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 چکيده
-زبان بهاز بانیان ادبیات مدرن آلماني نويس شهیر اتريشي،نامهآرتور شنیتسل ر، نويسنده و نمايش

اي هاي ادبي روزگار خود همگام و در پارهترين و پیشروترين جريانآيد. او که با تازهشمار مي
نويسان نامهها حت ي مبدع و پیشاهنگ بود تا امروز بر چندين نسل از نويسندگان و نمايشزمینه

اي روانشناس و روانکاو ه عنوان نويسندهشرق و غرب جهان اثر گذاشته است. شنیتسل ر ب
هاي پنهان کنش انساني نظیر وي در کاوش و کشف انگیزهشهرت دارد و منتقدان  هوشمندي کم

هاي نويسي آرتور شنیتسل ر که موضوع اين مقاله است جنبهاند. ام ا هنر داستانرا بسیار ستوده
دوستي مضمر در آن و پیوندش ن به انسانتوادرخور توج ه ديگري نیز دارد که از آن جمله مي

 –هاي ادبیات داستاني آرتور شنیتسل ر ترين ويژگيبا ادبیات  زوال اشاره کرد. در اين مقاله مهم
بررسي  –ن ادبي او شناسانده نشده است شأاي که در ايران هرگز متناسب با اهم یت و نويسنده

کند هم مختص ات جهان فکري شنیتسل ر آشنا ميشوند. اين بررسي خواننده را هم با بینش و مي
 نويسي او.اي خصوصیات فن ي هنر داستانبا پاره

گويي  دروني، نقل آزاد، زبان، روانشناسي، تك: ادبیات داستاني، ادبیات آلمانيواژگان کلیدي
ادبیات زوال.

 __________________________________________________________________________  
*
 s_rezvani@sbu.ac.ir (نويسندۀ مسئول) 
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 . مقد مه0
نويس اتريشي، از راويان نامه(، داستانسرا و نمايشArthur Schnitzlerآرتور شنیتسل ر )

وکم شصت داستان کوتاه و هاي نوزدهم و بیستم است. از او بیشزبان در قرنبزرگ آلماني
اي آثار ديگر، نامه منتشر شده. افزون بر اين، اشعار و پارهبلند، سه رمان و حدود چهل نمايش

را درکنار کساني چون  جا مانده است. شنیتسل رنامة خودنوشت، نیز از وي بهالمثل زندگيفي
(، Hermann Bahr(، ه رمان بار )Hugo von Hofmannsthalهوگو ف ن ه فمانزتال )

ترين ( از مهمArnold Schönberg( و آرنولد شونب رگ )Gustav Klimtگوستاو کلیمت )
وين »( يا Viennese Modern Age/Wiener Moderne« )تجد د وين»هاي چهره
4099( »Vienna 1900/Wien 1900مي ) شناسند که دوران شکوفايي فرهنگي پايتخت

مجارستان بود. آثار شنیتسل ر به -اتريش پیش از جنگ جهاني او ل و فروپاشي امپراتوري اتريش
هاي نمايش هايش هنوز در معتبرترين سالننامههاي بسیاري ترجمه شده است و نمايشزبان

سینمايي و تلويزيوني متعد دي براساس آثار  هايرود. همچنین فیلمروي صحنه ميجهان به
 Eyes Wide« )چشمان  کامال  بسته»توان به جمله ميشنیتسل ر ساخته شده است. از آن

Shut( اثر است نلي کوبريك ،)Stanley Kubrick نوول  رؤيا(، اشاره کرد که مقتبس است از 
(Traumnovelle.) 

ان بسیاري در سراسر جهان اثر گذاشته است که نويسنامهشنیتسل ر بر نويسندگان و نمايش
نويس روس، است. در ايران نیز شماري نامهمشهورترين آنان آنتون چخوف، نويسنده و نمايش

توان از بزرگ علوي ثیر شنیتسل ر بودند که به عنوان نمونه ميتأاز نويسندگان قرن حاضر تحت 
به فارسي ترجمه شده است که به عنوان ياد کرد. لیکن تنها بخش کوچکي از آثار شنیتسل ر 

گريز به تاريکي و اصغر حد اد( و )به ترجمة علي ديگريداستان توان از دو مجموعهنمونه مي
که آثار شنیتسل ر تر از بحث ترجمه ايننیا( ياد کرد. مهم)به ترجمة نسرين شیخ پنج داستان ديگر
مورد بحث و  –اي چون او باشد ور نويسندهاي که درخبه گونه –طور جد ي در ايران هرگز به

بررسي کارشناسانه و انتقادي واقع نشده است. در اين مقاله براي نخستین بار نگاهي نسبتا  
هاي آن را بررسي ترين جنبهاندازيم و شاخصنويسي آرتور شنیتسل ر ميجامع به هنر داستان

 کنیم.مي
تور شنیتسل ر و آثار وي در ايران گفته شد قابل البت ه آنچه درباب پیشینة پژوهش دربارۀ آر

زبان دربارۀ شنیتسل ر تعمیم به ساير کشورها نیست. خصوصا  پژوهشگران و منتقدان آلماني
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بسیار نوشته و اهم یت او را در روند تکوين ادبیات مدرن آلماني، همچنین ادبیات داستاني در 
(، Valeria Hinckتوان به وال ريا هینك )ياند. از جملة اين پژوهشگران مجهان نشان داده
( اشاره کرد. Reinhard Urbach( و ر ينهارد اورباخ )Barbara Guttباربارا گوت )

-Schnitzler) تفسیر آثار داستاني و نمايشي شنیتسل رنويسندۀ اخیر اثري ارزشمند با عنوان 

Kommentar zu den erzählenden Schriften und dramatischen Werken )
 منتشر کرده است.  

