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چکیده
ـب رئالیســم سوسیالیســتی در روســیه و ایــران نوشــته شــدهاند ،هــم بــه
آثــاری کــه ذیــل مکتـ 
ســبب تفــاوت زبــان و هــم از نظــر برخــورد تاریخــی در ادبیــات دو کشــور ،قابلیــت بررســی و
تطبیــق را دارنــد .در ایــن مقالــه میکوشــیم تــا بــا روش تطبیقــی ،بــا محوریــت شــاخۀ فرانســوی
آن و بــا بهرهگیــری از ابــزار کتابخانــهای ،بــه بحــث تأثیــر رئالیســم سوسیالیســتی روســیه بــر
ادبیــات ایــران بــا تأ ّمــل بــر چهــار رمــان معــروف ادبیــات روســی و فارســی؛ یعنــی رمانهــای
مــادر از ماکســیم گورکــی ،چگونــه فــوالد آبدیــده شــد؟ از استراوســکی ،همســایهها از احمــد
محمــود و چشــمهایش از بــزرگ علــوی بپردازیــم .بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش ،مهمتریــن
توجــه بــه تــوده
مؤلفههــای مکتــب رئالیســم سوسیالیســتی در دو رمــان ایرانــی عبارتانــد ازّ :
و خیــزش طبقــۀ فرودســت ،حزبینویســی ،تیپآفرینــی و دگردیســی شــخصیتهای رمــان و
دینگریــزی؛ مؤلفههایــی کــه تــا پیــش از ظهــور حــزب تــوده و آشــنایی نویســندگان ایرانــی بــا
افــکار چــپ ،در رمانهــای فارســی وجــود و نمــود نــدارد.
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1ـ مقدّ مه
ادبیــات تطبیقــی «بررســی روابــط ادبــی دو یــا چنــد ادبیــات م ّلــی اســت» (ولــک و وارن،
 )42 :1373و بــه بررســی پیوندهــای آثــار ادبــی و نویســندگان ملــل مختلــف و کشــف منابــع
توجــه دارد کــه یــک
الهامبخــش آنهــا میپــردازد .ایــن شــیوه همچنیــن بــه دگرگونیهایــی ّ
م ّلــت یــا یــک نویســنده در آثــار دیگــر م ّلتهــا ایجــاد میکنــد .بــا ایــن توضیحــات ،موضــوع
ادبیــات تطبیقــی« ،بررســی ادبیــات یــک م ّلــت اســت از نظــر تأثیراتــی کــه بــر اثــر روابــط
تاریخــی بــا دیگــر اقــوام از ادبیــات بیگانــه پذیرفتهاســت» (العاکــوب :1374 ،نــه)؛ از ای ـنرو،
پژوهنــدۀ ادبیــات تطبیقــی «دادوســتدهای فکــری و فرهنگــی میــان دو یــا چنــد م ّلــت را ثبــت
و بررســی میکنــد» (گویــارد.)5 :1956 ،
ادبیــات تطبیقــی بــا ســازوکاری معیّــن بــه مقایســۀ ادبیاتــی مشــخّ ص بــا ادبیــات ســایر ملــل
یــا برخــی از آنهــا عنایــت دارد .یکــی از ایــن عرصههــا،
بررســی یــک مکتــب ادبــی اســت کــه در تعــدادی از ادبیــات مختلــف پدیــد
آمــد و مثـ ً
ا بررســی مکتــب رمانتیســم و تأثیــر آن را بــر ادبیــات اروپــا ممکــن
ســاخت .همچنیــن در رابطــه بــا دیگــر مکاتــب هنــری کــه آثــار آنهــا در
چندیــن ادبیــات ظهــور یافــت (کفافــی.)23 :1382 ،

نخســتین مکتــب شناختهشــده در حــوزۀ ادبیّــات تطبیقــی ،مکتــب فرانســوی اســت کــه
بــر اصــل تأثیــر و تأثّــر آثــار ادبــی اســتوار اســت .بعدهــا پــس از انتقاداتــی کــه بــه اصــول ایــن
مکتــب وارد شــد ،رویــهای جدیــد را در مقایســۀ آثــار ادبــی در پیــش گرفــت (غنیمــی هــال،
بیتــا )15 :و مکتــب امریکایــی پــا بــه عرصــۀ ظهــور نهــاد کــه برخــاف مکتــب پیشــین ،شــرط
تأثیــر و تأثّــر را در مطالعــات تطبیقــی الزم ندانســت؛ بلکــه اصــل تشــابه را در مقایســۀ ادبیّــات
ملــل مختلــف مــدّ نظــر قــرار داد ) عبــود و همــکاران.)53 :2001 ،
یکــی از مکتبهایــی کــه هــم بهلحــاظ تفــاوت زبــان و هــم از نظــر برخــورد تاریخــی در
ادبیــات دو کشــور روســیه و ایــران قابــل تطبیق و بررســی اســت ،مکتب رئالیســم سوسیالیســتی
اســت .ایــن صــورت ادبــی کــه خــود یکــی از گونههــای مهــم مکتــب رئالیســم محســوب
میشــود ،پــس از انقــاب اکتبــر ( )1917در شــوروی پدیــد آمــد و در ادامــه ،پــا از مرزهــای
ایــن کشــور فراتــر نهــاد و پهنــۀ ادبیــات و فرهنــگ کشــورهای دیگــر ،از جملــه ایــران را
نیــز درنوردیــد .اوج گرایــش و تأثیرپذیــری ایرانیهــا از ّ
تفکــرات سوسیالیســتی بــه دهههــای
چهــل و پنجــاه میرســد؛ آنجــا کــه بــا ُگلکــردن و فراگیــری حــزب تــوده ،نــگارش رمانهــای
رئالیســتیِ برخاســته از متــن جامعــه بــا محوریــت مبــارزۀ نقادانــه شــیوع و گســترش مییابــد.
در ایــن سالهاســت کــه بســیاری از نویســندگان واقعگــرای ایرانــی ،داســتانهای خــود را
تحــت تأثیــر اندیشــههای مارکسیســتی و درواقــع ،بــه تأثیــر از مختصــات مکتــب رئالیســم
سوسیالیســتی نوشــتند (کوچکیــان و قربانــی .)88 :۱۳۸۹ ،ایــن مقالــه کــه بــا روش تطبیقــی،
بــا محوریــت شــاخۀ فرانســوی آن و بــا بهرهگیــری از ابــزار کتابخانــهای نوشــته شدهاســت،
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میکوشــد تــا بــه بحــث تأثیــر رئالیســم سوسیالیســتی روســیه بــر ادبیــات ایــران بــا تأ ّمــل بــر
چهــار رمــان معــروف ادبیــات روســی و فارســی ،یعنــی رمانهــای مــادر از ماکســیم گورکــی،
چگونــه فــوالد آبدیــده شــد؟ از استراوســکی ،همســایهها از احمــد محمــود و چشــمهایش
از بــزرگ علــوی بپــردازد.
1ـ 1ـ پیشینۀ پژوهش
چنــد تحقی�قـ ک��ه بـ�ا موضوــع پژوهـ�ش حاضــر ارتباــط دارن��د ،عبارتان��د از :مقالــۀ
«نقــد تطبیقــی رمــان مــادر گورکــی و همســایههای احمــد محمــود» از عســگری حســنکلو و
شــهبازی ( .)1393نویســندگان در ایــن مقالــه میکوشــند بــه بررســی تطبیقــی عناصــر مشــترک
پیرنــگ ،شــخصیتپردازی و وجــوه ایدئولوژیــک در رمانهــای مــادر ماکســیم گورکــی و
همســایههای احمــد محمــود بپردازنــد .تفــاوت مقــالۀ حاضــر بــا پژوهــش پیشــین ،نخســت
در حــدود پژوهــش اســت و دیگــر تأکیــد و تکیــۀ مقالــۀ مــا بــر مؤلفههــای مکتــب رئالیســم
سوسیالیســتی و نــه دیگــر عناصــر داســتانی کــه در آن تحقیــق بدانهــا پرداختــه شدهاســت.
مقالــۀ دیگــر «بررســی تطبیقــی عناصــر داســتانی دو رمــان ســالهای ابــری درویشــیان و مــادر
گورکــی» از کمــی و دیگــران ( )1394اســت .چنانکــه از نــام مقالــه پیداســت ،هــدف اصلــی
پژوهشــگران ،بررســی مؤلفههــای مکتــب سوسیالیســتی در دو رمــان ذکرشــده نیســت و بیشــتر
کوشــیدهاند تــا بــه شــباهت در ســبک ،محتــوا و طــرز ّ
تفکــر ،نگاههــای هنــری و بهویــژه
عناصــر داســتانی دو رمــان بپردازنــد .در پایاننامــهای بــا عنــوان «بررســی رئالیســم سوسیالیســتی
در رمانهــای دن آرام اثــر میخاییــل شــولوخف و کلیــدر اثــر محمــود دولتآبــادی» از زهــرا
بشــیری نهنجــی ( ،)1395پژوهشگــر میکوشــد مؤلفههــای رئالیســم سوسیالیســتی را در
رمانهــای مزبــور از دو جامعــه بــا فرهنگهــای متفــاوت مــورد بررســی قــرار دهــد .مقالــۀ
«تأثیــر انقــاب اکتبــر روســیه و جنبشهــای کمونیســتی بــر ادبیــات فارســی و داستاننویســان
ایرانــی» از مهنــاز نــوروزی ( ،)1396ضمــن بررســی انقــاب اکتبــر و توســعۀ روابــط ایــران
و شــوروی ،بــه تأثیــر ایــن انقــاب بــر جامعــۀ ایــران و ظهــور حــزب تــوده میپــردازد و
اشــارهای گــذرا (و نــه مــوردی و مصداقــی) بــه گرایــش نویســندگان ایرانــی بــه رئالیســم
سوسیالیســت دارد.
2ـ چارچوب مفهومی پژوهش
2ـ 1ـ رئالیسم سوسیالیستی
رئالیســم سوسیالســتی در پــی انقــاب اکتبــر و بــا نظــارت مســتقیم دســتگاه رســمی
فرهنــگ و ادبیــات در اتّحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی بهوجــود آمــد و دســتگاه
معرفــی
تبلیغاتــی رســمی شــوروی ،ماکســیم گورکــی را مظهــر و پــدرِ رئالیســم سوسیالیســتی ّ
میکنــد (زرشــناس ،1389 ،ج .)69 :2در ایــن شــیوۀ رماننویســی کــه بهســرعت در شــوروی
شــیوع یافــت ،ســخن از ســتم ســرمایهداران بــورژوا ،فضیلــت طبقــۀ پرولتاریــا و خوشبختیشــان
در ذیــل حکومــت و نظــارت سوسیالیســتی شــوروی اســت .لنیــن معتقــد بــود از آنجاکــه عناصر
ـن همــۀ فرهنگهــای م ّلــی مالحظــه میشــودLenin, 1943, v19:
فرهنــگ سوسیالیســتی در بیـ 
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تجســم صادقانــه و شــرکت در تحـ ّول ایدئولوژیــک و تربیــت کارگــران
 ،)20وظیفــۀ نویســندهّ ،
بــا روحیــۀ سوسیالیســتی اســت (سیّدحســینی ،1387 ،ج .)302 :1در نهایــت ،همــان عناصــر
سوسیالیســتی و دموکراتیکــی کــه لنیــن از آنهــا یــاد میکنــد ،نقــش تاریخــی خــود را در
تکامــل شــعور سوسیالیســتی تودههــا ایفــا کردنــد و آگاهــی بایســتۀ نویســندگان از رســالت
تاریخــی پرولتاریــا و کوشــش آنهــا در ایجــاد تح ـ ّول ایدئولوژیــک ســبب رشــد و گســترش
چشــمگیر خودآگاهــی اجتماعــی آن طبقــه شــد .درواقــع ،نویســندگان بــا وفــقداد ِن نگــرش
و دیــدگاه خــود بــا جهاننگــری طبقــۀ کارگــر موفّــق بــه ایجــاد مبــارزه و تولیــد روحیــۀ
سوسیالیســتی پرولتاریــای انقالبــی در آن طبقــه شــدند؛ روحیــهای کــه در نظرشــان میتوانســت
بهطــور جامــع ،پاســخگوی پدیدههــای زندگــی باشــد و چشــمانداز حقیقــت کامــل تاریخــی
را در قامــت کمونیســم ارائــه کنــد (ســاچکوف.)214 :1362 ،
مکتــب ادبــی رئالیســم سوسیالیســتی در ســال  ۱۹۳۲بــا انحــال کلیــۀ نهادهــای ادبــی
شــوروی و تأســیس اتّحادیــۀ نویســندگان شــوروی شــکل گرفــت .یــک ســال پــس از آن،
اولیــن کنگــرۀ سراســری شــوروی در شــهر مســکو برگــزار شــد و آنــدری ژدانــف بهعنــوان
ســخنگوی رســمی آن اتّحادیــه ،یگانــه ســبک جایــز ادبیــات روســیه را رئالیســم سوسیالیســتی
(ولــک )644 :1388 ،و تنهــا شــرط ارائــۀ آثــار هنــری را عضویــت در اتّحادیــه و پایبنــدی
بــه قوانیــن آن دانســت .او نویســندگان را مهندســان روح بشــر خوانــد؛ مهندســانی کــه
مو ّظــف بــه انعـ ِ
ـکاس واقعیــت در ســیر انقالبــی آن هســتند .وی در نهایــت ،ایــن مکتــب را
معرفــی میکنــد« :صداقــت و عینیــت تاریخــی تصویــر هنــری بایــد بــا بازآفرینــی
اینچنیــن ّ
ایدئولوژیــک و آمــوزش زحمتکشــان بــر پایــۀ روحیــۀ سوسیالیســم عجیــن شــود .مــا ایــن
روش در ادبیــات و نقــد ادبــی را رئالیســم سوسیالیســتی مینامیــم» (.)Zhdanof, 1997: 21
بهلحــاظ زیباییشناســی ،رئالیســم سوسیالیســتی تحــت تأثیــر گفتمــان مارکسیســتی
اســت؛ گفتمانــی کــه در آن هنــر ،جزئــی از روابــط مــادی کار و تولیــد تل ّقــی میشــود .در
نظــر مارکــس ،کار نویســنده همچــون کارگــر اســت کــه منجــر بــه تولیــد میشــود و لــذا
هنرمنــدان هــم بــه نوعــی تولیدکننــده محســوب میشــوند (هــادی و عطایــی.)130 :1388 ،
ا ّمــا بــا وجــود همــۀ نویدهــای ایــن مکتــب ،مــردم شــوروی در طــول زمــان بــا حقیقتــی
متفــاوت روبــهرو شــدند و بــا وجــود همــۀ شــعارهای دلگرمکننــده(اشــتراکیکردن اجبــاری
زمینهــا و ،)...در عمــل ،تغییــر درخــوری (اعــم از دگرگونــی در وضعیــت مــادی ،بهبــود
حقــوق سیاســی مــردم و )...را شــاهد نبودنــد .تنهــا هــدف حکومــت ،تربیــت هنرمندانــی برای
تهییــج و ترغیــب مــردم بــه فــداکاری بــرای شــکلگرفتن یــک حکومــت سوسیالیســتی بــود؛
هدفــی کــه در اصــل ،کارش اختفــای اختــاف میــان منافــع تــودۀ مــردم و منافــع بروکراســی
یــا دیوانســاالری حاکــم بــود (سیّدحســینی.)۳۱5 :1 ،1387 ،
آلکســی ماکســیمویچ پسشــکوو در  28مــارس ســال  1868در شــهر نیژنــی نــو گــورودا
کــه اینــک بــه مناســبت نــام او گورکــی خوانــده میشــود ،دیــده بــه جهــان گشــود (نفیســی،
 .)251 :1315او در پترزبــورگ بــا مارکسیســتها آشــنایی یافــت و خــود نیــز مارکسیســت و
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سوســیال دموکــرات شــد .در ســال  1917بــه حمایــت از بلشــویکها برخاســت و در ســال
 1320مقالــهای دربــارۀ لنیــن نوشــت و از او بهعنــوان ســازندۀ بــزرگ روســیه تجلیــل کــرد
(خزائــل .)3827 :1384 ،گورکــی بهواســطۀ نــگارش رمــان مــادر ،بهعنــوان پــدر رئالیســم
سوسیالیســتی و رمانــش نیــز بهعنــوان الگــو و پایهگــذار قوانیــن اخالقــی و زیباشــناختی آن
ســبک معــروف شــد (تــراس .)949 :1384 ،ایــن نویســنده ســرانجام در شــب هجدهــم ژوئــن
ســال  1936درگذشــت.
نیکــوالی الکســیویچ آستروســکی در ســال  ۱۹۰۴متولــد شــد و در ســال  ۱۹۳۶بــدرود
حیــات گفــت .رمــان معــروف او یعنــی ،چگونــه فــوالد آبدیــده شــد؟ کــه زندگینامــۀ
خودنوشــت نویســنده اســت ،بــا ســادگی و جانــداری خــود موجــب شــگفتی همــگان شــد و
در ازای آن استروســکی بــه دریافــت عالیتریــن نشــان دولتــی مفتخــر گشــت (آستروســکی،
 .)2 :1357در ایــران و خاصــه در تشــکیالت حــزب تــوده نیــز ایــن کتــاب در دســت جوانــان
میچرخیــد و مطالعــه میشــد (باقــری فشــخامی.)89 :1387 ،
2ـ 2ـ رئالیسم سوسیالیستی در ایران

