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 چکیده:
کشور روسیه در جریان برخوردهاي تاریخی و فرهنگی خود با ایران توانست با زمینه و هدف:  

اي بر سطح فکري نویسندگان تأثیر شگرف و بایسته  مکتب رئالیسم سوسیالیستیخلق و صدور  
شدن نقش ایدئولوژیک  جدید در روسیه و برجسته    ةریزي شیواز پس پیدر واقع  ایرانی بگذارد.  

پس از برگزاري اولین همایش نویسندگان ایران   هاي فکري حزبی، خاصهحضور و وفور انگاره هنر،  
ها و بتبع نگارش رمانهاي  تنها سبب تأثیرپذیري نویسندگان ایرانی از آن انگاره نهش.    1325در تیر  

  ۀمونهاي اصلی آثار برجستمضهاي چهل و پنجاه)  ها (خاصه دههدر برخی برههحزبی شد، بلکه  
 کشور، برگرفته از آرمانها و شعارهاي این جریان بود.  

گیري از ابزارهاي  روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با بهره حاضر بر مبناي    ۀمقالروش مطالعه:  
مادر   روسی:   چهار رمان   آماري پژوهش شامل هشت رمان،  ۀ . جامعاستنوشته شده  اي  کتابخانه

از فادیف،  شکست  سرافیموویچ، و  از    سیل آهناز استراوسکی،    ؟آبدیده شد  چگونه فوالد گورکی،از  
محمّد  از علی  شوهر آهوخانماز اعتمادزاده،  ، دختر رعیت  از علوي  چشمهایش  چهار رمان فارسی:  و

 از احمد محمود میشود.  هاهمسایهافغانی، و 
روسی   ستی موجود در رمانهايهاي رئالیسم سوسیالیهاي فکري و انگاره مهمترین مؤلفهها:  یافته

از:   عبارتند  ایرانی  تود«حزبیو  به  توجّه  و  «مردمگرایی  تصویري   ۀ«ارائمحروم»،    ة نویسی»، 
اثر» در  «دین  سازي»،«تیپ،  خوشبینانه  شخصیتها»،  ریش«تحوّل  «نمایش  مادي    ۀگریزي»، 

 ها» و «رئالیسم».پدیده 
اند که در ذیل پذیرفته  از رمانهاي روسی  انکارناشدنیرمانهاي ایرانی تأثیر بسزا و  گیري:  نتیجه

اند. در واقع نویسندگان ایرانی بعنوان روشنفکرانی کارا، مکتب رئالیسم سوسیالیستی نوشته شده
هاي سیاسی، با بکارگیري تفکّرات حزبی نویسندگان روس در رمانهاي روشنگر و جهتدار در اندیشه

هایی که وارد جامعه میکنند؛ انگاره  را  یانقالب آرمانی و هايگاره انخود، ضمن خلق آثاري مشابه،  
نبود. ادبیات فارسی مطرح  از آن در سپهر فکري  باید ذکر کرد همسانیهاي بااین  تا پیش  حال 

فکري نویسندگان روسی و ایرانی کامالً یکسان نیست و نویسندگان ایرانی علیرغم تأثیرپذیري، با  
 اند.متفاوت جغرافیایی و فرهنگی، تغییرات محسوسی را اعمال کرده عنایت به شرایط 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  During its historical and cultural relations with 
Iran, Russia was able to have a tremendous and necessary impact on the intellectual 
level of Iranian writers by creating and exporting the school of socialist realism. In 
fact, after the establishment of the new style in Russia and the emergence of the 
ideological role of art, the presence and abundance of party ideologies, especially 
after the first conference of Iranian writers in July ١٣٢٥. Not only was Iranian writers 
influenced by those ideas and consequently the writing of party novels, but at some 
points (especially in the forties and fifties) the main themes of the country's 
outstanding works were derived from the ideals and slogans of this movement.  
METHODOLOGY: The present article is based on descriptive-analytical research 
method and written using library tools. The statistical population of the study also 
includes eight novels, four Russian novels: Gorky's mother, how did steel melt? From 
Stravsky, Iron Flood by Sarafimovich, and Defeat by Fadiyev, and four Persian novels: 
Her Eyes by Alavi, The Daughter of a Peasant by Etemadzadeh, My Deer Husband by 
Ali Mohammad Afghani, and Neighbors by Ahmad Mahmoud. 
FINDINGS: The most important intellectual components and ideas of socialist realism 
in Russian and Iranian novels are: "Party writing", "Populism and attention to the 
deprived masses", "Optimistic presentation of the work", "Type" "Construction", 
"evolution of characters", "apostasy", "showing the material roots of phenomena" 
and "realism". 
CONCLUSION:  Iranian novels have received an undeniable and undeniable influence 
from Russian novels written under the school of socialist realism. In fact, Iranian 
writers, as efficient, enlightened and directional intellectuals in political thought, by 
using the partisan ideas used by Russian writers in their novels, while creating similar 
works, introduce idealistic and revolutionary ideas into society.; Ideas that had not 
been presented in the intellectual sphere of Persian literature before. However, it 
should be noted that the intellectual similarities between Russian and Iranian writers 
are not exactly the same, and Iranian writers, despite being influenced, have made 
significant changes in light of different geographical and cultural conditions. 
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 3/  بازتاب علم وفق اعداد در شعر سیف اسفرنگی

 

 مقدمه 
: د) بدانیم،  1، ج 1369ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ» (بهار،    ۀاگر سبک را «روش خاص ادراك و بیان افکار بوسیل

  یک کشور   ةگاه مختصات فکري یک یا چند نویسنداي در مختصات سبکی خواهد داشت.  سبک فکري جایگاه ویژه 
رو براي درك و دریافت سطح و سبک  هاي نویسندگان کشور یا کشورهاي دیگر است؛ ازاینوامدار و متأثر از اندیشه

-هاي فکري کشور اثرگذار مراجعه کرد و با بررسی سرچشمهنویسندگان تأثیرپذیر باید به مختصات و انگاره  فکري
هاي آن تفکّرات، به بررسی آثار دو کشور پرداخت. در این راستا کشور روسیه در جریان برخوردهاي تاریخی و 

اي بر سطح فکري  تأثیر شگرف و بایسته  تیمکتب رئالیسم سوسیالیسفرهنگی خود با ایران توانست با خلق و صدور  
شدن نقش ایدئولوژیک هنر و  جدید در روسیه و برجسته    ةریزي شیو از پس پیدر واقع  نویسندگان ایرانی بگذارد.  

همچنین فراگیري و تثبیت اصطالحات ژدانفی خاصی چون «نویسندگان بمثابه مهندسان روح بشر»، «بازآفرینی 
)، نویسندگان ایرانی نیز تالش  26:  1389سوسیالیسم» (سیم،    ۀي روحیمحروم بر مبنا  ةایدئولوژیک و آموزش تود

گیري و ترویج نگرشهاي سیاسی و هاي ایدئولوژیک خلق کنند و در شکلبستري از مبارزهکردند آثار خود را در  
است که میزان تأثیرپذیري  با عنایت به این توضیحات، جستار حاضر بر آن    تفکّرات ایدئولوژیک تأثیرگذار باشند.

منظور ابتدا  نویسندگان ایرانی از سطح فکري نویسندگان مکتب رئالیسم سوسیالیستی روس را بتصویر بکشد. بدین
از   ؟چگونه فوالد آبدیده شد از ماکسیم گورکی،  مادر  رمانهاي  معروف ادبیات روسی، یعنی  سطح فکري چهار رمان  

از الکساندر الکساندروویچ فادیف مورد بررسی شکست  و  سرافیموویچ،   الکساندر از    سیل آهننیکوالي استراوسکی،  
،  از محمود اعتمادزاده ، دختر رعیت  از بزرگ علوي  چشمهایش  چهار رمان فارسی  قرار خواهند گرفت و در ادامه،

اند،  از احمد محمود، که به تأسی از رمانهاي روسی نگارش یافتهها  همسایهمحمد افغانی، و  از علی  شوهر آهوخانم
هاي مشترك رئالیسم سوسیالیستی در  ـ مهمترین مؤلفه 1عبارتند از:  پرسشهاي این پژوهش  بررسی خواهند شد.

-ـ میزان تأثیرپذیري رمانهاي فارسی از رمانهاي روسی در سطح فکري (بهره 2رمانهاي روسی و فارسی کدامند؟  
مؤلفهگ از  است؟یري  اندازه  چه  تا  سوسیالیست)  رئالیسم  مکتب  بررسی   ـ3  هاي  رمانهاي  بین  بلحاظ  در  شده، 

 ترند؟ گیري از اصول مکتب رئالیسم سوسیالیستی، کدامیک از رمانهاي فارسی و روسی به یکدیگر شبیهبهره 
 

 روش مطالعه 
توصیفی ـ تحلیلی «کشف و توضیح چگونگی یک موضوع و پدیده است» (یوسفی،    تحقیقات  ةعمد ازآنجاکه رسالت  

نوشته اي  گیري از ابزارهاي کتابخانهروش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهبر مبناي  حاضر    ۀمقال،  )50:  1382
هاي فکري رئالیسم سوسیالیستی) است. در این  ؛ زیرا در پی کشف و تشریح موضوع مشخّص (انگارهاستشده  

و با    در محیط کتابخانه به بررسی آثار، منابع، استاد، کتب و ... مرتبط با موضوع کار خود پرداخته  شیوه، پژوهشگر
توصیفی ـ    تطبیق و تحلیل آنها به ساختار علمی پژوهش خود سامان میدهد. به هر ترتیب، این جستار که با روش

ررسی سطح و مختصات فکري تأثیرگذار رمانهاي  است، به بانجام شده    ايتحلیلی و با استفاده از ابزارهاي کتابخانه
 روسی بر رمانهاي ایرانی میپردازد.  

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش 

ما از   ۀدر دوران جدید و معاصر کشورمان، روسیه جایگاه مهمی داشته است؛ نه به این دلیل که بزرگترین همسای
م. و پیامدهاي فرهنگی و سیاسی   1917الب  نظر جغرافیایی بوده، که روابط سیاسی و اجتماعی بویژه پس از انق 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1


 1-26  صص ،79 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401آذر  ؛)ادب بهار(فارسی نثر  و نظم شناسی سبک  /  4

امتزاج هنر و سیاست    ).189:  1389نژاد،  است (نبويآن جایگاه خاصی را براي این سرزمین در میهن ما رقم زده
م. و همچنین جذابیت مارکسیسم در لنینیسم بعنوان ایدئولوژي انقالب،    1917پس از انقالب اکتبر    ۀدر روسی

)، «چیزي را پدید آورد که مقدّر بود عواقب  100:  1396نزد ملّتهاي واپسمانده (بشیریه،  توسعه و نوسازي صنعتی  
). یکی از کشورهایی که تحت تأثیر  1377سیاسی و اجتماعی فراوانی در سراسر جهان در پی داشته باشد» (برلین،  

ایران بود.    ةاین شیو انگارهحضور و وفور مؤلّفهفکري قرار گرفت،  سوسیالیستی و مارکسیستی،    هاي فکريها و 
ش. که به کوشش انجمن فرهنگی ایران و    1325پس از برگزاري اولین همایش نویسندگان ایران در تیر    خاصه

سبب    شناسی رئالیسم سوسیالیستی مهمترین موضوع مورد بحث آن بود،شوروي در تهران برگزار شد و زیبایی
فوق بر    هرترتیب جریانبه  ها و بتبع نگارش رمانهاي مارکسیستی شد.تأثیرپذیري نویسندگان ایرانی از آن انگاره

هاي چهل و پنجاه)  ها (خاصه دههنویسی ایران بسیار تأثیر گذاشت و حتّی در برخی برههادبیات و روند داستان
انها و شعارهاي این جریان بود. لذا بررسی و نمایش میزان  کشور، برگرفته از آرم  ۀمضمونهاي اصلی آثار برجست

تأثیرپذیري نویسندگان ایرانی از آبشخور اصلی تفکّرات سوسیالیستی و آثار نویسندگان آن نحله ناگزیر و ضروري  
 مینماید. 

سلوچ تحلیل    هاي رئالیسم سوسیالیستی در رمان جاي خالیاي با عنوان «انگاره) در مقاله1400دالوند و دیگران ( 
آبادي» ضمن اشاره به نقش ابزاري ادبیات در جهان پس از جنگ جهانی دوم، به بررسی سطح فکري محمود دولت 

آبادي در این رمان  هاي مکتب رئالیسم سوسیالیستی در رمان مزبور میپردازند. این تحقیق سطح فکري دولتمؤلفه
ا رمان «جنگ و صلح» تلستوي قیاس میکند، نگاه مصداقی با  اي گذرا آن را برا تحلیل میکند و اگرچه در اشاره

حاضر بر تأثیرگذاري سطح فکري آثار روسی بر    ۀمطالع  رمانهاي روسی ندارد. همچنین درحالیکه تأکید و تکیۀ
هاي  عسگري حسنکلو و شهبازي در پژوهشی با عنوان «نقد تطبیقی رمان مادر گورکی و همسایه  فارسی است،

پردازي، پیرنگ و ابعاد ایدئولوژیکِ آثار  ) به مطالعه و بررسی عنصرهاي همسان شخصیت 1393احمد محمود» (
بررسی تطبیقی عناصر داستانی دو  «  کمی و دیگران هم در پژوهشی با عنوانذکرشده در عنوان تحقیق میپردازند.  

