
 

 

   روز از زندگي ايوان دنيسويچكي داستان دوران استالين در ةروسي

  سالژنيتسين يويچ ايسا ساندركال اثر

  ∗∗∗∗مطهر  كريمياله جان

  راني، اتهران دانشگاه ،هاي خارجي  دانشكدة زبان،يات روسي گروه زبان و ادبدانشيار

  )27/07/85: بيخ تصوي، تار19/06/85: افتيخ دريتار(

    ...داستان دوران استالين در ةروسي مطهر يمي كراله جان دهكيچ
  روز از زندگي ايوان دنيـسويچ      ك ي  داستان يها يژگي و ي است در بررس   يمقاله حاضر تالش  

ل قـرن   يـ ستم و اوا  يـ سندگان برجستة نيمة قـرن ب     ي از نو  يكي سالژنيتسين   يويچ  ايسساندر ا كاثر ال 
ه در  كـ سنده اسـت    ين اثر نو  ي اول ويچ روز از زندگي ايوان دنيس     كي داستان   .هيم روس يكست و يب

ن يـ نويـسنده در ا . دنبـال آورد  سنده را بهيه اجازة چاپ گرفت و شهرت نو      ي در روس  1962سال  
 زنـدانيان در  ين بـار زنـدگ  ي اولـ يه كـرد و بـرا   يات روسـ  ي را وارد ادب   يديداستان، موضوع جد  

ه كـ  ييجـا  از آن. ديشكـ  ريتـصو   ق و مفصل به   يات دق ي دوران استالين با جزئ    يار اجبار كاردوگاه  
ن داستان حـوادث    ي گذراند، در ا   يار اجبار ك خود را در اردوگاه      يسنده هشت سال از زندگ    ينو

 ي و ياردوگـاه   و هم  يتي واقع يه شخص ك داستان را    ي قهرمان اصل  ي روز از زندگ   يكو اتفاقات   
تنهـا  نيـسويچ    روز از زنـدگي ايـوان د       ك ي داستان. ندك يف م يل توص يتفص  نانه و به  يب است، واقع 

ه در واقـع بازتـاب دوران سـخت         كست، بل ي ن يار اجبار كط بسيار دشوار اردوگاه     يف شرا يتوص
ت ي آن هــم نمــاد شخــصيقهرمــان اصــل. ستم اســتيــه در نيمــة قــرن بي مــردم روســيزنــدگ

 .شود يد نميوس و ناامي مأيط سخت و دشوار اجتماعيه در شراك است يريناپذ ستكش

ـ تـسين،    سالژني :يديلك يها واژه ، اردوگـاه كـار اجبـاري،        روز از زنـدگي ايـوان دنيـسويچ        كي
  .شوخوف
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  مقدمه

ات ي ما از ادب   يدانش و آگاه  . راني يك معما است   ي خوانندگان ا  يه برا يات معاصر روس  يادب

ـ     مختلف از    يها نهي روابط گسترده در زم    ير باز با آن دارا    يه از د  كه  يشور همسا ك  و  يجملـه ادب

 از  ياريبـس . شـود  يستم خالصـه مـ    يل قرن ب  يات قرن نوزده و اوا    يتر به ادب  ايم، بيش    بوده يفرهنگ

دام سـمت و سـو سـوق    كه به يات معاصر روسيمندند بدانند، ادب ات عالقه يدوستداران هنر و ادب   

يـويچ    ساندر ايسا ك اثر ال   روز از زندگي ايوان دنيسويچ     كيار حاضر داستان    كدر  . است ردهكدا  يپ

 كيوچكوسيله گام     دهيم تا بدين   مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي       را  ) 1918(سالژنيتسين  

  .هاي آثار اين نويسنده برداشته باشيم در معرفي ويژگي

عنـوان فرمانـدة آتـشبار در      به1942در سال .  را پشت سر گذاشتي سخت يزندگ سالژنيتسين

ن و  ياطر انتقاد از لنـ    خ   خود به  ي در نامة شخص   1945در سال   . ه با آلمان حضور داشت    يجنگ روس 

پـس از گذرانـدن     . وم شد ك مح يار اجبار ك يها ر و به هشت سال حبس در اردوگاه       ين دستگ ياستال

 در جنـوب قزاقـستان      يي هميـشه بـه روسـتا      ي مختلف، سالژنيتسين بـرا    يها دورة حبس در زندان   

(Казакестан) ـ ن روز از زنـدگي ايـوان دنيـسويچ          كيداستان  . د شد ي تبع اس كـ عز در واقـع ان    ي

 در دورة حـبس در اردوگـاه    ي و يهـا  ياردوگـاه  گر هم يسنده و د  ي نو ي شخص ي زندگ يها تيواقع

 يهـا  ن اثـر بـه سـال      يـ ة نگارش ا  ير اول كف” (Буслакова)از نظر بوسالكووا    .  است يار اجبار ك

