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  نرــه و زهيـــانگ
حثات ادبی و هنری تاريخ بشری شاهد دگرگونی های سياسی و اجتماعی زيادی در بستر ارزشيابی ها و مبا

 صورت خيلی خوب وات باين بررسی ها امكان تأثير پذيری ساختار های ديگر فرهنگ را از هنر و ادبي. ميباشد

  .پايدار آشكار نموده اند

 انسانی و برخورد آن نسبت به طبيعت دور و برش و با آنكه ۀرات و تحوالت در جامع تغييۀبا وجود هم 

 به روز پيوند ها را بيشتر و مستحكمتر می سازد و فرامرزی ها افزونتر می جغرافيای فرهنگی جهان، روز

، تا زمانی گر گردند  تا ايامی آه هنجار های اجتماعی مانع ابراز دوستی و عشق و محبت  انسانها به يكدي،گردند

ر گلو ها خفه آه دگر انديشی و ديگر باوری گناه شمرده شود و جرم و تا وقتی آه فرياد های عدالت خواهی د

  .گردند ، التزام و رسالت ادبيات،  نياز روز و موضوع بحث فرهنگيان همچنان باقی خواهد ماند

 مشهور فرانسوی و ۀسندنوي ،) ميالدی١٩٠٢-١٨۴٠ (Emile Zola له از طرف اميل زوال أن مسطرح نوين اي

، داستان )  ميالدی١٩٨٠-١٩٠۵ ( Jean Paul Sartre بعد از سوی آسان ديگری چون ژان پل سارتر

 .ی يا اصالت وجودی صورت گرفتئنويس، فيلسوف و يكی از رهبران معروف مكتب هستی گرا

 تعريف و تعيين التزام و رسالت ديدگاه سارتر آه به تعبيری محدوديت نگرش ادبی را با خود همراه داشت،

ی نيز بدبينی و آينه ورزی ارفت و عده  بخشی از نويسندگان اروپايی قرار گۀشازهمان آغاز مورد تأمل و اندي

پايه گذار مكتب رياليسم،  ،) ميالدی١٨٨٠-١٨٢١ (Gustaue Flaubertسارتر را نسبت به گوستاو فلوبر 

 چند حكومت اشتراآی مان مادام بوواری آه روی چندان خوشی به آمون پاريس،و رۀسندی ادبی، و نويئواقع گرا

ليسم نشان نداد و آنها را در نامه های خويش سفاهت و ننگ روح بشری در اين شهر، و سوسيا) م١٨٧١ (ۀماه

 .ميدانست، عملی نادرست تلقی آردند

در نتيجه سارتر نتوانست با تعريف رسالت و التزام خود ادبيات اروپا را مدت زيادی بصورت محسوس آن 

 ۀشزادی بيان و اندي آد اجتماعی،قابل يادآوری است آه سارتر در پهلوی التزام ادبی و تعه. جهت دهنده باشد
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هنرمند را زير سؤال قرار نداده است، بلكه نويسنده را برای موضوعی آه می نگارد و يا در برابر آن سكوت 

 .ول می شماردؤك عمل مس يۀ به مثاببه اساس انتخاب مطلب وی اختيار می آند،

اميل زوال مثال خوبی  يار رسالت ادبی بودند،جوی مع  و برای تعداد زيادی ازين نويسندگان آه باز هم در جست

 بيستم ميالدی ۀ سدیئبنيانگذار ادبيات سياسی اجتماعی اروپا Dreyfus اميل زوال با ماجرای دريفوس. شده بود

لمان در ات دريفوس يكی از افسران يهود ارتش فرانسه به جرم سپردن اسناد سری نظامی دولتش به سفار .گرديد

  .اسوسی عليه آشور خود شدپاريس، متهم به ج

به خصوص يكی از روزنامه های آن ديار حكومت و مردم فرانسه را بر ضد يهوديان و دريفوس تا آنجا 

دادگستری هم دريفوس را گنهكار شناخت و از فرانسه  .برانگيخت آه وی قبل از محاآمه مجرم قلمداد گرديد

اما چون  شناخته شد، نام داشت، Esterhazy هرچند مدتی بعد جاسوس اصلی آه استرهازی .تبعيد آرد