بعــد از انقــاب مشــروطه ،نویســندگان دیــدگاه و روشــی دیگرگونــه نســبت بــه آنچــه تــا
آن زمــان مطــرح بــود (مــدح و مــی و معشــوق و )...در پیــش گرفتنــد .درد وطــن و وطنپرســتی
جایگزیــن آالم پیشــین شــد و مکتــب رئالیســم ،بســتر مناســب و بایســتهای بــرای انعــکاس ایــن
رنــج جدیــد بــود .شــکلگیری حــزب تــوده و دلربایــی شــعرهای چپگرایانــۀ آن در جهــت
تأســیس حکومــت سوســیال دموکــرات ،ســبب گرایــش نویســندگان روشــنفکر آن زمانــه شــد
و نویســندۀ بزرگــی چــون هدایــت را واداشــت تــا «مالیخولیــای مأیــوس خــود را کنــار نهــاد
و بــدل بــه نویســندۀ نقــاد و مبــارز و سرســختی شــد کــه هدفهــا و امیدهــای معینــی دارد»
(طبــری .)246 :1385 ،دیگــر نویســندگان بــزرگ ایــن دوره ،کســانی چــون بــزرگ علــوی،
احســان طبــری ،محمــود اعتمــادزاده و فاطمــه ســیاح نیــز ضمــن اســتقبال از ایــن گرایــش و
شــیوه ،نهتنهــا بــه عضویــت ایــن حــزب درآمدنــد؛ بلکــه از ف ّعالتریــن اعضــای آن حــزب
و بهنوعــی پایهگــذاران مکتــب رئالیســم سوسیالیســتی در ایــران شــمرده میشــوند؛ مکتبــی
کــه زیباییشناســی آن محوریتریــن موضــوع اولیــن همایــش نویســندگان (در تیرمــاه )۱۳۲۵
بــود و بــه دســتیاری انجمــن فرهنگــی ایــران و شــوروی در شــهر تهــران منعقــد شــد (رضایتــی
کیشــهخاله و جاللهونــد آلکامــی .)31 :1393 ،برگــزاری ایــن همایــش تأثیــر بهســزایی در
شــکلگیری و رشــد مضمونهــای اجتماعــی و سیاســی آثــار ادبــی پــس از خــود داشــت .بــه
هــر ترتیــب ،بــا ُگلکــردن و فراگیــری حــزب تــوده ،نــگارش رمانهــای رئالیســتیِ برخاســته از
متــن جامعــه بــا محوریــت مبــارزۀ نقادانــه ،شــیوع و گســترش یافــت و نویســندگان واقعگــرای
بزرگــی داســتانهای خــود را تحــت تأثیــر اندیشــههای مارکسیســتی و درواقــع ،بــه تأثیــر از
مختصــات مکتــب رئالیســم سوسیالیســتی نوشــتند.
در بیــن نویســندگان مزبــور ،بــزرگ علــوی بهواســطه آشــناییاش بــا دکتــر ارانــی وارد دنیای
ـش بــه اندیشــههای مارکسیســتی و فعالیــت در گروهــی موســوم بــه پنجــاه و
سیاســت و گرایـ 
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س��ه نف��ر شدــ .علــوی بهتریــن اثــر داســتانیاش ،یعنــی رمــان چشــمهایش را کــه یکــی از آثــار
شــاخص ادبیــات داســتانی ایــران اســت و در ســال  1331بــه چــاپ رســید (وفایــی:1383 ،
 ،)28بــا عنایــت بــه ّ
تفکــر چپگرایانــهای کــه داشــت ،نوشــت .احمــد محمــود هــم کــه از
همــان ابتــدا از شــرایط دشــوار کشــور و مــردم ناراضــی بــود ،در همایشهــای حزبــی اواخــر
دهــۀ  ۱۳۲۰شــرکت کــرد ،دســتگیر شــد و بــه زنــدان دژبــان لشــکر  ۱۰زرهــی اهــواز افتــاد.
ایــن مرحلــه طوالنــی شــد؛ مرحلــه سیاســت و اعتــراض و زنــدان و تبعیــد و شــکنجههایی
کــه آن مــرد از آن رهگــذار دیــد (محمــود .)275 :1384 ،نخســتین رمــان احمــد محمــود ،یعنــی
همســایهها نیــز بــر پایــۀ تفکــرات حزبــی و بــر اســاس آموزههــای رئالیســت سوسیالیســتی
نوشــته شدهاســت .ایــن اثــر بــر بســتری تاریخــی بنــا شــده کــه بــا تغییــرات سیاســی پــس از
وقایــع شــهریور  ۱۳۲۰آغــاز میشــود و پیــش از کودتــای  ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲پایــان مییابــد
(احمــدی و دارابــی.)313 :1398 ،
2ـ 3ـ خالصۀ رمانها
2ـ 3ـ 1ـ مادر
پالگــی مــدام از شــوهر کارگــر و دائمالخمــرش کتــک میخــورد .پــس از مــرگ
همســرش ،پســرش پــاول هــم میخواهــد راه پــدر را بــرود؛ ا ّمــا دســت بــر قضــا وارد حــزب
و فعالیتهــای مبارزهطلبانــه میشــود؛ کتابهــای ممنوعــه میخوانــد و در خانــه جلســات
مخفیانــه برگــزار میکنــد .پــاول در ماجــرای «کســر یــک کوپــک بــرای مــرداب» بــه طرفــداری
از کارگــران در برابــر مدیــر کارخانــه میایســتد ،ا ّمــا ژاندارمهــا او را دســتگیر میکننــد و بــا
خــود میبرنــد .از اینجــا مــادر ،خــود وارد مبــارزه میشــود و مســئولیت پخــش نشــریات را
ِ
اعتصــاب
بــر عهــده میگیــرد .پــس از مدتّــی پــاول از زنــدان آزاد میشــود و در جشــن و
روز اول مــاه مــه ،پرچــم جنبــش را بهدســت میگیــرد و لــذا دوبــاره زندانــی ،محاکمــه و بــا
دوســتانش بــه ســیبری تبعیــد میشــود .مــادر میکوشــد ســخنرانی بیانیهگونــۀ پســرش در
دادگاه را در بیــن مــردم پخــشکنــد .تــا آخریــن لحظــهای کــه ژاندارمهــا او را دســتگیر کــرده
و بــا ضــرب و شــتم ،کشانکشــانمیبرنــد ،مــادر از ســخنرانی پــاول در خصــوص حقیقــت
و آموزههــای حزبــی بــرای مــردم میگویــد.
2ـ 3ـ 2ـ چگونه فوالد آبدیده شد؟
توســط کشــیش از مدرســه اخــراج میشــود .نخســت در آشــپزخانۀ
پــاول کورچاگیــن ّ
بوفــۀ ایســتگاه قطــار مشــغول ظرفشــویی و بعــد در ادارۀ بــرق ،آتشــکار میشــود .ژوخــرای
او را وارد جنبــش پارتیزانــی میکنــد و پــاول در جریــان فــراریدادن او از دســت مأمــوران
بازداشــت و بعــد بــه طــرز ناباورانــهای آزاد میشــود .از شــهر خــود مــیرود و در حــزب ،تــا
ِســمت کمیســر نظامــی گــردان دوم تعلیمــات عمومــی نظامــی و نیــز بهعنــوان کفیــل دبیــر
کمیتــۀ بخــش اتّحــاد کمونیســتی جوانــان پیــش مــیرود .او در مصائــب و ناگواریهــا بــزرگ
و قــوی شدهاســت و در جبهــه ،همــدم آتــش شــدید توپخانــه میشــود .در جریــان مبــارزه،
گلولــهای بــه جمجمــهاش اصابــت میکنــد و تمــام طــرف راســتش را فلــج و چشــمش را
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کــور میکنــد .رماتیســم شــدید هــم او را از پــا درمــیآورد .تصمیــم بــه خودکشــی میگیــرد؛
ا ّمــا در مــرام و منــش خــود ،خودکشــی را نمییابــد .او پــوالد و اهــل مبــارزه اســت .پــس
بــه اندیشــه فــرو مــیرود و تصمیــم میگیــرد بــا نوشــتن داســتان زندگــیاش ،بــار دیگــر بــه
صــف کارزار و زندگــی برگــردد!
2ـ 3ـ 3ـ چشمهایش
اســتاد مــاکان ،یکــی از نقاشــان نامــی کشــور در محــل تبعیــدش میمیــرد .در بیــن آثــارش
تابلویــی دیــده میشــود بــا نــام "چشــمهایش" کــه رازواری آن باعــث میشــود تــا راوی
داســتان کــه ناظــم مدرســۀ مـ�اکان اس��ت ،در پ��ی کشــف آن مع ّم��ا برآی��د .ناظــم صاحــب آن
چشــمها را پیــدا میکنــد و زن میپذیــرد کــه راز تابلــو را برایــش افشــا کنــد؛ اینکــه :در
نوزدهســالگی بــه توصیــۀ پــدرش نــزد اســتاد مــیرود؛ ا ّمــا مــاکان برخــاف دیگــر مردهــا
اعتنایــی بــه او نمیکنــد .فرنگیــس از او دلگیــر و بــرای یادگیــری ن ّقاشــی عــازم فرنــگ
توســط اســتفانو (اســتادِ مــاکان) بــا
میشــود؛ ا ّمــا درمییابــد کــه هیــچ اســتعدادی نــداردّ .
خــداداد آشــنا میشــود .بــا نامــهای کــه خــداداد بــه اســتاد مــاکان مینویســد ،عــازم ایــران ،و
در خــال دلباختگــی بــه اســتاد ،وارد فعالیتهــای حزبــی میشــود .او بــرای بهدســت آوردن
اســتاد هــر کاری میکنــد و در نهایــت ،علیرغــم تمــام کممحلیهــای مــاکان ،بــه شــرط
نجــات جــان مــاکان ،درخواســت ســرتیپ آرام بــرای ازدواج را میپذیــرد .در روز تبعیــد
اســتاد ،رئیــس شــهربانی بــه فرنگیــس میگویــد :میخواهــی بــه او بگویــم تــو نجاتــش
متوجــه ایثــاری کــه آن زن در
دادی؟ زن نمیپذیــرد .اســتاد بــه تبعیــد مــیرود و هیچوقــت
ّ
حــق او کــرده بــود ،نمیشــود .الجــرم در غربــت و تبعیــد نقــش چشــمان زنــی هوســباز را
میکشــد.
2ـ 3ـ 4ـ همسایهها
در خانــۀ دنــگال در مح ّلههــای پاییــن شــهر اهــواز ،هفــت خانــودادۀ مســتأجر و محــروم
زندگــی میکننــد .خالــد کــه در آســتانۀ بلــوغ و در ســنین کشــشهای ناگزیــر غریــزی
قــرار دارد ،بــا بلورخانــم ،زن امانآقــای قهوهچــی درمیآمیــزد .بــه ســبب اتّفاقــی خالــد بــا
شــخصی بــه نــام پنــدار آشــنا و وارد دنیــای جدیــدی میشــود؛ دنیــای سیاســت و مبــارزه
علیــه ظلــم .خالــد بهمــرور در جرگــۀ گروههــای روشــنفکر و معتــرض قــرار میگیــرد؛ بــا
آنهــا در جلســات ،پخــش شــبنامهها ،نوشــتن شــعار و ...شــرکت میکنــد و در جریــان
توســط مأمــوری بــه نــام
توســط جاسوســی بــا نــام "علــی شــیطان" دســتگیرّ ،
ایــن امــورّ ،
"شــهری" شــکنجه ،و بعــد راهــی زنــدان میشــود .در زنــدان ،او و پنــدار ،زندانیــان را تشــویق
بــه اعتصــاب غــذا میکننــد؛ ا ّمــا در نهایــت اعتصــاب شکســت میخــورد و در پایــان داســتان،
رییــس زنــدان ترتیبــی میدهــد تــا او از زنــدان یکراســت روانــۀ خدمــت ســربازی شــود!
3ـ تحلیل دادهها

