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 چکیده

 نوزدهم قرن دوم نیمۀ تا نهم قرن از که بود اقتصادی -اجتماعی نظامی رعیتی، -ارباب نظام یا فئودالیسم
 تقسیم بزرگ داران زمین میان در سیاسی قدرت ،نظام این در. دربرگرفت را اروپا شرق و روسیه ،میالدی

 تورگنیف جمله از نویسندگانی کار دستمایۀ موضوع همین. بود رعیت جماعتی دارای ،ارباب هر و شد می
 در ،شکارچی های یادداشت ۀمجموع .دید نمی ارباب مایملک را رعیت اما ،بود اشراف ۀطبق از خود که شد

 زندگی دموکراتیسم، و رئالیسم اصول براساس ،ادبی جریان این. گرفت شکل ناتورالیسم ادبی جریان بستر
 چگونگی حاضر پژوهش در .کشید تصویر به درستی به آن اقشار به بخشیدنلویتوا با را روسیه ۀجامع

 نقد بنیانگذاران نیز و معاصر منتقدان دیدگاه از داستان، این در روسیه ادبی آثار در طبقاتی نظام بازنمایی
 منتقدان دیگر با همراه میالدی 20 ةسد منتقد و نویسنده ،ناباکوف هایدیدگاه .شودمی بررسی روسیه ادبی
 سبک پیشتاز و پرولتاریا هنر سمبل گورکی ماکسیم روسیه، ادبی نقد بنیانگذار عنوان به بلینسکی مانند

 .اندپژوهش این راهگشای اگزیستیالیست ادبی منتقد بردیایف سوسیالیستی، رئالیسم
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 مقدمه

 سرآغاز ،روسی مشهور نویس رمان و نویسنده ،تورگنیف سرگیویچ ایوان آثار گفت بتوان شاید

 برای او. یافت بسیاری شهرت ،اروپایی کشورهای در او آثار. بود روسیه ادبیات با ها غربی آشنایی

 ها آن با را عمرش از زیادی های سال که ها فرانسوی ویژه به -غرب جهان به روسی آثار شناساندن

 او. است شده توصیف گرایانه واقع ای شیوه به او آثار در روسیه. کرد یبسیار تالش -بود گذرانده

 -ارباب نظام دربند وطنانهم بار فالکت زندگی از ،بود ثروتمند و مرفه ای خانواده از خود کهآن با

 کتاب در نگرش این اوج. کرد مشغول خود به را او اندیشۀ ها، آن بختی تیره و اندنم غافل رعیتی

 در و شد هنوشت 1851 تا 1847 های سال در کتاب، این. شودمی دیده او شکارچی های یادداشت

 .افتی انتشار 1852 سال

 19 ةسد در هیروس تحوالت از یتیپراهم عصر از ،دارد یجهان شهرت که داستانمجموعه نیا

 و یروس نام صاحب ةسندینو ناباکوف ریمیوالد ،ستمیب قرن در کهییجا تا ؛کند یم تیحکا یالدیم

 خود یگفتارهادرس در را فیتورگن وانیا آثار گرید و اثر نیا لیتحل ،کایآمر یها دانشگاه استاد

 عنوان با آن از (15: 1371) ناباکوف که گفت عتیطب فیتوص از دیبا نخست اثر، نیا در. ددا قرار

 زانیم نیا با را حرارت و شور همه نیا یکس زمان آن تا هرگز .کند یم ادی «تابلووار فاتیتوص»

 مکشوف مردم بر را یاتازه یایدن که جهت آن از ژهیو به ؛بود دهینکش ریتصو به یهنرمند و ظرافت

 در یمهم گاهیجا پس آن از که کرد وارد اتیادب در یدیجد قهرمان فیتورگن ،قتیحقدر. ساخت

 قدرت یدارا ،باعاطفه اریبس  ،فرد منحصربه یها یژگیو با یدهقان او، قهرمان .افتی هیروس اتیادب

 جز یگرید یظاهر وندیپ که یتیحکا 25 در فیتورگن ..بود جامعه یها سنت به بندیپا و استدالل

 نیا ۀهم. کند یم فیتوص را ییروستا جهان انیپا یب تنوع ،ندارند داستان یراو تیشخص

 گردش و شکار یپدر که شده ارائه یشکارچ یها ادداشتی از ییها دهیگز صورت به ها تیحکا

 غالباً ،شود دهید آنکه یب ،ینیع شاهد موضع در گاهآن. کند یم گم را خود راه گاه یب و گاه و است

 گووگفت فرصت نیزم مالکان و دهقانان به و شود یم قیدق مردمان یاخالق صیخصا در خاموش

  .کند یم ثبت را ها بتیمص و دعواها ،ها ییپرگو ها،سرگذشت ،آشکار یغرض یب با و تدق به. دهد یم

 است کرده خلق را آن نبوغ که ژهیو است یجهان بلکه ؛ستین یخیتار متحول ۀیروس ،هیروس نیا

 یجا ندهقانا هرچند. است انسان یقیحق یزندگ از یکمد کی ،درمجموع کتاب .(44: همان)

 ظاهر هاصحنه در هاآن کنار در زین مالکان ؛ستندین کتاب یها تیشخص تنها دارند، آن در یعیوس
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 و یتنبل با وقت اتالف و شهر در یزندگ لیدلبه یعیطب طوربه که پست شیوب کم یمردم ؛شوند یم

 .بدجنس تا فاسدند شتریب ،یاشیع

 معطوف همواره ،آزاده یانسان عنوان به چه و یاجتماع یا سندهینو عنوان به چه ،فیتورگن توجه 

 شهیاند نیا آنکه با و دهد یم نشان نیب روشن حال نیدرع و بامحبت ییها انسان را آنان. استیرعا به

 انسان مانند هاآن با دیبا و ستینگر انسان دةید به دیبا نیزم  به وابسته دهقانان به که کند یم القا را

 استقرار و انقالب ،تیحیمس ظواهر به نهکورکورا اعتقاد از یا نشانه چیه او کتاب در  کرد، رفتار

 را یا هیاول وصخل وجودش عمق در که ستین یا دهیآفر او دهقان. شود ینم دهید بهتر یجهان

 نه ،گرانید مانند است یانسان فقط او. باشد زیمتما جامعه افراد ۀیبق از باطن، در و باشد کرده حفظ

 و فسق در یگاه که -زین هیاول توحش به یول  است، تر کینزد عتیطب به شک یب  بدتر؛ نه و بهتر

 یبرا یدلسوز: دارد یخاص یهایژگیو همه،نیابا. است کینزد اریبس -شود یم ظاهر زشتش فجور

  ،همنوع به یعیطب و یقیحق یمحبت  جهان، روند با یذات یتفاهم ،جان یب و جاندار از اعم ،زیچ همه

 .است کینزد ریتقد به اعتقاد به اریبس که یزندگ اتفاقات دربرابر تیرضا و میتسل ینوع

 کامالً هاآن که دهدیم اجازه. دهد نشان ار قهرمانان روزمرة رفتار چگونه که داند یم فیتورگن

 ها تیحکاسلسله نیا. کند شانیپر را هاآن خود نیتحس با ای حضور با هرگز آنکه یب ؛باشند خودشان

 ییگوهاوگفت ،«نیبژ مرغزار». است مناظر باشکوه ای ساده فیتوص« انیپا» داستان .اندمتنوع اریبس

