
 466 426 تا 400از صفحه ، 1041 بهار و تابستان، 1شماره ، 72دوره ، ادبيات معاصر جهانپژوهش 

 1735.263895.2020/JOR.10.22059: (Doi)ه دجييتال شناس

 29082908-88228822::(issn)شاپاي الکترونیکيشاپاي الکترونیکي        14141414-88228822: : (issn)شاپاي چاپي شاپاي چاپي 
 pajuhesh@ut.ac.ir، پست الکترونیك: ، پست الکترونیك: http//jor.ut.ac.irنشاني اينترنتي مجله: نشاني اينترنتي مجله: 

 

زدایی از  نگاهی نو به فرآیند افسونقدرت؛  یها و گفتمان دیآندره ژ
 یبازگشت از شورو در کتابکمونيسم 

 سبحان فيوضی
* 

 دانشجوي دکتري مطالعات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 **اهلل حسينی روح

 استاديار مطالعات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 (   4194تابستان بهار و ، تاريخ چاپ: 40/98/4199، تاريخ تصويب: 92/91/00دريافت:  خ)تاري

 
 چکيده

و استقرار نظام کمونیستي در اين کشور،  4042پس از پیروزي انقالب اکتبر روسیه در سال 
 آندره ژيداز آن جمله، . شهر بسیاري از روشنفکران آن زمان بدل شد سرزمین شوراها به آرمان

به همراه تني چند از دوستان  4011 در شوروي نويسندگان اتحادية سوي زا دعوتي بود که طي
خود، به آنجا سفر کرد تا سرزمین رؤياهاي خود را از نزديك ببیند. اما آنچه ديد و در بازگشت 

هاي بزرگ  تأسف و نومیدي از تحقق آرمان از حکايت نوشت شوروي از بازگشتتحت عنوان 
، اما به سادگي حاصل نشده است ژيدزدايي آشکار در متن  فسونانسان قرن بیستم داشت. اين ا

، گفتمان قدرت در يك میشل فوکودهد که طبق نظر  زمان از تأثیرات و عواملي خبر مي بلکه هم
ما در گذارند.  هاي فردي و جمعي نويسنده اثر مي دهند و بر انتخاب دورة خاص را شکل مي

 اتيبر نظر هیو با تک يخيه از روش پژوهش تارتا با استفاد میکن يمقاله تالش م نيا
هاي مرکزي قدرت و نقش آنها در فرايند  گفتمان کنش متقابل درکبه  نينو ييگرا خيتار

 بپردازيم. ژيدزدايي از کمونیسم در نگاه  افسون
، يبازگشت از شورو ،ديآندره ژگفتمان قدرت،  ن،ينو ييگرا خيتار سم،یکمون :واژگان کليدی

 ييزدا افسون
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   مقدمه
ترين  ، نويسندة فرانسوي و برندة جايزة نوبل ادبیات به عنوان يکي از شاخصآندره ژيد

رود. آثار او در مکاتب مختلف ادبي، از  نويسندگان فرانسوي قرن بیستم به شمار مي
و همگي، به رغم تنوع و تفاوت از  شود بندي مي دسته 8تا ادبیات ضداستعمارگرا 4سمبولیسم
  وجو و بیان حقیت. برند: شهامت در جست ي اساسي بهره مييك ويژگ

خواه و تحت تأثیر  نیز مانند بسیاري از روشنفکران عدالت ژيد، 4019هاي  در ابتداي سال
کند و  تبلیغات کمونیسم، به اين ايدئولوژي نوظهور و رژيم شوروي عالقه و گرايش پیدا مي

 نيااما،  .شود ميکشور  نيا يراه يشورو سندگانينو ي اتحاديةاز سو رسمي پس از دعوت
 يفرانسو اتيدر نشر يکارگر ستیاز حزب کمون يبازتاب مثبت بتواندرفت  يسفر که گمان م

در آن با  نويسنده شود؛ اثري که منتهي مي «يبازگشت از شورور»کتاب  انتشار کند به جاديا
جويد. اثر  تبري مي يشورو ربارةاز مواضع پیشین خود د زیانگ البته حزن و ميمال اریبس يزبان
 و ينیب واقعاي که  ؛ نکتهستخوردگي او بياز فري حياعترافات صر يحاو در واقع ژيد
موضوع به روشني قابل مشاهده  نياکند.  فکر فرانسوي را آشکار ميروشن نيا يريپذ قتیحق

 کمونیسم آرمان از زدايي ي توأم با افسونکتاب تنها اعتراض اما، نکته اينجاست که اين ،است
نما، روشنفکر در  اي متناقض گونه سازد که در آن به زمان وضعیتي را آشکار مي همبلکه  یست،ن

هاي  هاي مختلف قدرت قرار دارد. از اين منظر، واکاوي جنبه معرض تهديد و تأثیر گفتمان
یاسي، براي شناخت بافت س ،آندره ژيدمختلف اين متن و در واقع سفر و ماجراجويي سیاسي 

گونه که  تاريخي و اجتماعي قرن بیستم میالدي از اهمیت چشمگیري برخوردار است. همان
نمايندة میل متناقض و  آندره ژيدکند،  مينويس اظهار  نامه ، منتقد و زندگي1آلبرت. جي. گرارد

وچرا در برابر نهادهاي قدرت  چون متضاد روشنفکر مدرن به سوي آزادي فردي و تسلیم بي
 (.viiiگرارد است )

اي بازنمايي تاريخي از دورة بین دو جنگ  به عنوان گونه آندره ژيداين پژوهش به مطالعة اثر 
پردازد. براي اين منظور طبق  و پويايي زندگي روشنفکري در فرانسة آن زمان مي ،جهاني

ود ش اين محصول ادبي نوعي ساخت زباني در نظر گرفته مي 1گرايي نوين نظريات مکتب تاريخ
که خود محصولي ايدئولوژيك يا نوعي ساخت فرهنگي است. از سوي ديگر، بر اساس نظرية 
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اي است  ، تاريخ پديده8و نظرية متنیت تاريخ اسیفن گرينبالت 4میشل فوکوگفتمان قدرت 
 ،شود و براي مثال، متون ادبي هاي مختلف کنش متقابل برقرار مي پیچیده که در آن بین گفتمان

شوند. در اين فضاي کنش متقابل،  هاي اجتماعي درهم تنیده مي رانه يي با پیشطي فرآيندها
هاي  هاي براندازانة متون ادبي براي ابراز گفتمان گرايان نوين غالبا  در پي کشف روش تاريخ

، امکان بسیار خوبي براي مطالعة ما ژيدشده هستند. در اين رابطه متن  رفته يا سرکوب ازدست
هاي  پرسش اصلي ما در اين پژوهش اين است که چگونه گفتمان ،در واقعکند.  فراهم مي

اش به اين آرمان را فراهم  از کمونیسم و دلبستگي ژيدزمان امکان جدايي  مرکزي قدرت هم
سازند؟ براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا با بررسي شرايط و بافت تاريخي قرن بیستم در  مي

هاي  دو جنگ، به تحوالت سیاسي، اجتماعي، نفوذ جريان فرانسه و مشخصا  دورة تاريخي بین
روشنفکري و چگونگي گسترش ايدئولوژي کمونیسم در اين کشور خواهیم پرداخت. در ادامه 
با تمرکز بر چرايي گرايش روشنفکران فرانسوي به شوروي و فرهنگ روسي، برد و تأثیر 

مطالعه خواهیم کرد؛ موضوعي که با هاي سیاسي در فرانسه  انقالب بلشويکي را بر ايدئولوژي
تالش روشنفکران فرانسوي براي جلوگیري از گسترش فاشیسم در اين دورة ويژه از تاريخ 

 سندهينو نيا شيدر گرا سمیسیکاتول ي گفتمانسزا به ریتأث لحاظبا  ت،يدر نهاقابل توجیه است. 
 نیبه عنوان سرزم يشورو تیجذاب سنده،يبه عنوان روشنفکر  نو ديژتعهد  ةمسئل سم،یبه کمون

 ،يخيتار ةدور نيغالب ا يدئولوژياو و همراهان سفرش از ا جدايي زیو ن يجنس يها يآزاد
 داد. میقرار خواه يرا مورد واکاو سندهينو نيا يفکرو روشن يادب يزندگ

 روش پژوهش .1
 نديرآروش به عنوان ف نياست. ا «1يخيروش پژوهش تار»مقاله  نيما در ا ةروش مورد استفاد

زمان  عيها بر وقا آن ریگذشته و تأث عيوقا لیبا هدف تحل ،گذشته يدادهايرو يمعنا يواکاو
 ةو انباشت ساد يآور با فراتر رفتن از جمع يخي. روش پژوهش تارشود يحال در نظر گرفته م

 ني. در اپردازد يو شواهد م ها تيها، روا داده لیمنابع، تحل يانتقاد يبه بررس يخيتار عيوقا
و تحول دوران حاضر  يریگ گذشته بر شکل راتیمند تأث نظام يا وهیش هتا ب شود يروش تالش م

و  يا نهیزم يوندیزمان گذشته و حال پ نیب از اين رو،(. 482-19 شود )برگ و لون يبررس
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و  طیموضوعات دوران معاصر با مح ةهرگونه پرسش دربار، و در نتیجه کند يبرقرار م يبافتار
پژوهش  میاستفاده از مفاه گیرد. به عبارتي، قرار ميگذشته در ارتباط  يو فرهنگ يماعبافت اجت

