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 ادبیات کالسیك

  
فیلسوف و مبارز اجتماعیي روسیه زمان تزار، همچون تروتسکي و  نویسنده، آلکساندر هرتسن،

بعد از . جهان بي همتا هستند در کروپتکین، نشان داد که روسها در ژانر خاطره و اتوبیوگرافي نویسي،
اي،معروف به تپه شکست آزادیخواهي جنبش دکابریست ها، هرتسن جوان، همراه رفیقي، در روي تپه 

گنجشکها در اطراف شهر مسکو، قسم یاد کرد تا در راه عملي نمودن آزادي، هیچگاه دست از مبارزه 
شانسي هاي تاریخي زمان هرتسن این بود که هر روشنفکري یا مبلغ  بد از .اجتمایي برندارد

یعني انتخاب .ي بودیا جانبدار فرهنگ و ارزشهاي اروپاي غربي م ناسیونالیسم پان اسالویستي روسي و
در دایرت المعارف هاي امروزي، هرتسن را با القابي  .موضع گیري بین؛ بدتر و بد درمیان ترقیخواهان

هاي  مبارز سیاسي اجتمایي، دمکرات انقالبي، فیلسوف، و از پیشگامان مبارزه براي تبلیغ ایده: مانند
زنامه نگاران و ناشرین مشهور مهاجر نیمه غیر از آنها، هرتسن یکي از رو. سوسیالیستي، مفتخر میکنند

به نقل از لنین ،او یکي از پایه گذاران مطبوعات آزاد و مستقل تاریخ .  روسیه نیز بود١٩دوم قرن 
او : لنین درباره او مینویسد.هرتسن از نظر فلسفي زیر تاثیر هگل و فوئرباخ بود . روسیه نیز بود

بارزه نمود، ولي در مرز ماتریالیسم تاریخي توقف کنار ماتریالیسم دیالکتیك م تنگاتنگ در
 .قانونمندي تاریخ را درك ننمود و در بند اوتوپي باقي ماند متاسفانه او.نمود

هرتسن درسال .نام واقعي هرتسن، یعقوب لوف بود. هرتسن و اسکندر ازجمله نامهاي مستعار او بودند
پدرش یك ژنرال اشرافي و .اریس درگذشت در تبعید در پ١٨٧٠ در مسکو بدنیا آمد و درسال ١٨١٢

.  نامیدند“فرزند قلب“هواداران با تکیه بر واژه آلماني هرتسن، اورا .مادرش یك زن خدمتکار آلماني بود
وبعدها .او در جواني باکمك رفیقي بنام اوگارت، محفلي ضد تزار،براي لغو نظام مالك الرعیتي تشکیل داد

 ،نیز رادیکال ترین شاخه روشنفکران انقالبي روسیه را پایه باکمك مبارز دیگري بنام بلینسکي
هرتسن سالها به افشاي ناسیونالیسم اسالویست ها و جناح راست جهان وطنان بورژوا لیبرال .گذاشت

22-06-2007 



اودرجواني به جرم آزاداندیشي چندسالي درنقاط بد آب و هواي روسیه تزاري در . غرب گرا پرداخت
 به خارج فرار و مهاجرت نمود و در سوییس پاسپورت و ملیت ١٨٤٧ و سرانجام درسال.تبعید بود

 .سوییسي را قبول کرد
 .ثروت و ارث پدري موجب شد که خالف سایر مهاجرین،اودرخارج دچار فقر و تنگدستي نباشد

 نامه هایي از “ درآنجا حضورداشت و در این رابطه کتاب ١٨٤٨هرتسن درحین انقالب فرانسه درسال 
درباره آگاهي او گفته میشود که گرچه . را منتشر کرد که خوانندگان بیشماري یافت“ فرانسهایتالیا و

هرتسن ژورنالیست سیاسي بود ولي او پیچیده تر از آن فکر میکرد که بتواند رهبر انقالبي تودهها 
پذیر ادبیات، فلسفه، تحقیقات اجتمایي وتاریخي، و ژورنالیسم، فنانا: آثار هرتسن در زمینه .شود

هرتسن درجواني  .  در انترناسیونال اول نیز شرکت نمود١٨٦٩از نظر عملي، وي از سال .هستند
روسو، ولتر، فوریه، سن :  او بود و به مطالعه آثار“ دزدهاي“دوستدار آثار شیلر،مخصوصا نمایشنامه