 انیب «مالقات وعدة» و چهره کی ضبط« انیکاس» داستان در .شود یم دهیشن یا شهیب خم در که است

 که است احساس نیا جادیا در قاًیدق ،اتیحکا یراو تیموفق. است داستان در یواقع ییها بتیمص

 همان دستخوش ،کردند یم تصور یوانیح و زمخت یا توده صورت به را آن همه که ،دهقان نیا جهان

 :1384 ،سعادت) شودیم دهید گرید یانسان ۀجامع هر در که است یا یگوناگون همان به و انفعاالت

 آن ربندد سخت -دارد توجه زین اتیجزئ نیتر کوچک به که -خود مطلق ینیب واقع با ،فینتورگ .(1

 و خود سبک تغزل به وستهیپ ،راستا نیهم در .کند فیتوص یواقع و قیدق یریتصو که است

 ادامه ،زند یم هم به را مناظرش که یانیپا یب اناتیجر با خود نیریش و میمال زبان کردنهماهنگ

 عتیطب کتابش یقیحق موضوع که دیآ یم نظر به گاه و دارد یهمدل هاانسان اندازة به ایاش با او. دهد یم

 اوست ،ماند یم که یزیچ تنها ،«انیپا» داستان مانند شاعرانه فیتوص در و اثر در رفتهرفته یول ،است

 .است دهینام «یفرد نبوغ» را آن ناباکوف که

 ونیمد آنکه از شیب ،شهرت نیا .اشتد یپدر شهرت فیتورگن یبرا ،یشکارچ یها ادداشتی
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 یشگامانیپ ،هیروس در یحت  ،فیتورگن رایز ؛است تیموفق کمال حاصل ،باشد موضوعات یتازگ

 رنولتب و یفرانسو ساند ژرژ از او غالب ریتأث یول ،است داشته آکساکوف و چیگورویگر مانند

 آشوب جادیا اتهام به سندهینو و داشت زین یگرید یامدهایپ ،کتاب نیا انتشار. است یآلمان آورباخ

 .ستین انیم در یانتقاد چیه قصد ،یشکارچ یها ادداشتی در همه،نیابا. شد دیتبع یاجتماع

 به توان یم ب،یترتنیبد. کرد اکتفا قتیحق فیتوص به تنها ؛نکرد تیحما یخاص ۀینظر از فیتورگن

 .کرد توجه است، هداشت یسهم یبردگ نظام فیتضع در که یاثر عنوان به او کتاب

 فیتورگن درمورد ،گذشته یها زمان در هم و معاصر ةدور در هم ،یاریبس دانشمندان و منتقدان

 اس ای شکارچی های یادداشت ،مثال یراب ؛اندداده انجام یادیز یها یبررس و نقد او آثار و

. آپولسکایا گرومووا. آل ؛1991 ،مسکو نایوکا انتشارات ،دیگران و گریشونین گردآوری ،تورگنیف

 آثار در رئالیسم و رمانتیسم. داوالتووا ام. آ ؛4 ش ،1994 روسیه ادبیات. تولستوی لئو و تورگنیف

 اجمالی های بررسی به مختلف آثار ،درمجموع .بلینسکی ؛مسکو ،1951. تورگنیف اس. ای اولیۀ

 .ندداشت روسیه ادبیات بیشتر هرچه معرفی در بسزایی سهم کیهر و پرداختند

 

 بررسی و بحث

 تورگنیف سرگیویچ ایوان شکارچی های یادداشت اثر گیری شکل و ساختار

 اصول براساس مکتب این. گرفت شکل «ناتورالیسم» ادبی مکتب بستر در ،شکارچی های یادداشت

 فرودست اقشار زندگی ویژهبه ،روسیه میالدی 19 سدة جامعۀ زندگی ،دموکراتیسم و رئالیسم

 بدبختی و جامعه فقر موضوع ،ناتورالیسم مکتب نویسندگان .کشاند تصویر به درستی به را جامعه

 دهقانان، توصیف به بیشتر ،نایم این در و دهند می نشان بیشتری قدرت با را شهر کنارو گوشه

 .(300: 15 جلد ،1987،بلینسکی) پردازند می معنوی و مادی دنیای

 درک را تورگنیف و نکراسوف جوان، داستایفسکی هنر و ادبیات توان نمی مکتب این بدون

 و نشده بیان درستی به هنوز آن مفهوم و معنا هرچند ؛شد واقع همگان استفادة مورد واژه این. کرد

 ها آن پیشرفت سطح و درونی ساختار ،مکتب این اعضای ،ناتورالیسم مکتب تاریخی مرزهای

 مکتب، از منظور. نیست تأثیر بی روسیه ادبیات کلی ساختار بر ،نظمی بی این .است نشده مشخص

 دوره یک و روش یک نویسندگان مجموع یا استاد یک شاگردان ،خبره افراد از گروهی نگرش

 .(4: 1994 ،آپولسکایا گرومووا) اندمدهآ هم گرد ادبی یموضوع براساس که است
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 نظر به بنا. شد منتشر مسکو در ،1852 سال در باراولین برای شکارچی، های یادداشت

 بهترین مسئله این. بود یرعیت -ارباب نظام برای جدی سرکوبی و نقد ،اثر این ،گرتسن ۀموشکافان

 تاریخ در ریشه شکارچی، های یادداشت. رفتمی شماربه نویسنده این دستاورد ترین بزرگ و

 نظام این حذف به ها تالش تمامی که گرفت شکل زمانی و داشت روسیه ادبیات و مردم زندگی

 زمان آن مردم بیشتر دغدغۀ و مسئله ترین مهم به پاسخی اثر، این حقیقتدر. شدند می معطوف

 اظهارنظر گونه این ناتورالیسم مکتب درمورد کولیشوف .بود یرعیت -ارباب نظام یعنی ،هروسی

 ناتورالیسم مکتب به افراد همۀ معموالً ،آید می پیش بحث ادبی های مکتب درمورد کهزمانی» :کند می

 آن ةاید بنیانگذار عنوان به بلینسکی و آن پدر عنوان به گوگول که مکتبی. کنند می اشاره 40 های سال

 (.10: 1991 ،گریشونین) «شود می شناخته

 تالش همچنین ،روسیه سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی زندگی با شکارچی های یادداشت ارتباط

 تالش نیز و -است مالکین و دهقانان تناقض همانا که -قرن تناقضات ترین مهم بیان برای نویسنده

 .کند می تبدیل رئالیستی اثری به را آن ،رعیتی -ارباب نظام براندازی به کمک درجهت جدی

. کرد پیدا نثرنویس ای نویسنده عنوان به را خود جایگاه ،بسیار های نشیبفرازو از پس تورگنیف

 داستان اول بار برای کهزمانی بلینسکی: گوید می تورگنیف ادبی شکوفایی درمورد کولیشوف

 خواستمی -خواند بود رسیده چاپ به «پترزبورگ مجموعۀ» روزنامه در که -را تورگنیف «ارباب»

 هر از پیش مسئله، این اما ،است یافته درستی به را خود مسیر و جایگاه تورگنیف که کند اعتراف

 هنرمند وظیفۀ ،بلینسکی سخن به .(22: 1991 ،واداوالتو) بود خویش خویشتن کشف ۀاننش چیز

