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 طرز و ي زندگ.ت داشيا ژهيگاه ويجا ،سندگانينو بيشتر آثار در هيروس ن نوزدهمقر جوانان موضوع
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از  امـا  .بود انينما يخوب  به ها آن در ياشراف ي زندگكسب و يجنگاور ادب، و شعر ،يسخنور در ييتوانا
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 خواهـد  ين راستا، سـع يدر ا. باشد يسنده مينو دو هر ي ذهنيالگوها و ينيب جهان يايگو داستان، دو هر
 سنجش و شده فيتوص يفضا ةسيمقا با خوانندهن، قهرما دو هر تيشخص و ظاهر ،يفيتوصشد با ارائة 

  .دببر يپ ها آن زاتيمات و ها فاوت ت هب ها  آنيزندگ تيموقع

  .ياديف، آدم زين، گانچاروف، آدوين، آنگكي پوش:هاي كليدي واژه
                                                           

 E-mail: bzeinali@ut.ac.ir، 021-88634500: ، دورنگار021-61119134: تلفن ∗
  :roohangiz_gholizadeh@yahoo.com E-mail ،021-88634500: ، دورنگار021-61119134: تلفن ∗∗



  1391 ، پاييز و زمستان3 هشمار، 17 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  110
 

  مقدمه
 نيـ ا .گرفت قرار ياريبس راتييتغ دستخوش ،مختلف يخي تاريهادوره در هيروس اتيادب
 مـردم را بـر   ةحقوق عام مدافع و يناج نقش هموارهه ك  روسسندگانينو  بيشترآثار در حوادث
 ،مك حـا ةشـان بـا طبقـ    و روابط  مردمةعام التكمش. دش ي مسكمنع يخوب   بهتند،گرف يعهده م
ـ  ات جامعـه ي ضروربر بنا سندگانينو .بود ها آن آثار ياصل موضوع دوران  خـاص  موضـوعات   هب
 تالكمـش  بـود،  ومـت كح برابـر  حي درسـال  همانند هك خود قلم كمك  به و پرداختند يخود م
 .كردند ي مانيب را جامعه

 گـر يد از شتريـ ب دوره نيـ ا سندگانينو .گرفت نام ييطال قرن ه،يروس اتيادب دروزده ن قرن

 ،گرفت لكش راستا نيا دره ك يمختلف يخيتار يها نايجر. پرداختند ومتكح با مبارزه ه ب دوران
  .شد يادب هاي گونه و ها تيشخص از ياريبس شيداي پأسرمنش

 هك بودند مردمي نوزدهم خلق شد، قرن ندگانسينو  بيشترآثار در هك ي ادبهاي گونه از يكي
 ف،يـ تورگن »ياديـ ز آدم يها ادداشتي« اثر با يادبگونة  نياخلق  .گفتند ي م»ياديز آدم« ها آن به
گسترة  هاي زيادي را به   آدميوگني آنگين، اما در واقع اين پوشكين بود كه با رمان گرفت لكش

  .ادبيات روسيه وارد كرد
و  يدربـار  يزنـدگ  و بودنـد  دربار و اشراف ة طبقاز ،هينوزدهم روس رنق سندگانينو بيشتر

 ينفرا  يزندگ كسب نيا ها آن .بودو آشنا  سولمم ها آن يبرا ي اجتماعةطبق نيام بر كن حايقوان
 از وضع موجـود را در آثـار   يتيبودند و نارضا زانيگر ، اشرافةروزمر و پوچ يزندگرده و از ك
 .ساختند يان مي مشابه، نمايها تيها و موقع تي خود با خلق شخصيادب

 دو اسـاس  بـر  »گانچاروف« و »نكيپوش« آثار در لهئمس نيا شد، خواهد يسع مقاله نيا در

 .رديگ قرار يبررس و بحث مورد يشگيداستان هم و نينگآ يوگني رمان
 هكـ  بـود  ي مردمـ ياسندهيـ نو ،نـوزده  قرن سندگانينو نيبزرگتر از يكي عنوان  هب نكيپوش
 موضـوعات  از ياديـ ز آدم موضوع .ندك سكمنع خود آثار در را جامعه التكمش بيشتر توانست

 قـرن  دوران اشـراف  ي زنـدگ ياگونـه   بـه  ياديـ ز آدم ةنـد ينما ،ني آنگيوگني .اوست راثآ ياصل

  .ردك يس مكنوزدهم را منع
ـ  گـر يد سندگانيـ نو خواننـدگان،  بيـشتر  يسـو  از موضـوع  نيا  ازاستقبال دنبال ه ب  نيـ ا  هب
ـ  را خود ، قهرماننوزده قرن سندگانينو از يك  هر.پرداختند خود آثار در يساز گونه  ياگونـه   هب
 آثـار  خـالق  هكـ  يسندگانيـ نو از گـر يد يكـي . ددهن يقرار م »ياديز آدم« يادب گـونةف ـيدر رد

است  گانچاروف رد،يگ شيپ در را نكيپوش راه توانست اش يزندگ دوران در است و يادهيبرگز
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 .است آبلوموف او آثار در يادب گونة نيا قهرمان نيبارزتر كه
 انـد،  شـده  يمعرفـ  مختلـف  سندگانيـ نو توسـط  هكـ  قهرمانان نيا  تمام:گفت توان ينم اما

خـود   خـالق  ايـ  و اثـر  ةسندينو نظر انگريب ،ياجتماع تيموقع بر عالوه ها آن از يك هر .ندانـسيك
  .باشند يم

