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  پور مرضيه يحيي ...ي موضوع جنگ و پيامدهاي آن در داستان بررس چكيده
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 چند دربارة جنـگ     يز به پيروي از پيشينياني چون لف تالستوي كه خالق آثار          ينويسندگان در اين قرن ن    
از ميان ايـن نويـسندگان   . اي از خود بر جاي گذاشتند  و آثار ارزندهبودند، به ادبيات جنگ روي آوردند     

پـرداختن بـه   .  اشـاره كـرد  سرنوشت انـسان  و داستان دن آرامتوان به ميخاييل شولخف مؤلف رمان      مي
شولخف نيز با انتخـاب     . خ بوده است  ي ادبيات در همة دوران تار     ياز موضوعات اصل  » سرنوشت انسان «
نويسنده در اين داستان، به توصيف سرنوشت . پردازد  يل آن م  ين اثر خود، به تحل     عنوا ين مضمون برا  يا

دهد كه آندره ساكالوف قهرمان اصلي اثر، سمبل مقاومت،  يقهرمانان و كشور پرداخته است، وي نشان م
هاي بسيار تا پايان، به كمك نيروي عشق و محبـت،             از خودگذشتگي و انسانيت است و با تحمل تلخي        
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  مقدمه
هاي داخلـي و حملـه بـه افغانـستان، درگيـر دو               روسيه در دو قرن گذشته عالوه بر جنگ       

 ميالدي و جنگ جهـاني دوم  1812جنگ فرانسه با روسيه در سال . ن بودجنگ اصلي با بيگانگا 
موضوع جنگ در آثـار       موجب شد تا نويسندگان روسي به     ) آلمان (1945 تا   1941هاي    طي سال 

از ميان نويسندگان قرن نوزده، لف تالستوي صـفحات بـسياري از آثـار خـود را                 . خود بپردازند 
اي از    شـاهد بخـش عمـده     « اين است كه نويـسنده       علت. موضوع جنگ اختصاص داده است      به

 1817-1864هـاي     براي نمونـه، در سـال     . ها در آثارش اشاره كرده است       آن  حوادثي است كه به   
ها جريان داشته است، حضور تالـستوي در         ها و داغستاني    هايي بين روسيه تزاري و چچن       جنگ

، ) ,1863Казаки (هـا  قـزاق   در قفقاز، انگيزة نگارش آثـاري چـون  1851-1856هاي  طي سال
 قطـع جنگـل  ، ) ,1853Набег (تاخـت و تـاز  ، ) ,1872Кавказский пленник (اسـير قفقـاز  

)1855-1853Набег, ( حاجي مرادو بعدها) 1904Хаджи Мурат, (   شد و يا بـا حـضورش
پـور،   يحيـي (»  را بيافرينـد   سواستپل در ماه دسامبر، مه و آگوسـت        هاي كريمه توانست    در جنگ 

جنـگ و    رمـان حماسـي      1812او همچنين با مطالعه و تحقيق فراوان، در بارة جنگ سال            . )19
  .  روي آن كار كرد1869 تا 1863را آفريد كه از سال صلح 

 ادبيـات روسـي، بـه تبعيـت از          1اي  همين دليل است كـه نويـسندگان عـصر نقـره            شايد به 
ياري از نويـسندگان روسـي در   آوردند، چرا كـه بـس       ، به اين مهم روي    2نويسندگان عصر طاليي  

و نيروهـاي   ) ارتـش سـرخ   (هاي به قـدرت رسـيده         قرن بيستم نيز شاهد جنگ ميان كمونيست      
بيشتر .  و يا جنگ جهاني دوم بودند      1917بعد از انقالب اكتبر     ) ارتش سفيد (وفادار به تزاريسم    

عنـوان    رفتند و يا به     يها م   موضوع جنگ در آثار خود پرداختند يا داوطلبانه به جبهه           كساني كه به  
تـوان بـه ميخاييـل        از ميان اين نويـسندگان مـي      . ها حضور داشتند    خبرنگار و نويسنده در جنگ    

، (А. Фадеев)، الكساندر فادايف (А. Толстой)، آلكسئي تالستوي М. Шолохов)(شولخف 
 (А. Платонов)، آندره پالتونف(М. Булгаков)، ميخاييل بولگاكف (И. Бунин)ايوان بونين 