انشجویي خود او در دوران د. سیمون،بایرون، شلینگ، وآثار ممنوعه پوشکین و دکابریست ها پرداخت
 . را با فلسفه طبیعي و علوم طبیعي مشغول کرد

 با تکیه برهگل و فلسفه ماتریالیستي اروپایي و عقاید سن سیمون، ١٩ قرن ٥٠-٤٠هرتسن در دهه 
: اوبا مبارزین و هنرمندان زمان خود از جمله با .تئوري جنبش دمکراتیك انقالبي را پایه گذاري نمود

: هرتسن،مبارز مهاجري بود که بین  . یبالدي، شخصا مالقات نمودلویز بالنك، پرودن، گار
 تجزیه و “اودر دوران دانشجویي کتابي با عنوان .ادبیات،فلسفه، و ژورنالیسم ،مدام سنگر عوض میکرد

 سطحي “:  دو اثر فلسفي خودیعني١٨٤٢هرتسن درسال . نوشت“تحلیل سیستم خورشیدي کپرنیك 
این دو کتاب ،برآورد اشتغال او .را بپایان رساند“پیرامون تحقیق در طبیعت نامه هایي “ و “گري درعلم

وي به انتقاد از ذهني و الهامي بودن فلسفه رمانتیك هاي آندوره .با علوم طبیعي و فلسفه هگل بودند
موضع ماتریالیستي او ریشه در .هرتسن بر اساس علوم تجربي،خواهان شناخت عیني شد. نیز پرداخت
وي میگفت که طبیعت عیني است و ذهن و آگاهي،محصول شرایط عیني . عي داشتفلسفه طبی

 . نامید“رئالیسم“اوآنزمان این نظریه خودرا .هستند
 به لندن رسید ودرآنجا مجالت و گاهنامه ١٨٥٢بعداز اقامت درکشورهاي گوناگون،هرتسن درسال 

جله ناقوس،خواهان حذف سانسور، اودرم.ستاره قطبي، ناقوس، وصداهاي روسیه، را منتشر کرد: هاي
طبق اسناد،بعداز مرگ نیکوالي اول، گزارشهاي متنوعي . تنبیه بدني، و نظام مالك الرعیتي شد

مجله ناقوس .  منشر مي نمود“ ستاره قطبي“مخفیانه از روسیه بدست او میرسید که وي در مجله 
نیز یکي از خوانندگان عالقمند اندر دوم سالها مخفیانه و بطور غیرقانوني وارد روسیه میشد و حتا آلکس

 درباره تحول و پیشرفت ایدههاي “نامه هایي ازایتالیا و فرانسه“ و“ازساحلي دیگر“: دو کتاب . آن بود
 به تجزیه و تحلیل روسیه از زمان “ پیشرفت ایدههاي روسیه“وي درکتاب .انقالب در روسیه هستند

 . پرداخت١٩پطر کبیر تا میانه قرن 
 ١٨٦٨-١٨٥٢،یك وقایع نگاري بین سالهاي “مشاهدات وخیاالت“:  از مشهورترین آثار اوکتاب  یکي

 “خاطرات انقالب“آن کتاب مانند کتاب .روسیه و اروپا،ازجنبش دکابریستي تا کمون پاریس است



واقعیات و “درکتاب . کروپتکین، زندگي اجتمایي روسیه رادرزمان حکومت نیکوالي اول نشان میدهد
وي در .  او به شکست انقالب فرانسه،آلمان، ایتالیا، و زندگینامه مهاجرین انقالبي میپردازد“التتخی

فردگرایي، خودخواهي، بزدلي، سودجویي،تنگ نظري، : این کتاب به تنفر خود از صفات بورژوایي مانند
ات،درسال هرتسن در زمینه ادبی .، سطحي گري، و ناسیونالیسم کور، اعتراف میکند!چوخ بختیاري

وي در رابطه با این کتاب و به جرم . را منتشر کرد“یادداشتهاي یك جوان“ کتاب ١٨٤٢
دکتر “وي قبل از مهاجرت بخارج،کتاب .آزاداندیشي،سالها در نقاط مختلف روسیه در تبعید بود