 اريبـس  رغم شباهتيعل ،ني آنگيوگنيسه با يدر مقا ،فيآدو يشگيداستان همن رما قهرمان

تـشابه   نقاط موضوع، نيا شتريب يبررس با .است متفاوت خود ، درنوعنوزده قرن دوران اشراف  به
  .شود يار مكآش يخوب  هب »نيآنگ« و »فيآدو«تفاوت  و

ون يساريـ ، و هـا   آنن  يتـر  ه شـاخص  كت داشتند   ين موضوع فعال  ي ا ةني در زم  ياديمحققان ز 
 در 1846-1843 يهــا ســال  جلــد و مربــوط بــه 11 مقــاالت او در مجموعــه. اســت كينــسيبل
ـ . چاپ رسيده است به  هيروس سندگانيات و آثار نوي مختلف ادبيها نهيزم  ن مقـاالت، يـ ن اياز ب

گـر محققـان    يد. استن  يت آنگ ي و شخص  ني آنگ يوگني رمان   يبررس   مربوط به  9 و   8 يها  مقاله
 ني آنگ يوگني؛ پوسپلوف و مقاله     »نكي پوش بارةته در كچند ن  «ة گوگول و مقال   ياليكن: طهين ح يا

؛ )1981(» ني آنگـ  يوگنيـ ن  كيرمـان پوشـ    «ة و مقال  ي؛ سولوو )1983(» يستي رمان رئال  يكمثل  
  ). 1986(» ني آنگيوگنين كيقهرمان رمان پوش «ةشاتالوف و مقال

 يبررس و بحث
 ،جامعـه  يل اساسـ يسام از يكي عنوان  به نانسا ي وجودتيفلسفه و ماه ،هيروس اتيادب در

ه يروسـ  يكالسـ ك اتيـ ادب انگـذار يبن او .مورد توجه قرار گرفـت  نكيپوش آثار در بار نياول يبرا
 جامعـه،  متقابـل  روابـط   بـه  ل مربوطكمش حل و يبررس نيسنگ ةفي، وظنوزدهم قرن در هك است
انـسان،   يك مستقل تيشخص يريگ لكش گر،يدعبارت   به .رديگ يعهده م بر را مردم و ومتكح

 .ردكظهور ه يروس اتيادب  در»ياديز آدم«ن عنوا تحت
 )1850 (ياديـ ز آدم يهـا  ادداشـت ي فيتورگن اثر در بار نياول يبرا »ياديز آدم« يادب گونة

 يهـا  آدم« ةمجموع ،فبودوبرولو تيانه در و ندك يم دايپ توسعه يادب  گونةني ا.شود يان مينما
ـ  و شـود  يشروع من يآنگ از هك ندك ي ميمعرف خواننده  به را هيروس اتيادب ،»ياديز  آبلومـوف  هب

  ).5 وستنوف پ،ويكبو (شود يختم م
 در نكيپوشـ  توسـط  ،نويـسد  مـي  خود ةمقال در يبالگو هك همانطور »ياديز« اصطالح اما

 ).نكي پوشير هنري؛ مسيبالگو (دار برده شك به ني آنگيوگني ةياول ةنسخ
 شيدايـ پ .در ارتبـاط اسـت   نـوزده  قـرن  اشراف با يزيچ هر از قبل »ياديز آدم«ح طالاص
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 يزنـدگ  طيشـرا  و يياروپا التيتحص از حاصل علم تقابل ةجينت يزيچ هر از شيپ افراد نگونهيا
 ).517 كيالورتس (دهد يرخ م ها ستيابركد اميست قكش از پس ،ياليكن  فرمانرواييدر هيروس

 ؛نداشتند دادن انجام يبرا يارك او زمان اشراف هك نيا ليدل ه ب نه، است» ياديز آدم «نيآنگ
 هك داشت تعلق اشراف از يبخش  به چون بود، »ياديز آدم« او. بود هم ياريبس ارك ،سكبرع هكبل
 ).520همان  (باشند رايپذ را يبورژواز اوضاع و طيشرا توانستند ينم

نظـام  بـا نگهداشـت    شرفتيـ پ  سـد ودارندگي  و نيز بازحق ،يآزاد ،يرامت انسانك ريتحق
 هكـ  آن بـدون   آن،يهاشرفتيپ و يياروپا فرهنگ از ياجبار يانزوا و مطلقه سلطنت و اژيوسر

 ومـت كح و تي انـسان يـة نظر هكـ  يسك . بودندها آنمورد توجه  شوند، كدردنا ييزهايست دچار

 گـر يد بـود،  ردهكـ  كدر و سلمـ  را يمـدن  يآزاد و يركروشـنف  مينس ،افتهيدر را قانون بر يمبتن

 هك بودند آن يآرزو در روس رانكروشنف .ندك سعادت احساس تزارها ةمرد نظم در توانست ينم
 سانسور موانع و شد يوب مكسر قتيحق اما ند،يبگو را قتيحق و دسازن اركآش را تيواقع بتوانند

 نيـ ا خـود،  وجـدان  در روس رانكروشنف. زد دور شد، يها م راه ورهك از دنيخز قيطر از تنها را
 اعتراض اما. نندك اعتراض اراكآش فشار؛ و يامگكخود ر،يتحق  هب هك ردندك ياحساس م را زهيانگ

محـسوب   يشكـ خود مكـ ح در ،بود يشهرستان مكحا يك هاي يسهدس  نسبت به اگر يحت اركآش
  .شد يم

