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  مقدمه
 JUrgen Habermas ورگن هابرمـاس يـ  ةشيـ  در انديديـ لكم ي از مفـاه يكيجهان  ستيز

 يها   شهيجهان از اند   ستي او در مفهوم ز    .فورت است كتب فران كهابرماس از بازماندگان م   . تاس
 Georgeديـ مو جورج هربرت  Edmund Husserl، ادموند هوسرل Alfred Schutzآلفرد شوتز 

Herbert Meadش ية خـو ژيـ  وي از مـا در جهـان  يـك ظر هوسرل هـر  به ن«. رفته استير پذيثأ ت
 ة همـ يزنـدگ  )كان مـشتر كـ د بتوان گفت ميو شا (ييان نهاكم »جهان ستيز«. مينك ي ميزندگ

م و در واقـع  يشيـ اند يه ما در آن مـ   ك است   يت؛ جهان ست اس يز   ما در جهان   يافق زندگ . ماست        
  .)181، 1381، ينوذر(»  سازديشه را ميه اندكن جهان است يهم

د، تـصورات، احـساسات،     يـ   عقا  افتـه از  ي  سـاخت  يجهانجهان را گسترة     ستيهابرماس ز 
جهـان شـالودة      ستيـ ز. بخـشد   ي روزمره معنا م   يزندگ  ه به كداند   ي م يها و رسوم فرهنگ    ارزش

ة هابرمـاس بـر مفهـوم روزمـر     .  اسـت  ي اجتماع يها      نشك ي آگاهانه و تمام   يها  ينيب   جهان كرد
زمـان    خـود را بـه   يدر آن گفتارهانشگران كه ك يجهان  ستيند، همان ز  ك ي م دكيأجهان ت  ستيز
 تزرير(ند ا ياجتماع ي و فضاهايخي زمان تاري دارا يعني. دهند يان مشخص ارجاع م   كن و م  يمع

هـا،   تيـ موقعف يـ  تعرةره دربـار كهـا، مـذا    تيـ  ساختن هو  يها برا   جهان انسان   ستيزدر  ). 107
. رنـد يگ يمـ  كمـ ك ي فرهنگـ يهـا  ، از رسوم و سنتيجاد انسجام اجتماعيها و ا   ردنكهماهنگ  

انـد وجـود     ي ضـرور  ي ثبات نهـاد   يه برا ك ييها زهيها و انگ    تيق حفظ هو  ياز طر ست جهان   يز
 ييهـا راهبردازمنـد   يه ن كـ  ك مـشتر  يتنها مستلزم معان     نه جهانست  يز. سازد يمن  كجامعه را مم  

 جامعـه در  ةفـ ين وظيـ ا.  اسـت ياجتمـاع  و يعي طبيروهايننترل كردن منابع و   ك هماهنگ   يبرا
  ).176 ،1388، دمنيس( ها است سامانهسطح 
ـ  يه جهـان  ك بل ،ستي من ن  يجهان، جهان خصوص   ستيز ه سـاختار   كـ  اسـت    ياالذهـان   ني ب

  مـن مـسلم    يه بـرا  كطور   درست همان « هكن معنا   يبد.  است كن ما مشتر  يت آن، ب  ي واقع ياديبن
ب يـ ن ترتيهم  ، بهنمكسب ك خود اطالع  همنوعانةاز تجربتوانم،  ي، ميعيه در حالت طب  كاست  

ن رابطه يز متقابالً هميها ن  آنيعنيز صادق باشد، يها ن م در مورد آن  كن ح يه هم كرم  يگ  يفرض م 
 ).185، 1388، يذرنو( »را با من خواهند داشت

 و  ي اجتمـاع  يهـا  شخـصه م  نزبورگ بـا توجـه بـه      يجهان گ  ستي ز يبررس  اله به   ن مق يدر ا 
 مسائل گوناگون   ييدر بازنما . ميپرداز  ي م ي داستان يها  تير در موقع  ي درگ يها  تي شخص يفرهنگ

 و  ي فـرد  يهـا   ، تجربـه  ي اجتمـاع  يهـا  هـا، نقـش     تي شخص ي زندگ يها  از تجربه  ،جهان ستيز
، ي اجتمـاع  ي زنـدگ  بـا گر و   يديكـ  بـا    هـا   آن ةن افراد، رابطـ   ي نسبت ب  يعني ،يناذهني ب يها  نسبت
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 ةن رابطـ يهم چن. ميها بپرداز تي هوييها، تجارب روزمره و بازنما ف نقشيبازتعر  م به   يا  توانسته
 يلـ ين منظـور، از روش تحل يسنده بـد  يـ نو. شـود   يده مـ  ينزبـورگ سـنج   يجهان گ   ستي با ز  نظام
  .ده استرك استفاده يفيتوص

  يبحث و بررس
بـا  ( جهـان زنانـه   -ستي زتيروا . پاسخ دهدريز يها پرسش  ق بر آن است تا به  ين تحق يا

، سندهي نو يايا دن يآ ا چگونه است؟  يتالي معاصر زن ا   ةسنديات نو يدر ادب  ) روزمره يد بر زندگ  كيأت
ـ    ،ستين ن ين چن ي دارد؟ و اگر ا    يجهان مطلوب  ستيز د يـ هدست جهـان او را ت     يـ  ز ي چـه خطرات
  ند؟ك يم

 ياسـ يم، نظام س  نظامنظور از   . ندك يم م يتقس» جهان ستيز«و  » منظا«به   جامعه را    هابرماس
 آن پـول و  يها ند و واسطهك يدا ميل دولت و بازار نمود پكش  هه در جامعه ب  ك است   يو اقتصاد 
 باعـث   ي و اقتـصاد   ياسي نظام س  ة آن سلط  ينظر هابرماس تحوالت جامعه و در پ        بنا به . قدرتند

جهـان در معـرض خطـر قـرار          ستيـ ، ز منظـا دنبـال گـسترش      شود و به     ي م نظام ةرشد گسترد 
از دسـت  جهـان   ستيـ ، انسجام زنترل نشوندكها  بيه در جامعه خطرات و آس ك يزمان. رديگ يم
دور از    ه در آن افـراد جامعـه بـه        كـ  اسـت    يا دنبال جامعه   بهجهان   ستيهابرماس در ز  . رود يم

  .نندك يها زندگ تي و محدودي، طبقاتيزات نژاديتما
 هرگونـه  از دور  بـه  بتواننـد  ها انسان آن در رسد كه يامل مكت   بهيا جهان در جامعه ستيز

 جـديت  ).36 ،1381، نـوذري ( برخـوردار شـوند   آزاد بحث امكان از ،هراس و اضطراب اجبار،

 دستيابي يو تحقيقات دفه و افكنده وي سايه يها  پژوهش هاي جنبه همة بر هابرماس اخالقي

 سـعادت  و صـلح، اتحـاد   براي تري را بيش امكانات و ها فرصت كه جهاني بهتر است؛ جهاني  به

نيازهاي  با منطبق و تر  عقالني اي جامعه بهتر، جامعة بودن وي، راگ خرد به عنايت با. سازد مي مهيا
  ).25 ،1381، ي نوذر10-11، 1390، يوزيپ(خواهد بود  جمعي

ـ آ يوجـود مـ   جهان، در جامعـه، بحـران بـه    ستي معرض خطر قرار گرفتن ز   با در  علـت  . دي
افتـه،  يامـل   كجهان ت   ستيز. جهان است   ستيوجود آمدن بحران در جامعه، جداشدن نظام از ز          به
ـ ه نظـام بـر ز   كـ  يرد، اما زمان  يجهان قرار گ    ستيه نظام درون ز   ك است   يجهان  ستيز جهـان   ستي

