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ویژگیهای ادبيات داستانی آرتور شنيتسلر
*

سعيد رضوانی
استاديار ،گروه زبان و ادبیات آلماني ،دانشگاه شهید بهشتي،
تهران ،ايران
(تاريخ دريافت ،02/49/92 :تاريخ تصويب ،00/91/41 :تاريخ چاپ :زمستان )4199
چکيده
آرتور شنیتسلر ،نويسنده و نمايشنامهنويس شهیر اتريشي ،از بانیان ادبیات مدرن آلمانيزبان به-
شمار ميآيد .او که با تازهترين و پیشروترين جريانهاي ادبي روزگار خود همگام و در پارهاي
زمینهها حتي مبدع و پیشاهنگ بود تا امروز بر چندين نسل از نويسندگان و نمايشنامهنويسان
شرق و غرب جهان اثر گذاشته است .شنیتسلر به عنوان نويسندهاي روانشناس و روانکاو
شهرت دارد و منتقدان هوشمندي کمنظیر وي در کاوش و کشف انگیزههاي پنهان کنش انساني
را بسیار ستودهاند .اما هنر داستاننويسي آرتور شنیتسلر که موضوع اين مقاله است جنبههاي
درخور توجه ديگري نیز دارد که از آن جمله ميتوان به انساندوستي مضمر در آن و پیوندش
با ادبیات زوال اشاره کرد .در اين مقاله مهمترين ويژگيهاي ادبیات داستاني آرتور شنیتسلر –

نويسندهاي که در ايران هرگز متناسب با اهمیت و شﺄن ادبي او شناسانده نشده است – بررسي
ميشوند .اين بررسي خواننده را هم با بینش و مختصات جهان فکري شنیتسلر آشنا ميکند هم
با پارهاي خصوصیات فني هنر داستاننويسي او.
واژگان کلیدي :ادبیات داستاني ،ادبیات آلمانيزبان ،روانشناسي ،تكگويي دروني ،نقل آزاد،
ادبیات زوال.

__________________________________________________________________________
)نويسندۀ مسئول( s_rezvani@sbu.ac.ir
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 .0مقدمه
آرتور شنیتسلر ( ،)Arthur Schnitzlerداستانسرا و نمايشنامهنويس اتريشي ،از راويان
بزرگ آلمانيزبان در قرنهاي نوزدهم و بیستم است .از او بیشوکم شصت داستان کوتاه و
بلند ،سه رمان و حدود چهل نمايشنامه منتشر شده .افزون بر اين ،اشعار و پارهاي آثار ديگر،
فيالمثل زندگينامة خودنوشت ،نیز از وي بهجا مانده است .شنیتسلر را درکنار کساني چون
هوگو فن هفمانزتال ( ،)Hugo von Hofmannsthalهرمان بار (،)Hermann Bahr
گوستاو کلیمت ( )Gustav Klimtو آرنولد شونبرگ ( )Arnold Schönbergاز مهمترين
چهرههاي «تجدد وين» ( )Viennese Modern Age/Wiener Moderneيا «وين
 )Vienna 1900/Wien 1900( »4099ميشناسند که دوران شکوفايي فرهنگي پايتخت
اتريش پیش از جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري اتريش-مجارستان بود .آثار شنیتسلر به
زبانهاي بسیاري ترجمه شده است و نمايشنامههايش هنوز در معتبرترين سالنهاي نمايش
جهان بهروي صحنه ميرود .همچنین فیلمهاي سینمايي و تلويزيوني متعددي براساس آثار
شنیتسلر ساخته شده است .از آنجمله ميتوان به «چشمان کامال بسته» ( Eyes Wide
 ،)Shutاثر استنلي کوبريك ( ،)Stanley Kubrickاشاره کرد که مقتبس است از نوول رؤيا
(.)Traumnovelle
شنیتسلر بر نويسندگان و نمايشنامهنويسان بسیاري در سراسر جهان اثر گذاشته است که
مشهورترين آنان آنتون چخوف ،نويسنده و نمايشنامهنويس روس ،است .در ايران نیز شماري
از نويسندگان قرن حاضر تحت تﺄثیر شنیتسلر بودند که به عنوان نمونه ميتوان از بزرگ علوي
ياد کرد .لیکن تنها بخش کوچکي از آثار شنیتسلر به فارسي ترجمه شده است که به عنوان
نمونه ميتوان از دو مجموعهداستان ديگري (به ترجمة علياصغر حداد) و گريز به تاريکي و
پنج داستان ديگر (به ترجمة نسرين شیخنیا) ياد کرد .مهمتر از بحث ترجمه اينکه آثار شنیتسلر
در ايران هرگز بهطور جدي – به گونهاي که درخور نويسندهاي چون او باشد – مورد بحث و
بررسي کارشناسانه و انتقادي واقع نشده است .در اين مقاله براي نخستین بار نگاهي نسبتا
جامع به هنر داستاننويسي آرتور شنیتسلر مياندازيم و شاخصترين جنبههاي آن را بررسي
ميکنیم.
البته آنچه درباب پیشینة پژوهش دربارۀ آرتور شنیتسلر و آثار وي در ايران گفته شد قابل
تعمیم به ساير کشورها نیست .خصوصا پژوهشگران و منتقدان آلمانيزبان دربارۀ شنیتسلر
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بسیار نوشته و اهمیت او را در روند تکوين ادبیات مدرن آلماني ،همچنین ادبیات داستاني در
جهان نشان دادهاند .از جملة اين پژوهشگران ميتوان به والريا هینك (،)Valeria Hinck
باربارا گوت ( )Barbara Guttو رينهارد اورباخ ( )Reinhard Urbachاشاره کرد.
نويسندۀ اخیر اثري ارزشمند با عنوان تفسیر آثار داستاني و نمايشي شنیتسلر (Schnitzler-
)Kommentar zu den erzählenden Schriften und dramatischen Werken
منتشر کرده است.
 .6زندگی و آثار آرتور شنيتسلر
شنیتسلر به سال  4218در وين زاده شد .پدر و مادر وي که تبار مجار داشتند هردو يهودي
بودند ( ،)Athur Schnitzler digital; Nürnberger 1999: 318لیکن خاندان شنیتسلر
بر هويت يهودي خود پاي نميفشرد و همرنگ جامعة اتريش شده بود:
ظاهرا شنیتسلرها نمونة کامل انطباق هدفمند و موفق با محیط پیرامون خود بودند.
جاي زبان يیديش 4و دين و فرهنگي را که با خود آورده بودند ارزشهاي لیبرال
زندگي شهروندي گرفت و فرهیختگي آلماني – در روزگاري که مجموعا تحت تﺄثیر
روند سريع تحوالت سکوالر و احساس عمیق رسالت علمي و تمدني بود.

