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 ادبیات جهان

 

 

 زهرا محمدی

 کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه، دانشکده زبان و ادبیات واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 (fahimeh_m_1386@yahoo.com)آدرس پست الکترونیک: 

 

 

 چکیده

توان گفت زبان هر ملت بیانگر اند. به عبارت دیگر میکرده از زبان استفاده ها همواره در طول تاریخ برای برقراری ارتباطانسان

دانید زبان و ادبیات چه ارتباطی باهم دارند؟ تعریف ادبیات چیست؟ منظور از تاریخ فرهنگ و اندیشه آن ملت است. آیا می

گذارد؟ در ات یک ملت بر ملت دیگر تأثیر میادبیات چیست؟ اولین آثار مکتوب ادبی جهان مربوط به کدام کشور است؟ آیا ادبی

ها و آثارشان را دارم تعریفی از ادبیات ارائه دهم. سه دوره ادبی را نام ببرم. نویسندگان بزرگ هریک از این دوره این مقاله قصد

 معرفی کنم. و به بررسی ادبیات فرانسه به ویژه ادبیات قرن بیستم فرانسه بپردازم.

 

 دبیات، فرهنگ، رماناواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ها همواره از زبان برای برقراری گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ، روحیات و اعتقادات یک جامعه است. انسانزبان و ادبیات جلوه

. ادبیات سهم هاو ادبیات ابزاری است برای انتقال بهتر و مؤثرتر اندیشه اند.های خود استفاده کردهارتباط، بیان عواطف و اندیشه

 ها دارد.بزرگی در تلطیف احساسات و پرورش ذوق و ماندگار کردن اندیشه

است و با مقایسه کردن ادبیات تأثیر نیست بلکه ادبیات هر ملت بر ملل دیگر تأثیر گذاشتهزبان و ادبیات یک ملت مجرد و بی

 شود.ملل این تأثیر آشکار می

 

 تاریخ ادبیات 

ها و فنون ادبی در های تاریخی و تغییرات سبکخ و سرگذشت ادبیات به ویژه ادبیات مکتوب در طول دورهتاریخ ادبیات به تاری

مربوط  1اند. کتاب گیلگمشنقاط مختلف می پردازد. اولین آثار مکتوب ادبی جهان در مصر باستان، سومر و چین نگاشته شده

ی جهان است. این کتاب به ترین اسطورهاست و به قولی کهنبه سومریان است و به عنوان نخستین کتاب بشر معرفی شده

 (1931)شاملو، گردد. داستان تکامل و رنج به پوچی رسیدن انسان است.حدود دو هزاره پیش از میالد باز می

ر مصر ز میالد دتوان کتاب مردگان )مصر باستان( که در هجده قرن پیش اهای دوران باستان میترین کتابهمچنین از قدیمی

 بود را نام برد.آمدهبه نگارش در 

 

 ادبیات دوران باستان

گیرد. این دوره در چین با نگارش کتاب رزمی ادبیات دوران باستان هزاره نخست پیش از میالد تا آغاز قرون وسطی را در برمی

در قرن  9و ادیسه 2گر شدند. ایلیادجلوه ها و اساطیر یونان باستان در قالب آثار ادبیهنر جنگاوری آغاز شد اما در یونان افسانه

 شاعر باستانی یونان از همین آثار هستند. 4نهم پیش از میالد از هومر

های بعد فلسفه و تاریخ نگاری و ادبیات نمایشی وارد حوزه ادبیات شدند. بعد از محو یونان در دوره اسکندر مقدونی در سال

 به ادبیات التین منتقل شدند. های ادب یونان تا حد زیادیادبیات و ریشه

 

                                                           
1 . Gilgamesh 

2 . Iliad 

3 . Odyssey 

4 . Homer 
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اشاره کرد. در همین دوره در ایران باستان آثار قدیمی  9و هوراس 2، سنت آگوستین1توان به ویرژیلاز بزرگان ادبیات التین می

ه ها و تفسیرهای دینی کها جمع آوری و به زبان اوستایی مکتوب شدند. ترجمهسنتی و اعتقادی به رشته تحریر درآمد. سروده

 باشند.گردند از همین دست میبه دوران پایانی اشکانی و آغازین ساسانی باز می

ی نوشته شد. شاپورگان بیانگر اصول اعتقاد 5به زبان پارسی میانه توسط مانی 4در همین زمان در ایران کتابی به نام شاپورگان