ـ ه زك ي از خطراتيكي. شود يرو نظام م لهجهان، دنبا ستيابد، زيتسلط   نزبـورگ را  يجهـان گ  ستي
د يي تأ ي معنا  ت به يحقان. ت ندارد ينزبورگ حقان ي گ ياسينظام س .  است ياسيند، نظام س  ك يد م يتهد
گـر  ي ديهـا   عرصه را بـر گـستره  يقدر  به ياسينظام س.  استياسيت شناختن نظام سي رسم  و به 



 1393 بهار و تابستان، 1 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  148

 

ـ  ا يه هابرمـاس بـرا    كـ  يحل  راه. ه است  شد كوچكجهان    ستيه ز كرده،  كتنگ   ن بحـران طـرح     ي
ـ   كـ  است   ينشك،  يا  نش مفاهمه ك.  است يا  نش مفاهمه كند، استفاده از    ك يم نـشگران  ك آن يه در پ
 مبناي عنوان  به انديشه و انيب يآزاد بر يارتباط نشك ةنظري«. ابندي  و تفاهم متقابل دستكدر  به

 نظرراهـ اظ و آزادانـه  انيـ ب اسـاس  ايـن  بـر . دردا دكيـ أت يعمـوم  موضـوعات  در مردم تكمشار

ـ ) 8، 1385 گـران، يان و ديعبـداله (» است يعموم حوزه لكيتش ماية بن اه انديشه  امـروزه در  يول
 ي بـرا  ينش ابـزار  كـ . شـود   ي اسـتفاده مـ    ينش ابزار ك، از   يا  نش مفاهمه كاربرد  ك يجا  جوامع به   

م نظاست و   يز ان جهان ي متأخر م  يدار  هيماامروزه در سر  «. جانبه است يكهدف و منافع       به   يابيدست
را اصـالح   نظـام   تـوان     ي م ،ها في آزاد از تحر   ينش ارتباط كق  يش وجود دارد و تنها از طر      كشمك
ه كـ  يا  انـدازه هـر    بـه    .)146-145،  1390،  يوزيـ پ(»ست را از استعمار نجات داد     يز رد و جهان  ك

  . دهد يرخ م و بحران رود يز دست مت اينند، مشروعك جهان را استعمار  ستي، زنظام يها هواسط
ه در كـ  است يآن بحران  بريحل   راه ة در صدد ارائ   ينش ارتباط ك يةه بر نظر  كيهابرماس با ت  

ه كـ  بل ،ستيـ  ن ي عمـل گفتـار    يـك  صـرفاً    ينش ارتبـاط  ك«. استافته  ي گسترش   هسرتاسر جامع 
جهـان    ستيـ ز ينش ارتبـاط  كـ در  ). 84،  1384،  يعيشـف (»  جامعه است  يني بازآفر ي برا يا  وهيش

ت يـ عنـوان روا  ه بـه  كـ ، بلشـوند  يننده ظاهر مـ كت كعنوان شر ه افراد نه تنها به كروزمره است   
نخـست  : رد داردكاركـ ند دو ين فرايت در ايروا .شوند يز ظاهر ميگر نيع و اتفاقات ديننده وقاك
 يمافـراد هنگـا   .يخـودفهم    بـه كمـ ك و دوم، كتقابل بـا فهـم مـشتر     فهم م   دن به ي رس   به كمك
 ييهـا   خيعنوان تـار     خود را به   يها  نشك يه توال كنند  ك خود را محقق     يت شخص يتوانند هو   يم
ست جهـان، قلمـرو فرهنـگ،       يز. ت بشناسند يرسم رند و به    يدرنظر بگ  اند،  ييه قابل عرضه روا   ك

ل كيربنـا و اسـاس ارتبـاط و مفاهمـه را تـش     يه زكـ نـد   ك يف م يها را تعر  ت، معنا و نماد   يشخص
فهـم   سـازد تـا بـه        يندگان و شنوندگان را وادار م     ي، گو ينش ارتباط كنظر هابرماس    ه  ب. دهند يم

د يـ  پديبـستر مناسـب   هكـ  اسـت  قين طريند و از اي نائل آي از اهداف و اعتقادات جمع كيمشتر
ه بـدون   كـ د گفت   ي با ي جمعبند يكدر  «. رندي بگ يتر  يل واقع ك ش ي انسان يها  تي تا هو  ،ديآ يم
د يجهان بازتول ستيگاه ز چي هينش ارتباط كرد و بدون    يگ ي صورت نم  يطچ ارتبا يجهان ه  ستيز
  ).144، 1390، يوزيپ (»گردد ينم

  : جهان ستي زييل معنايمك تين در راستايهابرماس همچن

ه در ارتبـاط روزمـره،      كـ  معتقد اسـت     يو. ندك يل م ي تبد يتر  مفهوم روزمره   آن را به  
 را  يثها حواد   ه آن كشوند، بل  يرو نم   گر روبه يديكننده با   ك تكنشگران فقط با نگرش مشار    ك
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 از يلكه شـ  كـ  يتيروا. دهند ي ارائه م  يتيصورت روا   دهد به   يجهان رخ م    ستيه درمتن ز  ك
ار كـ   بـه ي فرهنگـ -يضـوعات اجتمـاع  ف حـوادث و مو ي توصي دارد و برايفيتوصگفتار  

 يز جهـان، در معنـا      ا يا  انـه ي خود را بر مفهوم عام     يتي روا يها  شينشگران بازنما ك. رود  يم
ـ لكعنـوان     ه بـه  كـ جهان،   ستيا ز ي روزمره   يايند تـوان بـا     يه مـ  كـ  ياع و احـوال   ت اوضـ  ي

ـ نهند و مفهـوم ز  يها گزارش داد، بنا م  از آني واقع يها  تيروا ـ ست جهـان را در تعب ي  يري
شند ك يرون مي بينيت از درون جهان ع ي قابل روا  يشامدهاي از پ  يا  روزمره، در قالب عرصه   

 ).192 ،1381، يذرنو(

 هابرمـاس  ديد از «.ت و فرهنگ استيست جهان شامل جامعه، شخصي زيها ر ساختيز

 انـساني بيـان   ةانديـش  از مـستقل  را حقايقي كه عيني دنياي: جهان وجود دارد زيست از بعد سه

 كه اجتماعي دنياي -2رود مي كار به تعيين حقيقت جهت متداولي عطف نقطة عنوان  به و دارد يم

افـراد   شخـصي  تجارب  به مربوط كه ذهني دنياي -3 است االذهاني افراد بين ارتباطات از بمرك
، جزء جامعـه از     ياالذهان  نيجهان از ارتباط ب    ستي ز ي جزء فرهنگ  ).131 ،1381،  يذرنو( »است

دام از كـ هر  . ديآ  يدست م    به ي از ارتباط در جهان درون     يتيص و جزء شخ   ينيارتباط در جهان ع   
  .شود ي ميبررسنزبورگ ي گطور جداگانه در آثار ست جهان بهي زيها رساختيز

  جامعه
ها    سازمان يه دارا كهاست     از انسان  يا   قابل مالحظه  تعداد جامعه شامل «: آنچه مسلم است  

ونـد  يبـا هـم پ  هـا را    آنة رابطينوع  به دارند و ك امور و مسائل مشترهك اند  يسات خاص يو تأس 
 در ،ها مشخص باشد ان آني گرد هم جمع شوند و روابط م    يصد خاص  با ق  يا  عده يوقت. دهد يم
ف يتوصـ    در آثـارش بـه  نزبورگيگ). 163 ،1372، يمحسن( »جاد شده استين حالت جامعه ا يا

