستها را نیسالها فوتور ، دولت
 
 

 . نام گذاشت دوران كودگ رسماخورده گ
و  ت  شور و احساسات اجتما. ل استیقا ارزش فراموش نشدتز  اكوفسیكیآثار ما یهنوز كه هنوز است برا ات آوانگارد جهاتز یادب
 . اندازد  و خشو ایران یم -دیسع –صمد : اد یاو ما را ب شنایس ت  بایز 
  

  سنده درتارنما یو مردان نو زنان شاعر ۔ ۱۶0
McCullers , Carson ( 1917 – 1967)  

وزها در محله ما موجب بحت  یا یچند از زنان شاعر خود تتز  ت  تارنما یبایز  یعكس ها نكه مردان هموطن از یشده كه جرا بعد ازا یز
توان یم یوتر یت كامپیبا در هر سایو تقر  دوباره رساغ شعر رفته، هنیزنان هم م، آوردند  یرو ، شیژانر شعر به داستان كوتاه نو 

ز ا مردستی ستی یونالیهم ناس و گایه نستی یفم، یانتقاد، ت  اجتما، با یاز اشعار معموال ؛ ز  شاهد رقیم ده ین پدیا ایآ. آنها شد ؟ ییر
 یاز ادامه پو  نشاتز 

 
بعد از پشت رس  ، فتهش  یر جوامع پیچون درسا، آن است ؟، كیرمانت یماندههایت باقیا محدودی، ا نبودن فرهنیك

ز حتا مرحله رمان نو   شیا مرحله نقدو مقاله نو یتر  یجد یآنها سالها است كه وارد ژانرها، شیگذاشیی
 

، ت  اجتما، فلسفز ، : فرهنیك
  عاطفز  یل فشارهاینكه بدلیا ای. ه و ذالك شده اند یر غ، باشناسانهیز 

 
ن یاز ا بعیصز  یا نبود وقت و آرامش الزم برایو  و خانوادگ

 د
 

نكه غالب پشان ید چرا بعد از اید پرسیاست ؟با و شخیص احساسات انساتز  یا ارضایشعر تنها نوع رسانه ، وستان مبارز فرهنیك
ان حوا اكنون با قدر ، دان شعر را خلوت كردند یم، آدم  د آنرا بخش  یا بایآ. به رنسانس دوباره آن كمر بسته اند ؟ خز ی تار یر تاخ یدخیی
شعر و  ین انرژ یاز ا بخش  ، كینده نزدید آنكه در آیبه ام. ات عام ؟ینكه ادبیا ایدانست و ، فشارقرارگرفتهات زنان تحت یاز ادب
 . ه گردد یر و غ جامعه شنایس، ترجمه، نقد و برریس، شهیاند، فلسفه، از جمله، گر یل دیضف مسا، خواهانهیحتا ترق یشاعر 

 نجا به زنیاكنون در ا، حال بعد از اشاره مخترص فوق
 

از عمر خودرا  یمیش از نیشود كه گرچه بیپرداخته م یسنده ایو آثار زن نو  دگ
 یاو در راه و هدف نو  ویل، معلول و فلج بود ، مار یب

 
 ، اش سندگ

 
 ید تا با خوانندگان آثارش در رابطه ایكوش  یر یناپذ به شكل خستیك

  انساتز 
ی
 . بماند  باف

ز مورخ. در آنجا درگذشت، بعد از جند سكته 1967درسال كا متولد شد و یدر آمر  1917خانم مك كولرز درسال  ات با ی چپ ادبیر
ز و دوش –ساعت بدون عقربه  –تنها  ك شكارجر ی، قلب: عتز یاشاره به سه اثر مشهور او   یر

 
انسان دوست  یسنده ایاورا نو ، ه فرنیك

كه در   ت  انسانها، پرداخت یه دار یرسما یكایاالت جنوب آمر یكوچك ا  یجوان شهرها یانسانها روج ت  دانند كه به موضوع تنهایم
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ك ید او بطور سنبولیتاك. ت خود هستند یفرد یدر جستجو ، ت  گانه؛ مخصوصا در زمان بحران و تحوالت اجتمایازخودب یجامعه ا

  ت  ك نظم اجتمایبودن و زوال  انساتز یر امون غیر پ
 

 یر شكمسمسئله و موضوع دوم انسان . باشد یمار میك جامعه بی ت  و دورو و دورنیك
 ، ت  تنها: یدر آثار و 

 
 یطیمعموال قهرمان آثار او در مح. با همنوعان است ممكن بودن ارتباط انساتز یر ا غیو شكست  رواتز  افشده گ

دوران بلوغ انسان است و مسئله چهارم نوشته  مشكالت و رسگرداتز ، موضوع سوم آثاراش. فاسد و روبه زوال محاضه شده است
 ، شیها

 
ح زندگ ز انگغم  رس   ت  اجتما سنتی  ی نرمهایر مار بوده و درگیا بیمعلول و  یا فكر یو  است كه از نظر جسیم ت   انسانهایر

  یسالها یاهایمك كولرز رو . باشند یم
 

 . داند ینابكار م یه دار یانسان دوزخ رسما بلوغ را تنها دوره شاعرانه زندگ
و در . داشت یا مانوفاكتور ساعت ساز ی یر پدرش كارگاه تعم. د ك خانواده متوسط مرفه گذرانده بو یرا خود در  كودگ  یاو سالها
  30نكه در یتا ا، ك گروه كنشت بزرگ شد یانو نواز در یپ یو ، لیبعد از تحص جواتز 

 
. د یاز بدنش فلج گرد یمین، بر اثر سكته سالگ

ز عنوان نخست   اتز توانست نشیم ایلین عنوان خیا. نام داشت“ كودك نابغه“نوشت  یكه و    داستاتز یر
 

سنده یخود نو  واقیع از زندگ
ز حادثه غم انگ. باشد   ی دیر

 
رمان  4د بعد از انتشار یاو كوش. بود  یبعد از ازدواج مجدد با و ، شوهر  خودكش  ، مك كولرز  گر زندگ

دازد  شیشنامه نو یبه نما، موفق  . بیر
  معتز : مانند  ش به موضوعاتی یكرد تا در رمانها  مك كولرزسیع

 
، خود  یو جستجو ، زوله شدن فرد یا، سانها رابطه ان، عشق، زندگ

دازد ؛ موضوعاتی   ینو یاو م. برخوردارند  ت خاضیاز اهم یو خرده بورژواز  كه حتا امروزه در جوامع صنعتی   بیر
 

گرچه   سد كه زندگ
ز خوشبختی  ز را دارد یارزش ز  ویل، ستین آبسیی ح مبارزه قهرمانان با رو  آثارش گایه. سیی خود در  عمیلیر غ یاها و آرزوهایهم رس 
 یو رمانها ت  د گرایفرو   روانشنایسیر او را تحت تعث یداستانها، نیاز منتقد یگر یگروه د.  هستند  یه دار یرسما جامعه طبقاتی 

 ینو  یتبحر در سبك و انشا. دانند یه گران میك شوالیرمانت
 

كت همدردانه با قهرمان مفلوك داستان سندگ ت و یموجب اهم، و رس 
 متقابل فرد و یر وزمندانه تعثیر سبب شد كه او بتواند پ، یو  یو ظاهر  نرمال بودن جسیمیر مار و فلج و غیب. دند یعظمت آثار او گرد

ت یچگاه به مشهور یاو ه ویل، ترجمه شده اند  غرت   یگرچه آثارش درغالب كشورها.  ف كند یقیی توصیگر را دقیهمد یجامعه رو 
 . د یالزم نرس واقیع و ادت   جهاتز 

و اورا ، سد ینو یم یت بهیی یو شفاف دهم چون او با روشتز یح میمن خانم مك كولرز را به فاكیز ترج: گفته بود   ین درباره و یگراهام گر 
ز ك به خواننده تلقیدئولوژ یا ایمیشمارم چون او پیبرتر از الورنس م سندگان بعد از الورنس یمك كولرز و فاكیز را تنها نو  یو . كند ی نمیر

مانند  یگر یسنده دیفلك نو ، لیامز در باره مك كولرز نوشت كه بعد از مرگ مالو یلیو . بودند  ت نو شاعرانهیحساس ید كه داراینام
ز به اشاره مورخ. د ینام ك جادوگر ادت  یاورا ، س مشهور یشنامه نو ینما، ادوارد آلت  . د یكا نزائیدر آمر  یو  سه یمك كولرز درمقا،  ادت  یر

در آلمان ،  از فرانسهیر غ، یو . افتی یشیی یت بیشانس و محبوب، ن ادت  یقدان خوانندگان و منتیم، سندگان همعرص خود یر نو یبا سا
ز مورد تحس گر و ز یر ز قرار گرفتید لیگفر ی انسنی   . یز

ز غمگ ت  از قهوه خانه ا ت  رسودها –تنها  ك شكارجر ی، قلب: از جمله آثار او  ز دوش –ساعت بدون عقربه  – یر  یر
 

اختالفات  – ه فرنیك
است كه در ساختمان  ت  امون جوان كر و الل و تنهایر پ، رمان قلب تنها . ه هستند یر و غ –چشم طال  –ك زن یك رسباز و ی– ت  زناشو

  راتز یو 
 

او  ت نست  یمشهور . ان انسانها استیم یو همدرد، تیمحب، دوستی : امون فقدانیر پ، ن اثر یسنده در ایانتقاد نو . كند یم زندگ
ز وشد“ ن رمان او را یبهیی . ن رمان بود یامروزه بخاطر ا  یر

 
 یاست كه م آن داستان دخیی جواتز . دانند یم“  ه فرنیك

 
 خواهد در زندگ

كت نما ت  زناشو و ابتذال  یشداور یاز پ بار اصالح نموده تا در آن نشاتز  20ن رمان را حدود یمك كولرز ادعا كرد كه ا. د یبرادرش رس 
 یاز آثار سال یدیده و آنرا تقلینام جواتز بلوغ  یات سالهاین رمان را ادبیا، ن ادت  یمنتقد. روانشناسانه بروز نكند 

ز
. نمودند  نگر معرف

ز ساكن یدرباره تنگ نظر ، یقهوه خانه ا یرمان كوتاه رسودها ك شهرستان پرت افتاده جنوب است كه بر اثر ورود انسان معلول ی یر
ز وه پولدار شهر همخانه نیچون آن جناب با تنها زن ب، دهیدچار اغتشاش گرد، و كوژپشتی  جنجال و  یرمان فوق حاو  .  شدهیر

  یو ارزشها مردیم یاحساسات و ترانه ها
ی
ن اثر ین نوول را مهمیی یا، از صاحبنظران گرویه.  آن شهر ناكجاآباد داغان است اخالف

چار د، پادگاتز  و عاطفز  رواتز  یل فشارهایكند كه به دلیبرخورد م خواننده به رسبازاتز ، از او  یگر یدراثر د. دانند یخانم مك كولرز م
در . است یاهان بندر یس ت  و تنها یامون اختالفات نژادیر پ، كتاب ساعت بدون عقربه.  كنند یم خودكش   شده و گایه شانحایلیپر 
است كه خود رسطان خون گرفته و درحال  یدكیی دارو ساز ، قهرمان داستان، سنده نوشته شدهین رمان كه در زمان فلج بودن نو یا

االت یا یل اختالفات نژادیدانند كه طبق مد روز به مسایاز فاكیز م یدیكتاب چشم طال را تقل  . است، ن دادنیجان به جان آفر 
دازد یكا میجنوب آمر  ا بدون یگو ،  سد یبه روش الورنس بنو  ل و رماتز یبه سبك اون یشنامه اید تا در آغاز نمایمك كولرز كوش. یر

 . ت الزمیموفق
 

ز ۔ ۱۶۱  فرهنگ و رمان، مارکسیسم، باختیر
 

لزلهورا ز  Michaeil Bachtin (1895-1975). ی بورژوازی برای چپ های میی
 

ز  در ، فیلسوف التقایط یا رویزیونیست روزهای آغازین انقالب اکتی  ، زبانشناس و نظریه پرداز ادبیات و فرهنگ، میشائیل باختیر
 . در شوروی سابق درگذشت ۱۹۷۵در روسیه بدنیا آمد و در سال  ۱۸۹۵سال 

مشهوریت بعدی او در غرب مدیون مبارزه وی علیه . نویسنده و قهرمان داستان هستند  تتیک فلسفز در باره رابطهآثارش غیر از اس
ز و کتاب مشهور وی یعتز . فرهنگ انحصاری استالینیستی بود  " نویسنده و قهرمانش " تحت تاثیر آثار لوکاچ و کتاب " تئوری  باختیر

 . رمان " او بودند 
ز در سال  اتز معروف او در باره " خدا و . یک پای خود را از دست داد ، به سبب بیماری ۱۹۳۸تگیر و در سال دس ۱۹۲۹باختیر سخیز

یقینا ، دستگیر نمیشد و در مسکو میبود  ۱۹۲۹امروزه اشاره میشود که اگر او در سال . انجام گرفت ۱۹۱۸سوسیالیسم " در سال 
 . ر نیم برد بد ۳0جان سالم از محاکمه و ترورهای استالینیستی دهه 

 در شوروی تصمیم به انتشار مجموعه " فلسفه زمان حال اروپای غرت  " گرفت
ز ز . در دهه بیست قرن گذشته محفل باختیر باختیر

ز دانشمندان. در کشورهای انگلیش زبان بعنون نابغه علوم انساتز معروف شد ، ۱۹۷۵یعد از مرگ در سال   او را ییك از نخستیر
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ی .  بشمار یم آورند  ۲0قرن علوم اجتمایع اروپا در  وی در ، در دهه هفتاد ، ساله وارد غرب شدند  ۷0گرچه غالب آثار او با تاخیر

 . غرب مشهور گردید 
اخالق پدیده ، فرد و ذهن گرات  کوهن، انسانشنایس کانت –اشاره میشود که آثار او متیك به سنت فلسفز غرب از جمله  امروزه

ز تاثیر مهیم از خود بجا گذاشت. هستند  و افکار اجتمایع زیمل، شنایس شلر  ز نیر . پدیده شنایس هورسل روی مفهوم سازی باختیر

ز بر اساس اخالق پدیده شنایس ماکس شلر است اف به گناه در آثار باختیر یک برگسن که در آغاز . همدردی و اعیی  قرن بیست هیز
 ت  تاثیر نبوده است، در روسیه خوانندگان زیادی داشت

ز ز روی باختیر امون. نیر ز در مخالفت با نظریه فروید پیر " من اسیر آن  باختیر
ز غیر از وطن خود . است " یم گفت که ضمیر آگاه خییل پیچیده تر از ضمیر ناخودآگاه در روان انسان است در کشورهای ، باختیر

مشهورشد ، فرانسه، لهستان، زبان انگلیش، آلماتز زبان ز ز  منقدین ادت  مدیع هستند که.. وایتالیانیر نویسنده و قهرمان ، در آثار باختیر
 دیدار و برخورد میکنند ، داستان

 
ز یعتز کتاب " نویسنده و قهرمانش در وحدت استتیک " تحت . با هم در زندگ ین اثر باختیر

مهمیی
هها  ز  فلسفه زند ، پدیده شنایس، نوکانتیسم، فرمالیسم، مارکسیسم –منابع و بحث های روز قرن بیست مانند ، تاثیر انگیر

 
و فلسفه ، گ

ز چنان قوی بود که او در سال . دین بودند  و موضوع در ، فرم، مقاله " مشکل محتوا  ۱۹۲۸تاثیر مکتب فرمالیسم روی باختیر
 . خالقیت کالم " را منتش  نمود 

 هستند 
 

ز آمیخته با نظریه فلسفه زندگ ز تر از کتاب . غالب آثار آغازین باختیر  مطمی 
ز
 استاو میگفت که کتاب اتوبیوگراف

ز
. بیوگراف

 بوجود یم آیند ، کار با مواد خام است،  هیز ، در نظر او 
 

ز میگفت  . و اهمیت و معتز استتیک همیشه بر اثر رابطه هیز و زندگ باختیر
 و هر لحظه آن

 
یم یا ارزشمدارانه رفتار کنیم، که باید در زندگ همیشه در ، و حوادث، انسانها ، در نزد او اشیاء . موضیع ارزیس  بگیر

 . با ارزشها آمیخته میشوند ، افق دوردستیک 
ز خالق نظریه رمان و نظریه داستان روایتی بلند است بخش  از ، نظریه رمان و استتیک فلسفز او در نظریه ادبیات مدرن. باختیر

 مهم قرن بیست هستند 
 

گورگ در انستیتو   ۱۹4۱در سال ، او که فیلسوف فرهنگ و نظریه پرداز ادبیات است. عرضه های فرهنیك
امون ادبیات جهان تحقیق یم نمود   یک . در مسکو پیر

 
ز کورکورانه نبود چون او همیشه در فلسفه زندگ مارکسیست بودن باختیر

ز در سال .، هستی انسان را پدیده ای اجتمایع میدید ، وی همچون مارکس. رابطه دیالکتییك میان فرد و جمع را عمده میکرد  باختیر
او میگفت که رابطه میان خدا و انسان مانند رابطه . گایه با نام مستعار کانائف مقاله مینوشتبه سبب ترس از تعقیب   ۱۹۲۶

 . نویسنده و قهرمان اثر است
 

به اصول عقلگرایانه ، رویزیونیست بودن وی در آنجاست که به بهانه انتقاد از تئوریزه شدن زندگ
 . جوات  منفز داد ، عرص روشنگری

ز کند و این کوشش نه در تئوری فلسفز و نه در استتیک او مینویسد که وظیفه یک ا ستتیک آینده نگر در آنجاست که مرزها را تعییر
د ، هیز   باید انجام گیر

 
مبارزه عرص روشنگری و عرص رمانتیک در تاری    خ فرهنگ اروپا به اشاره نیچه از زمان . بلکه در یک اخالق زندگ

 . شد جدل خدای آپولو و خدای دیونیس در یونان آغاز 
ز  ، بلکه بشکل نوزات  و تولد ، گفته بود که خالقیت حقیفی خود را در آنجا نشان میدهد که نه بشکل آغاز یا ادامه  نیکوالی باختیر
 . ظاهر میشود 

ی
د که از نظر اخالف ی قرار گیر ز ز . عمال دنبال میکند ، در هیز باید انسان از نظر استتیک تحت تاثیر آن چیر مخالفیر

ز با اشاره به وی او از اللهه دیونیس باختیر ز ، پیر  . حالتی رسیم داد ، مدیع هستند که او به حاکمیت استالیر
ز در مقاله " هیز و مسئولیت " در سال   شد ، ۱۹۱۹باختیر

 
در  ۱۹۲۹وی در سال . خواهان جدات  مارکسیستی میان هیز و زندگ

ی داستایوسیك " را ، رابطه با رمان چند صدات   ز بر . منتش  نمود مقاله " مسائل خالقیت هیز امروزه اشاره میشود که مقدمه باختیر
 . از پایگایه مارکسیستی نوشته شده است، مجموعه آثار دو جلدی تولستوی

" مدودف" و "ولوشینوف" آنزمان دو کتاب با عنوانهای " مارکسیسم و فلسفه زبان " و " فرویدیسم و  ز یعتز دو همکار سابق باختیر
ز نوشته است. کردند   را منتش   روش علم ادبیات " ز احتماال باختیر  از محافل ادت  ادعا میشود که این دو کتاب را نیر

 . امروزه در بعیصز
 و شکست 

 
کتاب " نویسنده و قهرمانش " را کوشش  برای خروج از گمرایه پست مدرن میدانند که مدتهاست به مرحله افشدگ

ز سالگرد تولد د ۱۵0در جشن  ۱۹۷۱در سال . رسیده است ز ، در مقاله " مسائل ادت  آثار داستایوسیك "، استایوسیكمیر باختیر
 . اشاره نمود که نوگرات  رمان اروپات  از طریق داستایوسیك انجام گرفته است

ز منتش  شدند  ۱۹۸۶در سال  ی واژه " از او نیر
مقاله " . دو کتاب " جستاری در باره بوتیقا و نظریه رمان " و " استتیک خالق هیز

ز داستان ر  ز اکنون در انستیتو گورگ در شهر مسکو . روش شنایس تحقیفی رمان است، وایتی و رمان " باختیر آرشیو آثار باختیر
 . نگهداری میشود 

 

  Michel Foucault (1926 – 1984) فوكو شلیم۔ ۱۶۲

 

 !  یفلسفه عشقباز  تا  از فلسفه طبقاتی 
 . فلسفه غرب از انسان مدرن ؟ ستی یف ترور یتعر 
 
ز نخست، یفرانسو “ یساختارگرا“لسوف یف، شل فوكو یم گرچه او در دهه .  ان متفكران بود یدز در میر ایعالج ناپذ یمار یب  قرباتز یر

گر ید و رساغ موضوعات دیدست كش“ مبارزه طبقاتی “ از فلسفه ست فرانسه شد ویلیعضو حزب كمون شصت قرن گذشته مدتی 
ز ن گونه مسائل را نیاو ا. ان پرداختیدفاع از حقوق همجنسگرارفت و به ، ك و روابط جنشیاروت، عشق: انسان مانند  از   بخش  یر

 
 

 ت  ه بر عقل گرایگفت كه غرب با تكیاو م. اش دهها كتاب و مقاله منتش  نمود  ت  خود شمرد و در رابطه با همجنسگرا مبارزه فرهنیك
ا ی، گوناگون  یگرا پرداخته وآنان را به بهانه هانو  یاز انسانها ستی یف ترور یل قرن گذشته به تعر یاز اوا، خود  سم ذهتز یو هومان
با نصب كردن ، ابان و مكاتز یكوچه و خ،  ا در رس هر چهارراهید و بازداشتگاه نموده و یتبع، مارستانیب، مارستانیت، زندان: روانه
ز دورب و  روابط جنش“ كتاب   ،شاهكار فوكو . ر نظر گرفته استیهمه جا ز ، ستی یانسان را به اتهام ترور ، دئو یو و  مخفز  ی هایر
لسوف فرانسه بعد از سارتر ین فیفوكو مشهورتر . افتی جهاتز  تیمشهور “ جنون و جامعه “ او با كتاب  ویل، نام داشت“ قت یحق

ز جامعه فرانسه ن“ فرهنگ“ب یصاحبنظران اورا طب. است چه از یتكرار انتقاد ن، ت  گرا  سم و ذهتز یانتقاد فوكو از هومان. ده اند ی نامیر
ز بود یاز ز  یگر یا شكل دی“  شكل خاض“  یچه در جستجو یاو همچون ن. غرب است ت  ت عقلگراسن  عتز یفلسفه ، در نظر او . سیی
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  یگر ینكه انسان بتواند جور دیا یبرا، و ارزیس   یفكر  یچهارچوب ها

 
است كه با كمك  جنبش  ، گفت كه فلسفهیفوكو م. كند   زندگ

سد كه چرا جنون گرفته ها مثال حق ندارند تا نوع دیاو م. اعتبار نموده را ت   یمیق قدیا حقایانسان خودرا آزاد كرده ، آن از  یگر ییر
 
 

كرد یاحساس م، وبیجامعه مع یب اخالق و ارزشهایخودرا تحت تعق، تمام عمر ، ت  ل همجنسگرایفوكو بدل. كنند ؟  را عمیل زندگ
 . از دست داد  ب بودن را یاحساس تحت تعق، فقط در بسیی مرگ، چارد سنتیو بقول ر 
را  ت  سازمانها، غرب یچون فرهنگ خردگرا، افتی ت  غلط اجتما“ یساختارها“د در یرا با رواتز  یهای  مار یشه بیسد كه ر ینو یفوكو م
 یا رفتار دیشان را محدود كند و یل داده تا دگر اندیتشك

ز
، نگونه موسسات و سازمانها یدر ا، جهیدر نت. د ینما گران را تابوگونه معرف

ت از یبه حما، ست فرانسهیفوكو بعد از خروج از حزب كمون، نكهیح ایتوض. شه حاكم و حاضز استیگران همیفشار به د خواست
ز خ فرهنگ نی    تار ، و جنون، سكش، عشفی ، جنش: خ روابطی    تار ، در نظر او . سم در اروپا پرداختینیان استالیقربان  یادعا.  استیر

فوكو نه تنها فرهنگ گذشته  یه هایفرض. د بود یه فرو یبر اساس نظر ، اقتدار گر  یرهاق ساختایتحت فشار قرار دادن عالئق از طر 
ش ننموده یبه جواب انتقادها تاكنون كمیك، ت زدن به او یو اتهام آنارش. بلكه قصد انفجار آنان را نمود ، ر سئوال برد یغرب را ز 

 . است
ا در یو  یچند بعد چون ما در جهاتز ، مطلق است“ قت یحق یو جستج“وداع با ، فه فلسفهیند كه امروزه وظیگو یان میساختارگرا

 ، هم یچند جهان مواز 
 

 ، ستیقت نیاز حق ت  پرده زدا، گر یم و هدف دیكنیم زندگ
 

و  خز یتار ، ایسیس، بلكه موضوعات: فرهنیك
اوس یو او ، ارترونالد ب، الكان، فوكو : مشهور قرن گذشته یچهار متفكر ساختارگرا. افته اند یت یمردم اهم یبرا انساتز  ، اشیی
ان یساختارگرا. نامند یم“ ان یپسا ساختارگرا“ و دلوژ را امروزه ، دا یدر ، الكان: اش مانند  یفرانسو  یفوكو و هم سن و سالها. بودند 
 : همه مخالف فلسفه ذهنگرا و جانبدار ، ك موضوع باهم وحدت نظر داشتند؛ آنان همچون سارتر یدر  فلسفز 

 
و ، استیس، زندگ

ل و نقش یخواستند كه پروسه تشكیآنان م. بود “ شده  یساختار  یگفتمان ها“  امون یر ق پیتحق، نه كار همه آنانیند و زمشد هستی 
ختم  ، سمیعلم زده شد و به فلسفه فرمال، خود ، ت  نكه رسانجام فلسفه ساختارگرایند ؛ تا ایرا روشن نما انساتز -اجتمایع یساختارها

 . د یگرد
بودند كه در  بحث و جلسات كالن و عمویم، “گفتمان “. د یها ساختارگرا ندانست بلكه در مبارزه با آن كوشفوكو بعدها خودرا نه تن

ز ب، چهارچوب آنها  ز ن باور بود كه در گفتمان ها نیفوكو بر ا، گردد یرابطه و تماس برقرار م،  انسانها یر ، اخالق، جسم، خانواده:  مانند یر
ز در گفتمانها ن، چهیا بقول نیو . شود یمبه انسان اعمال زور و قدرت ، و سازمان ن یبه ا. دن وجود دارد یبقدرت رس یبرا“ اراده“ یر

ز شكاك ن یشمندیتوان اندیفوكو را م. گران بودن استیع نمودن دیا مطیحذف ، شه؛ در محفل ها یل هدف همیدل چون ،  دانستیر
ز قت نیگفت كه حقیاو به تمسخر م  . خاص خودرا دارد “ خی    تار “ یر

  57در سن  1984ا آمد و در سال یدر فرانسه بدن 1926در سال شل فوكو یم
 
او فرزند . دز درگذشتیا یمار یدر اثر ابتال به ب سالگ

ز محل و ، كا یا در آمر یفرنیكال  فوكو در شهر آفتات  . و فلسفه خوانده بود  ك پزشك بود و خود در دانشگاه روانشنایسی در حال ساخیی
 . افت نمود یدز را در یا یمار یمنتظره خی  بیر ود كه عاش ب یكور یهواداران اپ یبرا مكتت  

، اتیز و نفسانیاستفاده از غرا، در علوم انساتز  و باستانشنایس یحفار ، جنون و جامعه، قتیو حق روابط جنش: از جمله آثار او 
 . هستند ، تولد زندان –ه یب و تنبیو تعق، به فكر خود بودن

  در فلسفه“ اشتها“فلسفه فوكو را فلسفه 
 

ز ن زندگ ز یز “ یگر ینوع د“ یبرا، گوناگون  یت هایاو به انتقاد از محدود. ده اند ی نامیر سیی
اوار انتقاد استید كه در هومانینام یك را حوزه ایو اروت جنش، عشفی : از روابط ت  فوكو نازضا. پرداخت سد كه یو م سم غرب رسز یر

ش یپ، عشفی – روابط جنش یف آزادیبه تعر ، ك هستی یكمك استتاو با  . از اخالق حاكم شد  بخش  ، انسانها  ت جنشیچگونه فعال
 و عشفی  را كشف نمودند كه موضوعات جنش ت  شنهادات و راههایپ، باستان یهایها و رومیونانی، درنظر او . ت پرداختیحیاز مس

ز ف و تحسیاو به تعر . را حل نمود   نگونه روابط احسایسیشت او قصد دا. ونان باستان پرداختی یستوكراتهایار   از روابط عاطفز یر
ز ب  . د ینما ا عمیلیفرنیدر كال ی انسانها را در مجتمه ایر

گفت  یچه میه بر نیو با تك ت  در مقابله با عقلگرا. طرح آرزوها نمانده است یبرا ت  گر جاید، كیك جامعه بوروكراتید كه در یگو یاو م
 یخدا، دهن آپولو  ید و تو یآن به رقص درآ یرو ، چهیورد نظر نم“ زردشت“را آماده كند تا  ید صحنه تئاتر یبا 20كه فلسفه قرن 
 یه و پاشیاو قصد نمود تا به تجز . بزند ، عقل و منطق

 
 یآزاد یل مبارزه برایبدل، ت  انتقاد او از خردگرا. سم غرب كمك كند یهومان دگ

ز است و میز “  یگر ینوع د“  ت مكتب یانسان، رد نظر ماركس و هگلمو  خز یت تار یانسان، مدل غرت  ، ت  گفت كه بر اثر عقلگرایسیی
ز در حال از ب، سارتر  ستی یالیستنسیت اگز یو انسان، آوگوست كنت یسم و مثبت گرایتی. پوزو  ز هستند یر در  او خواهان تحویل.  رفیی

 ، فكر كنند  یگر یارزشها شد تا انسانها بتوانند: جور د
 

دازند یو ، ند ینما زندگ پست “ر یفوكو و سا، صاحبنظران. ا به عمل بیر
ز ن“  یچه این“دگریك های یر ر تعثیرا ز “ انیساختارگرا  یر : ضمیهایكیكال به درون تار یخواهد كه بطور رادیاو در فلسفه م. دانند ی میر
در نظر او . د ینائل آ یدیجد و باستانشنایس یات حفار یبرود تا به كشف، ك مردمیو فرهنگ فولكلور ، جهان اسطورهها ، ناخودآگاه

دازد  یروشنفكر  ت  خگرایو تار  ت  ذهنگرا یآنست كه به نابود، ستی یهومان یر ك دانش غیفه یوظ  . بیر
 

 . ازنویسنده آن میشود  گایه کتاب مشهورتر۔  ۱۶۳ 
 

 . رسوانتس ورمان دن کیشوت درادبیات جهاتز غرب
Miguel Cervantes (1547 – 1616)  

 
و دن کیشوت ، شاهنامه مشهورترازفردویس، ترازمویستورات مشهور ، هاملت مشهورترازشکسپیر ، برای بعیصز ازماها ممکن است

ین داستانشایان تمام ، سال پیش400نویسنده اسپانیات  متولد در، میگول رسوانتس. باشند ، مشهورتراز رسوانتس ییك ازبزرگیی
انته وشکسپیر اورادرادبیات جهاتز غرب در ردیف د. دریک خانواده ساده ومعمویل بدنیا آمده بود ، دورهها وخالق رمان مدرن

شده است 2300زبان ترجمه شده و  68جلدی دن کیشوت اوتاکنون به  2کتاب .  بشماریم آورند  تنهادرزمان خوداو این  . بارمنتش 
، دانشجویان، چوپانان، دررمان فوق خواننده امروزی بافرهنگ وزبان گروههای گوناگون: پیشه وران. بارتجدیدچاپ گردید 16کتاب 
وروحانیون آنزمان جامعه ، هومانیست ها ، ادیبان، قماربازها ، کولیها ،  پاسبان ها ، خالفکاران، پااندازها ، کش ها جا ، فواحش، رسبازان
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کت کرده بود  1571رسوانتس چون درسال . اسپانیا آشنا میشود  نه تنها دست چپش ، درجنگ دریات  میان اسپانیا وترکیه رس 
وهای ترک5راازدست داد بلکه  نیر  . ده دزدان دریات  در الجزایرگردید وسپس بر ، سال اسیر
 تراژدی، دن کیشوت، قهرمان این رمان. رمان دوجلدی دن کیشوت است، شاهکاررسوانتس

ز
 تنگدست بایک بیوگراف

ز
اف -یک ارس 

ز بارازطریق این کتاب . اثری مردیم درغرب بحساب یم آورند ، کتاب فوق رابعدازکتاب انجیل.  کمدی میباشد  رسوانتس برای نخستیر
از نقدادت  . مسائل ادت  زمان خودپرداختبه  است، این رمان غیر ز دراین  . انتقادی ازجنگ طلت  دوران شوالیه ها وسوارکاران اسپانیا نیر

 وهم، هم ایده آلیست ها ، هم رئالیست ها ، درآینه آن کتاب. شخصیت نام برده شده است 700از، کتاب پیچیده روان شناسانه
ین نمایشنامه بدانند ، اگر هاملت رامنتقدین ادت  . ابند رمانتیک ها خودرا دوباره یم ی ز وب  هیی ین ، اولیر ز وب  هیی دن کیشوت را نخستیر

مقایسه ، دن کیشوت رابادو قهرمان دیگر تاری    خ ادبیات غرب؛یعتز فاوست اثرگوته. رمان غرب بشماریم آورند  وهاملت اثرشکسپیر
شدند 1616درسال وبخش دوم آن  1605بخش اول رمان دن کیشوت درسال . میکنند  آنرامبارزه تراژدیک ، دردوران رمانتیک. منتش 

ی بررمان شواله ای. ایده آلها علیه واقعیات بشمار یم آوردند  ز ، عشق قرون وسطات  ، بخش اول این رمان شامل سه موضوع: طیز
ی ایده آلهای افالتوتز هستند  دن کیشوت ، دوم رمان ویل دربخش، دراین بخش دن کیشوت انساتز است عملگرا . وبحث های هیز

دازانه علیه غولهای آسیاب بادی به مبارزه یم پردازد  امون رفتارانساتز . خیالیر ونه فقط نقد ، این کتاب درمجموع مثایل است پیر
ی برادبیات سوارکاری رسگرم کننده آنزمان ز دچارنوستالژی ، درجهاتز خیایل، دن کیشوت بعدازمطالعه رمانهای سوارکاران. وطیز

ند -گری میشود وبااعمایل تراژدیکقهرمان   ز اوبه سبب مطالعه رمانهای رسگرم کننده . کمدی دست به ماجراجوت  برای نجات نییك میر
 میشود ، شواله ای آنزمان

 
دازی وافسانه زده گ مبارزه ، اجرای صلح، اوازجمله وظایف عیاری خود . ازواقعیات دورشده ودچار خیالیر

ان جوان را دارد ، زنان بیوه، یمها و کمک به یت، علیه فقروت  عدالتی   . ودخیی
 پرماجرات  داشت

 
ترکها ، ومامورمالیاتی ، دریانوردی، ملواتز ، او به شغلهای رسبازی. رسوانتس خود زندگ دست زد و نه تنها اسیر

ز دچار شکست گردید ، وزندان سلطنتی اسپانیا شد   . بلکه درزمینه نمایشنامه نویش نیر
ز بحساب یم آورند که با این کتاب راکوشش  درراه  انجیل ، صفحه آن همچون کتاب کمدی الیه دانته 1100رئالیسم مدرن نیر

این رمان نه تنها آینه ای از درد ورنج انساتز است بلکه مانند دیتز دراسپانیا . واقعیات بخش  ازتاری    خ اسپانیا شمرده شده است
  امروزه، منقدین ادت  . درمقابل مسیحیت کاتولییك قرارگرفت

 
بخش اول آنرا مربوط به دن کیشوت وبخش دوم آنرادرباره زندگ

ز ، چون رسوانتس دراین رمان. خودرسوانتس بشماریم آورند  آندو همدیگرراازاین ، ودن کیشوت قادر به عمل است، قادربه نوشیی
از خصوصیات دن کیشوتی و  یعتز ترکیت  ، خییل ازماها چهرههات  رسوانتش هستیم، به ادعای روانشناسان. طریق تکمیل میکنند 

؛چهره دیگرآن رمان  . سانچوت 
دانست توماس ، مارک تواین، استاندال، رسوانتس روی فلوبر . امروزه میتوان رمان نویش درغرب را مدیون آثاررسوانتس وشکسپیر

گذاشته است تاثیر ز ه نیر رسوانتس در یک روز در  او و . رمان دن کیشوت رامطالعه کرده باشد  1611شکسپیر گویادرسال . مان و غیر
، استاندال، او وشکسپیر موجب رشد ادت  تورگنیف. گوته و مونتگتز بشمارآورد ،  رسوانتس رامیتوان درردیف تولستوی. گذشتند 
ز بار به کشف او موفق شدند ، بعدازمرگ رسوانتس. و داستایوسیك شده اند ، پروست ، گروه دیگری ازمنقدین ادت  .  رمانتیکها نخستیر

یک نامیده اند -رمانتیک، نشات  اورا سبک داستا ز  . متافیر
ی
ایم اخالف یک یافت-ژانر رمان اززمان او تا دوره پروست احیی ز  . متافیر

، دن کیشوت، الگاالته، و نوول است؛ازآنجمله: محاضه نومانیا ، رمان، درام، رسوانتس درآثارش خالق تمام ژانرهای ادت  مانند شعر 
یک شهراسپانیات  درمقابل ، درکتاب محاضه نومانیا . هستند ، رنج و زحمتهای پرزیل وسیگموس، سفر به پارناس، نوولهای نمونه

دازد  دازد که مطابق ، درکتاب الگاالته. سلطه گران رویم به دفاع ازخود مییر او به طرح زیبات  ونکامل انسان درفلسفه رنسانس مییر
به ادعای اونمونه ای است که تمام جنبه های رمان نویش ، یلکتاب رنج وزحمت پرز .  آموزش درس های عشق نوافالتوتز هستند 

ز . عدد آنها به زمان ما رسیده است 18رسوانتس تنها  نمایشنامه 60از . زمان خودرا شامل میشود  رسوانتس خالق نخستیر
دازد  ی دوره باروک مییر

ع اودارای عناضی: نمایشنامه های متنو . نمایشنامه تراژدیک میل اسپانیااست که درآن به عناض هیز
ونبوغ  اودرنمایشنامه هایش خواننده وتماشاجر را به. خلفی و فولکلوریک یم باشند ، ادت  ، تاریخز ، اتوبیوگرافیک جالب ترین وجه هیز

مجموعه نوولهای رسوانتس ازشاهکارهای ادت  ، بعدازرمان دن کیشوت.. انساتز درعرصجدید واستتیک دوره باروک جلب یم نماید 
مهیم روی ژانر نوول ونوول نویش قرن . اوهستند  -نوولهای اوباکمک وظایفز اجتمایع. غرب ازخودبجاگذاشتند  19نوولهای اوتاثیر
 
ی
 تازه ای به ژانر نوول دادند ، اخالف

 
 . زندگ

ایم خاص  برای گرچه ادعا میشود که رمان دن کیشوت دردوره طالت  اسپانیا نوشته شده است ویل جامعه اسپانیا آن زمان احیی
بشماریم آورند  16این رمان را نگایه بدبینانه به دوره پایان قرن . مرگ وعزاداری قائل بود  ز  . نیر

 
ز بار به زندگ رسوانتس نخستیر

دازد که از شناخت واقعیات عاجزاند  گرچه این رمان نگایه ناامیدانه یا بدبینانه به ایده آلها را .  تراژدیک اشخاض دزعرصجدید مییر
 خودهستند نشان میدهد ویل

 
.  آن خوشبینانه به توانات  های انساتز هم اشاره میکند که قادر به حل مشکالت درزندگ

 وعملگرات  ، باوجوداشتیاهات مدام دن کیشوت
 

دائم . میباشد  فلسفه خوشبینانه او ، تصمیم به ادامه زندگ خواننده این کتاب زیرتاثیر
و تراژدی قراردارد  ز خودرا یم ، چون انسان درهستی شنایس او ، دیک دن کیشوت ایجاد همدردی میکند چهره تراژ ، ودرنزدخواننده، طیز

مانند تعداد هاملت ها میان خوانندگان ، منقدی نوشته است که تعداد دن کیشوت ها به اندازه تعداد خوانندگان است. بیند 
ودرحالیکه سانچو ، تی وثنوی میدهند تشکیل جهاتز دوئالیس، دن کیشوت و جوان روستات  همراهش یعتز سانچو . وتماشاگران آن

 سوارکاری با یابوی زهوار دررفته خود ، عملگرا وهوشمنداست
 

قصد نجات جامعه اسپانیا را ، دن کیشوت باحداقل امکانات جنیك
 . دارد 
 

  خواه اشیو شاعر جمهور  یبورژواز ۔ ۱۶4
 

  John Milton (1608 – 1674 ) لتونیجان م
  ! خواه  یشاعر جمهور  یخدا و جزا
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ز لتون را نخستیم   44كه اودرسن یدانند و زمانیش میسال پ 350ا در یتانیخواه بر ی شاعر جمهور یر

 
خودراازدست  ت  نایقدرت ب سالگ

. كنند یم یخ و شاه روشنگر یه شیدانسته كه عل كساتز   یبرا ل جزا و عقوبت الیهیآن واقعه رادل، خیون مسیسا و روحانیكل،  داد 

امون او یر پ. شاعر مبارز خودباشد  یش دارایسال پ 350در  ك كشورغرت  ی خوایهیه جنبش جمهور ب است كیعج، درنظرخواننده
، یبورژواز  خوایهیاز جمهور  یو به هوادار  و ضدسلطنتی  ت  سایضد كل، لتون ازموضع ضد فئودایلیآمده كه م، اتیخ ادبی    درتار 

ادگزاران یاز بن یكی، بلكه قبل از جان الك، سین شاعران انگلیازمهمیی  یكیاونه تنها . د ید را آنزمان به آواز كشیانقالب و جنبش جد
الیل  غالب شاعران غرب دمخور دربار سلطنتی ، ش ازاو یتازمان پ. دانند ی میر نبوغ اورا درحد دانته و شكسپ. د بود یسم عرص جدیی 

سال  20لتون در یم. ر سئوال برد یه ز ن و دولت و اخالق حاكم را بیاست كه د خوایهیاوشاعر جمهور . كردند یم ت  حه رسایبوده و مد
اودركنار . است، افتهیبهشت گمشده و بهشت باز : مانند  یر ین وجود او خالق آثار فناناپذیبا ا، كامل بش برد   ت  نایآخر عمر درناب

م كه یدانیوزه مامر . كنند یسه میبا هومر مقا، یت كور یاورا در وضع ادت   ت  توانا. است شیسندگان انگلین نو یازمشهورتر  یكییر شكسپ
ز س نیبورخس و جو ، لتونیچه و مین، ازهومر یر غ    درمقطیعیر

 
 . نا شدند یخود كور وناب اززندگ

 یآزاد، تز یاصالحات د، مطبوعات یآزاد: خواهان، سالها مبارزه اویط. دانست یكی سا را با آدم كش  یدربار و كل یلتون كتابسوز یم 
 ین و كلیمنع دخالت د، حاكم مستبد  یبركنار  یحق خلق برا، حق طالق

 
  یفرد در تمام حوزهها یآزاد، مردم سا درزندگ

 
و  زندگ

ز ن و جند مایه، شد  مخفز  مدتی ، ب قرارگرفتیاو سالها تحت تعق. شد ، كیت دمكراتیم و تربیاست تعلیو س تجدد خوایه، نید  به یر
 . د یسپس آزادگرد، ت  ت اجتمایل مشهور یبدل ویل، زندان افتاد 

 یاونه تنها به دفاع از انقالب بورژواز . است ش از دمكرایسیپ، یجمهور  یبسو  زان تحول دولت مطلقه سلطنتی ازمبار  یكیلتون یم
به ، لتونیم. شد  1649در سال ، سیپادشاه مستبد انگل، اعدام چارلز دوم یبرا، ید حكم مجلس جمهور ییبلكه به تا، ضد سلطنتی 

 . ن دوره حكومت چارلز دوم پرداختیودن مبارز نم ب و زنداتز یتعق، سانسور ، یه كتابسوز یمبارزه عل
 ، میرا بباز  ایسیگفت كه اگر ما جنگ و مبارزه سیاو م 

 
از ،  بكشانند یر مان را به زنجیاگر پاها، میوز شو یر د پیبا درمبارزه فرهنیك

 یكهایرمانت. دند یستانها ناملتون را شاعر پروتیك ها و میدانته را شاعر كاتول، مذهت   ن ادت  یمنقد. مید استفاده كنیمان بایدستها
ز نخست. خواه بودند یجمهور  ن شاعرانقالت  ی ایر سالها تحت تعث ادت    ت  اروپا یر كشورهایلتون درسایت میولیی موجب مشهور ،  بار یر
ان ونیت در دوره یتئوكر  و گله داران  اشعار چوپاتز یر ل پرداخته و سالها تحت تعثیبه مطالعه اشعار هومر و ورژ  او درجواتز . شد 

 . ند یافر یواالتر از مكبث ب یآثار ، یر ك شكسپیتراژد یشنامه هایونان باستان و نمای یهاید از تراژدید به تقلیاوكوش. باستان بود 
ز سالها ضاف ن، از شغل وكالتیر پدرش غ. درآنجا درگذشت 1674ا آمد و درسال یدرلندن بدن 1608لتون درسال یجان م  . بود یر

ز  غم انگیر تعث، و همرزمان، شانیخو ، مرگ دوستان. سته باشد ! ی واقعن ز یر ذشت ؛ البته اگر شكسپ درگیر ساله بود كه شكسپ8او  ییر
و اعدام چند تن از همسنگران ، مرگ پش ، ز یعز  ك همكالیسیمرگ ، از جمله مرگ مادر جان: اوبجا گذاشت یه ایاشعار مرث یرو 

 یبود و از حكم مجلس برا كرومول  خواهیرخارجه در دولت جمهور وزارت امو  منش   مدتی  1949لتون درسال یم. همعرص او  ت  اجتما
 . د یگرد  مخفز  1659اعدام پادشاه دفاع كرد و رسانجام درسال 

ز سندگان مدرن رنسانس نیبه مطالعه نو ، ونان باستانیك یازعالقه به آثار كالسیر لتون غیم ت ین شخصیاورا روشنفكرتر .  پرداختیر
ز ز . گاه متضاد و متناقض به قلم درآورد   یاو آثار ، سندگانیرنو ینند سادانند ومایس میانگل 17قرن  ادت    حوادث یر ر تعثیاشعارش غالی 
  و تجددخوایه ایسیس

 
امروزه . تقدم دارد  ت  بر عقلگرا ت  دراشعار او احساس گرا، ن ادت  یبه نقل از منتقد. انزمان هستند  فرهنیك

ا اخراج یلتون مرگ و یدرنظرآنها م. داشت و جنش ت  یش ش به زن نگایهیسال پ 350ند كه او یر گیراد میلتون ایستها از میفمن
ت آدم)ص(! را بدل ته حوا )ع(! یحرصز كت حرصز لتون را مقرص تحوالت نامناسب و یم، وتیپاوند و ال. دانند یه اومیعل، ل توطئه و رس 

.  دارند  یكشن !( امروز ینس فی)ساایلیخ-لیمات عیلتون شباهت به ادبیاز آثار آنزمان م یپاره ا. س دانستند یشعر انگل یبعد ینازا

 ید گرویه
ی
، به جنوب اروپا  آموزیس  -ستی یك سفر تور یلتون در یم. دانند یو گذشته گرا م ارتجایع، سنتی  گر اشعار اورا براساس اخالف

 . د یله آشنا گردیشخصن با جناب گال
د یلتون كوشیم. است ایسیو س افكار فلسفز  یغلب حاو شعراوا. دوره رنسانس دانست یتوان ادامه تكامل روشنگر یلتون را میآثار م
ازجهان در عرص خود  تز یدرك نو ، د زمان خود یدانش جد یو دستاوردها، انهیم یعلم نجوم سدهها، كهن  یاسطورهها: باكمك

ت او امروزه یمشهور . است و جهنیم تز یزم یوهایر با ن آسماتز  یوهایر ن مبارزه، لتونیآثار م موضوع اصیل، ونیدرنظر مذهب. ابد یب
 . آثار اش ادت   باشنایسیاش باشد تا ز  ت  اجتما یت هایو فعال خوایهیل افكار جمهور ید بدلیشا

) سامسون مبارز  ش  یشعربلند نما، افتهیبهشت باز ، ماسیك یشنامه هاینما، ترانه ها ، مقاالت جدیل، بهشت گمشده: ازجمله آثار او 
، حیتولد مس، صبحگاه، ل دولت آزاد یراه ساده و تشك، دفاع از خود ، دفاع از خلق، انیحكومت شاه و دربار ، عارف، تیدرباره ترب، (

خ ی    تار ، خیمس یر آموزشهایتصاو ، ت شاهانیحاك یطلبكار  یادعا، مطبوعات یدرباره آزاد، دوست یبرا یه ایمرث، آدم بشاش
 . است شوق و شور انقالب ضد فئودایل ی)سامسون مبارز( حاو  یدرام شعر . س هستند یانگل
. باشد یم، اش راازدست داده بود  ت  نایكه اوكاملن قدرت بیزمان، 1667) بهشت ازدست رفته( درسال یلتون خالق حماسه شعر یم

و شوق  است احسایس یطان است و آن اثر یش یآقا، كتاب  قهرمان اصیل. بدون بهشت ( بود ، )جناب آدم: ن اثر یا عنوان قبیل
ز آم انقالب آنزمان  یاشاره به مبارزه برا، و گناه انساتز  آسماتز  یوهایر ن و با كمك نیكتاب بطور نماد  نیلتون درایم.  و نه عقلگرا یر

 
ی
ف ز مورخ. د ینما یم ضد فئودایل ویل، یبورژواز  میی  هومر و یر )بهشت گمشده ( را تحت تعث ن نظرند كه او شعر حمایسیبرا  ادت  یر
ز ، سیطان و ابلیاز شیر غ، قهرمانان آثارش. ل نوشتیورژ  ده آل مانند یا یاسطوره ا یا انسانهایو ، مالئك ! ، فرشته ها ، الهه ها : غالی 
ود یر چاره میس بیمسلح به جنگ ابل یك گروهان فرشته هایح او همچون ژنرال پاتون ! با یسامسیع. آدم و خانم حوا هستند  یآقا

اض و رسكش  یبا رو بوده كه بدلیته ناز و ز ك فرشیطان قبلن ین كتاب شیدرا. شتاز برآرد ین موچود پیتا دمار از روزگار ا   یها ل اعیی
ز كفرآم ت یمشهور ، طانیشود كه شیكا اشاره میات و رسحدات آمر یامروزه در وال . شده است ستی یونیز یت داده و رو ی هو ییر تغ، یر

 . لتون استیون میخود درغرب را مد
كت داشت كرومول  مرحوم قت انقالت  س زمان خود بود و چون در دولت مو یانگل یندگان روشنگر یاز نما یكیاو  با  یكیرابطه نزد، رس 

ورت تصمیان مسئولیلتون رفتار انسان را میم. افتیزمان خود  خز یغالب حوادث تار   یت فرد و ضز
ی
در . دهد یقرار م مات اخالف

ز زم: مانند  گوناگوتز   یاو مكانها تز یجهانب ل یتشك یاو به رد تئور . ند قرار دار ، كائنات  و هرج و مرج جهاتز ، بهشت، دوزخ، آسمان، یر
 آب. پرداخت“چ و پوچ یه“جهان از 
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ز كشور م  به موازات ادت  ۔ ۱۶۵   بانیر

 
ز اگربشودسخنان مورخ   یشمار با لهجه هایل بیقبا، مختلف یدركشورها، د گفت كه درآغاز یبا، ت داد یفرهنگ را عموم ت   اجتمایر
ل و یقبا یبعدها دركنار لهجه ها. دند یفهم م جنوب آن كشور را نیممردم شمال بلبلستان زبان مرد گایه.  گوناگون وجود داشتند 

ز د نیجد یك زبان نوشتار ی، دولتی  یو زبان ادار ، تی یوال  نجا یدر ا ویل. متولد شد  ات كتت  یادب، یجاد زبان نوشتار یوبا ا.  رشد كرد یر
مندانه و ادبیا ادبیو ، مسئول، مبتذل: ات بهیم ادبیا تقسیدانست ؟ آ توان آثار ادت  یرا م ید چه آثار ید پرسیبا ات رسگرم  یات هیز

 كننده درست است؟
 یدرغالب كشورها، شنامه اجرا كردند یشان نمایدند و در تاترهایآفر  ها آثار ادت  یها و رومیونانیكه یشود ؛زمانینجا و آنجا ادعا میا
 ست موجب آزاد شدنیبایونه جوامع من گیدرا، ا مذهت  یو  ت  جمالت جادو. نبود  یهم خی   یگر حتا ازوجود خط نوشتار ید

ز مورخ. شد یم شكسته اسب مجروج یا بهبود پای، ا بردهها یان و یزندان كشور “هنوز از . دند ینام یم گران را بربر و وحش  ید،  رویمیر
 یاستانهاا دیكدام هستند؟آ  به مذهت   یت و كافر یاز جاهل، ا تحولیات دوران انتقال یادب. نبود  ینشانه ا“ شاعران و متفكران

شود كه چگونه انسان با همه یها معموال نشان داده میونان دارند؟ در تراژدی یهایبه تراژد ازكشورها شباهتی  بعیصز  و پهلواتز  قهرماتز 
ز رسنوشت محكوم یش برایتالشها  . شود یتلخ روبرو م باشكستی ، بدست گرفیی

ز نخست چه كش ز خالف حاكم هم متحد نمود؟ چه كساتز واحد با ك كشور را بصورت مملكتی یل ی بار تمام قبایر ش ازخود به ی پیر
ز نخست ك دولت افتادند؟ چه كساتز یاست و هدف یه در برنامه سیر علوم و غ، ات و هیز یادب، آموزش و پرورش: فكر   بار به جمع یر
ب المثل ها ، كلمات قصار ،  افسانه ها ، فرهنگ مردم؛اشعار  یآور  گرچه  ،  اگون افتادند؟ل گونیاالت و قبایا قهرماتز  یحماسه ها، ضز
ز آنها جاهالنه و كفرآم گایه  . بودند  ت   و ابتدایر

 كنند؟ چه كش  ییر انه جلوگیو كلمات عام خارج   یافتادند تا از هجوم واژهها یرسارس  به فكر حفاظت از زبان كتت   چه كساتز 
ك مملكت ترجمه كنند تا آنها در تمام ی یا مادر ی گانه به زبان میلیب یل و تورات رااز زبانهایانج، : قرآنتز ید یدستورداد تا كتابها
ز همه قابل فهم شوند؟ اول ینقاط كشور و برا ز نوشت؟ اول ی رمان منظوم را چه مادرمرده ایر ه یشوال، ارها ی زن شاعره كه بود؟ عیر

ز ل سنگیكه با وسا  لخات شدند؟ در غرب به اسب سواران تادندان مسیچرا وارد ادب، پهلوانان و قهرمانان، انیر رسداران و ام، ها   یر
 . ه گفتند یشوال، فتند یر دان جنگ میبه م گوش بفرمان ارباب و حاكیم،  شان رزیم

  یات دربار یادب، آنجهاتز  یاسطوره ا خرافاتی  ات مذهت  یرسانجام درعوض ادب
ز
اف ز د اولید پرسیبا. افتیت یاهم ن جهاتز یا ارس   یر

