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  دهيچك
جامعـه و   . اي اشـرافي، زاده شـد      ن شـاعر قـرن نـوزدهم در خـانواده         يتـر  آلكساندر سرگيويچ پوشكين، برجسته   

تـصوير كـشيده     در آثار او قشرهاي مختلـف جامعـه بـه   .ساختود مشغول ميـخ ار او را بهـواره افكـومت، همحك
سـازي   خـوبي گونـه   عالوه بر همة اين افراد، پوشكين در آثار خود، به. ها وحاكمان اند، از جمله دهقانان، رعيتشده

و ديگـر   » هـاي زيـادي    آدم«،  »كوچـ كقهرمانـان   «مانند  ها و قهرمانان ادبي مختلفي       در آثار او شخصيت   . داد انجام مي 
هـاي   آدم«هـا پرداختـه شـده اسـت، گونـه           يكي از قهرماناني كه در اين مقاله بـه آن         . خورند ها به چشم مي    شخصيت

هـر چنـد تورگنيـف در    .  استيوگني آنگين نمايندة اين گروه از قهرمانان، شخصيت اصلي رمان يعني. است» زيادي
، اين شخصيت را به تـصوير كـشيده اسـت، امـا ورود ايـن قهرمـان        1850در سال   » ادييادداشت آدم ز  دفترچه ي «اثر  
در ايـن مقالـه، ضـمن بررسـي       . گيرد ادبيات روسيه از طريق آثار پوشكين و با اثر مشهور يوگني آنگين صورت مي              به

تـوان آن را نماينـدة       شود كـه مـي     رفي مي عنوان نماينده اين گونه از قهرمانان ادبي، گروه ديگري مع          يوگني آنگين، به  
هـا، سـعي خواهـد     رده با آنگين دارند، با بررسي شخـصيت آن       اين گروه از قهرمانان جايگاهي هم     . نسل طاليي ناميد  

 .شد در پايان مقاله توضيح روشني از هر دو گروه، با استفاده از تشابهات موجود، ارائه گردد
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  مقدمه
 واقعي زنـدگي،  ةهاي خاص، آنها را در جريان يك حادث ادبيات با به تصوير كشيدن انسان     

. دهـد  كننـده دارد، قـرار مـي        شخـصيت او نقـش تعيـين       ةگيري و توسع   كه اين جريان در شكل    
در آثـار  . گيـرد  هاي متفاوت بهـره مـي   ان خود از روشنويسنده براي نشان دادن شخصيت قهرم     

 .)1 ،1376، گروموف(شوند  هاي مختلف مجسم مي هاي متفاوت در قرن ادبي، زندگي تيپ
ر كـ ز توجه و تف   ك معضل حاد در مر    يكه به عنوان    يق در مورد سرنوشت روس    ي عم ينگران
م قرار گرفـت و آنهـا را   ه در سه ده اول قرن نوزده     يرده روس كليت تحص ي از اشراف  يبخش بزرگ 

  . نموديخي تاريشي باز انديمجبور به نوع
م خود، احساس ي عقيخ فرهنگيخ و از نظر تار  يخته، بدون تار  ي از آنها از وطن نافره     يبرخ

ه در يه ملت روسـ كدوار بودند ي اميس بودند و بعضأي آن دچار ةنديردند و در مورد آ    ك يشرم م 
خود را جبران   » يماندگ عقب«خص شده بود، گام نهاده و        مش ي غرب ي اروپا ةليه به وس  ك يريمس
ع يـ ه خـود را از جم     كـ  هـم در تـالش آن بودنـد          يسانكـ  ملحق گردد و     يند و به ملل فرهنگ    ك

  .)3-2 ،1389، يخاراب(نند ك خالص ينيب مك احساسات خود
 تيـپ  ة كـه نماينـد  »يوگني آنگين«در اين مقاله سعي خواهد شد، ضمن بررسي شخصيت     

 قهرمان نـسل    ةتوان او را نمايند    باشد؛ قهرمان جديدي معرفي گردد كه مي        مي »دم زيادي آ«ادبي  
 .طاليي به حساب آورد

 »ني آنگـ يوگنيـ « و »ياديـ آدم ز«ه به موضوع ك يق و به افرادي تحقةنيشيم به پياگر بخواه 
 او در .ن افـراد خواهـد بـود   يـ  در صدر اكينسيون بليساري و كش يم، ب ينكاند اشاره    توجه داشته 

از نظـر   . پـردازد  ين م يچورين و پ  ي آنگ ةسي، اثر لرمانتوف، به مقا    )1841(» قهرمان عصر ما   «ةمقال
 كينـس يبل.  عصر و دوران آنها را مـشاهده نمـود   يژگيتوان و  ي هر دو قهرمان م    يمايمنتقد در س  

