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 . مقدمه:1
ها و تأثیر و ها، تفاوتسوي شباهتهاي ادبیات تطبیقي، همواره ذهن خوانندگان بهدر پژوهش

از شود که صاحبهاي آشکار دو اثر برجستة ادبي کشیده ميتأثر ته  نظران؛ اين ديدگاه را برگرف
ادبیات تطبیقي، بررسي روابط تاريخي ادبیات ملي »دانند. ي ميادبیات تطبیق« مکتب فرانسوي»

ها پیوستگي کشور با ادبیات ديگر سرزمینهاست؛ چگونه ادبیات يكبا ادبیات ديگر زبان
نهند؟ ادبیات مزبور چه دريافت کرده و چه چیزهايي به يابد و بر يکديگر تأثیر متقابل ميمي

هاي ادبي از يك ملت به ادبیات بیقي بیانگر انتقال پديدهرو ادبیات تطدهد؟ ازاينعاريت مي
تري در گسترة (. افزون بر اين؛ ديدگاه و روش کامل25-26: 1393ندا، « )ها استديگر ملت

هاي گوناگون سروکار دارد و هاي تطبیقي وجود دارد که با گرايش، سرشت و ذائقهپژوهش
هاي تاريخي مستندسازيها، بدون توجه بهآرا و دانش ها،بررسي آثار ادبي در میان رشتهقائل به

برقراري ارتباط میان است. مکتب آمريکايي، افزون بر پیوند چند ادبیات با يکديگر، قائل به
هاي هنر و ايدئولوژيك است. ويژه گسترههاي دانش و فعالیت انساني، بهادبیات و ساير گستره

 (.63: 1391)رماک، 
-هاي متفاوتي مورد توجه بیشتر نظريهبا شکل« سوسیالیسم»خ بشريت، تفکر از ديرباز در تاري

اي طوالني در تاريخ جوامع بشري دارد و پردازان و سیاستمداران قرار گرفته، جايگاه و سابقه
زماني طوالني، در برخي جوامع پیشرفتة نخستین در عهد باستان، نظام سیاسي حاکم براي مدت

یسم استثناي مصر، نظام لیبرال را بهجهان باستان، به»داده است؛ بر جامعه را تشکیل مي سوسیال
النهرين، يونان، روم و بیزانس؛ مالکیت خصوصي را بر مالکیت هاي بینداد. تمدنترجیح مي

راکي هم درزماني که بیابانگرد بود، بهشمردند. فقط قوم موسي، آناشتراکي برتر مي اشت زندگي 
( با همة اين تفاسیر، پنداري که از سوسیالیسم در اذهان 76: 1387يو، )سدي« گرايش داشت

ها و عامة مردم جهان، بويژه کشورهاي غربي در چند قرن اخیر وجود دارد، نتیجة بحران
وجود آمدنش شده بود و سرانجام با وضعیت ناهمگون اجتماعي بود که انقالب صنعتي عامل به

 خود رسید. اوجروسیه به 1917انقالب اکتبر 
، جهان و «واقعگرايانه»ويژه رمان عنوان برترين نوع ادبي عصر حاضر، بهنوع ادبي رمان، به     

-هاي ايدئولوژيك و اجتماعي را در قالب خود بازتاب ميشده از باورداشتاجتماعي محدود

اقع اين سبك ادبي شده است. در ودهد که اين مهم، موجب توجه نويسندگان برتر جهان به
گیرد. هاي اخیر، از واقعگرايي سرچشمه ميهاي ادبي در سدهبنیان ادبیات و ديگر سبك

شوروي، مکتبي ادبي در  1917انقالب اکتبر هاي منتهي به( . در سال80: 1384)معتمدي آذري، 
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وجود آمد که ادبیات جهان را تحت تأثیر قرار به« رئالیسم سوسیالیستي»ادبیات داستاني با نام 
، «لنین»داد. در اين هنگام نقش روشنفکران و نويسندگاني که همپاي سیاستمداراني چون 

انقالب سوسیالیستي روسیه کمك کردند، مشهود است که در اين به« تروتسکي»و « استالین»
، صدا و قلم انقالب کمونیستي، غافل ماند؛ او با «ماکسیم گورکي»توان از نام میان نمي

را « پرولتاريا»هاي خود، نقش اساسي طبقة قهرمان بالمنازع داستانبه« کارگر»جايگزيني انسان 
گورکي را نگارندة »عنوان پديدآورندة اصلي سوسیالیسم در ادبیات سدة بیستم تثبیت کرد.  به

هاي در حال تکامل که او گرايشاند، چرابزرگ تاريخ اجتماعي روسیه پیش از انقالب شناخته
(. از ديگر 250: 1384)لوکاچ، « ز را در هر بخش جامعه روسیه درک کردسامترقي سرنوشت

میخائیل شولوخوف، سولژنتسین و ژدانف توان بهنويسندگان مکتب رئالیسم سوسیالیستي مي
 اشاره کرد.

امر  1917ترين متأثران از انقالب ايران يکي از برجسته      شوروي در زمینة سیاسي بود و اين 
هاي ري نويسندگان ايراني در زمینة سوسیالیسم از نويسندگان شوروي در سالپذيسبب تأثیر

یان و بود. در اواخر قاجار به 1357انقالب بهمن منتهي به سبب آشنايي با آرا و پندارهاي اروپاي
هاي تفکر سوسیالیستي دموکرات در روسیه و اروپاي غربي، نخستین زمزمههاي سوسیالجنبش

نمايان شد و « طالبوف تبريزي»و « آقاخان کرماني میرزا»ار روشنفکراني چون ها و آثدر نوشته
گفتمان چپ ايران در اين »سوسیالیسم علمي بدل شد. به« تقي اراني»هاي سرانجام با تالش

-ابتکار تقي اراني نه در چارچوب فعالیت حزبي، بلکه از طريق انتشار مجلة دنیا و پايهمقطع به

ترين (. اما يکي از برجسته10: 1396)احمدي، « شنفکري ادامة حیات دادمحفل روگذاري يك
-علي»شود، نويسندگان معاصر ايراني که با انديشه و تفکر سوسیالیستي و چپ شناخته مي

هاي اشرف درويشیان، از نويسندگان برجستة کرمانشاه، داستانعلي»است. « اشرف درويشیان
)کوچکیان « جامعه و تحت تأثیر آثار ماکسیم گورکي نگاشت شرايط حاکم برخود را با توجه به

 (.88: 1389و قرباني، 
عنوان مانیفست رئالیسم سوسیالیستي، ، به«مادر»گورکي پس از انتشار رمان برجستة      

شیوة به« هاي مندانشکده»و « جوي نانودر جست»، «دوران کودکي»هاي ترتیب در کتاببه
دوره از زندگي خود در اجتماع روسیة تزاري را مطابق با باور و تعهد خود نامه، سه زندگيخود

« هاي ابريسال»اشرف درويشیان نیز در رمان کند. عليرئالیسم سوسیالیستي بیان مينسبت به
شمسي تا  1320روز ايران، از سال  هاي زندگاني خود در میان اجتماع پرتالطم آنشرح دورهبه

پردازد. اکنون در اين پژوهش براساس مکتب آمريکايي مي 1357مي در پیروزي انقالب اسال
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هاي فرهنگي و نگرش متفاوت دو نويسنده در باب مباني زمینهادبیات تطبیقي و با توجه به
پردازيم. بايد توجه بررسي تطبیقي مباني مکتب سوسیالیسم در اين آثار ميسوسیالیسم، به

صورت نسبي و انتقادي است و الیسم در اين آثار بهداشت که برخي مباني و اصول سوسی
 داللت تام ندارند.

 
 . پيشينة پژوهش:1-1

هايي در گسترة رئالیسم سوسیالیستي و نوع نگرش او دربارة آثار ماکسیم گورکي، تاکنون مقاله
 انسان نوشته شده است:به

نوشتة مرضیه « اکسیم گورکيهاي مدر داستان« پابرهنه»بررسي تیپ شخصیتي »اولین مقاله،      
هاي هاي قهرماننژاد. نويسندگان در اين مقاله، در بارة يکي از ويژگيپور و يلدا بیدختييحیي

خانمان و را که نشانة افراد بي« پابرهنه»پردازند و تیپ شخصیتي بررسي ميهاي او بهداستان
شناختي مباني زيبايي»گر، کنند. مقالة ديفرودست جامعه است، در آثار گورکي بررسي مي

رشتة تحرير در آمده اهلل هادي و تهمینه عطايي بهاست که توسط روح« رئالیسم سوسیالیستي
رئالیسم »است. نويسندگان در پژوهش يادشده؛ مباحث نظري و اصول اساسي مکتب ادبي 

نین، مورد آراي کارل مارکس، فردريش انگلس و والديمر ايلیچ لرا با توجه به« سوسیالیستي
بررسي مسائل »زبان روسي با عنوان اي ديگر بهدهند. در زمینة تطبیقي نیز مقالهبحث قرار مي

