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چکیده
در قــرن نــوزده میــادی ،امیــل زوال بــا نــگارش رمــان ژرمینــال ،بــرای نخســتینبار در تاریــخ
ـرک داســتان وارد رمــان کــرد .وی
ادبیــات فرانســه ،طبقــه کارگــر را بهعنــوان قهرمــان و محـ ّ
تأثیــر فراوانــی بــر نویســندگان رمانهــای بــا محوریــت انقالبهــای کارگــری گذاشــت.
مایه نــگارش
ماکســیم گورکــی نیــز از جملــه نویســندگانی اســت کــه ایــن مفهــوم را دســت 
آثــار خــود ،از جملــه مــادر کردهاســت .ایــن جســتار کوشیدهاســت بــا رویکــردی تطبیقــی،
مفهــوم انقــاب را در دو اثــر یادشــده ،مــورد بررســی قــرار دهــد .چگونگــی پرداخــت حــوادث
در دو اثــر یادشــده ،عوامــل ضــروری در وقــوع و پیشــبرد اهــداف انقــاب را از دیــدگاه ایــن
دو نویســنده بــر مــا روشــن میکنــد؛ فقــر بهعنــوان ق ـ ّو ه محرکــه و آگاهــی ،رهبــری ،اتّحــاد
و از خودگذشــتگی ،بهعنــوان مؤلفههــای اصلــی در پیشــبرد اهــداف انقــاب ،نقــاط مشــترک
هــر دو اثــر اســت .ایــن اشــتراکات در نقاطــی همچــون شــخصیتپردازی و واقعگرایــی
دچــار انفصــال میشــوند .در پایــان ،ایــن دو نویســنده بــا نویــد آینــدهای بهتــر ،بــذر امیــد را
در دل مبــارزان راه عدالــت میکارنــد.
واژههای کلیدی :امیل زوال ،ماکسیم گورکی ،ژرمینال ،مادر ،انقالب.
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مقدّ مه
بــدون شــک نویســندگان و آثــار ادبــی در جنبشهــای اجتماعــی جوامــع در اعصــار
مختلــف ،نقــش غیرقابــلانــکاری داشــتهاند؛ چنانکــه جرقــه انقــاب  ١٧٨٩فرانســه بــا آثــار
ژان ژاک روســو زده شــد و انقــاب  ١٩١٧روســیه نیــز بــرای نخســتینبار از نوشــتههای
ـازنده میــان ادبیــات
مارکــس متأثــر شــد .بدینترتیــب ،هــر برهــهای از تاریــخ شــاهد تعامــل سـ 
و جنبشهــای اجتماعــی بودهاســت .در قــرن نــوزده میــادی ،امیــل زوال ،1پیشــگام مکتــب
ناتورالیســم 2و از برجســتهترین نویســندگان ادبیــات فرانســه ،نقــش مهمــی در بیــداری مــردم
و بصیــرت اجتماعــی آنــان ایفــا کــرد .زوال بــا نــگارش رمــان ژرمینــال ،3بــرای نخســتینبار
ـرک داســتان ،وارد رمــان
در تاریــخ ادبیــات فرانســه ،طبقــه کارگــر را بهعنــوان قهرمــان و محـ ّ
کــرد .ایــن طبقــه اجتماعــی کــه تــا آن زمــان در ادبیــات مهجــور مانــده بــود ،در ایــن اثــر
بســیار پُررنــگ شــد و در پــی آن ،جنبشهــای کارگــری ،بــا هـ ِ
ـدف احقــاق حــق ،در ایــن اثــر
ـره واقعــی
نمایانــده شــدند .درواقــع ماهیــت ناتورالیســتی آثــار زوال ایجــاب میکــرد تــا چهـ 
جامعــه ،بیهیــچ کموکاســتی و بــا جزئیــات تمــام در یــک اثــر ادبــی بهتصویــر درآیــد؛
هرچنــد ایــن حقیقــت ،بســیار تلــخ و دور از تخیّــات زیبایــی باشــد کــه نویســندگان قبــل از
او بــرای ترســیم دنیایــی بیکموکاســت ،از آن بهــره جســته بودنــد.
نویســندگان روســی نیــز کــه در طــول تاریــخ ،حکومتهــای اســتبدادی زیــادی را دیــده
بودنــد ،همــواره در صــف ا ّول نیروهــای انقالبــی ضــد اســتبداد ،بــرای روشــنگری مــردم،
قلمفرســایی کردهانــد .ماکســیم گورکــی ،4از تأثیرگذارتریــن نویســندگان قــرن نوزدهــم
روســیه نیــز ،از چهرههــای مهــم در بازتــاب جامعــه انقالبــی زمــان خــود بودهاســت .درواقــع
«انتقــاد همهجانبــه گورکــی از جامعــه ســرمایهداری ،بــر تحلیــل جامــع و تجســم زندگــی و
روابــط طبقــات اصلــی ایــن جامعــه مبتنــی بــود» (ســاچکوف .)٢١٥ :1362 ،گورکــی نیــز
ماننــد زوال ،در قالــب اثــری ادبــی (رمــان مــادر) ،از طبقــهای ســخن میگفــت کــه خشــمگین
از ســتمی کــه ســالها متح ّمــل شــده بودنــد ،بهدنبــال رفاهــی بودنــد کــه بــرای یافتــن آن،
میبایســت بــه مبــارزهای عظیــم دســت میزدنــد.
در ایــن جســتار بــه بررســی مفهــوم انقــاب در ایــن دو اثــر ،از نظــر محتوایــی و بــا
رویکــردی تطبیقــی خواهیــم پرداخــت .در پژوهــش حاضــر بــه پرســشهای زیــر پاســخ داده
خواهــد شــد:
آیــا رویکــرد مشــابه نــزد دو نویســنده میتوانــد ناشــی از شــرایط مشــابه دو
.1
جامعــه انقالبــی باشــد؟
ایــن دو نویســنده چــه عواملــی را در بــروز و پیشــبرد انقــاب کارگــری
.2
Émile Zola
Naturalisme
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4
Maxime Gorki
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ضــروری میداننــد؟
وجــه اشــتراک یــا افتــراق ایــن دو اثــر در پرداختــن بــه مفهــوم انقــاب
.3
چیســت ؟
هدف غایی نویسندگان از بازتاب جامعه انقالبی چه بودهاست؟
.4
پیشینه پژوهش
تاکنــون دو اثــر ژرمینــال و مــادر بهطــور تطبیقــی بــا هــم مــورد مطالعــه قــرار نگرفتهانــد؛
امــا مقــاالت متعــدّ دی بــا دیدگاههــای مختلــف درخصــوص محتــوا و ســاختار ایــن دو اثــر
بــه زبانهــای مختلــف نوشــته شدهاســت.
در ایــران ،از دیــدگاه تطبیقــی ،آثــار امیــل زوال بیشــتر موضــوع مقایســه بــا آثــار ایرانــی قــرار
مقالــه «تحلیــل

گرفتهانــد و نــه آثــار ادبــی ســایر ملــل ،کــه بهعنــوان نمونــه میتــوان بــه
محتوایــی و ســاختاری رمــان آســوموار اثــر امیــل زوال و داســتان مــردی کــه افتــاد نوشــته
ابراهیــم گلســتان» از فارســیان و جوانمــردی ( )١٣٩٢اشــاره کــرد .در ایــن مقالــه بــه روش
مقایســهای ،طبقــه فرودســت جامعــه و آســیبهایی کــه از ناآگاهــی خــود متح ّمــل میشــوند،
در دو اثــر زوال و گلســتان مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .از مقاالتــی کــه در ایــران ،منحصــرا ً
رمــان ژرمینــال را بــا اثــری دیگــر مقایســه کردهاســت ،میتــوان بــه مقالــه «نگاهــی تطبیقــی
بــه رویکــرد پوزیتیویســم در رمانهــای ژرمینــال و ســنگ صبــور» از پیــروز و دیگــران ()١٣٩٥
اشــاره کــرد .نویســندگان ایــن مقالــه بــه بررســی تأثیــر امیــل زوال ،پیشــرو پوزیتیویســم در
ادبیــات ،بــر صــادق چوبــک ،نماینــده ایــن جریــان در ایــران ،پرداختهانــد .ابتــدا قواعــد
پوزیتیویســم ،ماننــد اه ّمیــت مشــاهدات عینــی و تجربهگرایــی در دو رمــان ژرمینــال و ســنگ
صبــور توضیــح داده شدهاســت کــه در ادامــه ،بــه بررســی شــباهتها و تفاوتهایــی کــه در
نحــوه بهکارگیــری اصــول اثباتگرایــی در دو اثــر وجــود دارد ،منجــر میشــود .فارســیان

