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  ايتاليست ايه قرن بي اولي مدرن در سالهاي رمانپردازيتالو ازوو الگويا

  *يفاطمه عسگر
  رانيا، تهران، دانشگاه تهران، يات خارجيده زبانها و ادبكدانش، ييايتاليات ايار زبان و ادبياستاد

  ) 04/12/94: بيخ تصويتار،    14/09/94: افتيخ دريتار(

  دهكيچ
ا يتاليات اياز ادبيه بر نكاست يتاليستم اي قرن بياز معدود منتقدان ادب) Elio Vittorini (ينيتوريو ويال
ـ ل گرفته بـر پا    كادنت ش ك د ي ادب ي و فاصله گرفتن از مدلها     يا شهي ر يد و نوآور  ين قرن به تجد   يدر ا  ه ي
د از ي رمان به تقلي محتوايش بر نوسازي با قلم خويو. و اصرار داردينونتز داي و شعري هنريدئولوژيا
ت وسـ سندگان چـون پر ي نويد از آثار برخين امر را با تقلي اشاره دارد و ايست فرانسو يتورالا ن يهاكسب
)Proust (ـ  نو ينيتوريو و يدر نظر ال  . داند ين م كمم و ) Carducci (ياردوچكـ  چـون    يآور سندگان نـام  ي
 آنها بـا بـه    يستم نداشته و هنر ادب    يد در قرن ب   ي جد ي نسلها ي برا يگر حرف نوئ  يد) Pascoli (يولكپاس

 برخـوردار   ي بـاالئ  ي و اجتمـاع   يارزش فرهنگ  رنگ باخته و از   ) D’Annunzio(و  يعرصه آمدن دانونتز  
، سـت است يـ  در ژانر رمان قرن بيا شهي ر يه به دنبال تحول   كال  يك راد ينيتورين در نظر و   يهمچن. ستين
ه كـ نيبا توجه بـه ا ) Verga(و ورگا ) Papini (ينيپاپ، )Prezzolini (يني چون پرتزولينامه سندگان ب ينو

) Leopardi (ي از لئوپـارد   ي نوشتار ك قرن نوزدهم متصل بوده و در سب       يكالسكهماره به ساختاررمان    
 يخصوص رمان نقش خاصستم و به يات قرن بـي ادبيدر نوساز، اند ردهكد يتقل) Manzoni (يو مانتزون

 انـسان عـصر   ي و اجتمـاع ياز فرهنگيد و ني جديها  با چالشديباستم يلذا رمان در قرن ب، اند ردهكفا ن يا
در مقاله . ن استكت به سمت رمان مدرن اروپا ممكق حري فقط از طرين همخوانيد آشنا باشد و ا    يجد

گـاه  يم و جا  يپـرداز  يستم م ي در قرن ب   ييايتالي جامعه ا  ي و ادب  يط فرهنگ يل مختصر به مطالعه شرا    كبه ش 
  . ردكم يل خواهي و تحليتالو ازوو را بررسيد ايسنده فقينو

، يكالسـ كرمـان   ،  يابداع در رمانپرداز  ،  ايتاليست ا يقرن ب ،  اوانهكرمان روان ،  تالو ازوو يا: يديلكهاي    واژه
  . وجدان زنو

___________________________________________________________________________ 
* E-mail: fateasgari@ut.ac.ir 
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  مقدمه
ـ ل مستمر در مجلـه اد    ك به ش  ينيتوريه و ك ييدر سالها  بـه نگـارش   ) Solaria (1سـوالريا  يب

 يانسيـ نو از معدود رمـان ) Italo Svevo (2ُوازوتالو يا، پردازد يش در مورد رمان ميات خوينظر
اد يـ  يل مـستمر از و    كبـه شـ   ،  دندين مجله به چاپ رس    يه در ا  ك ينيتوريه در مقاالت و   كاست  
 سوالرياه مجله يريات تحري عضو هبه عنوانز ين) Eugenio Montale(و مونتاله يائوجن. شود يم

. اسـت  پرداختـه  آنهـا  از يبرخ نقد به و داده نشان عالقه و ازوك به آثار و سبي مقاالت يبارها ط 
 بـا   يباً طوالن ي تقر ي نقد ي ط Esame نام به يبررس و نقد مجله در 1925 سال در مثال عنوان به

 ي خـاص و مـدرن رمـان و   يها يژگيمونتاله از و) Omaggio a Svevo (و ازو تقديم بهعنوان
 يت خاصـ  يـ  از اهم  ن دوره يـ در ا سـوالريا   اصوالً مجله   ). 13،  2004،  وكماراس (كند   مي صحبت

ا يـ تاليات ا يـ د و مـدرن ادب    يـ  جد يها  چهره يي شناسا ي برا ي بستر مناسب   هكبرخوردار است چرا    
ـ    يه قبالً ن  ك يسندگان بنام و مشهور   ي نو ين مجله برخ  يدر ا . بود  )Ronda(نـدا   رو يز با مجله ادب
ن و ي منتقــديو برخــ) Giuseppe Raimondi (يمونــديماننــد جوزپــه را،  داشــتندياركــهم
سـرجو  ، )Giacomo Benedetti (يومو بنـدتّ كن ماننـد جـا  ي تـور يسندگان اهل محافل ادبينو
 و تفحـص  يفعاالنه مشغول بررس) Umberto Morra(واومبرتو مورا ) Sergio Selmi (يسلم

ـ   ه اونگـارتّ   يني نـو ين شـعرا يهمچنـ .  بودنـد شوركـ  يمـسائل ادب ي چـون جوزپـ) Giuseppe 

Ungaretti ( و اومبرتو سابا)Umberto Saba (ات شـدند يـ ن مجله وارد عرصه ادبيق اياز طر .
نار هم  كن مجله در    ي در ا  ي برخوردارند اما همگ   ي متفاوت ي ادب يها قهي از سل  سوالرياسندگان  ينو

___________________________________________________________________________ 
رو فرّاتـاو  ي چـون جانـس  ي متعدديرهايس شد و سردبي  تأسياروچك توسط آلبرتو 1926ا در سال   يمجله سوالر . 1

ا بـه   يتالين مجله اتّصال ا   ي ا يتهاي فعال يهدف اصل .  گوناگون آن را اداره نمودند     ي  در مقاطع زمان    يآلساندرو بونسانت 
ه ار نقطـه نظـر   كـ ل پـر واضـح اسـت    يـ ن دلي مـدرن آن بـود و بـه همـ    يد آگاهانـه از الگوهـا    يروپا و تقل  ات ا يادب
 و ابـداع  يال نـوآور  يـ ات به دن  ي ادب يكالسكت بر خالف سنت     كست بوده وضمن حر   يامالً ضد فاش  ك يكيدئولوژيا

 گونـاگون   يل فـشارها  ي به دل  . است ي ادب يد محتوا ي در هرگونه تول   يي و معنا  ي و نوشتار  ياني ب يدر فرمها و الگوها   
 آن در سـال    يشه منحل گشت و به جـا      ي هم ي برا 1936ن مجله در سال     ي مختلف ا  يست و سانسورها  يدولت فاش 

ـ قت وارث ايه در حقكت نمود   ي آغاز به فعال   ي آلساندرو بونسانت  يريهمچنان با سر دب   ادبيات   مجله   1937 ده هـا و  ي
 يز در طـ ي جنگ و ن  ي سالها يز در ط  ي ن ادبيات  ه مجله   كر است   كان ذ ياش. بودسوالريا   ي و فرهنگ  ي ادب يبرنامه ها 

ـ ش ادامـه داد و در نها ي خـو  يتهـا يوسـته بـه فعال    يل ناپ كان جنگ به ش   ي پس از پا   ين سالها ياول  1950ت در سـال  ي
 دو هكـ  يـي د جامعـه ا ي جديازهاياما با توجه به ن   . ردي خود را از سر گ     يتهايوسته فعال يل مستمر و پ   كتوانست به ش  

ش نبـود   ي و فرم چندان همگام با زمانه خو       ين مجله از لحاظ محتو    يا،  رده بود كجنگ بزرگ و پر آشوب را تجربه        
      .  نموديس نمك منعي جامعه زمان خود را به خوبي فرهنگيازهايو ن
   ).ستهيي تر1928 –سته يي تر1861(است ) Ettore Schmitz(تزيسنده اتّوره اشمي نوينام واقع. 2
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ا از خـود محـور   يـ تاليات ايـ نجـات ادب  : نديهدف را دنبال نما    يك رسالت و    يكاند تا    گرد آمده 
ه يـ ريات تحر ي ه ياعضا. ات اروپا ي نمودن آن به ادب    يكت نزد يشه و در نها   يلكود در   كماندن و ر  
ـ ي از فرمهـا  يكـي د رمان به عنـوان      يشف رسالت جد  ك به دنبال    سوالريا  ي جهـت برقـرار  ي ادب
 يـك  ي ظـاهر ين سـاز ي و مزيي گراكبه دنبال سبن مهم هرگز    يان انسانها بوده ودر ا    يارتباط م 
در ".  داشـته اسـت    ييت بـسزا  يـ شان اهم يـ  برا ي آثار ادب  يه معنا و محتوا   كاند؛ بل   نبوده يمتن ادب 
 را در كيفـس ي چـون داستا   يا سندهيه نو كدارند   ي اعالم م  سوالرياسندگان  ينو،   مجله خود  يمعرف

دهنـد امـا هرگونـه      ي قرار م  ي اثر ادب  يمعنا بزرگ و توانا در خلق محتوا و         يپردازها جرگه رمان 
ــ ير ضــروريــل و غيـ دل ي بــيان ســازيـ عر  را ي و ســاختاري ظــاهريهـا  ييبــاي از زي مـتن ادب
  ).1138.ص، 1976، يچير -يناريسال ("پسندند ينم

بـه  ) Carlo Emilio Gadda(اي چـون كـارلو اميليـو گـادا      نويـسنده ، به لطـف ايـن مجلـه   
بـه  ، عرفي شد و براي اولين بار در اين مجله بود كه از ايتـالو ازوو             جمعيت دوستداران ادبيات م   

 بـه عنـوان پـدر رمـان آنـاليزي و          ،  دليل نگاه متفاوت به اثر هنري و رسـالت رمـان در جامعـه             
 تـشديد  و تـصادف  حادثـه  دنبـال  بـه  ُوازودر سـالهاي پـس از مـرگ         . روانكاوانه نام برده شد   

 بـي  نقـدهاي  واسطه به ترييسته شهر اهل نويسنده نام و ديا،  وارده جراحت اثر بر آسم حمالت
 نامداري چـون  ان به قلم منتقدEsame و سوالرياهاي ادبي گوناگوني چون   ماري كه در مجله   ش