، شباهتهاي محتوایی و همسانیهاي فکري  عناصر داستانی  )،1394» (ان و مادر گورکییرمان سالهاي ابري درویش
  ي و جنبشها   هیانقالب اکتبر روس  ریتأثنوروزي به بررسی «دو اثر را مورد مداقه قرار میدهند. در پژوهشی دیگر،  

) میپردازد و چنانچه از نام پژوهش پیداست، در آن  1396ی» (رانیا  سانینوداستان  و  یفارس  اتیبر ادب  یستیکمون
  ر گذرا (و نه تحلیل مصداقی آثار) به تأثیر انقالب روسیه و جنبشهاي کمونیستی بر داستانهاي اشاره میکند. بطو

ازلحاظ شمار آثار و به اصطالح حدود پژوهش و هم از منظر نوع برخورد  همانطورکه مشاهده شد، این پژوهش هم  
با تحقیقات یادشده تفاوت دارد. کریم آثار (بررسی سطح فکري)  بازتاب رئالیسم «  ۀمقالی مطهر و برجی در  با 

معاصر فارسی  ادبیات  در  روسیه  آخوندزاده؛  انتقادي  میرزافتحعلی  اثر  مرافعه  (وکالي  به  ،  )1392»  اجمال  به 
انتقادي   ادبی رئالیسم  آثار  و    دزن پردامیویژگیهاي مکتب  انتقادي در  به بررسی نمودهاي مکتب رئالیسم  سپس 

نویسنده    و درنهایت ابراز میدارند  دزن پردامی  کمدي وکالي مرافعهوي،    ۀدر آخرین نمایشنامآخوندزاده و بطور اخص  
گیري از ویژگیهاي رئالیسم انتقادي روسیه و نیز استفاده از دستاوردهاي نویسندگان بزرگ  در این کمدي، با بهره 

همین نویسندگان در    .ه استمسائل مختلف اجتماعی دوران خویش بیان کرد  ةهایش را دربارآن کشور، دیدگاه 
ناممقال با  دیگري  رمانهاي  «  ۀ  در  مادر    نیکاالي   از  شد  آبدیده  چگونه  فوالد  گورکی،  ماکسیم  اثر  مادرسیماي 

  داده، مورد بررسی تطبیقی قرار    یادشدهدر رمانهاي    را  موضوع زن در مقام مادر)  1392ها» (همسایه   و  آستروفسکی
آستروفسکی و  ند؛ براي نمونه  دهمینشان    را  ندگان در توصیف شخصیت زنهاي نویسو شباهت و تفاوت دیدگاه 
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کید میکنند، ولی گورکی سیماي مادر را در دو بعد «مادر در خانه» و «زن  أ احمد محمود بر نقش زن در خانه ت 
  رمانهاي   در  ضدقهرمان  و  «قهرمان  برجی در یک بررسی تطبیقی با عنوان  سکینهانقالبی و مبارز» نشان میدهد.  

)  1390محمود» ( احمد هاگورکی و تأثیر آنها بر رمان همسایه  آستروفسکی و مادر م. فوالد چگونه آبدیده شد ن.
به بررسی شان، و همچنین  قهرمانان و دنیاي اطراف  توصیف  در  نویسندگان  متفاوت  و  مشترك  هايیش دیدگاه نمابه  

 رئالیسم  تطبیقی  اکبرزاده در پژوهشی با عنوان «بررسی.  زدسه رمان مزبور میپردا  قهرمانان  بین  موجود  هايشباهت
)  1390» (مالزاده و بزرگ علويج  محمدعلی  تورگنف،  یویچ  سرگئی  ایوان  گوگول،  واسیلویچ  نیکالي  آثار  در  انتقادي

انتقادي در آثار  تفاوتهاي رئالیسم  اشاره میکند و ابراز میدارد  تفاوتها و تشابهات این مکتب در ایران و روسیه  به  
نویسندگان ایرانی و روسی ناشی از وجود سنتهاي گوناگون ادبی مربوط به دو ملت است، که در ژانر و ایدئولوژي  

امّا در کنار پژوهشهاي مزبور، بطور     .اصالت هنري داستانها و رمانهاي نویسندگان روسی و فارسی تجلی مییابد  -
ره کرد که در باب تبیین اصول و مختصات مکتب رئالیسم سوسیالیستی اشا گذرا میتوان به تحقیقات دیگري نیز

از بوریس ساچکوف    تاریخ رئالیسمکتاب    است. این پژوهشها عبارتند از:و تأثیر آن بر ادبیات فارسی انجام شده  
کتاب    )،1387از رضا سیّدحسینی (  مکتبهاي ادبی)، کتاب  1388به قلم رنه ولک (  تاریخ نقد جدید)، کتاب  1362(

دکتري «تحلیل عملکرد سیاست در هنر با توجّه به    )، رسالۀ1386از شکري (  واقعگرایی در داستان معاصر ایران
) از محمّدتقی قزلسفلی،  1391(  شناسی و سیاستزیبایی) و کتاب  1381استالینیسم در رئالیسم سوسیالیستی» (

بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسیالیستی در سالهاي ابري  «  ۀمقال)،  1381«مکتب رئالیسم» از منصور ثروت (  مقالۀ
به قلم اشرف درویشیاناثر علی رهایی در رمانهاي    باوري و اسطورةمقالۀ «تاریخ  )،1389(  کوچکیان و قربانی  » 

 ). 1393وند آلکامی (خاله و جاللهرئالیسم سوسیالیستی ادبیات فارسی» به قلم رضایتی کیشه
 

 بحث و بررسی 
و ازآنجاکه یکی از مهمترین خصوصیات ادبیات رئالیستی،  اي از ادبیات رئالیستی است  رئالیسم سوسیالستی گونه 

از   باید  را  اجتماعی»  «واقعگرایی  یا  سوسیالیستی»  «رئالیسم  است،  اجتماعی  موجودي  بصورت  انسان  توصیف 
هنري که در واقع، اساس    ۀاین شیو).  190:  1395هاي رئالیسم بشمار آورد (روشنفکر و دیگران،  مهمترین شاخه
عزیمت خود را همراه با گرایشهاي سیاسی و اجتماعی، بدواً    ۀفرهنگ است، نقط ۀایدئولوژي بر پهنآن بر تحمیل 

در گرایشهاي رادیکالیسم هنري منتقدان تندروي روسی یافت. ماحصل عقاید زیباشناسی این متفکّران این بود که  
براي بازتابانیدن شرایط سیاسی و اجتماعی. به زبان یکی از هنرمندان آن دوران، مقصود  هنر همچون امکانی است  

). لذا در این  1388ریزي آرمانهاست» (ولک،  شناسی نیست، بلکه پی هنر دیگر «تعلیم اخالقی یک اصول زیبایی
).  29:  1389پرولتاریا است (سیم،    ۀبازتابیدنِ آرمانهاي طبقو  هنر، انعکاس دقیق واقعیات اجتماعی    ۀمکتب وظیف

محروم    ۀهاي فرودست و طبقگرفتن از تودهرو رئالیسم سوسیالیستی، دور شدن از واقعگرایی را بمثابه فاصله  ازاین
بورژوا، که عمدتاً   ۀدرحالیکه این خصایص در مکاتب برخاسته از طبقو درنهایت، انکار ارزش سیاسی هنر میداند. 

اند، مشاهده نمیشود؛ زیرا آنها با جدایی هنر از سیاست و ترویج و انتقال ارزشهاي نادرست،  ه گرفتهاز واقعگرایی فاصل
:  1357(پلخانف،    کردن سیاستهاي پلشت خود و سلب توانایی انتقادات اجتماعی هنرمند هستندبیشتر در پی پنهان

این توضیحات،    ).64 اس «رئالیسم سوسیالیستی، هنر تودهبا  استثمار میرهانند، یا  هاي مردمی  از  را  ت که خود 
هاي  تاریخی هستند. رئالیسم سوسیالیستی به توده  ۀاندرکار رهانیدن خویش و پرداختن به فعالیت آگاهاندست

مردم تعلّق دارد؛ زیرا از روحی انقالبی برخوردار و معتقد است که تکامل تاریخی ضرورتاً به پیدایش جامع هماهنگ  
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منجر خواهد شد. رئالیسم سوسیالیستی از این آرمان اجتماعی سیاسی، مفهوم مورد تأیید    کمونیسم  ۀطبقو بی
  ).1362سوسیالیسم منطبق است، مشتق میکند» (ساچکوف،    ۀخودش را از انسان، که کامالً بر ماهیت بشردوستان

نده، کارگر تولیدي  به قول مارکس «نویسدر این تفکّر، نویسندگان یکی از وسایل تولید هنر محسوب میشوند؛  
(احمدي،   وظیفه)  186:  1382است»  اصلیترین  روحیو  با  کارگران  تربیت  و  ایدئولوژیک  تحوّل  ایجاد    ۀ اش، 
مبارزات بین طبقات اقتصادي است، موجب گسترش    ۀدر این بین، گونۀ ادبی رمان که عرص.  سوسیالیستی است

  ۀ خودکامگی بسمت جامع  ۀرنهایت گذار از جامعهاي مکتب مارکسیسم و بسط و ترویج سوسیالیسم، و دآموزه
کیشه  ۀطبقبی (رضایتی  میشود  و جالله سوسیالیستی  آلکامی،  خاله  نخست کوشیده  58:  1393وند  ادامه  در   .(

هاي فکري رئالیسم سوسیالیستی در رمانهاي روسی کشف و استخراج شود و پس از آن  میشود مهمترین انگاره
 ها مورد واکاوي قرار گیرد.منظر آن انگاره  سطح فکري رمانهاي ایرانی از

 
   رمانهاي روسی

هاي رئالیسم سوسیالیستی موجود در چهار رمان  هاي فکري و انگارهبر اساس بررسیهاي نگارندگان، مهمترین مؤلفه
-عبارتند از: «حزبی  شکستو  سیل آهن،    ؟،دچگونه فوالد آبدیده ش  مادر،معروف ادبیات روسی، یعنی رمانهاي  

تود به  توجّه  و  «مردمگرایی  اثر»  ۀ«ارائمحروم»،    ةنویسی»،  در  خوشبینانه  «تحوّل    سازي»،«تیپ،  تصویري 
پدیده  ۀگریزي»، «نمایش ریششخصیتها»، «دین مؤلّفهمادي  این  و «رئالیسم».  برجستهها»  انگارهها  هایی ترین 

گیري سطح فکري نویسندگان روس سهم بسزایی دارند. در ادامه ـ با توجّه به محدودة پژوهش  شکلهستند که در  
ها در رمانهاي  ها در رمانهاي روسی، حضور یا عدم حضور آن مؤلّفهـ سعی میشود ضمن ذکر مصادیقی از آن انگاره

 فارسی بررسی شود. 
 

 رمان مادر 
حزبی  تودرئالیسم،  به  توجّه  و  اثر  ۀارائ م،  محرو   ةنویسی  در  خوشبینانه  رئالیسم :  تصویري  مکتب  در 

  افراد محروم جامعه و خاصه صنف کارگران و دهقانان است. در رمانهاي این شیوه،    ةسوسیالیستی، تأکید بر تود
قهرمانانه  دست به کارهاي انقالبی و    اهمیتی در جامعه به آنها داده نمیشود،که    ايزجرکشیده   محروم، رنجبر و

گرایی و مکتب رئالیسم است که تمرکزش بر  این مسئله، محصول واقع   ةبخش عمد ). 257:  1375میزنند (داد،  
پایین جامعه است. این بُعد در رئالسیم سوسیالیستی ضمن    ۀوجه اومانیستی و توجّه به افراد عادي و مردم طبق

طبقه و کمونیستی تأکید میورزد  اي بیبراي ایجاد جامعه انقالبی آنان    ۀهاي محروم، بر وجه روحیالتفات به توده
ضعیف و فرودست جامعه،    ۀمحروم و طبق  ةازاینرو پرداختن به زندگی و اعمال انقالبی تود  ).243  :1362ساچکوف،  (

بعبارتی مکتب رئالیسم سوسیالیستی پیوندگاه    آید.از مهمترین ارکان مکتب رئالیسم سوسیالیستی بحساب می
ایدئولوژي هم براي فراگیرشدن نیاز به تثبیت و فراگیري توسّط کسانی دارد که در .  ایی و ایدئولوژي استگرواقع 

باشند. تأثیرگذار  و  توانمند  راستا،  مقدّ« این  صف  افراددر  این  آفرینندگان  ،م    ،هنرمندان  ،نویسندگان  ،تمامی 
  ع تاب  ،چیز   یرند که اندیشه و رفتار آنان بیش از هرگاشخاص اهل علم و مانندهایشان جایی می  ،مانمتکلّ  ،فیلسوفان

اي در تحقّق اهداف حزب دارند.  ). از میان این افراد، نویسندگان نقش بایسته1371» (گلدمن،  کیفیت کارشان است
شخصیتهاي اصلی و انقالبی   نویسی،گیري از عناصر رئالیسم و حزبیبر بهرهعالوه   مادررمان  ماکسیم گورکی در  

(شهرك    مادربا دقّت در توصیفات متن رمان    پرولتاریا و مردم فرودست جامعه برمیگزیند.  ۀداستانش را از بین طبق

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1
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کارگري، محیط دهشتناك و سوت کارخانه، کارگران خسته، طنین فحشهاي زشت، ترسیم فضاي کارگري، نمایش  
شخصیتها و قهرمانان    ةبر صنف کارگران و دهقانان پدیدار است؛ چراکه عمد  سختی زندگی مردم فرودست)، تأکید

ایدئولوژیکی در   ایجاد تحوّل فکري و نویسنده ۀاین افرادند. امّا ازآنجاکه وظیف  ةاین کتاب (مادر، پاول و ...) در زمر
  ، )302:  1، ج1387  سیدحسینی،(است  سوسیالیستی    روحیۀ  کارگران و دهقانان با  تربیت و پرورش  و  پرولتاریا

بدنبال ایجاد تحوّل فکري در بین مردم فرودست و    مادرنویسی در نگارش رمان  گورکی با استفاده از عنصر حزبی
مردم هستیم! براي ما ملیّت   ۀنویس جهان: «ما شریک همنویسندگان حزبی ۀخلق یک الگوست؛ الگویی براي هم

مهمه که چه کسانی دوست ما هستن و چه کسانی دشمن ما. تمام کارگران  و نژاد مطرح نیست. فقط براي ما این  
نویسنده  .  )1382دوست ما و تمام پولدارها و تمام آن کسانی که بر ما حکومت میکنند، دشمن ما هستند» (گورکی،  

ور میشود که هاي حزبی خود را به خواننده منتقل کند و مدام به او یادآجاي رمان میکوشد افکار و اندیشهدر جاي 
است: «مادر بیشتر اوقات  هاي سوسیالیستی و براساس افکار حزبی و انقالبی نوشته شده  این کتاب در پرتو آموزه

وحشت او میشد؛ از قبیل سوسیالیستها، سیاست،    ۀمردم کلماتی را تلفّظ میکنند که سابقاً مای  ةمیشنید که تود
ترین شخصیتهاي کتاب  لفظ «مادر» براي نام کتاب و یکی از برجستهحتّی انتخاب    شورش، انقالب و ...» (همانجا).

اندیشه هاي حزبی و حامل پیغامهاي کمونیستی است؛ مالکیت اشتراکی! «مثل این است که خداي  هم حاصل 
آمده! همه بوجود  ما  براي  براي همهجدیدي  براي همه، همه  اینطور درك  چیز  واحد! من  بصورت  زندگی  چیز. 