بريم جالل آل هاي ماکسیم گورکي و مجموعه داستان از رنجي که مياجتماعي در داستان
اله، طبع رسیده است. نويسندگان اين مقنژاد بهپور و يلدا بیدختيبا قلم مرضیه يحیي« احمد

رود، شمار مي هاي اصلي آثار دو نويسنده بههاي همانندي که جزو ويژگيعناصر و ويژگي
هاي اين کرده و حتي میان قهرمانان داستانسوادي را مورد بررسيازجمله فقر، گرسنگي و بي

 کنند.هايي را از جهت تطبیق بیان ميدو نويسنده، عناصر و شباهت
هايي چند در اشرف درويشیان نیز پژوهشگران ادبیات معاصر، پژوهشاما در بارة آثار علي     

اند، هاي او انجام دادهپردازي و همچنین سبك نوشتار، در داستانزمینة فرهنگ عامه و شخصیت
 اند:هاي زير را انجام دادهاما از بعد سیاسي و سوسیالیستي پژوهش

به « اشرف درويشیانهاي ابري اثر عليلهاي ابري، بررسي محتوايي ساسال»گذري بر » مقالة 
ترين و . نويسنده در اين مقاله محتوا و درونماية برجستهقلم مريم غفاري جاهد است

ترين مضمون اين دهد و به مهممشهورترين اثر درويشیان را مورد مطالعه و تحقیق قرار مي
طبقاتي و کار کردن زنان و میر، اختالفات ورمان، يعني فقر و تبعات آن مانند بیماري، مرگ
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اشرف هاي ابري، اثر عليبازتاب اجتماع و رئالیسم سوسیالیستي در سال»پردازد. کودکان مي
اي ديگر در اين زمینه است. در اين نوشتة طاهره کوچکیان و خوار قرباني، مقاله« درويشیان

-در رمان سالخواهي موجود هاي سنت و تجددپژوهش سعي بر آن شده است تا رودررويي

نهاد هاي هاي ابري را در دو بخش بررسي کند؛ در بخش نخست، پژوهشگران انعکاس برخي 
ر اجتماعي مانند فرهنگ، سیاست و اقتصاد را در محتواي اثر  بررسي مي ب کنند و سپس با تکیه 

هاي داستان، بازتاب آن را در ساختار و بافت داستان مورد عنصر شخصیت، زبان و صحنهسه
 دهند. وجه قرار ميت

 . بایستگی انجام پژوهش:1-2
هاي اجتماعي در مواقع بحراني از طورکلي، میدانهاي اجتماعي يا بهکه وضعیتاز آنجايي

ین تاريخ، در پیدايش آثار برجستة ادبي نقش مهمي را ايفا مي ر چن ب کنند، شناخت تفکر مسلط 
تواند ما را شوند، مير ايران و روسیه منتهي ميدو انقالب مهم در تاريخ دو کشوآثار ادبي که به

هاي حساس تاريخي آشنا کند و تأثیرات جامعة چپ با شرايط و تفکر حاکم بر اجتماع در برهه
اي چون درويشیان را نمايان کند. اين مهم شوروي و اثر گورکي بر جامعة ايران و نويسنده

فهم کیفیت اثرگذاري اين آثار، تواند بهميبراي هر ملتي ضروري است که از رهگذر آثار ادبي 
اثر ادبي، در آثار ادبیات خودي و بیگانه کمك کند. از هاي متعلق بهحتي در خارج از مرز

در  رو از جهت تأثیرپذيري هر دو نويسنده از ادبیات چپ و سويالیستي و وجود شباهتهمین
 .، انجام اين پژوهش وجوب داردآثار اين دو نويسنده

 . بحث:2
هاي سوسیالیستي سلطنت تزارها در روسیة قرن هجدهم و نوزدهم، شرايطي را متاثر از انديشه

اروپا پديد آورد که نويسندگان و روشنفکراني همچون تولستوي، گوگول، داستايوفسکي، 
وجود آوردند که در چخوف و گورکي، آثاري را در تضاد با نظام سیاسي و شرايط اجتماعي به

ظاهر سوسیالیستي بدل شد. در ايران، در دورة پهلوي اول و دوم و بزرگترين انقالب بههنهايت ب
پس از انقالب مشروطه، در ساية انقالب کمونیستي روسیه و سوسیالیسم روسي، نويسندگان، 

اشرف درويشیان، احسان شاعران و منتقدان بزرگي چون بزرگ علوي، سیاوش کسرايي، علي
وجود آمدند. اين مسائل در لنینیستي به -، با ايدئولوژي مارکسیستيطبري و مرتضي کیوان

هاي ادبي خاص و بالعکس، در يك دورة خاص بروز راستاي تأثیر جامعه در پیدايش جريان
 يابند. مي
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 . دربارۀ آثار مربوط:2-1
 :1اشرف درویشيانعلی «های ابریسال». 1-1-2

نام چهار ساله بهص، روايت زندگي کودکي سهشخاين رمان چهارجلدي با زاوية ديد اول
شرايط شغلي و شهرهايي »در کرمانشاه است. 1357تا  1320هاي بین سال« شريف داوريشه»

ها و همان شهرهايي است که پرسوناژ کار بود، دقیقاً همان سالها مشغول بهکه نويسنده در آن
)فارسیان و « ر معلمي مشغول شده است.کادر آنجا متولد شده و به هاي ابريسالاصلي داستان 

اي فقیر و خرافاتي همراه با پدر، مادر، دو برادر ( شريف در خانواده508: 1396علیزاده، 
دنیا کند. اتفاقات داستان با صحنة بهبي و دو دايي خود زندگي ميبي، همسر بيتر، بيکوچك

یر مشقتشود؛ در ادامه، زندگي آمدن فرزند سوم خانواده شروع مي ث بار کودکي شريف تحت تأ
، يکي از اعضاي «مرتضيآقا»هاي ديگري چون و شخصیت« سلیمدايي»هاي انقالبي فعالیت

طلبانه در وجود شريفي که با گیرد. روحیة انقالبي و مبارزهحزب کارگري توده قرار مي
تیرماه  30یام رخدادهاي جنگ جهاني دوم و حضور نیروهاي متفقین در مناطق مرزي ايران، ق

يابي شد و پس از راهتر ميکودکي خود را گذرانده بود، قوي 1332مرداد  28و کودتاي 1331
اقدامات علني و آشکارا براي مبارزه با ظلم و سراي عالي و انتخاب شغل آموزگاري، بهدانشبه

 ستم نظام حاکم در کشور انجامید. 
 
 :2ماکسيم گورکی« گانةسه»و « مادر. »2-1-2

راي عنوان نمونة برجستة ادبیات کارگري، رمانيبهمادر رمان  ب ست در زمینة راه و شیوة مبارزه 
رهايي از چنگال استبداد. اين کتاب روايت زندگي و مبارزة مادر و پسري است که همگام با 

کنند. مادر با اينکه سواد خواندن و نوشتن خوشبختي تالش ميديگر مبارزان، براي رسیدن به
هاي انقالبي و تالش براي پخش اعالمیهپیوندد و شروع بهجرگة مبارزين ميکم بهندارد، اما کم

اي گونهکند. اين رمان بههاي فرودست )دهقانان و کارگران( ميآگاه ساختن طبقات و اليه
نظام حکومتي مستبد است هاي يكعدالتيموتور محرکة اعتراض همة ستمديدگان در قبال بي

___________________________________________________________________________  
1

یبه نقد داستان 77تیر  143،شماره کیهان فرهنگیگری در نشریۀ نوشتۀ مصطفی فعله« اشرف درویشیانهای علیسیری در قصه»مقالۀ   -نویسی او م

 پردازد.
2

در مجلۀ  1371ز شهریار زرشناس در سال ا« ماکسیم گورکی در یک نگاه»چندین مقاله در بارة شخصیت گورکی و نویسندگی او نوشته شده.  
تألیف کرده است. همچنین « ماکسیم گورکی»ای با عنوان ، مقاله1315در سال  مهرسال ۀبه رشتۀ تحریر در آمده است. سعید نفیسی در مجل سوره

 چاپ کرد. سخنمین عنوان، در نشریۀ با ه 1340پنجمین سالگرد درگذشت گورکی در سال وای به مناسبت بیستمهری آهی، مترجم برجسته، مقاله



 1400 ، بهار و تابستان1 هشمار، 26، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 62

 

ها و فروپاشي نظام استبدادي تزاري را روايت انقالب کمونیستي روسهاي منتهي بهالکه س
 کند.مي

زندگي طبقات پايین و است که به  گانه)تريلوژي(نخستین کتاب از داستان سه دوران کودکی
پردازد. اولین صحنة داستان توصیف مرگ پدر فقیر جامعة روسیه در اواخر سدة نوزدهم مي

شود که با از اين رويداد، مجبور ميدر اوان کودکي است. پس« اکسیمويچ پشکوفالکسي م»
است، در  پدربزرگ بدخلق و مادربزرگ پرهیزکار خود که همواره مورد مدح و ستايش او بوده