مقالــه «بررســی تطبیقــی ادبیــات کارگــری از خــال رمــان ژرمینــال

و علیــزاده ( )1398در
اثــر زوال و ســالهای ابــری اثــر درویشــان» ،موضــوع کارگــر را مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد
و بــا روش توصیفــی -تحلیلــی و بــا بررســی مؤلّفههــای ادبیــات کارگــری در ایــن دو اثــر،
ـه قــرن نوزدهــم و ایــران دوره پهلــوی
بــه مطالعــه نقــاط مشــترک جامعــه کارگــران در فرانسـ 
پرداختهانــد.
دربــاره مــادر ماکســیم گورکــی نیــز مطالعاتــی تطبیقــی صــورت گرفتهاســت کــه از آن
میــان میتــوان بــه مقالــه «نقــد تطبیقــی رمــان مــادر ماکســیم گورکــی و همســایههای احمــد
محمــود» از عســگری و شــهبازی ( )١٣٩٣اشــاره کــرد .در ایــن مقالــه ،تأثیــر اندیشــههای
سوسیالیســتی ماکســیم گورکــی در خلــق موقعیتهــای داســتانی و پرورنــدان شــخصیتهای
همســایههای احمــد محمــود ،مــورد واکاوی قرارگرفتهاســت .کمــی و دیگــران ()1394
مقالــه «بررســی تطبیقــی عناصــر داســتانی دو رمــان ســالهای ابــری (علیاشــرف

نی�زـ در
درویشــیان) و مــادر (ماکســیم گورکــی)» ،رمــان مــادر را از جنبههــای گوناگــون ،بــا اثــر
ماکســیم گورکــی مــورد مقایســه قــرار دادهانــد .در ایــن مقالــه بــه گرایــش درویشــیان بــه
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ّ
تفکــرات ماکســیم گورکــی و بهویــژه مؤلفههــای رئالیســم سوسیالیســتی در خلــق رمــان
ســالهای ابــری پرداختــه شدهاســت .عــاوه بــر مشــابهتهای محتوایــی ،ســبک دو اثــر و
زاویــه دیــد نویســنده نیــز مــورد مطالعــه تطبیقــی قــرار گرفتهاســت.
روش پژوهش
ادبیــات تطبیقــی یکــی از مهمتریــن حوزههــای نقــد ادبــی اســت کــه ملــل مختــف را از
طریــق زبــان مشــترک ادبیــات ،بــه هــم پیونــد میزنــد .در بررســی اهــداف ادبیــات تطبیقــی
میتــوان مــوارد بســیاری برشــمرد؛ ولــی «آنچــه کــه بیشــتر از هــر چیــزی مــدّ نظــر نویســندگان
ایــن حــوزه از ادبیــات قــرار دارد ،آشــنایی بــا ادبیــات بیگانــه و فرهنگهــای مختلــف جهــان
تعصبــات ادبیــات خــودی و ارتبــاط بــا ادبیــات دیگــری اســت»
و راهــی بــرای رهاشــدن از ّ
(راد و دیگــران)2 :1397 ،؛ بــه بیــان دیگــر« ،ادبیــات تطبیقــی نوعــی دادوســتد فرهنگــی میــان
م ّلتهــای مختلــف اســت» (فارســیان و جوانمــردی .)102 :1395 ،از بیــن مکاتــب مختلــف
ادبیــات تطبیقــی ،مکاتــب فرانســوی و آمریکایــی اه ّمیــت بیشــتری دارنــد .مکتــب فرانســوی
بــه مســائلی از قبیــل شــهرت و نفــوذ یــا تأثیــر و آوازه یــک شــاعر یــا نویســنده در ادبیــات
بیگانــه میپــردازد؛ درحالیکــه روش مکتــب آمریکایــی بررســی شــباهتها بــا تکیــه بــر
زیباییشناســی و توجــه بــه نقــد و تحلیــل اســت.
همــواره آثــار زوال ،بهعنــوان چهــرهای برجســته در ادبیــات فرانســه و جهــان از اقبــال
فراوانــی برخــوردار بودهاســت؛ امــا شــدت محبوبیــت زوال در روســیه حتــی از فرانســه نیــز
ی گرفتهبــود« .زوال قبــل از  30نوامبــر  1891در نام ـهای اذعــان م ـیدارد كــه وي را قبــل
پیش ـ 
1
از فرانســه در روســیه دوســتداشــتهاند» (دوناتلــی و گرمــس .)93 :2018 ،افیــم اتکینــد ،
مترجــم روس ،در الحاقــات ترجم ـ ه اثــر رم مینویســد« :زوال بــه حــدّ ی در روســیه معــروف
بــود کــه تقریب ـ ًا او را یــک فــرد روس میپنداشــتند» (همــان) .ایــن مســئله تــا جایــی پیــش
م ـیرود کــه او بــه جایگاهــی در حــد تولســتوی ،2نویســنده شــهیر روســیه دســت میابــد و
بهعنــوان الگویــی بــرای دیگــر نویســندگان مبــدّ ل میشــود« :در پایــان قــرن نــوزده ،زوال
بــه همــراه تولســتوی تنهــا رماننویســانی هســتند کــه جایــگاه رهبــر معنــوی (بــرای دیگــر
نویســندگان روس) دارنــد» (همــان .)94 :زوال نهتنهــا میــان طبقــه روشــنفکر؛ بلکــه میــان
مــردم عــا ّدی نیــز مــورد تحســین قــرار گرفتــه بــود« :والدیــن روس کــه تحـت تأثیــر بهویــژه
ژرمینــال و کار قــرار گرفتــه بودنــد ،نــام خانوادگــی او را بهعنــوان اســم کوچــک بــر روی
فرزنــدان خــود میگذاشــتند» (همــان .)93 :ایــن محبوبیــت ،همانطــور کــه اشــاره شــد،
بــرای زوال بســیار ارزشــمند مینمــود و بههمیــن خاطــر ،او در حفــظ ارتبــاط خــود بــا
نویســندگان جامعــه روســیه تــاش میکــرد« :زوال در ســالهای موفّقیــت خــود در روســیه،
مرتبــ ًا بــه نامهنــگاری بــا نویســندگان و روزنامهنــگاران روس میپــردازد (اولیــن نامــه بــه
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تورگنیــف 1نویســنده روس در  22ژوئــن  1874و آخریــن نامــه بــاز هــم بــه تورگنیــف در 22
مــارس( »)1883همــان.)94 -93 :
توجــه
دو اثــر ژرمینــال و مــادر بــه فاصلــه دو دهــه از هــم نوشــته شــدهاند؛ ولــی بــا ّ
بــه زبانهــای مختلــف دو اثــر ،ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه آیــا قبــل از نــگارش رمــان
مــادر توســط گورکــی ،رمــان ژرمینــال در روســیه ترجمــه و بــه چــاپ رســیده بــود؟ در مــورد
ســال دقیــق ترجمــه و چــاپ ژرمینــال در روســیه اطــاع دقیقــی در دســت نیســت؛ بنابرایــن
بــا قطعیــت نمیتــوان گفــت گورکــی در نــگارش رمــان مــادر منحصــرا ً تحــت تأثیــر رمــان
ژرمینــال بودهاســت؛ هرچنــد باتوجــه بــه پیوندهــا و عالیــق تاریخــی غیرقابــلانــکار میــان
امیــل زوال و جامعــه روســیه ،فــرض بــر آن اســت کــه ماکســیم گورکــی از ادبیــات زوال متأثــر
بودهاســت؛ چراکــه طبقــه کارگــر و مبــارزات آنهــا و مفاهیــم انقــاب ،ســتمدیدگی تاریخــی
دغدغــه تمــام در اثــر پرورانــده میشــوند؛

و پیشــرفت اجتماعــی بــه ماننــد ژرمینــال ،بــا
بنابرایــن در تحقیــق مــا مســئله بینامتنیــت مطــرح نیســت؛ زیــرا ادبیــات تطبیقــی تنهــا مســئله
تأثیرپذیــری نیســت؛ بلکــه بررســی شــباهتها و تناظــر مضامیــن و مفاهیــم نیــز هســت کــه
بــه بــاور پــاژو 2شــرط الزم ،تع ّلــق آن دو اثــر بــه زبانهــا یــا فرهنگهــای مختلــف اســت.
ژرمینال و مادر؛ انعکاس مطلق واقعیتهای اجتماعی
در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم ،مبــارزات اجتماعــی بــرای پیشــرفتهای
اقتصــادی ،از جانــب قشــر آســیبپذیر جامعــه ،کل اروپــا را فرامیگیــرد .ایــن دوران مقــارن
اســت بــا انقــاب صنعتــی و ظهــور نظــام ســرمایهداری و تئوریهــای جدیــد اقتصــادی و
سیاســی در اروپــا کــه بــا نظریههــای انقالبــی مارکــس شــکل جدیتــری بــه خــود میگیــرد.
فضــای کلــی آثــار در زمــان اوج اینگونــه جنبشهــا در اروپــا و نیــز در دوران احاطــه
ناتورالیســم بــر ادبیــات اروپــا و بهویــژه ادبیــات فرانســه تحــت تأثیــر فضــای متشـنّج جامعــه
آن زمــان بودهاســت .بههمیــن دلیــل ،مطالبــات اجتماعــی طبقــه فرودســت جامعــه ،بخــش
قابــلتوجهــی از آثــار ادبــی نیمــه دوم قــرن نوزدهــم را بــه خــود اختصــاص میدهــد .در ایــن
دوره کــه مقــارن بــا حکومــت ناپلئــون دوم بــر فرانســه بــود ،در کنــار پیشــرفتهای صنعتــی
و افزایــش کار در معــادن و کارخانجــات ،کارگــران بــه گروهــی تبدیــل شــدند کــه خواســتار
پیشــرفت سیاســی و اجتماعــی بودنــد .در فرانســه ،ایــن موضــوع بــا تشــکیل تشــکلهای
کارگــری در حــدود ســال  ١٨٤٨اه ّمیــت ویــژهای یافــت.
ژرمینــال ســیزدهمین رمــان از مجموعــه بیســتجلدی خانــواده روگــن مــاکار 2اســت کــه
در فاصلــه ســالهای  ١٨٨٤تــا  ١٨٨٥نوشــته شدهاســت .خلــق ایــن اثــر بهطــور ناگهانــی
و فیالبداهــه نبــوده و ریشــه در شــرایط اجتماعــی و سیاســی آن دوران داشتهاســت .در ١٩
Tourguéniev
Pageaux
Les Rougon-Macquart