در ادامــه ،کوشــیده خواهــد شــد تــا بــه مؤلفههــای مشــترک و همســا ِن رئالیســم
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سوسیالیســتیدر بیــن چهــار رمــان مذکــور ،پرداختــه شــود.
توجه و تأکید بر توده و خیزش طبقۀ محروم
3ـ 1ـ ّ
در مکتــب رئالیســم سوسیالیســتی ،تأکیــد بــر تــودۀ محــروم جامعــه و خاصــه صنــف
کارگــران و دهقانــان اســت .بهبیانــی دیگــر پــس از انقــاب اکتبــر  1917بهراســتی ادبیــات
تودههــا خلــق شــد؛ از ســویی پرولتاریــا مــورد خطــاب نویســندگان قــرار گرفــت و از ســویی
توســط تودههــای مــردم شــنیده میشــد؛ بهعبارتــی
دیگــر صــدای نویســندگان انقالبــی ّ
انقــاب اکتبــر  ۱۹۱۷هنــر و ادبیــات خــود را آفریــد (رولــه )75 :1391 ،کــه پرداختــن بــه تــودۀ
محــروم و طبقــۀ فرودســت جامعــه ،از مهمتریــن ارکان آن بــه حســاب میآمــد؛ لــذا یکــی
از شــیوههای اصالــتدادن بــه واقعیّــت نــزد نویســندگان رئالیســم سوسیالیســتی التفــات بــه
زندگــی مردمــان محــروم ،بیــان مشــکالت طبقاتــی و نیــز رونــد مبارزههــا و انقالبهاســت.
در ایــن مکتــب ،تأکیــد بــر صنــف کارگــران اســت؛ بههمــان دلیلــی کــه در مانیفســت
حــزب کمونیســت از انضمــام پیشــهوران و دهقانــان فقیــر بــه طبقــۀ کارگــر بحــث میشــود؛
بهدســتآورد ِن یــک اکثریــت م ّلــی؛ زیــرا بــه کمــک آن اکثریــت اســت کــه ایجــاد انقــاب
سوسیالیســتی و دردســتگرفتن حکومــت الزم و یــا امکانپذیــر میشــود .همچنیــن یکــی
از دالیــل و ریشــههای بهوجودآمــد ِن جنبــش کارگــری و انقالبــی سوسیالیســم در روســیه را
میتــوان ایــن جملــۀ مارکــس دانســت« :تاریــخ بشــر ،تاریــخ نبــرد طبقاتــی اســت» (ریتــرز،
 .)198 :1384ایــن ایــده ،توأمــان بــا وقــوع انقــاب صنعتــی و گســترش نظــام ســرمایهداری،
بیشــتر بــهچشــم آمــد و بــه اوج خــود رســید .اساسـ ًا در کشــورهای ســرمایهداری کــه هــدف
تولیــد بــرای بــازار اســت ،جامعــه بــه دو دســتۀ ثروتمنــد و فقیــر ،یــا مصرفکننــده و
تولیدکننــده و یــا بــورژوا و پرولتاریــا تقســیم میشــود .طبقــۀ ثروتمنـ ِد مصرفکننــدۀ بــورژوا،
نیــروی کارِ طبقــۀ کارگــ ِر فقیــر تولیدکننــده را بــرای چرخــۀ اقتصــاد دولــت و رفــاه خــود
بــهکار میگیــرد (حســینی و شــهبازی .)477 :1392 ،ا ّمــا در دهههــای آغازیــن قــرن نوزدهــم
مبــارزات طبقــۀ پرولتاریــا شــکلی جــدّ ی بهخــود گرفــت و فریــاد اعتــراض علیــه بــورژوازی
و منافــع خصوصــی و تضییــع حقوقشــان برآوردنــد؛ انتقــاد ،مقابلــه و پایــداری در برابــر جامعــۀ
بــورژوازی کــه در جامعــه ریشــه میکنــد و هــر روز مقاومتــر و محکمتــر میشــود .از
جملــه منتقــدان ســرمایهداری ،مارکسیس ـتها بودنــد؛ ایــن گــروه بــه توزیــع ناعادالنــۀ پــول
و قــدرت ،نابرابــری ،بیــکاری ،بیثباتــی اقتصــادی ،و انحصاریکــردن پــول و ســرمایه و...
انتقــاد و اعتــراض داشــتند؛ لــذا هرچــه بیشــتر میکوشــند تــا طبقــۀ زیریــن را علیــه طبقــۀ
برتــر تحریــک کننــد و بــا خیــزش تودههــا و کارگــران ،بکوشــند تــا جامعــهای بیطبقــه بنــا
نهنــد.
قهرمانــان اصلیرمــان مــادر ،کارگــران و دهقانانانــد؛ مردمــی از طبقــۀ فرودســت جامعــه.
مــادر در ایــن رمــان زنــی مظلــوم و ســتمدیده اســت کــه از بــس از شــوهرش کتــکخــورده،
فراموشــی گرفتــه .پــاول و بیشــتر دوســتانش هــم یــا کارگرنــد ،یــا دهقــان .در ایــن رمــان،
تــاش اصلــی نویســنده ،ایجــاد تحـ ّول ایدئولوژیــک و تربیــت کارگــران (و دهقانــان) بــا روحیۀ
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سوسیالیســتی اســت« :مــادر رو بــه پســرش کــرد و پرســید :خــب حــاال میخواهــی چیــکار
کنــی؟ [پســر گفــت ]:میخــوام یــاد بگیــرم و بــه دیگــران یــاد بــدم .مــا کارگــران بایــد درس
بخونیــم ،بایــد بدونیــم ،بایــد بفهمیــم کــه چــرا زندگــی اینهمــه بــر مــا ســخت میگــذرد»
(گورکــی.)36 :1392 ،