 در  1959گردد و اثـر در سـال         ي برم كيبازتوسكي، زمان حبس نويسنده در اردوگاه ا      1951 و   1950

 سالژنيتـسين  يمخالفـت و ناسـازگار  ). 312،  2003ووا  كبوسال(“  روز نوشته شده است    مدت چهل 

ه كـ ل اسـت  يـ ن دليبـه همـ  . رون راندنـد يـ ه بيه او را از روسـ كد بود يقدر شد ومت وقت آن كبا ح 

ومـت  ك فرد مخالف ح   يكعنوان    شتر به يه ب كخاطر آثار وي، بل     ه نه به  يشهرت سالژنيتسين در روس   ”

ز يـ انگ ار غـم  يب، معـروف اسـت و سرنوشـت او بـس          يسو و تحت تعق     سو و آن    نو رانده شده به اي    

البته به همين دليل، يعني بخـاطر مبـارزه و مخالفـت شـديد او بـا                 ). 589،  2004پروزوروا  (“ است

حكومت شوروي است كه سالژنيتـسين بـيش از ديگـر نويـسندگان معاصـر روسـيه مـورد توجـه               

و  1ته، بعضي از آثارش هم به زبـان فارسـي برگردانـده شـده      خوانندگان و مترجمان ايران قرار گرف     

                                                           

پلـه  نشر سروش؛   . ترجمه عبداهللا توكل  ). 1378 (مجمع الجزاير گوالگ  هاي    توان به ترجمه كتاب      براي مثال مي   -1
نشر آسيا، بهاران؛   . ترجمه ژيال دهخدا  ). 1368 (شمعي در باد   نشر قومس؛ . ترجمه عباس رهبر  ). 1371 (اول دوزخ 

). 1350 (يـك روز از زنـدگي ايـوان دنيـسويچ      نشر روايت؛   . ترجمه رفيع رفيعي  ). 1373 (كنيم ما هرگز اشتباه نمي   
  .نشر دريا و غيره اشاره كرد. پور ترجمه هوشنگ حافظي



 

 

  .1 در مورد زندگي و آثار وي به چاپ رسيده استي ايران نيز مقاالتدر مطبوعات

. افـت آن نـشد  يزه نوبل شد، اما شخصاً موفـق بـه در  يبرندة جا  1970سالژنيتسين در سال    

در Архипелаг)  (ГУЛАГ رة گـوالگ يـ  جزتـاب كخاطر چـاپ    به1973نويسنده در سال 

 پـس از محـروم شـدن از حقـوق           1974سـال   ” شـد و در      ير و زنـدان   يس، دوبـاره دسـتگ    يپار

ه بازگـشت و  ي به روس1994او در سال  . ه اخراج كردند  ي، نويسنده را از روس    ي شورو يشهروند

  ). 562، 2003ن يرود(“ دهد ي خود ادامه مي و اجتماعي ادبيها تيدر حال حاضر به فعال

  يسبحث و برر

ومـت  كه عليـه ح كـ اي سياسي  سندهيه به نو  ين خوانندگان روس  يساندر سالژنيتسين در ب   كال

ومت منجـر بـه اخـراج    ك او با ح  يكرد، معروف است؛ اين مخالفت و درگير         مبارزه مي  يشورو

بـا  .  ممنـوع بـود  ي به سي سال در شـورو كچاپ آثارش تقريبأ نزدي. شور شدك از  ي و ياجبار

ات گذاشت و ي او پا به عرصة ادب1962در سال    زندگي ايوان دنيسويچ    روز از  كيچاپ داستان   

.  شـد  يسندة خالق را در اذهان پديد آورد و موجـب شـگفت           ي نو يكد ظهور   ين اثر خود نو   يبا ا 

 را در   يرگـذار ي تأث يرويـ ن بازتـاب و ن    ي از آثار چاپ شدة آن دوران و پس از آن، چن           يك  چيه”

  ). 261، 1994 برگياشن(“ شور نداشتكخ يروند تار

 مردم  يت اجتماع يه او در آثارش وضع    كار اندوه زاست، چرا     ي سالژنيتسين بس  خواندن آثار 

. ادي ندارد يه با دوران ما فاصلة ز     ك يا  ده است، گذشته  يشكر  يتصو   به يك نزد يليرا در گذشتة خ   

انـد؛    ندهاند، هنوز ز    ها كه در آثارش توصيف شده        آن سال  كات وحشتنا ي از قربانيان جنا   ياريبس

  . شان حتي هنوز هم التيام نيافته استيها دردها و زخم

ه اجازة چاپ يافت و     كاولين اثر نويسنده است      روز از زندگي ايوان دنيسويچ       كيداستان  

وت را  كن اثـر، سـ    يـ سنده در ا  ينو. ردكخود جلب     خيلي سريع توجة خوانندگان و منتقدان را به       

 دوران يار اجبـار كـ  يهـا  ت اردوگـاه يـ ه، دربارة واقعيسات روي بار در ادب ني اوليست و برا كش