که مادرش او را اي که ديگر اعضاي خانوادة مادري او حضور دارند، زندگي کند، درحاليخانه
شدت توسط پدربزرگ پرخاشگرش مورد تنبیه ده در دوران کودکي بهرها کرده است. نويسن

شیوة قديم تربیت کند. با بزرگ شدن گورکي و راه خواهد او را بهگیرد، چراکه ميبدني قرار مي
کوچه و اجتماع، سخت تحت تأثیر فقر دهقانان و ديگر طبقات پايین جامعة روسیه پیدا کردن به

کم با رنج و محنت خويش خو بخت کميابد، اين افراد نگوندرميکه طوريگیرد؛ بهقرار مي
 اند.هتفاوت شدبدبختي خود بيو نسبت به گرفته

شود، نوجواني نزديك ميکه بههنگاميجوی نان، وجست درگورکي در کتاب بعدي خود يعني 
مغازة کفاشي. او هاي مختلف بپردازد؛ ازجمله پادويي کارشود بهدلیل فقر مادي مجبور ميبه

بار،  خورد و حتي براي آخرينمشکالتي برميبار به رود و هردنبال تحصیل ميبار بهچندين 
رود، اما او را قازان ميآزمايد و براي تحصیل در يك مدرسة معمولي بهشانس خودش را مي

میان انبوهي پذيرند. اين کتاب روايت دردناک زندگي کودکي است که در دلیل فقر مادي نميبه
کند. هاي زيرين جامعة روسیه، زندگي ميبازي موجود در اليه، فريب و دغلاز پستي، طراري

-تر دانستن مورد سرزنش افراد مختلف قرار ميخواني و تالش براي بیشاو حتي براي کتاب

 شود.گیرد که اين موجب بیزاري و تنفر او از جامعة زمانه مي

کند. سومین دوره از زندگاني خود را بازگو ميهای من، شکدهداناو در کتاب سوم خود، 
هاي عصر دانشکدههاي او براي ورود بهدرواقع اين کتاب شرح دورة جواني گورکي و تالش

دوست ماکسیم گورکي فکر دانشکده « يورنیف»شود؛ تزاريسم است که با موفقیت همراه نمي
ها، گورکي دست دانشکدهآمده براي ورود بهاي پیشهاندازد، اما با سختيسر او ميرفتن را به

شود؛ مقصود گورکي در دارد و وارد دانشکدة زندگي و اجتماع مياز اين خواستة خود برمي
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 اجتماع بیمار و فضاي فاسد روسیة تزاري است. اين مهم منتج« هاي مندانشکده»اين کتاب از 
 شود.روسیه در عصر تزاريسم ميهاي مردم بازگويي روزگار سیاه و درد و رنجبه

 شوند.شخص روايت ميهر سه کتاب با زاوية ديد اول

 . تطبيق و واکاوی:3

 . نابودی مالکيت خصوصی:3-1

است که از ديرباز در جوامع  کند، از مضامین و مباحثيو کاري که تولید مي  مالکیت خصوصي
ر حاضر نیز موردبحث و بررسي گو و نزاع، قرار گرفته و در عصوانساني موردبحث و گفت

اين مهم توجه داشت که مفهوم مالکیت خصوصي تنها در مورد تملك اموال است. بايد به
منظور احیاي مجدد توازن کالسیك میان کار و به»تري دارد. مختلف نیست و مفهوم دقیق

 تقسیم مؤسسات عظیم -1حل در پیش روي دارند: مالکیت، مصلحین سوسیالیست دو راه
خانواده متمرکز نفر يا يكکه بتوان کار و مالکیت را در دست يكطوريهاي کوچك بهواحدبه

-سال»(. اين مسئله در رمان 277: 1376)ابنشتاين و فاگلمان، « مالکیت اجتماعي -2نمود و يا 

« مشي بوچان»هاي فکري نويسنده است. پدر شريف يعني همواره يکي از دغدغه« هاي ابري
ها از خانواده دور است و در فصل بهار از فقر و بیکار است که همیشه در پي کار ماهکارگري 

حال؛ همة کند، اما با اين اجارههاي مالکان و اربابان را ها و دکانشود تا باغبیکاري مجبور مي
 افراد جامعه داراي چنین شرايط حداقلي براي کشاورزي نبودند:

اگر ما میرزا مراد بندة خدا درامد دي» گري ندارد. جوچین است. آوخور است بیچاره! 
 (123: 1ج 1387)درويشیان، « اي داريم، او اين را هم ندارد.يك تکه زمین اجاره

در واقع اغلب زارعان و دهقانان، در روستاهاي غرب کشور، زحمت و رنج تمام را در قبال 
در هنگام برداشت محصول، اين شدند، ولي در آخر و عنوان کارگر متحمل ميزمین زراعتي به

 کردند:داران و اربابان بودند که تمامي دسترنج زارعان را چپاول ميزمین
آورد و روي کند. مشتي بذر گندم بیرون ميکاکه پنجعلي دست در وردامنش مي»

 پاشد.زمین تازه شیارخوردة اربابي مي
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براي ارباب! اين براي اين براي ارباب! اين براي ارباب! اين براي ارباب! اين  -
-ها، اين براي دزد و درويش و گداي سر خرمنها و گنجشكارباب! اين براي کالغ

 جا! اين براي خودم...
 کند به من.رو مي

 ( 950: 3ج 1387)درويشیان، « که از گرسنگي نمیرم. -

بخش در کشور در مرحلة اجرا قرار داشته، مالکان « اصالحات ارضي»که برنامة حتي زماني
کردند و براي زارعان، زمین اندکي اعظم زمین را که مرغوبیت بهتري هم داشته، تصاحب مي

موضوع مالکیت خصوصي و نابرابر مالکان و اربابان در مناطق گذاشتند. درويشیان بهباقي مي
 زراعتي، در چندين صفحه پرداخته است:

 شکايت براي چه نوشتي میمکه مرواري؟»
ايم. حاال ت سال پدرم و جد و آبادم روي اين زمین جان کندهبراي زمین. دويس -

جفتش را میان صد  جفت نادري! سهجفت آن را مالك باال کشیده است. سهسه
اما اش نقد و خوشاند. سه جفتي که مالك برده، زمینخانوار تقسیم کرده خاک است. 
: 4ج 1387)درويشیان، « ارد.اند، در دامنة کوه قرار دصد خانوار دادهسه جفتي را که به

1203) 

گورکي يکي از اصول اساسي براي برپايي نظام « مادر»بحث نابودي مالکیت خصوصي در رمان 
گوي وسوسیالیستي و برابري میان اقشار مختلف جامعه است. او با صراحت در ضمن گفت

دماني سخن هاي رمان، از تقسیم مساوي ثروت و کار )مالکیت عمومي( در میان مرشخصیت
 اند:عهده داشتهگويد که زحمت اصلي کسب آن سرمايه را بهمي

داره. علتش اينه که مردم همه علت اين چیه؟ چنان واضح و آشکاره که حتي خنده»
ها را در يك سطح رديف کنیم! و در يك سطح قرار ندارند. پس کافیه که همة آن

هاي قسمتها ساختند بهکه دست چیزهايي راوجود آورده و سپس آنچه را که عقل به
 (.150: 1382)گورکي، « .ها تقسیم کنیممساوي بین آن

دارند، ظلمي که اربابان و مالکان در قبال دهقانان و زارعان روا ميگورکي در اين رمان، بارها به
ا داران مداران و زمینکند. او يکي از داللیل روحیة انقالبي دهقانان علیه سرمايهاشاره مي حلي ر

 داند:هاي زراعتي در میان کشاورزان ميگیري و تقسیم برابر زمینپس
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کنن دهقانان با خون خود زمین مالکین رو گیرن. اونا فکر ميالبته پولدارها از ما روزنامه نمي»
کنن که ديگه نه اربابي وجود داشته شورن، يعني خودشون اونو میان خودشون تقسیم ميمي

 (402)همان: « باشه نه کارگري.

اين مشکالت که در روسیة تزاري قرن نوزدهم متداول بوده، مطمئناً تنها توسط مالکان و 
-ودر جست»گانة خود يعني وجود نیامده بود. گورکي در قسمت دوم از سهاربابان محلي به

گويد که ها سخن مياز سلطة دولت و نجبا )بورژواها( بر اراضي ملي چون جنگل« جوي نان
 تفاوت باشند:ها بينابودي جنگلبه لطة دولت و نجبا باعث شده تا مردم نسبتس

باشند و يا دولت ميبه ها يا متعلقها زياد اهمیت ندارند. آنهاي جنگلسوزيآتش»
 (.335: 1392)گورکي، « که مال نجبا هستند؛ دهقانان صاحب جنگل نیستندآن

کند و سبب ابر اربابان محلي و بورژواها انتقاد ميبینیم که گورکي چگونه از مالکیت نابرمي
-رهايي قشر دهقان و کارگر از زير بار ظلم طبقة مالك را؛ از بین رفتن مالکیت خصوصي مي

 داند.