، (В. Быков)، واسيلي بيكـف  (А. Твардовский)و شاعراني همچون الكساندر تواردوفسكي 
 (С. Орлов) ، سرگئي آرلف (Е. Носов)، يوگني نوسف (К. Симонов)كانستانتين سيمونف 

  .و غيره اشاره كرد

                                                           

  .(Серебряный век) معروف است اي قرن نقره  روسيه به ادبيات20 ادبيات قرن -1
  . (Золотой век) معروف است قرن طاليي روسيه به ادبيات 19 ادبيات قرن -2
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هـا را   ها همة دردها و رنـج     آن. يك از حوادث از ديد نويسندگان قرن بيستم دور نشد           هيچ
از . مخاطره انداختند   تحمل كرده و گاهي براي آشنا شدن با حقايق از نزديك، زندگي خود را به              

 زمـين نـو آبـاد   ، (Тихий Дон) دن آرامهاي  توان به شولخف نويسندة رمان اين نويسندگان، مي
(Поднятая целина) ِهــا بــراي وطــن جنگيدنــد آن، رمــان ناتمــام (Поднятая целина) ،

 Поднятая) هـاي دن  داسـتان ، (Поднятая целина) سرنوشـت انـسان   هـايي ماننـد   داستان

целина)و غيره اشاره كرد .  
شـود، بـا وجـود حجـم       كه به بررسي آن در اين مقاله پرداخته مي  سرنوشت انسان داستان  

كم، رخدادهاي عظيمي از روسيه را در خود جاي داده است و شرايط حـاد و سـخت زنـدگي                    
 .خورد، بازگو كـرده اسـت       دست آنها رقم مي     امعه را كه اغلب سرنوشت كشور به      افراد عادي ج  

قهرمـان اصـلي   ( قهرمـان جنـگ جهـاني دوم    (Андрей Соколов)سرگذشت آندره ساكالوف 
   .هاست شور آنكو قهرمانان ديگر، در واقع سرگذشت ) داستان

ـ     سرنوشت انسان شولخف در داستان     ا جنـگ و شـرايط   ، سيماي قهرمانانش را در ارتباط ب
كنـد؟ نويـسنده بـه بررسـي چـه       سخت زندگي دورة استاليني و بعد از جنگ چگونه ترسيم مي    

پردازد و چه چيزي را مبناي ارزشِ انـسان     ها مي   مسائلي در زندگي قهرمانان و محيط اطراف آن       
  دهد؟  و ماندگاري او در زمان جنگ و يا بعد از آن قرار مي

  بحث و بررسي
جنگ از سويي، يعني مرگ، نابودي، رنج،       . كند  عاني متضادي را تداعي مي    جنگ، پيوسته م  

جنـگ هـم قهرمـان    . ترس و آوارگي و از سوي ديگر، يعني شجاعت، فداكاري و دفاع از ميهن           
  .پرورد و هم خائن مي

شـمار   قرن بيستم ميالدي، قرن حوادث و تشنجات بزرگ و فراواني در تـاريخ روسـيه بـه             
بعد از انقالب اكتبر و جنـگ جهـاني   . همراه داشت اي بزرگ ادبي را نيز به ه رود كه پيروزي    مي

موضـوع اصـلي آثـار ايـن        . دوم، نسل جديدي از نويسندگان وارد عرصة ادبيات روسيه شـدند          
نويسندگان درك جديدي از زندگي و همچنين توصيف حوادث جنگ و زندگي مـردم شـهر و        

بارة زندگي نسل قديم و نوع ارتباط آنها بـا سـرزمين        طورعمده در   آثار اين دوره به   . روستا است 
هاي اعتقادات آنها نسبت بـه افـراد زمـان زنـدگي ايـن                آبا و اجدادي خود است و يا به تفاوت        