1
2
2

 / 100مطالعات بینرشتهای ادبیات ،هنر و علوم انسانی ،سال اول ،شماره اول ،پیاپی  ،1بهار و تابستان 1400

فوریــه  ،١٨٨٤شــمار عظیمــی از کارگــران در شــهر آنــزن 1اعتصــاب میکننــد و خواســتار تغییــر
شــرایط کاری خــود میشــوند .ایــن اتّفــاق درونمایــه رمــان ژرمینــال را در ذهــن زوال فراهــم
مــیآورد .چهــار روز پــس از ایــن ماجــرا ،او بــه شــهر آنــزن مــیرود و بــه کمــک آلفــرد ژیــارد،
ـکده علــوم شــهر لیــل 2و بخشــدار واالنســین 3تمــام مجوزهــای الزم را بــرای تهیــه
اســتاد دانشـ 
ـاره شــرایط زندگــی و کاری کارگــران
گــزارش از ایــن اتّفاقــات میگیــرد و بــه تحقیــق دربـ 
میپــردازد .ازایــنرو ،اتفاقــات ژرمینــال ریشــهای بســیار مســتند و دقیــق پیــدا میکنــد کــه
بــه موفّقیــت و محبوبیــت رمــان در میــان قشــر کارگــر منجــر میشــود .از آنجاکــه زوال «بــا
چهــره حقیقــی ســرمایهداری آشــنایی فــراوان داشــت و بــه ژرفــای روحیّــات بورژوایــی نفــوذ
کــرده بــود» (ســاچکوف ،)١٨٧ :1362 ،کارگــران را بازیگــران اصلــی کارزاری میدانســت کــه
قــرار بــود بــا رخنــه در دل بــورژوازی فاســد زمانــه ،مراتــب ترقّــی اجتماعــی و اقتصــادی خــود
ـه تاریخــی
را در جامعــهای تازهتوســعهافته تحقــق بخشــند .داســتان ژرمینــال نیــز در ایــن برهـ 
روایــت میشــود و بــه رنجهــا و مبــارزات کارگرانــی میپــردازد کــه ســودای پیشــرفتهای
اقتصــادی و صعــود بــه طبقــات اجتماعــی باالتــر را در ســر میپروراندنــد.
در همیــن برهــه ،روســیه نیــز ماننــد فرانســه ،در قــرن نوزدهــم میــادی و در ابتــدای قــرن
بیســتم تحــتتأثیــر فضــای حاصــل از گــذر از حکومــت ســلطنتی بــه حکومتــی مردممحــور
بودهاســت .ماکســیم گورکــی نیــز در رمــان مــادر ،رونــدی مشــابه امیــل زوال در رمــان ژرمینــال
پیــش میگیــرد .تع ّلــق خــود گورکــی بــه طبقــه فرودســت جامعــه و پیشــه روزنامهنــگاری
موجــب میشــود تــا توجــه وی بــه اتفاقــات پیرامــون خــود و بهویــژه تحــ ّوالت اجتماعــی
زمانــه جلــب شــود و اینچنیــن ،وی بــه یکــی از بنیانگــذاران رئالیســم اجتماعــی در روســیه
تبدیــل میشــود و هماننــد امیــل زوال نقــش مهمــی در شــکلگیری ادبیــات متأثــر از جامعــه در
ـه ملتهــب آن زمــان
کشــور خــود ایفــا میکنــد .رمــان مــادر ،از دل تجربیّــات گورکــی در جامعـ 
متولّــد میشــود و همچــون ژرمینــال زوال از طبقــه کارگــر معتــرض ســخن میگویــد .ایــن اثــر
کــه بــر جنبشهــای کارگــری روســیه در ســالهای منتهــی بــه انقــاب اکتبــر داللــت میکنــد،
ماننــد ژرمینــال ،جامعــهای خســته از ظلــم و تبعیــض را بهتصویــر میکشــد .درواقــع میتــوان
گف��ت ک��ه هم��واره عوامــل فرهنگــی ،تاریخــی ،اجتماعــی و سیاســی بسترســاز تشــابهات ادبــی
هس�تـند و هرچنــد کــه ایــن آرمــان در آن دوران در هــر دو کشــور فرانســه و روســیه بهطــور
کامــل محقــق نشــد؛ امــا ذهنیــت اندیشــمندان و آحــاد مــردم را بــه خــود جلــب کــرد.
فقر و عدم آگاهی؛ مسبب اوضاع نابسامان طبقه کارگر
منطــق روایــی داســتان ایجــاب میکنــد کــه قبــل از دعــوت بــه هــر انقالبــی ،دالیــل و
زمینههــای آن مــورد بررســی قــرار گیــرد .در آغــاز رمــان ژرمینــال ماننــد مــادر ،خواننــده بــا
وضعیــت نابســامان کارگــران و شــرایط ســخت زندگــی آنهــا آشــنا میشــود .هــر دو نویســنده
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بــرای بهتصویرکشــیدن بهتــر چهــره فقــر ،گاه بــه پــردازش شــخصیتهایی میپردازنــد کــه
هــر لحظــه بــا فقــر دس ـتوپنجه نــرم میکننــد؛ گاه مکانهــای رقّتبــار زندگــی و کار آنهــا
را توصیــف میکننــد و گاه بــه آثــاری کــه در اثــر فقــر در زندگــی و روابــط و اخالقیــات آنهــا
نمــود پیــدا کردهاســت ،اشــاره میکننــد.
شــخصیت اصلــی رمــان ژرمینــال ،مــردی جــوان از طبقــه کارگــر بــه نــام اتینالنتیــه 1اســت
کــه بهعلــت ســیلیزدن بــه کارفرمــای خــود در راهآهــن لیــل ،از کار اخــراج میشــود و بــا
2
هــدف یافتــن شــغلی جدیــد راهــی شــمال فرانســه میشــود .او در یکــی از معــادن مونتســو
شــغلی بهدســتمــیآورد و بــا یــک معدنچــی بــه نــام ماهــو 3دوســت میشــود و دل بــه
کاتریــن ،دختــر او میبنــدد .در جریــان روایــت زندگــی معدنچیــان ،فالکــت و ســیهروزی
آنــان بــا تیزبینــی بســیار بهتصویــر درمیآیــد .در پــی بحرانهــای اقتصــادی اواخــر قــرن
نوزدهــم در فرانســه ،حقــوق کارگــران کاهــش مییابــد و اتیــن همــراه جمعــی از معدنچیــان
معتــرض ،دســت بــه شــورش میزنــد .وی ایدههــای انقالبــی خــود را بــا هــدف ســاخت
جامعــهای عادالنهتــر بــا معدنچیــان درمیــان میگــذارد و آنــان را بــا هــدف گرفتــن حقــوق
خــود ،تشــویق بــه اعتصــاب میکنــد.
هســته اصلــی داســتان مــادر نیــز در میــان طبقــه کارگــر شــکل میگیــرد .شــخصیت اصلــی
ایــن رمــان ،زنــی بــه نــام پالگــه والســف ،4همســر یــک کارگــر اســت .زندگــی ایــن زن بــا فقر
و خشــونتهای همســر دائمالخمــرش گــره خوردهاســت .در رمــان مــادر نیــز ،ماننــد رمــان
ژرمینــال ،پــاول 5پســر خانــم پالگــه ،وظیفــه روشــنگری اطرافیــان خــود را برعهــده میگیــرد.
او کــه همچــون پــدرش کارگــر اســت ،بــه جنبشهــای کارگــری سوسیالیســتی میپیونــدد
و پــس از مدّ تــی بــه یکــی از رهبــران ایــن جنبــش تبدیــل میشــود .پــاول دوســتان خــود
را بــه خانــه دعــوت میکنــد و بــا آنهــا بــه بحــث و گفتوگــو میپــردازد .خانــم پالگــه
هــم در ایــن مباحــث شــرکت میکنــد و در افــکار و عقایــد دوســتان انقالبــی پســرش شــریک
میشــود؛ تــا جاییکــه وقتــی پســرش بــرای نخســتینبار دســتگیر میشــود ،شــروع بــه
پخــش اعالمیههــای اعتراضــی میکنــد .چنیــن موقعیتــی دقیقــ ًا رمــان ژرمینــال را در ذهــن
تداعــی میکنــد ،زیــرا در ایــن اثــر نیــز اتیــن همــواره در جمــع خانوادگــی مونتســو حضــور
میابــد و بــا عقایــد انقالبــی خــود ،هرچنــد در ســطح بســیار ابتدایــی ،تمــام اعضــای خانــواده
را تحتتأثیــر خــود قــرار میدهــد.
زوال فضــای انقالبــی ژرمینــال را بــا تعــدّ د شــخصیتهای تأثیرگــذار در اعتراضــات،
تشــدید میکنــد .درواقــع تمــام کارگــران معتــرض ،ســهمی در پیشــبرد هــدف خــود برعهــده
میگیرنــد و اینچنیــن رمــان از آثــاری بــا قهرمــان خارقالعــاده فاصلــه میگیــرد و قهرمانانــی
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را میســازد کــه از فرودســتترین الیههــای اجتمــاع برآمدهانــد .هــر کــدام از ایــن
شــخصیتها ،بهواســطه ســن ،روحیّــات و خلقوخــوی خــود ،از دیگــری متمایــز میشــوند
و ایــن تعــدد و گوناگونــی ،اثــر را بــه واقعیــت نزدیکتــر میکنــد.
در رمــان مــادر نیــز همچــون رمــان ژرمینــال ،شــخصیتهای زیــادی بــه نمایندگــی از اقشــار
مختلــف جامعــه ،در خــال رفتوآمــد بــه خانــه خانــم پالگــه بــه خواننــده معرفــی میشــوند؛
امــا برخــاف زوال ،گورکــی تــاش زیــادی بــرای شــخصیتپردازی و فردیتبخشــیدن بــه
آنهــا انجــام نمیدهــد؛ بنابرایــن ،شــخصیتها از حــد یــک "تیــپ" کــه «بهوضــوح غرایــز
و نظریــات اجتماعــی و طبقاتــی را بیــان میکننــد» (همــان )٢١٦ :فراتــر نمیرونــد .بــا وجــود
تفــاوت در ســطح شــخصیتپردازی کــه از جملــه ابزارهــای مهــم نویســنده بــرای خلــق
دنیایــی منســجم هســتند ،هــر دو نویســنده از شــخصیتهای خــود بــرای انتقــال مفهومــی
نســبت ًا مشــترک بهــره میبرنــد.
فقــر و در عیــن حــال بهرهکشــی ناعادالنــه از کارگــران کــه زمینهســاز جنبشهــای
آینــده کارگــران میشــود ،فصــل مشــترک ایــن دو اثــر اســت .چهــره فقــر در رمــان ژرمینــال
بــا جزئیــات تمــام شــرح داده میشــود .در فصــول ابتدایــی رمــان ،زوال بــا توصیــف خانــواده
ماهــو ،خواننــده را بــا وضعیــت معیشــت یــک خانــواده معدنچــی آشــنا میکنــد:
اتــاق چهارگــوش بــا دو پنجــرهاش توســط شــمع روشــن شــده بــود و ســه تختخــواب
بهطــور کامــل حجــم ایــن اتــاق را اشــغال کــرده بودنــد ،یــک گنجهدیــواری ،یــک میــز
و دو صندلــی از چــوب گــردو ...در آنجــا وجــود داشــت .لــوازم منــزل همیــن بــود و بــس
(.)١٥ -١٤