 نـام وي در ميـان       همچنـان هميـشه زنـده مانـد و امـروزه          ،  ويتوريني و مونتاله به چاپ رسـيد      
سـالهاي مديـدي     بـراي  وشـهرتي كـه ازو    . ردخو نويسندگان مهم قرن بيستم ايتاليا به چشم مي       

 بـه  هـايي   به لطف چنين مجلـه و در فرانسه  شت حال پس از مرگ وي در ايتاليا         دا را آن انتظار
 داشت كه نويسنده پـس از سـكوت بيـست و            دعاتوان ا  نميبا اين حال    . ه است اوج خود رسيد  

رمان اوليه وي و بـه دنبـال چـاپ و    پنج ساله به دنبال عدم استقبال جامعه ادبا و منتقدين از دو  
بـه اوج شـهرت   1923در سـال  ) زنـو وجـدان  ( Coscienza di Zenoانتشار رمان سوم به نـام  

بـه  ،  ناشناساي    هچرا كه حتي پس از چاپ اين اثر وي همچنان به عنوان نويسند            ،  خويش رسيد 
 از قبـل  اسـاله  كـه  –در حقيقت به لطف وجود جيمـز جـويس          . باقي ماند ،  خصوص در ايتاليا  

 –،  بـود  شـده  آشـنا  وبـا ازو  ،   بـه شـهرت جهـاني برسـد        )Ulisse (ه اوليس رمان انتشار با اينكه
 در طـوالني  نقدهاي و ها  بحث طي و داده نشان عالقه وازو سبك و قلم به فرانسه ادبي مجالت
 خـصوص  ايـن  در. شـدند  فرانسه ادبي مجامع در ايشان رسيدن شهرت به باعث وي آثار مورد
 يـك  1926 اشاره كرد كه در مـاه فوريـه   Navire d’Argent عنوان با پاريسي مجله به توان مي

در . دهـد  شماره كامل ماهنامه خويش را به نقد و بررسي آثار نويسنده ايتاليـايي اختـصاص مـي       
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 بـه همـت  ) وجدان زنـو  (La Coscienza di Zeno اول رمان لاين شماره همچنين ترجمه فص
.  در نقد اثر نويسنده بـه چـاپ رسـيد   وياي از   و مقاله)Benjamin Crémieux( بنيامين كرميو

  بـه همـت    )كهنـسالي  (Senilità نـام  بـه  ودر همين شماره همچنين قسمتهايي از رمان دوم ازو        
هـا و   همـ توان گفت كـه بـا چـاپ ايـن ترج     منتشر شد و مي) Valery Larbaud( والري الربود

د ي كـه نويـسنده ايتاليـايي بـه شـهرت رسـ            بود فرانسوي   ها در مجالت ادبي   آنتحليل و بررسي    
در فوريـه سـال    .1ت بـرد  هرچند كه به دليل مرگ ناگهاني براي مدت بسيار كوتـاهي از آن لـذّ              

  Svevo Clubبنيانگـذاران  از و ترييـسته  شهر اهل همسرش كه و مونتاله دعوت به و ازو1928
شــركت كــرد كــه در آن جمعــي از در مراســمي  و رفــت فلــورانس بــه بودنــد) وكلــوپ ازو(

 چنـين  بـه  شـبيه . نويسندگان مجله سوالريا درباره ارزش و نـوآوري آثـار او سـخنراني كردنـد              
 واقع در پاريس برگزار شد و طـي آن نويـسندگان بنـامي    Pen Club در بعد ماه يك نيز جشني
كميـسو  ) Shaw(شـاو  ، )Ehrenberg(اهرنبرگ ، )Benda(بندا ،  )Prezzolini( پرتزوليني   چون

)Comisso (   و جويس)Joyce(   مـرگ  . نده خوشـامد گفتـه و از او اسـتقبال نمودنـد          يـس بـه نو
بلكه بحث و بررسي در مورد سـبك رمـان وي   ، ستناگهاني نويسنده نه تنها از شهرت وي نكا     

 بـه ) اشـميتز  و وازو (Svevo e Shmitzبـا عنـوان   اي  ه رسال1928در سال . همچنان ادامه يافت
هـايي در   د و بالفاصـله مقالـه  يبـه چـاپ رسـ   ) Giacomo Debenedetti (دبندتي كوموجا قلم

 منتـشر شـدند كـه همگـي حـول محـور             )Convegno(كونونيـو    در مجلـه      و سوالريامجالت  
 در 1929 سـال  در سـوالريا  مجلـه  خـصوص  بـه . پرداختنـد  تفحص و تحليل به ونگارش ازو 
، نامـه   ويـژه  دراين. داد اختصاص او وآثار نويسنده به ويژه خود را   شماره آپريل و مارچ ماههاي
  Una burla riuscita و ) پيرمـرد (  Il vecchione عنـوان  با نويسنده از رمان دو چاپ ضمن

و الربـود   ) Cremieux(كرميـو   ،  )Montale (نويـسندگاني چـون مونتالـه     ،  )يك حيله كارآمـد   (
)Larbaud ( از ازونـام  سـوالريا  مجلـه  پـرداز   ايـده  و نـو  رمان استاد و نامي نويسنده عنوان به و 

بـه  ، 1929در سـال  ، در يكي از تحقيقات خويش) Alberto Consiglio( آلبرتو كنسيليو .بردند
 و ارزش آثار او به عنوان يك اثر ادبـي كـه از مـدلهاي كالسـيك                  وويژگي غيرآكادميك نثر ازو   

 و زنـدگي انـسان      و بـين هنـر ازو     ادبي فاصله گرفته است اشاره كرده و به رابطه مـستقيمي كـه            
 ). 62، 1973، كنسيليو(پردازد  عصر مدرن وجود دارد مي

___________________________________________________________________________ 
ـ ، اربرد آن در جامعه مدرن ك رمان نو و     كدر مورد سب  ،  اتي و ردو بدل نظر    يقت نامه نگار  يدر حق . 1 و يـ ن ائوجنيب

 در شيخـو  شـهرت  متوجـه  ۇه خـود ازو كـ  بود   يد تنها مدت زمان   ي سه سال به طول انجام     هك ۇتالو ازو يمونتاله و ا  
  .شد يادب و يفرهنگ محافل
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،  بـود وه همـدوره ازو كـ ) Giansiro Ferrata(رو فراتـا  ي به نام جانسيگريدر نظر محقق د
 كنـد    مـي   مستند نگاه  ك مدر يكسنده به آن به عنوان      ي بوده و نو   وده و مذهب ازو   يرمان تنها عق  

رمان : دارد يت انسانها پرده بر ميات و ذهني روزمره و از درون    ير زندگ يار ناپذ كت ان ايه از واقع  ك
ن سـان در  يبـد ). 68، 1929، فراتـا (پـردازد   ي انسان ميت درون يشف واقع كقت به   ي در حق  وازو

 بـه عنـوان     يتالو ازوو نام برده شـده و از و        يد ا يل مستمر از رمان جد    كمحافل گوناگون و به ش    
 .  شود ياد مي ييايتالياوانه اكوانپدر رمان ر

 ازوو بـه    يه رمانهـا  كـ  يي سـالها  يط فرهنگ ي بر آن دارد تا ضمن مطالعه شرا       ين مقاله سع  يا
 يت حـضور رمانهـا    يـ ا عـدم موفق   يت و   ي بر موفق  يطين شرا يم چن ير مستق يرسند و تأث   يچاپ م 

 و نگارش ازوو و     ي پرداز ل متد رمان  يه و تحل  يبه تجز ،  ان عموم خوانندگان آن سالها    يازوو در م  
ن بـا   يهمچن. ن رمانها بپردازد  يت ا يو موفق سوالريا   ي چاپ شده در مجله مهم ادب      يرابطه نقدها 

ه در ماندگار شـدن نـام ازوو در         ك ييسنده ا ي نو – ينيتوريو و ي آثار ال  ي از برخ  ي مختصر يمعرف
بـا  –رد  كـ فـا   ي ا يش مهمـ   نق ي آت ي آن سالها و سالها    يان دوستداران رمان مدرن و محافل ادب      يم

 بـه  ينيتـور يو ويـ  الي رمانهـا ي سـه رمـان مهـم ازوو و برخـ    يي و معنايي ساختار محتوا يبررس
 .شود يان آنها پرداخته مي مي ساختاريشباهتها

  يبحث و بررس
ـ  يط فرهنگـ يتوان بستر مناسب شـرا    ي ازوو را م   ي رمانها يعلت شهرت ناگهان    ي جامعـه ادب

ل عـدم   ي به دل  ي متماد يه سالها ك ييا سندهينو،  سنده دانست ي نو يزندگ ين سالها يا در آخر  يتاليا
تـوان   ين مـ  يهمچنـ .  فاصله گرفتـه بـود     يسندگي از هنر نگارش و نو     يش و يها استقبال از رمان  

انـد و از   ر گذاشـته ي ازوو تاثيم بر رويل مستقك به شيي اروپايرك فيها انيجره كاذعان داشت   
 ين مبنـ  يـ  دارو يهـا  هير نظر ي تحت تاث  ي طرف و  يكاو از   : اند ته ساخ يالملل ني ب يا سندهي نو يو

ه كـ س  كارل مـا  كار  كر اف يگر تحت تاث  يو از طرف د   ،  تربوده يبر قانون حفظ بقا در جانداران قو      
ار شـوپنهاور و  كـ اف. نديآ ي او مياريالت به ك بالفطره انسان در حل و فصل مش      ييطبق آن توانا  

 يها هي و نظر  ي اجتماع يالت زندگ ك انسان در برابر مش    ييتوانا و عدم    يتيفاك ي بر ب  يچه و مبن  ين
ف و يـ افتن تعريـ از به مطالعه و شـناخت آن جهـت    ي وجود انسان و ن    يدگيچيد و درباره پ   يفرو
ار ضـد و    كن اف يا. امالً مشهود است  كسنده  يشه نو يز در اند  ي اعمال مختلف انسان ن    يح برا يتوض
 همگـون  ي و نوسازير ازوو ادغام شده و در بازسازاك در افيل متعادلكض در مجموع به ش ينق

ل(ننـد   ك يفـا مـ   ي ا ي نقـش بـسزائ    ي و يشه فلـسف  يـ و متوازن اند   حـضور  ). 1990، 136،  يريويـ اُ
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 هرگونـه جنبـه   يه وكـ شـود   ي ازوو باعـث مـ  يشه فلـسف يـ د در انديـ ن و فرو ي دارو يها هينظر
ات و وابـسته  ي معنويها را ورا را مردود شمرده و سرنوشت انساني زندگ ير ماد ي و غ  يكيزيمتاف

ه فلـسفه و    كـ نيبـدون ا  ،  ازوو بـا مطالعـه آثـار شـوپنهاور        . ديـ  نما ي انسانها معرفـ   يبه رشد فرد  
بـه  ،  ردي را بپـذ   ي بر قدرت اراده انـسان در حـل و فـصل مـسائل زنـدگ               ي را مبن  ي و يها هينظر
 ازوو معـرف  يچه بـرا  ين. ابدي ي انسانها دست م   يز رفتارها يه و آنال  ي مناسب جهت تجز   يا لهيوس