سم خطر بزرگ   يفاش.  قرار گرفته است   ياسير نظام س  يشدت تحت تأث   ه به   كپردازد،   ي م يا  جامعه
 در سميـ فاش، يخياز نظـر تـار    . ا را گرفته است   يتالي ا  مردم يه تمام آزاد  كنزبورگ است   ي گ يايدن
. ندكشور غصب كن  يومت را در ا   كوجود آمد و سه سال بعد توانست ح        ه ب 1919ا در سال    يتاليا
بـا  » ملتارادة  «مظهر  .  صحنه آمد  ي رو   محق به  يتاتوريكدة   در جامع  يني موسول 1923در سال   «

 ةيـ لكدند،  يقتـل رسـ     هـا بـه    سر سـخت  . ردكرون  ين را از صحنه ب    اامل، رقبا و مخالف   كخشونت  
 »سم بـود منحـل شـد      يه مخالف فاش  ك يلك هر تش  يلكبه طور    ناموافق و    يها  احزاب و روزنامه  

 در  ايتالي ا ةدانشنامها را در       از آن  ي برخ ينيموسوله  كسم  ي فاش ياصول اساس ). 11 ،1366،  پاالرد(
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  :اند از ابراز داشته بود عبارت. م 1932سال 
  يستياليسوس يها شهيمخالفت با اند-2سودمند بودن صلح   هعدم اعتقاد ب -1
 و  ي را بوالهوسـ   يراسـ كدمو (يراسـ كدمومخالفت بـا    -4ان  ك تا سرحد ام   شوايپتقدس   -2

  )نامد ي ميخودپرست
ه كـ شود    يآغاز م   مي رژ ةگر احزاب، دور  يت د ي با ممنوع شدن فعال    1925در سال   

د و يـ شور گردكـ  در  يا  شهي ر يها  ي، باعث دگرگون  ييگرا ي و در پوشش مل    ياست استبداد يبا س 
   بـه  ،    ي ممانعـت از دشـمن     يم برا ين رژ يا. درك را محدود    ياسي س يها يآزاد
  .افتيدست ) (ان يك با واتيتوافق

جهـان او   ستي شدن زكوچك ةدهند ه نشانك پرداخته يان مسائليب  نزبورگ در آثارش به  يگ
  :ردكر اشاره يموارد ز توان به  ي نمونه ميبرا. است) ستيفاش(ياسيبر اثر فشار نظام س

ا بـد، آن هـم      يه خوب باشند    ك دارد   يتيچه اهم «: يني موسول تلر و ي وحشت از نام ه    -1-1
  ).155، 1364نزبورگ، يگ( »شدك يمان را م همه ديآ ي ميزودتلر به ي هيوقت

ها از جنگ گذشـته      ه سال كن  ي پس از ا   يحت«: ي جنگ احتمال  يك احساس ترس از     -1-2
ه بـه   كـ سرمان آمد     ه  ن بال ب  يچون ا . ة ما  مثل هم  يبود، همچنان از آن وحشت داشت، تا حدود       

  ).205همان ( »گري دي جنگ احتماليكم به وحشت از يردكان جنگ، شروع يمحض پا 
در . قـرار داشـت   » گورنولـو «ابـان   يخانـه در خ   «: د آمده بر اثر جنگ    ي پد يها رانهي و -1-3
ر از  يـ  غ يزيـ دار آن شتافتم، چ   يد  گشتم به نو باز يتور  ه من به  كو پس از جنگ     ران شد،   يجنگ و 
  ).145همان ( » نمانده بودي، باقيمياط قديشت خرابه در ح ميك

ابـان  ي در خ  گشت، چون  يخانه برم    به يشه عصبان يپدرم، هم «: ها ستيتظاهرات فاش  -1-4
ده، ك دانــشيهــا يرسـ كه در كــن يـ ا ايــرده بـود؛  كــبرخـورد  » هانايراهن ســيـ پ«بـا تظــاهرات  

  ).43همان ( »افته بوديانش ين آشناي بيا  تازهيها ستيفاش
بـانو  «: ها و وجود افراد جاسوس   ي آتش توسط آلمان   يها  ورهكان در   يهودي سوزاندن   -1-5

 يا برا ينوشت و    ي م يالنتركس و   يپل ه به   ك يي بدون امضا  يها  نامه ي برا ي گزاف يد بها يز با كمار
  )271، 1388نزبورگ، يگ( »فش بپردازديثك يارهاكگر يد

هـا و احـزاب ضـد         گـروه  ،جاد شد يجامعه ا ه در   كست  ي فاش ياسي در مقابل نظام س    -1-6
ه در  كـ ع شـده بـود      يشـا « .ابنديبخش دست    يي رها يدستاوردها  به  وجود آمدند تا      به   يستيفاش

 »جنگنـد  يها مـ  يها با آلمان وهستانكاند و در  ل دادهكي شمال، مردم نهضت مقاومت تش يشهرها
  .)307همان (
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 »نـد ك آرام عـادت     ي زنـدگ  يـك   توانـست بـه    ي نمـ  ،زان شـده بـود    يه پـارت  كرافائال  «
  )97، 1368نزبورگ، يگ(

ر هابرمـاس  يـ تعب  ا بـه يـ الن كـ  يها و سـاختارها  رات نظاميثأتتوان    ي روزمره نم  يدر زندگ 
 و  ي روزمـره، قواعـد رفتـار      يم بـر زنـدگ    ك حـا  ياسـ ي س يها  را نظام يز. ده گرفت يرا ناد » نظام«
 را تـابع    ي و عـاطف   ي و اخالقـ   يانسانل و روابط    ي مردم تحم  ي خود را بر زندگ    ي ابزار يها نشك

  . نندك ي مين قواعد، ابزاريهم
ـ ك مردم از نظام حايتي نارضاةدهند ر شده در باال نشان   كموارد ذ  ت يـ حقانن رفـتن  يم و از ب

شتار و  كـ  آتـش، جنـگ،      يهـا  ورهكـ ان در   يـ هوديه مردم سـوزاندن     ك يزمان.  است ياسينظام س 
 ةدر جامعـ . پردازنـد  ي م ياسيمخالفت با نظام س    ، به   دننك ي حاصل از آن را مشاهده م      يها يرانيو
جهـان   ستيـ در ز. جهان مطلـوب در تـضاد اسـت    ستي زيارهايسم با مع ينزبورگ سلطة فاش  يگ

، جهـان مطلـوب   ستيز  به يابي دستيمردم برا. دني ها تي از محدوديي و رها  يدنبال آزاد   افراد به 
م را از   ك حـا  ياسـ يزنند تا نظام س    ي م يستي و احزاب ضد فاش    ياسي س يها  ل گروه كيتش  دست به 

. جاد بحران است  يت و ا  ت نشناختن دول  يرسم  ل به ي از دال  يكي  موجود، يها يتينارضا. ن برند يب
. جهـان اسـت   ستيـ  بـر ز نظـام  ة سـلط يل نـابود يـ دل وجود آمده به   ها و احزاب به     جاد نهضت يا
ها بـر سـر      ، نزاع ي مذهب يياادگري زنان، بن  يطلب  يست، صلح، جنبش تساو   يط ز ي مح يها نهضت«

، government Big» دولـت بـزرگ  «، اعتراضـات در مقابـل   ي و فرهنگـ يا  منطقـه يخودمختار
 متفـاوت بـه   ياسـ ي سيهـا  نشكـ ل بـه مثابـه وا  يـ ن قبي از ا ي و امور  يتي حما يها گسترش گروه 

 باعـث اسـتعمار   ياسـ ي نظـام س ةسـلط ).  87 ،1384، يعيشف( »ت استيند عقالني فرآ يگيسويك
نش كـ  يجهان نامطلوب، قادر به برقرار     ستيها در ز   انسان. شود يجاد بحران م  ي و ا  جهان ستيز