 1951ة يـ  حوادث يعني ژانويدر اين داستان به زمان واقع. ن لب به سخن گشوديومت استال كح

 در اردوگـاه را تحمـل      يط سـخت زنـدگ    يه شـرا  ك يعنوان كس   نويسنده به . ز اشاره شده است   ين

 روز از كاو در ايـن داسـتان، يـ       . دهـد هـا را بازتـاب        تيدانست واقع   يفه خود م  يرده بود، وظ  ك
                                                           

، 25/9/1382 مـورخ    شـرق ،  19/3/1384 مورخ   المي ايران جمهوري اس هاي    توان به روزنامه     به عنوان نمونه مي    -1
  . و غيره اشاره كرد40 و39هاي   شمارهبخارا  ، مجله7/8/1385 مورخ جام جم، 17/3/1384 مورخ كيهان



 

 

، 545-نـام ش  ار اجبـاري بـه  كـ ي از زندانيان اردوگـاه     كار، احساسات و ارتباطات ي    كزندگي، اف 

بنـدانش   نـار ديگـر هـم   ك، را در  (Иван Денисович Шухов)ايوان دنيسويچ شـوخوف 

اص براسـاس   ن اشخ يدهد كه روابط و ارتباطات ب       نويسنده در داستان نشان مي    . كند  توصيف مي 

رقابـل نفـوذ   يم و غ  كـ ارمندان و زندانبانان ديـواري مح     كن زندانيان،   يسلسله مراتب آنهاست و ب    

انگيـز مـردم روسـيه در قـرن      اي نمادين، بازتاب سرگذشت غم   گونه  اين اثر در واقع به    . برپاست

گيرنـد، امـا    هاي دوران اسـتالين را در برمـي     اي از ويژگي    ها گرته   كه اردوگاه   با اين ”. بيستم است 

نويسنده با اين تصوير تيره و دلگير زندگي اردوگاهي كه ماهرانه به تصوير كـشانده، نمـادي از                  

  ).6، 1363فرخفال (“ دهد دست مي زندگي هر روزة دورة حاكميت استالين را به

يك روستايي سـاده را در   )وان شوخوفيا (ي قهرمان اصليسنده در اين داستان، زندگينو

دهـد   يند و نـشان مـ  ك يف ميگر جامعه توصي ديندگان قشرهاينار نماك در ي اجباراركاردوگاه  

ف و ي ضعيا عده:  متفاوت و خاص خودند ي اخالق يها يژگيت و و  ي شخص يها دارا   ه همة آن  ك

ط سـخت و  يگـر در شـرا  ي ديا دهنـد و عـده    ي زنده ماندن تن به هر خفتي م      ي و برا  اند  نندهكش

  . نندك خود را حفظ ي انسانيها و ارزشند قدرت ا ، توانستهكوحشتنا

 يرويـ ران جامعـه، مثـل افـسر ن     كها و روشـنف    ردهك لي داستان، تحص  يها تيان شخص يدر م 

ــدر ــيياي ــابق بوي و انقالب ــي س ــنف(Буйновский)كينوس ــساز پاير و فك، روش ــت يلم تخ

ـ  وم شدهكگناه مح  ي اثر ب  يه مانند قهرمان اصل   كشوند   يده م يز د ين...  و (Цезарь)سزار  ياند، ول

 اردوگاه  يط زندگ يدهد و شرا   يز اثر خود قرار م    ك را در مر   يي دهقان ساده و روستا    يكسنده  ينو

ط اردوگاه  ي و شرا  يد اگر نويسنده زندگ   يشا. ندك يف م ينانه توص يب  را از نگاه او واقع     يار اجبار ك

بـا توجـه    ن اثـر،    يـ داد، ا  يل قـرار مـ    يـ ه و تحل  يـ  و تجز  ير مـورد بررسـ    ك روشنف يكرا از نگاه    

يافـت   ياش از زندگي اردوگاه كار اجباري، هرگز اجازة چاپ نم توصيفات و نگاه روشنفكرانه  به

تي ي داسـتان شخـص  يقهرمـان اصـل  .  نبودك و قابل در  يعي همه چنين طب   يگر، برا يو از سويي د   

 خـود را در     ي از زنـدگ   يه مـدت  كـ سالژنيتسين است    ، از سربازان سابق توپخانه و همرزم      يواقع

ه كثر افراد جامعه است     ك، مثل ا  يشوخوف مردي ساده و معمول    . گذراند   مي يار اجبار ك وگاهارد

او . ندك  ي سازگار م  يرانسانيط دشوار و غ   ي با شرا  يرامون، حت يط پ ي خوب خودش را با مح     يليخ

آدمي است كه بـه زنـدگي سـخت و        . ستي و قهرمان، به معني واقعي كلمه ن       ييتي استثنا يشخص

او . كنـد  مل عادت كرده و به راحتي خود را با شرايط مختلف زندگي سـازگار مـي               تج  دور از     به



 

 

