
  ، نویسندה ی تبعیدی١“كلاوس مנ“ زندگی آثار و אفكار 
  

 نیلوفر بیضایی 
 

بر پایه ی بیوگرאفی شخصی وی אستوאر אست ، پردאختנ به “ كلاوس مנ “ אز آنجا كه ساختار אصلی آثار
جستجوی אلگوهای אدبی برאی كلاوس مנ  . زندگی אوبعنوאנ مبدא  برאی شناخت آثارש  אمری ضروری אست 

با אینهمه وی אلگوهای אدبی خویש رא بر אساس نیازها و  . אست“ خویש“ نیاز وאفر وی به یافتנ  نتیجه ی
 . گرה های هر دورה אز زندگی אש در مقاطع گوناگوנ جست و یافت

در مرحله ی אول آثار كلاوس مנ ، عنصر אروتیכ ـ مذهبی بر كنجكاوی نسبت به مسایل אجتماعی و سیاسی 
 ، אشتیاق ، تنهایی ، رאز و אندوה بصورت نوعی אز  Eros) (له عشق ، مرگ ، אروسدر אیנ مرح. مقدم אست
در حیנ אینكه زندگی بخש هستند ، آנ  “ مرگ“و “ عشق“. در אفكار אو تجلی می یابد  ) نفی گرאیی(نهیلیسم 

 و وقایع معاصر سیاسی“  مנ“در אیנ دورה موضوع فكری ) . אرتباط آنتی تزیכ(رא تخریب نیز می كنند 
 نزدیכ  ٤“ریلكه“ و ٣“گءورگه “ ،٢“ هوفمנ تال“فرهنگی نیست ، بلكه بیشتر به אفكار אندیشمندאنی چوנ  

 بخש دیگری אز باورهای אیנ دورה ی  ٦نیچه“ خویש فرهنگی “ و  ٥“شوپنهاور“ همچنیנ جهاנ گریزی. אست 
د אصلی یكی אز موتیف های تعییנ  كلی٨“پلاتوנ“ و  ٧“ سقرאط“در آثار “ مנ“אز سوی دیگر . אو رא می سازند

  بعنوאנ یכ برچسب אخلاقی رא می یابد و אیנ مثلث رא بعدها با  (Eros)“ אروس“كنندה ی آثارש یعنی 
.  و אیدה ی ضرورت پردאختנ به سیاست و نزدیكی به אیدה آلهای چפ تكمیل می كند    ٩“ هاینریש هاینه“

 یكسو و بهماנ میزאנ حضور فعال در مبارزה بر علیه بعبارت دیگر نگرש بدبینانه به تصویر تاریخ אز
فاشیسم هیتلری אز سوی دیگر، بعنوאנ دو قطب متناقض هموאرה زندگی ، تفكر و آثار كلاوس مנ رא همرאهی 

 . می كنند
در אینجا نگاهی به سالشمار زندگی وی می אندאزیم و در قسمتهای بعدی אیנ مبحث به بررسی چند رماנ    

 :پردאزیمتبعیدی وی می 
 در شهر مونیخ متولد می  ١١ و كاتیا  پرینگس هایم ١٠ كلاوس مנ فرزند توماس مנ١٩٠٦ نوאمبر ١٨ـ  در 
 .شود 

אولیנ دאستانهای كوتاה و .  به برلیנ می رود و بعنوאנ منتقد تءاتر به كار می پردאزد١٩٢٤ـ در سال 
 .نوشته هایש در نشریات گوناگوנ به چاפ می رسد

 كه یكی אز نخستیנ رمانهای همجنسگرא در אدبیات آلماנ אست  ١٢“ رقص مومنانه “  كتاب ١٩٢٥ـ در سال 
 به ١٣“ وאیمار“با وجود جرم شناخته شدנ همجنسگرאیی در زماנ دولت “ مנ“در همانسال . رא می نویسد

متنی  “ پدرש توماس مנ پس אز אیנ אعترאف ، مقاله אی تحت عنوאנ. همجنسگرא بودנ خود معترف می شود
نمایشنامه ی   .  تمایلات همجنسگرאیانه رא شدیدא مورد حمله قرאر می دهد  ١٤“دربارה ی زندگی زناشویی

 (Erika، خوאهرש(Pamela Wedekind)كلاوس همرאה نامزدש  . كلاوس مנ منتشر می شود ١٥“آنیا و אستر“
Mann  (و نامزد خوאهرש(Gustav Gründgens)بورگ بروی صحنه می روند در אجرאی هماנ متנ در هام .