()Nürnberger 1999: 320

پدر ،يوهان شنیتسلر ( ،)Johann Schnitzlerبه حرفة پزشکي اشتغال داشت و مادر ،لويیزه
لودويکا ( ،)Louise Ludovicaدختر يك پزشك بود (.)Athur Schnitzler digital
آرتور شنیتسلر هم در رشتة پزشکي تحصیل کرد ،اگرچه از آن ناخرسند بود .او در همان آغاز
دوران تحصیلش ،به سال  ،4220در دفتر خاطرات روزانة خود مينويسد« :از حاال احساس
ميکنم که علم برايم هرگز اهمیتي را که هنر هماکنون دارد نخواهد داشت» ( Athur
 .)Schnitzler digitalپس از دوران تحصیل نیز ،در سال  ،4221همانجا نوشته است:
«خريت بزرگي بود که پزشك شدم ،خريتي که متﺄسفانه ديگر نميتوان جبرانش کرد [ ]...آه،
ميخواهم آزاد باشم؛ در يك کالم :ميخواهم ثروتمند و هنرمند باشم» ( Athur Schnitzler
__________________________________________________________________________
 4زبان يهوديان اروپاي شرقي که ترکیبي از آلماني ،عبري و عناصر ديگر است( .س .ر).
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 .)digitalشنیتسلر سال  4228به عنوان پزشك کارآموز وارد خدمت سربازي شد و يك سال
بعد با قبولي در امتحان افسري آن را به پايان رساند ( ،)Athur Schnitzler digitalلیکن
سالها افسر ذخیره باقي ماند ( .)Killy Literaturlexikon 343اين پیشزمینه بيشك تا
اندازهاي حضور پررنگ افسران در آثار ادبي وي را توضیح ميدهد .شنیتسلر سال  4228به
دريافت درجة دکتراي طب نائل آمد و از همان سال به حرفة طبابت مشغول شد ( Killy

 .)Literaturlexikon 343هرکس آثار ادبي او را بشناسد تعجب نميکند که وي در مقام
پزشك به امراض روحي توجه ويژه نشان ميداد ( )Nürnberger 1999: 321و تخصص
خود را نیز در زمینة بیماريهاي عصبي اخذ کرده بود (.)Kanz 2008: 362
نخستین بار به سال  4229اثري ادبي از شنیتسلر منتشر شد – شعري با عنوان سرود
عاشقانة بالرين ( )Liebeslied der Ballerineدر يکي از مجلات آلمان ( Killy
 .)Literaturlexikon 343وي از سال  4221پیوسته آثاري منظوم و منثور در مجلات ادبي
منتشر ميکرد ( .)Killy Literaturlexikon 343در سال  4208نخستین اثر ارزشمند
شنیتسلر منتشر شد .آناتول ( ،)Anatolمجموعهاي از هفت پرده نمايش ،نگاه انتقادي شنیتسلر
به روابط سطحي و دور از مسئولیت زن و مرد در وين و اروپاي آن دوران را بازتاب ميدهد
که بعدها مضمون بسیاري از آثار وي شد .سال  4208هوسبازي ( ،)Liebeleiنمايشنامهاي
که موجب شهرت شنیتسلر گرديد ،در وين بهروي صحنه رفت ( Nürnberger 1999:
 .)324شنیتسلر در اين اثر روابط غیراخالقي زن و مرد در محیط پیرامون خود را آماج انتقاد
ميسازد و ،همچنانکه در آناتول ،شکوه ميکند که عشق جاي خود را به «هوسبازي» داده
است .وي در سال  4091نمايشنامة سلسله ( )Reigenرا منتشر کرد ( Killy
« – )Literaturlexikon 344سلسله»اي از ده ديالوگ که باز روابط جنسي عاري از عاطفه
و انسانیت درمیان قشرهاي مختلف جامعه را توصیف ميکند .سال  4048در بوداپست پلیس از
نخستین اجراي اين اثر جلوگیري کرد و اجراي آن در برلین و وين به سال  4084نیز جنجال
آفريد ( .)Athur Schnitzler digitalسلسله «بیش از هر اثر ديگر شنیتسلر موجب شد وي
را به حیث اروتیكنويس بياخالق انگ بزنند» (.)Nürnberger 1999: 326
شنیتسلر در سالهاي پايان قرن نوزدهم و آغاز سدۀ جديد ،افزون بر نمايشنامه ،نخستین
آثار داستاني مشهور خود را نیز منتشر کرد .از آنجمله ميتوان داستانهاي مردن ( Sterben,
 ،)1894جرونیموي کور و برادرش ( Der blinde Geronimo und sein Bruder,
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 )1900–1901و رقاصة يوناني ( )Die griechische Tänzerin, 1902را نام برد .او در
نوول ستوان گوستل ( )Leutnant Gustl, 1900براي نخستین بار در ادبیات آلماني شیوۀ
تکگویی درونی ( )Interior Monologue/Innerer Monologرا بهکار گرفت 4.انتشار
اين اثر که در مفهوم «مقدس» شرف نظامي ترديد وارد مينمايد سبب شد دادگاهي نظامي
شنیتسلر را که تا آن زمان افسر ذخیره بود معزول کند (.)Killy Literaturlexikon 344
شنیتسلر با محیط پیرامون خود ،عليالخصوص نويسندگان و روشنفکران وين ،در تعامل و
ارتباط بود .وي درکنار کساني چون هوگو فن هفمانزتال ،هرمان بار ،ريشارد بر-هوفمان
( )Richard Beer-Hofmannو پتر آلتنبرگ ( )Peter Altenbergعضو حلقة «وين
جوان» ( )Young Vienna/Jung-Wienبود .اعضاي اين حلقه که از بنیانگذاران ادبیات
مدرن اتريش بهشمار ميآيند در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در کافههاي وين باهم
مالقات و تبادل افکار ميکردند و از تحوالت و اخبار فرهنگي مطلع ميشدند ( Kanz 2008:
 .)359هم از اين روست که کافههاي وين در آثار شنیتسلر حضور چشمگیري دارند و صحنه-
هاي فراواني را به خود اختصاص دادهاند.
نمايشنامههاي راه تنهايي ( )Der einsame Weg, 1904و سرزمین پهناور ( Das
 )weite Land, 1911که پیچیدگي روابط و احساسات انساني را يادآور ميشوند شنیتسلر را
به اوج شهرت و اعتبار رساندند ( .)Killy Literaturlexikon 344وي در سالهاي پس از
 4099از محبوبترين نمايشنامهنويسان آلمانيزبان بود و هنرش بر ادبیات اروپا و آمريکا اثر
ميگذاشت (.)Nürnberger 1999: 330
راه آزادي ( ،)Der Weg ins Freieنخستین رمان شنیتسلر که تا حد زيادي از زندگي
خود نويسنده رنگ پذيرفته ،به سال  4092منتشر شد .اين رمان مشکالت گوناگون جامعة
يهوديان اتريش را ،اعم از اختالفات دروني و تبعیضهايي که اکثريت مسیحي شهروندان کشور
به آنان روا ميداشت ،مطرح ميسازد و از معدود آثار شنیتسلر است که مسئلة يهوديت در آنها
نقشي درخور توجه ايفا ميکند .از جملة اينگونه آثار وي يکي هم نمايشنامة پروفسور
برنهاردي ( )Professor Bernhardiاست که اول بار سال  4048بهروي صحنه رفت و
يهوديستیزي ريشهدوانده در جامعة اتريش را به تصوير ميکشد .گفتني است شنیتسلر ،هرچند
با تئودور هرتسل ( ،)Theodor Herzlباني صهیونیسم سیاسي ،مرتبط بود ،با اين جريان
__________________________________________________________________________
 4ظاهرا شنیتسلر در خلق اين نوول از ادوار دوژاردن ( ،)Édouard Dujardinنويسنده و منتقد فرانسوي ،الگو گرفته است