 یادداشت ۀدفترچ مستندات با تورگنیف های داستان ،حقیقتدر .است اصلی های ایده نیافت ،واقعی
 قادر حاکم شرایط و موجود ادبی های شاخص چراکه ؛داشت هماهنگی شکارچی های یادداشت

 ،بلینسکی) دهند جلوه اهمیت کم را هاروستایی و رعیت و ببرند بین از را مسئله حقیقت بودند

 ،ندشد بندی دسته و آوری جمع حقایق اساسبر که مستندات این بررسی و نقد (.577 :6 جلد1987

 .شدند تبدیل یفرد منحصربه مطالب و مستندات به

 گرفت شکل سال ده طول در ،نویسنده گفتۀ هب که شکارچی های یادداشت خلق تدریجی یندافر

 و تغییرات بین. است پترکبیر های توسعه و ها فعالیت مشابه ،شد واقع او زندگی اصلی هدف و

 ارتباط اما ،شد نمی دیده ساختاری و ظاهری شکل لحاظ از ارتباطی تنهایی به ،پترکبیر حاتاصال

 و سوق راستا این در نیز تورگنیف .شد وحدت آن مدنآفراهم موجب که داشت وجود تری عمیق
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: 1987 ،گروموف) پنداشت می عظیم کاری را انسانی فراگیر های آل ایده سوی به هموطنانش هدایت

 این از آرمانی ای چهره ،شناختی روان دقیق ۀمطالع که داشت اظهار و رفت فراتر ناباکوف اما ،(201

« است سنگدلشان اربابان از برتر بسیار ها آن انسانی های ویژگی دهد می نشان» که سازد می بردگان

 (.124: 1371 ،ناباکوف)

 به ورود اجازة ما به که است جدیدی دنیای اثر این»: نویسد می یفنتورگ به ای نامه در ساند ژرژ

 ترسیم شما که دهند نمایش گونه آن را روسیه توانند نمی تاریخی و ادبی آثار از یک هیچ ؛اید داده را آن

 شده آشکار ما برای ها آن زندگی و اند شده ترسیم زیبایی به قهرمانان و ها شخصیت چراکه ؛اید کرده

 موج شما در دارند، که موقعیتی و پوشش رغمعلی ها، انسان همۀ به احترام و ترحم حس. است

 قلبی صاحب. دارد را اطراف دیدن و درک توانایی که هستید شخصی و رئالیست شاعر شما. زند می

 (.80: 1955 ،آلکسیف) «کند می درک را همه و دارد ترحم همه به که ایدرئوف و بزرگ

 دیگر مضمون به مضمونی از انتقال هنر و تکنیک بر تسلط ،نویسندگی های دشواری از یکی

. کند می استفاده سنتی ترفندهای از ،دیگر صفحۀ به ای صفحه از رفتن این در تورگنیف. است

 تصمیم که شما لطف از: »معرفی خاص لحن در مثال، برای ؛است ساده بسیار تورگنیف های انتقال

 و خودتان اسم لطفاً شود می... ممنونم و خوشحال قلب ته از و صمیمانه بیایید دیدار به گرفتید

 (.140 :1371 ،ناباکوف) «؟بفرمایید را پدرتان

 

 شکارچی های یادداشت قهرمانان زندگی بر رعیتی –ارباب نظام تأثیر

 از یکی بود، حاکم دهقانان بر روسیه سراسر در که روحی و جسمی های اسارت از مردم نجات

 گوهایوگفت و بحث اصلی موضوع. رفتمی شماربه تورگنیف زندگی مهم و اصلی اهداف

 از که نیست رعیت و ارباب تقابل -دهند می تشکیل را کامل کتاب یک درمجموع که -ها داستان

 .است مردم همۀ شخصیت و روح تقابل ،اصلی هدف بلکه ؛بود نامنتقد انتقاد مورد قبل ها مدت

 نظام آن، در که بودند دورانی نمایندگان همه ،شکارچی های یادداشت شخصیت پانصد از بیش

 دوست و بود اندوخته ای سرمایه که مباشری از .ساخت می معترض را مردم همۀ رعیتی -ارباب

 مانند ؛بود ناراضی اربابش های شکنجه و ها کتک از که رعیتی تا کند خرج دلخواه به را آن داشت

 ،دار کارخانه تاجر حتی ،ها این از گذشته. نددید می آزار یا شدندمی تهدید و فروخته که بردگانی

 اقشار این همۀ بین. بودند معترض آن به و ناراضی نظام این از همگی ،جامعه اقشار بیشتر و کارگر



 281     تورگنيف سرگيویچ ایوان اثر شکارچی های یادداشت در رعيتی -ارباب نظام ضد نگرش

 ورای در اما ،بودند متنفر یرعیت -ارباب نظام از ها آن همۀ ؛داشت وجود ارتباط یک فقط ،مردم و

 تورگنیف .شود می مشاهده اجتماعی -اقتصادی شدید تناقضات عطف نقطۀ ،همبستگی این

 کولیشوف. کند می آغاز «کالینچ و خور» داستان با را شکارچی های یادداشت های داستانمجموعه

 یکار ،جامعه هیاهوی و روزمرگی هرگونه از دور به مستقل دنیای خلق: نویسد می زمینه  دراین

 خلق ،اصلی موضوع ،نازند می بسیار جهان این به رئالیسم نویسندگان هرچند ؛نیست الطبیعهاءماور

 کند می اعتراف اًدقیق( 33: 15 جلد،1987 ) بلینسکی .است حقیقی های موقعیت و ها شخصیت

 نویسنده که است واقعیت و حقیقت خود ،کرده انتخاب زندگی حقایق از تورگنیف که هایی آل ایده

 .کند می هدایت حقایق این سوی به را

 از پیش است معتقد او .است موافق کامالً بلینسکی یعنی ،خود استاد نظر با تورگنیف

 با جدید ةدور و بودند گذرانده را خود زندگی از خاصی دورة روسیه مردم ،پترکبیر حاتاصال

 رعیتی -ارباب نظام از مردم آزادی برای که آثاری و ها داستان برای دوران این. شد آغاز پترکبیر

 و حکومتی بندهای تمامی از مردم رهایی ،آثار این هدف .بود مهم بسیار ،شدند می نگاشته

 نمود شکارچی های یادداشت در خوبی به ،مسائل این ۀهم .بود سوادی بی و فقر مانند هایی بردگی

 چراکه ؛ستا نیز آزادی بلکه ،نیست نور فقط ،تحصیل و علم که بود دمعتق تورگنیف. اندیافته

 .(107: همان) سازد نمی رها و آزاد را انسان ،تحصیل و علم مانند چیز هیچ

 تصویر به را ظالمان تورگنیف: نویسد می شکارچی های یادداشت بر ای مقدمه در کولیشوف

 ،رعیتی -ارباب نظام در ستم و ظلم بدترین زیرا ؛شود می حس متشنج جو اثر کل در اما ،کشد نمی

 نابود شخصیتش و ها خصلت نامحسوسی طور به که است دفاع بی ای برده روح تدریجی مرگ

 عقیدة به .شد می دیده مردم عادی و روزمره زندگی در حقیقت این وحشت و رعب تمام. دوش می

 اثر در انسانی بسیار خصوصیات دارای و گرا آرمان بردگان های طرح ارائۀ با تورگنیف» ناباکوف