 
 . زندگی و آثار آرتور شنيتسل ر6

در وين زاده شد. پدر و مادر وي که تبار مجار داشتند هردو يهودي  4218شنیتسل ر به سال 
(، لیکن خاندان شنیتسل ر Athur Schnitzler digital; Nürnberger 1999: 318بودند )

 معة اتريش شده بود:فشرد و همرنگ جابر هويت يهودي خود پاي نمي
 

ظاهرا  شنیتسل رها نمونة کامل انطباق هدفمند و موف ق با محیط پیرامون خود بودند. 
هاي لیبرال و دين و فرهنگي را که با خود آورده بودند ارزش 4جاي زبان يیديش

ثیر تأدر روزگاري که مجموعا  تحت  –زندگي شهروندي گرفت و فرهیختگي آلماني 
ت سکوالر و احساس عمیق رسالت علمي و تمد ني بود. روند سريع تحو ال

(Nürnberger 1999: 320) 
 

(، به حرفة پزشکي اشتغال داشت و مادر، لويیزه Johann Schnitzlerپدر، يوهان شنیتسل ر )
(. Athur Schnitzler digital(، دختر  يك پزشك بود )Louise Ludovicaلود ويکا )

شکي تحصیل کرد، اگرچه از آن ناخرسند بود. او در همان آغاز آرتور شنیتسل ر هم در رشتة پز
از حاال احساس »نويسد: ، در دفتر خاطرات روزانة خود مي4220دوران تحصیلش، به سال 

 Athur« )اکنون دارد نخواهد داشتکنم که علم برايم هرگز اهمیتي را که هنر هممي

Schnitzler digitalجا نوشته است: ، همان4221سال  (. پس از دوران تحصیل نیز، در
آه،  [...]توان جبرانش کرد س فانه ديگر نميمتأخري ت بزرگي بود که پزشك شدم، خري تي که »

 Athur Schnitzler« )خواهم ثروتمند و هنرمند باشمخواهم آزاد باشم؛ در يك کالم: ميمي

 __________________________________________________________________________  
 ي، عبري و عناصر ديگر است. )س. ر.(زبان يهوديان اروپاي شرقي که ترکیبي از آلمان 4
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digital سربازي شد و يك سال  به عنوان پزشك کارآموز وارد خدمت 4228(. شنیتسل ر سال
(، لیکن Athur Schnitzler digitalبعد با قبولي در امتحان افسري آن را به پايان رساند )

شك تا زمینه بي(. اين پیشKilly Literaturlexikon 343ها افسر ذخیره باقي ماند )سال
به  4228ل دهد. شنیتسل ر سااي حضور پررنگ افسران در آثار ادبي وي را توضیح مياندازه

 Killyدريافت درجة دکتراي طب نائل آمد و از همان سال به حرفة طبابت مشغول شد )

Literaturlexikon 343کند که وي در مقام (. هرکس آثار ادبي او را بشناسد تعج ب نمي
( و تخص ص Nürnberger 1999: 321داد )پزشك به امراض روحي توج ه ويژه نشان مي

 (.Kanz 2008: 362هاي عصبي اخذ کرده بود )بیماري خود را نیز در زمینة
سرود شعري با عنوان  –اثري ادبي از شنیتسل ر منتشر شد  4229نخستین بار به سال 

 Killy( در يکي از مجل ات آلمان )Liebeslied der Ballerine) عاشقانة بال رين

Literaturlexikon 343 نثور در مجل ات ادبي پیوسته آثاري منظوم و م 4221(. وي از سال
نخستین اثر ارزشمند  4208(. در سال Killy Literaturlexikon 343کرد )منتشر مي

اي از هفت پرده نمايش، نگاه انتقادي شنیتسل ر (، مجموعهAnatol) آناتولشنیتسل ر منتشر شد. 
دهد مي به روابط سطحي و دور از مسئولیت  زن و مرد در وين و اروپاي آن دوران را بازتاب

اي نامه(، نمايشLiebelei) هوسبازي 4208که بعدها مضمون بسیاري از آثار وي شد. سال 
 :Nürnberger 1999روي صحنه رفت )که موجب شهرت شنیتسل ر گرديد، در وين به

(. شنیتسل ر در اين اثر روابط غیراخالقي زن و مرد در محیط پیرامون خود را آماج انتقاد 324
داده « هوسبازي»کند که عشق جاي خود را به ، شکوه ميآناتولکه در مچنانسازد و، همي

 Killy( را منتشر کرد )Reigen) سلسلهنامة نمايش 4091است. وي در سال 

Literaturlexikon 344 )– «اي از ده ديالوگ که باز روابط جنسي عاري از عاطفه «سلسله
در بوداپست پلیس از  4048کند. سال ف ميو انسانیت درمیان قشرهاي مختلف جامعه را توصی

نیز جنجال  4084نخستین اجراي اين اثر جلوگیري کرد و اجراي آن در برلین و وين به سال 
بیش از هر اثر ديگر  شنیتسل ر موجب شد وي » سلسله(. Athur Schnitzler digitalآفريد )

 (.Nürnberger 1999: 326« )اخالق انگ بزنندنويس  بيرا به حیث اروتیك
نامه، نخستین هاي پايان قرن نوزدهم و آغاز سدۀ جديد، افزون بر نمايششنیتسل ر در سال

 ,Sterben) م ردنهاي توان داستانجمله ميآثار داستاني مشهور خود را نیز منتشر کرد. از آن

 ,Der blinde Geronimo und sein Bruder) ج رونیموي  کور و برادرش(، 1894
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( را نام برد. او در Die griechische Tänzerin, 1902) رق اصة يوناني( و 1901–1900
( براي نخستین بار در ادبیات آلماني شیوۀ Leutnant Gustl, 1900) ستوان گوست لنوول  

انتشار  4کار گرفت.( را بهInterior Monologue/Innerer Monolog) گویی  درونیتک
نمايد سبب شد دادگاهي نظامي رف  نظامي ترديد وارد ميش« مقد س»اين اثر که در مفهوم 

 (.Killy Literaturlexikon 344شنیتسل ر را که تا آن زمان افسر ذخیره بود معزول کند )
الخصوص نويسندگان و روشنفکران وين، در تعامل و شنیتسل ر با محیط پیرامون خود، علي

هوفمان -انزتال، ه رمان بار، ريشارد ب رارتباط بود. وي درکنار کساني چون هوگو ف ن ه فم
(Richard Beer-Hofmann( و پ ت ر آلت نبرگ )Peter Altenberg عضو حلقة )« وين

( بود. اعضاي اين حلقه که از بنیانگذاران ادبیات Young Vienna/Jung-Wien« )جوان
هاي وين باهم هآيند در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در کافشمار ميمدرن اتريش به

 :Kanz 2008شدند )کردند و از تحو الت و اخبار فرهنگي مطل ع ميمالقات و تبادل افکار مي

