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  ات و انقالبيادب ينما متناقض ةانقالب: رابط يادب يشناس جامعه

  *زاده نجف يمهد

  دهكيچ
از  پـيش  ،اول ةدوربندي كـرد. در   مفصلتوان  ميمتمايز  ةدورانقالب و ادبيات را در سه  ةرابط

هاي  آن به اليه ةدهند گسترششعارهاي انقالب و  ةمحركادبيات موتور  ،ينظم انقالب يبرقرار
ثبات و نهادسازي انقالب ادبيات مستقل طـرد و حـذف    ةمرحلطبقاتي و اجتماعي است. در 

سر متفـاوت   هاي انقالبي ادبيات مسيري يك سوم، با ترديد نسبت به آموزه ةدورشود و در  مي
 ،دراصـل  ،ورگن رولـه يـ  ةنوشـت  ،انقالب و اتيادب ةگان سهگيرد. كتاب  مياز انقالب در پيش 
گانه است. نويسنده در كتابِ اول ازطريق تحليل متن و هرمنوتيك  سه يها شرحي از اين دوره

بـه   ،در كتـاب دوم  .كنـد  راهي و رويارويي نويسندگان روس با انقالب اكتبر را بررسي مي هم
 پردازد و توليد آثار ادبـي را درطـيِ   ويژه آلمان مي بهماركسيسم و نويسندگان اروپايي و  ةرابط
كتاب سوم نيز به شرح روايت آثار ادبي در  .دهد موردكاوش قرار مي 1960تا  1917هاي  الس
 و اتيـ ادبتـاب  كژه يـ و بهورگن روله و يحاضر با خوانش آثار  ةمقالپردازد.  ميالتين مريكاي ا

نگـاري هايـدن    فراتـاريخ  ةدريچنسبت ميان انقالب و ادبيات را از  روس سندگانينو: انقالب
  ونقد قرار داده است. و پسافرماليسم باختين موردسنجش ،تحليل ادبي گرينبالت وايت،

  .ورگن رولهيه، ي، انقالب روسيادب يشناس ت، جامعهيل روايتحل :ها واژهديلك
  

  مقدمه .1
هر دو به نوعي رستاخيز احساسـات   :ندا و ادبيات حداقل در يك چيز با هم مشترك انقالب

منـد وعـده    گذار از وضـعيت موجـود بـه يوتوپيـاي سـعادت      ها براي آدمي هستند. انقالب
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ات و يـ ادب ةرابطوجود  وجوداين،با ؛است ييرها يجوو ز ذاتاً در جستيدهند و ادبيات ن مي
  ماند.  ينم يت باقين وضعيشه در ايانقالب هم

ـ   يخيدرازپا و تار يات با قدرت مستقر داستانيادب يناسازگار در  ياست. اغلب آثـار ادب
ات را يـ ادب ،رو نيازهمـ  ؛انـد  ل گرفتـه كاد و استبداد شيط انقيا تحت شرايفصل قدرت  ةنقط
ات و انقـالب  يادب ينما متناقضاد دانست. منطق روابط يتحت انق يها توان شورش گزاره يم

ـ  ةيزد. در مراحل اوليخ يت برمياهم يظاهر ب بهن خصلت ياز هم ، يروزيـ از پ شيانقالب و پ
ـ  يهـا  با گزارهسو  ات عمدتاً هميادب ـ  يبـر فضـا   مكاسـت. احساسـات حـا    يانقالب  ،يانقالب
ـ كـ ف گر روشـن يد يبخش ازسو ييرها ياندازها و چشم ،سو يكاز  يهـا  را بـا تـوده   يران ادب

 يات بـرا يـ ون از قدرت نـرم ادب يشود و انقالب يات زبان انقالب ميند. ادبك يراه م هم يانقالب
ات و انقالب در اوج خـود قـرار   يادب يبستگ مرحله همن يند. در ايجو يها سود م ج تودهييته
شـد. بـا   ك يدرازا نمـ  بـه  يتين وضعيرد؛ اما چنيگ يانقالب لقب م يايات زبان گويد و ادبردا

دهد.  يات نسبت به ثبات انقالب هشدار ميد، ادبياستقرار نظم جد يها ن نشانهينخست يتجل
از دارند. يت آن نيو گسترش و تثب يدئولوژيبرد انقالب به ا شيپ يون برايانقالب ،گريد يازسو
ات از مدار انقـالب  يون دارند، ادبكل به سيها م ه انقالبكجا ج، ازآنيتدر بهن مرحله و يدر ا
و  يارك محافظه ةيشود و روح يم يكدور خود نزديهرحال به ترم د. انقالب بهيجو يناره مك

ات به يسازد. ادب ينمون م انقالب ره يدئولوژيآنان را به دفاع از ا يثبات درنزد رهبران انقالب
شـده و   فرامـوش  يهـا  هربـار گـزا   نيـ خـزد و ا  يجامعـه مـ   يخود به هزارتو يخيتار ةويش
سـازد.   يبرمال م يسطوح و طبقات اجتماع يال هر چرخ انقالب را از البيشده در ز وبكسر
گـره   يدئولوژياما انقالب به اماند،  يم يباق يگر و انقالب چنان شورش ات هميادب ،ريتعب نيا به
 ةسـند ينو ،چـه رولـه   اسـت از آن  يتين شرح روايشود. ا يار مك شدت محافظه بهخورد و  يم
  د.يگو يخود از آن سخن م ةگان سهدر  ،انقالب و اتيادبتاب ك

  
  ديگو ي. اثر چه م2
ورگن يـ ه كـ است  يا گانه تاب سهكبخش اول از  سرو سندگانينو: انقالب و اتيادبتاب ك

 ةنويسـند كـه   ،انقالب و ياتادبجلدي  سهاهميت كتاب ر درآورده است. يتحر ةرشت بهروله 
 يخيدر شـرح روايـي آثـار تـار    پايان رسـانده،   به 1960از سال  قبلتبار نگارش آن را  آلماني

است.  نيالت يايكو امر ،ه، اروپايروس يعنيجهان  يادب ةريكست در سه پيسكسندگان مارينو
اي تحت عنـوان   جورج استاينر در مقالهه ك چنان همره يكن سه پيا كمشتر ةنقط ،حال نيدرع

رولـه نشـان   : «او ةگفتـ  خواهي اسـت. بـه   تماميتهاي  گرايشنوشته » نويسنده و كمونيسم«



 315   ... نويسندگان روس :انقالب و اتيادبنقدي بر كتاب 

هـاي توتـاليتر بـه     مشـترك گـرايش   ةزميندر  دهد كه راست افراطي و چپ افراطي غالباً مي
وار از  كارانـه و زودگـذر، تمثيـل    و اسـتالين، هرچنـد فريـب   رسند. پيمان هيتلر  ديگر مي يك
  .)11 :1392روله ( »كرد اي واقعي حكايت مي رابطه

نان يون و جانشـ يتسلط انقالب ةدورات روس در يسنده به سرنوشت ادبيتاب اول، نوكدر 
ـ كپردازد.  يخرشچف م ةدورآنان تا  بـا انقـالب    يسـندگان روسـ  ينو ةمواجهـ ن يتاب با اول

رسـد. در   يان مـ يـ پا به ينستيمسلط استال يدئولوژيآنان از ا يگردان يآغاز و با رو يتسيمونك
ه از همـان ابتـدا بـا    كـ  پـردازد  يم يسندگانينو شاعران و ةزمانو  ين كتاب به آثار و زندگيا

  ردند. كد ينشان دادند و سپس نسبت به آن ترد يراه انقالب هم يها آرمان
ه ك يسه شاعر ،كيوفسكايو ما ،نيسني، كبلو يآرزوهاتاب به شرح آمال و كبخش اول 

ات يـ ن ادبيسـنگ  ةير سـا يـ دند و در زيج خلوت گزيتدر بهون قرار داشتند اما يانقالب ةزمردر 
ه كبودند  يسندگانين نويپرداخته است. آنان ازجمله اول، مرگ شدند دق يرسم يستياليسوس

ن به انقالب يلن ةدورژه در يو به ياسيس يج تحت فشارهايتدر بهوستند اما يبه قطار انقالب پ
  ن شدند.ينش گوشهردند و ك كش شيها و آرمان

 ةسـند ينو ،كيم گـور يسكاز ما نيسامگ ميلك تمام مهيسرگذشت رمان ن ةدرباربخش دوم 
ـ  يهـا  تـاب بـا جوانـه   كن يه اكورگن روله معتقد است ياست.  ،يست روسيسكمار  يانقالب
 يـي بسـت روا بنبه  يستينياستال يدئولوژيشدن ا گستردهج با يتدر اما به شد، آغاز يستيمونك

گـويي گـوركي نيـز     ؛تـه اسـت  كن نين رمان نيز در هميبودن ا ل ناتمامين دليتر عمدهد. يرس
سرگذشت  ييبازگو نيگسام ميلكبست ايدولوژيك رسيده بود.  بنبه  ينگسام كليمچون  هم
 يسـت يمونكبه جنـبش   يارگرك يانقالب ييايؤبزرگ و ر يه با آرزوهاكاست  يروس يجوان

م يسـ كرسد. ما يم يبست ذهن بنبه  يستينيلن يكدئولوژين اياما در مواجهه با ماش ،وندديپ يم
ز دربرابر ساخت يان برساند، چون خودش نيپا بهن رمان را يا نخواست ايموفق نشد  كيگور
  مبتال شده بود.  نيسامگ ميلكچون  هم يمسلط انقالب به سرنوشت ياسيس