   افـراد بـه    ينش ارتباط كدر  .  جامعه است  يني بازآفر ي برا يا  وهي ش ينش ارتباط ك. ستندي ن يارتباط
ـ  كـ  شـود  ي حاصل م  يزمان  فهم متقابل  .ندگريديك كة متقابل و فهم مشتر    دنبال رابط  ن افـراد   يه ب

ل يـ دل ورگ به   نزبيجهان گ  ستي وجود داشته باشد، اما در ز      كها و اعتقادات مشتر    ، ارزش اهداف
  . ن رفته استي متقابل از بك، دريتاتوريكوجود د

  تيشخص
 فاعـل را    يـك ه  كبرد   يار م ك  به ييها  عنوان توانش   ز به يرا ن » تيشخص«ابرماس اصطالح   ه

ه در كـ دهـد   ي قـرار مـ  يتيو را در مـوقع نـد و ا ك يگفتن مجهـز مـ     ردن و سخن  ك  عمل ييتوانا  به
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 از  يكـي . نـد ك يت مـ  كت خـود شـر    يـ ت هو يـ ق در تثب  يـ  حصول تفـاهم و از آن طر       يندهايفرا
شناسـان   شناسـان و روان     ان جامعـه  يـ ت در م  يـ ف هو يتعر. ت است يت، هو ي شخص يها  شاخص

، دهنـد   ي افراد نـسبت مـ     يتي و شخص  ي فرد يها  يژگيو ت را به    يشناسان هو   روان. تمتفاوت اس 
ت افراد يه هوكشناسان معتقدند  جامعه. نندك يف م ي تعر ي جامعه شناسان آن را از نگاه جمع       يول

اد شـود و  يـ ن فرد و جامعه ز    يه فاصله ب  ك ياما زمان . رديگ  يل م ك فرد با جامعه ش    ةبر اساس رابط  
له از جم  .ديآ  يوجود م  ت به ي، بحران هو   و فهم متقابل وجود نداشته باشد      كان در كدر جامعه ام  

 يازهـا ين نيمأعـدم تـ    تـوان بـه    ينزبورگ م ي گ يها  تيان شخص يت در م  يجاد بحران هو  يل ا يدال
هـا    آن يبررسـ   ه بـه  كـ رد  كـ  اشاره    از جامعه  ي و گسستگ  يقدرت ي ب  فرزندان در خانواده،   يعاطف

  .ميپرداز يم
 انونكـ  ش بـه  يهـا  سنده در رمانينو:  فرزندان در خانوادهي عاطفيازهاين نيمأ عدم ت -2-1

ـ   «. دهـد   يت م يار اهم يت بس ي هو يريگ  لكر آن در ش   يثأگرم خانواده و ت     ين گروهـ  يخـانواده اول
ـ كـ  يا تـه كن. رديپـذ  ي آن را م   يد و هنجارها  يآ  يت آن در م   يعضو ه انسان به    كاست   د يـ ترد يه ب

 و اثـر  يپـرورش خـانوادگ    او بهه ك است يهيتوج  م مربوط بهيد هستين را مرهون فرودانستن آ 
 يازهـا يه ن كـ  يزمـان ). 210 ،1372،  يمحسن( »ت داشته است  ي درون آن بر شخص    يطفروابط عا 

 يعي متعادل و طبيشود، انسان  يه از فرد ساخته م    ك يتي شخص ،ن شود يمأ فرد در خانواده ت    يعاطف
 فـرد در خـانواده   ي عـاطف يازهـا يرد و ن  يـ انون خانواده مـورد خطـر قرارگ      كه  ك ياما زمان . است

شود   يل م يجه در جامعه مستح   يشود، در نت    ي م يتيشخص  ي و ب  يتيهو  ير ب برآورده نشود، فرد دچا   
 هـا  ستيـ  از فاشيكـي »  شـبانه ينجواهـا «ن در رما . ندك ي م يكهم نوعان خود شل     زه به يانگ  يو ب 
م، و  يتي كيودك در   يه و كرده است   كن موضوع اشاره    يا ن رمان به  يسنده در ا  ينو. است» لويپور«

نـام    بـه  يتيشخـص »  مـا  يروزهـا يد «ا در رمـان   يشود، و     يمحروم م از داشتن نعمت پدر و مادر       
 يا  ه وارد خانواده  ك است   يي داستان فرد مرموز و دروغگو     ياو در ابتدا  . ست است يفاش» فرانس«

ارلو كـ  فـرانس را مامـان در مونـت   «.  از پدر و مادر او ندارد      يس شناخت كچ  يه. شود  يثروتمند م 
 است ي آلمانيا ب زادهيه نجكگفت  يهمه م فرانس به   . ه بود خانه آورد    آن جا به   رده و از  كار  كش

تخـت و    صر بوده و هنوز بـه       ي ژنرال بزرگ ق   را پدرش ي ز ،ردهكها از آلمان فرار       يو از ترس ناز   
 از او   يا   نامـه  يامـا پـس از مـدت      ) 40 ،1388نزبـورگ،   يگ( »تاج سـلطنت وفـادار مانـده اسـت        

  ب زاده و آنچه تـا بـه       ياست و نه نج    يه نه آلمان  كود  رده ب كن نامه فرانس اعتراف     يدر ا «رسد يم
 و چـون مـادرش      ... اسـت  ي دوره گرد پالتو بـاران     ةپدرش فروشند  ...حال گفته دروغ بوده است    

 ... فـرانس  يشب«). 77همان  ( »شتكها او را خواهند       ي آلمان ياحتمال قو   االصل است، به    يهودي
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رسـد و   يها م يهودي  اصل او از دو نسب به.  استيهوديز يه پدرش نك بل،گفت نه تنها مادرش 
ان داستان با بحـران  يخواننده تا پا). 127همان ( » در انتظارش استيداند چه سرنوشت    يخوب م 

  . فرانس روبرو استيزيگر ت و جامعهيهو
 و هـا  ارزش بـا  كنـد  مـي  احـساس  فـرد  كه است حالتي يزيگر  جامعه:يزيگر جامعه -2-2

 و روابـط  جامعـه،  كـاركرد  شـيوة   بـه  فـردي اعتقـادي   چنين .است شده بيگانه جامعه هنجارهاي
 بـا  ،كنـد  نفـي  را هـا  هـدف  و روابـط  اين تواند فعاالنه نمي چون و ندارد آن بر هاي حاكم ف  هد

ت ي موارد بحران هويكشاند و در بعض  حاشيه مي به جامعه گزند از را خود انزوا، و نشيني گوشه
 در  يختگيگس است و هنجار  يست در س  ك، ترس، ش  يشكل خود ياز دال . شود  ي م يشكباعث خود 

...  مـدرن اسـت    يايـ  در دن  يشكـ د خو ي علل اصل  يختگي و هنجارگس  يخودخواه«. جامعه است 
 مـزمن بـه    يختگيگس  هنجار. تا نبودن هنجار اس   يف بودن قانون    ي ضع يمعن   به يختگيگس  هنجار

ن ييم در تب  كيدور). 82 ،1379،  ونزاست( »ديآ  يوجود م   به   ينترل اجتماع ك يجيتدر ضعف   ةليوس 
 ياسـ ي همچون تحـوالت س ، خاصياجتماع طيه در شراك معتقد است يگسست  هنجاريشكخود