وع شد؟ ادب ك در چه زماتز یات كالسیبود؟ آغاز ادب ه كشات درآندوره چیمشهور ادب یوودیا چهره هالیستاره و  در  یات دربار یرس 
 و قهرماتز  یه ایات شوالیا ادبیوجود دارد؟ آ ت  یصل یا جنگهای مذهت   یات و جنگهایان ادبیم یا رابطه ایحاكم بود؟ آ چه قروتز 

بلكه آنها داستانها و ، نبود  یدیآثار جدنش یآفر ، ات قرون وسطا یشود كه هدف ادبیوجود دارد؟ گفته م مذهت   یخاص جنگها
ه یشوال یات دربار یشود كه دركنار ادبیگر ادعا میوازجانب د. به بازار فرستادند  یدیجد وادت   یرا به شكل هیز  قبیل یاسطورهها

گل و “  كشور   ت  و ثنا مدح یات دربار یو ادب. ده شد یآفر  ت  ایه بر سنت باستان اقوام آر یبا تك پهلواتز  یو رسودها ات قهرماتز یادب، یا
  یدربار  مذهت   یكدام شاعران به انتقاد از تقواها.  د؟یچند قرن طول كش“ بلبل 

 
و  یو مست باز  یپرخور ، ز و بپاشیبر  و زندگ

 پراختند؟  و ولخرج   ت  حرمشا یهای  عشقباز 
ز ان نیر رسداران و ام، ه ها یصنف شوال، یبورژواز  یت فرهنگ شهر یجاد شهرها و تقو یباا شیی ید و در شهرها به محتوا بیگردف  یضعیر

ز نخست. از فرم توجه شد   یگرچه نقل حماسه ها،  شدند  شیكه مقدمه رمان نو   ت  نوشته شد؛ داستانها ساده مردیم ی داستانهایر
ز ن یدربار  قهرماتز  ز سیات ساده و رسگرم كننده را تئور ینگونه ادبیا.  درشهرها ادامه داشتیر  یمات مردیادب، یبورژواز  ادت   ی هایر

 . بودند و نه مبارزاتی  كه غالبا نه طبقاتی یدرحال، دند ینام
 : د از یجد یدراشعار و رسودها

 
. شد ینقل م از احساسات انسان ساده و خلفی  عتز یجشنها و عشق؛، عت و فصلها یطب، و مرگ زندگ

ز نبلكه شعر و فرهنگ ، كنند یات نشان داد كه تنها كار و نان انسان را ارضا نمین دوره ادبیدر ا   یازهای از جمله نیر
 

انسان  فرهنیك
ز حتا كفاش و نجار ن 16نكه در قرن یتا ا، شهروند شدند   . افتند ی امكان شاعر شدن یر

وع شد؟ بهلول  بدون اجازه مؤلف از چه زماتز ، اه و دزدانهیترجمه شد؟ چاپ س خارج   یك كشور به زبانهایات یادب ازچه زماتز  رس 
منداتز ین و یو مالنرصالد  یماسك دبا  ا هیز

 
 ینشان دادند ؛اگر رسنش و دلقیك وانیك

ی
توانند سالم یم، خودرا بشناسند  یضعفها نان زورف

ز . به ساحل برسند  ر اقشار و طبفات گرفتند تا ثروتمندان و حاكمان و قدرتمندان به ضفف ها و  یجلو سا ینه ایآ، آنهابا اسلحه طیز
 . گناهان خود آگاه شوند 

. سم رفتند یا دوره هومانیلسوفان و شاعران باستان و یبلكه رساغ ف، نجستند  سا و كتب مذهت  یكلگر جواب را نزد  ید، روشنفكران

ز مارت كه مفهوم و یدرصورت، كنند یرا موبه مو و كلمه به كلمه ترجمه م یل گفت كه فقط االغ ها اثر ی لوتر در رابطه با ترجمه انجیر
ز ل توسط مارتیچه كتاب انجین. یو مجاز  یصور  یك جمله مهم است و نه ترجمه ای یمحتوا ن كتاب ترجمه یرا موفق تر ،  لوتر یر

طاعون ، یالدیم 17درقرن  مذهت   یچون جنگها، د ینام یانسان جهان را دره زار ، یك دوره اینكه در یتا ا. د یشه بش  نامیخ اندی    تار 
 ، یب زنان به بهانه جادوگر یو تعق، “اهیمرگ س“با نام 

 
ز ن دوره نیدر ا. شد  یادیان ز یباعث قربان وجود فقر و آواره گ ات و شعر ی ادبیر

صاحبنظران  یو كمد یبحث تراژد. ل در آن سالها فرم مهم شد ین دلید به ایشا. شدند  تز یچون آنها خواهان نظم نو ، رونق داشت
ز را ن ادت    .  بخود مشغول نمود یر
 : ان كند یر بید تضاد زمان را در قالب شعار ز یكوش  یشاعر 

  داتز  آنچه یم، خوایه تو نیم خواهم چه یم، دانم من نیم 
  یاز نظر عده ا

 
ات و یتازه با كمك رونق كشف یدهایام، گر یو در قطب د. باشد  یم معتز  تار و ت  ، است ن جهاتز یو هرچه ا زندگ

عات و رونق علوم طب   ینه تضادهایآ، اتین اساس ادبیبرا. دادند ید میبه انسان ام، یعیمخیی
 

 . شد  زندگ
ز دوره باروك ن. باهم داشت یادیز  یشباهتها ات ادت  یدرغالب كشورها تجرب. دند یرا هیز باروك نام 17-16ان یقرن م  تضادها را یر
 ،  آبادها  مجاور كلبه ها و حلت  ، یباشكوه دربار  یداد: قرصهاینشان م

 
ز ست نیبا هیز یم. ز و پاش ثروتمندانیدر مقابل ر  گرسنیك  به یر

 . كرد یا آنرا منعكس میپرداخت  یم، مانیو ا دانش، تیگذر زمان و ابد،  ظاهر و باطن
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افزادگان تحص ختند و شعار دفاع از خلوص آنها را مطرح  یات ر یزبان و ادب یاشك تمساخ برا ویل ت  لكرده و روشنفكران بورژوایارس 

 یرا شعار س محیل یاز ورود لهجه ها ییر و جلوگ مبارزه با كلمات خارج  . كردند 
 

آنها نه دفاع از  هدف. دولت ساختند  است فرهنیك
 . خود بود  ستی یونالیو ناس ت میلیبلكه عمده كردن هو ، یو رسارس  ات میلیزبان و ادب
اف ید، اتیادب، سمیرنسانس و هومان یه برشعارهایست؟ با تكیات چیفه ادبیدند؛ وظیپرس یگر یگروه د گر فقط درخدمت ارس 
ز ن بلكه شهروندان معمویل، نبود  خت و ادعا كرد كه ین ر یر یدست سا یرو  ن زمان روسو آب پایکیادر .  رساغ رمان و شعر رفتند یر

 یعت و بیانسان از طب ت  فرهنگ باعث جدا
 

اش برود  یعیز طبیك دوباره رساغ احساسات و غرایو بهیی است انسان رمانت. اوشده گانیك
ز ن ویل، استر یگفتند؛ انسان گرچه فناپذیدادند و میم یكها مردم را دلدادیرمانت. ونه دنبال عقل و جدل و  آسماتز  ت  ویر او آبسیی

ز نبوغ آم ز  نیر  ، كیبعد از دوره كوتاه رمانت. باشد ی میر
ان جوان انساندوست انقالب یج شورشی    و بتدر . و عدالت كوشش كند  یآزاد یلر در آثارشان از انسان خواستند كه برایگوته و ش

موجب نجات بش   یعرص روشنگر  ت  داد كه تنها عقلگرا گفت؛ انقالب فرانسه نشانیلر میش. فرانسه پا به سن كهولت گذاشتند 
 . ت نمود ینده را تربین آیات و فرهنگ رفت تا بتوان انسان نو یارت كعبه هیز و ادبید به ز یبلكه با، شود ینم
 
 

 . رنسانس اسالم مدرن -، محمد اقبال۔ ۱۶۶
 

ق ناسیونال اسالیم -، شاعر رس   Mohammad Iqbal (1873 – 1938). و انیی
 
ناسیونال اسالیم و فلسفه محبت و ، و خداشناس اسالیم، سیاستمدار ، فیلسوف، شاعر میل پاکستان، مد اقبالمح مبلغ یک انیی

ناسیونال پیشنهادی اسالیم اش. عمل بود  او کوشش برای . و نژاد است، زبان، ملیت، کشور ،  فرهنگ، ورای مرز ، اومدیع بود که انیی
 و اسالیم را با افکار و تمدن اروپات  با هم ادغام نماید نوزات  واصالح جهان اسالم نمود و 

ی
ف وی میگفت که . سیع کرد تا فرهنگ رس 

ق اوبرای . او درآثارش برتری اسالم برفرهنگ غرت  را تبلیغ یم نمود . پیام عشق و تنها راه رسیدن به شناخت حقیقت است، پیام رس 
 . استقالل پاکستان اززیر سلطه هند نیر کوشش کرد 

رسود "هند" او شعری . دعوت به مبارزه استقالل طلبانه علیه سلطه هند برپاکستان هستند ، ر وطن پرستانه او به زبان اردو اشعا
 پاکستان ، نشد  ۱۹4۷گرچه او خود شاهد استقالل پاکستان درسال .  حمایس میل و خلفی گردید 

 
ویل امروزه اورا پدر فکری وفرهنیك

درپاکستان امروزی بدنیا آمد ، درشمال غرت  هند ، در ایالت پنجاب ۱۸۷۳وسط بود ودرسال اواز طبقه مت. نو بحساب یم آورند 
 و ادت   ۱۹0۵وی درسال . در الهور درگذشت ۱۹۳۸ودرسال 

برای تحصیل رشته حقوق و فلسفه به اروپا رفت تا افکارفلسفز
 . اریس نوشت تا از آن طریق معروفیت جهاتز بیابند وی غالب آثارش را بعدها بزبان ف. اروپات  را همراه خود به پاکستان بیاورد 

از عرفان . مجموعه آثار او هم زیرتاثیر آثارمشاهیر ادت  غرب و هم تحت تاثیر آثار کالسیک زبان وفرفنگ فاریس و ایراتز هستند  اوغیر
ز بود ، نیچه، اسالیم و کتاب قرآن زیرتاثیر متفکرین غرب مانند برگسن ز ، نقد و برخورد به آثار مارکسوی بعدها به . و گوته نیر ، لنیر

ون، کنت،  شوپنهاور ، کانت،  الک ز ، هگل، تولستوی، بیر وی از نظرادبیات غرب زیرتاثیر  . ازدید اسالیم پرداخت، و برونینگ، اینشتیر
مهیم روی شاعران جدید زبان ارد. و بهشت گمشده میلتون بود ، کمدی الیه دانته،  کتاب فاوست گوته . و گذاشتآثاراوبعدها تاثیر

یک درایران " انتخاب نمود  ز فت متافیر ایش درآلمان را "تحول و پیش  وی درادبیات شعرجهاتز عالقه خاض به . او موضوع دکیی
ام خاض برای افکار گوته داشت، آثارهاینه وگوته داشت ق گوته. و مخصوصا احیی کتاب پیام ،  و در جواب کتاب دیوان غرب و رس 
ق خودرا منتش  نمود  درآثار او یک منیت شخیص با . یس و شیطان درآثار او چهرههات  شوریس  در دین و اجتماع هستند ابل. رس 

 . دیدار میکند ، مشاهیر فرهنگ غرب و جهان اسالم و چهرههای اسطوره ای مذهت  ادت  
ازجمله . هند میباشند و فرهنگ اسالیم هستند که خایل از تنفر به ، جامعه شنایس، فلسفه، آثار متنوع ویل پرتضاد او شامل شعر 

ق –آثار او  ئیل، بانگ درا ، جاویدنامه، رسودهای مذهت  ایراتز ، پیام رس  چه ، مسافر ، هدیه حجاز ، هیمالیا ، بانگ اذان، بالهای جی 
ز میباشد . و ارسار خودی هستند ، باید کرد ؟ این کتاب . او کتاب جاویدنامه راشاهکار خودنامید که جام جهاننمای فلسفه وی نیر

اودرآثارش به نقد وبرریس . کتات  است که تبلیغ رنسانس اسالیم و فلسفه عمل و تئوری اجتمایع میکند ،  ون کمدی الیه دانتههمچ
دازد  ز مییر دو موضوع مهم . گرچه غالب آثاراو بزبان فاریس هستند ویل اشعارش بزبان اردو رسوده شده اند .  سنت مدرنیته غرب نیر
 . و شوروشوق مذهت  واسالیم یم باشند ، نساندیگر آثار او ؛ رازهای شخصیت ا

 نمود ودرسال  ۱۸۷۳-۱۹۳۸محمد اقبال میان سالهای 
 

. ازملکه انگلیس لقب و عنوان "جناب " رادریافت کرد  ۱۹۲۲زندگ

ز کوشش نمو ، اودرآثارش نه تنها برای آزادی جهان اسالم ز میان مسلمانان و هندوهای کشور هند نیر  صلح آمیر
 

. د بلکه برای زندگ

او . بدلیل منفعل بودنش پرداخت ویل بعدها سنت اسالم ایراتز را تبلیغ یم نمود ، اوگرچه درآغاز به رد صوفیسم و عرفان اسالیم
ز بود  و اعمال نیک ، آزادی شخیص، اغلب محبت، ستون و موضوع اشعار و آثارش. مبلغ فلسفه عمل و فلسفه فردگرات  نیر

 . اسالم را به اهمیت آغازین اش در صدر اسالم برساند ، گ اروپات  و سنت اسالیماو یم خواست با وحدت فرهن. میباشند 
 

وط“ و بعد از  ش از یپ -ن یمالنرصالد۔ ۱۶۷  “تیمش 
 ای
 ن ! یمالنرصالد“ موالنا “ از  یادی
 

ز یآخر   683سال  تز عی، سال وفات او  یبجا او  سنگ مزار  ین بود كه بر رو یا، ن ساختیكه خلق هللا درباره مالنرصالد  ین طیز
 یبرا گردد و مرگ و زمان را   ایلیخ و ت   خنده و سبكبایل یبرا تا حتا قی  او هم محیل، را حك نمود  386رقم ، بطور معكوس، یهجر 

ار بزرگ ازسنگ مرمر ساخته اند تا به یك عمامه بسیقی  او  یرو  ن بود كه در یگر اید شوجز . ت جلوه دهند یاهم دوستداران او ت  
  یو زوار بفهمانند كه آنجا جا دكنندگانیبازد

 
 شد! یوزمیر همه جا بر ماتم پ یكوست گر شادیچه ن-. ستین غم و افشدگ
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ز به نظرمحقق “ سفرهزار“ حورتو در حومه شهر ی( در روستایهجر 603)یالدیم 1208ن درسال یمالنرصالد“ موالنا“ ترك یر
. راوداع گفت درآنجا دارفاتز  یالدیم 1284چ نمود و درسال  كو یر به شهر اخشه یالدیم 1237اودرسال . ا آمد یه بدنیدرجنوب ترك

ز كرد  یلباس آخوند او هم به رسم آنروزگار ازدوران كودگ، محل اقامت بود  یروستا چون پدر او روحاتز  اورا همعرص  یعده ا. بیی
ن قضاوت یقه درمورد ایلكقرن اختالف سیگرچه حدود ،  دانند یحاكم جبار آنزمان م، مور لنگیهمعرص ت یو عده ا رویم یمولو 

سبك رس و  یآخوند یعده ا، دانند یاورا معلم مكتب خانه م یعده ا، عات گوناگون وجوددارد یدرمورد شغل اوهم شا. وجود دارد 
ز قضاوت مورخ. آورند  بحساب یم یآواره و فرار ، جهانگرد  ش  یدرو  یعده ا ز  و مححققیر های درباره شخصیر ز او هم  یت وطیز

اورا بعنوان  یگر ید، داند یانه میخاورم یك كشورهایانه و فولكلور یدرخشان فرهنگ عام یچهرهها از  را  او  یكی، مختلف است
كوتاه داستاتز  ات شفایهیداند كه با كمك ادبیعوام م یسقراط توده  ز ونی  دازد و به پیبه پند و اندرز جوانان م، ازجمله طیز ان یر یر
 یاخالق و صفات و شخص، یكر ندگان فیارنما یكیگروه سوم اورا.  دهد یدرس هشدار م

ی
ف ها. آورند  بحساب یم ت رس  ز اواغلب  یطیز

 ، فلسفز ، یانتقاد مضموتز 
ی
 یتحر ، اخالف

 
اودركشورها و . قابل فهم خاص و عام هستند  ك كننده دارند كه بعلت ظرافت و سادگ

 یگوناگون بانام و وب  یفرهنگها
ز
ز ب مختلفز  وگراف مختلف باكمك نقال ها و  یهاقرنها وكشور  شهرت اودریط.  مردم معروف استیر

قرنهاست كه ، ستیناشناخته ن نایم یشمار یب یكشورها  یاوحتا امروزه درزبانها و لهجه ها. د یشیی گردیب، یحرفه ا یقصه گوها
ق درباره او افسانه رسا یسواد و گروههایب یتودهها ز م در كشوراوكرائیره كر یجز  یدر رو ، رود ولگا  از یر اوغ. كنند یم ت  باسوادرس   ،یر

ز كشورچ  یا و حتا تامرزهایتالیدرجنوب ا، هیی  یدرجنوب س ،  هیترك، رانیمثل ا، فرهنگها  دراغلب. معروف است یچهره ا، یر
، قا یشمال آفر  یبربرها، هود ی یتهایاقل، آلباتز ، ونانی، مناطق قفقاز ، ارمنستان، كستانیتاج، كردستان  جانیآذربا، عرت   یكشورها

 یو یر ها هم به پ تز یچ. آقا و رسور است معروف است كه به معتز “ یافند“انه به یم یایآس یتركها انیودر م، نیاو بنام مال نرصالد
ازاستانبول : آفاق است یم كه او شهره ییست اگربقول شاعر بگو یاغراق ن. ند یگو یم“! تی -فان-آ“ انه به اویم یایاز تركزبانان آس

ان  یآشناست؛ در م ین گوناگون هم او چهره ایان مهاجر یدرم. كش تا پكنازمرا ، هیشابور تاقونیازن، هیاز سمرقند تا صوف، تاعدن
ز و یر غ. ا یم اسپانیان مقیهودیان یدر م، كا یان مهاجردرآمر یدرنزد ارمن، كارگران مهاجر غرب ب المثل و ، بنام مال ، كوتاه  نی   از طیز ضز

 نام بعیصز  یجا، ته نام خود ین او با اتور چو ، ترشد  جهاتز “ مال“ شهرت، باآغاز صنعت چاپ. شود یجمالت قصار هم آورده م
زگو  ، یات ازبك ها: نافو یدرادب، نهیات تركمن: كمیدرادب، ات تاتارها: احمد آغاجیدر ادب. گر راهم گرفتید یان فرهنگ هایازطیز
ز ات قرقیدرادب ن یشیی یب. د از دست دادن“مال “ ت خودرا به نفعیج معروفی    : بهلول بتدر و عرت   ات فاریسیو در ادب، ها: الدقوز یر

 ت او یمعروف. نوشته شده اند  و عرت   ترگ، فاریس یاست كه به زبانها یالدیم 19انه قرن یمنسوب به مال متعلق به م آثاركتت  
ها یك رس ی، ون هند یز یتلو ، 90ل دهه یاست كه دراوا ی تاحدیر درقرن اخ ز ن یدررسارس كشورپخش نمود و ا یاورا به زبان هند یازظیز

ش از یمختلف ب یدركتابخانه ها، دررسارس جهان. شبه قاره هند هم با نام مال آشنا هستند  یستهایندوها و بودازآنست كه ه حایک
ها 30 ز ز یمیی یقد. شوند یم ین نكهدار یمالنرصالد ینسخه گوناگون ازمجموعه طیز س مانده و به او نسبت یكه بصورت دستنو   ین طیز
ز قازمحق بعیصز . نوشته شده یالدیم 1625درسال ، دهند یم ز كوتاه و بلند را به او نسبت م 300 حدودیر اغلب  او . دهند یطیز
 ی

 
ز م احوادث و اتفاقات زندگ ، اه كار یر ، رشوه خوار ، مقدس نما ، و دروغگو ، دغلكار ، له گر یح، سیا افراد خسیكشد یروزمره را به طیز

ز و دلدادگان دروغ، نیبه علم و د متظاهر  ، سودجو و دوره گرد  ین بازرگانان و داللهااو به تمسخر و كنف كرد، مزاج را   و دمدیمیر
دازد ینه جو میقضات رشوه خوار و ك، ون كم طاقتیمذهب، رباخواران انگل منش ، مرفه خان و مالك یاو به اقشار و گروهها. یر

ا آنان را به یند كیآبرو انتقادم ازحاكمان ت  . كند یحمله م، ب و آوارهیاز مردم محتاج و غر  یو حكمران و به جانبدار  و قاضز  یبازار 
ز مؤثر است كه بقول دهخدا م. د یر گیتمسخر م ز او معروف به طیز عالقه . به حساب آورد “ چرند و پرند“ات یتوان آنرا جزو ادبیطیز

ز و حمله به تابوها ازمشخصات آن است تنها ، و مذهت   ایسیس، كه كه به علت تعصبات قویم  ت  حمله به تابوها. به بحث و طیز
ز محفیل فایهات شیق ادبیازطر    ه گذار نویعیاو پا. ر هستند یب پذیآس، و طیز

ی
ز اخالف است كه به انتقاد ازحاكمان  یو پند و اندرز  طیز

دازد یو جباران خشن و بدنام م ز مرسوم در غرب. یر ز او خالف طیز   ت  ستم اجتمایس منفز  یجنبه ها، طیز
 

. كند یرا افشا م و فرهنیك

 ، عشفی ، عرفاتز ، ایسیس، مذهت  ، ت  مسائل اجتما، شبه فلسفز  یدید است كه با  و ساده لوج اوظاهرا آدم عایم
 

ه را یر و غ خانوادگ
ها ین وجود عده ایباا. كند یكشد و تمسخر میبه نقد م ز خشن و دل ، ادبانه ت  ، ساده، بودن معتز  هم ت  ، منتسب به او  یاز طیز

ز اواغلب ت  . هستند ، آزار   ، شجاعت، بزار صداقتاو با ا م است ویلیتعارف و مستق ت  ، رحم طیز
 

منظور خودرا ، و مهرباتز  سادگ
مندانه م جواب ت  یاو اد، خطر نبود  سازشكار و ت   یاو منتقد. ساند یر هیز ز ت، حاضز ز زبردست و ت، هوشیر ز بیر ایر ط ی است كه در رس 

 . تد فیگرفت تا به چنگ حاكمان و پرونده سازان نی بخود میر دائم متغ یر یكرد و تصو یمختلف وجود خطر را احساس م
ز ازجمله محقق هایر ز ز اول یاست كه برا یالدی( م1843-1892ق )یمحمد توف، ب تركیاد محقفی ، نیمال نرصالد ی طیز  بار به  یر

ها یگردآور  ز   اودرشناخت علیم. مال پرداخت یطیز
ز
ز  مال نقش مهیم جهاتز  و معرف ابو آدم و “داشت و كتاب مجموعه طیز

 یه دست به پاكساز یدرترك نارس  و سانسورجر  یعده ا، ستمیل قرن بیازاوا ویل، رد منتش  ك یالدیم 1890رادر سال “ ن یمالنرصالد
ها ز ها، مال زدند  یطیز ز ترك زبان  یكردند به او چهره ا  ه را حذف نمودند و سیعیر و غ جنش، عشفی ، مذهت  ، ایسیتند س یمثال طیز

ز و روح، نده اخالقیبدهند تا بتوانند اورا نما  ، ه ترگیطیز
ز
 . كنند   معرف

ك برایر غ ت دولت یمانند قرنها حاكم خز یوتار  ایسیعوامل س، اسالیم-عرت   یت مال دركشورهایمعروف یازعامل خط و زبان مشیی
 اسالیم-كه فرهنگ عثماتز   ت  االت قفقاز وجاهایا یخلقها انه و بعیصز یم یایا رابطه جوامع ترك زبان آسیدرمناطق گوناگون  عثماتز 

هایروفو مع شفایه یدراشاعه ، حاكم بود  ز ها و قصه ها دربعیصز . داشتند  مال نقش مهیم یت طیز ز ق یكه از طر ،  تر  یمیقد یازطیز
  نویع توان گایهیم، ده اند یبه قرن ما رس شفایه

ی
ف . هستند  فلسفز -رمز و راز خاص مذهت   یافت كه حتا امروزه دارای عرفان رس 

 ، س شاهیادر 
ز
  ش و یك درو یمال رابصورت ، درآثار پراكنده خود ، ترك صوف

ز
و  ایسیس یلهایل و دلین دلید به ایشا. كند یم موال معرف

ق شناسان دراسناد  یكه طبق نظر عده ایدرحال، شیی به ترك نمودن مال كردند ی اضار بیر نسل قرن اخ یتركها، ت  ایخغراف از رس 
ت یمكان و مل، زمان خز یق تار یاثبات دق. ن وجودندارد یدال بر ترك بودن مالنرصالد یچ سندیه، تر  یمیو قد ومدارك اصیل

ز منسوب به او به زبان ترگ ین مجموعه یتر  یمیقد. ن تاكنون ممكن نشدهیمالنرصالد ، (یالدیم1531)فوت چلت   از لئایم طیز
است   م( مدیع17انه قرن ی)مه چلت  یموال اول، جهانگرد ترك. داند یم 13شاعرقرن ، دحمزهیترك است كه اورا همعرص س یسنده ینو 

از  دربعیصز . داند یم( م1404-1336مور لنگ)یدن كرده است و اورا همدوره تی دیر ن در شهر اخشهیمالنرصالدكه شخصا ازقی  
ها  ز آن دارد كه اورا  میود و هرشب بیر مور كلنجار میها است كه دائم با تینیمور لنگ درجنگها و شب نشیمال همراه و همچادر ت، طیز

ق و غرب ید“ا دركتاب خود ن ادعیه بر ایباتك گوته شاعر آلماتز .  نفله كند   . كند یاد می یكیاز مال به ن، مور یبنام ت درفصیل“ وان رس 
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قی  ، فعیل یه یستم درتركیل قرن بیاز اوا، ك و فرهنگ مردم دوستی یشوق آتش فولكلور  لیعات و دال ینهمه گفته ها و شایل ایبه دل

 یودرتبلرفتند یپذ ن واقیعیا به غلط! بنام مالنرصالدیرا به درست  همنایم
 

ز نچنیا غات فرهنیك .  كوشش و ذوق از خود نشان دادند یر

  یه برایترك وآثارباستاتز  یادارات فرهنگ و جهانگرد
ز
ك یامروزه بعنوان ، اروپا  و دانشگایه ستها و محافل علیمیمال به تور  معرف

ت كامل وباافتخار ترك یهره و شخصچ، كنند ازنام او یم كنند وباكمك مجسمه وقی  او سیعیترك استفاده م خز یوتار  ت واقیعیشخص
ها، را نشان دهند  ز  . وجود دارند  درزبان ترگ یالدیم 15ان قرن یازپا فی ین حقیمنسوب به مال نرصالد یاگرچه طیز

قشناسان گرویه   ز درعراق م یالدیدانند كه درقرن هفتم میم“ا جها یچوقا “ عرب بنام ت  ین راادیمالنرصالد، ازرس   یسته وازسالهاییر
وانه یاومجنون شوخ طبع د، ات عربیدرادب. ن بخودگرفتهیمالنرصالد ینام آشنا، عربیر ان جوامع غیدرم به علیل، ه بعد ب 1800

دازد یان مردم میدرم ت  است كه به مزاحگو یا ها، سان عرب قبل از صنعت چاپینسخه نو . یر ز ، شیق دستنو یاورا ازطر  یقرنها طیز
ت چوقا به یمعروف، یالدیم 12ات عرب درقرن یدرادب. نموده اند  یاهل ذوق نگهدار  یاخلف ی و پخش كرده و در كتابخانه هایر تكث

ز معروف . د یاوج خود رس كه اكنون دراكی  منابع “  ف كنندیتعر ، داننیكه نم  ت  آنها یبرا، دانند یكه م  ت  آنها“ا ی“ دانا و نادان“طیز
ز اول، منسوب به مال است ( 940)وفات  بنام احمد ابن محمد ابن عبد رت  ، ا یاكن اسپانعرب س یسنده ی بار در دائرت المعارف نو یر

معروف به ابو ال انبار)وفات ، یمار یم سیدررابطه با محمدبن اسحاق ابن ابراه، منین اتفاق در شهر طائف در یا بقویل. ثبت شده
ز و داستان درقرن ینوجود ایبا ا. ش آمد یپ، ل و ال معتمد بود یال متوك، عبایس یفه یم( كه شاعر هم مجلس خل 888  16ن طیز

ت یدهد كه شخصینها همه نشان میا. دهیمحافل و اذهان گرد م نسبت داده شده و به نام او رایهیه به مالنرصالدیدرترك یالدیم
ها جا افتاده و حالت بویمیق ایونام مال دراغلب كشورها ازطر  ز ه ش آورده كین سوء تفاهم را پیآنجارا بخود گرفته و ا ومیل نگونه طیز

 . او متعلق به آن فرهنگ و كشور خاص است
ها، می؛ محمدابن الندیكتابفروش بغداد  یالدیدراواخر قرن دهم م ز د ین نام میا مال نرصالدیجالب چوقا  یاز طیز ، لسوف عربیف. ی 

ز ابو ال قشن دوغ: است كه نام كامل چوقا  مدیع یالدیم 12در اواخر قرن ، یابن غاز  مان و یلم و بااعا یكه مرد،   ابن ثابت استیر
چهره ، مثل ابوال قشن رسوپا محل! بود كه ازعالم مؤمتز  ت   یه ها و بچه های همسایر ن تقصیا: دهد كهیاو ادامه م. شوخ طبع بود 

زگو و تمسخرآم یا ز طیز ز عرب كردند ی ساخته و اورا وارد ادبیر ز محقق. ات طیز هاید  عرب بعیصز یر ز ن یمال را به جالل الد یگر از طیز
 . دهند یم( نسبت م1505)فوتوتی یتاس

ز دراروپا نخست ز است متعلق به سال  134آثار مال كه شامل  تز ی چاپ ماشیر از  است كه با استناد بر بعیصز  یالدیم 1837طیز
گوته .  آشناست نایم یالدیم 1850 یمال از حدود سالها، ان قش  كتابخوان اروپا یدرم. تر ترجمه شده اند  یمیقد یسهایدستنو 

بلكه او ، انداخت گران را دست یمیرك و شوخ مزاج نبود كه دیتنها آدم ز ، سد كه مال ینو یم ات جهاتز یادگذار ادبیو بن شاعر آلماتز 
ز است كه كمبودها و روابط ناسالم ب یسخنور و متفكر  ق را نشان میر  ینه یگنج“  با عنوان  كتات  .  دهد ی انسان و جامعه در رس 

ها ز چون ، د یل سانسور ممنوع گردین كتاب بدلیسالها ا ویل، ش منتش  شد یدر اطر  تز به زبان آلما یالدیم 1855درسال “ مال  یطیز
 یر ش آنرا مبتذل و غیپادشاه اطر  خین مسیاز مشاور  یكی

ی
ز نخست. كرده بود   ات  یارز  اخالف ت وسلسیك، آثار مال  ت   محقق اروپایر  آلی 

هایمحقق چك است كه تنوع شخص ز ها ن و ارتباط جهاتز یمالنرصالد یت و طیز ز او دراكی  نقاط مختلف را نشان  یپراكنده  یطیز
ز منسوب به مال راانتشار داد  555 یحاو  یمجموعه ا 1911او درسال . داد  ، عرت  ، ن مجموعه از منابع ترگیه ایته یاو برا. طیز

معروف بنام  كتات    سابق یدر شورو  1939سال  در . استفاده نمود  یلیسیو س مالتی ، ت  ایاسپان، كواتی ،  ضت  ، و از منابع بربر  فاریس
 مال را انقالت  ، آن، انه و قفقاز یم یایآس یكشورها  یافت كه باكمك از افسانه هایانتشار “ اهل بخارا یشورشگر ، نیمالنرصالد“

  راتز یمبارز ا
ز
 . كند یم ضد استثمار و ضد ارتجاع معرف

هایبزرگیی  ز ز كوتاه  1238ن مجموعه شامل یا. ش  كرد منت 1986در سال “تونوا یخار . س. م“ مال را محقق روس:  ین مجموعه طیز طیز
. كمك گرفت  یمركز  یایآس یهای  قفقاز و جمهور  گوناگون منطقه كوهستاتز   یخلقها یازجمله زبانها، زبان مختلف 24است كه از 

كت برا 1985ل گورباچف هم در سال یخائیم ز یخلع سالح در پار  یدرجلسه رس  ستها یاز مال و در انتقاد از ژورنال یس با كمك طیز
مورد رسزنش و بازخواست ، شد یسوار االغ م ین است كه همراه پشش هر جور یداستان ما مانند داستان مالنرصالد: د یگو یم

گران یاالغ را خود حمل كنند تا از رس  مزاحمت د، شوند یراه مجبور م ینكه آنها در انتهایتا ا، گرفتیان قرار میرهگذران و روستائ
 . راحت شوند! 
  مال را گایه و واقیع خز یت تار یك موجود امروزه شخصاسناد و مدار 

ز
شود به وجود او شك یكنند كه حتا میم چنان متناقض معرف

ز و ب یبر رو  و بویم ات محیلیر تعث، خی    درهر مقطع ازتار . نمود   ینام و طیز
ز
-از محافل علیم دربعیصز . د دست كم گرفتیاورا نبا وگراف

ق مورد ت  یام او جذابیاده شده و درپكجانبه نشان دی یر یاز او فقط تصو  فی یتحق
واقع  توجیه ت و انتقاد و ظرافت فكر و اخالق رس 

ق است یبرا شیاو سنبل و مغناط. شده ها و قطعات نی  كوتاه در جوامع رس  ز توان یا مین است كه آیسئوال ا. جذب و تصاحب طیز
هایباكمك ا ز ز ت مال را تعیمل، ت  ایو جغراف خز یاز نظر تار ، ه اند دیبه دوران ما رس ق شفایهیكوتاه كه غالبا از طر   ینگونه طیز .  كرد؟ییر

 ن خاضیدارد به ملت و كشور و د كساتز یت یمحبوب، گوناگون  یخلقها و زبانها، مناطق، را كه در زمانها  ا ممكن است شخیصیآ
نسبت داده نشود تا  خاضبماند و به كشور و فرهنگ  عام و جهاتز  شخیص، د بهیی است كه مال یل شاین دلیبه ا. نسبت داد؟
ز ، ت  و اروپا ت  قایآفر ، ت  ایگوناگون آس  یدرزبانها. اوسودبرد  و استعداد ادت   خز یاز نقش متنوع تار  یشداور یبتوان بدون پ صدها طیز
ز تع فی یدهند ودرآغاز هر تحقیبه او نسبت م ز یت او باز هم مشكل تر می هو ییر ان یكه جر   ت  بهیی است آنها: از او  یشود و به نقل طیز

 . ف كنند! یتعر ، دانند یكه آنرا نم  ت  آنها یبرا، دانند یرا م
ز و به نظر محقق ز ست متنقد و خوشبیالیك ماتر یاو ،  چپیر حاكمان  یقه یشه دست به یان و اندیب یآزاد یاست كه برا نجهاتز ی ایر
اهل ذوق و ادب كه از طرف جباران و چه تعداد از ، ش از او یچون پ، كرد تا نفله نشود یاط مید احتیای ان شد و گایهیو مقدس نما

ز مرتجع كه   ت  ا آنها“ختند تیاو ین ت  قرون وسطا ینخوردند و پوست پر از كاه آنان را به دروازه شهرها یمهره شورشگر و كافر ، یر
ر وادار  ن را به سكوت و سازش و فرایق رعب و وحشت اندازند و منتقدین طر یتا از ا، “ف كنندیدند تعر یكه ند  ت  آنها یدند براید

هركس زورش به “ كار ننشست و طبق اصلیب خز یتار  ین بلبشو یجامعه مردساالر هم در ا.. بكشانند  وتز یز یا به مصاحبه تلو یكنند 
ز خودساخته  یهیز  ذوق و شوخ طبیع“ سددیر م هر گ نام مال را ، غرض با غرض و ت  ، مزه با مزه و ت   یبخرج داده و در صدها طیز

، ر و كارگران ساده دهات و شهرها یعشا، انیروستائ، دهقانان. د از او به تمسخر زنان و همنوعان پرداختیبهانه نموده و به تقل
ها، هنوز كه هنوز است خالف جوانان مدرن شهرها و قش  روشنفكر  ز و مالل آور  و ارتجایع معتز  و ت   یمیمال را ساده و قد یطیز

ز خاص پوش بلكه همچون گذشته معتز ، دانند ینم ز ش در شهر پكن در چیحتا سالها پ. نهند  در آنها را قدر یم دهیو طیز ك یدر  گایه،  یر
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ها، یغور یو او  تز یبه زبان چ، عرص  یوار یروزنامه د ز   او به خوانندگان معمویل یطیز

ز
ا یخود ، د اغلبیشد و آنها شایم و ساده معرف

ها باز یم، آشنا  زماتز  ز  . افتند ی را در آن طیز
 

 آوانگارد زمان خود ؟، یر ولم۔ ۱۶۸ 
 
 یت است چون از مینجات بش   یشد كه هیز تنها دارو یسابقا نقل قول م. ان نگفته نگذاشتند یمیقد

ی
 مونها انتظار آموزش اخالف

د با یها را بایكیها و نینه خوبیهز ، توانند بما بدهند یتن و نه آرامش روح م  هم نه سالمتی یر خ و افراد كبی    بزرگان تار . توان داشتینم
 . یسم و خودآزار یه عالمت مازوخیاست و نه گر  یو مردم آزار  سم شخیصینه خنده نشان ساد. مت گزاف پرداختیق

پیشنامه نو ینما، بیاد، یر مول : سد ینو یآناتول فرانس م. آورند  س تاتر اروپا بشمار یمینو  ین كمدیرا بزرگیی  یشه فرانسو یس و هیز

 یدر جو تار  یش همچون جرقه ایسال پ350ت بود كه یش  ك لحظه كوتاه از وجدان آگاه بی یر مول
 

. د یاروپا درخش ك فرهنیك

ز اومنتقدت ز بیر  در سال یر مول. م در سفربود یمهاجر دا یهایك پا در آستانه در زندان داشت و چون كولیشه ی زمان خود شد كه همیر
ز بطورغم انگ 1673 ز صحنه تاتر ح یرو  ییر  51س(درسنیش )خسیدر نما ی باز یر

 
ن دم و نفس اش را هم حتا یاوآخر . ذشتدرگ سالگ

ز  یكباربه سبب بدهكار ییر مول. باشند  یم-ض حال یو مر  –شنامه دشمن انسان یگرآثاراودونمایازد. ان هیز نمود یم تماشاچیتقد و گرفیی
را  ییر رنج و تحق باعث شد كه هرگونه شیشنامه نو یات و نمایعشق او به ادب. كسال به زندان افتاد یتاتر خود  یراه انداز  یوام برا
ز نمودند و ح ییر شهرجلوگ یسایكل  او در آرمگاه رسیم یاز خاكسپار  خیون مسیروحان، بعدازمرگ زودرس اش. رد یبپذ  یر

اش بودند كه  یفقط صنف كارگران شغل پدر ، د ین ممنوع گردیحاضز  یساها و زمزمه دعاهایش به صدادرآوردن ناقوس كلیخاكسپار 
، ش  یخت كه مخالف هر گونه تاتر و نمایرابرانگ وتز یش خشم روحانیباكارهایر مول. ن بدرقه نمودند جسد او را تاگورستان گمناما

اجازه . كردند   آنهااورامتهم به كفروخدانشنایس. بودند  یمخصوصا كمد او سنگ  یافتند برایصدسال بعد ازمرگش دوستداران هیز
مناست    . ه و نصب كنند یته قی 

ز  بیر مول  یر درپا1673تا1622 سالهایر
 

ز اش پوكول نام اصیل. نمود  س زندگ  یقرصها ون داخیلیپدرش از كارگران بخش دكوراس،  بود یر
 . پادشاه فرانسه بود 14ك یلودو 

 
 یو درد و رنجها یكوتاه لحظه ا  یت هایرضا، شهرت و شكست، رسشاراز كار و مبارزهیر مول زندگ

 و مكتب ارتجایع خیون مسیاو نه تنها منتقد روحان . ك بدون وقفه شد یتراژد یك كمدیرسنوشت او خود . بزرگ مداوم بود 
ز مدرس اف، كی اسكوالستیر وز یر شه پیدر آثارش انسان عقلگرا و خردمند هم. فئودال و بورژوا بود ، بلكه دشمن اقشار و طبقات ارس 
ر ماسك یرداخت كه ز پ وتز یاو به انتقاد از روحان. باشند یم ت  از انتقاد اجتما یقو  ت  جنبه ها یش دارایشنامه هاینما. اشت
 . ب مردم ساده و زحمتكش مشغول بودند یو فر  ت  دورو، نفاق، یله گر یت به حیحیمس

ز ون ساكنیلیست می از بیر در زمان مول و  ولخرج  ، كه شكوه و جاللیدر حال، بودند  اباتز یخ یون گداهایلیش از دو می فرانسه بیر
، بدست ییر و شمش رزیم یس زنانه و چكمه هایكه با كاله گ  ادشایهپ، درجهان شهره آفاق بودند 14گ یخت و پاش دربار لودو یر 

ف ، با ادا و اطوار ، شیمیابر  دامن چاكدار و ماكش دهد كه قش  ی در آثارش نشان میر مول. رفتیپذ ابان را به حضور خودیمیرس 
اض و خشم زن و فرزند و نوكر و كلفت دچار ا، ا گردد یر پرولتار یناپذ ل ماركس گرفتار مبارزه آشتی ینكه طبق دال یبورژوا قبل از ا عیی

 . كردند یشان مبارزه م ت و حقوق انساتز یثیاعاده ح یبرا متی یخود شد كه به هر ق
پردازد كه از زمان  یم یلیبه مسا یاوبا درام كمد. د یل نمایتبد یو انتقاد را به تاتر مردیم یكوشدتا تاتر رسگرم كننده دربار ی میر مول
، انتیخ، بتیانسان مانند غ تی یشخص یبه ضعف ها عتز ی، س مطرح شدند یونسكو در پار یباستان تا زمان ونان یدر ، ستوفانیار 

 یما ت  ، افراط، توطئه، تز یسه چیدس
 

 یانتهایاو به موضوغ اختالف و خ. فرصت طلبانه و مقام طلت   یحسابگر ، حسد ، غرور ، یك
د به یشا. سه نفره زن و شوهر مطرح بوده یفرانسه در باره ربطه هاات یشه در ادبیقرنها هم كه یط  یمسئله ا، پردازد  یم ت  زناشو

 ی را فیر مول، ن ادت  یاز منتقد ل گرویهین دلیا
ی
 . دانند یم ت  و مصلح اجتما لسوف اخالف

رزه مبا یهرزمان كه برا، دولتی  ی بود نه به خشونتهایر مول یها یاج به كمدیاحت، فرانسه ت  اصالحات اجتما یبرا: د یگو یتس میبنیال 
ز  اسلحه قلم را تیر مول، اج به لبخندعقل و خرد باشد یاحت، با حماقت  ت  ارتجا یانتقاد او از سفسطه ها. دهد ین میكند و به مبارز ی میر

ز مكتب مدرس   علیم ت  موجب عمل گرا ت  قرون وسطا یر
ی
 . د یگرد  ت  اجتما خوایه و ترف

 

 ونه شعر! ، نوشتند “ مقاله“ش از ما یكه پ  ت  آن ها۔ ۱۶۹
M. E. Montaigne ( 1533- 1592) 

 
بنام مقاله بود و  فلسفز -ادت   یاو خالق ژانر . نامند  ش یمیسال پ 450در ، در غرب شیپدر مقاله نو ، را  یسنده فرانسو ینو ، مونتتز 

د كه گفته بو   ت  گرچه درجا،  از زمان عرصنو تا زمان حال را موجب شد  یفكر  د بلكه تحویلیجد ینه تنها ژانر “ مقاالتش“با مجموعه 
وع شد و در كنار دكارت با نام مونتتز  یسم فرانسو یفلسفه اومان. هست یخود و ، تمام مقاالتش یمحتوا ه گذاران یاو از پا، رس 

 یف“ن اورا یاز منتقد گرچه بعیصز ،  د بود یفلسفه جد
ز
ك و یستماتیسیر اغلب غ نكه مقاالتشیبا وجود ا. نام گذاشتند “ فلسفز یر غ لسوف

 یسبك درخشان نو  یآنها حاو  ویل، د ك گونه هستنیوگرافیاتوب
 

امون یر افكار خودرا پ، آزاد  اودرمقاالتش باسبیك. باشند یم یو  سنده گ
ا درمخالفت با یشكنجه و ، ل روزمره چون: رفاقتیا مساین و ید، جامعه، دولت، تیترب، استیس، هیز ، اتیادب: مانند  موضوعاتی 

ف و ح، ن موضوع آثارشیمهمیی . ان نمود یشان بیب دگراندیتعق او تحمل . بود  ش  یدگراند یو آزاد ت انساتز یثیدفاع از رس 
  تز ید ین صفت و تقوایشان را بزرگیی یدگراند

ی
ز اش به مخالفت با مكتب مدرس ت  با فلسفه شك گرا مونتتز . دانستیم و اخالف  یر

  و شكایک ت  خردگرا. ك قرون وسطا پرداختیاسكوالست
ی
او در مخالفت با . دانند یم كور یمخصوصا اپ، اورا بر اساس فلسفه رواف

از طرف  1676در سال  عتز یمجموعه مقاالتش صد سال بعد . پرداخت شخیص یبه دفاع از آزاد و فئودایل مذهت   یهایر زنج
ت به آثارش یاز آنزمان تا امروز به نقد و اهم، یموجب شد كه روشنفكران روشنگر بعد ت  ساین اقدام كلیو ا، كان ممنوع شدند یوات

دازند  ز روزانه او ن ادت   یادداشتهای. بیر جمله معروف . هستند  یسم فرانسو یدوره اومان شه از اواخر یخ اندی     تار یر از س  سند مهیمیر
 . “م ؟یدانیما چه م“ : د ین بود كه پرسیا، وناتز یشمند یاند، ونیر د از پیاش به تقل فلسفز 
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اصول رفتار و كردار انسان را مورد توجه قرار ، صف اخالقو  یاو بجا. ك اخالقگرا یك اخالق شناس دانست تا یتوان یرا م مونتتز 

  یداد و در عوض آموزش درسها
ی
ز ن یفرانسو  ه گذار اخالق شنایسیپا مونتتز . پرداخت به انسانشنایس، اخالف . د یآ  به شمار یمیر

 آثار او را بخش  ، اهل نظر  از  گرویه.  “ت جامعه استینه انسانیآ، هر انساتز “چون به نقل از او: ، موضوع آثارش اغلب انسان است
 یه شناخت و یو نظر  یاز تئور 

 
ت یفه فلسفه آنست كه ذات و ماهیسد كه وظینو  یم مونتتز . آورند  به حساب یم ا فلسفه زندگ

و اشغالگرانه آنزمان اروپا در قاره تازه كشف  یاست استعمار ین فرهنگ زمان خود بود و به سیاز منتقد یكیاو . د یانسان را روشن نما
اض كرد و نابود، كا یده آمر ش ز ق مهاجمیان و رسخپوستان از طر یبوم یاعیی  . د یت نامیبربر ، را  ت  ای اسپانیر

د یان اخالق و فرهنگ باستان و عرص جدیاو خواست كه م. د یفرانسه آنزمان گرد یجنبش روشنگر  یبرا ت  اجتما تكاتز ، آثار مونتتز 
ونان به مبارزه ید با كمك فلسفه باستان یكوش  مونتتز . د یدفاع نما ت  ساید كلیعقا شیاست تفتیدر مقابل س ت  بزند و از انسان گرا پیل

ز ك مدرسیبا اسكوالست دازد ی بنیر در ، نوپا  ینده منافع بورژواز یمسالمت جو و روشنفكر نما یاو را مبارز ، صاحبنظران چپ. ادگرا بیر
 یو واقعگرا ستی یبه شكل رئال مونتتز . شمارند یم ت مذهت  یحیو مس مقابل نظام فئودایل

 
ح زندگ انه پرداخت و در یفردگرا انه به رس 

“ مجموعه مقاالت “ یكتاب چهار جلد.  پرداخت، ارتدكش ت  ارتجا ت  ادگرایو بن، ت  سم و جزم گرایدگمات، تهیاتور : آثارش به مبارزه با 
 . ش از هزار صفحه استیشامل ب یو 

ز گفت كه چون جهان ذهن و عیت میهمچون هراكل مونتتز  . ستین آن قابل شناخت نیبنابرا، ات استییر ائم در حال تغ دیر

 یجهان را د فی یشناخت حق یاوادعا
 

 یه بر نظرات فید و با تكیروشنفكرانه نام وانیك
ز
بنام سنكا گفت كه به فرهنگ گذشته و  لسوف

فلسفه شك   یله جنبه هااز جم. شد  یدر زمان عرص روشنگر  نقطه عطفز  مونتتز  ت  شك گرا. ستینگر  یانتقاد یدید با دیبا سنتی 
 . باشد یدار می پایر و غ ن بود كه گفتند دانش و عمل انسان نست  یان ایگرا

ی
د یگفت كه انسان نبایم اوهمچون طرفداران فلسفه رواف

نش جهان را یل آفر یقت مطلق و دال یاو شناخت حق. با مرگ ت  مقدمات آشنا عتز یچون ؛فلسفه ، از مرگ وحشت داشته باشد 
او . ب خلق هللا ! متهم نمود یله و فر یح، سم را به شارالتاتز یده آلید و مكتب ایمان گردیعقل از ا ت  و خواهان جدا ممكن دانستیر غ

ز ن، انسان به عادالنه بودن ذاتی   . سم دانستیالیستنسیا اگز ی، از اجداد فلسفه وجود  یكیتوان یرا م مونتتز .  متاسفانه شك داشتیر
سم یو اومان، لسوفیف، حقوقدان، استمدار یاو س. بود  كوامیشل ایم، (M. E. Montaigne 1533-1592) شل مونتتز یم نام اصیل 

ابیپدرش از تاجر . بود   یزمان خود بود كه بدل، یو مواد رنگرز ، مایه، ن رس 
ز
اف  ، از طرف پادشاه فرانسه، ل ثروت كاف لقب ارس 

 . به فرانسه بود  پرتقایل ان مهاجر یهودیا از یگو   مادر مونتتز . باشكوه بخرد  یگرفت و توانست قرص 
 

 مونتتز ، به سبب رفاه خانوادگ
 . برخوردار شد ، یروشنفكر  ستی یاومان تی یاز ترب، ستی یونالیو ناس ا نظایمی، ت  سایكل  ت مذهت  یترب یبجا

 
 یشاهد جنگها اودر زندگ

ز رنگ یر یمقاالت اورا تصو . فرانسه شد  16اواخر قرن  مذهت    یر
 

از آثار مشهور او خاطرات  یكی. آورند  اش بشمار یم  از زندگ
ز ن چند سایل مونتتز . س بود یا و سو یتالیا، ش به آلمانیسفرها  یش چهارم براییز یدعوت ها ویل،  شهردار شهر بوردو در فرانسه شد یر
 یرا رد نمود و به كار نو  یدربار  مقایم

 
 یگر مبارزات او مخالفت با سازمانهایازجمله د. ك در قرص خود پرداختیو تئور  سندگ

وع یش حوادث ناگوار زمانش مانند: ، با موضوع مرگ را  مونتتز  ل آشتی یدل. ه بود یر و غ یتاجگذار ، سا یكل،  ازدواج: مانند  سنتی -ت  جتماا
  ع خصوضیا وقای، یو آتش سوز  آدم كش  ، وجود جنگ، طاعون

 
ه او یسنگ كل یمار یفرزند خردسال و ب 5مرگ : اش مانند  زندگ

 . دانند یم
. ت در غرب بود یم و تربیتعل یاز روشها یكیخالق ، ش از روسو یاو پ. د یسقراط نام، گر از معلمان خودرا ید یكی، شل مونتتز یم

از جمله مخالفان رسسخت  پاسكال ویل. او دانست د شخیصینه عقایتوان آیم، دوره باستان را  یشمار او از نقل قولهایاستفاده ب
ن سوء تفاهم را بوجود آورد كه عده یا، فرد  یآزاد یرو  تاكبد مونتتز . د یهانه نامو خودخوا خیرا ضد مس او آثار مونتتز . بود  مونتتز 

ز از تحس، یر كن و شكسپیمخصوصا فرانس ب، شیشمندان انگلیاند. متهم كنند  و خودپرستی  تز یاو را به جنون خودب یا  كنندگان یر
  یامون مقوله هایر پ مونتتز  یبحث ها. بودند  آثار مونتتز 

 
ز ث تحسباع، ییر و پ زندگ گر طرفداران مقاله یاز جمله د.  باكون شد یر

دمخور و  د با مونتتز یتحمل جهان انسان با یگفت كه برایچه مین. چه نام برد ید و نیژ ، روسو ، یر ولت: توان از یم، مونتتز  شینو 
 ، امون مرگیر پ مونتتز  یو بحث ها، همخانه گردد 

 
واننده درس مقاومت چون او به خ، شوند یم موجب عالقه انسان به ادامه زندگ

  یبرا
 

 یر از آموزگاران كب، دانست و او را همچون شوپنهاور  مونتتز  یشاوندان فكر یچه خود را از جمله خو ین. دهد یم ادامه زندگ
ز دانسته و صداقت او را قابل تحس انسان غرت   ته و دانش نو دانست  یشاهنگان مدرنیاز پ یكیرا  مونتتز ، كیاستفان تسوا.  شمرد یر
 . به شگفت آمده بود  د مونتتز یا از قلم و عقایهم گو  گوته  و . زمان خود قد علم كرده بود  ش  یك اندیابل تار كه در مف

 

 . موپاساد؛ نبوغ در نوول نویش۔ ۱۷0
 

 Maupassant, Guy de (1850 – 1893) محصول ابتذال مدرنیته ؟، ادبیات تهوع
 
ین نویسنده واقعگرای فرانسه، ۱۹ول نویش قرن رمان و نو ، استاد داستان، نویسنده فرانسوی، موپاساد   ازنظرسبک ادت  ، ومهمیی

امون اونوشته است که او همچون فلوبر میخواست باکمک ادبیات تهوع. شاگرد فلوبر بود  ابتذال مدرنیته زمان خودرا ، منقدی پیر
هایش به انتقاد ازسیاست استعماری  مهاودرسفرنا. سفرنامه مشهور هستند  ۳رمان و  ۶، نوول ۲۶0: ازجمله آثار او . نشان دهد 

دازد   . فرانسه درشمال آفریقا مییر
منقدین چپ مینویسند که موپاساد گرچه نویسنده ای طبیعتگرا بود ویل توانست موضوعات مشخص تاریخز   اجتمایع را 

ز است و در کتابه، اوداستانشات  توانا با سبیك کامل. درادبیات مطرح نماید  آمیر ز
ی روابط انسانها در درخشان و طیز ایش به طرح هیز

دازد  موپاساد از انسانهای "چوخ بختیاری" میگوید که برای موفقیت شغیل . جامعه ای فاسد و انحالل خانوادههای بورژوات  مییر
ند دست به هر فرصت طلت  و افتضایه بزنند  دازد که برای عشق. حاضز  انسانهات  مییر