ان يـ م ةرابطـ پـردازد و از زبـان او    يار شـولوخوف مـ  كـ تاب بـه شـرح اف  كگر يبخش د
دهنـد. بخـش    يوند را نشـان مـ  ين پينهفته در ا ياساس يسم و تضادهايمونكسم و يوناليناس

 يران روسـ كـ ف دگان و روشـن نسـ يان نويـ ن مياستال ةدوردر  يه زمانك ياالتؤاز س يا عمده
تـاب از زبـان   كن يـ ان بـود در ا يـ سم در جرياليسم و سوسيوناليان ناسيدرخصوص نسبت م

  ان شده است.يشولوخوف ب
 يزيـ تر از آنان چ مكنون كه تاكند ك ياشاره م يسندگانيتاب به نوكن ين در ايچن روله هم

زنـده نگـه    تـرس ات را بـا دلهـره و   يادب استين سير چرخ سنگيه در زك يسانك ؛ميا دهيشن
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توانسـتند   يه مـ كـ و آخماتوا  ،وف، ماندلشتاميليچون گوم هم يسانكداشتند و خود سوختند. 
م يـ شان در گلو خفه شـد و توسـط رژ  يات باشند اما صدايادب يدر فضا يستارگان درخشان

توانسـتند ميـان    دليل ساده كه فقـط مـي   اين به ؛ن رفتنديا از بيوت شدند كن وادار به سياستال
  ).22: 1391 (روله فرهنگي يكي را انتخاب كنندمرگ فيزيكي و 

 ين و رسميآهن يه در پس صداكد يگو يسخن م كتاب از پاسترناكان يروله در فصل پا
 ؛ندك ينگرند بازگو م ينده ميد به آيچنان با ام ه همكرا  يمردم ي، صدايستينيو زهرآلود استال

دارد  يخواند و چون سر برمـ  ياز خود را م يشعر يران سخن يكدر  كه پاسترناك يا لحظه
 ننـد ك يرلـب زمزمـه مـ   يآلـود و از حفـظ شـعر او را ز    كحضـار بـا چشـمان اشـ     بينـد  يم
ومـت  كن حيسـنگ  يرغم فشـارها  به ،داد ينشان م يراه ن هميگمان روله ا به .)247  :همان(

ه را ين مــردم روســيراســت يتوانســتند صــدا كچــون پاســترنا هــم يســانك، يســتياليسوس
  .دهند  كژوا  پ

از انقالب كمونيستي شوروي  ادبيات آلمان را در دوران پسورگن روله ي ،تاب دومكدر 
دادن  ه مجبور به تنكس نوسندگان روس ك. برعكند ميقرن بيستم بررسي  اول ةو درطي نيم

تـر بـه    آزادانـه  ييدر فضـا  اروپـايي سندگان يبودند نو يتسياليسم سوسيبه قواعد خشن رئال
وفـور   بهاز مباحث مربوط به گفتمان چپ  ياريبس ،رو نيمشغول بودند و ازهم يت ادبيفعال

 ةهـا دربـار   كتـاب بـه بسـياري از پرسـش    ن يـ ايورگن روله در شود.  يافت ميدر آثار آنان 
چنين متضاد پاسخ  هاي متفاوت و هم قرارداشتن اين انديشه ديالكتيك و نيز چگونگي كنارهم

نويسـندگان و مجـالت وابسـته بـه     ت يح وضـع يبـه تشـر   سـنده ينو ،دهد. در اين كتاب مي
گراهـاي   ها، چـپ  ناسيونال سوسياليستازجمله هاي مختلف سياسي و فكري آلمان  جريان

و  هـاي روسـتايي و انقالبـي    پرولتـري و نيـز جمهـوري دموكراتيـك آلمـان،      ،آلمان غربـي 
  .پردازد يم جمهوري وايمار ارانك محافظه
 يتيسـ كن در گفتمان چـپ مار يالت يايكات و انقالب در امريادب ةرابطتاب سوم نيز به ك

اصـغر حـداد    يتاب توسط علكپردازد كه هنوز به بازار كتاب عرضه نشده است. هر سه  يم
يا خواهـد رسـيد.    است دهيچاپ رس ر بهياخ يها سال يدر ط ين نشرترجمه شده و توسط 

نخست مسحور  هكاست  يسندگانينو ةزمر تاب، درك ةبراساس گزارش ترجميورگن روله 
جادوگري كمونيسم بوده و سپس از واقعيت استالينيستي گسسته است. از هنگام پناهنـدگي  

نظر و ناظر صحنة ادبيات و تئاتر كمونيستي شهرتي  صاحببه آلمان غربي، در مقام مورخي 
نويسـنده  «هدف او از نگارش تاريخ  انقالب و ياتادبدست آورده است. در كتاب  بهاستوار 

  .)22: 1391(روله  است بوده 1960تا  1917در سراسر جهان از » و كمونيسم
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  ي. بحث و بررس3
  تيو روا ،خياست، تاريدر نسبت س 1.3

  نيـ خ در ايار دارد. تـار كات موجود سرويخ با واقعي، تارينگار خيتار يرد سنتيكبراساس رو
خ يرد تـار يكاند. در رو نگاشته شدهنگار  خيه توسط تاركهستند  يحوادث واقع ييمعنا بازگو

خ يمعنـا تـار   نيـ ا است. به يخيع تاريوقا ييبازگو يسنده و متن شرط اصلي، وثاقت نويسنت
صادق  يها گزاره ييدان بازنما خيتار يرد اصلكاركاذب است و كصادق و  يها گزاره يحاو
  اذب است. ك يها ردن گزارهكاثر يو ب يخيتار

خ قـرار  يفراتـار  ةيگران نظر ليتحل يد جدير موردتردياخ يها در سال يرد سنتيكن رويا
 ةزمررا در  يخيرد متون تاركاركه كاست  يسانكن ياز نخست يكيگرفته است. روالن بارت 

) بـا  1970( يخيخود را با عنوان گفتمان تـار  لةمقادانسته است. او » تيواقع«و نه » داللت«
 يها تيو روا يواقع يها تين روايب يتفاوت خاص يراست بها يه آكند ك ين پرسش آغاز ميا
خ را يه بتوان براساس آن تاركوجود دارد  يخاص يزبان ي ا مشخصهيوجود دارد؟ و آ ياليخ

را ن پرسش هرگونه گفتـار و نوشـتار   يا ييجو ياز افسانه و اسطوره بازشناخت؟ بارت در پ
آن  ةدربـار را  يقواعـد زبـان   ةهمـ دانـد و   يم ينش زبانك ةزمردر  يداد واقعيرو يك ةدربار

دانـد.   يه ميبافته و دوال هم يرا روند يخيت تاريروا يده، وين ايداند. براساس ا يصادق م
دوم  ةيـ امـا ال  ؛قـرار دارد  يزبان ةطيرون از حيه بكاست  يواقع يا مدلولياول مصداق  ةيال

 يآوا«بـه   ه در زبـان كـ اسـت   يعنصـر خـارج   ،دراصـل  ،دوم ةيشود. ال يد ميدر زبان تول
ر، كـ ، نـه تف يء خارجي، زبان نه شير سوسورين تعبيل شده است. براساس ايتبد» يصوت
 يت زبـان يـ و واقع يت خارجيان واقعيمرابطة  ،رو نياست. ازهم يصوت يه همان الگوكبل

 يخيگفتار تار« ،ر بارتيتعب ر است. بهيپذ انكق داللت اميتنها ازطر آوا با مفهومرابطة مانند 
ه واقعـه رخ داده  كند. درست است ك يه تنها بر آن داللت مكند، بلك يت نميت تبعياز واقع

ق آن يتصـد  يمـدع  يه راوكـ همـان اسـت    شود صرفاً يه از آن افاده مك يياست، اما معنا
  ).Barthes 1970: 155( »است
تاب مهم خود بـا عنـوان   كه در كاست  ييرو شينگاران پ خيتار ةزمرز از يت نيدن وايها
ه كـ دانـد؛ بل  يمـ  يـي خ را روايتنها تـار  نه) 1973( قرن نوزده اروپا يخيتار تيروا: خيفراتار

 يـك دهـد. اگـر    يقرار م يت داستانيروا يو تابع الگوها ةزمررا در  يخيت تاريهرگونه روا
ست ين يزيخ آن چيصورت ضرورتاً تار درآن ؛ميحساب آور بهت يروا ةمثاب بهرا  يخيمتن تار

ـ يه واقعكاست  يذهن يا ه پروسهكبل، شود رخ داده است يه ادعا مك را در  يات جهان تجرب
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سـازد.    يات برقـرار مـ  يـ ن واقعيـ ان ايـ را م يا نظمـ يـ بخشـد   يمجموعه سامان م يكدرون 
   :تيوا  گفته به

ـ  ،ي، تراژديحماس يها براساس ژانر يخين پروسه مواد خام تاريدر ا و در  يـك ا رمانتي
را ماننـد   يخيتـار  يهـا  تيت روايشوند. وا يم  تيوسته روايپ هم به ةمجموع يكدرون 

ه كـ دانـد   يمـ  يسـنت  يـي روا يهـا  و مدل ،رنگ يها، پ ل از سه عنصر دادهكداستان متش
  ).White 2010: 112شوند ( يم يبند مفصل يخيق تاريان حقايجهت ب به