بررســی پالتهــای کوچــک رمــان مــادر (پرداختــن بــه مبارزههــای انقالبــی جوانــان
سوسیالیســت روســیه ،تبییــن شــکاف طبقاتــی و ســعی در از بیــن بــردن ایــن شــکاف ،ذکــر
واقعیــات عینــی و ملمــوس جامعــه ،توصیــف رنجهــای طبقــۀ کارگــر ،توصیــف زندگــی
روزمــرۀ مــردم عــادی در اجتمــاع و در موقعیتهــای مختلــف ،اشــاره بــه روحیــات انقالبــی
شــخصیتهای اصلــی ،تح ّمــل زنــدان و شــکنجه ،دفــاع از مظلــوم در برابــر ظالــم ،مبــارزه بــا
ظلــم ،ترغیــب مــردم بــرای تشــکیل تودههــا در جهــت فروپاشــی پایههــای حکومــت تــزار،
آمادهســازی شــرایط مناســب بــرای اقشــار جامعــه بــرای ایجــاد یــک بســتر انقالبــی بــا تأکیــد
توجــه گورکــی بــه طبقــۀ محــروم و
بــر ســه عامــل آگاهــی اتحــاد و رهبــری و )...نشــاندهندۀ ّ
همچنیــن کوشــش او بــرای آگاهــی و ترغیــب کارگــران بــرای ایجــاد انقــاب ،مبــارزه بــا ســتم
و آفرینــش جامعــهای بیطبقــه اســت.
قهرمــان اصلــی رمــان چگونــه فــوالد آبدیــده شــد؟ ،نیــز پــاول نــام دارد کــه از طبقــۀ
پرولتاریــا و محــروم جامعــه اســت .زندگــی کارگــری او بهطــور رســمی پــس از اخراجــش
توســط کشــیش ،در بوفــۀ ایســتگاه قطــار شــکل میگیــرد و در ادامــه بــه همــراه
از مدرســه ّ
دیگــر افــراد همطبقــهاش وارد مبــارزۀ طبقاتــی میشــود .کارگرانــی کــه تــا واپســین نفــس و
تــا آخریــن قطــرۀ خــون در راه مبــارزه جانفشــانی میکننــد:
پــاول کورچاگیــن بــه اتفــاق هــزاران ســرباز دیگــر کــه ماننــد او ژندهپــوش و
لخــت بودنــد ،ســراپا از آتــش خاموشنشــدنی مبــارزه در راه حکومــت طبقــۀ
خــود ،سراســر میهــن خــود را بــا پــای پیــاده درنوردیــد و فقــط دو بــار از آتــش
شــدید توپخانــه اجبــارا ً دور شــده بــود؛ یــکبــار بــه واســطۀ زخــم ران ،یــک
بــار هــم در مــاه یخبنــدان فوریــۀ ســال  1320کــه بــه حصبــۀ ســوزانی مبتــا
گشــت (آستروســکی.)129 :1357 ،

در رمــان همســایهها نیــز خالــد از طبقــۀ محــروم جامعــه اســت و نویســنده میکوشــد
ِ
تــا ضمــن
نمایــش ســطح و کیفیــت زندگــی فالکتبــار تــودۀ ضعیــف جامعــه ،خیــزش و
جنبــش طبقــۀ کارگــران را در تحـ ّول شــخصیت و توأمــا ِن بــا پختهترشــد ِن خالــد پیــش ببــرد؛
نخســت بــا آشــنایی ایــن شــخصیت بــا شــخصی بــه نــام پنــدار و شــناخت مفاهیــم ابتدایــی و
عملــی مبــارزه؛ نوشــتن شــعار بــر روی دیوارهــای مهــم شــهر ،مطالعــۀ کتابهــای ممنوعــه،
پخــش شــبنامه و حتّــی تماشــای بهــت و انــدوه ِ حاصــل از ناکامــی و شکســت ســنگینِ
تودههــا در تالشهــای نخســتین و ســپس بــا تشــریح مرحلــۀ پختگــی او و لحظــۀ کســب
پیــروزی و بهثمرنشســتنِ مبــارزات ،و شــور و شــادی آن؛ نخســت در هیــأت کارگــر نســاجی
و اعتصــاب و پیــروزی او و دیگــر کارگــران در برابــر مســئوالن کارخانــه و بعــد در هیئــت یــک
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ِ
شــادی بزرگتــر بــرای مــردم شــهر و کشــور؛ کســب یــک دســتاوردِ بیبدیــل و بیســابقه
بــرای مــردم و طبقــۀ محــروم و فرودســت:
شــهر یکپارچــه شدهاســت شــور و شــادی .رانندههــا چراغهــای اتومبیلهــا
را روشــن کردهانــد ،دســتها را گذاشــتهاند رو بوقهــا و شــهر را رو ســر
گرفتهانــد .صــدای رادیوهــا درهــم شدهاســت .گوینــدۀ رادیــو بــا التهــاب و
پُرتــوپ حــرف میزنــد .مجلــس بــه خواســت تــودۀ مــردم ،الیحــۀ م ّلیشــدن
صنعــت نفــت را تصویــب کردهاســت .مــردم بــا چهرههــای برافروختــه و
لبهــای بهخنــده نشســته ،جابهجــا دور دســتههای نوازنــده جمــع شــدهاند
بــه پایکوبــی و دستافشــانی» (محمــود.)211 :1357 ،

در رمــان چشــمهایش اگرچــه نویســنده «حــوادث را از نــگاه نخبــگان و ســرآمدان جامعــه
مــورد کاوش و جســتوجو قــرار میدهــد» (حســنپور آالشــتی و منصــور لکــورج:1387 ،
 )159و زن راوی ،از طبقــۀ برخــوردار جامعــه اســت؛ ا ّمــا در مجمــوع اینطــور نیســت کــه
نویســنده بــه طبقــۀ محــروم جامعــه بیاعتنــا باشــد .ایــن مهــم را در همــان ابتــدای داســتان
میتــوان دیــد کــه اســتاد از کشــیدن ن ّقاشــی اشــخاص مرفــه و از طبقــۀ برتــر خــوداری
میکنــد؛ ا ّمــا بــرای نوکــرش کــه از طبقــۀ پاییــن جامعــه اســت ،تصویرهــا میکشــد:
تمــام رجــال آرزو داشــتند کــه اســتاد صــورت آنهــا را بســازد .میآمدنــد ،از او
خواهــش میکردنــد ،التمــاس میکردنــد .ا ّمــا او حتّــی در دورانــی کــه احتیــاج
بــه کمــک داشــت بــه ایــن خفــت تــن در نمــیداد .در صورتیکــه تصویــر
آقارجــب ،نوکــرش را بارهــا کشــید (علــوی.)19 :1389 ،