-هاي وين در آثار شنیتسل ر حضور چشمگیري دارند و صحنه(. هم از اين روست که کافه359

 اند.هاي فراواني را به خود اختصاص داده
 Das) پهناور( و سرزمین Der einsame Weg, 1904) راه تنهاييهاي نامهنمايش

weite Land, 1911شوند شنیتسل ر را ( که پیچیدگي روابط و احساسات انساني را يادآور مي
هاي پس از (. وي در سالKilly Literaturlexikon 344به اوج شهرت و اعتبار رساندند )

ادبیات اروپا و آمريکا اثر  زبان بود و هنرش برنويسان آلمانينامهترين نمايشاز محبوب 4099
 (.Nürnberger 1999: 330گذاشت )مي

(، نخستین رمان شنیتسل ر که تا حد  زيادي از زندگي Der Weg ins Freie) راه آزادي
منتشر شد. اين رمان مشکالت گوناگون جامعة  4092خود نويسنده رنگ پذيرفته، به سال 

هايي که اکثريت مسیحي شهروندان کشور تبعیضيهوديان اتريش را، اعم از اختالفات دروني و 
سازد و از معدود آثار شنیتسل ر است که مسئلة يهوديت در آنها داشت، مطرح ميبه آنان روا مي

پروفسور گونه آثار وي يکي هم نمايشنامة کند. از جملة ايننقشي درخور توج ه ايفا مي
روي صحنه رفت و به 4048سال ( است که او ل بار Professor Bernhardi) ب رنهاردي

کشد. گفتني است شنیتسل ر، هرچند دوانده در جامعة اتريش را به تصوير ميستیزي  ريشهيهودي
(، باني صهیونیسم سیاسي، مرتبط بود، با اين جريان Theodor Herzlبا ت ئودور ه رتس ل )

 __________________________________________________________________________  
(، نويسنده و منتقد فرانسوي، الگو گرفته است Édouard Dujardinظاهرا  شنیتسل ر در خلق اين نوول از ا دوار دوژارد ن )  4

(Meid 2006: 496.) 
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هنرمندان  (. او، برخالف بسیاري ازKilly Literaturlexikon 344همدلي نداشت )
جويي هموطنانش در جنگ جهاني او ل نیز همراه نشد اتريشي، با ناسیونالیسم افراطي و ستیزه

(Nürnberger 1999: 330–331.) 
 Frau Beate und ihr) خانم ب ئات ه و پسرشآثاري چون داستان  4089شنیتسل ر تا سال 

Sohn, 1913فینك و فلید ربوشنامة (، نمايش (Fink und Fliederbusch, 1917 و )
( را منتشر کرد. او که Casanovas Heimfahrt, 1918) بازگشت کازانووا به وطنداستان 

گزيد بعد از جنگ جهاني او ل نیز کماکان دوران قبل از جنگ را به عنوان زمان آثار خود برمي
ستم ( در دهة سوم قرن بیNürnberger 1999: 331داد )و مسائل روز را به آنها راه نمي

هاي بیست بسیاري شنیتسل ر را در سال»هاي پیشین را نداشت: ديگر آن وجهة مدرنیستي سال
کردند تا دانستند؛ او را بیشتر شخصیتي تاريخي قلمداد مينويسندۀ دنیايي از دست رفته مي

 ,Fräulein Else) دوشیزه ا لز ه(. داستان Killy Literaturlexikon 344« )معاصر

 Killyها بود که از اقبال نسبتا  گسترده برخوردار شد )اثر او در اين سال( يگانه 1924

Literaturlexikon 344الوصف، از منظر آيندگان، شماري از بهترين آثار شنیتسل ر در (. مع
 دمبازي در سپیده( و 4081–4088) نوول  رؤياهاي همین دوران پديد آمدند، ازجمله داستان

(Spiel im Morgengrauen, 1926–1927او در بیست .) در وين  4014ويکم اکتبر
 درگذشت.

( که هنرپیشه بود ازدواج کرد Olga Gussmannبا ا لگا گوسمان ) 4091شنیتسل ر به سال 
(. پسر وي، ه ینريش Athur Schnitzler digitalو از اين وصلت صاحب دو فرزند شد )

(Heinrichهنرپیشه و کارگردان تئاتر بود و د ،)خترش، لي( ليLiliدر هجده ،) سالگي
 خودکشي کرد.

 
 . بحث و بررسی3

کرد و در هردو حوزه آرتور شنیتسل ر در دو حوزۀ ادبیات داستاني و ادبیات نمايشي فع الیت مي
پردازيم نیز آثار پرشمار و مشهوري پديد آورده است. در اين مقاله تنها به ادبیات داستاني او مي

-ترين جنبهکنیم. در ادامه مهمنظر مينويسي صرفنامهو سیاق او در نمايشو از معر في سبك 

 شود.نويسي شنیتسل ر بررسي ميهاي هنر داستان
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 . روانشناسی3-0

-شناسند. او کاوشگر انگیزهنويسي روانشناس و روانکاوي بزرگ ميشنیتسل ر را در عالم داستان

تحلیل شنیتسل ر از نقشي که مسائل »هاست. پنهان انسانهاي پنهان و نیمهها و هراسها، خواسته
فرويد را نیز به تحسین « کنندجنسي و مرگ در ساخت شخصیت و حت ي جامعه ايفا مي

(. پدر علم روانکاوي به مناسبت شصتمین زادروز شنیتسل ر، در Boyle 2009: 236واداشت )
کرده سعي نکرده شخصا  ن زندگي ميکه چرا وقتي در وياي خطاب به او و در توضیح ايننامه

 [خود]همزاد  [رويارويي با]به گمانم نوعي هراس از »نويسد: با نويسندۀ نامور آشنا شود، مي
(. شنیتسل ر ”Schnitzler: Freuds Doppelgänger“« )موجب شد از شما دوري کنم

تبیین ادبي آن توان هايش را ميشناخت و شماري از داستانهاي فرويد را خوب ميانديشه
که چنانتوصیفي است کامل از شخصیت هیستريك، آن دوشیزه ا لز هالمثل ها دانست. فيانديشه

(. رابطة فرويد و شنیتسل ر را البت ه Bronfen 2007فرويد آن را تشريح و تحلیل کرده است )
ضل تقد م در ها و اختالف برسر فاي رقابتتنها حس  تحسین دوجانبه شکل نبخشیده، بلکه پاره