شـد و  ك يمـ   چـالش  به ينيقت عيبه حق يابي بر دست يرا مبتن يخيمتون تار يت ادعايوا
 يخيتـار  يهـا  تيـ ه رواكـ سـازد   يده را مطـرح مـ  ين عقيسوسور ا ةيبراساس ساختار نظر

ـ «و » يابـداع « يه سـاختار و محتـوا  كهستند  يزبان يبر باز يمبتن ييها داستان دارنـد.  » يادب
ابنـد و  ي يه با تجربه اعتبـار مـ  ك اند ساخته شده ييها ها و گزاره داياز رو يخيتار يها تيروا
هـا   تيـ ه رواك برآن افزونبرند.  يل بهره مياز تخ يمنطق يشدن در قالب داستان دهيگنجان يبرا

مـتن  «خ يقـت در تـار  يت و حقيـ ن واقعيننـد بنـابرا  ك يس مكها را منع دادياز رو يتنها بخش
 »حيتوضــ« يجــا نگــار بــه خيتــار«ت، يــوا ةگفتــ بــه). 82: 1984 تيــ(وا هســتند» پــرورده

)explanation( يدگذارك« يا حتي« )coding( رو در  نيبخشـد. ازهمـ   يت به آن معنا مـ يواقع
ـ  ةيـ ه نظركـ م يار ببـر ك بهرا  يد قواعديبا يخيتار يها گزارش يمعنا يجوو جست در  يادب

  ).14(همان:  »گذارد يار ما مياخت

ور بـا  يكـ مشـاهده اسـت. ر   ز قابـل يـ ور نيكـ خ در آثار پل ريان داستان و تاريوند ميپ
گزارش  ،به رخداد، دراصل )configuration( »يربنديكپ«و » تيموقع«و » معنا«ردن كوارد
دربـارة   يخيگـزارش تـار  «ور يكـ ر ريـ تعب بـه دانـد.   يمـ  يعمل انسان ييرا بازنما يخيتار
 »است )human act( »يعمل انسان«فهم  يمعنا بهداد يرومطالعة رد انسان در گذشته و كعمل

)Ricoeur 1980: 161 افتـه از  ي سـامان  يا ، رخداد در مجموعهيخيمتن تار يك). در نگارش
افـت. براسـاس   يبر آن مجموعه را در مكد منطق حايفهم آن با يشود و برا يف ميتعر يمعان
 يريهمان اصول تفس ،نيبنابرا ؛داد وجود دارديان متن و رويم يسان هم يور نوعيكدگاه ريد
، يخيت تـار يـ است. در هـر روا  يداد هم ضروريفهم رو يفهم متن الزم است برا يه براك
واره دو  ور طرحيكر ةگفت بهشود.  يد ميه معنا در درون آن تولكوجود دارد  )plot» (واره طرح«

ت يـ لك» (يبنـد  رهيكـ پ«ش رخداد) و يب نماي(ترت» يمدآ يپ ةسلسل«ها را  ه او آنكبعد دارد 
شـود و   يح داده ميرخدادها توض ةسلسلبر محور نخست داستان براساس «نامد.  يرخداد) م

. )ibid: 178-179( »ابندي يواره معنا م طرح يكها در درون  ت رخداديبراساس محور دوم تمام
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 يدگـذار كخ را يتار ينگاران رخدادها خيخ، تاريور از تاريكت و ريبراساس فهم وا ،نيبنابرا
 يهـا  نـزاع ه سرشـار از  كـ  يگفتمـان  يا واره ه آن را در طـرح كـ بل ،ننـد ك يح نميتشر يا حتي
 نند. ك يت ميقدرت است روا برسرِ يكدئولوژيا

و  زيسـتند و سـت  ين يخنثـ  يخيز مانند متون تارين يان، متون ادبيگرا خيفراتار ةديبنا به عق
 يمتـون داسـتان   ،نيبنـابرا ؛ ردك يگذار نشانتوان  يها م قدرت و مقاومت را در آن برسرِ  نزاع
ه در كـ هسـتند   ييهـا  ن متون سرشار از گفتمـان يند. ايحساب آ به يخيمتون تار ةمثاب بهد يبا

 ،نگـاران و  خيفراتـار  ةگفت بهاند.  نزاع برخاسته بهسب قدرت و اقتدار ك برسرِ ياجتماع ةعرص
دهنـد، روابـط    يسندگان را بازتاب مـ يه آمال نوك آن ، ضمنيبالت متون ادب نيگر ،جمله ازآن

 يخيه متـون تـار  كـ  چنـان  هـم  ،نيبنابرا ؛نندك يم و البته نقد ميبر جوامع را ترس مكقدرت حا
خـود   يثر از بافتـار اجتمـاع  أز متـ يـ ن يرا در خود دارند متون ادب يادب ييگرا از فرم يالكاش

 ،خيفراتـار  ةيـ خود اسـت. نظر  ةطبقبا لف ؤم ةديچيمحصول تعامل پ يهستند و هر اثر هنر
ر يسپكش يها نامه شينما خصوصاًرنسانس و  ةدرباربالت  نيگر يها ثر از نقدأمت ،منظر نيازا

 ييو آلـن لـو   ،)2000( ن گـاالگر ياتركـ ، )1989( مـونتروز س يچون لـو  هم ياست و افراد
ه كها  ستياند. برخالف فرمال دهيرا توسعه بخش فورد آنيو و گلكوند با آثار فوي) در پ1989(

 ياسـ يدر بافتـار س  ان مـتن را يگرا خيرانند فراتار يرون ميرا از متن ب يرونيب ياقتضاهرگونه 
ـ «بالت  نيگر ةگفت بهدهند.  يآن موردمطالعه قرار م ياجتماع  ةبـر مطالعـ   عـالوه  يمنتقدان ادب

 »عهـده دارنـد   بهز يدرون آن را ن ياجتماع يها دهيپد عةمطالر و يتفس ةفيمتن وظ يل ادبكش
)Greenbelt 1980: 5 .(  

آزمـون   به ياجتماع يخود از متون رنسانس در بافتار يابيده را در ارزين ايبالت ا نيگر
اسـت   ياجتماع يه عملكبل ،نبوده يفرد يديتول يهرگونه متن ادب«او  ةگفت بهاست.   گذاشته

 »قـرار دارد  )gegotiation and conflict(» ييارويـ گو و روو گفت«رنگ آن بر دو محور  يه پك
)Greenbelt 1988: VIIIدهـد   ي) نشان م1999( ريسپكش ة دربارتاب خود كن در يچن ). او هم
 ز برسـرِ ياز رقابت و سـت  يسيشاعر انگل يها نامه شيها و نما ترانه يدرون يها شكم شكه ك
ن يـ ق ايـ ازطر ،قتيدرحق ،رنگ داستان ينند و پك يت مياكو قدرت در جامعه ح  يدئولوژيا
ر خـود را  يتفسـ  ه اگـر كدهد  يبالت هشدار م نيابد. گري يان ميجر ياجتماع يها شكشمك

مرسـوم  ل كشـ وگرافي ادبـي (در هـر دو   يـ ب يثر نـوع كجه حدايم، نتينك سندهيمحدود به نو
معناسـت كـه    ةشـبك فهـم  دادن  دستاز يمعنا بهن يخواهد بود و ا )يشناخت خي و روانيتار
ـ  به را صرفاً يه اگر متن ادبك چنان ش در آن حضور دارند. همسنده و آثارينو از  يتـاب باز ةمثاب

گمـان   بـه م. يـ ا ردهكـ غفلـت   ياجتمـاع  يربنايم، از زيحساب آور به يقواعد و رفتار اجتماع
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 يهـا  نهـاد «، »سـنده ينو«ه در آن سـه عنصـر   كـ اسـت   يخيفراتـار  يريبالت، آن تفس نيگر
 رنديزمان موردمطالعه قرار گ طور هم بهو  يكيتكاليد كيدر در» يخيتار ةنيشيپ«و  ،»ياجتماع

)Greenbelt 1980: 4 .(  
خ ينهفته است. تار يخيتار يها تيخ در فهم رواياست و تاريس ةرابط كدر ،اساس نيبرا

ن يتـر  از مهـم  يكـي اند.  ردهك يبند ه عصر خود را مفصلكاست  يسانك ييروا يها برساخته
سـم اسـت.   يسكرده اسـت مار ك كمكخ ياز تار ييروا كن نوع دريه به اك يركف يها نحله

خ يه حول محـور قـدرت در تـار   ك يا هيو حاش ،شده فراموشخاموش،  يها تيد بر رواكيأت
 يهـا  شـه در گفتمـان  يه ركـ اسـت   يخيفراتـار  يهـا  ن گزارهيترماز مه يكيرد يگ يل مكش

 يها تيد بر رواكيأو ت ،خيتار يل انتقادين گفتمان نقد قدرت، تحليسم دارد. در ايسكپسامار
از  انقالب و اتيادبتاب كورگن روله در يرد. يپذ يصورت م ياز گذرگاه فرهنگ خرد عمدتاً

ه و سپس بازگشت آنان از يروس يران ادبكف روشن ةياول ييسو رده و همكدفاع  ين منظريچن
 يآنــان از تضــادها كثر از درأآن را متــ يهــا ه گــزارهيــســم و شــورش علينيســم استالينيلن
  ه دانسته است. يروس ةجامعآن روز  يو طبقات يكدئولوژيا

يخ قـرن  راي مهم از تـا  يورگن روله ازمنظر تاريخ روايي به شعر و رمان روسي در دوره
تغييرات  ةبحبوحشصت ميالدي قرن بيستم و در  ةدهپردازد. اين كتاب در  ميبيستم روسيه 