(.)Meid 2006: 496
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همدلي نداشت ( .)Killy Literaturlexikon 344او ،برخالف بسیاري از هنرمندان
اتريشي ،با ناسیونالیسم افراطي و ستیزهجويي هموطنانش در جنگ جهاني اول نیز همراه نشد
(.)Nürnberger 1999: 330–331
شنیتسلر تا سال  4089آثاري چون داستان خانم بئاته و پسرش ( Frau Beate und ihr
 ،)Sohn, 1913نمايشنامة فینك و فلیدربوش ( )Fink und Fliederbusch, 1917و

داستان بازگشت کازانووا به وطن ( )Casanovas Heimfahrt, 1918را منتشر کرد .او که
بعد از جنگ جهاني اول نیز کماکان دوران قبل از جنگ را به عنوان زمان آثار خود برميگزيد
و مسائل روز را به آنها راه نميداد ( )Nürnberger 1999: 331در دهة سوم قرن بیستم
ديگر آن وجهة مدرنیستي سالهاي پیشین را نداشت« :در سالهاي بیست بسیاري شنیتسلر را
نويسندۀ دنیايي از دست رفته ميدانستند؛ او را بیشتر شخصیتي تاريخي قلمداد ميکردند تا
معاصر» ( .)Killy Literaturlexikon 344داستان دوشیزه الزه ( Fräulein Else,
 )1924يگانه اثر او در اين سالها بود که از اقبال نسبتا گسترده برخوردار شد ( Killy
 .)Literaturlexikon 344معالوصف ،از منظر آيندگان ،شماري از بهترين آثار شنیتسلر در
همین دوران پديد آمدند ،ازجمله داستانهاي نوول رؤيا ( )4081–4088و بازي در سپیدهدم
( .)Spiel im Morgengrauen, 1926–1927او در بیستويکم اکتبر  4014در وين
درگذشت.
شنیتسلر به سال  4091با الگا گوسمان ( )Olga Gussmannکه هنرپیشه بود ازدواج کرد
و از اين وصلت صاحب دو فرزند شد ( .)Athur Schnitzler digitalپسر وي ،هینريش
( ،)Heinrichهنرپیشه و کارگردان تئاتر بود و دخترش ،ليلي ( ،)Liliدر هجدهسالگي
خودکشي کرد.
 .3بحث و بررسی
آرتور شنیتسلر در دو حوزۀ ادبیات داستاني و ادبیات نمايشي فعالیت ميکرد و در هردو حوزه
نیز آثار پرشمار و مشهوري پديد آورده است .در اين مقاله تنها به ادبیات داستاني او ميپردازيم
و از معرفي سبك و سیاق او در نمايشنامهنويسي صرفنظر ميکنیم .در ادامه مهمترين جنبه-
هاي هنر داستاننويسي شنیتسلر بررسي ميشود.
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 .0-3روانشناسی
شنیتسلر را در عالم داستاننويسي روانشناس و روانکاوي بزرگ ميشناسند .او کاوشگر انگیزه-
ها ،خواستهها و هراسهاي پنهان و نیمهپنهان انسانهاست« .تحلیل شنیتسلر از نقشي که مسائل
جنسي و مرگ در ساخت شخصیت و حتي جامعه ايفا ميکنند» فرويد را نیز به تحسین