ی
 به دوروت  اخالف

دوستی ، اوباشکایک فلسفز
ز ازجمله زمینه . و رفاقت ناتوان وبه تقلید ازغرایز فردگرایانه و رفع نیازهای مبتذل خودهستند  مرفه جامعه شهرپاریس آنزمان نیر قش 

اژ فروش مطبوعات خودی به طرح اغراق . های انتقادی آثارادت  موپاساد بودند  وی از ژورنالیست هات  میگوید که برای باالبردن تیر
ز مسائل ز درآثار او جای خاض داشت. و توطئه گری یم پردازند ، فساد ، جنش : آمیر  فواحش نیر

 
ح زندگ  . رس 
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ز فلسفه شوپنهاور مخصوصا نظریه "اراده قدرت" وی. موپاساد درجواتز باشعر ونمایشنامه نویش آغازکرده بود   به ، وی با ذره بیر

ممکن است رسانجام به یک قتل ختم گردد یا ، دربسیی  اوازجامعه ای میگوید که عشق بازی. موضوعات اجتمایع مینگریست
ت مسیح ازپذیرش : جامعه ای که حداقل سایل یکبار روی فاحشه خانه های نیمه علتز آن تابلو  " به سبب شهادت جانگداز حرصز

ی معذوریم"!  دازد بدون آنکه به تحقیر و کو . آویزان میشود ، مشیی  مییر
 

چک نمودن او همچون شکسپیر به توصیف عظمت زندگ
دازد  کت کننده آن بیر صحنه حادثه غالب آثار او استان نرماندی درشمال فرانسه بود؛جات  که او طبیعت و مردم اش را . انسانهای رس 

امون. بخوت  میشناخت ز پیر وهای مافوق طبییع هستند ، اشباح، کابوس:  چند نوول اونیر در بعیصز از آثارش او به موضوعات . و نیر
ز و افشده ن دازد و در پاره ای از داستانها غمگیر ز مییر  . بیماران سیفلیش قهرمان کتاب هستند ، یر

کتابخوان فرانسه است اوییك از اعضای گروه طبیعتگرای اطراف زوال بود که با . موپاساد حتا امروزه ییك ازنویسندگان موردعالقه قش 
اوگرچه شاگرد . آشنا شد  19قرن  80و  70در دهه های موپاساد ازطریق فلوبر بامحافل آوانگارد . سبک مخترصوکوتاه مینوشت

ح ابتذال جامعه روس از . استادی مانند فلوبر بود ویل هیچگاه به نبوغ استاداتز چون چخوف و تورگنیف نرسید  چخوف حتابرای رس 
ی به درجه  موپاساد گ. بهیی از آلن پو بود ، موپاساد آموخته بود و موپاساد ازنظر محبوبیت داستانهای عامیانه اش رچه ازنظر هیز

ی جیمز ، همینگوی: کیفیت کارهای  . و چخوف نرسید ویل به مشهوریت و محبوبیت آنها رسید ، تورگنیف، هیز
ز سالهای     نمود  1893تا  1850گایده موپاساد بیر

 
 درنرماندی درشمال فرانسه بدنیا آمده بود . درفرانسه زندگ

ز
اف اودرخانواده ای ارس 

 ، وی بعداز ترک تحصیل درشته حقوق. رت فرهنگ و آموزش فرانسه بود و چندسایل همکار وزا
 

بطور حرفه ای بکار نویسنده گ
ازجمله شباهتهای موپاساد با نیچه این است که تقریبا همعرصبودند و همچون نیچه براثربیماری سفلیس به جنون رسید . پرداخت

 درگذشت 43و همچون او در سن جواتز در 
 
مانند نیچه سبیلهای قطوری داشت ازنظر شباهت. سالگ ز  . ظاهری نیر

 ، حوری، بل ایم، جهاز ، قلب ما : وسفرنامه بجا مانده ؛ازآنجمله، رمان، نوول، داستان: اثر مانند  300از موپاساد حدود  
 

، یک زندگ
ه فیفز ، خانواده تلیر ، سفرنامه زیر آفتاب، قوی چون مرگ، دوبرادر  ز . جلدی وی 12وعه آثار و مجم، خواهروبرادر روندویل، دوشیر

 قش  مرفه آنزمان شهرپاریس یم پردازد 
ز
ز به معرف آمیر ز

این . رمان مشهور "بل ایم" اثری است واقعگرایانه که باسبیك انتقادی و طیز
 . بار تجدید چاپ شده بود  51حدود  1887رمان تا سال 

 

  ش از مرگ ! یپ، ب محفوظینج۔ ۱۷۱
  
 1911اودرسال . رمان مشهور نوشته بود  44حدود  یو ، د یش فوت نمایپ یچند یسنده مرص یب محفوظ نو ینكه نجیش ازایپ
دردانشگاه وسازمان  یادار  سپس به شغیل، ل فلسفه دردانشگاه پرداختیستان به تحصیر ان دبیاآمد وبعداز پایدرقاهره بدن یالدیم

مندیده سنیهرنو ، عقب افتاده یدركشورها: چون به نقل ازاو ، د یاوقاف كشور مرصمشغول گرد  تی یقبل ازهرگونه خالق، یا هیز
وع   س وسلطنت پادشایهیه استعمارگران انگلیعل او ازدوران جواتز  وجنت   ایسیمبارزات س. ك شغل نان آور دارد یازبه ین فاروق رس 

طول اودر . اطراف خودپرداخت یف مشكالت همه انسانهایدرآثارش به توص اگرچه اوازقش  مرفه شهروند قاهره بود ویل. د یگرد
ز لمنامه نیچند ف، ازرمان وداستانیر اوغ. خودفقط دوبار كشورش راترك نمود  عمرطوالتز  نوبل  زه ادت  یجا 1988اودرسال .  نوشتیر

از اخبارموافق و  موج  ، او  یزه نوبل برایبعداز اعالن جا. ما( محل یاست باعنوان )بچه ها ن اثر اوكتات  یمشهورتر . راازآن خودنمود 
ت و یرعا، نیل انتقاد ازدیادعا كردند كه اوبدل اسالیم یادگرایبن یگروهها.  د یمرصپخش گرد جمیع یدررسانه هاامون او یر مخالف پ

ز ب ایسیو س اجتمایع یو پخش و نش  سازشكار ، غرب یهیز  شنایس ت  بایك و ز یاستت یارهایغ معیتبل  ی روشنفكران عرب و طرفدار یر
ز از پروسه صلح ب درسال ، غات منفز ینگونه تبلیل ایبدل. افت نموده استیها بعنوان پاداش در یازغربزه راین جایا، لی مرص و ارسائیر

ب محفوظ ین باور بود كه نجیچپ برا نقد ادت  . شود  ك بود به مرگ او منتیهیبه جان اوانجام گرفت كه نزد یسوء قصد 1994
، و كهولت یمار یل بیازدال یر د غیشا. نموده است ! ه حساب ین تصفیشه با دیهم ین و برایادیق بنین بار و به طر یآخر  یبرا، درآثارش

كت ننمود و تنها برایافت جایب محفوظ درجشن در ینگونه نظرات و ادعاها بود كه نجیبه سبب پخش ا   ایمیپ، حضار  یزه نوبل رس 
ز اونخست. فرستاد  كتت   گرچه .  ستات ایادب یهودی  یر و غ خیمسیر افت كنندگان نوبل غیعرب زبان و از محدود در  یسنده ی نو یر

ز ن رمان سال تعیبهیی  یبرا یزه ایدر مرص جا 1943ازسال    شیسالها هیز رمان نو ، قش  روشنفكر افرایط ویل،  شدهییر
ز
 را پرحرف

ز ن  منابع اسالیمیر ر تعثیات عرب خود را ز ینه ادبیب محفوظ درزمینج. آورد  ها بحساب یمیر شكم س یبرا یخاله زنانه ا . دانستی میر

افات  آمازجمله اعیی ز ز طیز ز كراوات را هی اودرحضور روزنامه نگاران ایر ، مورد عالقه اش ین غذایادنگرفت و بهیی یچگاه ین بود كه بسیی
ن بود كه یاو ا ت  گرا  میل یازجمله ابرازها. او مطالعه رمان است یبرا ن ژانر ادت  یهمانطور كه جالب تر ، ا است ! یسوپ آب لوب

  عقب افتاده ویل ه جهاتز گفت؛ گرچه خلق مرص ازنظر صنعت ازقافلیم
 

فته تر است! یپ اتیم یاز ابرقدرتها ازنظر فرهنیك به . ش 
. به كشف وخلق خدا و وجدان پرداخت، ها یونانیحتا قبل از ، شیش از هفت هزارسال پین تمدن و فرهنگ مرصبود كه پیاو ا، نظر 

از  گایه،  سته به محفل شنوندگان اطراف خود دانست! و بیمرص م از جناح چپ جنبش میل او خودرا بخش  ، ایسیاز نظر موضع س
بازگشت بدوران  گایه،  كرد یدفاع م یعسكر  یامام مهد ت  حایاز ظهور مس ش فرانسه و گایهیصدسال پیس یلیتخ یستهایالیسوس

ان و خود كه اغلب درحضور روزنامه نگار “ فست یمان“ در. د! یدیخواب صدراسالم را م پرشكوه و جالل اهرام فراعنه مرص و گایه
ز نمود كه او نه تنها به اسال م اعتقاددارد بلكه به رسزمید میتاك، كرد یان میب لباس شخیص تی ین امنیمعمور  ، ورزد یش عشق می پدر یر

ز اتحاد ساكن ام  و دمكرایس یبه آزاد، است یطرفدار عدالت و برابر ، عرب را دارد  یایوحدت دن یخواهد و آرزو ی مرص را میر احیی
از آنها دفاع  و لذات نایس   ت  بایقت است ودرآثارش از هیز و ز یحق یایجو ، د یر گیدررفع مشكالت كمك م ازعقل ومنطق، گذارد یم
 . كند یم

از شغل  یتوانند تصور  اكی  مردم حتا نیم، حاكم یسوادیگفت كه به علت بینمود و م ت یمیگله و شكا  اوازاوضاع جوامع اسالیم
 یكنند كه نو یسنده داشته باشند وفكرمینو 

 
 یت نو یاومشهور . كناهكارانه است  یو توطئه گر  و رسگریم یباز  نویع سندگ

 
خود  سندگ

ز از اول یكید قطب را یاو س. دانستیم د قطبیس ونیرا مد دردوران جواتز  . دانستیم عرت   یكشورها  ن ادت  ین منتقدی و معروفیی یر

ز ت درسازمان اخوان المسلمید قطب بعدها بعلت عضو یس  . د یاعدام گرد 1966ل عبدالناض درسال جما  و اقدام جهت رسنگوتز یر
 یسد تاجنبه هایامون مرصباستان و فراز و فرود فراعنه بنو یر م گرفت چهل رمان پیخود تصم ت ادت  یب محفوظ درآغاز فعالینج
ن به سندگایموجب عالقه روشنفكران و نو  1930تا  1920 یسالها و استقالل طلت   جنبش میل. ش بگذارد یخ مرصرا به نمای    تار  میل
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ق ال “ یكشورها  یرا راه نجات كشاورز “! قناتها“ یم و بازساز یترم، اجتمایع یكها یات شده بود و رمانتیدوران باستان درادب رس 

 ت  اوبا گزارشها. داد “! مكتب فرعوتز “ یه او نام بامسمایبه سه رمان اول نقدادت  . نمودند  شنهاد یمیپ با آب و تاب خاض“! اوسط 
ز د ساكنیجد یزخمها یبرا ست مرهیمخوایم“ عهدحجر“از  دست از  بعد از مدتی  ابد ویلیل بین یاطراف رودخانه  ی جلگه هایر

ز رمانها ز آثار ، خز یتار  یمحفوظ بعداز دوره رمانها. د و به موضوعات روز جامعه اطرافش پرداختیكش  خز یتار  ینوشیی به نوشیی
 ، د یانه پرداخت ودرشش رمان جدیو واقعگرا ستی یرئال

 
اول  مرص رااززمان جنگ جهاتز  ی و تحوالت طبقه متوسط شهر ییر تغ، زندگ

. دانند یازجمله والیی اسكات م، ت  اروپا 19سندگان قرن ینو   ادت  یر نگونه آثاراورا تحت تعثیادب شناسان ا. ش گذاشتیبه نما

ز ات مدرن غرب نین ادبه گزارایاوازپا. لمنامه پرداختیبه خلق رمان و داستان و ف، ق انساندوستی یمحفوظ بااعتقادعم گرچه ،  استیر
عالقه به  1940در مرص ازسال ، عرت   یر كشورهایخالف سا. بوده شی ژانر داستان نو یر ر تعثیدهها سال ز ، د عربیات جدیادب

ز درب شیرمان نو  ز تع، ن رمان سالیبهیی  یبرا یزه ایساالنه جا، د و حتا ازطرف وزارت فرهنگی اهل قلم آغازگردیر ثار درآ. د ی گردییر
د باهم هستند ، اسالیم یدومقوله فلسفه ، ار یجی  و اخت، ب محفوظینج  درآثاراو اغلب منتیه فلسفز  یپرسشها. مدام درحال نی 

ل یاز موضوع آثار اورا تشك یگر یبخش د، اتفاقات رسنوشتی . شوند یم ادت   یلیسم تخیالیسوس نمودن نویع عمیل یبه آرزو 
ز ت كه حتا اربكار بردن خشونت و زور ناس دشمتز ، رسنوشت درآثار او . دهند یم اوازبكاربردن ، ازنظر سبك ادت  . كند   نیم یخوددار یر

د یرا بكارم ادت   ینموده و تنها زبان گرامر  یدرآثارش خوددار  انه و محیلیعام یش هایلهجه ها و گو  نه ین زمیس اسود در ایلو . ی 
بهیی است كه ، انه درآثارش استفاده كند یعام یشهایاز لهجه ها و گو ا نخواهد ینتواند و  یسنده ایخطاب به او گفته بود كه اگر نو 

 یدست از نو 
 

كردن چشم بسته   د و كتر ین دشمن هیز را تقلیبزرگیی ، ب محفوظینج. برود “ یآهنگر “بردارد و رساغ  سنده گ
 ل اجتمایعید مسایات بایبه نظر او ادب. شود یعلم و فرهنگ و آموزش م ت  درجامعه موجب شكوفا یگفت كه آزادیاو م. دانستیم

صداقت و ، ت روجیرضا، ت انسانیشخص یات موجب جالیچون هیز و ادب، و جذاب درآورد  یخواننده بصورت هیز  یرا برا
ق یده او فرهنگ اغلب كشورهایبه عق. شوند یم، قلت   یصفا از هجوم فرهنگ غرب  د تریسیباست كه آنها نبایو ز  یچنان قو ، رس 

 یم به نقل از داستاتز  اودررابطه بافرهنگ اسالیم . صنعت زده داشته باشند 
 

ز ان دولت بیباسپاه گفت كه درجنیك انس كه سپاه یر
 یر اس، مسلمانان، وز شده بود یر اسالم پ

 
 علم و پزشیك ینه هایدر زم وناتز یخودرابا چند صد كتاب مربوط به فرهنگ و تمدن  ان جنیك

 و خداشنایس“ تیجاهل“جه فرهنگ و تمدن دوران یمانده و نتیباق، كه آن كتبدانستند  ینا آنها میقیگرچه ،  و فلسفه مبادله نمودند 
ز ید: ب محفوظ خود دوستدار آثار ینج. دوران باستان بود  او  یانتقاد ت  و واقعگرا آثار اجتمایع.  بود یر سوفوكلس و شكسپ، یر مول، كیز

: او آثار ، ات جهانیودر ادب. اندازند  یم، وسیكیتوماس مان و داستا یا رمانهایموپاساد و چخوف  یاد داستانهایخواننده را ب

 . دانستیم و فاكیز را فراموش نشدتز  ینگو یهم. كامو ،  سارتر ، استاندال، فلوبرت، بسنیا، سیجو ، پروست، كاقكا ،  یتولستو 
 

 . و روشنگر شدند  كه انقالت    ت  بچه پولدارها۔ ۱۷۲
  

 ات افشاگر یو ادب سنده شایکینو 
ز ات دروغافشاگر اصالح یسنده ینو  -   یر
  عمل ان ت  یاز بوروكرات ها و اصالحگرا، یلیسم تخیالیانتقاد سوس  -
 
ز رئالینو ، ن (یكف شچدر یسالت لیخائیاست بنام ) م یسنده اینام مستعار نو ، نیشچدر . ن ات روس در یادب ستی یسنده سبك طیز

 . د یگرد  یكه بعدها نام مستعار و ،  كف بود یل سالتیخائیك داستان بلند میدر  ینام راو ، ن در آغاز یشچدر . است 19قرن 
ال درغرب ادعا مین لیا آنطور كه منتقدیگو ،  نیشچدر  ز سنده مورد عالقه استالینو ، ك سوئ تفاهم ناخواستهیبراثر ، كنند یی  .  شد یر

ز چرا لن، نطور باشد یاگر ا ویل ز  نیر ام خاضیر ز ن گورگ.  قائل بود  یو  ت  اجتما ن و آثار ادت  یشچدر  یبرا  احیی  ت  آشنا یكه براگفت  ی میر
( التی یروزانه ا یادداشت هایكتاب ).  كف پرداختید به مطالعه آثار سالتیبا، 19مه دوم قرن یه در نیروس ت  با اوضاع اجتما

 یلیسم تخیالیسوس یدههاین درتمام طول عمر خود به ایشچدر . نامند یم یه تزار یو افشاگرانه( روس ات) شایکین را آغاز ادبیشچدر 
ایشچدر . دانستیقابل تصور میر قابل گذشت و غیر ات را غیادب ت  او نقش اجتما. ر آن راه مبارزه نمود وفادار ماند ود ط ین بر اثر رس 

  یبرا، آنزمان ت  اجتما
 

ز ن را اولیشچدر . نیادیاعتقاد داشت و نه به انقالب بن ت   و تحول اجتماییر به تغ، انسان بهبود زندگ نده ی نمایر
ز رئال ز . امند ن ه یمیروس ستی یمكتب طیز  یتزار  جامعه طبقاتی  ت  روشنگرانه و گزنده به حمله و انتقاد از روابط اجتما یاوبا طیز

 . پرداخت
اشفسیك 19قرن  40او در دهه  د و حدود چهار دهه به یه آشناگردیمون و فور یسنت س یلیسم تخیالیسوس یدههایبا ا درمحفل پیی

 ، لدر و زورگو نداران قیرفتار زم، یفاسد تزار  انتقاد از بوروكراتی 
ز
الها و خشونت و اوقات تلخز یل یو روشنفكرباز  یروده دراز ، پرحرف  ی 

، یلیسم تخیالیروشنگرانه و سوس یدههایغ ایل تبلیبدل 19قرن  40اورسانجام در دهه . ه پرداختیروس یه دار یندگان رسماینما
آن پرداخت  تی یسم و نظام مالك الرعیبه مبارزه با تزار  ك انقالت  یدمكرات یده هایایر ر تعثین ز یشچدر . د ید گردیسال تبع 7محكوم به 

ان جنبش دمكرات یكی، د یو بعد از بازگشت ازتبع  یاو درب. روس شد  ك انقالت  یاز رهی 
 

جامعه روس و  شیی آثارش به علل عقب افتادگ
اطور یدستگاه بوروكرات ، پرداخت شفسیكید كرد ؟ ( چرنیچه بارمان )  اوتوتر  یدههایكه به انتقاد از ایو زمان پرداخت یتزار  یك امیر

 . ست ها ( لقب دادند یهلین اقدام او را انشعاب در موضع ) نیا
ز او را گایه، اتیخ ادبی    در تار . ادداشت و مقاله هستند ی، قصه، شنامهینما، داستان، رمان: ن شاملیشچدر  آثار كتت    فت یبا سو  طیز

ز به ) پوشك اودرجواتز . كنند یسه میمقا سم او ی گوگول و مكتب ناتورالیر ن را تحت تعثیامروزه شچدر . س مشهور شد د ( رو ی جدیر
ف را یسم شاعرانه تورگنیانه درآثارش استفاده نمود و رئالی( عامتی یاز )زبان رع، ( گوگولاو درمقابل )زبان اربات  . آورند  بشمار یم

آم، سم )تلخیدرمقابل رئال ز ز وحشت آور و اغلب طیز ز مالك، ندارانیف از زمیگر تورگنا . دهند ین قرار می( شچدر یر  یر
ز
اف گزارش    و ارس 

 یو كشور  یلشكر  یكارمند و مقامات باال:  ن خی  از زنان خوشگذرانیشچدر ، دهقانان روابط عاشقانه دارند  یبایدهد كه با زنان ز یم
ز . پردازند  قرزده یمف یها ها و كالسكه جر  درشكه جر ، نوكران، گماشته ها :  و احسایس د كه به استثمار جنشیگو یو دربار م غالی 

 یر ن پیشچدر  درپشت آثار ادت  
 

 ، مردم ت  اجتما امون زندگ
ز
فرهنگنامه آثار او شامل . قرار دارد  جامعه شناسانه و علیم، فی یتحق هدف
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مان او آنز . ه هستند یر و غ قاضز ، روحاتز ، بازرگان، دهقان، ژاندارم، رسباز : از جمله، گوناگون جامعه  یاقشار و گروهها یواژهها

 . شد  ان حكومتی یسانسورچ و رسدرگیم خ  یباعث گ، یله و دمنه ایكل  یا قصه هایانه و یبااستفاده از زبان عام
ز اوباانتشار اول   ادت  ، 1856( درسال تی یوال  یادداشت های) عتز ی اثرش یر

ز آم..  شد  و جهاتز  رویس ت  اجتما رهی  طیز ز ز كتاب طیز  )قصه یر
ها ( درغرب ترجمه   یدیها و پل یكین كتاب كه كه با عنوان ) نیا. باشند  یم یو  ایسید سیات عقایان كننده واضح جزئیاو ب یها(
ز و افشاگرانه ا، ( او التی یازمراكز ا ت  ادداشتهایكتاب ).  افتی یادیطرفداران ز ، آنزمان اروپا  یان جنبش كارگر یدرم، د یگرد  یمقاالت طیز
 یر پ

 
 . است یه تزار یروس یروستاها امون عقب ماندگ

و  ت  سم به اصالحگرایتزار  حكومت مطلقه و تظاهر مقطیع یخ شهر( و )اربابان پمپادور( به افشای    ن در دو كتاب )تار یر شچد 
الیل اف ضد اصالحات و ل یگناه( و ) نشانه هایب یاو در )داستانها. سم پرداختیی  الهایزمان( به انتقاد از ارس  عمل  پرحرف و ت   یی 

 یشچدر . اشاره نمود 
ز
دازد كه فاقد توانایم یفاسد و رشوه خوار  یام ادار نظ ن به معرف ك یسم بوروكراتیمكان. انه استیاصالحگرا ت  یر

 یو ساختار نظام: نما
 

اطور ، و سلسله مراتت   ندگ ز ن یتزار  یدر امیر ن دركتاب یشچدر . ن واقع شدند یل قلم شچدر یه و تحلی مورد تجز یر
. سم روس پرداختیزمان حال( به مبارزه با ارتجاع فئودال یبایكتاب )مناظرز درغرب و در   یه دار یس( به انتقاد ازرسمای)سفربه پار 

الیانتقاد از ل، با عنوان )درخارج(، ن در غربیخاطرات شچدر  شدن جوامع غرب و  یكیو مكان پروسه صنعتی ، سمیپارالمنتار ، سمیی 
،  ندارانیزم، حاكمان: انیاو اغلب ازمآثار  یت هایشخص. است 19قرن  70در دهه  سمارگیسوم فرانسه و آلمان ب یجمهور 

ز موئمن، مسافران، زوار ، تجار و بازرگانان، انینظام، كارمندان دون ! و ارشد  . هستند ، نابغه یوانه هایو د، خداپرست یمجنونها، یر

. د ینما وس اشاره یماو به اطاعت كوركورانه و برده وار دهقانان ر ، كند؟(یك دهقان شكم دو گروهان ژاندارم را پر میدركتاب )چگونه 

اول اشاره  یكوالیت نیات و خطرناك بودن حاكمیبه جنا، دركتاب )تضاد و تناقض ها(، سمیناتورال ه برمكتب ادت  ین باتكیشچدر 
 . نمود 

سم یالیسوس یدههایغ ایل تبلیبدل وسیكی( بود و همچون هرتسن و داستاهتز ی مجله )اوراق سالنامه میر او سالها دركنار نكراسف دب 
كت یك سحرگاه رسد و یدان شهر در یدرم وسیكیداستا گرانه اعدام مصنویعیش وحشینما. د بود یسالها درتبع، یلیتخ خزده به جرم رس 

ز لن.  استیر نظ ت  ، خ مبارزه عدالتخواهانهی    درتار ، ن محفلیدر جلسات ا  بعدها مجله هرتسن را آغاز )شكست سكوت برده وار( یر
 . ف با فلوبر و زوال شخصا آشنا شد یورگنق تیاز طر ، ن درخارجیشچدر . د ینام
ات یدرباره وال  ت  نامه ها، به عمه جان ت  نامه ها، كند؟یك دهقان شكم دو گروهان ژاندارم را پر میچگونه : نیازجمله آثار شچدر  

، زمان ینشانه ها، هگنایب یداستانها، زمان حال یها ت  بایمناظر و ز ، سیسفر به پار ، ازنقاط پرت افتاده ت  ادداشتهای، دورافتاده
اربابان : او  یو ازجمله رمان ها. شده یك موضوع بسته بندی، تضادها و تناقض ها ، قصه ها ، خانواده پامپادور  یان و خانمهایآقا

 ، مدرن یمنظره ها، ك شهر یخ ی    تار ، اربابان خانواد كولولف، یتاشكند
 

 . هستند ، ب زادهیك نجی و زندگ
پدرش . ا آمد یندار و كارمند دربار بدنیزم یدرشهر پطروگراد درخانوادها 1826درسال ، نیشچدر  كفیل سالتیخائیا مین یشچدر . ن 

اف و مادرش د بش برد و در آنجا با یاول درتبع یكوالیتا مرگ ن 1855ن ازسال یشچدر . از بازرگانان ثروتمند بود  یكیدخیی ، از ارس 
ز بعد از انتشار اول ویل، ات دورافتاده روس آشنا شد یاالت و وال یفقر و فالكت ا  )تضادها و تناقض ها( و ) موضویع: عتز ی آثارش یر

ت و شهامت در امور یاقامت در رازان بر اثر جد یدرسالها. د یدر رازان انتخاب گرد یبه معاونت فرماندار ، شده( یبسته بند
 .  ( دادند یر به او لقب ) معاون روبس پ، اصالحات

 یها به افشاگر ین در كتاب تاشكندیشچدر . هستند ، اربابان خانواده كولولف و  یابان تاشكندارب: دو رمان، نیدو اثر مهم شچدر  
دازد كه خودراز یم یتزار  یمعموران استعمار  ه یتاشكند نماد تمام روس، نیدر زبان رمز شچدر . كرده اند   مخفز  فرهنگدوستی  یر لواییر

اطور ، رشواره خوار و فاسد ، عقب مانده یو جامعه ا ن یاست كه بقول معمور  ت  سنبل جا، تاشكند . است یكومت تزار ح یدر امیر
اواز سكوت كارمندان و . ك نژادپرستانه را بخود گرفتین شهرت سنبلیا، روانیا شهر ایبعدها گو . دهن مردم زد  یتوان تو یم یتزار 

ز معموران متوسط و پائ  یر دهد كه فقط دستوربگی گزارش میر
. پردازند  یم ت  ایاالت آسیا نواجهستند كه به آزار و استثمار مردم  اتز

 . دانست ینظام استعمار  یا احمق آباد را نام های، مرصف  و ت  یر خ آدم ت  : ن مانند ینماد ت  ن نام هایشچدر 
ح زوال سه نسل ، نیشاهكار شچدر  ویل   یرمان ) اربابان خانواده گولولف ( است كه رس 

ز
اف خ ی    درتار . ندار استیزم ك خانواده ارس 

ز غم انگ، ن كتابیا. آورند   بشمار یمیر له گر و خرمقدس ( مولیح، ب رمان ) تارلفین رمان را رقیا ات جهاتز یادب  ت  ن رمان اجتمای تر یر
 ، رواتز : ات روس است كه زوالیادب

ی
ز و ف، اخالف ح م یخانواده ا یكییر  یتولستو  ن آثار یدهد و آنرا در كنار بهیی یثروتمند و مقتدر را رس 

ن ین بدون ایشدند كه شچدر  مدیع ن ادت  یمنتقد. آورند  ات روس بشمار یمیادب یسم انتقادیاب رئالن كتیب تر یعج، فیو تورگن
ز نو یك ژورنالیبعنوان ، رمان ، شدن الكیل: مانند  صفات و عوارضز ، ن كتابیاو در ا. شد یات روس ثبت میخ ادبی    س در تار یست طیز

 یر غ ت  ، تنبیل، روزانه بدمستی 
اف و زم یشده( و زوال خانوادهها وحش   )وجدان را آغاز  عمیل و ت   تی  . د ینام ندار روسیارس 

N. Stschedrin (1826 – 1889)  
 : ا با نام اصیلی 

Michail Saltikow, Schtschedrin (1826 – 1889), Nadine Gordimer (1923 - ?), Wislowa Szymborska (1923 
- ?)  

  

 . انتقادی از رئالیسم سوسیالیستی تا رئالیسم -، زنان۔ ۱۷۳
 

 . و دو جایزه ادت  نوبل، دو زن
 

 و آثار دوزن برنده جایزه نوبل در ادبیات اشاره میشود 
 

ییك لهستاتز است که در مکتب رئالیسم . دراینجا بطور مخترص به زندگ
 . و دیگری اهل آفریقای جنوت  است که به سبک رئالیسم انتقادی نوشت -سوسیالیستی رسود
اول اینکه اوخالق رمانها و . نویسنده سفیدپوست آفریقای جنوت  به دو دلیل نویسنده ای خودماتز است، ر خانم نادینه گوردیم

 سفیدان حاکم درآفریقای جنوت  است
دوم اینکه درغالب آثارش مارکسیستها و  ، داستانهای سیایس ضد آپارتهاید و ضد نژادپرستی
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الهای هومانیست به پشت، کمونیستهای سفیدپوست دازند و لیی  و تحت فشار و تعقیب ، یباتز ازجنبش ضدآپارتهاید سیاهان مییر

ند   . حاکمان سفیدپوست آن کشور قرار میگیر
اودرآثارش به توصیف . وپدرش یک یهودی ازکشور لیتواتز بود ، مادرش یک زن انگلیش. نادینه گوردیمر ریشه های اروپات  دارد 

دازد ودرمصاحبه  جامعه مییر  سیاهان فقیر
 

. ای گفته بود که همیشه با محافل روشنفکری چپ درکشورش درتماس بوده استزندگ

او با . اوخواهان جامعه ای آزاد و بدون تبعیض نژادی میباشد . موضوع غالب آثار او رابطه میان سیاهان و سفیدپوستان است
 برخوردی ادت  یم نماید 

ایط آفریقای جنوت  درزمان . جامعه راسیستی
امون رس  او ازعقل و اخالق . حکومت آپارتهاید استآثارش پیر

ال درمقابل تبعیض نژادی مقاومت کنند   . شهروندان سفیدپوست تقاضا دارد که بخاطر یک هومانیسم لیی 
وی در دوران کودگ چون اجازه . نادینه گوردیمر دریک خانواده بازرگان درییك ازشهرهای صنایع معدن آفریقای جنوت  بدنیا آمد 

و  اودردوران نوجواتز تحصیالت دانشگایه اش . خودرا با کتاب و مطالعه مشغول نمود ، ن از خانه با سیاهان بازی کند نداشت دربیر
.  او را آنزمان وجدان آفریقای جنوت  نامیدند . را ناتمام گذاشت وبطورتمام وفت خودرا در خدمت مطالعه وخلق ادبیات قرارداد 

نادینه گوردیمر ییك از پایه گذاران شورای . ا مبارزی علیه راسیسم بحساب یم آورد اوخودر ، گرچه دیگران اورا فمنیسم میدانند 
قرن گذشته یک گروه سفیدپوست روشنفکربه  ۵0زمانیکه دردهه . نویسندگان مستقل آفریقای جنوت  درزمان آپارتهاید بود 

ی ماندال بعداز  ۱۹۶۲در سال . او به این گروه پیوست، مخالفت با سیاست آپارتهاید پرداخت کنگره میل آفریقا تمایالت ،  دستگیر
وزی جنبش سیاهان. مارکسیستی یافت  اش کمک نمود ، بعداز انقالب و پیر

ز
ز بیوگراف  . او به نلسن ماندال برای نوشیی

ز زی. درزمان آپارتهاید بعیصز ازآثار گوردیمر به اتهام تمایالت کمونیستی ممنوع شدند  ادی اودرمصاحبه ای گفته بود که " من چیر
ز جرئت . درباره حزب کمونیست نمیدانم ویل با چندنفراز آنان دوستی نزدیک داشتم من شاهد شهامت آنان بودم که به من نیر

 دادند"
 

گرویه از منقدین ادت  با اشاره به آثار او مدیع شدند که درآثارش نقل قولهای مارکسیستی زیادی .  مبارزه واز خودگذشتیك
ییك از دالیل . همکاران سیاه پوستش گرچه مورد سانسور قرار گرفت ویل وادار به مهاجرت وزندان نشد نادینه گوردیمر خالف . شده

به او این بود که اوبا کمک توانات  قلیم اش کوشید تا به وقایع تاریخز شکیل اجتمایع وامروزی  ۱۹۹۱اعطای جایزه نوبل درسال 
کمیته .  اشاره نمود ، و داستانهای کوتاه وی، خانواده یویل، داستان پشم –برای این هدف کمیته نوبل به سه اثر او یعتز . بدهد 

 . رد راسیسم و مخالفت با حاکمیت سفیدان بر سیاهان را نشان داد ، اعطای جایزه نوبل با تحویل این جایزه به او 
اتز ومصاح، مقاله ۱۵0، جلد کتاب داستان کوتاه ۱0، رمان۱۳گوردیمر تاکنون خالق   ۶ –به بوده است ؛ از آنجمله و دهها سخیز

ز  م، غریبه ای میان غریبه ها ، قدم زمیر ، انسان بدون همراه، داستان پشم، یک بازی طبیعت، دخیی بورگر ، صاحب، مهمان محیی
 
 

ه عاشق شدن، جادو زدات  ، مردی خیاباتز ، سالح خانوادگ ز  یک جامعه راسیستی را پیش بیتز . هستند ، و انگیر
 

او در آثارش پاشیدگ
ز موضوع بعیصز ازآثاراو هستند . یکند م ال اشاره میکند که از . روابط خصوض میان سیاهان وسفیدان نیر او به سفید های چپ و لیی 

ین رمان سیایس وی میدانند . مبارزات جنبش کنگره میل آفریقا حمایت میکنند  بعیصز از رمانهایش . رمان " دخیی بورگر " او را مهمیی
مند بشمار یم آورد ، نسورشدند سالها درآفریقای جنوت  سا . ویل عجیب است که اوخودرا نویسنده ای سیایس نمیداند بلکه هیز

ایط بحران وجودی. بعیصز ازآثارش اکنون درحال فیلم شدن هستند  دازد که دررس  دچار ، او درآثارش به توصیف انسانهات  مییر
 . خشونت راسیسم یک دولت زورگو میگردند 

او در رئالیسم انتقادی تحت تاثیر نظرات لوکاچ ، هستند ، و فورسیی ، جویس، پروست، کافکا   -، گوردیمر   گرچه نویسندگان موردعالقه
هومانیسم شجاعانه وشهامت اجتمایع او . به مبارزه علیه دولت پلیش پرداخت، اوازآغازبا دفاع از آزادی بیان وادبیات. است

اض نماید ، باعث شد که او علیه خشونت و ت  عدالتی علیه سیاهان الهای سفید طبقه . اعیی  لیی 
رمانهای جدید او نشان ناتواتز

 . متوسط در مبارزات اجتمایع بعد از انقالب هستند 
 
اودرآغاز خالق چند کتاب شعر درمکتب رئالیسم . است ۱۹۹۶شاعره لهستاتز و برنده جایزه نوبل درسال ، ویسووا چیم بسکا  

گرچه اشعارش در سنت ،  ه آثار او را نیم توان وابسته به یک مکتب ادت  خاص بشمار آورد امروزه اشاره میشود ک. سوسیالیستی بود 
بلکه ، بخش  از اشعارش نه تحت سنت تاریخز و نه تحت تاثیر مکتب رئالیسم سوسیالیستی هستند . ادبیات فلسفز بشمار یم آیند 

د  چون ، راورا درمکتب ادبیات کالسیک بشمار یم آورند گروه دیگری شع.  فرد با همه رنجها و ضعف هایش مورد توجه قرار میگیر
جایزه نوبل به آثاری تقدیم شد که پرسش واقعیت . عنرصی بیگانه شده است، زبان دردوره شکایک مدرن وپست مدرن برای شاعر 

ز   . ویل دقیق مطرح یم نماید ، انساتز را عمده میکند ورابطه بیولوژیک وتاریخز را بطور طیز
 یعتز 

 
 هیچ سئوایل مهمیی ازسئواالت ساده لوحانه نیست. ونفز پوجر ، انکار ،  رد درنظراوزندگ

 
اودراشعارش . او میگوید که در زندگ

دازد   ۱۹۵۶/۱۹۵۷امروزه اشاره میشود که اودرسالهای . باطرح پرسشهای ساده لوحانه به نقش خرابکارانه تمدن صنعتی فعیل مییر
 میکرد بادوکتاب شعرش خط ایدئولوژیک حزب کمونیست ح

 
امروزه سئوال میشود که درآثاراوتاچه اندازه . اکم در لهستان رانمایندگ

 و تئوری ادت  رئالیسم سوسیالیستی مطرح میشوند 
 وانعکاس افکارفلسفز . ایدئولوژی لنینستی

 
درپاره ای ازاشعاراو ساده گ

و ، روزمره، چون اودراشعارش از زباتز ساده. رند او مدیع است که حتی افکارساده لوحانه نیازبه یک اندیشه فلسفز دا. وجوددارند 
ز . غالب اشعارش برای هرکش قابل فهم هستند ، عامیانه استفاده میکند  از مارکس و لنیر تحت تاثیر فلسفه هایدگر و ، اوبعدها غیر

 ادعا نمود که اشعار او همچون موسیفی موتزارت. سارتر قرار گرفت
ی
ز ، منقد با ذوف پرهیجان ، فی بتهوونو همچون موسی -، آهنگیر

ز هستند   . و خشم انگیر
از   مان، نمک، منظره ای شتز ، پتی را صدا بزن، پایان یک قرن –اوخالق آثاردیگری ازجمله ، شعرمهم ومشهور  ۲00غیر

 
، دلیل زندگ

و ، آغاز وپایان، پلانسانها روی ، رقیم بزرگ، به هرحال، اشعار منتخب، گتر با گونیی گراس،  آینده خاطرات مان، خدا حافظ تا فردا 
ه است ز جواب برای هر . غیر ال درباره مارکسیسم بعدها نوشت که به هر ایدئولوژی که مدیع داشیی ز های لیی  او همچون تئوریسیر

ز مهم شعر فرانسوی بزبان لهستاتز بوده است. باید شک نمود ، پرسش  است جمیر
 . او ییك از میی

او از زمان اجرای حکومت نظایم درسال . ب متحد کارگری لهستان خارج گردید ازحز  ۱۹۶۲بدنیا آمد ودرسال  ۱۹۲۳وی درسال  
ی لخ والسا پرداخت ۱۹۸۱ او از جمله پایه گذاران کانون مستقل نویسندگان لهستان . به همکاری با جنبش وحدت کارگری به رهی 
ازجوایز گوته و هردر . بود  ر او نقش مهیم درادبیات زمان حال کشور لهستان آثا. بود  ۱۹۹۶برنده جایزه ادبیات نوبل درسال ، وی غیر

 . داشته اند 
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وی میگوید که گرچه شعرش زنانه نیست ویل زن . گوردیمر دردانشگاه به تحصیل جامعه شنایس وزبان و ادبیات لهستاتز پرداخت  

 بش  است
 

 ن. بودن درجهان امروز ییك از جنبه های هستی زندگ
 

 ، اامناو در پاره ای از اشعارش به زندگ
ی
قابل شناخت و ، اتفاف غیر

قابل پیش بیتز انسان وی در رابطه با حکومتهای دیکتاتوری گفته است که شغال هیچگاه به انتقاد از خود نیم . اشاره میکند ، غیر
 . پردازد 

 

 چگونه یم نویسید ؟، چرا یم نویسید ۔ ۱۷4
 

 
 

 . جوابهای شما ، پرسش های ما  -نویسندگ
 

 قد
 

 ری مغرور یا خوخواه شده ای ؟آیا بر اثر نویسندگ
 یا توبیوگرافیک استفاده یم کنید؟، آیا درآثارتان ازموضوعات خصوض

ز
 بیوگراف

 آیا قبال یاد داشتهات  را تهیه کرده ای ؟، چگونه آغاز یم کتز 
ز تایپ یا با کمپیوتر؟  بامداد مینویش یا باخوکار یا با ماشیر

ز  ز بیادت یم افتد ؟موضوع را قبال دررسآماده کرده ای یا حیر  نوشیی
 به حقیقت نزدیک میشوند ؟

 
ز مطالعه یا درزندگ  دروغهای زبردستانه ادت  چه موقع حیر

 ات تاثیر گذاشته است ؟
 

 آیا آموزگاری ادت  داشتی یا کتاب جالت  روی نویسندگ
 وسیله ای برای رابطه برقرارکردن با دیگران است ؟

 
 آیا نویسندگ

 یم خو 
 

 و ابدی شوی ؟، بیادماندتز ، ایه فراموش نشدتز آیاازطریق نویسندگ
 حق با او است ؟، مارکز میگفت مینویسد برای اینکه دیگران به او عشق بورزند 

 چه معیارهات  برای ادبیات خوب داری ؟
 چگونه آغاز یم کتز ؟

اری؟ یا بخاطرمعروفیت، عالقه به جلسات شعروداستان خواتز خود  ز ا رابطه با خواننده آنرا انجام فروش کتاب ی، داری یا ازآن بیر
 میدیه ؟

از حافظ یا شاهنامه یا قران داشتید؟، بودند ، باسواد ، آیا پدر ومادرت اهل مطالعه  آیا درخانه کتات  غیر
یس به کتاب و کتابخانه داشتی ؟  دردوران کودگ ونوجواتز دسیی

 چندسال داشتی ؟، چه کش تراباکتاب آشنا نمود 
  نویش ؟چگونه یم، چرا یم نویش
 تقلیدی از ایده است " حقیقت دارد ؟، " تجربه: آیا نقل قول

 نمودی ؟
 

وع به نویسندگ ز بار چه زماتز رس   نخستیر
 یا کساتز بودند ؟، معلم ادت  و مطالعاتی ات چه کش

 میشسود ، درخاطره یم مانند "، " موضوعاتی که دردآور باشند : نیچه مینویسد 
 

 ؟ آیا درد و رنج موجب نویسندگ
وع میشود و به کجا ختم میگردد ؟ ز ات از کجا رس   چگونه یم نویش؟ پروسه نوشیی

 یا مقاله ای را پاکنویس یم کتز ؟، داستان، چند بار شعر 
ستان، آیا در مدرسه  شاگرد موففی بودی ؟، و در انشاء نویش، در دبیر
د که احساس کمبود کند": والش میگوید   یش تا مسئله ای را حل نمات  ؟آیا یم نو ، " کش دست بقلم میی 

 کتز ؟
 

وع به نویسندگ  چه دلییل باعث شد که رس 
آثار خارج  را مطالعه کردی یا آثار ایراتز را ؟  درادبیات بیشیی

اییط نیاز داری ؟ ز به چه رس   برای نوشیی
 ات در ماه چقدر است ؟

 
 داشته ای ؟ هزینه کار نویسندگ

 
 آیا درآمدی از طریق نویسندگ

 مبارزه یا خوددرماتز است ؟، آگایه، لذت، ا ادبیات برای رسگریمدرنظر شم
 درخارج یا درداخل ؟، با رسمایه خود یا باکمک بنگاه نش؟، آیاتاکنون اثری را منتش  کرده ای

 دارای یک مسئولیت اجتمایع است
 

 . آیا نویسندگ
ز برایت ساده است یا مشکل و رنج آور؟  کار نوشیی

چه یادداشت یا   از چه ستز آغاز به یادداشت نویش نمودی؟، دفیی خاطرات داشته ایآیا دفیی
 انتقاد منفز از نوشته هایت موجب خشم و دلخوری ات میگردد؟

 آیا تاکنون از اسم مستعار یا " امضاء محفوظ " استفاده نموده ای ؟
 

 . تا زشتی های اداری دولتی پایتخت شاهانه، اززیبات  های روستات  والیت۔ ۱۷۵
 

 Nikolai Gogol (1809 – 1852). غریبه ای شهرستاتز درپایتخت تزاری، گولگو 
 
ین نویسنده روس زمان خود ، نیکوالی گوگول  ،  ییك ازکالسیک های ادت  و پایه گذار رئالیسم انتقادی در ادبیات روس است، مهمیی

 میکرد 
 

سیستم مالک ، نظام بوروکراتی تزاری، دازفقرشهرها وی باانتقا. گرچه اودرپایان عمرنظراتی بدبینانه وناامیدانه رانمایندگ
اف ز طبقه ارس  آمیر ز

 روسیه فئودایل اشاره نمود که دچار فساد ، الرعیتی وافشای طیز
ی
 وزوال شده بود ،  به زوال اخالف

 
منبع . گندیدگ

وگراد ، غالب آثار او  ز ومحیط اجتمایع شهر پیی  روستات  مردم اوکرائیر
 

آثار اورااز این . اری هستند پایتخت آن زمان روسیه تز ، زندگ
عمدی! افشا میکند ، چون او دولت بوروکراتیک نیکوالی اول را ، ادبیات افشاگرانه یم نامند ، جهت  . غیر
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داستان بلند شنل او را میتوان . و نوول شنل میدانند ، رمان ارواح مرده، مشهوریت ادت  گوگول راامروزه بدلیل: نمایشنامه بازرس

ومعتز میشود مانیفست استتیک مکت داستایوسیك درباره اهمیت آن . ب ناتورالیسم نامید که حتا امروزه به طرق گوناگون تفسیر
ون آمده ایم ز شنل گوگول بیر  ت  . برای ادبیات روس گفته بود که: همه ما از آستیر

ز ا نویسنده ای هلندی گفته بود که هیچ چیر و اخیر
ین رمان های روس .  گولغیر از داستان شنل گو ، عیت  درجهان وجود ندارد  گرویه ازمنتقدین غرب مدیع هستند که مهمیی
از تورگنیف. ازآنجمله رمان ارواح مرده گوگول، درمهاجرت نوشته شده اند  ؛ ، هرتسن و داستایوسیك، غیر فراریان ازنظام استالینیستی

ز درخارج ازمیهن خود  ز و نابکوف نیر زمانیکه گوگول آنزمان درحال ، طبق روایتی . ند آثاری فنانا پذیربجا گذاشته ا، مانند سولژنینسیر
" بخش هات  ازرمان ارواح مرده بود  ز ازمیان شنوندگان فریادزد: خدای من، "قصه خواتز  یم  ، پوشکیر

 
ی زندگ ز درچه روسیه غم انگیر

امون این رمان تاکنون قضاوت های گوناگوتز شده است. کنیم !  خیایل و ، عرفاتز ، تی ناتورالیس، آنرا رئالیستی ، منقدین مختلف، پیر
ه نامیده اند  درآنجا سخن ازجامعه ای است که براساس بوروکراتی و نظام ارباب و رعیتی تزاری اداره میشود؛ دریک سیستم . غیر

خدات  دریک ، هرکدام برای خود ، رئیس اداره پست، رئیس شهرباتز و ژاندارمری! ، مسئول فرهنگ، قاضز ، فاسد دولتی که شهردار 
اتوری   ند ، کوچیك هستند امیر لیستی از ارواح و نام مرده گان تهیه کرده و ، در نظایم که ارباب و فئودالها برای اینکه ازبانکها وام بگیر

 در روستاهای آنان به بیگاری مشغول هستند ، تحویل میدهند تانشان دهند 
ز
آنها را ، ویل درزمان تحویل مالیات رسانه، رعایای کاف

این کتاب گایه با عنوان "نفوس مرده ، چون آنزمان دهقانان را نفوس مینامیدند . رداخت "باج" معاف شوند مرده اعالن کرده تا از پ
 . " روانه بازار شده است

ز داده شده است، ایده آلیست، به گوگول الغات  مانند: رئالیست  ز اورا آن زمان ،  و رمانتیک نیر آمیر ز
گرچه سبک گروتسک طیز

 یم باشند ، رمنتقدینخالف نظ. رئالیست یم نامیدند 
ی
او همیشه اضارداشت  . او میگفت که کمدیهایش سیایس نیستند بلکه اخالف

یک بداند تا رئالیستی  ز مهم اینست  ، اجتمایع او را چه رمانتیک و چه رئالیست بنامند -رمانهای انتقادی. که خودرا نویسنده ای متافیر
ی شده بود و ، بیات رئالیستی یم نمود گرچه زمان او طلب اد،  که او درهردو حالت هومانیست بود  چون روزهای رمانتیسم سیر

اف غالب آثاراو حاوی . و دولت نگهباتز میداد ، کلیسا ،  بورژوازی، مکتب ادت  رئالیسم با عصای دادخوایه اش درجلوی در خانه ارس 
هستند -سبک کمدی ز ا میشود که به سبب مذهت  شدن و امروزه ادع. اگرچه او یک جهانبیتز بدبینانه رامطرح یم نمود ، تراژدی نیر

 
ی
ی اوکاسته شده بود و به دلیل حاالت مذهت  ، درپایان عمر ، ایدههای اخالف

ز ، عرفاتز -ازقدرت خالقیت هیز اواز ایدههای نخستیر
 روج گردید 

 
 . سبک رئالیستی خودجدا شد و دچار افشده گ

 خود درباره گوگول مینویسد -نابکوف ازموضع بورژوا 
ز
اف ک بود که او نویسنده فرهنگ فولکلوریک اوکرائیتز وقصه های نزدی: ارس 

ز شود  از بایرون.  رمانتیک رنگیر ز ، گوگول غیر و ، والیی اسکات، درپایان عمر تحت تعثیر آثارادت  تیک، و فس، شیلر ، گوته،  پوشکیر
. تورالیست و رئالیست نامیده اند اورا به ترتیب:نا، دوتن از منقدین مشهورآنزمان یعتز بلینسیك و چرنیشفسیك. هافمن قرارگرفت

ز و بلینسیك مشوق سبک . به اهمیت اوبرای رئالیسم روسیه اشاره میکند ، درنامه ای به گوگول 1848بلینسیك درسال  پوشکیر
وع نموده بود ، رئالیستی گوگول بودند  کتاب ارواح مرده اورا گرچه آنزمان شاهکاری درادبیات .  چون درآغازاو باسبک رمانتیک رس 

آنرا حماسه ای میل برای روسیه بشمار یم آوردند ، اجتمایع میدانستند -تقادیان ز بولگاکف و ارنبورگ ازجمله . ناسیونالیست هانیر
ازآندو . نویسندگاتز هستند که بعدها تحت تعثیر گوگول قرار گرفتند  مهیم روی سبک داستاننویش و تاتر اروپات  ،  غیر گوگول تعثیر

 . اومخالفت شدیدی با نمایشنامه نویش سنتی روس داشت، یشنامه نویشدر نما. ازخودبجاگذاشته است
ز رمان از نخستیر ین نوولهای رمانتیک و کمدیهای کالسیک ادبیات روس است، و داستانهای فولکلوریک، روس گوگول غیر . خالق بهیی

ی آزادیبخش، طبییع، اوباکمک زباتز عامیانه ز اجتمایع خنده آور و انساتز را عرضه به خواننده یک واقعیت تلخ ، روزمره و طیز
وی میگفت چون درجهان بدی و پلیدی حکومت . موجب جهاتز شدن آثارش شده اند ، ووسیله زبان، قدرت، خالقیت زباتز . میکند 
راه نجاتی وجود خواهد ، راه نجات در عشق و هیز خالصه شده است و برای انسانهات  که هنوز "سنگ قلب" نشده اند ، میکنند 
 . داشت

افات نویسنده، دماغ، یادداشتهای یک دیوانه، ارواح مرده، شنل، بازرس: ازجمله آثار گوگول ، انتخاب عروس، ازدواج، رم، اعیی
گراد ، غریبه ای اهل پایتخت ز علیه لهستان اشغالگر ، غروب روی فرورک، تاراس بولبا ، میر و ، مبارزه آزادیخواهانه خلق اوکرائیر

 . میباشند مجموعه آثار پنج جلدی او 
ز درخانواده ای زمیندار مرفه بدنیا آمد و درسال  1809باتباری لهستاتز درسال ، نیکوالی گوگول  ، درفقر  1852درکشور اوکرائیر

ی مذهت  و خرافاتی شده بود . تنهات  و جنون درگذشت ز قبل از شغل ، او درعمر کوتاه خود . وی سالهای پایان عمر تاحد جنون آمیر
 
 

ز پرداخته بود به شغله، نویسندگ  نیر
 

پیشه گ امروزه اشاره میشود که او رابطه بیمارگونه ای نسبت به زنان زمان . ای معلیم و هیز
 . خود داشت

 

 . غرب بیاد دوره رمانتیک افتاده است۔ ۱۷۶
 

 . تقاضای کمک اروپا ازفرهنگ رمانتیک
 رمانتیک ها ؛ بچه پولدارهای جوانمرگ ؟

Novalis (Friedrich Hardenberg), (1772 – 1801) 
 

ق اروپا   ایدههای روشنگری درمقابله با رشد بنیادگرات  دیتز ، شکست استالینیسم دررس 
، و یکه تازشدن رسمایه داری گلوبال، ناتواتز

ا بخش  ازروشنفکران غرب رساغ رمانیک دویست سال پیش خودبروند؛ غافل از آنکه اینگونه رمانتیسم ، موجب شده اند که اخیر
تبلیغ میکند ، ازعشق به زیبات  های طبیعتنه تنها غیر  ز روشنفکراتز ازطبقات ، وغالب آنان، عناضمهیم ازعرفان دیتز مسیحیت رانیر

اف مرفه بودند که یادرغم معشوق ایط جنگهای ناپلئوتز ، ارس  معموال به آخ و واخ ، یا دراثر پیش بیتز مرگ زودرس خود ، یا دررس 
 . وتقاضای کمک ازعرفان دیتز یم افتادند 

ین نمایندگان ادبیات رمانتیک آلمان درقرن ، نوالیس ، ساله وی دلیل اولیه نوستالژی مرگ15مرگ زودرس نامزد . بود  18ییك ازمهمیی
 جادوت  بحساب یم آورند بلکه نامش را تدایع آهنگ و موسیفی میدانند . این شاعر شد 

اوهمراه شلگل ییك . وی را نه تنها شخصیتی
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ز نوآباد . تورهای رمانتیک آغازین ادبیات آلمان بود از نظریه پردازان ومو  ز به معتز زمیر نام مستعار او؛ یعتز نوالیس درزبان التیر

 واستتیک شدند ، نوشته های وی. است
 

تصمیم به ، اوبجای فکرخودکش  ، بعداز مرگ نامزد . برنامه ای برای نوگرات  فرهنیك
ز   گرفت، خواندن و جدل کردن، نوشیی

 
و رویا را به  -وی میگفت که رمانتیک ها باید جهان زشت را به رویات  زیبا. یعتز ادامه زندگ