 (.Kanz 2008: 361–362تبیین اصول روانکاوي بر آن سايه افکنده بود )
هاي خود است. هاي داستانشنیتسل ر در مقام نويسندۀ روانکاو  راوي دنیاي درون شخصیت

او براي اين کار شگردي دارد که هرچند خود مبدع آن نیست و نويسندگان ديگري در ادبیات 
ره برده بودند کمتر کسي به قدر وي بر آن تسل ط دارد: شنیتسل ر استاد جهان پیشتر از آن به

ها نام برديم از را که پیشتر از آن دوشیزه ا لز هو  ستوان گوست لگويي  دروني است. او مسل م تك
خوانیم، به استثناء گويي  دروني نوشته است. هرچه در اين دو اثر ميابتدا تا انتها به شیوۀ تك

ا که بخش کوچکي از متن به آنها اختصاص يافته، صداي درون قهرمان داستان يا هديالوگ
ستوان سخنان او با خود است، و از راوي نشاني نیست. نگاهي بیاندازيم به سطرهايي از 

. افسر جوان، ستوان گوست ل، پس از کنسرتي در صف تحويل گرفتن لباس با نانوايي گوست ل
کند که شمشیر را خواهد گیرد و تهديد ميشمشیر گوست ل را ميکند. نانوا قبضة مشاجره مي

شکست. گوست ل شهامت دفاع از خود را ندارد و اين تهديد را که براي يك نظامي تحقیري 
گذارد. او اينك که نانوا صحنه را ترک کرده با خود سخن پاسخ ميآيد بيشمار ميبزرگ به

 گويد:مي
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... واقعا  اين حرف را زد؟ ... کجا رفت؟ ... آنجاست ...  ديدم؟اي داد بیداد، خواب مي
اي داد بیداد، کسي که نشنید؟ ... نه، خیلي  – –بايد شمشیرم را بکشم و داغانش کنم 

اش را خ رد کنم؟ ... نه، روم کل هزد، توي گوشم گفت ... چرا نميآهسته حرف مي
کردم ... چرا همان موقع ر را ميشود که ... همان موقع بايد اين کاشود که، نمينمي

-کرد که، دهرا ول نمي [قبضة شمشیر]توانستم که ... قبضه اين کار را نکردم؟ ... نمي

برابر من هم زور دارد ... يك کلمة ديگر گفته بودم، واقعا  شمشیرم را خ رد کرده بود 
حاال بايد فورا  زد! اگر کسي شنیده بود، ... تازه بايد خوشحال باشم که بلند حرف نمي

کشتم ... شايد واقعا  خواب ديدم ... چرا آن آقا که کنار ستون ايستاده من خودم را مي
کنم؟ ال ميسؤکنم ... ال ميسؤنکند چیزي شنیده؟ ... از او  –کند؟ طور نگاه ميرا اين

 (Schnitzler 1970: 344ام! )ديوانه –
 

شیوۀ ديگري هم براي آگاه ساختن خواننده از افکار گويي  دروني، ام ا شنیتسل ر، افزون بر تك
 Free indirect speech/Erlebteنقل  آزاد )هايش دارد و آن هاي داستانشخصیت

Rede) اند، هنر وي در گويي  دروني ستودهاست. اگرچه شنیتسل ر را بیشتر به عنوان استاد تك
ندارد.  دوشیزه ا لز هو  ستوان گوست ل هاي دروني درگويياستفاده از نقل  آزاد هیچ کم از تك

گیرد تبح ر شنیتسل ر در نقل درونیات آثاري که در آنها صداي راوي درکنار نقل  آزاد قرار مي
دهند. قلم شنیتسل ر به راحتي میان ها را حت ي آشکارتر از دو شاهکار يادشده نشان ميشخصیت

شود خواننده در نده در اين کار سبب ميکند و مهارت نويسصداي راوي و نقل  آزاد حرکت مي
برند، نقل  آزاد را به آساني از کار ميآثار او، برخالف آثار بسیاري ديگر که اين شیوه را به

خانم ب رتا صداي راوي تمیز دهد. براي نمونه نگاهي بیاندازيم به بخشي کوتاهي از داستان بلند 
طرها نقل  آزاد را با قلم سیاه از صداي (. در اين سFrau Berta Garlan, 1901) گارالن

 ايم:راوي متمايز کرده
 

اکنون نزد کسي  [Rupius]يقین دانست که خانم روپیوس به [ب رتا]و در اين لحظه او 
کم تا زمانی که در وین زندگی البت ه! چرا نباشد؟ او، دستاست که دوستش دارد. 

يلی هم زیبا بود و لباس بنفش خ –کرد، آزاد بود، اختيار وقت خود را داشت می
های خوشبخت شک فقط انسانعطرآگينی برتن داشت و لبخندی برلب که بی
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ناگهان آقاي روپیوس پیش چشم  برلب دارند، ام ا در خانۀ خود خوشبخت نيست.
ها را تماشا ب رتا ظاهر شد، درحالي که در اتاقش در خانه نشسته بود و طرح و نقش

کند؛ نه، امروز در خانه نگران زن خود امروز این کار را نمی ام ا مطمئنا کرد. مي
که او را آنجا، در شهر بزرگ، از چنگش درآورند، است و در وحشت از این

و ناگهان  که او هرگز بازنگردد و وی در ماتم خود تنهای تنها بماند.وحشت از این
 :Schnitzler 1970ب رتا بیش از هر زمان ديگر نسبت به او احساس ترح م کرد. )

421–422) 

گويي  دروني استفاده کند خواه از نقل  آزاد، با برگزيدن منظري دروني و شنیتسل ر، خواه از تك
گذرد مخاطبان آثارش را به درکي عمیق از هاي داستاني ميچه در ضمیر شخصیتروايت  آن

 Wilhelmم کاسدا )هاي پیچیدۀ کنش ويله لشود. خواننده علل و انگیزهآنان رهنمون مي

Kasda)4( ب رتا گارالن، ت ر ز ه ،Therese)8 يابد که به و بسیاري ديگر را چندان دقیق درمي
دور هاي سطحي و غیرمنصفانه درحق  ايشان بهرسد و از قضاوتپنداري با آنان ميذاتاوج هم

 مان د.مي
 . عشق و مرگ3-6

دو در بسیاري از آثار شنیتسل ر خواند. اين هايتوان مضامین اصلي داستانعشق و مرگ را مي
هاي اند، مثال  در داستانديگر قرار گرفته و در شماري از آنها کامال  درهم آمیختهوي درکنار يك