د در يـ فرو.  طبقه بورژواستيها  ارزشي انسانها و لزوم نقد و بررسي بودن من فرد   يچند بعد 
ش و در شناسـاندن     يهـا   به ارضاء مـدام خواسـته      ياز و يرفع ابهامات مربوط به وجود انسان و ن       

 به سـمت    سندهي و استرن با دعوت نو     كيفسيداستا. ش ازووست ياند ر ناخودآگاه انسان هم   يضم
حـضور  . گذارنـد  ير مـ  ي بـر ازوو تـاث     يي داستانسرا ي در ساختار سنّت   يت فرد و نوساز   يه من يتجز
، آل است  دهيه ا ك و آنچه    يه منطق كن آنچه   يز ب يص تما ير ازوو باعث تشخ   كس در تف  يمز جو يج
، ونياوالكـ  (كنـد    مي ر خودآگاه و ناخودآگاه انسان دعوت     يسنده را به توجه به ضم     يشود و نو   يم

2000 .(  

  تالو ازووي اي بر رمانهايحيتوض
 در يكـي نك مشخّـصه ت يـك ه بـه  كـ تالو ازوو الزم اسـت  يقبل از پرداختن به سه رمان مهم ا  

ه يـ  ازوو بر پا  يزيرمان آنال : اشاره شود ،   است يزي رمان آنال  يها يژگيه از و  كن سه اثر    ينگارش ا 
ن نوع روش يدر ا. بنا شده است) Monologo interiore(»  نقش اول داستاني درونيي گوكت«
ت اول داسـتان  ير خودآگاه شخصي ضم يها و صدا   شهياند،  راتكق تف يع فقط از طر   يوقا،  يتيروا

ر ين ضـم  يـ ا. شـوند  ي مـ  يه تنها ساخته و پرداخته پرسوناژ است بـه خواننـده معرفـ            ك يبيبا ترت 
، برخالف ازوو . دينما ي م فيرده و تعر  ك كع را در  يه وقا كسنده  يخودآگاه پرسوناژ است و نه نو     

راندلّو در هر صورت اشراف الزم بر پرسـوناژ را داشـته و   ي چون پ يسان معاصر و  ينو ر رمان يسا
 ي و ياما ازوو پرسـوناژ و مونولوگهـا      ،  نندك يفا م ي را ا  يتر ع داستان نقش ملموس   يدر شرح وقا  

در سـه رمـان مهـم       . دهد يش در برابر خواننده قرار م     يم خو يش را بدون دخالت مستق    ييدر تنها 
  .وجدان زنوو كهنسالي ، يك زندگي: ار استك آشي به خوبيكنكن تيازوو ا

 رمان اول ازووUna Vita )يك زندگي ( با عنوان اوليهUn inetto)  در ) كفايـت  مردي بـي
.  را بـه او داد Una vita پيشنهاد تغيير عنوان رمان به Trevesناشر .  به چاپ رسيد1892سال 
گرايانـه جـوانني ورگـا       هـاي واقـع    هاي داسـتان   ن زندگي فردي است كه مانند شخصيت      داستا

، )Alfonso Nitti(هاي زندگي است با اين تفاوت كـه آلفونـسو نيتّـي     مغلوب شرايط و بازي
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بلكه عوامل دروني وجـودي او را     ،  شخصيت اول رمان مغلوب عوامل اجتماعي بيروني نيست       
ت كه قوانين اجتماعي و منطق مبارزه جهت حفظ بقـا را زيـر           او مردي اس  . كشند به چالش مي  

 Senelitàرمـان دوم ازوو  . اي اسـت  پا گذاشته يـا در پـذيرش آنهـا دچـار مـشكالت عديـده          
دار به هزينـه خـود       به شكل داستان ادامه    Indipendente و در مجله     1898در سال   ) كهنسالي(

عنـوان رمـان    . دگان و منتقدين مواجـه شـد      نويسنده منتشر و با استقبال سردي از طرف خوانن        
ايي است از شكـستهاي مختلـف شخـصيت اول داسـتان در رويـارويي بـا               استعاره» كهنسالي«

كه از شهرستان بـه   ،  آلفونسو نيتّي : شخصيت اول هرسه رمان به نوعي نويسنده هستند       . زندگي
ه حـس ادبـي و هنـري     ككند   مي شود احساس  ترييسته آمده و مشغول به كار در بانك مالر مي         

اميليـو برنتـاني   . تواند به تعالي هنري دلخـواه خـود دسـت يابـد     در او سركوب شده و او نمي    
)Emilio Brentani( ،جواني است سي و پـنج سـاله   ، كهنسالي، شخصيت اول رمان دوم ازوو

كه پس از انتشار رمانش از شهرت نسبي در شهر خويش برخوردار اسـت و در يـك شـركت                
روح به همراه خواهرش كه به امورات        زندگي وي در يك آپارتمان بي     . غول كار است  بيمه مش 
رمان دوم ازوو نيز با سردي و بـي تفـاوتي خواننـدگان روبـرو     . شود پردازد سپري مي خانه مي 
ازوو پس از شكست دوم از ادامه فعاليت نويسندگي سر باز زد و به فعاليـت تجـاري در                   . شد

او بـه دليـل     . پرداخت،  كه متعلق به پدر همسرش بود     ) Veneziani(اني  كارگاه رنگرزي ونتزي  
 بارها به خارج از كشور سـفر كـرد و در   1912 و   1899اش خويش بين سالهاي      ماهيت شغلي 

.  اين سالها همچنـان بـه شـكل جـسته و گريختـه بـه نگـارش داسـتانهاي خـويش ادامـه داد                     
و ) Le avventure di Maria(اي ماريـا  ماجراهـ و ) Un marito(يك شوهر داستانهايي چون 

 La( وجدان زنـو  رمان سوم. هاي فعاليت تجاري ازوو هستند ها داستان ديگر محصول سال ده

coscienza di Zeno ( توسط بنگاه انتشاراتي 1919در سال Cappelli di Bologna  به چـاپ 
 جهـت بررسـي بـه    رسيد و جيمز جويس پس از خواندن رمان به نويسنده توصـيه كـرد آنـرا          

 اين رمـان بـه همـراه دو    1926متخصصين نقد ادبي فرانسه بفرستد و اينچنين بود كه در سال         
 منتـشر شـد و بالفاصـله در مجلـه ميالنـي      Le Navire d’argentرمان مهـم ديگـر درمجلّـه    

L’Esame  تقديم به ايتـالو   اي با عنوان     مقاله،  همانطور كه قبالً اشاره شد    ،   ائوجنيو مونتاله  ازوو 
)Omaggio a Italo Svevo (  به چاپ رساند كه در كنار نقد بسيار مثبت جيمز جويس در بـه

) Zeno Cosini(زنـو كـوزيني   ، در اين رمـان . شهرت رساندن اين رمان نقش بسزايي ايفا كرد
 گـويي در نظـر او      كنـد    مـي  زندگي خود را با لحنـي طنزآميـز تعريـف         ،  شخصيت اول داستان  

وي معتقد است كه زنـدگي يـك مبـارزه اسـت و          . آغشته به تراژدي است   زندگي يك كمدي    
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شخـصي نبـوده بلكـه      اي    هعدم توانايي در رويارويي و مقابله با شرايط گوناگون زندگي مسئل          
در نظـر زنـو كـوزيني    . امريست جهاني و همه انسانها ناگزير به مواجهه با اين مـسئله هـستند   

سانها چيزي نيست جز يك بازي كمـدي و حقيقتـي       زندگي يك بيماري است و ضمير آگاه ان       
بـدين سـان    . هـاي آگاهانـه    پوچ و بي محتوا؛ يك بـازي بـي معنـي و مـستمر در خـودفريبي                

شخصيت اول رمان با نگاه به زندگي به عنوان يك كمدي و درك اين امر كـه تنهـا راه سـالم                      
بـه دانـايي و     ،  ي است ادعاي برخورداري از سالمتي ذهني و جسم      ،  باقي ماندن در اين زندگي    

دو رمان اول ازوو داراي ساختار رمـان       . يابد  بصيرت الزم جهت رويارويي با زندگي دست مي       
هاي خـاص طبقـات    تالش نويسنده در شرح و توصيف ويژگي: گرا هستند رئاليست و طبيعت 
هـاي   دقّت در شرح مشخصات مهم فردي كه در به تصوير كشيدن ويژگـي            ،  اجتماعي مختلف 

هاي روحي و    توانايي معرفي كامل انسان در تمام زير و بم        ،  پرسوناژها دخيل هستند   شخصيتي
رواني و جسمي و دقت نويسنده در توصيف محيط اطراف شخص اول داسـتان همـه و همـه       

توصـيف محيطـي   ،  اما در رمان سـوم    . گوياي خاصيت رئاليستي اين دو رمان اول ازوو هستند        
هاي گوناگون ظاهري و اخالقي      لف فصول سال و ويژگي    توصيف رنگهاي مخت  ،  شهر ترييسته 

به دنياي  ،  كند چرا كه نگاه نويسنده     مردم اين شهر تمام توجه نويسنده را به خود معطوف نمي          
دروني شخص اول داستان و رابطه مبهم و گنگ او با محيط اطراف و دنياي خـارج معطـوف                   

ه نوآوري ازوو در توجهي اسـت كـه   توان اذعان داشت ك بدين سان مي  ). 1998،  ماركي(است  
او به رابطه بـين شـخص اول داسـتان و واقعيـت اطـراف او و برمالسـازي ماهيـت نـسبي و                     

  .دروغين اين رابطه معطوف كرده است
ازوو بيش از پيش از ساختار سنتي رمان فاصله گرفته و تعريـف و يـادآوري                ،  با اين رمان  

تبديل ،  بندي زماني خاص   ضمن عدم رعايت طبقه   گذشته مستقيماً از زبان شخص اول داستان        
، نويـسنده از دو رمـان اول خـود        ،  بدين ترتيب . شود به ويژگي متمايز و نوآورانه اين رمان مي       

 Giovanni(تـوان اذعـان داشـت از الگـوي رئاليـست جـوانّي ورگـا         كه از برخي جهات مي

Verga ( گيرد   فاصله مي ،  كنند تقليد مي)مسأله عـدم وجـود زمانبنــدي        ).2007،  135،  پالومبو 
در مرور اتفاقات گذشته زندگي خود دليلي است بر عدم انـسجام هويـت فـردي در شـخص                   

بلكه ،  هاي هويتي از قبل شناخته شده نيست       اول داستان كه ديگر يك كاركتر خاص با ويژگي        
ماهيـت  توانـد بـه    خواننـده رمان به آرامي و به تدريج از طريق يادآوري خاطـرات گذشته مي          