 ساحلي  از“وي در کتاب .  را در رابطه با تضاد هنر نمایشي با نظام مالك الرعایتي نشان داد“پروپوف
. این کتاب حاوي هنر ادبي و ژورنالیسم اجتمایي است.  به روانشناسي زندگي اجتمایي پرداخت“دیگر

 .،یکي از داستانهاي بلند او است“زاغ دزد“کتاب 
آن کتاب را نیز .، داستاني است پیرامون فلسفه اجتمایي“ مقصر کیست؟ “مهمترین کتاب او رمان 

در این کتاب او به محکوم کردن .  در تاریخ ادبیات روسیه میداننداولین رمان پیرامون موضوع زنان
در این کتاب نشان داده میشود، . جبرهاي اجتمایي مي پردازد که به اختالفات خانوادگي مي کشند

. چگونه عشق،روابط زناشویي و همبستگي خانوادگي بدلیل فشار اجتمایي و فقر از هم مي پاشند
هنري ، راهي براي رئالیسم انتقادي در ادبیات روسیه باز -  بیشمار ادبيهرتسن با بجا گذاشتن آثار

  .نمود



 دمکراسی و ادبیات

  
 

ی هواپیمای (Martin Walserرمان . ها باقی مانده است ی اقلّیت در آلمان ، ادبّیات داستانی مشغله
نایل گردید ، در نخستین سال انتشارش فقط »  ٤٧  گروه«ی ادبی  که به دریافت جایزه) برفراز مسکن

های سرگرم کننده و پیش  ها رمان ی اکثریت کتابخوان هاست که سلیقه سال.  نسخه فروخته شد٥٠٩
نباید همیشه  (رمان: موفّقیت سه مٍولف آلمانی دراین قرن مٍوید آن است. دهد پاافتاده را ترجیح می

ی  نوشته) پزشك استالینگراد( میلیون نسخه ، رمان J.M.Semmel  ،64ی نوشته) خاویار باشد
H.G.Konsalik  ،54 ی  نوشته) استال ترموگن( میلیون نسخه و رمانU.Danella  ،49 

  . اند میلیون نسخه به فروش رسیده
ها کمتر  یابد، با این وجود ، آلمانی ه افزایش می پیوست- از جمله ادبّیات داستانی -با اینکه تولید کتاب 

، روزانه یك ساعت وقت خود را ١٩٩٣افرادی که مدعی اند کتابخوانند ، در سال : خوانند کتاب می
های  درشهر. اند  در صد آنان ادبّیات سرگرم کننده را ترجیح داده٨٩صرف کتاب خواندن کرده اند و 

شد و شعار صرفًا تبلیغاتی نبود ، هنوزهم مردم  نامیده می»  اه جمهوری کتابخوان« شرق آلمان که 
گویند که دیگر مانند گذشته وقت  اگر چه می. خوانند های غربی آلمان کتاب می بیش از اهالی استان

  . کافی برای خواندن کتاب ندارند
.  ارزیابی کردهای کّمی توان با سنجه نقش مولفین آلمانی و مقام ادبیات داستانی در آلمان را نمی

  علتش چیست و چه معنایی دارد؟ . شوند با خوانندگان کمتر پیوسته کتابهای بیشتری منتشر می
های آثار به اصطالح نویسندگان بزرگ آلمان که بسیار زیبا چاپ و صحافی شده اند در  مجموعه

عنی است که مردم این بدان م. اند های آلمانی چیده شده ولی خوانده نشده های کتاب آپارتمان قفسه
  . کنند خودرا نه با آثار، بلکه با نام و شهرت مٍولفین تزیین می

های  های ادبی مّجالت و روزنامه بخش»  گروه واکنش سریع« سالهاست که عده ای از نویسندگان ، 
ی   در دهکدهMartin Walser: های سیاسی آنان مردم پسنداند بیانیّه. دهند آلمان را تشکیل می

 Gunther. پردازد دریاچه ای در بایر به مناسبات سیاسی ـ اقتصادی اروپا و آمریکا میمجاور 
Grass  کند و  هامبورگ ، مداخالت ارتش آلمان در سومالی را بررسی می درEnzensberger 