نويسندگان نسل نو تالش كردند تا در آثار خـود خـصوصيات اخالقـي              . نويسندگان اشاره دارد  
بـه   سرنوشـت انـسان   ولخف در داستانش. تصوير بكشند هاي آتي به  خاص روسي را براي نسل    
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شـولخف بهتـرين   «. پـردازد  هاي كامل يك انسان روسـي مـي   توصيف انساني معمولي با ويژگي 
هاي شخصيت روسي را كه عامـل اصـلي موفقيـت در جنـگ بـود، در قهرمـان اصـلي                خصلت

 مردانگي و پايـداري، تحمـل، تواضـع و احـساس كمـال     . داستان يعني آندره ساكالوف گنجانيد 
  ).581پروزوروا،  (1»هاي اين قهرمان روسي است انساني از ويژگي

. تـأثير نبودنـد   گيري ادبيـات جنـگ ايـن دوره بـي      كودكان روستايي و شهري نيز در شكل      
وانيـا،  (هاي فراوان جنگ بودنـد   دفاع كودكانة خود شاهد فجايع و رنج هاي بي  كساني كه با نگاه   

  ). قهرمان كودك داستان
 چـاپ   (Правда) در روزنامـة پـراودا       1957نخستين بار در سال      ت انسان سرنوش داستان

در ادبيات روسي تاكنون هيچ اثري با چنين مهارتي به واقعيات جنـگ جهـاني دوم اشـاره                  . شد
آثار زيادي دربارة جنگ جهـاني دوم منتـشر          سرنوشت انسان بعد از انتشار داستان     . نكرده است 

او سـمبل   . دسـت آورنـد     انستند محبوبيت آندره ساكالوف را بـه      يك از قهرمانان نتو     شد، اما هيچ  
  .مقاومت، مردانگي، از خودگذشتگي و انسانيت بود

شكل ديالوگ و داستان در داستان نوشته، گرچه از نظـر او              را به  سرنوشت انسان شولخف  
، اما با وجـود ايـن موضـوع،    )361بلينكي،  (» نقل از اول شخص فاعل، كاري بس دشوار است        «
هـاي     ، اين شكل نوشتار را كـه يكـي از دشـوارترين شـيوه             سرنوشت انسان  ويسنده در داستان  ن

 منتقد معاصر روس بـه نقـل از آنتونـف     (Беленький)بلينكي  . كار برده است    نگارشي است، به  
(С. Антонов)هنگام وقوع آنها حضور نداشـت،   توصيف حوادثي كه قهرمان اثر به«: نويسد  مي
 كار بر روي داستاني كه راوي داستان اول شخص مفـرد اسـت، نويـسنده را بـا                   از همان ابتداي  

كند كه هماهنگ با گفتار، فكـر و        غير از آن، او مجبور بود طوري نقل         . كرد  مشكالتي مواجه مي  
ها، بسط    ، استعاره »ادبي«هاي    كارگيري مقايسه   هاي قهرمان باشد و گاهي خود را هنگام به          ويژگي

 محدود كند، تا آنجا كه او بايد در تمام مدت مراقب باشد كه قهرمان داستان                توصيفات و مناظر  
رسد شولخف به ايـن   نظر مي به). 360-361همان، (» صحبت نكند ) نويسندة داستان (مثل راوي   

اي از چگـونگي      كنندة حادثه   كار برده است، چون زماني كه شركت        دليل است كه اين شيوه را به      
كند و از اين طريـق اعتمـاد    را با احساسات مطرح مي طور طبيعي آن  بهگويد، وقوع آن سخن مي   

:  نيز چنـين اسـت     سرنوشت انسان در داستان   . كند  خواننده را به حقيقي بودن حوادث جلب مي       
وجود   شود تا اعتماد خاصي به      اين سبب مي  . كند  شركت كنندة حوادث دربارة خود صحبت مي      «

                                                           

  .ها از زبان روسي، از نويسندة اين مقاله است  ترجمة كلية نقل و قول-1
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ترين اثر شولخف اسـت،       كوتاه سرنوشت انسان داستان  . دآيد و تصوير حقيقي حادثه ترسيم شو      
عنوان اثـر، نـشان از   . اما به سبب تأثيرگذاري احساسي، نسبت به ديگر آثار نويسنده برتري دارد 

اين نوع شخصيت، در واقع شخصيت بـسياري از مـردم روسـيه             . مردمي بودن قهرمان آن است    
د و در خود انـسانيت، محبـت و عـشق بـه         ان  هاي كشور سهيم    ها و رنج    است كه در همة سختي    