نجـا  ير اتـوان د  يه مـ ك يگر محققانيد. دينما ي م ين عصر ما معرف   ين را آنگ  يچورين مقاله پ  يدر ا 
. نكيچ پوشـ  يويساندر سـرگ  كـ ال«نـه تحـت عنـوان       ين زم ي و مقاله او در ا     كيشفسينام برد، چرن  

 ني آنگـ  يوگنيـ ن است و بخـش اعظـم آن بـه رمـان             كين مقاله در مورد پوش    يا. » و آثار  يزندگ
؛ )1983(» ني آنگـ  يوگنيـ ن  كيرمان پوشـ  « لوتمان و مقاله     يوري: گريمحققان د . اختصاص دارد 

ن را بـا   يآنگ «ةنا و مقال  يني؛ دول )1964(» نكي رمان پوش  ني آنگ يوگني« و مقاله    كيسف برود يوسيا
  ).1971(» ميهم بخوان
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  بحث و بررسي
 در آثار پوشكين بپـردازيم، اولـين و بـارزترين           »آدم زيادي «بررسي مسئلة      اگر بخواهيم به  

 »آدم زيـادي  «بـي   در ادبيـات روسـيه، اصـطالح اد       .  است »يوگني آنگين «قهرمان اين گونة ادبي     
 بسيار مطرح بودند، ايـن اصـطالح   1850-1840هاي  اين گونه از قهرمانان، در سال     . وجود دارد 

  . براي اولين بار توسط بلينسكي، در نقد آثار پوشكين استفاده شده است
خـاطر افكـار و اعمـال         شـد كـه بـه       كساني اطالق مـي       به »آدم زيادي «در ادبيات روسيه،    

خـاطر افكـار      بـه . كننـد   معه، احساس طفيلي بودن و زايـد بـودن را پيـدا مـي             متمايزشان در جا  
افـرادي منـزوي و     شـوند و اغلـب بـه    زده مـي   گراي خود توسط اطرافيان و حكومت پس        آرمان

اين قهرمانان از استعداد و توانايي بـااليي برخوردارنـد ولـي در دورة              . شوند  سردرگم تبديل مي  
در . شـدند   اجرا درآينـد و افـراد سـركوب مـي            توانستند به  ها نمي  حكومت نيكالي، اين توانايي   

 با ادبيات اشرافي روسـيه در قـرن نـوزدهم    »آدم زيادي«ادبيات روسيه اين اصطالح ادبي، يعني       
 . شود تداعي مي
ط اطراف و از نفس خـود، سراسـر وجـود نخبگـان             يد از سرنوشت، از مح    ي شد يامكتلخ

  ه بـه  كـ ، بل ييصـورت هـوس و احـوال سـودا          ها، نه به   جانيهن  يا .ملت روس را فراگرفته بود    
 ي روحـ  ةز رابط يش از هر چ   يب. نمود ي جلوه م  يساز رانيب و و  يتخر  ل به ي و م  يصورت بدگمان 

 بـه  «:ف نوشـت يچـادا   ن بـه  كيپوش. شد ي م يد و دوگانگ  يه دستخوش ترد  كوطن بود     نسبت به 
خ يا تـار يـ نم و كا معاوضه ين دنيز در اي چچيستم وطنم را با هيه حاضر ن كخورم   يشرفم قسم م   
 نـدا   ،نكين پوش ي اما هم  .»رده، داشته باشم  كما عطا     ه خداوند به  ك نياكانمانخ  ير از تار  ي غ يگريد

ب يـ ن ترتيبد. »ميايا بيدن  ه بهين ذوق در روسين روح و ايه من با اكطان بود يار شك«: داد يسر م 
 معقـول در درون     ينحـو   ت خـود را بـه     يـ  موجود ،ندن اشخاص قادر نبود   يه با استعدادتر  كبود  

در زمان مناسـب متولـد     «ه  ك ي و انسان  »ياديآدم ز «صورت    نظر خود به    نند و به  كجامعه مطرح   
   بتواننـد بـه    ي فـرد  يق توانمنـد  يه از طر  كامد  يش ن يق پ ين توف يها ا   آن يبرا. آمدند يمدر  » نشده
ه كرد ك ين سؤال را مطرح م  يه ا كن نبود   كيوشتنها پ . ابندي خود دست    ي از ارزش اجتماع   يآگاه

گـر  يزد و د  يـ خـارج بگر    ست بـه  يـ تـر ن   ا عاقالنه ي انجام دادن دارد و آ     ي برا ياركه چه   يدر روس 
ه، فلـج  يران روسـ ك روشـنف ياحـوال روحـ  ة زي صفت مم  .برنگردد» يلعنت«شور  كن  يا  چگاه به يه
ـ ي فرد اروپـا يك يه براكضاد  تيور با نوعكحالت مذ. ها بود  آنةار و اراد كامل قدرت   ك  ي غرب
ـ ي شـد  يهـا  ان بحـث  يـ  تـضاد م   يعني .رقابل فهم است، همراه بود    يغ  ةهـا دربـار   ان آنيـ پا يد و ب

