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چکیده
سوسیالیسم در اروپاي پس از رنسانس ،در دورة شکوفايي علمي و اجتماعي ،سرانجام در
روسیه ،با انقالب اکتبر  1917ورويکار امدن اتحادجماهیر شوروي سوسیالیستي ،بهاوج
پیروزي خود رسید .اين انقالب ،کشورهاي جهان ،بخصوص همسايگان شوروي کمونیستي
همانند ايران را تحت تأثیر خود قرار داد .آثار مورد نظر ،روايت فرايند انقالبهاي دو کشور در
سدة میالدي گذشته و زندگاني اين نويسندگان چپگرا است که تفکرات سوسیالیستي را در
تضاد با وضع موجود جوامع پیش رويشان بیان ميکنند .در اين پژوهش با توجه به اصول
سوسیالیسم ،بر اساس مکتب آمريکايي ادبیات تطبیقي ،بهواکاوي شباهتها و تفاوتهاي
پنداشتهاي سوسیالیسم در جوامع ايران و روسیه پرداخته ميشود .بررسيها مشخص ميکند
که در آثار مورد توجه ،انتقادهايي در زمینة مالکیت خصوصي سرمايه داران محلي ،خصومت
اجتماعي پديد آمده در پي اختالف طبقاتي ،فئودالیتة مدرن ،ظلم و جور تحمیلشده
بهروستايیان ،تخريب جايگاه اجتماعي زن در برابر مرد و عدم وجود امکان آموزش براي همة
اقشار جامعه ،با شدت و ضعفها و تفاوتهاي فرهنگي ،بیان شده اند که نشان از تأثیرپذيري
جامعة ايراني از انديشههاي انقالب اکتبر  1917روسیه است.
واژگان کليدی :سالهاي ابري ،دوران کودکي ،در جستو جوي نان ،دانشکدههاي من،
درويشیان ،گورکي ،سوسیالیسم.
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 .1مقدمه:
در پژوهشهاي ادبیات تطبیقي ،همواره ذهن خوانندگان بهسوي شباهتها ،تفاوتها و تأثیر و
تأثرهاي آشکار دو اثر برجستة ادبي کشیده ميشود که صاحب نظران؛ اين ديدگاه را برگرفته از
«مکتب فرانسوي» ادبیات تطبیقي مي دانند « .ادبیات تطبیقي ،بررسي روابط تاريخي ادبیات ملي
با ادبیات ديگر زبانهاست؛ چگونه ادبیات يكکشور با ادبیات ديگر سرزمینها پیوستگي
مييابد و بر يکديگر تأثیر متقابل مي نهند؟ ادبیات مزبور چه دريافت کرده و چه چیزهايي به
عاريت مي دهد؟ ازاينرو ادبیات تط بیقي بیانگر انتقال پديدههاي ادبي از يك ملت به ادبیات
ديگر ملتها است» (ندا .) 25- 26 :1393 ،افزون بر اين؛ ديدگاه و روش کاملتري در گسترة
پژوهشهاي تطبیقي وجود دارد که با گرايش ،سرشت و ذائقههاي گوناگون سروکار دارد و
قائل به بررسي آثار ادبي در میان رشتهها ،آرا و دانشها ،بدون توجه بهمستندسازيهاي تاريخي
است .مکتب آمريکايي ،افزون بر پیوند چند ادبیات با يکديگر ،قائل به برقراري ارتباط میان
ادبیات و ساير گسترههاي دانش و فعالیت انساني ،بهويژه گسترههاي هنر و ايدئولوژيك است.
(رماک.)63 :1391 ،
از ديرباز در تاري خ بشريت ،تفکر «سوسیالیسم» با شکلهاي متفاوتي مورد توجه بیشتر نظريه -
پردازان و سیاستمداران قرار گرفته ،جايگاه و سابقه اي طوالني در تاريخ جوامع بشري دارد و
براي مدت زماني طوالني ،در برخي جوامع پیشرفتة نخستین در عهد باستان ،نظام سیاسي حاکم
بر جامعه را تشکیل مي داده است؛ « جهان باستان ،به استثناي مصر ،نظام لیبرال را به سوسیالیسم
ترجیح مي داد .تمدنهاي بین النهرين ،يونان ،روم و بیزانس؛ مالکیت خصوصي را بر مالکیت
اشتراکي برتر مي شمردند .فقط قوم موسي ،آنهم درزماني که بیابانگرد بود ،بهزندگي اشتراکي
گرايش داشت» (سدييو ) 76 :1387 ،با همة اين تفاسیر ،پنداري که از سوسیالیسم در اذهان
عامة مردم جهان ،بويژه کشورهاي غربي در چند قرن اخیر وجود دارد ،نتیجة بحرانها و
وضعیت ناهمگون اجتماعي بود که انقالب صنعتي عامل بهوجود آمدنش شده بود و سرانجام با
انقالب اکتبر  1917روسیه بهاوج خود رسید.
نوع ادبي رمان ،بهعنوان برترين نوع ادبي عصر حاضر ،بهويژه رمان «واقعگرايانه»  ،جهان و