 معاصر مؤثر واقع شود.  يو اجتماع يمسائل فرهنگ فهمدر  تواند يم يخيتار
منابع موجود و در  لیو با کمك تحل دادهاستيرو يمعنا ریبر تفس يبتنم يخيپژوهش تار

منابع »و « منابع دست اول»به دو نوع  يخيدر پژوهش تار ها . منابع دادهشود يدسترس محقق م
که به ويژه نوع اول از اهمیت و ارزش شاياني برخورد است.  دنشو يم يبند طبقه« دست دوم

که در اسناد،  کند ياشاره م يعيآن دسته از وقا يها تيها و روا منابع دست اول به گزارش
 ييو مطبوعات بازنما میبر مشاهدات مستق ينمبت يها ادداشتي ،يادب ،يآثار هنر ها، نامه

و  رندیپژوهشگران قرار گ ةخود مورد استفاد يبه شکل اصل توانند يگونه منابع م ني. اشوند يم
 نيها از ارزشمندتر داده لیمنابع اص نيشوند. ا دیاز جمله ترجمه بازتول يگريد يها به واسطه اي
در  ايو  انيچرا که در جر ؛شوند يظر گرفته مدر ن يخيمنابع پژوهش تار نيقابل اعتمادتر و

مورد  عيدر وقا ايکه  شوند يخلق م يتوسط افراد ايو  نديآ يم ديپد يخيتار يدادهايرو يحوال
ت یواقع نيا دياند. اما با به عنوان شاهد حضور داشته اياند و  بوده ریدرگ ما یمستتق يخينظر تار

گروه  ايمؤلف و  يها يریگ ادراک و جهت ریأثتحت ت يمنابع همگ نيرا در نظر داشت که ا
-2 ونی)گ مانده است يباق يخيتار يدادهاياز رو شانيها هستند که اسناد و گزارش يا ژهيو

101.) 
 چهارچوب نظری  .1.1

ابداع شد.  8فن گرينبالتیاستبار توسط منتقد آمريکايي  براي اولین 4گرايي نوين اصطالح تاريخ
متون ادبي و غیرادبي  متعلق به  ارز ي و ادبي بر پاية مطالعة هماين رويکرد در مطالعات تاريخ

گرايي نوين اهمیت و برتري  صرف   يك دورة ويژه از تاريخ استوار است. به اين معنا که تاريخ
زمینة تاريخي،  زمینة ادبي و پس انگارد. اين مکتب به جاي توجه به پیش متن ادبي را ناديده مي

شود.  ها شناخته مي ادبي و غیرادبي همراه با بررسي کنش متقابل بین آنمتون يکسان به مطالعة 
کند. در نتیجه،  اين رويکرد را با متنیت تاريخ و تاريخیت متن تعريف مي 1لويیس مونتروز

گرايي نوين در مطالعات خود بر اهمیت اصلي و ابتدايي امر ادبي تأکید چنداني ندارد  تاريخ
 (.411 )بري
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اي  گونه به مختلف يبالغ يها و ساختارها گفتمان ،يدر متون ادب کرد،يرو نيامطابق با 
 سوي به» ةدر رسال نبالتيگر فنیاستبه گمان  با يکديگر کنش متقابل دارند. دهیتن درهم

 نينو ييگرا خيتار زبخش يتما يها از نشانه يکي يشناخت روش ي ، خودآگاه«4فرهنگ يقایبوط
 دیتول نديفرآ نينو ييگرا خيتار ني. بنابرا(482: 4009بالت، )گرين است يدر مطالعات فرهنگ

هنر از محصوالت،  از اين ديدگاه،. کند يم يتلق يفرهنگ يعمل کاربست  يرا نوع يمتن ادب
 . (41: 4022)گرينبالت،  شده است لیخاص تشک يفرهنگ يها کاربردها و گفتمان

هستند که  يا ژهيو يو اقتصاد يتماعاج طيمحصور در بافت و شرا يمتون ادبکه،  خالصه اين
عنوان  چیبه ه طيشرا نياست که ا نيمهم ا ة. اما نکترسند يم فو به مصر شوند يم دیدر آن تول

 دگاه،يد ني. طبق اردیقرار گ يو دگرگون يسيمدام در معرض بازنو ديبا خيو تار ستیثابت ن
به شمار  يا ژهيو يهنگاست که محصوالت فر ياجتماع يها رانه شیاز پ يبخش يمتن ادب

 ييگرا خيتار ي. نوآورديآ يبه نظر م اهمان فرهنگ آشکار يدئولوژيآن در ا راتیو تأث نديآ يم
ارز  حال حاضر هم خيتار ةبا مطالع خيتار ةاست که طبق آن مطالع يبازشناس ينوع نينو

رگون شدن مدام در حال ساخته شدن، نوشته شدن و دگ خيجهت تار نیبه هم شود؛ يانگاشته م
 افتهي انيخاص و پا يمقطع تشريح به ديبا خيکه تار يسنت نگاران خيتار ةدیعق است، برعکس 

 (.482 اليرو و بپردازد )بنت

 يفرانسو لسوفی، ففوکو شلیم يها خود را از نوشته يها فرض شیاصول و پ نينو ييگرا خيتار
آغاز  خيمفهوم تار فيازتعرمتناقض فوکو با ب و بعضا  دهیچیپ يةاستخراج کرده است. نظر

 ؛کند ينم يبررس يرا به صورت خط خيتار فوکواز مورخان گذشته،  ياری. برخالف بسگردد يم
 مند تيغا يروند خيتار فوکو ةدی. به عققائل نیست يتصور انيو پا انهیآغاز، م خيتار ياو برا

 نهاد، فرد، ةق ارادطب تواند ينم خيتار نیچن . همستین ليمشخص متما يهدف يندارد و به سو
 يه وروابط دوسو فوکواز منظر  خيشود. در عوض تار ریتفس ييماورا يقدرت اي و سلسله

 ةاست که مردم به واسط يو هنر يمذهب ،ياسیس ،يمختلف اجتماع يها از گفتمان يا دهیچیپ
 ياه گفتمان نیکنش متقابل ب از طرفي ديگر. دنکن يموجود را درک م تواقعی و کرده تفکر آن

از  فوکودارد که  يبستگ ييالگو اي پارچه كيبلکه به اصول  ستین تصادفيمختلف به صورت 
درک خود را از  خياز تار اي دوره هر تفکر و زبان ة: به واسطکند يم ادي 8ستمهیآن به عنوان اپ
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ها  قضاوت زیدرست و نادرست و ن يارهایمع بیترت نیو به هم دهد يگسترش م تیواقع
 (.414 )برسلرگردد  مي هارائ بد و خوب ةدربار
 پيشينۀ پژوهش  .1.7

منابع موجود در  نيتر از مهم يکيبه عنوان  8نوکيو شلیم ةنوشت 4قرن روشنفکرانکتاب 
. رود يفرانسه به شمار م يو اجتماع ياسیس يها تیفعال ةنقش روشنفکران در صحن يابيارز

در  ديآندره ژ يدیبه نقش کل «1ديژ يها سال»کتاب با عنوان  نيا ياز سه بخش اصل يکي
 كيکه خطر  ييها . سالپردازد ياول م يجنگ جهان انيفرانسه پس از پا يروشنفکر يفضا

استوار کرد که تعهد آنان به  دهیعق نيروشنفکران را در ا هاز گذشت تر نیخون يجنگ گر،يجنگ د
از  ييرها يبرا يجراه خرو تواند يمقابل و مخالف آن م يها شهيبه اند اي يو دموکراس يآزاد
با عنوان  يگريد ةدر مقال نوکيو شلیمبزرگ شود.  يتراژداز وقوع  يریبست و جلوگ بن
دهد. به عقیدة او وظیفة  مسئلة تعهد را مورد مطالعه قرار مي «1به عنوان روشنفکر سندهينو»

اجتماعي -هاي سیاسي روشنفکر  متعهد همان دخالت فردي يا جمعي در مجادالت و درگیري
 به بررسي ابعاد 1بازگشت از شوروي  آندره ژيددر مقالة خود با عنوان  8ماريا گوبینسکااست. 