واداشت ( .)Boyle 2009: 236پدر علم روانکاوي به مناسبت شصتمین زادروز شنیتسلر ،در
نامهاي خطاب به او و در توضیح اينکه چرا وقتي در وين زندگي ميکرده سعي نکرده شخصا
با نويسندۀ نامور آشنا شود ،مينويسد« :به گمانم نوعي هراس از [رويارويي با] همزاد [خود]
موجب شد از شما دوري کنم» (” .)“Schnitzler: Freuds Doppelgängerشنیتسلر
انديشههاي فرويد را خوب ميشناخت و شماري از داستانهايش را ميتوان تبیین ادبي آن
انديشهها دانست .فيالمثل دوشیزه الزه توصیفي است کامل از شخصیت هیستريك ،آنچنانکه
فرويد آن را تشريح و تحلیل کرده است ( .)Bronfen 2007رابطة فرويد و شنیتسلر را البته
تنها حس تحسین دوجانبه شکل نبخشیده ،بلکه پارهاي رقابتها و اختالف برسر فضل تقدم در
تبیین اصول روانکاوي بر آن سايه افکنده بود (.)Kanz 2008: 361–362
شنیتسلر در مقام نويسندۀ روانکاو راوي دنیاي درون شخصیتهاي داستانهاي خود است.
او براي اين کار شگردي دارد که هرچند خود مبدع آن نیست و نويسندگان ديگري در ادبیات
جهان پیشتر از آن به ره برده بودند کمتر کسي به قدر وي بر آن تسلط دارد :شنیتسلر استاد
مسلم تكگويي دروني است .او ستوان گوستل و دوشیزه الزه را که پیشتر از آنها نام برديم از
ابتدا تا انتها به شیوۀ تكگويي دروني نوشته است .هرچه در اين دو اثر ميخوانیم ،به استثناء
ديالوگها که بخش کوچکي از متن به آنها اختصاص يافته ،صداي درون قهرمان داستان يا
سخنان او با خود است ،و از راوي نشاني نیست .نگاهي بیاندازيم به سطرهايي از ستوان
گوستل .افسر جوان ،ستوان گوستل ،پس از کنسرتي در صف تحويل گرفتن لباس با نانوايي
مشاجره ميکند .نانوا قبضة شمشیر گوستل را ميگیرد و تهديد ميکند که شمشیر را خواهد
شکست .گوستل شهامت دفاع از خود را ندارد و اين تهديد را که براي يك نظامي تحقیري
بزرگ بهشمار ميآيد بيپاسخ ميگذارد .او اينك که نانوا صحنه را ترک کرده با خود سخن
ميگويد:
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اي داد بیداد ،خواب ميديدم؟  ...واقعا اين حرف را زد؟  ...کجا رفت؟  ...آنجاست ...
بايد شمشیرم را بکشم و داغانش کنم – – اي داد بیداد ،کسي که نشنید؟  ...نه ،خیلي
آهسته حرف ميزد ،توي گوشم گفت  ...چرا نميروم کلهاش را خرد کنم؟  ...نه،
نميشود که ،نميشود که  ...همان موقع بايد اين کار را ميکردم  ...چرا همان موقع
اين کار را نکردم؟  ...نميتوانستم که  ...قبضه [قبضة شمشیر] را ول نميکرد که ،ده-
برابر من هم زور دارد  ...يك کلمة ديگر گفته بودم ،واقعا شمشیرم را خرد کرده بود
 ...تازه بايد خوشحال باشم که بلند حرف نميزد! اگر کسي شنیده بود ،حاال بايد فورا
خودم را ميکشتم  ...شايد واقعا خواب ديدم  ...چرا آن آقا که کنار ستون ايستاده من
را اينطور نگاه ميکند؟ – نکند چیزي شنیده؟  ...از او سﺆال ميکنم  ...سﺆال ميکنم؟
– ديوانهام! ()Schnitzler 1970: 344
اما شنیتسلر ،افزون بر تكگويي دروني ،شیوۀ ديگري هم براي آگاه ساختن خواننده از افکار
شخصیتهاي داستانهايش دارد و آن نقل آزاد ( Free indirect speech/Erlebte
 )Redeاست .اگرچه شنیتسلر را بیشتر به عنوان استاد تكگويي دروني ستودهاند ،هنر وي در
استفاده از نقل آزاد هیچ کم از تكگوييهاي دروني در ستوان گوستل و دوشیزه الزه ندارد.
آثاري که در آنها صداي راوي درکنار نقل آزاد قرار ميگیرد تبحر شنیتسلر در نقل درونیات
شخصیتها را حتي آشکارتر از دو شاهکار يادشده نشان ميدهند .قلم شنیتسلر به راحتي میان
صداي راوي و نقل آزاد حرکت ميکند و مهارت نويسنده در اين کار سبب ميشود خواننده در
آثار او ،برخالف آثار بسیاري ديگر که اين شیوه را بهکار ميبرند ،نقل آزاد را به آساني از
صداي راوي تمیز دهد .براي نمونه نگاهي بیاندازيم به بخشي کوتاهي از داستان بلند خانم برتا
گارالن ( .)Frau Berta Garlan, 1901در اين سطرها نقل آزاد را با قلم سیاه از صداي
راوي متمايز کردهايم:
و در اين لحظه او [برتا] بهيقین دانست که خانم روپیوس [ ]Rupiusاکنون نزد کسي
است که دوستش دارد .البته! چرا نباشد؟ او ،دستکم تا زمانی که در وین زندگی
میکرد ،آزاد بود ،اختيار وقت خود را داشت – خيلی هم زیبا بود و لباس بنفش
عطرآگينی برتن داشت و لبخندی برلب که بیشک فقط انسانهای خوشبخت
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برلب دارند ،اما در خانۀ خود خوشبخت نيست .ناگهان آقاي روپیوس پیش چشم
برتا ظاهر شد ،درحالي که در اتاقش در خانه نشسته بود و طرح و نقشها را تماشا
ميکرد .اما مطمئنا امروز این کار را نمیکند؛ نه ،امروز در خانه نگران زن خود
است و در وحشت از اینکه او را آنجا ،در شهر بزرگ ،از چنگش درآورند،
وحشت از اینکه او هرگز بازنگردد و وی در ماتم خود تنهای تنها بماند .و ناگهان
برتا بیش از هر زمان ديگر نسبت به او احساس ترحم کردSchnitzler 1970: ( .