كاري نيست، سازگار است و دوست دارد در هر شرايطي با هزينة خـودش زنـدگي                 آدم سازش 

  .كند

 و  كار وحـشتنا  ي با شرايط بس   ي سخت و دشوار زندگ    ي از روزها  يكيسنده در داستان    ينو

 اثر، يدهد، اما روزي را كه او توصيف كرده، از نظر قهرمان اصل  زندانيان را نشان مي    ير انسان يغ

  .آيد حساب مي  خوب زندگي در تبعيد بهي از روزهايكي

 داسـتان   يها  تيشخص. هاي قهرمانان اثر دارد     ف ويژگي ي به توص  يسالژنيتسين توجة خاص  

اصـلي  قهرمـان   . ردنـد ك خـود را حفـظ       ي اردوگاه چهـرة انـسان     يرانسانيط سخت غ  ياو در شرا  

چ قبل از جنگ، همراه زن و دو دخترش         يسويوان دن يست؟ ا كيچ شوخوف   يسويوان دن يداستان، ا 

شـوخوف  . كـرد  ار مـي كروستا 1لخوزكرد و در ك ي ميزندگ (Телпенево) تلپنوا يدر روستا 

هـا نفـر از      ونيـ لي اثر است؛ سرنوشت او مشابه سرنوشـت م        يها تين شخص يتر ي از معمول  يكي

صادقانه در دفاع از    ) جنگ آلمان با روسيه    (ياو در جنگ ميهن   . ستم است ين ب ه در قر  يمردم روس 

ر ي دوباره به جبهه برگـشت و اسـ        يپس از بهبود  .  شد ي زخم 1941د و در سال     يشورش جنگ ك

سـر گذاشـتن     خت و پس از پشت    ي از اسارت گر   ييآسا ل معجزه ك به ش  يول.  آلمان شد  يروهاين

ماجراي اسارت او از ايـن     . دي رس ي خود يها يرويها، به ن   ها و باتالق    در جنگل  يمشقات آوارگ 

 در جبهة شمال غربـي، گروهـاني از نيروهـاي روسـي بـه      1942در ماه فوريه سال    ”: قرار است 

به چنان وضـعي گرفتـار شـده    . هواپيمايي نبود تا برايشان غذا ببرد   . ها در آمدند    محاصرة آلماني 

مهماتـشان هـم    . كنند، بخيـسانند و بخورنـد       خرد   هاي مرده را   بودند كه مجبور بودند سم اسب     

ها افتادند كه شـوخوف هـم در ميـان     ها در جنگل به چنگ آلمان  گروه از آنيك. تمام شده بود 

از ميـان  . ها موفـق بـه فـرار شـدند     ها بودند، بعد پنج نفر از آن دو روز اسير آلمان   . آن گروه بود  

 خـودي   يروهـا ي خـود را بـه ن      آسـايي توانـستند    ها گذشتند و به طور معجزه      ها و مرداب   جنگل

دستگير كردنـد    انت  يه او را به جرم خ     كنجا بود   ي در ا  ).120-121،  1998 سالژنيتسين(“ برسانند

. ردنـد كها حبس   از اردوگاهيكين در يد استاليگناه در دوران فشار و تبع ي از افراد بيليو مثل خ 

ـ ا. همين دليل توانسته بود برگردد    ها شده و به      وي متهم به انجام فرامين آلمان      چ و  يسويـ وان دن ي

                                                           

كه در زمان اتحـاد     ) شركت تعاوني دهقانان براي انجام توليدات گروهي و بزرگ كشاورزي         (جمعي    كشاورزي   -1
  .شوروي متداول بود

  



 

 

 را انجـام داده اسـت، و در اتهامـات او    يه او چـه دسـتورات  كـ دانـستند   يچنين بـازپرس نمـ    هم

ـ البتـه ا  . هـا را انجـام داده اسـت         ه او فرمان آلماني   ك آمده   يلكصورت مبهم و      به چ يسويـ وان دن ي

ل او  يـ ن دل يهمـ   رباران خواهند كرد، به   ي او را ت   ند،كن اتهامات را امضا ن    يه اگر پاي ا   كدانست   يم

در ”. رفتي مـرگ پـذ  يجا ن را بهي مخوف استاليها  و زندان  يار اجبار ك يها  در اردوگاه  يزندگ

او خـودش   . وم شـده اسـت    كخاطر خيانت به وطن مح      ه او به  كپروندة جرم شوخوف آمده بود      

ها را انجام داده بود      ه وي فرمان آلماني   ك ييجا  از آن . ندكانت  يهنش خ ير شد تا به م    يگفته بود، اس  

هـا انجـام داده، موضـوعي بـود كـه نـه        كه چه دستوري را براي آلمـان       اما اين . به وطن برگشت  

. اش فقط به ذكر انجـام دسـتور اكتفـا كردنـد     در پرونده. خودش از آن خبر داشت و نه بازپرس  