به اين کشور به منظور کشف سرزمین موعود  4011در سال  آندره ژيدمختلف سفر 
بارة در ژيد ةانگرايآرمانشهر سابقا  دگاهيدورزد. او در نوشتار خود  روشنفکران مبادرت مي

 تقبیحبه  ژيد نيآغاز اشتیاق گوبینسکابه عقیدة . داند مي دکنندهیناام اریبس ي راشورو سمیکمون
 ياسیو س يادب هاي یطاو از مح طردباعث  خود که اي کند؛ مسئله تغییر مي يستینظام کمون

همسفران شوروي  آندره ژيد در در رسالة دکتري خود به نام  2فلورانس لويیزا تاکسگردد.  مي
 دو نیب ة تاريخيدر دوري شورو ریبه اتحاد جماه را فرانسه مندي هعالق يها بنیان 40112سال 
رشته  نياز چند ها اين بنیان گیرد که گونه نتیجه مي ينا تاکس. کند توصیف مي دهیچیپ ،جنگ
 نوزدهمها در قرن  از آن يبرخ .دهیتن درهم يواگرا، گاه يگاههايي  رشتهشده بود،  لیتشک
 يمانند جنگ جهان ستمیقرن ب يها دهيدر پد شهير گريد يکه برخ يالند، در حا هشد ريزي پايه
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و  ديژ ةمورد عالق ياصل ةنیچهار زماو در اروپا داشتند.  سمیو ظهور فاش هیروس انقالباول، 
. هیروس فرانسه به فرهنگ  مندي عالقه : اوال ، رشد کند بدين ترتیب معرفي مي را سفرشهمراهان 

و  اتیدر فرانسه هم از نظر ادب يشورو ریو اتحاد جماه لشويکيب انقالب ری، تأثا یثان
در اروپا و  سمی. سوم، ظهور فاشياسیس يدئولوژيو هم از نظر ا اتیبر ادب يتنمب يها سازمان

  .يجنس هاي يآزاد نیبه عنوان سرزم يشورو ریاتحاد جماه ةچهارم، جاذب
زنمايي بخشي از تاريخ اروپا، در ساية در با ژيدرو به زعم ما مطالعة اثر  نوآوري پژوهش پیش

است. اين پژوهش سعي  میشل فوکوگرايي نوين و مشخصا  تئوري گفتمان قدرت  مکتب تاريخ
هاي مختلف قدرت در کتاب  کند تالشي باشد براي واکاوي کنش متقابل میان گفتمان مي

ها با امکان  آن ةقدرت و رابط يمرکز يها درک گفتمانتالشي که با هدف  بازگشت از شوروي؛
 .پذيرد صورت مي ديژر اثدر  سمیاز کمون زدايي افسون

 فرضيۀ پژوهش: .7
کنش  در قالب  آندره ژيد بازگشت از شوروي زدگي در کتاب  رسد فرآيند افسون به نظر مي
هايي که در نهايت بر اين فرايند  دهد، گفتمان هاي  مختلف  قدرت رخ مي گفتمان متقابل بین

توان به تأثیرات فراگیر انقالب  مي ،ها سازند. از جمله اين گفتمان اثر مي را بي غلبه کرده و آن
هاي  گیري در جهت آندره ژيدهاي جنسي ممنوعة  اهمیت گرايش ،شوروي و فرهنگ روسي

 اشاره کرد.  ،هاي جنسي عنوان سرزمین آزادي ابتدايي او در رابطه با شوروي به
 ميالدی های مختلف قرن بيستم شرایط و بافت .6

 بافت تاریخی فرانسۀ قرن بيستم ميالدی  .6.1

و  ها يکش نسل ،يضداستعمار يها جنگ ،يجهان يها جنگ ت،یانسان خيقرن تار نيتر نیخون
درک  مشرف بود. يالدیم ستمیسراسر بر قرن ب دهايتهد نيا ةهم يةسا ؛يجمع دسته يها قتل

هايي که مردم  ه است. کشمکشها به واسطة درک گسترش ناسیونالیسم قابل توجی اين کشمکش
مختلف را در برابر يکديگر قرار داد و در نتیجة گسیختگي ايجاد شده به دنبال انقالب 
بولشويکي حاصل گرديد؛ انقالبي که روسیه را به اتحاد جماهیر شوروي مبدل ساخت. به 

د. از همین جهت، اين قرن به صحنة رويارويي ايدئولوژيك کمونیسم و مخالفان آن شبیه بو
کمونیسم انتشار يافته در میان جوامع اروپايي به  طرفي ديگر، گسترش نازيسم نیز به دنبال آنتي

گر جنگ سردي است که جهان را از  چنین هراس از کمونیسم شوروي بیان وقوع پیوست. هم
به دو پاره تقسیم کرد. در اين میان فرانسه با ايفاي نقش محوري در صحنة تحوالت  4012سال 
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هاي استعماري ياد  هاي جهاني و جنگ اي از جنگ رني حاضر شد که از آن به عنوان ملغمهق
زمان به عنوان قرباني، قهرمان و ضدقهرمان شناخته  ها هم شود. فرانسويان در اين کشمکش مي
بین نماند. در  گرفته در اين قرن خوش هاي شکل توان در برابر پیشرفت شود. با اين همه، نمي مي

ة همین دوران بود که مسیر مدرنیته پیموده گرديد و فرآيند دموکراسي و آزادي در اين فرانس
 (.114کشور تسهیل شد )فايه 

 های روشنفکری و تحوالت اجتماعی در فرانسه جریان  .6.7

در  انتیمحکوم به خ فسر ا، 8از ديدگاه اجتماعي پس از ماجراي دريفوس 4روشنفکر ةواژ
هاي سیاسي و  ين افسر ارتش به عنوان يکي از بزرگترين بحران. محاکمة افرانسه پديدار شد

(. موضوع 412-412دهکردي و فرهادي  شود )فرزانه اخالقي جمهوري سوم فرانسه شناخته مي
مجرمیت اين افسر يهودي که به جاسوسي و افشاي اسناد محرمانة فرانسه به امپراطوري آلمان 

افکار عمومي گرديد. در پي قضاياي مربوط به محکوم شده بود، باعث برانگیختگي گستردة 
گناهي دريفوس و در  دريفوس جامعة فرانسه به دو جناح کامال  مخالف تبديل شد. طرفداران بي

اي که  . بدين ترتیب مسئله(42 )الوس ها و طرفداران مجرمیت او اي ديگر، ضددريفوسي جبهه
کند، اعالم حضور گروه  ه ميهاي سیاسي آن در اين رويارويي جلب توج رغم وجهه علي

ها و دانشجوياني است که با عنوان پیشتازان  جديدي از نويسندگان، هنرمندان، دانشگاهي
دهند  هاي سیاسي مي هاي جهاني به خود اجازة مداخله به صورت جمعي در مناقشه ارزش

ن، وکیالن، . جبهة طرفداران دريفوس به واسطة استادان دانشگاه، متفکران، پزشکا(10کريستف )
اعالم حضور  1ژان ژورسها به رهبري  کم با پیوستن چپ مدافعان ايدئولوژي خردگرايانه و کم

شد که بعدها  شناخته مي 1هاي شاخص سوسیالیسم پارلماني به عنوان يکي از چهره ژورسکرد. 
امیل هاي سیاسي فرانسه شد. در همین دوران،  وارد صحنة فعالیت 8با عنوان اعضاي مستقل

در اولین مقالة خود راجع به  زوالوارد ماجراي دريفوس شدند.  2ژرژ کلمانسوو  1زوال
تواند جلودار آن باشد  حقیقت در جريان است و چیزي نمي»نويسد که:  گونه مي دريفوس اين

شمار  هاي بي شود که براي دفاع از حقیقت بايد علیه دروغ به زودي متوجه مي زوال(. 29)کام 
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ها مخالفت خود را اعالم کند؛ حقیقتي که توسط مراجع قدرت  سمیت ها و آنتي ناسیونالیست
هاي ضديهودي  اي و ضمن اشاره به گرايش با نگارش نامه زوالشود. بدين ترتیب  انکار مي

هاي واهي و بدون  کند که به کاپیتان دريفوس اتهام ارتش فرانسه حکومت مرکزي را محکوم مي
دم(  )سپیده 8در روزنامة اورور« 4کنم... ! من متهم مي»نامه با عنوان شواهد وارد شده است. اين 

در معناي سیاسي آن به همة کساني  1با استفاده از واژة روشنفکر ژرژ کلمانسوبا سردبیري 
بدين  (.842)کلمانسو  گناهي آلفرد دريفوس برخاسته بودند اشاره داشت که به دفاع از بي
با تالش براي مداخله در امور سیاسي و اجتماعي به منظور دفاع ترتیب، پیدايش واژة روشنفکر 

هاي بعد از اين روشنفکر خود را صاحب اين حق و  نسلدر ادامه، خورد.  از حقیقت پیوند مي
هاي مردم زحمتکش و در پي يك  اعتبار دانستند که طرفدار نظام نويني باشند که به نام توده

ومت رسیده بود و داعیة استقرار يك جامعة ايدئال را انقالب سوسیالیستي در روسیه به حک
بیني کمونیستي بود که روشنفکران بسیاري را در  اين نظام نوين همان جهان (.2داشت. )وينوک 

توجهي از اين افراد را  آرماني که شمار قابل سراسر جهان براي يك آرمان واحد متحد کرد.
چنین فقط به انديشیدن و نوشتن بسنده  ها هم آن اي بدون طبقه کرده بود. درگیر افسون جامعه

نکردند بلکه وارد میدان عمل شدند و تعهد اختیار کردند. پس از فجايع جنگ جهاني اول، 
آورند، و در اين میان، انقالب  روي مي 1باوري هاي تازة جهاني به صلح روشنفکران در برابر نظم

اي  اي است براي يك جامعه و مقدمه روسیه براي بسیاري از روشنفکران سرمنزل مقصود
اين شیفتگي به اتحاد بازگشت از شوروي، در همین کتاب  ژيد(. 0-48آرماني مطلوب )

 کند:  جماهیر شوروي را چنین بیان مي

اعالم  يام را نسبت به شورو به تعجب و عالقه ختهیکه من احترام آم ستاکنون سه سال ا
 دیزده شده است که قلبوب ما را آگنده از ام يا سابقه يب ةربججا دست به ت ام. در آن کرده