، پس از 4018(. اثر اخیر که به سال Erbschaft) میراث، و م ردن، خانم ب ئات ه و پسرش
ه ل دارد. زن متأاي پنهان با زني رابطه درگذشت نويسنده، منتشر شد حکايت مردي است که

« میراث»افتد. اين هايي که معشوقش به او نوشته به دست همسرش ميمیرد و نامهناگهان ميبه
کند و در خورده معشوق را به دوئل دعوت ميکند. مرد  فريبشوهر را از خیانت زن آگاه مي

هاي ديگر میان تسل ر در اين داستان و داستانک شد. رابطة عل ي که شنیاين رويارويي مسل حانه مي
شناسي دو در هستيکم ارتباط تنگاتنگ اينکند مبی ن سنخیت يا دستعشق و مرگ برقرار مي

میان زن و مرد  روابط غيراخالقیهاي شنیتسل ر اغلب  اوست. البت ه اين نیز هست که در داستان
بینیم که خیانت خانم روپیوس مي ب رتا گارالن خانمشوند. مثال ديگر آن را در منجر به مرگ مي

 زنانفقط  –هايش زنان خیانتکار را انجامد. شنیتسل ر در داستاندر زناشويي به مرگ وي مي
که چنانآن –کند کشان د و از اين طريق عمل آنان را محکوم ميبه فنا مي –خیانتکار را 

 __________________________________________________________________________  
 .دمبازي در سپیدهقهرمان   4
 (.Therese: Chronik eines Frauenlebens, 1928) ت ر ز ه: گاهشمار زندگي يك زنقهرمان رمان   8
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کند. زند خیانت وي را محکوم ميقم ميتولستوي با سرانجام شومي که براي آنا کارنینا ر
-توان از داستانهاي شنیتسل ر مشحون از زنان خیانتکار است. افزون بر آثار يادشده ميداستان

( و Die Frau des Weisen, 1897) همسر  مرد  خردمند(، Blumen, 1894) هاگ لهاي 
نام برد که شنیتسل ر در  هاي آثار پرشماري( به عنوان نمونهDer Sekundant, 1932) ياور

-هاي شنیتسل ر او ال بسیار کمکند. ام ا مردان خیانتکار در داستانآنها خیانت زنان را روايت مي

 راه آزاديالمثل قهرمان رمان اتوبیوگرافیك بینند. فيشمارتر از زنان بدکردارند و ثانیا  کیفر نمي
دهد و با چند زن ديگر روابط عاطفي و حت ي جنسي پروا فريب ميشريك زندگي خود را بي

که مکافات يابد. از اين قاعده تنها مرداني که به حريم مردي ديگر تجاوز آنکند، بيبرقرار مي
هم در مواردي، مثال  در شوند، آناند، مستثني ميه ل نرد عشق باختهمتأاند، يعني با زني کرده

( حین ديدار با Franz( که فرانتس )Die Toten schweigen, 1897) مردگان خاموشند
 Eduardکه ا دوارد لوي ب رگ ر ) ياورمیرد، يا در اي ميه لش دراثر سانحهمتأمعشوقة 

Loiberger( جانش را برسر رابطه با زن  اورپادينسکي )Urpadinskyگذارد. باري ( مي
ساالرانة نويسنده به مناسبات زن و مرد و حقوق هاي شنیتسل ر حاکي از نگاه سن تي و مردداستان

 هاست.آن
-چه گفته شد، شنیتسل ر زشتي کردار مرداني را که تنها به قصد کامیابي با زنان ميرغم آنبه

دهد و قساوت آنان را نمايان پذيرند به روشني نشان ميپیوندند و مسئولیتي درقبال آنان نمي
جويي  مردان پرشماري که برسر راه زن لذ ت مار زندگي يك زنت ر ز ه: گاهشسازد. در رمان  مي

فرستد و بدين قرار هريك از آنان سهمي گسترند درنهايت وي را به کام مرگ ميجوان دام مي
راني ولنگارانة شهوت دمبازي در سپیدهخور د. در در سرانجام تلخي دارند که براي زن رقم مي

که او شبي را با ل ئوپولدين ه وم هم برايش درپي دارد. ايناي شستوان ويله لم کاسدا نتیجه
(Leopoldineبه )ها بعد نقش مهم ي در مرگ سر آورده و سپس وي را ترک کرده سال

 کند.تراژيك افسر جوان ايفا مي
 
 . وین3-3

آرتور شنیتسل ر نويسندۀ وين است. او در وين زاده شد، همة عمر ساکن وين بود و در وين 
هاي وي نیز شهر وين است. حت ي در ت. جاي تعج ب نیست که صحنة عموم داستاندرگذش

که شخصیت اصلي ساکن وين نیست، بخش درخور توج هي از  خانم ب رتا گارالنداستاني چون 
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نويسد که ها ميقدر از وين و وينيگذرد. باري شنیتسل ر آنها، در وين ميماجراها، بلکه اهم  آن
هنگي و اجتماعي حاکم بر اين شهر در دوران زندگي نويسنده را به خوبي خواننده فضاي فر

هاي داند هريك از وقايع يا هر رفتار شخصیتکه ميکند، چندانيابد و حت ي دروني ميدرمي
هاي شنیتسل ر سبك جاي داستانها در آن فضا چه اهم یت و معنايي داشته است. در جايداستان

-نشیني و گشتتوان از عادت کافهافته است که به عنوان نمونه ميزندگي اهل وين بازتاب ي

شود و، اي خصوصیات شهر وين آشنا ميوگذار آنها ياد کرد. خوانندۀ شنیتسل ر همچنین با پاره
شناسد. بدين قرار شنیتسل ر را حت ي اگر آن را نديده باشد، برخي مناطق و اماکن آن را به نام مي

ادبیات مدرن، از نخستین نويسندگاني دانست که آثارشان را با شهري کم در توان، دستمي
اند. بعدها بسیاري هنرمندان از الگوي کساني چون او پیروي کردند و عالقة معی ن پیوند زده

خود به شهري را با جايگاه خاص ي که در آثارشان به آن بخشیدند ابراز نمودند. نمونة آنها در 
داشت و اين شهر را ( است که ب ن را دوست ميHeinrich Böllب ل )ادبیات آلماني ه ینريش 

 صحنة وقايع شماري از آثار داستاني خود قرار داده است.