هاي پهلوي دوم و حکومت يابیم که در جوامع ايران و روسیه در دورهبا اين تفاسیر درمي
سود و زيان ديگران، تنها در اختیار ون توجه بهشکل مطلق، بدتزاري، مالکیت خصوصي تنها به

داران و بورژواها وجود داشته است و همین موضوع موجب داران محلي، سرمايهاربابان و زمین
 معني نسبي آن توجه داشته باشند.مسئلة مالکیت خصوصي بهشده تا درويشیان و گورکي به

 . نابودی اختالف طبقاتی و خصومت اجتماعی:3-2

آراي فیلسوفاني  کند که حتي درنگرش تا حدي جنبة مهم و اساسي را با خود حمل مي اين
در عهد يونان باستان نیز موردتوجه قرار گرفته و تا دوران معاصر « ارسطو»و « افالطون»چون 

عنوان به« فردريش انگلس»و « کارل مارکس»شهر سوسیالیستي هاي برپايي دولتدر انديشه
شهر دموکراتیك دولت»پردازان سوسیالیسم دورة معاصر، مطرح  شده است. ترين نظريهبزرگ
هاي ارسطو تصوير شده است، نقش قاطعي در شکل گرفتن اين بهترين وجه در نوشتهکه به

شکلي سیاسي جهت حذف و براندازي شهر دموکراتیك بهبرداشت دارد: مارکس در دولت
هاي ابري (. اگر اين ديدگاه را در رمان سال4: 1380)کتس و ديگران، « طبقات دست يافت
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جاي اين رمان چهارجلدي، نويسنده در حال بیان فقر شويم که در جايبررسي کنیم، متوجه مي
دار جامعه بیشتر اش از طبقة سرمايهروز فاصلهبهاي از جامعه است که روزو تنگدستي طبقه

سنده از زبان مادري که از عهدة مخارج شود. میزان فقر و اختالف طبقاتي موجود را نويمي
 کند:گونه بیان ميآيد، اينپزشکي فرزند بیمار خود برنمي

نان اي است که سهايران مثل سفره» جور غذا در آن گذاشته باشند؛ اول چلومرغ، دوم 
و سبزي، سوم نان خشك. چلومرغش براي پادشاه و دربار و رئیس و رؤساست. نان 

ها حال و اهل اداره است. نان خشکش هم نصیب ما رعیتیانهو سبزيش مال مردم م
دهند. همین پايین بايد بنشینیم. شده است. ما را باالي سفره يا وسط سفره راه نمي

: 4ج 1387)درويشیان، « انداند و نان خشك خوردهنشین بودهاجدادمان هم پايین
1217.) 

گاه اجتماعي مردم جامعه را در هنگام درويشیان در جايي ديگر شدت اختالف طبقاتي و جاي
 دهد.سوار شدن وانت مسافربري اهالي روستايي در غرب کشور نشان مي

بار که سقفش با وانتزنم بیرون. آقا مرتضي در پشت يكصبح زود از مسافرخانه مي»
 برزنت پوشیده شده، برايم جا گذاشته.

-راه طوالني است، اما مي هاست. گرچهبار، جاي خانبخشي شريف. جلو وانتمي -

 (.844: 2ج 1387)درويشیان، « دانم که تحملش را داري

دار هرحال اين آشفتگي نظام طبقاتي، ناگزير به دشمني و ستیز اجتماعي میان دوطبقة سرمايهبه
« عمونبي»نام دندان بههاي ابري، دهقاني بيشود. در رمان سالو کارگر )دهقان( کشیده مي

 دهد، دندانکند و پولش را نميمي« سبزخر»که ارباب ده، محصوالت او را اين دلیل به
 گیرد تا انگشت ارباب را با گاز گرفتن قطع کند:مصنوعي کسي را عاريه مي

زند کند. موقع پرداخت پول ميارباب جمشید، محصول عمونبي را سبزخر مي»
د با دست خودش زبان خورد که بايکند. ارباب قسم ميزيرش. عمو نبي اعتراض مي

هايش بیندازد. نوکرهاي خاطر توهین، از دهنش دربیاورد و جلو سگعمونبي را به
کند و ناگهان از درد گیرند. ارباب دست در دهن عمونبي ميخان، عمونبي را مي

-کشد. ميآلود خود را از دهن عمونبي بیرون ميرود. پنجة خونآسمان ميفريادش به

 (.1273: 4ج 1387)درويشیان، « ان هنوز پیدا نشده استگويند يك انگشت خ
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در جامعه، با يادآوري  فقر و اختالف طبقاتیتصوير کشیدن اين ديدگاه درويشیان در به
أجامعة قرن هجدهم ، بسیار شبیه به«الکسي»و از زبان « دوران کودکي»خاطرات شخصي، در 

 داند:بدبختي ميو خوگرفته به ها را مردماني بدبختنیز آن« الکسي»روسیه است که 
ها بعد فهمیدم که مردم روسیه براثر فقر و تنگدستي، غصه خوردن را وسیلة مدت»

کنند، آنان هاي خود بازي ميکه کودکان با بازيچه اند و همچنانتفريح خود قرار داده
داشته  بودن شرمافتد که از بدبختروند و کمتر اتفاق مينیز با مصیبت و اندوه ور مي

 (.228: 1388)گورکي، « باشند

سبب « خصومت اجتماعي»اي نیز، اين مطلب توجه داشت که در چنین جامعة فقرزدهبايد به
که  شود؛ حتي الکسي درزمانيدست جامعه ميجويانه در میان اقشار تهيهاي انتقامبروز انديشه

کند که اموال اغنیا زني تشبیه ميراهسعي دارد تصوير يك قهرمان از مادر خود بسازد، او را به
 کند:کند و میان فقرا تقسیم ميرا غارت مي

پندارم که مادرم در کنار جادة بزرگي، در منزلگاهي، با راهزنان زندگي پیش خود مي»
کنند و بعد اموال غارتي را با فقرا تقسیم ها مسافران توانگر را غارت ميکند و آنمي
 (.117)همان: « کنندمي

اي چنان موجب خصومت اجتماعي شده بوده که حتي مردم تالف طبقاتي در چنین جامعهاخ
-هاي کارگري و دهقانان براي مبارزه ميفقیر و مبارز، آن کساني را که از طبقة نجبا وارد گروه

 پنداشتند:کل جامعه ميشدند، بدهکار نسبت به
دهد؛ اينکار را بکن، ست! مرتب فرمان ميگیر و از خودراضيساشنکا خیلي سخت»

 کار را نکن!آن
کامالً درسته! شما خوب متوجه »خنديدن کرد و گفت: آندره باصدايي بلند شروع به

 شديد! غیر از اينه پاول؟
 ديگه! طبقة اشرافمادر زد و با نگاهي تمسخرآمیز گفت: از و چشمکي به

 «دختر با شهامتیه.»پاول با خشکي جواب داد: 
درسته! فقط نمیدونه که بدهکاره و »تصديق کرد و ادامه داد:  آندره حرف او را

 (.59: 1382)گورکي، « خواهیم حقمان را بگیريمطلبکار مايیم و ما مي
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هاي حوزه»و « آزادي توده»هاي مبارزي چون همة اين عوامل يکي از داليل تشکیل گروه
ه، براي مبارزه با نظام روز روسی( در جامعة آن115-113: 1391)گورکي، « مختلف جوانان

تل ها که زايیدة خفقان نظام سلطنتي بودند، دست بهاند. سرانجام همین گروهمستبد حاکم بوده ق
 قاتل آن بود.« کینه و خصومت اجتماعي»تزار زدند. قتلي که 

اين اقدامات، متوجه شباهت دو کشور ايران و روسیه در مرحلة آخر خصومت با توجه به
 1327در سال « محمدرضا پهلوي»شويم. البته ترور قتل سران اول دو کشور مي اجتماعي، يعني

در برد؛ هاي چپگرا، ناموفق بود و او از اين حملة تروريستي جان سالم به)ه.ش(، توسط گروه
فدايیان اسالم ترور شد. اين  توسط گروه« آراعلي رزمحاج»وزير او اما دو سال بعد نخست

هاي مبارز توسط شاه پهلوي انجامید، اما هیچگاه کینه و سخت گروهسرکوب اقدامات به
 دشمني اقشار ضعیف و فقیر جامعه را از بین نبرد.