هـا   ن تحوالت در آنيه اك از افراد يبرخ زد،ير يه هنجارها فرو مك ي اقتصاديها ا بحرانيبزرگ 
مـان  در ر . ننـد ك ي مـ  يشكـ خود  ، اقدام به  دنيهدف نرس   بهعلت     به ،گذارد  ي م يادي ز ير منف يتأث
 او را   يودبـه ز  «. نـد ك ي م يشك در جامعه، خود   يختگيل هنجارگس يدل تو به   يپوليا»  ما يها  روزيد«
 بـدتر از  يزيـ  چ يند،؛ امـا در زنـدگ     ك يك همنوعانش شل  يسو  رد تا به  ك جبهه اعزام خواهند    به
  ).148، 1388نزبورگ،يگ( »ستيشدن ن  شتهكا يشتن و ك

 يك او بـا شـل     ،ا شـوند  يـ تالي ا كها وارد خـا     ياگر آلمان «: ديگو  يها م   يفرانس از ترس آلمان   
لـو از   يحـاال پور  «: دهد ي ادامه م  يي و در جا   )127همان  ( »دهد  ياش خاتمه م    يزندگ   به يا  گلوله

رده كـ اش را آلـوده       يه تمام زنـدگ   كن  يا. ن بود يحد مرگ خشمگ    ، به ست شده بود  يه فاش كن  يا
 »زد  ي حـرف مـ    يشكـ  از خود  يگـاه . آمـد   يرقابل بخشش مـ   ي و غ  مي عظ ينظرش حماقت   به ،بود

ن مرگ در پس پرده نگاه داشته شده        يخواهد بداند چرا ا    ي او دلش م   ).105،  1368نزبورگ،  يگ(
 »ار پـدرم بـود    كشتر از همه    يو ب يلوي س يشك اسرار نگه داشتن خود    ةه در پرد  كنم  ك ير م كف«. بود

  )50-51، 1364نزبورگ،يگ(
 يبررسـ    توان بـه    ينزبورگ، م ي آثار گ  يبا ِبررس : نزبورگيزنان در آثار گ   جهان    ستي ز -2-3

سنده در  يـ ون. نـد  او زنان  يهـا   داستان ي اصل يها  تيشخص.  زنانه پرداخت  ياي از دن  يابعاد متفاوت 
نزبـورگ بـا    يگ. پـردازد  ي روزمرة زنان مـ    يالت و زندگ  كها، آرزوها، مش    ان خواسته يب  داستان به 

ـ   ي و اجتمـاع   ي از ابعـاد فرهنگـ     ي مختلفـ  يها  ش، جنبه مان داستان  قهر يردن زندگ ك تيروا ه  را ب
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ه از كـ  يفاتيسنده بـا توصـ  يـ  نويلـ كطـور    بـه . نـد ك ي مـ ييت قهرمان زن، بازنمايواسطة شخص 
در آثـار  «. پـردازد  يهـا مـ   جهـان زنـان در داسـتان    ستيت زيان روا ين دارد، به ب    ز يها  تيشخص

هـا و   انـد و تمـام داسـتان     هيگر شـب  يديكـ   غالبا بـه  ها   تيروابط و شخص  نزبورگ، موضوعات،   يگ
 ،1376،  ميابـراه ( »شود  يت م يرامون خود است روا   يع پ ي وقا يه راو ك جوان   يزبان زن   از ها  رمان

89 .(  
  ه فقـط بـه  كـ  داسـتان اسـت،   يها تي از شخصيكي» الزا «يراو»  شبانهينجواها«در رمان   

 يالفبـا «در رمـان  . پـردازد  يز مـ يـ ان ن يـ  اطراف يان زندگ يب  ه به ك خود نپرداخته، بل   يت زندگ يروا
در دو .  رمـان اسـت  يهـا  تي از شخـص يكـي ه خـود  كـ نزبورگ است،   يا گ ي، ناتال يراو» خانواده
 يگـر يه همسرش زن د   ك است   ي زن ي راو ،»شوهر من « و داستان » ن گذشت بر من   يچن«داستان  

 ي راو،»برج قـوس  «در داستان   . نو است ي خواهر والنت  يراو،  »نويوالنت«در داستان   . را دوست دارد  
شـهر   ه بـه  كـ  يا جـاده  «در داسـتان . ندك يت مي مادرش را روا يه زندگ ك است   ييدختر دانشجو 

در . پـردازد  يب و فراز خـود مـ  ي پر از نشيان زندگيب ه به ك است ي دختري، راو»شود ي م يمنته
تنهـا  » فقـدان «ن  رده است و داسـتا    كانت  ياو خ   ه همسرش به  ك  است ي زن ي راو ،»يآگه«داستان  
 خود را در ذهـن  ك مشترياب همسرش، زندگيه در غك است ي آن مرديه راو ك است   يداستان

  .ندك يمرور م
جهـان زنـان     ستيـ مـسائل گونـاگون ز     ييبازنمـا    بـه  يت داسـتان  يق روا ينزبورگ از طر  يگ

ـ ي اجتماعيها ة آنان، نقش هر روزي زندگيها ه خود برگرفته از تجربهكپردازد    يم  يهـا  ه، تجرب
ها و تجارب زنانه در جامعـه       ف نقش ياند در بازتعر    زنان توانسته . ن افراد است  ي و روابط ب   يفرد

هـا از    است تـا آن ي فرصتيساز فراهم ةمنزل  روزمره توسط زنان به يت زندگ يروا. قدم بردارند 
را شتن  يـ  از خو  يابي و ارز  ي خودشناس ي نوع ،ينشكن  يچن. ش را بنگرند  ي خو يايدگاه خود دن  يد

 ياريـ ش  يص و شـناخت اعتبـار تجـارب خـو         يهـا را در تـشخ       دهـد و آن     يدر زنان پرورش م   
ب يـ ن ترت ي ا   واقف شوند و به    ياجتماعل ساختار   كسهم و نقش خود در       تياهم  رساند تا به   يم

ـ  يهـا   تيشخص. ها گذاشته شود    بخش بر آن   يي رها يريتأث ر زنانـه،   ي، بـا اسـتفاده از تـصاو       ان زن
د يـ ابراز عقا: ر استين زي مضامةها، نشان دهند    داستان يمحتوا. نندك ي م ييمات خود را بازن   يهو

 خانـه در    جهـان  ستيـ ز. ة دختـران   روزمر ي جهان زندگ  ييزنانه، ابراز احساسات زنانه و بازنما     
، ي خـانگ  يهـا  تيـ  فعال ييجهـان خانـه، بازنمـا      ستيـ زرد،  يـ گ ي شغل قرار مـ    جهان ستيبرابر ز 
 ي است، اما در جهان شـغل، چنـدگانگ        ي روزمره خانوادگ  يها  ينشك  و هم  ي مادر يها تيمسئول

 ي شـغل  يهـا   زنان و تجربه   ي شغل يها  گاهي در جا  يت فرد ي هو يين، بازنما  زنا يها  يجهان زندگ 
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  . شود يان مينما
. ردكـ م  يسه دسته تقـس    ، به   نزبورگي زنان را در آثار گ     يت اجتماع يتوان هو  يم يلكطور   به

  :ي و همسرين نقش مادري و همچني و اجتماعياسي سيها تيل متأثر از فعايت اجتماعيهو
در . هاسـت  تي شخـص ياسـ ي سيهـا  تيثر از فعالأشدت مت    به ي اجتماع تيهو -1
. شـود  يف مياش تعر ياسي سيها  تيا با فعال  ي ناتال يت اجتماع يهو»  خانواده يالفبا«رمان  

ج بـوده، و او   يها را   نان آ ي م ياسي س يها  شه بحث يه هم كافته،  ي پرورش   يا  او در خانواده  
زمـان بـا     ه هـم  كا، با ازدواج با لئونه      يناتال.  داشته است  ييش آشنا ي از پ  يمين مفاه يبا چن 

 ةنـد و عمـال وارد صـحن   ك يدا ميد پي جديتي چهره و هو يي دوم است، گو   يجنگ جهان 
ز در يـ  نيه مـدت كـ  شـود،   ي م ياسي از مبارزان س   يكي ل به يتبدم او   كم  ك. شود  ياجتماع م 