 فرهنـگ  ياارتقـ  و مـردم  رفـاه  يبرا هك بودند آن يآرزو در روس، رانكروشنف از ياريبس

 يانكـ ام گونه چيه آن، اختناق و ميرژ نيآهن فشار تحت اما .شوند واقع ثرؤم و نندك تالش شورك
 و ياجتمـاع  ،ياسـ يس يارهـا كابت دندا جلـوه  يبـرا  ييگونه فضا چيه و شهروندان تيفعال يبرا
 .نداشت وجود گريد يهاييتوانا

 ينحـو   بـه  را خـود  تيموجود نبودند؛ قادر اشخاص نياستعدادتر با ه،ك بود بيترت نيبد
 زمـان  در هك يانسان و »ياديز آدم« صورت  به خود نظر  به و نندك مطرح جامعه درون در معقول

 يفـرد  يتوانمنـد  قيـ طر از هكـ  امـد ين شيپ قيتوف نيا ها آن يبرا. آمدند يمتولد نشده م مناسب
 .ابندي دست خود ياجتماع ارزش از يآگاه هب بتوانند،

 ،هيات روسـ يـ گـاه آن در ادب يو جا »ياديـ ز آدم« خلق يچگونگ بارةدر يآگاه از پس حال
 يعنـ ي معـروف  ةسنديـ  از دو نومهـم  اثـر  دو قهرمانـان  يرو بـر  عموضـو  نيـ ا تا شود يتالش م

 . شوديبررس »گانچاروف« و »نكيپوش«
 يطـ ، اثـر  نيا .است ني آنگيوگني شود، ي ميبررس آن در موضوع نيا هك نكيپوش از ياثر

 .است نبوده ريثأت يب آن بر ها ستيابركد اميق يخيتارة حادث و است شده نوشته يوالنط يها سال
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 نوشـتن  ؛)بـرد  يسر مـ   ه  ب يجنوب ديتبع در هك يزمان( نف،يشك در 1823 سال يم ماه  در نيكپوش
ـ  را نـوزدهم  قـرن  اشراف و هيروس ردم م توانست نكيپوشن اثر،   ي ا در .ردك غاز آ را رمانن  يا ا ب

 دختـر  عـشق  ،رمـان  ياصـل  موضوع. ر درآورديتصو  به جامعه اقشار از ياريبس يزندگ فيتوص
  .است »ني آنگيوگني «يشهرة زاد اشراف پسر و »انايتات «ييروستاة ادز ربابا

ـ  هك يگريدة سندينو  وانيـ ا اسـت،  ردهكـ  اشـاره  خـود  آثـار  در »ياديـ ز آدم«ع موضـو  ه ب
 بـه  كرسـ يمبيس در ثروتمند و  تاجرياهانواد خدر او .است) 1812-1891(ف ساندرگانچاروكال
 .تاس آمده ايند 

ـ  مـستبد  ومـت كح مانز ر، د»گانچاروف «هيروس بزرگ و مشهور سينو نرما ، اول ياليكن
 داشـت  هيروس يستيرئال تبك ميريگ لكش در ييسزاه ب ريثأت او آثار.  شديسندگينوة عرص وارد
 و نيتـر  ارزنـده  .اسـت  بـوده  رگذاريثأت ،يتولستو همچون يبزرگ سندگانينو بر ياديز حد تا و

 مـردم  يزنـدگ  هكـ  د انپرتگاه و آبلوموف، يشگيداستان هم ةگان سه گانچاروف آثار نيماندگارتر
ـ  40 يها سال هيروس  ،هـا  نارمـ  نيـ ا در .اسـت  شـده  سك مـنع هـا  آن درنـوزدهم   قـرن  60 يال

ـ لحـاظ  يتمـام  از را هيروسـ  مردم يزندگ تيواقع ند؛ك ي ميسع گانچاروف  .شدكـ ب ريتـصو   ه ب
 يبررسـ  ياجتمـاع  و ياخالقـ  ،يمعنـو  ابعاد   از را يزندگ جوانب يتمام ند،ك ي م يسع سندهينو
 .ندك

در  ،»معاصـر «ة مجلـ  ةن شـمار يچهارم در اول بار يبرا ،گانچاروف يشگيداستان هم  رمان
 غيـ لتب نيبهتـر  بود، شده چاپ زمان آن يانقالبة مجل در رمان نيا هك نيا. دش منتشر 1847 سال

 در .بـود  رمان نيا نوشتن مشغول سال، 3طول  در گانچاروف .بود اثر آن يبرا يدب او ياجتماع
 لكشـ  1844 سال در رمانة ديا :سدينو يگانچاروف م، »)1878-1875 (يعادريغ داستان« ةمقال

اضـافه   آن   به ديفصل با  چند  فقط ،1846 سال در و نوشتن آن آغاز شد      1845 سال در و گرفت
 داد قرار سميرئال تبكم مطرح سندگانينوة  رد در را گانچاروف ،يشگيداستان هم  رمان .شد يم
 قـرار  فيتوصـ  مـورد  منتقدانـه  را جامعـه   مختلفيهاجنبه داشتند يسع ،كينسيبلة ديعق  به هك

  ).316-315 بلينسكي (دهند
 بعد گانسندينو بر ياديز راتيثأت و است هيروس اتيادب سميرئال تبكم قهرمانان ازن يآنگ

 وجـود  بـا  را نكيپوش ند،يب ي مييصدا چندة طيح در تنها را يسينو نرما هك نيباخت. دارد خود از