  ).338-339آرلووا، (» موجود زنده را حفظ كردند
هـا   جنگـي كـه مليـون   . طور كه جنگ هم تـراژدي اسـت   داستان، يك تراژدي است، همان   

بسياري از نويسندگان قرن بيستم از جمله شولخف، ماننـد لـف تالـستوي           . انسان را قرباني كرد   
ميخاييـل شـولخف   . دانند زان را عامل اصلي پيروزي در جنگ مي    سربا )جنگ و صلح  در رمان   (

تـازگي اثـر    «از نظـر سـيكاچووا      . پـردازد   تفصيل به اين مسئله مي      به سرنوشت انسان در داستان   
كـه دالوري   بيانگر آن است كه سرنوشت انـسان معمـولي روسـي، آنـدره سـاكالوف، بـدون آن          

او فقط زندگي سخت خـود را  . كند يت پيدا مي خاصي از خود نشان داده باشد، در داستان مركز        
  ).758سيكاچووا، (» در نهايت شايستگي و شرافت سپري كرد

داسـتان دربـارة انـساني      . آل پروري نكرده است      ايده ،سرنوشت انسان  شولخف در داستان  
در ايـن داسـتان، راوي كـه        . ها حـضور داشـت      ها عليه فاشيست    است كه در جبهة جنگ روس     

سـاكالوف بـراي    . نشـسته اسـت     گفتگو    ا قهرمان اصلي، يعني آندره ساكالوف به      نويسنده است ب  
سرنوشت تراژديـك قهرمـان اصـلي، بـا سرنوشـت تراژيـك             . گويد  راوي از سرنوشت خود مي    

وانيا هم مانند ساكالوف همة افراد خـانواده و همـه      . ، تالقي كرده است   Ваняكودك، يعني وانيا    
شـكلي نوشـته شـده كـه خواننـده همـة              داستان بـه    .  است چيز خود را در جنگ از دست داده       

شولخف در اين . كند آساني درك مي    را به   زدة آن   هاي مصيبت   هاي جنگ و سرنوشت قهرمان      رنج
پردازد كه امكـان انديـشيدن بـه سرنوشـت            فقط به بيان آن بخش از زندگي قهرمان مي        «داستان  

سرنوشـت آنـدره سـاكالوف نـه تنهـا          ... دسـاز   انسان را در ارتباط با حوادث غمبار فـراهم مـي          
اي مثـل ايمـان بـه محبـت،      كنندة چهرة زشت جنگ است، بلكه بـه عوامـل بـشردوستانه       تداعي

  ).557بيكووا، (» كند بشريت و پيروزي نيز اشاره مي
پيش از جنـگ او در كنـار زن،   . كشي است كه از جنگ بيزار است ساكالوف انسان زحمت 
ام   ابتـدا زنـدگي   «:  داشـت، امـا خوشـبخت بـود         ه زندگي معمـولي   دو دختر و تنها پسرش گرچ     

 پدر، مادر و    221در قحطي سال    . كردم  در جنگ داخلي در ارتش سرخ خدمت مي       . معمولي بود 

                                                           

  . در روسيه1917هاي بعد از انقالب اكتبر  اي است به قحطي سال ه اشار-1



  پور مرضيه يحيي  104

بعـد از فـروختن   . كجـا نداشـتم   كس را در هيچ هيچ. خواهرم از گرسنگي مردند و من تنها شدم       
اي   رفـتم و در كارخانـه  (Воронеж)وارونـژ   ، بـه زادگـاهم،      (Кубань)خانة محقرم در كوبـان      

او . خانه بزرگ شده بـود، ازدواج كـردم          دختري كه در يتيم    (Ира)بعد با ايرا    . كار شدم   مشغول  
او از بچگي طعـم تلـخ رنـج را         . دختري سازگار، سرزنده، كاري و عاقل بود و از من سرتر بود           

 از نظر مـن كـه بـه او بـسيار نزديـك      .ها روي اخالقش اثر گذاشته بود چشيده بود و اين تلخي    
سـاكالوف بـا    ) 509-510بلينكي،  (» !تر از او در دنيا كسي نبوده و نيست          بودم، زيباتر و محبوب   