در مــادر نیــز ،هماننــد ژرمینــال ،زندگــی سراســر تیرگــی کارگــران بــا جزئیــات زیــاد
توصیــف میشــود:
هــر روز  ...مردمانــی غــمزده بــا عضالتــی خســته بهســرعت از خانههــای کوچــک
خاکســتریرنگ ،خــارج شــده ماننــد سوســکهای وحشــتزدهای میدویدنــد و در
کوچــه تنگــی بهســوی دیوارهــای بلنــد

ســحرگاه کــه هــوا گرگومیــش و ســرد بــود از
کارخانــهای رهســپار میشــدند (.)5

تنگــی و تیرگــی مکانهــا در ایــن دو اثــر ،درواقــع نمــادی اســت از سرنوشــت تیرهوتــاری
کــه شــخصیتها را دربرگرفتهاســت .عــاوه بــر فضــای تنــگ خانههــا ،ســیاهی فضــای
معــدن نیــز در رمــان ژرمینــال ،تضــاد طبقاتــی را برجســته میکنــد .زوال در مقابــلِ فضــای
ســیاه و گرفتــه معــدن ،فضــای ســفید و رنگــی محــل زندگــی و کار بورژواهــا را بهتصویــر
میکشــد .بــه ایــن ترتیــب ،مــکان بــه یــک ابــزار و حتــی بــه یــک شــخصیت بــدل میشــود
تــا بــا توصیــف آن ،نویســنده احساســات مخاطــب را در رویارویــی با عمــق تیــرهروزی گروهی
از مردمــان ،بــه شــکل تأثیرگــذاری برانگیــزد« :معــدن هرگــز تعطیــل نمیشــد .شــبانهروز
حشــرات انســانی در عمــق ششــصدمتری زمیــن و در زیــر مــزارع چغندرقنــد بــه صخرههــا و
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تختهســنگها کلنــگ میزدنــد» ( .)٦٦غلبــه رنگهــای تیــره و بهویــژه رنــگ خاکســتری،
در رمــان مــادر نیــز ،کارکــردی مشــابه رمــان زوال دارد:
کارخانــه شــبیه بــه عنکبوتــی بســیار بــزرگ و ســرخرنگ در روی زمینــی کــه از دود ســیاه
بــود ،گســترده میشــد  ...خانههــای کوچــک کارگــری کیــپ هــم در اطــراف آن قــرار
دســته متراکمــی را در کنــار مــرداب

داشــت .ایــن خانههــای خاکســتریرنگ و پهنشــده،
ـره خــود ،بــا حــال زار
تشــکیل میدادنــد و چنیــن مینمــود کــه بــا پنجرههــای کوچــک تیـ 
بــه یکدیگــر مینگرنــد (.)٢١٠