 تيـ روا دل در چگونـه  هك ندك ير مكذ را ياديز يها مثال و داند يس مينو رمان يك بودن، شاعر
 هعرصـ    بـه  پـا  و يسيـ نو يروس آغازگر نياول ديبا را نكيپوش. رديگ يل مكش ،يهگل تز يآنت تزو

ـ  چنـد  هـر  هكـ  ييهـا  تي شخـص ،دانـست  اتيـ ادب در يروسـ  يهـا  تيشخـص  گذاشتن  قـول  ه ب
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 اسـت  انيـ  نماهـا  آن در روس ملـت  هـاي  ويژگي اما ،دارند يمرز  فرايالهئمس ،يسكوفسيداستا
 ). 2-1 يفاتح(

ـ  هكـ  است يتابخوانك و دار نيزم جوان ،ني آنگيوگني  گانشيهمـسا  و داران نيزمـ  گـر يد ه ب
 قرن مين هك نكيپوش خود ديعقا از (باشند نيزم صاحب ديبا اشراف است معتقد و ندارد يشباهت
 ).همان) (وستيپ وقوع  به هيروس در بعد

 او. گرفتند لكش 20يها درسال هك ،بودنوزدهم  قرن اشراف جوانان ةندي نما،ني آنگيوگني

 تحت و خانه در او بود، رفع زمان آن در هك همانطور. شد بزرگ و  ثروتمند متولدياخانواده در

 يجوانـان ة نـد ينما داسـتان،  قهرمان. بود شده تيترب يفرانسو  معلمجمله از ،يخارج انيمرب نظر
 ياصل ةمشخص اما ،بودند باهوش و توانمند اريبس ها آن. دندينام يم» ييطال نسل« را ها آن هك ،بود
 و رقـص  مجالس در تكشر ،كيسفن بلوار در گردش. بود تيفعال از دور  به و شاد يزندگ ها آن
 هـا  سـنت  و هـا  عـادت  نيـ ا يتمـام  رغميعل. بود زمان آن جوانان مختص هك بودند ييارهاك ،باله
 بـه  نيهمچنـ  و خـود  يبـاال  استعداد و هوش سبب ه ب دوره آن ييطال نسل نيب در ني آنگيوگني
 .بود زيمتما اشراف، يزندگ  به نسبت يانتقاد دگاهيد داشتن ليدل 

 سرشت، و ذات لحاظ از يكرمانت. مدنا يگانه م سه يكرمانت را؛ فيآدو ،كينسيبل ونيساريو

 ردنك فدا هدف و تين  با»فيآدو« .يزندگ طيشرا اساس بر يكرمانت و تيترب لحاظ از يكرمانت

 يعنـ ي يزنـدگ  جانـات يه زكمر  هب و كتر را 1يگراچ، خود يملت روستا يها ناآرم راه در خود
 .ندك يت مميعز پترزبورگ سن

 نـد، يفرار زده خفقـان  يشـهرها  از هـا  آن .دارند نيا از ريغ  به يرفتار ،يقيحق يها يكرمانت
 افـراد  نيا برخالف »فيآدو ساندركال«. سازند ي ميگريد يايدن خود ذهن در و شوند ي ميمنزو
 و يعـاد ريغ يخـصلت  نيـ ا. دهد ارائه زين را يخدمت يحت و شود جامعه وارد خواهد ياو م. است
 جوانان در هك است ييها خصلت خالفرب و دارد قرار داستان قهرمان نهاد در هكاست  يعيرطبيغ

  ). 75 نيكيلشب (خورد يچشم م  به هيروس نوزدهم قرن 40 و 30 يها سال اشراف
 يزنـدگ   بـه  يشـهر  يزندگ از ني آنگيوگني نكيپوش قهرمان گانچاروف، قهرمان سكع بر
ان، يآشـنا  و دوسـتان  از. شـود  ياو مـ  ريبـانگ يگر شـهر  يديـ ناام و اسيـ . بـرد  يپنـاه مـ   ييروستا
 از انـدكي بعـد   و آورد ي ميرو يسندگينو  به، شود يخسته م ،اشراف يايدن يظاهر يها تيجذاب

 شكفـرو  يزود  بـه  زيـ ن حـس  نيا يول، ردك دايپ عالقه مطالعه  بهبعدها . شدك يدست م ارك نيا
                                                           

  . آرلوفة در منطقييروستا -1
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 او يهاييدارا و اموال ميتقس و پدرش دفن از پس  اما،دنك ي مرا خارج  به متيعز قصد او. ردك
  ).120 كيسفيبا (ندك يسفر م شيعمو يروستا  به 1820 سال يماه م در

 يهـا  شـباهت  خـاطر  بـه  هكـ  نـد، ك يدا مـ  يـ  پ كيلنس نام ه  ب يديجدة  يهمسادر روستا،    او
 بـا  همـراه  كيلنـس  نـامزد  ،اولگـا  هكـ  رونـد  ي مـ  يا  هناخ  به و شوند ي م يميصم هم با،  شان هياول

 ج،يتـدر   بـه  اما. نندك ي ميزندگ آنجا در -هيروس اتيادب در يروس اسم نياول –ا انيتات خواهرش
 يوگنيـ  مقابـل  در دلداده و ي احساساتكيلنس و شود يدار ميپد دو آن در يتيشخص يها تفاوت
  ).1 يفاتح (رديگ يقرار م يمنطق ظاهر ه ب نيآنگ

 افـراد  تيـ ترب كسـب  ،ها ينيب  جهانتفاوت با شهر و روستا  تقابليشگيداستان هم رمان در
محـل   يروسـتا  در »فيآدو« .شوند يده م يد يشهر يزندگ ني قوان اساس بر ييروستا طيمح در