را ) كار، تشكيل خانواده، تربيت فرزندان    (چه    كه يك انسان معمولي است، ولي هر آن         وجود اين 
 آرامش زندگي خود را در اخـالق        او سعادت و  . بود  ست، انجام داده    كه الزمة يك زندگي عادي    

در . گشتم، گاهي هم عصباني بـودم  از سر كار گاهي خسته برمي    «: داند  خوب و انساني زنش مي    
نشاند و    اي مي   آرام و مهربان مرا در گوشه     . داد  هايم را نمي    وقت جواب تندي    هر صورت او هيچ   

كـرد كـه از او    جبـورم مـي  با اين رفتـار خـودش، م  . كرد با وجود بضاعت كم از من پذيرايي مي  
. كـرد  زنم همـه چيـز را تحمـل مـي    . شد باز آرامش و صلح بر من مستولي مي       . عذرخواهي كنم 

كـه صـاحب فرزنـداني شـديم،          اما بعد از اين   . نشيني با دوستان نادرستم را      ام را، شب    بداخالقي
نـديم، كـه   گذرا زندگي آرامي را داشتيم مـي . وقت من از همة كارهاي نادرست دست كشيدم         آن

  ).510-511همان، (» ناگهان جنگ شروع شد
گويد كه با وجود از دست دادن همه چيز           شولخف در اين داستان دربارة انساني سخن مي       

كند به ديگران     كسي كه تالش مي   . دوستانه است   در زندگي، هنوز هم داراي روحيه و حس بشر        
  .خدمت كند و زندگي ببخشد

مسائل مهم و مورد بحـث در ادبيـات دوران مختلـف            موضوع سرنوشت انسان هميشه از      
هايي در آثار گوناگون يافت، و عنوان داستان شولخف           توان شباهت   اي كه مي    گونه  بوده است، به  

از نظـر بوسـالكووا، اسـم اثـر شـولخف همچنـين بيـانگر عقايـد                 . هم بيانگر اين مطلب اسـت     
عقايد بشردوستانه در   «: نويسد   مي سيه رو 20ادبيات قرن   بوسالكووا در كتاب    . دوستانه است   بشر

كنـد كـه توانـست در     نويسنده به اخالق و سرنوشت انساني اشاره مي       . كند  اسم اثر نيز جلوه مي    
روح و رواني را حفظ كند كه قادر است، عـشق بـورزد و              . شرايط غيرانساني، انسان باقي بماند    

شرايط زندگي انسان باقي ماند    ساكالوف در بدترين    ). 306بوسالكووا،  (» احساس همدردي كند  
من براي خودم يك چيزهايي دارم، كماالت و غرور روسي، هرچه تـالش كردنـد               «: گويد  و مي 

  .)525بلينكي، (» نتوانستند مرا به حيوان تبديل كنند
و از نظـر  ) فصل بهار و اواخر ماه مـارس  (ها    شروع داستان شولخف، زمان آب شدن برف      
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ارتباط با وضعيت زندگيِ قهرمانان او        بي است و اين زمانِ سخت، بي      نويسنده زمان بسيار نامناس   
  . نيست

من دست بـزرگ    «: ها اشاره دارد    شولخف هنگام توصيف چهرة قهرمان خود نيز به سختي        
هـاي سـياه و پهـن خـود را روي      او دسـت  ... و خشني را كه به سويم دراز شـده بـود، فـشردم            

آيـا شـما    ...  او نگـاه كـردم، حـالم دگرگـون شـد           من از پهلـو بـه     . زانوهايش گذاشت، خم شد   
انـد   هايي را كه انگار با خاكستر پوشانده شده باشند و انباشته از انبـوه مرگبـاري             هيچوقت چشم 

هـايي   صحبت تصادفي مـن چنـين چـشم    ايد؟ هم ها دشوار است، ديده كه حتي نگاه كردن به آن 
قـدر درد داشـت كـه بـراي           ن آن صـحبت تـصادفي نويـسندة داسـتا         هم). 508بلينكي،  (» داشت
يـك  «: نـشيند   كنـد و بـه درددل مـي         اي كه بار اول او را ديده بود، سر صحبت را باز مـي               غريبه
زندگي، چـرا مـرا از   «: كنم رمق فكر مي برد و در تاريكي با نگاه بي  ها خوابم نمي    هايي شب   وقت