در چنیــن فضــای تیــره و تــاری کــه آکنــده از فقــر و ناآگاهــی اســت ،جوانــان آرمانگــرا و
عدالتخواهــی پــا بــه عرصــه میگذارنــد کــه بــا بیدارکــردن احساســات حقطلبانــه اطرافیــان
خــود ،رهبــری جنبشهــای اجتماعــی را در جوامــع خــود برعهــده میگیرنــد .عواملــی کــه در
پــی ،بــه آنهــا خواهیــم پرداخت.
از آگاهی تا انقالب؛ مسیری به سمت رهایی
در رمــان ژرمینــال ،بــه مــوازات پیشــرفت اتّفاقاتــی کــه در بســتری تاریخــی بهوقــوع
توجهــی
میپیوندنــد ،شــخصیتها نیــز در افــکار و عقایــد خــود بــه پیشــرفتهای قابل ّ
میرســند .کارگــران معــدن کــه شــخصیتهای اصلــی ایــن رمــان هســتند ،بهتدریــج و بــا
آگاهییافتــن از عمــق فاجعــهای کــه در آن گرفتــار هســتند ،از افــرادی منفعــل بــه معترضانــی
پرحــرارت تبدیــل میشــوند .زوال بــا مهــارت تمــام ،ایــن رشــد شــخصیتی را در تکتــک
شــخصیتهای اصلــی اثــرش بهمعــرض نمایــش میگــذارد؛ ا ّمــا در رمــان مــادر ،همانگونــه
کــه قب ـ ً
ا نیــز بــدان اشــاره شــد ،باوجــود برجستهشــدن مضمــون اعتــراض ،شــخصیتها از
ســطح تیــپ فراتــر نمیرونــد و خواننــده بــه عمــق شــخصیت آنهــا پــی نمیبــرد .نکتــه
دارای اهمیــت در هــردو رمــان و ک ً
ال در آثــاری بــا دیــدگاه اجتماعــی ،ایــن اســت کــه برخــاف
آثــار کالســیک ،رشــد آگاهــی ،بــه شــخصیتها محــدود نمیشــود؛ بلکــه یــک جامعــه را
دربــر میگیــرد .اتیــن و دوســتان کارگــر او ،هماننــد خانــم پالگــه و اطرافیانــش ،در کنــار
رشــد آگاهــی خــود ،دیگــران را هــم آگاه کــرده و آنهــا را بــه تغییــر سرنوشــت خــود تشــویق
میکننــد .چنیــن دیدگاهــی ،یــک دیــدگاه آرمانگرایانــه اســت کــه از خــال تغییــرات فــردی
بــه تغییــرات جامعــه میرســد .جامعــهای کــه در آثــار مــورد مطالعــه مــا ،اکثــر آن را کارگرانــی
تشــکیل میدهنــد کــه بــا وجــود کار بیشــتر ،از کمتریــن حقــوق و مزایــا بهرهمندنــد و از
اینجاســت کــه مقدمــات اعتــراض و در بُعــد وســیعتر انقــاب فراهــم میشــود .در ایــن
قســمت بهتفصیــل و از دیــدگاه زوال و گورکــی بــه بررســی مســیری میپردازیــم کــه بایــد
کارگــران از نقطــه شــروع آگاهــی تــا پیــروزی انقــاب خــود ،طیکننــد.
الف .آگاهی
در حالــت ک ّلــی ،اولیــن مرحلــه رســیدن بــه آگاهــی در هــر زمینــهای ،پیبــردن بــه ایــن
نکتــه اســت کــه ا ّطالعــات فــرد در موضــوع موردنظــر کافــی نیســت .مرحلــه بعــدی تــاش
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فــرد بــرای کســب اطالعــات و رســیدن بــه آگاهــی اســت .در رمــان ژرمینــال ،اتیــن بــرای
رهبریکــردن جنبــش کارگــران ،چنیــن مســیری را پشــت ســر میگــذارد .او در ابتــدا بــه
ناآگاهــی خــود پــیمیبــرد و از آنجاکــه ناآگاهــی تــوان او را در مباحثــات اجتماعــی محــدود
میکنــد ،در صــدد افزایــش اندوختههایــش برمیآیــد:
نخســتین مرحلــه بینــش وی آن بــود کــه بــه جهالــت خویــش پــیببــرد .از آن بــه بعــد
شــرمی پنهانــی و اندوهــی درونــی روانــش را مــیآزرد .او چیــزی بلــد نبــود ،او جــرأت
نمیکــرد از مســائلی کــه در مخیّلــهاش جــوالن میکــرد ،از برابــری انســانها ،از عدالتــی
کــه بــرای همــگان ســهم مســاوی از نعمتهــای جهــان میطلبــد ،بحــث کنــد .از ایــنرو
ب��رای مطالعــه و کسـ�ب دان��ش عالق��های در دل میپروران��د (.)161 -160

بــرای رهایــی از شــرم ناشــی از عــدم آگاهــی و بــرای فرونشــاندن عطــش دانســتن خــود،
اتیــن بــه مطالعــه رو مــیآورد .آگاهــیای کــه اتیــن از مطالعــه بهدســت مــیآورد ،در مرحلــه
نخســت ،موجــب رشــد شــخصی او میشــود و ســپس در خدمــت آگاهــیدادن بــه دیگــران
قــرار میگیــرد .در بخــش ســوم رمــان ،اتیــن کــه بــه مطالعــه آثــار متعــدّ د سیاســی روآورده،
طــی مباحثههایــی ســعی میکنــد همکارانــش را قانــع و بــا خــود همــراه کنــد .او از مشــورت
افــراد آگاه در زمینــه مطالبــات اجتماعــی نیــز بهرهمنــد میشــود« :او مرتبـ ًا بــا پلوشــار 1مکاتبــه
داشــت .بــه نظــر او ،پلوشــار اطالعــات جامعــی داشــت و بــه حرکتهــای سوسیالیســتی وارد
بــود» (.)١٦١
در رمــان مــادر ،آگاهــی شــخصیتها در تعامــل بــا یکدیگــر و از طریــق جلســاتی کــه
پــاول ،شــنبهها در منــزل خانــم پالگــه برگــزار میکنــد ،بهدســت میآیــد .ایــن جلســات،
بهتدریــج خانــم پالگــه را هــم در موضــع پســرش و دوســتان او قــرار میدهــد .همراهــی
او کــه در ابتــدا از عشــق بــه فرزنــدش سرچشــمه میگیــرد ،در ادامــه بــه یــک همراهــی
ـیه تــزاری و رســیدن بــه
واقعــی و پویــا بــرای احقــاق حقــوق پایمالشــده کارگــران در روسـ 
تســمیه رمــان و کارکــرد نمادیــن آن مشــخص

آزادی تبدیــل میشــود .اینجاســت کــه وجه
میشــود؛ پــس از کســب آگاهــی و قدمگذاشــتن در راه مبــارزه ،شــمایل پالگــه از مــادری
خانــهدار و منفعــل بــه مــادری پشــتیبان و معتــرض تغییــر شــکل میدهــد و اینگونــه اســت
کــه او مــادر نمادیــن مــردم روســیه میشــود .مــادری کــه از زخمهــای فرزندانــش کــه
ناشــی از بیعدالتیهــای اجتماعــی اســت ،آگاهــی دارد و بــرای التیــام آن ،هــر کاری کــه در
ِ
روس همعصــر خــود،
تــوان دارد انجــام میدهــد .او در ابتــدا بهعنــوان نمــادی از زنهــای
طبقــه خــود را بهنمایــش میگــذارد کــه مهمترینشــان

تمــام خصوصیــات منفــی مختــص
عبارتانــد از :تــرس از حکومــت ســتمگر ،اطاعــت و تســلیم محــض در برابــر نامالیمــات
و اعتقــادات و تعصبــات نابهجــا؛ امــا پــس از مــرگ همســرش کــه بهطــرز بیرحمانــهای
او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار مــیداد ،دچــار تغییــر و تح ـ ّول میشــود و جــرأت مبــارزه
مییابــد .پــس وارد دنیــای جدیــدی میشــود کــه در آســتانه انقــاب قــرار گرفتهاســت
Pluchart
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و بــرای بــودن در چنیــن دنیایــی ،شــروع بــه یادگیــری مفاهیــم اجتماعــی و سوسیالیســتی
میکنــد .آگاهــی خانــم پالگــه در مــورد اینگونــه مســائل ،بهحــدی افزایــش مییابــد کــه
پــس از زندانیشــدن پســرش ،جــای خالــی او را پــر میکنــد .جمالتــی کــه در انتهــای رمــان
از زبــان خانــم پالگــه بــه دوســت انقالبیشــان ،لیودمیــا 1گفت ـه میشــود ،بهروشــنی نشــان
از آگاهــی او دارد:
همهچیــز بــرای همــه ،همــه بــرای همهچیــز ،تمــام زندگــی بهصــورت واحــد ،در هرکــس
تمــام زندگــی و هرکــس بــرای تمــام زندگــی! در حقیقــت همــه شــما رفیــق هســتید ،از یــک
خانوادهایــد ،زیــرا کــه فرزنــدان یــک مادریــد؛ یعنــی حقیقــت! حقیقــت اســت کــه شــما را
بهوجــود آوردهاســت و شــما بــه نیــروی آن زندهایــد (.)٤١٢