 . پایان استثمار انسان توسط انسان:3-3

ها سو، اربابان، مالکان و خانسال بررسي کنیم، در يك اگر تاريخ ايران را در طول چندين هزار
يابیم؛ اما عنوان نیروي کار طبقة ديگر را مقابل هم ميدمتکاران بهو از سوي ديگر زارعان و خ

هاي ايراني و سبب اصلي رسوخ اين بايد توجه داشت که اين نظام نابرابر، حاصل کار حکومت
هاي ايراني که با زور و زباني ديگر حکومتبیماري در سراسر نظام اجتماعي بوده است. به

عنوان سرداران و والیان خود بهها را بهکردند، آن سرزمینغصب مي ها رالشکرکشي سرزمین
-کردند. )رفیعاي حکومت ميشیوة استثمارگونهها نیز بر جان و مال مردم بهدادند و آنتیول مي

وضوح و آشکارا از ظلم و جنايت و حکومت والیان و هاي ابري به( رمان سال46: 1383پور، 
اي بودند که مردم از سرپیچي گونهیشتر اربابان غرب کشور بهگويد. بها بر مردم سخن ميخان

 انداختند:خطر نميها بهاموراتشان واهمه داشتند و جان خود را بر سر دشمني با خان
 شو برويم. امشب در خانة جهانگیرخان بساط قمار پهن است. بلند -»

 من اهل قمار نیستم. -
اشا. آنجا باشي بهتر است. فتوري صورت تمگويد: تو قمار نکن. بشین بهديلمي مي

 خاراند.گون خود را ميآبله
 فايده است. هرکس آنجا بیايد بايد در قمار شرکت کند.تماشا بي -

 کند.کنم ناچار بايد رفت. نرفتنش دردسر درست ميگويد: شريف فکر ميبرزويه مي
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 آيد.کنم. چه دردسري؟ من از قمار خوشم نميتعجب مي -
 ش اين است که ...دردسر -
 چه؟! که -
 گذارد اينجا راحت زندگي کني.که نمي -
 چرا؟ -
دانند. بايد همه طرف را زير حکومت خودشان مياينها از قالجه بهاين -

 (973: 3ج 1387)درويشیان، « فرمانبردارشان باشند.

-کسي شرکت نميها نیز حالتي اجباري داشته و اگر مهماني خان بینیم که شرکت در مراسممي

عبارتي همه بايد فرمانبردار خان باشند. اين شده است. بهکرده با مشکالت اساسي روبرو مي
که هیچ  وحشمشان نیز بیشتر بوده تا جاييخودرايي و خودکامي والیان محلي در برابر خدم

 شدند:ها قائل نميحقوق انساني براي آن
ايم. خانة آداي شکري؛ پیرمردي کرده اي که اتاقي از آن اجارهخانهرسیم بهمي»

 هاش مثل مار بیرون زده.باپاهايي که رگ
 واريس دارد بدبخت.-
 چرا واريس گرفته ننه؟ -
)درويشیان، « عمر در ده جلو اربابش سرپا ايستاده استگويند يكدانم. ميچه مي -

 (.374: 1ج 1387

شده و باعث ايجاد اي همگاني جمعشکل عقدهانگیز در جامعه بهاين مسائل دردناک و تأسف
با شود. دريکي از صحنهجرم و جنايت مي هاي کتاب، فردي قصد انتقام از خان واليت خود را 

چنان زياد است که نهايت خشم و کینه دارد، اما قدرت حکومت خان بر واليت و افرادش آن
که زندگي و جان افراد در  رساند. گوييقتل ميراحتي او را مقابل مأموران ژاندارمري به به

 هاست:دست اربابان و خان
کوبد. خون اي درست وسط فرق خود ميبرد و ضربهدودستي ساطور را باال مي» 

مالد... جیپي از دور با سروصورت خود ميزند. او با دست چپ، خون را بهفواره مي
شود. پیاده مي کند. جهانگیرخانرسد، ترمز ميمیدانچه ميشود. بهسرعت نزديك مي

 کشد: آهاي نامرد بیا جلو تا... افتد، نعره مياو ميابراهیم تا چشمش به
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کشد و دو گلوله در تیرش را از کمر بیرون ميدهد. هفتجهانگیرخان امانش نمي
گردد. سوار کند. خان با خونسردي برميشکم پهن و برآمدة ابراهیم بهرام خالي مي

 1387)درويشیان، « شودکند و دور ميهوا پخش ميشود. جیپ، مشتي خاک بهمي
 (.927: 3ج

اين شرايط نیز در جامعة روسیة تزاري وجود داشت. فرودستان جامعه، مردم و مبارزان در رمان 
گورکي، يکي از عوامل خشم و نفرت خود از نظام سیاسي و مذهبي حکومت تزاري را « مادر»

دنبال برچیدن اين نظام دانند و بهو مسیحیت، مينام خدا ها بهتهديد و استثمار انسان
 استثماريند:

اون اعتقاد داريد حرف اي که شما بهپاول ادامه داد: من از خداي مهربون و بخشنده»
ها مثل چماق باالي سرمان زنم. بلکه مقصودم اون خدايي بود که کشیشنمي

دارن همة مردم رو مجبور  نام اون قصدکنن و بهنگهداشتن و ما رو با اون تهديد مي
 (.89: 1382)گورکي، « کنن تا از ارادة ظالمانة چند نفر اطاعت کنن

گانة او توجه کنیم، سرتاسر خاطرات الکسي از دوران زندگي شخصي گورکي نیز در سهاگر به
کودکي و نوجواني، ظلم و جور اربابان بر مردم تهیدست و فقیر جامعه است. سلطة اربابان 

راحتي بر کلفت و نوکر خود ها بهفزوني نهاده بوده که آندر جامعة تزاري رو بهحدي به
ها را آزاد کنند. اين مهم از سرنوشت مادر توانستند هرزمان که خواستند آنمالکیت داشتند و مي
 جدة الکسي پیداست:

مادرم زني بود روستايي و فقیر و عاجز و معلول. هنوز دختر بود که ارباب » 
اش شکست و ندش و مادرم از ترس شبانه خودش را از پنجره پرت کرد و شانهترسا

خورد، خشك شد. مادرم کار آدم ميچیز بیشتر بهاز آن زمان دست راستش، که از همه
ها احتیاجي بهش در توربافي خیلي ماهر بود. وقتي دستش خشك شد، ديگر ارباب

: 1388)گورکي، « اهي گذران کنخوجوري مي آزادش کردند و گفتند هر .نداشتند،
94.) 

مانند حیوانات ها بهشود. مسئلة عمده، تنبیه بدني نوکران و کلفتاينجا ختم نمياما مسئله به
جزئي از عرف و رسوم جامعه تبديل شده و همة جامعه را توسط اربابان و مالکان بود که به

 ناخودآگاه در اين بیماري اجتماعي سهیم کرده است:



 71(گانه)مادر و سه یگورک ميو آثار ماکس انيشیدرو اشرفیاثر عل «یابر هایسال»در رمان  سمياليمکتب سوس یقيتطب ليتحل

 

ديدي. بلد بود چجور بزند! يك نفر آدم آمدي خانم تاتیانا آلکسیونا را ميتي ميبايس»
قدري در کار خودش مخصوص براي کتك زدن داشت؛ اسمش خريستوفور بود. به

خانم  آمدند و از شاهزادهها از راه دور از امالک ديگر مياستاد بود که همسايه
هاي ما وفور شما بیاد نوکر و کلفتکردند که: خانم اجازه بدهید خريستخواهش مي

 (176)همان: « را کتك بزند!

برد. هاي فکري اين دو نويسندة سوسیالیست و چپگرا پييکي ديگر از دغدغهتوان بهاکنون مي
ساخت جامعه اي مدرنند که در ژرفدو جامعة متفاوت در زمینة فرهنگي، درگیر فئودالیته

امل اصلي انقالب و مبارزات سیاسي در دو کشور ايران و يکي از عورسوخ کرده و سرانجام به
 شود.روسیه با نظام حکومتي استبدادي و پادشاهي بدل مي

 . عدالت ميان شهر و روستا:3-4

هاي ذهني که در تفکر سوسیالیسم از اهمیت بسیاري برخوردار است، ها و مشغلهاز دغدغه
تواند در زمینة امکانات ست. اين برابري ميا برابري و مساوات میان جامعة شهري و روستايي

و رفاه اجتماعي باشد، اما اصل اين برابري در حقوق و شأن اجتماعي افراد روستايي و روابط 
که دلیل ايننظرية وابستگي معتقد است که نواحي شهري به»متقابل شهر و روستا قرار دارد. 