اريكي و چه در روز روشن      هيچ جوابي چه در ت    » طور نابود كردي؟    آوردي؟ چرا مرا اين     پاي در 
  ). 508همان، (» كنم پيدا نمي

فقـر و گرسـنگي بعـد از انقـالب، دورة پرفـشار             : هاي زيـادي را تحمـل كـرده         او سختي 
هنگام رفتن به جبهه، مجروح شدن، اسير شدن، كشته شدن    استاليني، جدايي دشوار با خانواده به     

 روز جنـگ، يعنـي روز پيـروزي بـر     خانواده در بمباران، كشته شدن پـسر بـزرگش در آخـرين     
همه سختي خيلي راحت نبود، اما با اين وجود در            تحمل اين . خانماني  ها، آوارگي و بي     فاشيست

دهد، آن چيزي كه سـاكالوف را         نويسنده در اين داستان نشان مي     . ساكالوف انسانيت كشته نشد   
ؤليت در برابر سرنوشـت  دارد، عشق به وطن و احساس مس ها سرپا نگه مي  با وجود همة سختي   

هاي اخـالق روسـي انعكـاس         در وجود آندره ساكالوف  يكي از بهترين ويژگي        «. ديگران است 
او هميشه و بيدرنگ براي دفاع از ميهن آماده است و صـاحب درك واقعـي مبـارزة      . يافته است 

هـاي   موناين سرباز در آز  «زوبووا معتقد است كه     ). 113زوبووا،  (» رحم است   مردم با دشمن بي   
دوستانه، عقايد و اصول اخالقي فاصله بگيـرد و          هاي انسان   كه از ارزش    سختي پيروز شد، بي آن    

تـو بـه   «از نظر ساكالوف ). 112همان، (» تا آخر وظايف سربازي و شهروندي خود را انجام داد       
را اين علت مردي، و به اين علت سربازي كه اگر نياز باشد همه چيز را تحمل كني، همه چيـز                     

ــاوري  ــت بي ــان، (» طاق ــاب  ). 113هم ــازانووا در كت ــي ب ــات ميهن  Отечественная) ادبي

литература)     آنـدره سـاكالوف، بعـد از ايـن همـه           «: نويـسد    دربارة شخصيت ساكالوف مـي
توانست زندگي را به طاعون تشبيه كنـد، امـا او از زنـدگي گلـه                  رسد كه مي    مصيبت به نظر مي   

ماند و  تك و تنها در اين دنيا باقي مي. رود  طرف مردم مي    ، بلكه به  شود  نشين نمي   كند، گوشه   نمي
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او وانيـا را    . بخـشد   او كه جاي پدر وانياي يتيم را گرفته، همة آن گرمي دروني خود را به او مي                
پذيرد و قلب اين كودك يتيم را پـر از   ، به فرزندي مي كه والدين خود را در جنگ از دست داده  

بـازانووا،  (» همين علت باشد كه خود او نيز به زندگي بازگشته است          يد به كند، شا   خوشبختي مي 
ساكالوف بيش از هـر چيـز بـه احـساس مـسؤليت و همـدردي خـود در برابـر ديگـران              ) 148

سـاكالوف بـا    ). 508بلينكـي،   (» آور اسـت    تنهايي سـيگار كـشيدن و مـردن، تهـوع         «. انديشد  مي
عشق خـود را بـه انـسان ديگـري          . دهد   را به او مي    پذيرفتن وانيا به فرزندي، گرمي درون خود      

سـعادت انـسان ديگـر سـبب      در اينجاسـت كـه  . بخـشد  كند و به زندگي او گرمي مي اهداء مي
كشيدم كه بخوابم و بار اولي بود كـه بـراي مـدتي طـوالني                 با او دراز    «: شود  خوشحالي وي مي  

كـشد و   غلم خوابيده، آرام نفس ميبيدار شدم ديدم كه او مثل يك گنجشك زير ب     . آرام خوابيدم 
  ) 534همان، (» !را بيان كرد شود آن چنان خوشحاليي به من دست داد كه با سخن نمي