كارآمـدن خروشـچف نوشـته شـد. لحـن       رويم با سبنيادين در ايدئولوژي ماركسيسم لنيني
چه در روسيه  نسبت به آن يدل كند كه نوعي هم ن ايده را تقويت ميكاررفته در كتاب نيز اي به

در جريان است در نگارش كتاب وجود داشته است. كتاب پر از اصـطالحات و اطالعـات   
نويسـنده بـر    ةاحاطشصت است و  ةدهفاصله زماني ظهور انقالب تا اواخر  ةدربارتاريخي 

شده بخشـي از كتـاب    ترجمهكتاب  ،دراصلخورد.  ميچشم  بهنحو روشني  بهادبيات روس 
ويژه بر ادبيـات آلمـان    بهماركسيم و ادبيات نوشته و  ةدرباررگن روله واست كه ي يفراختر

زمان با  ورزيده است. اهميت اين بخش دوم كتاب اصلي در آن است كه در آلمان همكيد أت
هـاي فلسـفي    تماركسيسـم در جريـان بـود و ماركسيسـ     ةدربـار ادبيات فضاي فلسفي نيز 

  دميدند.  بر اين ايدولوژي مي خصوصاً
نحو روشني فراسـوي   بهدر كتاب اول، ديالكتيك ميان انقالب و ادبيات را  ،يورگن روله

در «قائل شد اين است كـه   انقالب و ادبياتاي براي كتاب  آورد. اگر بتوان فرضيه چشم مي
ساز ادبيات جديد در روسيه شد اما همين ادبيـات   زمينهيك فراگشت تاريخي انقالب اكتبر 

شدن ماركسيسم لنينيسم در مقابل آن ايستاد و  نهادينهتاريخي و در واكنش به  ةپروسدر يك 
  .»اثر كرد انداز ادبي و سپس سياسي و اجتماعي بي چشمهاي آن را در  گزاره
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ب اكتبر روسيه را نه از نگاري انقال واقعمنظر درحقيقت كار  ازاين انقالب و ادبياتكتاب 
رساند.  انجام مي بهنام روس  الي آثار نويسندگان آشنا و گم هتاريخ بلكه در البلوف أمگذر  ره

واقعي انقالب آگاهي  ةچهرروز از  كه نويسندگان روزبه چنان همنگاري تراژيك  وقايعدر اين 
حـداقل سـه دوره در    ،گمـان رولـه   بهكنند.  ميتر  تنگيابند انقالبيون نيز حلقه را بر آنان  مي

  وجود آمد: بهادبيات انقالبي روس 
: در اين دوره نويسـندگان روس و ازجملـه   سياسي رمانتيسيسم و احساسات دورة .1

خيزنـد.   هاي انقالبي برمـي  آرمانچون يتسين و ماكويوفسكي به حمايت از  سرآمدان آن هم
بنددند و ازطريق گذرگاه فرهنگي آن  ميكار  بههاي انقالب  آرمان ةدربارذوق ادبي خويش را 

  .كنند ميروسيه تبليغ  ةجامعرا در 
وجـود   بـه هـايش   آرمـان ن ترديدها نسبت به انقالب و ين دوره اولي: در اديترد ةدور .2
خـورد. سـمبل    چشـم مـي   بـه آيد. دوگانگي ميان زندگي شخصي و سياسي در اين دوره  مي

شخصـيتي دوگانـه از   ؛ است ينگسام كليمچنين وضعيتي قهرمان رمان ناتمام كورگي به نام 
  .كساني كه ميان زندگي فردي و تشكيالت حزبي گرفتار آمده بودند

نـاك   تتند و دهشـ  ةلبشدن لنينيسم و استالينيسم و  تدريج با نهادينه به :گسست دورة .3
گسلد و صداي  اي كه ادبيات از انقالب مي رسد. دوره فراميسوم  ةدورسياسي حاصل از آن 

پاستارناك  گمان نويسنده بهآورئد.  روسيه ازطريق آثار نويسندگان سر برمي ةجامعديگري از 
استالينيسم صداي راستين روسـيه را در   ةاين دوره است و در زير ضربات خردكنند ةنمايند

  بازتاب داده است. ينحو روشن بهآثار خود 
د كـه برخـي از آنـان شـهرت     يـ گو يكتاب از نويسندگان مختلفي سخن م ،بيترت نيا به

ها در  آن اين،باوجود ؛تر در ادبيات جهان شناخته شده هستند جهاني دارند و برخي ديگر كم
ـ  ابتدا با آن هم ينحو بهاند. همه  ردهكگام عمل  سو و هم تحليل روايي انقالب روسيه هم  يدل

  اند. داشته و سپس از آن گسسته
و » درزمـاني «يافـت   طـور مشـخص از دو ره   بـه  انقـالب  و ادبيـات كتـاب  نويسندة 

يافت اول انقالب  براي بررسي آثار نويسندگان روس سود جسته است. در ره» زماني هم«
خروشچف  يدار زمامدورة در  ياجتماع ياسيس يبازگشايي فضادورة روسيه از آغاز تا 

يافت دوم تغييرات سـترگي   گيرد و در ره و ادبيات آن دوره موردبررسي قرار ميدر شعر 
اش كنكآورند مورد زمان با رشد انقالب در ادبيات خود پديد مي كه نويسندان روسي هم

  قرار گرفته است.
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رسد جريان ادبـي   نظر مي نويسنده از رويكرد ليبراليستي به انقالب روسيه نگاه كرده و به
هـاي فـردي و گريـز از     وسـوي ظهـور آزادي   انقالبي را به سـمت  ةدوردر روسيه در طول 

توجه است كه روله خود در زنـدگي شخصـي    ةشايستديده است.  يكيولوژدئينهادسازي ا
به صف مخالفان آن پيوست و از آلمان م سكمونيمود و از يك موافق ينيز چنين مسيري را پ

  غربي پناهنده شد.شرقي به آلمان 
  
  اتيو ادب ياسيدر نسبت قدرت س 2.3
ات آوانگارد در نقد مستمر قدرت در جهـان  ين ادبيتر از مهم يكيتوان  يه را ميات روسيادب
ابـد  يونـد  يبخـش پ  يات آزاديـ ن با الهيالت يايكمراات يه ادبك ازآن ها قبل دانست. مدت يادب
ردنـد.  ك يدفـاع مـ   ييايـ وتوپيتا خلـق جهـان    يادب يمرزها ييه از بازگشايسندگان روسينو

دوم قـرن نـوزدهم    ةميژه در نيطور و بهاند  افتهي يه شهرت جهانكه يروس ين آثار ادبيتر مهم
، يطبقـات  يتوان تضادها يبالت، م نيگر ييل روايازمنظر تحل ،ن آثاريثر اكاند. در ا خلق شده

 يات روسي، ادبيتزار ةدور يرد. درطكرا دنبال  يكدئولوژيا يها و نزاع ،يمناقشات اجتماع
گـر از  يد يا تاختنـد عـده   يمـ  يشدت بر نظـم تـزار   به يسانكه ك يافت و درحاليره يكدو پ
 هنـر تاب معروف كدر  يردند. تولستوك يه دفاع ميروس ةجامعدر  يق فرهنگيعم يها سنت

 ةفلسفاز  ياجتماع يها ه بدون توجه به سنتكه يد روسيران جدكف بر روشن قاًيعم ستيچ
 ةتوفنـد مـوج   اين،بـاوجود . )1387(تولسـتوي   ندك يردند انتقاد مك يدفاع م »هنر يهنر برا«
دنـد  يد يسـت مـ  كرا درحـال اضـمحالل و ش   يتزار ةجامع يها انيه بنكسندگان روس ينو

ـ  ين نوياول ،قتيداد. درحق يالشعاع قرار م اول را تحت ةريكپ عمدتاً  يدرطـ  يسـندگان انقالب
 دند.يظهور رس بهه يدر روسن دوره يهم

ـ يـ ان شود ادبيتبر عكانقالب ا يها ه موجك ازآن شيها پ مدت ،منظر نيازا رشـد   يات انقالب
در جامعـة روسـيه    1917 تبـر كااز  هـا قبـل   هنري سـال  يتند و انقالبهاي  گرايشرده بود. ك
گشت.  يازهرچيز به شرايط خاص روسيه بازم ها بيش وجود آمده بود و زايش اين گرايش به

ديگـر،   ازسـويي  ،گـي دربرابـر اروپـاي غربـي     مانده و عقب ،سو ازيك ،نظام استبدادي تزاري
عنوان فضايي براي بازتـاب وضـعيت    داد و به ميسمت راديكاليسم سوق  بهادبيات و هنر را 

پيوسـتن انقـالب    وقوع از به كرد. در چنين شرايطي بود كه پس سياسي و اجتماعي مطرح مي
 يي از پيونـد بـا سياسـت و حتـ    ئهاي ادبي و هنري هيچ ابا بخش غالب جريان 1917 اكتبر

 چراكـه در روزهـاي آغـازين انقـالب     ؛بودن نداشتند»ايدئولوژيك«فراترازآن، هيچ ترسي از 
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قـول   به ،ي بود كها گونه بهچيز حاكم بود و سير وقايع تا آستانة انقالب  همهآرمان جمعي بر 
ادبيات  ،رو ازاين ؛)1392(برلين  شد عمد ناديده گرفته مي بههنر و سياست  آيزايا برلين، تمايز