عکس . کند های سوئد ن، آمار بیکاری در آلمان را که در نورنبرگ منتشر شده تفسیر می درجنگل
مقاالت آنان وزنه . تر در اثر شهرت مولفین آثار ادبی است تا صالحیت آنان در این مواردها بیش العمل

ما . ای شده است ، زیرا در جهان پیچیده و غیر شفاف کنونی مالك ارزیابی محتوای وقایع وجود ندارد
ور آشکار پردازیم ولی بط های جمعی به زیباگرایی در چاپ کتاب می در مقابله با ابتذال گرایی رسانه

اما گرایش به زیباپرستی ، محتوای . این امر پاسخ مردم با سواد است به بی سوادی ساختاری جامعه
کالم به پشت تصویر . دهیم ما نویسنده را به معرض نمایش عموم قرار می. برد سیاسی را از بین می

مطلب .  کافی استی دهان پرکن و حتی االمکان مختصر که چشمگیر باشد چند جمله. شود رانده می
سریع و مختصر ، . فهمند های مردم آن را نمی طوالنی و سنگین به هیچ وجه جایز نیست ، زیرا توده

ما به آن عارت کرده ایم در حالی که در دیگر . های کنسرو همچون خوراکی پخته در درون قوطی
  . شوند کشورها نویسندگان کاندیدای ریاست جمهوری می

ی صالحیت شان خارج  همواره ، هنگامی که نویسندگان بزرگ از حوزه: ر قیمتجلب توجه کردن به ه
های کم تیراژ ادبی و فرهنگی را بخواند؟  کیست که مجله. گذارند شوند، تاثیر شگرفی برجای می می

همراه با درآمد مالی برای (های پر تیراژ  ها و روزنامه مقاالت سیاسی و اظهارات جسور در مجله
کیست که کتاب . محل انتشار بر همه چیز تقدم دارد. گذارند ثیر مطلوب را برجای میتا) نویسنده

Peter Handke را بخواند، در حالی که خالصه ای از آن و »  عدالت برای صربستان«  تحت عنوان
: نقد آثار ادبی یا شنیدن و خواندن از دست دوم . تحت همین عنوان در روزنامه به چاپ رسیده است

کند ، بلکه نقد ادبی  ت که دیگر خود ادبّیات نیست که دیدگاه ما را در مورد ادبّیات تعیین میمدتهاس
.  مستقل خود را در پیش گرفته است تلویزیون با اشکال گزارش گونه اش راه. جای آن را گرفته است

اب به پیش از آنکه کت. کند، نه کیّفیت نقد شتاب زدگی و شهرت طلبی ارزش بازار را تعیین می
عالوه برآن ، برای بازاریابی . کتابفروشی ارسال شود باید از نظر جناب منّقد در مورد آن اطالع یافت

گوییم ، بی آنکه آنها را خوانده  ها سخن می ی کتاب ما درباره. شوند نیز جلسات سخنرانی برگزار می
ها جسته گریخته شنیده و یا  سخنان ما در مورد کتاب غالبًا همان چیزهایی است که از رسانه. باشیم

مّنقد، در تلویزیون ، در مورد آنچه . درجایی خوانده ایم ، به جای آنکه خود متن کتاب را خوانده باشیم
 .گوید ، نه در مورد کلمات نوشته شده ی اثر گفته شده است سخن می که در باره

سنده ای که ممکن است چیزکی او از نوی. ی فیلم سرگرم کننده است  او نویسنده نیست بلکه ستاره
اینهاست قواعد مناظرات . سازد و بالعکس ی جدید فیلم تلویزیونی می هم در چنته داشته باشد، ستاره

های پی در پی و نمایش آنهاست که مردم را تحت تاثیر  مجادله . تلویزیونی در مورد ادبیات داستاني
ی  نت آمیز یك روشنفکر سرشناس ، پس از اشارهاظهارات زننده و اها. دهند ، نه موضوع اثر قرار می

ی روح  جسته گریخته به موضوع مورد مشاجره ، به عنوان نشانه ای از بروز گرایشات نگران کننده
و هنگامی که دوست هم مسلکی از آن جانبداری کند ، این نگرانی و . شود زمان تلقی و برجسته می

همان چشم و همچشمی رایج روشنفکران است ، با این اگر چه این شیوه . یابد برآشفتگی تشدید می
هایی که شدت یافتند خصلت سازش ناپذیری به  ، مجادله١٩٨٩ی دگرگونی ، به سال  وجود در مرحله