 و  يشان، فقـدان انـرژ    ي عمل يارگيكرد و ب  ك يه غلغل م  ك ينار سماور كدوستانه در     نوع يها طرح
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 نظـام   ةليوسـ   ت اذهان به  يج مسموم ياز آثار و نتا   ] ها نيا[ردن سخن و عمل،     كت توام   يعدم قابل 
  . )3-2 ،1389، يخاراب (م مطلقه بودي و رژيدار برده

ايـن  .  مهمترين اثر پوشكين از لحاظ تنوع موضوع، ايده و حادثه اسـت          يوگني آنگين رمان  
 ترين آثار ادبي جهان نيز بـه       مدترين آثار پوشكين است و حتي از برجسته       آرمان از بهترين و سر    

هـا، شـور و اشـتياق مـردم      آل  كاملي كه پوشكين از طبيعت، زندگي، ايدهتصوير. آيد حساب مي  
المعـارفي نيامـده و بلينـسكي منتقـد معـروف            زمان خود در اين اثر ترسيم كرده، در هيچ دايـره          

المعـارف زنـدگي روسـيه ناميـده       لحاظ گستردگي حوادث و موضوعات، دايره        روسيه، آن را به   
 مع و كاملي از زندگي مردم روسيه در اوايل قرن نـوزدهم بـه             با خواندن رمان، تصوير جا    . است

بيني و اخالقيات همة مردم روسـيه در ايـن رمـان، در چنـد سـطر                   زندگي، جهان . آيد  دست مي   
هـا، دهقانـان و روسـتاييان گرفتـه تـا اشـراف مـسكو و           كوتاه آمده است، از مالكان، شهرستاني     

 ).28 ،2010 ،يحيي پور، كريمي مطهر، ژيگالوا(پترزبورگ 
فته و مفتون خود ساخته     ي از بدو چاپ اول هم خوانندگان و هم ناقدان را ش           ني آنگ يوگني
 و اقتدارش در قـرن نـوزدهم،        ييه توانا ك يو. ردك اشاره   كينسيبل   توان به   ين ناقدان م  ياز ب . بود

حـاظ طـرح   از ل: ديـ گو ين رمـان مـ  يـ الشعاع قرار داده بود؛ دربارة ا  ه را تحت  يات روس يتمام ادب 
 منظومـة شـاعرانه محـسوب       يـك ه،  يط روسـ  يف مح ي و از نظر توص    يت واقع ي روا يكداستان،  

ن را بازتـاب    كيه عمـل پوشـ    كـ  اسـت    ين متن، برخوردار از الهامـات شـاعر       ي ا شود و قطعاً    يم
. ر اسـت يـ نظ يه در نوع خود بيات روسين رمان در ادب يا: ز معتقدند ير پژوهشگران ن  يسا. دهد  يم
ه كـ  اسـت    ين متنـ  يتـر   ن و الهام بخـش    يباتريتاب ز كن  يا: گري گفته است  ي د يجا در   كينسيبل

ه آن را ابـداع كـرده     كـ  اسـت    ين، رمـان  يتر  عيات خود نگاشته و بد    ين آن را در دوران ح     كيپوش
. ان شـده اسـت    يـ گرش ب ي د يها  رمان  ن وجه نسبت به   يبهتر  ت او به  ين رمان، شخص  يدر ا . است

ن است  كرمميها و نقائص موجود؛ غ      مبودك يرغم تمام  يست، عل گران معتقد ا  ي مانند د  كينسيبل
ن، ي آنگـ يوگنيـ  يـي گرا ي منفـ  ياز طرف . ن باشد كير ازخود پوش  ي غ يگرين شخص د  ي آنگ يوگني

ت منجـر   يمي و صـم   كيپـا    رخدادها و اتفاقـات، بـه       يت در پ  يست و در نها   ي ن يشگي و هم  يابد
ا ممكـن   يـ  اسـت و     يقـ ي حق يانا عـشق  يتات   درمرحلة دوم به   يه ابراز عشق و   ك همچنان. شود  يم

ان خود را فـدا     ياما او در پا   . ن شده باشد  يگزيه نفرت بر آن جا    ك يطاني ش يريانگر تصو ياست، ب 
پوشكين بـا توصـيف يـك     ).2 لتهك(ش بگذارد ينما  اش را به انهكودكت ي و انسانكيكند تا پا يم

زادگان جوان پايتخت، وقـت       راف نشان داده است كه اش     »يوگني آنگين «روز معمولي از زندگي     
  .كردند خود را چگونه سپري مي
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 نمايندة جوانان قرن نوزدهم روسيه است كه جزء روشنفكران جامعـه اسـت        وگني آنگين ي
. هـا متفـاوت از ديگـران اسـت         زنـدگي و طـرز تفكـر آنگـين        . گردد  آل خود مي    دنبال ايده    و به 