. نه زادة خواست يك فرد بلكه زادة شرايط عيني و اجتماعيِ كشور بـود  1917 اكتبرانقالبي 
فكـري بـا سـاليق     فقط رهبر حزب بلكه روشـن  نهازقضا، شخص لنين درمقام رهبر انقالب 

ادبيـات كالسـيك    رده اسـت كـ د كيـ أبر آن ت يدرست بهروله  هك چنان همشناسي بود و  زيبايي
دار  لنـين نـه طـرف    ،عبـارتي  داد. بـه  تـرجيح مـي   تبـر كااز  روسيه را به ادبيات انقالبـي پـس  

  .)41: 1391(روله  دار پوشكين بود ماياكوفسكي بلكه طرف
ـ  يهـا  ات با گـزاره يادب ييسو هم يتزار ةيرات چپ در روسكبا ظهور تف  يلكشـ  يانقالب

ـ  يها شهياز ر يت ناشين واقعياز ا يبه خود گرفت. بخش ينيع ه كـ سـم اسـت   يسكمار يادب
گرفتن  نضج يزمان د در هميگر را بايد يوب شد و بخشكشدت سر بهسم يبعدها توسط بلشو

فقط در روسـيه و در   نههمواره،  ،چپدانست.  يستيمونكانقالب  يها با گزاره يات انتقاديادب
  .به ادبيات اهميت داده است بلكه از همان آغاز و توسط ماركس و انگلسشرايط پساانقالبي 

ي اسـت كـه در روسـية قـرن بيسـتم بـا همـة شـرايط و         ا اليسم سوسياليستي تجربـه ئر
وقوع پيوست؛ اما در سنت چپ ادبيـات همـواره موردتوجـه     هاي خاص خودش به گي ويژ

خـواه   ،اثر نگاشته نويسندگان ةترجمبر  اي كه مقدمه اهللا فوالدوند در عزتبيان  بوده است. به
تفكر و تامل، همواره از موقعيت خاص خود در ايـدئولوژي   ةنتيجواه درخطور غريزي و  به

زيـرا كمونيسـم ايشـان را جـدي      ،انـد  كمونيسـم را جـدي گرفتـه    اند. ماركسيسم آگاه بوده
  .)8: همان( است  گرفته

خورده در سنت چپ شد  ي شكستا روسيه درنهايت بدل به تجربه تبركاهرچند انقالب 
 خـورده بـه   گان و شاعران زيادي قرباني ارادة حزب شدند؛ اما اين تجربة شكست و نويسند
  .گذاشت  نمايش اسلحه را به ةمثاب بهترين شكلي اهميت و قدرت ادبيات يا تمثيل قلم  صريح
ون كل به سـ يد. قدرت همواره ميشكدرازا ن هبات و انقالب يادب يسان هم ييطال ةدوراما 
گير ادبيـات   از انقالب دامن بحران اصلي كه پسزد. يگر يون مكات از سيه ادبك يدرحال ؛دارد

چيز و خاصه ادبيات و هنر را در  كه رهبران حزب همه و زماني 20روسيه شد از اواخر دهة 
بـودن   ولوژيكئايـد بودنِ ادبيـات يـا    انقالبيله نه ئخواستند آغاز شد. پس مس انقياد خود مي

 يكي ها بود. يافتن و محدودشدن انقالب در ارادة بلشويك تقليلگان و شاعران بلكه  نويسنده
ـ  ياركـ  ه درجهت محافظهيسم در روسينيه در اوج استالك ييها حل از راه ارائـه شـد    يانقالب

در  يد و سپس قتل ويا تبعده بين ايرد؛ اما اكدفاع  يه از انقالب دائمكبود  كيتوسط تروتس
  محاق رفت.
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ات اسـت.  يـ قدرت در ذات ادب م نقدييگفتمان اگر سخن بگو يگران انتقاد ليزبان تحل به
ات يثر از ادبأانقالب مت يه در ابتدايات روسيند ادبك يتاب به آن اشاره مكه روله در ك چنان هم

 ؛نش مثبت نشـان داد كوا ييرفاه و رها يايوتوپيه نظم مستقر و يچپ به شورش عل يانقالب
ان انقـالب و  يـ وند ميخورده از پ ستكش يا ن به تجربهيان قدرت استاليعر ةچهربر ااما دربر

ات را يه ادبكن قدرت نبود يا ييل نهايد در تحليم ديه خواهك چنان ل شد. اما هميات تبديادب
ه ين روسيراست ياست و انقالب، صدايس يدر عمق روبنا ،هكر ساخت بليخود اس ةچنبردر 
ده يه رانده شده بودند شنيحاش بهه ك يرانكف روشن ةخورد ترس ين بار در گفتارهايگربار ايد

 ةگـرد م برآمده از آن بر يتبر و رژكرسد انقالب ا ينظر م بهر روله در نگاه نخست يتعب بهشد. 
ـ  بـه ه يروس ةجامع اجتماعي يها هينشست و در عمق ال يات روسيادب بعـداز  ش رفـت و  يپ
رد. امـا  كـ  يخت و از درون تهيدور ر بهمصرف  يشده و ب مچالهدن به اوج قدرت آن را يرس
اسـت و در همـان    ياسـ يدسترس توسط قدرت س رقابليات غيه ادبكن است يت امر ايواقع

لگـدمال   يسـم روسـ  يمونك يها ر چرخيه در زيات روسيشد هنر و ادب يه احساس مكزمان 
  شد. يده ميشن يران ضدانقالبكف م با روشنمرد يراه هم يشده است صدا

اي اسـت   گونه به ذاتاًاگر حزبي هم باشد حتي ادبيات ه كتاب خود نشان داده كروله در 
ماند. تمام دعوا هم  ادبيات هميشه ادبيات باقي مي .توان در آن خالقيت را از بين برد كه نمي
ستي است كه چند شرط بـراي نويسـنده   ياين تز مشهور رئاليسم سوسيال .همين است برسرِ
نمون بگيرد و  بندد. نويسنده بايد از حزب ره شدت مي بهوپاي نويسنده را  دستگذارد و  مي
ه دهد، اما بودند نويسندگاني كه ئكننده از جامعه ارا اميدوار ياست در آثارش تصويرظف مو

  .)1392(حداد  ندوشروط در آن شرايط خفقان اثري عظيم پديد آورد باوجود اين شرط
 

  ات و انقالبيدر نسبت ادب 3.3
رد يكدو رو يلكطور  به يتسيسكسندگان ماريات، نويو ادب يستيمونكان انقالب يدر نسبت م

ه كـ  گونـه  آن ،ييرد اروپـا يكـ . در روييرد اروپـا يكـ و رو يرد روسيكش گرفتند: رويرا در پ
ـ  يغرب يدر اروپا ياجتماع يها رده بود، انقالبك ينيب شيس پكمار شـورها  كگـر  ياز د شيپ
ه بـه  يـ اول يهـا  سـت يسكاز توجـه مار  يا بخـش عمـده   ،نيبنـابرا ؛ وستيوقوع خواهند پ به

ـ يـ امـا ا ، معطـوف شـد   يغرب يدر اروپا ياجتماع يها وقوع انقالب يها نشانه  ينـ يب شين پ
عـدم   يـي آن رفتند. در پاسخ بـه چرا  ييچرا يجوو سندگان به جستيوست و نويوقوع نپ به

سـم را در خـود پروراندنـد.    يسكمار يه تحوالت آتكل گرفتند كوقوع انقالب دو گفتمان ش
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ل يـ متعدد ازقب يها ژه در گفتمانيو بهه ك يبعداز مباحث جد يستيسكچپ مار يياروپا ةنحل
 يج و درطيتدر بهافت ياس كانع يو فرهنگ يسم فلسفيسكنظرطلب، مار يس، تجدكارتدو
 ،تعبيـر  ايـن  ل شـد. بـه  يـ متما يذهنـ  يهـا  انقالب يوسو سمتبه  يطوالن يزمان ةپروس يك

هاي فلسفي برخالف خود ماركس كوشيدند تا واقعيات اجتماعي را بار ديگر در  ماركسيست
 يهـا  ه انقـالب كـ جا ازآن ،معنـا  نيـ ). درا130: 1389(بشيريه  متافيزيك بپوشانند ةفلسفة لفاف

 يياروپـا  يها ستيسكافتند، ماريبود محل وقوع نس وعده داده كه مارك يا وهيبه ش ياجتماع
بـه   سكدر آثـار مـار   يد بر عنصر خودآگاهكيأجوامع و ت يفرهنگ يها انيت بنياهم كبا در
از وقـوع   يسـم فرهنگـ  يسكران ماركـ ف ن روشـن يـ ات قدم نهادند. اغلب ايهنر و ادب ةعرص

  ردند.كدفاع  ياجتماع يها از انقالبين شيپ ةمثاب به يو ذهن يفلسف يها انقالب
 يات و هنـر موجـب گسـتردگ   يـ ادب يمتعدد چپ به واد يها پاگذاشتن نحله ،رو نيازهم

ـ     سـم،  ياليستانسيمتعـدد اگز  يهـا  سـتم شـد. نحلـه   يدر قـرن ب  يمباحث مربـوط بـه نقـد ادب
ـ  يـ از ا ياديـ سـم تاحـد ز  يمدرن و پست ،سميسم، فرماليونيسپرسكا رفت. ير پـذ يثأن مباحـث ت

ـ  بـه اكسپرسيونيسم نخستين بيان هنري موج انقالبي اين قرن بود و  ،جمله ازآن شورشـي   ةمثاب
هـا   اكسپرسيونيسـت  واكنشي عليه فرماليسم بـود.  ،درحقيقت ،هنري آغاز شد. اكسپرسيونيسم