اید؛ چونکه فرزندان یک مادرید: حقیقت!» (همانجا). از دیگر  شما با هم رفیق هستید و از یک خانواده  ۀمیکنم... هم
(همانجا)، «ازخودگذشتگی   «مطالعۀ کتابهاي ممنوعه»  ، در کنار مصداقهایی چونمادرنویسی رمان  مصادیق حزبی

  ۀ«همبودن است:  ، تأکید بر سوسیالیست  (همانجا) و ...، «محدودیت در امر ازدواج»  افراد در راه حزب» (همانجا)
ناپذیر و آن حس برادري تمام کارگران  ما [کارگران جهان] فرزندان یک مادریم؛ فرزندان فکري واحد و شکست 

ن آسمان در قلب  دنیاست. این فکر به ما نیرو میدهد و مثل خورشید گرمیست که در آسمان عدالت میتابد و ای
  ۀنکت   کارگر است و یک فرد سوسیالیست هرکه میخواهد باشد و هر اسمی که میخواهد بر خود بگذارد» (همانجا).
اینکه رئالیسم سوسیالیستی به اصل فعالگري اجتماعی و خوشبینی هنري اعتقاد دارد (قزلسفلی،   :  1389دیگر 

باید چشم   چراکه)؛  20 اثر هنري  این مکتب، یک  به  دازي ترقّیاندر  ارائه دهد و در سیماي زمان حال  خواهانه 
از دیدگاه طبق را  اجتماعی ممکن  بهترین تحوّالت  از  اندازد و مفهومی  آینده نظر  نماید    ۀتحوّالت  کارگر عرضه 

نویسی و برانگیزاندن خواننده و تشویق او به  میکوشد در خالل حزبی  هلذا نویسند  .)99:  1377(سلدن و ویدوسون،  
مادر  بینی را به او تزریق کند. کاري که گورکی در رمان  نرمک امید و خوش داري، نرمارزه و ضدیت با سرمایهمب

«این پیروزي هنوز خیلی از ما دوره! در  به وسعت جشن کوچکی در اول ماه مه:  نخست، خوشبینیانجام میدهد. 
) و در  148:  1382دي و نشاط همراهه» (گورکی،  روز، اول مه؛ جشن مختصري میگیریم که حتماً با شاانتظار اون  

آید که تمام ملل سر بلند کند و فریاد بزنند: بس است! دیگر این  آزادي در آینده: «روزي می  ةادامه با تزریق وعد
زندگی را نمیخواهیم! و آنوقت کاخ قدرت رؤیایی کسانی که تنها به اتکاي حرص و آز خود قوي هستند، فرومیریزد.  

 . ز زیر پاي آنها جدا میشود و ...» (همانجا)زمین ا
است. در این    یم سوسالیسترئالیس نهايهاي اصلی رماسازي یکی از بارزهتیپ:  تحوّل شخصیتها  سازي وتیپ

 برخاسته  آن از که است ايطبقه ةکنندتوصیف دارد، را خود  خاصّ ویژگیهاي اینکه بره عالو شخصیت هر داستانها،
خود مشتق از نیروهاي جامعه و ماحصل کیفیات محیطی   هر تیپ)؛ به بیانی،  235:  1، ج1380(گلشیري،    است

اجتماعی است که قهرمان در آن بالیده و ازطریق او و سرگذشت اوست که مختصات آن محیط پدیدار میشود  
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نده باید بکوشد در راستاي  در ادبیات رئالیسم سوسیالیستی که نویس. از سوي دیگر )23و  21: 1362(ساچکوف، 
ایدئولوژیک کارگران بنویسد، شخصیتهاي موجود در داستانها در   بازنمود راستین تحوّل انقالبی و دگرگونسازي 

شده و عموماً از حالت یک فرد خنثی و ناکارآمد تبدیل به فردي مبارز و  طول داستان دچار تحوّل و دگردیسی  
(قزلسفلی،   میشوند  رمان  )43:  1391انقالبی  در  گورکی  تیپ  مادر.  به  دست  ـ  هم  تیپ  هم  و  میزند  آفرینی 

اي خاصند، دچار دگردیسی فکري میشوند. تیپ مادر (پالگی) که نام کتاب را  شخصیتهایش که نماد قشر و طبقه
اي است که پس از مرگ همسرش  زنان زحمتکش، ستمدیده و زجرکشیده   ةهم به خود اختصاص داده، نمایند 

ل وارد فضاي مبارزه و اقدامات سیاسی (پخش بیانیه، جابجایی کتابهاي ممنوعه و ...) میشود و با تحوّل  ازطریق پاو 
مبارزان جهان میشود! هموست    ۀ در اندیشه و شخصیت، تبدیل به زنی شجاع، بیباك، انقالبی و به تعبیري مادر هم

نمیتوان حقیقت را خاموش کرد» (گورکی،  «با دریاي خون هم    که در پایان داستان، فریاد عصیان سرمیدهد که:
. پاول (پسر مادر) تیپ دیگر این رمان، جوانی کارگر و سرخورده است که پس از مرگ پدرش میرفت که )1382

به سرنوشت نحس او دچار شود، امّا با درایت و تذکّر مادر و همچنین با دگردیسی در فکرش، مظهر مبارزي جسور،  
انقالبی میشود و ک اونها  تابهاي ممنوعه میخواند:  حزبی و  «کتابهایی رو که من میخونم، ممنوع هستن. خوندنِ 

قدغنه. چون حقایق زندگی توده رو میگه. این کتابها رو مخفیانه چاپ میکنن و اگه دست کسی ببینن، حتماً اونو  
شورد و درنهایت نیز  برتر می ۀ حبس میکنن» (همانجا)، جلسات مخفی برگزار میکند، علیه مقامات کارخانه و طبق

اي است که در  هاي حزبی در تحوّل این جوان تا اندازه عمر و جوانی خود را در راه حزب فدا میکند. تأثیر اندیشه
. برخی دیگر از شجاعت خواهد بود!» (همانجا)  ۀما نمون  ۀ«پسر شما براي همپایان رمان، مردم به مادر او میگویند:  

دار است که دچار تحوّل فکري شده، دل  مرفه و سرمایه  ۀناتاشا (نماد افرادي از طبقتیپهاي این رمان عبارتند از:  
از مرتبت واالي خانوادگی خود میکَند، به سوسیالیستها میپیوندد و در کنار مردم محروم به مبارزه میپردازد)؛  

تشکیالت شک دارند، در مسیر مبارزه دچار تردید میشوند)   ۀاندیشی که به سرچشم(تیپ انقالبیون خشک  ریبین
 و ...

رئالیستهاي سوسیالیستی به پیروي از رهبرشان لنین که معتقد بود  ها:  مادي پدیده  ۀریش گریزي و نمایش  دین
،  )7: 2007محرومند (لنین،  ۀ» و مذاهب عمالً ابزار استثمار طبقستهاافیون توده دینحق با مارکس است که «

ها و عوامل پدیدآمدن شکاف میان فقیر و  مسیحیت به ریشه نگاه خوب و مثبتی به مقولۀ دین نداشتند. بزعم آنها 
)، درحالیکه  137:  1379زند،  (شجاعی  دو را به آخرت حواله میدهد  و هر  ستاعتنا بی  غنی و آثار اجتماعی آن کامالً

اعتبار به  ماتریالیستیِ  گرایانهاثبات  هايیشهاند  سوسیالیستها  و    رئالیستی، که  و  ادبی   هنري  شکلهايواقعیت   و 
 و سوسیالیستی  اومانیستی  مادي،  تفسیري  تصویر و  ۀارائ، در پی  کرد می  رد و طرد  مبتنی بر متافیزیک رافراواقعی و  

عوامل  شناخت  کشف و    بدنبال  ،ي اجتماعیهاو پدیده  سازوکارها  ۀسببهاي سازند  تعیینبراي    بودند و  از انسان
داري و مظاهر  ). در نظرگاه آنها نظام سرمایه45:  1393آباد،  (صادقی محسن  ند شتمادي دا  منشأبودند که    ايعینی

«دهقانان بیچاره    :مادرشده که به قول نیکال در رمان    داران، حکومت تزاري و ...) سببآن (مالکان، اربابان، سرمایه
آیند و مانند مگسها در فصل پاییز تلف میشوند... این است  کودکان ضعیف و ناتوان بدنیا میاز گرسنگی میمیرند. 

وقتی که پاول دستگیر شده و به زندان میفتد، یکی از مأموران  ). 1382داري» (گورکی، واقعی نظام سرمایه ۀچهر 
ه پسرت احترام به خدا و امپراتور  «تو خودت مقصري که نتونستی بگیري بر مادر، به او میگوید: حکومتی با خرده

تثبیت این جایگاه و   ۀدر این عبارت، خدا و امپراتور در یک ردیف قرار میگیرند و وظیفرا تلقین کنی» (همانجا). 
عهد بر  خدا  با  پرورند  ۀهمردیفی  ابزارهاي  از  یکی  درواقع  سرمایه  ۀکلیساست.  حکومتهاي  نظام  تقویت  و  داري 
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روند تغییر فکري  برتر و حکومت در یک کاسه است.    ۀاست. دست کشیشها با طبقاستبدادي، کلیسا و کشیش  
مادر نیز قابل تأمل است؛ او که زنی مذهبی و براي کلیسا احترام قائل بود، بمرور و با تأمّل، به نقش محوري کلیسا  

ن است، ولی با وجود این  چیز روي زمین فراواها پی میبرد. او میبیند که: «همهو کشیشان در مهار و تحمیق توده
توده در فالکت زندگی میکند و نیمی دیگر در ثروت غرقند و هنگامی که میدید در شهرها معبدهایی پر از طال و  

هاي زربفت به تن  نقره که براي خدا بیفایده است، وجود دارد و در کنار کلیساهاي باشکوه و کشیشانی که لباده
آنکه متوجّه شود، کمتر  رفته «بیرما بیهوده منتظر صدقه هستند» (همانجا). رفتهدارند، مردمان فلکزده، لرزان از س 

نماز میخواند» (همانجا) و در بخشهایی از داستان حتّی به وجود خدا شک کرده و بر او خرده میگیرد: «درمورد  
ش ما رو حمایت نمیکنه؟ خدا حرف چندانی ندارم... اگر خدا وجود داره، چرا ما رو ترك کرده؟ چرا با قدرت رحمانی

ها و خفّتها، بدیها و هرگونه اعمال  چرا اجازه میده که مردم به دو طبقه تقسیم بشن؟ چرا رنجهاي بشر، شکنجه
 وحشیگري رو اجازه میده؟» (همانجا).

 
 رمان سیل آهن 
سیل آهن  قهرمانان رمان :  تصویري خوشبینانه در اثر  ۀارائمحروم،    ةنویسی و توجّه به تودرئالیسم، حزبی

دهقانانی که در اصل، کارگرانی مهاجر بودند و سالها پیش به آن نواحی   دهقانان هستند.  فرودست و  ۀنیز از طبق
بودند:   واقع شده  و بعد مورد استثمار قزاقها  اجنبیها  آمده  «مهاجران بصورت کارگران روزمزد قزاقها درآمدند و 

جامعه را به دوش    بار تمامینامیده شدند. قزاقها به هرطریق ممکن آنان را استثمار میکردند... رنج و زحمت مشقّت
شیطان» و یا «مزاحمهاي کثیف» خطاب    ۀآنان میگذاشتند. با لحن تحقیرآمیزي آنها را «ارواح شیطان»، «الش

م.    1917جاي این رمان واقعگرا، به انقالب اکتبر  در جاي   سرافیموویچ الکساندر   ).1360،  سرافیموویچمیکردند» (
دست  بهقانان از مفاهیم حزبی را توصیف میکند: «دهقانان فقیر دستها اشاره و گاه هم میزان درك دهتوسّط توده

آثار بورژوازي را محو کنند و ازآنجاکه میپنداشتند هرکس دو تا شلوار داشته باشد، متعلّق به   ۀ هم دادند تا کلی
بیرون کشیدند و بین  ها را شکستند، محتویات آنها را  یک گشتند، قفلها و جعبهبهها را یکبورژواست، خانه  ۀطبق

برابري همین بود» (همانجا).    ةخود تقسیم کردند و هرچه که پوشیدنی بود، به تن خود پوشاندند. درك آنها از اید
ها و منشهاي حزب بلشویک است. او  هدف سرافیموویچ از نگارش این رمان، الگوسازي و توصیف و ترویج اندیشه

در نوروسیسک «جهنمی از کثافته: آلمانا، ترکها، منشویکها، سوسیال   ند:باقی احزاب را ناشایست و غیرموجّه میدا
انقالبی ما... همشون میتینگ برگزار میکنن، همشون بحث میکنن و داد و بیداد راه    ۀرولوسیونرها، کادتها و کمیت

 میندازن و ...» (همانجا).  
سیل  ؛ این مسئله اساس تحوّالت حزبی در رمان  الگویی براي طبقات فروتِر دیگر نواحی  ۀانقالب اکتبر روسیه بمنزل

است. اوج این مسئله (الگوي انقالب و قدرت شوراها) در پایان داستان دیده میشود؛ آنجا که سیل «اجنبیها»  آهن  
پس از پشت سر گذراندن مسیر طوالنی و دشوار به ارتش سرخ میپیوندند و بواقع آهنین میشوند، خود مقیاس  

هاي غیرقابل عبور و  اند: «احساس میکردند که گرچه استپهاي وسیع، کوهها و خلق روسیهکوچکتري از بلشویک 
چیزي را چیزي را که در روسیه خلق شده بود، همانجنگلهاي کهنسال، آنها را از روسیه جدا کرده بود، امّا همان

ي به مقیاس جهانی خلق کرده  که سایر رفقا با گرسنگی، برهنگی و پابرهنگی، بدون وسایل مادي یا هر کمک دیگر
تنها دیگر  بودند، اینان به مقیاس کوچکتر در همینجا بتنهایی خلق کرده بودند» (همانجا). باري در پایان داستان، نه

اول داستان خبري نیست، بلکه افراد در قالب یک کلِّ منسجم، قدرتمند و در    ةپاشیداز آن قشون مغشوش و ازهم
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اي وجود داشت، نه گروهانی، نه گردانی و نه هنگی، تنها  تجلّی میشوند: «دیگر نه جوخه یکپارچه م  ةهیأت یک تود
عظیمی که با گامهاي بیشمار حرکت میکرد، با چشمان بیشمار نگاه    ةاي وجود داشت؛ تودفشردهعظیم درهم  ةتود