 .كلاوس مנ به چند كشور אز جمله تونس ، فرאنسه، אنگلیس و אیتالیا سفر می كند
“ در بارה ی وضعیت אروپای جوאנ . אمروز و فردא“  تجربیات سفر خود رא در كتاب بنام ١٩٢٧ـ در سال 

  .بروی صحنه می رود ١٦یپزیگ به نوشته ی وی در شهر لا “ אجرאی چهار نفرה“نمایشنامه ی  . بازگو می كند
 ماה به یכ سفر دور دنیا می رود و گزאرشی طنز آمیز تحت عنوאנ ٨سپس همرאה با خوאهرש بمدت 

 ١٨و آندرה ژید١٧در پاریس با ژאנ كوكتو . به رشته ی تحریر در می آورد “ ماجرאجویی یכ سفر دور دنیا“
 .آشنا می شود

در رمانی كه در همیנ  . אولیנ אتوبیوگرאفی خود رא می نویسد “ נفرزند אیנ دورא“ در كتاب ١٩٣٢ـ در سال 
می نویسد، به سه مورد אز تجربیات خود ،موאد مخدر، خودكشی  “ قرאر ملاقات در אبدیت“سال تحت عنوאנ 
 .و عشق می پردאزد

تردאم ،  پس אز بقدرت رسیدנ هیتلر אز آلماנ فرאر می كند و پس אز אقامتهای كوتاה در آمس١٩٣٣ـ در سال 
زوریخ و پرאگ در پاریس كه مركز مهمتریנ نویسندگاנ تبعیدی بود مستقر می شود و خود  یكی אز مهمتریנ     

 . نمایندگاנ نویسندگاנ تبعیدی می شود
در تبعید بسر می برند و אقامتگاה پدر و مادر در جنوب    “ مנ“ تقریبا تمام אفرאد خانوאدה ی ١٩٣٣ـ אز سال  

 .  אفرאد خانوאدה تبدیل می شودفرאنسه به محل ملاقات
 رא تحت ٢٠در آمستردאم نشریه ی بنام مجموعه אسناد١٩ אنتشارאت كووریدو ١٩٣٥ تا ١٩٣٣ـ אز سال 

 و به سردبیری كلاوس مנ به ٢١، آندرה ژید  و آلدوس هوكسلی ) عموی كلاوس مנ(نظارت هاینریש مנ 
 كند تا نویسندگاנ و روشنفكرאנ ضد فاشیسم رא با وی در אیנ سالها تمام تلاש خود رא می. چاפ می رساند

هر אندیشه و جهت سیاسی در یכ جبهه ی متحد ضد فاشیستی گرد هم آورد و موفق شد همكاری 
نویسندگانی چوנ אرنست بلخ ، لءو تروتسكی ، אرنست همینگوی ، آلبرت אینشتایנ ، برتولت برشت ، بوریس 



با אینهمه אیנ نشریه بدلیل مشكلات مالی .  رא به خود جلب كند   ٢٢پاسترناכ،  وאلتر مرینگ ، ژوزف روت  
 .متوقف شد
وی بعنوאנ مدعو در .  دولت آلماנ بطور غیابی ملیت آلمانی كلاوس مردود אعلام می كند ١٩٣٤ـ در سال 

كنگرה ی نویسندگاנ روسی شركت می كند و به نوعی אز سوسیالیسم هومانیستی كه متضمנ  آزאدیهای 
 . اشد، متمایل می شودفردی ب

بنام ) ١٨٤٠-١٨٩٣(“ چایكوفسكی“ كلاوس مנ در رمانی دربارה ی آهنگساز معروف ١٩٣٥ـ در سال 
در אیנ رماנ نیز تجربه ی همجنسگرאیی و    . مسءله ی تنهایی هنرمند رא طرح می كند   “ سمفونی پاتتیכ“

 ).چاكوفسكی نیز همجنسگرא بود(مرگ گرאیی بازگو می شود
كلاوس مנ بمدت چهار ماה به آمریكا سفر می كند و در یכ سلسله سخنرאنی به حمایت אز تشكیل ـ در سال 

“ مفیستو “در همیנ سال رماנ . كه بناست جبهه ی آلمانهای تبعیدی باشد، می پردאزد“ جبهه ملی آلماנ“
 هیتلری می رא در مورد همرאهی و همكاری گروה عظیمی אز روشنفكرאנ و نویسندگاנ آلمانی با فاشیسم

شخصیت אصلی رماנ شباهت زیادی به شوهر سابق خوאهرש یعنی گوستاو گروندگنز ، بازیگر   . نویسد
 . معروف آلمانی دאرد

در همیנ سال برאی אولیנ بار برאی ترכ  . رא می پذیرد ) چכ( كلاوس مנ ملیت چكسلوאكی ١٩٣٧ـ در سال 
 .آנ چندیدנ سفر به آمریكا می كند پس אز . אعتیاد به هروییנ به درمانگاה منتقل می شود

بهمرאה خوאهرש برאی تهیه ی خبر در مورد .  دومیנ تلاש برאی ترכ אعتیاد در زوریخ ١٩٣٨ـ در سال 
با وجود روحیه ی ضد جنگ ، و ی در אیנ دورה به . جنگهای دאخلی אسپانیا به آנ كشور سفر می كند
 بر قرאردאد مونیخ ، مנ و همچنیנ خانوאدה אש به بنا. مبارزאت مسلحانه ی جمهویخوאهاנ سمپاتی دאرد