 ،رو كردنـد و ازهمـين   فكر مـي سازي نظم موجود  ويرانبه مخالفت با فرم  ةدرساي عمدتاً
هـاي   كـار و شـورش عليـه بنيـان     محافظـه شورش عليه پـدران   .اي انقالبي داشتند داعيه

هرحال چنين انقالبي  اما به ،داد انقالبيون سياسي قرار مي ةآنان را در زمر اجتماعي عمدتاً
سر نداشتند و تنها به يوتوپيايي از برابـري و   اي از انقالب خود در ذهني بود. آنان آينده

  .انديشيدند آزادي مي
ـ  يذهن يها ن نحلهيبه ظهور ا انقالب و اتيادبتاب كد دوم ورگن روله در جلي در  يادب
از همـان ابتـدا از    يياورپاگراي  ادبيات چپه كو معتقد است  پردازد يم ييستم اروپايقرن ب

مشي حزبي و كنترل دولتـي رشـد كنـد و شـكوفا      اين مزيت برخوردار بود كه فارغ از خط
الشـعاع قـرار    ديكتاتوري استالين را تحت ةدربارديكتاتوري هيتلر بحث  شود. مجادله برسرِ

دفاع كمونيست تا از پذير بود فرصت داشتند  چه در شوروي امكان نآتراز ها بيش داد. آلماني
. در اين مسـير كسـاني ماننـد    چون چنين كمونيسمي اساساً ظهوري اجتماعي نداشت ؛كنند

ه سرانجام كآن بود  ييسندگان اروپاين نويد ايام وردند.دست آ هاي شاياني به برشت موفقيت
ـ  يذهنـ  يادهايه انقيو شورش عل يدر پس انقالب ذهن  ،نيبنـابرا  ؛رخ دهـد  يواقعـ  يانقالب

را در گذار  ييسم معتقد بودند و تنها راه رهايسكمار ةيچنان به اصول اول آنان هم ،منظر نيازا
 يبـرا  يمعبـر  ةمثاب به يتلريسم هيمبارزه با فاش ،انيم نيدانستند. درا يم يذهن يها از انقالب
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ه رولـه  ك چنان شد. هم يس دانسته مكمار ةويبه ش يعمل ةو مبارز يستيت رئاليخيگذار به تار
  ند:ك ياشاره م

هاي مهاجرت نويسندگان آلماني كوشـيدند   هاي ميان دو جنگ، در نااميدي در آشفتگي
آثار اصلي لئون فويشتوانگر و هاينريش مان با اين اي بجويند.  در تاريخ تسال و راه چاره

اند كـه ايـن دو    آثار متأخر فويشتوانگر و هاينريش مان حاكي از آن. اند انگيزه پديد آمده
هـاي   پـردازي  سرايي شورانگيز براي انسان مجرد و از خيـال  گرا از قصيده چپ ةنويسند

  .)1392(روله  اند اومانيستي به واقعيت سياسي رسيده

بـا و  يهـا در آغـاز خـود فر    مـود. انقـالب  يسراسـر متفـاوت پ   يراهـ  يرد روسيكما روا
سـتم بـوده   يقـرن ب  يهـا  انقـالب  ةعمدو رفاه دو شعار  يرسند. آزاد ينظر م بهننده كمحسور
ه و يبـه انقـالب روسـ    يسـندگان روسـ  يران و نوكـ ف ق روشـن يتوجه عم ،رو نيازهم ؛است
ـ  بـه   يدئولوژيـ ا ،انيـ م نيدرا ،عمده ةمسئلست. يسرزنش ن ه قابليروس يها آرمان  ةبرنـد  شيپ

 ةپرنـد دهد.  يرا بازتاب م يل به ثبات و گستردگيبعداز انقالب م يه در فرداكانقالب است 
نـاكي بـدل    خوانند ديري نپاييد كه به موجود دهشت ميفكران آن را آزادي  زيبايي كه روشن

سركوب تبديل شد و بـا   عيار ن تماماز مرگ لنين، حزب كمونيست به ماشي پس ،خاصه ؛شد
  تابيد. تر، هيچ، جز ستايش از خود را برنمي بيشبدگماني هرچه

ادبيـات  ، يسـم علمـ  ياليو سوس يسم اجتمـاع يالينار سوسكدر  ،يزودبهرهبران انقالب 
ـ     ز بـه يـ را ن» رئاليسم سوسياليستي« ه مطـرح سـاختند و   يروسـ  يعنـوان گفتمـان مسـلط ادب
ـ  بـه  و آستروفسـكي  ،ماكسيم گوركي، فاديف، شـلوخوف چون  هم يبزرگ يسندگانينو  ةمثاب

ـ    يآن معرف ةيپدران اول انقـالب ازجملـه    يط نهادسـاز يدر شـرا  يشدند. خلـق گفتمـان ادب
  بود. يستياليسم سوسيرئال ژةياروكن يتر مهم
ر از يـ ار ديبسـ  يسان نبـود. برخـ   يكبا انقالب  يران روسكف روشن ةمواجه اين،جودوبا
سـندگان  ينو ةزمـر ه در ك يورگكم يسكگسستند. ازجمله ما يستياليسم سوسيرئال يها آموزه

و  ،ي يسـنين ئالكسـاندر بلـوك، سـرگ   ل يـ گـر ازقب يد يآمـد برخـ   يمار مـ ش انقالب به ةياول
فوريـه،   21بلوك در ردند. ك يشكا خوديمرگ شدند  دقرت يوت و حكدر س ماياكوفسكي

  قول كرد كه  از پوشكين نقل با لحني غمگين ،تولد پوشكين روز سال
آزادي. امـا آرامـش و آزادي از او    اسـت و  فقط آرامـش  .در دنيا شادكامي وجود ندارد

تواند  نمي ميرد زيرا ديگر مي شاعر و شود. البته آرامش خالقانه و آزادي دروني. دريغ مي
  ).30: 1391(روله  زندگي مفهوم خود را از دست داده است. نفس بكشد



 327   ... نويسندگان روس :انقالب و اتيادبنقدي بر كتاب 

پرداختنـد و بـا اسـتفاده از     يستينين خشن استاليز به مقاومت دربرابر ماشيگر نيد يبرخ
از  يكـي ازجملـه   كرفتنـد. پاسـترنا   يسـم روسـ  يمونك ةگربـار يات بـه جنـگ د  يادب ةاسلح
را در  يسـت يننياستال يرسـم  يراز صـدا يـ غ ييه توانست صـدا كبود  يا ماندهزسندگان باينو

ادبيـات   :بودنـد  كتـه مشـتر  كن يـك همه در  اين،د. باوجوديارائه نماه يروس ةزد بهت ةجامع
را  يدوئولوژيـ ات ايـ آمـد. ادب  يشـمار مـ   بـه سازي استالينيستي  پارچه مفري براي فرار از يك

ل واحد كش بها يرد كتوان در نطفه خفه  يات را نميه ادبكواضح آن است  ةتكد. نينورد يدرم
 ت قادر است از بند سياست بگريزد.ايآراست. ادب

  
  اتيادب يربنايانقالب، ز يروبنا 4.3

ـ  بهدهد ادبيات همواره  ميدر روسيه نشان  1960تا  1917وقايع ادبي درطي سال هاي   ةمثاب
عنصري خطرناك توسط ماركسيسم لنينيسم طرد شده يا موردانحصـار قـرار گرفتـه اسـت.     

ادبي كشور، نويسـندگان   ةعرصتالين و جانشينانش بر رغم انحصارگرايي اس بهو  وجوداينبا
ـ  بهروس با درك ظرايف ادبيات از آن  صـدايي   اي كارآمـد عليـه فرهنـگ تـك     اسـلحه  ةمثاب

زيربناي  ةمثاب بهاند. اگر بخواهيم با زبان ماركس سخن بگوييم، ادبيات  استالينيسم سود جسته
  روس عمل كرده است. ةجامع

توان شكوفايي ادبيات را در شرايط ناگوار  ميآيد؟ چگونه  مي اين قدرت ادبيات از كجا
ورزد در شـرايط انحصـار و    مـي كيـد  أتكـه رولـه    چنـان  استبداد سياسي توجيـه كـرد؟ هـم   

كارهـاي ادبـي نايـل     اي بـه توليـد شـاه    العاده خارقنحو  بهفكران  ، روشنياسيسگرايي  مطلق
  اند. چرا و چگونه؟ شده

هاي ادبي هر عصر اسـت.   بر گفتمان كمانيازمند درك قواعد حگويي به اين پرسش  پاسخ
او در هـر   ةگفتـ هبتواند در ادبيات انعكاس يابد.  مياز هر ژانري  تعبير باختين، جامعه بيش به

كـه سياسـت چنـين صـداهايي را      درحالي ؛شماري درحال شنيدن است جامعه صداهاي بي
  راند. حاشيه مي بهكند يا  معموالً سركوب مي

ـ     يشـناخت صـداها   ،نيگمان باخت به د فراتـر از  يـ جد يدورن جامعـه مسـتلزم نقـد ادب
جوامـع   پنهـان رونوشت  يجوو جست در ديبا كهاست  صرف ياسيا سي يصور يها انيبن

 فـرم ن رونوشت پنهان، بـه  يز بر اكتمر يجا به يه نقد سنتكداد  ي. او دراصل هشدار مباشد
 يانتزاعـ  يكيدئولوژيـ ا يا محتواي) و يروس يها ستيفرمال ةويش (به صرف يهنر ةافتي قوام

سود  يدر جهان ادب ييصدا كرده و در گسترش فرهنگ مسلط تكتفا كسم) ايسكمار ةويش به(
  است.  رسانده
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بـه سـاخت    يتـوجه  يسنده و بينو /يز بر راوكتمر ةواسط بهمدرن را  ين نقد ادبيباخت
مســلط  يمــتن موردانتقــاد قــرار داده اســت. مخالفــت او بــا نقــد ادبــ يو زبــان ياجتمــاع

فرورفتـه   و درهـم  ييچندصدا ييها دهيو بافتار همه پد ،او متن، زبان ةگفت بهه كروست  ازآن
 يين نقد چندصـدا يست. ايسنده درست نينو /يسخنِ راو به ياستن نقد ادبكهستند و فرو

 رديـ گ يده مـ يـ انـه را ناد يو عام يشـ ينما يهـا  ازجمله شـعر و داسـتان   ينهفته در متون ادب
)Brandis 2002: 164(.  