تفسیري خوشایند از میکرد و با قلب بزرگی میتپید» (همانجا). همینجاست که نویسنده درصدد است تصویر و  
  دگردیسی قشون مهاجران و تبدیل   با خلق  رافیموویچسمقاومت و ایستادگی در راه مبارزه ارائه دهد؛ به دیگر تعبیر،  

واقعیت خوشایند را به مخاطب القا کند که  ضعیف و زبون به یک کلِ مستحکم و منسجم میکوشد این    ةتود  آن
هاي محروم میتوانند با اعتماد به حزب و قدرت شوراها و نیز با صبر و استقامت در مسیر انقالب و مبارزه به  توده

 موفقیتهاي چشمگیري برسند.  
رهبران باذکاوت و    ةکوژوخ، شخصیت محوري و نمایند   تیپسیل آهن،  رمان  در    :تحوّل شخصیتها سازي وتیپ

بیباك    ةمتّحد، یکدل و مستحکم میسازند. این فرماند  ةو آشفته، یک تودپاشیده  ازهم  ةآهنینی است که از یک تود
هاي انقالبی، وضعیتی اسفناکی پرولتاریاست و بار اصلی داستان بر دوش اوست، پیش از پیوستن به توده  ۀ که از طبق

  ، مادرش را بیاد آورد که گرچه هنوز نسبتاً جوان بود  ةچهر  .بیسوادي و یکنواختی  ،گرسنگی  ،کندن   جان«دارد:  
پدرش در  ...  پوشیده شده و گود افتاده شده  قمیعوچروکهاي  اي پیر از چین ولی صورتش همچون صورت عجوزه

آنها با فقر وحشتناکی زیسته    .ا چیزي عایدش نمیشدامّ   ،وار جان میکندسراسر عمر کارگر روزمزد بود که برده
آهنینی مبدّل میشود که  و آرواره   رهبر یکدنده  جا). امّا کوژوخ پس از پیوستن به نیروهاي انقالبی به» (همانبودند

محروم میکند: «او میخواست    ۀهیچگاه در مقابل مشکالت وانمیماند و تمام توانش را مصروف خدمت به مردم طبق
دربرابر تیپ  ی با آنها مینمود» (همانجا).  هاي فقیري قرار دهد که احساس یگانگی جداناشدن خود را در خدمت توده

کوژوخ، تیپ پرنس میخالدس گرج دیده میشود. گویی نویسنده، این تیپ را عامدانه انتخاب کرده تا ارزش کنشها  
اي است  کوژوخ را دوچندان نمایان کند. میخالدس در واقع، تیپ افسران پرزرق و برق و بیعرضه  ۀو منشهاي مدبّران
  ۀ نگهداري یک موضع نظامی مختصر را نیز ندارند. درنهایت هم وقتی که اجنبیها به دست  ۀو عرض  که توان رهبري

  ة پرنس میخالدس حمله و آنها را غافلگیر و تارومار میکنند، او با خود چیزهایی میگوید که دور از شأن یک فرماند 
بدنوطن امون  به من  تنها  اگه  نکشن...  منو  اونا  است: «اگه فقط...  از  دوست  میکنم...  براشون  بخوان  ، هرکاري 

کالشون، مرغاشون مراقبت میکنم... ظرفاشونو میشورم... زمین شخم میزنم... کود میکشم... اگه اونا فقط زندگیمو  
 به من ببخشن... از وطنم، مادرم... عشق و شرفم چشمپوشی میکردم» (همانجا). 

 ابزاري است کارآمد و  سوسیالیستهاگفته شد که دین در نظرگاه    ها:مادي پدیده  ۀگریزي و نمایش ریش دین
نیز دیده میشود؛ خاصه اینکه    سیل آهناین مختصه در رمان    ها.تودهتحمیق  تخدیر و    برتر به منظورطبقه    ۀساخت

ناباوري  همه، کوشش نویسنده در این راستاست که نشان بدهد خدابلشویکها اساساً به خدا هم اعتقاد ندارند. با این
بودن منافاتی ندارد و آدم میتواند خوب و انسانی زندگی کند، بدون آنکه به خدا اعتقاد داشته باشد. براي  با انسان  

و   اومدن  اونا  ندارن...  با خود میندیشید: «بلشویکها به خدا اعتقاد  مثال، گرانی گورپینا که زن خداباوري است، 
بها بسرعت جیم شدن... خدایا به بلشویکها قدرت بده، فراموش کن که به  چیز رو زیرورو کردن. افسرها و ارباهمه

اعتقادن. باألخره اونا که غریبه نیستن، از خودمونن... این بلشویکها از کجا اومدن... وقتی رسیدن اینجا  کائنات بی
، نه براي قزاقها».  همه یکصدا فریاد زدن «زمین مال کسیه که روش کار میکنه و مردم باید براي خودشون کار کنن

فروتر به مسائلی چون    ۀدادن بدبختیهاي طبق  اونا آدماي خوبین» (همانجا). سوسیالیستها و بلشویکها بجاي حواله
ها را نه در مشیّت  بدبختیها و معضالت توده ۀها میپردازند و ریشخواست خدا و تقدیر، به نمایش بُعد مادي پدیده

رام و قانعِ فرودین،   کشی از طبقۀاکمان و بورژواها میبینند که با استثمار و بهرهو فرمان الهی که در ستمکاري ح 
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اسباب کامگاریهاي خود را فراهم کنند. همچنین کشیشها که نمایندگان خدا بر زمین محسوب میشوند و انتظار  
طبقات باالیی جامعه و   در رستۀ سیل آهنمیرود که رفتاري خداگونه داشته باشند، در آثار آنها و خاصه در رمان 

برتر،    ۀروست که در جریان انقالب اکتبر، کشیشان بعنوان افرادي از طبق  در کنار بورژواها قرار میگیرند. از همین
کنشهایشان همواره    ۀتنها عامل خیر نیستند، نتیجدشمنان مبارزان دیده میشوند. آنها در نظر انقالبیها نه  ۀدر جرگ

اي پیش میومد، کشیش شروع میکرد به دعا  ترکیه هروقت حمله   ۀها تو جبههاست: «بچّهمعکوس و به ضرر توده
سیل آهن  کپه کشته بود که تو میدون پر میشد» (همانجا). در رمان  خوندن. ولی هرچه که بیشتر میخوند، کپه

لوانان با واو عطف، بورژواها و کشیشها را در کنار هم مینشانند:  هنگام گفتگوي ملوانها با اجنبیها میبینیم که م
قتل فجیع کشیش به دست    ة«کی بورژواها و کشیشها رو گردن زد؟، ملوانها» (همانجا). و اجنبیها هم از خاطر

ش  یین که یقهاو یاد میکنند: «کشیش ما تازه از منبر آمده بود پا  ةانقالبیها و رفتار متفاوت مبارزان انقالبی با جناز 
رو گرفتن و ترتیبش رو دادن!... اونقدر موند جلو کلیسا که بو گرفت. کسی هم پیدا نمیشد که زحمت دفن کردن  

 اونو قبول کنه!» (همانجا). 
 

 رمان چگونه فوالد آبدیده شد؟ 
تودرئالیسم، حزبی  به  توجّه  و  اثر  ةارائمحروم،    ةنویسی  زندگینام :  تصویري خوشبینانه در  رمان    ۀ این 

در آن به شرح ماجراهاي زندگی حزبی خود    نیکالي الکسویچ آستروسکیخودنوشت و الجرم اثري واقعگراست و  
اي کارگري و زحمتکش  از خانواده پرولتاریا،    ۀشخصیت اصلی داستان یعنی پاول، نوجوانی از طبق  پرداخته است.

ایستگاه قطار شکل میگیرد.    ۀکارگریش بطور رسمی پس از اخراج از مدرسه توسّط کشیش، در بوفاست که زندگی  
سپس دست سنگینش را  ـ خوب ایناها   !واردآهاي تازه «  ورودش، یکی از گارسنها به او میگوید: ۀآنجا که در لحظ

میبینی که یکیش    .حاضر داشته باشی  اینها را همیشه باید  ـ  ل دادفرودآورد و او را بطرف سماورها هُ  ولپا   ۀبر شان
خرد    ودك و دهنت ر   ،تکرار بشه  ها فردا اگامّ  ،امروز بهت میبخشم واین .آمده دومی هم نفسش بند  ،شده  خاموش
در ادامه، او وارد مبارزه    ).7  :1357(آستروسکی،  »  آغاز گشت  او  زندگی کارگري  طریقبدین  ... ؟!فهمیدي  .میکنم

ناپذیر  «تنها یک حزب است که انقالبی و تزلزلهاي حزب بلشویک تا پاي جان پیش میرود:  میشود و در راه آموزه
نویسنده در این اثر مصروف تبلیغ و ترویج شعارها    ةاست... و آن حزب بلشویکها است» (همانجا). الجرم تالش عمد

ها و شعارهاي خود را در آگاهی ناپذیري ایدهما این است که بطور خستگی  ۀوظیف«:  هاي حزبی میشودو اندیشه
آنها جایگزین سازیم... بخاطر بسپارید که لنین میگفت: ما پیروز نخواهیم شد اگر میلیونها و میلیونها زحمتکش را 

کتابهاي موردنظر   ۀمطالعشدن، مطالعه نقش مهمی دارد؛ خاصه براي تغییر و حزبی به مبارزه نکشیم» (همانجا). 
داري  «طی دو سال جلد سوم کاپیتال مارکس مورد مطالعه قرار گرفت، ظریفترین مکانیسم استثمار سرمایه  حزب:

چیز باالتر است، حتّی از  هاي سوسیالیستی از همهحزب و اندیشهدر نظرگاه پاول،  برایش مفهوم شد» (همانجا).  
ان  احساس، عاطفه سوسیالیستی تعلّق خواهم داشت، آنگاه به تو و نزدیکان دیگرم»    ۀدیشو عشق: «من اول به 

پیوند کارگران در سطح جهان است:و    (همانجا) و  اتّحاد  وارد حزب    ۀ«هم  حزب، عامل  برادرند... رفقا  پرولترها 
 ملل را در تمام جهان برقرار میکنیم» (همانجا).   ۀکمونیست بشوید... اگر اعتماد کارگري ما یاري کند، برادري کلی

   چند تیپ معروف این رمان عبارتند از:   :تحوّل شخصیتها سازي وتیپ
هستم، طرفدار دلیري، طاقت    اووددار مطلب اساسی  پاول: کیفیت این تیپ را باید از زبان خودش شنید: «من طرف

و تحمّل بیحدوحصر، این تیپ انسانی هستم که میتواند مصائب را تحمّل کرده، بدون اینکه نزد هرکسی به آن 
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اهمیت است» (همانجا).  تظاهر کند. من طرفدار چنین تیپ انقالبیم که نفع فردي درمقابل نفع عمومی در نظرش بی
آفریند؛ مبارزي کوشا،  کردن صفات یادشده در پاول، الگوي پوالدینی براي مخاطبان حزب می  جستهنویسنده با بر 

ماندن حزب نفس میکشد.  شده در ساختار حزب است و اصالً براي زنده  ناپذیر، فداکار و پیگیر. وجود او حلخستگی
است؛  م این صفات را بدو بخشیده خون و تا واپسین نفس در خدمت حزب است؛ حزبی که تما ةاو تا آخرین قطر

گري شناخته میشد: «ممکن است همسایگان،  چراکه پیش از پیوستن به حزب و ایجاد تحوّالت فکري، به اوباش
الت این کار را کرده باشد» (همانجا)؛ یا «این پاوکا کورچاگین بزرگترین التهاست!»    ةبخصوص پاول کورچاگین پسر 

 (همانجا).  
رمان عبارتند از: ژوخراي: تیپ افرادي که مسئول ساماندهی، هدایت و رهبري نیروها، جلب و  دیگر تیپهاي این  

جذب کارگران، مشوّق شورش پرولتاریا علیه بورژوایند. او نیز پیش از دگردیسی فکري و حضور و پیشرفت در  
 حزب، کودکی شرور بود.  

افکار حزبی بیندیشند، به زور بازوي خود متّکیند.    آرتم: تیپ کارگران محروم و زورمندي است که بیش از آنکه به
و   وارد حزب کمونیست میشود  و تحوّل شخصیت،  با دگردیسی  امّا  نیست،  است، شجاع  قلدر  اگرچه قوي و  او 

 چون رئیس شوراي شهر را بدست میگیرد.    پستهاي کلیدي
در این رمان، کشیش که فردي فربه و گوشتالو با چشمانی شریر    ها:مادي پدیده  ۀگریزي و نمایش ریش دین

است، سرِ پاول را بخاطر سؤالی که در ذهن دارد، به دیوار کوفته و براي همیشه از مدرسه اخراجش میکند: «کشیش  
دو گوشش را گرفت و بنا کرد سرش را به دیوار کوبیدن. یک دقیقه بعد، پاول را که خُردوخمیرشده و سخت  

میگوید: «کشیش خیلی ترس او  پاول در وصف  از داستان،  پرت کردند!» (همانجا). در بخشی  راهرو  به  بود  یده 
مهم دیگر این است که کشیش اساساً مخالف و دشمن حزب است. در    ۀتوز بود» (همان). نکتبدجنس و کینه

ارزان خنثی شد، نویسنده کشیش  چینان علیه حزب صورت دهند، امّا با درایت مبجریان قیامی که قرار بود توطئه
آرامش خاطر میداند:    ۀاو و فرزندانش را مای  چینان قرار میدهد، بلکه بازداشتتنها در ردیف توطئهاو را نه  ةو خانواد 

همقطارانش بازداشت کردند.    ۀ «از قیام جلوگیري شد.. در همان شب در شپتوکا کشیش واسیلی را با دختران و کلی
ها دیگر  متن رمان، بساط مذهب، پس از انقالب اکتبر برچیده میشود و توده  ۀ(همان). بر پای  اضطراب برطرف شد!»