)421–422
شنیتسلر ،خواه از تكگويي دروني استفاده کند خواه از نقل آزاد ،با برگزيدن منظري دروني و
روايت آنچه در ضمیر شخصیتهاي داستاني ميگذرد مخاطبان آثارش را به درکي عمیق از
آنان رهنمون ميشود .خواننده علل و انگیزههاي پیچیدۀ کنش ويلهلم کاسدا ( Wilhelm
 ،4)Kasdaبرتا گارالن ،ترزه ( 8)Thereseو بسیاري ديگر را چندان دقیق درمييابد که به
اوج همذاتپنداري با آنان ميرسد و از قضاوتهاي سطحي و غیرمنصفانه درحق ايشان بهدور
ميماند.
 .6-3عشق و مرگ
عشق و مرگ را ميتوان مضامین اصلي داستانهاي شنیتسلر خواند .ايندو در بسیاري از آثار
وي درکنار يكديگر قرار گرفته و در شماري از آنها کامال درهم آمیختهاند ،مثال در داستانهاي
خانم بئاته و پسرش ،مردن ،و میراث ( .)Erbschaftاثر اخیر که به سال  ،4018پس از
درگذشت نويسنده ،منتشر شد حکايت مردي است که رابطهاي پنهان با زني متﺄهل دارد .زن
بهناگهان ميمیرد و نامههايي که معشوقش به او نوشته به دست همسرش ميافتد .اين «میراث»
شوهر را از خیانت زن آگاه ميکند .مرد فريبخورده معشوق را به دوئل دعوت ميکند و در
اين رويارويي مسلحانه ميکشد .رابطة علي که شنیتسلر در اين داستان و داستانهاي ديگر میان
عشق و مرگ برقرار ميکند مبین سنخیت يا دستکم ارتباط تنگاتنگ ايندو در هستيشناسي
اوست .البته اين نیز هست که در داستانهاي شنیتسلر اغلب روابط غيراخالقی میان زن و مرد
منجر به مرگ ميشوند .مثال ديگر آن را در خانم برتا گارالن ميبینیم که خیانت خانم روپیوس
در زناشويي به مرگ وي ميانجامد .شنیتسلر در داستانهايش زنان خیانتکار را – فقط زنان
خیانتکار را – به فنا ميکشاند و از اين طريق عمل آنان را محکوم ميکند – آنچنانکه
__________________________________________________________________________
 4قهرمان بازي در سپیدهدم.
 8قهرمان رمان ترزه :گاهشمار زندگي يك زن (.)Therese: Chronik eines Frauenlebens, 1928
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تولستوي با سرانجام شومي که براي آنا کارنینا رقم ميزند خیانت وي را محکوم ميکند.
داستانهاي شنیتسلر مشحون از زنان خیانتکار است .افزون بر آثار يادشده ميتوان از داستان-
هاي گلها ( ،)Blumen, 1894همسر مرد خردمند ( )Die Frau des Weisen, 1897و
ياور ( )Der Sekundant, 1932به عنوان نمونههاي آثار پرشماري نام برد که شنیتسلر در
آنها خیانت زنان را روايت ميکند .اما مردان خیانتکار در داستانهاي شنیتسلر اوال بسیار کم-

شمارتر از زنان بدکردارند و ثانیا کیفر نميبینند .فيالمثل قهرمان رمان اتوبیوگرافیك راه آزادي
شريك زندگي خود را بيپروا فريب ميدهد و با چند زن ديگر روابط عاطفي و حتي جنسي
برقرار ميکند ،بيآنکه مکافات يابد .از اين قاعده تنها مرداني که به حريم مردي ديگر تجاوز
کردهاند ،يعني با زني متﺄهل نرد عشق باختهاند ،مستثني ميشوند ،آنهم در مواردي ،مثال در
مردگان خاموشند ( )Die Toten schweigen, 1897که فرانتس ( )Franzحین ديدار با
معشوقة متﺄهلش دراثر سانحهاي ميمیرد ،يا در ياور که ادوارد لويبرگر ( Eduard
 )Loibergerجانش را برسر رابطه با زن اورپادينسکي ( )Urpadinskyميگذارد .باري
داستانهاي شنیتسلر حاکي از نگاه سنتي و مردساالرانة نويسنده به مناسبات زن و مرد و حقوق
آنهاست.
بهرغم آنچه گفته شد ،شنیتسلر زشتي کردار مرداني را که تنها به قصد کامیابي با زنان مي-
پیوندند و مسئولیتي درقبال آنان نميپذيرند به روشني نشان ميدهد و قساوت آنان را نمايان
ميسازد .در رمان ترزه :گاهشمار زندگي يك زن لذتجويي مردان پرشماري که برسر راه زن
جوان دام ميگسترند درنهايت وي را به کام مرگ ميفرستد و بدين قرار هريك از آنان سهمي
در سرانجام تلخي دارند که براي زن رقم ميخورد .در بازي در سپیدهدم شهوتراني ولنگارانة
ستوان ويلهلم کاسدا نتیجهاي شوم هم برايش درپي دارد .اينکه او شبي را با لئوپولدينه
( )Leopoldineبهسر آورده و سپس وي را ترک کرده سالها بعد نقش مهمي در مرگ
تراژيك افسر جوان ايفا ميکند.
 .3-3وین
آرتور شنیتسلر نويسندۀ وين است .او در وين زاده شد ،همة عمر ساکن وين بود و در وين
درگذشت .جاي تعجب نیست که صحنة عموم داستانهاي وي نیز شهر وين است .حتي در
داستاني چون خانم برتا گارالن که شخصیت اصلي ساکن وين نیست ،بخش درخور توجهي از
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ماجراها ،بلکه اهم آنها ،در وين ميگذرد .باري شنیتسلر آنقدر از وين و وينيها مينويسد که
خواننده فضاي فرهنگي و اجتماعي حاکم بر اين شهر در دوران زندگي نويسنده را به خوبي
درمييابد و حتي دروني ميکند ،چندانکه ميداند هريك از وقايع يا هر رفتار شخصیتهاي
داستانها در آن فضا چه اهمیت و معنايي داشته است .در جايجاي داستانهاي شنیتسلر سبك
زندگي اهل وين بازتاب يافته است که به عنوان نمونه ميتوان از عادت کافهنشیني و گشت-
وگذار آنها ياد کرد .خوانندۀ شنیتسلر همچنین با پارهاي خصوصیات شهر وين آشنا ميشود و،
حتي اگر آن را نديده باشد ،برخي مناطق و اماکن آن را به نام ميشناسد .بدين قرار شنیتسلر را
ميتوان ،دستکم در ادبیات مدرن ،از نخستین نويسندگاني دانست که آثارشان را با شهري
معین پیوند زدهاند .بعدها بسیاري هنرمندان از الگوي کساني چون او پیروي کردند و عالقة
خود به شهري را با جايگاه خاصي که در آثارشان به آن بخشیدند ابراز نمودند .نمونة آنها در
ادبیات آلماني هینريش بل ( )Heinrich Böllاست که بن را دوست ميداشت و اين شهر را
صحنة وقايع شماري از آثار داستاني خود قرار داده است.
 .0-3اروتيسيسم
در بحث از نمايشنامههاي شنیتسلر اشاره کرديم که معاصران وي او را به اروتیكنويسي و
بياخالقي متهم ميکردند .واقعیت هم اين است که ،اگر هنجارهاي دوران شنیتسلر را مالک
سنجش بگیريم ،اروتیسیسم رمانها و داستانهاي او – و البته نمايشنامههايش – درخور اعتنا
خواهد بود .لیکن با معیارهاي امروزي نميتوان شنیتسلر را اروتیكنويس بهشمار آورد .نکتة
تعیینکننده اينکه اروتیسیسم آثار شنیتسلر خود نه مقصود و مراد نويسنده ،که در خدمت تبیین
انديشة او و دريافت او از انسان است .شنیتسلر درمقام نويسندۀ روانکاو ميکوشد محرکها و
انگیزههاي کنش انساني را نشان دهد و از آنجا که درمیان آنها جايگاه مهمي براي غريزۀ جنسي
قائل است از توصیفات مربوط به اين غريزه ناگزير است .او بهويژه سعي دارد تعارض میان
«اصول اخالقي قديم» و «واقعیت رواني نو» را نمايان کند (–Nethersole 2007: 812
 .)813باري بیشتر از اين باب ،از باب کوششهاي روانکاوانه ،است که تصاوير اروتیك به
داستانهاي وي راه مييابد .سرانجام نبايد فراموش کرد که شرح نفسانیات در بسیاري از
داستانهاي شنیتسلر به قصد افشاي هرزگيهاي رايج در دوران و محیط پیرامون نويسنده
صورت ميگیرد ،يعني برخالف تصور منتقدان او نهتنها حاکي از بياخالقي وي نیست ،بلکه
اهمیت اخالق جنسي در چشم او و حساسیت وي نسبت به نقض آن را نشان ميدهد .به