وی با اشاره به . خالق واقعیات جدید خاص خود شوند ، چون رمانتیک ها میتوانند با کمک خیال و رویا ، جهاتز عمیل تبدیل کنند 
ز  ز روشنگری میگفت که نه عالمیر د، بادانش شان، فعالیر مندان مستعدخیالیر

 راواقعا ، ازی واحساساتبلکه هیز
 

میتوانند جهان زندگ
"الهه : آنان به شعار روز یعتز . امروزه رمانتیکها را یک جنبش پیچیده فکری؛محصول جنگهای ناپلئوتز بحساب یم آورند . بفهمند 

یهای واقعیات رمانتیک ها میخواستند با کمک ادبیات و هیز از زشت. های الهام باید درزمان جنگ خفه!شوند" گوش فرا ندادند 
ند  وت  جادوت  برای واقعیت دادن بخود بشود .  فاصله بگیر  . گروه دیگری ازآنان مدیع شدند که ادبیات رمانتیک میتواند نیر

مینامند . بدون شک یک شاعر واقیع بود ، نوالیس  ز نوشته های ، گرچه بخش اعظم آثارش،  اوراامروزه خالق ایده آلیسم جادوت  نیر
امون رما  همچون نامزدش براثربیماری آنزمان عالج ناپذیر سل درگذشت 29گرچه اودر .  نتیسم وعرفان بودند تئورک اوپیر

 
، سالگ

ز . تنها شاعر واقیع مکتب رمانتیک نامیده است 1907لوکاچ اورا درسال  آمیر ز
شکوفه های ، و پرشور و شوق او ، آرام، اشعار طیز

 نمودند ، غمگیتز روی درخت ادبیات جهاتز 
 

ز درآ. نمایندگ . و اسطوره وجوددارد ، افسانه، تاری    خ، طبیعت: ثار اویک رابطه مهم بیر

 یم نمودند بلکه خودرابامفاهیم ومقوله هات  مانند: ابد 
جهان ، جهان نامتنایه، اذل، آنان نه تنها تقاضای احساس و رویا درهیز

ه مشغول نمودند ، عرفان، محصور  ز . عالم خیال و غیر هنگ را درتضاد با ناپلئون و جنکهای جنبه سیایس ادبیات وفر ، مورخیر
ز . اشغالگرانه ناپلئوتز دراروپا یم بینند  ز بار دردوره رمانتیک باراه انداخیی ز برای نخستیر درجای دیگری ادعا شده است که زنان نیر

ی یافتند -محفل وسالنهای ادت  امکان فعالیت و شکوفات  ادت    . هیز
دازانه  نوالیس شعررا یک صداقت مطلق نامید ومیگفت  چنان بیافریند که گوت  آنان ، که نابغه کش است که باساخته های خیالیر

 راحدس بزند ، اشیات  واقیع هستند 
 

مند میتواند معتز زندگ ، وشعرباید مرکز فلسفه شاعرباشد وهرچه نوشته ها ، چون فقط یک هیز
ز جمله قصار نوالی. آنان به حقیقت نزدیک تر هستند ، شاعرانه ترباشند  س این بود که نوشت:"ما همه جا درجستجوی مطلق اولیر

وط ها هستیم مش  وط برخورد میکنیم"، ها و غیر ههای مرکزی آثاراو: رویا . ول به کشف اشیاء ورس  ز ، عرفان، عشق، ازجمله انگیر
اق شور وشوق ییك ازاهداف رمانتیکها این بود که بطور مجازی خودرا در: . شب نشیتز و شب پرستی هستند ، نوستالژی مرگ، ارس 

اومرگ جانگداز همشآینده ، تمایالت عرفاتز یافته بود ، نوالیس بعداز مرگ معشوقه. محو نمایند ، ورویا و خیال و مرگ نوستالژیک
 . محتوات  عرفاتز دارند ، اشعارمذهت  او درباره مرگ نامزدش. خودرا در )رسودی برای شب( ابدی نموده است

مشغول نمود . شیلر و شلگل بود ، نوالیس ازنظرفلسفز شاگرد: فیشته  ز درایده آلیسم . اوخودرا بافلسفه زمانش یعتز فلسفه کانت نیر
باافکار کالسیک شیلر درادبیات قطع  1799اودرسال . یک "من" احساساتی درمقابل یک "من" عقلگرای فیشته قراردارد ، جادوت  او 

کت نمود  نویسندگان و فیلسوفان ، زنان شاعران، مانتیک آن جلسهغالب اعضای ر . رابطه نمود ودرجلسه معروف رمانتیک ها رس 
امروزه رمانتیک هارا خویشان فکری جنبش ادت  )طوفان و هجوم( میدانند که عقلگرات  مالل آورجنبش روشنگری . آن زمان بودند 
ز دانست. رارد یم نمودند  ویل بعدها آثارگوته را به  . نوالیس گرچه درآغاز شاگرد گوته بود واورا حاکم واقیع روی ادبیات کره زمیر

ی(شان رد نمود  سبب ( و مذهت  نامیدن آثارنوالیس.  )آته ایسم هیز  وبورژوات 
 

از نش  آنان در رسانه ، گوته هم با )داستان های خانیك
ی کرد   . آوردند  سوررئالیست های فرانسوی بعدها نوالیس را ییك ازآموزگاران خودبشمار . های نیمه دولتی جلوگیر

د عرفاتز ش   قرار میگیر
 این جهاتز

 
درغالب . دن نوالیس ازآنجاست که درآثار اویک نوستالژی رمانتیک مسیخ مرگ درمقابل زندگ

اشعار اورا میتوان نه تنها . خواننده شاهد مسیحیت گرات  درکنار طبیعت پرستی رمانتیک میشود ، آثاررمانتیک های آندوره
عادالته راتبدیل به ،  ور وشوق جهان متعایل دانستبلکه پیایم برای یک ش، نوستالژی برای ابدیت که میکوشند واقعیات سیایس غیر

دهها سال است که به تملک کلیسای مسیخ اروپا ، رسودهات  ازاو به سبب مذهت  بودنشان درزبان آلماتز . نوستالژی مذهت  نمایند 
ز انتقادی عرفاتز اس. درآمده اند  ت که مورد استفاده ارتجاع کاتولییك ازنظر سیایس مقاله سیایس )مسیحیت یا اروپا(ی اونیر
 شد و خواهان وحدت اروپا براساس یک ، اوبعنوان شاعرسیایس. قرارگرفت

 
بانوشته )مسیحیت یااروپا( وارد فضای فرهنیك

، امروزه اشاره میشود که نوالیس گرچه مدافع ایدههای مسیخ سدههای میانه است. مسیحیت مرسوم درسدههای میانه گردید 
 . ویل او مخالف ارتجاع نظام فئودایل اروپابود 

 او و کلیدی برای شناخت خودبود ، نوالیس مینویسد که فلسفه 
 

اوتفکررایک رویای احسایس نامید؛احسایس که مرده . روح زندگ
، ظه خوابوودرلح، است، انسان بدون ماسک تظاهر ، وی میگفت که درشب، گرچه شب پرستی نوالیس را نیهلیسم نامیدند .  باشد 

تفکرعقلگرا نمیگردد  جزم ها نگردد ، او میکوشد تابرشکایک کانت غالب گردد . انسان اسیر نوالیس . ویل چنان باهوش بود که اسیر
مندانه. به نظرات رمانتیک رسیده بود ، ازطریق آشنات  واشتغال باعلوم تجرت  وطبییع ادیبانه و ، اومیکوشد تابه علوم با دیدی: هیز

داز   . د شاعرانه بیر
 خود  

 
امون تئوری شناخت درهیز بود ، خالق جمالت قصار ، نوالیس درآغاز نویسندگ  کوتاه پیر

بعدها ویل آثار دیگری . ومقاالتی
نمود ، ازقبیل:شعر  دینگ، رسودی برای شب، ازآنجمله: گلهای آت  ، رمان و داستان منتش  یش آفیی گرد وغبار ،  مسیحیت یا اروپا ، هاییز
( اودرقرن بیست مورد توجه سمبولیستها قرارگرفت. و ترانه های مذهت  ، طاشعاری مختل، شکوفه ها  . مجموعه شعر )گلهای آت 

دازد  او کوشید تادرقصه نویش به نقل امور روزانه در ادبیات . درمقاله )مسیحیت یا اروپا( اوبه رد اصول روشنگری و عقلگرات  مییر
دازد   . بیر

گ  ز ، فریدریش هاردنی   نمود  1801و  1772 سالهای متخلص به نوالیس بیر
 

 برخاسته بود . درآلمان زندگ
ز
اف اوازخانواده ای ارس 

از موضوعات ادت  . به ادبیات و فلسفه عالقمند گردید ، علوم طبییع و رشته معدن شنایس، وبعداز تحصیل حقوق ، نوالیس غیر
مشغول نمود ، خودرا بامسائل فلسفه تاری    خ، استتیک و زباتز  ز به برادرش  ، گویا پیش از مرگ زودرس خود   وی. سیاست و دین نیر
م: گفته بود که  . آنموقع خواهید دید که شعر واقیع چیست و من چه اشعار وترانه هات  دررسداشتم"، " چنانچه جان سالم بدر بی 
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ادت  فراموش شده وجایزه نوبل۔ ۱۷۷  مشاهیر

 

 یک فرزند! ، یک درام، هرسایل یک نوول
Paul Heyse (1803 – 1914), Theodor Mommsen (1817- 1903) 

 
ز نوول نویش، نویسنده آلماتز ، هایزه کمیته نوبل دلیل اعطای .  بود  1910برنده جایزه نوبل برای ادبیات درسال ، استاد وتئوریسیر
مندی درخلق آثاری درزمینه های درام: آنرا  زه فوق به اورا اما منتقدین هایزه آنزمان اعطای جای. شعر ورمان" اعالن نمود ، نوول، هیز

امون پرکاری واستعداد هایزه نوشت 19فونتان؛منقد ادت  آلمان درقرن . حمایت ازمخالفت باادبیات مدرن آلمان دانستند  پیر ز
: به طیز

پاول هایزه خالق ادبیات مستقیل بود که نه منقدین مسیخ ونه . مایه یک نوول " 6هرسایل یک درام وهر ، " هردو سایل یک فرزند 
چون هایزه نویسنده محبوب محافل فرهنگ بورژوازی ومورد تمسخر ، ناتورالیستی آنزمان میتوانستند باآن موافق باشند منقدین 

بود ومنقدین سنتی وارتجایع اورانویسنده ای . محافل ناتورالیستی بود  نوشت که اونماینده بورژوازی درادبیات وهیز ز توماس مان نیر
 نمودند 

ز
 معرف

ی
اخالف  . فل بورژوات  آنزمان آموزگاران خودرادرادبیات کالسیک جستجو یم نمودند هایزه ومحا. غیر

اوگرچه آنزمان ییك . استادی توانا بود ، شعر ورمان مستعد بود بلکه درتمام فرم های ادت  ، نوول، هایزه نه تنها درزمینه های درام
ی نوول نویش اوبیادتاری    خ ادبیات مانده وگرچه وی امروزه فقط تئوری ها، ازمعروف ترین و موفق ترین نویسندگان زمان خود بود 

از رمان. شاهکار هایش ویل در نوول نویش بوده اند ، عالقه خاض به نمایشنامه نویش داشت -خالق نوول های مهم تاریخز ، اوغیر
" اودرباره سبک نوول نویش.  ادت  بود  مورد توجه محافل ادت  و ت، کتاب "تئوری حمله شاهیتز

ز  . ئوریک استامروزه نیر
ی شاعرانه وزیباشناسانه است، هایزه درادبیات مند فرم است چون اوخواهان فرم هیز اجتمایع ، اوبجای عالقه به ابعاد سیایس. هیز

 ، رواتز ، سیایس به طرح مسائل رسنوشتی -شیفته شوروشوق آنان میشود وبجای موضوعات تاریخز ، وتاریخز قهرمانان آثارش
ی
اخالف

دررمانهای . آلمان عالقه زیادی به مبارزات آزادیخواهانه داشت 1848اودر انقالب . استان یم پردازد وشخیص قهرمانان د
ال. اوخواننده متوجه نظرات آته ایستی وی میشود  او . آته ایستی به یک استتیک جهان ظاهر درآثارش یم پردازد -اوازموضع لیی 

وی شخصا نویسنده ای مستعد . حت تعثیر رمانتیک حاکم بود دردوراتز پرتضاد هنوزت، 19قرن  40درمبارزات فکری دهه 
آثارزیباشناسانه اوبه تقلیداز گوته نه تنها درخدمت جامعه بلکه . وبافرهنگ وزیرتعثیر ادبیات کالسیک خلقهای دیگربود 

. رگنیف درمکاتبه بود اوآنزمان بااغلب ادیبان مشهورزمان خود ازجمله با تو . موردحمایت اریستوکراتی جامعه ودربارقرارگرفتند 

وع جنگ جهاتز اول به پایان رسید ، دوره بورژوازی آلمان که هایزه موفقیت اش را مدیون آن بود ، بارس  ز  . نیر
ز ، ماکسیمیلیان دوم   -مرکزادت  ، پادشاه استان بایرن آلمان درآنزمان میخواست که شهرمونیخ رادرمقابل دوشهر وین وبرلیر

 
فرهنیك

دازد -یل ازهایزه دعوت نمودتا نه تنها مشاور ادت  او بلکه به تشکیل محافل وانجمن های ادت  به این دل، کشورش قراردهد  ی بیر
. هیز

"سوسمار" و محفل" شاعران ونویسندگان مونیخ" ازجمله فعالیت های هایزه درآن ، محفل های ادت  "تونیل روی رودخانه"
انتقادی نبودوگرچه به او حقوق ماهانه چرت  میدادند نویسنده ای غ، بااین وجود او نسبت به دربار شاه. شهربودند  اوهیچگاه ، یر

ال. محافل بورژوات  آنزمان درهایزه "مردآینده" فرهنگ را میدیدند . نویسنده ای درباری نگردید  ویل ، هایزه گرچه روشنفکری لیی 
سیایس بود   غیر

ی نمود به نفع نویسندگان محروم ازمزایای ااضافه حقوق  1868اودرسال . انساتز ز بار . خودجلوگیر هایزه حتا نخستیر
 . درآلمان شد ، خواهان تشکیل یک نوع سندیکای نویسندگان وانجمن ژورنالیستها ونویسندگان

ز محقق زبان واستاد دانشگاه دررشته لغت . زبانهای رویم وادبیات باستان پرداخته بود ، اودردانشگاه به تحصیل تاری    خ هیز  پدروی نیر
 هایزه رامیتوان درترجمه آثارایتالیات  و اسپانیات  اودید . ستان بود شنایس وزبانهای با

 ادبیات ایتالیات  . استعداد زباتز
ز
اوآنزمان به معرف

 . به استعداد عجیب زباتز هایزه اشاره نموده است، فونتان؛منتقدمشهور . به آلمانیهاپرداخت
ازموضوعات روانشناسانه اوبجای موضوعات . هات  هستند که دنبال عشق ولذت هستند قهرمانان نوول های او اریستوکرات، غیر

 ، رواتز ، تاریخز وسیایس ازموضوعات شخیص
ی
هایزه میگفت که اومخالف طرح زشتی . رسنوشتی وعشفی قهرمانانش میگوید ، اخالف

اقت درفرم و عالقه به صد طرح، برای او ومحافل بورژوازی. ها درادبیات است و نیم خواهد درد و رنج انساتز رادرهیز مطرح نماید 
مندانه. سبک عایل درادبیات مهم بود  از شعرهیز بود ، اوغیر ز موضوع غالب نوول های او دوره . خالق تراژدیک و درام های تاریخز نیر

درآثاراو خواننده شاهد . اومدیع بود که نویسنده بایدعالقه خاض به قهرمانان ادت  آثارش داشته باشد . ویلهلیم تاری    خ آلمان است
ومشهوریت اوفقط . زناتز زیبا و مرداتز ضعیف النفس! میشود  اوامروزه درحاشیه تاری    خ ادبیات غرب قرارگرفته است یعتز تعثیر

 . محدود به زمانش بود ونه امروز 
مله ازج. نمایشنامه وترجمه اشعاری اززبانهای ایتالیات  و اسپانیات  است 60و ، رمان8، نوول 150جلدی اوشامل  42مجموعه آثار 

آندریا ، پایان دون ژوان، ال آرابیاتا ، بچه های جهان، تئوری نوول نویش، اسطورهها ورازها ، عبوراز سختی ها ، آثاراو: درب  هشت
ز  افات وخاطرات دوره جواتز ، دلفیر ، ترانه های ایتالیات  ، ترانه های اسپانیات  ، گنجینه نوولهای آلماتز ،  گنجینه نوولهای خارج  ،  اعیی

 و نوول های ا
ی
 . هستند ، خالف

 
 برنده جایزه نوبل ادبیات!درسال  84درسن ، مورخ آلماتز ، تئودور مومزن 

 
وی تنها مورجز است که جایزه نوبل . شد  1902سالگ

اودراین کتاب به بهانه . این اثر جای خاض درادبیات جهاتز دررشته تاری    خ دارد . اثرمعروف او:تاری    خ رم یم باشد . راازآن خودنمود 
، هیز ، کتاب چندجلدی تاری    خ رم او شامل بخش های: ادبیات.  م به موضوعات سیایس واجتمایع زمان خود پرداختتاری    خ رو 
 
ز
ز کشاورزی، فرهنگ سیایس، جغراف ه است، مدیریت، قوانیر  . دولت داری و غیر

کت درانقالب ماه مارس آلمان ازشغل استادی دانشگاه محروم شده بود  ی اسطوره ای وبیادماندتز اوبعدها چهره ا. مومزن بدلیل رس 
ممکن است. زمان خودشد   غیر

تاری    خ نویش او زیرتعثیر افکار واندیشه انقالب . مومزن میگفت که تحقیق تاریخز بدون سواد فلسفز
هستند . آلمان بود  1848 ز ازسبک روشن علیم دارای ارزش گذاری سیایس مسئوالنه نیر اومدیع بودکه درتاری    خ نویش . آثار اوغیر

مومزن نه تنها دارای زباتز زنده و امروزی است بلکه باکمک واژههای امروزی به مدرن نمودن . لسفز استفاده میکرد ازروش ف
اژی باال به غالب زبانهای خارج  ترجمه شدند . موضوعات پرداخت  . آثاراوآنزمان با تیر
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ایل وی و تمایالت و -تاری    خ نویش او آموزش سیایس درخدمت تبلیغات ناسیونال از  -ارزشهای سیایسلیی   برایش مهمیی

ی
اخالف

اوبدلیل اختالف مرایم . حفظ و وحدت میل درتاری    خ نویش است، ایده آل عایل او درکنار حقوق انساتز فرد . ارزشهای علیم بودند 
ز به وی پرداخت وتوهیر ار روم پرداخت. با بیسمارک به تحقیر ز مومزن، چون مومزن درآثارش به جنبه های مثبت رسز اورایک  مخالفیر

اتوردرزمینه تاری    خ نویش علیم و یک نظایم قلم بدست نامیدند  مومزن مدتی نماینده مجلس پارلمان دولت پروس ونماینده . امیر
ال به مخالفت با سیاستهای بیسمارک پرداخت. رایشتاگ بود   . وی درآنجا ازموضع چپ لیی 

،  شهردار : واژههات  مانند  خود برای تاری    خ رم آنزمان ازجمله مومزن درآثارش وحشتی نداشت که ازمفاهیم وعناوین مدرن زمان 
ه استفاده کند ،  رسمایه دار ، حزب، کشاورز  ز سیایس رم، ازجمله آثار او: تاری    خ رم باستان. کارخانه دار و غیر و قانون جزای رم ، قوانیر
 . هستند 

  

 . !مردان جدی اهل رقص نیستند۔ ۱۷۸
 

  Norman Mailer (1923 – 2007). تصادف نویسنده با مسائل کشورش

 . درگذشت نویسنده ضدجنگ؛ ویل جنجایل آمریکا 
 
 آمریکات  درسن ، نورمن مایلر ، هفته گذشته 

ز  درگذشت 85نویسنده و ژورنالیست جنجال برانگیر
 
ییك ازآثار او باعنوان . سالگ

ز " مردان جدی اهل رقص نیستند " میباشد  آمیر ز
ین نویسندگان و من. طیز  نیمه دوم قرن بیست آمریکا بود او از مهمیی

 
. تقدین فرهنیك

ز به لرزه درآورد"، وی میگفت که " قهرمان کش است که درزیر یوغ دیکتاتوری حتا برای دفاع از آرمانهایش ز وآسمان را نیر او نه . زمیر
ز بود و متظاهر!ر ، اجتمایع-تنها نویسنده و منتقد فرهنگ و اخالقگرا بلکه ییك ازمبارزان و فعاالن سیایس . سانه های جمیع آمریکا نیر

 . شد  اخطار و هشدار دهنده به مردم و دولتمردان، وی درجامعه آمریکا 
او . از آغاز درس آدم کش  را آموزش میدهند ، به جوانان، مایلر جامعه آمریکا را متهم نمود که باکمک سکس گرات  و تبلیغ خشونت

کوشش برای تخصیص نمودن آدمکش  یم ،  غ ترس و وحشت درمیان مردم ت  اطالعرسانه های جمیع آمریکا را متهم نمود که با تبلی
یالیستی دولت برای سوء استفاده ازافراد است، و اتوریته ارتش برای موفقیت شخیص، نمایند  نورمان مایلر را . ازجمله اهداف امیر

آثار وی حاوی یک مسئولیت . وجر جنگ نمود شکایتی رئالیستی علیه پ، نماینده " ژورنالیسم نو " میدانند که با کمک آثارش
تحت خطر و  ، دمکرایس و آزادی فرد ، وی مینویسد که به سبب باقیماندههای سیاست زمان جنگ رسد . اجتمایع هستند -سیایس

ل شبکه ای از ابزرارهای دولت مدرن قرارگرفته اند   . کنیی
اتز های بیشماری استو متون ، گزارش،  مقاله، داستان کوتاه، رمان: نورمن مایلر خالق سبک جدید او ترکیت  است از . سخیز

دازی  را وارد اطاق خوانندگان غرت  ، وی با کمک آثار ضد جنگ. واقعگرات  و خیالیر
ی
ف جنایت های آمریکا در جنگل های آسیای رس 

 -جدی اهل رقص نیستند مردان –اسیر سکس  –برهنه ها و مردهها : از جمله مسهورترین آثار او . نمود تا هرگز فراموش نشوند 
مقدس یانیك -جنگ صلیت  آمریکا –تبلییعز برای خودم  داستان  -رسود مامور اعدام -نیکسون درمیایم و محاضه شیکاکو -جنگ غیر

حم  –شبح  –قاتل کندی ، اسوالد  آتش   –مبارزه  -کابوس  -پارک گوزنها –لشکر هات  از درون شب  –مثال شکار یک خرس  –بیر
 ام ات -روی ماه 

ز
مند بعنوان مردی جوان –پیام مسیح  –روی پله های پنتاگون و وزارت جنگ  –وبیوگراف  هیز

ز
 . هستند ، و معرف

از روانشنایس ویلیام رایش و نویسندگان گروه بیت دهه   ز بود ، 60مایلر غیر  مثل سینکلر و اوپتون نیر
اواز . تحت تعثیر ادت  نویسدگاتز

مایلر بیش از هرنویسنده دیگری نقش نویسنده به شکل . ایدههای دسپاسوس و درایش استنظر استتیک و جهانبیتز زیر نفوذ 
 آوانگارد او در روانشنایس وجودشنایس اش . موسسه ای فعال و عمویم راازنسل خودرا نشان داد 

 
جهانبیتز اگزیستنسیالیستی و زندگ

ین رمان قرن بیست را روانه بازار نماید آرزو دا، همینگوی، اوبا اشاره به معلم ادت  اش. مطرح گردیده اند  مایلر . شت که مهمیی
ی دسته ای را به سبب رواج سکس گرات  و خشونت در جامعه آمریکا دانست، همچون نویسندگان نسل بیت وی . خالقیت هیز

 . از سیاست های بوش شدیدا انتقاد نمود ، دررابطه با حمله نظایم آمریکا به عراق
امون نو    رسانجام دچار منقدین چپ پیر

ی
ف رمن مایلر اشاره نموده اند که کوشش و مسئولیتهای هومانیستی او برای یک جامعه میی

و زوال گرا  ، آنارشیستی ، آثارش اغلب دارای صفاتی فردگرایانه، چون درپایان، اغتشاشات ایدئولوژیک و " دکادنس " وی شدند 
 . گردیدند 

ز سالهای نورمن مایلر از جمله آمریکات  های یهودی ت   نمود  2007تا  1923بار است که بیر
 

وی در دانشگاه مهندیس . زندگ
ز تظاهرات ضد پنتاگون در جلو وزارت جنگ آمریکا دستگیر گردید  1967او در سال . هواپیماسازی و هوا نوردی خوانده بود  . حیر

ز بود  اض به حمله نظایم آمریکا به عراق دررابطه 2002مایلر در سال . وی یکبار کاندیدای انتخات  شهرداری نیویورک نیر ، با اعیی
-از جمله موضوعاتی که درآثار او مطرح شده یا مورد انتقاد ژورنالیستی . موفق به دریافت جایزه صلیب افتخاری کشور اتریش شد 

ز مک کارتی : اجتمایع وی قرارگرفته اند میتوان از  رسانه های تبلیغات سوء ، جنبش صلحخوایه، افشای حکومت ایدئولوژیک ستیر
حمله نظایم آمریکا به ویتنام و ، جنبش حقوق شهروندی، ساخت بمب اتم، مسایل نژادی، 1968جنبش دانشجوت  سال ، جمیع
ه نام برد ، سوء استفاده از ورزش بکس، خواسته های اجتمایع نسل بیت، بوجه های فضانوردی، عراق  . و غیر
 

 . روی قله ها بندبازی کردند بعیصز شاعران۔ ۱۷۹
  

  Peter Ruehmkorf (1929 – 2008). به مناسبت مرگ آخرین شاعرواقیع شهر 
 

 درقله های رسبلند کوهها
 ، بندبازی کردیم

ازکالم رویات  دررسنبود  غیر
 . میان دوست هالو ودوست هاین
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اف کردیم  ، اعیی

 کسیکه شعرگوید دیوانه است
 . وآنکس که آنرا حقیقت داند دیوانه خواهدشد 

ده  ای گوناگون شکست خوردیمگرچه درنی 
افتمندانه دفاع نمودیم  . ازهویت مان ویل رس 

 
 درگذشت 79هفته گذشته درسن ، شاعر آلماتز ، پییی رومکورف

 
: اومتولد شهرهامبورگ بود و در دانشگاه دررشته های. سالگ

بلکه ییك ازموفق ترین شاعران  47اونه تنها عضوگروه ادت  . وتعلیم وتربیت درس خوانده بود ، تاری    خ هیز ، روانشنایس، ادبیات
، ازیل مایر ، یوهان فونتارا ، نام مستعار: جان فریدر 5وی درآغازبا . مادرش معلم وپدرش عروسک باز تئاتر بودند . سیایس آلمان بود 

گ مله: جایزه وی سالها ویرایشگر بنگاه نش  روولت درآلمان بود وجوایز گوناگون ادت  از ج. و موسکاته دست بقلم زد ، لئو دولیی
، او سالها دردانشگاههای داخل وخارج. ومقاله نویش مووک را دریافت نمود ، کستیز ،  شهربرمن، هولزهف، رینگل ناتز ، بوشیز 

ام کشورهای سوسیالیستی سابق بود ودرسال . ادبیات مدرن آلمان و تئوری ادت  رادرس داد  با هیئت جوانان به  1955وی مورد احیی
ز  ز  1952، چیر کت کرد  1975ودرسال ، کنگره دانشجویان درپراگ  درچهارمیر اوییك ازفعاالن . دربازی  های جهاتز جوانان درمسکو رس 

 . وییك ازمخالفان انرژی اتیم آلمان غرت  بود  1968جنبش دانشجوت  سال 
از مقاله ز ، خالق اشعاری انتقادی، نمایشنامه وقصه، وی غیر آمیر ز

یالیستی شکاکانه وگایه ناامید علیه دول، مهاجم، طیز ، ت امیر
ی. و مالکیت بود ، رسمایه، استثمار ، برده داری مدرن، نوکرصفتی  به این سبب به انتقاد از ، سیایس است، وی میگفت که هرهیز

انتقاداجتمایع او . اوکوشید تادر اشعارش تعادیل میان سنت ادت  و انتقاداجتمایع برقرارنماید . استتیک گرات  روشنفکرانه پرداخت
ز و شک گرایانه استباکمک شعرط آمیر ز
 زمان حال درآثاراو . یز

 
ازارزش  . تضادهای فردی و اجتمایع هستند ، ازجمله تضادهای زندگ غیر

 . اوکوشید تارابطه ای میان هیز وجامعه برقرارنماید ، گذاری ادت  باکمک نقد 
برگر و گاتفرید بن و در شعر کالسیک شاگرد مورگن اشتاین ، اودرشعرمدرن ز وی در سنت باروک و . و فوگل وایده بود خویشاوند انسیز

سیونیست ها پرداخت ز اوخواننده رابیاد اشعار هاینه یم اندازد . روشنگری به انتقاد از برشت و اکسیر آمیر ز
. انتقاد اجتمایع وطیز

ز گزنده شاعران قرون . اومیکوشد تاشاگرد باوفای هاینه باشد  عارش خصوصیات اش. آلمان ت  تعثیر روی او نبود  18و  17طیز
 . اجتمایع بودن و استتیک گرات  است، همچون پاره ای ازشاعران معروف کالسیک ورمانتیک آلمان

سیونیسم و هدفهای مهاجم سیایس بودند ، قرن گذشته 50خالف سنت ادت  دهه  آثارپایاتز او ویل . درآغازاشعارش ترکیت  از اکسیر
 وی میگفت که شعر کودگ است. مدرنیته راحت طلب درادبیات بود  اومخالف. تحت تعثیر موضوعات اتوبیوگرافیک وی یم باشند 

 
ی
ل آن موجب سقوط اش میگردد و گایه همچون ریاضیات، اتفاف ز دارد ، وهرسهل انگاری درکنیی . آن نیاز به سیستیم آهنگیر

زبان تبلیغاتی وبازاری به ، لهجه، کوالژ و مونتاژ برخورد دیگری باسنت ادت  بنماید وازطریق زبان عامیانه،  اوکوشیدتاباکمک نقل قول
مندپایان داد ومیگفت بایدبرمرز میان نظم طبییع . سنت ادت  وادبیات زمان حال برخوردی انتقادی بنماید  او به تصوررمانتیک از هیز

 . ونظم اجتمایع غالب آمد 
سی شعراورابخش  . رومکورف کوشیدتارابطه ای میان شعروموسیفی جازبرقرارنماید  -ایس اش و فعالیت سیایسازفعالیت نش 
 شاعرانه اش به حساب یم آورند 

 
قابل توجه است. مطبوعاتی اورا بخش  اززندگ ز اوبجای جهاتز بهیی . توانات  اودرقصه نویش نیر

 . درجستجوی یک اتوتر مشخس بود 
 اقتصادی دوره صحنه هات  ، یادداشتهات  درباره ادبیات وشعر ، شعروموسیفی جاز ، بازگشت به فرهنگ: ازجمله آثاراو  

 
اززندگ

 چندشاعرونویسنده جوانمرگ آلماتز ، باستان
ز
اشعاری درباره عشق ومرگ وطبیعت و ، محافظان طویله گاه، شعروسیاست، بیوگراف

ی، اشعاری داغ، اشعارماقبل آخر ، جادوی شعر ، سالهات  را که یم شناسید ، هیز  تفریحات ، 1999تاری    خ مرصف تاسال ، قطعات هیز
کاران یم آیند ، مجموعه اشعار ، دوشاعر دیگر من و ، زمیتز  ، ازمن به شما برای ما ، آخرین شعر ، شاعرآلماتز 13، دارات  مردم، تعمیر

 . هستند ، جلدیادداشتهای شعروادبیات3و، ترانه آلماتز ها ، یادداشتهای روزانه ممنوعه ام
 وبالگ نویسنده

 

 . تا وداع با مادر  -از زیبات  مقاومت۔ ۱۸0
  

 Peter Weiss (1916-1982). ادبیات سیایس - ،وایس پییی 
 
او میگفت که ادبیات هرکشور . خالق دو اثر "استتیک مقاومت" و " وداع با والدین " است، نویسنده یهودی تبار آلماتز ، وایس پییی 

تی خودرااعالن موضع مارکسیس، وی در نمایشنامه " تروتسیك درتبعید ". بخش  ازسیاست و تحوالت اجتمایع و تاریخز آن است
ق سابق بود . نمود  او وقایع نگار انتقادی عرصوزمان خود . سوسیالیسم او مخالف استالینیسم و دگم های آن در کشورهای بلوک رس 
 . مانع خالقیت ادت  میشود ، وی مینویسد که درون حزب بودن. است

ناسیونالیسم با ادبیات مشاهده میگردد   ادت  چپمورخ. درآثاراو وحدت ماکسیسم و انیی
ز و ، رئالیستی ، آنزمان مواضع اورا انتقادی، یر

دازد  یالیسم در جهان مییر یالیستی میدانستند که به طرح پاره ای از جنایات امیر وایس کوشید تا نقش بورژوازی آلمان  پییی . ضدامیر
افشاکند  ز یالیسم اودررابطه باجنگ ویتنام به دفاع ازمبارزه . درنابودی یهودیان درزمان فاشیسم را نیر مسلحانه توده ای علیه امیر

 . آمریکا پرداخت
نارضات  آن ، خصوصیت نمایندگان ادبیات آوانگارد آنزمان. آثاراوآنزمان بخش  ازمکتب ادت  آوانگارد و سوررئالیسم اروپات  بودند 
ز پییی وایس. دررابطه با برخورد زبان وادبیات باواقعیات اجتمایع و سیایس بود  طه با چهارچوب اینگونه ادبیات درراب، آثارنخستیر

وتز انسان و اجتماع پرداخت، اوخالف ادبیات درونگرای آنزمان. آوانگارد نوشته شدند  وی بارها درکنار برشت . به مسائل جهان بیر
دازند . به بحث امکانات یک هیز وادبیات مسئول سیایس اشاره نمود  برای  وی. او میگفت که تئاتر وسیاست باید به وقایع جهان بیر

مشاهده میگردد . انسان یک فردگرات  رادیکال با مسئولیت انقالت  و اجتمایع آرزو یم نمود  ز . در آثار او مبارزات ضدفاشیستی نیر
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وی بارها پرسید که ادبیات وهیز چه فواید و اهداف سیایس و . روایتی با سنت انقالب اجتمایع یم نماید -اودرآثارش برخوردی ادت  

؛ بدون زبان . حقیقت جوت  دارند 
 

او . بدون هویت میگردد ، اوطبق تجربه شخیص ادعا نمود که انسان در دوران مهاجرت و بیگانیك
 خود و جهان کوشش نمود 

 
 . جهان رسمایه داری را یک تیمارستان و خانه جنون نامید ودرآثارش برای فهم زندگ

ز درخانواده ا ۱۹۱۶درسال  وایس پییی   درشهراستکهلم  ۱۹۸۲ی یهودی بدنیا آمد ودر سال درروستای نواوس دراطراف برلیر
پسشه سوئیش بود . درسوئد درگذشت پدرش عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان . پدر وی یک ثروتمند چک و مادرش یک زن هیز

 بود 
 

وایس درانگلیس به تحصیل رشته عکس برداری ودر شهر پراگ به تحصیل رشته نقایس   پییی . و یک تاجر صنایع بافندگ
بابقدرت رسیدن  ۱۹۳4اودرسال . وی درابتدا ملیت و پاسپورت سوئیش و درپایان ملیت و پاسپورت سوئدی داشت. اختپرد

وی زمانیکه درجنگ داخیل . سوئیس و سوئد گذراند ، پراگ، فاشیسم به سوئد مهاجرت نمود وغالب سالهای عمرخودرا در لندن
کت کرد از محاکمات ن گردید اسپانیا درکنار کمونیستها رس  ز در شوروی باخی  او درکشورسوئد سالها به شغل کارگری . مایش  استالیر

 . پرداخت وچندسایل عضو حزب کمونیست آن کشوربود 
غالب داستانها . اوییك ازنویسندگان نمایشنامه نویش مدرن بود . و داستان است، رمان، نمایشنامه، خالق مقاله، پییی وایس

، تعقیب و قتل ژان پاول مرآت، وداع با والدین، جلدرمان استتیک مقاومت۳ –ازجمله آثاراو . ورمانهای او اتوبیوگرافیک هستند 
ز شاعر ، درباره تاری    خ ویتنام، رسود وحشت خاطرات میان سالهای ، تروتسیك درتبعید ، نقطه فرار ، هلدرلیر سایه ، ۱۹۶0-۱۹۸0دفیی

اونمایشنامه ای هم درباره سیاست . هستند ، رکس جوانو مهمان ما، رمان بیمه، برج، بحث سه آدم رهگذر ، بدن درشکه جر 
 فقط در اتوتر ممکن است. استعماری آنزمان کشورپرتقال نوشت

ز . وی میگفت که سوسیالیسم انساتز  از تضاد نیر
درآثاروی وحدتی

 . مشاهده میگردد 
یندبرگ، درنمایشنامه های او عناض فلسفه آبزورد وخشونت تحت تاثیر آثار ژانیت  اوهمچون برشت . و بکت دیده میشوند ، اسیی

و ایدئولوژی " را درآثارش ، استتیک، خواهان نمایشنامه نویش سیایس بود و همچون برشت کوشید تا مواضع پرتضاد "سیاست
ود ه و خانم گ، جویس، آرپ –او در دوران جواتز به مطالعه آثار . داستانشات  او زیرتاثیر جویس و ویرجینیا ولف بود . بیان نماید  یی

گذاشتند .  اشتاین پرداخته بود  ز روی رمان نویش اوتاثیر یندبرگ نیر
 و ت  وطتز . کافکا و اسیی

 
او همچون هرمان هسه به سبب آواره گ

 به جات  ، نایس  از جنگ و حاکمیت فاشیسم
 

 ، در جستجوی وابستیك
 

منقدین ادت  امروزه اور درادبیات . بود ، مکاتز و گروه و فرهنیك
ز والش ، کنار گونیی گراس  آلماتز زبان در   . میگذارند ، و اووه جانسن، مارتیر

روبرو ، وتاری    خ، ادبیات، فرهنگ، سیاست، هیز  –درآثاراو خواننده با بازی . اوتاثیر مهیم روی تئاتر سیایس ارخود بجا گذاشت
یمنتل و اتوبیوگرافیک بود که به موضوعات تنهات  و ترک ش. میگردد  آغازین او شدیدا اکسیر

دازد نی  نمایشنامه های . دن انسان مییر
، اودرآثارش مینویسد که به سبب یهودی و کمونیست بودن. و تبلییعز او حاوی عناض انتقاداجتمایع هستند ، آموزیس  ، سندی

 و تنهات  میکرد 
 

 به محفل. احساس بیگانیك
 

احساس . و فرهنگ و رسزمیتز است، جا ومکان، به این دلیل درآثارش خواهان وابستیك
وی به تجزیه مدام طبقه کارگر دراروپا . فردگرات  و سوسیالیسم هستند –ویا  –جان اودرنمایشنامه هایش میان تضاد و عمل هی

ز اشاره یم نماید  ۱۹۱۸ازسال   . نیر
دازد ،  به سبب عدالت اجتمایع، علم و هیز تاری    خ، خالف معمول  وزی مییر ز ، گرچه به موضوع تاری    خ پیر ویل امید به آزادی رانیر
 آنزمان. طرح یم نماید م

ی
ف ، اودرآثارش درس مقاومت میدهد؛ ازآنجمله درغرب مقاومت درمقابل فاشیسم هیتنلری و در اروپای رس 

او همچون سوررئالیستها و نمایندگان مکتب "رمان نو" روی توضیح . مقاومت دربرابر استالینیسم و سوسیالیسم رسبازخانه ای اش
ود وادبی، جزئیات عیتز تاکید میکند  وی درآثرش مدافع قاطع انقالب و دوستی . ات سیایس اوتا مرز نزدییك به تبلیغات مرایم پیش میر

جانبداریک ، او در طرح تضاد میان احساس فردگرات  و افکار اجتمایع. خلقها است گرچه گایه از مواضع شکایک و فردگرات  رادیکال
بحث استتیک ماکسیستی از زمان جنگ جهاتز ، ری    خ پرتضاد چپ اروپات  تا –ازجمله موضوعات آثار او . انقالب سوسیالیستی است

او درآثارش گرچه گایه التایط ویل یک مارکسیست . هستند ، و تاثیر هیز وادبیات سیایس درمبارزات اجتمایع، ۱۹۱4اول درسال 
 . خواهان تحول اجتمایع است

 

 کارگران جهان با طبقه متوسط متحد شوید ! ۔  ۱۸۱
 

 Pierre-Joseph Proudhon (1809 – 1865). ه داری وجشن تولد آنارشیستی بحران رسمای
 

ز سالروز تولد یوسف پرودن، درپانزدهم ژانویه امسال ز سالهای . آنارشیست فرانسوی بود ، دویستمیر  نمود  1865-1809اوبیر
 

. زندگ

از لموند دیپلماتیک، دررابطه باسالروزتولداو  به این مناسبت یادی ازوی نمود ومقاالتی  روزنامه تاتس)چنگ پنجه( آلماتز ، غیر ز نیر
کرد  مارکسیستها ویل نظرات اورا . اورامتفکروپدرآنارشیسم فرانسوی نامیده اند  19درتاری    خ فلسفه وجنبش اجتمایع قرن . منتش 
مسخر شعار مارکس آنزمان به ت. خرده بورژوازی وارتجایع نامیده وآنهارامحصول ایدئولوژی دوران بحران دانستند ، اتوپیستی 

نمود ،  "وحدت پرولتاریا وطبقه متوسط" اوپرداخت ودررابطه با کتاب "فلسفه فقر" او  پرودن باکتات  . کتاب "فقرفلسفه" رامنتش 
ایده ، اودراین اثر نظم سیایس واجتمایع آنارشیستی را . مالکیت دزدی است!"مشهورشد ، باعنوان "مالکیت چیست؟ 1840درسال 

ات سیستماتیک فردی ممکن  ، وی میگفت که حذف اتوریته باید ازطریق روشنگری. امید آل اجتمایع بدون رقیب ن افشاگری وتغییر
 داشته باشد 

 
 خصوض افراد هماهنیك

 
 سیایس باید با زندگ

 
جامعه آزاد یاجامعه ، ووقتی اجبارهای اجتمایع کناربروند ، گردد وزندگ

 . دیکتاتوری پول وسودجوت  را میدید ، ی حاکم زمان خود اودر نظام رسمایه دار . آنارشیستی به واقعیت یم پیوندد 
ین فیلسوف اجتمایع قرن ، گئورگ سورل.  پرودن ازخانواده تهیدستی برخاسته بود  فرانسه نامید و میشل سوره حتی  19اورا بزرگیی

پاره ای ازآثاراوپرداخت ی بودکه درزمینه سیایس دست ، پرودن. درقرن گذشته به نش  . به فعالیتی عمیق زد ژورنالیست و نارس 

جامعه باید نظم را ، وی مینویسد همانطورکه عدالت راباید دربرابری جستجو کرد . اوخودراطرفدارسوسیالیسم علیم میدانست
درآنارشیسم جستجوکند  ز . او میگفت که مالکیت دزدی است. درنظر پرودن آنارشیسم نظیم است بدون اعمال قدرت وحاکمیت. نیر

وی میگفت که پرولتاریا موظف است تاآنرا عمیل نماید . قرن حاکمیت سیایس فدرالها خواهدشد ، قرن بیستوی پیش بیتز کرد که 
ازبرقراری فدرالیسم نیست ی غیر ز  . و سوسیالیسم چیر
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" رااواز پرودن گرفت اصطالح و مفهوم. درزمان تبعیددرپاریس با پرودن آشناشد  1844مارکس درسال  پرودن . "مبارزه طبقاتی

ناسیونال اول. طرفداردفاع ازحقوق آزادی فرد بود ، جمعگرات  مارکس درمقابل مخالفت کردوبه طرح  اوباپیشنهاد مارکس درانیی
اوازمارکس . ودرنامه ای به مارکس مینویسد که مخالف اتوریته وخواهان تحمل دگراندیشان است، مالکیت فدرالیستی پرداخت

 نکند میخواهد که اعمال انقالت  را وسیله رفرم و ا
ز
برای اصل "طبقه علیه طبقه"  1847درحالیکه مارکس از سال . صالحات معرف

مارکس درکتاب . پرودن رسنگوتز حاکمیت بورژوازی رازطریق پرولتاریای سازماندیه شده ممکن میدانست، تصمیم گرفت
محصول فکری یک ، همچون نظریاو درآنجا مینویسد که . "فقزفلسفه" به رد شعار وحدت پرولتاریا باطبقه متوسط او پرداخت

 . اقتصاد سیایس و کمونیسم رسگردان شده است، کار ،  روشنفکر خرده بورژوا است که مدام میان رسمایه
ورت پایه گذاری یک حزب انقالت  ، یادداشتهای روزانه، عدالت درانقالب وکلیسا ، ازجمله آثار پرودن ، درباره اصول فدرالیسم وضز

ی ، درکتاب یادداشتهای روزانه پرودن. هستند ، 19و ایدههای اصیل انقالب درقرن  ،مالکیت و مالکیت فدرایل ز عناضی  هودی ستیر
، و عبادتهای روزه یکشنبه، صنعت راه آهن، حقوق زنان، بورس بازی، اودربعیصز ازآثارش خودرا با موضوعاتی مانند . دیده میشود 
ورت حزب ان 1852وی رسانجام درسال . مشغول کرد  اف نمود که برای انسان؛این جانوردوپا! درکتاب "ضز "اعیی نظم ، قالت 

عمیل است  . سوسیالیستی آنارشیستی غیر
عمیل است اودرزمان خودپایه  . هواداران اوامروزه مدیع هستند که پرودن بعنوان یک متفکردیالکتییك میدانست که هراتوتر غیر

ازآن او خواهان دمکرایس کارگری ازطریق . بهره به کارگران بود  و وام های بدون، تئوری کمک دوجانبه اقتصادی، گذار بانک مردم غیر
قانون انتخابات به نفع طبقه کارگران کوشش نمود  اصالحات خوایه او درزمینه اقتصادی واجتمایع متیك به . رفرم شد و برای تغییر

داتز و مخالف شدید روحانیون مسیخ خودگر ، پرودن خواهان فدرالیسم سیایس. شعارکمک متقابل بودونه ازطریق انقالب کارگری
بود . اوسالها برای اتوتر خودیعتز نظام فدرالیستی مبارزه کرد . زمان خودبود  ز اوراآنزمان . وی طرفدارپیشه وران و صنعتگران خرد نیر

کاال با کاال اومدیع بودکه اگرتولیدکنندگان خردبه مبادله  . سوسیالیست دهقانان خرد واستادکاران و پیشه وران صنعتی نامیدند 
دازند  ز . جامعه نیازی به نظام رسمایه داری ندارد ، بیر اوعمیل شدن خواسته های خودرادرجامعه ای فدراتیو باتولیدکنندگان ومالکیر

 . خرد میدید 
درمجلس فرانسه اوخواهان کاهش . ازطریق انتخابات آزادبعنوان سوسیالیست وارد مجلس میل فرانسه شد  1848پرودن درسال 

اوسالها ، وضدمالکیت خصوض، ضدناپلئون سوم، به سبب مبارزات ضدمذهت  . خانه وکاهش بهره وام به زحمتکشان گردید اجاره 
نظرات . دوباره به فرانسه بازگشت، سه سال پیش ازمرگ، 1962به بلژیک فرارکرد ودرسال  1858به زندان افتاد ورسانجام درسال 

به افشای  19اودر نیمه دوم قرن . آنارکوسندیکالیستی چپ اروپا طرفداراتز دارد اوحتی امروزه میان پاره ای از سندیکاهای 
ایل نئوبناپارتی پرداخت وی دررابطه بانظرات مارکس گفته بود که وظیفه ما آن نیست که درمغزمان یک اتوتر . سیستمهای نئولیی 

عمیل ویک نظم اجتمایع خیایل بسازیم وآنرامیان مردم تبلیغ کنیم  . غیر
  

 . نشد  تاگور  -رابیندارت هیچکدام تان۔ ۱۸۲
 

ق و ادبیات غرب، شاعر   . واسطه ای میان فرهنگ رس 
Rabindranath Tagore (1861 – 1941) 

 
، مقاله، درام، رمان، وخالق شعر  1913برنده جایزه نوبل ادبیات سال ، شاعروفیلسوف هندی، (1941-1861رابیندارت تاگور)
ق وغرب، قصار  و جمالت، نوول، داستان کوتاه اوگرچه ازخانواده ای زمینداروثروتمند؛ویل . واسطه ای بودمیان فرهنگ رس 

او ییك ازکالسیکهای . درآثارش به مبارزه با فئودالیسم و کلنیالیسم و سیستم کاستی هندپرداخت، برخاسته بود ، بافرهنگ بنگایل
یالیسم انگلیس پرداخت ادبیات بنگایل وییك از نویسندگان ادبیات جهاتز است که به مخافت  . باامیر
اروپات  اعطاگردید  ز بار جایزه نوبل به یک غیر چون آنزمان دریافت جایزه نوبل اقدایم به شناخت فرهنگ . ازطریق اوبرای نخستیر

بود  ز بشاشیت " به سبب زیبات  و : کمیته نوبل دلیل اعطای آن جایزه به وی را .  اواز این طیق نماینده فرهنگ آسیات  شد ، آسیات  نیر
اواز این راه موفق به زدن پیل میان ادبیات مردیم اروپات  . بخش  ازادبیات غرب شد " اعالن نمود ، ادت  درشعرش که درلباس ترجمه

 . اروپا باکمک آثاراو باادبیات هند آشناشد . وفرهنگ سنتی هندگردید 
ازاستقالل هند -تاگور درآثار فلسفز   اجتمایع ب، سیایس اش غیر

ی
شعراوروی سنت قدییم وخلفی ادبیات هند . ود خواهان ترف

 زبان. اودرتمام ژانرهای ادت  خالق آثاری فراموش نشدتز بود . بناگردیده است
 

ح دقیق ورئالیستی ، ازجمله صفات آثارش: ساده گ رس 
 انسانهای معمویل وساده است

 
کننده آثارش منعکس  . اودرشعرش ازواژهها و استعارههای محدودی استفاده میکرد . زندگ

یت است، جهانوطتز ، میهن پرستی ، هومانیستی عمیق  بش 
ی
آثارش را به زبان بنگایل یم نوشت ، اودرآغاز . و ایمان نامتنایه به ترف

. درمیان بنگالها تبدیل به یک دین شده بود ، تصویرجهاتز که اودرشعرش میدهد . آنهارا به زبان انگلیش ترجمه یم نمود ، وبعد خود 

از عشق به آزادی و راز و رمزها ، کودگ درمیان کاخ وقرصهای مرفه رشد نموده بود چون او در دوران   یک ، بعدها درآثارش غیر
و درپایان تحت  -اودرآغاز تحت تعثیر رمانتیک نو اروپات  . نوستالژی رمانتیک نسبت به دوردستها و کشورهای خارج دیده میشود 

سیونیسم بود   . تعثیر مکتب ادت  اکسیر
ین کتاب شعراورا یعتز "قرباتز ترانه " را به زبان فرانسوی ترجمه نمود  1914رسال آندره ژید د بیت درباره ترجمه انگلیش . معروفیی

، " من آنرا روزها همراه خود درایستگاه راه آهن و در اتوبوسهای دوطبقه و در رستورانها همراه خود داشتم: این کتاب گفته بود 
ح جهاتز یم پردازد  شعراو تحت تعثیر فلسفه و االهیات برهمات  دارای . که من مدتها درجستجوی اش بودم "  چون آن به رس 

خدارا گایه معشوق وگایه آقا وارباب خطاب ، اوباکمک دیالوگ هات  میان خدا و انسان. و رمانتیک است، خصوصیات عرفاتز 
ز آثارمهیم ازخود بجاگذاشت، تاگور درزمینه نقایس  . میکند   و فیلم نیر

بعدها او افسوس روزهات  را یم خورد که بطور . ه استموسیفی
 . ناشناخته میتوانست بمیان مردم برود وهنوز االهه الهام خالقیت شاعرانه اوراترک نکرده بود 

 برای تحصیل به انگلیس رفته بود  17تاگور گرچه در 
 
ازمبارزه علیه استثمار ، سالگ کت درجنبش ، جنگ و فاشیسم، غیر بعدها به رس 

 هند گردید . ل طلبانه هند علیه استعمارانگلیس پرداختاستقال
 

تاگور درتمام مسائل . اودرآثارش خواهان آشتی باسنت فرهنیك
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فت اجتمایع درهندبود  کت کرد و چون گاندی باحرف وعمل خواهان مبارزه ضداستعماری وپیش  . سیایس واجتمایع زمان خود رس 

وی خواهان بلندنظری وآزادی سیایس و . مخصوصا دهقانان گردید ، ای استثمارشدهمدافع انسانه، وی گرچه ازخانواده ای مرفه بود 
بود  ز امون صلح در کشورهای مختلف نمود . مذهت  میان مردم نیر  هات  که پیر

اتز خواهان ، تاگور بعدازجنگ جهاتز اول با سخیز
ی ضدفاشی  دوم به موضع گیر

اودر والیتش . ستی وضدآلماتز پرداختدوستی خلقها باهمدیگر شد و با احساس احتمال جنگ جهاتز
ق وغرب درآن گردید  زمانیکه تاگور شنید که گاندی درسال . پایه گذار مدرسه ودانشگایه شد که خواهان عمیل شدن ایده آلهای رس 

ز رسنوشت گونه ای که من دراین سوی اقیانوسها ،  خواهان مبارزه بااستعمار اروپائیان شده 1920 ، ا در آمریک، گفت: " چه طیز
ق وغرب میان خلقها میشوم وگاندی در وطن خواستارمبارزه با خارجیان گردیده است" درسال . خواهان برادری فرهنگهای رس 

 . گاندی شخصا به دیداراو رفت  1921
. گرچه درانگلیس تحصیل رشته حقوق را ناتمام گذاشته بود ،  تاگورازدوران کودگ سفرهای گوناگوتز به اروپا وآمریکا نمود 

وی درلندن بامشاهیر ادت  آنزمان . گویا عمیل شدن پاره ای از ایده آلهای خودرا درآنجا میدید   1930ازسفربه شوروی درسال بعد
ز سفری  157. و راسل آشنا شد ، پاوند ، بیت، انگلیس مانند شاو  به انگلیس وآمریکا نوشته  1912ماهه درسال 16ترانه مشهور اوحیر

ز اداره زمینها وبنگاههای ملگ پدری . برهمات  و پدرش ییك از اصالحگرایان دین هندوت  بود -ایلتاگور از خانواده ای بنگ. شدند  اوحیر
هندگردید ، بنیاد نهاده بود  1901مدرسه ای که او درسال . بافقرونیازمندی مردم معمویل آشناشد   . بعدها ییك از دانشگاههای معتی 

. او قدری فراموش شد ، بعدازجنگ جهاتز دوم، ر گرات  بوجودآمده بود قرن گذشته درغرب یک تاگو  20و  10گرچه در دههای 

ازطبیعت و عشق خالق نزد او وحدتی سنبلیک از فلسفه . یک نوستالژی نسبت به خدا دیده میشود ، ازجمله موضوعات شعراو: غیر
. سبب عشق به خدا است اودررابطه باعشق بخدا حتا خالق اشعاری شبه اروتیک است و عشق به طبیعت او به. وعرفان بود 