ای هندو به زبان ر هند متون مذهبی و اسطورهویژه چگونگی آخرت است. در این دوره دمانوی درباره فلسفه آفرینش، به

 ای در این دوره داشت.سنسکریت به رشته تحریر درآمد. ادبیات داستانی و داستانسرایی عارفانه نیز در هند رشد گسترده

 

 ادبیات قرون وسطی

گردد. درگیری با ی میادبیات در قرون وسطی به دلیل اعالم مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراطوری بیزانس به شدت مذهب

 کند.های صلیبی تغییراتی را در این عصر در ادبیات اروپا ایجاد میمسلمانان و جنگ

آید و آثاری در زمینه خداشناسی در محافل فلسفی اروپا ایجاد پدید می 6آثار ایتالیایی مانند کمدی الهی توسط دانته آلیگیری

دوره در ممالک اسالمی ادبیات عربی و فارسی بسیار پویا بودند. در این دوران در  شود که بر ادبیات تأثیراتی دارد. در اینمی

 در ایران فعالیت داشتند. 11و حافظ 11عدی، س3، مولوی8، خیام7ایران ادیبانی همچون فردوسی

در همین  شی از ادبیات داستانی هندوستاننیز در این دوره محافل ادبی عمده جریان داشت. بخ چینو  ژاپندر هندوستان و 

 نیز ترجمه شد. هانه و از آن طریق به دیگر زباندوران توسط ایرانیان به فارسی میا

 

 

                                                           
1 . Virgil 

2 . Saint Augustine 

3 . Horace 

4 . Shapuragan 

5 . Mani 

6 . Dante Alighieri 

7 . Ferdowsi 

8 . Khayyam 

9 . Mewlewi 

10 . Saadi 

11 . Hafez 
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 ردوران معاص

رمان به  2به نام دن کیشت 1نامند. در این دوران با کتاب سروانتسدوران معاصر در ادبیات را دوران پس از کشف قاره آفریقا می

 سبک جدید وارد ادبیات شد. دن کیشت امروزه یکی از ماندگارترین و اثرگذارترین شاهکارهای ادبی جهان است.

د، دن کیشت بعد از انجیل تنها کتابی است که در سراسر غرب بیش از همه به شواز دن کیشت به نام انجیل بشریت یاد می

است. سروانتس با نگارش این اثر خود را در زمره نوابغ جاودان عالم درآورده و افتخاری عظیم به فروش رفته و تجدید چاپ شده

 است.زبان و ملت اسپانیان بخشیده

از ادیبان بزرگ  5و جاناتان سویفت 4، ویلیام شکسپیر9آید. جان میلتونرانسه پدید میدر این دوره آثار فلسفی ادبی به ویژه در ف

گردد با رخدادن انقالب کبیر روند. در دوره بعدی که به قرون هجدهم تا بیستم میالدی باز میدوران آغازین معاصر به شمار می

از سردمداران ادب  6بایرون ای فزاینده رشد پیدا نمود. لردها آغاز شد. ادبیات داستانی و رمانتیسم به گونهفرانسه دگرگونی

ها شوند که از میان آنرود. نویسندگان بزرگ روس، آمریکایی و فرانسوی نیز در این دوره معرفی میرمانتیک اروپا به شمار می

 نمود. اشاره  11و ویکتورهوگو 11، انوره دوبالزاک3، مارک تواین8، تولستوی7توان به داستایوفسکیمی

 

 ادبیات فرانسه 

است. نویسندگان و شاعران بزرگی که آثار کشور فرانسه از دیرباز، مهد اندیشوران و تئوری پردازان بزرگی در عرصه ادبیات بوده

 اند.جاویدانی خلق کرده

 

                                                           
1 . Cervantes 

2 . Don Quixote 

3 . John Milton 

4 . William Shakespeare 

5 . Jonathan Swift 

6 . Lord Byron 

7 . Dostoyevsky 

8 . Tolstoy 

9 . Mark Twain 

10 . Honoré de Balzac 

11 . Victor Hugo 
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 شود: تاریخ ادبیات فرانسه به پنج دوره تقسیم می