ها و مجالس     تمام زندگي خود را در عيش و بزم       زاده كه     عنوان يك اشراف    آنگين به   پوشكين به 
او را از جامعـه جـدا   . دانـد  بلكه او را در جامعه متمايز از ديگران مـي     . كند  گذراند، نگاه نمي    مي
ها، محافل و مجالس، روحيه  زندگي روزمره، سرگرمي .كشد تصوير مي  كند و در روستايي به مي

هـاي   آل ايـده .  او فراتر از مردمان زمان خود بـود    .دادند  انگر او را تسكين نمي    يجستجوگر و عص  
  .زندگي او فراتر از دنياي اطراف بودند

 يط اطـراف بـستگ  يجامعـه و محـ     بهكينسين از نظر بل  يت آنگ ي شخص ينقاط مثبت و منف   
. آور اسـت  ها مرگ  آني براي و بطالت زندگياريكب«: سدينو يط او مين شرايف ا يدر توص . دارد

همـين دليـل، بلينـسكي         به. »است  هوده  يش ب ي برا يزيست و چه چ   يازمند چ ي ن داند،  ي نم ياو حت 
خـذه  ن را مؤا ي آنگـ  منتقد،. برد   نام مي  »رنجور خودخواه «ن از او تحت عنوان      يف آنگ ي توص يبرا
جامعه و مردمان ). 425 ،1966، الخيم(دارد  ياساس بر حذر م    ي ب يه او را از نقدها    كند، بل ك ينم

او سعي داشت، تغييري در     . آزردند  عضالت جامعه، همواره روح او را مي      اطراف، مشكالت و م   
زندگي خود و اطرافيان ايجاد كند، اما چون فراتر از زمـان خـود بـود، از سـوي ديگـران درك                      

  . شد شد و از جامعه طرد مي نمي
.  بـود  »نـسل طاليـي   «شد، اصطالح     جوانان قرن نوزدهم اطالق مي      اصطالح ديگري كه به   

او جوانان  . كند   از اين اصطالح ادبي استفاده مي      »پوشكين و فقر پترزبورگ   «مقالة   وف در پيكسان
هـا گروهـي از       آن ).176 ،1960،  سانوفيكپ(دهد    قرن نوزدهم را در گروه نسل طاليي قرار مي        

نجات و . داشت خود وا مي  ها را به   جوانان بودند كه زندگي مردم و مشكالت جامعه همواره آن         
آل در  ايـده   مبارزه براي رسـيدن بـه  . ها بود هاي زندگي آن ايط زندگي مردم از سرمشقبهبود شر 

شوند، قهرمـان رمـان       زماني كه اينگونه توصيفات مطرح مي     . گونه جوانان بود    زندگي، شعار اين  
 . ، جزء اولين افرادي است كه با اين شرايط تطابق دارد»يوگني آنگين«

 قـشر   ي او و زنـدگ    ي خـصوص  يصـورت بازتـاب زنـدگ        به ،نكي پوش ني آنگ يوگنيرمان  
 ةنـد ينما،  نيآنگـ . اسـت  د آمـده  يـ ز بدان تعلق داشـت، پد     ين ن كيه خود پوش  ك اشراف،   ياجتماع

ت يـ ان فعال كـ ه رغبـت و ام    كـ  اشراف اسـت     ةران با استعداد روس از رد     ك روشنف ةشاخص دست 
ـ  و خـال يارگيكـ  در ب خـود را يها وجـود نـدارد و روزهـا    د در آن  ي و مف  يجد  ي سـپر ي درون
ـ        مورد يه مرد كاو  . نندك يم ـ   كاحـساس، مت   يتوجه زنـان اسـت، ب  يحوصـله و تـا حـد       يبـر، ب

ل سـنت   يار اصـ  ي بـس  يهـا  ه خـانواده  كـ انـدازد    ي مـ  يحاتيخودپسند، خود را در گرداب آن تفر      
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ارث، ق يـ از طر. دارنـد  يانه عرضـه مـ  يان با تجمـل اسـرافگرا     وهشك باش يپترزبورگ در قصرها  
 در يمـا حتـ  ا. رود يآنجـا مـ     ده، بـه  يشكنار  كشود و خود را      يت م ي در وال  ي بزرگ كصاحب مل 

ت او، خودمحور   يز ماه يم ن  و سال  ي دوست داشتن  يها ان آدم يآسا، در م   ط بهشت يآنجا، در آن مح   
  ). 6 ،1389، يخاراب (ماند و روحش پژمرده و عاجز از هرگونه اعتالست ي ميباق

ست يـ را او قـادر ن    يند، ز كدار  يب را دوباره در او      ي زندگ ةتواند شوق فروخفت   يز نم يچ چ يه
 مـشخص  ي خـود هـدف  ييت تواناي قابلي ببخشد و برا   يي خود در خدمت جامعه معنا     يزندگ  به
. نـد ك تـالش  يسكـ  يتوانـد بـرا    يرا نمـ  يـ د، ز يـ آ ي م يادي ز ينظر خودش، مانند آدم     هاو ب . ندك
ت او در   يننـد و شخـص    ك يقلب او النه مـ     در   يتفاوت يها، تلون مزاج و ب     ر انسان ي، تحق يمحبت يب