اجتماعي محدودشده از باورداشتهاي ايدئولوژيك و اجتماعي را در قالب خود بازتاب مي -
دهد که اين مهم ،موجب توجه نويسندگان برتر جهان به اين سبك ادبي شده است .در و اقع
بنیان ادبیات و ديگر سبكهاي ادبي در سدههاي اخیر ،از واقعگرايي سرچشمه ميگیرد.
(معتمدي آذري . )80 :1384 ،در سالهاي منتهي به انقالب اکتبر  1917شوروي ،مکتبي ادبي در
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ادبیات داستاني با نام «رئالیسم سوسیالیستي» بهوجود آمد که ادبیات جهان را تحت تأثیر قرار
داد .در اين هنگام نقش روشنفکران و نويسندگاني که همپاي سیاستمداراني چون «لنین» ،
« استالین» و «تروتسکي» به انقالب سوسیالیستي روسیه کمك کردند ،مشهود است که در اين
میان نميتوان از نام «ماکسیم گورکي»  ،صدا و قلم انقالب کمونیستي ،غافل ماند؛ او با
جايگزيني انسان «کارگر» بهقهرمان بالمنازع داستانهاي خود ،نقش اساسي طبقة «پرولتاريا» را
به عنوان پديدآورندة اصلي سوسیالیسم در ادبیات سدة بیستم تثبیت کرد« .گورکي را نگارندة
بزرگ تاريخ اجتماعي روسیه پیش از انقالب شناخته اند ،چراکه او گرايشهاي در حال تکامل
مترقي سرنوشتسا ز را در هر بخش جامعه روسیه درک کرد» (لوکاچ .)250 :1384 ،از ديگر
نويسندگان مکتب رئالیسم سوسیالیستي ميتوان بهمیخائیل شولوخوف ،سولژنتسین و ژدانف
اشاره کرد.
ايران يکي از برجستهترين متأثران از انقالب  1917شوروي در زمینة سیاسي بود و اين امر
سبب تأثیرپذي ري نويسندگان ايراني در زمینة سوسیالیسم از نويسندگان شوروي در سالهاي
منتهي به انقالب بهمن  1357بود .در اواخر قاجار به سبب آشنايي با آرا و پندارهاي اروپايیان و
جنبشهاي سوسیال دموکرات در روسیه و اروپاي غربي ،نخستین زمزمههاي تفکر سوسیالیستي
در نوشتهها و آثار روشنفکراني چون «میرزا آقاخان کرماني» و «طالبوف تبريزي» نمايان شد و
سرانجام با تالشهاي «تقي اراني» به سوسیالیسم علمي بدل شد« .گفتمان چپ ايران در اين
مقطع به ابتکار تقي اراني نه در چارچوب فعالیت حزبي ،بلکه از طريق انتشار مجلة دنیا و پايه -
گذاري يكمحفل روشنفکري ادامة حیات داد» (احمدي .)10 :1396 ،اما يکي از برجستهترين

نويسندگان معاصر ايراني که با انديشه و تفکر سوسیالیستي و چپ شناخته ميشود« ،علي -
اشرف درويشیان» است« .علي اشرف درويشیان ،از نويسندگان برجستة کرمانشاه ،داستانهاي
خود را با توجه بهشرايط حاکم بر جامعه و تحت تأثیر آثار ماکسیم گورکي نگاشت» (کوچکیان

و قرباني.)88 :1389 ،
گورکي پس از انتشار رمان برجستة «مادر»  ،بهعنوان مانیفست رئالیسم سوسیالیستي،
بهترتیب در کتابهاي « دوران کودکي»  « ،در جستو جوي نان» و « دانشکدههاي من» بهشیوة
خودزندگينامه ،سه دوره از زندگي خود در اجتماع روسیة تزاري را مطابق با باور و تعهد خود
نسبت به رئالیسم سوسیالیستي بیان ميکند .علي اشرف درويشیان نیز در رمان «سالهاي ابري»
بهشرح دورههاي زندگاني خود در میان اجتماع پرتالطم آن روز ايران ،از سال  1320شمسي تا
پیروزي انقالب اسالمي در  1357مي پردازد .اکنون در اين پژوهش براساس مکتب آمريکايي
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ادبیات تطبیقي و با توجه بهزمینه هاي فرهنگي و نگرش متفاوت دو نويسنده در باب مباني
سوسیالیسم ،به بررسي تطبیقي مباني مکتب سوسیالیسم در اين آثار ميپردازيم .بايد توجه
داشت که برخي مباني و اصول سوسیالیسم در اين آثار بهصورت نسبي و انتقادي است و
داللت تام ندارند.
 .1-1پيشينة پژوهش:
دربارة آثار ماکسیم گورکي ،تاکنون مقالههايي در گسترة رئالیسم سوسیالیستي و نوع نگرش او
به انسان نوشته شده است:
اولین مقاله « ،بررسي تیپ شخصیتي «پابرهنه» در داستانهاي ماکسیم گورکي» نوشتة مرضیه
يحیيپور و يلدا بیدختي نژاد .نويسندگان در اين مقاله ،در بارة يکي از ويژگيهاي قهرمانهاي
داستانهاي او به بررسي ميپردازند و تیپ شخصیتي «پابرهنه» را که نشانة افراد بي خانمان و
فرودست جامعه است ،در آثار گورکي بررسي ميکنند .مقالة ديگر« ،مباني زيباييشناختي
رئالیسم سوسیالیستي» است که توسط روح اهلل هادي و تهمینه عطايي بهرشتة تحرير در آمده
است .نويسندگان در پژوهش يادشده؛ مباحث نظري و اصول اساسي مکتب ادبي «رئالیسم
سوسیالیستي» را با توجه به آراي کارل مارکس ،فردريش انگلس و والديمر ايلیچ ل نین ،مورد
بحث قرار مي دهند .در زمینة تطبیقي نیز مقاله اي ديگر بهزبان روسي با عنوان « بررسي مسائل
اجتماعي در داستان هاي ماکسیم گورکي و مجموعه داستان از رنجي که مي بريم جالل آل
احمد» با قلم مرضیه يحیيپور و يلدا بیدختينژاد بهطبع رسیده است .نويسندگان اين مقاله،
عناصر و ويژگيهاي همانندي که جزو ويژگيهاي اصلي آثار دو نويسنده به شمار ميرود،
ازجمله فقر ،گرسنگي و بيسوادي را مورد بررسيکرده و حتي میان قهرمانان داستانهاي اين
دو نويسنده ،عناصر و شباهتهايي را از جهت تطبیق بیان ميکنند.
اما در بارة آثار علي اشرف درويشیان نیز پژوهشگران ادبیات معاصر ،پژوهشهايي چند در
زمینة فرهنگ عامه و شخصیتپردازي و همچنین سبك نوشتار ،در داستانهاي او انجام دادهاند،
اما از بعد سیاسي و سوسیالیستي پژوهشهاي زير را انجام دادهاند:

مقالة « گذري بر «سالهاي ابري ،بررسي محتوايي سالهاي ابري اثر علي اشرف درويشیان» به
قلم مريم غفاري جاهد است  .نويسنده در اين مقاله محتوا و درونماية برجستهترين و
مشهورترين اثر درويشیان را مورد مطالعه و تحقیق قرار مي دهد و به مهمترين مضمون اين
رمان ،يعني فقر و تبعات آن مانند بیماري ،مرگومیر ،اختالفات طبقاتي و کار کردن زنان و
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کودکان ميپردازد « .بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسیالیستي در سالهاي ابري ،اثر علي اشرف
درويشیان» نوشتة طاهره کوچکیان و خوار قرباني ،مقاله اي ديگر در اين زمینه است .در اين
پژوهش سعي بر آن شده است تا رودرروييهاي سنت و تجدد خواهي موجود در رمان سال -
هاي ابري را در دو بخش بررسي کند؛ در بخش نخست ،پژوهشگران انعکاس برخي نهاد هاي
اجتماعي مانند فرهنگ ،سیاست و اقتصاد را در محتواي اثر بررسي ميکنند و سپس با تکیه بر
سهعنصر شخصیت ،زبان و صحنه هاي داستان ،بازتاب آن را در ساختار و بافت داستان مورد
توجه قرار مي دهند.
 .1-2بایستگی انجام پژوهش:
از آنجاييکه وضعیتهاي اجتماعي يا بهطورکلي ،میدانهاي اجتماعي در مواقع بحراني از
تاريخ ،در پیدايش آثار برجستة ادبي نقش مهمي را ايفا ميکنند ،شناخت تفکر مسلط بر چنین
آثار ادبي که به دو انقالب مهم در تاريخ دو کشور ايران و روسیه منتهي ميشوند ،ميتواند ما را
با شرايط و تفکر حاکم بر اجتماع در برهههاي حساس تاريخي آشنا کند و تأثیرات جامعة چپ
شوروي و اثر گورکي بر جامعة ايران و نويسنده اي چون درويشیان را نمايان کند .اين مهم
براي هر ملتي ضروري است که از رهگذر آثار ادبي ميتواند به فهم کیفیت اثرگذاري اين آثار،
حتي در خارج از مرزهاي متعلق به اثر ادبي ،در آثار ادبیات خودي و بیگانه کمك کند .از
همین رو از جهت تأثیرپذيري هر دو نويسنده از ادبیات چپ و سويالیستي و وجود شباهت در
آثار اين دو نويسنده  ،انجام اين پژوهش وجوب دارد.
 .2بحث:
سلطنت تزارها در روسیة قرن هجدهم و نوزدهم ،شرايطي را متاثر از انديشههاي سوسیالیستي
اروپا پديد آورد که نويسندگان و روشنفکراني همچون تولستوي ،گوگول ،داستايوفسکي،
چخوف و گورکي ،آثاري را در تضاد با نظام سیاسي و شرايط اجتماعي بهوجود آوردند که در
نهايت به بزرگترين انقالب به ظاهر سوسیالیستي بدل شد .در ايران ،در دورة پهلوي اول و دوم و
پس از انقالب مشروطه ،در ساية انقالب کمونیستي روسیه و سوسیالیسم روسي ،نويسندگان،
شاعران و منتقدان بزرگي چون بزرگ علوي ،سیاوش کسرايي ،علي اشرف درويشیان ،احسان
طبري و مرتضي کیوان  ،با ايدئولوژي مارکسیستي  -لنینیستي بهوجود آمدند .اين مسائل در
راستاي تأثیر جامعه در پیدايش جريانهاي ادبي خاص و بالعکس ،در يك دورة خاص بروز
مييابند.
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 .2-1دربارۀ آثار مربوط:

1

« .2-1-1سالهای ابری» علیاشرف درویشيان :
اين رمان چهارجلدي با زاوية ديد اولشخ ص ،روايت زندگي کودکي سه چهار ساله بهنام
«شريف داوريشه» بین سالهاي  1320تا  1357در کرمانشاه است« .شرايط شغلي و شهرهايي
که نويسنده در آنها مشغول بهکار بود ،دقیقاً همان سالها و همان شهرهايي است که پرسوناژ
اصلي داستان سالهاي ابري در آنجا متولد شده و بهکار معلمي مشغول شده است( ».فارسیان و
علیزاده )508 :1396 ،شريف در خانواده اي فقیر و خرافاتي همراه با پدر ،مادر ،دو برادر
کوچكتر ،بي بي ،همسر بي بي و دو دايي خود زندگي ميکند .اتفاقات داستان با صحنة به دنیا
آمدن فرزند سوم خانواده شروع ميشود؛ در ادامه ،زندگي مشقت بار کودکي شريف تحت تأثیر
فعالیتهاي انقالبي «داييسلیم» و شخصیتهاي ديگري چون «آقامرتضي»  ،يکي از اعضاي
حزب کارگري توده قرار ميگیرد .روحیة انقالبي و مبارزهطلبانه در وجود شريفي که با
رخدادهاي جنگ جهاني دوم و حضور نیروهاي متفقین در مناطق مرزي ايران ،قیام  30تیرماه
1331و کودتاي  28مرداد  1332کودکي خود را گذرانده بود ،قويتر ميشد و پس از راهيابي
بهدانش سراي عالي و انتخاب شغل آموزگاري ،به اقدامات علني و آشکارا براي مبارزه با ظلم و
ستم نظام حاکم در کشور انجامید.
« .2-1-2مادر» و «سهگانة» ماکسيم گورکی :2
رمان مادر بهعنوان نمونة برجستة ادبیات کارگري ،رماني ست در زمینة راه و شیوة مبارزه براي
رهايي از چنگال استبداد .اين کتاب روايت زندگي و مبارزة مادر و پسري است که همگام با
ديگر مبارزان ،براي رسیدن به خوشبختي تالش ميکنند .مادر با اينکه سواد خواندن و نوشتن
ندارد ،اما کمکم به جرگة مبارزين ميپیوندد و شروع بهپخش اعالمیههاي انقالبي و تالش براي
آگاه ساختن طبقات و اليههاي فرودست (دهقانان و کارگران) ميکند .اين رمان بهگونهاي
موتور محرکة اعتراض همة ستمديدگان در قبال بيعدالتيهاي يك نظام حکومتي مستبد است
___________________________________________________________________________

 1مقالۀ «سیری در قصههای علیاشرف درویشیان» نوشتۀ مصطفی فعلهگری در نشریۀ کیهان فرهنگی،شماره  143تیر  77به نقد داستان نویسی او م ی -
پردازد.