نشین روستا، سر راه مسلخ کنیساي قدیمی یهودیان  براي اعتقادات دینی ارزشی قائل نیستند: «در مرکز یهودي 
است، نبود. گویا چیز بسیار بدي  واقع است... دیگر آن رونق سابق را نداشت و زندگی خاخام نیز آنطوریکه او میخو

رویداده که... جوانان بدون احترام به خاخام نگاه میکنند. درست است که پیرمردان هنوز حرام    1917در سال  
 ها کالباس گوشت خوك را که خدا حرام کرده میخورند!» (همان). زیادي از پسربچّه   ةنمیخورند، ولی عد 

ست رمان   شک
از  شکست  قهرمانان رمان  : تصویري خوشبینانه در اثر ۀارائمحروم،  ةه به تودنویسی و توجّرئالیسم، حزبی 

سنگ)  پنجم کتاب (دهقانان و کارگران معدن زغال  جنس مردم فرودستند؛ یعنی کارگران و دهقانان که عنوان فصل
فرودین و قهرمانیست که درنهایت جانش    ۀانگاري از طبقاند. ماروزکا کارگر بیسواد و سهلرا به خود اختصاص داده 

انقالب فدا میکند. در رمان   الکساندر  شکست را در راه مبارزه و  ، کارگران و دهقانان همپاي همدیگر میجنگند. 
ارتش سرخ در    با  همراه  و  هبه حزب کمونیست پیوست  شکستکه خود پیش از نگارش رمان    الکساندروویچ فادیف

)، در این  3115:  1384پرداخته بود (خزائل،  نبرد  به  و مهاجمین ژاپنی  کلچاك  ل  علیه آدمیرا و  جنگهاي داخلی  
 .  ها را رهبري میکنندتوده   ،که چگونه کمونیستها  هدد  نشانرمان حزبی میکوشد  
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هاي حزبی این رمان «جنگ» است. قهرمانان این داستان پارتیزانها هستند که فادیف خود  یکی از اصلیترین اندیشه
سون تصمیم لوینهاي پارتیزانی در رمان فراوان بچشم میخورد: «مدّتی در رکاب آنها جنگیده بود و لذا صحنه

به خطوط راه آهن    ،گرفت ازطریق راه مخفی جنگل که سالیان متمادي پاي هیچ انسانی آن را لمس نکرده بود
  ، آلود در یک شب مه  ،ایش را کار گذاشتاو تصمیم به حمله گرفت و چارنکو با عجله مینه ...  دسترسی پیدا کند

  . آهن ظاهر گشتناگهان در روي خطوط راه  ،دشمن رسانده بود  ۀدرحالیکه مخفیانه خود را به منطق  بوفدو  ۀدست
  ،با صداي انفجار  ساخت.جدا    ،وارد کند  آنهااي به  لطمه   کهن آهاي مسافري بیه بواگنهاي باري را از کو  ،ارنکوچمین  

پارتیزانها    .روافتادندفدر فضا لرزیدند و بروي خاکریز    د.ر میان دود انفجار دینامیت به هوا بلند شدنریلهاي شکسته د
تی براي درك این مطلب به  مین را به سیم تلگراف پیچیدند تا اشخاصی که بعدها آن را میبینند مدّ  ۀدنبال  ۀرشت

هاي  . دیگر مؤلفه)1360» (فادیف،  یخته استمغز خود فشار آورند که چرا و چگونه این رشته به سیم تلگراف آو
اش  آوردن ورقۀ مأموریش باید چکمهمستقیم به اصطالحات حزبی: «او براي بیرون    این شاخصه عبارتند از: اشارة

درمی ناحیهرا  کمیتۀ  ـ  آفرینش  آورد.  با  الگوسازي  (همان)؛  یون... سوسیالیست»  انقال.. ب...  در...یایی...   ... ...اي 
اي  تنها کلمه«متلیتسا بسوي پنجره رفت و خاموش در سکوتی پرنخوت ایستاد... او نهشخصیتهاي قهرمان و مقاوم:  

«هنگامی که قزاقها جلو دویدند و  ،  بر زبان نراند، بلکه در تمام طول بازجویی حتّی نگاهی به آنها نکرد» (همان)
پاهاي متلیتسا را میکشیدند، او هنوز علفها را چنگ میزد، دندانهایش را بهم میسایید و میکوشید تا سر خود را باال  

طبقاتی در قالب گزارش    ۀاشاره به فاصل  ؛افتاد و برروي زمین کشیده میشد» (همان) بگیرد. ولی نومیدانه فرومی 
هاي سرخورده  انقالب توده  ةرئالیسم سویالیستی باید آیند  ةذکر شد که نویسندامّا    ).176همان:  (  «ارباب ـ رعیتی»

فرودین القا کند که در پرتو    ۀخواهانه بتصویر بکشد و این باور را به طبقترقّیاندازي زیبا و  را در اثر هنریش با چشم 
این مؤلفه بیشتر در هیأت ترسیم سرزمین موعود نمود    شکستدر رمان    .اي درخشان در انتظار آنهاستحزب، آتیه

بتواند به سر خسته و    او  اي فکر میکرد که سرزمین موعود در پیش دیدگانش ظاهر شود وتنها به لحظه «  مییابد:
توصیفات نویسنده درخصوص کیفیت این سرزمین، گویی آمال و آرزوهاي    » (همان).ببخشد  یآرامش  شپریشان 

اکتبر در    ة«ستار تحقّق عینی این وعده در پایان داستان و البته در واقعیت هم دیده میشود؛    محروم است.  ۀطبق
قرن یعنی انقالب اکتبر رخ مینماید و تاریخ را به دو پاره    ۀآسمان تاریخ جدید درخشیدن گرفت و بزرگترین حادث

  ولی نمود عینی این مؤلفه در داستان هاي غیرطبقاتی» (همان).  تقسیم میکند: تاریخ جوامع طبقاتی و تاریخ جامعه
جنگل، باتالق و کمین جان سالم بدر میبرند و به مزرعه (سرزمین    ۀاز مهلکسون و دیگر پارتیزانها  آنجاست که لوین
عنوان رمان فادیف اگرچه «شکست» نام دارد، او با ترسیم و تصویر سرزمین موعود در هیأت رمان    موعود) میرسند.

فرودین جامعه نشان میدهد؛ تصویري شبیه به بهشت؛ بهشتی  ۀآرامش و اطمینان را به طبق  خود، شوکت، قدرت،
 حاکم و بورژوا میگذرد.      ۀکه از مسیر انقالب، مبارزه و نبرد علیه طبق

مشاهده میشود، ماروزکاي کارگر و  شکست  اي که در رمان  دو تیپ برجسته:  تحوّل شخصیتها  سازي و تیپ
کارگران ویالن و ولنگاریند که با ورود به حزب و مبارزه، دچار تحوّل    ةتیپ ماروزکا، نمایند  روشنفکرند.متچیک  

شده و در راه هدفهاي واالي حزب جان میدهند. او پیش از آنکه به یگان پارتیزانها بپیوندد، رفتارهاي خام و ناپخته 
خودش بعنوان یک پارتیزان  بجایی میرسد که دیگر: «به    زیاد دارد، امّا همین شخصیت در ادامه و پس از دگردیسی،

  آیینه  چون  و  مینمود  درخشان  تفنگش  ، ب بودزینش مرتّ  رگبازوس  ،میکرد   ؛ اسبش را خوب تیمارجدي نگاه میکرد
مواره مورد اعتماد واقع شود و به این طریق  ه  میتوانست  و داشت  قرار  همه  پیشاپیش   همیشه  رزم  در  و میزد  برق

مربوط به   شکست بارزترین دگردیسی شخصیتی رمان  » (همان).ش قرار میگرفتن راامورد احترام همقط محبوب و  



 1-26 صص ،79 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401آذر  ؛)ادب بهار(فارسی  نثر  و نظم شناسی سبک /   14

دزد و القید، درحالیکه به سرزمین موعود میندیشد، به    ةهمین ماروزکاست و در پایان داستان، ماروزکاري میخوار 
ود ازسر گذراندن فرازونشیبهاي فراوان،  استقبال مرگ میرود. دربرابر تیپ ماروزکا، تیپ متچیک وجود دارد که با وج 

  ة باز هم دچار تحوّل شخصیتی و فکري نمیشود و همان فرد ترسو و ضعیف روز نخست باقی میماند. تیپ او، نمایند 
در واق نویسنده    روشنفکران و تحصیلکردگانی است که نویسنده بوجود آنها براي وقوع انقالب هیچ اعتقادي ندارد.

در  فرودست نبوده،    ۀ که از طبق  پردازي رمانتیکفردگرا و خیال   ،دخواهک که فردي است خوبا خلق شخصیت متچی
نان نداشته، نشان میدهد که در راه حزب و انقالب، جایی براي   ۀوقت دغدغهیچو  هاي روشنفکر بدنیا آمد خانواده

شخصیت او بقدري سست است که حتّی پس از احساس شرم و   بورژوا و افراد روشنفکر و ضعیف نیست.  ۀطبق
را    میبرد، جسارت خودکشی را هم ندارد: «او ناخودآگاه رولورش  شکنجه از رفتار زشتش، وقتی دست به اسلحه
او قدرت    .خواهد کشتنخودش را    ا او خوب میدانست که هرگزامّ   ،بیرون آورد و با ترس و دیرباوري به آن خیره شد

از خودش زیرا در جهان هیچ  ؛خودکشی نداشت این رمان،دوست نداشت...  چیز را بیش   » (همان). دیگر تیپ 
، همواره از آرمانهاي انسانی ضعفهاي انسانی  ۀاي زیرك و مقتدر است که با وجود همفرمانده   سون است؛ او نمادلوین

اي کارگر ـ  رسیدن به سرزمین مألوف رهبري میکند. او نیز که در خانواده   ۀتا لحظو طبقاتیش دفاع، و یگان را  
شناس و بادرایتی از طبقۀ فروتر است که به منصب  افراد شجاع، زیرك، وظیفه  ةدهقان متولّدشده و بالیده، نمایند 

 هاي حزبی میکنند.  فرماندهی میرسند و جان و مال خود را فداي آموزه
، نگاه توأمان با استخفاف و انتقاد به دین  شکست در طول رمان  :  هامادي پدیده  ۀایش ریش گریزي و نمدین

با رد وجود خدا: اکو،    پرسید:  د،آمیز میخندیء استهزا  که  جوان لنگ«   دیده میشود؛ گاه   ؟ن خداي تو یکجاست 
گرفتنِ نمادهاي مذهبی مثل «شلیک    و گاه با نشانه؛  !» (همان)ابلیس قسم که خدایی نیست  ! بهخدایی وجود نداره

 عامدانه به صلیب» (همان).  
هاي تخفیف مذهب، توهین به کشیشهاست که آنها را افرادي احمق نشان میدهد؛ موجوداتی یکی دیگر از عرصه

  ابله که حتّی توانایی حراست از همسران خود را هم ندارند: «پارتیزانها هریک به نوبت داستانهاي رکیکی میگفتند 
آنها کشیش کودنی ظاهر میشد که زنی هوسباز داشت و سرانجام جوانی ماجراجو... توجّه زنش را به    ۀکه در هم

متلیتسا به دستور  ستیزانه در این داستان آنجایی رقم میخورد که  اوج نگاه مذهبخود جلب میکرد» (همان).  
  ة ود. او در این عملیات درمییابد که فرماندبراي انجام عملیات اکتشافی بسمت روستاي خوانیخدزا میرسون  لوین

اش را در  کشیش ده سکنی دارد. کشیش در این داستان همدست قزاقهاي خونخوار است و خانه   ۀقزاقها در خان
شدن پارتیزانها در دهکده، کشیش را براي  خاطر پس از شکست قزاقها و ساکن  اختیار آنها قرار میدهد. بهمین 

سون در مقام فرمانده اگرچه از کشتن کشیش میگذرد، هیچوقت به او و  لوین سون میبردند. لوین تصمیمگیري نزد  
رخدادها علل   ۀوجه قبول نمیکند. در نظرگاه او، همحرفهایش ایمان ندارد و همچنین باورهاي خرافی را نیز بهیچ

ها را در باورمندي  تی و فالکتِ تودهمادي دارند و نه علل نامعلوم و متافیزیکی؛ براي مثال او سبب بدبخ  ۀو ریش
«هنگامی که میلیونها انسان در کشورمان در میان فقر و کثافت زندگی میکنند و در زیر    آنها به موهومات میداند:

آفتاب تنبل و دیرگذر با گاوآهنهاي چوبی عصر حجر، زمین را شخم میزنند و به موهومات باور دارند، اینان به  
موهوماتی که از انسان، موجوداتی بیکاره و بیمصرف میسازد! و  صرف بدل میشوند» (همان).  مردمی بیکاره و بیم

شدن به یک موجود انقالبی و کارامد، نخست باید به اعتقادات واهی و متافیزیکی پشت کرد و  لذا براي تبدیل  
 ها بود. هاي مادي و حقیقی پدیدهبدنبال ریشه
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 رمانهاي فارسی 
 رمان چشمهایش 

در   بزرگ علوي ـ نه فقط : تصویري خوشبینانه در اثر ۀارائمحروم،   ةنویسی و توجّه به تودسم، حزبی رئالی
ایران بشمار میرود    ةمؤسّسان حزب تود  ةشمار اعضاي حزب توده، بلکه ـ با همکاري گروه پنجاه و سه نفر، در زمر

وضع زندگی مبارزان سیاسی   و آشکار،  مارکسیستیرنگ   هاي این نویسندهنوشته لذا در  ).  21:  1358(دستغیب،  
توصیف میکند فضایی است خفقانزده، ملتهب، مبارزاتی چشمهایش بنحو بارزي نمایان است. فضایی که علوي در 

وبویی کامالً حزبی دارد و هنرمندي که علوي براي الگوسازي  رضاشاه. داستان این اثر رنگ  ۀوخطر در زمانو پرخوف 
نقّاشی است حزبی،در رمان   ایران و هنرمندي  متعهّد و دغدغه مبارز، خلق میکند،  نقّاش  بزرگترین  مند. او که 

از آنها نمیکشد،    معروف و مشهور در سطح جهان است، باوجود درخواستهاي پیاپی رجال جامعه، هرگز تابلوي 
تی» و «جشن کشف حجاب» را در  هاي رعیدرصورتیکه تصویر آقارجب نوکرش را بارها کشیده و تابلوهاي «خانه

. مقاومت، درد و رنج، دیگر عنصر تعالی و رمز موفقیت هنرمندي  )17:  1387(علوي،    نهایت اعجاب آفریده است
  ۀ است که علوي بعنوان الگوي حزبی بتصویر میکشد و بطور ضمنی به مخاطب خود القا میکند که رسیدن به مرتب

مونه خداداد که مبارز سیاسی در فرنگ است، به فرنگیس یادآوري میکند  این استاد، کار هر شخصی نیست؛ براي ن
اي که اینجا دور خود  اي، در حلقه اي. در محیطی که در تهران پرورش یافته«تو هرگز زجر ناکامی را نچشیده  که

که  اي، نمیتوانی هنرمند بشوي. کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده، کسی که از سرما نلرزیده، کسی  کشیده
سیاسی شب تا سحر بیخواب نمانده، چگونه ممکن است از سیري، از گرما، از پرتو آفتاب صبح لذّت ببرد» (همان).  