از آن سخن  يمتن ادب يكچه  گو هستند. آنو ن مملو از گفتير باختيتعب به يمتون ادب
ه كـ سـت بل يهـا ن  هـا و طبقـات متعلـق بـه آن     تيشخصـ  يكيدئولوژيا يد محتوايگو يم

 ه درون جامعـه وجـود دارنـد   كـ اسـت   ييان از صـداها يدرازمدت و بدون پا يا منازعه
)Bakhtin 1981: 336.(  

ات در غـرب را  يسنده در ادبينو يز محوركدادن به مر تيمحورانه و اهم كن نقد تيباخت
، يياروپـا  يهـا  دولـت ملـت   ةديـ ه در ظهـور پد كـ چرا ؛داند يم يخيتار يها شهياز ر يناش
ن يـ ا يمتوسـط درطـ   ةطبقگذاران آن بوده است و  انيبن يموضوع عمده و اصل ييگرا زكتمر
ه در قرن نوزده، قرن كست يل نيمسلط ظاهر شده است. بدون دل ةعنوان طبق به ييزگراكتمر
 يخيازلحـاظ تـار   .)ibid: 276-277( ل بورژواها بوديموافق م يسم، رمان ژانر ادبيرئال ييطال

 ؛ان را بـر عهـده داشـت   ييـ اروپا يو ملـ  يفرهنگـ  يـي گرا هم ةفيوظ يژانر اصل ةمثاب بهشعر 
ـ  يژانر فرعـ  ةمثاب بهه ژانر رمان در قرون شانزده و هفده ك يحالرد ان طبقـات  يـ تـر درم  شيب
بـر   يمسـلط  يدئولوژيـ ه اك ن بدون آنييپا ةطبقات ين ژانر هجويرد. در اكدست رشد  نييپا
  بر متن مسلط نبود. يزكچ زبان مريافت و هي ياس مكفرما شود انع مكها ح آن

ـ   ييت چندصـدا يـ از ماه يبـا فراموشـ   ينقد ادب ـ  آن را بـه  يمتـون ادب  يموضـوع  ةمثاب
زبان بـه   يكيدئولوژيو ا يساختار ين فراموشيرده است. اك يخودگردان و خودبسنده تلق

ثقـل خـود   نقطـة  سـنده را  ينو ت رمان و خصوصاًيزكرد مرك يه تالش مكمنجر شد  ينقد
ـ  يدئولوژيو ا كها تنوع سب گونه نقد نيان يباخت ةگفت به .)ibid: 274( قرار دهد  يدر متن ادب

  .)ibid: 258( دهند يل ميتقل يكيدئولوژيا يها ييگو كرا به ت
درون  يگـو و ن اسـت. گفـت  يبـاخت  يالگو يزكمر ةنقط» يگومحورو گفت«منظر  نيازا
 يهـا  ان طبقـات و گفتمـان  يـ م ةجامعـ ه در كـ است  يتر مهم ةمنازعاز  يدر اصل ناش  متون

  ).Greenbelt 1988: VIII( »شود يمق زبان وارد متن يوجود دارد و ازطر ياجتماع
ل يـ را وارد تحل» بافتـار «، يل ادبيه در تحلكمستلزم آن است  يگومحورو ت گفتيوضع

 ةگفتـ  اسـت. بـه   يفتار اجتماعرزبان در  ةمطالعازمند ين يگومحورو گفت ،حال نيم. درعينك
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 يمعنـا  بـه ه كـ اسـت   )Heteroglossia( ايهتروگلوسـ  ييچندصـدا  ةمرحلـ ن يتر ن مهميباخت
ن يـ ن معتقـد بـود ا  يبـاخت  .زبـان اسـت   يـك ان مسـلط درون  يچند سخن بدون ب ييآوا هم

ل رمـان نوشـته   كشـ  بـه ه ك يا متون افسانه :دادز ييتمتوان در دو نوع متن  يرا م ييچندصدا
خـود را   ين الگويباخت ،رو نيانه هستند. ازهميفرهنگ عام ةدربردارنده ك يو متون ؛شوند يم

سـم  يو رئال )Bakhtin 1984 a( كيوسـ يداستا ييدر دو اثـر معـروف خـود رمـان چندصـدا     
  ار برده است.ك به )b 1984( ارناوال فرهنگ عامه در رابلهكو  كگروتس

ــةدر نظر ــ ي ــاخت يادب ــاب يگوهــاو ن گفــتيب ــتن دراصــل بازت ــد درون م اصــل  ةدهن
بـا  » يگـر يد«نـد مفهـوم   ك يرا طرد مـ  يگريه دك يدئولوژياست. برخالف ا» يريپذگريد«

وجـود  » مـن «ه كـ سـت  يآن ن يمعنا الوگ بهيابد. دي يوند ميپ يدر متون ادب» الوگيد«مفهوم 
 ؛است» من« ييستن نقش استعالكش يمعنا الوگ بهيه فراترازآن دكم بليريپذ يرا م» يگريد«
 يه از صـاف كـ  د و بـدون آن يـ آ حسـاب   سـطح مـن بـه    هـم قـا ً يدق  يسك يگريه دك ينحو به
سـم  ين در نقـد رئال ي). بـاخت Dentith 1995: 40شود ( ده يسخنش شنمن بگذرد  يكدئولوژيا

» يخودگومنـد «را بـا   يمنـد  گـو و اشـتباه گفـت   بـه  ياريه بسـ كند ك يزد م گوش يستياليسو
ده يشـن  يشـمار  يب يه در آن اگرچه صداهاكاست  ييفضا يخودگومند رند.يگ يسان م يك
ه در كـ آن است  يمحور ةتكاست. ن ين صداها تنها شخص راويا ةدهند شود اما بازتاب يم

ن يـي ه در نقـش مسـلط تع  كـ اسـت   ياما راو ؛شود  يده ميگران شنيسخنان د يتين وضعيچن
ه دراصـل در  كـ  ينقشـ  ؛)Bakhtin 1984 b: 9( ديـ د و چـه بگو يسخن بگو يسكند چه ك يم

 شده بود.ه ن بر عهده خزب گذاشتياستال ةدور

ال پاسـخ داد كـه   ؤتوان به ايـن سـ   اساس فهم باختين از گفتمان ادبي روسي، بهتر ميبر
 ةشـد  ة صـداهاي خـاموش  دهنـد  ادبيات چگونه در شرايط انحصـارگرايي سياسـي بازتـاب   

كنـد و زبـان اسـتعاري آن بـه      جامعه عمل مـي  ةآيين ةمثاب ادبيات به ،اجتماعي است. دراصل
و » يگومندو گفت«رساند.  رغم شرايط ناگوار سياسي سود مي ليانعكاس صداهاي متعدد ع

ـ يذاتاً در ادب» يگريرش ديپذ« نـام   بـه  ييو مرزگشـا  يـي مرزافزا هات وجود دارد و با هرگون
  مسلط مخالف است. يدئولوژيا

 ةدهند را بازتاب دكتر ژيواگويورگن روله سه عنصر اساسي نهفته در كتاب  ،عنوان مثال به
با الهام از ماركس  كروله، پاسترنا گفتة داند. به بعداز انقالب مي ةروسي ةچندصدايي در جامع
اما برعكس  ،پروراند واگو مييژ يپرداز تيرا در شخص» ازخودبيگانگي«در رمان خود مفهوم 

 ةاروپـايي بلكـه در شـرايط متصـلب جامعـ      ةشده جامع ماركس آن را نه در شرايط صنعتي
كيـد بـر مفهـوم انسـان     أت دكتر ژيواگوبيند. دومين عنصر  ن و استالين مييلن رةروسي در دو
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زنـدگي  چيز اسـت و   است. شخصيت اصلي داستان انعكاسي از انساني است كه محور همه
يابد. سومين عنصر نهفته در ادبيـات پاسـترناك كـه ازنگـاه      حول ذهن و عمل او جريان مي

تمـام  « ،تعبير خـود پاسـترناك   فهوم رستاخيز است. بهكيد بر مأگريزد ت تيزبين استالينيسم مي
كرانـي كـه در پيونـد بـا حـوادث هـر روز نـو         زندگي بي ؛ار استزندگي از خودش سرش