مجادله در پی : ی خوبی دراین مورد است ، نمونه» میدانی فراخ«کتاب گونتر گراس، . خود گرفتند
چند هفته ای . ی اثر های زیبایی شناسانه اصوًال در مورد جنبهمجادله ، نه در مورد محتوای کتاب و نه 

در این میان باردیگر . داد ها تشکیل می تصویر آلمان را در داخل و خارج همین باالگرفتن مجادله
و در آنجا که به عصر سخیف . ی آلمانی در نقد ادبی و نوعی ارزیابی به میان آمد  ویژه سخن از راه

  . یافت صف آرایی و برآشفتگی شدت گرفت ها ارتباط می یآلمان در دوران ناز
. تقسیم آلمان ، به نویسندگان نقش و موضوعی واگذار کرد که پس از وحدت هر دو را از دست دادند

  . ی نمایندگان نّقاد و وجدان بیدار هویت جمهوری با امر وحدت از دست رفت موضع آنان به مثابه
البته باید . توانند بگویند که در آن شرکت نداشتند  نویسندگان می.در آلمان انقالبی بوقوع پیوست

ی این  برخی از نویسندگان جمهوری دمکراتیك آلمان ، دست کم در مراحل اولیه: تفاوتی نیز قایل شد
ولی درگیری آنان بیشتر .  ، ناگهان به عنوان انقالبی در صحنه ظاهر شدند١٩٨٩تحول تا دسامبر 

اینان نیز دوش به دوش همکارانشان در آلمان . د تا به وحدت دو بخش آلمانمعطوف به آزادی بو
نویسندگان . سرانجام خودخواسته به حاشیه رانده شدند. کردند غربی آشکارا وحدت دو کشور را رد می

. ، همانند دیگر مخالفین نظام ، تصمیم نادرستی گرفتند و گرایش و خواست عمومی را درك نکردند
وقع در جمهوری دمکراتیك آلمان تضاد و تقابل آشکار با نظام و تشویق و ترغیب به اگر تا آن م

ها ، اهمیت حیاتی داشت و در غرب  مخالفت علیه سیستم موجود، برای خوانندگان در کشور کتابخوان
 شد، در جریان تحول و پس از آن ، موقعیت و مقام نوشتار آلمان بدانها بیش از ارزش ادبی بها داده می

 . دگرگونه شد
ی برجسته ای از اوج مشاجرات ادبی سال   ، نمونهChrista Wolf، اثر »ماند آن چه باقی می« 

در  .  و ارزشگذاری ادبّیات جمهوری دمکراتیك آلمان و نویسندگانش از دیدگاه آلمان غربی بود١٩٩٠
م ّضد نخبگانی بودند شعور و آگاهی خوانندگان ، نویسندگان جمهوری دمکراتیك آلمان همواره تجّس

از اینرو ، این نویسندگان هم در غرب و هم در شرق آلمان .  رژیم حزب واحد سوسیالیستی آلمان علیه
دراین رهگذر، به هنگامی که مّنقدین آلمان غربی در جریان . از امتیاز مضاعفی برخوردار بودند

ئـوال قراردادند ، خواه ناخواه ، از ، مقام و منزلت آنان را مورد س١٩٩٠مشاجرات نویسندگان به سال 
ادّبیات جمهوری دمکراتیك آلمان سابق ـ همچون جنبش مدنی ـ در بازار .  برتر فرو افتادند جایگاه

از آنجا که در مشاجرات در مورد . اما عمدتًا ارزش تاریخی دارد. سیاسی از ارزش واالیی برخوردار است
ت نه اقلیت ، پس از تحّول، نویسندگان جمهوری دمکراتیك سمتگیری قاعدتًا اکثریت تعیین کننده اس

ی خود را از  ها منزلت و مقام ویژه  آلمان غربی ی اهالی آلمان شرقی ، از دیدگاه آلمان نیز همچون همه
  .دست دادند

اینان نیز . ی وحدت آلمان بازهم کاهش یافت اما نفوذ نویسندگان جمهوری فدرال آلمان نیز در نتیجه
دا ، همانند اغلب دیگر مفّسرین فرهنگی ، به عنوان متخصصین سمتگیری ، چیزی برای گفتن در ابت