« آورد خشم به را نفوذ صاحبان از بسیاری ،تأکید این با و کرد تأکید بردگی بارز عتشنا بر ،خود

 (.125: 1371 ،ناباکوف)

 هایی داستان در چیزی هر از پیش ،شکارچی های یادداشت یرعیت -ارباب نظام ضد ماهیت

 این تعداد. اند گرفته قرار یکدیگر با تقابل در رعیت و ارباب های گروه که است شده نمایان

 این. است یافته بروز هاآن در پررنگ صورت به جامعه اصلی معضل و نیست کم کتاب در ها داستان

 و آرینا) «آسیابان زن و یرموالی» ،(پولوتیکین و رعیت) «کالینیچ و خور» :از اند عبارت ها داستان
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 و ساچاگ) «لیکوف» ،(جوان کنت و والس ،شومخین ارباب و استپان) «تمشک آب» ،(زورکوف

 دو» ،(سردفترش با لوسنیاکوفا خانم و پاول) «کونتورا» ،(پنوچکین و ها رعیت) «بورمیستر» ،(اربابان

 .(شباربا و ماترونا) «کاراتایف پتروویچ پیتر» و( استگونوف و داربوفه واسیای) «ارباب

 مانند) اند رعیت هاداستان این اصلی قهرمانان .دارند تری متفاوت ساختار ،دیگر های داستان

 یا («عظیم نیروهای» و «مالقات ةوعد» ،«بیریوک» ،«بژین مرغزار» ،«زیبا شمشیری با کاسیان»

. ندارند وجود اصالً یا است کمرنگ یا اربابان شخصیت اما ،(هاآوازخوان) عامه و عادی های انسان

 -دهد می رخ فضا نآ در ها داستان حوادث که -ها رعیت زندگی شرایط ،مسائل این ۀهم رغمعلی

 امکان ،جامعه بر حاکم رعیتی -ارباب نظام شرایط همین و شوند می دیده هاداستان در خوبی به

 .آورند می فراهم را تضادها دراماتیک های جنبه توصیف

 حقیقت به بتوان تا ردک درک درستی به را یرعیت -ارباب نظام شرایط و وضعیت باید

 و غلط تصورات به ،زمینش آوردن دست به در کاسیان دادخواهی .برد پی ها رعیت های خواسته

 تراژیک و آور عذاب های سرنوشت ،بیریوک نابسامان وضعیت ،«بژین مرغزار» های بچه خرافات

 و توانمند های انسان مرگ و «عظیم نیروهای» داستان در لوکریا و «مالقات وعدة» داستان در آکولینا

 .دهندمی نشان را شرایط این از بخشی «هاآوازخوان» داستان در مردم ۀعام قشر از مستعد

 

 کالینیچ و خور

 چهرة در روسیه مردم ملی خصلت و خوی ،«کالینیچ و خور» عنوان با کوتاه داستان همان از

 قرار اربابان با تقابل در ،درونی و ملی های خصلت این لحاظ از هاآن و شود می نمایان ها رعیت

 بابار دهقانان بارز هایویژگی ،درونی واالی احساسات و نفس اعتمادبه ،باال انرژی. گیرند می

  .است پولوتیکین

 بیان آشکار صورت به داستان این در ،رعیتی -ارباب نظام دورة مردم زندگی به تورگنیف نگاه

 در که کنند می مطرح را هایی ایده ،شکارچی های یادداشت کتاب های داستان دیگر .است شده

 های داستان دیگر اصلی ایدة سبب،همین به .است شده توجه هاآن به «کالینیچ و خور» داستان

 این در داستان این و است شده گرفته الهام «کالینیچ و خور» داستان از ،شکارچی های یادداشت

 .دارد ای ویژه نقش زمینه

 دلیل،همین به و است قهار ایشکارچی او که بس همین پولوتیکین جناب های حسن از سخن در
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 ،تورگنیف) گوید می سخن خود قهرمان درمورد آلودطنز یلحن با تورگنیف. نظیر بی است انسانی

 و علم لحاظ از هم اند؛برجسته هایی انسان ،کالینیچ دوستش و خور ،شکارچی نظر از (.563: 1962

 و اجتماعی موقعیت به تنها نه ،داستان در. کنند می زندگی هاآن با که عالیقی لحاظ از هم و دانش

 به .دشو می تحلیل نیز هاآن معنویات و روح بلکه ،است شده اشاره هاآن خانوادگی زندگی شرایط

 رعیت مرد توان نمی که دهد می نشان زیبایی به تورگنیف ،انتداس این در ،(142: 1979) آنتونوف بیان

 حس و کرد نهادینه او در را ارباب از اطاعت و تعلق حس توان نمی. کرد تبدیل ارباب مطیع مرد به را

 .برد بین از او در را شخصیت و نفس اعتمادبه

 ولی ،پنداشت می نیرنگ و حیله بدون اربابی را شکارچی او. بود شکارچی خدمت در کالینیچ

 راه آرامی به ؛گیردمی باال دست را خود او رسید می نظر به. داد می نشان مستقل انسانی را خود

 از و بود عاقل مردی او. زد می دلبخن کلفتش های سبیل زیر از ندرت به .کرد می صحبت و رفت می

 بسیار خور .داشت شباهت باستان یونان فیلسوف سقراط، به اش چهره و ظاهری هایویژگی لحاظ

 .بود پترکبیر شبیه نویسنده دیدگاه از ،االب هوش لحاظ از و بود باال نفس اعتمادبه دارای و فعال

 داشت روسی کامالً ای روحیه کشور در دگرگونی و توسعه عملکرد لحاظ از که شخصی

 برعکس کالینیچ ،بود گراعمل و گرا منطق ،مثبت های انسان جزء خور اگر .(563: 1962 ،تورگنیف)

 و شاعرانه حس. کرد می زندگی رؤیا در که افرادی جزء و رمانتیک ،گرا آرمان بود شخصی .بود او

 درونی دنیای ترسیم .شد می خالصه مردمی آوازهای و طبیعت به عشق در ،او احساسی روحیۀ

 در عظیمی های توانایی و نیروها دهدمی نشان اثر این دیگر های داستان و داستان این در ها رعیت

 در پیشرفت و هتوسع برای ملی و تاریخی هایی توانایی چه و است نهفته مردم زندگی کالبد و روح

 ،معنوی های خصلت کنار در هروسی مردم ةجنگند روح و خصلت .است شده پنهان مردم روح

 را مرد ها این ۀهم .بود کرده مشاهده رعیت مرد ةروزمر زندگی در تورگنیف که بودند چیزهایی

 .کند تحمل را اربابان ستم و ظلم و بجنگد گرسنگی و فقر با کرد می مجبور

 

 رعیت قشر قهرمانان دیگر

 آسیابان مرد و زورکوف ارباب درمورد کهزمانی ،«آسیابان زن و یرموالی» داستان قهرمان آرینا

 بیان به ممرد درمقابل و برانگیزد را اطرافیان ترحم حس که ندارد قصد اصالً ،کند می صحبت

 .پردازد نمی ،زند می موج او روان و روح در که تلخی تأثرات و ها یدشوار
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 مورد در رعیت مرد .دهد می نشان کمتر را خود احساسات ،«تمشک آب» داستان قهرمان

 با ،است داشته روا او حق در ارباب که هایی اذیت درمورد ویژهبه و است کرده تحمل که هایی رنج