عنصر حزبی این رمان است. فرنگیس که دختر ارباب است، وارد تشکیالت سیاسی میشود و در کنار    بودن دیگر
چیزشان در حزب خالصه  کامالً سیاسیند و همهنامه تایپ میکند. خداداد و استاد هم که شخصیتهایی  آنها شب

 دادیم قرار  لیحلتوهیتجز مورد هم  را دلش ي ندا یحتّ نداشت،  ی شخص ۀجنب زی چچیه استاد ي«برا   میشود، بطوریکه
گریزي به  ازاینرو با عشق.  کرد» (همان)ی م خفه را هم ندا نیا آمد،ینم سازگار بود، بندیپا آنها به که یاصول با اگر و
اینکه آن دختر دهد وینم تیاهم فرنگیس ییبایز را   ياری بس متهايینامال و مرارتها ماکان، جذبِي  برا  علیرغم 

رد. همین سیاسی یگیده میناد را او  احساساتِ و های فداکار و کندی م نگاه او عشقِ به ینیبدب با کند، استادیم تجربه
ي شهوانی و خطرناك را  چشمها  آن نبرد و  یپ آن زن وجود یِژرفا به چوقتیبودنِ صرف استاد سبب میشود که ه 

ساخت رمان وجود دارد و البته با روساختش در تعارض است، ترسیم امید  دیگري که در ژرف ۀنکتبتصویر بکشد. 
 يدیناام به انی پا در  تصویري خوشبینانه در اثر است. اگرچه در روساخت ماجرا، مبارزان، یعنی روشنفکران  ۀو ارائ

، امّا فردفرد آنها در طول مبارزه به پایان خوشبینند. براي مثال خداداد که جوانی رنجور و  شوند یم دچار  أس ی و
کرده، امّا امیدش  شده، با اینکه در اسفبارترین صورت ممکن بدنیا آمده و زندگیاش نیز قطع بیمار است و بورسیه

«خودم میدانم که عمر من زیاد  به مبارزه را ازدست نمیدهد و اینگونه خوشبینیش را براي فرنگیس وصف میکند:  
طوالنی نیست. چند سال دیگر بیشتر زندگی نخواهم کرد. امّا خوشبخت هستم. براي من یقین است که کاري دارم  

مسلول نجات پیدا خواهند کرد. این مرا خوشبخت میکند. این    ۀبچ  انجام میدهم. در عرض ده سال دیگر اقالً صدها
هنر، فرنگیس را امیدوار نگه میدارد: «امّا    ۀهموست که با حرب.  لذّتی است که از مبارزه نصیب من میشود» (همان)

ماکان هم استاد  .  ناامید نباش! هنوز دیر نشده! میتوانی خوشبخت بشوي. راه هنر هنوز بروي تو باز است» (همان)
«او خوش بود به  مصیبتها و بگیروببندهاي حکومت، هرگز امیدش به مبارزه و آزادي را ازدست نداد: ۀعلیرغم هم

اینکه دارد فداکاري میکند. او امیدوار بود و لذّت میبرد. هنگامی که دلهره داشت، موقعی که روزها رفیقان او را به  
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مردمی را که دوستشان    ةهاي آنها آویزان میکردند، آیندو وزنه به بیضه  سیاسی میبردند و دستبندشان میزدند  ةاراد
 . آل خودش بهره میبرد» (همان) آورد و از این شکنجه و عذاب به نفع خودش، به نفع ایده داشت، درنظر می 

، با روایت زندگی دختري روبرو هستیم که عاشق استاد  چشمهایشدر رمان  :  تحوّل شخصیتها  سازي و تیپ
و به قول    شدهماکان بوده و براي جلب رضایت او وارد دنیاي مبارزه میشود؛ دختري که در نعمت و رفاه بزرگ  

ام. خوشگلی من بالي جان  بدبختی من در رفاه و آسایشی است که از طفولیت در آن نشوونما یافته  ۀخودش: «ریش
سیاسی   ةآرام وارد فضاي مبارز در طول داستان، دختر آرامزندگی بیدردسر» (همان).    ۀوشگلی به اضافمن بود. خ 

نخست در فرنگ با خداداد، یکی از مبارزان سیاسی خارج از ایران،    دگردیسی شخصیت میشود.و در واقع دچار  
اخطارهاي استاد، رسماً و آگاهانه دست    آید و با استاد آشنا میشود، علیرغمآشنا میشود. زمانی هم که به ایران می

به انجام کارهاي سیاسی و انقالبی میزند. در انتهاي فرایند مبارزه نیز دست به فداکاري بزرگی میزند؛ ایثاري که 
حتّی استاد ماکان نیز به کنه آن پی نمیبرد. هنگامی که استاد توسّط مأموران حکومت دستگیر میشود، او به شرط  

استاد، آرام، رئیس نظمیه پاسخ مثبت میدهد (همان).  رهایی  ازدواج سرتیپ  را   به درخواست  میتوان فرنگیس 
رمان   ناتاشا در  از طبق) تیپ  مادر(همچون  به    ۀافرادي  میشوند،  دانست که دچار تحوّل فکري  متموّل  و  مرفّه 

 . خود به مبارزه میپردازند  ۀسوسیالیستها میپیوندد و در کنار مردم محروم علیه طبق
اي یافت که  اساساً از دیدگاه معنوي، در آثار علوي نمیتوان نمونه   :هامادي پدیده  ۀگریزي و نمایش ریش دین

آوردن  پایبندي او را به معنویات دینی نشان دهد. معنویت در آثار او تنها از نظر بیان عدالت و مبارزه براي بدست 
 آن از از زبان فرنگیس میخوانیم: «مادرمچشمهایش  ). در رمان  363:  1398آزادي است (کعب اصل و دیگران،  

 می شاهزاده عبدالعظ و انیقل ح،یتسب سرجانماز، دعا، بود. کتاب يگر ید يایدن ) و «ازآن187ِ:  1387املها» (علوي،  
پدر فرنگیس میریزند    ۀجالب است هنگامی که مأموران شهربانی به خانکرد» (همان).  یم یراض یزندگ در را او قم و

دست میگذارد و: «از آن  رويو پدرش را به قزوین تبعید میکنند، مادر مذهبی خانواده بجاي جبران مافات، دست
ختم امن یجیب گرفته. به  الکرسی میخواند و به درودیوار خانه فوت میکند و از امروز صبح  روز به بعد دائماً آیت

ما گذاشته    ۀمادرم علّت بدبختی که به ما روآورده، این است که شب چهارشنبه آدم بدشگونی پا به خان  ةعقید
پرستی حتّی فکر مبارزه و ستیز با استبداد نیز به ذهنش  است» (همان). پرواضح است که چنین شخص خرافه

اینگونه شخصیتها سر سازگاري ندارند، آنها را موجودات خنثی و  خطور نمیکند و ازآنجاکه اعضاي حزب توده با  
بیخاصیتی بتصویر میکشند که بجاي داشتن حساسیتهاي اجتماعی و تأثیرگذاري در راه مبارزه و آزادي، رو به  

را که من از بچگی میشناختم، در دست  زادالمعارف  آورند: «مادرم سر جانماز نشسته بود، کتاب  کرنش و تسلیم می
گر بود. دوزانو نشسته بود. رو به زمین خم میشد، تکان میخورد،  داشت. زیر چادرنماز سفید فقط صورتش جلوه

 . لبانش میجنبید» (همان)
 

 رمان دختر رعیت 
در توصیف مشقّات زندگی رعیتی، و استثمار    دختر رعیترمان  نویسی و توجّه به تودة محروم:  رئالیسم، حزبی

پایین جامعه   ۀو مورد تجاوز قرار گرفتن آنها توسّط اربابان است و به تعبیري، شخصیتهاي اصلی این اثر، مردم طبق
اي که در خالل  برجسته   ۀنکت  .کار میکندوارباب کشتبر روي زمینهاي    که  است   رعیتی دهاتیهستند. احمدگل،  

زندگی احمدگل و صغري (و در مجموع، تودة محروم و فرودست) نمود بارزي دارد، نمایش تضاد طبقاتی روایت  
طبقاتی بین ارباب و رعیت است. براي نمونه درحالیکه احمدگل تقریباً تمام    ۀحاکم در داستان و توصیف فاصل
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برادر و    ، نه حتّینه پدري  ،دري نه ما  .کسی ندارد  گلاحمد: «وکارش را بخاطر فقر، تب و ضعف ازدست دادهکس
در همان ابتداي داستان میبینیم که    ،)1342» (اعتمادزاده،  یا از خستگی و ضعف  ،یا از تب  .نداههمه مرد  .خواهري

 مرغ  ارباب براي شهر، برود «میبایست مجبور است بهترین محصوالت ده را آماده کرده تا به رشت نزد ارباب ببرد: 
هاي  ساقه  ،ي کلشالتا تخم مرغ  پنجاه    ...دهشفسنجان  درشت  مرغ  الکو...  بستۀ  ببرد...  جوجه  و  مرغ  تخم  جارو،  الکو،

...» (همان).  برنج  ةخشکید آذین در این رمان کوشیده است در کنار توصیف زندگی احمدگل و دخترانش  به  و 
ها ارائه بدهد. یکی از  ط تودهخدیجه و مخصوصاً صغري، روایتی حزبی از شکلگیري قیام و انقالب بلشویکی توسّ

نویسی این رمان توصیف انقالب است؛ انقالبی که سوغات و صادرات روسیه است و نویسنده نیز در  مظاهر حزبی
م. شوروي    1917خالل داستان بصراحت اشاره میکند که منشأ و الگوي قیام جنگلیها و انقالبیون، انقالب اکتبر  

عّم میگذشت و ظاهراً چیزي اساس آن را تهدید نمیکرد. آنچه هم که در روسیه «مهدي زندگیش در رفاه و تناست:  
میگذشت، دور بود و افسانه بنظر میرسید» (همان). این قیام براي رعیت در حکم آزادیشان از اسارتی تاریخی است  

برتر از وقوع چنین    ۀعمر آنها را چاپیده و غارت کرده بودند. لذا طبقو رهایی از بند اربابان خونخواري که یک
آقا احمد از شهر، وارد مطبخ میشود  اش را وقتی میبینیم که صغري پس از گریز حاجرخدادي وحشت دارد و نمونه 

بلشویکها شنیده، فکر میکند: «درودیوار، سماور و قوري، سینی  ۀو با خود درمورد حرفهایی که از باالدستیها دربار 
اي  آمیزي به او نشان میداد. خود او هم گرفتگی نومیدکنندهچیز سیماي حیرتزده و پرسشظروف و اجاق گلی... همه

این بلشویکها در گوش مردم خوانده    ۀ در دل حس میکرد. شاید هم میترسید. بس که چیزهاي ترسناك دربار
نویسی نویسنده؛ سرتاسر روایت  اي است براي حزبینیز دستمایه  نهضت جنگلیهاند» (همان). شرح دالوریهاي  بود

انقالبیون و قواي بیگانه است ـ که شکلی تاریخی بخود گرفته ـ و    ۀسیاسی و حزبی این رمان عرص نبرد بین 
دهقانان و مبارزان جنگلی ارائه دهد: «انگلیسها    مآبانه ازاي موجّه و حزبی کوشیده در خالل روایت، چهرهنویسنده هم  

هاي برنج مانند گوسفندهاي پروار در آغل خود خفته بودند... یک  رفته بودند. صداي تیر خاموش گشته بود... کیسه
تیره و پرچین کنار پلّه ایستاده بود و با حرارت میگفت: ببرید مردم! بخورید! حاللتان باد    ۀسرباز جنگلی با چهر

 ها انبار کردند» (همان).  ل شیر مادر! ماها کاشتیم، این پدرسوختهمث
محروم و در واقع تیپ دهقانان    ۀ طبق  ة احمدگل نماینددختر رعیت،  در رمان    :تحوّل شخصیتها  سازي وتیپ

عمر بر سر زمینهاي ارباب بیگاري، و محصول را دودستی تقدیم  اي است که یکمردان استثمارشده و گیله فلکزده
او میکنند و خودشان روزبروز بدبختتر میشوند. او ذلیل ارباب خودش است و دربرابر او، اختیار طفل خود را هم 

و  ندارد.   با شرم  احمدگل  ببرد.  نزد خود  را  میدهد که صغري  پیشنهاد  احمدآقا  ارباب، حاج  برادر  عید،  روز  در 
سرافکندگی مخالفت میکند، امّا ارباب با تحکّم بدو میگوید: «پسر! تو اینقدر نمکنشناس نبودي. حرف برادرم را  
آنهم در حضور من میخواهی زمین بزنی؟! هرچه حاج آقا بفرماید صالح توست. صالح دخترت هست. گفتگو ندارد؛  

ارباب میرود. همین تیپ ـ    ۀدمهاي سست از خانبرو!» (همان). بعد از این حادثه است که احمدگل دلسرد و با ق
شخصیت است که در ادامه و با شورش رعیت در هیأت جنگلیهاي انقالبی دچار دگردیسی میشود و علیه اربابان و  
مردمخواران داخلی و جهانخواران خارجی قیام میکند: «همه میدانستند که احمدگل با جنگلیهاست. از آن روزي  

ارباب جا گذاشته بود، دیگر به دیدن دخترانش نرفته بود... یک سالی که از کار جنگل    ۀانکه او صغري را در خ 
جا رسید، احمدگل دست از رعیتی کشید... و خودش پیاده... رو به کسما براه افتاد» اش به همهگذشت و آوازه 

ان بدبخت و فرمانبردار  (همان). در جریان همین دگردیسی و تحوّل شخصیت احمدگل است که او از هیأت یک دهق
طبقه و انقالبی خود به انبار  تبدیل میشود به یک مبارز انقالبی و باابهت. همین احمدگل است که در کنار افراد هم
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هاي برنج را بین مردم فقیر پخش میکند: «فرداي آن شبی اربابان، خاصه انبار ارباب خودش یورش میبرد و کیسه
مرد لولمانی، احمدگل نام، در این کار دست  شد، به گوش او رساندند که یک گیله  آقا احمد شکافتهکه انبار حاج

است. نشانیهاي بعدي هم درست درآمد. کسی نمیتوانست باور کند که رعیت حتّی اگر سرباز جنگلی باشد،  داشته  
 برابر صغري کهدر ـ    بتواند دست به چنین کاري بزند» (همان). تیپ رستمعلی نیز به احمدگل شباهت دارد. او

ارباب میرود ـ نوکري ارباب را میکند، امّا    ۀکش رعیت است و از کودکی براي کلفتی به خانتیپ دختران زحمت
 درنهایت به جنبش جنگل میپیوندد و جانش را در این راه فدا میکند.  