 يرختـ كتواند   يبا و باطراوت، نم   ي ز يدختر انا،ي با تات  يي آشنا يحت. دكخش ي م يحاصل ي ب يانزوا
 نيو آنگـ   - ديـ آ يش مـ  ي پوچ و مسخره پ    يا هانهب  ه به ك يدوئل. ندك را چاره     قلب او  يحس يو ب 
ه در كـ  را شت وجـود يـ  ماه-آورد ي درمـ يرا از پـا  شاعر جـوان     كي آن دوست خود، لنس    يط

را سرسلسله آن سنخ     نيآنگ. ندك ي او متحجر شده، دستخوش تالطم نم      ي طبقات يرسوم قرارداد 
  .)6همان  (ردندك ياحساس م» ياديز«ه خود را در وطن كاند  نده خواييها از روس

قالـة  يوري لوتمان در م   . تواند؛ در اين گروه قرار گيرد       لنسكي، قهرمان ديگر اين اثر نيز مي      
، لنسكي را در رديف جوانـان نـسل         »»يوگني آنگين «رمان الكساندر سرگيويچ پوشكين،     «خود،  

راه و رسـم زنـدگي جوانـان نـسل         . تري را برانگيخته اسـت      دهد كه راه متفاوت     طاليي قرار مي  
 .  در زندگي لنسكي آشكار شده است20هاي  طاليي سال

 هر دوي اين افراد در جستجوي زنـدگي         دهد كه   خوبي نشان مي    پوشكين در رمان خود به    
دنبال روح كاوشـگر    كنند و به هاي ذهني، زندگي پر زرق و برق شهري را رها مي آل بهتر و ايده  

روسـتا پنـاه       هـا بـه     هـر دوي آن   . شـوند   و جستجوگر خود راهي سرزمين تنهايي و سكوت مي        
در بـين  . جلو برداشـته باشـند    ي بهبرند تا بتوانند با بهبود شرايط زندگي خود و اطرافيان گام   مي

هـاي روزمـره و قـديمي را در هـم             هـا و چـارچوب      سـنت . اطرافيان خود نوآوري داشته باشند    
  .شكنند

اي است كه در آن، خـود را؛ دوسـت آنگـين معرفـي                ، از زبان نويسنده   يوگني آنگين رمان  
نويـسد،   ند، او رمان نمـي    ك  چنان كه خود پوشكين نيز يادآوري مي      . نظم است    اين اثر به  . كند  مي

  ).22نيردوتسكي (نويسد و اين تفاوت جهنمي است  بلكه رمان منظوم مي
ها و قبل از حكومـت پليـسي نـيكالي             پيش از قيام دكابريست    يوگني آنگين قهرمان رمان   

خوبي قابل لمس است كه پوشـكين    در اين اثر به. زيسته است  قرن نوزدهم مي20اول، در دهة    
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مشكالت جامعه را ترسيم كرده و اعتراض خود را از پـشت  . نويسد ران خويش مي از مسائل دو  
  . رساند گوش اطرافيان مي  نقاب آنگين به

 از يـك چ يه هـ كـ تـوان گفـت      يت مـ  أجـر    به. باشد   يك اثر رئاليستي مي    يوگني آنگين اثر  
عد از خود  ب يسندگان و شعرا  ين بر نو  كيه، همانند پوش  يسندگان و شاعران قرن نوزدهم روس     ينو
ـ كشروان مي و از پي روسيگذار زبان ادب انيل او را بنين دليهم  ر نگذاشته است و به    يثأت  يتب ادب

  ).30 ،2010، مطهر، ژيگالوا پور، كريمي يحيي(دانند  يه ميات روسيسم در ادبيرئال
او . هاي موجود براي پوشكين، سرابي بيش نبود        جامعة اشرافي با تمامي ظواهر و جذابيت      

ميل به كنجكـاوي، شـور انقالبـي و مبـارزه بـا حكومـت،       .  اين مجالس و محافل گريزان بود   از
مطالعه، تحقيق، سخنوري و احساس ضـد حكـومتي و          . همواره سرمشق برنامة زندگي او بودند     

  . ها بارز وي بودند مردمي از ويژگي
كنـد كـه بـا        كنيم، خواننـده احـساس مـي         مي يوگني آنگين خواندن اثر      زماني كه شروع به   

  . نامد او خود را دوست آنگين مي. نگرد دنياي اطراف مي  هاي پوشكين به چشم
. خوانندة اثر، از قهرمان اصلي اطالع زيادي ندارد       . چهرة پوشكين در اين اثر آشكار نيست      