اما با تّحول . طلبد لحظات تّحول، قاعدتًا حضور ذهن و تیز هوشی سریع روشنفکرانه می. نداشتند
 ها، رمان . سیاسی ، نه تنها تحّول زبانی انجام نگرفت ، بلکه خاموشی و رخوت فکری جایگزین شد



ی ناظرین بر روح زمان ، لحظات را  نویسندگان به مثابه. گزارشات حّساس درمورد وضعّیت ملت است
  . کشند دهند و به تصویر می تشخیص می

ولی نباید به جستجوی .  مهمی احراز کرده است ادبیات داستانی در مورد کشور آلمان جایگاه
عصر تّحول و وحدت آلمان را در برگیرد رمانی که . هایی که عصری را در برگیرند پرداخت رمان
 غرب  یکی از دیدگاه: بایست باشد آمد ، دست کم دو رمان می توانست پدید آید و اگر هم پدید می نمی

ی جریانات اجتماعی ـ سیاسی  بنابراین ، رمانی که ناظر بر مجموعه. و دیگری از دیدگاه شرق آلمان
و عدم شفافیت نوین نیز مانع بازتاب . توانست پدید آید یباشد ، با توجه به واقعیت چندجانبه ، نم

از اینرو . ی دیگری بود ی شصت این امر به گونه ی پنجاه و اوایل دهه در دهه. جامعه در کلیت خود شد
توانستند پدید  هانریش بل ، گونتر گراس ، یانسون و لنتس می های بزرگ مقطعی در آن مقطع ، رمان

ی اوضاع سیاسی و سمت گیری سیاسی نیز باشد  ی مجموعه ی که در برگیرندهبرعکس ، ادبّیات. آیند
های  در عصر پسامدرن که فردگرایی ، کثرت گرایی و نیز زیباگرایی و اخالق گرایی ، پرسپکتیو

 کسب دانش  خواندن ادبّیات شاهراه. توانستند پدید آیند کنند نمی جهانشمول تفّکر را محدود می
سرگذشتی که ازطریق ادبّیات خوانده . قال سرگذشت واقعیت به ساحت زبان استادبّیات انت. است
های پیچیده و  شود، سپری است در مقابله با ادعاهای تمامّیت خواه و تجهیزاتی است برای هوّیت می

ها و اعتیاد به تصویر ،  فقر زبان ، محتوای پوچ مناظره. سرآغاز ، کالم بود ، نه تصویر . تودرتو
آنجا که . ی دایمی تصاویر ، اغلب بی بازگشت است تاثیر حضور و جلوه. ی عصر کنونی ماست مشخصه

توان با کالم مانع آن شد و یا آن را تصحیح  آورند که به دشواری می تصاویر موثرند ، قدرتی پدید می
ی تصاویر  یندهادبّیات داستانی ، با توجه به این قدرت فزا. به دیگر سخن ، تفکیك کرد و تمیز داد. کرد

تّفکر شّکاك ، پرسنده و . کنند های کامپیوتری نقش وقوف به دمکراسی را ایفا می ، در عصر رسانه
هر فرد خود . آید گر مطلع ، از طریق ادبّیات داستانی ، از پس اطالعات استاندارد شده بر می استدالل

ویزیون را به هیچ گیرد و تصاویر کاذب های وسوسه برانگیز تل تواند رفلکس ادراك و تلقین به تنهایی می
اما ، فقط کسب اطالعات از طریق خواندن ، . شوند افشا کند و یا تصاویری را که با تردستی ظاهر می

. از نظر افالطون ، دانش . کند که بین دانش و اطالعات تمایز قایل شود شهروند را چنان مجهز می
 .شناخت آن چیزی است که هست

فقط کاربرد تخصصی . نیز هست»  به چه منظور به کارمی آید« یشه به معنای ، هم» آن چیز «
های  دهد و توانایی اطالعات، که روند خواندن کارساز آن است، تجهیزات دانش واقعی را تشکیل می

ادبیات ، اصطالح . آورد روشنفکرانه همچون قدرت تخّیل، خالّقیت و انتزاع، امکاناتش را فراهم می
نقش اجتماعی ـ سیاسی  . کند اطالعات نیست ولی رجوع به منبع را پیوسته گوشزد میمتضادی با 