برداري از نواحي روستايي اساس بهره ، برالمللي دارندداري بینارتباط تنگاتنگي با سرمايه
کنند. در مقابل نظرية مدرنیزاسیون چنین ادعا دارد که شهرها مرکز پیراموني خود رشد مي

(. در 52: 1380)افراخته، « هاي روستايي پیراموني خود هستندحوزهنوآوري و پخش توسعه به
ها و نظام کند و ظلم و ستم خانمي ياد« هاي ابريسال»دوراني که درويشیان از آن با عنوان 

هايي ها و مالیاتخراجبه کند، عدم دسترسي روستايیان براي دادخواهي نسبتفئودال را بیان مي
کنند، يکي از علل اصلي بروز تفکرات ها طلب ميزور از آنها و اربابان محلي بهکه خان

 انقالب است:ي منتهي بههاسوي احزاب سوسیالیستي در سالانقالبي و کشش آنان به
-اندازد و از درخت آويزان ميجفت نپردازد، او را توي هور ميهر روستايي که سر»

همین خاطر اسم ده را کنند تا بمیرد. بهجانش فروميدوز بهقدر با جوالکند و آن
 (.113: 1ج 1387)درويشیان، « اند دارودراوشگذاشته
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است که دسترنج  هاي ابريدر رمان سال« امارخانش»نام اي از ظلم خاني بهاين گوشه
اي، افراد کند. حتي در چنین جامعهقانوني غصب ميعدالتي و بيروستايیان را با نهايت بي

رين قیمت ها را با نازلکار دارند، نیز اجناس آنوشهرنشیني چون تاجران که با روستايیان سر ت
 داشتند:روستايیان ظلم و ستم روا مي شده برکردند و تا جايي که ميخريداري مي

 خورند. هايشان را ببین که دارند انار ميتا بچهسه -»
 دهم ...آب دهانم را با حسرت قورت مي

قیمت ارزان بافند بهها را که هرساله ميهاي دهاتيپدرشان تاجر فرش است. فرش -
اچارند در شق زمستان ها هم نفروشد و دهاتيباال ميکند و خودش سهخريد ميپیش

اند، حاصل زحمت خود و خانواده را مفت و کشیده و گرسنه ماندهشان تهکه آذوقه
 (.163)همان: « مسلم بفروشند

داران محلي براي زندگي کشاورزي )ندادن آب اين مسائل و مشکالت ديگري که سرمايه
سبب کوچ گستردة آوردند، روستايیان براي زراعت( و معیشتي مردم روستا پیش ميبه

 شد:سمت شهرها ميروستانشینان به
آبي سوخت. گرسنگي فشار آورد و همه پراکنده کم خشك شد. مزارع مردم از بيکم»

 (.560: 2ج 1387)درويشیان، « به شهر آوردندشدند. رو 

صورت ها در روسیة تزاري نیز بهتر از ايران در زمان پهلوي دوم نیست. مردم بهاوضاع دهاتي
کنند تا طبقة روستايي را اند و سعي ميکامل میان روستا و شهر طناب جدايي و نفاق کشیده

-هنگامي« الکسي»اي بدبخت و الابالي و جامعة روستايي را کثیف و ناهنجار معرفي کنند. طبقه

شود که اوضاع اجتماع روستاها تا چه حد وخیم است کند، متوجه ميکه در کشتي باري کار مي
 کنند:هاي بدنام و فاحشه در آنجا زندگي ميو زن
وقت در ده ها هستند. کشتي از يك دهستان هم بدتر است. تو هیچاينجا فقط بدنام -»

 اي؟بوده
 وقت.هیچ -
ام! تو اين افتضاحات ها. تو، بچهخصوص زمستانوحسابي کثافت است. بهدرست -

 (.136: 1392)گورکي، « دق خواهي کرد
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در « گورکي»شود. اينجا ختم نميها در روسیة قرن نوزدهم تنها بهان روستاييشرايط نابسام
 کند:ها اشاره ميوضعیت معیشتي نابسامان و بحراني روستايي، به«مادر»رمان 
اندازة اما در ده گرسنگي مثل سايه در تمام عمر دنبال آدمه. هیچ امیدي ندارن که به»

ها رو خورده و خصائص بشري رو ح انساندست بیارن. گرسنگي روکافي نون به
پوسن و مقامات کنن بلکه در فالکت و بدبختي ميمحو کرده. مردم زندگي نمي

اي نون زيادي اند تا ببینن دهقانان لقمهحاکمه کامالً کشیك میدن. مثل کالغ در کمین
او گیرن و بهمحض اينکه يك لقمة زيادي ديدن، اونو از صاحبش ميدارن يا نه. به

 (.206: 1382)گورکي، « زنناي هم ميکشیده

سو و قحطي و خشکسالي از سوي ديگر، روستايیان روسي را در شده از يكگرسنگي بیان
-ستوه آورده بود. اين شرايط با دريافت مالیات اربابان تشديد مياواخر قرن نوزدهم میالدي به

 اه داشت:همرها را بهشد و پرخاشگري دهقانان و نارضايتي آن
ست، دوساله که زمین هیچ محصولي ها در نتیجه قحطيپدرم میگه که همة اين»

نمیده. همة مردم بیچاره شدند. براي همینه که حاال از اين جور دهقانان پیدا میشه. 
کنن! چند روز پیش، کاري ميچه بدبختي بزرگیه! توي مجامع داد میزنن و کتك

اش فروختند، او هم هاي ماياتيي وصول بدهيموقعي که دارايي واسیوکف را برا
 (367)همان: « کدخدا زد و گفت: بقیة مالیات من اينه!کشیدة محکمي به

کنندة روستايیان با ظلم و ستم حاکمان و جمع همة اين احوال و اوضاع پريشان و ناراحت
ايران در قرن  بضاعت، اوضاعي همانند جامعةروستايیان کارگر و بيوالیان دولتي و محلي به

ها منجر شد؛ با اين تفاوت که در روسیة تزاري اين کوچ روستاييکند که بهبیستم را تداعي مي
 شدند:کردند و پنهان ميها فرار ميجنگلافراد ستمديده، جايي در شهر نیز نداشتند و به

-با بيها پنهان شده بودند. جدم ها چه کساني بودند و چرا در جنگلپرسیدم آالنچان»

هايي بودند که از مجازات فرار کرده، يا از ها دهاتيمیلي پاسخ گفت: آالنچان
 (.107: 1388)گورکي، « ها و يا از سر کارشان گريخته بودندکارخانه

دهد که دو جامعة ايراني و روسي در اجتماع روستايي تا چه حد اين مقايسه نشان مي
فرساي جوامع روستايي اين دو کشور زير طاقت يکديگر شباهت دارند و مشکالت و شرايطبه
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هاي انقالبي هاي اجتماعي و حرکتشالق استبداد حاکمان و والیان محلي باعث بروز نارضايتي
 شود که فرودستان، کارگران و مستضعفان در رأسشان قرار دارند.مي

 . برابری زن و مرد در اجتماع:3-5

است که درويشیان سعي  و مرد ازجمله مباحثي هاي اجتماعي زنتساوي میان حقوق و فرصت
هاي زنان، ها و مشقتهاي اجتماعي میان زنان و مردان و همچنین سختيداشته با بیان نابرابري

ها و اجتماع ايراني را ارائه کرده و در سراسر خوبي فضاي مردساالرانة خانوادهبیان کند. او به
-اي انجام ميهر بهانهکه مردان در برخورد با زنان بهها و مجازات فیزيکي تنبیهرمان خود، به

دلیل فرار هاي تنبیه بدني زنان، پدر شريف مادرش را بهپردازد. در يکي از صحنهدادند، مي
 زند:کردن بچه از خانه مي

-طرف ننه حملهکند. بهگردد. چیزي پیدا نميبابا ناراحت است. دور و بر خود را مي»

)درويشیان، « زندسر و رويش  و فرياد ميکوبد بهت دو سه تا ميشود و با مشور مي
 (.1011: 3ج 1387

نه تهمت ساده زنراحتي پس از ازدواج با يكحتي در جامعة آن روز ايران مردها به از خا ها را 
 اين رفتار نداشت:گونه اعتراضي نسبت بهکردند و زن نیز حق هیچبیرون مي

ل بابام. او زن گرفته، اما زنش را از خانه بیرون کرده. عمو گیدان آهنگر است. مث»
مادرم برايم گفته. زنش حتي يك پسر هم براي او زايیده اما بچه را گذاشته درِ 

 مسجد.
 ننه چرا عمو زنش را از خانه در کرده؟ -
گويند شب زنند. ميها را ميها که اين حرفگردن آنداند. گناهش بهخدا مي -

 (.172)همان: « اش هم حرامزاده بوده. دختر نبوده. بچهعروسي زن بوده

است که کفاف  هاي شغلي نامناسبياما بحث اصلي او در قبال حقوق اجتماعي زنان و فرصت 
است  در اين رمان مادري« کِشکِش»دهد. ننه سرپرست را نميسرپرست يا بيزندگي زنان بد

از  خاک ايران دربه که فرزندش در تجاوز انگلیس جريان جنگ جهاني دوم شهید شده است و 
 گويد:وضع معیشت خود مي
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سطل چَم بشوم، يكوبار بايد خَموکارم ضعیف است. هزارخودم. کسبخجالت به»
در اين خانه و آن خانه ببرم تا يك پَناواد ام بگذارم و بهفرسخ روي کله آب را خدا

 (.89: 1ج 1387)درويشیان، « من بدهندبه

-ها زير بار فقر، حق فرياد زدن نداشتند؛ مردان بهاست که زن عمق فاجعه در موارديلکن 

زدند با واکنش اين کار ميها اگر دست بهکردند، اما زندلیل فقر، خانواده را رها ميراحتي به
رسیدند. در مواردي هم اگر زني مهر قتل ميشدند و حتي بهسخت و جاهالنة شوهر روبرو مي

عرف جامعه داشته شد، مرد حق کشتن او را با توجه بهاش زده ميجامعه بر پیشانيبدنامي 
 است. 