تمــام ایــن روشــنگریها موجــب میشــود تــا نویســنده از خواننــده خــود بخواهــد دربـ 
ـاره
وضعیتــی کــه در آن بهســر میبــرد و در مــورد اعتقاداتــش ،عمیق ـ ًا تأمــل کنــد؛ ا ّمــا حرکــت
در مســیری کــه از آگاهــی شــروع میشــود و بــه اعتــراض منتهــی میشــود ،بــرای موفقیــت،
بــه رهبرانــی نیــاز دارد کــه در ادامــه بــه خصوصیــات آنهــا میپردازیــم.
ب .رهبری
بــرای پیــروزی جنبشهــای اجتماعــی ،نقــش رهبــری آگاه و توانــا غیرقابلانــکار اســت.
رهبــری کــه ســتمدیدگان را از حالــت انفعالیشــان در برابــر ظلــم آگاه ســازد و روح مبــارزه را
در آنهــا بیــدار کنــد .در آثــار مــورد مطالعــه مــا ،عطــش مبــارزه در میــان کارگــران بهحــدی
بــاال مــیرود کــه موضــوع از مطالبــه پولــی کــه حــق آنهاســت بــه تــاش بــرای بهدســتآوردن
برابریهــای اجتماعــی تغییــر شــکل میابــد .چنیــن تح ّولــی بهروشــنی در شــخصیت اتیــن
مشــخص اســت :او کــه در پــی ســیلیزدن بــه رئیــس خــود در راهآهــن ،راهــی معــادن
مونتســو شدهاســت ،بــه رهبــر کارگــران معــدن ایــن شــهر بــرای ظلمســتیزی و آزادی تبدیــل
میشــود .در رمــان مــادر نیــز ،چنیــن تح ّولــی در شــخصیت پــاول مشــاهده میشــود کــه
رهبــری اعتراضــات همــکاران خــود را بــر عهــده میگیــرد .او کــه از کودکــی شــاهد رفتــار
خشــونتبار پــدرش بــا مــادرش بودهاســت ،در ابتــدا در مقابــل پــدرش ،میخائیــل والســف،2
ایســتادگی میکنــد و ســپس بــه محرکــی بــرای مبــارزه بــا حکومــت ظالــم و فاســد تــزار
تبدیــل میشــود« :وقتــیکــه پســرش پــاول بــه چهاردهســالگی رســید ،روزی والســف میــل
کــرد کــه یکبــار دیگــر از مویــش بگیــرد .ا ّمــا پــاول چکــش ســنگینی را برداشــت و گفــت:
دســتم نــزن ...دیگــه نخواه ـم گذاشــت کــه بــا مــن اینطــور رفتــار کنــی.)9( » ...
نخســتین قــدم اتیــن بــرای ترغیــب کارگــران بــه اعتــراض ،عــدم حضــورش در معــدن پــس
از درک شــرایط غیرانســانی حاکــم بــر آن اســت .ایــن تصمیــم اتیــن محرکهایــی هــم دارد
کــه مهمتریــن آنهــا عالقــهاش بــه کاتریــن و تــاش بــرای بهبــود وضــع زندگــی دوســتانش
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اســت .ایــن مــوارد باعــث میشــود تــا بهتدریــج ،اتیــن از کارگــری ســاده بــه رهبــری
تأثیرگــذار بــدل شــود؛ حتــی ســبک زندگــی اتیــن هــم او را از ســایر همکارانــش متمایــز
میســازد؛ چراکــه او کارهــای ناپســندی را کــه ارتــکاب آنهــا در میــان کارگــران معــدن
معمــول بــود ،انجــام نمیدهــد:
نفــوذ و اعتبــار اتیــن در منطقــه گســترش میافــت  ...خانــم ماهــو بــا وجــود عــدم اعتمــاد
و بدگمانــی یــک کدبانــو ،بــا اتیــن بهاحتــرام رفتــار میکــرد ،او را مــرد جوانــی بهحســاب
مــیآورد کــه مرتبـ ًا کرایــهاش را بــه وی میپرداخــت ،مشــروب نمیخــورد و قماربــاز نبــود
و پیوســته ســرش تــو کتابــش بــود (.)167

نفــوذ اتیــن در میــان مــردم تــا حــدی بــاال مــیرود کــه بهنوعــی بــه معتمــد مــردم شــهر
تبدیــل میشــود« :اتیــن از لحــاظ دانــش و بینــش اشــتهاری بههــم زد کــه زنهــا از وجــودش
اســتفاده میکردنــد ،نامههایشــان را میدادنــد او میخوانــد و یــا بــرای آنهــا نامهنــگاری
میکــرد .درواقــع او نوعــی مشــاور شــغلی و قانونــی آنــان شــدهبود (.)167
در رمــان مــادر نیــز ،پــاول بهعنــوان شــخصیتی کــه در آگاهکــردن دوســتانش بــرای مبــارزه
علیــه اربابــان نقــش پررنگــی ایفــا میکنــد ،کارهــای ناشایســت اطرافیانــش را انجــام نمیدهــد
و حتــی بیشــتر از گذشــته در رفتــارش دقــت میکنــد« :شبنشــینیرفتنش مرتب ـ ًا کمتــر شــد
و اگرچــه بــاز هــم یکشــنبهها بیــرون میرفــت؛ ولــی هشــیار بــه خانــه میآمــد  ...مــادر بــا
خوشــحالی زیــاد میدیــد کــه پســرش از جوانــان دیگــر کارخانــه تقلیــد نمیکنــد» (.)١٤
رشــد شــخصیتی پــاول موجــب میشــود تــا احتــرام دیگــران نســبت بــه او جلــب شــود:
کمکــم اهالــی مح ّلــه نســبت بــه ایــن جوانــک ّ
منظــم کــه  ...بــه همــه چیــز بهدقــت نــگاه
میکــرد و گــوش مــیداد و در پیچیدگــی هــر موضــوع تع ّمــق مینمــود و از میــان هــزاران
گــره کــور رشــته اتصــال بیــن اشــخاص را کشــف میکــرد ،حــس احتــرام پیــدا کردنــد
(.)68

ایــن احتــرام تــا حــدی پیــش مــیرود کــه پــاول نیــز هماننــد اتیــن بــه معتمــد مــردم شــهر
تبدیــل میشــود:
گاهــی کارگــری بــه آنجــا میآمــد و پــس از نــگاه بــه تمــام اطــراف بــه پــاول میگفــت:
خــوب داداش تــو کــه کتــاب میخونــی البــد از قوانیــن اطــاع داری ،پــس بــرای مــن
توضیــح بــده  ...و ظلمــی کــه از طــرف شــهربانی یــا اداره کارخانــه شــدهبود ،نقــل میکــرد
(.)68