توانـد بـه يـاد آورد و     خواهـد و مـي   تنها آنچه را كه او مـي      ،  از سوي ديگر  . فـردي او پي ببرد   
كند عمالً جزئي از زندگي نيست       بازسازي نمايد وجود دارد و آنچه كه به خواننده عرضه نمي          
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اين ويژگي نيـز حـاكي از نـوآوري ازوو در رمـان مـدرن               . و گويي هرگز وجود نداشته است     
هـر دو در رويـارويي      ،  آلفونسو نيتّي و اميليو برنتـاني     ،  هاي دو رمان اول ازوو     خصيتش. است

هايشان در حقيقت خـود را       با واقعيت زندگي ناتوان هستند و با سعي در پنهان كردن شكست           
گونـه   دهند و درست همين جاست كه نويسنده با تحليل برخي رفتارهـاي وسـواس              فريب مي 

، چـرا كـه زنـدگي     ،  كند   مي ر مختلف زندگي را براي خواننده برمال      شكست ايشان در امو   ،  آنها
فريبي بيش نيست و تالش انسان در خودفريبي و فريفتن ديگران عملي است بي فايـده         ،  خود

همانطور كـه در  ، كه هرگز او را در درك واقعيت زندگي ياري نخواهد رساند و به همين دليل      
اميليـو و آلفونـسو را در ميـان     ،  واقعيـت زنـدگي   ،  در نهايت ،  پايان هر دو رمان مشخص است     

معهذا سرنوشت اين دو بـراي نويـسنده اهميتـي          ). همان (كند   مي رحم خويش له   هاي بي  پنجه
، نحوه برخورد آنها بـا واقعيـت زنـدگي و بـه دنبـال آن              ،  ندارد بلكه هسته معنايي اصلي رمان     

نهـا بـه عنـوان ضـد قهرمـان      تـوان از آ  محكوميت ايشان به شكست است و به همين دليل مي      
  .ياد كرد) آنتاگونيست(

در برابـر  » ماريب«سنده به دفاع از حقوق ينو) وجدان زنو(La Coscienza di Zenoدر رمان 
 يسـاز  گانهيسم ب يانكه م ك است   يفرد،  به نظر ازوو  ،  مار در جامعه مدرن   يب. پردازد يافراد سالم م  

 چون  يي بر ارزشها  ين جامعه مبن  ي به اطاعت از قوان    يا رد و عالقه  يپذ يرا نم  يدار هيسرماجامعه  
سنده با استفاده از يل نوين دلي ندارد و به هم  ي و شهر  ين مدن يب و قوان  ينظم و ترت  ،  ار و حرفه  ك

 يمارين نوع ب  ي ا يي او به شناسا   يها هيد از نظر  يد و به تقل   ي فرو يشناخت اوانه و درون  كروش روان 
ه نخواهد همرنگ جامعه بـشود      كامعه مدرن حق آن را دارد       مار ج يسنده ب يدر نظر نو  . پردازد يم

 ماننـد  يزي به چيل ويست جز تبدي نيزيدهد چ يشنهاد م ي پ ينيوزك به زنو    Sتركه د ك يو درمان 
ش ي خـو ي ذهنـ يمـار يه از بكبل، ستنديقت نه تنها سالم ن    يه درحق كونها انسان به ظاهر سالم      يليم
  .  ندارنديگونه آگاه چيه

بـه شـكل   ، كـرد   مـي اش كـار   ازوو روي آخرين رمان و آخرين آثار تئاتري      در سالهايي كه  
حفـظ و نگهـداري وجـه بـدوي زنـدگي بـه دور از               ،  اي معتقد بود كـه وظيفـه ادبيـات         ريشه
شخـصيت  . هاي اجتماعي است كه مشخصه اصلي جامعه مدرن و سرمايه داري اسـت      آلودگي

ورشكـسته عـصر جديـد اسـت كـه تمـايلي       اول آخرين و مهمترين رمان ازوو نوعي بيمار و        
نداشته مانند ديگران برده نيازهاي جامعه مكانيكي شود و با تمام تفاوتي كـه بـا ديگـران دارد                   

چنـين  .  قادر است كه به معناي واقعي زندگي كنـد –شود   و به همين دليل بيمار شناخته مي       –
وي . يتّـوريني پيـدا كـرد    هاي اليـو و    هاي داستان  توان در برخي شخصيت    ويژگي خاصي را مي   
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از ، 1ترين و مهمترين اعضاي هيأت تحريريه مجله نقـد ادبـي سـوالريا           به عنوان يكي از اصلي    
 انجـام داده    وجمله نويسندگاني است كه بيشترين مطالعات و تحقيقـات را بـر روي آثـار ازو               

 آثـار   است و در اين راستا آنچنان بـه تفحـص و شناسـايي دنيـاي نويـسنده پرداختـه كـه در                     
مجله سوالريا بـا فعاليتهـاي      .  كامالً عيان است   وخودش نيز ردپاي مشهودي از رمان مدرن ازو       

آل جهـت نـشر و بـسط افكـار و نظريـات منتقـدين در                 ازوو محور بـه عنـوان فـضايي ايـده         
       انـدركاران و    در مانـدگاري نـام نويـسنده در ذهـن دسـت           ،  خصوص سـاختار نـو رمـان ازوو

اي جهت كاوش در دنياي دروني انسان قـرن بيـستم نقـش     به عنوان وسيلهعالقمندان به رمان  
هايـشو همچنـين اومبرتـو سـابا بـه دليـل        ازوو به دليل نوع متفـاوت رمـان      . كند   مي مهمي ايفا 

محتواي شعري خاص آثار منظوم در صدر نويسندگاني هستند كـه در مجلـه سـوالريا بـسيار                  
 بنـا بـر نظريـه       -ايـن امـر   . انـد   بررسي قرار گرفتـه    به آنها پرداخته شده است و مورد بحث و        

 بيشتر به دليل نوع نگرش نويسنده بـه زمـان معاصـر خـويش وتوانـايي وي در                   –آلبرتوفلّين  
موضـوع رمانهـاي ازوو و اكثـر    . ادغام جوهره اثر ادبي با مسائل روزمره اجتماعي انـسانهاست  

ـ            . ق آنهـا بـه زنـدگي پيرامـون اسـت         شعرهاي سابا در حقيقت دنياي دروني آدمها و نگـاه دقي
   ل رمانهاي ازووداراي تعهـدات اجتمـاعي و      ،  دانونتزيو» ابرمرد«درست برخالف   ،  شخصيت او

موظف به نجات جوامع بشري و حفظ آزادگي و استقالل وطـن نيـست؛ بلكـه فاقـد قـدرت                    
 اراده و بينش قوي اجتماعي بوده و حتي در پي بردن بـه ماهيـت خـويش نيـز دچـار مـشكل             

وي با پرداختن به مسائل تكراري روزمرّه همچون ماشيني فاقد قـدرت تفكـر و تعمـق                 . است
تـوان   مـي .  روزمـره اسـت    پـوچي هاي كافكا درگير نـوعي       هاي داستان  بوده و مانند شخصيت   

اي اسـت از نـاتواني او كـه          گرائي انسان قرن بيـستم اسـتعاره       گرائي و هيچ   گفت اين نوع پوچ   
) 27،  1989كارنـارولي   (ست بوروكراسي و قدرت دولتمـردان اسـت         چون مترسكي بازيچه د   

  ). 2004، پالميري(

___________________________________________________________________________ 
 و  ياسـ يس-يدتيـ  عق يل فـشارها  يـ بـه دل  ،  رده بـود  ك آغاز   1926 در سال     خود را  يت ادب يه فعالّ كا  يمجله سوالر . 1

 1934در سـال  ، ه بـا آنهـا مواجـه بـود    ك ي متعدد يها يل سخت يست و به دل   يم فاش ي وارده از طرف رژ    يسانسورها
ـ ت پر ثمـر ا    يه هشت سال فعالّ   كرد  كد فراموش   ي خود شد؛ اما نبا    يها تيدن به فعال  يناچار به خاتمه بخش     ن مجلّـه ي

 ژانر رمان و داسـتان  ينه مطالعات انجام شده بر رو     يژه در زم  يار مهم است؛ به و    يا بس يتاليات مدرن ا  يخ ادب ي تار يبرا
ـ نه نقد و نحـوه روا ياش در زمكنكن مجله و غور و      يت ا يفعال. ايتاليستم ا يدر قرن ب   ت داسـتان در رمـان آن سـالها    ي

 ييا و تحول و نـوگرا    يتاليات مدرن ا  يضله جهت مطالعات ادب   نه فا ي مد ي به نوع  ي بعد ين سالها يه محقق كباعث شد   
  . داشته باشنديدر رمان دسترس
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  پروراند  ميسنده بزرگيه نوك كيوچكشهر): Trieste(سته ييتر
سندگان معاصـر او را     يـ ر نو يسنده با سا  ين نو يتفاوت ا ،   از منتقدان ازوو   يريثكدر نظر جمع    

ا آمـدن در    يـ  به دن  –ن  ي در نظر منتقد   –ه  كچرا  ،  افتي ي و يشه خانوادگ ين در ر  يتوان همچن  يم
ا آمدن  يت به دن  ي دارد؛ مانند اهم   يير بسزا يسنده تاث ي نگارش نو  كدر سب ) Trieste(سته  ييشهر تر 

 احاطه شـده در     يا رهيجز،  ليسيت س يس و اهم  يمز جو ي ج ي برا يرلند مملو از تضاد طبقات    يدر ا 
ل قـرن   يـ سته در اوا  ييـ تر. راندلّو و ورگـا   ي پ در آثار ،  ي زندگ يها  افق يوتاهك و   ي و ذهن  يفقر مال 

 يشـهر ،   ناشـناس  يت ملّ ي هو يكبا  ،  پاسخ ي ب يها  و پرسش  ي است مملو از سخت    يستم شهر يب
 است مملـو از درد و رنـج   ييانهاكاز آن دسته م، رلنديشور ا كل و   يسيدرست مانند س  ،  در انتظار 

 روزمره و ابهـام  يها يه توسط تلخك يينهايدپوستان تعلّق دارد؛ از آن دسته سرزم    يه به نژاد سف   ك
ه گرچـه  كـ د  يـ آ يا مـ  يـ  به دن  ينيازوو در سرزم  ،  گري د يبه عبارت .  احاطه شده است   يفرجام يو ب 
 بـه  يابي دسـت ي در آرزويهاسـت؛ شـهر   يشي و اتري است اما تحت نفوذ فرهنگ مجار    ييايتاليا
ه از او كـ  يتيسـت؛ هـو   غرق ايتيهو ي بيه در نوع  كش چرا   ي خو ي واقع ي و ادب  يت فرهنگ يهو
 دارند  ين احساس يسته چن ييسندگان اهل شهر تر   يه نو كتوان اذعان داشت     يم. ده شده است  يدزد