 و ریز های چشم در ولی ،دگوی می سخن دیگری شخص از گویا .کند می تعریف زخندوپ و خنده

 داشتن حس اما ،(610: 1956 ،تورگنیف) لرزند می بغض از لبانش و دوش می جمع اشک او کوچک

 روح عمق در ای اندازه به و کرده رخنه رعیت مرد وجودی طبیعت و ذات در ،انسانی زندگی حق

 به لوکریا نام به روستایی دختر .ستاو احساسات و تفکرات اصلی محور که است کرده نفوذ او

 ،باهوش لوکریای ،جوانی اوج و شکوفایی هنگام ولی ،شده تبدیل جان بی جسم و متحرک ةمرد

 به عشق ،درونی انرژی لحاظ از .خوان آوازه و شاداب ،خندان: است هبود روستا ردخت زیباترین

 و شاعرانه او شخصیت. است فردبهمنحصر خود استعداد و هوش لحاظ از و خدادادی های نعمت

 با بلبالن آواز زیبایی و آورد می وجد به را او دل ،بهاری های شب آرامش و زیبایی .است بااحساس

 .دنک می خود مجذوب را او و دارد هماهنگی او محبت و عشق حس

 و فداکاری ناب، عشقی در ،روسی اصیل زن رمانتیک روح و شاعرانه حس ،عظیم نیروی

 روستایی رعیت دختر .است کرده ظهور (کاراتایف پتروویچ پیتر) اطرافیان به نسبت ازخودگذشتگی

 ترحم حس او چراکه ؛دهد نجات را کاراتایف بتواند تا کند می ارباب زن تسلیم را خود ماترونا نام به

 تمامی رغمعلی ،رئوف قلب با انسانی پاک ذات و خصلت این. است هبرانگیخت را اشدلسوزی و

 ارباب دستبه ،مظلوم رعیت انسانی روح شک بی. است گرفته شکل جامعه بر حاکم سخت شرایط

 .رود نمی بین از ولی ،شود می کوچک و تحقیر فقط او روح. است هنرفت بین از ظالم
 

 اربابان نقش

 از دور تنهایی به هاآن ایدة رسد می نظر به اول نگاه در که اند شده روایت هایی داستان ،اثر این در

 نقش ایفای اربابان فقط و خورند نمی چشم به ها رعیت ،هاداستان این در .است اثر کلی ایدة

 ،مثال برای ؛دکن می شناسیروان را افراد خصوصی زندگی بیشتر اثر نویسندة درضمن. کنند می

 از هملتی» ،«رادیلوف آقای ام همسایه» ،«ناحیه پزشک» :اندزمره این در زیر های داستان توان می

 بررسی با اما ،«چرتوپخانوف کار پایان» و «نیدوپوسکین و چرتوپخانوف» ،«شیگوروفسکی ناحیۀ

 گروه یک در( رعیتی -ارباب نظام با ضدیت) موضوع لحاظ از هاآن مجموع دریافت توانمی بیشتر

 جامعه بر حاکم رعیتی -ارباب نظام شرایط به توجه با هانآ در مسائل همۀ .گیرند می قرار واحد

 .ندشو می مطالعه
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 مانند ؛یابند پرورش توانستند می رعیتی -ارباب نظام با ای جامعه در فقط ،افراد گونه این

 مانند هایی خصلت ،حالت بهترین در او در که ورشکسته و اربابی ای خانواده از وف،ناخپچرتو

 مانند افرادی یا انددرآمیخته بوالهوسی و شعوری بی نخوت، ،تکبر با ،بخشش و عطوفت ،مهربانی

 دارای واسیلویچ .اربابان ضعیف نسبتاً و فرودست قشر از و ورشکسته فردی ،واسیلویچ واسیلی

 در او. کند زندگی جامعه این در نتواند که دوش می سبب عامل همین شاید و است باالیی فرهنگ

 ها این همۀ رغمعلی اما ،دارد بسیار تنفر هاآن از که است ای وصله ،ثروتمندان و انباربا بین

 بزرگ و تربیت آمده، دنیا به جامعه از قشر این در و هاآن میان در زیرا ؛شود جدا هاآن از دتوان نمی

 .است شده

 شده ترسیم اربابان اجتماع و زندگی در «ناحیه پزشک» داستان در مرگدم دختر دیرهنگام عشق

 خانواده پدر. اندشده ورشکسته نیز ها آن ،است اشراف از ،داستان این قهرمان دختر ةخانواد. است

 مسقف علوفه با که کوچک ای خانه در ها آن. است هرفت دنیا از کامل فقر در و هبود شاعر و عالم

 خانوادة این اجتماعی انزوای همین. ندارند ارتباطی همسایگان با و ندنک می زندگی ،است شده

 و عشق ،زندگی پایانی های ساعت در داستان این زن قهرمان در چرا که کند می توجیه ورشکسته

 از که شود می ناحیه پزشک عاشق او. شود می بیدار ورزیدنعشق و زندگی برای شدید عالقۀ

 .است متفاوت کامالً قشری

 های جنبه و یرعیت -ارباب نظام با ضدیت شدت جهت از «کنتورا» و «بورمیستر» های داستان

 -ارباب نظام وجودی حقیقت ،ها داستان این در. ندمتمایز جامعه بر حاکم اجتماعی -سیاسی

 دیگر، سوی در و اربابان استبداد و خودسری سو یک در. است شده بیان واقعی روشی به ،رعیتی

 گرایی واقع با ،شکارچی های یادداشت نویسندة. است گرفته قرار ها رعیت سرخوردگی و فقر

 صاحب خانم ماندگی عقب مانند ؛کند می ترسیم را افراد ماندگی عقب و حقایق تمام ،رحمانه بی

 در لوبوزوان نام به اسالویانوفیل روشنفکر واقعی چهرة ،«کنتورا» داستان در آنانیفسک روستای

 برای ،«شیگروفسکی ناحیۀ از هملتی» داستان شخصیت مانند که «اوفسیانیکوف با قصرهم» داستان

 .است خاصیت بی و توخالی ،غریب درک،غیرقابل مردم

 مشغول زیادی یها شغل به ها آن اجبار به و دبین می آزار اربابان از که سوچوک انگیز غم زندگی

 های نگاه به پاسخ در تورگنیف(. لگوف) است شده ترسیم بسیاری عالقۀ و عشق با ،دوش می

 را( تمشک آب) استپان و (آسیابان زن و یرموالی) و یرموالی ،سوچوک که اربابان تحقیرآمیز
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 آثار این خوانندگان در را ها رعیت این با همدردی حس ،دیدند می بیهوده و مصرف بی موجوداتی

 .ساخت نمایان دیگران برای را افراد این انسانی زیبای های خصلت از بسیاری و کرد بیدار

 بلند و کوتاه های داستان معاصر نویسندگان دید از ،کتاب در شدهتوصیف رعیتی -ارباب نظام

 بوده برانگیز بحث همواره آن، از پس چه و حیاتش ةدور در چه (1883 -1818) تورگنیف ایوان

 و تحلیل ۀارائ به موفق گاه هیچ ،شوروی ادبی منتقدان. بود شوروی ةدور در هابحث این اوج. است

 یک را او ای عده. نشدند جهان و روسیه ادبیات ی«زیبا غول» این درباره واحدی و منسجم تفسیر