در جامعــهای کــه ناآگاهــی بیــداد میکنــد ،اتیــن و پــاول بهحــدی از معرفــت میرســند
کــه حتــی از مصــرف الــکل کــه در جوامــع آنهــا امــری عــادی محســوب میشــود ،دوری
میکننــد و بدینگونــه بــه ثبــات عقلــی میرســند .در هــر دو رمــان مصــرف الــکل یکــی از
عوامــل بدبختــی شــخصیتها معرفــی میشــود و دوری از آن ،قــدم مهمــی در خودآگاهــی و
بهدســتآوردن قــدرت اراده محســوب میشــود.
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تحــوالت فکــری ایــن دو جــوان ،در ظاهرشــان نیــز پدیــدار میشــود و آنهــا را بیــش از
پیــش شایســته پیــروی جمعیــت کارگــران میکنــد« :از آن پــس در اتیــن تحولــی آرام پدیــدار
گردیــد .غرایــز شیکپوشــی و خودآرایــی او بیــدار شــد» ( )١٦٨و «پــاول در نظافــت بــدن
و لبــاس خــود بیشــتر از ســابق دقــت میکــرد ،بــا مهــارت و چابکــی بیشــتری میجنبیــد و
ظاهــرا ً ســادهتر و مالیــم گردیــد» (.)15
مطالعــات اتیــن و پــاول در ابتــدا بــه آگاهــی خــود آنهــا منجــر میشــود و ســپس در
اختیــار اطرافیانشــان قــرار میگیــرد .اطرافیــان آنهــا هــم کــه متوجــه حســن نیــت ایــن دو
جــوان آزادیخــواه شــدهاند ،ایــن دو را بهعنــوان رهبرانشــان میپذیرنــد؛ امــا یکــی از نکاتــی
کــه ایــن دو اثــر را از یکدیگــر متمایــز میســازد و البتــه بــر چیرهدســتی زوال در خلــق دنیایــی
واقعیتــر صحــه میگــذارد ،خلــق شــخصیتهایی چندبُعــدی اســت کــه اتیــن نیــز از ایــن
قاعــده مســتثنی نیســت .از ایــنرو ،در رمــان ژرمینــال ،زوال در کنــار نقــاط قــوت اتیــن کــه بــه
مقــام رهبــری جنبــش کارگــران رسیدهاســت ،بــه نقــاط ضعــف او نیــز میپــردازد و از وی
انســانی خارقالعــاده نمیســازد .چنانکــه در بخشهایــی از رمــان ،اتیــن توانایــی هدایــت
معدنچیــان را از دســت میدهــد و اعتصــاب بــا شکســت مواجــه میشــود و کارگــران بــه ســر
کار خــود برمیگردنــد و ایــن درحالــی اســت کــه اعتمــاد و بــاور قلبــی خــود را بــه اتیــن از
دس��ت دادهان��د .ایــن نکتــه بــه باورپذیــری شــخصیت و عمقبخشــیدن بــه او کمــک شــایانی
میکنــد.
پ .اتّحاد
مهمتریــن نقــش اتیــن و پــاول در ایــن دو اثــر ،عــاوه بــر آگاهــیدادن بــه مــردم،
متحدکــردن اعضــای جامعــه کارگــری اســت کــه حتــی از مرزهــای کشــور نیــز فراتــر مــیرود
و تبدیــل بــه مســئلهای جهانــی میشــود .در بخــش ســوم رمــان ژرمینــال ،اتیــن ســعی دارد
در مونتســو انجمنــی تأســیس کنــد تــا در صــورت اعتصــاب کارگــران ،خدماتــی بــه آنهــا
عرضــه کنــد .او دائمـ ًا بــا انجمنهــای کارگــری دیگــر مکاتبــه میکنــد و رؤیــای اتحــاد همــه
کارگــران دنیــا را در ســر میپرورانــد« :آیــا ایــن تالشــی واال نبــود ،مبــارزهای کــه ســرانجام
عدالــت فاتــح خواهــد شــد؟ دیگــر مرزهــا مفهومــی نداشــتند ،کارگــران جهــان متحــدا ً قیــام
میکردنــد تــا نانــی را کــه بهدســت میآوردنــد ،تضمیــن نماینــد» (.)١٣٩
پــاول نیــز چنیــن نــگاه جهانشــمولی بــه جنبــش کارگــری دارد و در پاســخ بــه مــادرش
کــه نظــر او و دوســتانش را در مــورد اتحــاد ملــل مختلــف جویــا میشــود ،اینگونــه پاســخ
میدهــد« :مــا شــریک همــه مــردم ،شــریک همــه هســتیم! دنیــا مــال کارگــران اســت ...
تمــام کارگــران دوســت مــا هســتن .تمــام متم ّولیــن ،تمــام کســانی کــه اقتــدار را در دســت
دارن ،دشــمنان مــا هســتن» ( .)٤١درواقــع ،انتخــاب عنــوان "مــادر" بــرای اثــر را میتــوان
بهطــور جامعتــر اینگونــه توجیــه کــرد کــه پــاول همــه کارگــران را فرزنــدان یــک مــادر
میدانــد و ایــن مــادر را "اخــوت کارگــران تمــام کشــورها" مینامــد و پالگــه همــه را رفیــق
و قوموخویــش خــود میدانــد؛ چراکــه همــه فرزنــدان مــادری بــه نــام "حقیقــت" هســتند.
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بــا وجــود اشــتراکاتی کــه ذکــر شــد ،در مبحــث اتحــاد هــم ،در نقطــهای ،رمــان ژرمینــال
از مــادر جــدا میشــود .بــا وجــود اعتقــاد راســخ پــاول بــرای احقــاق حــق کارگــران ،نــگاه
ـده نویســنده ،ایــن نقطــه قــوت را بــه حاشــیه رانــده اســت .تصــور
یکجانبــه و خطکشیشـ 
جامعــهای بــدون طبقــات اجتماعــی مختلــف ،نفــی تمــام متمولیــن و انتظــار تعلــق کل جامعــه
ـه کنونــی ،فرضیــهای مــردود اســت.
بــه طبقــه کارگــر ،حداقــل در عصــر مــا و بــا تجربـ 
یکــی از مضامینــی کــه در آثــار ادبــی بــا دغدغههــای اجتماعــی مطــرح اســت ،نقــش
زنــان در پیشــبرد اهــداف انقالبــی اســت .درواقــع هــر دو نویســنده در ایــن موضــوع همنظــر
هســتند کــه بــرای پیشــبرد اهــداف انقــاب ،الزم اســت در کنــار اتحــاد کارگــری ،زنــان و
مــردان جامعــه نیــز بــا یکدیگــر متحــد شــوند و از تمــام نیروهــای موجــود اســتفاده حداکثــری
شــود .ایــن موضــوع بــه علــت درهمتنیدگــی ،بــا عنــوان ازخودگذشــتکی ،در مبحــث بعــد
مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
ت .از عشق تا عصیان؛ لزوم ازخودگذشتگی در راه هدف
بــه مــوازات شــخصیتهای مذکــر ،زنــان نیــز بهتدریــج ،متوجــه فاجعــهای کــه بــا آن
مواجــه هســتند ،میشــوند و از حقــوق پایمالشــده خــود آگاهــی میابنــد .در رویارویــی بــا
چنیــن شــرایط وخیمــی ،زنــان حتــی بیشــتر از مــردان تحتتأثیــر قــرار میگیرنــد و دچــار
یــأس و اســتیصال میشــوند؛ چنانچــه از دیــد زوال «بدبختــی یــک زن بــه نســبت توصیفــی کــه
از ســیهروزی یــک مــرد وجــود دارد ،احساســات بیشــتری را برمیانگیــزد» (پایــه.)196: 2002 ،
در رمــان ژرمینــال ،در قســمتی از داســتان کــه اعتصابکننــدگان و ســربازان ،مقابــل یکدیگــر
قــرار میگیرنــد ،کاتریــن کــه همــواره شــخصیتی مطیــع و ســختکوش داشتهاســت ،در
مــورد وضعیــت اســفبار خــود ،بهنوعــی خودآگاهــی میرســد:
کاتریــن ...بــا بهــت و گمگشــتگی ناظــر ایــن جنجــال و هیاهــوی تــازه بــود کــه طالــع
نامیمــون ،وی را نیــز بــه درون آن انداختــه بــود .آیــا قبـ ً
ا بهقــدر کافــی ناراحتــی نداشــت؟
چــه گناهــی از او ســرزده بــود کــه بدبختــی حتــی دمــی راحتــش نمیگذاشــت؟  ...در ایــن
ســاعت قلــب او از نیــاز بــه کینــه میترکیــد و ســخنان اتیــن را در شبنشــینیها بــهاد
مــیآورد (.)٤١٤

آگاهــی کاتریــن از ســتمی کــه ســالیان ســال متحمــل شــده بــود ،اولیــن قــدم بــرای ترغیــب
او در جهــت گامبرداشــتن در جهــت آرمانهــای اتیــن بــود .ایــن آگاهــی او را از خشــمی
لبریــز میکــرد کــه ســالها بهشــکل تحقیــر و رنــج در قلــب و جانــش انباشــته شــده بــود.
در رمــان مــادر ،همانگونــه کــه قب ـ ً
ا بــه آن اشــاره شــد ،مســلم ًا خانــم پالگــه نماینـ 
ـده
ـه کارگــری در زمــان انقــاب اســت؛ امــا خواننــده رمــان ژرمینــال ،بهواســطه
زنــان آگاه جامعـ 
2
1
شــخصیت غایــب آنوشــکا کــه خواننــده او را از خــال خاطــرات ســووارین  ،دوســت روســی
Annouchka
Souvarine

1
2
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اتیــن ،میشناســد ،بــا ابعــاد دیگــری از نقــش زنــان در جنبشهــای اجتماعــی روســیه آشــنا
میشــود .آنوشــکا پابهپــای ســووارین و بهعنــوان فــردی انقالبــی و زبــده ،در عملیــات قتــل
تــزار همــکاری میکنــد .او بــا زحمــت بســیار و لبــاس مبــدل بــرای انقالبیونــی کــه قصــد
مینگــذاری زیــر ریــل قطــار امپراطــوری داشــتند ،غــذا میبــرد و حتــی از آنجاکــه اگــر
یــک مــرد میــن را فعــال کنــد ،توجــه همــه را بــه خــود جلــب میکنــد ،در اقدامــی شــجاعانه،
آنوشــکا ایــن مأموریــت را بــه عهــده میگیــرد .حتــی پــس از دســتگیری و در لحظــه مــرگ
نیــز ،آنوشــکا روحیــه انقالبــی خــود را از دســت نمیدهــد و بــا تدبیــر خــود ،جــان دوســتش
ســووارین را نجــات میدهــد :دومرتبــه هــوس کــردم داد بزنــم و روی کلــه مــردم بپــرم تــا
بــه وی ملحــق شــوم  ...امــا ایــن کار چــه فایــده داشــت؟ یــک مــرد کمتــر ،یعنــی یــک ســرباز
کمتــر و بهخوبــی درک کــردم ،کــه وقتــی چشــمانم بــا دیــدگان درشــت و خیــرهاش برخــورد
کــرد ،او بــه مــن گفــت :نــه (.)٤٣٩
ـه مســیر ناامیــد میشــوند،
در رمــان ژرمینــال نیــز ،در لحظــهای کــه مــردان انقالبــی از ادامـ 
یــک زن اســت کــه آنهــا را بــه راه خودشــان برمیگردانــد .در ایــن اثــر ،زمانیکــه اعتصــاب
کارگــران شکســت میخــورد و اتیــن از کارگــران میخواهــد کــه تســلیم شــوند ،خانــم ماهــو
کــه حاضــر بــه قبــول شکســت نیســت ،در مقابــل او میایســتد:
ایــن حــرف را بــار دیگــر تکــرار مکــن ،وگرنــه بــا اینکــه زنــی بیــش نیســتم ،ولــی خــدا
مــرا بکشــد اگــر بــا ســیلی دمــاغ تــو را لــه نکنــم!  ...اگــه مــرد مــن بــه معــدن برگــرده ،مــن
خــود ســر راهــش میایســتم و منتظــر میمانــم تــا تــوی صورتــش تــف بنــدازم و بــا او
مثــل یــک لــش و بیغیــرت رفتــار کنــم (.)٣٨٤