ازعرفاتز رمانتیک، دراغلب دیالوگهای شاعرانه او باخدا   و غم احساس میگردد ، غیر
 

در وطنش اورا دهها سال همچون . افشده گ
از . به شکایت و زاری یم پردازد ، وی ازاینکه انسان کامل و متعایل نیست. انساتز مقدس بحساب یم آوردند  دلیل جذابیت شعرش غیر

 میان فضات  اروتیک و ایده آلیسم فلسفز میباشد ، با ایده آلیسم فلسفز رابطه 
شعر " توحاکم  1950درسال . به سبب بازی زباتز
" رسود میل هند گردید   . روح تمام انسانها هستی

 ، رمان، داستان، نمایشنامه، کتاب درزمینه های شعر   20حدود  1914-1921ازتاگور میان سالهای 
ز
شده  مقاله و اتوبیوگراف منتش 

سند  28فلسفز او به -مجموعه آثار ادت  . است رمان  : از آنجمله، آثار وی به اغلب زبانهای زنده جهان ترجمه شده اند . جلد میر
 ، نامه هات  از روسیه، گورا 

 
هدیه ، باغبان، زمانیکه روح ام آزادشد ، بحران تمدن و صنعتی شدن، غروب آفتاب قرن، خانه ایستاده گ

یت، پرنده رسگردان، سنگهای گرسنه، شب ارضا ، خواب روحب، ای عاشقانه در کتاب "بحران . هستند ، و قرباتز شعر ، اتحادبش 
یالیسم یم پردازد  در  . در رمان "گورا" او مبارزه ضداستعماری هندرا توصیف یم کند . تمدن و صنعتی شدن" او به محکومیت امیر

از اینها . فاشیسم درجنگ داخیل اسپانیا یم پردازد کتاب " زمانیکه روح ام آزادشد" وی به شکایت علیه  تابلو  2000از او حدود ، غیر
بجا مانده است 2000نقایس  و  ز  . آهنگ از ترانه هایش نیر

 

 رونالد بارت که بود ؟۔ ۱۸۳
 

 Roland Barthes (1915-1980). چپ نبود ، فلسفه ساختارگرات  
 

 ، ادیب، جامعه شناس، فیلسوف، نویسنده، رونالد بارت
 

و معتز شناس فرانسوی از هواداران ، زبانشناس، روانشناس، منتقد فرهنیك
اوس ان حوادث ادت  . و آلت هورس است، الکان، فوکو ، دریدا ، و نمایندگان فلسفه ساختارگرات  در کنار اشیی او ییك از موضع گیر

ز بود که میگفت چون امکانات زیادی برای تفسیر و تاویل ادبیات وج  . پس ادبیات قابل تعریف نیست، ود دارد فرانسه ضد راسیر
ز مشغول نمود  شدید آثار نیچه بود بلکه او در تمام آثارش خود را با نوشته های برشت نیر وی . رونالد بارت نه تنها تحت تاثیر

 پدیده ای اجتمایع است
 

 فرانسه بعد از جن. میگفت که نویسندگ
 

 فرهنیك
 

گ جهاتز دوم رونالد بارت را میتوان نماینده فضا و زندگ
ز تحت تاثیر . دانست تو اوکو را نیر  مانند امی 

مشهوریت تئوری عالمات و نشانه های او چنان جهاتز بود که دانشمندان و نویسندگاتز
 و ادت  پرداخت. خود قرار داد 

 . او از طریق مقاالت درخشانش به طرح نظریه عالمات و نشانه های زباتز
ز بارت زیر تاثیر برشت نوشت که تئا  تماشات  و آموزش مبارزه اجتمایع است و تئاتری که قوانیر

 بلکه جای هیز
 

پیشیك تر نه جای هیز
او همچون یاکوبسن و زاوسه اشتغال به مارکسیسم و تئاتر برشت برای اش . استتیک برشت را رعایت نکند یک شبه تئاتر است

وی میگفت که میان روابط اجتمایع قدرت و جهان . وژیها بود امروزه ادعا میشود که او در مقاالتش منقد رسسخت ایدئول. مهم بود 
ه ای وجود دارد   و مد میدانست. مرصف یک ارتباط زنجیر

ز
در نظر او . او رسانه ها را مقرص سیستم اشاعه بت ها و کاالهای مرصف

ز یک زبان غیر بتی ، چون هر زباتز روی یک سیستم و ساختاری سوار شده اسطوره ای و غیر ، داشیی  مشکل است و هر غیر
ز
مرصف

ی را که جامعه برای یک هدف خاص مناسب بداند بصورت بت و اسطوره در یم ید  ز  . چیر
ز بت ها و اسطور ها در جامعه رسمایه داری مرز میان فرهنگ مسئول و  آمیر ز

رونالد بارت توانست از طریق تجزیه و تحلیل طیز
 . فردیناند زاوسه ییك از شاگردان او بود ، در تکامل تئوری عالمات زباتز . فرهنگ مبتذل را مخدوش نموده و خوانندگان زیادی بیابد 

ز چپ مینویسند که ساختارگرات  یک فلسفه پایان نظام بورژوازی است که در فرانسه رشد نمود و ضد تاری    خ گرات  و  مورخیر
این فلسفه خود زیر تاثیر . ندی تاری    خ هستیمدر ساختارگرات  ما شاهد تضاد بورژوازی امروزری با مسیر قانونم. دیالکتیک تاریخز بود 

 
 

ضعف این جریان فلسفز در آنجاست که . کانت گرات  و مثبت گرات  است،  فروید گرات  ، پدیده شنایس، فلسفه وجود ، فلسفه زندگ
که آن چون ساختارگرات  مدیع است  . جامعه شنایس و فرهنگ شنایس مطلق یم نماید ، سیستم و متد را بصورت علم زبانشنایس

ی ناقص از ساختار واقیع دارد ، تنها علم است متد و رویس  عمویم برای ، ساختار گرات  ، در فرانسه غیر از علم زبانشنایس. پس تفسیر
 . علوم دیگر از جمله انسانشنایس شد 

ت کام۱۹۸0در فرانسه بدنیا آمد و در سال  ۱۹۱۵رونالد بارت در سال  پدر او . ل کشته شد و در یک سانحه اتوموبی، ؛ همچون آلی 
ز در جنگ جهاتز اول در دریای شمال جان خود را از دست داده بود  وی در دوران جواتز در دانشگاه به تحصیل ادبیات فرانسه و . نیر

 . عنوان پایاننامه دانشگایه او " تراژدی یوناتز " بود . ادبیات کالسیک یونان پرداخت
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ز  –از جمله آثار او  امون زبان عشق،  آثار ادگار آلن پو نقد روایتی ، عشق به نوشیی  پیر

، ماجراجوت  معتز شنایس، در باره من، قطعاتی
ه هستند ، انبارک روشن، بت های روزانه مانند مد و ادبیات تبلییعز روی شانه های ایدئولوژی خرده بورژوازی، زبان مد روز   . و غیر

، ه و بعدها زیر تاثیر روان پژویه الکان و نقد مارکسیستی آلت هورس قرن گذشته زیر تاثیر یاکوبسن در فرانس ۶0ساختارگرات  در دهه 
اوس، نمایندگان ساختارگرات  در فرانسه. نقد پدیده شنایس و هرمنوتیک بوجود آمد  و نقد ، ایدههای فوکو ، انسانشنایس لوی اشیی

 . س مرگ مکتب ساختارگرات  بود ناقو ، ۱۹۶۸امروزه ادعا میشود که آغاز جنبش دانشجوت  سال . ادت  رونالد بارت بودند 
 کاالت  و اسطوره گرات  را راستگرایانه میدانند و میگویند آوانگارد هیچگاه نتوانست منقد ، ساختارگرایان از نظر تئوریک

بت پرستی
ز میشدند  چون خرده  و بقول گورگ، واقیع بورژوازی بشود چون روشنفکران آن از این طبقه بودند و یا از نظر مایل از آنجا تامیر

 . آن اغلب جانبدار ایدههای فاشیستی میشود ، بورژوازی از شناخت خود ناتوان است
 

 . تا آب رکن آباد  –از جوی مولیان ۔ ۱۸4
 

  Rudaki (859-941), Hafez (1325-1390). رودگ و حافظ در منابع غرب
 

ازحدود . در بیش از هزار سال پیش است پایه گذار شعرکالسسیک فاریس، خواننده و موسیفی دان تاجیک، شاعر ، رودگ
زبان ، زبان فاریس نو بعدها شامل زبان دری. شعربجامانده که در ژانرهای گوناگون رسوده شده اند ۱000حدود ، صدهزارشعراو 

ازانتقاد از ت  عدالتی . اونه تنها شاعری متفکر بلکه استادی درشعر اروتیک استتیک است. شد  و زبان پاریس، فاریس  و وی غیر
ز بود ، زورگوت    . دارای جهانبیتز پانته ایستی )طبیعت خدات  ( نیر

، به روایت تاری    خ. درآنجا درگذشت ۹4۱میالدی در رودک سمرقند بدنیا آمد ودرسال  ۸۵۹ابوعبدهللا جعفربن رودگ درسال 
 حافظ قرآن بود و شعرمیشود ۸اودر

 
 ۹جکومت سامانیان در قرن ، ر بود استاد فلوت آن دیا، شاگرد بختیار ، وی در موسیفی . سالگ

 جامعه حود کوشید تا ادبیات اسالیم را باادبیات پیش از اسالم آشتی دهد  ۱0و 
 

ابول ، دردربار نرص دوم. برای شکوفات  فرهنیك
و به  رانده شد  ۹۳۷بامرگ بلعیم حضوراودر دربار پایان یافت و در سال . فضل بلعیم وزیر مشوق ادبیات و افرادی چون رودگ بود 

 . روستای محل تولدش بازگشت ودرفقر درگذشت
از غزل وجمالت قصار  اب و اشعاری مدج بجا مانده، ازرودگ غیر رودگ ، غیر ازکتاب عشفی سندبادنامه. اشعاری درباره عشق و رس 

کلیله و دمنه افسانه کتاب  .  به شعردرآورد ، ساله کتاب کلیله و دمنه را که اززبان سانسکریت ترجمه شده بودند ۲000افسانه های
امون حیوانات و جانوران ازجمله دیگر . شعراومیان لذت جوت  طبییع و بیان بدبیتز و یاس نوسان دارد . هات  بودند اززبان یا پیر

ت  وفات  روزگار و سایر ، مرگ اجتناب ناپذیر ، هیز ، تجربه، دانش، اهمیت عشق، جستجوی سعادت، موضوعات اشعارش
 
 

 .  انسان هستند موضوعات مرکزی زندگ
 غزلهای رودگ بعدها مورد تقلید شاعران جوان آینده قرار گرفت

 
ز . ساده گ  که الفبای آن عرت  و فاریس بود و قوانیر

ازآنزمان زباتز
شعررسات  را تعریف نمود  چنانچه کوری و نابینات  مادرزاد رودگ . شعرفاریس را تحت تاثیر خود و اشعار رودگ قرار داد ، جدید هیز

ین شاعر نابینای ادبیات جهان درکنار هومر ، صحت داشته باشد  دولت حاکم آنزمان برای تبلیغات . میدانند ، شاعریوناتز ، اورا مهمیی
ز نیاز داشت  چون رودگ نیر

 . سیایس خود به مداج شاعراتز
ین شاعرفاریس زبان واستاد غزل است، حافظ شمس الدین محمد  . مهمیی

 
اب را به اونه تنها زیبات  های زندگ  ازجمله عشق و رس 

ز پرداخت  و اسالم نمات  فریب آمیر
او آزاداندیش  و انتقاد ، باوجود لباس عرفاتز اشعارش. آواز درآورد بلکه به انتقاد از ریای دیتز

اب. غزلهای او اوج ادبیات فاریس و شعرکالسیک فاریس را نشان میدهند . اجتمایع را تبلیغ میکند  از عشق و رس  و زیبات   دوستی ، غیر
دازد ، ادبیات، او به موضوعات دین، طبیعت ز مییر سمبل ها و استعاره های گوناگون دراشعارش موجب شدند که . و حاکمان نیر

های گوناگون بشود  ز هستند  . بخش  از ادبیات جهاتز هستند ، آثار او بدون شک. ازشعراوتفسیر ام آمیر
خواجه و حافظ دو لقب احیی

اب را درکامل ترین فرم درادبیات فاریس مطرح نمود ، اوبا کمک زبان عالم غیب خود . که او مفتخر به آنان شد  دیوان . عشق و رس 
ین کتاب کتابخانه های خصوض گردید ، حافظ همچون کتاب قرآن  . مهمیی

موضوع . میالدی در دیواتز گرد آوری شدند  ۱۳۹0درسال ، غالبا غزل هستند  ۵00-۶00اشعارش که شامل ، بعدازمرگ حافظ
اب هستند  عرفان اسالیم اشعارش نشانه توانات  اودربازی با زبان فاریس و عرت  . غالب اشعار طبیعت گرایانه عرفاتز او عشق و رس 

 حافظ. است
 

از محل زندگ  مهیم بود ، شیر
 

ز بصورت . آنزمان محل روشنفکری و فرهنیك  را نیر
اودر شعرش تجربه های انساتز

 و زیبات  ابدی است حافظ زبان فاریس. شعرمطرح یم نماید 
. را به نقطه عایل خودرساند چون شعرش دارای دوصفت اعتبارجهاتز

 حافظ و انتقادش از روحانیون مسلمان نما و دربار 
ی
امروزه اشعارحافظ غیر از . موجب خشم قدرتمندان گردید ، مانیفست اخالف

 . ندگاتز دارند وکشورهای آسیای مرکزی خوان، ترکیه، هند ، پاکستان، درافغانستان، ایران
اوخالق . هستند ، و رنخ  و سعادتی ، لذتی وآموزیس  ، این جهاتز و آن جهاتز ، احساس و عقل –موضوع متضاداشعار حافظ شامل 

است، اشعاری اروتیک ز  و لذت جویانه نیر
 ، حوضه اشعار اواز شوق ذوب باخدا . عشفی

 
محتوای . وسعت دارد ، تا لذت جوت  درزندگ

زباتز ، قوی ز ی شعراو شده اند ، لهات  بازی گرانه ازشعرسنتی ایراتز نقل قو ، طیز منقدین مدیع هستند که بدون شناخت . باعث ت  نظیر
 گری

ز
 بوده است، شعرحافظ قابل فهم نیست، عرفان اسالیم و صوف

ز
ازاینکه خدا و . چون او احتماال خود عضو یک محفل صوف

مطرح میکند  ام به معشوقه را نشان میدهد  نشان ازبه اوج رساندن، معشوقه را با یک ضمیر چون زبان فاریس . عشق انساتز واحیی
سوم شخص مفرد یعتز "او" دارد  ز میتواند ، فقط یک ضمیر  غرت  مدیع هستند که عشق او گایه هم جنس گرایانه نیر

ز جمیر
میی

 نیم گذاشت. استنباط گردد 
ی
ز ، غیب گرفت درنظراو که لقب زبان عالم. حافظ میان عشق به خدا و عشق به انسان فرف همه چیر

 ، نزدییك مرگ –ازجمله ، روی به وحدت دارد 
 

ز ، مستی و وج، لذت زندگ ه، هیز ، رستاخیر  و غیر
 

 . زندگ
ق و غرب اش گذاشت عمیفی روی ادبیات وشاعران غرب از جمله گوته و دیوان رس  گوته میگفت که شعر حافظ ساختاری .  اوتاثیر

ز باراشعارحافظ رادراروپا به زبان آلماتز ترجمه و . رد دیالکتییك و محتوات  انتقادی شکاکانه دا ز مشهوری مانند ریکرت نخستیر جمیر
میی

ازبیان شوروشوق و ت  خیایل. موجب معروفیت وی شدند   ازاشعارش غیر
ز ، اودر بعیصز ز بعیصز ازحاکمان زمان خود نیر به تحسیر
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دازد  و ، یاوابسته به مدارس آموزیس  درس قرآن و اسالم بودند  چون ادیبان آنزمان ازنظرمادی، بخش  ازاشعاراو مداج هستند . مییر

کت میکردند   رس 
 

 . یا در دربار حاکمان درجلسات فرهنیك
 نمود  ۱۳۲۵-۱۳۹0حافظ میان سالهای  

 
ایط فقرزندگ از دررس  مادرش ، چون او پدرش رادر کودگ ازدست داد . میالدی درشیر

او گایه روابط حسنه ای بادربار . قرآن درس میداد ، گویا او در مکاتب اسالیم  بعدها . اورابرای آموزش علوم اسالیم به مدرسه فرستاد 
 و یا به اتهام ت  ایماتز ، حاکمان داشت و گایه به سبب توطئه روحانیون دولتی 

گرچه حافظ ،  اورا طرد نمودند ، بدلیل آزاداندیش 
 دربارباشد 

 
قرباتز ، میالدی در دربار حاکیم بنام مظفرالدین ۱۳۶۹رسانجام اودرسال . همیشه عالقمند بود که عضو محفل فرهنیك

ی گردید ، سیایس شد و با کمک نظامیان و روحانیون دربار   . وادار به گوشه گیر
 
  

 انتظار مرگ نیست۔ ۱۸۵
 

 . زندگ
 

  Samuel Beckett (1906-1989) ساموئل بکت کیست ؟
 

 ، آه رسنوشت
ز نیست ی برای گفیی ز  ، چیر
 ، کاری برای انجام نمانده
 . و وحشت آنچنان عظیم
 ، درلحظه هات  مشخص
 احساس تنهات  نمودن ؛

 ، تنها با خود ، طرد شده
 . ای جان، خطر آنجاست

 
مشهورترین نمایشنامه او " . بود ، ۱۹۶۹برنده جایزه نوبل ادبیات سال ، نمایشنامه نویس و داستانشای ایرلندی، ساموئل بکت

. مسکن گزید و وطن دویم یافت، مهاجربود که در فرانسه بعد از جنگ جهاتز دوم یک ایرلندی، بکت. درانتظار گودو " است

 مردم ، مسئوالن تئاتر بعد از پایان جنگ
 

ح و توصیف رنج جامعه و زندگ مدیع شدند که مکتب رئالیسم ادت  دیگر قادر به رس 
 . نیست

"درانتظار گودو " مینویسد   بکت در نمایشنامه. استنماینده اصیل ادبیات زوال بورژوازی ، منقدین چپ نوشتند که ساموئل بکت
ی است ز  بودن، که معموال انسان درتمام عمرخود درانتظار چیر

 
نمایندگان اقشار رو به . و رسنوشت یعتز در "اطاق انتظار" زندگ

ه هستند ، رسگرداتز ، ناامیدی، مرگ، شکست -زوال معموال در انتظار مردیم معموال در  و نمایندگان اقشار پویا و . جنگ و غیر
وزی، انقالب -انتظار ه یم باشند ، سعادت، انسانیت، پیر  . زیبات  و غیر

ند ، و خوشبیتز درمقابل بدبیتز  –غم در روبروی شادی  -تراژدی درمقابل کمدی -انتظار در مقابل عمل، دراین نمایشنامه . قرار میگیر

اگون و والدیمیر در میانه رایه به ناکجا آباد  انآواره و ت  خانم، دوانسان رسگردان، در این اثر ساموئل بکت
منتظر ، به نامهای اسیی

 را به آنان داده
 

به وعده اش عمل نیم نماید و آنان ، و این فرد سوم یعتز گودو ، شخص سویم بنام گودو هستند که قول تغییر زندگ
از انتظار . را روزها در انتظار ناخوشایند میگذارد  بحث و جدیل روی ، انتظار آنان. در سکوت نیم بینند  آندو راه چاره دیگری غیر

 باشند 
 

بکت در اینجا به مقوله انتظار از دید بورژوات  . خاطرات گذشته است یا میکوشند در جستجوی بحث یک معتز برای زندگ
وزی، مبارزه، کوشش  -تدایع -در صورتیکه مقوله انتظار در میان زحمتکشان، مینگرد   و زیبات  تحو ، امید ، سعادت، پیر

ی
ل و ترف

 . است
 ادت  ، ساموئل بکت 

ز ین نمایشنامه نویس قرن ، نویسنده ایرلندی را بعیصز از مورخیر ، وی درکنار اوژن یونسکو . نامیده اند  ۲0مهمیی
بود  ۲0وی ییك از پرخواننده ترین نویسندگان قرن . ییك ازنمایندگان تاتر آبزورد و ادبیات اگزیستنسیالیستی غرب است ز شاید و ، نیر

باشد  ۲0آخرین نویسنده مهم قرن  ز  . نیر
 او  ۳. و نمایشنامه بود ، رمان، داستان، خالق شعر ، بکت

 
 –سه نمایشنامه او . و گمنام نام دارند ، مرگ مالونه، موالی –رمان تریلوگ

 انسان و پوجر و ت  ، درام های آبزورد او بشکل آوانگارد . نام دارند ، و روزهای نیک، پایان بازی، درانتظار گودو 
 

 معتز بودن زندگ
کم حرف ،  شخصیت های نمایشنامه های بکت خالف شخصیت های نمایشنامه های سارتر و کامو . هستی جهان رانشلن میدهند 

، امروزه تحقیقات فلسفز مفصیل روی آثار بکت ازنظر جستجوی مفاهیم آبزورد . هستند و مخالف پرگوت  و روده درازی یم باشند 
  ،اگزیستنسیالیسم

 
" محتوات  تراژدیک . انجام شده است، و معتز زندگ

ز
–دورمان دیگر بکت یعتز "آنطور که او هست " و "مورف

 . کمدی دارند 
 وحشتناک" شوپنهاور یم اندازند 

 
. آثار بکت گرچه زیرتاثیر جویس و پروست هستند ویل خواننده را بیاد آثار کافکا و فلسفه "زندگ

 او فلسفه دکارت مشاهده میگردد . دوره رنسانس ایرلند بودند  درام نویسان، معلمان ادت  بکت
 

. در رمان سه جلدی تریلوگ

ز هست  ازادبیات اروپات  آنزمان نیر
ز آمیر ز

و ، آلت  ، پاینیی  –بکت تاثیر مهیم روی نمایشنامه نویسان جدید مانند . آثاراوانتقادی طیز
 . گذاشته است،  استوپارد 

مندانه به طرح تنه یم به خدا . ات  انسان درنظام رسمایه داری و جامعه طبقاتی یم پردازد بکت درآثارش هیز وی میگفت ما باید یادبگیر
 ارزیس  ندارد ویل آنرا باید تاآخرین لحظه . عشق بورزیم ؛ بدون اینکه از آن خدا انتظار محبت متقابل داشته باشیم

 
وگرچه زندگ

ز نیم یابد ، زیست ی برای گفیی ز  . ین وجود اوباید سخن بگوید با ا، و گرچه نویسنده چیر
"و پروتستان ساموئل بکت در دوره جنگهای مذهت  فرانسه میان کاتولیکها و پروتستانها  . به ایرلند فرارنموده بودند ، اجداد "هیگنوتی

ز اجدادی خود یعتز فرانسه باز گشت ، وی در توصیف شخصیت های ادت  اش. بعدها بکت بعدازپایان جنگ جهاتز دوم به رسزمیر
-قهرمانان آثار بکت انسانهای ت  ریشه و آواره ای هستند که بطور تراژدی. به آنان عالقه شخیص خود به موسیفی را نسبت میدهد 
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جامعه رسمایه داری رانشان میدهند   انسان اسیر

 
انساتز . کمدی پوجر و ت  معتز زندگ وی از موضع دکادنس )زوال( به تصویر غیر
دازد و زوال و انحالل ت  معتز بودن و خایل بودن آن جامعهبودن جامعه پایان بورژوازی می آثار بکت این تناقض . را نشان میدهد  یر

ی را که گفتتز نیست ز درنظر او چون . واقعیات راروشن نماید ، بکت میکوشد تابا کمک زبان. بگوید ، را نشان میدهند که او چیر
 نمود باید خود رو ، ادبیات مدرن محتوات  برای مطرح کردن ندارد 

 
ز را موضوع نویسندگ  ادت  . ال روایت و نوشیی

ز او دلقک بازی و طیز
 روزمره درجامعه خرافاتی و طبقاتی میداند 

 
 . را نوع استعاری زندگ

 

 میان سکوت و دیالوگ های آبزورد ؟، تبعید ۔ ۱۸۶
 

 . ساموئل بکت ؛ میان رمان و تیاتر آبزورد 
  Samuel Becket (1906- 1989) ساموئل بکت

 
از اوژن یونسکو . دهها سال درپاریس بصورت مهاجرزیست وبه زبان فرانسه نوشت، نمایشنامه نویس ایرلندی، تبک  ییك از ، او غیر

ویل پوچگرای وی گفته میشود که نمایشنامه های ، بااشاره به آثار آوانگارد . نظریه پردازان وپایه گذاران تیاتر آبزورد غرب است
، درنظر بکت ادبیات آبزورد و پوچگرا . طبییع و نهات  ادبیات رسمایه داری غرب درقرن بیست بودند آبزورد و نیهلیستی او محصول 

 برای محتوات  روشنگرانه ندارند ، ریشه در فلسفه "تنظار" داردند 
ز
به این دلیل اغلب خود ، وچون ادبیات مدرن غرب حرف

بلکه به دلیل غیبت ، حذف منطق وقانون علیت دردیالوگ بکت خالف اوژن یونسکو نه ازطریق. "روایت" موضوع داستان میگردد 
ز ودیالوگها بایکدیگر   قابل فهم درمیی

 
 انسان غرت  وجهان رانشان میدهد ، یک وابستیك

 
کمیته نوبل دلیل اعطای .  آبزورد بودن زندگ

ی آثارش باتکیه برموضوع تنهات  انسان مدرن " اعالن کر  1969آن جایزه به وی درسال 
رقیب مهم بکت در . ده بود را:" اوج هیز

 ادت  
ز
". کافکا است،  منفز باف از . شخصیت پوچگرای کافکا میباشد ، هرشخصیت داستاتز بکت تقلیدی از "شکارجر درآثاربکت غیر

وارونه جلوه دادن ساده ، نشخواروتکرار زباتز . اهمیت خاض داده میشود ، به بازی زبان و واژهها ، دیالوگهای ت  معتز وآبزورد 
یک بازی زباتز ، وضعیت سکوت و حتا نفس کشیدن. ییك دیگرازخصوصیات تاترآبزورد است، جریان و مفهوم دیالوگها  لوحانه

ز میشوند  . یا حرف زدن ت  ریط میباشد یا در نفس کشیدن و انتظار بدون دلیل اش، وتنها نشانه اظهار وجود قهرمان داستان، درمیی

 خاض به همدیگرندارند ، درکناریکدیگرایستاده اند ، رابطه باهمانسانهای مهاجروتبعیدی بدون ، درآثار بکت
 

تنهادلیل ، ویل وابستیك
ایط خاض است که آنهادرآن قرارگرفته اند ، نزدییك شان  . رس 

ز نمایشنامه نویس مدرن زبان انگلیش بود ، نمایشنامه نویس وداستانشای ایرلندی، ساموئل بکت  ، داستان، اوخالق: شعر . نخستیر
ز است، مقاله، درام، رمان وی ، گرچه درتاری    خ ادبیات.  وی نمایشنامه های خودرا آوانگارد بحساب یم آورد . و نمایشنامه رادیوت  نیر

ز رمان او "مالوی" دردهه . ویل اوهمیشه خودرا نویسنده رمان میدانست، رانمایشنامه نویس میدانند  ، قرن بیست 30نخستیر
حامل یک رادیکالیته  60و  50ین برای چاپ ردشد ویل سایر رمانهای او در دهه های بار ازطریق نارس  42بیش از، درطول دوسال
 . جنجایل شدند 

اونه تنها ابتذال و . در آگایه انسانهای ت  ریشه وازخودبیگانه راتوصیف میکند ، انحالل وسقوط زمان، بکت از موضع ادبیات زوال 
ان ز به تصویرمیکشاند سقوط جامعه بورژوات  رابه انتقاد میکشد بلکه غی   بودن جامعه را نیر

، درغالب آثاراو انسانهای ت  ریشه. ساتز
مارکسیست ها اورا ییك ازنمایندگان ادبیات زوال بورژوازی بحساب یم . پوچ و ت  معتز شده اند ، هستی و جهان، تنها و ازخودبیگانه

 . آورند 
 

ز مطالعه رمانهای بکت ایجاد ت  حوصله گ  خواننده از هستی خود ، شود  ادعا میشود چنانچه حیر
 

آن اتفاق را ت  حوصله گ
 که پوچ و ت  معتز و آبزورد و نیهلیستی شده است، بااین وجود درآثار بکت. میدانند 

، تمام کوشش انسان غرت  آن است که درجهاتز
 . خودرا ثابت کند یا به طریفی اظهاروجود نماید 

ین نمایشنامه تاتر آبزورد "درانتظار گود  ز "آدم الیل عصاکش دست آدم کوری میشود" ! . و" اثر اومیباشد مهمیی وزبان ، درآنجا غالی 
ز میباشد ، مجازی و بدون تصویر است، گرچه صوری،  مانند سبک او  ز آمیر

چون بکت درتمام آثارش تمایل به سبک . ویل ساده و طیز
ز دارد  ز مینامند وآثارش باوجود نفز ، میتز مالیستی درنوشیی ییك نیستند ، و منفز گری ظاهری اورا آوانگارد نیر ز . بدون نقطه هدف متافیر

ز  ز یک فضای تنهات  زبان باخود است، هدف او گایه در نوشیی و نمایش هایش . که در مرز میان مرگ و سکوت قرار دارد ،  ساخیی
ز رسگرداتز   ونیاز به همدیگر . ویل جدی هستند ، باوجود ناامیدی و تلقیر

 
ح انسانهات  که در وابستیك

، رناکجاآبادید، ؛ رس 
ند ، ازخودبیگانه واقیع بش میی   درانتظاری غیر

 
 . میان مرگ و زندگ

امون آثار بکت گفته میشود که درآنجا   ممکن ها در هیز میشود ، پیر وچون بکت در ادبیات ، هیز یک وسیله ت  پایان برای نمایش عیر
 است

ز
 : میکوشد تاازمرزهای، مدرن یک نویسنده یایع

 
ه بگذرد ، نظری، سبیك، زباتز ، فرهنیك : آثار اوریشه در  منبع و رسچشمه. وغیر

 چندین کشور اروپات  ازجمله: ایتالیا ، فلسفه، تاری    خ ادبیات، سنت
آثاراوبه . و آلمان دارند ، انگلیس، ایرلند ، فرانسه، هیز و موسیفی

ش ادبیات جهاتز نوشته شده اند و دوم اینکه چون برای   -دو دلیل جهاتز هستند: ییك اینکه چون ریشه درادبیات جهان دارند . گسیی

ده ای روی جنبه های فلسفز آثاراومانند   جوت  ، اگزیتنسیالیسم شدن، نیهلیسم، آبزورد بودن: امروزه تحقیقات گسیی
، و معتز

ء فریم گرچه خواننده گایه فکرمیکند تنها ارثیه فرهنگ کهن اروپات  برای بکت فقط امکان بازی زباتز بعنوان خال ،  متمرکز شده است
 . از فرهنگ و هیز میباشد 

منقدین ادت  هردوکشور اورا از آن خود ، آثارش را به دو زبان انگلیش و فرانسوی نوشته است، چون بکت تحت تعثیر شدید جویس
د مانند: بزرگان رنسانس درام ایرلن، ازآموزگاران بکت. آثار بکت اغلب انعکاس درام ارسطوت  در کالسیسم فرانسوی هستند . میدانند 

ز اوکایس، جان سینگ  و ظرفیت عظیم بازی درزبان انگلیش استفاده کند . میباشند ، و سیر
 

گرچه ،  بکت میکوشد درآثارش از ساده گ
ی از درام ارسطوت  یم نماید 

ز آمیر ز
دازد و تقلید طیز ز مییر  نیر

 . او به تمسخر زبان علیم و فلسفز
د ، مالوی: و ازجمله رمان های مشهوراو  -، روزهای خوش، ن بازیپایا، درانتظار گودو : ازجمله نمایشنامه های بکت  ، مولونه یم میر

ز درباره پروست و جویس منتش  نمود . هستند ، و گمنام : بکت درپایان عمر برای همکاری بسوی رسانه های مدرن مانند . اوآثاری نیر

ز سالهای . تلویزیون و سینما رفت، رادیو   نمود وت 1989تا  1906او بیر
 

وی . اآخرین لحظات عمر درکار ادت  فعال ماند زندگ
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زبان ، زبان ایتایات  : او در دانشگاه در رشته های. درخانواده ای مرفه درایرلند بدنیا آمد ویل اجدادش ریشه آلماتز و فرانسوی داشتند 

 . درس خوانده بود ، و ادبیات مدرن، فرانسوی
 

 . وداع با شعر و شاعره های غرب۔ ۱۸۷
 

 . تا دخیی اسقف -یی برقکاراز دخ -شعر 
Sarah Kirsch (1935 - ?), Gabriele Wohmann (1932 - ?)  

 نیچه میگفت
 در یک روز آفتات  خنک

 در یونان
 

 روی سخره سنیك
 . تنها نشسته بود 

 ناگهان زردشت با کوله باری از راه
 . از آنجا درگذشت
 نیچه میگفت 
 . دیگر تنها نبود 

 و
 سارا میگفت
ز تابستاندر یک روز گر   م و سی 

 در مسکو
 روی صندیل پارگ
 . تنها نشسته بود 

 او در آنجا 
 تنهات  خود را 

 تا مغزاستخوان احساس نمود 
 چون در سمت چپ 

 و
 در سمت راست اش

 خود او؛
 . یعتز سارا نشسته بود 

 
ش  سابق، نام واقیع سارا کیر

ی
ف -او خالق داستانهای اجتمایع. این بود اینگرید برنشت، پیش از ازدواج با یک شاعر ، شاعره آلمان رس 

 ییك از مشغله های ادت  او است. و اشعار خصوض و بدبینانه است، رمان، انتقادی
ز وی گرچه آثاری به نی  . ترجمه از زبان رویس نیر

ز با تما. نوشت ویل بیشیی یک شاعر است تا یک نویسنده یل به ساده  اشعارش مشاهدات اتوبیوگرافیک غیر روشنفکرانه ویل آهنگیر
 در دوران کودگ

 
 و سکوت و غم و رسخورده گ

 
طبیعت و مناظر طبییع چهار فصل ، سعادت، انساندوستی ، رویا و امید به صلح، گ

 . سال هستند 
ی
ف ش به لغو شهروندی ترانه رسای سیایس ساکن آلمان رس   که سارا کیر

اض نمود ، زماتز من اعیی او را از  ، یعتز وولف بیر
 و حزب کمونیست آن کشور اخراج نمودند کانون نویسندگان 

ی
ف   ۱۹۷۷رسانجام او در سال . آلمان رس 

 
با اعالن ورشکستیك

 . یا فرار کرد ، به آلمان غرت  مهاجرت نمود ، سوسیالیسم استالینیستی 
ش معموال  ت اشتیفیی . قهرمان داستان هستند ، زنان در آثار سارا کیر آدلی  س ؛ مخصوصا آثار زیر تاثیر شعر مدرن رو ، او غیر از تعثیر

ایط اجتمایع است. آنا آخماتوا و آلکساندر بلوک است او شاعر عشق و . در شعر او طبیعت بعنوان آینه بیان روابط انساتز و رس 
، اشعارا و با کمک عناض سبک رمانتیک. عشق و روابط زن و مرد با کمک اسطورههای طبییع و تصاویر افسانه ای است، طبیعت
موضوع دیگر . او از آهنگ و قصه گوت  علیه واقعیات وحشت آور اجتمایع استفاده میکند . زیگوشانه هستند سبکبال و با، صاف

او در پایان با بازگشت به زبان سنبلیک و تصویری . امید و پیشگوت  شکست است، خاطره، آثارش در باره معشوقه های دوردست
 . مسیر دیگری را در پیش گرفت، سدههای میانه

ش  بدنیا آمد  ۱۹۳۵در سال  سارا کیر
ی
ف ادبیات و ، او در آنجا به تحصیل رشته بیولوژی. پدرش برقکار کارخانه بود ، در آلمان رس 

 پرداخت و مدتی کارگر کارخانه قند و شکر بود 
 

 باعث شاعری اش گردید . نویسندگ
 

چون ، وی میگوید که ساده لوج و ت  تجربیك
وع به رسودن نم، بدون مطالعه زیاد شعر   . وی برنده جوایز ادت  بیشمار از جمله جایزه ادت  بوشیز است. ود رس 

ش  ز خانم منتظر ،  چه تابستان عمیفی ، کلمات جادوت  ،  اقامت در روستا ، یک روز در مسکو  –از جمله آثار خانم سارا کیر کارولیر
 ساده، یادداشتهای روزانه، موجهات  به بلندی کوه، عمق رودخانه، باد از پشت رس ، قطرات آب است

 
کتاب تصاویر و ،  زندگ

ز ، اشعار زمستاتز ، چسب رس گربه، نقایس    گربه ای، وسعت زمیر
 

توضیح چند ، عشق غازی، معلق، گرمای برف،  صد شعر ، زندگ
ز ،  ستاره گمرایه، کتاب کودکان،  خی    ساده، راههای روستات  ، بادکنک هوات  ، تعویض جنس، اشعار منتخب، گتر با محصلیر

 
، زندگ

ه هستند ، قبل از طلوع آفتاب، پرش در فضا ، نظم و نی    . و غیر
 

 انسان و نه طراح و مبلغ اتوتر  شاعره آلماتز نه، خانم گابریله ووهمن
ز فمنیسم و نه شاعر درونگرای مسائل رواتز فریاد خشمگیر

 ، در آثار او خواننده با تنهات  . اجتمایع است
 

در یک جامعه رسمایه داری دستکاری و مغزشوت  انسان ، مطرود بودن، رسخورده گ
دازد . بدون امید و بدون آینده است او به انتقاد از طبقه متوسط مرفه . او بیشیی در آثارش به بحث و نقد خود و برخورد با خود مییر

دازد  ۷0 آلمان در دهه  از او غیر . گابریله ووهمن خالق دهها رمان و صدهها داستان کوتاه است.  آدنائور و حرص و طمع هایش مییر
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ز است، شعر   نیر

 کوتاه از جمله نمایشنامه رادیوت  و تلویزیوتز
ح جزئیات. استاد نی  کمبودهای اجتمایع ،  در آثار او عالقه به رس 

غیاب عشق و همدردی و گریم انساتز و برخورد با مرگ و ، مکانیسم فشار خانواده، روابط میان انسانها ، مونولوگهای انساتز ، روزمره
 . بیماری است

آثار . کتاب داستان و رمان و شعر منتش  نمود   ۸0سال  40او در طول . بریله ووهمن ییك از نویسندگان پرکار زمان حال آلمان استگا
و ساراتوات ، پروست، او از نظر ادت  تحت تاثیر جویس. وی چنان بیشمارند که خواننده بسختی قادر به همرایه آثار ادت  او است

ز تلخ و گزنده او . است ند که، چون تمام آثار او اتوبیوگرافیک هستند . زیر تاثیر دورنمات میباشد  طیز او فقط  منقدین ازوی ایراد میگیر
ون مینگرد   خود به جهان بیر

 
ی با . از سوراخ در زندگ  انسان در ارتباط گیر

 روزمره و ناتواتز
 

ده و رئالیستی به تفسیر زندگ او با زباتز فش 
دازد  ح محیط ، تلویزیون، الکل، عشق های جنت  ، ازدواج، بیماری، ترس، گر موضوعات آثارشاز جمله دی. یکدیگر مییر غم و رس 

 . او زیر تاثیر فرهنگ زمان خود میگفت که کودکان نباید ابزاری برای آزمایش روشهای تربیتی گردند . اطراف خود هستند 
، ت  بدنیا آمد و به تحصیل زبان و ادبیات آلماتز و ریمدر خانواده ای روحاتز مسیخ در آلمان غر ۱۹۳۲گابریله ووهمن در سال   

 و جهانبیتز مثبت و انساندوستانه است. و موسیفی پرداخت، فلسفه
 

 . تحول و تغییر ادت  او میان توصیف منفز روزمرگ
، وداع طوالتز ، ی خوانندهنکاتی برا، مقاالت اتوبیوگرافیک، ساله ۳0داستانهای ، داستان زنان، زیباترین در کشور  –از جمله آثار او 
تنهات  و ، سیر روی کریس، طمع، با یک چاقو ، اکنون و هیچکاه، خدمتکار مطیع، مهمان کدخدا ، جشن روستات  ، منظور جدی

زنان به ، انتخابات ایام عید ، روی صندیل در اتوبوس، شاید او موضوع را بفهمد ، لطفا نمک، پر فروش، تابستان روستات  ، عاشفی 
ز خانم تنها میماند ، میکنند چهره توجه  ز ، قماربازی، پاولیر ، زیبا و جالب، حمام سالمت، ناقص العضو ، ویل آن بدترین نبود ، لطفا تمیر

ه، نامزد ازدواج، وداع با خواهر  ز ، صدای فلوت، نوه و نبیر النه ، مسیر زیبا ، من میتوانم آن باشم، بیاد ماه مه، بهانه برای همیر
وزی علیه غروب، ویل تازه آن بدترین نبود ، منظور جدی، رضایت و امنیت ، شکار غریزی، تئاتر از درون، نوشیدن زیباترین است، پیر
ز زماتز دارد  ید ، میخواهم بنویسم، منهم بهیی نمیدانم، سفر با مادر ، هر چیر ساله  ۲0داستانهای ، حمله متقابل، خواهران، لطفا نمیر

ی نمیدانند ، کمک گوته،  روزی مناسب، اده هستیمما یک خانو ، پنج شنبه بیا ، ویلهلم چاقالو ، اخیر  ز در ، روز تولد ، بلبل ها هم چیر
ز راه ه هستند ، باید نوشت، بیر  . و غیر

 

 سارتر؛ فلسفه از طریق ادبیات۔ ۱۸۸
 

 Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ییك از روشنفکران قرن گذشته غرب، سارتر 
 

ر پش ، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، ژان پاول سارتر  ز ت شواییی او نه تنها نماینده مکتب . نیکوکارمشهور سوئیش بود ، عموی آلی 
بحساب یم آید  ز . اگزیستنسیالیسم فرانسوی و ییك از اخالقگرایان واقیع زمان خود بلکه ییك از روشنفکران چپگرای قرن گذشته نیر

در . خودکش  فلسفز نامید ، وی مذهت  بودن را . سارتر همچون کامو و نیچه ازجمله اگزیستنسیالیستهای آته ایست اروپات  است
 و وجودگرات  او 

. وی میگفت که انسان از لحظه تولد به آزادی محکوم است. آزادی مشخص انساتز قرار دارد ، مرکز فلسفه هستی

 میدید . اوفلسفه خودرا هومانیسم واقعگرایانه نام نهاد 
 

 اش را در کار نویسندگ
 

ویم مرکزی و اصیل مفه، آزادی. وی تنها معتز زندگ
ا ز هورسل و هایدگر . درفلسفه اوبود  که گارد ، غیر ز هستند ، نظرات او متیك به عقاید کیر او از پایه گذاران فلسفه . یاسپارز و هگل نیر

 . وجود فرانسه بشمار یم آید 
ک م. مارکسیسم اگزیستنسیالیستی خودرا بدون دگم بحساب یم آورد ، سارتر   ارکسیسم و وفلسفه هستی  او هومانیسم را منبع مشیی

 نمود 
ز
او فلسفه اگزیستنسیالیسم راتبدیل . اگزیستنسیالیسم او آته ایستی بود . گرات  دانست ومارکسیسم رافلسفه زمان خود معرف

ز الملیل نمود  درزمان سارتر فلسفه وجودگرات  . سارتر ایماتز خاص به تحلیل مارکس از رسمایه داری داشت. به یک جنبش فکری بیر
و ، اخالق، خدا : او مینویسد که انسان نباید به هیچ سازماتز مانند . فلسفه مد روز شده بود ، نسه درغالب کشورهای غربفرا

ز قرار گرفت. باور داشته باشد ، حقیقت گرویه از منقدین چپ اورا نماینده یک فلسفه .  اودر پایان عمر تحت تعثیر نظرات فروید نیر
یالیستی بیان میشوند ذهتز و فردگرایانه میدانند که در   امیر

انساتز اضات روشنفکران خرده بورژوا علیه جامعه غیر
فلسفه ، آن اعیی

مهیم روی نظرات رویزیونیستی زمان اش ازخود بجا گذاشت چون سارتر درپایان عمر درلباس چپگرایانه ، سارتر درنظرآنان تعثیر
 . موضیع ضد کمونیستی و ضد استالینیسم رویس بخود گرفته بود 

از سه اثر فلسفز ، ارتر س  ز بود ، مقاله، نمایشنامه، رمان: خالق آثاری ادت  در زمینه های، غیر  نیر
ز
: . و بیوگراف ازنظرادت  او تحت تعثیر

وسیله بیان ، سارتر میگفت که نی  . پرداخت، و فلوبر ، مالرمه، است و به نقد آثار: بودلر ، و ویکتورهوگو ، داستایوسیك، آندره ژید 
مسئولیت ، اوبا موضیع انتقادی نسبت به شعر . نه شعر که تحت تعثیر تاییدیه زبان قرار دارد ، اقعیات سیایس استمناست  برای و 

انه ای برای فرم های جدید نی  قائل بود   نویش ، سارتر درییك ازآثارش باکمک تجزیه و تحلیل خود . پیامی 
ز
موجب نوزات  اتوبیوگراف

بود  ز  ، آزادی، ثارش: مسئولیتوی کوشید تادر آ. درقرن بیست نیر
 

و تنهات  انسان را به نمایش بگذارد و میگفت که آبزورد بودن زندگ
 به مسئولیت خود عمل نماید 

 
 بودن انسان شود چون انسان مثلن میتواند باکمک نویسندگ

ی
اخالف  . نباید موجب غیر
وهای شوروی به مجارستان 1958سارتر گرچه درسال  ع رابطه نمود واز حزب کمونیست فرانسه خارج  با کمونیسم قط، با ورود نیر

یالیسم و دفاع ازحقوق انساتز . ویل در فعالیتهای سیایس اش همیشه ازموضع چپ ها حمایت یم نمود ، گردید  ، او درمبارزه با امیر
سوی شده میالدی قرن گذشته وارد فعالیتهای سیایس برای چپ های فران 60وی از دهه . همیشه درنزدییك کمونیسم قرارداشت

ز پرداخت. بود  اف نمود که درطول یک سایل که . او به محکوم نمودن سیاست استعماری فرانسه در ویتنام و الجزایر نیر سارتر اعیی
 . از فردگرات  به جمعگرات  تمایل پیدا نموده است، درزمان جنگ جهاتز دوم درزندان فاشیست های آلماتز بود 

تهوع او از هستی است چون درجهان امروزی حتا در دین نیم توان یک معتز برای ، مدرن تنها تجربه اصیل انسان، درنظرسارتر  
 یافت وانسان تنها دلیل هستی خودرا در: اتفاق

 
وری نامید . یم بیند ، و آبزوردبودن، پوجر ، زندگ و ، اوتولد خودرا حتا یک تهوع ضز

امروزه گرویه از منقدین مدیع هستند که نظرات . د مینویسد که انسان یک " حرص پوچ " است که در جستجوی هستی میباش
همانطور که فلسفه هایدگر؛ ، بدبینانه سارتر راباید دررابطه با عواقب جنگ جهاتز دوم و اشغال فرانسه ازطریق آلمان دانست

ز هستی انسا. محصول شکست آلمان درجنگ جهاتز اول بود ، آموزگار او   بیر
ی
ن و آزادی او سارتر درجای دیگری مینویسد که فرف
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 ناگهاتز با تولد انسان، وجود ندارد 

ی
برخورد با ، درنظر سارتر آزادی انسان. به او اصابت یم نماید ، چون آزادی همچون رعد و برف

 . مفهویم بود که موجب استقالل فرد از خودش گردید 
 آرزو میکرد که روزی کتابهات  بنویسد که  

ز روی قفسه های  سارتر اشاره میکند که از دوران نوجواتز همچون پروانه هات  رنگیر
 پوچ و ت  معتز ، محتوای غالب آثار او . کتابخانه میل فرانسه بنشینند 

به ، بوجود یم آید ، تنهات  انساتز است که براثر آگایه از هستی
 . ممنوعیت نش  بعیصز ازآثار اودر ایتالیا را اعالن نمود  1948این دلیل کلیسای واتیکان ازسال 

ان، ثارادت  و فلسفز سارتر: دیوار ازجمله آ م، شهیدان بدون قی  ، جامعه بسته، تهوع، اسیر ، دست های آلوده، فاحشه محیی
 فلوبرت، شیطان و خدای عزیز ، در پشت درهای بسته، نمایشنامه مگس ها 

ز
، هستی ونیستی ، جلدی راههای آزادی 4رمان ، بیوگراف

نکراسف و ضد کمونیست ، کمونیست ها و صلح،  نقدعقل دیالکتییك، عدالتی  علیه ت  ، ادبیات چیست؟، کلمات،  بازی تمام شده
 . یم باشند ، و آیا اگزیستنسیالیسم انساتز است؟، های فرانسه

، چون پدرش درجواتز درگذشت. درآنجا درگذشت 1980درخانواده ای بورژوا درفرانسه بدنیا آمد ودرسال  1905سارتردرسال  
ی بچسبد . رگ اش رشد نمود سارتر نزد پدربزرگ و مادربز  ز  به چیر

 
، ییك از نصیحت های مادربزرگش این بود که انسان نباید درزندگ

او کتابخانه پدر بزرگش را همچون عبادتگایه میدانست که . نه اینکه جات  ریشه بزند ، بلکه مدام جاری باشد و رس بخورد 
تاخودرا بخش  از پرولتاریا بداند چون از ریشه های بورژوای  سارتردرتمام عمرکوشید . میتوانست عطش او به کتاب را خاموش کند 

ز بود  مگیر ز سالهای . خود رس  بدالیل سیایس ازدریافت جایزه  1964و درسال . عضو حزب کمونیست فرانسه شد  1956تا  1952اوبیر
ز سالهای . نوبل برای ادبیات خودداری نمود   دست کشید ویل از ن 1980-1973سارتر درپایان عمر بدلیل نابینات  بیر

 
ویسندگ

عقاید سارتر محبوبیت خودرا در ، امروزه ادعا میشود که بدلیل رواج نظرات پست مدرن درفرانسه. درفعالیتهای اجتمایع فعال ماند 
 . از دست داده اند  میان قش  کتابخان

 زن و مرد  
 

ز دوبوار از پایه گذاران زندگ آندو علنا به رد تک همشی . ب هستند ویل بدون ازدواج باهم درغر ، سارتر و خانم سیمیر
 . پرداختند و قرار گذاشتند تا روابط عاطفز و عشفی خود با زنان و مردان دیگر راآشکارا به اطالع همدیگر برسانند 

 

 . دیگری وزیر فرهنگ شد ، ییك خودکش  کرد  –ادبیات تبعید غرب ۔ ۱۸۹
 

 . مهمان استالینیسم، فرار از فاشیسم –ادبیات 
Stefan Zweig (1881- 1942), Arnold Zweig (1887 – 1968) 

 
ز من، استفان تسوایگ و آرنولد تسوایگ ز نبودند ، خالف تصورپیشیر نویسنده ، استفان. نه تنها برادر نیستند بلکه هم وطن نیر

سنده ای آلماتز است  آرنولد ویل نوی. در برزیل خودراکشت، بدلیل بربریت آن دراروپا ، سال بعدازفرارازفاشیسم 10اتریش  است که 
ز آنزمان مهاجرت کردوبعدارپایان جنگ جهاتز دوم  رفت وبدلیل ، که به به قدرت رسیدن فاشیسم به فلسطیر

ی
ف به آلمان رس 

وطه خواه اروپات  و آرنولد . درآنجا وزیرفرهنگ گردید ، هوادارای ازمارکسیسم
ال مش  یک ، استفان ازنظرسیایس یک لیی 

پدر استفان یک کارخانه نساج  و . دو ویل یهودی تبار بودند که خودرا هومانیست بشماریم آوردند هر . سوسیالیست جهانوطن بود 
درمراسم خاکسپاری استفان دولت برزیل آنزمان بدلیل مشهوریت جهاتز وی اعالن . پدر آرنولد یک کارگاه زین اسب سازی داشت

 ، عزای میل نمود 
ی
ف دند اورادرقی  ، و بعدازمرگ آرنولد در آلمان رس  بخاک سیر من درزمان نوجواتز بارها نام استفان . ستان مشاهیر

ین کتابفرویس  ها دیده بودم احتمالن بدلیل . ویل از نام آرنولد تسوایگ خاطره ای ندارم، تسوایگ را روی جلد کتابهای پشت وییی
 . ترجمه نشده بود ، آثاری ازاو در دوران شباب! من، سوسیالیست بودن وی

 
سیونیسم شهر وین استفان تسوایگ  . درآغازخالق آثاری ازجمله اشعاری بود ، و رمانتیک نو ، سمبولیسم فرانسوی، تحت تعثیر امیر

قرن گذشته ییك ازپرخواننده ترین  20اودردهه . اوویل تحت تعثیر تحلیل روانشنایس فروید یم باشند  آثار داستاتز و روایتی 
را به ، خودکش  او که خودرا شهروند هومانیست اروپات  میدانست. ورش بود نویسندگان آلماتز زبان جهان درداخل وخارج ازکش

 . سبب حضوربربریت فاشیسم وجنگ جهاتز درآنزمان میدانند 
اوکوشید تاادبیات را درخدمت تفاهم خلق ها قراردهد و . ادبیات و زبانهای رویم پرداخته بود ، وی دردانشگاه به تحصیل فلسفه 

 وترجمه آثارادت  کشورهای دیگرپرداخت، فرهنگها  ،واسطه ای میان انسانها 
ز
اوخودرا مانند . شود و به منظور این هدف به معرف

جیمز ، و درجنگ جهاتز اول باکمک نویسندگان مشهوری چون: هرمان هسه. "انسان میان روی" یم دانست، آراسموس هلندی
ماکسیم گورگ بعدازترجمه وسیع آثاراودر شوروی گفته . به تشکیل انجمتز برای دفاع از صلح پرداخت، و رومان روالن، جویس

ز مهربان ننوشته باشد": بود  امروزه اشاره میشودکه رسنوشت اومثایل است . " فکرکنم تاکنون کش مثل اودرباره عشق این چنیر
ناسیونالیسم ادت  . برای تراژدی یک هومانیسم جهان وطن صلح خواه درآنزمان

اوبازباتز . وندی هستند شهر -آثاراونماینده یک انیی
ز درآثارش اهمیت خاض برای مونولوگ های قهرمانان قایل بود   . آهنگیر

از جامعه و  -، و اقتصادی، سیایس، او ویل بجای دیدن پروسه های: اجتمایع. اراده قوی تاری    خ قرار دارد ، درآثاراو درمقابل اراده فرد  
های روانشناسانه یم نمود  به انگلیس و ، یک درجنگ جهاتز اول به کشور سوئیس و درجنگ جهاتز دوماستفان تسوا. تاری    خ تفسیر

ین محصول روشنفکری جنگ . پاسیفیست شده بود ، برزیل پناهنده و تحت تعثیر عواقب جنگ جهاتز اول توماس مان اورا مهمیی
گان بیشماری درسالهای تبعید کمک به نویسند ، مادر استفان ازخانواده ای بانکدار بود و او بدلیل رفاه مایل. جهاتز اول دانست

 و تحول فکری پرداخت، آموزش، عشق، چون فاشیسم و دیکتاتوری به نابودی: ایدههای انساتز . نمود 
ی
خودکش  استفان ، ترف