 

 . اروتيسيسم3-0

نويسي و هاي شنیتسل ر اشاره کرديم که معاصران وي او را به اروتیكنامهدر بحث از نمايش
که، اگر هنجارهاي دوران شنیتسل ر را مالک کردند. واقعیت هم اين است اخالقي مت هم ميبي

درخور اعتنا  –هايش نامهو البت ه نمايش –هاي او ها و داستانسنجش بگیريم، اروتیسیسم  رمان
شمار آورد. نکتة نويس بهتوان شنیتسل ر را اروتیكخواهد بود. لیکن با معیارهاي امروزي نمي

ل ر خود نه مقصود و مراد نويسنده، که در خدمت تبیین که اروتیسیسم  آثار شنیتسکننده اينتعیین
ها و کوشد محر کانديشة او و دريافت او از انسان است. شنیتسل ر درمقام نويسندۀ روانکاو مي

هاي کنش انساني را نشان دهد و از آنجا که درمیان آنها جايگاه مهم ي براي غريزۀ جنسي انگیزه
ويژه سعي دارد تعارض میان ن غريزه ناگزير است. او بهقائل است از توصیفات مربوط به اي

–Nethersole 2007: 812را نمايان کند )« واقعیت رواني نو»و « اصول اخالقي قديم»

هاي روانکاوانه، است که تصاوير اروتیك به (. باري بیشتر از اين باب، از باب کوشش813
رد که شرح نفسانیات در بسیاري از يابد. سرانجام نبايد فراموش کهاي وي راه ميداستان
هاي رايج در دوران و محیط پیرامون نويسنده هاي شنیتسل ر به قصد افشاي هرزگيداستان

اخالقي وي نیست، بلکه تنها حاکي از بيگیرد، يعني برخالف تصو ر منتقدان  او نهصورت مي
دهد. به شان مياهم یت اخالق جنسي در چشم او و حس اسیت وي نسبت به نقض آن را ن
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اش در ياد کرد. در اين اثر زن جواني که خانواده دوشیزه ا لز هتوان از داستان عنوان نمونه مي
ازاي اين خواهد بهطلبد. مرد از زن ميتنگناي مالي گرفتار آمده از مردي ثروتمند ياري مي

ز يك فاجعة انساني ياري بدن برهنة خود را به او نشان دهد و همین خواستة غیراخالقي سرآغا
ترديد نويسنده در اين داستان کوشیده انحطاط اخالقي در وين  دوران خود را به شود. بيمي

نگارانه بیني است که اثر را هرزه( و کوتهLeiß and Stadler 2007: 76تصوير بکشد )
 بدانیم.

 
 دوستی. انسان3-7

ندۀ عشق و مرگ است در چارچوب اين دو دوستانه است. او که نويسآثار شنیتسل ر عمیقا  انسان
کند، تا انگیزترين نحو روايت ميها را به رق تهايش رنج انسانها و رمانموضوع اصلي داستان

چشم خواننده را به زوايايي از زندگي دردمندان بگشايد که شايد در واقعیت هرگز به صرافت 
کند که هنوز بار م ردن  مردي را حکايت ميشنیتسل ر روند رنج م ردنآنها نباشد. در داستان بلند 

خواهد زني را که جوان است و با زندگي پیوندهاي استوار دارد. وي از فرط وحشت مي
رغم اين خودخواهي، نويسنده بیم و شريك زندگي اوست در سفر مرگ با خود همراه کند. به

عالجي مبتالست تا زماني که شود به بیماري الاي که خبردار ميامید جانکاه مرد را، از لحظه
 انگیزد.اي را برميکند که حس  همدردي هر خوانندهمیرد، آنچنان روشن توصیف ميمي

شود. ب رتا، بیوۀ جواني است که عشق است که موجب رنج مي خانم ب رتا گارالندر داستان 
کوشد با شود. وي ميچند سال پس از مرگ  همسرش نیازهاي عاطفي و جنسي در او بیدار مي

(، دوباره رابطه برقرار کند. در Emil Lindbachمعشوق دوران نوجواني خود، ا میل لیندباخ )
اي برجسته با شهرت جهاني اند، ا میل بدل به نوازندهديگر دور بودهدو از يكهايي که اينسال

درآمدي اي است که در شهري کوچك و دورافتاده زندگي و با شده است، ب رتا ام ا زن بیوه
کند. شنیتسل ر تحقیري را که زن جوان از جانب اين مرد مختصر پسر خردسالش را بزرگ مي

-شود، زبوني و ذل ت وي را که معلول موضع ضعیف اوست، با ژرفنابرابر با او متحم ل مي

 کند.نگري تام توصیف و خواننده را دچار ترح مي دردناک مي
هاي فقیر و گرفتار در تنگناهاي طبقاتي ا به رنج انسانام ا شنیتسل ر گاه نیز خوانندگانش ر

-قهرمان داستان، ت ر ز ه، زني است که از سال ت ر ز ه: گاهشمار زندگي يك زندهد. در توج ه مي

شود که گريبان است. اگرچه او مرتکب خطاهايي ميبههاي نوجواني با فقري روزافزون دست
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زنند، مسب ب اصلي ازند و سرانجامي شوم برايش رقم ميانداش را در مسیري ناهموار ميزندگي
کس از آغاز جواني ناگزير روزي و حت ي اغلب  خطاهاي وي فقر است. زن  تنگدست و بيتیره

کشد. در اين شود و بارها رخت خود را از اين خانه به آن خانه ميپرستار و معل م سرخانه مي
مرداني که فقط زني در موقعیت اجتماعي ضعیف   –د کننمیان مرداني هم از او سوءاستفاده مي

با نگاهي جزءگرايانه فالکتي « گاهشمار»او حاضر است کنار خود تحم ل کند. شنیتسل ر در اين 
رغم همة اش در آن افتاده و بهدهد که ت ر ز ه به جبر موقعیت خانوادگي و طبقاتيرا شرح مي

هويتي قهرمان داستان و فروپاشي فرديت او را بيهايش مفر ي از آن ندارد. او همچنین تالش
دست دهد. درنهايت هم ت ر ز ه بهشهر وين نشان ميدر سرماي حاکم بر روابط انساني در کالن

ت ر ز ه: گاهشمار زندگي يك شود. بدين قرار کند کشته ميپسر بزهکار خود که از او اخ اذي مي
ي دارد، اگرچه عبور از ناتورالیسم هدف اصلي هاي چشمگیري با آثار ناتورالیستقرابت زن

اي از نويسندگان و شاعران در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم که حلقه –بود « وين جوان»
که پیشتر گفتیم، از اعضاي آن بود. لیکن، فارغ از مالحظات مربوط به سبك و شنیتسل ر، چنان

مايه همدردي رگز طعم تنگدستي را نچشید ايناي چون شنیتسل ر که همکتب ادبي، از نويسنده
 با ضعفا و اصوال  درک مصائب آنان موجب حیرت است.