كند، چشمان خود را ببندد و قهرمـان اصـلي را تـصور كنـد، هـيچ چيـزي جلـوي                       اگر او سعي  
دهد، امـا بـاز    نويسنده، اطالعاتي دربارة قهرمان اصلي مي. شود ير كشيده نمي  تصو   چشمان او به  

نويـسندة  . قهرمان اصلي، شخـصي بـدون چهـره و هويـت اسـت            . هم براي خواننده ناآشناست   
در راوي داسـتان، خـوي و خـصلت    .  همزمان، راوي داستان و قهرمـان داسـتان اسـت          -داستان

راوي داستان را از احـساسات، هيجانـات و تجربيـات           پوشكين،  . نويسنده اثر هويدا شده است    
اما بايد اين نكتـه را در نظـر گرفـت كـه رابطـة بـين راوي داسـتان و                . خود سيراب كرده است   

هـر  . نويسندة داستان، همانند رابطة هر قهرمان داستان با افراد واقعي موجـود در جامعـه اسـت                
نامـة راوي داسـتان، مطـابق          زنـدگي  .قهرمان داستان، نماينـدة قـشري از جامعـة واقعـي اسـت            

تـصوير    بيني راوي داستان، ايدئولوژي پوشكين را بـه  نامة داستان است و ديدگاه و جهان     زندگي
  ).93-92 ،2006، كيراسوفسك(كشد  مي

تـصوير كـشيده      زماني كه در فصل اول اثر، جداشدن آنگين از جامعه و محيط اطراف، به             
. بـرد   و شخص تزار پـي مـي    يشدن پوشكين از جامعة اشراف     داج  درنگ به   شود، خواننده بي    مي

  . مثابة تبعيد پوشكين از محيط اطراف و جدا شدن او از جامعه است  فصل اول اين اثر، به
دربـارة  : نويـسد   دوسـتانش مـي      بـه  1824هاي خود از اودسا در سـال          او در مجموعه نامه   

چاپ برسد، اطمينان داشته باشيد كه در          به  فكرش را هم نكنيد، اگر هم زماني       منظومه من اصالً  
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  ).88 ،1995، نكي پوشيها مجموعه نامه(مسكو و سن پترزبورگ نخواهد بود 
درگاه سانسور برسانم، شايد بخت با ما يـار          كنم هر طور شده فصل اول آن را به         سعي مي 

س پوشـكين  احتمال زياد، حـد   چه چيزي مسبب اين ترس بود؟ به  ).98همان  (شود و بگذريم    
خورد، امكـان دارد مـانع    چشم مي  تبعيدش كه در سراسر بخش اول به     كه اشارات وي به     بر اين 

 »...اي  خاطر دارم آن لحظه     من به «كه سه سال بعد از نوشتن اثر          تصور اين . از چاپ اين اثر شود    
يـن  پـس بـا ا    . ، سانسور دربار چاپ اين اثر را ممنوع ساخت، غير ممكـن اسـت             1827در سال   

 با مشكل چاپ روبرو     ها در طول كل اثر، مطمئناً       گونه بحث   وجود، چاپ آنگين با دارا بودن اين      
  ). 108 ،1978، واتسورو(شود  مي

در . چاپ رسيدن چنـين اثـري، بـا چنـين محتـواي انقالبـي، مخـالف بـود               حكومت با به  
ـ    خواه آنگـين بـه   هاي بعدي اين اثر، روحية انقالبي و آزادي       فصل . خـورد  چـشم مـي    هخـوبي ب
ان يي روسـتا يآيـد، در صـدد ايجـاد تغييـرات در زنـدگ      روستاي عموي خود مـي   كه او به    زماني
ه خـدمت  كـ  آن اسـت  ،دهـد  ي خـود انجـام مـ   ك مل يها ه در حق دهقان   ك يريار خ ك. آيد  برمي

مسائل   ه به كدهد   يح م ي در ضمن ترج   ؛ندك ين م يگزي جا ي مختصر ي پول ةها را با بهر     آن يگاريب
 خطـاب   »اي خطرنـاك    غريبـه «ان؛ او را    يـ  در نتيجة ايـن عملكـرد، اطراف       . نپردازد يدار نظام برده 

 .كنند مي
   خود،يها يي و داراكان اماليتنها در م
  ش،ي گذراندن اوقات خويفقط برا

  م گرفتي ما در ابتدا تصميوگني
  .شيرد در پي گيديروش جد

  ان دور،كن ميل در اك يدانا
  ردكزاد آ ي بردگوغيان را از ييروستا
  ؛كردن يي تعكي غرامت اند،ن آ يو بجا

  .ردك رها يتيو مردم را از رع
  اش ناراحت شد، هي همسا،ن سوآاما در 

  رات،يين تغيبا احساس خطراز وقوع ا
   تلخ بر لبانش راند،يا  خندهيگريد

  اد زدند،يصدا فر يك يو همگ
 .)فصل دوم، بخش چهارم (ك ست خطرنايا بهيه او غرك
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ين، خواستار ايجاد اصالحات در نظام حاكم بر مـردم و نظـام حـاكم بـر روح و روان                    آنگ
هـا را   اما از آنجايي كه محيط اطراف، توانايي درك اينگونـه افـراد را نـدارد و آن               . خويش است 