ایــن آقارجــب کــه مــردی عامــی و بیســواد؛ ا ّمــا بســیار رازدار و یــار غــار اســتاد بــود و
در جریــان مبــارزات مــاکان همــواره در کنــارش دیــده میشــود را اســتاد «در یکــی از دهــات
توجــه ویــژۀ اســتاد همــواره
اطــراف همــدان بــه اســم ورزک پیــدا کــرده بــود» (همــان) .بــاری ّ
بــه طبقــۀ فرودیــن جامعــه اســت و درحالیکــه از طــرح نقــش خیلتــاش منصــرف میشــود،
تابلــوی "دورهگردهــا" را به"تصویــر میکشــد« :بــه نظــرم همــان ســالی کــه آن آقــای بلندقــد
(مقصــودش خیلتــاش اســت) پیــش آقــا میآمــد ،تابلــوی "دورهگردهــا" را ساختهاســت»
(همــان .)27 :دیگــر تابلوهــای اســتاد نظیــر "خانههــای رعیتــی" و "جشــن کشــف حجــاب"
نیــز در همیــن راســتا کشــیده شــدهاند؛ ا ّمــا یکــی دیگــر از افــراد و مبــارزان سرســخت در
رمــان کــه بــه پشــتوانۀ مــاکان بــه فرانســه رفتــه ،خــداداد اســت .او کــه از طبقــۀ ضعیــف جامعه
اســت ،در برخــورد نخســتین ،بیمالحظــه و بــا زبانــی گزنــده بــا فرنگیــس کــه از طبقــۀ برتــر
اســت ،ســخن میگویــد« :پرســید :حاضریــد بــا فقیــر بیچارههــا ســر کنیــد؟» (همــان.)117 :
بــا اینهمــه ،همیــن مبــارز سیاســی جــوان ،یعنــی خــداداد اســت کــه فرنگیــس ـ کــه دختــری
دمدمیمــزاج بــوده ـ را آرامآرام وارد فضــای سیاســی و انقالبــی و مبــارزه علیــه طبقــهاش
میکنــد« :بــرو تــا دیگــران بــه تــو کمــک کننــد تــا بتوانــی از جلــدی کــه طبقــهات تــرا در آن
چپانــده ،بیــرون بیایــی :بــرو پیــش اســتاد مــاکان!» (همــان.)134 :
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3ـ 2ـ حزبینویسی
حزبینویســی و نوشــتن بــر مبنــای جهانبینــی سوسیالیســتی از دیگــر مشــخّ صههای
مکتــب رئالیســم سوسیالیســتی و درپیونــد بــا مؤلفــۀ پیشــین اســت .بنــای ایــن ادبیــات بایــد
بــر ســتونهای جامعــۀ سوسیالیســتی اســتوار باشــد و رمــان ،عرصــۀ مبــارزات بیــن طبقــات
اقتصــادی .لــذا رمانهــای ایــن شــیوه کــه بــه منظــور بســط آموزههــای مارکسیســم و
گســترش سوسیالیســم نوشــته میشــد ،گــذار از جامعــۀ اســتبدادی بهســوی جامعــۀ بیطبقــۀ
سوسیالیســتی را وعــده مــیداد .بــرای نخســتینبار در تاریــخ ادبیــات جهــان ،در آثــار گورکــی،
چشــماندازهای تکامــل اجتماعــی آنچنانکــه خــود نویســنده بهطــور ذهنــی دریافتــه بــود،
بــا حرکــت عینــی تاریــخ و تکامــل اجتماعــی مطابقــت میکــرد (ســاچکوف.)217 :1362 ،
ایــن حرکــت عینــی تاریــخ و تکامــل اجتماعــی در رمــان مــادر و دیگــر رمانهــای حزبــی
بهوضــوح مشــهود اســت و چنانکــه گذشــت :تــوده و طبقــۀ محــروم علیــه طبقــۀ باالتــر
برمیخیــزد .ایــن خیــزش طبقاتــی از مهمتریــن عنصرهــای جهانبینــی سوسیالیســتی اســت؛
چراکــه طبقـ�ۀ اجتماعـ�ي نقـ�ش بسيــار مه ّمـ�ي در تح��والت تاريخـ�ي و آفرينـ ِ
ـش فرهنگـ�ي ايفـ�ا
ميكن��د .گروههاي��ي ك��ه هـ�دف عم��ل و آگاهـ�يِ آنــان ،س��اختآفرينيِ كلِ جامع��ه و درنتيجـ�ه،
س��اختآفرينيِ مجموعۀــ روابـ�ط ميــان انس��انها و روابـ�ط انس��انها بـ�ا طبيعـ�ت اســت .ايــن
گروههـ�ا همــان طبقــات اجتماعـ�ي هستــند كـ�ه زيربن�اـي جهانبينـ�ي را نيـ�ز فراهـ�م ميكننــد
(لنــار.)85 :1377 ،
توســط شــخصیتها
در رمــان مــادر ،عــاوه بــر نــکات بــاال ،اذعــان بــه سوسیالیســتبودن ّ
و حرفهــای ایدئولوژیــک آنهــا بــا محــور مقابلــه بــا ســرمایهداری و مالکیــت خصوصــی،
تأکیــدی اســت بــر محتــوا و حزبینویســی ایــن اثــر« :در بیــن افــرادی کــه از شــهر میآمدنــد،
دختــری بلنــد  ...بــود کــه ساشــنکا نــام داشــت .او بــود کــه بــرای اولینبــار بــا صدایــی محکــم
و خشــن گفــت" :مــا سوسیالیســت هســتیم"» (گورکــی .)58 :1392 ،پــاول نیــز در خــال یکــی
از خطابههایــش بــه تشــریح ایــن اصطــاح میپــردازد« :مــا سوسیالیســت هســتیم؛ یعنــی
دشــمن مالکیــت خصوصــی کــه( »...همــان.)444 :
بــه حرکــت
شــخصیتهای مبــارز ایــن رمــان میکوشــند تــا تــوده را بیــدار کننــد و 
وادارنــد؛ ریبیــن« :خــودم بــه تنهایــی میــرم و تــوده رو تحریــک میکنــم .بایــد تــوده خــودش
بــرای فتــح آزادی قیــام کنــه .اگــه بتونــه بفهمــه روزنــهای پیــدا خواهــد کــرد» (همــان.)145 :
دیگــر عنصــر حزبینویســی ایــن رمــان ،خوانــدن کتابهــای ممنوعــه اســت؛ کتابهــای
آگاهیبخــش ،عافیتســوز ،همهفهــم و تأثیرگــذاری کــه تــوده را در راه آزادی روانــۀ مــرگ
کند :
کتابهایــی بــه مــن بــده کــه آرامــش رو از خواننــده ســلب کنــه .زیــر کلــۀ
مــردم بایــد جوجهتیغــی گذاشــت .بــه کســانی کــه نشــریهها رو براتــون
مینویســن بگــو کــه بــرای بچــه دهاتــی هــم بنویســن! بــه ســبکی انشــا کنــن
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کــه مثــل آب جــوی دهــات رو آبیــاری کنــه تــا کشــاورزان پــس از خوانــدن
اونهــا بــدون زمزمــه بهســوی مــرگ روانــه بشــن .مــرگ رو بــا مــرگ بایــد
پاســخ داد .پــس بایــد مــرد تــا مــردم زنــده بشــن .بایــد هــزاران نفــر بمیــرن تــا
میلیونهــا نفــر روی زمیــن حــق حیــات پیــدا کنــن .مــردن آســونه ،فقــط کاش
مــردم احیــا میشــدن ،کاش فقــط برمیخاســتن (همــان!)207 :

اعضــای حــزب بایــد در راه مبــارزه از همهچیــز خــود بگذرنــد؛ از جــان و مــال و حتّــی
احســاس .از ایــن رو ،ازدواج مانعــی اســت در راه مبــارزه و نبایــد بــه ایــن مانــع تــن داد« :بــرای
تــوده فقــط آینــده مهمــه و هرچیــزی کــه مانــع میشــه مــا بــه آینــدۀ خودمــون و تــوده فکــر
کنیــم ،بایــد از میــان برداشــته بشــه» (همــان.)69 :
نکتــۀ حزبــی دیگــر ،ارائــۀ تفســیری خوشــبینانه در اثــر اســت .تصویــر پیــروزی و وعــدۀ
آزادی در آینــده« :روزی میآیــد کــه تمــام ملــل ســر بلنــد کننــد و فریــاد بزننــد :بــس اســت!
دیگــر ایــن زندگــی را نمیخواهیــم! و آنوقــت کاخ قــدرت رؤیایــی کســانی کــه تنهــا بــه
اتــکای حــرص و آز خــود قــوی هســتند ،فــرو میریــزد .زمیــن از زیــر پــای آنهــا جــدا
میشــود و دیگــر نمیداننــد بــه چــه چیــزی تکیــه کننــد» (همــان.)292 :
ســاختار ک ّلــی رمــان چگونــه فــوالد آبدیــده شــد؟ نیــز بــر اســاس آموزههــای سوسیالیســم
نوشــته شدهاســت و نویســنده میکوشــد تــا افــکار ذهنــی خــود را بــه متــن تحمیــل کنــد و
بــه خــورد خواننــده دهــد:
وظیفــۀ مــا ایــن اســت کــه بهطــور خســتگیناپذیری ایدههــا و شــعارهای
توجــه کلیــۀ زحمتکشــان
خــود را در آگاهــی آنهــا جایگزیــن ســازیم .حــزب ّ
را بــه هــر حادثــۀ نوینــی معطــوف خواهــد داشــت .مــا یــک سلســله میتینــگ،
مجالــس مشــورتی و کنگــره برپــا خواهیــم کــرد ...بهخاطــر بســپارید کــه لنیــن
میگفــت :مــا پیــروز نخواهیــم شــد اگــر میلیونهــا و میلیونهــا زحمتکــش
را بــه مبــارزه نکشــیم (آستروســکی.)118 :1357 ،

در ایــن رمــان هــم فــراوان از اصطالحــات حزبــی بهــرهگرفتــه میشــود« :پــاول کمکــم
داشــت میفهمیــد کــه ســرتاپای ایــن کالف احــزاب گوناگــون بــا اســامی زیبــا ...همــه
دشــمنان پرکینــۀ کارگرانانــد و تنهــا یــک حــزب اســت کــه انقالبــی و تزلزلناپذیــر اســت و
برعلیــه کلیــۀ ثروتمنــدان مبــارزه میکنــد و آن حــزب بلشویکهاســت» (همــان .)69 :در ایــن
رمــان نیــز حــزب و اندیشــۀ حزبــی از همهچیــز باالتــر اســت؛ حتّــی از عاطفــه و عشــق؛ بــرای
نمونــه ،پــاول در جــواب پرســش تونیــا کــه آیــا دوستیشــان پایــان یافتهاســت ،میگویــد:
مــن حــاال آن پاولوشــایی کــه ســابق بــودم ،نیســتم .مــن برایــت شــوهر بــدی
نمیشــدم اگــر بــه عقیــدۀ تــو ،قبــل از همــه بــه تــو تع ّلــق داشــته و بعــد
متع ّلــق بــه اندیشــهام باشــم ،ولــی مــن اول بــه اندیشــۀ سوسیالیســتی تع ّلــق
خواهــم داشــت ،آنگاه بــه تــو و نزدیــکان دیگــرم (همــان.)150 :
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توجــه بــه کتــاب و مطالعــه اســت
یکــی دیگــر از خصیصههــای حــزب و حزبینویســیّ ،
و نویســنده ،قهرمــان مبــارز خــود را فــردی مأنــوس بــا کتــاب نشــان میدهــد .بــر همیــن
اســاس ،پــاول از همــان ابتــدای رمــان کــه کارگــری اســت آتشــکار ،کتــاب میخوانــد و ایــن
عــادت تــا پایــان داســتان بــا او هســت:
بروشــورهای اتفاقــی دورۀ جنگهــای داخلــی ،کاپیتــال (ســرمایه) مارکــس،
پاشــنۀ آهنیــن و چنــد کتــاب دیگــر در ایــن قفســه جمــع شــده بــود .کورچاگین
رمــان اســپارتاک را پیــدا کــرد .در دو شــب آن را بــه پایــان رســانده ،کتــاب
را بــه قفســه برگردانــد و در ردیــف کتابهــای ماکســیم گورکــی گــذارد»
(همــان.)216 :

مؤلفــۀ حزبــی دیگــر در ایــن اثــر آن اســت کــه نویســنده علیرغــم نشــاندادن دشــواریها
و بحرانهــای بیشــمار ،بــه ک ّلیــت اثــرش تصویــری خوشــایند میبخشــد .در ایــن اثــر
کارگــران بدبخــت و محــروم ،پــس از اتحــاد و انقــاب ،خــود صاحــب قــدرت و شــوکت
میشــوند:
صــد و شــصتمیلیون نفــر جمعیــت م ّلــت کبیــری کــه بــرای اولینبــار صاحــب
ســرزمین بیکــران و ثروتهــای طبیعــی آن شــده بودنــد ،بــا کار قهرمانــی،
اقتصــاد م ّلــی را کــه در اثــر جنــگ ویــران گشــته بــود ،احیــا میکــرد .کشــور
محکــم و نیرومنــد میشــد .دیگــر دودکشهــای بــیدود کارخانههایــی کــه
تــا همیــن اواخــر بیجــان و متــروک و عبــوس بودنــد ،دیــده نمیشــد»
(همــان.)283 :