037

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،62شماره  ،6پایيز و زمستان 077 0011

عنوان نمونه ميتوان از داستان دوشیزه الزه ياد کرد .در اين اثر زن جواني که خانوادهاش در
تنگناي مالي گرفتار آمده از مردي ثروتمند ياري ميطلبد .مرد از زن ميخواهد بهازاي اين
ياري بدن برهنة خود را به او نشان دهد و همین خواستة غیراخالقي سرآغاز يك فاجعة انساني
ميشود .بيترديد نويسنده در اين داستان کوشیده انحطاط اخالقي در وين دوران خود را به
تصوير بکشد ( )Leiß and Stadler 2007: 76و کوتهبیني است که اثر را هرزهنگارانه
بدانیم.
 .7-3انساندوستی
آثار شنیتسلر عمیقا انساندوستانه است .او که نويسندۀ عشق و مرگ است در چارچوب اين دو
موضوع اصلي داستانها و رمانهايش رنج انسانها را به رقتانگیزترين نحو روايت ميکند ،تا
چشم خواننده را به زوايايي از زندگي دردمندان بگشايد که شايد در واقعیت هرگز به صرافت
آنها نباشد .در داستان بلند مردن شنیتسلر روند رنجبار مردن مردي را حکايت ميکند که هنوز
جوان است و با زندگي پیوندهاي استوار دارد .وي از فرط وحشت ميخواهد زني را که
شريك زندگي اوست در سفر مرگ با خود همراه کند .بهرغم اين خودخواهي ،نويسنده بیم و
امید جانکاه مرد را ،از لحظهاي که خبردار ميشود به بیماري العالجي مبتالست تا زماني که
ميمیرد ،آنچنان روشن توصیف ميکند که حس همدردي هر خوانندهاي را برميانگیزد.
در داستان خانم برتا گارالن عشق است که موجب رنج ميشود .برتا ،بیوۀ جواني است که
چند سال پس از مرگ همسرش نیازهاي عاطفي و جنسي در او بیدار ميشود .وي ميکوشد با
معشوق دوران نوجواني خود ،امیل لیندباخ ( ،)Emil Lindbachدوباره رابطه برقرار کند .در
سالهايي که ايندو از يكديگر دور بودهاند ،امیل بدل به نوازندهاي برجسته با شهرت جهاني
شده است ،برتا اما زن بیوهاي است که در شهري کوچك و دورافتاده زندگي و با درآمدي
مختصر پسر خردسالش را بزرگ ميکند .شنیتسلر تحقیري را که زن جوان از جانب اين مرد
نابرابر با او متحمل ميشود ،زبوني و ذلت وي را که معلول موضع ضعیف اوست ،با ژرف-
نگري تام توصیف و خواننده را دچار ترحمي دردناک ميکند.
اما شنیتسلر گاه نیز خوانندگانش را به رنج انسانهاي فقیر و گرفتار در تنگناهاي طبقاتي
توجه ميدهد .در ترزه :گاهشمار زندگي يك زن قهرمان داستان ،ترزه ،زني است که از سال-
هاي نوجواني با فقري روزافزون دستبهگريبان است .اگرچه او مرتکب خطاهايي ميشود که
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زندگياش را در مسیري ناهموار مياندازند و سرانجامي شوم برايش رقم ميزنند ،مسبب اصلي
تیرهروزي و حتي اغلب خطاهاي وي فقر است .زن تنگدست و بيکس از آغاز جواني ناگزير
پرستار و معلم سرخانه ميشود و بارها رخت خود را از اين خانه به آن خانه ميکشد .در اين
میان مرداني هم از او سوءاستفاده ميکنند – مرداني که فقط زني در موقعیت اجتماعي ضعیف
او حاضر است کنار خود تحمل کند .شنیتسلر در اين «گاهشمار» با نگاهي جزءگرايانه فالکتي
را شرح ميدهد که ترزه به جبر موقعیت خانوادگي و طبقاتياش در آن افتاده و بهرغم همة
تالشهايش مفري از آن ندارد .او همچنین بيهويتي قهرمان داستان و فروپاشي فرديت او را
در سرماي حاکم بر روابط انساني در کالنشهر وين نشان ميدهد .درنهايت هم ترزه بهدست
پسر بزهکار خود که از او اخاذي ميکند کشته ميشود .بدين قرار ترزه :گاهشمار زندگي يك
زن قرابتهاي چشمگیري با آثار ناتورالیستي دارد ،اگرچه عبور از ناتورالیسم هدف اصلي
«وين جوان» بود – حلقهاي از نويسندگان و شاعران در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم که
شنیتسلر ،چنانکه پیشتر گفتیم ،از اعضاي آن بود .لیکن ،فارغ از مالحظات مربوط به سبك و
مکتب ادبي ،از نويسندهاي چون شنیتسلر که هرگز طعم تنگدستي را نچشید اينمايه همدردي
با ضعفا و اصوال درک مصائب آنان موجب حیرت است.
 .2-3ادبيات زوال
شنیتسلر در ادبیات آلمانيزبان ،درکنار کساني چون توماس مان ( )Thomas Mannو راينر
ماريا ريلکه ( ،)Rainer Maria Rilkeبه ادبیات زوال ( Decadent
 )literature/Dekadenzdichtungنیز منتسب است .تبیین ويژگيهاي ادبیات زوال چندان
آسان نیست ،هم ازاينرو گاه پاسخ دادن به اين پرسش که آيا اثري به آن تعلق دارد يا نه دشوار