وزی موقت فاشیسم بر روشنگری دانست، توماس مان، تسوایگ را   . پیر
 هات  پ

ز
از ترجمه آثاری از بودلر و بن جانسون و بیوگراف امون ماژالناوغیر خالق زندگینامه هات  ، و ماری استوارت، فروید ، کازانوا ،  یر

ز ، تولستوی، نیچه، استاندال، بالزاک، داستایوسیك: درباره ز ، دیکیز ز بود ، هلدرلیر او اینگونه مشاهیر را غولهای ادت  . و کالیست نیر
 . غرب نامید 
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دازد  ،استفان تسوایک کوشید تادرمقابل قهرمان پرستی تاریخز فاشیسم  شخصیت های انساندوست تاری    خ فرهنگ بیر

ز
از . به معرف

ی، جنون احساسات، لحظه تولد انسانیت: جمله آثار او  رازهای ، جهان دیروز ، خانه ای درکنار دریا ، عشق اریکا خانم، ت  صی 
ز به روسیه با قطار آلماتز ، ترس، زن کم حرف، سوزان درمان از ، یوسف فوخه، سیم تار نقره ای، نوول شطرنخ  ، بازگشت لنیر

(، داستایوسیك، مهندسان جهان)بالزاک، نمایشنامه یرمیانس، طریق فکروفرهنگ ز  امیل فرهازن، دیکیز
ز
ه هستند ، بیوگراف . وغیر

: ریشه های مدرنیته فرانسوی ای او در جواتز  . بود ، عنوان پایاننامه دکیی
 
یالیستی زمان خودبود انتق، خالق آثاری اجتمایع، نویسنده آلماتز ، آرنولد تسوایگ  اودرآغازبه انتقاد شدید . ادی درباره جامعه امیر

 . آثاردیگری خلق نمود ، ازنظام شاهنشایه ویلهلم آلماتز پرداخت ودرپایان تحت تعثیر مارکسیسم
ال اواخر دوره وایمار درآلمان بود  ین نویسنده چپ لیی  سیونیسم درآغاز تحت تعثیر تحلیل روانشناسانه و امیر ، اوگرچه مهمیی

آرتولد تسوایگ .. مینوشت ویل بعدها سوسیالیست ومارکسیست شد که برای یک نظام اجتمایع هومانیستی کوشش یم نمود 
مبارزه میان فرد   ، دولت، جامعه، درآثارش به تفسیر

 
ومسائل یهودیان اروپا درجهان مدرن درآغاز قرن ، اختالفات عشفی وخانوادگ

ز روشنفکران خرده بورژوا هستند قهرمانان آثارش غال. پرداخت 20 ق اروپا رااوباکمک فلسفه مذهت  . ی  موضوعات یهودیان رس 
ز بوبر مطرح نمود  به توصیف مبارزه طبقاتی وتبلیغ برای یک کمونیسم ، اودرپایان کوشید تاباکمک ابزار سنتی رمان رئالیستی . مارتیر

دازد   . مسئوالنه بیر
 ت  آرتولددررابطه بادوجنگ جهاتز آلمان مبنو 

ز  نه ارزشهای واال بلکه اهداف مادی مورد نظرهستند ودرماشیر
 

یسد که درهرجنیك
اونشان میدهد که چگونه جنگ گرات  پایه های حقوق فرد واخالق را زیر پا یم  . دیگرحق و قانوتز را نیم شناسد ، قدرت، رحم جنگ

، درآثاراو سالح انسانیت.  درزمان جنگ را نشان میدهد آرتولد درآثارش مبارزه میان بوروکراتهای ارتش و اخالق هومانیستی . گذارد 
 وانساندوستی حتی درانقالبات کوشش میکند 

ی
آنزمان چپ ها و . پاسیفیستی است که باخودداری ازاعمال خشونت و حمایت ازترف

ال ها به او لقب "رسبازشجاع صلح" داده بودند   . لیی 
مردان سفید ، زن جوان: و مقاله است؛ ازآنجمله، درام، استاند، رمان: آرنولد تسوایگ خالق آثاری درزمینه های  زمان ، جنگ کبیر

، به قدرت رسیدن یک شاه، رماتز ازجنگ جهاتز اول، تربیت وردون، کنعان نو ،  رویا وخیال گران وپرخرج هستند ، آتش بس، مناسب
ز سالهای . هستند ، ونمایشنامه هابیل، پرسشهات  درباره کالودیا خانم شدند  1967و 1959بیر  . منتخت  وسیع ازآثاروی منتش 

جایزه ادت  کالیست  1915آرتولد تسوایگ درسال . و روانشنایس پرداخته بود ، زبان های مدرن، هیز ، فلسفه، او به تحصیل: تاری    خ 
 راازآن خودنموده بود  1950و درسال 

ی
ف ز  1933وی ازسال . جایزه میل آلمان رس  طبوعاتی به فعالیت م، بعدازمهاجرت به فلسطیر
وی مدتی رئیس . انجمتز برای حمایت از شوروی علیه فاشیسم کمک نمود  به تشکیل 1941علیه فاشیسم پرداخته بود ودرسال 

بود  ز  نیر
ی
ف  . انجمن قلم آلمان رس 

 

 . سمیسم و هومانیونالیان ناسیم، سندهینو ۔ ۱۹0

 
  چاره بخش مهیمیلوكاچ ب

 
ز توان همزمان به لنینه من موضوع مشغول نمود كه چگو یخودرابا ا اززندگ د ی و توماس مان عشق ورز یر

ز توماس مان ب. هرانسان است یعید واربودن حق طبیسد امینو یاو م. ؟   1955-1875 ی سالهایر
 

 عتز ی 1929نمود ودرسال  زندگ
. د نمود یتبع واورا ت نموده یدن از او سلب ملیسم آلمان بعداز بقدرت رسیفاش. زه نوبل رازآن خودنمود یها جای  سال قبل ازآمدن ناز 4

اطور یستم جهان و یسان قرن بین رمان نو یاز مهمیی  یكیتوماس مان  خواست باكمك زبان یاوم. ات بود یادب یك رسدار توانا در امیر
دازد یو دمكرات ات به انساتز یوادب ز ست ستیاو كمون. ك كردن جهان بیر گفت فقط درلباس ید و میزمان خودرا جنون عرص نام ییر
  كرایسدم، سمیالیسوس

 
گفت  یاوم. قابل تصوراستیر غ ستی یاو بدون صفات و عناض كمون یواخالق دارد و جهان برا حق زندگ

و  یت هیز یاز خالق ت  یآثاراورا ترك، اهل نظر . ده جامعه شناسانه استیك پدیبلكه  ك اتفاق ادت  یكتاب پرفروش و موفق نه 
 ، انیدرسبك و شكل ب است ویل طبقاتی یر غ یتا مقوله ای ماهگفت گرچه هیز یاوم. دانند یم ت  ت روشنفكرانه اجتمایمسئول

 
 وابستیك

مندانه ت  توماس مان درآثارش باتوانا. دهد یرانشان م طبقاتی  و -ت رادرقالب واژه یت كرده و واقعینیل به ذهن و عیزمان را تبد، هیز
 . ت درآورد یواژه را به لباس واقع

ز چپ بعد از استال ن ادت  یمنتقد  . خواهانهیسم ترقیهومان نده نویعیدند بلكه نمایست ننامیونالیسنده بورژوا و ناسینو  گر اورا ید، یر

مان . گرا   شد انساندوست و نه میل ت  اورسانجام داستانشا. نمود  تز یلوكاچ عقب نش ییر برشت در مقابل موضع گ ییر موضع گ عتز ی
اف ز كش ه داران كالن را یت فئودال با رسمایدر آثارش اتحاد ارس   . د یبه طیز

ی
بازرگانان مرفه رانشان  یو اقتصاد، ینظر ، اوشكست اخالف

ورت پروسه سقوط ونابود ستی یداد وباآثاررئال ح و توص ت  مان توانا. رانشان داد  یجامعه بورژواز  یاش ضز ات باكمك یف واقعیرس 
  آثارش نشانه نویع. بارزه پرداختبه م یانه بورژواز یو واپسگرا ت  باافكار ارتجا، اودرمقاالتی . ش گذاشتیابزار زبان را به نما

 
 زندگ

ش یو آثارش در ب، اروپا را بخود مشغول نمود  ادت   یم قرن فضایتوماس مان ن یرمانها و نوولها. ه دار استیخالفكارانه طبقه رسما
قرن  ت   داستانشانی   یاوتمام سبكها، نیبه نقل از منتقد. انه هستند یو واقعگرا ت  ش اجتمایرمانها. كشور جهان ترجمه شدند   40از 
، بانیبقول اد. دانستیاورادركنار هرمان هسه الزم و جالب م، نسل اهل مطالعه. ستم درغرب را به تكامل و نقطه اوج خودرساند یب

ات جهان یستم ادبیان قرن بین داستانشایاز مشهورتر  یكیامروزه اورا. ند یافر یب توانست باكمك زبان خسوف و كسوف ادت  یاو م
                          . دانند یم
  ینه برایو ها، لر یش، گوته:  از  یشنامه آثار یها درشعر ونماید اشاره كرد كه قرنها آلمانیدرباره وطن اوبا 

ز
 ویل. وعرضه داشتند  معرف

، اده بودن بروكتوماس مان با رمان خانو . شناخت نیم آلماتز  اثر گوته اروپا رماتز ،  از كتاب درد و رنج ورتر جوانیر نه رمان غیدرزم
ز ا. كسب نمود   ت جهاتز یات آلمان مشهور یادب یبرا ت آن  یاهم. ست استیرئال یسنده توانایك نو ین رمان نشان داد كه یاوبانوشیی

از  یكیتوماس مان در آثارش . ل دانستیكتاب انج  تی یروا ت  ا توانایو  وسیكیات و مكافات داستایتوان به اندازه كتاب جنایكتاب را م
ز ن ات آلماتز ین ادبسایطزنو  گر رنسانس آثار توماس مان به وقوع خواهد یكباردینده ین نظرند كه درآیصاحبنظران برا.  استیر

 . دانستیگوگول و بالزاك م،  وسیكیداستا، یاو خودرا شاگرد تولستو . وستیپ
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ز مخالف سنده جنگ طلب و یك نو ی، اول ان جنگ جهاتز یاش تا پا ستی یونالیناس یهای  یر توماس مان را به سبب مواضع گ، یر
ز او در ح ایسیبه اشتباهات س امروزه كش. دانستند یم ستی ینیشو  سندگان مبارز یمتاسفانه نو . كند یاول فكر نم  جنگ جهاتز یر

ز دوبل، همعرص او مانند: برشت ز ن ن خارج  یمنتقد. قائل نبودند  آثار او ارزیس   یبرا، لیو موز ، یر ده بودند كه ین عقی سالها برایر
جامعه -ادت   ق و برریسیو تحق، ت  شعارگو، شه فقط قصد آموزشیبلكه هم. ندارند  یو هیز  ت  استعداد داستانشا آلماتز سندگان ینو 

ز اورا همدردید گرویه.  شناسانه دارند  ز دانستند بلكه تمسخرآمیا دلسوزانه نمیو  یگر طیز  انه؛ از موضیعینه توزانه و عقده گرایك،  یر
 یخ ادبی    دون توماس مان در تار گفت بیگر مید یمنتقد. بورژوا منش

ی
جهان از ، بدون برشت و كافكا  ویل، افتاد  نیم ات جهان اتفاف

  نكه در هستی یبا اشاره به ا. شد یسندگان جوان محروم میازنو  نسیل
 

او را  گرویه،  وجود ندارد  ییر تقص ت   یبرا یبهانه ا، و زندگ
 و گرویه، آورند  زبان بشمار یم ت  از توانا ت  رت المعارف جهاننمایداآثارش را  جمیع. چه گرا یدانند تا نیمنش م شیع یسنده اینو 
  یگر سبك نوشتار ید

ز
اف ز تظاهرآم، اورا ارس   او را فرزند خلف فرهنگ یر به تحق یگر یبخش د. نامند  صادقانه و بزدالنه یمیر غ، یر

اف  یبا ستی ینی استالیر غ امروزه از موضیع ویل. آورند  آلمان بشمار یم یبورژواز  كوچك و بزرگ   یب هاین عیكرد كه همه اد اعیی
 . هستند  قابل چشم پویس   جهاتز  شاهكار ادت   7-6خالق  یبرا
ز مانند توماس مان ن ایسیسیر غ یسنده ایش آمد كه حتا نو یت پیها جنای  است ناز ینه سیچنان در زم، ند یگو یسان امروزه میخ نو ی    تار   یر

ت كردند و گندش را در یسم چنان جنایتلر و فاشیه. د یروز گرد ایسیل سیزد و مجبور به دخالت در مسا ایسیت سیدست به فعال
مند ز  ز مانند او ن ت  باگرایآوردند كه هیز ز  از برج عاج خود پائیر ف انسان  یاو برا. كتاتور شد ی آمد و مبارز ضد دیر دفاع از حرمت و رس 

ك دمكرات ی، قرن گذشته 20در دهه ، اول نگ جهاتز ان جیاو بعد از پا. ت پرداختیو بربر  یكتاتور ید، سمیبا فاش ت  به مبارزه اجتما
 . ك گرفتیخواهانه و دمكراتیجمهور  او موضیع، تلر وكسب قدرتیمار تا رسكار آمدن هیوا یو در دوره جمهور  سم شد یضد فاش

ز دست به انتخاب م و انسان دوستی  ت  گرا  ا میلی-سم یسم و هومانیونالیان ناسیست میبایاوم دوم نام او در  درزمان جنگ جهاتز . د یر
 خارج از آلمان

ان یوبعداز پا. وستیسم پیبه مبارزان ضدفاش ت  ویراد یامهایپ یط 1940اوازسال . شد یم تلر تدایعیدرتضادودر قطب مقابل نام ه
 یجنگ به سو 

 
ز به نظر مورخ. د یدرآلمان چشم پوش س رفت و از زندگ  از آثار ادت   خز یو تار  ت  ت اجتمای اهمیر

 ،؛ رمانها او مهمیی
 . داستانها و مقاالتش است

ز نوول و داستانها ز مرگ درشهر ون -ب خوردهیفر : بلند مانند  یتوماس مان درآغاز با نوشیی افات فل -یر و  -و كروگریتون -كس الفزنیاعیی
وع كرد یتر  ان: گر او یازجمله آثار د. ستان رس   ت  انهاو رم –روزانه  خصوض یادداشتهایجلد كتاب  5و  –ها یمجموعه مقاالت و سخیز

تیجناب اعلیعال -خانواده بودن بروك -ت  كوه جادو:  مانند  لوته در  -وسف و برادرانشی یكتاب سه جلد  -و و جادوگریمار  -حرصز
 . و دكیی فاوستوس هستند  -ماریوا

افات فل. دهد یرانشان م ت و انساندوستی یبربر  ییر كه درگ  خز یاست تار  وسف و برادرانش رماتز یرمان  از  یكی كس الفزنینوول اعیی
ن نوول قرن یباتر یب خورده ز یكتاب فر .  دهد یسنده را نشان مینو  ستی یالت ضد فاشیو و جادوگر تمایكتاب مار .  ن آثار او استیبهیی 

ن  یدرا. است ستی یالت فاشیتا تما یروشنگر  یده آلهایاز ا، یبورژواز  یدئولوژ ی ایر ل سیه و تحلیتجز ، ت  كتاب كوه جادو.  نام گرفت
ایو تكامل انساندوستانه آن درز  ستی یهیز هومان یكران براكتاب كوشش روشنف به بحث   یه دار یط سخت و بحران رسمایر رس 

  یآلمان و فرهنگ و فلسفه آن است كه نشان از نوستالژ  یه حساب باجامعه بورژواز یتسو ، مار یكتاب لوته در وا.  ده شدهیكش
كمك ،  1982ادداشتها و خاطرات روزانه توماس مان درسال ی یجلد 5انتشار كتاب . زمان گوته دارد  یخواهانه بورژواز یگذشته ترق

: نو  یبود برا مهیم ا، سندهیدرك بهیی  یآثار و رس 
 

  ط زندگ
 

 . اش ت  اجتما-فرهنیك
 

اض و شورش ادت  ۔ ۱۹۱  یا بورژوات  ؟ - ٬اعیی
 . طبقاتی

Thomas Bernhard (1931 – 1989) 

 
 شد . ویند افشاگری از طریق جنجال ادت  در رابطه با توماس برنهارد نویسنده اتریش  میگ

 
پرخاش به . یتییم و بیماری سبب نویسندگ

ال ؟  . خوانندگان یا مبارزه با دولت لیی 
 

و قرتی بازی . نویسنده میان پوچگرات  و شلوغکاری. شورش علیه حماقت های روزمره گ
 . ادت  

 میکنیم ک
 

ه آن بدترین نوع ممکن است چون تنها مرگ پاسخگوی پرسشهای برنهارد میگفت او مینویسد تا ثابت کند در جهاتز زندگ
داخت و همیشه . برای او زبان نشانه ناتواتز و شکست است. ماست امون و جامعه اطرافش مییر او به تحقیر و خشونت محیط پیر

وزی مرگ را دهها سال به عقب انداخت  پیر
 و تمرین آواز خواتز

 
 گذرگایه است از در نظ. ادعا میکرد که با کمک نویسندگ

 
ر او زندگ

 بود . میان جهنم
 

 نویسندگ
 

 . به این دلیل برای او تنها فرم زندگ
م و مودب و زیبا و بورژوا و نازنازو  خواننده عکس توماس برنهارد را که یم بیند نزد خود میگوید او چه انسان مهربان و لطیف و محیی

 وی خواهد فهمید که او احتماال به دلیل یتیم شدن در سالهای کودگ و ابتال ویل با آشنات  بیشیی با بیو . و آرام و سوسویل است
ز
گراف

 چه آدم تلخ و نا امید و پرخاشگر و خود خواه و پوچگرا و اغراق گر و جنجایل و تحریک کننده خشم 
 

به بیماری سل و نفس تنیك
ی است که حتا چاپ و نش  آثارش را در وطنش تا   . زمان مرگ ممنوع میکند دیگران و تنها و گوشه گیر

ساله بود که پدرش را در جنگ جهاتز دوم از  ۹از جمله حوادث ناگوار دوران کودگ او این بود که هیچگاه پدر خود را ندید چون 
وع ". مادر او دخیی یک نویسنده مشهور اتریش  بود . دست داد  در با ما پدر برنهارد یک نجار جواتز بود که بر اثر یک رابطه " نامش 

به این دلیل برنهارد و مادرش سالها در اقامتگاه زنان و کودکان ت  رسپرست بش بردند و بعد از . برنهارد صاحب فرزندی شده بود 
ز در جواتز فوت نمود تربیت او را مادر بزرگ و پدر بزرگ اش بعهده گرفتند  او در باره دوران کودگ اش بعدها یک . اینکه مادرش نیر

 پنج 
ز
 . در اتریش درگذشت ۱۹۸۹در هلند بدنیا آمد و در سال  ۱۹۳۱توماس برنهارد در سال . جلدی ! نوشتاتوبیوگراف

امون انسانهات    خیایل پیر
با  او در آثارش. جهان را بشکل جهنم یم بینند  میدانند که بدلیل احساسات بیمارگونه شان آثار او را گزاریس 

 غرب و موضوعاتی مانند غم و بیماری و مرگ و سقوط و جنون و سکوت و تنفر و تمایالت نیهلیستی اشاره به ابتذال فره
 

نیك
حمله به کلیسا و سیاست و فرهنگ و جهان ت  نظم و پر هرج و . تروریسم و تمایالت فاشیستی و شکایک به امکان شناخت میکند 

 و فرهنگ و اجتماع و سیاست از دیگر هدفهای اوست
 

 . مرج و دروغهای زندگ
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دازد و میگوید در جهاتز او در نوشته   و فردگرایانه با جهان و جامعه مییر

 
 میکنیم هایش به بحث و مبارزه ای مونولوگ

 
که نه   زندگ

تنها محکوم به مرگ است بلکه مرگ و نابودی در همه جا چون یک بیماری واگیر انسان را تعقیب میکنند و تمام " بازیهای آخر " 
ی ختم   . وی نظری منفز نسبت به جهان و انسان و جامعه داشت. میشوند انسان به مرگ و بیماری و پیر

ده و با انرژی است که ناخوشایندی  غالب آثار برنهارد شامل مونولوگهای دروتز با جمالتی پیچیده و طویل هستند و زبانش فش 
ز توصیف میکند   را اجبارا ویل موفقیت آمیر

 
دازد او با زباتز تصویری به درد و رنج جهان . های زندگ در نمایشنامه های . خود مییر
دازد   –تراژدی  مندان با جهان و جامعه مییر

اتی از برشت و بکت و تراکل مشاهده . کمدی او به روابط مشکل هیز در نوشته هایش تعثیر
 . میگردد 

 و نقد ادت  هستند ؛ از آنجمله جامعه شکار 
ز
، مشاهیر ، عادت، رتقد، آثار او شامل رمان و داستان و نمایشنامه و شعر وبیوگراف

ز ، کارخانه آهنگسازی،  زندگینامه ورژیل، سه روز ، سفره آلماتز ، سوار کار ، ظاهر فریبکار ، یک دوستی ، بتون، داستانها  مصلح ، رفیی
ز ، علت، جشتز برای بوریس، جهان ی،  رسما ، تصمیم، نفس، زیرزمیر ، انسانهای آسیب دیده. منکر و دیوانه، یک کودگ، گوشه گیر

ز و  ، زنداتز ، یل در جهنمروی زمیر
 

 ، ایمانوئل کانت، رئیس جمهور ، منقد فرهنیك
 

میدان ، کمدی روح آلماتز ،  پیش از بازنشستیك
ز ، رسما ، ویرایشگر ، قهرمانان ، مصاحبه، مضخرف، کوشش برای نجات،  ساده پیچیده، استاد پیر ، ارزان خور ، پشخواهر ویتگنشتیر
 . یم باشند ، شلوار نو آقای پیمان، سه مجموعه شعر ، حادثه

توماس . و جایزه پن کشور اتریش هستند ، جایزه بوشیز ، جایزه دولت اتریش، جایزه شهر برهمن، از جمله جوایز دریافتی برنهارد 
 خود را در باره برشت نوشت

 
پیشیك  و آواز و کارگرداتز . برنهارد پایاننامه دوره هیز

 
پیشیك او در دانشگاه در رشته های موسیفی و هیز

 . احتمالن بدون اتمام. بود  تحصیل کرده

  

 . ما و مشاهیر فرهنگتر غرب۔ ۱۹۲
 

 . شاه انگلیس و اعدام توماس مورس
Thomas Bernhard (1931- 1989), Thomas Morus (1478-1535) 

 
مایه ییك از آغاز گران هومانیسم اولیه رس ، و سیاستمدار انگلیس در پنج قرن پیش، هومانیست، فیلسوف، نویسنده، توماس مورس
)ناکجا آبادی. داری است ( رمان " اتوپیا " است، شاهکاراودرفلسفه سیایس و ادبیات اتوپیستی اواین کتاب را در سن . بهشت زمیتز

 نوشت ۳۸
 
ین نماینده سوسیالیسم اتوپیستی وهومانیسم است. سالگ این رمان او سنتی برای ادبیات اتوپیستی اروپا  . وی مهمیی

وی دربخش نخست این رمان به انتقاد شدید . خالق رمان سیایس وادبیات ضد دولتی بشماریم آورند ، کتاباورابراساس این  . گردید 
. از اوضاع اجتمایع و سیایس آنزمان انگلیس ودربخش دوم آن به طرح یک دولت ایده آل براساس اصول کمونیسم آغازین یم پردازد 

 او در دو بخش نوشته شده است
 

ایط اقتصادی توصیف. این رمان دیالوگ و نظم دولتی جزیره خیایل اتوپیا بعدها ، اجتمایع، رس 
نشد  ۱۵۳۵توماس مورس درسال . مدیل برای ژانر رمان اتوپیستی درغرب شد  یش سوم اعدام شد چون او حاضز از طریق هاییز

 . شاه و سلطنت بر کلیسا و دین در انگلیس را تایید کند  اتوریته
اوبعدها آموزگار . س را متهم نمود که از توطئه های پولداران علیه زحمتکشان حمایت یم نماید توماس مورس دولت پادشایه انگلی

اتوپیست ها مبارزان اجتمایع بودند که در فلسفه سیایس به طرح یک بهشت این جهاتز یا ناکجاآبادی . اتوپیست های آینده گردید 
ونابرابری ، لستثمار ، ودندارد چون اوآنرا عامل ت  عدالتی مالکیت شخیص وج، در سوسیالیسم تخییل توماس مورس. پرداختند 

ین تقوا . او مالکیت جمیع را درجامعه تبلیغ یم نمود . اجتمایع میدانست رنج مردم را  ، نیکوکاری است چون آن، وی میگفت بهیی
 اوازخییل نظرها کتات  بادیدامروزی رمان اتوپیستی . توماس مورس باآثارش پایه گذار یک سنت تفکرسیایس گردید . کاهش میدهد 
ال  دین . گرچه او آته ایست ها را آنزمان فقط قابل مدارا میدانست،  است لیی 

ی
نظام اتوپیستی او قادر است بدون درس های اخالف

ز فردگرا نبودند   تئوری سیایس توماس مورس متیك به نظرات افالتون و پیکو . مسیح روی پای خود دوام بیاورد؛ اگر انسانها این چنیر
اندوال بود   میدانست۶وی درآن زمان . میر

ز
تا مردم بتوانند به مشغله های فکری وعمیل دیگر مانند . ساعت کارجسیم درروز را کاف

دازند ، تفری    ح، فلسفه، ادبیات، هیز   بخش  . و تحثیق درعلوم تجرت  بیر
 

منقدین او امروزه مدیع هستند که تنوع درامورزندگ
ز خواسته ها انکارمیشوند ازاحساس رضایت و سعادت انسان  ازجمله . است ویل درنظامهای سوسیالیستی واتوپیستی این چنیر

ز ، آلدوس هوکسیل، نویسندگاتز که درادبیات غرب رمان اتوپیستی راادامه دادند میتوان از جرج آورل  سامیاتیر
، ویلیام مورس، یوتز

 . نام برد ، و لویز مرسیر ، توماس کامپال ، فرانس باکون
دایم. ازنظر فلسفز تحت تاثیر اپیکور و اراسموس بود  توماس مورس با اندیشه های ، او از طریق دوستی نزدیک با اراسموس نیی

ز است. هومانیستی او آشنا گردید  راسل مینویسد که اوازنظر انساندوستی . وی از نظر سیایس متیك به نظرات افالتون و آوگوستیر
دازی س.  جالبیی از اراسموس بود  توماس مورس با . یایس او یعتز رمان "اتوپیا" تحت تاثیر کتاب "دولت" افالتون استکتاب خیالیر

، باکون، کامپال   -طرح های اجتمایع. انتقاد از رنسانس متیك به افالتون طرح یک دولت ایده آل بدون مالکیت خصوض را ریخت
ز مورد عالقه او/ ورژیل و از ج. ادامه نظرات سوسیالیستی اوبودند ، و پرودن، آون، سنت سیمون، فوریه مله نویسندگان ادبیات التیر

ز مشاهده میشوند . سیشو هستند  هر دو مدیع بودند که طرح کمونیسم اتوپیستی را . نظرات توماس مورس نزد مارکس و انگلس نیر
 . به کمونیسم علیم هدایت کردند 

اعاده حیثیت  ۱۹۳۵سال بعد پاپ از او در سال  400. اعدام شد  ۱۵۳۷درانگلیس بدنیا آمد و درسال  ۱4۷۸توماس مورس در سال 
او در دانشگاه به . پدرش یک قاضز معروف دولتی بود ، توماس مورس در خانواده ای مرفه بدنیا آمد . نمود و اورا مقدس دانست

 پیکو ، رد سومتاری    خ ریچا، رمان اتوپیا  –از جمله آثار او . و الهیات پرداخته بود ، زبانهای کالسیک، حقوق، تحصیل فلسفه
ز
بیوگراف

اندوال   و جزیره اتوتر ، مقاالتی علیه اصالحات دیتز ، میر
ین قانون دولتی مجموعه آثار اودرسال . و چند اثر تاریخز دیگرهستند ، بهیی

شدند  ۱۹۶۳ است ابتدا خادمان خدا باشند  او پیش از اعدام گفته بود که خادمان شاه. منتش   . بهیی
 

 . ما و ادبیات زنان۔ ۱۹۳
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 Toni Morrison (1931- ? ). جایزه نوبل برای ادبیات سیاه
 

برنده جایزه نوبل  ۱۹۹۳یک زن سیاهپوست آمریکات  است که در سال ، منقد ادبیات و فرهنگ، نارس  ، نویسنده، توتز موریسن
ین نویسندگان زمان حال ادبیات سیاه و تاری    خ نویش ادت  آمریکا است. درادبیات شد  او در رمانهایش به دفاع از  . او ییك از مهمیی

دازد  ایط اجتمایع زنان . هویت وفرهنگ آمریکات  های سیاهپوست مییر موریسن تاکید خاض روی ادبیات سیاهان ومسایل و رس 
نژادپرستانه، خشونت، ت  وطتز ، برده داری، نژادپرستی  –ازجمله موضوعات آثار او . آمریکا دارد  و یادآوری کابوس های  ، تحقیر
 . اری    خ آمریکا استگذشته ت

ز در طول  ییك . میلیون سیاهپوست جان خود را از دست داده اند  ۶0بیش از ، سال گذشته آمریکا  ۳00طبق ادعای بعیصز از مورخیر
ام به این قربانیان نژادپرستی است او در رمانهایش به تجربه آمریکات  های سیاهپوست در جامعه ای که . از کوششهای موریسن احیی

دازد ، ن حاکم هستند سفیدپوستا سفیدپوستان آمریکا همچون کشورهای بالکان ، ییك از تئوریهای او این است که بدون سیاهان. مییر
ک سیاهان موجب شد که آنان با هم وحدت کنند و اعالن ملتی بنام . به جان هم یم افتادند  احساس سفید بودن و تحقیر مشیی

دای ادت  سیاهان مظلوم باشد و تاری    خ سیاهان را بخش مهیم ازتاری    خ جامعه آمریکا او میکوشد با کمک قلم اش ص. آمریکا بنمایند 
دازد . بنماید   سیاهان مییر

 
ح و تفسیر و نمایش زندگ ارثیه آفریقات   –درنظر او هویت سیاهان آمریکات  شامل . او در رمانهایش به رس 

اودر جای دیگری نشان میدهد که چگونه نرم های . یباشد م، مبارزه برای آزادی وتساوی حقوق، دوره برده داری، فرهنگ آنان
 نفوذ کرده اند 

 
ر سیاهپوستان در ساختارهای خانواده گ ان جوان سیایه میگوید که به . اجتمایع سفیدپوستان به ضز او از دخیی

 دچار دو ، و تبلیغات، سینما ، راسیسم، مد ، نفوذ معیارهای استتیک سفیدپوستان از طریق آرزو ، سبب تضاد 
 

 ، گانیك
 

و ، بیگانیك
ر سیاهپوستان بکار گرفته میشوند . بیماری تنفر از خود میشوند  دازد که به ضز ز و ارزشهای سفیدپوستان مییر  . او به انتقاد از قوانیر

او با اعتماد به نفس خاص خود . اورا فمنیست وگایه مارکسیست نامیده اند ، چون آثار او شامل زنان مبارز ومستقل و جالب است
 –است  نوع تحقیر در جامعه رسمایه داری آمریکا  ۲رمانهای او اشاره ای به . وید که افتخار میکند که زتز سیاهپوست استمیگ

، او ییك از صداهای روشنگر . مبارزه مهم او ویل علیه حاکمیت مردان سفیدپوست جامعه آمریکا است. سیاه بودن و زن بودن
 . میباشد و مستقل ادبیات زمان حال آمریکا ، خالق

 
، وی با اشاره به اهمیت دوستی و رفاقت میان زنان و اهمیت آن برای ادامه زندگ

 . مدیع است که جامعه مردساالر فاقد زبان رابطه برای دوستیات  است
له ها و مجموعه مقا، بلوود ، بچه تیر ، بهشت، جاز ، رسود سلیمان، سوال ، چشمان بسیار آت  ، بچه آدم –از جمله آثار توتز موریسن 

ز منتش  شده اند ، رمان ۷از او غیر از . است  و مقاله نیر
اتز غالب آثار او به واقعیات اجتمایع آمریکا در نیمه اول قرن . دهها سخیز

دازند   ، رنج، خاطره، فرامویس  ، مرگ، مقوله های عشق. بیست مییر
 

رمان . در آثار او جای خاض دارند ، و مقاومت، جوانمرگ
 
 

 یک دخیی جوان سیاهپوست را نشان میدهد "سوال" داستان بیگانیك
 

کتاب "بچه آدم" او کوشش مهیم است روی .   و ازخودبیگانیك
او پایاننامه دانشگایه اش را درباره آثار . قرن رنج سیاهان را مورد نظر دارد  ۳کتاب " سیاه " او تاری    خ .  تاری    خ برده داری در آمریکا 

 . ادت  فاکیز و ویرجینیا ولف نوشت
کارگری درشهری وابسته به صنایع فوالد واقع در ایالت اوهایو با نام واقیع " خلوئه  ۱۹۳۱یسن درسال توتز مور  دریک خانواده فقیر

اواز خردسایل بافرهنگ . دوران کودگ اش مصادف شد با بحران اقتصادی نیمه اول قرن بیست درآمریکا . آنتوتز وفورد " بدنیا آمد 
وی با یک معمار . اودردانشگاه به تحصیل علوم انساتز وزبان وادبیات انگلیش پرداخت. آشنا گردید فولکلور سیاهان آمریکا ازنزدیک 

وی سالها به شغل تدریس . حاصل این ازدواج دو کودک هستند . جامائیکات  ازدواج نمود ویل بعداز چند سال از وی طالق گرفت
 برقرار نموده بود او بعداز تحصیل مدتی . وهمکاری با بنگاههای نش  پرداخته است

 
 .  کالس آموزش نویسندگ

او را اغلب با فاکیز مقایسه میکنند ؛ که پدر رمان . تحت تاثیر مدرنیسم ادت  فاکیز در رمان است، وی غیر از فرهنگ شفایه سیاهان
ز آثارش تحت تاثیر ساختار موسیفی سیاهان است. نو در آمریکا بحساب یم آید  د عالقه او غیر از نویسندگان مور . روایت آهنگیر

ز هستند ، فاکیز  ز استفاده زیادی یم نماید . تولستوی و جان آوسیی وی خالف هاریت . او در آثارش از فولکلوریک دوران کودگ اش نیر
ایط ، جامعه را دو قطت  و سیاهان را قهرمان نیم نماید ، نویسنده رمان " کلبه عمو تام "، بش  استو  بلکه توصیفز واقعگرایانه از رس 

 ادبیات سیاهان و ادبیات آمریکا نمود ،  زماتز که او همکار یک بنگاه نش  بود .  نماید یم
ز
 . کوشش زیادی برای معرف

سنت ادبیات ، موسیفی جاز ، سه عنرص مهم آثار او . عناض رئالیسم جادوت  آثار او نایس  از فرهنگ خرافاتی وبویم سیاهان است
ز سیاهان، شفایه او با مخالفت با . ر تاری    خ بردهها عناض تاریخز با عناض خیایل درهم آمیخته اند د. میباشد ، و ادبیات پیشیر

قهرمانان بعیصز از آثارش . مدافع ادبیات تاریخز وسیایس است، ادبیات رسگرم کننده و ادبیات جامعه شناسانه سفیدپوستان آمریکا 
، او میگوید که آگایه میل سفیدپوستان آمریکا . باز میگردند  برای جستجوی هویت تاریخز خودآمریکا را ترک میکنند و به قاره آفریقا 

ز خوانندگان  ۲۱منقدین ادت  پیش بیتز میکنند که آثار او در قرن . انگل وار متیك به نفز هم میهنان سیاه پوست شان بوده است نیر
 . ده اند بعیصز از آثار او از جمله رمان بچه آدم تاکنون بصورت فیلم درآم. قابل توجیه خواهد داشت

 

 ۔ ۱۹4
 

 . در ادبیات غرب -دو گونه مرگ، دو زندگ
 

 . مرگ نویسنده تبعیدی غرت  در تنهات  
Uwe Johnson (1934 – 1984), Heinrich Mann (1871 – 1950) 

 
 سابق، یانسون 

ی
ف  درتنهات  روی جزیره ای انگلیش بدلی 59در ، نویسنده آلماتز بعدار فرارازاستالنیسم آلمان رس 

 
ل سکته سالگ

" : روزنامه ای محیل در آن رابطه نوشت که. جسد اورا بعداز سه هفته همسایگان کشف کردند . نایس  از الکیل شدن درگذشت
عرص وارد تنها میخانه روستا میشد و با صدات  گرفته " عرص  7مردی قوی هیکل با کتی چریم سیاه و کالیه پیشه دار هر روز ساعت 

یست 24او آدم عجیت  بود که به تنهات  درخیابان پاراده شماره ، ان کافه اورا دقیقا نیم شناختند سایر مهمان. بخیر " میگفت ز . میر

گایه او بااطرافیان خود درکافه .  درکافه فوق به وی نام مستعار چارلز را داده بودند . شایعه شده بود که او نویسنده آثار پلیش است
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ی میخواند یا یادداشتی برمیداشت، فوتبال صحبت میکرد بطورکوتاه درباره هوای روز بعد یا بازی  ز  8هربار حدود . یا درکافه چیر

پک ودکابالیواتز آب   2پیش از آنکه . ساعت کافه راترک میکرد 2پونتس مینوشید و نصف پاکت سیگار گاولویز میکشید و دقیقابعداز 
 رانوشیده باشد 

 
 کش نمیدانست که اکنون. گوجه فرنیك

ز
ود تاپشت  درلحظه ترک کاف یک نویسنده مشهورمهاجر بخانه میر

 اش بنشیند"
 

نویسندگ ز ین رمان بعدازجنگ درادبیات ، سال درآنجانوشت 10جلدی "روزهای سال" را که دراین 4کتاب .  میر مهمیی
تات  مخفز ازانظارعمویم وطنش به تنهات  درآن فضای روس، کش نمیدانست که نویسنده ای ناشناخته.  آلمان بحساب یم آورند 

یست ز ز به میخانه محل. وطن خاطرات شده بود ، ادبیات برای او ، کش نمیدانست که درغربت.  جزیره میر از رفیی کارتن ها ،  اوغیر
انبارکرده بود  ز اب اسپانیات  رادرخانه برای روزمبادا نیر

وی همیشه اضار داشت که تبعیدی نیست بلکه فقط بخارج ازکشورش . رس 
ق و غربموضوع جن. مهاجرت نموده است ز دوبلوک رس   . درمرکز آثاراو قرارداشت، گ رسد و تقسیم آلمان بیر

ی
ف اودرآلمان رس 

درآثاری دیگر او به موضوعاتی مانند جنگ . ممنوع الشغل شده بود چون ازسازمان جوانان حزب کمونیست خارج گردیده بود 
ز لوتر ، ناآرایم های نژادی درآمریکا ، ویتنام اوچون ازخانواده ای . بعدازجنگ دراروپا پرداخته بود  و مشکالت، قتل کندی و مارتیر

 برخاسته بود 
ی
ف  . در روی آن جزیره انگلیش احساس راحتی میکرد ، روستات  درآلمان رس 

 کارگران آشنات  نزدییك داشت، بعدها نوشتند که چون مادر یانسون کارگراداره راه آهن بود  
 

گرچه اواز سوسیالیسم ،  او بازندگ
برای . وطن ازدست رفته رادوباره بیابد ، اودرغربت کوشیدتاباکمک داستانشات  وادبیات. اامید و رسخورده شده بود استالنیستی ن

یانسون . منتقدی گفته بود که آثارش اهمیت سیایس و روشنگرانه دارند . جهاتز بودکه درمقابل جهان واقیع قرارداشت، اورمان
سیونیستی مینوشت اودردانشگاه زبان و ادبیات . بخش مهیم اززبان نوشتاری اوبودند ، ژ و مونولوگمونتا، درآغاز درسبک اکسیر

گرویه هم .  گرویه دیگر ازمنتقدین مدیع بودند که او زبان نوشتاری مادری را بدرستی نمیداند .  آلماتز و انگلیش تحصیل کرده بود 
خواننده میتوانست جهان خودرا درآثاراو دوباره . نستند دقیق و ت  نظیر میدا، رئالیستی ، لطیف، نی  اوراگرچه مشکل ویل شاعرانه

 . بیابد 
سبک داستان نویش او شباهت هات  با . مقایسه کرده اند ، و کریستا ولف، موزیل، توماس مان، اوه یانسون راگایه با کافکا 

بود . و فاکیز داشت، جویس، همینگوی ز ز داشته میگفت که والیت  ماکس فریش. اوتحت تعثیر مارسل پروست نیر یانسون باید یقیر
و خانم ، یانسون با گونیی گراس. فریش برای خرید یک خانه به او کمک مایل نموده بود . باشد که او حافظه ای هومری داشت

ز پرداخت یانسون به ترجمه اشعار . آشنات  نزدیک و با هانا آرنت سالها درمکاتبه بود ، باخمن؛شاعره معروف . هرمان مالوی نیر

 پرداخته بود  اوسالها به
 

نویسندگ جایزه بوشیز راازآن  1971جایزه ادت  فونتان و درسال  1960یانسون درسال . تدریس هیز
امون تقسیم آلمان، اواعتباری عام برای استتیک ادت  آثارش قایل بود . خودنموده بود  یانسون درآثارش یم پرسید که . و نه فقط پیر

 . مکن است یا نهآیا عمیل نمودن یک سوسیالیسم دمکراتیک م
،  اینگرید بابندر ، روزبخیر یعقوب، امتحان سیکل، وضعیت همراه، روزهای سال، دونظر ، ازجمله آثاراو: احتماالتی درباره یعقوب

های دیگر  مجموعه مقاالت او . سال تمام نمود  15صفحه ای "روزهای سال" رایط  2000اورمان . وسفربه اتریش، کاراش ونی 
" گردآوری شده اند درباره تئوری ادت   ز  . درکتاب "قطارشهری برلیر

یش مان   ین نویسنده ادبیات سیایس زمان ونسل خودبود  20ییك از رئالیستهای انتقادی مهم قرن ، نویسنده آلماتز  –هاییز . ومهمیی

 بدلیل خطرفاشیسم 69وی درسن 
 
نه باپای پیاده ازفرانسه اشغال شده فرارنمود ، سالگ ین اوخ. ازطریق کوههای پیر الق مهمیی

وی برای مبارزه علیه فاشیسم خواستاروحدت کمونیستها با سوسیال دمکراتهِای . یم باشد 20رمانهای تاریخز درادبیات تبعیدقرن 
یش مان اروپای زمان خودرا جهان فاحشه ، اگر یانسون را نویسنده میخانه ها نامیدند . درزمان جنگ جهاتز دوم شد  آلمان هاییز

 . د با ییك اززنان شاغل دربارهای شبانه ازدواج نمود خانه ها نامید وخو 
 . وی همیشه یک جمهوریخواه ادت  ماند وتاآخر به دست آوردهای ارزشهای روشنگری اروپات  ایمان داشت 

 
وی میان نویسندگ

 نیم گذاشت-ووظیفه انتقادی
ی
 باشد و نویسنده چه دربرج. اجتمایع فرف

 
باید درخدمت زندگ اج روشنفکری ع او میگفت که هیز

دازد  اتز باید به دفاع ازاخالق اجتمایع وسیایس بیر وی حتا پیش ازاغازجنگ جهاتز دوم ازاهل قلم یم . وچه پشت تریبون سخیز
وی یم نویسد که در موضوع ادبیات و سیاست . خواست تاعلیه فرهنگ ارتجایع شورش کنند وبه فعالیت اجتمایع دست بزنند 

وی بااشاره به گوته یم پرسد که او چه  . اید مبلغ عدالت و متحد خلق درمقابل قدرت و زورگوت  باشد ونویسنده ب، انسان قراردارد 
ی شاهزاده های زمان خود نمود  ز  را وسیله ای برای انتقاداجتمایع بحساب یم آورد . کوشش  درمقابل انسان ستیر

 
. وی نویسندگ

و زوال دوستدارادبیات انتقادی ، بالزاک، پرداخت وتحت تعثیر استاندالاوسالها درتبعید به فعالیت افشاگرانه علیه فاشیسم آلمان 
ز ، اوزیرتعثیر سنت انقالت  ودمکراتیک فرانسه. واجتمایع بود  آمیر ز

خواهان مسئولیت سیایس برای روشنفکربود وباکمک رمانهای طیز
یالیستی آنزمان پرداخت بود وچون ، تز وی ییك از مدافعان ارزشهای انسا. به انتقاد از جامعه امیر ز سوسیالیستی و صلح خواهانه نیر

اوهمچون امیل زوال با تاکید برارزشهای . اهمیتی خاص وجهاتز برای سوسیالیسم قائل بود ، تمایل به طبقه کارگرانقالت  داشت
میلیتاریسم و  ازدیگر زمینه های کارادت  او انتقاد از . خواهان مسئولیت و فعالیت سیایس میان روشنفکران بود ، انقالب فرانسه

اض ، زمانیکه برادر جوانیی او یعتز توماس مان جایزه نوبل رااز آن خود نمود . فرهنگ اطاعت ورزی بود  هواداران وی دست به اعیی
یش مان یم دیدند ، زدند   . چون این جایزه را حق هاییز

پادشایه ویلهلیم خواهان پایان فرهنگ  اودرمقابل فاشیسم به دفاع از جمهوری وایمار درآلمان پرداخت وبا انتقاد از جامعه 
یالیستی دولت . بورژوات  شد  باانتقاد از سیستم اجبارآموزیس  وفرهنگ اطاعت زیردستانه ویلهلیم به انتقاد ازسیستم آموزیس  امیر

یالیستی نامید . پروس پرداخت ان محبوبیت اودرزمان جمهوری وایمار درآل. اوسیاست ویلهلیم زمان خودرا اتوریته و امیر ز مان تاآن میر
 . بود که وی بعنوان رئیس آکادایم پرویس انتخاب شد 

منقدین چپ بعیصز . بالزاک و زوال بود ، فلوبر ، موپاساد ، اوزیرتعثیر تئوری اجتمایع وادبیات فرانسه مخصوصا آثار آلفونس 
زدرسنت دو مکتب سمبولیسم و رمانتیک گرچه اودرآغا،  ازرمانهای تاریخز اورا بخش  از رئالیسم سوسیالیستی آلمان بشماریم آورند 

اوراییك از پیشگامان مکتب خودبشمار یم آوردند . یم نوشت ز سیونیست ها نیر توماس مان ییك ازآثاراورا:"رسودی عایل برای . اکسیر
. ودپرداختاونه تنها به انتقاد ازاخالق دورویانه خرده بورژوات  بلکه به توضیح کاپیتالیسم مدرن درآثارخ. دمکرایس" نام نهاد 

به اتهام ایدئولوژیک بودنشان ، ناشناخته ماندن او درمیان اهل کتاب درغرب امروزی را بدلیل ت  توجیه منقدین ادت  به آثار او 
 . میدانند 
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یش مان  ز موعود ، درباره یوآخیم: ازجمله آثار هاییز استقبال از ، بدطینت ها ، جواتز هانری شاه، شهری کوچک، دونظر ، رسزمیر

، پایان یک دیکتاتوری، دیدارباقرن، فکرو عمل، مجموعه مقاالت تنفر ، مادام لگروس، فقر ، زیردستان، روفسور آنراتپ، جهان
و در ، ولیی و گوته، نفس، الهه ها ، منور ، دیانا ، ونوس، از بیسمارک تاهیتلر ، روزی خواهد آمد ، امیل زوال ، جالب و نوول های دیگر 

 .  هستند ، شکار عشق
ز
او پایه گذار کتابخانه "کتابهای .  او "دیداربا قرن" اثری است برای هومانیسم و آزادیکتاب اتوبیوگراف

بود  ز شدند  25در  1962مجموعه آثار وی درسال . ممنوعه" نیر  . جلد منتش 
کتاب راآموخته بود   یش مان درجواتز شغل کتابفروش و نش  چند ، بدلیل ممنوعیت قلم درزمان نازی  ها  1933ویل درسال ، هاییز

ی ازآلمان فرار نمود   نمود ، تنهات  ، وی گرچه درآمریکا جان خودرا نجات داد ویل درآنجا درفقر . روزی پیش ازدستگیر
 

. و گمنایم زندگ

 شود  1950اودرسال 
ی
ف  ازخودرا نویع اعاده . درآمریکا درگذشت، پیش از آنکه رئیس آکادیم هیز درآلمان رس 

ی
ف وی دعوت آلمان رس 

 یک . احساس افتخار یم کرد ، از اینکه فاشیسم ازاو سلب ملیت نموده بود  حیثیت از وی میدانست و 
ی
ف وی غیابا ازدولت آلمان رس 

ای افتخاری از دانشکده فلسفه  . دریافت نمود  دکیی
 

 . شاعر و اتوتر کمونیسم۔ ۱۹۵
 

 . ایستگاههای سیایس یک نویسنده
Vallejo, Cesar (1892 - 1938), Vargas Llosa, Mario (1936 - ?) 