 ياسـ ي سيها ت در گروهير عضويثأتوان ت يوضوح م  بهن رمان،يدر ا. برد  يسر م   د به يتبع
 .ردك افراد، مشاهده يت اجتماعيهو  بهيده لكها را در ش و نقش
روز يـ د«  در رمـان .  اسـت ي و مادريثر از دو نقش همسرأ مت يت اجتماع يهو -2

  آنـا در سـن شـانزده      . دنك ي م ارك او آش  ي و همسر  ينقش مادر را  » آنا«ت  ي هو ،» ما يها
اما پـس از ازدواج  . ندك ي بدون عشق ازدواج م  ،ساله   چهل و هشت   يرنا با چنزو  يسالگ
 . دوست دارداريبس را است و اوه عاشق چنزورنا كابد ي يدر م

 ي در داستان نجواها   . زنان است  ي اجتماع يها  تيثر از فعال  أ مت يت اجتماع يهو -3
او . سـاز اسـت    ه نقـاش و مجـسمه     كـ  روس اسـت     يو دختـر  ينا، همسر مار  يسك ا ،شبانه

ه كـ ل يـ ن دليـ ا ، او بـه  داسـتان متفـاوت اسـت   يها تيگر شخصيه با دك است   يهنرمند
تواند احساسات خود را بروز دهد و عشق درونش را انتقـال             ي م يراحت  هنرمند است به    

. ورزد يز عـشق مـ  ياو ن ند و به ك يو ازدواج ميتر مار كاو بعد از مرگ همسرش با د      . دهد
ز يـ ان نيـ نـد و در پا ك ي نمياركچ ياش ه ير زندگيي تغيه براك است ياته زن ك ،در مقابل 

 . شود ي ميدچار افسردگ

  فرهنگ
ن، هنرها و رفتار افراد     ي قوان ها، باورها،   آداب و رسوم، ارزش      از يا شامل مجموعه فرهنگ،  

 از  ياري بـس  هكـ ر شده   ك فرهنگ ذ  ي برا يف مختلف ي تعار يشناس در جامعه .  اجتماع است  يكدر  
هـا   در آن  از فرهنگ    ياملكف جامع و    ي و تعر  اند  از فرهنگ پرداخته   ييها ان جنبه يب  فقط به    ها آن
  .فرهنگ در جوامع مختلف متفاوت است. ميابي ينم
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ـ ين ميا.  استيراث اجتماعي فرهنگ، م ةنندكجاد  يعامل ا  ـ  ذخةراث جنب  دارد و يا رهي
 موجـود در  يهـا  ننـد، مثـل اطالعـات و دانـش    ك ي م مداخلهياريدر ساخت آن عوامل بس   

هـر  . يل ارتباط جمعـ   يگر و وسا  ي، روابط با جوامع د    يرات اجتماع ييات و تغ  كجامعه، تحر 
ـ ،شتر بوده و تحـول در آن راه داشـته باشـد         ي ب يره فرهنگ يراث و ذخ  ي م يقدر محتوا   ة دامن

  ).194 ،1372، يمحسن( تر است عي وسييايپو

 ةط جامعـ ي از فرهنـگ، اوضـاع و شـرا     يا نـه ييرمـان، آ  : ايتاليدم ا  مر يخي فرهنگ تار  -3-1
ط ي فرهنـگ و شـرا  ةگراسـت و آثـارش نـشان دهنـد      واقعيا سندهي نو نزبورگيگ. سنده است ينو

ان و  كـ فرهنـگ جامعـه دارد، م       بـر  يارير بـس  يثأه تـ  ك ي از عوامل  يكي. ا است يتالي مردم ا  يزندگ
اگر چـه  . هن استك متمدن و  ي فرهنگ يه دارا كت   اس ينيا سرزم يتاليا.  است ييايت جغراف يموقع

ا وارد  يـ تاليشور ا كـ  بر   ياري بس ي فشارها ياسي و س  ي دوم از لحاظ اقتصاد    يدر زمان جنگ جهان   
  نزبـورگ بـه  يدر آثار گ.  است اروپايافته و صنعتي توسعه يها شورك از   يكي نونك هم ا  يشد؛ ول 
 يهـا  شي، هنرها، اخالق و گرا    باورها،  ها ، ارز  مختلف فرهنگ همچون آداب و رسوم      يها مقوله

 ةه اگـر چـه جامعـ   كـ انگر آن اسـت    يـ ن مـوارد ب   ي ا ة هم .ها اشاره شده است    تيگوناگون شخص 
ه كـ اسـت   يفرهنگ، عنصر ي ول،ها بوده است ستينگ تحت فشار فاشنزبورگ در دوران جيگ
. نـد ا ي غنـ ي فرهنگـ يز دارايا نيتالي مردم ا.ها شود  باعث نجات انسانيط بحرانيتواند در شرا  يم

 يهـا   و گـروه    و فشار را ندادنـد     يشروي پ ةردند و اجاز  كم مقاومت    نظا يدر مقابل فشارها  ها   آن
  . مقابله با استبداد پرداختند  به ردند وكجاد ي ايمختلف

ان يـ ب  بـه  ،ايـ تاليان فرهنـگ مـردم ا  يـ نزبورگ در آثارش عالوه بر ب   يگ: ياسي فرهنگ س  3-2
  : ر شده استكر ذيه چند نمونه در زك است، ست پرداختهيفاشومت ك حيفرهنگ و نمادها

اه را سـمبل پوشـش      يا رنگ س  يتالي در ا  ينيوليست موس يتلر در آلمان و حزب فاش     يحزب ه 
 يخانـه برمـ      بـه  يشه عـصبان  يـ پدرم، هم «. پوشان شهرت داشتند    اهي و به س   خود قرار داده بودند   

ه، در  كـ ن  يـ ا ا يـ رده بـود؛    كـ برخـورد   » هانايراهن سـ  يپ«ابان با تظاهرات    يا در خ  يگشت، چون   
  ).43، 1364نزبورگ، يگ(» افته بوديانش ين آشناي بيا  تازهيها ستيده، فاشك دانشيها يرسك

هـا بـه سـمت        د دست يه با ك ي داشته است، به طور    يها، آداب خاص    ستيردن فاش كسالم  
ه كـ  يدستاه و   يبند س  از خودش را با بازو     يس بزرگ ك ع يدر اتاق ناهارخور  «. رفته است   يباال م 
  ).40، 1368نزبورگ، يگ( »ردكزان ي آو،داد ي ميستيباال سالم فاش  رو به

هـا و معـابر       دانيـ ست در م  يـ  از نمـاد فاش    ييها  مجسمه يها معمار   ستي از اعمال فاش   يكي
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 پـر و  يهـا  گوشتالود و رانم  با انداي سنگ يها  رهيكدن پ يه از د  كها    ييايتاليا«.  بوده است  يعموم
انـد،    خسته شـده يينما برسر هر پل و آبسمي فاشينگيج و مظهر مادي راي الگويعني زنانه،  مانيپ

  )272، 1388نزبورگ، يگ( »نندك ي ابراز احساسات آماده مينون خود را براكاز هم ا
ها اقتدار    ه در همة آن   ك وجود داشته است،     ي خاص يها شعارها   ستيان هواداران فاش  يدر م 

و انگشت شصتش را    .  مرد بود  يك ينيهر چه باشد موسول   «. شود  يه م  مشاهد ينيو سلطة موسول  
  .)107، 1368نزبورگ،يگ( »ردك يقه اش فرو ميب جليدر ج