 (قرون وسطی )از قرن یازدهم تا پایان قرن پانزدهم .1

 )قرن شانزدهم(« رنسانس»دوره احیای علوم و فرهنگ معروف به عصر  .2

 دوره کالسیک )قرن هجدهم( .9

 قرن هجدهم .4

 (1923)سپهبدی،  دوره جدید و معاصر )قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم( .5

 پردازیم.در اینجا به بررسی پیشینه تحوالت ادبی فرانسه در نیمه نخست قرن بیستم می

های پیش از جنگ جهانی بود. در این دوران ثبات سیاسی و اقتدار نظام جمهوری مصادف با سال تمدهه آغازین قرن بیس

های اقتصادی، پیشرفت در عرصه -پس از انقالب کبیر فرانسه این کشور کمتر از چنین ثباتی برخوردار شده بود-حاکم

ای امیدبخش و لذت آفرین جمعی، جملگی از آینده شکوفایی و نوآوری در زمینه های صنعتی و باالخره توسعه ابزارهای ارتباط

های میان دولتمردان های فکری، از جمله ناسیونالیسم افراطی و سوسیالیسم و نیز کشمکشدادند. ظهور برخی از نحلهخبر می

یسندگان قرن ها بر اندیشه نوو اصحاب کلیسا از جمله رخدادهای مهم دهه پایانی قرن نوزدهم بود که هنوز دامنه تأثیر آن

 جدید برقرار بود.

نام برد « 9رومن روالن»و « 2آناتول فرانس»، «1موریس بارس»توان از از جمله نمایندگان این دوره در عرصه رمان نویسی می

های ماندگار و شاخص آن های ایدئولوژیکی زمان خود، چهرههای سیاسی مرتبط با نهضتکه به واسطه حضور در عرصه فعالیت

 شناخته شدند. روزگار

رمان های اخالقی نگاشت. های ملی و خانوادگی و نیز دفاع از ارزشموریس بارس غالب آثار ادبی خود را در راستای ترویج سنت

وطنی درباره مسائل اجتماعی کشور خود داشتند و نسبت به او، هجو آشکار متفکرانی بود که نگاهی جهان« 4ریشگانبی»

 دادند.حمیّتی نشان نمیمقدرات ملی سرزمین خود 

روسیه، به خاطر  1317آناتول فرانس نماینده نویسندگان سوسیالیست عصر خود بود، آثار وی به خصوص پس از ظهور انقالب 

 1321اهمیت دادن به عنصر تعهد ایدئولوژیکی بیش از پیش مورد توجه روشنفکران قرار گرفت و جایزه نوبل ادبی را در سال 

 از مرگش، نصیب او کرد. یعنی سه سال پیش

                                                           
1 . Maurice Barres 

2 . Anatole France 

3 . Romain Rolland 

4 . Les Déracinés 
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کرد. اما مطالعات ترین چهره ادبیات این دوره، رومن روالن بود. وی در دانشگاه سوربن تاریخ موسیقی تدریس میاما برجسته

های بزرگ هنری سوق داد. او بیوگرافی هنرمندانی چون میکل ی شخصیتفراوانش در این عرصه وی را به نگارش زندگی نامه

 تولستوی را به رشته تحریر درآورد. آنژ، بتهون و

اما این عصر از ادبیات فرانسه علی رغم ظهور رمان نویسان بزرگ، عصر شعر و شاعری است. از جمله شاعران بزرگ این عصر 

 اشاره کرد.« 6ساندرار»و « 5ژاکوب»، «4آپولینز»، «9شارل پگی»، «2ورهارون»، «1پل والری»توان به شاعرانی همچون می

های بعدی این تفاوت عمده را داشت که ادبیات به سوی خویش گرایش یافت و کمتر در وم قرن بیستم در قیاس با دههدهه د

های سیاسی یا افکار حزبی خاص قرار گرفت. در قلمرو شعر، والری با الهام گرفتن از شعر شاعران کهن و نیز خدمت جریان

پرداز های او در مقام یک نظریهه، شعری متفکرانه آفرید. آرا و اندیشهشاعران سمبلیست قرن نوزدهم، به جای شعر شاعران

های مورفولوژیکی آن اشعار او بیشتر به معمای کالم و جنبههنری و یک منتقد برجسته، بر متفکران پس از او تأثیر گذاشت. 