2

چندین مقاله در بارة شخصیت گورکی و نویسندگی او نوشته شده« .ماکسیم گورکی در یک نگاه» از شهریار زرشناس در سال  1371در مجلۀ

سوره به رشتۀ تحریر در آمده است .سعید نفیسی در مجلۀ مهرسال در سال  ،1315مقالهای با عنوان «ماکسیم گورکی» تألیف کرده است .همچنین
مهری آهی ،مترجم برجسته ،مق الهای به مناسبت بیستوپنجمین سالگرد درگذشت گورکی در سال  1340با همین عنوان ،در نشریۀ سخن چاپ کرد.
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که سالهاي منتهي به انقالب کمونیستي روسها و فروپاشي نظام استبدادي تزاري را روايت
ميکند.
دوران کودکی نخستین کتاب از داستان سهگانه(تريلوژي) است که بهزندگي طبقات پايین و
فقیر جامعة روسیه در اواخر سدة نوزدهم ميپردازد .اولین صحنة داستان توصیف مرگ پدر
« الکسي ماکسیمويچ پشکوف» در اوان کودکي است .پس از اين رويداد ،مجبور ميشود که با
پدربزرگ بدخلق و مادربزرگ پرهیزکار خود که همواره مورد مدح و ستايش او بوده است ،در
خانه اي که ديگر اعضاي خانوادة مادري او حضور دارند ،زندگي کند ،درحاليکه مادرش او را
رها کرده است .نويسن ده در دوران کودکي به شدت توسط پدربزرگ پرخاشگرش مورد تنبیه
بدني قرار ميگیرد ،چراکه مي خواهد او را به شیوة قديم تربیت کند .با بزرگ شدن گورکي و راه
پیدا کردن به کوچه و اجتماع ،سخت تحت تأثیر فقر دهقانان و ديگر طبقات پايین جامعة روسیه
قرار ميگیرد؛ بهطوريکه درمييابد ،اين افراد نگون بخت کمکم با رنج و محنت خويش خو
گرفته و نسبت به بدبختي خود بيتفاوت شده اند.
گورکي در کتاب بعدي خود يعني در جستوجوی نان ،هنگاميکه به نوجواني نزديك ميشود،
به دلیل فقر مادي مجبور ميشود بهکارهاي مختلف بپردازد؛ ازجمله پادويي مغازة کفاشي .او
چندين بار به دنبال تحصیل ميرود و هر بار بهمشکالتي برمي خورد و حتي براي آخرين بار،
شانس خودش را مي آزمايد و براي تحصیل در يك مدرسة معمولي بهقازان ميرود ،اما او را
به دلیل فقر مادي نمي پذيرند .اين کتاب روايت دردناک زندگي کودکي است که در میان انبوهي
از پستي ،طراري  ،فريب و دغل بازي موجود در اليههاي زيرين جامعة روسیه ،زندگي ميکند.

او حتي براي کتاب خواني و تالش براي بیشتر دانستن مورد سرزنش افراد مختلف قرار مي -

گیرد که اين موجب بیزاري و تنفر او از جامعة زمانه ميشود.
او در کتاب سوم خود ،دانشکدههای من ،سومین دوره از زندگاني خود را بازگو ميکند.
درواقع اين کتاب شرح دورة جواني گورکي و تالشهاي او براي ورود به دانشکدههاي عصر
تزاريسم است که با موفقیت همراه نميشود؛ «يورنیف» دوست ماکسیم گورکي فکر دانشکده
رفتن را بهسر او مي اندازد ،اما با سختيهاي پیشآمده براي ورود به دانشکدهها ،گورکي دست
از اين خواستة خود برمي دارد و وارد دانشکدة زندگي و اجتماع ميشود؛ مقصود گورکي در

تحليل تطبيقی

مکتب سوسياليسم در رمان «سالهای ابر ی» اثر علیاشرف درویشيان و آثار ماکسيم گورکی (مادر و سهگانه)63

اين کتاب از « دانشکدههاي من» اجتماع بیمار و فضاي فاسد روسیة تزاري است .اين مهم منتج
به بازگويي روزگار سیاه و درد و رنجهاي مردم روسیه در عصر تزاريسم ميشود.
هر سه کتاب با زاوية ديد اولشخص روايت ميشوند.
 .3تطبيق و واکاوی:
 .3-1نابودی مالکيت خصوصی:
مالکیت خصوصي و کاري که تولید ميکند ،از مضامین و مباحثي است که از ديرباز در جوامع
انساني موردبحث و گفتوگو و نزاع ،قرار گرفته و در عص ر حاضر نیز موردبحث و بررسي
است .بايد به اين مهم توجه داشت که مفهوم مالکیت خصوصي تنها در مورد تملك اموال
مختلف نیست و مفهوم دقیقتري دارد« .بهمنظور احیاي مجدد توازن کالسیك میان کار و
مالکیت ،مصلحین سوسیالیست دو راه حل در پیش روي دارند - 1 :تقسیم مؤسسات عظیم
بهواحدهاي کوچك بهطوريکه بتوان کار و مالکیت را در دست يكنفر يا يك خانواده متمرکز

نمود و يا  - 2مالکیت اجتماعي» (ابنشتاين و فاگلمان .)277 :1376 ،اين مسئله در رمان «سال -
هاي ابري» همواره يکي از دغدغههاي فکري نويسنده است .پدر شريف يعني «مشي بوچان»
کارگري بیکار است که همیشه در پي کار ماهها از خانواده دور است و در فصل بهار از فقر و
بیکاري مجبور ميشود تا باغها و دکانهاي مالکان و اربابان را اجاره کند ،اما با اين حال؛ همة
افراد جامعه داراي چنین شرايط حداقلي براي کشاورزي نبودند:
«میرزا مراد بندة خدا درامد دي گري ندارد .جوچین است .آوخور است بیچاره! اگر ما
يك تکه زمین اجاره اي داريم ،او اين را هم ندارد( ».درويشیان 1387 ،ج)123 :1
در واقع اغلب زارعان و دهقانان ،در روستاهاي غرب کشور ،زحمت و رنج تمام را در قبال
زمین زراعتي بهعنوان کارگر متحمل ميشدند ،ولي در آخر و در هنگام برداشت محصول ،اين
زمین داران و اربابان بودند که تمامي دسترنج زارعان را چپاول ميکردند:
«کاکه پنجعلي دست در وردامنش ميکند .مشتي بذر گندم بیرون ميآورد و روي
زمین تازه شیارخوردة اربابي ميپاشد.
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 -اين براي ارباب! اين براي ارباب! اين براي ارباب! اين براي ارباب! اين براي