در ایــن رمــان ،پــاول قهرمــان داســتان اســت؛ پیشــرفت و ترقّــی معنــوی و مــادی او
بــر خوشــایندی اثــر میافزایــد .درحقیقــت ،چگونــه فــوالد آبدیــده شــد؟ ،الگــو و آینــدۀ
خوشــبینانهای اســت کــه آستروفســکی بــرای کارگــران و تــودۀ محــروم سراســر جهــان بــه
تصویــر میکشــد.
احمــد محمــود هــم در همســایهها میکوشــد تــا تصویــر و تصــ ّوری از آموزههــا و
اندیشــههای حزبــی ارائــه کنــد .در ایــن رمــان چنانکــه گذشــت ،جلوههــای مبارزاتــی و
حماســی زندگــی تودههــا و طبقههــای پاییــن بــه تصویــر کشــیده شدهاســت .در اثنــای روایــت
نیــز بهوضــوح ،برخــی از اصطالحــات مارکسیســتی از زبــان شــخصیتها ذکــر شدهاســت:
«بــه ایــن میگــن جبــر تاریــخ( »...محمــود .)1691 :1357 ،همچنیــن نویســنده میکوشــد تــا
بــا ترســیم تصویــری خوشــایند ،جامعــۀ سوسیالیســتی را نمونــۀ متکامــل جامعــهای ایدئــال
معرفــی کنــد؛ جامعــۀ بیطبقــهای کــه در ســایۀ جهانبینــی مارکسیســتی بنــا شدهاســت« :اگــه
ّ
ّ
ّ
بــه حکــم تاریــخ ،نفــت بایــد تــو یــه مملکــت ملــی بشــه ،فقــط بایــد در جنــوب ملــی بشــه؟»،
«اگــه جهانبینــی مارکسیســتی داشــتی هیــچوخ ایــن حرفــو نمــیزدی( »...همــان.)170 :
فعالیتهایــی کــه خالــد در ایــن رمــان انجــام میدهــد ،الگویــی اســت بــرای مخاطبــان
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حزبــی؛ کارهایــی چــون نقلوانتقــال و مطالعــۀ کتابهــای ممنوعــه ،دریافــت روزنامههــای
حزبــی و پخشکــردن آن میــان کارگــران نســاجی ،فــداکاری در راه خلــق ،برگــزاری جلســات
مخفــی ،اعتصابکــردن در کارخانــه ،برگــزاری میتینــگ در میدانهــای شــهر ،گــذر از عشــق
دختــر سیاهچشــم و. ...
ِ
خدمــت حــزببــود ِن
برجســتهترین عنصــر حزبینویســی در رمــان چشــمهایش ،در
هنــر اســت .علــوی در پــی مطالعــۀ کاپیتــال مارکــس و الفبــای کمونیســم بوخاریــن در محفــل
ارانــی اعتقــاد دارد کــه هنــر انعکاســی از زندگــی اجتماعــی اســت و تنهــا کســانی کــه منافــع
طبقاتیشــان بــا ســیر و پیشــرفت جامعــه مخالــف اســت و همهچیــز را ثابــت و تغییرناپذیــر
میخواهنــد ،بــه انــکار ایــن اصــل برمیخیزنــد .او تأکیــد میکنــد کــه «هنرمنــد در وهلــۀ
آخــر یــک محصــول اجتماعــی بــوده ،روحیــۀ او و روحیــۀ آثــار او محکــوم قــوای اقتصــادی
دورۀ او هســتند ...و هنرهــای بــزرگ آنهایــی هســتند کــه عمیق ـ ًا در تودههــای مــردم نفــوذ
کردهانــد» (علــوی270 :1382 ،ـ )271؛ از ایــنرو ،هنرمنــد و الگــوی حزبــیای کــه علــوی
در رمــان چشــمهایش خلــق میکنــد ،ن ّقاشــی اســت مبــارز ،متع ّهــد و دغدغهمنــد؛ او کــه
بزرگتریــن ن ّقــاش ایــران در صدســا ِل اخیــر و هنرمنــدی معــروف و مشــهور در ســطح جهــان
بــود -بــه گونـهای کــه یــک ن ّقــاش بــزرگ ایتالیایــی بــه اســم اســتفانو شــرحی در تمجیــد او
ـال تــراز اول جامعــه،
میگویــد (علــوی)108 :1389 ،؛ بــا وجــود التماسهــای پیدرپــی رجـ 
هرگــز تابلویــی از صــورت آنهــا نمیســاخت ،در صورتــی کــه تصویــر آقارجــب ،نوکــرش
را بارهــا کشــید و تابلوهــای "خانههــای رعیتــی" و "جشــن کشــف حجــاب" را در نهایــت
اعجــاب و دقّــت آفریــد .او رهبــر مبــارزان ضــد اســتبداد ایــران بــود:
بــه خــود میگفتــم" :باالخــره جنبشــی ضــد اســتبداد در ایــران دارد جــان
میگیــرد و مرکــز ایــن نهضــت آنطــوری کــه خــداداد بــه مــن فهمانــده بــود،
در اروپاســت و مــن رابــط تشــکیالت ایــران خواهــم بــود و آن کســی کــه دارد
نهضــت را اداره میکنــد مــاکان اســت (همــان.")137 :

اســتاد ،هنرمنــدی اســت پختــه و رنجکشــیده کــه هنــرش را فــدای انســانیت میکنــد:
«چگونــه مــن میتوانســتم ایــن مــرد زیبــا و پختــه و محرومیتکشــیده را بــا آن بچهننههــای
ایرانــی مقیــم پاریــس مقایســه کنــم؟ ...ایــن مــرد بــا اســتعداد ،ایــن مــرد ســتمدیدۀ سرســخت
کــه هنــرش را فــدای انســانیت میکــرد» (همــان .)147 :او نیــز بهســان قهرمانــان رمانهــای
حزبــی ،پایبنــدی بــه اصــول حــزب را از هــر چیــز دیگــری مهمتــر میدانــد« :بــرای اســتاد
هیچچیــز جنبــۀ شــخصی نداشــت ،حتّــی نــدای دلــش را هــم مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
مــیداد و اگــر بــا اصولــی کــه بــه آنهــا پایبنــد بــود ،ســازگار نمیآمــد ،ایــن نــدا را هــم
خفــه میکــرد» (همــان)169 :؛ از اینروســت کــه اصــ ً
ا بــه جمــال و زیبایــی فرنگیــس
ِ
اهمیــت نمیدهــد و علیرغــم اینکــه آن دختــر بــرای جلــب و
جــذب او ،مرارتهــا و
ِ
عشــق او تــن نمیدهــد.
نامالیمتهــای بســیاری را تجربــه میکنــد ،ا ّمــا اســتاد بــه
مؤلفــۀ حزبــی دیگــر در ایــن رمــان ،ترســیم امیــد و ارائــۀ تصویــری خوشــبینانه در اثــر .حقیقت
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ایــن اســت کــه در روســاخت ماجــرا ،مبــارزان اصلــی ایــن رمــان ،یعنــی روشــنفکران در پایــان
ماجــرا ،بــه ناامیــدی و یــأس دچــار میشــوند (حســنپور آالشــتی و منصــور لکــورج:1387 ،
ـن هســتند؛ بــرای مثــال،
167ـ )168؛ ا ّمــا فردفــرد آنهــا در طــول مبــارزه بــه پایــان خوشبیـ 
خــداداد کــه جوانــی رنجــور و بیمــار اســت و بورســیهاش نیــز قطــع شــده ،بــا اینکــه در
اســفبارترین صــورت ممکــن بهدنیــا آمــده و زندگــی کردهاســت ،امیــدش بــه مبــارزه را از
دســت نمیدهــد و اینگونــه خوشــبینی خــود را بــرای فرنگیــس وصــف میکنــد:
خــودم میدانــم کــه عمــر مــن زیــاد طوالنــی نیســت .چنــد ســال دیگــر
بیشــتر زندگــی نخواهــم کــرد .ا ّمــا خوشــبخت هســتم .بــرای مــن یقیــن اســت
کــه کاری دارم انجــام میدهــم .در عــرض ده ســال دیگــر اق ـ ً
ا صدهــا بچــۀ
مســلول نجــات پیــدا خواهنــد کــرد .ایــن مــرا خوشــبخت میکنــد .ایــن ّ
لذتــی
اســت کــه از مبــارزه نصیــب مــن میشــود (علــوی.)129 :1389 ،

اســتاد مــاکان هــم علیرغــم همــۀ مصیبتهــا و بگیروببندهــای حکومــت هرگــز امیــدش
را بــه مبــارزه و آزادی از دســت نــداد:
او خــوش بــود بــه اینکــه دارد فــداکاری میکنــد .او امیــدوار بــود و ّ
لــذت
میبــرد .هنگامــی کــه دلهــره داشــت ،موقعــی کــه روزهــا رفیقــان او را بــه
ادارۀ سیاســی میبردنــد و دستبندشــان میزدنــد و وزنــه بــه بیضههــای آنهــا
آویــزان میکردنــد ،آینــدۀ مردمــی را کــه دوستشــان داشــت ،در نظــر مــیآورد
و از ایــن شــکنجه و عــذاب بــه نفــع خــودش ،بــه نفــع ایدئــال خــودش بهــره
میبــرد (همــان.)178 :

3ـ 3ـ تیپآفرینی و دگردیسی شخصیتهای رمان
تیپســازی یکــی از مؤلفههــای رمانهــای رئالیســت سوسیالیســتی اســت و در آنهــا،
ـاص خــود را دارد ،توصیفکننــدۀ قشــر و
هــر شــخصیّت عــاوه بــر اینکــه ویژگیهــای خـ ّ
طبقــهای اســت کــه از آن برخاســته (گلشــیری ،1380 ،ج )235 :1و هنگامــی کــه نویســندهای در
اثــر خــود بهجــای یــک شــخصیّت دارای فردیّــت ،یــک تیــپ را هــدف انتقــاد قــرار میدهــد،
خاصــی انتقــاد میکنــد کــه باعــث پیدایــش ایــن تیــپ
در حقیقــت از اوضــاع اجتماعــی ّ
شدهاســت (کریمــی مط ّهــر و اکبــرزاده)65 :1392 ،؛ از ایــنرو ،هریــک از اشــخاص حاضــر
در رمــان مــادر ،نمــاد و نماینــدۀ صنفــی از اصنــاف جامعــه و بازتاباننــدۀ ویژگیهــای تیپیــک
طبقاتــی و اجتماعــی خــود اســت:
تیــپ پــاول :تیــپ مبــارزان و قهرمانــان بیباکــی اســت کــه در راه هــدف و حقیقــت
(سوسیالیســتی) و آزادی و نجــات تــوده قــدم برمیدارنــد و جــان و جوانــی خــود را صــرف
ایــن مســیر میکننــد .او نماینــدۀ جوانــان پیوســته بــه حــزب و انقــاب اســت .همچنیــن
روزمرگــی بــه ذهنیــت سیاســی کامـ ً
ا
دگردیســی در فکــر و شــخصیت پــاول و گرایــش او از
ّ
مشــهود اســت .او در ابتــدای داســتان و پــس از مــرگ والســف بــه راه پــدر (مســتکردن،
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(روزمرگــی)؛ ا ّمــا در ادامــه بــا درایــت ،نوازشهــا و
عربــده و چپقکشــیدن و )...مــیرود
ّ
اخطارهــای بهموقــع و اثرگــذار مــادر تغییــ ِر رویــه میدهــد .از آن پــس پــاول دیگــر:
هیــچگاه نــه بــه ماهیگیــری رفــت و نــه بــرای خــود تفنگــی خریــد؛ ا ّمــا از
شــیوۀ زندگــی کــه مختــص پســرهای جــوان همســنو ســال خــود بــود ،بــه
کلــی روگــردان شــد .دیگــر کمتــر بــه شبنشــینیها میرفــت و یکشــنبهها
هــم هیــچگاه مســت و الیعقــل بــه خانــه برنمیگشــت (همــان.)29 :