هاي فراواني را تحمل كـرده و   بينيم كه همة آنها سختي      با نگريستن به زندگي قهرمانان اثر مي      
. ان مختلـف اسـت    اند كه نـشان از اوضـاع اجتمـاعي و سياسـي روسـيه در دور                 پشت سر گذاشته  

هـاي حكمرانـان خـودي     هاي بسياري مانند ساكالوف در روسيه، از طرفي قرباني خودكامگي           نمونه
هاي ساكالوف حوادثي غمبار نيست كه فقـط          رنج. اند  وجدان  و از سويي ديگر بيگانگان شرور و بي       

هـايي   شـت انـسان  اي از سرنو در ارتباط با سرنوشت انساني به نام ساكالوف باشد، بلكه اين نمونـه         
نامة قهرمان خود، دقيقاً كليـة        نويسنده در داستان با بيان زندگي     «. مثل ساكالوف در يك كشور است     

دهد تا مراحل مختلف حوادث كـشور را ببينـد،    حوادث زمان ساكالوف را كه به خواننده امكان مي     
  ). 758سيكاچووا، (» جنگ داخلي، قحطي بعد از انقالب اكتبر و جنگ با آلمان: كشد به تصوير مي

دهد كه مشكالت زندگي      شولخف با چنين تصويرهايي از زندگي قهرمانان خود، نشان مي         
، بـزرگ   1917مرگ خانوادة ساكالوف در قحطي بعد از انقالب اكتبر          . نيستند  آنها فقط شخصي    

د، را سـاخته بـو   خانه، زندگي در كلبة محقري كه ساكالوف به دسـت خـود آن           شدن ايرا در يتيم   
گذاشت و شـب   آمد، سر بر زمين مي زندگي وانياي يتيمي كه بعد از جنگ، هر كجا كه پيش مي      

رسد كسي خود را مسؤل زندگي        نظر مي   به. كرد و زندگي فقيرانة دوستان ساكالوف       را سپري مي  
اند كه بـراي وطنـشان از همـه چيـز، حتـي از                ها شهرونداني رها شده     آن. داند  ها نمي   اين انسان 

گويـد و هـم از      هـاي قهرمـان هـم از اوضـاع و احـوال او مـي                حـرف «. گذرند  ي خود مي  زندگ
  ). 237آگنوسف، (» كشورش

دست خود و با نيـروي عـشق و محبـت صـورت               از نظر شولخف نجات معنوي انسان به      
كند كه نجات انسان در وجود خود انسان است، در عشق و محبـت                شولخف فكر مي  «. گيرد  مي
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روست كه لحظة ديـدار آنـدره سـاكالوف بـا             از اين . تپد  اتي كه در قلب او مي     پايان و احساس    بي
عشق و محبت به اين دو كمـك كـرد تـا            . آيد  حساب مي   وانياي كوچك، اوج تراژدي داستان به     

هاي اصـلي نيـروي روحـي و معنـوي            آري، يكي از سرچشمه   ... گاهي شوند   براي يكديگر تكيه  
  .)106-107فاتوشنكا، (» قي استقهرمان، پايبندي وي به مسائل اخال

خواهد كه قهرمـان اثـر    ها كار آساني نيست، او دلش مي   داند كه تحمل سختي     شولخف مي 
: بـرد   وي داستان را با اين آرزو به پايـان مـي          . هاي اخالقي خوب خود را از دست ندهد         ويژگي

گ بـا نيرويـي   كس، دو دانة شن، رها شده در سرزمين غريب، گرفتـار توفـان جنـ      دو انسان بي  «
خواهد فكـر كـنم كـه ايـن انـسان روسـي،               هاست؟ دلم مي    چه چيزي در انتظار آن    ... دهشتناك

شود، همان انساني كه  كنار پدر، بزرگ مي. انساني با ارادة آهنين، همه چيز را تحمل خواهد كرد    
ـ                 ع را بعد از بزرگ شدن، اگر وطن بخواهد، قادر خواهد بود همه چيز را تحمل كند و همة موان