ارباب! اين براي کالغها و گنجشكها ،اين براي دزد و درويش و گداي سر خرمن -
جا! اين براي خودم...
رو ميکند به من.
 که از گرسنگي نمیرم( ».درويشیان 1387 ،ج)950 :3حتي زمانيکه برنامة « اصالحات ارضي» در کشور در مرحلة اجرا قرار داشته ،مالکان بخش
اعظم زمین را که مرغوبیت بهتري هم داشته ،تصاحب ميکردند و براي زارعان ،زمین اندکي
باقي ميگذاشتند .درويشیان بهموضوع مالکیت خصوصي و نابرابر مالکان و اربابان در مناطق
زراعتي ،در چندين صفحه پرداخته است:
« شکايت براي چه نوشتي میمکه مرواري؟
 براي زمین .دويس ت سال پدرم و جد و آبادم روي اين زمین جان کنده ايم .حاالسه جفت آن را مالك باال کشیده است .سه جفت نادري! سه جفتش را میان صد
خانوار تقسیم کرده اند .سه جفتي که مالك برده ،زمین اش نقد و خوش خاک است .اما
سه جفتي را که بهصد خانوار داده اند ،در دامنة کوه قرار د ارد( ».درويشیان 1387 ،ج: 4
)1203
بحث نابودي مالکیت خصوصي در رمان «مادر» گورکي يکي از اصول اساسي براي برپايي نظام
سوسیالیستي و برابري میان اقشار مختلف جامعه است .او با صراحت در ضمن گفتوگوي
شخصیت هاي رمان ،از تقسیم مساوي ثروت و کار (مالکیت عمومي) در میان مر دماني سخن
ميگويد که زحمت اصلي کسب آن سرمايه را بهعهده داشته اند:
« علت اين چیه؟ چنان واضح و آشکاره که حتي خنده داره .علتش اينه که مردم همه
در يك سطح قرار ندارند .پس کافیه که همة آنها را در يك سطح رديف کنیم! و
سپس آنچه را که عقل بهوجود آورده و چیزهايي را که دستها ساختند بهقسمتهاي
مساوي بین آنها تقسیم کنیم( ».گورکي.)150 :1382 ،
گورکي در اين رمان ،بارها به ظلمي که اربابان و مالکان در قبال دهقانان و زارعان روا مي دارند،
اشاره ميکند .او يکي از داللیل روحیة انقالبي دهقانان علیه سرمايه داران و زمین داران محلي را
پسگیري و تقسیم برابر زمینهاي زراعتي در میان کشاورزان مي داند:
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« البته پولدارها از ما روزنامه نميگیرن .اونا فکر ميکنن دهقانان با خون خود زمین مالکین رو
مي شورن ،يعني خودشون اونو میان خودشون تقسیم ميکنن که ديگه نه اربابي وجود داشته
باشه نه کارگري( ».همان)402 :
اين مشکالت که در روسیة تزاري قرن نوزدهم متداول بوده ،مطمئناً تنها توسط مالکان و

اربابان محلي بهوجود نیامده بود .گورکي در قسمت دوم از سهگانة خود يعني « در جستو -
جوي نان» از سلطة دولت و نجبا (بورژواها) بر اراضي ملي چون جنگلها سخن ميگويد که
سلطة دولت و نجبا باعث شده تا مردم نسبت بهنابودي جنگلها بيتفاوت باشند:
«آتشسوزيهاي جنگلها زياد اهمیت ندارند .آنها يا متعلق به دولت ميباشند و يا
آنکه مال نجبا هستند؛ دهقانان صاحب جنگل نیستند» (گورکي.)335 :1392 ،
مي بینیم که گورکي چگونه از مالکیت نابر ابر اربابان محلي و بورژواها انتقاد ميکند و سبب
رهايي قشر دهقان و کارگر از زير بار ظلم طبقة مالك را؛ از بین رفتن مالکیت خصوصي مي -
داند.
با اين تفاسیر درمييابیم که در جوامع ايران و روسیه در دورههاي پهلوي دوم و حکومت
تزاري ،مالکیت خصوصي تنها بهشکل مطلق ،بدون توجه به سود و زيان ديگران ،تنها در اختیار
اربابان و زمین داران محلي ،سرمايه داران و بورژواها وجود داشته است و همین موضوع موجب
شده تا درويشیان و گورکي بهمسئلة مالکیت خصوصي بهمعني نسبي آن توجه داشته باشند.
 .3-2نابودی اختالف طبقاتی و خصومت اجتماعی:
اين نگرش تا حدي جنبة مهم و اساسي را با خود حمل ميکند که حتي در آراي فیلسوفاني
چون « افالطون» و « ارسطو» در عهد يونان باستان نیز موردتوجه قرار گرفته و تا دوران معاصر
در انديشههاي برپايي دولتشهر سوسیالیستي «کارل مارکس» و «فردريش انگلس» بهعنوان
بزرگترين نظريه پردازان سوسیالیسم دورة معاصر ،مطرح شده است« .دولتشهر دموکراتیك
که به بهترين وجه در نوشته هاي ارسطو تصوير شده است ،نقش قاطعي در شکل گرفتن اين
برداشت دارد :مارکس در دولتشهر دموکراتیك به شکلي سیاسي جهت حذف و براندازي
طبقات دست يافت» (کتس و ديگران .) 4 :1380 ،اگر اين ديدگاه را در رمان سالهاي ابري

 66پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،26شماره  ،1بهار و تابستان 1400