هايي با آنچه در ها و تفاوتدر روايات گورکي از زندگي شخصي و جامعة پیرامونش، شباهت
در پاراگرفي از زبان مادر و « مادر»جامعة ايران تعريف کرديم وجود دارد. گورکي در رمان 

بار زنان روسي در اثر تنبیه بدني مردان را ، وضعیت اسف«پالگه»رمان، يعني شخصیت اصلي 
 کند:خوبي بیان ميدر دورة تزاري به

خوردن. غیر از شوهرم کسي رو کردن و کتكام؟ براي کارخوب چرا زندگي کرده»
شناختم. حتي نديدم که پاول چگونه بزرگ شد. تا ديدم و جز ترس چیزي نمينمي

دونستم که دوستش داشتم يا نه! تموم غم و شوهرم زنده بود حتي نميوقتي که 
اين حیوون درنده غذا بدم تا که بهچیز بود: اينها و فکر و خیالم متوجه يكغصه

-راضي و سیر باشه و خشمگین نشه و براي يکدفعه هم که شده کتکم نزنه. ولي به

 (.133: 1382، )گورکي« بار هم کتك نخورده باشمخاطر ندارم که يك

هايش و در کل زنان وجرح قرار گرفتن مادربزرگ خود، خالهگورکي همواره از مورد ضرب
شدن اين مشکل توسط گويد و از درونيعنوان امري عادي سخن ميدست مردان بهجامعه به

 «:الکسي»اي از سخنان مادربزرگ کند. اکنون گوشهزنان اظهار تأسف و تعجب مي
مشت توي زنند. يكزدند، نميترها کتك ميکه پیش جوريحاال آن حال،بااين -»

کشیدند، اينکه خرده گیس آدم را مييك زنند، يکي هم توي گوش آدم،دهن آدم مي
زدند. جدت يکبار مرا از موقع دعاي ظهر تا شب ها ميترها ساعتکتك نشد. پیش

زد. هم با شالق باز مي کرد،خرده استراحت مييك شد،خسته مي زد،طور ميهمین
 زد هم با چوب.مي
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 آخر براي چه؟ -
 جان شدم، چیزي نمانده بود بمیرم،قدر کتکم زد که نیمهدفعه آنيادم نیست. يك -

 (.77-76: 1388)گورکي، « چیز نداد بخورمروز هیچپنج

 ن نسبتکمتر بودن هوش و عقلشاهاي جامعه خود بهاين درونگي تا جايي ادامه داشته که زن
دانستند. اين مهم نیز از زبان مادربزرگ مردان اذعان دارند و اين را نتیجة حکمت الهي ميبه

 شود:گورکي نشان داده مي
 (94)همان: « من هوش و سواد عطا نکرده...سوادي است، ولي خدا بهجدت آدم با»

ل شوهر نداشتند. شد و در کل سهمي از اموازنان از اموال خانواده هم چیزي عايدشان نمي
-وضعیت و جايگاه مادربزرگش از اموال و میراث خانوادة مادري را چنین شرح مي« الکسي»

 دهد:
اي است و اين امور مربوط به او نیست، گويي در گويي بیگانه است، گويي همسايه»

 (.44)همان: « شوداين خانواده شخص دوم شمرده نمي

کرده و وسیه بدون هیچ احترام و منزلتي گذران عمر ميبینیم که زن در جامعة قرن هجدهم رمي
کرده است و حق خود از ديگر افراد جامعه دريافت نميبه ترين احترامي را نسبتکوچك

ها با توسعة ايران در میانة سدة بیستم نیز زنتصمیم و انتخابي نیز نداشته؛ در جامعة درحال
آساني گونه حق اعتراضي، بهند و بدون هیچکردپنجه نرم ميومشکالت معیشتي سختي دست

 آنان جايگاه پايینتري داشتند.گرفتند و نسبت بهمورد اذيت و آزار مردان خود قرار مي

 . فرصت آموزش رایگان برای همة کودکان:3-6

در آخرين بخش از نمود اصول سوسیالیسم در آثار موردنظر، بحث آموزش سهل و رايگان 
-آموزي فقیر بوده که با سختي تحصیل کرده و در بزرگشريف دانش کودکان در میان است.

کودکان مناطق محروم غرب کشور در راه آموزش سالي شغلم معلمي را برگزيده تا بتواند به
جاي تحصیل و آموزش با اجبار و تحمیل خانواده از روي فقر، بهها بهکمك کند. کار کردن بچه

 دارد:« شريف»هاي ابري و زندگي رمان سال اي درشرايط مناسب، جايگاه ويژه
 ننه: شريف ديگر بزرگ شده، بايد برود سرکار...کند بهبابا رو مي»
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روند کالس هايش امسال ميسنسال هم دير شده. همبايد برود مدرسه. تازه يك -
 دوم.

د خورد. بايد کار ياد بگیرد. اول کار بعد درس. اول عمل بعچه دردش ميمدرسه به -
: 1ج 1387)درويشیان، « تواند ياد بگیردطور شبانه در اکابر هم ميعلم. درس را به

285.) 

 اين شرايط در تمام طبقة فقیر و مستمند جامعه وجود دارد:
خاطر نداشتن اند؛ اما بهمدرسههاي خیلي زيادي هستند که در آرزوي آمدن بهبچه»

بکنند، چوپاني و شاگردي بکنند تا  پول کتاب و دفتر و لباس، ناچارند بروند کار
 (.890: 3ج 1387)درويشیان، « دست بیاورندناني بهلقمه

کند که بهترين مدارس و آموزش در اين نابساماني در آموزش کودکان زماني خود را هويدا مي
که طبقة فرودست از اين امکانات محرومند و در اختیار کودکان ثروتمندان قرار دارد، درحالي

 ة متعلقاتي چون کتاب ناتوانند:تهی
 نصف قیمت.توانیم کتاب نیمدار بخريم بهگويم: از داالن مسجد ميننه ميبه»

 باشد اما امسال کجا اسمت را بنويسم؟ -
 روند.دبیرستان رازي نزديك است، اما بیشتر بچه پولدارها آنجا مي -
 (.744: 3ج 1387یان، )درويش« خدا کريم است. برويم شايد اسم تو را بنويسند -

کند که وضعیت کودکان در جامعة تزاري، مشخص مي اما در طرف مقابل، تعاريف گورکي از
حال کار کردنند.  کودکان نیز در اين جامعة بیمار، وضعیت مناسبي نداشتند و همواره در

 و کودکي ديگر است:« الکسي»گوي زير میان وگفت
هاي نستي آن را بپیچي نه؟ با اين دستتواقندي را گرفت و گفت: نميخروس»

 کثیفت ...
 نمايند.ام. اما همیشه کثیف ميهام را شستهمن دست -

 هاي مرا در دست سوزان و خشك خويش گرفت.او يکي از دست
 چه روزي افتاده است.هايت بهدست -
 است. انگشتان تو هم زخمي -
 (.47: 1392)گورکي، « کنمکار سوزن است، من خیلي خیاطي مي -
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ها را از تحصیل و آموزش بینیم که فقر و کار اجباري میان کودکان روس رايج بود و آنمي
شده است. ها نیز ميها، فرار و مرگ آنداشته است و گاهي نیز کار زياد باعث بیماريبازمي
ر ورود رويشان دهاي پیشها و سختيهزينهحال اگر هم قصد تحصیل داشتند، با توجه بهبااين

کردند. گورکي خود شرايط ورود نظر ميها، از آموزش و تحصیل صرفمدارس و دانشکدهبه
 کند:گونه بیان مياين« هاي مندانشکده»هاي روسیة تزاري را در کتاب دانشکدهبه

« تر بوددانشکده عاقالنهکردم از فکر رفتن بهايران را ميمن اگر فکر رفتن به»
 (.3: 1391)گورکي، 

اين تفاسیر ضعف دو جامعة قرن هجدهمي روسیه و قرن بیستمي ايران، در امر آموزش و 
دهد. شرايط تحصیل تا حدي سخت خوبي نشان ميتحصیالت رايگان را در قبال کودکان به

را « هاي مندانشکده»دانشگاه وارد نشد و عنوان بوده که گورکي در تمام عمر خود ديگر به
ین محیط خود را که ظالمانه»اين دلیل برگزيد که گاني خود بهبراي بخش سوم از زند ن ترين قوا
)همان: « کند که وي در آن رشد نمودهايي تشبیه ميدانشکدهفرما بود بهاجتماعي در آن حکم

3 .) 
 