است .لیکن به طور کلي ميتوان گفت اين شاخة ادبیات مدرنیستي و سمبولیستي در اروپاي
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم آثاري را شامل ميگردد که مبتنياند بر ذهنیت و
احساس تعلق به فرهنگي رو به زوال ( .)Wilpert 2001: 155علت اين زوال خستگي
فرهنگ از خود است ،فرهنگي که به اوج رسیده و نهايت ظرفیتهاي خود را محقق کرده
است .کانون ادبیات زوال فرانسه بود و نمونههاي کاملعیار آن را نزد کساني چون بودلر
( ،)Baudelaireماالرمه ( ،)Mallarméآرتور رمبو ( ،)Arthur Rimbaudژريس-کارل
ويسمان ( )Joris-Karl Huysmansو ادوار دوژاردن بايد سراغ گرفت .در آثار نمايندگان
آلمانيزبان ادبیات زوال تنها پارهاي از خصوصیاتي که براي آن برشمردهاند به چشم ميخورد
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( .)Wilpert 2001: 156آثار شنیتسلر را بیش از هرچیز حساسیتها و ظرافتهاي
روانشناسانة بهکاررفته در آنها با ادبیات زوال مرتبط ميسازد .درخصوص بعد روانشناسانه و
روانکاوانة داستانهاي شنیتسلر نسبتا به تفصیل سخن گفتیم .نگاه ژرف او به درون شخصیتها
و توصیف دقیق وي از فرايندهاي رواني او را ،در قلمرو زبان آلماني ،در صف اول نويسندگان
ادبیات زوال قرار داده ،جرياني که روايت موشکافانه از منظر روانشناسي يکي از ويژگيهاي آن
در حوزۀ داستاننويسي است.
اما جنبة ديگر و مهمتر ادبیات زوال که در برخي داستانهاي شنیتسلر جلوه ميکند همان
اصل و جوهر آن است ،يعني آگاهي اثرآفرين نسبت به تغییرات نامیمون فرهنگ و دوراني که
او خود را پروردۀ آن ميداند ،همچنین توصیف اين تغییرات .قهرمان داستان بازي در سپیدهدم،
ويلهلم کاسدا ،افسر جواني است در دوراني که جاه و جالل نظامیان در امپراتوري اتريش-
مجارستان رنگ باخته است 4.شنیتسلر اين را از طريق فقر کاسدا و از آن مهمتر با استفاده از
اين نماد که يونیفورم نظامي وي کهنه و رنگورورفته است نشان ميدهد .کاسدا با انگیزۀ کمك
به دوستي که در تنگناي مالي گر فتار آمده و البته بهبود بخشیدن به وضع خود به میز قمار رو
ميآورد .وي در بازي همة دارايياش را به کنسول شنابل ( )Schnabelميبازد و افزون بر آن
يازدههزار گولدن ،معادل درآمد سه تا چهار سال خود را ،به او بدهکار ميشود .مطابق قوانین
حاکم بر زندگي نظامیان در آن روزگار کاسدا براي حفظ شرف نظامي خود بايد دينش را
درظرف يك روز ادا کند .کنسول ،برخالف کاسدا که به روزگاران گذشته تعلق دارد ،نمايندۀ
نظم جديد اتريش است .او که گذشتهاش نامعلوم است و ظاهرا سابقة بزهکاري هم دارد حاال
مردي متمول است که کمر بسته تا افسر جوان را نابود کند .کاسدا از او ميخواهد که مهلت
پرداخت دين وي را تمديد نمايد ،لیکن کنسول که حین قمار هم عداوت خود را با حريفش
نشان داده اين درخواست را نمي پذيرد .حاال کاسدا يك روز مهلت دارد تا اين مبلغ هنگفت را
بهدست آورد .او در تکاپو براي فراهم آوردن پول از لئوپولدينه ،همسر دايي خود ،ياري مي-
جويد .لئوپولدينه نیز ،مانند کنسول شنابل ،نمونهاي از نقشآفرينان و برندگان دوران جديد در
اتريش است .او که پیشتر بیشوکم فاحشه بوده حاال بر ثروت دايي کاسدا ،ثروتي که دايي مي-
__________________________________________________________________________
 4درست معلوم نیست وقايع بازي در سپیدهدم در چه زماني اتفاق ميافتند ( ،)Scheffel 2007: 234لیکن زمان داستان
پیش از جنگ جهاني اول است ،هرچند شخصیتهايي که درمقابل ويلهلم کاسدا قرار ميگیرند ،همچنین مشکالت وي ،به
جهان پس از جنگ و فروپاشي امپراتوري اتريش-مجارستان تعلق دارند (.)Scheffel 2007: 238
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بايست براي کاسدا به ارث بگذارد ،چنگ انداخته و بدل به زني موفق در فعآلیتهاي اقتصادي
شده است .اما کاسدا ،پیش از ازدواج اين زن با دايي او ،شبي را با وي بهسر برده و بعد ،بي-
اعتنا به عالقة او به خود ،وي را ترک کرده است .حاال ،سالیاني پس از آن شب ،لئوپولدينه در
پاسخ به درخواست کمك کاسدا انتقام ميگیرد و نهتنها از ياري رساندن به او امتناع ميورزد،
بلکه وي را به عنوان مرد سخت تحقیر ميکند .کاسدا که نميتواند وجه الزم را فراهم کند چند
ساعت پیش از فرارسیدن موعد اداي دين خود را ميکشد .پس از مرگ وي و پیش از موعد