 ، انسان بد زاده شد 
 ، بد زیست

 ، مرده ای بد بود 
نده ای بد   . و میر

 
جم آلماتز اشعار فالیو  ار فالیو . آثار او را نشان از بدبیتز و ناامیدی رسخپوستی نامید ، شاهر پروت  ، میی شاعر جوانمرگ  ، رسز

ز سالهای  ز بیر  نمود و در سن  ۱۸۹۲-۱۹۳۸کمونیست آمریکای التیر
 

 در  4۶زندگ
 
 . مهاجرت در پاریس درگذشت سالگ

 نمود  ۱۹۲۲او از سال 
 

وارد حزب کمونیست   ۱۹۲۸فالیو در سالهای مهاجرت در فرانسه در فقر زیست و در سال . در اروپا زندگ
کت ، معلم خصوض، او از خانواده ای متوسط برخاسته بود و پیش از مهاجرت در کشورش. گردید  دانشجو و صندوقدار یک رس 

 . نیشکر بود 
او ییك از پایه گذاران ادبیات مدرن زبان . داستان و سفرنامه هستند ، مقاله، رمان، درام، آثار اجتمایع انتقادی فالیو شامل شعر 

ز در آغاز قرن بیست است گرچه از او فقط سه مجموعه شعر بجا مانده ین نماینده شعر آمریکای التیر
 . اسپانیات  و مهمیی

 اش را در خدمت انق
 

مبلغ اتوتر کمونیسم در ، وی با ترکیب سوررئالیسم و رئالیسم. الب زبان و انقالب اجتمایع گذاشتفالیو زندگ
 . ادبیات بود 

 هستند 
 

ار فالیو نشان از مبارزه عظیم انسان علیه هستی و سختی های زندگ او در شعرش از استتیک رادیکال زبان و  . آثار رسز
فالیو از . آثار و خواننده با عناض مدرن سوررئالیستی و رئالیستی روبرو میشود در . کوششهای اصالحات اجتمایع استفاده میکند 

ز با ادبیات رسخپوستان  . ادبیات جدیدی بوجود آورد ، ترکیب ادبیات مدرن اروپا و ادبیات آمریکای التیر
رنج مردم در حاشیه جامعه  وی با مخالفت با شعار " هیز در خدمت هیز " به. آثار او نشان از هومانیستی جامع در خود دارند 

 . او خود شاهد استثمار جمعیت رسخپوست کشورش بود . شعر فالیو در خدمت مبارزه اجتمایع است. مدرن پرداخت
کت در یک عملیات مبارزه مسلحانه دستگر و مدتی به زندان افتاد  وی شاهد استثمار کارگران معدن پرو . وی یکبار به اتهام رس 

 . ت آن کشور بود مخصوصا کارگران رسخپوس
او از یکطرف یک جهانوطن کمونیست است و از طرف دیگر عاشق . فالیو در شعرش در جستجوی عشق و ارزشهای ابدی است

او بجای شغل های . وی میگفت که هستی یعتز قدیم روزانه بسوی مرگ اجتناب ناپذیر . مارکسیستی رسخپوستهای بویم کشورش
اض اجتمایع. دوستی شد  شاعر سنت رمانتیک مردم، بورژوات    دیتز ، در شعر او خواننده با اعیی

 
عشق اروتیک و ، از خودگذشتیك

 روبرو میشود 
 

 . ناله بیگانیك
ار فالیو  وی در دانشگاه ادبیات اسپانیات  تحصیل کرده بود و پایاننامه دانشگایه . نفری بود  ۱۳جوان ترین کودک یک خانواده ، رسز

او در فرانسه و در جنگ داخیل اسپانیا بعلت شغل روزنامه . یک در ادبیات اسپانیات  نوشتدر باره رمانت ۱۹۱۵اش را در سال 
به سبب کمونیست بودن از فرانسه اخراج شد و به اسپانیا رفت و در آنجا با   ۱۹۳0وی در سال . به کمونیسم عالقمند شد ، نگاری

 . گارسیا لورکا آشنا گردید 
 مادی سخت

 
 دچار شد ویل بعد از سفر به شوروی و ورود به حزب کمونیست فرانسه به بیم فالیو به سبب زندگ

 
اری افشدگ

 روزمره فعال و امیدورار شد 
 

 روج او  شکست جبهه جمهوریخواهان. دوباره در زندگ
 

در جنگ داخیل اسپانیا از جمله علل افشدگ
 . مورد توجه منقدان و دوستداران شعر قرار گرفتبعنوان شاعر مهم زبان اسپانیات   ۱۹۶0فالیو بعد از مرگش در سال . بودند 

ار فالیو  رمان " . هستند ، و هرولد سیاه، تریلسه، ولفرام برای یانیك، سفر به روسیه، پستخر سیاه، رسودهای انساتز ، از جمله آثار رسز
ز بشمار یم یالیستی طبقه کارگر در آمریکای التیر ز نمایش مبارزه ضد امیر ، در کتاب " آوازهای انساتز ".  آید ولفرام برای یانیك " اولیر

بعدها ویل ، فالیو گرچه در آغاز متیك به مدرنیسم بود . فالیو به مبارزه برای نجات انسان از توحش و بربریت جامعه طبقاتی میگوید 
او در شعرش نه . رد با سنت ادت  گذشته قطع رابطه ک، سبک مستقل خود را یافت و با استفاده از عناض زبان عامیانه و زبان روزمره

ات اجتمایع بعنوان مهاجر در پاریس بصورت ژورنالیست و  ۱۹۲۳فالیو از سال . است تنها خالق انقالب زبان بلکه خواستار تغییر
 نمود 

 
 . فعال کمونیست رندگ

او با . فه برخاسته بود خود از طبقه ای مر ، خالق رمانهای روانشناسانه و هومانیسم بورژوات  ، نویسنده پروت  ، ماریو وارگاس لوسا  
انتقادی از کشور پرو عرضه   جام جهان نمات  ، انتقاد از جامعه کاپیتالیستی کشور پرو و تصویری انتقادی از جامعه رسخپوستان لیما 

 . کرد 
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ز  وارگاس نه تنها به انتقاد از وضعیت آزادی بیان در کشورش بلکه به انتقادی علتز از دیکتاتوری نظایم کشورهای امریکای التیر

 . ساکن اروپا و آمریکا شد  ۱۹۵۸از سال ، او بعد از ترک دانشکده افشی. پرداخت
و و جامعه مدل کوبا شد ، بعد طرفدار سارتر ، وارگاس لوسا در زمان دانشجوت  مدتی هوادار کمونیسم . و سپس جانبدار فیدل کاسیی

و نامید او ضد کمون، بعد از رسکوب بهار پراگ توسط استالینیست های شوروی . یست گردید و مارکوزه را شاعر درباری فیدل کاسیی

وارگاس بعد از جدات  از  . ضد انقالب و مخالف توتالیتاریسم چپ و راست شد ، به سبب خشونت و بنیادگرات  ، او همچون آلی  کامو 
ال و دمکرایس مدل شمال اروپا گردید و به نقل از کارل پوپر میگف، کمونیسم از جمله ، ت که در جوامع آزاد هوادار اقتصاد لیی 

 . وظایف شهروندان آنست که نگذارند حکومت هایشان خشن و وحش  گردند 
 اش را خالف نظر منتقدین ادت  تغییر داده است

 
داستانهای ، آثارش شامل رمانهای تاریخز . ماریو وارگاس لوسا مدام ژانر نویسندگ

ز هستند و رمان تخییل ، رمان سیایس اجتمایع، اتوبیوگرافیک آمیر ز
رمانهای ضد ارتش  ضد دیکتاتوری او چنان جامع هستند که . طیز

 . میتوانند در هر جامعه ای اتفاق افتاده باشند 
ز و اروتیک. هر کدام از آثار او شامل عناض اتوبیوگرافیک است ز ، در آثار او غیر از طیز جانبداری از رسخپوستان کشور پرو نیر

 . میگردد 
، او در اروپا و آمریکا استاد دانشگاه و منقد ادت  بود . است ۲0۱0میالدی و برنده جایزه نوبل ادت  درسال  ۱۹۳۶ماریو وارگاس متولد 

ان یک مجله ادت  کوبات  شد و در سال    ۱۹۹0رئیس کانون نویسندگان کشورش گردید و در سال  ۱۹۷۶و در جواتز جزو رسدبیر
 در مقابل رقیبش نیاورد کاندیدای ریاست جمهوری کشور پرو بود ویل در انت

ز
وارگاس غالبا جمله ای از فلوبر را نقل . خابات رای کاف

 ادت  قابل تجمل نمود "
 

 . میکند که گفته بود " هستی را فقط میتوان با کمک نشئیك
ین آثار وارگاس  ز ، شهر و سگ ها  –مهمیی جنگ ، عمه ژولیا و خطاط، رسهنگ و گروهان زنان اش، بحث در کلیسای جامع، خانه سی 

 مایه در آب، جشن بز نر ، داستانهای مایتاس، در پایان دنیا 
ز
 ، اتوبیوگراف

 
ز نامادری، جنبه دیگر زندگ ، نمایشنامه قصه گو ، تحسیر

 . هستند ، و زمان شور و شوق، رمز و رازهای دون ریگو ، مرگ در آندن
 و شکست یک مبارز تروتسکیست مییر 

 
جشن  منظور نویسنده در رمان معروف ". دازد او در کتاب " داستانهای مایتاس " به زندگ

دازد که ارتش در جنگلهای آمازون ساخته . بز نر " یک دیکتاتور ارتش  است ز " او به تاری    خ یک فاحشه خانه مییر رمان " خانه سی 
ان معمویل جامعه تجاوز نکنند   یک. بود تا ارتش  ها به زنان و دخیی

ی
ارتش دیکتاتوری در یک   او در این رمان ارزشها و تصورات اخالف

 . کشور جهان سویم را نشان میدهد 
دازد که در اداره یک فاحشه خانه ناتون است ویل ادعای اداره جامعه فقر زده را  ماریو وارگاس به انتقاد از ارتش  فاسد و ناتوان مییر

ظالم و ، انتقاد از بچه ننه هات  که در ارتش، د در آثار او انتقاد از هرم حاکمیت در ارتش  است که خالقیت فردی را نابود میکن. دارد 
ز میکنند . زور گو میشوند  دازد که ترسوها و فاسدان معیارها را تعییر فعال مییر رمانهای ضد . او به انتقاد از یک جامعه مفعول و غیر

 . و رئالیستی انتقادی وارگاس در تمام دنیا مورد توجه روشنفکران اجتمایع قرار گرفته اند  دیکتاتوری
 

ستان پانتئون نویسنده؛ شهره آفاق۔ ۱۹۶  . یا گمنام قی 
 

 . و جدا ناپذیری ادبیات از سیاست، ویکتور هوگو 
Victor Hugo (1802 – 1885) 

 
به پایان خود نزدیک شده ، ویل اجتمایع فرانسه، نویسنده دوران رمانتیک، مشهوریت ویکتور هوگو ، انگار بعد از حدود دوقرن

ین نویسنده فرانسه کیست؟ آندره ژید بازهرخندی جواب داده بود ، سشدر جواب پر . باشد  . " متاسفانه ویکتور هوگو! ": بزرگیی

ویکتور هوگو ویل با مواضع گوناگون . ". دیوانه ای است که خودرا ویکتور هوگو میداند ، " ویکتور هوگو : منتقد دیگری گفته بود که
با این وجود . وی میگفت که ادبیات و سیاست از هم جداشدتز نیستند . بود سیایس ازآغاز طرفدار ومبلغ ادبیات اجتمایع 

ستان پانتئون انجام شد ، بعدازمرگ وی ستان مشاهیر یعتز قی  تاآنزمان ، اعالن عزای میل از طرف دولت شد و بخاک سپاری اودرقی 
 . این امتیازشامل مرگ هیچ ادیب منتقد مردیم نشده بود 

علنا سخن از "ادبیات  ۱۸۶4اوازسال ، زه اشاره میشد که آثاراوازابتدا حاوی یک روشنگری انقالت  بودند درتاری    خ ادبیات غرب امرو  
" بمیان آورد   یک هومانیسم مبارزه جویانه و عدالتخواهانه درادبیات ، خلفی

 
ز نمایندگ محبوبیت خاص آنزمان او بدلیل بعهده گرفیی

و و اراده انسان معمویل بود تربیت انسان ، پیام و مسئولیت او ، ازآغاز . بود  گرچه اودرآغاز آثاری رمانتیک آفرید ویل .  و ایمان به نیر
ز باربه  او ییك. امروزه ماشاهد توانات  های متنوع و گوناگون او هستیم از نویسندگان مردیم ادبیات جهاتز است که نخستیر

ز پرداخت فت انسان را از ن، وی تحول. موضوعات کارگران نیر ز مورد توجه قرار داده استتکامل و پیش  اندیشه نیر  و سیر
ی
. ظر اخالف

بایدباشد  ز ز بار تودههای مردیم را درمرکز وقایع داستان و . درنظر او ادبیات نه تنها رسگرم کننده بلکه ایدئولوژیک نیر او نخستیر
ه به زمان او باید گفت که وی با توج. وی میگفت که ادبیات نیم تواند از انظار و مشکالت عموم جداشود . رمانهای خودقرار داد 

 میان خانه شیشه ای
 

 . و بوتیقاهای ادت  حاکم انداخت تا آنان تکاتز بخود بدهند ، سیستم ها ، نظریه ها : آنزمان سنیك
و رمانتیک آلمان ، رمانتیک شدن ویکتورهوگو درآغاز وخلق آثاری درشعر   آثار شکسپیر درام و داستان راباید به حساب تعثیر

به ای عظیم به تئاترکالسیک فرانسه وارد آورد ، نمایشنامه نویش رمانتیک او . بشمارآورد  اودرمقدمه نمایشنامه )کرومول( . ضز
این مقدمه راامروزه یک مانیفست دورانساز آنزمان رمانتیسم بحساب . نمود  برنامه ادت  و بوتیقای مکتب رمانتیک فرانسه رااعالن

دازد خالف استاندال وبالزاک م وی. یم آورند  ز باید اجتمایع شود و به طرح واقعیات اجتمایع بیر او صحنه تئاتر را . یگفت که درام نیر
ود ، چون صحنه تئاتر ، مکاتز برای انتقاد اجتمایع و اخالق صحیح انساتز بشمار یم آورد  بخاطر . جهاتز است که رساغ سیاست میر
الیسم . هم افتادند  اینگونه نظرات آنزمان محافل طرفدار کالسیک و رمانتیک به جان رمانتیسم او رابطه نزدییك با مکتب سیایس لیی 

ز داشت وطه آنزمان سازگار میدید . نیر  . او اینگونه رمانتیک را با دین مسیخ و حکومت مش 
ز بار درسال    یک جایزه شعرنویش راازآن خود نمود و از لودویگ  ۱۷در سن  ۱۸۱۹هوگو نخستیر

 
یک بورس تحصییل  ۱۸سالگ

 مخلوط نمود و همچون ولتیر خودراشاعری سیایس نامید . ت نمود دریاف
اشعار اوآنزمان . اوبعدها شعرش را با موضوعات فلسفز
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ق ز دربرداشتند ، توجیه به طبیعت، نگایه به گذشته، غیر از انقالت  بودن، تحت تعثیر ادبیات رس  وی در . و یادی از غم ها را نیر

ز نامیده اند . ریت شاتوبریان خواهد رسید نوجواتز گفته بود که او روزی به مشهو  گرچه او تحت تعثیر ،  هوگو را شکسپیر رمان نیر
و سلطنت ، شورش کارگران پاریس، انقالب ژوالی فرانسه: ازطریق آثار او خواننده امروزه میتواند با . رمان تاریخز والیی اسکات است

وطه و ارتجاع حاکم آنزمان آشنا گردد  ین رمان تاریخز دوره رمانتیک فرانسه بشمار یم رمان " گوژپشت نیی . مش  دام " او را مهمیی
این . و ایدئولوژیک زمان خودرا باهم گره بزند ، ادت  ، سیایس، او موفق شد که تمایالت گوناگون فلسفز ، دررمان " ت  نوایان ". آورند 

و رمان " درفش سیاه " اورا . نده فرانسوی بود سالها ییك از مهم ترین آثار پرخوان، رمان بدلیل کوششهات  برای تشویق انسانیت
ین اثر ضد برده داری سیاهان اروپای استعمارگر آنزمان میدانند  گویا ،  او در رابطه با روبسپیر و مارات " ۹۳در رمان " سال . بزرگیی

 . مخالفت خودبا خشونت درانقالب اجتمایع را مطرح نموده است
ز سالهای    نمود د ۱۸۸۵-۱۸0۲ویکتور هوگو بیر

 
سالها در ، در دوران کودگ، او چون فرزند یک ژنرال ناپلئوتز بود . رفرانسه زندگ

بطور تمام وقت خودرا در خدمت ادبیات اجتمایع قرار ، وی بعداز تحصیل دردانشگاه پیل تکنیک پاریس. اسپانیا و ایتالیا بش برد 
 . داد 
هوگو سالها درمهاجرت دست به . ئون سوم نمود و اورا ناپلئون حقیر نامید هوگو در میانه سایل درآثارش دعوت به مبارزه علیه ناپل 

مبارزه سیایس و بازگشت دمکرایس زد ؛ در زمان او گویا ناپلئون های گوناگون درفرانسه برای کسب قدرت با همدیگر به مبارزه یم 
بعنوان نماینده مجلس و کاندید مقام رئیس  دست زد و سالها  به مبارزه برای آزادیهای اجتمایع ۱۸4۸هوگو ازسال . پرداختند 

ایل پرداخت ز نامیده اند . جمهوری به دفاع از ایدههای لیی   و چپ جمهوریخواه نیر
ی
ف ز و نماینده اصیل رمانتیک میی . هوگو را تئوریسیر

انهای انقالب از زندان، زمانیکه او نماینده جناح چپ مجلس بود  ز   . اقدام نمود ، به کوشش برای آزادی پارتیر
رمان : از آنجمله، هستند ، و قصیده های منظوم، چکامه، شبنامه، اعالمیه، مقاله سیایس، رمان، داستان، درام، آثار او شامل: شعر  
دام،  بینوایان جلدی ۵ درجواب پرونده ، روی بالس، ۱۸۷۳رمان ، افسانه جهان، ماسک خندان، شاه رسخوش، هونای، گوژپشت نیی

 یک آدم بیچاره، آخرین روز یک محکوم، درفش سیاه، ه قرونافسان، سایل وحشتناک، شایک
 

،  دریای کارگران، درباره مرگ و زندگ
ی، ۹۳سال ، کارگران دریا  ز  ، توجهات، اشعات و سایه ها ، برگهای پائیر

ی
ف تاکنون . و مقاله شکسپیر ، مجموعه چکامه و قصیدهها ، رس 

ز منتش  شده اند  ۲۱موعه آثاری مج، جلدی و در خارج از فرانسه 4۳در فرانسه مجموعه آثار   . جلدی از او نیر
ز ادبیات امروزه مدیع هستند که قش  کتابخوان زمان حال   و رمانهای ، بهیی یم شناسد تا هوگو را  مولیر و مالرمه را ، گرویه ازمورخیر

غالبا فراموش شده و نمایشنامه ها، محبوبیت خودراازدست داده اند ، بالزاک و فلوبر ، هوگو در رقابت باآثار استاندال ز ی هوگو نیر
 . ویل اشعار وی در آینده شانش برای محبوبیت میان خوانندگان خواهند داشت، اند 
 

  Werke der Weltliteratur. دوره های ادت  غرب و شاهکارهایش۔ ۱۹۷
 

 . خشم و نفرین خدایان و اسطوره گرات  ، دوره باستان -۱
ات. اثر اوریپیدس، مدآ . اثر سوفکلس، آنتی گون. اثر آشیلوس، اورستی . اثر ازوپ، افسانه ها  رافینس . اثر اریستفانس، لیسیسیی
افات. اثر اوید ، متامورفوزن. اثر ورژیل، انیس. اثر پلوتوس، آمفز ترون. اثر النگوس، و خلوعه  . اثر آگوستینس، اعیی

  
 . سدههای میانه ؛ خداجوت  و شوالیه ها  -۲

اسبورگ، تریستان. اثر آشنباخ، پارزیوال. اثر والیی فوگل وایده، گترانه نیبلون. اثر سید ، رسود قهرماتز  مرگ . اثر گوتفرید اشیی
 . اثر توماس مالوری، آرتوس

 
 . از رنسانس تا باروک -۳

ه ز ارکا ، گانسوییز  یک رویا است. اثر فلیکس دوگا ، یهودی اهل توله دو . اشعار فرانس ویلون. اثر پیی
 

. اثر پدرو کالدرون، زندگ

 . اثر گریملهاوزن، سیمپلیسموس ماجراجوت  
 
 . دوره روشنگری و رمانتیک -4

 و نظرات
 

ن، زندگ یعقوب قدری و . اثر ولیی ، کاندیده.  اثر گولدوتز ، خادم ارباب دوم. اثر فیدلینگ، تام جونز . اثر الورنس اشیی
ه دالکلوس، عشق های خطرناک. اثر دیدرو ، اربابش ز ، اما . اثر پیر اثر والیی ، ایوان هو . اثر ماری شیل ،فرانکن اشتاین. اثر آوسیی
یش کالیست، میشل کولهاس. اثر گوته، خویشوندی اختیاری. اسکات  یک آدم . اثر هافمن، مرد شتز . اثر هاییز

 
از زندگ

ت خامیسو ، اشعار عجیب پییی شلیم. اثر یوسف آیشندورف، مفلوک اثر ، موت  دیک. اثر جیمز کوپر ، آخرین مهیکان. اثر آلی 
 . مانزوتی  اثر آلساندرو ، نامزدها . ویلهرمان مل

 
 . دوره رئالیسم -۵

وم، اسب ابلق سوار . اثر گاتفرید کلر ، لباس آدم ساز است. اثر امییل برونته، اوج توفان اثر کالرو  ، پینوچیو . اثر تئودور اشیی
ز عجایب. کلودی  . اثر روبرت استون سون، جزیره گنج ها . اثر لویز کارول، آلیس در رسزمیر

 
 . ادبیات مدرن دوره -۶

 
 

یندبرگ، غم نامه. اثر کنوت هامسون، گرسنیك تصویر . سلما الگرلف اثر ، سفرهای نیل با غازهای وحش  . اثر اسیی
ر ، االغ خانم. اثر اسکار وایلد ، دوریان گرای ز . اثر هوفمنتال، هرکش. اثر ماریا ریلکه، یادداشتهای مالته. اثر آرتور شنییی

اندلو ، هشش نفر در جستجوی یک نویسند آن . اثر آنتوتز اگزوپری، شاهزاده کوچک. اثر دسپاسوس، مانهاتان. اثر پیر
 اثر گیورتی باساتی ، باغهای کونتتز . اثر توماس المپدوزا ، لئوپارد . اثر پریمو لوی، یک انسان است ؟
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 . شاهکارهای ادت  زمان حال در غرب -۷
 . اثر آلفرد آندرشن، زنگبار یا آخرین دلیل

ز
اف  نیویورک. اثر کورت فونه گوت، قصابخانه شماره پنج. سائل بلو  اثر ، ارس 

 
، تریلوگ

ون، سفر طویل. اثر استانیسالو لم، زوالریس. اثر پاول آوسیی   . اثر یورگ سمیر
 

 . شاهکارهای ادت  غرب۔ ۱۹۸
  

 ) بخش دوم (
 

رومئو و . اثر مونتیتز ، مقاالت . اثر رسوانتس، شوتدون کی. اثر بوکاسیو ، دکامرون. اثر دانته، کمدی الیه.  اثر هومر ، الیاس و ادیسه
افات. اثر مولیر ، دشمن بش  . اثر شکسپیر ، هاملت. اثر شکسپیر ، ژولیا  رنجهای عاشفی ورتر . اثر لسینگ، ناتان یهودی. اثر روسو ، اعیی
 کودکان. اثر شیلر ، ویلهلم تل. اثر گوته، فاوست یک و فاوست دو . اثر گوته، جوان

 
، مرگ دانتون. اثر برادران گریم، قصه های خانیك

 . اثر ادگار آلن پو ، قتل دونفره. اثر هاینه، آلمان یک افسانه زمستاتز . اثر بوشیز 
دام  اهل مونت کریستی . اثر ویکتور هوگو ، بیچاره گان. اثر بالزاک، رویاهای بربادرفته. اثر ویکتور هوگو ، کوژپشت نیی

ز
اف اثر ، ارس 

ز . وگولاثر گ، دماغ. آلکساندر دوما  ز ، یوگتز اویگیر اثر چارلز ، اولیور تویست. اثر هانس کریستیان آندرسن، قصه ها . اثر پوشکیر
ز  ز . اثر فلوبر ، مادام بواری. دیکیز آنا  . اثر تولستوی، جنگ و صلح. اثر داستایوسیك، تقسیر و گناه. اثر ژول ورن، سفر به مرکز زمیر
قلب . اثر کیپلینگ، کتابهای جنگیل.  اثر مارک تواین، ماجرای تام ساویر . ونتاناثر تئودور ف، الفز بریست. اثر تولستوی ٬کارنینا
اد ، سیایه یک ایبسن، نورا خانم. اثر بودلر ، خوشه های خشم. اثر یوسف کیز باغ . اثر اسکار وایلد ، تصویر دوریان گرای. اثر هیز
 . اثر کافکا ، محاکمه. مان هسهاثر هر ، سیدارتا . اثر توماس مان، خانواده بودن بروک. اثر چخوف، آلبالو 

ز . اثر برشت، اپرای سه شایه  ز ، میدان آلکس در برلیر اثر ، الیس. اثر مارسل پروست، در جستجوی زمان از دست رفته. اثر دوبلیر
ه دالووی. جیمز جویس ز ا باید ماتم زده باشد . اثر ویرجینیا وولف، دوشیر جهان . اثر توماس وایلد ، شهر کوچک مان. اثر اونایل، الکیی
 . اثر هوکسیل، زیبای جدید 

در . اثر بورخس، خیال ها . اثر لورکا ، خانه برناردا آلیاس. اثر کامو ، طاعون. اثر سارتر ، جامعه بسته. اثر جرج اورل، ۱۹۸4رمان سال  
. اثر همینگوی، مرد و دریا پیر . اثر آرتور میلر ، مرگ یک تاجر . اثر تانیس ویلیامز ، اشتیاق ایستگاه آخر . اثر ساموئل بکت، انتظار گودو 

یش بول، عکس جمیع با مادام. اثر گونیی گراس، طبل حلت  . اثر ماکس فریش، هومو فابر . اثر دورنمات، قاضز  زبان نجات . اثر هاییز
ناک، دکیی ژیواگو . اثر نابوکف، لولیتا خانم. اثر الیاس کانتی ، یافته ماریو وارگاس اثر ، قصه گو . اثر مارکز ، صد سال تنهات  . اثر پاسیی
  21. لوسا 
 

 کوتایه دارند ، درادبیات۔ ۲00
ز
 . ضدکمونیست ها بیوگراف

 

ض و   . صفحه گزارش امنیتی  80000شاعر معیی
 

 سابق واشغال وزارت اطالعات وامنیت آن کشور 
ی
ف مشخص شد که پرونده امنیتی ، بعدازانحالل نظام استالینیستی آلمان رس 

مند " صفحه گزارش رسیده است ؛ احتماال مجموعه آثار این شاعرآنزمان  80000آن کشور به حجم شاعروترانه رسای ، "وولف بیر
من درسال . به این وسعت نبودند! ، ساله 53  سوسیالیستی مهاجرت کرده بود  1953بیر

ی
ف ازآلمان غرت  رسمایه داری به آلمان رس 

درزمان جنگ جهاتز دوم به جرم کمونیست و یهودی  1943چون ازخانواده ای کمونیستی برخاسته بود و پدرش رانازی  ها درسال 
 . دربازداشت به قتل رسانده بودند ، بودن و مبارزات ضد فاشیستی 

ی
ف درسال ، اوبعدها بدلیل انتقادازسیستم استالینیستی آلمان رس 

ز پلنوم کمیته مرکزی حزب 11در . ممنوع القلم گردید  1965ازحزب کمونیست آن کشور اخراج ودرسال  1963 کمونیست آلمان   میر
 
ی
ف اجرای کنشتی به آن   بدعوت سندیکاهای کارگری آلمان غرت  جهت 1976وی ممنوع الشغل شد و زمانیکه درسال ، رس 

 ، کشورسفر کرده بود 
ی
ف من . از وی سلب ملیت شد و اجازه نیافت تا به کشور خودبازگردد ، به دلیل انتقاد از نظام آلمان رس  بیر

؛پیش ازآنکه همرا  مهاجرت کند درنوجواتز
ی
ف عضوسازمان جوانان حزب کمونیست آلمان ، ه مادرمبارز کمونیست اش به آلمان رس 

، و استالینیسم رسبازخانه ای، فاشیسم جدید ، ترانه ها و کنشت های خود به انتقاد از رسمایه داری، وی دراشعار . غرت  بود 
 و سلب شهروندی از وی. پرداخت

ی
ف ز : رسید یم پ، اوبعدازاخراج ازآلمان رس  " چرا باید سالح بدستان از گیتاربدستان این چنیر

سند ؟ "  . بیی
 با گردآوری امضاء درنامه رسگشاده ای به رسانه ها ،  بعدازسلب ملیت ازاو  

ی
ف مندان مقیم آلمان رس  گروه بیشماری ازنویسندگان و هیز

 شد و این عمل موج. خواهان همدردی و اتحاد بااوشدند ، و کمیته مرکزی حزب کمونیست
ی
ف ب خشم دولت استالینیستی آلمان رس 

 آن کشور شد  50و تنبیه ، تعقیب، به اخراج
 

به عظییم به فضای فرهنیك از جمله امضا  . نفر از امضاء کنندگان فوق پرداخت که ضز
اضز رسگشاده ش ، خانمهای کریستا ولف، کنندگان آن نامه اعیی مولر  –و سارا کیر راییز  ، ک بکر یور ، اشتفان هایم، و آقایان هاییز

ه بودند ، کونسه مند . و غیر ض، دربخش هات  ازآن نامه آمده " بیر ز معیی ، شاعری منتقد و ناآرام ؛ همانطور که غالب شاعران پیشیر
من هیچگاه جای شک . جامعه سوسیالیستی بایدخالف جوامع دیکتاتوری توانات  پاسخ به اینگونه انتقادهاراداشته باشد . بودند  بیر

اض میکنیم و خواهان تجدیدنظر درحکم اعالن شده فوق . فدار چه نظایم استنگذاشت که طر  ماعلیه سلب شهروندی اواعیی
 بایدازشاعران خود وحشت داشته باشد؟ ". هستیم

ی
ف ز به انتقاد ازبرنامه اتیم آلمان. آیا آلمان رس  من درآلمان غرت  نیر و ، بیر

 میدانست که درآلمان غرت  . پرداختطرفداری از جنبش سندیکات  و سازمانهای مستقل مردیم 
ی
ف اوخودرا مهماتز از آلمان رس 

نسبت به سوسیالیسم وفاداراست ز اتز توده ای گفت که او  1989وی درزمان گورباچف ووحدت دوآلمان درسال . نیر دریک سخیز
"  . ازسیاست است، خواهان اخراج "کله بتوتز های حزب استالینیستی



195 

 
 سالها ال

ی
ف آلوده کننده حزب  ، ضد کمونیست، فردگرای آنارشیست، قات  مانند: دشمن اصویل سوسیالیسمرسانه های آلمان رس 

ه به او دادند و وی را لذت جو ، شاعر دهن دریده، کارگران ز میگفت که او دشمن رسیم و . فاسد و مبتذل نامیدند ، وغیر من به طیز بیر
من را درکنار اشتفان های. شناخته شده استالینیسم است  مولر متهم به شکایک و آنارشیسم بورژوات  نمودند آنها بیر

من . م و هاییز بیر
ین تصمیم او کمونیست شدن بود : درباره برشت گفته بود که و بدترین تصمیم او کمونیست ماندن بود " و کسیکه تغییر  ، " بهیی

بخش دیگری از رسانه های آلمان . زودتر کشته خواهد شد ، و کسیکه خودرا بخطر نیندازد . نسبت به خود وفادارمانده است، کند 
 مدیع شدند که بااخراج وی ازکشور 

ی
ف اوشده اند ، رس  من میگفت که یک رابطه دیالکتییك میان . موجب اسطوره شدن بیشیی بیر

او . انتقاداوشامل "جمهوری کپیك" و "کله بتوتز های" استالینیستی کمیته مرکزی هستند . انتقادسیایس و مسایل شخیص وجود دارد 
 یم نمود  اره به اختالفاش

ی
ف  . ادعاهای آرمان گرایانه و واقعیات روزمره درآلمان رس 
من اززمان اقامت درآلمان غرت  به انتشار مقاالتی درباره مسائل روز  ال پرداخته است بیر  خواه و چپ لیی 

ی
. در مطبوعات ترف

ز ، بوشیز : اوتاکنون به دریافت جوایز  وی با گذشت زمان . نائل آمده است، زه یهودیان گالینسیكو جای، شهر وایمار ، فونتان، هلدرلیر
نفر از  30بیش از ، او درزمان حاکمیت فاشیسم درآلمان، به نقل از تاری    خ. تمایالت بازگشت به ریشه های یهودی خودیافته است

 . خویشاوندان خودرااز دست داد 
اضز اودرسنت اشعار هاینه مندانه واعیی ، اودراشعارش به استفاده اززبان عامیانه. هستند ، و ویلون ،برشت، اشعاروترانه های هیز

ههای شخیص وتاریخز -اشعارانتقادی، ترانه های صلح خواهانه. سیایس یم پردازد -زبان روزمره و نقل قولهای ادت   ز اجتمایع اوباانگیر
اودرییك . یگرآثاراوهستند ازخصوصیات د، شکایک ورسزنش، انتقاد . خشن و ت  تعارف است، مهاجم، اودرنوشته هایش. هستند 

 . مرده یا زنده "، " رسبازها همه یک اشتیاق دارند : ازاشعارش میگوید 
من اومدتی . فلسفه و ریاضیات خواننده بود ، دردانشگاه اقتصاد سیایس، و ترانه رسا ، آهنگساز ، خواننده، نویسنده، شاعر ، وولف بیر

ه، ازجمله آموزگاران او . درتئاتربرشت به فعالیت پرداخت از: ژان پیر ترانه رسایان سدههای میانه مانند: ویلون و ، و برشت، هاینه، غیر
 . فرانسیس هستند 
نباشید–بازبان مارکس و انگلس : ازجمله آثار او   پیش ازمرگ وجود دارد -منتظر روزهای بهیی

 
جریان سوسیالیستی ، تاری    خ -یک زندگ

  -باوجوداین -خودراخواهدپیمود
 

سیم  -نسل بعدازتو! ، برشت -جهان زیباست -ه بدلیل سقوط ازآسمانمرگ فرشت -نیمه زندگ
ماوجنون  -دلقک صلح –ارثیه  -آوازهای تنفر، ترانه های عشق -نمایشنامه اژدها -یک قصه زمستاتز ، آلمان -چنگ موسیسفی 

 تلخ و  -درمیان آلمانیها، درباره آلمان -مجموعه اشعار -ازسلب ملیت تاانقالب نوامر -امید
 

ینزندگ ایکاروس  -برای رفقایم -شیر
بوتیقای  -ترانه های عشفی  –سقوط دادالوس  –تمام ترانه ها  -سال درغرب13 -باریکادها و سخره میمونها -جهان وارونه -پرویش

ز  –پله ای شعروترانه 8  . هستند  –و بهشت روی زمیر
 

 شامل، مقاالت همراه در اینجا ۔ ۲0۱
 

 . سوسیالیستی  کالسیک و رئالیسم  ادبیات روس میان
 . است چهار در تبعید ، پنج جایزه نوبل

 . ادبیات رئالیستی در روسیه تزاری
 

و از رئالیسم تا ، از رمانتیک تا دوره رئالیسم، از روشنگری تا دوره رمانتیک–در تاری    خ ادبیات روس خواننده شاهد سه دوره ادت  
وع انقالب او به . ادبیات انقالب بود ، ت روس مدیع است که مکتب ادت  رئالیسمایمانوئل وگمن در کتاب تاری    خ ادبیا. میشود ، رس 

ز تزار آلکساندر اول ۱۸۵۱وقایع تاریخز آنزمان اشاره میکند و مینویسد که در سال  ال و روشنگر بود ،  با اطالع پیشیر ، که حاکیم لیی 
 . بقتل رسید ، که حاکیم مستبد بود ،  تزار پاول اول

ز و جنبش اجتمایع دکابریستها بود این دوره زمان خالقیت ادت   به ترجمه آثار مشهور غرت  ، منقد ادت  معروف، بلینسیك. پوشکیر
 . و ورژیل پرداخت، هومر ، فونتان ف پارتز ، شیلر ، گوته،  بایرون، والیی اسکات، گلداسمیت  –مانند 

. مبارز دکابریست داد  ۵به اعدام  در دوره حاکمیت خود دستور ، تزار روسیه بود  ۱۸۲۵-۱۸۵۵نیکالوس اول که میان سالهای 

 . دکابریستها میگفتند که در روسیه تاج و رسبازخانه بر مردم حکومت میکنند و سانسور تا مرز آبزورد پیش رفته است
ز ، لرمانتف، در این دوره از طریق آثار گوگول هرتسن غیبگویانه مینویسد که . ادبیات تبدیل به سالج اجتمایع شده بود ، و پوشکیر

ز . ادبیات تنها تریبوتز است که از آنجا میشود فریاد زد ، ون حاکمان آزادی را از مردم ربوده اند چ ،  منقدین ادت  به نقش پوشکیر
 . گوگول و لرمانتف در رشد رمان رویس و عبور ادبیات رمانتیک به ادبیات رئالیتی اشاره میکنند 

ز میان سالهای   نمود  ۱۷۹۹-۱۸۳۷پوشکیر
 

وت  تازه داد و نویسندگان مکتب  در این زمان. زندگ بلینسیك به کوشش نقد ادت  نیر
ز راه مکتب رئالیسم را در روسیه هموار کردند ، لرمانتف، ادبیات طبییع و اهل قلیم مثل گوگول غیر از فعالیتهای . و پوشکیر

ز به طرح پرسشهای سیایس اجتمایع پرداخت، ژورنالیستی در این دوره چرنیشفسیك و ، نند هرتسننویسندگاتز ما. ادبیات نیر
 . را صاف کردند  ۱۸۶۱راه رفرم اجتمایع سال ، دوبرولیب از طریق آثارشان
ز نیکالوس اول شد  ۱۸۵۵رسانجام زماتز که در سال  در . روسیه نفس نسبتا تازه ای کشید ، آلکساندر دوم و اصالحگرات  اش جانشیر

ز وارد مبارزه اجتمایع شدند و م پلخانف با . یخواستند تا روسیه را از طریق انقالب اجتمایع نجات دهند این دوره پوپولیستها نیر
ز در سال . اشاره به آنان میگفت که ترور شخیص حاکمان نقش مثبت انقالت  ندارد  ز بار سخن از انقالبیون حرفه  ۱۹0۳لنیر نخستیر

ز فعالیت سیایس اجتمایع یم نمایند   . ای راند که در یک سازمان آهنیر
بدست  خواننده اطالعات زیادی در باره روسیه پیش از انقالب و بعد از آن، یشود که از طریق آثار ادت  تورگنیفامروزه اشاره م

ی قرن بیست شدند ، نویسندگان بعد از رفرم. آورد   مکتب ادت  " هیز برای هیز ، ۱۹قرن  ۵0در دهه . پیشگامان رمان و ادبیات پرولیی
ز در روسیه تزاری بصورت مکتت  مستقل ال در ادبیات این زمان بسیار . فعال بود  نیر اسالوگرایان ناسیونالیست و غرب گرایان لیی 

لقب غولهای ادت   ، در پایان این سالها دو نویسنده مهم روس مانند داستایوسیك و تولستوی که در تاری    خ ادبیات جهان. فعال بودند 
 . آغاز به خالقیت رمان و ادبیات جاودانه کردند ، گرفته اند 
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ز فلسط اتیادب۔ ۲0۲   خاك !  افسانه - یر
 

داد / درختمان را قطع كردند / تا یعطر م یش بو ین گردن دلدار بود / و موهایش / آذیم / و چون شكوفه هایداشت ما درخت نارنخ  
نارنج و تون و یقطع شده ز  یات درختهایادب، تر ات فلسطینگونه ادبیذوقمندان به استعاره به ا. بهار در چشمانمان خاموش شود 

 . ند یگو یمو میل
ز د از فرهنگ معاض فلسطیشا -ات مقاومتیادب –عنوان  سنده ینو ، داسیل بیخل. ات ما وارد شدهیادب  به جامعه شنایسیر
 : د یگو یم تز یفلسط

 
ش است سنده واقیعینو  تیمرگ و خالق، زندگ ز فلسط ات داستاتز یزمان تولد ادب. در خدمت هیز د سال ی را بایر

ه و یات گر یاز ادب ن آثار او را بخش  یگرچه منتقد،  منتش  شد ، راتز یا فیمحمد س كوتاه  یكه كتاب داستانها  یروز ، دانست 1937
ز محمد شاه. دانند یو ماتم و اشك م یزار  انه كوچه یف آداب و رسوم و بكاربردن زبان عامیبه علت توص، تز یگر فلسطیسنده دینو ، یر

 
ز
  و بازار و معرف

 
ز داستان كوتاه دست كش. دهد یط اطراف خود نشان میاز محزنده  یر یتصو ، ت  روستا زندگ د و یاو بعدها از نوشیی
ز ات فلسطیادب. به خلق رمان پرداخت  عرت   یر كشورهایكه در سا  اتی یادب عتز ی، د یات تبعیادب: شود شامل سه بخش دانستی را میر

، گر یبخش د. آورند  ن بخش بحساب نیمیجزء ا كا را رسما یم اروپا و آمر یات افراد مقیادب. شود یها نوشته م تز یاز طرف فلسط
هرسه . ل استیم ارسائیدرون و مق یها تز یات فلسطیادب، بخش سوم. مانند نوار غزه و غرب رود اردن است اشغایل ات نواجیادب

ك یده ل نشان دهنیدرون ارسائ یها تز یات فلسطیو ادب، ات مناطق اشغایلیادب، د یات تبعیادب عتز ی، تز یات فلسطیشاخه ادب
ز ات فلسطیداستان كوتاه در ادب. هستند  ات داستاتز ینه ادبیدر زم حركت تكامیل م و یات تسلیحركت از ادب:  سه مشخصه دارد یر

ضیبه ادب یدیناام اضز یو حركت از ادب، ات معیی ات یادب: ت دارد یات سه خصوصینگونه ادبیا. ات مبارز و انقالت  یبه ادب ات اعیی
نها یل فاجعه اشغال رسزمیكه به دل  اتی یادب. ات ترجمه شدهیو ادب، سندگان مشهور جهاتز یاز نو  یدیتقلات یادب، یخود و میل بویم

ز ستم فلسطیل قرن بیاوا ات داستاتز یادب. ك افشده و مغموم استیاحساسات رمانت یحاو ، و رانده شدن مردم بوجود آمد   یر
رسانها  یتهاینكه به علت فعالیتا ا، و شعر رقابت كند  نظیم اتیدهها سال نتوانست با ادب، انهیخاورم یر كشورهایهمچون سا

  ایسیان خوانندگان موضوعات سیداستان كوتاه در م، مخصوصا مطبوعات
 

خ ی    در تار . دا نمود یدوستداران خود را پ، و فرهنیك
میادب، اتیادب ز درن غرب مانند آثار ات میادب با نقد و برریس. ت خاص خود را داشتیشه اهمیات مسئول همیادب عتز ی، ات ملیی
ز ات مسئول نیك ادبیو استت شنایس ت  بایز ، ا ولفینیرجیو  و ، كامو ،  فاكیز ، كافكا ،  سیجو  مه یدر ن. ش گذاشتیت خود را به نمای اهمیر

ز خوانندگان خود را ن، كامو   و  سارتر  ات مسئولیادب، ستمیاول قرن ب   كیدئولوژ یا ستی یالیستنسیو اگز  ستی یات ماركسیادب. نمود   راضز یر
ز تضاد ب. ان اهل كتاب با مشكل روبرو شدند یدرم، داشتند  یواضح و قو  غاتی یكه جنبه تبل بدون مقاومت و   مرگ هزاران قرباتز یر

سم و یماركس یدئولوژ یا، ل كرده در خارجیان قش  تحصیدر م. نانه كامال آشكار شد یات مسئول خوشبیادب ستی یالیسم سوسیرئال
  یبود برا ش  یتجربه و آزما، ر جوامعیهمچون سا شیداستان كوتاه نو . شد یرفته میپذ یانتقادسم معموال بدون برخورد یونالیناس
ده تر   یكارها  . دانند یم -ات مقاومتیادب –را به سبب فعاالن  شیاشاعه رمان نو ، كارشناسان  بعیصز . از جمله خلق رمان، كسیی

 یتوان گفت كه آنها همیل میساكن درون ارسائ یها تز یدر مورد فلسط
 

آنها جون . نند یب ل یمیارسائ شه خود را در محاضه فرهنیك
 یها به دل تز یر فلسطیسا

 
. ات پرداختند یدر ادب یكیاز مبارزات و مقاومت چر  یعرب به جانبدار  یاز شكست ارتش ها ل رسخوردگ

 یدر نش   ل فقط گایهیساكن ارسائ یها تز یاثار اهل قلم فلسط
ی
ف  صبح د و یجد، ا تحاد  التل از جمله در مجیو چپ ارسائ ات میی

ات عرب یورود و فروش ادب. ه شد یل تهیدر ارسائ از پنجاه كتاب ممنوع ادت   ایهیست سیل 1981تا سال . شدند یچاپ و منتش  م
اضز یادب مخصوصا  ل قوایها ز یدر كتابخانه ها و كتاب فروش اشغایل و مقاومت در نواج ات اعیی ، ت  یل حبیام. بود  اشغایل یر كنیی

ز اسلحه ا: د یگو یل میم ارسائیمق تز یه زن فلسطسندینو  ان یهمانطور كه ب، پوشاند  ت را یمیشخص ینم كه ضعفهایب یم یمن در طیز
ز ن، ك اثر یتراژد  ی ایر

 
داستان كوتاه بلكه در  ینه هایكه نه تنها در زم  تز یسندگان فلسطیگر نو یاز جمله د. را در خود دارد  ن برجستیك

 قیتوف، اعظم هیر سم، ابوشوار  توان از راشد یم، فعال هستند  یو روزنامه نگار ، ترجمه. نقد ادت  ، مانر ، شنامهینما، شعر : ینه هایزم
ز ن هلوفی خیو ، یر محمود شك، اضیف  .  نام برد یر

 

 . ادبیات و انقالب۔ ۲0۳ 
 

 . بخش و دوره ای از ادبیات روس
 

و از رئالیسم تا ، از رمانتیک تا دوره رئالیسم، وره رمانتیکاز روشنگری تا د–خواننده شاهد سه دوره ادت  ، در تاری    خ ادبیات روس
وع انقالب او به . ادبیات انقالب بود ، ایمانوئل وگمن در کتاب تاری    خ ادبیات روس مدیع است که مکتب ادت  رئالیسم. میشود ، رس 

ز تزار آلکساند ۱۸۵۱وقایع تاریخز آنزمان اشاره میکند و مینویسد که در سال  ال و روشنگر بود با اطالع پیشیر ، ر اول ؛ که حاکیم لیی 
 . بقتل رسید ، تزار پاول اول ؛ که حاکیم مستبد بود 

ز و جنبش اجتمایع دکابریستها بود ، این دوره به ترجمه آثار مشهور غرت  ، منقد ادت  معروف، بلینسیك. زمان خالقیت ادت  پوشکیر
 . و ورژیل پرداخت، هومر ، پارتز ، تانفون، شیلر ، گوته،  بایرون، والیی اسکات، گلداسمیت  –مانند 

. مبارز دکابریست داد  ۵در دوره حاکمیت خود دستور به اعدام ، تزار روسیه بود  ۱۸۲۵-۱۸۵۵نیکالوس اول که میان سالهای 

 . دکابریستها میگفتند که در روسیه تاج و رسبازخانه بر مردم حکومت میکنند و سانسور تا مرز آبزورد پیش رفته است
ز ، لرمانتف، دوره از طریق آثار گوگول در این هرتسن غیبگویانه مینویسد که . ادبیات تبدیل به سالج اجتمایع شده بود ، و پوشکیر

ز . ادبیات تنها تریبوتز است که از آنجا میشود فریاد زد ، چون حاکمان آزادی را از مردم ربوده اند  ،  منقدین ادت  به نقش پوشکیر
 . رویس و عبور ادبیات رمانتیک به ادبیات رئالیستی اشاره میکنند گوگول و لرمانتف در رشد رمان 

ز میان سالهای   نمود  ۱۷۹۹-۱۸۳۷پوشکیر
 

وت  تازه داد و نویسندگان مکتب ، در این زمان بلینسیك به کوشش نقد ادت  . زندگ نیر
ز راه مکتب رئالیسم را در روسیه ه، لرمانتف، ادبیات طبییع و اهل قلیم مثل گوگول غیر از فعالیتهای . موار کردند و پوشکیر
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ز به طرح پرسشهای سیایس اجتمایع پرداخت، ژورنالیستی در این دوره چرنیشفسیك و ، نویسندگاتز مانند هرتسن. ادبیات نیر

 . را صاف کردند  ۱۸۶۱راه رفرم اجتمایع سال ، دوبرولیب از طریق آثارشان
ز نیکالوس اول شد آلکساندر دوم و اصالحگرا ۱۸۵۵رسانجام زماتز که در سال  در . روسیه نفس نسبتا تازه ای کشید ، ت  اش جانشیر

ز وارد مبارزه اجتمایع شدند و میخواستند تا روسیه را از طریق انقالب اجتمایع نجات دهند  پلخانف با . این دوره پوپولیستها نیر
ز در سال . اشاره به آنان میگفت که ترور شخیص حاکمان نقش مثبت انقالت  ندارد  ز بار سخن از انقالبیون حرفه  ۱۹0۳لنیر نخستیر

ز   . فعالیت سیایس اجتمایع یم نمایند ، ای راند که در یک سازمان آهنیر
بدست  خواننده اطالعات زیادی در باره روسیه پیش از انقالب و بعد از آن، امروزه اشاره میشود که از طریق آثار ادت  تورگنیف

ی قرن بیست شدند پیشگامان ر ، نویسندگان بعد از رفرم. آورد  مکتب ادت  " هیز برای ، ۱۹قرن  ۵0در دهه . مان و ادبیات پرولیی
" ز در روسیه تزاری بصورت مکتت  مستقل فعال بود  هیز ال در ادبیات این زمان . نیر اسالوگرایان ناسیونالیست و غرب گرایان لیی 

لقب ، ایوسیك و تولستوی که در تاری    خ ادبیات جهاندر پایان این سالها دو نویسنده مهم روس مانند داست. بسیار فعال بودند 
 . آغاز به خالقیت رمان و ادبیات جاودانه کردند ، غولهای ادت  گرفته اند 

 

 . ادبیات روس، از تزارها تا رفقا ۔ ۲04
 

 . دوران کودگ ادبیات روس
 

نابیع اشاره به وجود ادبیات روس از قرن گرچه م.  ادبیات همیشه انعکاس نویع جهانبیتز اجتمایع نویسنده و زمان خود بوده است
دازند  ۱۷میالدی یم نمایند ویل غالب کتابهای تاری    خ ادبیات از قرن  ۱۱  ادبیات این کشور مییر

ز
ادبیات روس ییك از . به معرف

ین ادبیات میل جهان است که سهیم مهم در ادبیات جهاتز دارد    میالدی آثار و نویسندگاتز به زبان ۱۱از قرن . مهمیی
ی
ف اسالو رس 

، قرن بیست ۳0در دهه . سال طول کشید  ۱۲0اروپات  نمودن جامعه و فرهنگ روس بیش از ، در زمان تزارها . وجود داشته اند 
 . مکتب ادت  رئالیسم سوسیالیستی کوشید تا مکتب ادت  حاکم در شوروی سابق گردد 

در . ای تاتار و خزرها از همسایگان جنوت  اسالوهای روس بوده اند قرنها ترکه. روسها وابسته به خانواده زباتز و قویم اسالو هستند  
رسانجام خانواده رومانف در . تاتارها بعدها سه قرن بر روسیه حاکم شدند . مسیحیت دین رسیم روسیه شد ، میالدی ۹۸۸سال 
 کبیر در سال . به تخت سلطنت روسیه نشست ۱۶۱۳سال 

وی میگفت  . کشور بود   سال حاکم این ۳0تزار روسیه شد و  ۱۶۸۹پیی
 . وی در ابتدا شغل کشتی سازی را آموخته بود . که او " آموزنده ای میان آموزنده ها است "

وگراد در سال . میلیون نفر از جمله کشورهات  با جمعیت متوسط در اروپا بود  ۸-۱۲روسیه آنزمان با جمعیتی میان   ۱۷0۳شهر پیی
پیی  . روسیه تزاری سواحل جنوت  و غرت  دریای خزر را اشغال نمود  ۱۷۲۲در جنگ . ید پایتخت روسیه گرد ۱۷۱۲بنا شد و در سال 

وز شد ، ترکیه، کبیر توانست از نظر نظایم بر علیه کشورهای همسایه خود مانند سوئد   . و ایران پیر
 

 کبیر خود را تزاری فرهنیك
پیی

 . قات نمود میدانست که تحت تاثیر فلسفه الیبنیتس بود و سه بار شخصا با وی مال
روسها بعدها از نظر . وارد روسیه شد  ۱۷جنبش رنسانس و هومانیسم با تاخیر فراوان در قرن ، بر اثر قرنها جدات  روسیه از اروپا 

در قرن . ادبیات روس از آغاز ادبیاتی با جریان غالب رئالیستی بوده. استاد فرم رمان و داستان نویش روایتی در جهان شدند ، ادت  
 مکتب رئالیسم سوسیالیستی در روسیه غالب شدند ، قرن بیست ۳0ادبیات رئالیسم انتقادی و از دهه  ۱۹و  ۱۸

ی استتیک ۱۸۵4-۱۸۶۹میان سالهای  ز نماینده ادبیات هیز در زمان . و گوگول نماینده ادبیات اجتمایع و انتقادی بودند ، پوشکیر
ز  بهانه بورژوات  بودن رد نمود و آنرا نتیجه بحران جهان رسمایه داری ادبیات مدرن را به ، مکتب رئالیسم سوسیالیستی ، استالیر
 . در ادبیات روس پرداخت سالها به انکار ادبیات دوره باروک، تاری    خ ادبیات روس در بند دگم های ادبیات رئالیستی . دانست
 کبیر بعد از به قدرت رس. در روسیه تزاری چند نویسنده محدود بیشیی وجود نداشت ۱۷۵0در سال 

یک قرن و نیم طول  ، یدن پیی
وگراد قرنها گوناگون . کشید تا ادبیات روس محبوبیت جهاتز یافت صفات اروپات  ادبیات روس به سبب دو پایتخت مسکو و پیی

وگراد بیشیی نماینده ادبیات غرت  طرفدار هلند  ت  و مسکو مبلغ ادبیات میل روس و استقالل اد، و فرانسه شد ، آلمان، بودند ؛ پیی
 از اروپا بودند ، گرچه حاکماتز مانند تزار پاول،  بود 

 
ز خواهان استقالل فرهنیك ادبیات روس ویل نتوانست از ، نیکالوس اول و استالیر

حتی ریشه های فرهنگ اسالوگرایان و غرب گرایان روسیه در روشنگری راسیونالیستی و فلسفه . ادبیات اروپات  ت  تاثیر بماند 
 رمانتیک اروپ

 
 گردید ، ا بودند فرهنیك

 
در جشتز به  ۱۹۹۹در سال . یعتز ادبیات آینه گفتمان میان این جریانات سیایس فرهنیك

ز گفته شد که او باید نقطه وحدت تمام روسها گردد  ۲00مناسبت  ز سال تولد پوشکیر  . میر
،  مکتبهای ادت  مانند باروک، تی  در روسیه پیش از انقالب اک. میان باروک و کالسیسم بود ، ۱۷00-۱۷۹0ادبیات روس میان سالهای 

 روسیه سه زن تزار بنامهای آنا . و روکوکو حاکم بودند ، احساسات گرات  ، کالسیسم
 

ابت، در تاری    خ فرهنیك ز و کاترینیای دوم نقش ، الیر
ت، وی با دیدرو . ادبیات روی تخت سلطنت تزاری حاکم بود ، اشاره میشود که در زمان کاترین دوم. مهیم داشتند  و ولتیر  ،آلمی 

 . او را برای لغو نظام مالک الرعیتی قانع نماید  ۱۷۷4دیدرو کوشید تا در سال . رابطه حضوری و مکاتبه ای داشت
، کاترین دو م.  دانشگاه مسکو و مرکزی برای تحقیق و تبلیغ ادبیات افتتاح شدند  ۱۷۵۵، و در سال، آکادیم علوم ۱۷4۸، در سال

ز گردید تزاری مشوق ادبیات بود که به نش   ز " نیر افیت روس بود که به دلیل  ۱۸در قرن .  مجله ای ادت  با عنوان " همه چیر ارس 
 ۱۷۳۹در سال . لوموسف ییك از آغازگرایان رفرم زبان و تئوری ادت  در روسیه تزاری است. قش  حامل ادبیات گردید ، باسواد بودن

از ، گرچه لوموسف خود را خادم دولت و سلطنت تزار میدانست.  اد زبان اسالوکلیسات  جای خود را به عناض زبان امروزی رویس د
 . زمان او زبان ادت  امروزی روس آغاز به رشد نمود و زبان رسیم روسیه فعیل شد 

 

 تا همجنسگرات  ! ۔ ۲0۵
 از جهان پهلواتز

 

 . حقایق و خیال ها ، دوره باستان
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 رواج همجنسگرات  در مراکز اموزیس  ی

ونان و رم باستان امروزه اشاره میشود که این شایعه مخالف هدف درباره ادعای تاریخز
؛ میتوانستند در ، میباشد ؛ چگونه ملیجک های قرباتز نظام طبقاتی باستان، که تربیت قهرمان و جهانپهلوان و گالدیاتور بود   آموزیس 
 بشوند ؟ سنبل شجاعت و جوانمردی و قهرماتز و دولتمردی و وطن پرستی و دانش دوستی ، سن بلوغ

ز کوشید تا از اروتیک یک . شهوی اروتیک همجنسگرات  را رد میکرد  -جنبه جنش، معروف آنزمان، حتی سقراط افالتون نیر
ز مبارزه ، گزنفون همچون سیستم نظایم اسپارت.  روشنگری اجتمایع بسازد  نه تنها اروتیک را سانسور میکرد بلکه علیه آن نیر

 . مینمود 
.  توده ای را نتیجه جنون تودهها میدانست چون در نظر او حتی حیوانات اهیل پررو و طلبکار! میشوند افلتاون انقالب اجتمایع

یت فقیر جامعه حکومت کند آن نظام را الیگاریس   یت فقیر جامعه بر گروه  ، ارسطو میگفت اگر گروه کوچیك پولدار بر اکی  و اگر اکی 
 .  نامید آنرا باید دمکرایس، کوچیك آدم پولدار تسلط یابند 

سد آیا سیاست . امروزه اشاره میشود که در زمان سقراط و افالتون هنوز علم منطق کشف نشده بود   بنام منون مییر
ز
فیلسوف

ین تنبیه آنست که اگر انسان نتواند . آموختتز است ؟ و سقراط از او سئوال نمود که آیا تقوا یادگرفتتز است ؟ او میگفت که بزرگیی
خالف منافع ، ارسطو بعدها نوشت کسیکه خالف اخالق رفتار کند . یق حاکمان ت  لیاقت بر او حکومت شود حکومت کند و از طر 
 . خود عمل کرده است

 و آموزنده باشد و شاعران باید زیر نظر 
ی
او . و آثارشان باید سانسور شوند ، افالتون در کتاب دولت مینویسد که ادبیات باید اخالف

 مورد توجه قرار  ،  هیز و ادبیات پرداختدر این کتاب به انتقاد از 
ی
گرچه آندوره این اثر بعنوان فلسفه سیایس و بعدها کتات  اخالف

 . گرفت
ز خاص خود ، او خالف ماکیاویل. حاکمیت فیلسوفان آرزو شده است، در دولت اتوپیستی افالتون  با قوانیر

سیاست را میداتز
او . متهم به بیگانه بودن با جهان و واقعیات شد ، و حاکمیت فیلسوفان، هیز افالون بدلیل تبلیغ سانسور ادبیات و . نمیدانست

ز را قبول نداشت چون وی حاکمیت دمکرایس را رد میکرد   . انقالب از پاییر
افیت غیر دمکراتیک آتن، افالتون با رد انقالب  خود به ارس 

 
ایط استثنات  ،  را نشان داد  وابستیك

 رشد دولت ایده آل بر ، گرچه او در رس 
بعدها کانت نوشت که تصاحب . تنها ماند ، افالتون با پیشنهاد حاکمیت فیلسوفان. اثر دمکرایس را پدیده ای ممکن بحساب یم آورد 

 . قدرت موجب فساد اخالق و ناتواتز قضاوت عقل میشود 
افالتون . امعه شهری آتنامروزه اشاره میشود که کتاب سیاست افالتون جوات  است به خواسته های دمکراتیک ویل فردگرایانه ج
او حتی گایه با دیکتاتورها . از سیاست اصالحگرایانه دیون حمایت میکرد گرچه او به علت رفتار دیکتاتوری اش بعدها بقتل رسید 

اکوس گرچه از طرف مردم انتخاب شد . همکاری نمود   . بعدها تبدیل به یک دیکتاتور شد ، دیونیس حاکم و دیکتاتور شهر سیر
افالتون  . ید در مقابل تراسیماکوس ثابت کند که عدالت بر ت  عدالتی مزیت دارد ویل او نتوانست این حکم را ثابت کند سقراط کوش