 نظام های پلشتی و ها زشتی دقیق گر مشاهده را او دیگر ای عده و حاکم ۀطبق خدمتگزار لیبرال

 انقالب رهبر ،(1924 -1870) لنین ایلیچ والدیمیر حداقل. کردند می تلقی روسیه رعیتی -ارباب

 از پس گرچها بود؛ تورگنیف آثار پیگیر و جدی ةخوانند ،شوروی اتحاد نظام گذار پایه و اکتبر

 (.1: 1391 ،اشتری) کند اختیار سکوت خود دیرین ۀعالق این ةدربار داد ترجیح قدرت به رسیدن

 زمینۀ در هاآن تفکرات با ،قدیم اربابان زندگی شرایط با باید :نویسد می( 45: 1997) ویننینکووا

 تا شد آشنا خانوادگی زندگی و ازدواج زمینۀ در هانآ اساس بی مطالبات و فکاهی مسائل ،اخالق

 تصمیم همسرش مرگ از بعد که کسی .کرد درک را رادیلوف خانوادگی تراژدی و درام بتوان

 .کرد رفتار اخالقی اصول و قوانین برخالف ،کار این با و کند ازدواج خواهرزنش با گرفت

 از یکی است، تورگنیف رمان بهترین اینکه برعالوه پسران و پدران ،ناباکوف برای

 مرد یک شخصیت شد موفق تورگنیف. رود می شماربه نیز نوزدهم قرن های رمان ترین درخشان

 یک بازی شب خیمه عروسک اما است، نگری درون نداشتن به معترف که ندک خلق را جوان یروس

 (.135: 1371 ،ناباکوف) نیست هم سوسیالیستی نوع از ،نگار روزنامه

 که کند می مطرح را پرسش این روسیه ادبیات دربارة خود های بحث در گورکی ،1909 سال در

 در سرواژ مرد چرا و ساخت مبدل توجه کانون به را 1سرواژ رعایای ،40 های سال در عواملی چه

 عالقه: گوید می پاسخ در خود و ؛کند می نقش ایفای ادبیات در اصلی قهرمان عنوان به 50 های سال

 و قیام راه از عمدتاً او. بود شده ایجاد خودش توسط -روس دهقان -قهرمان این به توجه و

. زد دست عمل این به زیادی عالقۀ و انرژی با و کرد جلب خود به را عموم توجه شورش،

 در را یرعیت -ارباب نظام لغو بود، توسعه و پیشرفت درحال که روسیه بورژوازی رژیم ،برآن عالوه

 (.178 :1969 ،گورگی) بود داده قرار روز مسائل صدر و توجه کانون

                                                                                                                                                  
1. Servage 
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 را اصلی جریان برخالف کردنشنا توان و قدرت هم نویسی داستان هیچ و بود چنین زمانه جو

 را «متعهد ةنویسند» عنوانبه شدنشناخته به ای عالقه ،باطن در که وجودی با نیز تورگنیف. نداشت

 مرهون را خودش او آنکه ویژه به بود؛ مخاطبانش انتظارات ساختنبرآورده به مجبور ،نداشت

 نوید ،تورگنیف های نوشته اولین تأیید با که بود گرا چپ بلینسکی این درواقع،. دانست می بلینسکی

 شاید که -تورگنیف شکارچی های یادداشت کتاب. بود داده ها یروس به را بزرگ ةنویسند یک ظهور

 رعیتی و ارباب نظام مظالم کردنبرمال و روستایی هایشخصیت بازشناسایی برای ادبی اثر بهترین

 ،حال بااین. است بلینسکی های حمایت به تورگنیف ۀقدرشناسان پاسخ ،درواقع -باشد روسیه

 و منشانه لیبرال ةشیو به را آن باشد، داشته «سیاسی تعهد» است مجبور که حاال داشت دوست تورگنیف

 او. بود بیزار کردنصادرحکم و کردنموعظه شعاردادن، از او. کند ابراز خود ۀمنشان دموکرات

 ،کند هایش نوشته درگیر را او خواننده، ذهن در نظراتش وچرایچونبی القای جای به خواست می

 .کند قضاوت و بیندیشد خود که دهد اجازه او به و بگذارد دربرابرش منصفانه را ها واقعیت ۀهم

 کهزمانی -دهد می ادامه را مرده نفوس نویسندة گوگول، راه که -تورگنیف: نویسد می فریدلندر

 را او ارشد حسابدار و لوسینکووا خانم شخصیت ،دهد نشان را اربابان زندگی سبک خواهد می

 او .کند می ارائه ایریمیچ نیکالی ارباب همدست از واضحی تصویر ه،نویسند. کند می ترسیم

 با چاق، ،ساله پنجاه است مردی او. است گیر رشوه و دزد شخصی و ارباب خانۀ ارشد حسابدار

 پخش صورت تمام در که موهایی و گرد هایی گونه برآمده، چشمان پهن، گردنی ،کوتاه قدی

 (.174: 1983 ،فریدلندر) اند شده

 

 روسیه معاصر قرن کمونیستی نظام یا رعیتی -ارباب نظام

 معاصر جوامع در. بود 19 قرن مخصوص فقط ،یرعیت -ارباب نظام که کنیم تصور نباید البته

 نظام از کمیدست که کردند تحمیل مردم بر را دیگری مستبد نظام ،حاکمان و مرداندولت ،روسیه

 قرن در که -یهروس ملت اجتماعی فاجعۀ درمورد ،ایلیین الکساندرویچ ایوان .نداشت تزاری دوران

 استقالل آوردندستبه برای روسیه ملت که درحالی »: نویسد می -شد ملت این گریبانگیر بیستم

 نصیبشان ملی روح و جسم اسارت جز چیزی ،کار پایان در ،دزدن قیام و شورش به دست آرمانی

 ،ایلیین) «بود کمونیستی مستبد نظام فقط ،نهایی نتیجۀ .نبود بیش سرابی ها بلشویک های ایده. نشد

1956 :78). 
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 ترغیب روستایی تغییرات به را ها رعیت ،انقالبی های حزب ،ایلییچ ایوان یاهنظر بقاطم

 زمین ةپیکر و جسم فقط چراکه ؛بود محض اشتباه ها رعیت برای هاآن تحقق که تغییراتی ؛کردند می

 تکامل طی. ماند می باقی برانگیز بحث مسئلۀ ،نآ حقیقی مالکیت و قانونی حق و رسید می ها آن به

 انقالب از پس اما ،شد می محسوب مرزوبوم آن مردم و روستاییان حق زمین ،کشوری هر تاریخی

 نظام و غارت را ها رعیت ها کمونیست. شد سلب روستاییان از طبیعی حق این ،روسیه کمونیستی

 این اظهارات اعتبار و درستی. کردند تحمیل مردم به دولتی درجات در را رعیتی –ارباب مستبد

 فروپاشی زمان تا روسیه. است سازگار زمان آن ۀروسی جامعۀ از ما شواهد و تصورات با ،دانشمند

 سر به کمونیستی ایدئولوژیک و ای کلیشه اعتقادات اسارت در همچنان ،شوروی جماهیر اتحاد

 توان می که هایی سال. دهد قرار خود سرمشق را 1933 -1929 های سال نداشت قصد و برد می

 به سابق شوروی کمونیستی احزاب سوی از که ظلمی ؛کرد یاد کشی نسل و خشونت اوج را ها آن