، متـشخص ي فرد تنها نه خود يظاهرهاي  ة ويژگيواسطه ه بك است جوان يارباب  خود،يزندگ
 ءالقـا  ركمتف و ردهكليتحص با،يز جوان نيا به ،فضا نيا در يزندگ .بود آنجا افراد معدود جزء هكبل
  ). 9 گانچاروف (است همتا يب و تايك ايدن نيا در او هك ندك يم

 و ندك يان مكم نقل شهر، ه ب روستا از و روستا ه ب شهر از بار نيچند فيآدو ،رمان طول در
 آن روستا، نيا در و اياشرافة خان  وي اربابيزندگ. دريگ ي مختلف قرار ميهاتيموقع در بار هر

 اما ،است شده جدا يفئودال نظام از شهيهم يبرا باريك هكند ك يل ميتبدال  هديا يروستا يك  را به

 بـه  هيروسـ  يبـورژواز  جامعـه  در فرد  بهرمنحص مشخصات با يياروپا يشهر همانند ،پترزبورگ
  ).352 يكنسيبل (است شده دهيشك ريتصو 

 يزنـدگ  انكـ م. اسـت  يهدف يب و سردرگم تيشخص يرادا رمان؛ يابتدا در نينگآ يوگني
و  جـستجوگر  روح يجوابگـو  زيـ ن ييروسـتا  يزندگ اما ،دهد ير مييتغ روستا ه ب شهر از را خود

 يجستجو در او. ندك آرام را او تواند ينم زين جوان، كيلنس با يدوست يحت. شود نمي او سرگردان
 ني آنگـ يوگني. شود ينم دگرگون او وجود در يزيچ اما زند يچنگ م يسمانير هر  به خود هدف
 نيا ياصل موضوعات از يكي انا،يتات  به عشق. رديگ يقرار م يمختلف يها تيموقع رد ،يزندگ در
 قـرن  اشـراف  جوانان ةندينما عنوان  به ني آنگيوگني. شود يف ميتوص مرحله دو در هك  استاثر

رد  را انـا يتات عـشق  ،اول بـار  او.  اوسـت ةدداـدل هك  شوديزن عاشق تواند ينم ،هيروسم ـوزدهـن
  .ندك يم

  اسـت يانـسان  مانندن ي آنگيوگنيه ك ني بر اي مبنكينسيبل نظر با زمينه نيا در كيفسيداستا
 و خودخـواه  يفـرد   بـه  ليـ دل نيهم  به و ندك رفتار چگونه جامعه متناقض طيشرا در داند ينم هك
 رنـج  نيـ ا از ني آنگـ يوگنيـ  :ديـ گو ياو م . است، موافقشود يل ميتبد كيتراژ يـادب ونةـگ يك
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 يخـوب   بـه  چنـد  هـر . بگذارد احترام يزيچ چه  به داند ينم يحت ند،ك اركچ داند ينم هك برد يـم
 در. بـود  هـا  آن عاشـق  گذاشـت و  احترام ها آن به ديبا هك دارند وجود ييزهايچ ايدن در هك داند يم

 نظـر . اسـت خودخـواه   و رنجـور  او دهـد،  يائه مـ ار ني آنگيوگني مورد در كينسيبل هك يفرمول
 يخودخواه انسان  به نيآنگ است، معتقد كيفسيداستا. رود ي مزي نفراتر باره نيا در كيوفسيداستا
 او اگـر . باشـد ز يـ ن خودخـواه  توانـد  ينمـ  يحت هك چرا. خندد يم خود حال ه ب  هك شود يل ميتبد

  ).102-101 كيسوفيداستا(د يرس يآرامش م  به ،بود مي خودخواه
ر ـخبـ  ني آنگـ يوگنيـ  بـه  انايتات عشق از هك انهعاشق و قـي رقيهاصحنه ودـوج با انـداست

 را انايتات و نيآنگ يوگني و شود يخارج م يكرمانت احساسات و ها تيشخص آرام از آرام دهد، يم
 بـا  يدوئلـ  در ،نـد ك يرد مـ  را انـا يتات عـشق  هك نينگآ يوگني. شاندك ي ميتلخ سمي رئالةعرص  به
آخـر   در ني آنگـ يوگنيـ . رود يشـهر مـ   آن از و آورد يدر مـ  پا از را كياولگا، لنس سر بر كيلنس
 يزنـدگ  شيآسـا  در نشيمـستخدم  بـا  و ردهك ازدواج يپرنس با هك نديب يرا م انايتات يـوقت ،انـرم
ظهور    بهيديفرو -يالنك -يبودلر يگريد من تا ندك يعشق م طلب و افتد ياو م يپا  به .ندك يم

ان يـ پا  انـا بـه   يو رد شدن عشقش توسـط تات       ني آنگ يوگني  افتادن كخا   به ة لحظ رمان در . برسد
 ).1 يفاتح (رسد يم

جامعـه   بـر  مكحـا  طيشـرا  ةجينت ،كينسيبل دگاهيد از ني آنگيوگني يمنف و  مثبتيهاجنبه
  بـه  او. دهـد  يآزار م را وا جامعه خفقان و تيفعال عدم: سدينو ينگونه ميا ها آن مورد در او. است
 خودخـواه  لقـب  كينـس يبل .اسـت  زاريب يزيچ چه از و خواهد ي ميزيچ چه هك داند ينم يدرست
بطور مـستقيم   هكبل ،ندك ينم خذهؤام را قهرمان ،منتقد. دهد ينسبت م ني آنگيوگني  بهرا رنجور