اگـر حكـم    . لي سـاده بـود    برداشت شوخوف خي  .  زدند كتك يلي خ يشوخوف را در ادارة آگاه    

توانـست بـاز     كرد، حداقل مـي    اما اگر امضا مي   . كنده بود  كرد، كلكش در جا      دادگاه را امضا نمي   

   ).120، 1998 سالژنيتسين(“ پس امضا كرد. هم مدتي زنده بماند

كـرد ضـمن حفـظ     ات شوخوف حـاكي از ايـن بـود كـه او تـالش مـي      كهمة رفتار و حر 

 او در اردوگـاه،     ي مختلـف زنـدگ    يها تيف موقع يدر توص . ه بماند  خود، زند  ي انسان يها ارزش

كـرد تـا     پرونده جرم خود را امـضا  ياو در ادارة آگاه. يابد  درمييخوب  ن مطلب را به   يخواننده ا 

در . ردنـد ك يربـارانش مـ   يرد، ت كـ  يه براساس محاسباتش، اگر امضا نمـ      كحداقل زنده بماند، چرا   

خاسـت، و قبـل از حـضور و           دارباش از خواب برمـي    يبا زنگ ب  اردوگاه كار اجباري، هر بامداد      

شـوخوف  ”. م وقت داشت تا در اين فرصـت بـه خـودش برسـد             ي ساعت و ن   يكاب حدود   يغ

دانست تـا    يشد، او م   يدار م يشه با صداي آن ب    يهم. ديخواب يدارباش نم يوقت پس از زنگ ب      چيه

 يسكـ .  خود صـرف كنـد  يرا برام وقت ي ساعت و ن  يكتواند    زمان خارج شدن از خوابگاه مي     

هنـه  كبا آسـتر    :  رسيد يزيتوان به چ   ين مدت م  يه در ا  كداند   يشناست، م    اردوگاه آ  يه با زندگ  ك

رد و به   كزها جمع   ي م يها را از رو     رفت و ظرف   يبه غذاخور ... اي دوخت   يسك يشي برا كدست

 مانـده  يزيـ ته ظـرف چ ه اگر ك نيمسئلة ديگر ا... ها برد و آنجا غذايي را صاحب شد        يظرفشوي

ـ  يس م ي و به ناگزير آن را ل      يري خودت را بگ   ي جلو يتوان يباشد، نم  ، 1998 سالژنيتـسين ( “يزن

83.(  

ار كـ در هنگـام    ) ايـوان شـوخوف   ( داسـتان    يار قهرمـان اصـل    كـ بخشي از خـاطرات و اف     

اش  ه خـانواده  كـ  نيـ شـود، ا    ياش در روستا مربوط م      ي در اردوگاه به زندگ    يفرسا و طوالن   طاقت



 

 

ش ي بـرا يزيـ ه چكفرستد، البته او خودش از همسرش خواسته بود         ي نم ي پست يها  او بسته  يبرا

كـه در     زمـاني ”.  نيست  متر از اردوگاه  كشان    يدانست مردم در روستاها گرسنگ     ينفرستد، چون م  

اما شوخوف خودش به همسرش نوشت كـه        .  فرستاد  ش بسته يايژما بود زنش دو بار برا     -اوست

دانـست    شوخوف مـي   ...ها بدهد  ها را به بچه     بهتر است خوراكي  ... نفرستد، چرا كه  ديگر چيزي   

ـ     ين تصم ياگر چه او خودش ا    ...نة سنگيني دارد  يها هز  فرستادن آن بسته    هـر   يم را گرفته بود، ول

تقريبـاً هـر روز ايـن اتفـاق       (رسـيد    اي مي  بار كه براي كسي از گروهش يا در خوابگاهش بسته         

، 1998 سالژنيتـسين (“  منتظر بـسته بـود     يگرفت و اغلب هم به علل نامعلوم       ي، دلش م  )افتاد  مي

خواسـت بـا كمـك     يه نمكل بود ين دلي به اي پستيها پوشي شوخوف از بسته     البته چشم ). 154

ار و تـالش    كـ  با   يطيخواست در هر شرا     يند، او به خودش اعتماد داشت و م       ك يگران زندگ يد

نويـسد    برايش مي“نقاشي فرش”رة حرفة جديد و راحت  وقتي همسرش دربا  . ندك يخود زندگ 

دار شد، در ادامـه اضـافه         شود پول   راحتي مي   اي است و با اين كار به        دهد كار ساده    و توضيح مي  

اميـدوار اسـت    ”انـد،     كند در حال حاضر بسياري از ساكنان روستايشان به اين حرفه مشغول             مي

). 105،  1998 سالژنيتسين (“د و نقاش فرش بشود    وقت به كلخوز نرو     ايوان برگردد و ديگر هيچ    

اما براي شوخوف اين مطلب يعني پذيرش كار ساده و راحت، حتي در اردوگـاه كـار اجبـاري                   

تواند اين پيشنهاد همسرش را بپذيرد كه كار     هم قابل فهم نيست، او حتي در ذهن خود هم نمي          