 نتيجه -4

در واکاوي و تفسیري که از شش اصل تفکر سوسیالیسم در آثار مورد نظر انجام شد، بستر 
نان و نگريم که خودزندگيبرابر دونويسنده مي جتماعي تقريباً همانندي را درفرهنگي و ا نامة آ

ز هم قرار داده است؛ اما تفاوتهاي انقالبي را از لحاظ تفکر و مضمون نزديك بهجريان ی هايي ن
 هاي فرهنگي وجود دارد:زمینهدر نگرش دو نويسنده با توجه به

عدم تقسیم درويشیان، با توجه به« هاي ابريسال»در رمان  نابودی مالکيت خصوصی -1
هاي زراعتي، بودن زمینايمساوي مالکیت و کار میان طبقات مختلف جامعه از جمله استجاره

-هاي زراعتي زحمت اصلي را ميچپاول دسترنج دهقانان توسط والیان محلي که بر روي زمین

دهقانان و کشاورزان براي جلب بههاي نامرغوب زراعتي کشیدند و همچنین واگذاري زمین
رضايت عامه، مورد توجه قرار گرفته است. گورکي در آثار مورد نظر آشکارا آرمان 

د کند و نظام ناعادالنة تقسیم کار و مالکیت حکومت تزاري را بهسوسیالیستي خود را بیان مي با
نجباست. در واقع  باها هاي زراعتي و حتي جنگلگیرد؛ زيرا مالکیت اغلب زمینانتقاد مي

کار داران و نجبا اکثريت ثروت جامعه را در اختیار دارند و طبقة فرودست و دهقان را بهسرمايه
 دارند.هاي خود واميناعادالنه بر روي سرمايه
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از ديگر مباني سوسیالیسم است که هر دو نويسنده در سرتاسر آثار اختالف طبقاتی  نابودی -2
طبقة الف: شاه، درباريان و سهاند. درويشیان جامعة ايراني را بهگفتهمورد نظر از آن سخن 

کند و از بروز خصومت و اربابان محلي )مالکان(. ب: کارمندان دولت. ج: دهقانان، تقسیم مي
دارد. ويژه طبقة دهقان در برابر طبقة مالك، پرده برميدشمني در میان اقشار مختلف جامعه، به

ها و اختالفات طبقاتي چگونه در جامعة آن زمان ايران، دهد که اين دشمنيميخوبي نشان او به
عنوان نويسندة طبقات فرودست جامعة هاي درباري شد. گورکي نیز بهترور شخصیتمنجر به

ر روسیه، با شدت بیشتري شکاف طبقاتي در اجتماع روسیة تزاري را در آثار مورد نظر، به تصوي
اند و اين فقر فقر خو گرفتهدهد که اغلب مردم روسیه چگونه بهشان ميخوبي نکشد. او بهمي

دانند، نه ظلم دربار تزار؛ هرچند که سرانجام شدت فقر را حاصل سرنوشت و تقدير خود مي
کینه و خصومت طبقات اجتماعي در روسیة سدة نوزده و بیست، همانند ايران سدة بیست، به

 شد. پايین جامعه و ترور تزار منتهي
توسط  هاپایان استثمار انساناز ديگر مباني اساسي مورد توجه درويشیان و گورکي،  -3

رعیتي -صاحبان سرمايه است. درويشیان در رمان چهار جلدي خود، وضعیت اسفبار نظام ارباب
هاي محلي نسبت کند. ظلم و فرمانروايي والیان و خاندر مناطق غرب کشور را آشکار بیان مي

ها با خدمتکاران خود همانند ان مناطق زير سلطة خود و برخورد سخت اربابان و خانساکنبه
هاي دورة بدويگري، از اين جمله است؛ اما در پايان؛ استثمار انسان در اين شرايط، تسلط برده

ها را با گلوله و آساني اعتراض آنکامل والیان و حاکمان محلي بر جان مردم و رعاياست که به
گفتند. در روسیة تزاري نیز همانند ايران در دورة پهلوي دوم، اربابان محلي و پاسخ ميشکنجه 

ها آنان را مورد ضرب و جرح قرار صاحبان سرمايه، داراي خدمتکاراني بودند که همانند برده
کردند؛ ولي نکتة مورد توجه و ها نیاز نداشتند، آزادشان ميآندادند و در مواقعي که ديگر بهمي

نام دين و مذهب است. در زنجیر کشیدن طبقة پايین جامعه، بهمتفاوت در روسیة تزاري، به
 کردند.واقع حاکمان از اين حربه براي خاموش نگاه داشتن طبقة فرودست استفاده مي

هاي ، از ديگر دغدغهاز بين بردن تفاوت و اختالف ميان روستایيان و شهرنشينان -4
تداد مباني اصلي سوسیالیسم است. درويشیان چندين مورد از ظلم و درويشیان و گورکي در ام

شده، در البالي روستايیان تحمیل ميناعدالتي که توسط حکومت و حاکمان محلي نسبت به
ها و اربابان از روستايیان سنگیني که توسط خان رمان خود بیان کرده است: مالیات و خراج

کردند، با ها که با مشقت فراوان تولید ميت روستاييشده و خريد محصوالزور گرفته ميبه
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ها ها و بیدادگريکند که اين زورگوييترين قیمت، از اين عوامل است. درويشیان اشاره مينازل
شهرها در آن دوره از تاريخ ايران روستايیان، سبب مهاجرت خیل عظیمي از آنان بهنسبت به

عیتي مشابه روستايیان ايران داشتند و از کمترين شد. روستايیان در روسیة تزاري نیز وض
اي که روستاها را مکاني ننگ و کثیف و گونهامکانات معیشتي و رفاهي برخوردار بودند؛ به

گرفتند، هايي که والیان محلي از مردم ميچنین مالیاتدانستند. همجايگاه زنان فاحشه مي
شد. ها حتي در زمان قحطي نیز گرفته ميلیاتکرد. اين ماشرايط نابسامان آنان را تشديد مي

سرانجام چنین وضعیتي براي روستايیان روسي، همانند روستايیان ايراني بود؛ با اين تفاوت که 
 کردند.ها فرار ميجنگلناچار بههاي دهاتي در شهرها جايگاهي نداشتند و بهروس

، اصل برابری حقوق زنان با مردانوسي و هاي ايراني و رمقابله با نظام مردساالرانة خانواده -5
مهم ديگري در تفکر آثار مورد بحث است. درويشیان با ديدي انتقادي از عرف جامعة آن روز 

رفتار گونه اعتراضي نسبت بهکند. زناني که حق هیچايران در بارة تنبیه بدني زنان ياد مي
شدند. دان از زندگي کنار گذاشته ميآساني توسط مرآمیز مردان نداشتند و گاهي نیز بهخشونت

بهره بودند و با حمالي گذران عمر هاي شغلي بيزنان بدسرپرست نیز از کوچکترين فرصت
حقوق اولیة زنان در دورة پهلوي دوم، قانوني جامعه و حکومت نسبت بهکردند. اين بيمي

از « گانهسه»و « ادرم»مشابه با وضعیت بغرنج زنان در روسیة تزاري است. گورکي در رمان 
اي که حتي گونهکند؛ بهعنوان عرف و رسم ياد ميهاي روسي بهتنبیه فیزيکي زنان در خانواده

و همواره در  دانستندعقلي خود در برابر مردان ميبرخي زنان روسي اين امر را ناشي از کم
اي زنان در چنین جامعه کند کهانتظار تنبیه فیزيکي از جانب شوهر خود بودند. گورکي بیان مي

 نصیب بودند.حتي از کوچکترين سهم در اموال خانواده بي

مبناي مهم ديگري در جريان سوسیالیسم در آثار مورد  مبحث آموزش همگانی و رایگان -6
همواره از کار کردن کودکان فقیر جامعه در « هاي ابريسال»نظر است. درويشیان در رمان 

کار ها، مجبور بهدلیل فقر و تنگدستي و فشار خانوادهگويد که بههاي مختلف سخن ميمکان
کند آموزش و مدرسه بود. درويشیان بیان ميکردن بودند. اين امر موجب عدم دسترسي آنان به

هاي که آموزش خوب و کافي تنها در اختیار فرزندان ثروتمندان جامعه بوده و مديران مدرسه
خصوص کردند. گورکي هم در آثار خود، بهرزندان فقرا اجتناب ميامکانات شهر از ثبت نام فبا
او بیان مي« هاي مندانشکده» کند که بیشتر کارگران، از میان کودکان بدسرپرست و فقیر بودند. 



 81(گانه)مادر و سه یگورک ميو آثار ماکس انيشیدرو اشرفیاثر عل «یابر هایسال»در رمان  سمياليمکتب سوس یقيتطب ليتحل

 

کند. شرايطي که تنها براي قشر روشني از شرايط سخت مراکز آموزشي تزاري انتقاد ميبه
 بهره بودند.هاي فقیر از اين شرايط بيبچه خاصي از جامعه تعبیه شده بود و

هاي انقالبي و سوسیالیستي هاي اجتماعي، از عوامل و اسباب بروز جنبشتمامي اين دغدغه 
-ايران محسوب مي 1979روسیه و  1917هاي در دو کشور ايران و روسیه در امتداد انقالب

کند که یش از پیش مشخص ميشوند که مورد توجه اين دو نويسندة متعهد قرار گرفته و ب
 اي چون درويشیان، تحت تأثیر آثار گورکي بوده است.نويسنده
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