که  کند يم يو منتظر جهش کند يم يمیعظ يها شرفتیجهت منتظر پ نيو ما را از ا سازد يم
بکشاند... سرنوشت فرهنگ در افکار ما به  شيبه دنبال خو يرا به طور کل تيقادر باشد بشر

 د،ي)ژ کرد... میجهت ما از آن دفاع خواه نيوابسته است و بد يشورو ریسرنوشت اتحاد جماه
4028 :2-84). 
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 گسترش ایدئولوژی کمونيسم در فرانسه  .6.6
 ها كيتوسط ب لش و 4042در ماه مه  سال  4يشورو تیالسیسوس ریاتحاد جماه ستیحزب کمون

 4009کشور تا سال  نيا يرسم ياسیو تنها حزب س نيتر يو به عنوان محور ديگرد لیتشک
کرد.  تیآغاز به فعال 4202در سال  8هیروس يدموکرات کارگر الیحزب سوس. شد يشناخته م
شد.  می( تقستي)اکثر 1كي( و بلشوتی)اقل 1كيدو قسمت منشو بهحزب  نيا 4091در سال 

 تیالسیسوس ریاتحاد جماه ستیحزب کمون میمستق ياین نیلن ریميوالد يبه رهبر ها كيبلشو
قدرت را به نفع خود  4042انقالب اکتبر  يست در پحزب توان ني. اروند يبه شمار م يشورو

 اتياز نظر نیکه لن کاليو راد يانقالب يشخوان ةسپس به واسط ها كي. بلشوردیبه دست بگ
مسلحانه  ةرا مبارز طبقه يب ةبه جامع دنیو رس يدار هياز سرما ييمارکس ارائه کرده بود، راه رها

الملل که  و به دنبال سومین کنگرة بین 4089سال مدتي پس از انقالب اکتبر، در  .دانستند يم
شود. حزبي که از اين  نیز تأسیس مي 8حزب کمونیست فرانسهريزي شده بود،  توسط لنین طرح

اي را در جامعه و تاريخ روشنفکري فرانسه و جهان به خود اختصاص  پس جايگاه ويژه
اران است و همة منابع و د دهد. به عقیدة اعضاي اين حزب، جهان در محاصرة سرمايه مي

شود. تالش اين گروه براي مبارزه با نابرابري  ها استثمار مي هاي انساني توسط آن فعالیت
رود. از طرفي ديگر،  شان به شمار مي هاي ترين فعالیت اجتماعي و توازن در توزيع ثروت از مهم

دانست: اولي، رابطة  کم از سه جهت از ديگر احزاب فرانسه متمايز توان اين حزب را دست مي
آن با با طبقة کارگر، دومي جايگاه آن در جامعة فرانسه و ديگري پیوند آن با کمونیسم 

 (. 4-48الملل )ايدرث  بین
بدين ترتیب آرمان کمونیسم بسیاري از روشنفکران فرانسوي را زير يك پرچم گرد هم آورد. 

عصر خود به افسون  ن برجستة همهم مانند بسیاري از روشنفکرا آندره ژيددر اين میان، 
داري  شوروي گرايید. اين روشنفکر در اين تجربه، جايگزيني نويدبخش براي جوامع سرمايه

بخش در  چنین کمونیسم را به مثابه يك نقطة عزيمت نوين و الهام دوران خود ديده بود. او هم
در خاطرات خود  ژيد 4018دانست. در سال  بخشي و بهبود جامعه و نوع انسان مي راه سامان

من هیچ چیز را به اندازة استراحت، آموزش و فرهنگي که در شوروي هست، »گونه نوشت:  اين
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(. اين اظهار نظر بخشي از ديدگاه او دربارة خلق انسان نوين 812: 4012)ژيد، « پسندم نمي
ه عقیدة او رود. ب همراه با اخالقیات و درک فرهنگي باالتر در سیستم کمونیستي به شمار مي

مدار، نويسندة متعهد يا روشنفکر بايد از اتحاد جماهیر شوروي حمايت کند  وجدان اخالق
 .(418 )کانوا

 دورۀ بين دو جنگ و گرایش روشنفکران فرانسوی به شوروی .0

 گرایش روشنفکران فرانسوی به فرهنگ روسی  .0.1

بخشي داشت.  دهیچیپ يتیجنگ ماهدو  نیب ةدر دور يشورو ریفرانسه به اتحاد جماه گرايش
 يها دهيدر پدهاي ديگر آن ريشه  بنیان نهاده شده بود و بخش پیشیندر قرن  از اين گرايش

 ةنی. چهار زمداشت در اروپا سمیو ظهور فاش هیروس انقالباول،  يمانند جنگ جهان ستمیقرن ب
: نام برد به شوروي و فرهنگ روسي و همراهان او ديژ گرايش توان در رابطه با يرا م ياصل

در  يشورو ریانقالب و اتحاد جماه ری، تأثدوم. هیفرانسه به فرهنگ روس گرايش، رشد نخست
در اروپا؛ و  سمی. سوم، ظهور فاشياسیس يدئولوژيا لحاظو هم از  يادب لحاظفرانسه هم از 

 (. 2ي )تاکس جنس هاي يآزاد نیبه عنوان سرزم يشورو ریاتحاد جماه ةچهارم، جاذب

 در فرانسه یاسيس یها یدئولوژیو ا اتيبر ادب یکیانقالب بلشو ريثنفوذ و تأ  .0.7

انعکاس  يکشور برا نيا سندگانياز نو ياریبس تالشدو جنگ در فرانسه با  نیب يها سال
نويسندة  4جان فالورگونه که  همان همراه است. اتیطبقه کارگر در ادب يها و دغدغه ها ينگران
ها سنت نوشتار عامیانه به منظور  کند، در اين سال ار مياظه 8ادبیات و چپ در فرانسه کتاب

 پس از کارگر که ةطبق(. 8آيد )فالور  هاي مختلف زندگي طبقة کارگر پديد مي توصیف جنبه
در  کمك کرده بود، يصنعت اریکشور بس كيشدن فرانسه به  ليتبد ندياول به فرآ يجنگ جهان
در  يدو مکتب ادب ب،یترت نيبد .شود مي يسایس هاي بیش از پیش درگیر فعالیت اين دوران

مردم  ةعام اتیادب اندنيروش نما نيبهتر ةدربار ي راگوناگون يها دهيا و ابندي يفرانسه توسعه م
 نيا ياصل يها يژگيو يبررس ياما برا. 1ييايپرولتار اتیو ادب 1سمی: مکتب پوپولدهند ارائه مي

 يها سال يو اجتماع يخيبافت تار ديبا 4042تبر ها از انقالب اک آن راتیو تأث يدو مکتب ادب
  (.42)تاکس  دو جنگ را در فراسه مورد توجه قرار داد نیب
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 يکه از قبل از جنگ آغاز شده بود اشکال ادب يروند ي، ط4084پس از انقالب اکتبر و تا سال 
 يوعمند به پرورش ن عالقه كيدوران دولت بولشو نيدر ا .گردند يمنسوخ م نیشیموجود پ

روند به سمت مکتب  نيا .ردیقرار بگ ي مردمبانیآن مورد پشت ةبود که بتواند به واسط اتیادب
د بازتاب داده ش 4سميکه بعدها توسط فوتور يکرد؛ مکتب دایپ شيگرا يچپ افراط اتیادب
نويس روس به عنوان يکي  شاعر و نمايشنامه 8(. براي نمونه، والديمیر ماياکوفسکيxv استروو)

آثار او توانست اين جنبش شود.  ويسندگان شاخص جنبش فوتوريسم در نظر گرفته مياز ن
ادبي را در میان عامة مردم گسترش دهد و از آن به عنوان سالحي براي انقالب و پروپاگاندا 

و دولت بدون چالش  ستيشاعران فوتور نیب يکينزد نيوجود، ا نيبا ااستفاده کند )همان(. 
راه  قياز طر نیامر دولت همچن نيبا درک ا ها وجود داشت. آن نیب يت اساساختالفا راينبود، ز

 يها نهیبا هدف فراهم کردن زم اتیهنر و ادب ةنیدر زم يسازمان دولت ك، ي1پرولکولت يانداز
 يکتاتوريدر خدمت د يطبقات ي واقع هنر  كي جاديدر ا يسع ييايهنر کامال  پرولتار نشيآفر

سمپاتي و احساس عمیق همدلي که  ژيدرو  (. در گزيدة پیش81-2س )تاک داشت ياييراپرولت
توان از تأثیرات انقالب و ادبیات  شود را مي با ديدن مردمان فرودست در او برانگیخته مي

 بلشويکي دانست:

بس  يزیدر نظر من چ گذرند، يما م يرو شیاز پ دميد يکه آن روز م ریآن انبوه مردم فق يول
ها  . و چه بسا از آندادند ياست از خود نشان م ييبايچه ز از آن زتریآم نیتحسو  زتریانگ احترام

 تيورو ف يبه آسان ایدن يجا چیقلبم بفشارم! در ه يو رو رمیدر آغوش بگ کردم يرا که آرزو م
و گرم برقرار  قیتماس عم -با هرکس که دلتان بخواهد-مردم  ةبا هم توان ينم ياتحاد شورو