، ر وجـود دارد   ين مـس  يـ ه در ا  كـ  يا دهيـ الت عد ك و مـش   يت واقع ي هو يكدن به   يو دغدغه رس  
ن شـهر خـود را بـه        يـ سندگان اهل ا  يتمام نو . كند   مي يني بر دوش آنها سنگ    ي چونان بار  يهمگ
ن تفـاوت   يـ داننـد و ا    ي متفـاوت مـ    يي و اروپـا   ييايتاليسندگان ا ير نو ياز سا ،  ر شد كه ذ ك يليدال
 بـه  ييه گـو  كشود   ير م كن تف يجاد ا ي چون ازوو باعث ا    يا سندهيدر نو ،  ت هر چند خاموش   يهو

 ي از انـزوا و در نـوع  يا سنده الجـرم در هالـه  يـ  برده نـشده اسـت و نو    يشان پ ي ا يعمق اثر ادب  
ـ  يـ  ن ي باعث خلق نـوع    يركن تف يچن.  مانده است  ي باق يجوامع فعال ادب   از   ييجدا  بـه   ياز درون

ـ  ي ديش و از طرفيت خويافتن به هو  ينگارش جهت دست      انـسان  يتي هـو يگر برمال نمـودن ب
شتن ي خو ي برا يتيتوان به دنبال هو    يه م كق نگارش است    ي تنها از طر   يشود؛ گوئ  يستم م يقرن ب 
،  داسـتان يزودهاين اپيدر پس باال و پائ،  ازوو هموارهيل رمانهات اويل شخص ين دل يبه هم . بود

: ديـ گو ين مـ ين خصوص اومبرتـو سـابا چنـ   يدر ا. ش هستندي خويت واقعيشف هو كبه دنبال   
ـ  يهـا  تيـ  مهم فعال  يانهاكدور بودن از م   ،  اهل حومه بودن  « رم و  ،  النيمـ ،  نيچـون تـور    (ي ادب

 دارد و   يه تنها خود او بـه آن آگـاه        كشود   يه م سنديت در نو  ي بحران هو  يباعث نوع ) فلورانس
 و يسندگيـ  نـو بـه نو  يا پرچمدار نگرشي و ي منزويتيا شخصيسنده ي از نو  يتين بحران هو  يچن
ت يـ ستن و فعال  يـ ز،  از تولّـد  ). 210،  1964سـابا   (آورد   يد رمان به وجود م    ي جد ياشف رازها ك
 و الجـرم    يطـ ين عامـل مح   ير چنـ  يسته و تـأث   يي خاص چون شهر تر    يطيتالو ازوو در مح   ي ا يادب
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ن خـوانش متفـاوت     يتـوان همچنـ     مـي  تالو ازوو ي بر نحوه نگارش و پردازش رمان در ا        يفرهنگ
ر ي ازوو بـا سـا     ك علـل تفـاوت در سـب       ي برخـ  يايـ ه بـه نوبـه خـود گو       كز ارائه داد    ي ن يگريد
 چـون  يسانك، زنديخ ي بر مي و هنريرك بستر فيكش از  يم و ب  كه  كسندگان معاصر اوست    ينو
  . راندلّوي پيجيلوئ

سـير تحـول    پنهـان نيـست كـه       ،  شناسـند  بر آنان كه ادبيات معاصر ايتاليا را بـه خـوبي مـي            
چرا كـه ازوو نيـز      ،  نگارشي ازوو شباهت زيادي به سير و تحول نگارشي لوئيجي پيراندلّو دارد           

 درسـت زمـاني كـه بـه     مانند پيراندلّو پس از پايان جنـگ و     خيزد و    ها برمي  از بستر ناتوراليست  
هـاي   گيـري  ها و ذوق و سليقه مردمي و اجتماعي و همچنين جهت       دليل تجربه جنگ حساسيت   

آمـادگي  ،  اي شـده و بـستر فرهنگـي        همگي دسـتخوش تغييـر اساسـي و ريـشه         ،  ادبي و هنري  
بـا ايـن   . شود موفق به ابراز وجود مي، دهد هاي ادبي او نشان مي بيشتري جهت درك هنر و ايده     

 Benedetto(بنـدتّو كروچـه   «. وت كه جامعه ادبي ايتاليا او را چنـدان مـد نظـر قـرار نـداد     تفا

Croce (                  كه درسالهاي آغازين قرن بيستم تقريباً بر تمام وجوه ادبيـات نـوين ايتاليـاي جـوان و
مدرن آگاه و دقيق است و سبك و محتواي آثار پيراندلّو را بارها مورد نقد و بررسـي قـرار داده          

به همـين دليـل     ). 974.ص،  1976،  ريچي-ساليناري(» شود حتي متوجه حضور ازوو نمي     ،است
هـا و محافـل مملـو از         پر هياهـوي ادبي و بـه ناچـار جـدا از مكـان            هاي   ازوو به دور از محيط    

، اي بخـشيده بـود   ها آب و رنگ تـازه  هاي عقيدتي كه به آن سال هاي فرهنگي و جريان    فعاليـت
و از  » بيگـانگي «او نيز چـون پيرانـدلّو بـه آگـاهي كـاملي از              ،  در هر حال  . دازدپر به نگارش مي  

يابد و اين آگاهي تبديل به پايه اوليـه و اصـلي    انسان در جامعه مدرن دست مي » خودبيـگانگي«
تـوان اذعـان داشـت كـه تفـاوت مهـم ازوو و        در اين راسـتا مـي    . شود نويسي او مي   روش رمان 

ق درونـي و نـه بـه دنبـال تـأثير مـستقيم             پيراندلّو اين است از    از طريق نـوعي تفكـر و تعمـ وو
و از تنهـايي انـسان مـدرن در         » خودبيگـانگي «هاي ادبي و محافل فرهنگي به شناخت از          محيط

چرا كه زندگي در شهر ترييـسته و لـزوم اداره كارخانـه             . كند   مي داري دست پيدا   جامعه سرمايه 
تـورين و   ،  ضور مـستمر در محافـل فعـال ادبـي چـون مـيالن             ازوو را از امكـان حـ      ،  خانوادگي

  .كند  ميفلورانس محروم
ـ يم و ب  كراندلّو و حضور    ين مسئله در مورد پ    يا  و ارتبـاط او بـا   يش مستمر او در جوامع ادب

 يل و محتـوا ك سـاختن شـ  يه در تالش بـرا كشود  يگر باعث م ي د يران از طرف  كجامعه روشنف 
 شده و سرعت الزم را از دسـت  كاك و اصطيندك او گاه دچار يها  داستان يتير روا يس،  تيروا
ن تفاوت  ي برخوردار است و ا    يشتري ازوو از سرعت ب    ي در داستانها  يير روا يه س كحال آن ،  دهد
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ن يا. ستهييشهر تر: افتهيه ازوو در آن متولّد شده و رشد و نمو    كافت  ي يطيد بتوان در مح   يرا شا 
شور بـه حـساب   كـ  يا هي از نقـاط حاشـ  يياي تنها از لحاظ جغراف  آن سالها نه   يايتاليه در ا  كشهر  
ان يـ  م ي فرهنگـ  يامالً مـستقل و دارا    كـ  ي شـهر  ياز لحاظ فرهنگـ   ،  گري د يه از سو  كبل،  آمد يم
ن يبـه همـ   . تـر بـود    يي باز تر و اروپا    ي فرهنگ ي دارا يو به عبارت  ،   و اسالو و ژرمن بود     ييايتاليا
 ازوو در نگارش و پـردازش رمـان بـدون هرگونـه        يعيخاص و طب  ،  توان روش مستقل   يل م يدل
ـ يهـا  دهيـ رات و اكـ  را محصول تف ي داخل ي نگارش يها د از فرم  يتقل  در ي وي و شخـص ي درون

بـا نقـد آثـار      سـوالريا   مجله  ه  كشود   يادآور م ي. اوانه دانست كا روان ي و   يزيمورد ذات رمان آنال   
 پـردازش آن و     يت و چگـونگ   يـ فيك ازوو و    يزي رمـان آنـال    يشف و بررسـ   كنه  يدر زم  سندهينو

  .ردكفا ي اينقش مهم،  آن زماني آن در محافل ادبييح و شناسايتوض

  د از ساختار رمان مدرنيا و تقليمجله سوالر
سته مـشغول   ييژه از شهر تر   يبه و ،  يارير بس كا جوانان روشنف  ي سوالر يدر صفحات مجله ادب   

د يـ  جد يهـا   چالش ي برا ييارهاكراه عصر خود و مطالعه      يرامون آثار ادب  يبه بحث و تفحص پ    
 حـول محـور دور شـدن از    يده اصـل  يـ ا،  ن نقدها يدر تمام ا  . ستم بودند يات مدرن در قرن ب    يادب

  Le ultime lettere di Jacopo Ortis چـون  ي سنتيها رمان (ي ادبييگرا  و اصولييگرا سنّت
 اثـر  )دلباختگـان  (I promessi Sposiو  ولوكاثـر اوگـو فوسـ   ) هاي ياكوپو اُرتيس آخرين نامه(

 از ياريه همچنـان مرجـع بـس   ك -وي چون دانونتزييها و فاصله گرفتن از نام ) يالساندرو مانتزون 
 از  يكـي  در نـوع رمـان بـه عنـوان           ياز بـه ابـداع و نـوآور       يـ ن. ديچرخ ي م - بود ي ادب يها بحث
 ينـوع  بـه    يا همگـ  يسندگان مجلـه سـوالر    يـ ه نو كـ شود   ي باعث م  يت ادب ي مهم فعال  يها بخش
د از يـ  تقليقـت بـه معنـا   ين در حقيو ا،  آورندي مدرن اروپا رويها د از مدل ي و تقل  يياروپاگرا
، سيجـو ،  )Valèry (يوالـر ،  )Proust( چون پراسـت     يسندگانياق نگارش رمان نو   ي و س  كسب
ه در آن مـشغول بـه       يـ ريات تحر يه به عنوان ه   ك ين مجله و افراد   يت ا ياهم. د بود يا و فرو  كافك
 در نـوع رمـان و سـوق دادن آن بـه             يت ابداع و نـوآور    يه از اهم  كن است   يدر ا ،  ودندت ب يفعال

ر پنهـان انـسان   يل وجست و جو در ضميه صرفاً به تحلك ـ  يي مدرن رمان اروپايسمت الگوها
شـعر   «يپردازد ـ آگاه بوده و به رمان به عنوان نـوع   ي او ميها  دغدغهيابي شهيجامعه مدرن و ر

 و مـبهم جـان انـسانها    يـك اوش در اعمـاق تار  ك جهت   يا لهيو وس » مدرن عصر انسان    يحماس
د از  يـ بحران و سقوط آن به دنبال تقل      ،  ا رمان يها در سوالر   ي بحث و بررس   يهسته اصل . نگرد يم