اربابهاي  با مذهبی نشان    دختر رعیتاعتمادزاده در رمان    :هامادي پدیده  ۀ گریزي و نمایش ریش دین دادنِ 
این مسئله زمانی بچشم میخورد که صغري همراه    ۀخونخوار، نگاه منفی به مذهب را نشان میدهد. نخستین نشان

است. در این بخش، نویسنده با توصیف  اش را خورده  اربابی میرود که جان و جوانی خانواده  ۀپدرش به شهر و خان
ارباب با   ۀ«سردر خانمیفهماند این اربابی که دهقانان را استثمار کرده، حاجی است:  هدارباب، به خوانن ۀسردرِ خان

را «حاجیانه» میگویند و کسانی که از  ونگاري داشت و بعدها صغري دانست که آن  گچ و نیل و رنگ زرد نقش
ظاهر ارباب، بیش از آنکه به  حتّی  .  آرایند» (همان)خود را بدینصورت می  ۀزیارت مکّه برگشته باشند، سردر خان 

به روحانیون شباهت دارد: باشد،  اربابان شبیه  و  با ریش کوتاه رنگ«حاج  بازاریها  کرده... عباي برك بدوش،  آقا 
نویسنده تالش میکند به خواننده    .چهارزانو روي مسند نرم نشسته بود و زادالمعادي در پیش داشت» (همان)

المذهب و بیخدا نیست، بلکه به خدا و پیغمبر باور دارد و تابع فرامین الهی است.    تنهابفهماند ارباب بیمروّت، نه
ومنش اربابها ندارد، بلکه حتّی گاهی ابزاري هم میشود براي ریاکاري  تنها تأثیري بر کنشحال دین و مذهب نهبااین 

رد. کسانی از آنان را که اعتباري  آقا احمد اهل منبر را نیز فراموش نمیک«حاجمحروم:  ةو خام کردن و چپاول تود
خالی رنج ببرند. برایشان پول و برنج میفرستاد، به خانه دعوتشان    ةهاي معدنزد عموم داشتند، نمیگذاشت از شکنجه

انباشت. آنها هم سر منبر او را به نیکوکاري و بخشندگی خود شکمشان را می  ةمیکرد و از چرب و رنگین سفر 
-هاي مشکالت دهقانان و پیشههمچنین ریشه ري از بینوایان معرفی میکردند» (همان).دستگی  ۀمیستودند و نمون

ومرج اوضاع کشور، بیعرضگی و ناتوانی دولت، و هجوم  بر استثمارشان توسّط اربابان، هرجپاي شهر، عالوهوران خرده 
نابالغ ایران از داخل گرفتار هجوم خان و مالک    ۀدر آن زمان مشروط«اجنبیها به کشور و سهمخواهی آنهاست:  

جنگ بر آشفتگی اوضاع ایران بسیار    .گریبان بودبهدست  پاور اعیان بود و از خارج نیز با نیرنگها و تجاوزکاریهاي ا
مرزها    .دست نشسترويایران زود اعالم بیطرفی کرد و با فاتالیسم خاص شرقی دستة  دولت ناتوان و درماند   .افزود

ایران فروریخت  ؛از بودب انزلی گیالن را    .از جنوب و شمال و غرب سپاه بیگانه در  از راه  قشون تزار مانند سیل 
 . » (همان)فراگرفت

 
 شوهر آهوخانم رمان 

هاي  زیادي به اندیشه ۀاز روزگار جوانی عالق د افغانیمحمّ علیمحروم:    ةنویسی و توجّه به تودرئالیسم، حزبی
رو به عضویت حزب توده درآمده بود و زندانی شد و تا پاي مرگ نیز پیش  سوسیالیستی نشان میداد. از همین  

نویسنده است و در آن سواي  شوهر آهوخانم  ). رمان  89:  1389رفت (کوچکی،   این  هم محصول دوران زندان 
شدن  گرایی و زندانی  نیز میپردازد. چپاش، به روایت زندگی مردم محروم  توصیف زندگی میران سرابی و خانواده

تعبیري آن را  درآمیخته و به  اجتماعی و سیاسی را با توصیفات  هاي سیاسی، رمان افغانیبسبب فعالیتها و اندیشه
نویسی افغانی در این رمان، بیشتر در خالل داستان تزریق  حزبیاست.  تبدیل به اثري اجتماعی ـ سیاسی کرده  
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ت نویسنده  و  کنشهاي  میشود  و  جامعه  بر  حاکم  فضاي  توصیف  با  میران،  زندگی  روایت  کنار  در  میکند  الش 
افغانی براي توصیف  اندیشه  شخصیتهاي داستان، القا کند. براي مثال،  هاي حزبی و سیاسی خود را به مخاطب 

حکومت و خاصه   ۀجباران  ۀنانواها، محدودیتها و سلط  ۀخفقان عصر رضاشاه، در عین اشاره به گردهماییهاي آزادان
این جشنها    ۀوبوي سیاسی نداشت، همه این را میدانستند... اگر بهانآنها رنگ  ۀشهربانی را نیز بتصویر میکشد: «جلس
شهربانی اي تو بروند و بیایند و به  نفر آدم دراز و کوتاه، چاق و الغر از در خانه و سورها نبود، چگونه ممکن بود سی

در بخشی از داستان، میران ضمن  ).  1372خبر نرسد؟ همان شهربانی که نامش وحشت در دلها میفکند» (افغانی،  
نظمیه، از دستگیري و تبعید کتابفروش (اهل اندیشه) خبر میدهد و میگوید: «همین    ۀاعتراض به کاروکردار قاهران

چطور بلدند روي گزارش یک مأمور ریقماسی... و بخاطر یک  حاال میروم و نامه را میگذارم روي میز رئیس نظمیه.  
کلمه حرف هوایی... براي یارو کتابفروش بدبخت پاپوشی بدوزند و بفرستندش آنجایی که قائم مقام رفت و برنگشت»  

 (همان). 
در  سازي روبرو هستیم، این تیپها  تیپ  ۀاگرچه با مؤلف  شوهر آهوخانمدر رمان  :  تحوّل شخصیتها  سازي وتیپ

راستاي اهداف حزبی و براساس چارچوب مکتب رئالیسم سوسیالیستی، دچار دگردیسی و تحوّل نمیشوند. چون  
اي که (بطور  رضاشاه)، هنوز فضاي تغییر و تحوّل و مبارزه در معناي عملی آن نیست. و در اینجا نکته  ۀفضا (در زمان

مستتر مورنظر نویسنده است و) نباید از آن گذشت این است که اگر توده و فرد محروم در راه مبارزه گام نگذارد،  
وّل نه در مسیر تعالی و تکامل شخصیت، بلکه  حتّی اگر به نوایی هم برسد و دچار تحوّل و دگردیسی شود، آن تح
بظاهر متدیّن،    سّید میران در داستان است کهدر راستاي تباهی و ویرانی او خواهد بود. نمونۀ بارز این مورد، تیپ  

بروژوا میشود، تغییراتی که در او صورت میگیرد، چندان    ۀ مذهبی و مدعی پرهیزگاري است، امّا وقتی وارد طبق
آمد  باال، او را تبدیل به فردي ندیدبدید، قاچاقچی و منحرف میکند. او «که زورش می ۀو ورود به طبقنیکو نیست 
جماعت سواد را عیب میدانست» (همان)، در جریان یک تحوّل به  اش به مدرسه برود و براي زنسالهدختر یازده

طالقه کردنش،  دیده میگیرد و پس از سهجایی میرسد که بیقیدیها و بیمباالتیهاي زن دومش (هما) را براحتی نا
 باز با او همخوابه میشود (همان).  

مذهب،    ۀکاران، ضمن نقد محافظهشوهر آهوخانمافغانی در رمان  :  هامادي پدیده  ۀگریزي و نمایش ریش دین
هاي غلط و تعصبات  اعتقاد به جادو و باور و بیسوادي و بیفرهنگی، اي را بتصویر میکشد که سرشار است از جامعه 

هایی که فردي  نامه هاي بروز کارکردهاي منفی دین را میتوان در متنیکی از منصه .در آن بسیار مشاهده میشود
ناشناس براي تهدید رئیس صنف خبازان میفرستد، مشاهده کرد؛ در این نامه، فرد ناشناس: «او را به اصطالح اهل  

دزد کنگاور نامیده بود که بخاطر مصلحت روزگار و فریب مردم جاي مُهر به پیشانی میگذاشت،    محل صوفی صحنه و 
اش انبار انبار گندم احتکار میکرد؛ با اتکاي به تیپ شهر و مقامات  به زیارت کربال و مشهد میرفت، امّا در خانه

بر این کارکرد  ذهب در این رمان، عالوه مسراب را براي باغ خود میدزدید؛ و چه چه» (همان).    ۀشهرداري آب دریاچ
بر زنان و اسارت آنها در نظام مردساالر دارد؛ نقد نویسنده بر این کارکرد دین گاه    اي در ستمسلبی، نقش بایسته

هنگامی که از ستمی که آهو از توجّه مردان به زیبایی زنان و چند زن  میگیرد و گاه در پرده. مثالً  بصراحت انجام
تر از آن است که من و تو بتوانیم در آن بحث  نها گله کرد، کربالیی عبّاس گفت: «حقوق اسالمی حکیمانهگرفتن آ

مشکالت زنان (چندهمسري مردان) را در احکام اسالمی   ۀکنیم» (همان). در واقع نویسنده در این سطر، ریش
ایز دانسته است. همچنین در نظر  میبیند که این امر مذموم که روح و روان زنان را همچون خوره میخورد، ج

نویسنده، زنی که میتواند همپاي مرد در جامعه تالش کند و در راستاي پیشرفت کشور گام بردارد، با افسار مذهب  
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نشین باشد: «در حقیقت هیچ چیز به نظر من مقبولتر از این نیست که زن چارقد  باید رام و مطیع اوامر مرد و پرده
پوشاندن مو تأکید    ةجاي بدن او به مرد نامحرمتر است. مذهب ما آنقدر که دربارزن از همهبه سرش ببندد. موهاي  

پوشانیدن رو نکرده است» (همان). امّا در کنار دین، نویسنده فوجی از عقاید و باورهاي خرافی را در   ةکرده، دربار 
آن باورهاست. عقاید مضحکی که از   گیري برداستان بتصویر میکشد که در واقع هدف از این نمایش، نقد و خرده

آید و بجاي پیشرفت کشور، موجبات واپسگرایی آن را فراهم میکند. براي نمونه،  مانده برمیعقب  ۀدرون یک جامع
وقتی هما از همسرش میخواهد که او را به سینما ببرد، میران پاسخ میدهد: «سینما معصیت دارد؛ اختراع شیطان  

طالخانم به آهو براي بازگرداندن شوهر  هاي خرافیِ ماهان). یا راهکارهاي عوامانه و توصیهاست؛ گناه است گناه» (هم
شکل که رویشان دعا نوشته بود، گرفت  پاره آهن نعلی شیدایش به کانون گرم خانواده: «دو عدد طلسم برنجی و یک

ي خانه بکشاند. طلسم را در سماور  و به خانه آورد تا نعل را در آتش بگذارد و از برکت تأثیر آن شوهرش را بسو
بیندازد و آب آن را در چاي به او بدهد و اثر جادوهایی را که تا آن زمان هوویش در حق وي کرده و چیزهایی که 

دار شدن هماي نازا ارائه  داري که حکیم براي بچهبه خورد مرد داده بود، باطل سازد» (همان)؛ یا ترفندهاي خنده
ردرد و اختناق رَحِم و آماده کردن آن براي آبستنی، بوییدن مواد خوشبو از قبیل کافور و  میکند: «جهت رفع کم

الدبن، مشک و عنبر را تجویز کرد. بنا به دستور حکیم چوب صندل را اگر در عرق بیدمشک و گالب میخیساندند  
 العاده به حالش نافع بود» (همان). و مریض را با آن بخور میدادند، فوق 

 
 ها رمان همسایه

  حدوددر    احمد محمود:  تصویري خوشبینانه در اثر  ۀارائمحروم،    ةنویسی و توجّه به تودرئالیسم، حزبی 
هرچه بیشتر میکوشد ضمن    هاهمسایه). او در رمان  275:  1384(محمود،    ملحق شد   دهتوبه حزب    1327  سال

  ة محروم جامعه، با ساخت و پرداخت شخصیت خالد (بعنوان نمایند  ۀنمایشِ سطح و کیفیت زندگی فالکتبار طبق
این طبقه) به فرایند مبارزات این طبقه با طبقۀ دیگر بپردازد. یکی از مظاهر توجّه به مردم فرودست در این رمان  

ها و  ودهخالد در کنار دیگر ت  ةشروع مبارز   ۀانقالبی افرادي از این طبقه است. نقط  ةهمین توصیف خیزش و مبارز 
احمد  .  کارگران، آشنایی با شفق، پندار و بیدار است که آشنایی او با مفاهیم ابتدایی و عملی مبارزه را درپی دارد

 محمود در اثناي روایت بوضوح برخی از اصطالحات مارکسیستی را از زبان شخصیتهایش ذکر میکند:  
  که   گذشت  دوره  اون  .این سیاست دیگه رسوا شدهـ   .؟..جبر تاریخی عزیزمـ کدوم   ...به این میگن جبر تاریخ«ـ  
» ...است  جا انتقام موّ  ینجا پرچم خونلس همهدن ااز اندونزي تا  ـ   انگلیسیاس...   سیاست  میگفتن  میخوردیم،  آب  اگه

آل معرّفی اي ایدهمتکامل جامعه  ۀسوسیالیستی را نمون  ۀجامعهمچنین نویسنده میکوشد  ).  169:  1357(محمود،  
ها در  سازوکار مبارزاتی توده.  (همان)  جهانبینی مارکسیستی بنا شده است   ۀاي که در سایطبقهبی  ۀکند؛ جامع

هاست. امّا براي متحّد کردن  نیز به روش مارکسیستهاست؛ نخستین وجه این کنش، اتّحاد توده  هاهمسایهرمان  
منظور در داستان روشهاي مختلفی دیده میشود؛ نوشتن  ها نیاز به ایجاد آگاهی در بین آنهاست. براي این  توده

-کتابهاي ممنوعه، دریافت روزنامه   ۀوانتقال و مطالعو کارهاي دیگري چون نقل، پخش اعالمیه  انواع شعار بر دیوارها
در کارخانه، برگزاري میتینگ در   هاي حزبی و پخش آن میان کارگران نساجی، برگزاري جلسات مخفی، اعتصاب

همچنین نویسنده در این    گورکی بسیار نزدیک میکند.مادر  اي شهر و ... که ساختار این کتاب را به رمان  میدانه
این ویژگی، نخست در   آیندة آن بدست دهد.  و  از حزب  و  اثر میکوشد تصویر خوشایندي  پیروزي  بثمر  کسب 

الن کارخانه بچشم میخورد: «روز  نشستنِ مبارزات، و شادي و شعف پیروزي اعتصاب کارگران نساجی دربرابر مسئو
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هاي شاد از اتاق میزنند بیرون و اعالم  اعتصاب است... چهل دقیقه طول میکشد که نمایندگان کارگران با چهره 
میکنند: ـ کارگراي اخراجی برمیگردن سر کارشون. بازداشتیام آزاد میشن و شیر ساعت ده صب رو کارخونه میده.  