نخواستند اشتباه دستگاه قضايی هويدا گردد، آنرا بدون جرم دانسته و تبرئه آردند، تا اينكه اميل زوال با پخش 

افشای اصلی قضيه جامعه ی سرگشاده نگاشت و با اله به رئيس جمهور فرانسه نيز نامه أن مسی در ايئمقاله ها

حادثه آشنا با واقعيت   L’aurore ۀ، در روزنام J’accuseرا از طريق آن نوشته زير نام من متهم ميكنم ، 

 . عدالت و انصاف در اين ماجرا گرديدۀنمود و مدافع موفقان

بنمايند آه همه به آوشش های زيادی به عمل آمد تا جامعه را عليه اميل زوال بر انگيزند و وی را نيز محكوم 

ماجرای دريفوس . شخصيت بشودۀ ست به فرانسه بازگشت آند و اعادبدينترتيب دريفوس توان. ناآامی انجاميد

 روشنفكران راست و چپ فرانسه را وادار به جهتگيری و بحث و مجادله نمود، خانواده ها، چهار سال تمام،

هيچ موضوع ديگری نتوانسته است  .رين مورد بودندگو و ماجرا د و دفتر های دولتی  محل گفت مكتب ها و

آاميابی  .تحول گرداند و به خود مشغول سازد فرانسه را پس از انقالب آبير، بيشتر مۀ جامعهمچون اين حادثه،

سا و دولت از ی  آليئ وضع قوانين  انتظامی و  جداۀلآرمان های جمهوريت در بخش دفاعی و تهاجمی به وسي

 ١٩٢۴-١٨۴۴ اناتول فرانس  . اين ماجرا بشمار می روندۀ در باراين جدال های روشنفكری ارمغان های ۀجمل

برای مدتی وجدان " زوال" پس ازين ماجرا گفت که" خدايان تشنه اند" و" عصيان فرشتگان  "ۀسندميالدی نوي

 .بشريت بوده است

اميل زوال پس ازين واقعه در سال . نمودندمندان متعددی زوال را در اين حادثه پشتيبانی می ه نويسندگان و انديش

ی گرديد آه اين جريان ئی برای رسالت سياسی و اجتماعی بخشی از نويسنگان اروپاا ميالدی نمونه ١٨٩٨

ی آه مدافع ئسرنوشت مكتب ادبی ناتوراليسم يا طبيعت گرا.  قوت خود باقی مانده استبهش هنوز هم آم و بي

 .ل زوال يكی از رهبران آنست، تاريخ ديگری دارداصول علمی در ادبيات بود و امي

تعهدی نهفته باشد آه بتواند گستره  و اوج پرواز هنر را محدود بنمايد و  اگر در بطن التزام،  اين ها،ۀبا هم

مانعی در راه قلمرو های نامكشوف گردد، آه شايد در موردی چون نگرش سياسی انديشواری چنين باشد، نكته 

همان سخن معروف  .”روز جمعه برای روز جمعه نيست“ اما نبايد ناديده گرفت آه  .دشايست به جای خو

اما بايد شهروند  تو ميتوانی شاعر نباشی،” است آه  روسیۀسندشاعر و نوي)   ميالدی١٨٣٧-١٧٩ (پوشكين 

 .”باشی

ت اروپا، با درنظرداشت اين نكته را هميشه بايد به ياد داشت آه بهره برداری از آزمون ها و آار و بار ادبيا

 .نسبيت خويش را همچنان حفظ می نمايد فرامرزی هنر و مراعات زمينه های مشخص فرهنگی هر جامعه،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی گريز نمی نمايد و اپيام خويش می گردد، از واقعيت جامعه ” نشانده“با تعريف متعهد رسالت است آه هنر 

دم سوزی و  شعله افگنی همراه هنرش آ و التزام،  با رسالت .وار را نمی پذيرد Neron شعر و ادبيات نرون

 . است” شهروند”هنرمند . مردود شمرده می شود 

نشانده و بازتاب دهنده می گردد تا واقعيت ديگری بيافريند به  در پرتو چنين معيار رسالتی هنر، انگشت گذار،

شاعر سترگ ” بوی جوی موليان”  با  یچنانكه نصر سامان” ی گذرئدريا”شود و” پايی در رآاب“اميدی آه 

  .صله را زمانی و مجالی ديگر نمانده است .رودآی

  

 

  

 
  