در واقــع ،دگردیســی پــاول در رمــان مــادر ،منتهــی میشــود بــه دگردیســی شــخصیت
تــودۀ محــروم :مــادر «حــاال کــه میدیــد چینهایــی از ّ
تفکــر و خشــم بــر چهرههــا نقــش
میبنــدد ...خوشــحال بــود ...خوشــحال میشــد از ایــن کــه مــردم تشــنۀ چیــز تــازهای هســتند
و ایــن تغییــر را نتیجــۀ کار پســرش میدانســت (همــان.)341 :

تیــپ پالگــی (مــادر) :نمــاد افــراد عاشـ ِ
ـق انقالبــی ،جســور و جاننثــار (زنــی کــه شــبنامه
ِ
پخــش میکنــد!) ،رنجکــش و زجردیــده ،میهندوســت و حتّــی خــود وطــن ،سرســخت،
مهربــان و مــادر همــۀ خلـ ِ
ـق مبــارز اســت .نیلوونــا کــه تــا پیــش از تغییــر و تح ـ ّول ذهنــی،
دیده و مظلومــی بــود کــه خوانــدن و نوشــتن نمیدانســت و بهقــدری از شــوهر
زن ســتم 
دائمالخمــرش کتــکخــورده بــود کــه گذشــته را بــه یــاد نمــیآورد ،پــس از دســتگیر و
زندانیشــدن پســرش ،خطــر میکنــد و دســت بــه کارهــای سیاســی میزنــد .او بــه مــرور
خوانــدن و نوشــتن میآمــوزد ،کتابهــا و نشــریات ممنوعــه را جابهجــا میکنــد و تــا پایــان
داســتان ضمــن ادامــهدادن بــه فعالیتهــای سیاســی ،در پــی کشــف حقیقــت اســت .روزی کــه
پســرش محکــوم بــه تبعیــد میشــود و خــودش نیــز بــه ســبب فعالیتهــای ضــد حکومتــی
و پخشکــردن بیانیــهای کــه در واقــع ،نطــق پســرش در روز دادگاه بودهاســت ،گیــر میافتــد،
ناســزا میشــنود و لگــد میخــورد ،فریــاد عصیــان ســرمیدهد کــه« :بــا دریــای خــون هــم
نمیتــوان حقیقــت را خامــوش کــرد» (همــان.)490 :
تیــپ پــاول در رمــان چگونــه فــوالد آبدیــده شــد؟ :نمــاد افــرادی از طبقــۀ فرودســت و
محــروم اســت کــه شــجاع ،قــوی و جانســختاند و در راه حــزب و مبــارزه از هیــچ کوششــی
فروگــذار نمیکننــد .خــود پــاول هــم هنــگام صحبــت بــا ریتــا در خصــوص اقتدایــش بــه
کتــاب اوود ،از تیــپ شــخصیتی خــودش میگویــد:
مــن طرفــدار مطلــب اساســی اوود هســتم ،طرفــدار دلیــری ،طاقــت و تح ّمــل
بیحــد و حصــر ایــن تیــپ انســانی هســتم کــه میتوانــد مصائــب را تح ّمــل
کــرده ،بــدون اینکــه نــزد هرکســی بــه آن تظاهــر کنــد .مــن طرفــدار چنیــن
تیــپ انقالبــیام کــه نفــع فــردی در مقابــل نفــع عمومــی در نظــرش بیاهمیــت
اســت (آستروســکی.)280 :1357 ،

او مبــارزی کوشــا ،خســتگیناپذیر ،فــداکار ،پیگیــر و وجــودی حلشــده در ســاختار
حــزب اســت و اصــ ً
ا بــرای زندهمانــدن حــزب نفــس میکشــد .بارهــا زخمــی میشــود و
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آســیب میبینــد ،گلولــه میخــورد ،چنــد بــار تــا مــرز مــردن پیــش مــیرود ،فلــج میشــود،
کــور میشــود؛ ا ّمــا خــودش را نمیبــازد و دســت از مبــارزه نمیکشــد« :نمیشــود مــرا از
حــزب جــدا و دور ســاخت .تنهــا مــرگ مــرا از صــف کار و مبــارزه خــارج خواهــد کــرد»
(همــان .)304 :همــۀ ایــن صفــات ماحصــل اندیشــههای انقالبــی و دگردیســی شــخصیت
پــاول اســت؛ زیــرا پیــش از آنکــه بــه حــزب بپیونــدد و مراحــل تعالــی را طــی کنــد ،بــه الواتــی
و اوباشگــری معــروف بــود؛ بــرای مثــال ،زمانــی کــه هفتتیــر گماشــتۀ آلمانــی دزدیــده
شــد ،ویکتــور لشچینســکی بــه پــدرش گفــت« :ممکــن اســت همســایگان ،بهخصــوص پــاول
کورچاگیــن پســرۀ الت ایــن کار را کــرده باشــد» (همــان )30 :و حتّــی خــودش هــم بــه ایــن
صفــات اذعــان دارد؛ آنجــا کــه تونیــا از او میخواهــد بــه بــاغ آنهــا بــرود ،پــاول بــه او
میگویــد« :پدرتــان میگــه چــرا ایــن الت بیســروپا را بــه خانــه آوردهای» (همــان.)49 :
تیــپ خالــد در رمــان همســایهها :نمــاد افــراد معتــرض و مبــارزی اســت کــه علیــه ســلطۀ
ســرمایهداری و اقتصــاد بیمارگونــۀ جامعــۀ خــود قیــام میکننــد .او در جریــان رمــان دچــار
دگردیســی در عقایــد میشــود و در پایــان داســتان بــا شــخصیت ابتدایــی خــود بســیار فاصلــه
دارد؛ بــه دیگــر بیــان ،قهرمــان در ایــن فراینــد بــه لحــاظ ذهنــی و بــه تبــع آن رفتــاری ،در
شــخصیت اصلــی و عمدتــ ًا راوی و نیــز گرایــش راوی از روزمرگــی بــه ذهنیــت سیاســی
دچــار تغییــر میشــود (اســحاقیان)105 :1393 ،؛ شــخصیتی کــه در ابتــدای داســتان نخســت در
آغــوش بانــوی زردنبــو بهســر میبــرد و بعــد همخوابــۀ بلورخانمــی میشــود کــه نفســش داغ
داغ بــود ،بــه یــاری و راهنمایــی دوســتان جدیــد و روشــنفکرش از روزمرگــی و خواســتههای
تنــی عبــور میکنــد و پــا بــه دنیــای آرمــان و اتّحــاد و مبــارزه میگــذارد.
بدیهــی اســت کــه در ایــن رمانهــا ،تیپهــای دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه بــه ســبب
محدودیــت محــدودۀ مقالــه از ذکــر آنهــا پرهیــز شدهاســت .یکــی از آن تیپهــا در رمــان
مــادر ،ناتاشاســت .او نمــاد افــرادی از طبقــۀ مرفــه و ســرمایهدار اســت کــه دچــار تحـ ّول فکری
میشــود و دل از مرتبــت و جایــگاه واالی خانوادگــی خــود می َکنــد ،بــه سوسیالیســتها
میپیونــدد و در کنــار مــردم محــروم بــه مبــارزه میپــردازد:
پــدرش خیلــی ثروتمنــده .آهنفروشــه و چندیــن خانــه داره .از وقتــی کــه
ناتاشــا وارد ایــن مســائلشــده ،پــدرش اونــو از خونــه بیــرون کــرده .اون در
نــاز و نعمــت بــزرگشــده و حــاال میبینــی کــه مجبــوره هفــت کیلومتــر پیــاده
آن هــم تکوتنهــا در ایــن شــب تاریــک (گورکــی!)53 :1392 ،
راه بــره؛ 

همیــن تیــپ را در رمــان چشــمهایش میبینیــم .فرنگیــس زنــی زیبــا و ثروتمنــد از طبقــۀ
اعیــان و مــاک اســت کــه در ابتــدای رمــان ،زندگــی آســوده و بیبندوبــاری دارد و حتّــی
ســوت یــک جوانــک ولنــگار از زیــر پنجــره ،میتوانــد او را بــه عالــم بیعــاری بکشــاند!
ا ّمــا پــس از آشــنایی بــا خــداداد و ســپس اســتاد دچــار تح ـ ّول میشــود و دســت بــه انجــام
کارهــای سیاســی و انقالبــی میزنــد:
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از همــان مــاه دوم کارهــای زیــادی بــه مــن رجــوع میکــرد .مــن بــا ذوق و
شــوق بیآنکــه کمتریــن تــرس بــه خــود راه بدهــم ،آنهــا را انجــام مــیدادم.
بــه مــن دســتور داد کــه ماشیننویســی یــاد بگیــرم ...یــاد گرفتــم .ســه هفتــۀ
تمــام روزی هفــت ســاعت کار کــردم ...وقتــی ماشیننویســی یــاد گرفتــم،
نامــهای بــه مــن داد و از مــن خواهــش کــرد کــه پانصــد نســخه از آن رونویــس
کنــم (علــوی.)154 :1389 ،