بررسي کنیم ،متوجه ميشويم که در جاي جاي اين رمان چهارجلدي ،نويسنده در حال بیان فقر
و تنگدستي طبقه اي از جامعه است که روزبهروز فاصله اش از طبقة سرمايه دار جامعه بیشتر
مي شود .میزان فقر و اختالف طبقاتي موجود را نوي سنده از زبان مادري که از عهدة مخارج
پزشکي فرزند بیمار خود برنميآيد ،اينگونه بیان ميکند:
« ايران مثل سفره اي است که سه جور غذا در آن گذاشته باشند؛ اول چلومرغ ،دوم نان
و سبزي ،سوم نان خشك .چلومرغش براي پادشاه و دربار و رئیس و رؤساست .نان
و سبزيش مال مردم میانه حال و اهل اداره است .نان خشکش هم نصیب ما رعیتها
شده است .ما را باالي سفره يا وسط سفره راه نمي دهند .همین پايین بايد بنشینیم.
اجدادمان هم پايیننشین بوده اند و نان خشك خورده اند» (درويشیان 1387 ،ج:4
.)1217
درويشیان در جايي ديگر شدت اختالف طبقاتي و جاي گاه اجتماعي مردم جامعه را در هنگام
سوار شدن وانت مسافربري اهالي روستايي در غرب کشور نشان مي دهد.
«صبح زود از مسافرخانه مي زنم بیرون .آقا مرتضي در پشت يكوانت بار که سقفش با
برزنت پوشیده شده ،برايم جا گذاشته.
 مي بخشي شريف .جلو وانت بار ،جاي خانهاست .گرچه راه طوالني است ،اما مي -دانم که تحملش را داري» (درويشیان 1387 ،ج.)844 :2
به هرحال اين آشفتگي نظام طبقاتي ،ناگزير به دشمني و ستیز اجتماعي میان دوطبقة سرمايه دار
و کارگر (دهقان) کشیده ميشود .در رمان سالهاي ابري ،دهقاني بي دندان بهنام «عمونبي»
به اين دلیل که ارباب ده ،محصوالت او را «سبزخر» ميکند و پولش را نمي دهد ،دندان
مصنوعي کسي را عاريه مي گیرد تا انگشت ارباب را با گاز گرفتن قطع کند:
« ارباب جمشید ،محصول عمونبي را سبزخر ميکند .موقع پرداخت پول ميزند
زيرش .عمو نبي اعتراض ميکند .ارباب قسم مي خورد که باي د با دست خودش زبان
عمونبي را به خاطر توهین ،از دهنش دربیاورد و جلو سگهايش بیندازد .نوکرهاي
خان ،عمونبي را ميگیرند .ارباب دست در دهن عمونبي ميکند و ناگهان از درد
فريادش بهآسمان ميرود .پنجة خون آلود خود را از دهن عمونبي بیرون ميکشد .مي -
گويند يك انگشت خان هنوز پیدا نشده است» (درويشیان 1387 ،ج.)1273 :4
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اين ديدگاه درويشیان در بهتصوير کشیدن فقر و اختالف طبقاتی در جامعه ،با يادآوري
خاطرات شخصي ،در « دوران کودکي» و از زبان «الکسي»  ،بسیار شبیه بهأجامعة قرن هجدهم
روسیه است که « الکسي» نیز آنها را مردماني بدبخت و خوگرفته به بدبختي ميداند:
«مدت ها بعد فهمیدم که مردم روسیه براثر فقر و تنگدستي ،غصه خوردن را وسیلة
تفريح خود قرار داده اند و همچنان که کودکان با بازيچههاي خود بازي ميکنند ،آنان
نیز با مصیبت و اندوه ور ميروند و کمتر اتفاق مي افتد که از بدبخت بودن شرم داشته
باشند» (گورکي.)228 :1388 ،
بايد به اين مطلب توجه داشت که در چنین جامعة فقرزده اي نیز « ،خصومت اجتماعي» سبب
بروز انديشههاي انتقام جويانه در میان اقشار تهي دست جامعه ميشود؛ حتي الکسي درزماني که
سعي دارد تصوير يك قهرمان از مادر خود بسازد ،او را بهراه زني تشبیه ميکند که اموال اغنیا
را غارت ميکند و میان فقرا تقسیم ميکند:
«پیش خود مي پندارم که مادرم در کنار جادة بزرگي ،در منزلگاهي ،با راهزنان زندگي
ميکند و آنها مسافران توانگر را غارت ميکنند و بعد اموال غارتي را با فقرا تقسیم
ميکنند» (همان.)117 :
اخ تالف طبقاتي در چنین جامعه اي چنان موجب خصومت اجتماعي شده بوده که حتي مردم

فقیر و مبارز ،آن کساني را که از طبقة نجبا وارد گروههاي کارگري و دهقانان براي مبارزه مي -
شدند ،بدهکار نسبت بهکل جامعه ميپنداشتند:
«ساشنکا خیلي سختگیر و از خودراضيست! مرتب فرمان مي دهد؛ اينکار را بکن،
آنکار را نکن!
آندره باصدايي بلند شروع به خنديدن کرد و گفت« :کامالً درسته! شما خوب متوجه
شديد! غیر از اينه پاول؟
و چشمکي بهمادر زد و با نگاهي تمسخرآمیز گفت :از طبقة اشراف ديگه!
پاول با خشکي جواب داد « :دختر با شهامتیه».
آندره حرف او را تصديق کرد و ادامه داد « :درسته! فقط نمیدونه که بدهکاره و
طلبکار مايیم و ما مي خواهیم حقمان را بگیريم» (گورکي.)59 :1382 ،
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همة اين عوامل يکي از داليل تشکیل گروههاي مبارزي چون «آزادي توده» و « حوزههاي
مختلف جوانان» (گورکي )115- 113 :1391 ،در جامعة آنروز روسیه ،براي مبارزه با نظام
مستبد حاکم بوده اند .سرانجام همین گروهها که زايیدة خفقان نظام سلطنتي بودند ،دست به قتل
تزار زدند .قتلي که «کینه و خصومت اجتماعي» قاتل آن بود.
با توجه به اين اقدامات ،متوجه شباهت دو کشور ايران و روسیه در مرحلة آخر خصومت
اجتماعي ،يعني قتل سران اول دو کشور ميشويم .البته ترور «محمدرضا پهلوي» در سال 1327
(ه.ش) ،توسط گروه هاي چپگرا ،ناموفق بود و او از اين حملة تروريستي جان سالم به در برد؛
اما دو سال بعد نخستوزير او «حاجعلي رزمآرا» توسط گروه فدايیان اسالم ترور شد .اين
اقدامات بهسرکوب سخت گروه هاي مبارز توسط شاه پهلوي انجامید ،اما هیچگاه کینه و
دشمني اقشار ضعیف و فقیر جامعه را از بین نبرد.
 .3-3پایان استثمار انسان توسط انسان:
اگر تاريخ ايران را در طول چندين هزار سال بررسي کنیم ،در يكسو ،اربابان ،مالکان و خان ها
و از سوي ديگر زارعان و خدمتکاران بهعنوان نیروي کار طبقة ديگر را مقابل هم مييابیم؛ اما
بايد توجه داشت که اين نظام نابرابر ،حاصل کار حکومتهاي ايراني و سبب اصلي رسوخ اين
بیماري در سراسر نظام اجتماعي بوده است .بهزباني ديگر حکومتهاي ايراني که با زور و
لشکرکشي سرزمینها را غصب ميکردند ،آن سرزمینها را بهسرداران و والیان خود بهعنوان