های زبانی ، رسانه و وسایل ارتباطی  چه، نشانه. نوشتن ، به نام نامیدن واقعیت است: ادبّیات داستاني
. به هنگام نوشتن ، ابالغ و عکس العمل آن همنوایی دارند. ساختمان اجتماعی واقعیت است

نویسندگان ، با انتشار . دارند» انتشار« دگان ، همچون سیاستمداران ، تمایالت مشابهی به نویسن
بنابراین ادبّیات . آورند هایی را بوجود می کنند که خود واقعیت آثارشان پیوسته تصاویر زبانی ابداع می



 مناسبات دگرگون ی ادبیات ، کند ، بی آنکه مدعی شود، به وسیله مناسبات ما را با جهان دگرگون می
  . شوند می

ادبّیات داستانی ، عالوه براین جهت گیری انتقادی وضع کنونی و سرگرمی ـ که بی تردید حائز 
ادبّیات نه تنها نقش وقوف به دمکراسی بلکه نقش . کند های دیگری را نیز ایفا می اهمیت است ـ نقش

. هاست ی حفظ سرگذشت اری و جایگاهادّبیات ، مانع فراموشک. کند محافظه کاری را نیز ایفا می
دست کم در ادبّیات ) جمهوری دمکراتیك آلمان(استیالی جمهوری فدرال آلمان بر بخش شرقی 

ادبّیات . ها حفظ و مورد تامل و تفّحص قرار گیرند داستانی ، فضایی بوجود آورد که در آن ، سرگذشت
تواند  ادّبیات می .ها و تفّکرات است ذشتی جستجوی سرگ ی گرد آوری و گنجینه داستانی یگانه شیوه

به سرعت پیر شود و در عین حال روشن بین بماند ، از اینرو کار برد درست و بجای ادبّیات، گاهی از 
»  سالروز« در رمان : نمونه ای ذکر کنیم. کند های نادرست و وقایع غافلگیرکننده جلوگیری می داوری

 مرگ در جمهوری دمکراتیك آلمان سابق گزارش داده شده   ، از وجود اردوگاهUwe Jahnsonاثر 
 در Fünfeichenاو در آن موقع اردوگاه مرگ .  بر همگان آشکار گردید١٩٩٠است که در سال 

های رفتارخشن نگهبانان آن دقیقًا توصیف  را با فهرست اسامی قربانیان و شیوه) برلین(براندنبورگ 
ی دیکتاتوری سبب شد که او به شیوه ای  ها در دو دوره آلمانیاحساس گنهکاری و ناکامی . کرده است

 . مٍوثر و کارآ ، آنهم بیست و دو سال پیش این رمان را بنویسد
ی پاسداران ناظر بر روح زمان، با آثارشان ، پیشروان تفاهم نوین اجتماعی  نویسندگان ، بمثابه

تواند با هدف  ادبّیات می. اند ردههای نادرستی هم ک اگر چه اغلب پیش بینی. شوند محسوب می
ادبّیات داستانی آلمان در مجموع ، واقعیت . مشخّصی به کارگرفته شود ، اما حتما نباید چنین باشد

سیاسی را بطور ضمنی به تصویر کشیده است و فقط در موارد استثنایی دستورالعمل سیاسی را مطرح 
نویسندگان . رد که توجه را از ما به من معطوف داردبه هر حال ، ادبّیات پیوسته تمایل دا. کرده است

مادام که . ولی در عین خلوت حضور غالبًا سیاست نهفته است. ی دمکراتیك نیستند مشّوقین قوام اراده
توان نثر را به منظور تحلیل سیستم سیاسی  سردمداران دراین سیستم سیاسی دست اندرکارند ، می

و باید . ی منابع تاریخ معاصر نیز از ارزش علمی مهّمی برخوردارند ها به مثابه رمان . به کار گرفت
ها پیوسته ادبّیات باقی  ی کتاب ی همه مجموعه: همطراز با تاثیر اجتماعی و سیاسی شان ارزیابی شود

بدون قدرت مرموز «هایشان نابود نشدند، ولی  جوامع سوسیالیستی کاذب نیز در اثر کتاب. ماند می
 .»دهد ، تاریخ بشّریت غیر قابل تّصور است ه جهان را تکان مینوشتار، که گا
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