3ـ 3ـ دینگریزی و ارائۀ تفسیری مادی

سوسیالیســتها معتقدنــد کــه نهتنهــا وجــود خــدا مــورد تردیــد اســت؛ بلکــه یقیــن دارنــد
کــه خدایــی وجــود نــدارد و ایــن عقیــدۀ متافیزیکــی کــه قائــل بــه خدایــی غیــر مــادی اســت،
خرافــی اســت (صادقــی .)45 :1355 ،در نــگاه آنهــا ،مذاهــب چیــزی بیــش از ارگانهایــی
ارتجاعــی نیســتند کــه کاربــردی بهجــز دفــاع از استثمارشــد ِ
ن تودههــا ندارنــد (lenin,
 .)2011: 41آنهــا بهدنبــال ریشــۀ مــادی مســائلاند و ســبب بدبختــی طبقــۀ فروتــر را عمدت ـ ًا
در مســائلی چــون ســرمایهداری و ســرمایهداران ،افــراد طبقــۀ برتــر و بورژواهــا ،روحانیــان
مذهبــی و ...میبیننــد .در رمــان گورکــی ،مــادر کــه انســانی خدابــاور اســت ،علیرغــم
تأییــد و تحســین فعالیتهــای حزبــی جوانــان ،نگرانــیاش از بیخدایــی آنهــا را ابــراز
مــیدارد و هنــگام بحــث بــا آنــدری بــه او میگویــد« :بــرای مــن خیلــی ناگــواره کــه شــما
بــه خــدا اعتقــادی نداریــن» (گورکــی )135 :1392 ،و مأمــوران حکومتــی نیــز همیــن مســأله را
مستمســکی قــرار میدهنــد بــرای ســرکوبی مبــارزان« :بــه خــدا اعتقــاد نــدارن و مــردم رو بــه
چاپیــدن همــۀ کلیســاها تشــویق میکنــن» (همــان.)367 :
سوسیالیســتها دیــن و متافیزیــک را ســاختۀ طبقــۀ حاکــم بــرای تحمیــق طبقــۀ محکــوم
میداننــد .بــردهدار بــرای درنیامــدن صــدای بردههــا ،طبقــۀ فئــودال بــرای پیشــگیری از
اعتــراض رعیتهــا و طبقــۀ بــورژوا بــرای ممانعــت از انقــاب کارگــران ،ضــرورت ایجــاد
عاملــی فرهنگــی ،بــرای تثبیــت وضــع موجــود را ناگزیــر دانســتند و آن عامــل عبــارت بــود از
دیــن و مذهــب؛ بــرای مثــال ،مســیحیت بــرای توجیــه وضعیــت بغرنــج محرومــان میگویــد:
ایــن شــرایطی هســت کــه خواســت خداســت و کســی نمیتوانــد آنرا تغییــر دهــد .ایــن
طبیعــی اســت کــه یکــی فقیــر باشــد و یکــی غنــی .در رمــان مــادر« ،کشــیش ده بــه ریبیــن
میگویــد« :تــوده بایــد زجــر بکشــه ،تســلیم و تــو ّکل داشــته باشــه و هرچــه بیشــتر نمــاز
بخونــه تــا خداونــد قــوۀ تح ّمــل همهچیــز رو بــده» (همــان.)280 :
در رمــان چگونــه فــوالد آبدیــده شــد؟ ،ایــن خصیصــه بیشــتر بــا ارائــۀ تصویــری ناپســند از
کشــیش و مخالفــت بــا کنشهــا و منشهــای او صــورت میگیــرد« :مــرد فربــۀ گوشــتالو کــه
ردایــی بــه تــن و صلیــب ســنگینی بــه گــردن داشــت ،نــگاه تهدیدآمیــزی بــه شــاگردها افکنــد.
بچههــا بــا تــرس و
چشــمان کوچــک شــریر او گویــی در هــر شــش نفــر ...نفــوذ میکــردّ .
لــرز بــه مــرد رداپــوش مینگریســتند» (آستروســکی .)3 :1357 ،کشیشــی فربــه و گوشــتالو
بــا چشــمانی شــریر! اوســت کــه پــاول را بهخاطــر پرسشــی کــه در ذهنــش بــود ،بــه دیــوار
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کوبیــد و در نهایــت هــم بــرای همیشــه از مدرســه اخراجــش کــرد .نکتــۀ مهــم دیگــری کــه
از متــن داســتان برمیآیــد ،ایــن اســت کــه کشــیش اساس ـ ًا مخالــف و دشــمن حــزب اســت.
در طــی داســتان و در جریــان قیامــی کــه قــرار بــود توطئهچینــان علیــه حــزب صــورت دهنــد؛
ا ّمــا بــا درایــت مبــارزان خنثــی شــد ،نویســنده کشــیش و خانــوادۀ او را نهتنهــا در ردیــف
توطئهچینــان قــرار میدهــد؛ بلکــه بازداشــتکردن او و فرزندانــش را مایــۀ آرامــش خاطــر
و برطرفشــدن اضطــراب میدانــد« :از قیــام جلوگیــری شــد ...در همــان شــب در شــپتوکا
کشــیش واســیلی را بــا دختــران و کلیــۀ همقطارانــش بازداشــت کردنــد .اضطــراب برطــرف
شــد!» (همــان.)173 :
ایــن نقــش را در رمــان همســایهها ،حاجشــیخعلی دارد کــه نمــاد روحانیــان و مبلغــان
دینــی اســت .او کــه دســتش مثــل دنبــه نــرم و شــکمش مثــل طبــل اســت ،بهمثابــۀ افــراد
مفتخــور ،تنپــرور و بــه تعبیــر مح ّمــ ِد میکانیــک "شــکمگنده" اســت و حتّــی میشــود
گفــت :شــکمباره؛ چراکــه خــود را بــهزور مهمــان اوســاحداد میکنــد و بــا وقاحتــی
کــه از شــأن یــک روحانــی بــهدور اســت ،از کمبــودن گوشــت در غــدا خــرده میگیــرد.
حاجشــیخعلی نــگاه خوبــی بــه کســب دانــش نــدارد« :درسخونــد ِن زیــاد آدمــو از دیــن
بــهدر میکنــه» (محمــود )190 :1357 ،و. ...
موضــوع دیگــر در رفتــار ســاکنان خانــۀ دنــگال ،خاصــه در رفتارهــای اوســاحداد ،پــدر
خالــد ،پایبنــدی بــه خرافــات و امــور متافیزیــک اســت .او کــه کســبوکارش حســابی کســاد
شدهاســت ،بهجــای فکرکــردن و انجــام کار منطقــی ،وقــت خــود را بیهــوده صــرف خوانــدن
و رعایــت دســتورات متافیزیکــیِ کتــاب اســرار قاســمی میکنــد.
در رمــان چشــمهایش هــم میخوانیــم« :کاش ماننــد مــادرم ابلــه بــه دنیــا آمــده و ابلــه
در کربــا مجــاور میشــدم» (علــوی .)84 :1389 ،ایــن جملــه ،نماینــدۀ نگــرش فرنگیــس (و
درواقــع ،خــود علــوی) بــه دیــن و انســانهای مذهبــی اســت .در ایــن رمــان ،مــادرِ فرنگیــس
نمــاد انســانهای مذهبــی اســت؛ زنــی منفعــل و بــیاراده کــه بــود و نبــودش کمتریــن تأثیــری
حتّــی در فضــای خانــه نــدارد و اساس ـ ًا زنــی اســت س ـنّتی و ا ُ ُمــل کــه بــا هنــر ،مخصوص ـ ًا
بــا ن ّقاشــی کــه در اســام حــرام اعــام شدهاســت ،رابطــهای نــدارد« :مــادرم کــه زن مؤمــن و
مقدّ ســی بــود و ن ّقاشــی را حــرام میدانســت» (همــان .)78 :ســایق و عالیــق ایــن زن چنــدان
بــرای فرنگیــس جالــب و جــذاب نیســت و فرنگیــس همــواره بــا طنــزی تلــخ دربــارۀ مــادرش
حــرف میزنــد« :مــادرم از آ ِن دنیــای دیگــری بــود .کتــاب دعــا ،سـ ِر جانمــاز ،تســبیح ،قلیــان و
شــاهزاده عبدالعظیــم و قــم او را در زندگــی راضــی میکــرد .خوشــش میآمــد بــا خاورســلطان
و امینالحاجیــه و خانــم عرفــان بنشــیند ،قلیــان بکشــد و غیبــت کنــد» (همــان.)105 :
بهســبب بدیهیبــود ِن ایــن نکتــه کــه رمانهــای مزبــور برپایــۀ عنصــر "رئالیســم"
نــگارش یافتهانــد ،از پرداختــن بــه ایــن عنصــر و مؤلفــه در ایــن آثــار خــودداری شــد .تأ ّملــی
در شــواهد ذکرشــده از هــر رمــان بــرای اثبــات ایــن اصــل کفایــت میکنــد.
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نتیجه
پــس از انقــاب اکتبــر ( )1917و ظهــور مکتبــی جدیــد بــا عنــوان رئالیســم سوسیالیســتی
در شــوروی ،شــیوۀ رماننویســی نوینــی شــیوع یافــت کــه در آن ســخن از ظلــم ســرمایهداران
بــورژوا ،فضیلــت طبقــۀ پرولتاریــا و خوشبختیشــان در ســایۀ حکومــت و نظارت سوسیالیســتی
بــود .ایــن مکتــب بــه ســبب وجــود عناصــر فرهنــگ سوسیالیســتی در بیــن فرهنگهــای م ّلــی
مختلــف ،در میــان برخــی کشــورها رواج پیــدا کــرد و در ایــران نیــز با ظهــور و فراگیــری حزب
تــوده ،نویســندگان بزرگــی کوشــیدند تــا بــه تأثیــر از مختصــات مکتــب رئالیســم سوسیالیســتی
داســتانهای خــود را بنویســند .در ایــن مطالعــه کوشــش شــد تــا بهصــورت مــوردی و
خــاص ،مهمتریــن مؤلفههــای مشــابه و مشــترک مکتــب رئالیســم سوسیالیســتی در رمانهــای
روســی (مــادر و چگونــه فــوالد آبدیــده شــد؟) و ایرانــی (همســایهها و چشــمهایش)،
توجــه بــه تــوده
بررســی و تبییــن شــود .بــر ایــن اســاس ،مؤلفههــای سوسیالیســتیای چــون ّ
و خیــزش طبقــۀ فرودســت ،حزبینویســی (بهرهگیــری از اصطالحــات حزبــی ،خوانــدن
کتابهــای ممنوعــه ،گذشــت از عاطفــه و فــداکاری در راه خلــق ،ارائــۀ تصویــری خوشــایند
از آینــدۀ(حــزب و طبقــۀ محــروم) در اثــر ،تیپآفرینــی و دگردیســی شــخصیتهای رمــان،
دینگریــزی و ارائــۀ تفســیری مــادی از پدیدههــا در اثــر ،در رمانهــای فارســی بــه تأســی
از رمانهــای روســی مشــاهده میشــود؛ مؤلفههایــی کــه تــا پیــش از ظهــور حــزب تــوده
و آشــنایی نویســندگان ایرانــی بــا افــکار چــپ ،در رمانهــای فارســی وجــود و نمــود نــدارد.
بــا ایــن حــال ،اینگونــه نیســت کــه ایــن تأثیرپذیــری بهصــورت کامــل و بــه اصطــاح
نعلبهنعــل اتفــاق افتــاده باشــد؛ بلکــه ظهــور اندیشــههای سوسیالیســتی بــا عنایــت بــه
زمینههــای فکــری و فرهنگــی ایرانــی ،بــا تغییراتــی همــراه بودهاســت و ایــن نحلــه در قالــب
یــک فرهنــگ واژگانــی جدیــد بازتولیــد میشــود؛ بــرای مثــال ،درحالیکــه در رمانهــای
روســی صحبــت از امــت پرولتاریاســت و مبــارزان اصلــی از طبقــۀ دهقــان و کارگــر هســتند،
در رمــان چشــمهایش زن راوی ،از طبقــۀ "برخــوردار و مرفــه" جامعــه اســت و طبقــۀ محــروم
در هیــأت "نوکــری" بــروز مییابــد کــه اســتاد تصویــرش را میکشــد.
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A Comparative Study of Elements of Socialist Realism in Persian and Russian Novels (Case Study: Mothers, How the Steel Was Tempered, Neighbors, and Her Eyes)
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Abstract
Persian and Russian socialist realist literary works can be comparatively studied for
their differences in language as well as the historical encounter between literatures of
the two countries. The goal of this paper is to draw on the French school of comparative literature to study the influence of the Russian socialist realism on Persian literature with a focus on four famous Persian and Russian novels, that is, Maxim Gorki’s
Mother (1906), Nikolai Ostrovsky’s How the Steel Was Tempered (1936), Bozorg
Alavi’s Her Eyes (1952) and Ahmad Mahmoud’s Neighbors (1974). According to
the results, the most important elements of socialist realism in the two Persian novels
are: attention to the masses and the rise of the lower class, partisanship, typification,
metamorphosis of the characters and apostasy, elements that did not exist in Persian
novels before the emergence of Tudeh Party of Iran and the familiarity of Iranian
writers with leftist ideas.
Keywords: Her Eyes, How the Steel Was Tempered, Mother, Neighbors, Socialist
Realism.
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