تیول مي دادند و آنها نیز بر جان و مال مردم بهشیوة استثمارگونه اي حکومت ميکردند( .رفیع -
پور )46 :1383 ،رمان سالهاي ابري بهوضوح و آشکارا از ظلم و جنايت و حکومت والیان و
خانها بر مردم سخن ميگويد .ب یشتر اربابان غرب کشور بهگونه اي بودند که مردم از سرپیچي
اموراتشان واهمه داشتند و جان خود را بر سر دشمني با خانها به خطر نمي انداختند:
«  -امشب در خانة جهانگیرخان بساط قمار پهن است .بلند شو برويم.
 من اهل قمار نیستم.ديلمي ميگويد :تو قمار نکن .بشین بهتم اشا .آنجا باشي بهتر است .فتوري صورت
آبلهگون خود را مي خاراند.
 تماشا بي فايده است .هرکس آنجا بیايد بايد در قمار شرکت کند.برزويه ميگويد :شريف فکر ميکنم ناچار بايد رفت .نرفتنش دردسر درست ميکند.
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 تعجب ميکنم .چه دردسري؟ من از قمار خوشم نميآيد. دردسرش اين است که ... که چه؟! که نميگذارد اينجا راحت زندگي کني. چرا؟ اينها از قالجه بهاينطرف را زير حکومت خودشان مي دانند .بايد همهفرمانبردارشان باشند( ».درويشیان 1387 ،ج)973 :3
مي بینیم که شرکت در مراسم مهماني خانها نیز حالتي اجباري داشته و اگر کسي شرکت نمي -
کرده با مشکالت اساسي روبرو ميشده است .به عبارتي همه بايد فرمانبردار خان باشند .اين
خودرايي و خودکامي والیان محلي در برابر خدموحشمشان نیز بیشتر بوده تا جايي که هیچ
حقوق انساني براي آنها قائل نميشدند:
«ميرسیم بهخانه اي که اتاقي از آن اجاره کرده ايم .خانة آداي شکري؛ پیرمردي
باپاهايي که رگهاش مثل مار بیرون زده.
واريس دارد بدبخت. چرا واريس گرفته ننه؟ چه مي دانم .ميگويند يكعمر در ده جلو اربابش سرپا ايستاده است» (درويشیان، 1387ج.)374 :1
اين مسائل دردناک و تأسف انگیز در جامعه بهشکل عقده اي همگاني جمعشده و باعث ايجاد
جرم و جنايت ميشود .دريکي از صحنههاي کتاب ،فردي قصد انتقام از خان واليت خود را با
نهايت خشم و کینه دارد ،اما قدرت حکومت خان بر واليت و افرادش آن چنان زياد است که
به راحتي او را مقابل مأموران ژاندارمري به قتل ميرساند .گويي که زندگي و جان افراد در
دست اربابان و خانهاست:
« دودستي ساطور را باال مي برد و ضربه اي درست وسط فرق خود ميکوبد .خون
فواره مي زند .او با دست چپ ،خون را بهسروصورت خود ميمالد ...جیپي از دور با
سرعت نزديك ميشود .بهمیدانچه ميرسد ،ترمز ميکند .جهانگیرخان پیاده ميشود.
ابراهیم تا چشمش بهاو مي افتد ،نعره ميکشد :آهاي نامرد بیا جلو تا...
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جهانگیرخان امانش نمي دهد .هفتتیرش را از کمر بیرون ميکشد و دو گلوله در
شکم پهن و برآمدة ابراهیم بهرام خالي ميکند .خان با خونسردي برميگردد .سوار
ميشود .جیپ ،مشتي خاک بههوا پخش ميکند و دور ميشود» (درويشیان1387 ،
ج.)927 :3
اين شرايط نیز در جامعة روسیة تزاري وجود داشت .فرودستان جامعه ،مردم و مبارزان در رمان
«مادر» گورکي ،يکي از عوامل خشم و نفرت خود از نظام سیاسي و مذهبي حکومت تزاري را
تهديد و استثمار انسانها بهنام خدا و مسیحیت ،مي دانند و به دنبال برچیدن اين نظام
استثماريند:
«پاول ادامه داد :من از خداي مهربون و بخشنده اي که شما به اون اعتقاد داريد حرف
نمي زنم .بلکه مقصودم اون خدايي بود که کشیشها مثل چماق باالي سرمان
نگهداشتن و ما رو با اون تهديد ميکنن و بهنام اون قصد دارن همة مردم رو مجبور
کنن تا از ارادة ظالمانة چند نفر اطاعت کنن» (گورکي.)89 :1382 ،
اگر به زندگي شخصي گورکي نیز در سهگانة او توجه کنیم ،سرتاسر خاطرات الکسي از دوران
کودکي و نوجواني ،ظلم و جور اربابان بر مردم تهیدست و فقیر جامعه است .سلطة اربابان
به حدي در جامعة تزاري رو به فزوني نهاده بوده که آنها به راحتي بر کلفت و نوکر خود
مالکیت داشتند و ميتوانستند هرزمان که خواستند آنها را آزاد کنند .اين مهم از سرنوشت مادر
جدة الکسي پیداست:
« مادرم زني بود روستايي و فقیر و عاجز و معلول .هنوز دختر بود که ارباب
ترسا ندش و مادرم از ترس شبانه خودش را از پنجره پرت کرد و شانه اش شکست و
از آن زمان دست راستش ،که از همه چیز بیشتر بهکار آدم مي خورد ،خشك شد .مادرم
در توربافي خیلي ماهر بود .وقتي دستش خشك شد ،ديگر اربابها احتیاجي بهش
نداشتند .،آزادش کردند و گفتند هر جوري مي خو اهي گذران کن» (گورکي:1388 ،
.)94
اما مسئله به اينجا ختم نمي شود .مسئلة عمده ،تنبیه بدني نوکران و کلفتها بهمانند حیوانات
توسط اربابان و مالکان بود که به جزئي از عرف و رسوم جامعه تبديل شده و همة جامعه را
ناخودآگاه در اين بیماري اجتماعي سهیم کرده است:
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«بايس تي ميآمدي خانم تاتیانا آلکسیونا را مي ديدي .بلد بود چجور بزند! يك نفر آدم
مخصوص براي کتك زدن داشت؛ اسمش خريستوفور بود .بهقدري در کار خودش
استاد بود که همسايهها از راه دور از امالک ديگر ميآمدند و از شاهزاده خانم
خواهش ميکردند که :خانم اجازه بدهید خريستوفور شما بیاد نوکر و کلفتهاي ما
را کتك بزند!» (همان)176 :
اکنون ميتوان بهيکي ديگر از دغدغههاي فکري اين دو نويسندة سوسیالیست و چپگرا پي برد.
دو جامعة متفاوت در زمینة فرهنگي ،درگیر فئودالیته اي مدرنند که در ژرفساخت جامعه
رسوخ کرده و سرانجام بهيکي از عو امل اصلي انقالب و مبارزات سیاسي در دو کشور ايران و
روسیه با نظام حکومتي استبدادي و پادشاهي بدل ميشود.
 .3-4عدالت ميان شهر و روستا:
از دغدغهها و مشغله هاي ذهني که در تفکر سوسیالیسم از اهمیت بسیاري برخوردار است،
برابري و مساوات میان جامعة شهري و روستايي است .اين برابري ميتواند در زمینة امکانات
و رفاه اجتماعي باشد ،اما اصل اين برابري در حقوق و شأن اجتماعي افراد روستايي و روابط
متقابل شهر و روستا قرار دارد « .نظرية وابستگي معتقد است که نواحي شهري به دلیل اينکه
ارتباط تنگاتنگي با سرمايه داري بین المللي دارند  ،بر اساس بهره برداري از نواحي روستايي
پیراموني خود رشد مي کنند .در مقابل نظرية مدرنیزاسیون چنین ادعا دارد که شهرها مرکز
نوآوري و پخش توسعه به حوزههاي روستايي پیراموني خود هستند» (افراخته .)52 :1380 ،در
دوراني که درويشیان از آن با عنوان «سالهاي ابري» ياد ميکند و ظلم و ستم خانها و نظام
فئودال را بیان ميکند ،عدم دسترسي روستايیان براي دادخواهي نسبت به خراجها و مالیاتهايي
که خانها و اربابان محلي بهزور از آنها طلب ميکنند ،يکي از علل اصلي بروز تفکرات
انقالبي و کشش آنان به سوي احزاب سوسیالیستي در سالهاي منتهي به انقالب است:
«هر روستايي که سر جفت نپردازد ،او را توي هور مي اندازد و از درخت آويزان مي -
کند و آنقدر با جوال دوز به جانش فروميکنند تا بمیرد .بههمین خاطر اسم ده را
گذاشته اند دارودراوش» (درويشیان 1387 ،ج.)113 :1
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اين گوشه اي از ظلم خاني بهنام «شامارخان» در رمان سالهاي ابري است که دسترنج
روستايیان را با نهايت بيعدالتي و بيقانوني غصب ميکند .حتي در چنین جامعه اي ،افراد
شهرنشیني چون تاجران که با روستايیان سروکار دارند ،نیز اجناس آنها را با نازل ترين قیمت
خريداري ميکردند و تا جايي که ميشده بر روستايیان ظلم و ستم روا مي داشتند:
«  -سهتا بچههايشان را ببین که دارند انار مي خورند.
آب دهانم را با حسرت قورت ميدهم ...
 پدرشان تاجر فرش است .فرشهاي دهاتيها را که هرساله ميبافند بهقیمت ارزانپیش خريد ميکند و خودش سهباال ميفروشد و دهاتيها هم ناچارند در شق زمستان
که آذوقهشان تهکشیده و گرسنه مانده اند ،حاصل زحمت خود و خانواده را مفت و
مسلم بفروشند» (همان.)163 :
اين مسائل و مشکالت ديگري که سرمايه داران محلي براي زندگي کشاورزي (ندادن آب
به روستايیان براي زراعت) و معیشتي مردم روستا پیش ميآوردند ،سبب کوچ گستردة
روستانشینان بهسمت شهرها ميشد:
«کمکم خشك شد .مزارع مردم از بي آبي سوخت .گرسنگي فشار آورد و همه پراکنده
شدند .رو به شهر آوردند» (درويشیان 1387 ،ج.)560 :2
اوضاع دهاتي ها در روسیة تزاري نیز بهتر از ايران در زمان پهلوي دوم نیست .مردم بهصورت
کامل میان روستا و شهر طناب جدايي و نفاق کشیده اند و سعي ميکنند تا طبقة روستايي را