، نـد ك ياعتراف م كينسيبل هك شود يده ميد وضوح ه ب. دارد يمن ميا گرانيد نظرات برابر در را او
انـا  يتات  بـه  ني آنگـ يوگني ةنام ،او منظور. شود يدگرگون م انايتات  به عشق ةجينت درن ي آنگيوگني

 از ياثر او يها صحبت در اوست و عاشق خالصانه ،ندك ياعتراف م ني آنگيوگنين آ در هك است

  ).423 الخيم (خورد ينم چشم  به ياشراف يزندگ
 دو قشر   ةندي را نما  ها  آن و    داشت اي   ويژه انا و اولگا توجه   ي تات يها تيصشخ  گانچاروف به 

ماننـد مـوم    هكـ  اسـت  يپـ ي مثبت جامعـه و ت ة، جنبكش يب ها آن از يكي. ديد يه م ياز زنان روس  
 ياي و هضم دنك درهاي  ويژگي با   يتي شخص گونة نيدوم. رديگ يخود م    جامعه را به   يها يژگيو

گـر افـراد    يشتر از د  يـ انا و اولگا ب   ين، تات كيقهرمانان پوش . مختار است اطراف آزاد، مستقل و خود    
  ).78-77 ،1955، گانچاروف ( جامعه بودنديها يژگيط و ويمطابق شرا

رد، عاشـق   كـ  ي مـ  يسـتا زنـدگ   ف در رو  يـ ه آدو ك يزمان،  يشگيداستان هم  رمان   يدر ابتدا 
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عـشق  پترزبورگ،   مت بهي عزي برام گرفتني و با تصممرور زمان  ا بود اما به   ينام سوف    به يدختر
  .سپارد ي ميفراموش  ده و بهير دياو را حق
 ياكستـ يا لوب دنـادژ   عاشـق  ،قهرمان داسـتان  . رديگ ي م يگريتان روال د  ـه، داس ـا در ادام  ـام

ا د نـادژ انـت ي امـا خ  ؛ندكخواهد با او ازدواج      يرده و م  كت خود را فراموش     يار و فعال  ك. دشو يم
 يشرفت درشغل و حرفه برايس شده است و پأياو دچار . ندك يوس ميأا مر فيا، آدوياكستيلوب
ست كـ و شسـردرگم   فيـ آدو .مـي يابـد  ان رمان ادامـه  ين روال تا پايا.  ندارديگر مفهومياو د

  ).342 كينسيبل (رديگ يش مي را در پيعاد يگردد و در آنجا زندگ يروستا برم  خورده به
 از ياريبساما . است يكرمانت شخصيتي ياجتماع يزندگ اساس بر و جامعه نظر از فيآدو

 يتيهر چنـد او در ظـاهر شخـص    هكبودند  باور نيا بر گانچاروف، زمان سميرمانت تبكم منتقدان
ن مـا  (اسـت ه  يـ ق و چند ال   ي عم يتي شخص ي دارا ها  آن اما بر خالف     دارد يك رمانت يها يژگيبا و 
248.(  

 از را خـود  يزنـدگ  ابتـدا،  در چنـد  هر ؛ندك دايپ را خود يزندگ ريمس توانست ينم فيآدو
 در خـصوص  به  و انيفااطر  هب يوفادار.  كردآغاز بهتر يا ندهيآ و شرفتيپ يسو  به بزرگ يجهش
 تيـ فعال و ارك به مشغول ،شخصيتي  به او رمان، انيپا در اما .بود او يها خصلت از يعاشق و عشق
  ).77ن يكيلشب (بود او يزندگ در راتييتغ و يدگرگون اوج نيا و شده ليتبد

 در يي شـخص روسـتا  يفـ يلكتبـا بال  يشگيـ داسـتان هم ه رمـان   كـ ند  ك يخواننده تصور م  
 و  ولنگـاري   شد و بـه   كـ  ي دسـت مـ    ي زندگ ي برا اپوكتالش و ت   از   او. رسد يان م يپا  تخت به يپا
ر نيرويـي شـگرف در او بيـدا       . ابدي ي م يگري ناگهان داستان روال د    ي ول ،شود ي دچار م  يهودگيب

 ةيـ روح. دگـرد  يبه پترزبورگ بر م   گر  ي بار د  پس از آن  شود و    يار م ك  در روستا مشغول به    شده،
 يكنـس يبل ( اوسـت  يجه دگرگـون  يد و ازدواج بر اساس منطق نت      يار جد كشرفت در   ي، پ گر مبارزه
342.( 

 از هـا  آن. انـد  هـم  هيشـب  ارـيبـس  وارد،ـم از يارـيبس در نينگآ و فـيآدو راـك ياـنجيا اـت
ـ  نـسبت  ياحـساس  گونه چيه هك بندند يدل م يافراد  به و زاننديگر و يفرار ،يقي حقيهاعشق   هب
 عـشق . باشـد  مسئله نيهم ،برند يسر م ه ب ييتنها در همواره ها آن هك نيا علت ديشا. ندندار ها آن
  .است مبهم و يافتنين  دستيادهيپد ها آن تصور و نظر در