ت افـراد  يهـا در پـرورش شخـص    ر فرهنـگ يش از سا ي ب ينيفرهنگ د : يني فرهنگ د  -3-3
 و اسـت  نيازمنـد  مـذهب  و ديـن   به فطرتاً انسان، كه داده نشان بشري تجربه«موفق خواهد بود، 

با توجه  ينيفرهنگ د). 147 ،1387، نساج( »بود خواهد و بوده بشر زندگي الينفك مذهب جزء
 چون ي صفاتيه داراكند كت ي را ترب  ييها تيتواند شخص  يفرد خود م    صر به  منح يها يژگيو  به

ه كـ ...  و ي، محبـت و مهربـان     يثـار و از خودگذشـتگ     ي و استقامت، ا   يشجاعت، شهامت، بردبار  
 در قـرن    يي اروپـا  يشورهاكـ  يهـا  يژگـ يه از و  كهر چند   .  باثبات است، باشند   ة هر جامع  ةالزم

 سميـ ان از فاش  يكـ ت وات يا حما يتالي ا  در يزيگر ل مذهب ي از دال  يكي اما   ، است يزيگر نيستم د يب
ن يرد و همـ   ك يها اعتراض نم    ستي فاش يز، ظالمانه و ضد انسان    يآم خشونتاعمال   پاپ به  «.است

 ياري بـس  يها   گروه ينيت وارد آورد و پس از سقوط موسول       يحي مس نييآ بر   يديامر ضربات شد  
  ها را نسبت بـه   اصوالً آنينيموسولم ي رژيستيوت پاپ در مقابل مظالم فاش كه س كردند  كاعالم  

ان از  يكـ ت وات يـ ل حما يـ  دال ةدربـار ). 266-267 ،1367،  يمـ كيح( »ن ساخته است  يمذهب بدب 
   آن بـه   يارضـ  ةمحـدود . ل بود دوباره مـستقل شـود      يدا ما يدان ش يكوات«ه  كسم آمده است    يفاش
، بـرال از دسـت رفتـه بـود    يه در دوره لكـ  و موقوفـاتش  كها، امال ييت شناخته شود، دارا يرسم

گـر  يد هـا بـار    شيشكرد، ي را بگي ازدواج قابل طالق مدني جاييسايلكبازگردانده شود، ازدواج  
 يـك  نزد ي بـرا  يل قابل فهم  يها، دال   ستي فاش ژهي و  به، و   نين طرف يبنابرا ...ابند و يمدارس راه    به  

، پـاالرد ( »ديه داشـت رسـ    كـ  ي اهداف ةهم با به   يان تقر يكوات. ر داشتند گيديك با   ياركشدن و هم  
ا در يـ ننـه مار «: ر اسـت ينزبورگ موارد زي در آثار گ يزيگر  مذهب يها از نمونه ). 13-12 ،1366

 يرا پـدر خوانـدن دعـا      يـ  ز ،خواندنـد   يها دعـا نمـ      بچه يول. خواند  ي آمرزش م  يگورستان دعا 
التمـاس و     بـه    يازيـ ، ن ار باشد ك در   ييگفت اگر خدا    يدانست و م    ي م يا  ار احمقانه كآمرزش را   

ده يـ گفت بـاالخره فهم   يم«). 11،  1388نزبورگ،  يگ( »داند  يز را م  يدعا ندارد؛ او خودش همه چ     
او مهلـت    ، به    وجود داشته باشد   ييگر خدا را ا يند، ز ك وجود خدا را اثبات      يه از چه راه   كاست  

  ).17همان ( »سم زنده بمانديار فاشكان يدهد تا پا يم
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ز يـ  نياريشود، اما موارد بس يده م ي د يزيگر  از مذهب  ييها  نزبورگ نمونه يهر چند در آثار گ    
ثـر  كاه  كـ  است   يشوركا،  يتاليرا ا يز. ن و مذهب است   ي د  ش به يه نشان دهندة گرا   كشود    يده م يد
ر راهبان، يسا، ديلك چون  ياربرد اصطالحات ك، در آثار او     ندا  يكاتولكشتر  ي و ب  يحي مس  آن تيمعج

فرانس شب را در همان پـستو،       «. ار است ي دعا بس   شدن به   م، ناقوس، متوسل  يمجسمة حضرت مر  
ها در پستو را بـاز   يه آلمانكند ك ياركم زانو زد و از او خواست ي حضرت مر ينار مجسمة گچ  ك
م يش حضرت مر  ياي در حال دعا و ن     يل خود در لباس رهبان    يخت و شما  يباره از ر  يك ي، ول نندكن

ـ  ديها مـوارد     در داستان  يحت). 304،  1388نزبورگ،  يگ(»  خنده افتاد   سخت به  ه كـ شـود   يده مـ ي
ند ك ي م يشكتو خود يپوليه ا ك يمثال، زمان طور    داند؛ به   ي م يزيگر ني را د  ي درون يها  يعلت آشفتگ 

ردن را آموختـه بـود،      ك دعا   كيودكتو از   يپوليا  به  «گفت اگر پدر    يرد و م  ك يه م يار گر ي بس ايننه مار 
  ).153همان (» ردك ي ميها بود و زندگ ان آنينون زنده و سالم در مكا

 فرهنگ ةه نشان دهند ك است   يز از موارد  يآداب و رسوم ن   : ك آداب، عادات و مناس    -3-4
 معنـا    ه بـه  ك  و ،  از يا آداب و رسوم مجموعه.  جامعه است يك

 يهـا  نيـي آ  به ي فراوانيها نزبورگ اشارهيدر آثار گ  . سازند  ي م ي ما را از هست    كبخشند و ادرا    يم
 ي بـرا كد پـا يسمس و عيرك يها  اما شب . ازتا نگذاشت ك ش را به    يهرگز پا  «. شده است  يمذهب

  ).76، 1368نزبورگ، يگ(» فرستاد ي ميا  شاهانهيايهمة هدا
 يـك  ي اعـضا  يهـا  تي شخـص  يها ن تفاوت ييتب  به توان  ي م جامعه يك فرهنگ   با شناخت 

عـه را در   جاميت دارد و همـه اعـضا  يـ لك اگرچـه  جامعـه  يـك فرهنگ بـارز   .ه پرداختجامع
 جامعـه   ي اعـضا  يهـا  تي بـر شخـص    يسانيكـ ر  يسـازد، تـأث    يها را م   ت آن يرد، و شخص  يگ يبرم
شمال . ا و مردم جنوب آن وجود دارد      يتالين مردم شمال ا   ي ب ييها  ز تفاوت يا ن يتاليدر ا . گذارد ينم
ن يـ ا   بـه  نزبـورگ ي مقاوم و مبارز اسـت، گ      ي مردم ي و دارا  يوهستانكر و   ي سردس يا ا منطقه يتاليا

ا و  يـ تالي مـردم شـمال ا     يهـا   ياركهـا و فـدا      ي حـرف از رادمـرد     يوقت«. رده است كمورد اشاره   
 يسكن بره پرور جنوب     يمگفت از سرز    ي و سرزنش م   يشد، جوزپة برزگر با تلخ      يها م   زانيپارت

، 1388نزبـورگ،   يگ(  فقط چنزورنـا جـانش را از دسـت داده اسـت            ،ده است يها نجنگ  يبا آلمان 
332.(  

ر يثأ ت يقينما و موس  يها، سالن تئاتر، س     شگاهيها و نما    تابخانهك همچون   يز فرهنگ كامروجود  
هـا   تيشخـص تـاب نـزد    ك ةت مطالعـ  ياهم  نزبورگ به يدر آثار گ  .  در فرهنگ جامعه دارد    ياريبس
تابخانه كتاب و   كتاب بپردازند و از     ك ةمطالع  ادانه به ها آز   ه انسان ك يزمان. ار اشاره شده است   يبس