 .(1: 2005 ف،الکساندرو) شد داشته روا بیچاره و فقیر روستایی ها میلیون

 خود کشور تاریخ نابودی به دست خودشان که کردند نمی درک را مسئله این ها کمونیست

 سوی از و دادند نشان توجهی بی کشور سرنوشت به 1922 -1917 های سال طی سو یک از. زدند

 ،دولت هدف اکنون. کردند کمک حکومت به نابودی این در ،ها کمونیست خودی نیروهای ،دیگر

 ،نآ پیدر که کند ایجاد تغییراتی خواست می دولت. بود دفاع بی روستاییان اموال و دارایی نابودی

 خدمت در ماشینی های انسان به یا قدرت بدون و ضعیف روستاییان به نیز کشور مردم ۀبقی

 بیشتر به بلکه ؛نبود روستاییان علیه فقط نرم جنگ این ،دیگر عبارت به. شدند می تبدیل حکومت

 (.3: همان) داشت دنبال به سختی عواقب قطع، طوربه مسئله این .دش می ظلم کشور مردم

 .ندارد وجود شخصی مالکیت و است خداوند آن از زمین مالکیت که کردند می تصور ها رعیت

 و گناه رعیتی -ارباب مستبد نظام اندازة به ،درباریان و اربابان توسط زمین تصاحب ها آن نظر از

 ویژهبه ؛بود هماهنگ روستاییان عقاید با بیشتر ،است مردم ۀهم به متعلق زمین اینکه. است ناحق

 آرزو ها رعیت گذشته در .بودند موافق کامالً مسئله این با ،بزرگ قبایل وجود دلیل به هاآن اینکه

 را کار این باید تزار ها آن اعتقاد به و شود تقسیم مردم همۀ بین مساوی طور به زمین که داشتند

 توجه با گرفت، شکل 70 های سال در که ملی انقالبی حزب ستاد ،معاصر روزگاران در اما ،کرد می

 ،آینده در و کرد معرفی رعیتی تغییرگر نیروی همان عنوان به را خود ها رعیت ۀدیرین آرزوی به

 .(77: 1990 ،بردییایف) داد انجام را تغییرات این ،شوروی کمونیستی انقالب
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 کمونیستی انقالب از پیش های سال فقر و روزی تیره شاهد خود که -گورکی ماکسیم اعتقاد به

 های روش نکوهش در 1922 سال در. بود فراگرفته را جامعه ۀهم ستم و ظلم -بود روسیه

 تمامی در و همواره که بودند موضوعاتی ستم و ظلم: نویسد می گونه این ها لشویکب حکومتی

 چیزی هچ در استبداد و ظلم این که اینجاست سؤال حال. آزردند می مرا روح و ذهن دوران

 ولی ،ام اندیشیده بسیار ،موضوع این درمورد من. بود هچ در ظلم همه این منشأ و شد می خالصه

 خونینی های انقالب و اروپا در بسیار های جنگ یادآوری با امروز. ماهنیافت آن برای جوابی متأسفانه

 و خشم که کنم اعتراف باید اند،شده ثبت جوامع تاریخ در و اندداده رخ جهان سراسر در که

 نیز هاشکنجه این ةشیو و شکل حتی و دندار هاآن از کمی دست نیز روسی حاکمان خشونت

 های حکومت چگونه که خوانیم می را 17 قرن نویس تاریخ های نوشته کهزمانی. است نکرده تغییری

 شوند، منفجر تا گذاشتند می ها آن دهان در را منفجره مواد اینکه یا دادند می شکنجه را مردم وقت

 همین اورال و دن مناطق در 1919 -1918 های سال در که بینیم می وضوح به اما ،کنیم می وحشت

 مردم اگر من نظر به .شدند می شکنجه بسیار ها رعیت. دهند می رخ بیشتری شدت با حتی اتفاقات

 جامعه ضعیف قشر به ظلم مورد در عجیبی توانایی نیز ما مردم ،اندمعروف طبعیشوخ  به انگلیس

 کلماتی با را ظلم گونه این توان نمی چراکه ؛است نهفته شیطانی روح ،ظلم و استبداد این در .دارند

 وقتآن ،بود خاصی گروه طرف از ستم و ظلم این اگر. کرد توصیف پریشی روان یا سادیسم مانند

 و حکومتی گروه توسط که است ظلمی من منظور اما ،عرفی نه بود شناختی روان مسئله، این

 ترظالم کسی چه که اینجاست سؤال حال. شود می داشته روا عادی مردم بر جمعی دسته صورت به

 گویای تاریخ اما ،تاریخی برهۀ یک به مربوط یا هستند روس گروه هردو. هاسرخ یا سفیدها است،

 .(127 -126: 1924 ،گورکی) باشد ترفعال که است ترظالم گروهی که است این

 6 تاریخ در .شدند ستم و ظلم بیشترین متحمل جامعه ةکرد تحصیل قشر ،کمونیستی زمان در

 شدیداللحن ای نامه گورکی ماکسیم بزرگ، دانشمند چندین دستگیری از پس ،1919 سال سپتامبر

 کیفی و کمی واحدهای با ملت و حکومت قدرت ،جامعه ثروت معیار من برای: نوشت لنین به

 افزایش سبب که بود خواهد ارزشمند زمانی ،انقالبی هر. شود می سنجیده جامعه آن عالمان و علم

 رفتار بااحتیاط و شده حساب بسیار باید جامعه ةکرد تحصیل قشر و عالمان با. باشد معیارها این

 از را ملت سر ،دخو جان نجات برای حاکمان ؛شود می عمل برعکس ما حکومت در ولی ،کرد

 .(111: 1997 ،واکسبرگ) کنند می نابود را او ۀاندیش ،دیگر عبارت به و کنند می جدا تنش
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: داشت تأکید مسئله چندین روی گرفت، صورت مسکو ادبی محافل در که مباحث این

 جوان نسل میان تغییرات به توان می چگونه است؟ کسی چه شوروی اتحاد ادبیات جدید قهرمان»

 مانند هاآن آیا دارد؟ ایمان چیزی چه به جوان نسل برد؟ پی پدرانشان و 1960 ۀده های سال

 و کرد خواهند حمایت 1917 انقالب های آرمان از ایثار با پیشین نسل در حزب واقعی هواداران

 جنگ] میهنی کبیر جنگ در پدرانشان که ای پرستی میهن همان با پسران آیا بود؟ خواهند آن پیگیر

 ادامهدر روس مورخ این «بود؟ خواهند کشورشان از دفاع به حاضر ،کردند ابراز[ دوم جهانی

 ،تاریخی عمیق ضمنی معانی و طنین ها روس برای تورگنیف پسران و پدران ةدربار بحث: افزاید می

 در تورگنیف بر درخشانش شرح در برلین آیزایا قول به که بحثی دربرداشت؛ سیاسی و اجتماعی

 و روسیه انقالب از پیش چه و بود نویسنده این آفرینشگری بودن زنده ۀنشان ،روس متفکران کتاب

 ،[شده چاپ 1978 سال در کتاب] پیش سال ده همین تا حتی. یافت ادامه همچنان آن، از پس چه

[ ها کمونیست] ما طرفدار تورگنیف آیا. کشید می زبانه شوروی منتقدان میان جنگ این آتش هنوز