ن تولّـد دوبـاره آن بـه لطـف          يوهمچن،  ويولو و دانونتز  كفوس،  ي چون مانتزون  يكالسك يها مدل
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رمـان ازوو بـه     . تالو ازوو اسـت   ي چون ا  ييايتالير ا ي اخ يها دل و م  يي اروپا يها ستن به مدل  ينگر
 ي و ساخته و پرداخته فـانتز      يلي تخ يها طيه از مح  كشود   ي اثر مستند در نظر گرفته م      يكعنوان  

ت خـود  يـ فرد، ن مهـم يـ نار اكو در   ،   فاصله گرفته است   يكالسك رمان   يبه عنوان ساختار درون   
 و ي رمان مدرن ويعي خاص و طبيژگيه به و  كضمن آن ،  رديگ يز مورد مطالعه قرار م    يسنده ن ينو

رمان بـه عنـوان     ( رمان   يت اصول ساختار  يز عدم لزوم رعا   يل و ن  يسنده از تخ  يفاصله گرفتن نو  
قه از طـرف    يه الجرم و بـا انتخـاب و اعمـال سـل           ك خاص   يانك و م  ي ازعوامل زمان  يا مجموعه

 مهـم رمـان   يها يژگيت به نوبه خود از ويصن خا يرند و ا  يگ ينار هم قرار م   ك در   يسنده سنت ينو
  . شود ي مي مهم رمان ازوو است توجه خاصيها يژگيه از وك) در قرن نوزدهم بوده است

بـاً همزمـان بـه مطالعـه     ي تقرينقد ادب، ايتاليه در ا كد در نظر داشت     يز با ين مسئله را ن   يالبته ا 
سنده در يـ دن همزمـان دو نو يت رس در به شهر   ك ش ين امر ب  يازوو و پراست پرداخته است و ا      

 از يكـي سه همزمـان ازوو و پراسـت ـ    يـ مقا.  داشـته اسـت  يي نقش بـسزا ييايتالي ايجوامع ادب
از بـه تجـدد در      يـ شف ن كـ  و   ي نـوآور  ي به معنا  - يي در رمان اروپا   ي نوآور يها ن مدل يمهمتر
، فـه رمـان   يل وظ حا«.  را از سر گذرانده است     يه جنگ جهان  ك است   ييايتالي ا يي داستانسرا كسب
اش و جـست و جـو در   كـ نك،  گرفتـه اسـت  يادي قرن نوزدهم فاصله ز يك رمانت يه از الگوها  ك

 » گرفتـه اسـت  يادي فاصله زيك رمانتيه از الگوهاكستم است ي قرن ب ير انسان تنها  ياعماق ضم 
 يهـا  هيـ از بـه دقـت در ال      ي از ن  يبا آگاه ،  ل ازوو مانند پراست   ين دل يبه هم ). 40،  1930گوتزتّا  (

ار و اعمال بشر متعلق به جامعه مدرن و         ك اف يتيفاك يح ب يل و توض  يدر تحل ،   وجود انسان  يدرون
ر يو تاث،  شدن آن در زمانين نحوه جاري چون خاطره و حافظه و همچن      يدر توجه به موضوعات   

را در بافـت رمـان بـه هـم        » گذشـته و حـال    «قت دو عامل    يدر حق ،  عامل زمان بر حافظه انسان    
 از اقدامات يكين ين راستا همچن  يدر ا . شود ي در آن م   ي نوآور يجاد نوع يرده و باعث ا   كمتصل  
 1930در سـال   )Antologia di Scrittori(گزيده نويسندگان ا چاپ يان توجه مجله سوالريشا

ه در كـ اسـت   ) Angioletti (ي و با مقدمه آنجـولتّ     ينيتوريو خود و  ) Falqui (يوئكبه همت فال  
 ابـداع و  يداً فاصله گرفته و به سمت نوعكي رمان اي سنتيها ه از مدلكم ينيب يم را   ييها-آن نام 

 چـون  يسندگان معتبـر يـ هـا نو  ن نـام يـ ان ايـ در م. تندكات معاصر در حر   يتجدد خاموش در ادب   
ن حال بـا دقـت    يبا ا «. شوند يده م يپراست و خود ازوو د    ،  )Gide(د  يژ،  )Stendhal(استندهال  

افـت  يتوان در  ينوشته است م  ) Quasimodo( مودو   يوازك خطاب به    ينيورتيه و ك ييها در نامه 
ل جهـت   يـ ن دل ي نبوده است و بـه همـ       ين خصوص راض  ي در ا  يوئكه او چندان از انتخاب فال     ك

 ينيتـور يه در نظـر و كـ ، مانند ازوو» سندگان برتر ي نو يبرخ« به   يشترياختصاص مجال و مقال ب    
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از ، شان پرداخته شـود ي به نقد و مطالعه آثار ا   يشتريعمق ب ن را داشت تا با تأمل و ت       ي ا يستگيشا
  ).101، 1998 يرووك (»رده استك از آنها را حذف ي نام برخگزيده نويسندگانمجموعه 

  تالو ازووي اي رمانپردازكد از سبي و تقلينيتّوريو ويال
ن ياق مدرن ازوو در نگارش رمـان بـوده و بـه همـ             ي و س  ك مجذوب سب  ينيتوري و ك ش يب
 )Una Vita(يـك زنـدگي    بـه رمـان   ي طـوالن يا نقـد ي در مجلـه سـوالر  1930ل در سـال  يدل

 »سنده اسـت  يـ ده نو يچي و پ  يت درون ي فرد ي در جستجو  ينيتوريو،  ن رمان يدر ا «. اختصاص داد 
ــيآلفونــسو ن، ت اول داســتانيو شخــص، )213، 1997 ينيتــوريو( ــه ) Alfonso Nitti (يتّ را ب

ن يرده و با انجام چنـ ك يكنزد) Werther(و وردر ) Julien Sorel(ن سورل يوليت اول يشخص
، رفـت  يه انتظار نمـ   ك يآن هم درست زمان   ،  سنده در رمان  ي ابداع از طرف نو    ي به نوع  يا سهيمقا

 مـدرن  ي بـه سـمت مـدلها   ييايـ تاليت رمـان ا ك حرين اقدام ازوو را هموارسازيرده و ا  كاشاره  
ه و يـ  اسـت تجز   يهيبد. خواند يدار م   رمان چارچوب  كيالسك و فاصله گرفتن از سنت       يياروپا
 داشـته  يير بـسزا يز تاثي خود او ني در آثار بعد   ينيتورياز طرف و  يك زندگي   ق رمان   يل دق يتحل
 خـورده بـورژوا    يا هشت داسـتان از مجموعـه داسـتانها        ي در مجله سوالر   1929در سال   . است

)Piccola borghesia( ،ن يـ ا. دي بـه چـاپ رسـ   ينيتـور يبه قلم و، دار  ادامهيل داستانهاكبه ش
افـت  يتوان در  ي جلد منتشر شده و با مطالعه آنها م        يك در قالب    يهمگ،  1930داستانها در سال    

ار و كـ ر اف يـ  در تعب  يع داستان را داشته باشـد سـع       يف وقا يه قصد تعر  كش از آن  ي ب ينيتوريو«ه  ك
امالً كـ  ازوو   كد از سب  يسئله تقل ن م يو در ا  ،  )78،  ياليكپان (» داستان دارد  يتهاياحساسات شخص 

 اتفاقـات داسـتان را بـه        يزمان واقع ،  د از مدل ازوو   يبا تقل ،  ينيتوري و ييداستانسرا. ار است كآش
 خـود را از  يت سـنت يـ ت و ماهيـ واقع، ب زمـان ين ترتيرده است و بد   كل  ي تبد يلي زمان تخ  يك

 داستان است   يتهاير و احساسات شخص   ي تصاو ي سر يكشاهد عبور   ،  دهد و خواننده   يدست م 
نـده گـره   يب زمان گذشته با زمـان حـال و آ      ين ترت يافتند و بد   يه لزوماً پشت سر هم اتفاق نم      ك
 Laياثـر پراسـت و در رمانهـا    Rechercheه قـبالً در رمـان   كـ خورد؛ درست مانند آنچـه   يم

coscienza di Zeno   وContinuazioniاتفاق افتاده است ضـمن  ني همچنينيتوريو.  اثر ازوو 
ـ  ي نگارش كمطالعه شباهت سب   ل يـ بـه تحل  ) 114-119،  1929 ينيتـور يو(ن ازوو و پراسـت      ي ب

 از گذر زمان در مـتن رمـان پرداختـه اسـت؛ عامـل      ي متفاوتكسنده از معنا و درياستفاده دو نو 
از نظر  .  گذاشت يير بسزا ي تاث ينيتوري و ييل و قالب داستانسرا   كه بعدها در ش   ك ي مهم يساختار

 رمـان مـدرن     يان اساس كاز ار ،   گذشته و ارجاع مدام داستان به گذشته       يادآوريضوع  پراست مو 
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ر و  يشـود ضـم    ير اتفاقات داسـتان مـ     ير س يماً درگ يه مستق كن پروسه آنچه    ي ا يه ط كچرا  ،  است
 يهـا  هي فرض يت از برخ  يب با تبع  ين ترت يت اول داستان است و بد     يار شخص ك اف ي پنهان يها هيال
. ش بپـردازد ي خـو ي از اتفاقـات زنـدگ  يارير بـس يـ تواند به تعب   يستان م ت اول دا  يشخص،  ديفرو
 يا ارزشـ  ي يچ گونه معن  ي خود ه  ي فرد به خود   ين در نظر ازوو اتفاقات گذشته در زندگ       يهمچن
 ي به بازساز  يازيه ن ك ضمن آن  -سنده  ينو،  ه با وصل نمودن آنها به زمان حال داستان        كبل،  ندارند
 بـه زمـان     يچ ربط يه ه ك،   زمان رمان  يتواند به بازساز   ي م –ند  يب يمر داستان ن  يع در س  يق وقا يدق
زمـان در   ). 182،  1992،  النجلّـا (بپردازد  ،  وستن حوادث مختلف داستان ندارد    ي به وقوع پ   يواقع

ت اول يات شخـص يـ ار و درونكـ ل افيـ ه تحليـ ه بر پاكسنده  يق نوع نگارش نو   يرمان ازوو از طر   
ن يهمچنـ . رديگ يل م كش،  بنا شده است  ) استان را به عهده دارد     د يه معموالً نقش راو   ك(داستان  

ه در حافظـه  كـ  اسـت  يعيانهـا و وقـا  ك م يني بازب يبازگشت به گذشته به معنا    ،  ينيتوريبه نظر و  
. شـود  ي مـ  ي و ارزش خاصـ    يمعنـ  يدارا،   داشته و با گذشت زمـان      يت اول داستان جا   يشخص
ت اول ياو شخـص كـ نجكانـه و  كودكور  از تـص  ييگـو   داسـتان  يها تير شخص ين سا يالمات ب كم