در آثـار   . جهان بپردازند  ستيز ةنندكد  ي از خطرات تهد   يارينترل بس ك به  توانند   يم ،نندكه  استفاد
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 داسـتان   يها تيشخص. خواندن وجود دارد    تابك ز عالقه به    ي ن كوچك يگ در روستاها  نزبوريگ
گر را هر چهارشنبه در شهر      ينو و من همد   يتوماس«. روند  يشهر م  ، از روستا به     تابك امانت   يبرا

تا كتابخانـه سـل  كهـا را در   تـاب ك ...مانـد  يتا منتظر مكة سل تابخانك ياو در جلو  . مينك يات م مالق
ر نـام   كـ نزبـورگ ذ  ي گ يهـا  سـتان  دا يهـا  يژگـ ي از و  ).118،  1368نزبورگ،  يگ( »مينك يعوض م 

  بـه » شوهر من «مثالً در داستان    ش است؛   يها  ن نوشته يسندگان بزرگ، شاعران و آثارشان در ب      ينو
تـاب  كاز  »  مـا  يروزهـا يد«در  .  اشـاره شـده اسـت      ي ورنه و سالگار   يها  تابكترپن و   يداستان پ 

ن ينـا آثـار راسـ   يونچتك ةان نامـ يموضوع پا. اد شده استيتاب فاوست گوته  كس و   كه مار يسرما
، 1388 نزبـورگ، يگ( »خواب بـرود   خواند تا به     يش م ي بلند برا  يفاوست گوته را با صدا    «. است

» ل زواليـ  اميهـا  رمـان  ...عبارت بودنـد از « پدر معتبر و محترم بود    ياه بر ك ييزهايچ). 22-21
  ).27، 1364نزبورگ،يگ(

در .  اسـت   فرهنـگ  يـك  شاخص   يها  يژگي از و  يكيز  ي آن ن  يري و فراگ  يقيموس  بهعالقه  
 ،داشـتند   يه مادرم دوست م   ك ييها زيچ «.ميخور  ي از آن برم   ي فراوان يها  نمونه  نزبورگ به يآثار گ 

 مـشهور واگنـر   ياپـرا ( »نيلـوهنگر «خصوص   و به يقياشعار پل ورلن؛ موس... ازند عبارت بود 
 چند تـا از     يرو. ب بود يدان و اد  يقيا موس يلويس«). 27همان( )1844-1896 ييايتاليدان ا يقيموس

ه كد داشت يشه اميمادرم هم... م و بد  كتوانست بنوازد،     يم!  گذاشته بود  يقياشعار پل ورلن موس   
انو يـ  دوبار مشق پ  يا  نا هفته يونچتكآنا و   «). 51همان  ( »ميو بشو يلويزندانش، مثل س   از ما فر   يكي

  ).18، 1388نزبورگ، يگ( »داشتند
  .  بر مردم استيق ورزشي فرهنگ برجسته، پرورش عاليك مهم يها يژگياز و

ه كـ  چـرا    ،ورزنـد  يد مـ  كيأ ت يامل اجتماع كند ت يورزش در فرا   ريثأان بر ت  يردگراكارك
 يق احـساسات همگروهـ    ي و تزر  ،ها آن  دن به يوحدت بخش  ،مردمن  درردهم آو ورزش با گ  

وجـود    ورزش احساس تعلق به. ندك يمجامعه خود    بهيا ان آنان، خدمت ارزنده يزا م   الفت
 يهـا  ونـد ينـد، پ  ك ي را خلـق مـ     يدهد، روابط اجتماع   ي را تبلور م   يشخص تيآورد، هو  يم

 يه در شماره چگون كدهد   يخ نشان م  يتار .بخشد يم م كيان افراد تح  ي و محبت را م    يدوست
ـ دن م ي ورزش در راه وحدت بخش     يرد اجتماع كارك جهان، از    يها شوركاز   هـا و    ان گـروه  ي

 يشورهاكـ تـوان از     ي مثـال مـ    ي شـده اسـت بـرا      ن استفاده يسرزم يك يا نژادها يعناصر  
و شـيخي   ( رد ب ها نام  نيو جز ا   ليسابق، برز  يروواتحاد شو  نيس، فرانسه، آلمان، چ   يسوئ

  ). 3 ،1390، گرانيد



 1393 بهار و تابستان، 1 هشمار، 19 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  160

 

ه كـ  يسانكـ    نسبت به  ،نندك يت م ك شر ي ورزش يها تيفعال ه در ك يسانك ،تي جمع يكدر  
تواند در  يه م ين فرض ي ا .نديتر ي قو ي شخص ةدي ا ي دارا ،نندك يت نم ك شر ي ورزش يها تيدر فعال 
 يش چه ارتبـاط   ت در ورز  كه شر كن  يجه در مورد ا   يرد و نت  يش قرار بگ  يت مورد آزما  ي جمع يك
ـ  ).159 ،1385، بالنچـارد ( مـد آدسـت خواهـد      به دارد،يده شخصيبا ا نزبـورگ بـه   يار گدر آث

 يالفبا«در رمان   . اشاره شده است  .. ، شطرنج و فوتبال و    كي، اس يوهنوردك همچون   ييها  ورزش 
. ندك ي نمكن ورزش را تريچ گاه ا يمند است و ه      عالقه يوهنوردك ار به   يا بس يناتال پدر   ،»خانواده

قـصد   اعت چهار صـبح بـه       س« . او است  يوشك ار، نظم و سخت   كل پشت ي از دال  يكي يوهنوردك
م؛ و روز بعد    يه دوستش بود و گاه با برادرها      ك يي با راهنما  ي تنها، گاه  يافتاد، گاه   يصعود راه م  

فتاب در اثر بازتاب نور آ    رده،  كشد؛ با صورت سرخ و باد         ير م يناپذ  تحمل ياز صعود، از خستگ   
  ).17-18، 1364نزبورگ، يگ( »ها  برفيرو

  جهينت
در آثـار او نظـام      .  دوم اسـت   يزمان با جنگ جهـان     نزبورگ، هم ي گ يها  داستان يريگ لكش

 شـده  يومتكرو نظام ح جهان دنباله ستيه زك يطور افته است، بهيسلطه جهان  ستيز  برياسيس
 بـر   ،ياسـ ينظـام س  ر سـلطة    يثتأ. شود ي محسوب م  نزبورگي گ ياي دن ي بزرگ برا  ياست و خطر  

 در. داستي هو يدر تمام آثار و   ) ت و فرهنگ  يجامعه، شخص (جهان   ستي ز يها ساختريتمام ز 
 يهـا  ها و گروه ل حزبكيتش  و اجبار دولت، دست به  از سلطه  يي رها يها برا   تي شخص ،جامعه

 يهـا    داسـتان  يهـا   تيثـر شخـص   كا. شـوند   يست مواجه مـ   كها با ش    شترآنيزنند و ب    يمختلف م 
 در جامعـه   يا نش مفاهمـه  كـ ل عـدم    يدل   از آنان به   يتعداد. دنديوس و ناام  ي مأ ينزبورگ افراد يگ

ه بـر  ه باعث شد خطـرات وارد شـد     ك يل مهم يدل. رنديپذ  يم را م  ة نظا شوند و سلط    يل م يمستح
نزبورگ قابل مشاهده است، وجود فرهنـگ       ينترل شود و در آثار گ     كا  يتاليجهان مردم در ا    ستيز
ـ  يتواند در شرا   يه م ك است   يا دهيفرهنگ پد . ا است يتالي ا ةو چند هزارسال   يغن  باعـث   يط بحران

  .گر شود  سلطهيها  و استثمار در نظاميها از بردگ نجات انسان
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