 . کوشید تا در کتاب دولت خود به حل این بحث کمک کند 
به ، باره رفتار حاکمان در  او در کتاب " تربیت کورش ". گزنفون را امروزه ییك از متفکرین مهم فلسفه سیایس یونان باستان میدانند 

وی . والیتی اداره کنند  -او توصیه میکرد که یونانیها باید مانند ایرانیان کشورشان را بصورت ایالتی . جمع آوری جمالت قصار پرداخت
 
 

مرتاض  چون قبال مثل، دولوکس و بریز و به پاش آشنا شدند  مدیع بود که ایرانیان از طریق مادر کورش که از مادها بود با زندگ
 میکردند 

 
 . های هندی زندگ

گرچه او موجب آزادی یهودیان از زندان ،  یک ماکیاولیست یعتز سیاستمدار قدرت بود ، بزبان امروزی، گزنفون مینویسد که کوروش
 نام . بابل شد 

ی
ف امروزه حکومت آنزمان کوروش را با حکومت اسپارت و پروس آلمان مقایسه کرده و به آن یک دولت پروس رس 

 . اده اند نه
وز شد ، رسانجام با شکست ایران در مقابل دولت مقدوتز   پیر

ی
ف از جمله دیگر خلقهای . فرهنگ هلتز بر فرهنگ خاورمیانه ای رس 

اسکند مقدوتز آنزمان مبلغ اندیشه برادری میان خلقها . فنیفی ها و یهودیها بودند ، مرصیها ، یونانیها ، کارتاژها ،  آنزمان دوره باستان
 داشت حقوق بش  او ریشه در فلسفه حقوق طبییعایده . بود 

ی
، جنبش مهم دیگر روشنگری یونان باستان. فیلسوفان رواف

 . سوفسطائیان بودند 
امون هدف دیکتاتوری ز نوشت، ارسطو پیر ویل موقعیکه اسکندر مقدوتز ادعای ، که آنان دیکتاتور نشدند که رسما نخورند ! ،  به طیز

ارسطو زنان را همچون بردهها ، خالف برابری حقوق زن و مرد در کتاب افالتون. ز وی اطاعت کند ارسطو حاضز نشد ا، خدات  نمود 
بخش مهم . کمیی از کتاب دولت افالتون مورد توجه قرار گرفت،  اثر سیستماتیک ارسطو در باره سیاست. خادم و کلفت میدانست

ز بشمار کتاب افالتون نه تنها .  این کتاب انتقاد از نظرات افالتون است یک اثر مهم در فلسفه سیایس است بلکه شاهکاری ادت  نیر
 . یم آید 

 که به . ارسطو با علیم نمودن رشته سیاست به یک انتقاد پلورالیستی از دولت متحد و مرکزی افالتون پرداخت
ی
خالف فلسفه رواف

 را ذاتا و غریزا ، انتقاد از نظام برده داری پرداخت
 

ان جنیك  بود برای . برده میدانست ارسطو بعیصز از اسیر
ی
اپیکور که یک رواف

ز فرزند را ، رد ازدواج، دوری از سیاست، سعادت  . توصیه میکرد ، و نداشیی
ز اسایس مختلف دولت داری در مجامع -وجود شهر دولت های بیشمار در یونان باستان موجب شد که بازاری از عرضه قوانیر

 . مشاهده گردد ، بحث و آموزش
ز پاره ای از اسطورهها ، ا و بحث فلسفز سیاستپیش از همه اینه ، هومر به علت شبیه سازی انسان و خدایان و غیر محتمل دانسیی

ز قدرت در فلسفه سیایس یعتز  ۱۹۶۶رالف داهرندورف در سال . مورد انتقاد قرار گرفته بود  ز تئوریسیر ز نخستیر به تحسیر
 . تراسماکوس پرداخت

اتز علیه زورگویان بر مردم پرداخت. ای آزادی و مبارزه اجتمایع میدانند دموستنس را بیدار کننده یونانیها بر  سیموندس . او به سخیز
 . خودکش  ارزش زحمت آنرا دارد ، میگفت که فقط میان زورگویان و دیکتاتورها 

داختند ،  در تاری    خ سیر اندیشه یونان باستان دوری از ، ه تفکر آنانپای. کلت  ها مثل آنارشیستهای امروزی به رد هر نوع حکومت مییر
 را عمیل یم نمایند . ویل تبلیغ جهانوطتز بود ، سیاست

 
 سیك

 
 کلت  افتخار میکردند که زندگ

پییی کاولما مینویسد که . فیلسوفان خیاباتز
 . دند دولتی به سیاست جهانوطتز رسیده بو -کلت  ها و رواقیون از سیاست شهر.  در نوستالژی انساتز یونانیها تبلیغ جهانوطتز میشد 



199 

 
دولت دیگر قادر ، سقراط با تکیه بر قرارداد اجتمایع میان دولت و شهروندان میگفت اگر هر محکوم به اعدایم دست به فرار بزند 

توماس هابس بعدها نوشت که حتی قرارداد های اجتمایع نباید موجب شوند که انسان تن به حکم . به ادامه کار خود نخواهد بود 
 . موکراتها بدهد اعدام دیکتاتورها یا د

و والش در رابطه با دولت فیلسوفان افالتون میگفتند که بهیی است شاهان و ، پوپر ، متفکران اخیر فلسفه سیایس مانند راسل
ز گویا آخرین متفکری بود که ایده فیلسوفان در قدرت سیایس را عمیل نمود . حاکمان به حرف و نصایح فیلسوفان گوش دهند  . لنیر

سد چگ  ونه میتوان جامعه و دولت را سازماندیه کرد که آسیب سیاستمداران ناالیق به حداقل ممکن برسد ؟پوپر مییر
 

  اش كبوترخانه  كودگ  یداستان ها۔ ۲0۶
 

  Isaak Babel (1894- 1941) كتاتور ! یدر زندان د، یر اس باز هم مرگ ناگهاتز 
 

 –ت! یثیسپس اعاده ح، ؛ ابتدا اعدام یكتاتور ید –از دوزخ انقالب  اتیعبور ادب – ات جهاتز یدرادب نایم، روح نا آرام اسحاق بابل
 ینو  یرنجها – ن انقالت  یمبارز  خشونت و مهرباتز 

 
 . پست مدرن یه هایو توص سندگ

 یند ؛ كار نو یگو یشنهاد پست مدرن ها كه میبا سپاس از پ
 

ز ن سندگ ت یو خالق رسگریم، حی    موجب تفر  یگر ید مانند هرعمل دی بایر
 چون ، شود 

ز
 . ده اند ! یشان كشیدر طول عمر پرماجرا درد و رنج و بدبختی ، غالب اهل قلم به اندازه كاف

خواننده ، بنام اسحاق بابل یسنده ایدانند كه نام نو یم، ات ماوراء النهرو قفقاز هستند! یاالت و وال یات ایكه عالقمندبه ادب  ت  آن ها
ز اد دوره استالیرا ب سنده ینو ، است كه اسحاق بابل نام كتات  ، كبوترخانه ام  كوتاه كودگ  یتانهاداس. اندازد  ش یمی و خشونت هایر
ز آمیر امون رفتار خشن و تحقیر پ، تبار روس یهودی ز با ساكن، اهیس یایان شهر اودسا دركنار در ی بومیر و  مذهت   یت های مهاجر و اقلیر

خاطرات  ، داستان كبوترخانه ها . بق منتش  كرد سا یدر شورو  1926درسال ، اش ه بر خاطرات كودگیباتك، یمحله ملداو ، قویم
 . باشد  ان شهر اودسا یمیهودیه یعل تز یان اوكرائیحیدرباره خشونت مس، بابل كودگ

ز رسنوشت غم انگ است كه از  سندگاتز یك نو یرسنوشت تراژد، موپاساد و چخوف استاد داستان كوتاه و شاگرد ادت  ،  اسحاق بابلیر
دند  ستی ینیاستال كش    و آدم ت  آدم ربا، ترور  یفضا  ی و به ادعایر دستگ، تی یك توطئه امنی یط 1939اودرسال . جان سالم بدر نی 

بعدها به اشتباه  ویل، اعالم نمودند  1941مرگ اورا رسمن سال  یگرچه مقامات شورو .  وار گذاشته شد ینه دیس یفور ، منابع غرت  
سنده مهم نام برده یك نو یاز او رسمن بعنوان  1985نمودند ودرزسال  تیثیاعاده ح 1954اشاره كرده و ازاو درسال  و سوء تفاهیم

ز پائ و قلت   تز یذره ب نیكیكه ع،  تبار روس یهودیسنده ین نو یگناه ا،  به نقل از نقد ادت  . شد   ت  ن بود كه خواست به تنهایا، داشت ییر
ز در ح. از دوزخ انقالب بگذرد!  ز او به طیز اتز یر ! در  ادگذار مكتب سكوت ادت  یخود را بن 1934، سندگان درسالیدركنگره نو   سخیز

ز دوره استال ز امونش فكركردن نیر بلكه پ، نه تنها درباره او حرف زدن ممنوع شد ، یدر دوره ا. د ی نامیر سنده یو آنهم نو ، د ی قدغن گردیر
 یاوتوقف در كارنو . به وجد آمده بودند ، و رومن روالن اكوفسیكیما، گورگ:  كه ازآثارش  یا

 
را حق  یكتاتور ید یالهادرس سندگ

ز را ! یر غ، دهند یرا م سنده هر حفی یگفت كه حزب و دولت به نو یسنده دانست و میسكوت هر نو   .  از حق بدنوشیی
ا ی و روانكاو یر شود كه او بدون تفسیامون آثار اسحاق بابل گفته میر پ  ح رس  ف یدر توص. ط و روح زمان خودپرداختیبه رس 

 استفاده یم ت  اوناخودآگاه از استعارهها و واژهها. شود یانسان م و رواتز  دروتز  یتضادها یرو  یقو  یدیتاك، اثارش یت هایشخص
ز نخست. مستهلك نشده اند ، د كه هنوز براثر اصطكاك مبتذل رسانه ها و زبان دولتی ینما بود كه متوجه   گورگ،  بابل ادت   ی راهنمایر

 یكمبود تجرب
 

درتمام طول ، ن اشاره گورگیاسحاق بابل بعد از ا. مردم ! برود  انیه كرد كه به میشدوبه او توص یو  ات زندگ
و عالقه ، اورا سخت و واقعگرا ، یسفر به نقاط مختلف شورو  یها ت  و ماجراجو. كرد   خانه كش   یبه شهر  یعمركوتاه خود ازشهر 

ح قساوت یمارگونه ایب ، كنند   تجاوز یم، ند یربا یم، كشند   یم: آثار بابل قهرمانان ادت  . ها در او را زنده كرد یخشونت و بد، به رس 
ح رنگیا، یچپ از و  انتقاد نقد ادت  . ك و پرخاشگر دارند یرك ند و اغلب زباتز ینما هم توبه یم ن و گایهینفر  ز ن شد كه او به رس   و یر
دازد یم ت  ل اجتمایجنگ و مسا یر یتصو   یجا. ه باشد را مد نظر داشت حوادث انقالت   خز یتار  یات قانونمندینكه خصوصیبدون ا، یر

 یبه قتل ها، ت  در زمان انقالب و تحوالت اجتما، بطور كوتاه و مخترص  یروس در آنجاست كه و  20ات قرن یمهم بابل در ادب
 عتز ی، یزبان مرسوم زمان و  یآثاراو حاو . شوند یمانند و فراموش م مه یمیجزا و جر ، كند كه بدون بازخواستیاشاره م یخودرسانه ا

از یر غ. ه هستند یان جنوب روسیهودیش یدیكها و لهجه یبلشو  یو ادار  زبان رسیم، ونیانقالب، انینظام، اناندهق: زبان یواژهها
، یو  یدر داستانها. شود یم ستی یناتورال یك و خشونت هایخواننده شاهد عناض سبك رمانت، یك درآثارو یموضوعات تراژد

ز داستان ن یسنده معموال راو ینو  داز یخ. ستیك رئالیآورند تا  ست بشمار یمیك انارشیشیی یب، ادت   بابل را در زبان. باشد ی میر  یالیر
ح و توص شمار یمیك روس یسندگان رمانتین نو یاز آخر  یكیامروزه بابل را . دارد  خاض یشاعرانه درآثار اوجا ف یآورند كه از رس 

س ز ن ستی یونیاكسیر س. د ینمای در آثارش استفاده میر ز جان انگیه شیكوتاه نو ،  مد روز شد  یر شورو ك او سالها دیسم رمانتیونیاكسیر  یر
ان مكتب ادت   یكیاسحاق بابل را . دند ینام یرا اقتصاد هیز  شیاو در داستان نو  اه یس یایجنوب و قفقاز در كنار در  از رهی 

ز ن روبرو ، عتیك و طبیتاز رمان ت  یو ترك، انهیزبان ماجراجو ، زبان و موضوع و بویم خواننده با رنگ محیل، ن مكتبیدر ا. دند ینامیر
كرد  یافتخار م یو . ند یك نام استفاده نمای یصفت برا 2توانند از یاش گفته بود كه فقط نوابغ م شیاودرمورد خالصه نو . شود یم

خودرا  یاز داستانها چون او بعیصز ، د و خط بزند یر ك كلمه را پس بگیحتا ، اش ت  اصالح شده نها ید در نوشته هایچگاه نبایكه ه
 . كند یش میرایبار اصالح و و  20حدود 

ت آثارش را با یاهم، و نقد ادت  . د یانقالب نام اورا روشنفكر ادت   گورگ.   چخوف و موپاساد استیر ر تعثیز  شیبابل در داستان نو  
، ت ها یتضاد و تناقض شخص. دارند یوا م یبابل اغلب خواننده را به تفكر و جدل روشنفكر  یداستانها. سه نمود یبولگاكف مقا
 و زبان ادت  ی، ؤ فقر و مرگ یاو از جنگ و نابود. او بودند  ل سبك ادت  یازجمله وسا

 یآثارش دارا قهرمانان انقالت  . ساخت ك هیز
رسبازان ارتش رسخ به شكل ، چون در نظر آنها ، به آثار بابل حمله نمود  نقد دولتی . و خشونت هستند  ستی یده آلیتضاد انتظارات ا

ز ه و آنان نقهرمان نشان داده نشد ز باز یون گارد سفی مانند ضدانقالبیر دازند ! یم ت  خشونت و انتقام جو، یو الوات گر  ید به لمیر  . یر
ك خانواده یدر  1894درسال ، !  و مسافر و ولگرد ادت  ، ع نگار یوقا، ست ! یژورنال، روزنامه نگار ، سندهینو ، روانشاد اسحاق بابل

را  یمحله ملداو  عتز یمحل تولد او . ا آمد یاه بدنیس یایاودسا در ساحل در  ستی یتور و  تبار روس در بندر جهاتز  یهودیبازرگان 
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ز داستانها، یش از انقالب اكتی  و در حكومت تزار یكسال پی. ان نام دادند یهودیمارسه  ك ضد اخالق یپورنوگراف یاو را به جرم نوشیی

 یهن اش در سالهایم و خارج   بابل در سه جنگ داخیل. نده بود خوا و روانشنایس او در دانشگاه بازرگاتز . ! محاكمه نمودند  یتزار 
كت كرده بود و مدتی  1939و ، 1917، 1911 خواهر و ، مادر ،  و به بند یر در دوره بگ. ست بود یقفقاز ژورنال س و نواجیدر تفل رس 

ك ید یگشت ؛ شایباز م یباره به شورو دو  ویل، فتیر دار آنها میبه د ك پناهنده شده بودند و او هر از گایهیهمشش به فرانسه و بلژ 
ز نخست 1957در سال ، بعد از اعدام در زندان. اشتباه ساده لوحانه مرگ آور ؟ امروزه . افتند ی بار آثار سانسور شده اش اجازه نش  یر

 . د یگرد  1939در سال  ستی ینیاستال ایسیوابسته س ت  ك قوه قضای گردد كه او قرباتز یاشاره م
و ، غروب آفتاب: یشنامه با عنوانهاینما 2، موپاساد  یآقا، دخیی قزاق، از شهر اودسا  ت  داستانها، كر سواركارانلش: ازجمله آثار او 

 . ترجمه شده در خارج هستند ، یجلد 2ك مجموعه آثار یلمنامه و یف 5و ، ا یمار 
ز اول شده او ؛ داستهانهایر لشكر : یداستانها یل بر اثر رس باب ت ادت  یمعروف. است 1931درسال ، از شهر اودسا  ت   اثر منتش 

ح جنگ داخیل یبود كه درآن باهیز ، سواركاران دازد یم یشورو  خاص به رس  از ، ها  از خشونت و مهرباتز ، او از رسبازان ارتش رسخ. یر
سم یو رئال كیاز رمانت، ! ت  و آفتابه ربا یاز مرغ دزد، یروشنفكر  یها از آگایه، یو قهرمان پرور  یاز الت باز ، سمیو آنارش نظیم ت  

ح انسان. د یگو یآنان سخن م  یبابل به رس 
 

و  یم بدیكند كه در خاتمه اغلب تسلیاشاره م وتز یخشونت و لطافت انقالب، ت و درنده گ
 . افسوس ! . شوند یخود م رحیم ت  
 

 . 4بخش ۔ ۲0۷
 

 کشور  ۵مشاهیر ادت  از
 آلمان، انگلیس، امریکا ، فرانسه

 . مقاالت فوقدر میان  و چند کشور اسپانیات  زبان
 ۲0۱۳اکتی   ۲۷

 ادیباتز از کشورهای مختلف
ز
 . میانه آمریکا و خاور ، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیات  زبان، اسکاندیناوی، ایتالیا  بیوگراف

  
 ۲0۱۳نوامی  . ۱
  

 کوتاه نوابغ ادت  
ز
 بیوگراف
 . در میان مقاالت فوق از هومر تا برشت. غرب

 . بخش چهار  
 . در مقاالت فوق تفلسفه و ادبیا

 مشاهیر ایندو  و  یونان و روم باستان
ز
 . بیوگراف

 کوتاه زنان در مجموعه مقاالت فوق یا 
ز
 . ذیل بیوگراف

 تئوری و سیاست، در بخش ادبیات
 . اروپا و آمریکا ، از آسیا 

  

  ان فلسفه غربیدونام از آغاز و پا۔ ۲0۸
 

 . از تالس تا پست مدرن و برعكس 
 . فلسفه منتخبپست مدرن و مرور 

  Peter Sloterdijk 1947, Thales von Milet (624 – 547) حدود ۔. الد یش از میپ
 
   یخ فلسفه ای    ك كتاب تار یدر 

ی
وع یالد یش از میلسوف قرن هفتم پیف، ت  بانام تالس ملطا، در دست گرفتم كه من اتفاف ونان رس 

به نظرات  ید اسطوره اینقطه عطف گذر از عقا اویل. ابد ی مه یملسوف پسامدرن زمان حال آلمان خاتیف، شود و بانام اسلوتكهیم
نت و گلوبال شدن جهاتز یا، ژن یطرح فلسفه پست مدرن درزمان فناور  و دویم، بود  و فلسفز  منطفی   . است نیی

لسوف یف، وتار یل پرداخت كه!“ فلسفه اكنون “با عنوان  ت  كتابها  یبه نش  رس ، خ فلسفهی    ده تار یآثار برگز  بازخواتز  یبرا اسلوتكه
 ت  سد كه عملگراینو  اسلوتكه یم. ه كرده بود یقبال توص، شه و فلسفه فعیلیخروج از بن بست اند یبرا، یپسامدرن فرانسو 

 یر پ زماتز ، عرصنو  سم( صنعتی ی)پراگمات
ی
ان صد یازم، ك همه پریسیق یكوشد تا ازطر یاو م. كنارزده شدند   وزشد كه موانع اخالف

ا استاد فلسفه درغرب یدر م. ابد یب، دارد؟ 21فلسفه در قرن  فز یسئوال ؛ چه وظا یبرا ت  جوا، یلسوف حرفه ایف ان آنان كه اكی 
ز ك جامعه بی یبرا ك اخالق جهاتز ید مروج ید كه فلسفه بایگو یاتو آپل م، هستند     الملیلیر

 
ت فرهنیك  . باشد  با تنوع و كی 

 یكباردیتوت فلسفه كند كه درخت فر یاسلوتكه خود در مقدمه آن كتاب آرزو م
 

با ، پرثمر ، گر شكوفا شود؛ بدون رسخورده گ
وع شد  یكه تئور یزمان، ونان جوانیمانند آنزمان در ، به رنگ آغاز ، د یسف، آت  ، شمار تفكر؛رسخیب یشكوفه ها كه ناگهان و ،  رس 

ز هرچ، بطور باورنكردتز  واقعا آنقدر مسن است  ، ازنظرفرهنگ ا انسان فعیلیپرسد كه آ اسلوتكه یم. انیب یافت برای زباتز ،  روشتز یر
ز كه چن  را تكراركند ؟ ی تجربه ایر

ز متاف یه هایكند پایم داند كه سیعیانه میاد گرایبن كوشش    یخ فلسفه راافشای    آثارمنتخب تار  یی اسلوتكه منظور ازبازخواتز یپ  ك ییر
 متعایل باصفاتی “ دهیا“را به شكل “ ل و دانشعق“چون جهان مدرن ازآن دست برداشت كه ، د ینما یازدست رفته را دوباره بازساز 

وتبلیبه م   ك تمدن جهاتز یتواند در یپرسد چگونه انسان م او یم. د یغ نمایان مردم نش 
 

  یدرنظر اسلوتكه تئور . د ینما دوردست زندگ
ح غلط رابطه انسان باهستی ، هدف ؛ چه باهدف و چه ت  و رسدرگم فعیل گمرایه الوگ یآغازددرنظراو . بوجودآمده براساس رس 
ز شود ؛ همچنیان جنگ باآن میعت موجب پایباطب بعدار  انساندوستی “ یاسلوتكه در مبحث ها. عت انسانی جنگ باطبیر
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 ، ستیط ز یو مح“ سمیهومان

ی
درنظراوجامعه . انه نداشته باشد یباشد و اهداف اقتدارگرا، است كه بدون دشمن خواهان اخالف

او . تعادل برقراركند ، اطیو احت ان هستی ید مینده بایآ ت  و عقلگرا، د یوگرنه نابودخواهدگرد، دباشد یاط بایجامعه تعادل واحت، ندهیآ
  یسد كه ما در عرص ینو یم

 
د خواهدشد ؛ مانند نقش زغال سنگ در دوره انقالب یتول یه برایك ماده اولیم كه ژن یكنیم زندگ

به ذهن و  م جهان و هستی یاو تقس. انسان و ماده كمك كند  گانه باشد كه به برده نمودنیب یو یر ك نیتواند  و صنعت نیم، صنعتی 
ز ع ز و انسان ست یكیعت مكانیت( و )طبیانسان، ا به )فرهنگیو ، یر  . شمارد  ( را غلط یمییر
فلسفه اكنون : ازجمله آثار او . پردازد  س فلسفه دردانشگاه یمیاست و اكنون در جنوب آلمان به تدر  1947یی اسلوتكه متولد سال یپ
 و. دگر یاست به ها یافت ؛كه اشاره ایونجات ن، شدار كلت  ینقد عقل ن، ست؟یسفه چفل، ! 
، استمدار یس، ستاره شناس، دان اضز یر ، وتز یست ایالیو ماتر  یعیلسوف طبیف، یه امروز یترك متولد بندر ملطا درساحل غرت  ، تالس 

ز از هفت عالم خردمند و نخست یكی، د ال یش ازمیدرقرن هفتم پ یعیه گذار فلسفه طبیپا، و هوا شناس، دانیجغراف لسوف و ی فیر
ز دانشمند غرب ن ونان یاز سه جهانشناس  یكی، منسیماندر و آناكسیدركنار آناكس، ش از سقراطیلسوفان پیاو جزو ف. د یآ  بشمار یمیر
 یر داشت و تحت تاثبافرهنگ مرص و بابل  یادیز  ت  تالس آشنا. ده استیارسطو اورا پدر فلسفه غرب نام. د یآ باستان بشمار یم

 .  بوده باشد یر صغ یایساكن آس یها فی یا از فنیپدرش گو . ات و علم نجوم آن دو فرهنگ بود یاضیر 
ز اونخست. است ل دهنده جهان و هستی یاصل و ماده تشك، آب، درنظر تالس  حات یبه رد توض،  بارباكمك عقل و منطق و تجربهیر

ل ین نقطه عطف را تشكیا. شه از افسانه به منطق كمك نمود یر و گذر اندل عبو یتالس به تكم. زمان خودپرداخت یاسطوره ا
. گرفتند یموردتوجه انسان پرسشگرقرار م“ عتیاصول طب“ان و الهه ها بعنوان یآن زمان خدا. آورند  فلسفه و منطق غرب بشمار یم

اسطورهها . داشتند  یشاوندیكه باآنان خو   ت  ب و انسانهایع عجیوقا، الهه ها ، انیامون خدایر بودند پ افسانه وداستاتز ، اسطورهها 
ح طبیكوشیا روشنگرانه داشتند و می خیآنزمان نقش توض دازد یدند به انسان كمك كنند تااوبتواندبه رس  چون . عت و جهان بیر

رهنگ لغت ه وارد فیر وغ، برهان، شیآزما، اثبات: مانند  زباتز  یعناض ، داشت یم فكر یاز به مفاهین، فلسفه آزادشده از اسطوره
شدند   . بش 

ات ینظر  گرویه.  و از جزء به كل برود ، ازخاص به عام، امروزه ت  ل كند كه همچون روش استقرایراتكم یدروش و متدیتالس كوش 
 یپد، درنظر تالس. آورند  شناخت بحساب یم یبلكه تئور ، یعیاورا نه فلسفه طب

 
اء و یدر اش ؛حتی تمام هستی  یه ایمقوله پا، ده زندگ

ا یروح  یاء دارایاجسام واش، درنظراوجهان. د كند ییتواند تا انه راانسان متفكر نیمید عامیان عقایاوثابت نمود كه خدا. ستاجسام ا
. آورند  بشمار یم وناتز یلسوفان یدرافكار ف یعیات طبیا االهی ات فلسفز یك االهیه گذار یپا ل اورا گایهین دلیبه ا، هستند  ت  ویر ن

ز ن یبلكه نظراتش باو ، تالس نه تنها همعرص الئوتسه. ان و الهه ها استیاو پر از خدا یجهان برا  . داشتند  ت   شباهتهایر
ز از تالس آثار ناچ  ز هستند و طبق نظر محقق امون او شفایهیر بجامانده و منابع پ ییر ز به گزارشات ارسطو درباره اون، یر توان ی نمیر

ق مخصوص ییر جلوگ یا برایتالس گو . اعتماد نمود  اطور ازحمله رس  درغرب  وتز یا یشهردولت ها خواهان وحدت، رانیا یا امیر
ز د نیخواست كه باپادشاه ل ت   شد و از حكومت فدرال ملطایر صغ یایآس ها.  متحدنشود یر ز ن است كه یامون اوایر پ یاز جمله طیز
ز سئوال شد كه چه چ یكه ازو یزمان ز و درجواب چه چ، ! خودشنایس، اوجواب داد ،  مشكل استیر به ، و گفته بود ا، آسان استیر
 . حت كردن ! یگران نصید
ز نمود و ارتفاع اهرام مرصراتع تز یش بیرا پ 585است كه تالس كسوف سال  هرودت مدیع  ل یل سیدال  ی كرد و به جستجو ییر

با دارایل پرداخت و ثابت كرد كه قطب دوبرابر شعاع است و فكر میساالنه رود ن روح هستند چون ذرات  یكرد كه كهربا و آهیز
 . كنند یرا بخود جذب م یگر ید
ز تالس حدودا ب   یر صغ یایالد درغرب آسیش ازمیپ 547-624 ی سالهایر

 
 یدرجستجو  یكه و یزمان، نمود و به نقل از افالتون  زندگ

لسوفان و یگفته بود كه شما ف  یخطاب به و ، كه شاهد حادثه بود   ك دخیی خدمتكار اهل ترایکیافتاد و  ستارگان بود به درون چایه
 . د! یتوجه هست تان ت  یپا یبه خطرجلو  ویل، د یپرداز  ناشناخته ها در دوردست یم یعظام ! به جستجو  یماعل
 

 . شکست جنبش دانشجوت  ویل نتایج مهم آن۔ ۲0۹
  

 . انقالبیوتز که شصت ساله شدند 
 

بازی با دینامیت در هسته ، البیون حرفه ایشغل انق. مبارزه ادامه دارد ، باتونهای دراز  در تابستان کوتاه آناریس  و شبان، زنداتز عزیز 
 . نظام خوک ها نظام اراده گرایان است. آرزوی ما شده، های انقالت  تا مرز تابوزدات  از اعمال خشن

 
، حال که انقالب فرهنیك

 شد 
 

ز میخواهیم. الهیات هم باید سکوالر گردد ، نابودی فرهنیك تبدیل خواهیم  و آنهم فوری ! وگرنه تنفر را به انرژی ما همه چیر
ز جنایت است. نمود چون ما همانهات  هستیم که پدربزرگ و مادر بزرگمان به شما اخطار داده بودند  به این دلیل ، سلول انفرادی نیر
وزمندانه داریم بلکه تنها ، دلیل نبودند ، سنگ های پرتاب شده. ما نیم خواهیم فقط مبارزه قانوتز کنیم بلکه امید به مقاومت پیر

ز ، احتمال بمب سازی. هستند که شما یم فهمید زباتز  زنده باد دانشجوی . ادامه دارد ، خلع سالح و پا روی چنگال حاکمان گذاشیی
ز ادامه خواهند داشت  . انقالت  ! مرگ بر شاه دوست های هورات  و هوراکش ! شعارهای دیواری نیر

ز سالهای   از شعرهات  بودند که جنبش دانشجوت  غرب بیر
این جنبش با . در تظاهرات خود مطرح نمود  ۱۹۶۸-۱۹۷۲اینها بخش 

اض به حمله آمریکا به ویتنام آغاز شد و بعدها به غالب کشورهای اروپات  مخصوصا آلمان رسید  ز امروزه اشاره میشود که از . اعیی
ز آلمان ص های ضد کشف و رواج قر ،  سازمان چرییك ارتش رسخ، انقالب جنش، جنبش زنان، دل آن جنبش بود که حزب سی 

ون آمدند ، کنفدراسیون دانشجوت  ،  لغو ازدواج اجباری، جنبش هیتر ، بارداری ه بیر اکنون میتوان گفت که شورش . و غیر
یالیستی جهاتز بود ، دانشجویان ز های مکتب فرانکفورت در . جنبش  ضد اتوریته و بخش  از یک مبارزه ضد امیر مارکوزه و تئوریسیر

ان آن جنبش نقش مهیم سند که آن جنبش به کجا رسید و از اسطوره دانشجوت  .  داشتند میان رهی  در حال حاضز غالب رسانه مییر
های بجا مانده ؟ آن جنبش بخش  از بحران بورژوازی بعد از جنگ جهاتز دوم در غرب بود  ۶۸سال  ز جذابیت آن . میالدی چه چیر

ودن خشونت وابسته به بلوغ مبارزه طبقاتی در جامعه دارد آنان میگفتند که قانوتز ب. جنبش به سبب نقش اتوتر مارکسیستی است
ز میکنند ، چون در دمکرایس بورژوات   ز بازی را حاکمان تعییر ضمیر شخیص " . مارکوزه آنزمان از خشونت آزادی بخش میگفت. قوانیر
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آنها غالبا چپهای . م کردند جنبش دانشجوت  آنزمان را به کوشش برای بازگشت رمانتیک مته. ما " نویع رمانتیک جمعگرایانه بود 

دگماتیک بودند که خواهان دمکرایس شورات  شده بودند  آنان سوسیال . آنان آنارشیستی و یا مارکسیستی بود  تحلیل طبقاتی . غیر
، تروتسکیسم، لنینیسم، کتابهات  در باره مارکسیسم.  دمکراتها زا خائن به طبقه کارگر و در خدمت دمکرایس بورژوات  میدانستند 

تئوری ، کتابهای روانشنایس و تعلیم و تربیت،  فاشیسم، ادبیات کشورهای جهان سوم، مکتب فرانکفورت، آنارشیسم، ائوئیسمم
اژی باال رسیدند  ه به تیر  . انتقادی و غیر

قبه و اضطراری " میی منقد لنینیسم  سوسیالیسم انقالت  و  که مبلغ  کتات  از روزا لوکزامبورگ با عنوان " نظریه عملیات و اقدامات غیر
در میان دانشجویان ، سالها در کنار آثار هربرت مارکوزه و تئوری های مکتب فرانکفورت، و سوسیال دمکرایس کائوتسیك بود 

و .  محبوبیت خاض یافت ان سنیلیک آنان بودند ، و چگوارا ، رابل، دوتشکه، تروتسیك، کونک ویتنمای،  کاسیی  . از جمله دیگر رهی 
با چوب و چماق به تظاهرکنندگان آلماتز حمله کردند  ، با هورا کش  ، ماموران ایراتز در لباس شخیص، مان آنزماندر دیدار شاه از آل

وقت آلمان انتقاد شد که چرا اجازه داده همچون  و از دولت، ساوایک های هورات  یا هورا کش لقب گرفتند ، که از طریق رسانه ها 
ز و دانشجویان حمله نمایند   دیدار شاه از آلمان را همرایه، ماموراتز  ضیر

 . کنند و علنا به معیی
 
 
 
 
 
 
 

ز ۔ ۲۱0  . یادی از نویسنده ی رمان پاشنه آهنیر
 

 . میان ادبیات ماجراجوت  وادبیات کارگری، جک لندن
 Jack London (1876 – 1916). طبیعت خشن ورسمایه داری وحش  در ادبیات

 
ین کتابفرویس  ها یا روی سنگفرش خیابان ها و یا روی گاری ، ن رهگذر شاید فقط خدایان باستان بدانند چه دفعاتی م  ازجلو وییی

" جک لندن، دستفرویس  ها  ز ز ازکنارآن گذشته، رمان "پاشنه آهنیر آمیر ترجمه ، آنهم با منطق اینکه، نویسنده آمریکات  رادیده وتحقیر
 . نیم تواند رنخ  ازمارا کاهش دهد ، اجازه نش  دهد یا اصل بدبینانه ثبت شده ای که کتات  راکه ساواک  –بد وزبان بیگانه 

 کارگران کشورخود ، جک لندن 
 

امون زندگ از رمانهات  پیر است، غیر ز طبق . خالق داستانهات  ماجراجویانه شبه "کلیله دمنه ای" نیر
 ادت  چپ

ز اونظم رسمایه . است اودربیشیی آثارش منتقد نظام رسمایه داری ومدافع سوسیالیسم وانقالب کارگری، ادعای مورخیر
ز الملیل ادبیات سوسیالیستی ، داری را مشمول قانون گرگها میداند و غیر از رمان تئوریک سوسیالیستی  ییك ازکالسیکهای بیر

ز الملیل ، و با وجود جهانبیتز التقایط ومتناقض اش. درکشورهای رسمایه داری بود  مهیم روی ادبیات انقالت  کارگری بیر تعثیر
 . ونسیل از نویسندگان انقالت  ادبیات کارگری تحت تعثیر بعدی اوقرارگرفته اند . ته استازخودبجا گذاش

کتاب .  رانشان میدهد  1900وی تضادهای زمان و جامعه خود مخصوصا تضادمیان طبقه کارگر ورسمایه داری در سالهای بعداز 
" او رماتز است آرمانگرایانه درباره شورش تودههای تحت فش ز ازایده های انقالت  . ارقرارگرفته"پاشنه آهنیر خواننده دراین ، غیر

ز میگردد ، داستان بلند  ، بلکه بوخارین و رادک، نه تنها جرج آورل و تروتسیك. شاهد سبک درخشان و استعداد داستان نویش او نیر
 انقالت  آن به شگفت آمده بودند 

ز این رمان پرداخته واز دوراندیش  ز به تحسیر  . نیر
 پرماجرا یا ماجراجویانه وی میباشد ، جک لندن منبع غالب آثار 

 
 اش میدانند ، به این دلیل مهم ترین اثر اورا ، زندگ

 
چون وی ، زندگ

 ماجراجویانه ای داشت
 

 . سالها زندگ
  

 . رمان های میالن کوندرا ۔ ۲۱۱
 

ز ، تجمع سیاست و فلسفه  . عشق و طیز
 

میالدی در برون کشور  ۱۹۲۹در سال ، و خالق داستانهای کوتاه، ه نویسمقال، نمایشنامه نویس، رمان نویس، شاعر ، میالن کوندرا 
 میکند و ملیت فرانسوی دارد  ۱۹۷۵چکسلوایک بدنیا آمد واز سال 

 
 . بصورت تبعید در پاریس زندگ

وع کرد و قبل از ادبیات فیلمسازی وی در دانشگاه به تحصیل فلسفه و رشته . طرفدار موسیسفی جاز بود ، او در ابتدا با شعر رس 
کوندرا گرچه در ایران خوانندگان زیادی دارد ویل هنوز تمام آثارش بفاریس .  پرداخت و مدتی در شهر پراگ استاد تدریس ادبیات بود 

 . ترجمه نشده اند 
ین نویسنده زمان حال کشور چک در غرب میدانند  ق سابق. کوندرا را مهمیی ، او تا سقوط نظام استالینیستی در کشورهای بلوک رس 

 مقاالت و نمایشنامه هات  پرداخت و در سال  ۵0وی در دهه . در کشور خود ممنوع القلم و ممنوع به شغل بود 
قرن گذشته به نش 

ز کتاب شعر خود یعتز " انسان ۱۹۵۳  وسیع " را بچاپ رساند ، نخستیر
ز

 ۲وی در جواتز عضو حزب کمونیست شد و یل بعد از . بایع
 . ردید سال به بهانه فردگرات  اخراج گ

ز رمان او با عنوان " شوجز " در سال  وی به تمسخر چهرههای افراد . موجب ممنوعیت و اخراج او از کار شد  ۱۹۶4چاپ نخستیر
بعیصز از آثار او تاکنون بصورت فیلم . و روانشنایس وجود دارد ، فلسفه، در آثار میالن کوندرا مخلویط از درام. آن رمان پرداخت

 . درآمده اند 
ز استکوندرا خا عشق و سیاست . در آثار او خواننده با زباتز توانا و تصاویری سوررئالیستی روبرو میشود . لق ادبیات پست مدرن نیر

تصورات اروتیک و تجربیات سکش در بعیصز از آثار او با سوژهها و ایدههای سیایس . موضوعات مرکزی آثار روایتی او هستند 
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ز را یم بینند منقدین ادت  در آثار او . مخلوط میشوند  ز دوران استالیر ح . عکس العمیل در مقابل واقعیات تلخ و غم انگیر وی با رس 

 زمان جنگ رسد 
ی
ف  در اروپای رس 

 
رمانهایش نشان از بن بست . در رمانهایش مدیع بود که امکان و انتخاب و راه نجاتی نیست، زندگ

 . های سیایس و اجتمایع در نظام دیکتاتوری هستند 
زگونه دارند غالب آثار او ع  جای دیگریست –از جمله ، نوانهای طیز

 
عشق ، ارثیه خیانت شده، خنده و فرامویس  ، رقص وداع، زندگ

 غیر قابل تحمل هستی ، هیز رمان، شوجز ، کلید دار ،  مسخره
 

 ، سادگ
 

 ، هویت، ابدیت زندگ
 

ناداتز و ، بادی بنام یارومیر ، آهستیك
ه  . ها و انتقاد از سوسیالیسم استالینیستی استفشار به ملت، موضوع بعیصز دیگر از آثارش. غیر

 در چهارچوب یک نظام سیایس . میالن کوندرا خالق رمانهای ساده ویل جدی و پر اهمیت است
 

او به طرح پرسش معتز زندگ
دازد  ز مورد توجه خاض قرار گرفت. آبزورد و اتوریته مییر  4کنون حدود تا  ۱۹۹4کوندرا از سال .  وی غیر از رمان بخاطر مقاالتش نیر
ه دریافت کرده است، اتریش، جایزه از کشورهای آلمان ح واقعیات دارد ، وی در رمان. فرانسه و غیر  . توانات  خاض در توجه به رس 

رمان ، ۱۹۶۵رمان شوجز از سال ، ۱۹۶۳از جمله رمان عشق مسخره از سال  –اثر او اهمیت خاض میدهند  ۷منقدین ادت  به  
قابل تصور بودن و تحمل سبیك هستی از سال ، ۱۹۷۹رمان لبخند فرامویس  از سال ، ۱۹۷۷رقص وداع از سال  ، ۱۹۸4رمان غیر

 از سال 
 

 . ۲000و رمان ناداتز از سال ، ۱۹۹۵رمان آهستیك
 جمیع ، داستان در باره احساسات انساتز  ۷کوندرا با کمک ،  در رمان " عشق مسخره "

 
اههای زندگ به موضوع عشق و راه و بیر

دازد ، در رمان " شوجز ". دازد مییر  در رمان " . نویسنده به تجزیه و تحلیل تفکر و رفتار نابودکننده دیکتاتوری و استالینیسم مییر
ز یک رقص ، رقص وداع " خواننده با جام جهاننمات  از روابط عشق و ، نفره و آشنات  آنان با همدیگر  ۸در آسایشگاه سالمندان حیر

 . زناشوت  روبرو میشود 
 خصوض و دخالت د

 
ر رمان " تحمل سبیك هستی " او در باره سالهای شکست بهار پراگ و دخالت دولت زورگو در زندگ

 فردی افراد جامعه است
 

 ". ایدئولوژی در زندگ
 

ح  در رمان " آهستیك که گرچه قرنها با هم فاصله دارند ،  داستان عشفی است ۱۲رس 
، یادآوری فرامویس  و ، نویسنده به توصیف مهاجرت و بازگشت، در رمان " ناداتز ". ند ویل عمیقا از نظر موضویع بهم گره خورده ا
 . و از اجتناب ناپذیری عشق سخن میگوید 

 

امون مجموعه قصه های هزارویکشب۔ ۲۱۲  . پیر
Milan Kundra (1929 –?) 

 
اهل قلم مسیخ  . ات  خودساخته وباورنکردتز اعراب به این کتاب " الف لیل و للیل " یا "کتاب خرافه " یم گفتند؛ یعتز داستانه 

اهل کتاب کشورهای خاورمیانه قرنها نظرمثبتی راجع به ، کشورهای اروپات   اینگون قصه هاراسالها "پچ پچ زنانه " دانستند وقش 
رظرف یکسال د، میالدی درمرصحتا عقیده ای خرافاتی شایع شد که اگرکش این کتاب رابخواند  19درقرن . اینگون ادبیات نداشت

گروههای مذهت  علیه انتشاریک جلد کتاب مصور " هزار و یک ،  میالدی 1985ودرتابستان سال . عجل رساغش راخواهد گرفت! 
 . شب " به دادگاه عایل کشور مرصشکایت نمودند و خواستار قدغن شدن نش  آن شدند 

ز مینویسند که چهارچوب اینگونه قصه ها ازقرون   قمیالدی درم 5-4مورخیر خصوصا کشورهای خاورمیانه وجود ، یان اقوام رس 
ز النهرین. داشته یعتز عراق امروز یک مجموعه به زبان فاریس باعنوان کتاب " هزارافسانه " ثبت ، درقرن هشتم میالدی درنواج بیر

 . شده که اعراب ویل به آن " الف خرافه " یم گفتند 
سال  ین نسخه خیط این کتاب درتاری    خ اکتی   750یعتز محل خالفت عباسیان که ازسال ، میالدی درعراق نوشته شده 879قدیمیی

محالت ، تحقیقات جدیدنشان داده که حتا امروزه اسایم کوچه وخیابانه. میالدی برعراق وبعیصز نواج دیگر حکومت میکردند 
. اعتباروصحت دارند ، را بکار رفتهسمرقند وبخا، دمشق وقاهره، وسایراطالعاتی که دراینگونه قصه ها درمورد شهرهای برصه وبغدا 

ز  ییك از ، موسیفی و علوم معماری است، ادبیات، که معروف به تشویق هیز ،  ( میالدی1030 – 998شاه غزنوی )، محمود سبکتکیر
این کتاب درحیطه قلمرو حکومت خودبود  ز . طرفداران نش  ، داستانهای این کتاب کع به نظر عده ای جزوادبیات تربیتی هسیی

ز و آموزیس  به خلیفه های خشن درس مالیمت، گرم کنندهباروش رس   . عدالت وزیبات  دوستی میدادند ، مهرباتز ، هیجان انگیر
 خودجریان داستان راتغییر ، قصه گوهای حرفه ای که دردربار خلفا وشاهزادگان به این شغل مشغول بودند 

اغلب طبق سلیقه وهیز
دند که گایه درخاتمه بندرت شنونده ویاخواننده میتوانست آغاز داستان رابیاد میدادند؛مثلن صحنه ها چنان ساخته وتعریف میش

قهرمان داستان سه بار بایک دخیی مشخص عرویس میکند واین اغلب به دلیل فراموشکاری ، یامثلن درداستان "پادشاه"، آورد 
ین بازگو میکرد    . وسهل انگاری قصه گوت  است که بطورشفایه این داستان رابرای حاضز

  

  كیمبلیشاعر س یایكابوس و رو ۔  ۲۱۳
 

ز ب، ات فرانسهیبزرگ ادب شاعر نوگرا و انقالت   Stephane Mallarme استفان ماالرمه   1898و  1842 ی سالهایر
 

او دو . نمود  زندگ
 ، ت  چگونه نقش اجتمایشعر ه، نكهینخست ا. ك داشتیامون شعر مدرن سمبولیر ب پینظر عج

ی
و دوم . ك ندارد یدئولوژ یا ای اخالف

با خوانند گان خود ، ین و رمز و راز ینماد، كید با زبان سنبلیشاعر با، بورژواز زده شده و مبتذل است، روزمره نكه چون زبان واقیعیا
 . د یسخن بگو 

 ماالرمه خودرا مخالف شعر ا. دربرابر زبان روزانه شود  ید وزنه ایزبان با یها ت  سد كه امكانات استفاده از تواناینو یاو م
ز
اف ا ی عیی

ك دانست و یت نامخدود استفاده از زبان سمبولیها و ظرف ت  توانا، شعرخودرا  اصیل یاو موضوع و محتوا. دانستیم فستی یمان
ز چندمعتز ، . ش رفتیبودن واژهها پ د تا عمق استفاده ازچندمعتز یگفت بایم ز واژهها هم بكارگرفیی . شه حق شعروشاعر بودهیداشیی

برگز ی یده اش برایچیه و پیر د اشعار تینداشت كه بگو  او ابات   فقط . رسوده شده اند  ت  اجتمایر ده روشنفكر غیك قش  درنظراو هیز
یس گروه خاض  یبرا اوار ، ن گنج هیز ید ازایاست وشاعر با قابل فهم وقابل دسیی  د تابه نظر اوهرت  یمحافظت نما یبشكل رسز

ز ! وارد رسزمیپدرومادر  نشود یر برا عتز ی،  هیز و هیز . رنگ و آهنگ را بفهمند ، ر یتصو ، نماد ، نشانه، سنبل كه معتز   است كساتز   یهیز
ان! یبرگز  یاست برا یهیز ، ستی یسمبول  . دگان وازما بهیی
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و ، برگسن، پالتون، چهین، ه برفلسفه شوپنهاور یچون آن با تك، اشد یك آلمان جو ید درفلسفه رمانتیشه مكتب سنبلسم فرانسه رابایر 

، ت  اجتما: كه هدف ومنظور   یهیز  عتز ی، . دانستند یستها میستها موضع خودرادربرابر ناتورالیسمبول. د واگیز بوجودآمده بو  فی یموس
 
ی
ك ی، خود  یخواهد به ادعایست ومیهم ن ات ندارد وانعكاس احساسات شخیصیباواقع یو رابطه ا ایسیك وسیدئولوژ یا، اخالف
، سمیدادائ، سمیمانند: فوتور  یگر یزانه دیخردگر  ادت   یدها مكتبهاستها بعیسمبول. رونمادها بسازد یباكمك تصاو  ذهتز  یبایجهان ز 
ز وشعر مطلق ران، كیهرمنوت، سمیسوررئال برا“خودقراردادند و با مطرح كردن شعار یر  تحت تعثیر ز به رد رابطه ذهن و ع“ هیز  یهیز  یر
خواهد خودرااز ین محافظ است كه مك زبایآن ، خواهدباكمك نمادها به شناخت وفهم مقوله مطلق برسد یسم میسمبول. پرداختند 
  ت  گرا  سطخ

 
 ، . نجات دهد  و روزمره گ

 
 یوالر . ك دارد یوسمبول یر یك زبان تصو یه بر یاشعار ماالرمه تك باشنایسیوز  جنبه فرهنیك

ح واقعیر شاگرد ماالرمه ازشعر مطلق سخن م زبان  یجادو ، درنظراوشعرمطلق. ات استیاند كه نه وابسته به زبان ونه وابسته به رس 
ز درام و رمان اروپاران، سمیمكتب سنبل. باشد یبر استفاده ازآهنگ زبان م است كه فقط متیك ن یمشهورتر .  خودقرارداد یر تحت تعثیر

ده یا، را: ذهتز  ستی یالت مكتب سمبولیتما، ستها یماركس. و پرزه هستند ، د یژ ، كالودل،  یوالر ، ازماالرمهیر غ، ك فرانسهیشاعران سنبل
  یوصور  یمجاز  یدههایبا ا عرفاتز ، هانیخداجو ، ستی یآل

ز
سم یكه ازهیز سمبول  یسد كه آن قش  ینو یپلخانف م. نمودند  معرف

ازچشم مردم قهرمان ، نیگنگ ونماد  چون خودرا بابكاربردن زباتز ، بگذارد  یاثر ، ت  تواند درتحوالت اجتماینم، د یاستفاده نما
 . كند یپوشانده و طرد م، پرور!مخفز 
ابد كه از یك زبان خالص روشن مطلق بیانسان نتوانسته تاكنون ، خی    ن همه شاعر درطول تار یكه با وجود ا  كرد یت میماالرمه شكا
ز ورود مزاحم و  وهدف هستی  معتز  یشه درجستجو یك درشعراوهمیشاعر سنبل. د ینما ییر  و مهمانان ناخوانده درجهانش جلوگیر

 . بشناسد ابد و آنرایفه شاعر است كه مفهوم مطلق رابیوجود بوده و وظ
 یامون بیر پ

ز
ازدواج كرد و  آلماتز  یبادخیی  درجواتز ، داشاره كردكه ماالرمه پنج ساله بود كه مادرش راازدست داد یاوبا خصوض وگراف

ماالرمه . ستیدانست كه قابل شناخت نیم یرا رنگ رمز و راز  یالجورد او رنگ آت  . در مدارس فرانسه بود  شی انگلیر سالها دب
كرد كه خانه محقر ماالرمه سالها پاطق یت مید حكایآندره ژ . فرانسه ناشناخته ماند  ادت   یان فضایدرم 1884اسال ت، نه شعر یدرزم

خانه او یگرچه اطاق نش،  شاعران جوان بود  ز  . بودند!  یكیمن و آشیر
امون یر پ. ندارند  یبطه اگر رایت باهمدیسد كه شناخت و واقعینو یچون او م، بود  ستی یده آلیل این دلیشعرماالرمه بد شنایس هستی 

  برشت گفته بود كه چون اشعارش معتز ، آثار ماالرمه
ز
، دبه سطل زباله انداختیابایو ، د ید پرستیا بایآنهارا ، كنند یرادنبال نم و هدف

هیز  ماالرمه مانند بودلر در . دهند یاشعارش ترس او از ابتذال را نشان م، مبتذل به جنگ ابتذال زبان برود  خواست با سبیكیاوم
مند خودرا درجا بلكه قفیل، ستیده آلها نیا یاید ورود به دنیاو هیز كل یبرا، خالف بودلر  ویل، ده آل بود یا یایجو   ت  است كه هیز

ز مزاحم یهای  كند تا دور از كنجكاو یمحبوس و محصور م دازد  یده آلهایا ی به جستجو یر ه گذار یپا، شاگرد بودلر ، ماالرمه. خودبیر
ك شعربودلر یكالس  یپارناس به رسودن شعرآغازكردواوازجنبه ها به سبك بودلر و محفل ادت   و در جواتز شعرمدرن درغرب است 

 یر ماالرمه تعث. د نمود یتقل
 

محفل: ، چهار شنبه درخانه ماالرمه یآنها در روزها. گذاشت  یگر فرانسو یشاعر د، یوالر  یرو   بزرگ
و آثار آلن پو را به ، اوبا زوال دوست بود . دادند یآلن پو و بودلر به ماالرمه الهام م آثار ، درآغاز . دادند یل میكالودل را تشك،  د یژ ، یوالر 

ز فهم اشعار ماالرمه حتا امروزه ن. ترجمه نمود  یفرانسو  گفت كه او یدانست و میمسئول م یسنده ایسارتر اورا نو . ممكن استیر غیر
سد كه شعر فرانسه چند نوكر و  ینو یم یلد درنامه ایاسكار وا . و هم شاعرانه هستند  ت  چون اشعارش هم اجتما، شاعر بزرگ ما است

ز مورخ. ك استاد دارد وآن ماالرمه استیگماشته و فقط  ندگان شعر مدرن ین نظرند كه چنانچه غرب بخواهد بعد از نمایبرا  ادت  یر
دازد آثار بودل د به نقد و برریسیابتدا با، و بن وارد مرحله پست مدرن شود ، لوركا ، ی: والر عتز ی ز دیدر . ر و ماالرمه بیر  یك طیز

 
، الوگ

و ماالرمه با اشاره به . هستند!  واقیع ت  ید كه تپاله گاو و پشكل گوسفند دو شیگو یم، كرد یه به علم صحبت میشه با تكیزوال كه هم
ز دهد كه: طال و نقره نیسم خود جواب میمكتب سمبول افت یت متاسفانه بندر  ویل، عتیهستند كه در دامن طب ی دو عنرص یر

مند بایمنظور او ا. شوند یم دازد و طال را از مس جدا كند! یكم  ید به كشف و جستجو ین است كه هیز  . اب ها بیر
ز ، تو یگیا، چند مجموعه شعر ، یالجورد آت  ، ها  ت  ه گویحاش، ا یم در ینس، پنجرهها : ازجمله آثار استفان ماالرمه ، طاس انداخیی

ز عرصانه الهه حاصلخ یاهایرو   . ه هستند یر و غ، ادگار آلن پو  آرامگاه، ییر
خودراازچشم  عت واقیعیپوشاند و طبیخودرا باچادر رمز و راز م ده مقدیسیگفت كه هرپدیسم میماالرمه دررابطه باشعر سمبول

شاعر ، در نظر او . كرده اند   خودرا مخفز ، مطلق یده آل هایا عتز ی فی یت حقیماه، ر ظاهروجود یودرز . د ینمایم تماشاگران مخفز 
ز ناچ یدئولوژ یفراوان و ا ید با هیز یبا ، درنظراو . داشت از به زبان خالص و پایکین، مقوله مطلق یجستجو  یماالرمه برا.  حرف بزند یر

، یشاعرانه بورژواز یر انه مبتذل غیاز هجوم زبان عام ییر جلوگ ید و برایشناخت سنبل ها بگشا ید خودرا برایخواننده شعر با
بلكه در درك و ، ستیچون مشكل شعرش در سبك ن، دانند یلسوف میف یها او را شاعر  بعیصز ، روزهام. د یمحصور نما یخودرا جور 
 عتز ی، شعر ماالرمه موضوع اصیل. آورند  باشناسانه مد روز و روح زمان بشمار یمیاورا ترجمه ز  یآثار نی  ،  از نظمیر غ. محتوا است
 ، شعر مطلق او 

ز
 . ك زبان بود یسمبول ستی یو ن پوجر  معرف