اما . ها چندان نتيجه بخش نخواهد بود     پندارد، سعي و تالش آن      اي در سرزمين خويش مي      غريبه
  . ها دنبال ايجاد تغيير و بهبود اوضاع جامعه است اي روح كاوشگر و متغير آن گونه باز هم به

سخنوري، مطالعة بسيار و احاطة كلي و جزئـي بـر           . تحصيالت بااليي برخوردارند   آنان از 
  . ها بود  مسائل، از خصوصيات بارز آنياريبس

هـا،     در تمـامي زمينـه     دانـش او  . علوم بسياري آگاه بود      ، به »آدم زيادي « يقهرمان گونة ادب  
  .انگيخت تعجب ديگران را بر مي

  فرانسه تسلط داشت   بهييبايز  او به
  ند؛كسد و صحبت يتوانست نامه بنو يم
  ديرقص يا مك مازوريآسان  به

  رد؛ك يم مي تعظييبايز  و به
  ردند،كان اعتراف يح بدم؟ اطرافيباز هم توض

  ). بخش چهارمفصل اول، ( است يار باهوش و دوست داشتنياو بس
  بـه . چرا كه فراتر از زمان خود بودند      . ناميدند   مي »آدم زيادي «ها را     همين دليل آن     شايد به 

هـا را   هـاي بـارز، آن     اند و همين خصلت     ها، در زمان و مكان مناسبي قرار نگرفته         تصور خود آن  
  . سازد  مي»نسل طاليي «تبديل به

رايط و اوضـاع زنـدگي اطرافيـان خـود را           نسلي كه همواره در سعي و تالش بودند تا شـ          
 ها افرادي بودند كه بعدها بـه    بارزترين آن . در صدد تغيير حكومت و حاكم بودند      . بهبود بخشند 

ميـدان رفتنـد و عليـه           دسـامبر بـه    14افرادي بودنـد كـه در       . ها پيوستند   انقالبيون و دكابريست    
  .حكومت براي نجات ملت جنگيده و تبعيد شدند

 كند كه آنگـين بـه   ، نويسنده توصيف مي»يوگني آنگين«هم و فصل چاپ نشدة فصل د در
. كند  سرانجام روح جستجوگر و انقالبي او سرمنزل خود را پيدا مي          . ها پيوست   گروه دكابريست   

  ها، روح و ذات او جايگاه اصلي خود را پيـدا كـرده و بـه               در ميان اين همه تجمالت و وسوسه      
كوتـاه   در طول عمـر . شود خوبي ديده مي  ه در زندگي پوشكين نيز به   اين مسئل . رسد  آرامش مي 

هاي مادي، تجمالت، محافل بزم و مجالس رقـص           خويش او نيز همانند آنگين، ميان همة لذت       
كند و آتش روحش را با سرودن شعرهاي انقالبي وشعرهايي براي تبعيدشدگان التيـام                عبور مي 

  .بخشد مي
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ان يـ  قابل ب  يا چ ترجمه ي آن با ه   ييبايوه و ز  كو ش (ان شده   يعر ب زبان ش   ه به ك رمان   يماجرا
عنـوان    انـا را بـه  ي تات،چند سـال بعـد   نيآنگ. رسد يان ميپا   در شهر سنت پترزبورگ به،)ستين

 او افتـاده و اظهـار   يپـا   بـه شود،  يوه وجود او م   كند و محو ش   يب ي از محافل باال دوباره م     ييبانو
تواند  يگر را نميس دكچ يه نه خودش و نه هك ني آنگيماريب. شود ي رانده ميند، ولك يعشق م

 يشه در مناسـبات اجتمـاع  يه رك است يه درد كست، بل ي ن ي فرد يماري از نوع ب   ،ندكخوشبخت  
 از طنز تلخ و انتقاد گزنده را نثـار اشـراف و             ين قطعات كيل پوش ين دل يهم  درست به . عصر دارد 

  .)7 ،1389، يخاراب (ندك يها م  آني زندگكسب
ـ كن شـاه  يـ با ا «: ديگو  ين رمان م  ي دربارة ا  يوانف پژوهشگر روس  يا.ف  ييوفاك، شـ يار ادب
 را در   يمين مفـاه  يتـر   از مدرن  يكي ييوفاكن ش يد و ا  يه آغاز گرد  يات روس ي در ادب  ييداستانسرا

بـا  ن رمان   ي، ا يباور برخ   اما به . »شد  يه فرهنگ معاصر اروپا با آن آشنا م       كهمراه داشت      خود به 
 مبدل گشته است و عالوه      يخي سند تار  يك  ه به يط روس يم مح ي موجود در آن و ترس     يها  يبرتر