شـايد  ”جيب بزنـد   راحتي پول زيادي را به اي بشود و به كه مشغول كار بسيار ساده نكند و يا اين 

هـاي خـود    محلـي  خواست اين كار را تجربه كند، پول مفت را هم ببيند تـا از هـم         شوخوف مي 

براي اين كار گـستاخي و  . چنين كاري مشغول شود     خواست كه به    دلش نمي   عقب نماند، ولي ته   

براي ... هايش ريخته دندانشوخوف چهل سال زمين شخم زده، نيمي از      ...  الزم بود   دوز و كلك  

هـا   قـديمي .  و چنـين احـساسي حتـي در او وجـود نداشـت            او پول مفت هيچ ارزشي نداشت،     

هـاي شـوخوف هنـوز هـم قـدرت كـار         دست. شود نا برده رنج گنج ميسر نمي: اند گفته  درست  

“ شـود او پـس از آزادي نتوانـد بـراي خـودش كـار درسـتي پيـدا كنـد؟           مگر مـي    كردن دارند، 

   ).106، 1998 الژنيتسينس(

ه همـسرش در    كـ  را   يرد؛ مطـالب  ك يافت م ياش در  هر سال دو نامه از خانواده     شوخوف در   

ار در  ك از ذهن او را به هنگام        ينوشت، بخش  يش م يها  مردم روستا در نامه    يت زندگ يبارة وضع 

ازه ن سـال اجـ    يـ شـد و شـوخوف در ا        آغاز مي  1951سال نو   ”. ردك يخود مشغول م    اردوگاه به 



 

 

ت ياز وضـع . خانوادة او هـم اجـازه داشـتند دو نامـه بـرايش بفرسـتند      ... داشت دو نامه بنويسد 

توانست بفمهـد ايـن بـود كـه          ه شوخوف نمي  ك يزي چ ...ديشد فهم  ي نم ياديز ز ي آنها چ  يزندگ

نيمـي  ... لخوز اضافه نشده است   ك نفر هم به افراد      يكنوشت، از زمان جنگ      يها م  زنش در نامه  

 كه برگشته بودند، ديگـر كلخـوز     ييها  ن پس از جنگ ديگر به خانه خود برنگشتند و آن          از مردا 

، 1998 سالژنيتـسين (زندگي در كلخوز، اما كـار در جاهـاي ديگـر            . شناختند يت نم يرا به رسم  

شود كـه شـهر    اين نكته تأكيد مي”طور كه ديديم دربارة قهرمان اصلي داستان    همان). 105-104

كه بازگشت به دنيـاي مـألوف و    ت زنداني شدنش بسيار تغيير كرده است و اينو ديار او در مد  

افتادگي اردوگاه را از زندگي واقعي    اين نيز پرت  . رو براي او ممكن نيست     آشناي گذشته به هيچ   

آنچـه قابـل    . نمايـد  انداز آينده از هر سو تيـره و تـار مـي            سان چشم  بدين. بخشد بيشتر قوت مي  

شـوند، امـا هـيچ       است يكنواخت، روزهايي كه بد يا خـوب سـپري مـي           رؤيت است روزهايي    

  ).8، 1363فرخفال ( “اي با يكديگر ندارند تفاوت عمده

ش ي داستان را دربارة خانواده و روستا      يار و خاطرات قهرمان اصل    ك اف يعنيفات،  ياگر توص 

به .  است يار اجبار ك اردوگاه   ي از زندگ  يية مطالب آن، در واقع دورنما     يم، بق ينكاز داستان جدا    

نـدگان  ي نما يدر ايـن داسـتان زنـدگ      .  در اردوگاه اسـت    يه فرهنگ زندگ  كتوان گفت    ي م ينوع

تـوان بـه     ي نمونـه مـ    يبـرا . ده شـده اسـت    يشكـ ر  ي مختلف جامعه در اردوگاه به تصو      يقشرها

 كينوسي سابق بوي و انقالب يياي در يروين به افسر ن   يتخت سزار و همچن   يلمساز پا ير و ف  كروشنف

 (Алеша)وشـا   يز به آل  ي دوران تزار بسر برده و ن      يها ز در زندان  ي خود را ن   ي از زندگ  يه مدت ك

 نوجوان شانزده سـاله و بـه        (Гопчик)يكن به گوپچ  يه و همچن  ي روس يندة قشر مذهب  يه نما ك

ـ    ينار ا كش و بااراده و در      ك خود شوخوف دهقان زحمت    نـدة قـشر   يگنـاه، بـه نما    ين زنـدانيان ب

1وفكندانبان ول  ز يعنيگر،  يد
(Волков)         ،كه اسمش نيز تداعي كنندة خصلت درندگي اوست

ار در  كـ  و   ينويسنده در داسـتان، زنـدگ     . ردكستي بود، اشاره    يمونكرحم   يم ب يكسي كه نماد رژ   