 
 . ادبيات  زوال3-2

( و راين ر Thomas Mannزبان، درکنار کساني چون توماس مان )شنیتسل ر در ادبیات آلماني
 Decadent(، به ادبیات  زوال )Rainer Maria Rilkeماريا ريلک ه )

literature/Dekadenzdichtungهاي ادبیات  زوال چندان ( نیز منتسب است. تبیین ويژگي
رو گاه پاسخ دادن به اين پرسش که آيا اثري به آن تعل ق دارد يا نه دشوار آسان نیست، هم ازاين

توان گفت اين شاخة ادبیات مدرنیستي و سمبولیستي در اروپاي است. لیکن به طور کل ي مي
اند بر ذهنیت و گردد که مبتنيزدهم و اوايل قرن بیستم آثاري را شامل مياواخر قرن نو

(. عل ت اين زوال خستگي Wilpert 2001: 155احساس تعل ق به فرهنگي رو به زوال )
هاي خود را محق ق کرده فرهنگ از خود است، فرهنگي که به اوج رسیده و نهايت ظرفیت

عیار آن را نزد کساني چون بودل ر هاي کاملنمونه است. کانون ادبیات  زوال فرانسه بود و
(Baudelaire( ماالرم ه ،)Mallarmé( آرتور ر مبو ،)Arthur Rimbaudژ ريس ،)- کارل

بايد سراغ گرفت. در آثار نمايندگان  ا دوار دوژارد ن( و Joris-Karl Huysmansويسمان )
خور د اند به چشم ميکه براي آن برشمردهاي از خصوصیاتي زبان  ادبیات  زوال تنها پارهآلماني
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(Wilpert 2001: 156آثار شنیتسل ر را بیش از هرچیز حس اسیت .)هاي ها و ظرافت
سازد. درخصوص ب عد روانشناسانه و کاررفته در آنها با ادبیات  زوال مرتبط ميروانشناسانة به

ها م. نگاه ژرف او به درون شخصیتهاي شنیتسل ر نسبتا  به تفصیل سخن گفتیروانکاوانة داستان
و توصیف دقیق وي از فرايندهاي رواني او را، در قلمرو زبان آلماني، در صف او ل نويسندگان 

هاي آن ادبیات  زوال قرار داده، جرياني که روايت موشکافانه از منظر روانشناسي يکي از ويژگي
 نويسي است.در حوزۀ داستان

کند همان هاي شنیتسل ر جلوه ميدبیات  زوال که در برخي داستانتر اام ا جنبة ديگر و مهم
اصل و جوهر آن است، يعني آگاهي اثرآفرين نسبت به تغییرات نامیمون فرهنگ و دوراني که 

، دمبازي در سپیدهداند، همچنین توصیف اين تغییرات. قهرمان داستان او خود را پروردۀ آن مي
-ت در دوراني که جاه و جالل نظامیان در امپراتوري اتريشويله لم کاسدا، افسر جواني اس

تر با استفاده از شنیتسل ر اين را از طريق فقر کاسدا و از آن مهم 4مجارستان رنگ باخته است.
دهد. کاسدا با انگیزۀ کمك ورورفته است نشان مياين نماد که يونیفورم نظامي وي کهنه و رنگ

فتار آمده و البت ه بهبود بخشیدن به وضع خود به میز قمار رو به دوستي که در تنگناي مالي گر
بازد و افزون بر آن ( ميSchnabelاش را به کنسول شناب ل )آور د. وي در بازي همة داراييمي

شود. مطابق قوانین هزار گولد ن، معادل درآمد سه تا چهار سال خود را، به او بدهکار مييازده
ر آن روزگار کاسدا براي حفظ شرف نظامي خود بايد د ينش را حاکم بر زندگي نظامیان د

درظرف يك روز ادا کند. کنسول، برخالف کاسدا که به روزگاران گذشته تعل ق دارد، نمايندۀ 
اش نامعلوم است و ظاهرا  سابقة بزهکاري هم دارد حاال نظم جديد اتريش است. او که گذشته

خواهد که مهلت جوان را نابود کند. کاسدا از او مي مردي متمو ل است که کمر بسته تا افسر
پرداخت د ين وي را تمديد نمايد، لیکن کنسول که حین قمار هم عداوت خود را با حريفش 

پذيرد. حاال کاسدا يك روز مهلت دارد تا اين مبلغ هنگفت را نشان داده اين درخواست را نمي
-پول از ل ئوپولدين ه، همسر دايي  خود، ياري ميدست آور د. او در تکاپو براي فراهم آوردن به

دوران جديد در  برندگانآفرينان و اي از نقشجويد. ل ئوپولدين ه نیز، مانند کنسول شناب ل، نمونه
-وکم فاحشه بوده حاال بر ثروت دايي  کاسدا، ثروتي که دايي مياتريش است. او که پیشتر بیش

 __________________________________________________________________________  
(، لیکن زمان داستان Scheffel 2007: 234افتند )در چه زماني اتف اق مي دمبازي در سپیدهدرست معلوم نیست وقايع   4

گیرند، همچنین مشکالت وي، به هايي که درمقابل ويله لم کاسدا قرار ميپیش از جنگ جهاني او ل است، هرچند شخصیت

 (.Scheffel 2007: 238مجارستان تعل ق دارند )-و فروپاشي امپراتوري اتريش جهان  پس از جنگ
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هاي اقتصادي گ انداخته و بدل به زني موف ق در فعآلیتبايست براي کاسدا به ارث بگذارد، چن
-سر برده و بعد، بيشده است. ام ا کاسدا، پیش از ازدواج اين زن با دايي او، شبي را با وي به

اعتنا به عالقة او به خود، وي را ترک کرده است. حاال، سالیاني پس از آن شب، ل ئوپولدين ه در 
ورزد، تنها از ياري رساندن به او امتناع ميگیرد و نهتقام ميپاسخ به درخواست کمك کاسدا ان