 ه دركـ  اسـت  نيـ ا ،كينـس يبل نظر از يشگيداستان همن مار مبودك نيارتركآش و نيبزرگتر
ـ  از جـوان  فيآدو تيشخص ياصل تيماه رمان؛ انيپا  اظهـار  طبـق  رمـان  قهرمـان . رود ين مـ يب
 يتصنع او تيشخص و چهره .است متفاوت ،شدهف يتوص رمان يابتدا در هك يزيچ با كينسيبل
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ي مثبتـ  تيشخص ه ب چگاهيه افراد نگونهيا. بود او سرشت و ذات در يكرمانت آدم خصلت. است
 تـا ،  بـرد   مـي  نيب از روستا درهدفي    به خاطر تنبلي و بي     را او بود بهتر سندهينو. يابند دست نمي 

 يثروتمنـد  دختـر  بـا  وه  دشـ  خـوب  شـغل  صـاحب  و رفته ترزبورگ پ به ندكش  مجبور هك نيا
ـ ،  نـد ك يمعرفـ  گـرا   يـا فرقـه    1ستيـ تاركس يانـسان  را اوه  كـ  بودآن   تر يعيطب. ندك ازدواج  يول
 قهرمـان  بـود كـه      زمـان  آن در .نـد ك ليتبد 2لينوفايالوـاسه  ب را او هك بود آن همه از تر بمطلو

 يافـراد  نيچنـ  هكـ  ردك ينم كش يسك وقت چيه و شد ي م يكرمانتي  تيخصش  ه  ب ليتبدداستان  
 ).321 بلينسكي (ندارند وجود

 انيپا ه  بگرا   عواقة  سندينو يك مانند را آن و دهد ينم رييتغ يليخ را داستان انيپا،  سندهينو
 خـود   به را او ذهن رسد؛ يان ميپا  به نگونهيا هيروس مردم يزندگ چرا هك نيا ركف اما، .درسان يم

، پرداخـت  موضوع نيا  به گانچاروفگونه كه  آن ،فآبلومو شديجد رمان در. داشت يمشغول م
  ).78 نيكيلبش (شود متوقف يقبل ركتف وهيش يرو بر ،شد مجبور سندهينو زين بار نيا

 خـصوص   بـه  و شهرسـتان   بـا -تخـت  يعنـوان پا   بـه  - پترزبورگ هك دريافت گانچاروف
 دو، آن بـا  همزمـان  و متفـاوت  يايدن دو، استمتفاوت  امالًك ياجتماع فرهنگ دو ي داراروستا،
 تيـ موقع يك از ند،ك يان مكم نقل شهر ه ب روستا از »فيآدو «هك يزمان. مجزا يخيتار تيموقع

طـور كلـي       به   د،يجد نظام   نيا در او اركاف و تيشخص ورسد    مي يگريد تيموقع ه  ب ياجتماع
 ).9 گانچاروف ( استديجد و رمنتظرهيغ

 در ،ني آنگـ  يوگني  و يشگيداستان هم  آثار در شده فيتوص يها تيموقع شباهت نيمهمتر
ـ ا پختـه  و هباتجرب ييها تيشخص قهرمانان؛، اثر دو هر در هكاست ن يا  تـب ك ميهـا دهيـ اه كـ  دن

 ايـن  در. بـود  افتـه يدر را كيو لنس فيآدو شباهت كينسيبل. استمفهوم  يب ها آن يبرا سميرمانت
 شده منسوخ ينيب  جهانعنوان  به ،سميرمانت تبكم يها آل دهيا رفتن نيب از، فيآدو تيشخصجا 
  .ندك يدور م يزندگ يها تيواقع از را جوان نسل هك ديد يرا م

 در هكـ  بـود  يمردمـ  و يمل يقدر  به ني آنگ يوگني تيشخص :سدينو يم 3)هرتسن( گرسن
ـ  نـه  .خـورد  يچشم مـ   به ،شدند يمشهور م هيروس اتيادب در هك ييها ناداست و ها نارم يتمام   هب
 نـزد  در جـا،  همـه  در را او هكـ  آن ليدل به هكبل؛  نندك ديتقل او از داشتند قصد ها  آن هك نيا ليدل

                                                           
  . مذهب جدا شده استسا ويلكه از ك يتبكرو ميپ -1
 و بـر  نـوزدهم شـكل گرفتـه اسـت       قـرن    40 يها ه در سال  كه،  ي روس  مذهبي در جامعة   -ريان ادبي و فلسفي   ج -2

  .ش با غرب استوار استيها ه و تفاوتياستقالل روس
  .همين شكل است و هرتسن تلفظ انگليسي اين نام است تلفظ فارسي نام گرسن، به  -3



  119 هاي زيادي در دنياي آدم گينو آن آدويفبيني و زندگي  مقايسة تحليلي جهان
 

 ).204 گرسن (افتندي يخود م درون در و خود
 قهرمـان  ،بـود  ردهكـ  كدر را ني آنگ يوگني رمانة  سندينو روح ،هك نيا رغميعل گانچاروف

 توجه جامعه در موجود استثنائات ه  ب سميرمانتة  سندينو .است پروارنده شيخو كسب  به را خود
 امـا . ردكـ  توجه ند،ا هآورد ديپد را آبلوموف مثل يافراد هك يمسائلة شير و اصل ه ب هكبل؛ ردكن

 هـر  هكـ  چـرا . اسـت  يناگسستن »ياديز ريغ يها آدم «و »ياديز آدم« برتر قهرمان دو نيا ارتباط
  ).همان (ندا هنشست بار ه ب سرنوشت درخت يك يرو  برها آن يدو