ثـر  كه ذهـن ا كـ ار سـخت اردوگـاه    يط بـس  يدر شـرا  .  وصف كرده است    اردوگاه را بسيار مفصل   

 يهـا  رده، مـا بحـث    كـ خود مـشغول      م به كردن ش كري س ه غذا و  يالت ته كوم شدگان را مش   كمح

ن يزنـشتا يم، آينـ كنانه نگاه  يب ز، اگر واقع  ينه دوست عز  :  گفت يسزار به آرام  ”: مي نيز شاهد  يهنر

 ي زنـدان  .)129،  1998 سالژنيتـسين (“ ست؟يـ ار ن ك شاه يك وان مخوف يامگر  . است  نابغه يك
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از عمـر خـود را در اردوگـاه گذرانـده     ست سال يه بك يرمرد الغر و استخوان  ي، پ 123-شمارة خ 

ـ   كاد،  ي ز ييهنرنما... اش ادعا است   همه”: است، با عصبانيت در پاسخ سزار گفت        يهنـر  يمـال ب

ه يـ  آدم را توج   يـك خواهد ظلم و اسـتبداد       يه م ك يآور  شرم ياسيهم با آن نگرش س      آن... است

   ).129، 1998 تسينسالژني(“ !ه استير روسكشخند به خاطرات سه نسل روشنفين ريا. ندك

ار و  كـ ار و عالقة زياد وي به       كه پشت كته مهم است    كن ن ير ا كت شوخوف ذ  يدربارة شخص 

او در اردوگـاه هـم      . م و اسـتوار بمانـد     ك مح ي اردوگاه يند تا در زندگ   ك ي م كمكتالش، به او    

نـد و   ند تا بتواند زنده بما    ك ي م كمكوان شوخوف   يه به ا  كار عاملي است    ك. ندك يار م كصادقانه  

ار يكـه آدم بـس    گذشته، عالوه بر ايـن يها دهقان سادة سال. ندك خود را حفظ يانسان تيشخص

ار و تـالش،    كـ  كمـ ك هـم برخـوردار اسـت، او بـه           يياوت بـاال  كـ  است، از هوش و ذ      ييتوانا

ـ  ط سخت و طاقت يالت و شرا  كمش  را يار اجبـار كـ  سـوزان اردوگـاه   ين سـرما يفرسا و همچن

ل، از  يـ ن دل يهمـ   نـد و بـه    ك ي م كمك خود نيز    ياردوگاه  به دوستان هم   او حتي . ندك يفراموش م 

 خـود در  يهـا  ييند با توجه بـه توانـا  ك ي م ياو سع . ها برخوردار است    ن آن ي در ب  ياحترام خاص 

اورد و صـرف امـور   يـ  پـول در ب كيله انـد يوسـ  ني بزند تا بـد ي مختلفيارهاك دست به     اردوگاه

  .ندكروزمرة خود 

 و  ك مطابق با سـب    - داستان ي قهرمان اصل  ي روز از زندگ   يكف  ي توص -اثر  ة  ير اول كالبته ف 

 خواننـدة  يقـدر بـرا   ف شـده در اثـر آن     ي داستان است، اما موضوع و حوادث توصـ        يها  يژگيو

جـه  يسنده مجبور بـه پـردازش مفـصل آن شـده و در نت             يه نو كرمعمول و ناآشنا بود     ي غ يشورو

  . اد شده استيار زيحجم داستان بس

ار و ك آشـ يهـا   در اردوگاه با همة شـور و شـوق  يدهد زندگ يه در داستان نشان م    سندينو

دادنـد،   يم غـذا مـ  كـ ار ي بد و بس   يليه در اردوگاه خ   ك نيبا توجه به ا   .  است ي زندگ يكپنهانش،  

 يبـرا .  نـان و سـوپ بـود       ية اضـاف  يدست آوردن سهم    ها و مهارت زندانيان براي به      همة تالش 

 خود را حفـظ     ي انسان ي واال يها بودند و ارزش   يالعاده زيرك م    فوق دين مقصود با  يدن به ا  يرس

 . ردندك ي هم نمييكردند و گدا مي

ز و دشوار زندانيان در اردوگـاه را        يانگ  سراسر غم  ياد زندگ يفات مفصل و ز   ينويسنده توص 

ة ي روسـ يها ها و اردوگاه ه خودش در طول هشت سال حبس در زندان   كده بود، بل  ي نشن يسكاز  

اتفاقـأ  ”.  شـماره بـود  يرد و مانند قهرمـان اثـر دارا  كن با همة وجود خود احساس      يان استال دور



 

 

ن يـ خواننـده در ا   ). 731،  2002 يـك بل(“  بود 282. و.ن هم گ  يتسي خود سالژن  يشماره اردوگاه 

ه كـ ست، بل يـ  ن يا هيواكن اثري ش  يا. نديب يي گوناگون را م   يها تياثر، قهرماناني مختلف با شخص    