 یا است کرده کور را او اش کننده سقوط ۀطبق بدبینی که است هملتی او آیا ما؟ مخالف یا است

 سیاسی روشنفکران پیشاهنگ بازاروف آیا ؟بیند می را خود ۀطبق سوی آن ،تولستوی و بالزاک مانند

 بحث این ؟روسیه کمونیسم پدران از است ای بدخواهانه کاریکاتور یا است شوروی مبارز و متعهد

 (.3: 1391 ،اشتری) است نرسیده پایان به هنوز

 یک مانند( پسران و پدران اثر قهرمان) بازاروف ،روسی روشنفکران ةتاز نسل برای حاال

 روسیه نامب رادیکال و رو چپ منتقدان از که فوپیسار. کرد می جلوه متعهد و ماتریالیست پیشاهنگ

 دلیل به تورگنیف شاید: »نوشت پسران و پدران کتاب انتشار از پس بود، تورگنیف ةدور هم و

 که داند می او اما ،کند همراهی هستیم آینده مردان که ما با نتواند جسم خستگی یا طبع مالیمت

 و آزاد مردان نزد پیشرفت بلکه ؛اندسنت بند در که جست کسانی نزد نباید را حقیقی پیشرفت

 در گری افراطی و رمانتیک مهمالت و واهی خیاالت که شود می یافت بازاروف مانند مستقلی

 که گوید نمی ما به. کند نمی تهدید را ما نویسنده. اند ریخته بیرون خود سر از را مسیحیت

 و قدرت .نیست خاصی ۀنظری هیچ اسیر ؛است کرده شورش بازاروف. بپذیریم را پدران های ارزش

 (.2 :همان) نیست این جز چیزی هم آزادی و پیشرفت و است همین در او ۀجاذب

 و رفت می شمار به چهره ترین فرهنگی ،ها بلشویک رهبران نایم در که لوناچارسکی آناتولی

 مثبت قهرمان نخستین» را بازاروف شد، شوروی اتحاد فرهنگی امور مصدر لنین حکومت در بعدها
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 ،شوروی ادبی منتقدان یعضب که شد سبب لوناچارسکی سخن این. دانست «روسیه ادبیات

 انتشار و چاپ ،شوروی دوران در. ببرند باال تاریخ بلشویک نخستین ۀمرتب تا حتی را بازاروف

 صالحدید به بنا مدتی برای که داستایفسکی های کتاب برخالف بود؛ آزاد تورگنیف های کتاب

 در همواره ،این از فراتر ،تورگنیف آثار. گرفت قرار ممنوع های کتاب فهرست در ،استالین

 بتوان را 1960 ۀده شاید. شد می تحلیل و خوانده ،حزبی مطالعاتی محافل و روستایی های کمون

 های دانشگاه روسی مورخ ،زوبوک والدیسالو. کرد تلقی شوروی ةدور در خوانی تورگنیف اوج

 ها بوروکرات 1962 تا 1960 های سال در: »نوشت روسیه روشنفکران نسل آخرین کتاب در ،آمریکا

 «.کنند تورگنیف پسران و پدران ةدربار عمومی بحث یک درگیر را خروشچف کوشیدند
 

 نتیجه

 و متعدد مسائل با که است نظامی با او ضدیت و اعتراض بیانگر ،تورگنیف شکارچی های یادداشت

 با هاآن سرسخت دشمنی و نظام از ها رعیت بیشتر نارضایتی و اعتراض :روستهروب گوناگونی

 با خور مضحک و ادبانه بی رفتار از ؛اند هیافت نمود گوناگونی های شکل به اعتراضات این .ناارباب

 همدستان و اربابان به خود اختیار بی وابستگی و وضعیت از عاصی های رعیت اعتراض تا اربابش

 آن سبب شارباب حسابدار که -بدبختی و فقر شدت از که دهقانی انندم هایی شخصیت ترسیم .ها آن

 از و دوشمی زندانی بیریوک توسط هنگام این در و بزند دزدی به دست است مجبور -بود شده

 های رعیت اعتراض. استهاعتراض این گویای ،ددان می خونخوار و جانی قاتل را بیریوک ،رو این

 و ترس ،بزنند دست شورشی هرگونه به خود نجات برای حاضرند که رسیدهلب به جان و گرسنه

 های گالیه شنیدن با ارباب که اینجاست از .دنکمی ایجاد اربابان میان در را خاصی احتیاط

 .دنکمی حس را قیام و شورش خطر ،بورمیستر درمورد متواضعانه

 گرا آرمان و حقیقی اثری به را اثر این ،شکارچی های یادداشت در مسائل این ساختنمطرح

 با مبارزه برای محکم سالحی و است مستحکم و قاطع هدفمند، ای ایده دارای که کند می تبدیل

 اثر، این های داستان تمام ،نایبرعالوه ؛رودمی شماربه خود دوران اجتماعی -سیاسی مشکالت

 به عشق و ملی روح) کلی ایدة و ساختار لحاظ از ،متفاوت ظاهر به موضوعات داشتن رغمعلی

 زبانی. شود می قدرتمند ابزاری نیز یفنتورگ برای زبان  گوگول، و پوشکین از پس .ندواحد (میهن

 و سوادی بی  ،فهمی کج ،وجه بهترین به گاه و گوید می ساده ظاهر به یروس یک صالبت از گاه که

 .کشد می تصویر به را اربابان روح پوچی
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 هیچ و بود چنین زمانه جو .باشد «متعهد» بایست می نویسنده 19 قرن ةاستبدادزد روسیۀ برای

 وجودی با هم تورگنیف. نداشت را اصلی جریان برخالف حرکت توان و قدرت هم نویسی داستان

 ساختنبرآورده به مجبور ،نداشت را «متعهد ةنویسند» عنوانبه شدنشناخته به ای عالقه باطن در که

 .بود مخاطبانش انتظارات

 هایشخصیت بازشناسایی برای ادبی اثر بهترین شاید که تورگنیف شکارچی های یادداشت کتاب

 به تورگنیف ۀقدرشناسان پاسخ درواقع باشد، روسیه رعیتی و ارباب نظام مظالم کردنبرمال و روستایی

« سیاسی تعهد» است مجبور که حاال داشت دوست تورگنیف ،حال بااین. است بلینسکی های حمایت

 کردنموعظه شعاردادن، از او. کند ابراز خود ۀمنشان دموکرات و منشانه لیبرال ةشیو به را آن باشد، داشته

 هایش نوشته درگیر را او خواننده، به نظراتش یالقا جای به خواستمی او. بود بیزار کردنصادرحکم و

 .کند قضاوت و بیندیشد خود که دهد اجازه او به و بگذارد دربرابرش منصفانه را ها واقعیت ۀهم .کند

 و ها آدم دقیق ةمشاهد جز چیزی ،نویس داستان یک عنوانبه اشسیاسی تعهد که کرد می احساس او

 واقعی های آدم از آثارش های شخصیت تمام .نیست ها آن ادبی بازآفرینش و جامعه سیاسی های جریان

 اثر سبک و زبان بودنمردمی و ملی همین. نبود کار به قادر ،شیوه این جز و بود شده الگوبرداری

 نویسنده قلبی مکنونات و ها ایده ،روسیه کالسیک ادبیات آثار از یکی عنوان به شکارچی های یادداشت

 .سازد می درک قابل و دلچسب مردم عموم برای را
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