تـوان    ين رمان، مـ   يدر ا » يپرست  تيروح مل « در خصوص    كيوفسيش مداوم داستا  يبر آن، از ستا   
 ).1لته ك( برد يه پيات روسي در ادبني آنگيوگني رمان يگاه وااليجا  به

  يادي آدم زيها يژگيو
 در نظر گرفـت     يادي آدم ز  يك يژگيتوان به عنوان و    ينف م ية نظرات تورگ  يه بر پا  كآنچه  

  :ل استيموارد ذ
  . اشراف بوديها  برخاسته از خانوادهين قهرمان ادبي ايگاه خانوادگيپا -
 .ار مساعد بودي آنان بسيت اقتصاديوضع -
 .ردار بودند برخويي بااليعلوم مختلف تسلط داشتند و از استعدادها  ها به آن -
دا يـ گاه خود را در جامعـه پ      يتوانستند، جا   يگراي خود نم    اوشگر و آرمان  كل روح   يدل  به -

 .نندك
 . ردك يها را جذب نم ن قشر در جامعه آني ايم بر زندگك و تجمالت حاي اشرافيزندگ -
 .امده بودنديا نيدن   بهيان مناسبكها در زمان و م آن -
 .شوند يار خود طرد مكل افيم به دلكط حايراواسطة ش  توسط جامعه و به -
 .ي مردمان عاديط زندگي بهبود شرايتالش برا -
 .دفاع از حقوق فرودستان -
 . در القاء آن داشته استيسنده سعيه نوك ياري عيد بتوان گفت نوعيشا
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  نتيجه
ن گونـة  رد، قهرماكشده در باال خاطرنشان   ياد»ياديآدم ز « يها  يژگيد بر و  كيأتوان با ت   يم

ادبيات روسيه گذاشته، از جوانان قرن نـوزده و             پا به  »يوگني آنگين « كه با اثر     »آدم زيادي « يادب
انـد، امـا جامعـه و محـيط         هاي بـالقوة فراوانـي      داراي استعداد و توانايي   . قشر مرفه جامعه است   

خـود ناراضـي و     ها از اخالقيات و زندگي طبقه و اقشار           آن. ها را ندارد    اطراف توانايي درك آن   
هـا    انگر و كاوشـگر آن    يظواهر و تجمالت موجود، ارضاء كننـدة ذات و روحيـه عـص            . اند  دلزده
اند كه بتواننـد تغييـري    شوند؛ اما همواره در تالش تدريج از جامعة خود دور مي    ها به   آن. نيست

ي دارنـد،   هاي حاكم سع    با برهم زدن قوانين و سنت     . در جامعة اطراف و درون خود ايجاد كنند       
اي از  اگر بخواهيم در دنياي واقعي و در ادبيات روسـيه، نمونـه  . ردپايي از خود برجاي بگذارند   

خورشيد تابان ادبيات روسيه الكـساندر سـرگيويچ پوشـكين            شك به   اينگونه افراد پيدا كنيم؛ بي    
  . اشاره خواهد شد

از . يه انقالبي او نداشتثيري بر روان و روحأتولد و رشد در جامعه اشرافي و تجمالتي، ت        
هـاي    سـرودن اشـعار تـاريخي در سـال        . همان دوران كودكي او در ميان همساالنش متمايز بود        

 و دوران پايـان زنـدگي از مشخـصات          يطول زندگ  كودكي و اشعار انقالبي و ضدحكومتي در      
قلـم  خـاطر     هـاي مكـرر بـه       هاي انقالبي، تبعيدشدن    حزب شركت در محافل ادبي،   . بارز او بود  

همين شرايط، او را قهرمان نسل طاليي زمان خود و          . صريح و گوياي خود، از افتخارات او بود       
هـا و   زبان  استعداد و توانايي باالي او در تمامي امور، ذوق ادبي، تسلط به. سازد قرن نوزدهم مي  

 زمـان  سـازد كـه جلـوتر از     برجسته مي»آدم زيادي«عنوان يك   علوم مختلف او را در جامعه به     
اين مسئله و اينگونه استعدادها در بين ديگر نويسندگان قرن نـوزدهم نيـز             . كند  خود حركت مي  

هاي  اي، در بين ديگر گونه   اما قلم پوشكين و قهرمانان او از جايگاه ويژه        . شود  خوبي ديده مي     به
  . ادبي و قهرمانان برخوردار است

اند كه نه تنهـا بـر نويـسندگان           نمودههاي بسياري را خلق       نويسندگان اين دوره، شخصيت   
انـد و ادبيـات قـرن نـوزدهم را غنـا              ثيرگذار بوده أروس بلكه بر نويسندگان ديگر كشورها نيز ت       

  .ن خاطر قرن طاليي ادبيات روسيه نام گرفته استيهم  اند و به بخشيده
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