عالقه و  يها است رشته ينگاه کاف كيفقط  يزود و گاه يلی. خختير کرد و طرح مراوده
و به  يشورو ةبه انداز ایدن يجا چیدر ه کنم يگمان نم ي. آرزدیآم يدر هم م ديشد يدوست
نظر از  را درک کند. صرف تیاحساس انسان رومندیو ن قیعم يجا آدم بتواند به صورت آن يآسان

و برادر  قیخودم را رف مانهیصم قدر نيا ایاز دن يا نقطه چیها من هرگز و در ه اختالف زبان
 .(12-2: 4028 د،ي)ژ ام احساس نکرده گرانيد

 گسترش فاشيسم در اروپا  .0.6
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در شهر پاريس برگزار  4المللي نويسندگان براي دفاع از فرهنگ ، اولین کنگرة بین4018در سال 
ادبي تاريخ قرن بیستم قلمداد  ترين رخدادهاي شود. اين کنگره به عنوان يکي از مهم مي
کنندگان  توجهي از مشارکت شود. اهمیت آن نیز در نگاه نخست به دلیل حضور شمار قابل مي

شود. در میان افراد اسامي نويسندگان  از سي و هشت کشور مختلف در نظر گرفته مي
و ...  8مالرو آندره، آندره ژيد، 1برتولت برشت، 1آندره برتون، 8لويي آراگوناي چون  برجسته
هاي سیاسي،  شود. باري، براي درک اهمیت اين رخداد، الزم است تا با توجه به زمینه ديده مي

به عمق پیوند آن با گرايش فضاي ادبي فرانسه به شوروي پي برد. پیش از اين کنگره، فرانسه 
شوروي را به صورت رسمي به رسمیت شناخت. گسترش نفوذ فاشیسم در  4081در سال 

مندي فرانسه و شوروي را تعمیق  هاي عالقه تالیا و ظهور آلمان نازي نیز از طرفي ديگر زمینهاي
وزير فرانسه و ژوزف استالین، رهبر کمونیست شوروي  بخشیدند. در نهايت، پیر ناوال، نخست

شوروي را امضا کردند. بدين ترتیب، دو -، قرارداد همکاري دوجانبة فرانسه4018در سال 
هاي دوستي را بیش از پیش ايجاد کردند.  شناختند، رشته ابقا  يکديگر را دشمن ميکشور که س

ها در آلمان، مرکز  و سرکوب گستردة کمونیست 4011پس از به قدرت رسیدن هیتلر در سال 
 1هاي ضدفاشیستي از برلین به پاريس منتقل شد. احساسات ضدفاشیستي پس از بحران  مبارزه

يافت. در اين هنگام خطر گسترش فاشیسم در سراسر فرانسه  تشديد 40111فورية سال 
مراقبت روشنفکران  ةتیکم ياز اعضا 2فورلو-نیراس کولین(. 10-19شد ) احساس مي

بر ضرورت  40890-4011: در فرانسه ستیکمون سندگانيدر کتاب خود نو 2ستیضدفاش
 :کند يم دیأکت گونه نيا يشورو ستیضدفاش انيبا جر يو همراه سمیمبارزه با فاش

که  گردد يم هیتوج يو نقش گاهيجا ةو روشنفکران به واسط ستیحزب کمون انیم يکينزد نيا
قوت  شیاز پ شیکه ب يو موافقت يدل هم انيو جر يفرانسو يستیحزب در تحرکات ضدفاش
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که آزادانه  يو کشور سمیالیکشور سوس ،يشورو ریاتحاد جماه يرا به سو سندگانيگرفته و نو
 دیکه تأک ياسیس يها هیانیاز ب ياریدر بس نياز ا شی. پکشاند يم ارد،د يستیضدفاش تاليتما
در  يکينزد نيا ده،يو نان مجسم گرد يصلح، آزاد يمبارزه برا سم،یفاش هیها بر مقاومت عل آن
 (.198 فورلو-نیدنبال شده است )راس يفرهنگ ةنیزم
 دیآندره ژ یو روشنفکر یادب یزندگ .6

 هدژید و مسئلۀ تع  .6.1

آغاز کرد. در همین دوره  89هاي ادبي و سیاسي خود را به صورت جدي از دهة  فعالیت ژيد
اي توانمند و نمايندة نسلي که براي  توانست پس از اثبات خود به عنوان نويسنده ژيد

به زودي متوجه  ژيدکرد، به اوج شکوفايي ادبي خود نائل گردد.  هاي فردي مبارزه مي آزادي
جا جلوه  به اش در آن دورة ويژة تاريخي نا بر نشان ويژة فردگرايي بورژوازيشد که تأکید 

توانست به عنوان منبع  ، تعهد اجتماعي و انقالب ميژيدکند. از طرفي ديگر، به گمان  مي
از  يختگیساله که با گس ده ةدور كي يدر طآفرينش هنري در نظر گرفته شود. بدين ترتیب، 

 ييها متعهد و به روش يبه عنوان روشنفکر ديژ ابد،ي يخاتمه م 4011در سال  سمیآرمان کمون
هاي اجتماعي،  داشت. به عقیدة او با تغییر در پیشرانه خود کنش متقابل ةمختلف با جامع

اي شخصي به منظور  پیش از هر چیز مسئله ژيدشد. تعهد براي  تغییرات در جامعه نیز میسر مي
گري انتقادي از جامعه نهفته  در کنش ژيدد. اين مسئله براي ش دفاع از حقیقت در نظر گرفته مي

توانست از بیان گرايش جنسي خود تا از دفاع آزادي زنان، انتقاد از نظام قضايي  بود و مي
فرانسه، استعمار، تهديد فاشیسم براي تمدن اروپا، افسون کمونیسم و جنگ جهاني دوم متغیر 

 (. 418-414باشد )هوالندر 
هاي هنري او  تر از فعالیت تر و متفاوت اي عمیق در واقع چیزي بیش از نسخه ه ژيدآندرتعهد 

توان در سه مرحله در آثار او مشاهده کرد: تعهد  کند. ردپاي اين موضوع را مي ارائه نمي
 4080تا  4088، تعهد اجتماعي از سال 4کوريدونبا انتشار  4042تا سال  4092شخصي از سال 

تا سال  4019و در نهايت تعهد سیاسي از سال  1بازگشت از چادو  8نگوکتاب سفر به کدر 
هاي  . همة اين آثار نمونهتنقیح بازگشت از شورويو بازگشت از شوروي با کتاب  4012
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هاي  هاي مختلفي از فعالیت رود که در دوره به شمار مي ژيدپذيري  درخشاني از تعهد و حقیقت
 .(41-8 )کانوااست  هادبي اين نويسنده بازنمايي گرديد

 یجنس یها یآزاد نيآن به عنوان سرزم تيو جذاب یشورو  .6.7

هاي  گیري رژيم شوروي و سیاست دربارة خانواده با جهت آندره ژيدهاي  قول نظرات و نقل
را  ژيدسويي داشت. همین موضوع تقدير و ستايش  ضد بورژوازي آن در رابطه با اين نهاد هم

هاي هوموسکسوالیتة او داشت.  بیشتر ريشه در گرايش ژيدرفتار نسبت به شوروي برانگیخت. 
همین مسئله باعث شد که او نسبت به قواعد سفت و سخت زندگي خانوادگي فرانسوي پايبند 

ها و قراردادهاي  کرد که از محدوديت به شوروي به عنوان سرزمیني نگاه مي ژيدبه نظر نیايد. 
هاي نوين در حال شکوفايي است. عالوه بر مسئلة  است؛ جايي که در آن آزادي سنتي گسیخته

وجود داشت که میزان تکثرگرايي و آزادي را در  ژيدآزادي هنري، معیار مهم ديگري براي 
هاي پس از  (. در سال18ها )مارشال  شت هوموسکسوئلسنجید: سرنو جامعة شوروي مي

کرد:  انقالب اکتبر قوانیني تصويب شد که آزادي زنان را نسبت به گذشته بیشتر تضمین مي
گیري بودند که در  هاي چشم قوانیني از قبیل طالق و سقط جنین که بازنمايندة پیشرفت

شد. در نتیجه، گرايش روشنفکران  شوروي براي دفاع از آزادي زنان و آزادي جنسي تالش مي
هاي جنسي تأکید  جا بر برابري فرانسوي در اين دوره به سرزمین شوروي که در آن

نگار و نويسندة زن  ، روزنامه4رسد. براي مثال، آندره ويولیس است، ناگزير به نظر مي شده مي
 :کند گونه بیان مي مندي خود نسبت به شوروي را اين فرانسوي، دلیل عالقه

کند، پیش از هر چیز به خاطر کاري است که هم از  زده مي اگر انقالب اکتبر هنوز مرا شگفت»
وزري و ازدواج  است. زنان در عشق لحاظ اخالقي و هم از لحاظ قانوني براي زنان انجام داده

ها پیش و پس از تولد فرزاندانشان از ارزش بااليي برخوردار  آزاد هستند، مادرانگي براي آن
ها و  ست، زنان از حقوق مدني و سیاسي برخوردارند، زنان روس عالوه بر اين در فعالیتا

ها  هاي اجتماعي شريك مردان هستند. زنان نه تنها همراهان مردان هستند بلکه با آن مسئولیت
 (8)ويولیس « برابرند.