مقرر دايي که مبلغ را از لئوپولدينه گرفته از راه ميرسد ،اما با جنازۀ خواهرزاده روبهرو مي-
شود.
بدين قرار بازي در سپیدهدم زوال دوران و فرهنگي معین را به روشني تصوير ميکند،
همچنان که جايگزين آن دوران و فرهنگ را .اما در پاياني که شنیتسلر براي ويلهلم کاسدا رقم
زده نکتهاي پنهان است ،نکتهاي که اگر نميبود اثر را به ادبیات زوال نميتوانستیم نسبت دهیم،
و آن تمايل کاسدا به مرگ است .او خود را چند ساعت پیش از پايان مهلت پرداخت بدهياش
ميکشد که اگر چنین نميکرد مبلغ را از دايي خود دريافت و دينش را ادا مينمود .بدين قرار
وي زندگي خود را تنها در نماي کلي داستان به مالحظة شرف نظامي و از بیم رسوايي پايان
ميبخشد ،حال آنکه تحلیل مرگ پیش از موعد او ما را به نتیجة ديگري ميرساند :افسر جوان
خود را بیشتر براي گريز از نظم اجتماعي جديد ميکشد ،نظمي که زمام آن در دست تبهکاران
و فاحشگان نوکیسه است ،نظمي که او در آن جايي ندارد و نميخواهد که داشته باشد .ادبیات
زوال تنها فرورفتن فرهنگها را تصوير نميکند ،بلکه شرط الزم آن همدلي با فرهنگ درحال
زوال و تﺄيید خصوصیاتي چون «ضعف اراده» و «بیگانگي با زندگي» در شخصیت آخرين
وابستگان آن است ( .)Wilpert 2001: 155چنین خصوصیاتي از آن جهت تﺄيید ميشوند
که در کشمکش میان فرهنگ روبهزوال و توحشي که در حال شکل گرفتن است حاکي از
تعلق شخصیتها به اولي هستند .تمايل به مرگ نیز که از ويژگيهاي ادبیات زوال بهشمار مي-
آيد مبتني بر همین منطق است .شخصیتهاي وابسته به فرهنگ درحال اضمحالل را بیزاري از
ضدفرهنگ جايگزين به جانب مرگ سوق ميدهد ،چنانکه ويلهلم کاسدا مرگ را بر تن دادن
به نظم جديد ارجح ميبیند.

073

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،62شماره  ،6پایيز و زمستان 077 0011

نتيجهگيری:
آرتور شنیتسلر در زمرۀ بنیانگذاران ادبیات مدرن آلماني و از مهمترين نويسندگان و نمايش-
نامهنويسان اتريش است .او با تازهترين جريانهاي ادبي روزگار خود همگام و در پارهاي
زمینهها پیشاهنگ بود .خلاقیت وي تقريبا به سهم مساوي در دو زمینة ادبیات داستاني و ادبیات
نمايشي تجلي کرد و جايگاه رفیع او را در تاريخ ادبیات آلماني تا امروز محفوظ داشته است.
در حوزۀ ادبیات داستاني که موضوع اين مطلب بود ،نگاه موشکافانة شنیتسلر به روان انسانها،
تفحص وي در انگیزههاي پنهان کنش آنها و مهارت کمنظیرش در روايت افکار و عواطف
شخصیتها او را به عنوان نويسندهاي روانشناس و روانکاو شهرت بخشیده است .وي در
زمینة ادبیات زوال نیز از مشهورترين نويسندگان آلمانيزبان است و بخشي از آثارش با اين
مفهوم نهچندان روشن پیوند خورده است .البته بايد درنظر گرفت ادبیات زوال که شاخهاي از
ادبیات مدرنیستي و سمبولیستي اروپاست در قلمرو زبان آلماني نمايندگان زيادي ندارد .به-
عالوه در آثار همان چند تن آلمانيزبان نیز که به عنوان شاعر و نويسندۀ ادبیات زوال شهرت
دارند همة ويژگيهاي آن به چشم نميخورد .آثار داستاني شنیتسلر را بیش از هرچیز ظرافت-
هاي روانشناسانة آنها با ادبیات زوال مرتبط ميسازد ،همچنین تصاوير نقادانهاي که نويسنده
جايجاي – مثال در بازي در سپیدهدم – از تحوالت دوران و تغییرات فرهنگي در جامعة
اتريش ارائه داده است.
گرايش به اروتیسیسم نیز از ويژگيهاي بارز آثار شنیستسلر در مقايسه با متون داستاني
دوران اوست .لیکن اروتیسیسم شنیتسلر ،برخالف تصور برخي معاصران وي ،هرزهنگاري
نیست ،بلکه در خدمت تبیین تصورات اخالقي او و دريافت وي از انسان است .شنیتسلر که
نويسندهاي روانکاو است در جستوجوي انگیزههاي کنش انساني به غريزۀ جنسي ميرسد و
ناگزير توصیفاتي مرتبط با آن ارائه ميکند .پارهاي اوصاف اروتیك داستانهاي شنیتسلر نیز به
قصد افشاي هرزگيهاي رايج در محیط پیرامون نويسنده و در نکوهش اين بياخالقيها
صورت ميپذيرد .بدين قرار کجفهمي معاصران شنیتسلر بود که موجب ميشد به او انگ
هرزهنگاري و بياخالقي بزنند.
در اين مقاله پارهاي خصوصیات ديگر آثار داستاني شنیتسلر را نیز بررسي کرديم که بي-
ترديد در جذب مخاطبان به آنها مﺆثر بودهاند ،ازجمله صبغة انساندوستانة اين آثار .لیکن آنچه
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نزديك به يك قرن پس از مرگ آرتور شنیتسلر همچنان موجب محبوبیت گستردۀ داستانهاي
 تخیل خلاق او،او در جهان است بیش و پیش از هرچیز توان چشمگیر او در داستانپردازی
.در مقام راوی است
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