. کارگران هجوم میبرند و نمایندگان خود را رو دوش میگیرند و شادي میکنند» یکهو غریو هلهله بلند میشود
  ۀ(همان)؛ و بعد در هیأت یک شاديِ بزرگتر براي مردم شهر و کشور؛ کسب یک دستاوردِ بیسابقه براي مردم و طبق 

اند  ند، دستها را گذاشته اها چراغهاي اتومبیلها را روشن کردهاست شور و شادي. رانندهمحروم: «شهر یکپارچه شده  
رادیو با التهاب و پرتوپ حرف میزند.    ةاست. گویند اند. صداي رادیوها درهم شده  رو بوقها و شهر را رو سر گرفته

هاي برافروخته و  است. مردم با چهرهشدن صنعت نفت را تصویب کرده ملّی  ۀمردم، الیح  ةمجلس به خواست تود
-افشانی. چند تا از شیرینیاند به پایکوبی و دستهاي نوازنده جمع شده ور دستهنشسته، جابجا دخندهلبهاي به

اند، نقل و نبات بین مردم دور میگردانند. آشنا و ناآشنا همدیگر را در بغل  هاي بزرگی را پر کردهفروشیها، مجمعه
 همدیگر تبریک میگویند» (همان). میگیرند و به  

 عبارتند از:  ها  همسایهبطور گذرا، تیپهاي مختلف رمان  :  تحوّل شخصیتها سازي وتیپ
برتر قیام میکنند. او تا پیش از پیوستن به صفوف مبارزان و   ۀ ضد طبق که خالد: تیپ افراد جسور، مبارز و انقالبی

و    «گونهنفسش    آشنایی با افکار حزبی، مدام در آغوش دختر زردنبو و زن زیباي همسایه، بلورخانم، بسر میبرد که
به یاري و  . همین خالد امّا  است. شکمش سفت است...» (همان)  آتش شده  ۀگردنم را میسوزاند. تنش مثل گل

هاي تنی عبور کرده، پا به دنیاي آرمان و مبارزه میگذارد. از  راهنمایی دوستان روشنفکرش از روزمرگی و خواسته
بلورخانم دوري میکند و بجا  با  از همبستري  و  این دوره است که  ي آن کتابهاي ممنوعه میخواند، در جلسات 

ها و همراهی و راهنماییهاي  آموزه ۀمبارزات حزبی شرکت میکند و در نهایت به زندان میفتد. در زندان هم بواسط
از روي   اعتصاب غذا میکند... احمد محمود تیپ خالد را عیناً  به  پندار، آسوده نمینشیند و زندانیان را تحریک 

 است. دیگر تیپهاي این رمان عبارتند از:  ماکسیم گورکی آفریده  مادر  رمان    شخصیت پاول در
ساده  مؤمن،  باخدا،  تیپ شخصیتهاي  خالد:  خرافهاوسا  و  شیخلوح  حاج  مفتخور،  پرست.  تیپ شخصیتهاي  علی: 

دار،  ها به حکومت خدمت میکنند. پنکردن توده  پرور، بیمعرفت و سودجویی که در راستاي تحمیق و خنثیتن
 کارگر تالش میکنند.    ۀبیدار، دکتر و شفق: تیپ شخصیتهاي راهنما و روشنفکري که براي آگاهی و اتّحاد طبق

علی در این رمان نماد روحانیان و مبلّغان مذهبی است.  حاج شیخ:  هامادي پدیده  ۀ گریزي و نمایش ریش دین
علی را میبوسم.  چندان خوشایند نیست: «دست حاج شیختوصیفاتی که نویسنده از ظاهر این شخص ارائه میدهد،  

رنگ  پشمی حنایی  ةعلی، تحمّل لبادمثل دنبه است. عین دست بلور خانم نرم و سفید» (همان)؛ «شکم حاج شیخ
مانده است لباده و شال و پیراهن را پاره کند و بیرون  را ندارد. مثل طبل زده است باال و آدم خیال میکند که کم 

علی نگاه خوبی به کسب دانش ندارد و این موضوع را به  » (همان). چنانکه از زبان خالد میشنویم، حاج شیخبزند!
اوسا حدّاد هم القا کرده است: «حاج شیخ علی به مخده لم میدهد. ـ اوسا حداد! خالد درس میخونه؟ ـ بله آقا  

س چارمه آقا! ـ حمد و سوره رو میتونه بیغلط  مدرسه میره... ـ کالس چندمه؟ پدرم میگوید: از دولتی سر شما کال 
الکرسی رو هم بیغلط میخونه... ـ خب پس دیگه بسه. ـ یعنی دیگه مدرسه نره؟... ـ اوسا  بخونه؟ ـ قربانت برم آیت 

را گرفتار    هوا میکنه» (همان). موضوع دیگري که ساکنان خانۀ دنگال ـ افراد جامعه ـحداد! درس زیاد آدمو سر به
نشان نشان میدهد، رفتارهاي اوسا حدّاد، پدر خالد، است.  زیستی  ۀوپاگیر و نیازهاي اولیآداب و رسوم دست   مدا  در

لوح است و آبش با محمّد میکانیک در یک جوي نمیرود: «پدرم  او اساساً انسانی مذهبی و ـ از نظر نویسنده ـ ساده
این حرفها اصالً تو کت محمد مکانیک نمیرود: ـ   میگوید دنیا زندان مؤمن است. عموبندر اهل بهشت است. ولی
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وعدهبس وعده شنیدیم،  دنیا حوالمون میدن» که  اون  به  بیشتر  میکشیم،  بیشتر فالکت  دونمون دراومد. هرچه 
(همان). اوسا حدّاد به نیروهاي ماورایی و امور خرافی معتقد است. او که کسب و کارش حسابی کساد شده، به  

اسرار قاسمی جام کار منطقی، وقت خود را صرف خواندن و رعایت دستورات متافیزیکیِ کتاب  جاي فکر کردن و ان
با    ، ت داشته باشدئیا اگر دل و جر  شود...  غیب  میتواند  کند،  عمل  کتاب  این  دستورات  به  اگر بتواند  میکند: «آدم

  در ها که نویسندهمصیبتهاي توده» (همان). از دیگر سببهاي یر کندسخهم میتواند ت »جن«این کتاب  اتدستور
است؛  چاههاي نفت  بر جامعه و چپاول منابع کشور، خاصهانگلیسیها  استیالي بدان میپردازد، رمان بخش نخست

به  آن  منافع  منابعی که عوامل داخلی  پرسیده که چرا    بیگانگان  به دستیاري  رئیس دولت  از  میرسد: «مجلس 
کم کنن؟ رئیس دولت جواب داده: خب حقشونه، باید کم کنن... از حرفهایش    انگلیسیها نصف پول نفتو بابت مالیات

 وپاخت کرده» (همان).  دستگیرم میشود که رئیس دولت با انگلیسیا ساخت
حضور بیگانگان    ، بطور ضمنی عبارتند از:هاهمسایهفرودین در رمان    ۀهاي مادي و واقعی معضالت طبقدیگر ریشه

، سردرگم و اسیر مشکالت  فقر ناشی از ظلم نظام حاکمدر ایران و چپاول منابع کشور، همدستی مزدوران داخلی،  
  ،طبقاتی  شدید  اختالف  ،به خرافات و جادواعتقاد این مردم    ،فرودست جامعه  ۀطبق  ناآگاهی  ها،و معیشت بودنِ توده

 ، و ...  فکري و فرهنگی
 

 گیري  نتیجه
انکارناشدنی و  بسزا  تأثیر  ایرانی  رمانهاي  است،  آنچه مسلّم  میتوان گفت  یادشده  رمانهاي  بررسی  رمانهاي    با  از 

ایرانی بعنوان  اند که در ذیل مکتب رئالیسم سوسیالیستی نوشته شدهاي پذیرفتهروسی اند. در واقع نویسندگان 
اي که نویسندگان روس در  هاي سیاسی، با بکارگیري تفکّرات حزبی شهروشنفکرانی کارا، روشنگر و جهتدار در اندی

هایی وارد جامعه میکنند؛ انگاره را یانقالب آرمانی و هاي انگارهاند، ضمن خلق آثاري مشابه، رمانهاي خود بکار برده 
اند؛  حزب توده بوده  هر چهار رمان ایرانی عضو  ةنویسند که تا پیش از آن در سپهر فکري ادبیات فارسی مطرح نبود.

گویی نویسندگان این مکتب،  حزبی که خود مستقیماً منشعب و مشتق بود از جامعه و فرهنگ روسیه. الجرم  
کردن نوشتار خود به رمان  احمد محمود تالش میکند با نزدیک    اند.نوشتار خود را براساس الگویی واحد تولید کرده 

خود بیافریند و اعتمادزاده هم بهمین سیاق سعی در    ۀماکسیم گورکی، اثري مشابه و تأثیرگذار براي جامع  مادر
چگونه فوالد آبدیده    ومادر،  تیپ پاول در رمانهاي  کردن اثرش به آثار فادیف و سرافیموویچ دارد. همچنین  نزدیک  

چگونه فوالد  ز هر دو تیپ پاول کورچاگین (در  نیشباهت چشمگیري دارد.    هاهمسایهبا تیپ خالد در رمان  شد؟  
گیري از هنر خود (پاول با نویسندگی و استاد ماکان با نقّاشی)  ) با بهرهچشمهایش) و استاد ماکان (در  آبدیده شد؟

حزبی «جنگ» و «از جنگ نوشتن» در رمانهاي روسی   ۀهاي حزبی میپردازند. در کنار اینها، مؤلفبه ترویج اندیشه
دیده میشود و از این منظر، رمانهاي  دختر رعیت  ، و رمان ایرانی  شکستو  سیل آهن، چگونه فوالد آبدیده شد؟،  
ها بتصویر کشیده  هاي مبارزاتی و حماسی زندگی تودهلوه، جهاهمسایهو    مادرمزبور به یکدیگر شبیهند. در رمانهاي  

ترین شباهت را به یکدیگر دارند و میتوان گفت در بین  ) بیشهاهمسایهو    مادراست؛ در کل، این دو رمان (شده  
هاي  ازلحاظ رعایت اصول حزبی و همسانی در سطح فکري، منطبقترین اثر با نمونهها  همسایهآثار فارسی رمان  

حال همسانیهاي فکري نویسندگان روسی و ایرانی کامالً یکسان نیست  است. بااین   مادرروسی خود، خاصه با رمان  
گان ایرانی علیرغم تأثیرپذیري، با عنایت به شرایط متفاوت جغرافیایی و فرهنگی، تغییرات محسوسی را  و نویسند

» نمود چندانی ندارد.  تصویري خوشبینانه در اثر  ۀارائ«  ةشده اساساً انگاردر آثار فارسی بررسیاند. مثالً  اعمال کرده
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و در    روشنفکرند  ۀبیشتر از طبق  چشمهایشهرمانان رمان  محروم»، ق  ةمردمگرایی و توجّه به تود«  ةیا در بحث آموز
فرودین خارج شده و    ۀاي از زندگی قهرمان اصلی (میران) روایت میشود که از طبقهم دورهشوهر آهوخانم  رمان  

   متوسّط بسر میبرد.  ۀدر طبق
 

  نویسندگان  مشارکت 
اجتماعی  دانشکدة در  ب مصوّ فارسی ادبیات و  زبان دکتراي دورة ۀ رسال از  مقاله  این و  انسانی  دانشگاه   علوم 

 این  اصلی طراح و داشته هبرعهد را  رساله این راهنمایی مسعود روحانی آقاي دکتر   .استشده استخراج مازندران 
فرزام . اند بوده  مطالعه الهام    ش نق  نهایی متن  تنظیم و  هاداده گردآوري در  رساله  این  پژوهشگر  نوان ع ب خانم 
و  به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده فرزاد بالو و دکتر احمد غنیپور ملکشاهآقاي دکتر  . اندداشته  ها 

   هر مشارکت  و  تالش  حاصل مقاله  محتواي  تحلیل نهایت  در. اند راهنماییهاي تخصصی این پژوهش نقش داشته 
  . استبوده پژوهشگر چهار  

 
  قدردانی  و  تشکر

علوم انسانی و    دانشکدة پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر  مراتب میدانند  الزم  خود بر  نویسندگان
 .نمایند اعالم دادند،  یاري پژوهش   این  کیفی ارتقاء  و  انجام  در  را نویسندگان که مازندراندانشگاه   اجتماعی

 
  منافع  تعارض

 حاصل و  نرسیده  چاپ  به خارجی  و  داخلی  نشریۀ هیچ در اثر  این که مینمایند گواهی مقالۀ این  نویسندگان 
 تحقیق این  . دارند رضایت  و آگاهی  آن انتشار  به  نسبت  ایشان و  است،  نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مسئولیت  . است نگرفته  صورت  تقلبی و  تخلف هیچ و  شدهااجر  اخالقی مقررات  و  قوانین  کلیۀ طبق
 ذکرشده موارد  کلیۀ مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول نویسنده  عهدة  به پژوهش   مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر را
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