ه بر اين، به هاي جنسي در شوروي وجود دارد. عالو باور داشت که درجة بااليي از آزادي ژيد
گونه به  گمان او، همة افراد بايد طبق ايدئولوژي کمونیسم با يکديگر برابر باشند. در واقع، اين
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هاي هنري به  رسید که شوروي پیشتاز دنیايي نوين باشد، جايي که در آن بروز خالقیت نظر مي
رود و  (. اما اين توهم به زودي از میان مي82-0هاي جنسي مربوط است )تاکس  آزادي
 يگروه از سو نيرفتار با ا يو چگونگ ها هوموسکسوئل يزندگ تیبا واقع ديژاندک  اندک
از  نیسرزم نياز ا ييزدا افسونکم با  که ذهن خواننده را کم يا . نکتهشود رو مي روبه يشورو
 :سازد يآماده م ديژطرف 

است  يتر کهنه ةکه مسئل به جنس موافق يمند و عالقه يباز در مورد بچه سمیاما از نظر مارکس
محکوم به  يضدانقالب يها ها را به عنوان آدم آدم گونه نيا يقضاوت کرد. در شورو ديچگونه با

 اشدب فتادهیعادت از سرشان ن نيا زین دیشرط که اگر پس از تبع ني. با اکنند يپنج ساله م دیتبع
در مورد مسائل  يحت گرانياز سر گرفته خواهد شد. )چون عدم شباهت با د دیاز نو همان تبع

 (21: 4028 د،ي.( )ژشود يم ياسیس ریباعث تکف زین يجنس
 سمياز کمون ییزدا افسونو  یبه شورو دیسفر آندره ژ .4

 ریو تعهد ناگز ریناپذ رخنه ییفردگرا نيب نيب دیآندره ژ  .4.1

در آن که  يرا منتشر کرد. کتاب 4014خاطرات  کتابا ن.ا ر.ا ف، انتشار  ة، مؤسس4018در سال 
کتاب منجر به  ني. انتشار اکند يابراز م يشورو سمیاحساسات خود را نسبت به کمون ديژ

 ةنگرش دربار عدو نو بیترت ني. بدگردد يم يفرانسو سندگانينو رتیبهت و ح ختنیبرانگ
گونه  نيا توانستند يبود که نم 4اکيفرانسوا مورمانند  ينگرش افراد ي: اولشود مي داريپد ديژ

طرفدار سفت و سخت  نياز ا شیتا پ ديژخاطر که  نيمشاهده کنند، به ا ديژرا در  يتحول
ي اما، نگرش يگري. دآورد يم يبدون طبقه رو ةو جامع يبود و حال به آرمان اشتراک 8ييفردگرا

بود،  يانتخاب شخص كي ديژ يبرا سمیتوجه داشت که کمون دي: بااقیپرشور و اشت تاس
 ينوع ييبازنما ديژ يبرا سمیآرمان نکرد. کمون نياز ا يرویاو را مجبور به پ کس چیه

 يادآوري(. 129 )لوپاپ شود ينظر گرفته م درانسان  نينو معنوي ليو تما يذهن ييماجراجو
 يکه ما را به سو يزی، چ4011 خاطراتدر کتاب  ديژ ةطبق گفتکه است  ينکته ضرور نيا

 .(12: 4028 ،)ژيد است لیبلکه انج ست،یمارکس ن کند يم ليمتما سمیکمون
تا از انزوا خارج شود  کرد يتالش م يکه شورو يزمان مطابق است با ديژ يمرحله از زندگ نيا

چنین  ، همکردند ياستقبال م ياز طرفداران خود به گرم ستیحزب کمون يو در فرانسه اعضا
هنرمندان  و سندگانيبه مجمع نو وستنیروشنفکران چپ خواستار پدر اين زمان بسیاري از 
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 ةوار شد، ب عد مذهب يبه شورو ديژ شيکه باعث گرا يا ئله، مسلوپاپ ةدیبودند. به عق 4يانقالب
 ئتیعضو ه يهرگز به طور رسم ديژ که نيبا ااما  (.همانبود ) نينو يو انسان نينو يکشور
 نيصحبت کرد. با ا سمیو آرمان کمون يدئولوژياو به ا شيگرا ةدربار دينبود، با ستیکمون

 تاب يقرار داشت؛ ب يتیدر چه موقع ديژکه  نیز ضروري است مسئله نيادر نظر گرفتن وجود، 
 نیب يکرد تا تعادل تالشگونه  او اين .متعهد عمل کند يبه عنوان روشنفکر تواند يم که نياز ا

و خوانندگان  کانينزد يخود برقرار کند، به خصوص برا ريو تعهد ناگز ريناپذ رخنه ييفردگرا
در  ديژاست که  يادآورياو متعجب شده بودند، الزم به  كيدئولوژيا شيخود که از گرا
 کند يم انیرا ب سمیکمونآرمان متعاقب او نسبت به  ديانتخاب و ترداين  ليخاطراتش، دال

 (.11 نسکای)گوب
 ای سياسی و ادبی زدایی از اسطوره شوروی و افسون  .4.7

 آندره ژيدنوشتة  بازگشت از شورويي فرانسه، کتاب ها فروشي ، در کتاب4011در نوامبر سال 
منتشر شد. شخصیت برجستة مؤلف و محتواي انتقادي اثر، بالفاصله با انتشار بیش از 

و انتشار صدها يادداشت « جبهة ملي»نسخه از کتاب، باعث برانگیخته شدن انتقادات  489.999
انتشار کتاب تنقیح بازگشت از شوروي هم کمي بعد با  ژيدگرديد.  ژيدو جوابیه نسبت به اثر 

ها در صحنة سیاسي و فرهنگي فرانسه  ها نمود. اين جنجال گويي به اين واکنش اقدام به پاسخ
 است.  هاي حزب کمونیسم که اروپا به خود ديده ترين دوران تبديل شد به يکي از معمايي

ي از افکار عمومي دنیاي توجه ، با گرايش بخش قابل4029تا  4089هاي  شايان ذکر است سال
، شوروي  4042گردد. از سال  غرب نسبت به انقالب اکتبر و ايدئولوژي کمونیسم متمايز مي

مدت را آغاز  اي طوالني جوان با مطرح کردن خود به عنوان مدلي براي اروپا و آمريکا، مبارزه
سي آشکار يا ناپذير آن گسترش قدرت و نفوذ خود بود. تبلیغات سیا کرد که سالح جدايي

پنهان، انتشار گستردة تصويري مثبت از رژيم جديد، بیش از هر چیز وابسته به دعوت میهمانان 
هايي تمجیدآمیز از سوي آنان در بازگشت از اين سرزمین بود. از  خارجي و نوشتن يادداشت

اما  هاي انتقادي گرديد. ، اين حرکت باعث جريان يافتن موجي از نوشته4089هاي  آغاز سال
شد و به موضوع مشاجرات   منتشر مي« بازگشت از شوروي»هايي با عنوان پس از مدتي مجموعه
نیز ادامه داشت، با  4029هاي  ها که انتشارشان تا سال گرديد. اين نوشته قلمي  مخلتفي بدل مي
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ورزيدند. تضاد بین گیرايي و  جويانه و کورکورانه از شوروي مخالفت مي توصیف تملق
ها قرباني و  جهاني انقالب اکتبر و واقعیت شوروي با آگاهي دربارة سرکوب میلیونجذابیت 

اما،  ژيد. (0-49 )کورهشد  هاي اقتصادي و اجتماعي سیستم شوروي، بیشتر آشکار مي هزينه
تر از ديگران، توانست با بازنمايي زنده از واقعیت شوروي از اين اسطورة سیاسي  خیلي پیش
 پرده بردارد:

رنگ  و چراست. هم چون يب رفتنيپذ خواهند ياز مردم م يه چه در حال حاضر در شوروچ آن
و  ديیتأ ورزند يخواستن اصرار م نيو در خواهند يچه که از مردم م جماعت شدن است. آن

 نيآنند که ا ي. و به خصوص در پگذرد يم ياست که در اتحاد شورو ييزهایتمام آن چ دیتمج
باشد. و  زین جانیاز سر شور و ه يباشد و حت مانهینباشد. صم يلیم يب يرواز  دیو تمج ديیتأ

اعتراض و  نيتر کوچك گري. از طرف دشوند يموفق هم م که نيآورتر از همه ا تعجب
. و من شود يزجرهاست بلکه فورا  خفه هم م نيدتريتنها موجب شد انتقاد نه نيتر کوچك

 شهيفکر و اند يآزاد يتلریدر آلمان ه يحت يگريدمملکت  چیروزها در ه نيدارم که ا ديترد
زده و به صورت  وحشت يقدر محدود و ترسان و حت نيردم امقدر کم باشد و افکار  نيا

 (20: 4184 د،يدرآمده باشد! )ژ يبندگ
 یخیتار ییبازنما یا به عنوان گونه دیژ یبازگشت از شورو .2

  اول تاریخی اثر ژید به عنوان منبع دست  .2.1

آندره ، منبعي است که شامل شواهد گفتاري و نوشتاري  زيسته از از شورويبازگشت کتاب 
اي از قبیل پیدايش، تحول و گسترش کمونیسم  به عنوان نويسنده/شاهد وقايع تاريخي ويژه ژيد