  ).537بلينكي، (» از سر راه بردارد

  گيري نتيجه
هاي دورة استالين و جنگ جهـاني         ، مرارت 1917هاي داخلي بعد از انقالب اكتبر         درگيري

دوم از عوامل تأثيرگذار بر زنـدگي مـردم روسـيه از جملـه زنـدگي آنـدره سـاكالوف قهرمـان                      
نويـسنده در داسـتان     . كردنـد   رم مـي  سمبليك داستان بودند كه با فقر و بدبختي دست و پنجه ن           

ساكالوف با وجود تحمـل     . خورد  نشان داد كه سرنوشت معنوي انسان به دست خود او رقم مي           
شـولخف  . ها، اساس زندگيش را خدمت به كشور و ديگر همنوعان خود قـرار داد             همة بدبختي 

اي انجـام   العـاده  رقپروري نكرد، چراكه قهرمان او در جبهة جنگ كار خا         در اين داستان، قهرمان   
شولخف با بيان مشكالت موجـود در       . نداد، اما در زندگيش پيوسته به اصول اخالقي پايبند بود         

كشور نشان داد كه قهرمان او، اين سرباز وطن با پذيرفتن وانيـا بـه فرزنـدي، حتـي در شـرايط           
ظـايف  هـاي بـشردوستانه و اصـول اخالقـي را زيرپـا نگذاشـت و بـه و                   غيرانساني، وي ارزش  

يك از مصائب، قحطي، مـرگ پـدر و مـادر،        ديديم كه هيچ  . درستي عمل كرد    شهروندي خود به  
طور كلي هر نوع ناسـازگاري، بـر زنـدگي انـساني و معنـوي سـاكالوف                  مرگ زن و فرزند و به     

سـاكالوف  . اميد به زندگي در او به سردي نگراييد و از بين نرفـت            . نتوانست تأثير منفي بگذارد   
نويسنده تالش كرده تا با توصيف      . و نگران آيندة اوست   ) وانيا(ر نجات انسان ديگر     حتي به فك  

شخصيت قهرمانان داستان و بيان جمالت پاياني داستان، احساس مسؤليت خواننده را در برابـر               
  .بشريت و ميهن خويش بيدار كند و استحكام ببخشد



  پور مرضيه يحيي  108

  يشناس تابك

، مدرس علـوم    )بر اساس رمان آنّا كارنيا    (يويچ تالستوي   بيني لف نيكال    جهان). 1379(. پور مرضيه   يحيي
  ت مدرسيانساني دانشگاه مدرس، تهران، دانشگاه ترب

Агеносов В.В., Герасименко А.П., и др. (2001). Русская литература XIX-XX веков, 

т. II, Московский университет, Москва. 

Базанова А.Е., и др. (1994). Отечественная литература, Москва, «ЮРИСТ». 
Беленький Г.И., и др. (1998). Литература 9 класс//Русская классика, 

Хрестоматия, «Мнемозина», Москва . 

Беленький Г.И., и др. (1997). Литература 9 класс//Русская классика (избранные 

страницы), Москва, «Мнемозина».  
Буслакова Т.П. (2001). Русская литература XX века, , «Высшая школа», Москва. 

Быкова Н.Г. (1995). Литература//Справочник школьника, «СЛОВО», Москва. 
Зубова Е.Н., и др. (2004). Литература 9 класс, , «Издательство НЦ ЭНАС», 

Москва. 

Линкова Л.И. (2004). Литература, 8-11 классы: Пособие для учащихся, «Тригон», 

СПб.  
Орлова О.Е. (2003). 280 лучших школьных сочинений, «Мартин», Москва. 

Прозорова Е., и др. (2004). Авторские сочинения по экзаменационным темам 2004 

года, , «ВАКО», Москва. 

Пустошкина А.А., Филатова Е.А. (2003). Современные открытые уроки 

литературы, «Феникс», Ростов-на-Дону. 

Секачева Е.В., Смоличева С.В. (2001). Русская литература //Новая популярная 

энциклопедия, «АСТ-ПРЕСС», Москва. 

Фатющенко В.И., Цыбенко Е.З. (1993). Идеи гуманизма в русской литературе XX 

века, изд. Московского университета, Москва. 

 