سنده به چشم خـورده     ي از صفحات نو   ياري خاطرات در بس   يادآوريداستان برخاسته و موضوع     
ـ    يقت بـه معنـ    يو در حق   ـ  ي و ي سـفر درون گفتگوهـايي در سيـسيل     در رمـان    . شـود  ي مـ  ي تلقّ

)Conversazioni in Sicilia ( نـد  ك يـك نكافتد ت ياتفاق موجدان زنو ه در كدرست مانند آنچه
ه كـ گردد   يم» ي راو –ت اول   يزمان خاص شخص   «يجاد نوع يردن سرعت نقل داستان باعث ا     ك

 يلـ كر اتفاقـات    يه با زمـان سـ     كش است   ي زمان خو  ي ازوو دارا  يت اول رمانها  يبه مانند شخص  
.  وجدان اوست  يدهد؛ صدا  يه در حافظه و درون او رخ م       ك است   يسفر. داستان متفاوت است  

ه اتفـاق افتـاده اسـت    كـ ف آنچـه    يتعر: رديگ يصورت م ) الوگيد( گفتگو   يكالب  داستان در ق  «
ن نـوع رمـان   يـ ه در اكـ چـرا  ، )1994، 11يلميگـول ( »ف لغـات اسـت و بـس     يه تعر كست بل ين

 به دنبال يده شخصي دارد و به ديع زندگيبرداشت خاص خود را از زمان و وقا      ،  ت اول يشخص
ت ي شخـص  ي درون يروزي فتح و پ   يگذشته به مثابه نوع   بازگشت به   .  آنهاست ي برا ييافتن معنا ي

، ان رمـان  يـ در پا ،  تيـ ش و در نها   يدن به شـناخت از خـو      يه باعث رس  كچرا  ،  اول داستان است  
افتنش دغدغـه بـزرگ     يـ ه  ك –ت او   ي روشن از هو   يري او به همراه تعب    ي و خودساز  يخودشناس
  . شود يم -اوست
، )La mia guerra(جنگ من  با عنوان بورژواخورده  يها ن داستان از مجموعه داستانياول
 يفـرد ،  يراو-ت اول داسـتان   يه شخـص  كـ  اسـت    يقـت سـفر   يدر حق ،   اسـت  يكوگرافيه اتوب ك

،  داســتانيراو، وار ن سفرافــسانهيــ ايطــ.  داردكيودكــان خــاطرات دوران يــدر م، ســالخورده
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در ) Lucinico(ويكـ نيو شـهر لوچ   ) Gorizia(ا  يـ تزين دو شهر گور   ي خود را ب   ي زندگ يماجراها
،  دسـتان ين اتفاقـات از جانـب راو  يـ ف ايـ نحـوه تعر . كند  ميفي اول تعريآستانه جنگ جهان  

ن صـفحات  يـ ه در اكـ چـرا  ، اسـت  La coscienza di Zenoن صـفحات رمـان   يادآور آخـر يـ 
 يادآوريـ ق بازگشت بـه گذشـته و    ياز طر، )Zeno Cosini (ينيزكا همان زنويت اول يشخص

ز يـ آم ن حادثـه فاجعـه  يگـر در چنـ  يونهـا انـسان د  يلي او و م   يه چگونه زندگ  كنياز ا ،  واقعه جنگ 
ش يش از پــيه بــكــآنچــه ). 1070، 2004 يرييپــالم(رت اســت يــدر ح، ر شــدهيــ درگيبزرگــ
ر و يعالوه بر رجوع به گذشـته و سـ  ، كند  مييكن دو داستان را به هم نزدي اول ا  يها تيشخص

ه هر دو در برابر واقعـه جنـگ از خـود     ك است   يريحت،  ار و خاطرات گذشته   كان اف يتعمق در م  
 از  يت اول برخـ   ين در انتخـاب شخـص     ي ازوو همچنـ   ك از سـب   ينيتـور يد و يتقل. دهند ينشان م 
 بـه   ياديـ ه شـباهت ز   كـ اسـت   ) Adolfo( بـه نـام آدولفـو        خورده بـورژوا   مجموعه   يداستانها
آدولفـو در   . ه شده اسـت دارد    ه قبالً نام برد   كاثر ازوو   ،  يك زندگي رمان  ) Alfonso (يآلفونسو
ـ يهـا  ير روزمرگـ  يـ ش از حد درگ   يب: ش از حد مدرن   يست ب ي قهرمان ينيتورير و يتعب  و يمعنـ  ي ب
شاهد ،  ت است يه او قهرمان روا   ك ييها در داستان . يكانك عصر م  ي شهر ي رنگ زندگ  يستركخا

نـدگي  يـك ز  ت اول رمان    ي شخص ي زندگ يو مونتاله از چگونگ   يه ائوجن كم  ي هست يفيهمان توص 
ت باز مانده   ك از حر  ييگو،  افتد و زمان   ي نم ين داستانها اتفاق مهم و خاص     يدر ا . ارائه داده است  

ه كـ اسـت   ) آدولفـو  (يارمندك ي و معمول  يرارك ت ينواخت داستان زندگ  يكنه ثابت و    يزم،  باشد
 يتيآدولفـو شخـص   . ش است يگانه خو ي و از خود ب    يشگينواخت و هم  يك يايالجرم غرق در دن   

ز يـ او ن ،  اش يس قبلـ  يالباف و مانند رئ   ياپرداز و خ  يار رو ي اما بس  ياقد هرگونه تحول درون   است ف 
ن نـوع   يـ م ا يخواهـد تـسل    يه نمـ  كـ ل بوده و ضمن آن    ك دچار مش  ين نوع زندگ  يرفتن چن يدر پذ 
ت اول  يات شخـص  يـ ار و درون  كـ  اف كمـ كبه  . ز ندارد ير آن را ن   يي تغ يرك ف ييتوانا،  ستن باشد يز

ـ   ك خش يايخود را درون دن   ،  خواننده،  داستان ه آدولفـو   كـ  ييجـا ،   شـهر  يروح فرمانـدار   ي و ب
ه محـل  كـ ) Banca Maller( مـالّر  ك با بانيه تفاوت چندانك كند  ميدايپ، ار استكمشغول به 

ط ي به عمد از محـ     ينيتوريو،  اركط  ي مح ي در خلق چگونگ   ييگو. ندارد،   است يتّيار آلفونسو ن  ك
 يكيانكـ  م يايـ  دن يك ي زندان يارمندان همگ كه است و در آن      ردك ي رمان ازوو الگوبردار   يارك
 ساعات مشخص و بـدون      ي ط ينواختيكاعمال  ،   آن همه روزه   يه ط كنواخت و بسته هستند     يك
  . رسانند ي به انجام مير و تحول خاصييچ گونه تغيه

 ي نوع ي و حاو  ي تجرب يژگي و ي دارا ي همگ خورده بورژوا  مجموعه   ي داستانها يلكبه طور   
 بارها  ينيتوريو و ،   ازوو هستند  ك به سب  ي و روانشناخت  ياوك و روان  يزيلت خاص رمان آنال   اصا
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اوانه ازوو ك روان ك و سب  يروش جد ،  يك زندگي ژه رمان   يبه و ،   مربوط به آثار ازوو    يدر نقدها 
 در استفاده مناسب و به جـا  يين توانا ي در متن داستانها و همچن     يا  محاوره كو استفاده او از سب    

د يت اول داستان را مورد تمج     ي شخص يروني و ب  يط درون ي و شناساندن شرا   يلمات در معرف  كز  ا
 و ينيتـور ينثـر و ،  ي متمـاد  ي سـالها  يازوو برا ). 733،  2004 يبرتون(ن قرار داده است     يو تحس 
 Il(ميخك سـرخ  داستان ، به عنوان مثال. ش قرار دادير خوي او را تحت تاثيسينو  داستانكسب

garofano rosso (1933ه سـال  يا در ماه فوري در مجله سوالريل داستان چند قسمتكه به شك 
 ينـارد يو ما يآلـس ،  ت اول داسـتان   يشخـص :  خاص رمان ازووست   يژگي و يك يدارا،  منتشر شد 

)Alessio Mainardi( ،ـ ي و روحيركدچار همان وسواس ف  در ينـ يزكه زنـو  كـ  اسـت  ي روان
هـر  ، هك يگارين سيآخر. برد يل ناخودآگاه رنج مك به شاز آن) Il fumo(آخرين سيگارداستان 
  .  هرگز وجود نخواهد داشتيي آن گوكرسد و اراده تر يهرگز از راه نم، يليبار به دل
 ي؛ نوعكند  ميهكيآنها ت» ناتمام ماندن «يژگي ويبر رو،  در نقد آثار ازوو   يني همچن ينيتوريو

ا يليبيو سـ ) Giovanni Panzini (يني پـانتز ي چـون جـوانّ  يسندگانيه در آثار نوك "سوسپانس"
نامشخص مانـدن و  ،  ازوويناتمام ماندن داستانها. شود يده ميز دين) Sibilia Aleramo(الرامو 

 ي و ذهنـ   ي فـرد  يها يژگيها و و   رار همان وسواس  كت،  ل آنها ت او يمبهم بودن سرنوشت شخص   
به فاصله  (ن رمان ازوو    ين و آخر  يلن او يه ب ك از آن است     كي حا ي اول داستانها همگ   يتهايشخص
 ك در سـب  ي و تحـول   1 وجود نـدارد   يتفاوت خاص ) ن رمان يست و پنج سال پس از انتشار اول       يب
امـا  ، يتّيار متفاوت با آلفونسو ني است بسي قهرمانينيزكاگر چه زنو    ،  جاد نشده است  يسنده ا ينو
، لين دل ي است و به هم    يكيامالً  ك هردو   ياوك و روان  ير و روند روانشناخت   يه س كتوان گفت    يم

ق آن خـود را  يه از طرك نگارش شده است ك از سب  يازوو موفق به ابداع نوع    ،  ينيتوريبه نظر و  
و يكگر چون فدر  يسندگان د ي از نو  ياري بس يرده و الگو  كز  يش متما ي زمانه خو  يپردازها از رمان 
ا و دور شـدن آن از  يـ تالي استميـ شده و باعث تحول رمان در قرن ب) Federico Tozzi (يتوتز
. شـود  ي جامعه مـ   يامالً عاد ك شدن آن به مردان و زنان        يكو نزد » ابرمرد«ده قهرمان به عنوان     يا
ل بـه   يه بعـدها تبـد    كـ (،  »سوسـپانس  «يجاد نوع يق ا ي ناتمام ماندن داستان از طر     يا ده حرفه يپد
 ينيتـور ي آثار و  يدر برخ ن  يهمچن،  )ستم شد يمه دوم قرن ب   ي موفق ن  ينماي در س  يارگردانك ينوع