گردد. اين اثر محصول و نتیجة مستقیم دريافت و درک اين  مي 4042به دنبال انقالب اکتبر 
چنین تجربة منحصر به فرد سفر اين روشنفکر و همراهانش  و هممجموعه رخدادهاي تاريخي 

در کتاب خود، تاريخ روشنفکري را  آندره ژيد. (414 )برگ و لونبه سرزمین شوروي است 
کند. اين شواهد و و وقايع را  در فرانسه بر اساس شواهد و رويدادهاي واقعي و زيسته نقل مي

نگار با  بندي کرد. اين تاريخ سفر به شوروي دستهتوان به دو دورة زماني پیش و پس از  مي
ها  هاي پیشین شاهدان در تالش است تا توصیف قول مشاهدة مجموعة اين رويدادها يا طبق نقل

هايي علمي از گسترش و تحول مربوط به کمونیسم عرضه کند. اين نوع توصیف و  و تحلیل
ارتباط زباني يعني همان متن بازنمايي  اي ويژه از تاريخ به واسطة نوعي سیستم تحلیل از دوره
پردازي دربارة گذشته همراه  با نوعي روايت ژيدنگاري  گردد. در نتیجه، تاريخ و بازتولید مي

در نهايت به  ژيددهد. متن  اي بینامتني با متون مختلف، گذشته را شکل مي است که در رابطه
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ي مطلق بیفتد، به واسطة تأويل و تفسیر گراي که در دام عینیت آن عنوان نوعي کنش فرهنگي، بي
زدايي از  روز و ژرف به بیان افسون و به کمك ماهیت زباني متن خود نه تنها با نگاهي علمي، به

اي خنثي به هويتي با خاستگاه  نگار را از نويسنده پردازد، بلکه جايگاه اين تاريخ کمونیسم مي
 (.142-2کند )نجومیان  عقیدتي و فکري خاص تبديل مي

 پردازی آندره ژید و تاریخ روشنفکری در فرانسه؛ بازنمایی یا روایت  .2.7

نگاري سنتي پرهیز از توصیف وقايع تاريخي،  با تاريخ میشل فوکومحور   تفاوت روش  تاريخ
ها يا  تاريخ را توالي اپیستمه فوکوهاست. به عقیدة  ها و معلول اي از علت طي سلسله

هاي مربوط به  فرض ي، دانش يك دورة ويژه از تاريخ و پیشهاي علم اي از شناخت مجموعه
نگاري سنتي، رخدادي مانند گرايش روشنفکران  دهد. براي مثال از نظر تاريخ آن تشکیل مي

شود. در اين مورد، روايت  فرانسوي به کمونیسم، به عنوان نقطة عطف تاريخ در نظر گرفته مي
شود؛ به  ها به اين رويداد مهم تاريخي ختم مي تفاقگردد که همة ا اي طرح مي تاريخي به گونه

گرايان  گیرند. اما تاريخ اي قرار مي اين معنا که همة رخدادهاي تاريخي زير چتر گفتماني ويژه
ن همة نگري و خالصه شد کنند و بدين ترتیب از پس نوين، اين گونه روايتي کالن را رد مي

(. باري، براي 1گردد )پورحسن، رمضاني  ب ميرويدادهاي تاريخي به يك واقعة بزرگ اجتنا
اي از  نبايد تاريخ را به صورت رشته ژيدزدايي از کمونیسم در اثر  بازنمايي فرآيند افسون

گرا نیست.  ها دانست؛ چراکه، در اين ديدگاه، تاريخ نقطة پاياني ندارد و غايت ها و معلول علت
 ليو تما يذهن ييماجراجو ينوعجنگ جهاني اگر آرمان کمونیسم براي روشنفکر دورة بین دو 

اي  د معرفت دوره، براي تاريخ نگار يك قرن بعشود ينظر گرفته م درانسان  نينو معنوي
تاريخي است که از طريق زبان و تفکر درک خود را از طبیعت واقعیت يا چیزي که حقیقت را 

قابل قبول و غیرقابل قبول و چنین، معیارهاي رفتاري  کند. اين معرفت هم سازد، ارائه مي مي
نگار نوين با  که، تاريخ . به عالوه اين(414 )برسلراست  کرده اي را تحمیل مي هاي ويژه ارزش

به دنبال کشف هدف مشخصي که نويسنده در حال حرکت به سوي آن باشد،  ژيدمطالعة اثر 
ريخ بدين صورت مدام نگرد و اين تا اي در گذشته مي نیست؛ بلکه از دريچة زمان حال به نقطه

در حال دوباره نوشتن شدن است. در اين گزيده که از فصل نهايي کتاب بازگشت از شوروي 
هاي غالب دوران  تواند با درکنار هم قرار دادن گفتمان نگار نوين مي انتخاب شده است، تاريخ

 فکري و کمونیسم تقابل اين دو را نمايان سازد و بدين ترتیب نظیر گفتمان روشن
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را که تمايزبخش دورة ويژة تاريخي اين نويسنده است، به  ژيدجويي روشنفکرانة  حقیقت
 ارائه دهد: ژيدعنوان معرفت غالب در بازنمايي متني 

نهاده بود که در  ديترد نيو مرا در فشرد يناشناخته دلم را م يپس بود که غم نيو تازه از ا... 
و  ستیچ دانم يم شیکه از پ يبه سؤاالتچگونه  م؟يبگو ديها با چه سيبرگشت به پار

 يقضاوت ايتمام قضا ةدربار جا كيانتظار دارند که  ديبدهم؟ شا ديجواب با کنم ياحساسشان م
 يشورو ریبدهم که در اتحاد جماه حیتوض توانم يخود را بدهم. چطور م ردربست نظ و کنم

بروم و باز از عشق  ايآ ردم؟ک يم خيچنان  يو گاه شدم يم يچنان گرم از نظر اخالق يمن گاه
چه  از آن دکنانيیها را پنهان کنم و تأ و اعتراض رادهايدم بزنم؟ و ا يبه شورو شيخو ةو عالق

حال که به  نیدر ع يرفتار نیکه با چن کنم ينه؟ کال  احساس م م،يبگو غدرو ام دهيد يدر شورو
است،  زده يما از آن دم م در انظار يکه شورو زین ينسبت به هدف ،ام نکرده يخدمت يشورو

 يدو را به صورت نياز ا كيبخواهد هر  ياست اگر کس يبزرگ اریام. اشتباه بس کرده انتیخ
 يچه را که در شورو صورت ممکن است مسئول آن نيدر ونوابسته بداند. چ يگريبه د قیعم

: 4028 د،يژدانست ) يهمان هدف اصل م،اي هدرآمد تيهاست که به شکا و ما از همان ،گذرد يم
491.) 
 های مختلف در اثر ژید کنش متقابل بين گفتمان  .2.6

توان به عنوان زبان مورد استفاده به کار برد. منظور از زبان مورد  گفتمان را به صورت ساده مي
اي از قواعد، ترجیحات و استثنائاتي است که زبان را به بافت )کنتکست(  استفاده مجموعه

توان توالي واژگان و جمالتي دانست  چنین مي (. گفتمان را هم429 کند )کامالو، ايکنا وصل مي
که حاوي بیان احساسات و افکار ماست. اين برساختة زباني با فراتر رفتن از زبان، عناصر 

گفتمان را بايد  فوکوگیرد. به عقیدة  فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، اقتصادي و... را نیز در بر مي
جايي که تغییر  دهد. از آن ط دانست که تجربة ما را از جهان شکل ميسیستم فکر، دانش يا ارتبا

اي رو  توان به عنوان دريچه در گفتمان به معناي تغییر در شیوة درک جهان است، گفتمان را مي
به قدرت دانست. در نتیجه گفتماني که بتواند گسترش يابد و يا توانايي جلوگیري از پیشرفت 

ه باشد صاحب قدرت است. بدين ترتیب گفتمان تاريخي را نیز بايد هاي ديگر را داشت گفتمان
با توجه به معیارهاي تحمیلي از سوي معرفت ويژة آن دورة تاريخي و روابطش با ديگر 

زدايي از  (. حال براي تحلیل فرآيند افسون11-10هاي موجود مطالعه کرد )برانیگان  گفتمان
هاي مختلف پرداخت. براي  ار و روابط بین گفتمانبايد به بررسي ساخت ژيدکمونیسم در اثر 

گونه نتیجه گرفت که دورة تاريخي بین دو جنگ جهاني صحنة ورود  توان اين اين منظور مي
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هاي  از طرفي اوج فعالیتهاي مختلف سیاسي، اقتصادي و اجتماعي در اروپا بود.  دکترين
پذيري  حوزة عمومي و مسئولیتنويسندگان روشنفکر و متعهد در فرانسه با ورود آنان به 

گرديد. در همین دوره تمايل اين افراد به فرهنگ روسي به  شان متمايز مي سیاسي و اجتماعي
 يها سالدنبال ترجمة آثار ادبیات روسي به زبان فرانسه به اوج خود رسیده بود. به عالوه، در 

 يکشور برا نيا دگانسنياز نو ياریبس مندي عالقه شيجنگ در فرانسه شاهد افزادو  نیب
که در  4042دار در انقالب اکتبر  اي ريشه هستیم؛ مسئله اتیکارگر در ادب ةطبق زندگيانعکاس 