 های محتوایی. توجه داشت تا جنبه

نویسی شد، ع پیوست، و باعث ایجاد تحول عظیمی در قواعد متعارف رماناز تحوالت مهمی که در دهه دوم قرن بیستم به وقو

ای وقایع و حوادث داستانی نیست؛ بلکه بود. پروست نشان داد که ادبیات، روایت زنجیره« 7مارسل پروست»ای به نام ظهور نابغه

  کند.رمزگشایی میحضور ذهن و ضمیری است که اندیشه ناپیدا و احساسات نامکشوف درون خود را جستجو و 

از نمایندگان ادبیات این دوره بود که همچون پروست و والری بیشتر در پی کاوش راز و رمزهای وجود خویش و « 8آندره ژید»

های روان و کشف تمنیات جسم و جان برآمد. اما تفاوت او با آن دو نویسنده دیگر در این بود که تجزیه و تحلیل پیچیدگی

کرد. این دوگانگی یا چندگانگی در محتوا، ها دیگری را نقض میکردند و غالباً هریک از آنا دنبال نمیآثارش هدف مشخصی ر

بود. استفاده از « 3های زمینیمائده»گرفت. نخستین رمان برجسته او از روحیه تنوع طلب و ذهن پویای او سرچشمه می

 دهد.ه داستانی، این رمان را در ردیف آثار مدرن قرن بیستم قرار میالگوهای زیبایی شناسانه در این اثر و نیز فقدان طرح و گر

                                                           
1 . Paul Valery 

2 . Verhaeren 

3 . Charles Peguy 

4 . Apollinaire 

5 . Jacob 

6 . Cendrars 

7 . Marcel Proust 

8 . Andre Gide 

9 . Les nourritures terrestres 
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گیری از زبان گفتار، با بهره« 2سفر به انتهای شب»نویس مشهور این دوره است. در کتاب ، دیگر رمان1لوئی فردینان سلین

 ا به شکل زنجیروار بیان کند.های آنی خود است تا اینکه حوادث ربیشتر در پی واگویی تجربیات شخصی، احساسات و هیجان

نویسی این دوره بودند، نویسندگانی ای چون پروست، ژید و حتی سلین که از پیشوایان بزرگ رماندر کنار نوآوران برجسته

توان نام برد. این نویسندگان با را می« 7کُلت»و « 6ژان ژیونو»، «5ژولین گرین»، «4ژرژ برنانوس»، «9فرانسوا موریاک»همچون 

ها در آن شکل گرفته، و نیز با ادراک شان، که خاطرات دوران کودکی آنهای طبیعی سرزمین مادریهام گرفتن از زیباییال

 (1983)محسنی، پرداختند. احساسات نوستالژیک خویش، و سحر و جذبه ناشی از مرور این یادبودها به خلق آثار خود می

 

 گیریبحث و نتیجه

کند. ها و عواطف را بهتر منتقل میها و عواطف، و ادبیات ابزاری است که این اندیشهبرای انتقال اندیشهای است زبان وسیله

 گذارد. منظور از تاریخ ادبیات، تاریخ سرگذشت ادبیات در دوران مختلف است.زبان و ادبیات هر ملت بر ملت دیگر تأثیر می

ها دوران باستان، ادبیات قرون وسطی و ادبیات معاصر. در هریک از این دوره توان به سه دوره تقسیم کرد: ادبیاتادبیات را می

پردازان بزرگی در عرصه ادبیات اند. کشور فرانسه از گذشته مهد اندیشوران و تئوریادیبان بزرگی به خلق آثار ادبی پرداخته

 اند.داشتهاست. شاعران و نویسندگانی که هریک سبک خاص خود را برای خلق آثارشان بوده

کنم آثار شود که با فرهنگ و اندیشه مردم مختلف جهان آشنا شویم. پیشنهاد میمطالعه و بررسی آثار ادبی جهان موجب می

 ادبی نویسندگان مختلف جهان را به طور کامل مطالعه نمایید.

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Louis-Ferdinand Celine 

2 . Voyage au bout de la nuit 

3 . Francois Mauriac 

4 . Georges Bernanos 

5 . Julien Green 

6 . Jean Giono 

7 . Colette 
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 منابع

 1931شاملو، احمد، گیلگمش، نشر چشمه، چاپ هشتم، تهران، پاییز  

 1923عیسی، تاریخ ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران، تهران،  سپهبدی،

 1983محسنی، محمدرضا، آثار بزرگ ادبی فرانسه، دات، تهران، 
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