  
  :چه در متفاوت شدن اين قهرمانان نقش داشت آن
 تين و تربمعلما -
 پدران و مادرانراث يم -
 ن احساسيا   بهييگو  پاسخيعشق و چگونگ -
 ي اشرافيها مجالس و بزم زان عالقه به يم -
 . متفاوتيسرانجام و ان داستاني در پايتحوالت درون؛ كه منجر به يط محل زندگيشراو 

 جهينت
 هـر . دارنـد  شوركـ  آن اتيـ ادب  در ياژهيو گاهيجا ،هيروس اتيادبنوزدهم   قرن سندگانينو

 ها  آن آثار در يخوب  به جامعه معضالت و التكمش. ندا هپرداخت يخاص موضوع  هب ها  آن ازم  داك
 هكـ  اند آورده ديپد را »ياديز يها آدم« مجموعه ،سندگانينو نيا آثار و هنر.  است هشد سكمنع

 و »وفيكولنكراسـ « ،»فيـ آدو«،  »آبلومـوف « ،»نيرود« ،»نيچوريپ« ،»نينگآ« همچون يقهرمانان
 منحصر خورد، يچشم م   به قهرمانان نيا درمه  ه از شتريه ب ك آنچه   اما .فرادندا نياة  زمر در رهيغ
ة نـد ي نما ياگونه  به ها  آن يحال تمام  نيع در .است ها  آناز يك هر بودن متفاوت و بودن فرد  به

 هكـ  بودنـد  يافراد پرداختند، »ياديز آدم« موضوع  به هك يسندگانينو. بودند نوزدهم قرن جوانان
 و ظلـم  محافـل،  نگونـه يا بـر  مكحا نيقوان ،ياشراف ي زندگ .بودند دربار رـقش  هـب لقـمتع ودـخ

 و هـا  ضـعف  دادن نـشان  نياربنـاب . بـود  و ملمـوس  آشـنا  هـا  آن يبـرا  ا،يرعا بر مك حايهاستم
 رفع در ييسزا ه بسهم  سندگان،ينو نيا از دامك هر و بود  آسانها آن يبرا جوامع نيا التكمش
 توانـست  ييبايز ه ب ني آنگيوگني خود  قهرمانةواسط ه ب نكيپوش. داشتند عهده بر التكمش نيا

 آدم عنـوان  تحـت  جامعه در هك يافراد. دهد را نشان  هيروسه  نوزد قرن نيشهرنش اشرافة  چهر
 فقـط  هـا   آن يبرا يشهر يزندگ هك يافراد .نداشت را ها  آن كدر ييتوانا جامعه و بودند ياديز
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 از ناچـار     بـه ؛  نندك دايپ را خود ياجتماع گاهيجا توانستند ينم ها  آن. آورد ارب  به   يديناام و سأي
 آرامـش  و وتكسـ  تـا  بردنـد  يپناه مـ  ت  كسا آرام و  يجاها  به اغلب   و شدند يدور م  طيمح آن
 روح توانـست  ينمـ  زيـ ن عـت يطب يحتـ  امـا  .باشد ها  آن پرتالطم و آشفته دل بر يمرهم عتيطب
 يها  ناآرم افتني يپ در و شدند يدور م  مردم از ها  آن. بخشد اميالت را ها  آن جستجوگر و شكسر
 و جـستجو  هـا  سـال  از بعـد  ن،كيپوشـ  قهرمـان . شدند يدچار م مختلف يها سرنوشت  به خود
 و شـود  ينائـل مـ    خـود  هدف  به ها ستيابركد گروه  به وستنيپ با و رسد يآرامش م  به،  اضتير
داسـتان   رمـان  قهرمان تيشخص نيا مقابل در. دهد ين م كيتس را خود گر مبارزه روح گونه نيبد
 ييروسـتا  در هك است سرزنده و شاد يانسان ابتدا در او. ددارقرار  فيآدو گانچاروف، يشگيهم
 او نشيآفـر  از هـدف  هك برد يفرو م  ركتف  به را او روستا وتكس و آرامش. ندك ي م يزندگ دور
 تيـ فعال و تـالش  ديبا انسان هك است نيا ند،ك يدا ميپ خود ذهن در او هك يجواب تنها ست؟يچ
ـ  را هر ش ياهويپره يزندگ او. ستين ونكسة  نقط در ستادنيا و توقف يزندگ و ندك  آرامـش  ه  ب

 يشـهر  ينيماشـ  يزنـدگ  در هكـ  نيـ ا كدر بـا  امـا . رود يپترزبـورگ مـ     به و داده حيترج روستا
دچـار   ،يـست ن يگـر يد زيـ چ يلتوخا يها حرف و خنده جز نيشهرنش افراد يبرا او يها ناآرم
 بـا تمـام   يزنـدگ  .ددهـ  يدسـت مـ   از را خـود  ينيب جهان و ها ناآرمشود و   مييديامان و سأي

، بـرد  ياد مـ ي از را يعاشق و عشق او. سدر ينظر م ه ب نندهك خسته ن وياو اندوهگ يها برا ييبايز
 بـه  گـر يد بـار  اوب  يـ تتر نيبـد . گذاشت يجا او بر  بر ينديناخوشا اثر  تلخ يهاتجربه هك چرا

 يزندگ ةويش رد،يگ يم ميتصم پس. سازد آرام را خود تواند، ينم هم باز يول گردد ي مازب روستا 
اسـت كـه    ... و يمـاد  عـشق  ،اير ،يظاهرسازدر نهايت اين  .دـده ريـيتغ را خود ركتف ة نحوو
 .رنديگ يرا م او روشن راتكتف ها ودهيا يجا
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