مند شد. به همین ترتیب در همین دوران  پي آن طبقة کارگر بیش از پیش از آگاهي سیاسي بهره
سم و ادبیات دو جريان ادبي مختلف که به دنبال بازنمايي مردم بودند پا گرفت: پوپولی

، دورة ادامة تجزية اشکال ادبي موجود 4084پرولتاريايي. دورة پس از انقالب اکتبر و تا سال 
در شوروي است. در اين میان دولت بلشويك مشتاق پرورش نوعي ادبیات بود که بتواند 

هاي خود باشد. اين جريان به مکتب چپ افراطي حیات بخشید و کمي بعد  پشتیبان ايدئولوژي
از  4011پس از  ها يآلمان تيرشد حماها به اشکال ديگر بازنمايي گرديد.  وسط فوتوريستت
 کرد. كيرا به هم نزد يشورو ریجا، منافع فرانسه و اتحاد جماه در آن سمیو ظهور فاش تلریه

 يها تیو مرکز فعال شد يددر آلمان تشد ها ستیدوران سرکوب روزافزون کمون نيدر ا
در ژوئن  يشورو ریبه اتحاد جماه ديژسفر  د.گرديمنتقل  سيبه پار نیاز برل يستیضدفاش
 ييسفرها نیچن يدر سنت طوالن گريسفر د كياهداف،  ةبه همراه دوستانش، بنا به هم 4011

از سوي  دعوت شدن يسفر به شورو يبرا .شتگ يمازباز انقالب اکتبر بعد  يها بود که به سال
 شدند، يکه به عنوان دوست تصور م يفقط کسان هجیبود و در نت يضرور مقامات رسمي

 ةدر ده يشورو ریبه اتحاد جماهنیز  ديآندره ژ ةعالق کشور سفر کنند. نيبه ا توانستند يم
 سرزمیني است شوروي منطبق بود که غرب يمحافل روشنفکر انیدر م جيرا دگاهيبا د 4019

 دگاهيد نياکند.  عمل مي سمیزهر فاشو هم به عنوان پاد آيد نويدبخش برابري به نظر ميکه هم 
 هیبه فرهنگ روس ديژ ةاما عالق. شد يم تيحما ستیها و احزاب کمون مدام توسط سازمان

در سال  يوفسکيخود او در مورد داستا يها يبه سخنران سابقة آن داشت که تر يطوالن يا شهير
 دیرس يبه فرانسه م يسمتون قرن نوزدهم رو ةدر ترجم 4نيفریژاک شاو با  ي، و همکار4088

  (.81 )تاکس

 __________________________________________________________________________  
1
 Jacques Schiffrin 
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او  يضداستعمار يها تیفعال ةبه واسط سمینسبت به کمون ديژ ةعالق ابتدا الزم به ذکر است که
 نيکرده بود. او پس از ا دياز کنگو بازد ديژ 4081و ژوئن  4088 یةژوئ نیب صورت گرفته بود.

تقبیح  به شدت بازگشت از چاد و سفر به کنگورا در کتاب  ينظام استعمار ةسفر سوءاستفاد
هاي او  . از نوشته(11  ي )جواهربه کمونیسم داللتي مذهبي نیز داشت  آندره ژيدکرد. گرايش 

پاسخ به نیازي عاطفي در او بود که با  ژيدگونه نتیجه گرفت که کمونیسم براي  توان اين مي
چیزي که مرا »يا « ام یست بودهمن همیشه کمون»، «از فکر»، «از احساس»، «از قلب»عباراتي نظیر 

در جايي  ژيد. (11 نسکای)گوبيابد  تجلي مي« به کمونیسم واداشت مارکس نبود بلکه انجیل بود
ام بگذرم،  اگر براي توفیق اتحاد جماهیر شوروي الزم باشد از زندگي»ديگر اظهار داشت که 
ال  هم به آن اشاره شد، يکي از طور که قب . با اين حال همان(14 )ئربار «اين کار را خواهم کرد

ترين عوامل گرايش به شوروي نه تنها تهديد فاشیسم از سوي آلمان بود بلکه به نظر  اصلي
است. در همین دوره،  رسید که فاشیسم فرانسه را نیز از درون مورد تهديد خود قرار داده مي

شیسم دست و پنجه نرم به کمونیسم زماني به وقوع پیوست که شوروي با تهديد فا ژيدگرايش 
کرد و در تالش بود تا از انزوا خارج شود. در فرانسه نیز حزب کمونیست با پیروي از اين  مي

روش روشنفکران چپ را که  سابقا  عضو انجمن نويسندگان و هنرمندان انقالبي بودند، به خود 
و مبني بر ، تصور اژيدجذب کرد. به عالوه از لحاظ روانشناختي، گرايش جنسي ممنوعة 

هاي جنسي و لزوم افشاي گرايش جنسي خود در آثارش،  شوروي به عنوان سرزمین آزادي
هاي پس از  گیري اين نويسنده را از ابتدا نسبت به شوروي دگرگون کرد. چرا که در سال جهت

هاي گذشته را حذف  انقالب اکتبر در شوروي قوانین مختلفي تصويب شد که محدوديت
 رفت.  هاي جنسي و زنان به شمار مي ش تداوم آزاديکرد و نويدبخ مي

به شوروي کشف کشوري جديد نبود، بلکه کشف انسان نوين بود  ژيددر نهايت، هدف سفر 
اشتیاق سفر به شوروي را داشت، پس از عزيمت به اين  4011او که از سال  (.129 )لوپاپ

ها را سرشار  سانیت داشت که قلبسابقه و امیدي نو را براي ان اي بي سرزمین، انتظار تجربه
که  اي است از افسون و يأس. با اين از سرزمین شوراها آمیخته ژيدکرد. از اين رو، توصیف  مي

تالش کرد اين مشاهدات را به واسطة  ژيدزدايي شد، اما همزمان  مشاهدات او باعث افسون
ا موقعیت غیرقابل پذيرشي را کلمات خنثي کند تا در نهايت بتواند انتقادهايي از چنین رفتار ي

 کاهش دهد.
 گيری نتيجه .8
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 ييگرا خيتار از منظر ،ديآندره ژاثر  ،يبازگشت از شورو کتابتالش شد متن  اين مقالهدر 
مربوط به  يساختارها روابط و ةنديمتن بازنما کرد،يرو ني. طبق اردیقرار گ يمورد واکاو نينو

در  ةشبک از ديگر سو، .شود ظر گرفته ميدر نمختلف  يها گفتمان نیقدرت و تعامالت ب
از  ژهيو يا و معرفت دوره کنند يم دیگفتمان مطلوب خود را تول ،قدرت ينهادها ةدیچیپ هم
اي که بر ساير  ويژه يچارچوب گفتمانخالل از  قتیحق . بدين ترتیب،دهند يرا شکل م خيتار

و  برنده شیگفتمان غالب که نقش پ،ديژمتن  شود. در ميارائه  ها تفوق دارد، برساخته و گفتمان
اين گفتمان در مناسبات مختلف اجتماعي، سیاسي و  است. يدارد، گفتمان روشنفکر محرک

کند؛ و در تقابل با  هاي ديگر برتري خود را ثابت مي شود و نسبت به گفتمان فردي وارد مي
پرواي تمايالت  يفاشیسم، گرايش به فرهنگ روسي، پیروي از ايدئولوژي کمونیسم و بیان ب

رود. اين گفتمان غالب در اين دورة  جنسي ممنوعه، به عنوان بازيگر اصلي گفتماني به شمار مي
که در  ديژاثر اندازد. از اين منظر،  ها سايه مي ويژة تاريخي همچون چتري بر ديگر گفتمان

که  يقيحقا انیب يبرا شود مي يشده است، بستر مناسب دیتول يا ژهيو يخيو تار يبافت فرهنگ
 يها نهیوجه به زماند. در واقع، ت گسترش يافته قدرت يدارا يها و نهادها از چارچوب گفتمان

چیزهايي نو را بر ما آشکار آن  يمند تيرواويژگي  نیچن و هم ديژمتن  يو اجتماع يخيتار
ود هاي موج ها و نگرش بینیم که چگونه، سلطة گفتمان روشنفکري از انديشه مي .سازند مي

که ابتدا در کمونیسم تمايل معنوي نوين انسان را ديده و براي  آندره ژيدگیرد.  ديگر پیشي مي
بیني گرويده بود، پس از سفر به شوروي و مواجهه با سراب و  مبارزه با فاشیسم به اين جهان

به اصالت روشنفکري خود بازگشت و نتوانست واقعیت زشت آن آرمان نو را  ،توهم کمونیسم
جويي گفتمان پرنفوذ روشنفکرانة  با حقیقت ،ان نکند؛ موضوعي که بر اساس پژوهش ماکتم

کند  ثابت مي ژيدبا اين اعتراض و انتقاد متعهدانه،  ،قابل تشريح است. در واقع آندره ژيددوران 
هنرمند بزرگ اصوال   كيبزرگ و  ةسندينو كي »...که همچون روشنفکري اصیل و 

 نیاست. چن ياجبار يها و مخالف شباهت يکسانيو  يرنگ مه مخالف ستیکنفورم يآنت
 .(04: 4184 د،ي)ژ «...راند يم انيبر خالف جر يا سندهينو
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