___________________________________________________________________________ 
ـ گـر ا  ي رمان ازوو تا رمان د     يكه از   كد در نظر داشت     ين مسئله را با   يالبته ا . 1 شان درون وجـود قهرمـان داسـتان        ي

ـ  د يتحول خاصـ  ،  سندهي نو كه ظاهراً در سب   كرد ضمن آن  يگ ي صورت م  يتحول خاص  ـ ا. شـود  يده نمـ  ي ن تحـول   ي
ار متفـاوت بـا زنـو       ي باشد بس  ي فرد يتي از لحاظ شخص   يتّيه آلفونسو ن  كشود   يت اول رمانها باعث م    ي شخص يدرون
  .ينيوزك
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ثـر  كت اول ايه شخـص كـ ه قبل از آنكت آدولفو است يخورد و نمونه بارز آن شخص      مي به چشم 
 Il ballo dei Lagrange ناتمـام بـه نـام    يت اول رمـان يشخص،  باشدخورده بورژوا يداستانها
  .1است
  گيري نتيجه

، فلـوبرت ، كبالزا، ل زوالي امژهيبه و  (يرمان فرانسو ،  ر شوپنهاور ك تف ژهيه و ب،  يفلسفه آلمان 
ــ نويبرخــ، )دوده و اســتندهال ــتالي ايكالســكسندگان ي ــا چــون ماي ، ) Machiavelli (ياولّكي

 De(س يتك دسـن يهـا  شهي اندژهيه وو ب) Boccaccio(اچو كبو، )Guicciardini (ينيچارديگو

Sanctis ( را تحت تأث    ك تف يقيل عم كبه ش همچن از. اند دادهش قرار   ير خو ير ازوو ن با وجوه   يوو
ن ي و بـد بودهد در تماس يپراست و فرو، سيق جوي از طريير اروپاك و تف يمختلف فرهنگ ادب  

د و جهت نگارش رمان سوم      ا مجدد قرار د   ي را مورد بازخوان   خود توانست دو رمان اول      بيترت
ن ي به هم.است) Romanzo analitico (يزي در مورد رمان آناليتر  واضحي هنريها دهيا يدارا
گرفتـه چـرا    ي م يشتريسنده از پرسوناژ فاصله ب    ينو،  ه در رمان سوم   كتوان اذعان داشت     يل م يدل
  .تر شده است پررنگ، يت اول داستان به عنوان راويه نقش شخصك

ـ كـ  است يگسست و دوگانگ ،   ازوو ي رمانها يموضوع اصل   ي اجتمـاع ين فـرد و زنـدگ  يه ب
و » ييحـس تنهـا    «يامعـه در اعمـاق جـان فـرد نـوع           از ج  يياحـساس جـدا   . جاد شده است  يا
 انسان متعلق به طبقـه بـورژوا را         يعادات و رسوم و باورها    ،  ن حس يا. كند   مي جاديا» يگانگيب«

 را از دسـت  ي زنـدگ يعير و روند طبي از سيابيامكد به   يه او هرگونه ام   ك كند   مي  آلوده يلكبه ش 
گـران  يم بـا د   كـ  ارتبـاط مح   يفرد را در برقرار    ،گراني از د  يگانگي و ب  ييتنها،  يدلواپس. دهد يم

 ك ازوو را بـه در     يهـا   داستان يها تيه شخص ك ياملك يب همان آگاه  ين ترت يبد. كند   مي ناتوان

___________________________________________________________________________ 
 Quindici minuti di ritardo, Educazione di ي با عنوانهـا خورده بورژواقت سه داستان از مجموعه يدر حق. 1

Adolfo  و Raffiche in prefettura ييارمنـدها بـا عنـوان نهـا    ك ي رمان مربوط به زنـدگ يكل كد در يبا يم Le 

giacche di lustrinoز از يـ  نيگـر ي ناتمـام د يه داسـتانها كـ ضـمن آن ، ن رمان هرگز نوشـته نـشد  ياما ا، شدند ي م
 . Il brigantino di papa و يا  Giochi di ragazzi   و Erica e i suoi fratelli: مانند،  به جا مانده استينيتوريو

 بـه   ميخـك سـرخ   نگارش  . شد ي م يده ا يالت عد ك خود دچار مش   يان رساندن داستانها  ي در به پا   ينيتوريمعموالً و 
 يالتك از مـش   يست تنها برخ  يم فاش ي رژ ينترل و سانسورها  كمسئله  (ند  ك ي را دنبال م   يندكار روند   يعنوان مثال بس  

د ي به اتمـام رسـ  1934ه رمان در سال كنيرغم ايو عل)  عمل در نگارش رمان شده است   يندكجاد  يه باعث ا  كاست  
 1936تنهـا درمـاه مـارس سـال     )  منتشر شـد 1934ا در سال ي مجله سوالر 6 و   5 يبخش آخر رمان در شماره ها     (

 1948ل مجلّـد در سـال       كتاً به ش  ي قرار گرفته و نها    ينيسنده مورد بازب  ياما پس از چاپ دوباره توسط نو      . چاپ شد 
  . ديبه چاپ رس
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ر و عمل آنها شده و باعث       كن تف ي ب يقيجاد خالء عم  يباعث ا ،  رساند يش م ي خو يبحران وجود 
، دهنـد  يه عمـالً انجـام مـ   كـ آنچـه  ت بـا   يـ در نها ،  گذرد يشان م يه در ذهن ا   كه آنچه   كشود   يم
  .  نداشته باشديگونه هماهنگ چيه

 يگـانگ ي و ب  ييط تنهـا  يل شـرا  يخته پرسوناژ به دنبال تحل    يرات درهم و احساسات برانگ    كتف
رده و او را در كه در ذهن دارد را از او سلب ك ي در مبادرت به انجام عمل     ييهرگونه توانا ،  خود

 ست مواجـه  كـ بـا ش  ،  ت اوسـت  يـ ه قصد و غا   كف آنچه   بر خال ،  شي خو يط زندگ يساختن شرا 
بـه  ، قت در نوع بودن آنهاسـت    يو و زنو در حق    يليام،  آلفونسو،   ازوو ي پرسوناژها يماريب. كند  مي
امالً كـ  يا چـه يه بنا بر عادت از در     كنيشه دارد و در ا    يشان ر ي ا ييدر وجود بورژوا  ،  گري د يعبارت
 يستن قطعـاً درون خـود بـذرها       يـ ز،  ع فلـسفه  ن نو ينگرند و ا   ي م ي به سرنوشت و زندگ    يفرد
ست كده ش يا،  ش دارد ي خو يي تنها يماريه فرد از ب   كن نوع شناخت    يدر ا . ست را پنهان دارد   كش

ت و  يـ ن فرد يازوو ماهرانـه چنـ    . رده اسـت  ك همگون و هماهنگ رخنه      يا بورژوا به عنوان طبقه   
 يمـار يب،  بهتـر از او يراندلّو وحتينار پكب در ين ترتيشد و بدك ير م ي را به تصو   يا ن جامعه يچن

 و از يزيــ و دگرگريي و تنهــاي روابــط اجتمــاعيه همــان از هــم فروپاشــكــ، ستم رايــقــرن ب
  . كند  ميمي خواننده ترسيبرا،  فرد استيزيخودگر

 ي ذائقـه هنـر  يريـ گ لكه درشـ كـ ، اق و سـاختار رمـان ازوو     ي و سـ   كسب،  ان سخن يو در پا  
ر يا تـاث  يـ تاليستم ا يـ  قـرن ب   يسندگان جوان دهه س   يثر نو ك ا يوبر ر ،   دارد يي نقش بسزا  ينيتوريو

،  اسـت ي نـوآور يـك  رمان ازوو نـه تنهـا   كه سبكتوان اذعان داشت  ي گذاشته است؛ م   يفراوان
ه شـاهد   كـ ن قـرن    يـ ه ا يـ  اول ي است جهت تحول در روش نگارش رمان در سالها         ييه الگو كبل

 يپرداز  رمان كر سب يتاث.  درن بوده است   انسان م  ي در زندگ  ي و مهم  يرات اساس يياتفاقات و تغ  
 و  ي باعث نوساز  سوالريا ينه درمجله ادب  ين زم ي در ا  ي متعدد يها يازوو به لطف بحث و بررس     

اش و جـستجو    كنك،  قي جهت تحق  يا لهيشورشده و آن را به وس     كن  يستم ا يابداع در رمان قرن ب    
ل شـده اسـت     كدچار مـش  ش  ي خو يت واقع يه در شناختن هو   كات انسان عصر مدرن     يدر درون 
گاهـه    سـه يـك  ماننـد   وجـدان زنـو  وكهنـسالي  ، يك زندگي، سه رمان مهم ازوو . ردك يمبدل م 
 يهـا  تيشخص. پردازد يد ميزده عصر جد ه اعماق وجود انسان بحران  يل و تجز  ي به تحل  يداستان
 ياسـ ي و س  ي اقتـصاد  يه حاصـل بحرانهـا    ك است   ي جهان يماري ب يكدهنده    ازوو نشان  يرمانها
. شه دوانـده اسـت    يـ  در جامعـه مـدرن ر      ي انـسان  ي واال يهـا  ل فقدان ارزش  يه به دل  كبل،  ستين

مات و  يتواننـد رفتارهـا و تـصم       ين سه مرد فقط مـ     يا: هنديگر شب يديك سه رمان به     يتهايشخص
 آنهـا در    يل شـباهت اصـل    يـ ن دل يل قرار دهنـد و بـه همـ        ي خود را مورد تحل    ي فرد يها نشكوا
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 و  يكيانك م ي ساختـارها يه قربان كضمن آن ،   است يـت زندگ ي برابر واقع  شان در يمغلوب بودن ا  
اس يـ در ق ،  ينيوزكـ در هر صورت زنو     .  خود هستند  يارادگ ي و ب  ي و تنبل  ينـواخت اجتمـاع يك

ـ  يمـار ي از ب  يل آگـاه  يبه دل ،  يو برنتان يلي و ام  يتّيبا آلفونسو ن   زم يانكـ  خـود و شـناخت م     ي درون
تـر و   يت غنـ يشخـص ، ي مراحل گوناگون زنـدگ يها ستك شش در برابريهات خو يده توج يچيپ
ش را  يس و مارسل پراست قهرمان داستان خو      يمز جو يج،  راندلّويازوو همانند پ  .  دارد يتر قيعم

ن ارتباط بـا  ي و هرچه اكند  مييرون به خواننده معرفي واقع بياي ارتباط با دني برقراريدر تنگنا 
الت دارد كن مـش يردن اك بر پنهان   يشتر سع ياستان ب قهرمان د ،  شود ي روبرو م  يشتريالت ب كمش

 .  استيت و ناتوانيفاك ين افراد بي پرورش چنيل اصليخود دل، جامعه مدرن، سندهيو به نظر نو
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