تعبيـر بهتـر انسـان روسـي از ايـن واقعيـت جداسـت؟         روسي و يا به ةو آيا جامع» شود مي
در فراسـوي آن.  ب و چيـزي فراتـر از انقـال    ؛گمان خير. انسان روس نيز نو شده اسـت  بي
روسـيه   ةشود بلكـه او از آينـد   قديم شنيده نمي صداي روسية دكتر ژيواگوتعبير روله در  به

از تولد انسان جديد روسي در يك رستاخيز ديگر. اين همان چيزي بود كه  ؛گويد سخن مي
  ).246: 1391(روله  رژيم از آن وحشت داشت

  
  يريگ جهي. نت4

كننـد؟   ن سرنوشتي شبيه به انقالب روسـيه را تجربـه مـي   هاي معروف جها انقالب ةآيا هم
توان دريافت كه اگر چنين پرسشي مطرح شود،  اما مي ؛دهد الي پاسخ نميؤكتاب به چنين س

گمان روله ادبيات و انقالب سه فصـل را از سـر    اين كتاب به آن پاسخ مثبت خواهد داد. به
كه هنوز به زمين نيامده پيوند نزديكـي  چون خدايي  گذرانند. در فصل اول كه انقالب هم مي

برند و در مبارزه  هاي انقالب را به بطن جامعه مي با ادبيات دارد. نويسندگان آثار ادبي آموزه
شوند. در فصل دوم بـا نهادسـازي انقـالب و گسـترش      راه مي با نظم مستقر با انقالبيون هم

ج پيوند خـود را از  يتدر سندگان بهيند و نوك يم كايدئولوژي انقالبيون ادبيات به انقالب ش
آثـار ادبـي    ياسـتعار  يهـا  هيـ هاي ترديد در ال ب اولين نشانهيترت نيا به .گسالنند انقالب مي

  كـه كسـاني بـه    حـالي افتد و در رسد. در اين فصل درميان نويسندگان شكاف مي ظهور مي به
اما با آغاز فصل  ،ا دارندروند كساني سعي در بازگرداندن انقالب در مسير اوليه ر حاشيه مي

گيرند. انقالب به ادبيات مختص خود مبـادرت   ديگر فاصله مي سوم ادبيات و انقالب از هم
سـازد. در ايـن    گـر مـي   ورزد و ادبيات راستين صداهاي گفتماني جديد را در خود جلوه مي

ه به يشب يزيمنظر چ نيات و انقالب ازايادب شود. رابطة مرحله ادبيات به ضدانقالب تبديل مي
هاسـت. در مراحـل جنينـي     ظهـور و سـقوط گفتمـان    يا حتيو  يعلم يانقالب ساختارها

هـا   ن گـزاره يـ ل از اكشود، سپس گفتمان متشـ  يده ميمدلول خاص تن يكحول  ييها گزاره
توسـط   ،جيتـدر  و سرانجام بعداز يك دوره شـكوفايي، بـه   ،ابدي يرد، گسترش ميگ يل مكش

  گسلد. يرد و از هم ميگ يقرار م يفروپاشد درمعرض يجد يها گزاره
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و ادبيات و نقش ميانجي ايدئولوژي نيـز   ،انقالب، ايدئولوژي ةكتاب روله شرحي دربار
اندازد ايدئولوژي اسـت. در   چه ميان اين دو يار ديرين شكاف مي نظر مي رسد آن هست. به

دي و خـونين ميـان   روسيه اين ايدئولوژي رئاليسم سوسياليستي بود كه منجر به تعارض ج
نشـين   انقالب و ادبيات شد. بسياري از نويسندگان از انقالب كناره گرفتنـد، بسـياري خانـه   

 يدئولوژيه اكل ساده ين دليبه ا اليل مختلف از ميان برداشته شدند؛اي نيز به د و عده ،شدند
  راه است. زد و با سلطه هميگر يم ييات از چندصدايخالف ادببر

هاسـت از   در زماني به ايران ترجمه شده است كه ديگـر مـدت   قالبادبيات و انكتاب 
احتمال دارد خوانندگان  ،سم در روسيه گذشته است. بنابراينينيظهور و سقوط لنينيسم استال

زبان لحن كتاب را براساس درك تاريخي نويسنده درنيابند. پنجاه سـال از رونوشـت    يفارس
حسـاب   هاي تاريخي بايد بـه  يافته ةكتاب گذشته است و بسياري از مطالب آن در زمر ةاولي

از يك رونوشت روايـي از تـاريخ ادبـي روسـيه اسـت و       لحن كتاب بيش وداين،جوآيند. با
ه بـه آن  ك يسندگانيكند تا خواننده نسبت به روندهاي انقالب روسيه و نو تالش مي احتماالً

دهد كه قدرت  مداران هشدار مي چنين اين كتاب به سياست د. همدلي نشان ده دل بستند هم
ن ادبيات زبـاني اسـتعاري اسـت و    سياسي قادر به بازداشتن مسير مستقل ادبيات نيست. زبا

كارهـاي   ه بسياري از شاهكست يجهت ن يكند. ب ميالي احكام سياسي عبور  هسادگي از الب به
به نگارش درآمده كه جامعه شرايط متصـلب   قديم و جديد، در زماني ةروسي، چه در دور
  .كرده است سياسي را تجربه مي

در روسـيه خوانـدنش ممنـوع     دكتر ژيواگـو نوشت كه  روله در زماني اين كتاب را مي
اين كتاب براي كساني كه  ،اما اكنون ساليان متمادي از آن دوره گذشته است. بنابراين ؛بود

بسيار ديرهنگام است. كساني كه بتوانند با اين  هستند مندهبه ادبيات و انقالب روسيه عالق
  ي هستند كه حركـت پرشـتاب روسـيه بـه    خوردگان تر سال پنداري كنند بيش اتذ كتاب هم

نسل جديد نيز انقالب  ،سو نگرند. ازآن ترديد مي ةچنان با ديد وسوي ليبراليسم را هم سمت
دلـي   د كـه نسـبت بـه آن بخواهـد هـم     بينـ  هايش را به خود بسيار دورتر از آن مي و آرمان
  دهد. نشان

هاي  رسد كتاب موردبررسي براي مردماني ديگر و سرزمين نظر مي در چنين وضعيتي، به
هـاي انقالبـي    حركـت  ةكساني كه هنوز در بحبوحـ  ديگر نوشته شده يا ترجمه شده است؛

زبان ادبي سخن بگـوييم  هيم به انگرند. اگر بخو برند و اوضاع آينده را با ترديد مي سر مي به
كنـد.   جـو مـي  و هاي ديگر جسـت  روسيه بلكه در سرزمين ةكتاب بافتار خود را نه در جامع

هاي اين كتـاب و لحـن آن ممكـن اسـت بـراي       انقالب ايران از آن جمله است. پيشافرض
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ه ازمنظـر ادبيـات   يگون ميان انقالب ايران و روسـ  ناهم ةزبان نوعي مقايس خوانندگان فارسي
هاي ايدئولوژيك  البي فراهم آورد. درك اصلي از خواندن اين كتاب اين است كه انقالبانق
آيند. در چنين وضـعي،   عنوان ساختاري متصلب دربرابر جريان آزاد ادبيات درمي زودي به به

هـاي   روز گـزاره  دهد و روزبـه  ادبيات راستين در پس ادبيات رسمي به حيات خود ادامه مي
  سازد. اثر مي اصلي انقالب را بي

تواند چنين قياسي را درخصوص انقـالب ايـران نيـز بـه      بر كتاب حاضر مي روح حاكم
كـه نـزاع    قبول نيست. ابتدا آن كه چنين قياسي تاحد زيادي قابل درحالي ؛خوانندگان القا كند

دهد هيچ ايدئولوژي  گفتماني ميان رويكردهاي متعدد در شرايط بعداز انقالب ايران نشان مي
و سياسي را بـه كنتـرل و انحصـار     ،سلطي هنوز نتوانسته است فضاي انديشگي، اجتماعيم

گر درحال يد با هم يرانيا ةشناور جامع يها بزرگ در تصاحب دال يها خود درآورد. گفتمان
ه را رقـم زده  يران و روسـ يانقالب ا يها ن تفاوتيتر از مهم يكين امر يه هستند و همزمبار

كه ترميدور انقالب بالفاصله با ظهور لنين و استالين و مرگ  ،روسيه است. برخالف انقالب
ظهور رسيد و كمونيسم روسي جريان مسـلط سياسـي در آن كشـور     مشكوك تروتسكي به

شدت ادامه دارد و همين مسئله از تصـلب شـرايط   چنان با گفتماني همة در ايران منازع ،شد
  كرده است. يسياسي جلوگير

شدن خلق شد و به مسير  خالف روسيه در فضاي جهانيايران بر ، انقالبديگر ازسوي
هـاي   هاي مـرزي و هويـت   هاي ارتباطي، كاهش هويت خود ادامه داد. گسترش تكنولوژي

 شدن بـراي كشـورها پديـد آورده    ثيرات مهمي است كه جهانيأجمله ترة وستفاليايي ازدو
وبنـاي سياسـي و زيربنـاي    و ايران نيـز از آن اسـتثنا نيسـت. صـداهاي متعـدد در ر      است

ـ  چنـان بـه   شود و همين امر ادبيـات را هـم   اجتماعي در ايران بعداز انقالب شنيده مي  ةمثاب
هاي متعـدد حـول مفـاهيم اصـلي در انقـالب ايـران درآورده        بستري اساسي براي گفتمان

ران يـ انقـالب ا  يشگياند يا هنوز در فضايت هتروگلوسيه وضعكمعناست  آن ن بهياست. ا
  خورد. يچشم م به
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