ـه حائــز اهمیتــی کــه در مــورد حضــور زنــان در جنبشهــای کارگــری وجــود دارد،
امــا نکتـ 
فاصلهگرفتــن آنــان از نقــش معشــوقه بــرای تبدیلشــدن بــه مبــارزی قهرمــان اســت .زنــان
انقالبــی در رمانهــای اجتماعــی ،عشــقی را تجربــه میکننــد کــه در جهــت هــدف واالی
خــود و معشوقشــان ،مجبــور بــه فداکــردن آن میشــوند؛ چراکــه هرگونــه رابطــه احساســی
بهعنــوان یــک مانــع در راه مبــارزه تلقــی میشــود .البتــه فداکــردن عشــق در راه آرمــان ،تنهــا
بــه زنــان محــدود نمیشــود و مــردان را هــم دربــر میگیــرد .عشــق عمیــق اتیــن و کاتریــن
در رمــان ژرمینــال ،بهدلیــل اهــداف بلندپروازانــه اتیــن ،در ســایه قــرار میگیــرد .آنهــا عشــق
خــود را قربانــی میکننــد تــا قهرمــان مبــارزهای باشــند کــه پیــروزی در آن ،فرزندانشــان را از
بردگــی نجــات خواهــد داد .عشــق میــان پــاول و ساشــنکا 1هــم بههمیــن ترتیــب در رمــان
مــادر بهســرانجام نمیرســد .پــاول کــه بهشــدت بــه ساشــنکا عالقهمنــد اســت ،از ازدواج بــا
او ســر بــاز میزنــد؛ زیــرا از سستشــدن ارادهاش در مبــارزه میترســد .زمانــیکــه خانــم
پالگــه از نیــکال کــه یکــی از همرزمانشــان اســت دربــاره علــت ازدواج نکردنــش میپرســد،
نیــکال جــواب میدهــد:
Sachenka

1
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زندگــی خانوادگــی از نیــروی شــخص انقالبــی میکاهــد  ...انقالبــی واقعــی بایــد نیــروی
ـن کار وقــت الزمــه .اگــر بــر اثــر
خــودش را بیآنکــه خســته بشــه مصــرف کنــه و بــرای ایـ 
ـه دلبســتگی بــه کســی عقــب بمانیــم ،میشــه گفــت بــه مصالــح مــردم
خســتگی یــا در نتیجـ 
خیانــت کردهایــم (.)٣٥٦

در واقــع ،گورکــی از زبــان شــخصیت خــود ،کســی را کــه دنبــال عشــق خــود بــرود ،خائــن
بــه انقــاب معرفــی میکنــد.
هــر آنچــه در ایــن دو اثــر بــه عشــق مربــوط میشــود ،جوانــهای بیــش نیســت و بــه مرحلـ 
ـه
رشــد و شــکوفایی نمیرســد؛ چراکــه در اینصــورت عاشــق و معشــوق از رســالت انقالبــی
خــود دور میشــوند .تنهــا چــاره آنــان در مقابــل چنیــن شــکنجهای ،تحملکــردن و فــداکاری
ـه شکســتناپذیری،
اســت کــه از روحیــه شکستناپذیرشــان سرچشــمه میگیــرد .ایــن روحیـ 
تمــام ابعــاد زندگــی آنهــا را تحــتتأثیــر قــرار میدهــد؛ امــا در مرحلــهای بــا شکســت مواجــه
میشــود و حتــی جــای خــود را بــه ناامیــدی میدهــد.
حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه اگــر ایــن تالشهــا بــا شکســت مواجــه میشــود،
پــس هــدف غایــی نویســندگان از خلــق چنیــن آثــاری چیســت؟ اتیــن و پــاول در راه اعتقــادات
خــود متحمــل درد و رنجهــای بســیاری میشــوند و حتــی عشقشــان را هــم فــدا میکننــد؛
امــا نتیجــه بــه میــل آنهــا پیــش نمــیرود .در مــورد اتیــن ،اعتصــاب کارگــران معــدن بــا
شکســت مواجــه میشــود و معدنچیــان بســیاری کشــته میشــوند؛ درنتیجــه ســاکنان شــهرک
اعتمــاد خــود را بــه او از دســت میدهنــد و او را مســبب بدبختــی و گرســنگی و ازدســتدادن
عزیــزان خــود میداننــد .در رمــان مــادر نیــز ،مأمــوران بارهــا پــاول و دوســتانش را دســتگیر
میکننــد و مــورد آزار و اذیــت قــرار میدهنــد .در انتهــای رمــان ،پــاول و دوســتانش بــه
ســیبری تبعیــد میشــوند و پالگــه بــا چمــدان اعالمیههــای انقالبــی دســتگیر میشــود؛ امــا
بــا وجــود ایــن شکســتها ،مبــارزه متوقــف نمیشــود؛ بلکــه از موقعیتــی بــه موقعیــت دیگــر
منتقــل میشــود .پــس از شکســت اعتصــاب در معــدن ،اتیــن رهســپار پاریــس میشــود
ـارزه دیگــری در راه اســت و او منتظــر
تــا مبارزاتــش را در آنجـ�ا از س��ر بگی��رد .ب��رای او مبـ 
پوســته خــود را خواهنــد شــکافت و در زمیــن "جوانــه"

قهرمانانــی اســت کــه در نهایــت
تســمیه رمــان ژرمینــال اســت .در رمــان مــادر هــم ،بــا

وجــه

خواهنــد زد؛ مفهومــی کــه
وجــود دســتگیری پــاول و خانــم پالگــه ،مبــارزه پایــان نمیابــد و کســانی کــه از آنهــا تأثیــر
گرفتهانــد ،راهشــان را ادامــه میدهنــد .بنابرایــن بــا وجــود شکســت اعتراضــات در هــردو
اثــر ،هــر دو نویســنده ،نویــد آینــدهای را میدهنــد کــه از دل آگاهـیای کــه از طریــق قهرمانــان
دو اثــر در جامعــه جوانــه زدهاســت ،زاده خواهــد شــد.
نتیجه
همانطــور کــه دیدیــم شــرایط سیاســی -اجتماعــی حاکــم ،همچــون نیــروی محرک ـهای
نویســندگان متعهــد را بــه خلــق چنیــن آثــاری وامــیدارد .ایــن دو اثــر انعکاســی از
واقعیتهــای مطلــق دو جامعــه فرانســه و روســیه در برهــهای از تاریــخ هســتند و رویکــرد
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ـه ایــن دو اثــر ،ســعی
مشــابه نویســندگان ،نتیجــه شــرایط مشــابه دو جامعــه اســت .در مقایسـ 
بــر آن بــود کــه بــا رویکــردی تطبیقــی عوامــل مؤثــر بــر وقــوع و پیشــبرد انقــاب کارگــری ،از
دیــدگاه زوال و گورکــی مــورد بررســی قــرار گیــرد .در هــر دو اثــر ،فقــر بهعنــوان اصلیتریــن
ـه بــروز انقــاب معرفــی میشــود .در مــورد عوامــل مؤثــر
عامــل ســیهروزی کارگــران و زمینـ 
در پیشــبرد انقــاب ،بــه اشــتراکات قابلتوجهــی تحــت عنوانهــای آگاهــی ،رهبــری ،اتحــاد
و لــزوم ازخودگذشــتگی اشــاره شــد .کارگــر ابتــدا بــه درکــی از وضعیــت خــود میرســد
و نســبت بــه حــق و حقــوق خــود آگاهــی میابــد؛ رهبــری دانــا کــه دارای ویژگیهــای
خــاص رفتــاری و اجتماعــی اســت هدایــت کارگــران را بهعهــده میگیــرد و آنهــا را متحــد
میســازد تــا مســیری سرتاســر فــداکاری و ازخودگذشــتگی طــیکننــد .در هــدف نهایــی
ـه مشــترک بهچشــم میخــورد کــه همــان تشــویق کارگــران بــه احقــاق
نویســندگان ،یــک نقطـ 
حقــوق خــود و مبــارزه بــرای عدالتخواهــی اســت .در مــورد نقــاط افتــراق ایــن دو نویســنده
در پرداختــن بــه مفهــوم انقــاب ،عــاوه بــر تفــاوت در ســطح شــخصیتپردازی ،میتــوان
بــه یکجانبهنگــری گورکــی و دشمنپنداشــتن ســرمایهداران بــا مــردم عــادی ،اشــاره کــرد؛
درحالیکــه بهنظــر میرســد زوال نــگاه واقعگرایانهتــری نســبت بــه ایــن مســئله دارد و
بیشــتر بهدنبــال آگاهیبخشــی و بهبــود شــرایط کارگــران و احقــاق حقــوق آنهاســت تــا
خلــق جامعــه بیطبقــه و تعلــق آن بــه قشــرکارگر.
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Abstract
By writing Germinal (1885) in the 19th century, Emil Zola brought the working
class into the novel writing world as the stimulus and the hero of the stories for the
first time in the French literary history. He had a significant impact on the writers
whose writing focus was on proletarian revolutions. Maxim Gorky is also among
those who had taken class conflict into serious consideration in his novel, Mother
(1906). This comparative study aims to analyze the concept of revolution in both of
the above-mentioned works. The chains of events in both novels illuminate the necessary elements for a revolution to occur. Poverty, as the main reason for formation
along with awareness, leadership, and sacrifice as the main factors are among the
motifs of progression of social uprising in both novels. Such commonalities come to
an end when it comes to characterization and realism. In the end both authors give
hope to the fighters by depicting a better future for them.
Keywords: Émile Zola, Maxim Gorky, Germinal, Mother, Revolution.
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