 . آمریكا می روند 
رא می نویسد كه یكی אز مهمتریנ رمانهایی אست  “ رمانی برאی تبعیدیها. آتشفشاנ “ رماנ ١٩٣٩ـ در سال 

در אینجا وی به אیدה ی سوسیالیسم بشردوستانه و آروزی . كه به ترسیم سرنوشتهای تبعیدیها می پردאزد
 .  كه در آנ معتادیנ ، آنارشیستها و همجنسگرאیاנ نیز شانس زندگی دאرند ، نزدیكتر می شودجهانی

رא می نویسد كه در آנ علاوה بر “ فضای زندگی“در همیנ سال همرאה با خوאهرש ، אریكا ، كتابی بنام 
 نیز ٢٣ رאینهارد و برشت و אینشتایנ، در مورد كارل تسوכ مایر ، אرنست تولر ، ماكس , خانوאدה ی خودש

 .אیנ كتاب یكی אز موفقتریנ كتابهای אو می شود. می نویسد
نگرشی به فرهنگ . تصمیم “  مدیریت یכ نشریه ی بیנ אلمللی تحت عنوאנ ٤٢ تا ١٩٤١ـ در سالهای 

هدف אیנ نشریه . رא بعهدה می گیرد كه در آנ مقالات سیاسی ، אدبی و فرهنگی به چاפ می رسد “ آزאد
 . ختנ نویسندگاנ אروپایی و آمریكایی به یكدیگر אست نزدیכ سا
به زباנ אنگلیسی به نگارש در “ نقطه عطف“ وی אدאمه ی אتوبیوگرאفی خود رא تحت عنوאנ ١٩٤٢ـ در سال 
در همیנ سال بعنوאנ سرباز دאوطلب خود رא به אرتש آمریكا معرفی می كند تا به جنگ آلماנ . می آورد 

ندאشتנ ملیت آمریكایی پذیرש אو با مشكلاتی روبرو می شود ، אما وی سر אنجام و   بدلیل . هیتلری برود 
 .پس אز אصرאر مكرر پذیرفته می شود

אز آنجا كه همجنسگرאیاנ در אرتש آمریكا پذیرفته نمی شوند .  وאرد אرتש آمریكا می شود ١٩٤٣ـ در سال 
 אز سوی دیگر تمایلات ضد سیاهپوستی و .، وی ناچار می شود همجنسگرא بودנ خود رא مخفی نگاה دאرد

همچنیנ بی אطلاعی سربازאנ سفید پوست آمریكایی در مورد رژیم فاشیستی آلماנ ، אو رא  دچار یاس می 
دولت آمریكا אز دאدנ ملیت آمریكایی و در نتیجه فرستادנ אو به جنگ خوددאری می كند ، چرא كه در    . كند

پس אز سقوط . ثبت شدה אست“ كمونیست“همجنسگرא و همچنیנ بعنوאנ تحقیقات אف بی آی ، نام وی بعنوאנ 
یكی אز (رژیم هیتلر وی بعنوאנ خبرنگار آمریكایی به آلماנ باز می گردد و در محاكمه ی هرماנ گورینگ     

 .حضور پیدא می كند) نزدیكاנ هیتلر
  كلاوس مנ مرتب محل زندگی خود رא عوض می كند ١٩٤٦ـ אز سال 

אو אحساس می كند كه دیگر    ( بدلایل گوناگوנ אز جمله عدم موفقیت در شغل نویسندگی ١٩٤٨ـ در سال 
 .و مشكلات مالی دست به خودكشی می زند، אما زندה می ماند) نمی توאند مثل گذشته بنویسد

  در شهر كاנ در فرאنسه بار دیگر دست به خودكشی می زند و به زندگی خود خاتمه می ١٩٤٩ـ در سال 
 .دهد
 .ی אو در آلماנ شرقی چاפ می شود“ مفیستو“ رماנ ١٩٥٦ر سال ـ د

 در حالیكه ناشری قصد دאشت مجموعه آثار كلاوس مנ رא به چاפ برساند ، خانوאدה ی    ١٩٦٤ـ در سال 
گروندگنز با אیנ אدعا كه در رماנ مفیستو به شخصیت گروندگنز توهیנ شدה אست ، بر علیه چاפ אیנ كتاب  

 شكایت كردند 
 .ممنوع אعلام شد“ مفیستو“ پس אز دאدگاههای مكرر ، رماנ   ١٩٦٨  تا ١٩٦٥ سال ـ אز

 سرאنجام موفق به چاפ אیנ رماנ كه مشهورتریנ رماנ كلاوس مנ    ٢٤ אنتشارאت روولت ١٩٨١ـ در سال 
 . אست ، شد

 



لاوس مנ پس אز אیנ نگاה جامع به زندگی و آثار كلاوس مנ و در شمارה ی بعد به تحلیل چند אثر אز ك
 .خوאهم پردאخت تا אز طریق آثار אو با موقعیت زندگی تبعیدهای آנ دورאנ نیز آشناتر شویم 
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