تواند وجه الزم را فراهم کند چند کند. کاسدا که نميبلکه وي را به عنوان مرد سخت تحقیر مي
ک شد. پس از مرگ وي و پیش از موعد ساعت پیش از فرارسیدن موعد  اداي د ين خود را مي

-رو ميرسد، ام ا با جنازۀ خواهرزاده روبهپولدين ه گرفته از راه ميمقر ر دايي که مبلغ را از ل ئو

 شود.
کند، زوال دوران و فرهنگي معی ن را به روشني تصوير مي دمبازي در سپیدهبدين قرار 

که جايگزين آن دوران و فرهنگ را. ام ا در پاياني که شنیتسل ر براي ويله لم کاسدا رقم همچنان
توانستیم نسبت دهیم، بود اثر را به ادبیات  زوال نمياي که اگر نمياست، نکتهاي پنهان زده نکته

اش و آن تمايل کاسدا به مرگ است. او خود را چند ساعت پیش از پايان مهلت پرداخت بدهي
نمود. بدين قرار کرد مبلغ را از دايي خود دريافت و د ينش را ادا ميک شد که اگر چنین نميمي

د را تنها در نماي کل ي داستان به مالحظة شرف نظامي و از بیم رسوايي پايان وي زندگي خو
رسان د: افسر جوان که تحلیل مرگ  پیش از موعد او ما را به نتیجة ديگري ميبخشد، حال آنمي

ک شد، نظمي که زمام آن در دست تبهکاران خود را بیشتر براي گريز از نظم اجتماعي جديد مي
خواهد که داشته باشد. ادبیات  کیسه است، نظمي که او در آن جايي ندارد و نميو فاحشگان  نو

کند، بلکه شرط الزم آن همدلي با فرهنگ درحال ها را تصوير نميزوال تنها فرورفتن فرهنگ
در شخصیت آخرين « بیگانگي با زندگي»و « ضعف اراده»يید خصوصیاتي چون تأزوال و 

شوند يید ميتأ(. چنین خصوصیاتي از آن جهت Wilpert 2001: 155وابستگان آن است )
زوال و توح شي که در حال شکل گرفتن است حاکي از که در کشمکش میان  فرهنگ روبه

-شمار ميهاي ادبیات  زوال بهها به او لي هستند. تمايل به مرگ نیز که از ويژگيتعل ق شخصیت

به فرهنگ  درحال اضمحالل را بیزاري از  هاي وابستهآيد مبتني بر همین منطق است. شخصیت
که ويله لم کاسدا مرگ را بر تن دادن دهد، چنانضد فرهنگ  جايگزين به جانب مرگ سوق مي

 بیند.به نظم جديد ارجح مي
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 گيری: نتيجه
 

-ترين نويسندگان و نمايشآرتور شنیتسل ر در زمرۀ بنیانگذاران ادبیات مدرن آلماني و از مهم

اي هاي ادبي روزگار خود همگام و در پارهترين جريانسان اتريش است. او با تازهنوينامه
ها پیشاهنگ بود. خل اقیت وي تقريبا  به سهم مساوي در دو زمینة ادبیات داستاني و ادبیات زمینه

نمايشي تجل ي کرد و جايگاه رفیع او را در تاريخ ادبیات آلماني تا امروز محفوظ داشته است. 
ها، وزۀ ادبیات داستاني که موضوع اين مطلب بود، نگاه موشکافانة شنیتسل ر به روان انساندر ح

نظیرش در روايت افکار و عواطف ها و مهارت کمهاي پنهان کنش آنتفح ص وي در انگیزه
اي روانشناس و روانکاو شهرت بخشیده است. وي در ها او را به عنوان نويسندهشخصیت

زبان است و بخشي از آثارش با اين ال نیز از مشهورترين نويسندگان آلمانيزمینة ادبیات  زو
اي از چندان روشن پیوند خورده است. البت ه بايد درنظر گرفت ادبیات زوال که شاخهمفهوم  نه

-ادبیات مدرنیستي و سمبولیستي اروپاست در قلمرو زبان آلماني نمايندگان زيادي ندارد. به

زبان نیز که به عنوان شاعر و نويسندۀ ادبیات زوال شهرت ن چند تن آلمانيعالوه در آثار هما
-خور د. آثار داستاني شنیتسل ر را بیش از هرچیز ظرافتهاي آن به چشم نميدارند همة ويژگي

اي که نويسنده سازد، همچنین تصاوير نق ادانهها با ادبیات زوال مرتبط ميهاي روانشناسانة آن
از تحو الت دوران و تغییرات فرهنگي در جامعة  – دمبازي در سپیده در مثال  –جاي جاي

 اتريش ارائه داده است.
هاي بارز آثار شنیستسل ر در مقايسه با متون داستاني گرايش به اروتیسیسم نیز از ويژگي

نگاري دوران اوست. لیکن اروتیسیسم شنیتسل ر، برخالف تصو ر برخي معاصران وي، هرزه
بلکه در خدمت تبیین تصو رات اخالقي او و دريافت وي از انسان است. شنیتسلر که نیست، 
رسد و هاي کنش انساني به غريزۀ جنسي ميوجوي انگیزهاي روانکاو است در جستنويسنده

هاي شنیتسل ر نیز به اي اوصاف اروتیك داستانکند. پارهناگزير توصیفاتي مرتبط با آن ارائه مي
ها اخالقيهاي رايج در محیط پیرامون نويسنده و در نکوهش اين بيزگيقصد افشاي هر

شد به او انگ فهمي معاصران شنیتسل ر بود که موجب ميپذيرد. بدين قرار کجصورت مي
 اخالقي بزنند.نگاري و بيهرزه

-اي خصوصیات ديگر آثار داستاني شنیتسل ر را نیز بررسي کرديم که بيدر اين مقاله پاره

چه دوستانة اين آثار. لیکن آناند، ازجمله صبغة انسانث ر بودهمؤديد در جذب مخاطبان به آنها تر
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هاي نزديك به يك قرن پس از مرگ آرتور شنیتسل ر همچنان موجب محبوبیت گستردۀ داستان
، تخی ل خل اق او پردازیداستاناو در جهان است بیش و پیش از هرچیز توان چشمگیر او در 

 است. راویام در مق
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