  . ده شده استيشكر يز مردم به تصويانگ ق و مفصل سرنوشت غميار عمي و بسيرامدر آن به آ

ن يـ ند، اك ين اثر توجه خواننده را بالفاصله به خود جلب م يه با خواندن ا   ك يگريمطلب د 

ـ               يك چيه ه كاست   ان ين زنـدان ي از زندانبانان و نگهبانـان زنـدان اسـم ندارنـد و فـرق آنـان در ب

ان هم اسـم ندارنـد و       يخود زندان . هاست   آن يگري و وحش  ياربراساس شدت و ضعف خونخو    

اهرنگ ي سـ ي همـة افـراد گـروه همـان پالتوهـا     ياز لحـاظ ظـاهر   ”: اند   شده يگذار  با شماره نام  

 سالژنيتـسين (“ گر متفـاوت بودنـد  يها بـا همـد   ر آن پالتوها آدميدار را به تن داشتند، اما ز  شماره

 زنده  يها  رد آدم ك يومت تالش م  كه نظام و ح   كدهد    ي م سنده نشان يله، نو يوس  نيبد. )90،  1998

  . ن مبدل سازدي ماشيك خودكار يرا به اجزا

را   شد و آن  كـ  ومين را به تصوير مـي     كي از مح  ك روز از زندگي ي    ك نويسنده در اين اثر، ي    

 يامالً راضـ  كـ شـوخوف    ”:نامد  روز خوب از زندگي وي مي      كدر نگاه قهرمان اثر شوخوف، ي     

هـا را بـه مجتمـع     گروه آن. فتاده بودي نيبه انفراد. وز پشت سر هم خوب آورده بود     امر. ديخواب

 يسـرگروه گـواه   . رش آمده بود  ي ناهار گ  ي برا ياسه سوپ اضاف  ك يك.  نفرستاده بودند  كياشترا

غـة  ينگهبانـان آن ت .  بـود يه باال بـرده بودنـد راضـ       ك يوارياز د .  بسته بود  يار را به خوب   كانجام  

ض يرد و مـر كبه دردش غلبه . ده بوديسرشب از سزار توتون خر. او نگرفته بودند را از    يفوالد

 روز  كاگـر يـ   : شـود   در ذهن خواننده اين سـؤال مطـرح مـي          ).187،  1998 سالژنيتسين(“ نشد

طور بودنـد؟ ولـي از    صورت روزهاي بد آن چه خوب از زندگي قهرمان اين چنين است، در آن        

اند، يعني هـر روز صـبح بـا         هم  ار اجباري شبيه به   ك در اردوگاه    ه همة روزهاي زندانيان   ك آنجايي

رفتنـد، حـضور و غيـاب، بازرسـي شـبانه،            شدند، گروهي بـه كـار اجبـاري مـي           زنگ بيدار مي  

نويسنده در واقع توانست در اين اثـر نـه يـك روز،             . داشتند... باش، ناهار و خاموشي و       راحت

   .ين اردوگاه را توصيف كندومكبلكه كل زندگي قهرمان اصلي و ديگر مح

  يريگ جهينت

 كط سـخت و وحـشتنا    ياس شـرا  كـ  فقـط انع    روز از زندگي ايـوان دنيـسويچ       كيداستان  

 يها و اقشار مختلـف اجتمـاع      تين داستان با شخص   يما در ا  . ستي ن يار اجبار ك اردوگاه   يزندگ

 ي بـرا  ييكـ : دهنـد  ي از خـود نـشان مـ       ي مختلف يها نشكط سخت وا  يه در شرا  كم  يشو يآشنا م 



 

 

هـا و   ار و تـالش ارزش ك با يگريدهد، د  ي م يشود و تن به هر خفّت      يل م يماندن خوار و ذل    زنده

  .ندك ي خود را حفظ ميت انسانيشخص

 يروي او توانسته ن   ي شده است، ول   يادي ز يها يالت و سخت  كگر چه شوخوف متحمل مش    

ـ  ك خود را حفـظ    ي و آزادگ  ية آزاد ي و روح  يانسان ـ  ينـد و در ب هـا و   نشيـ دانيان بـا ب ن همـه زن

هشت سـال  .  نيكو شهره شودي برخوردار باشد و به انسان  ي مختلف، از احترام خاص    يها دگاهيد

 يدة انـسان  ي پـسند  يها  هم نتوانسته بود خصلت    يار اجبار كها و مشقات اردوگاه      يحبس، سخت 

 كفات وحـشتنا يه داستان سالژنيتسين با وجود توصكل است ين دل يهم  د به يشا. ن ببرد ياو را از ب   

نانـه  يب  زنـدانيان، اثـري خـوش      ي زندگ يرانسانيط غ ياس شرا ك و انع  يار اجبار ك اردوگاه   يزندگ

  .توان انسان بود ي هم ميرانسانيط غيه در شراكدهد  يسنده نشان ميله نويوس نيبد. است
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