طبقه اي بدبخت و الابالي و جامعة روستايي را کثیف و ناهنجار معرفي کنند « .الکسي» هنگامي -
که در کشتي باري کار ميکند ،متوجه مي شود که اوضاع اجتماع روستاها تا چه حد وخیم است
و زنهاي بدنام و فاحشه در آنجا زندگي ميکنند:
«  -اينجا فقط بدنامها هستند .کشتي از يك دهستان هم بدتر است .تو هیچوقت در ده
بودهاي؟
 هیچوقت. درستوحسابي کثافت است .به خصوص زمستانها .تو ،بچه ام! تو اين افتضاحاتدق خواهي کرد» (گورکي.)136 :1392 ،
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شرايط نابسامان روستاييها در روسیة قرن نوزدهم تنها به اينجا ختم نميشود« .گورکي» در
رمان «مادر»  ،بهوضعیت معیشتي نابسامان و بحراني روستاييها اشاره ميکند:
« اما در ده گرسنگي مثل سايه در تمام عمر دنبال آدمه .هیچ امیدي ندارن که به اندازة
کافي نون به دست بیارن .گرسنگي روح انسانها رو خورده و خصائص بشري رو
محو کرده .مردم زندگي نميکنن بلکه در فالکت و بدبختي ميپوسن و مقامات
حاکمه کامالً کشیك میدن .مثل کالغ در کمین اند تا ببینن دهقانان لقمه اي نون زيادي
دارن يا نه .بهمحض اينکه يك لقمة زيادي ديدن ،اونو از صاحبش ميگیرن و بهاو
کشیده اي هم ميزنن» (گورکي.)206 :1382 ،
گرسنگي بیانشده از يك سو و قحطي و خشکسالي از سوي ديگر ،روستايیان روسي را در
اواخر قرن نوزدهم میالدي به ستوه آورده بود .اين شرايط با دريافت مالیات اربابان تشديد مي -
شد و پرخاشگري دهقانان و نارضايتي آنها را بههمر اه داشت:
«پدرم میگه که همة اينها در نتیجه قحطي ست ،دوساله که زمین هیچ محصولي
نمیده .همة مردم بیچاره شدند .براي همینه که حاال از اين جور دهقانان پیدا میشه.
چه بدبختي بزرگیه! توي مجامع داد میزنن و کتكکاري ميکنن! چند روز پیش،
موقعي که دارايي واسیوکف را براي وصول بدهيهاي ماياتي اش فروختند ،او هم
کشیدة محکمي بهکدخدا زد و گفت :بقیة مالیات من اينه!» (همان)367 :
جمع همة اين احوال و اوضاع پريشان و ناراحتکنندة روستايیان با ظلم و ستم حاکمان و
والیان دولتي و محلي بهروستايیان کارگر و بي بضاعت ،اوضاعي همانند جامعة ايران در قرن
بیستم را تداعي ميکند که بهکوچ روستاييها منجر شد؛ با اين تفاوت که در روسیة تزاري اين
افراد ستمديده ،جايي در شهر نیز نداشتند و به جنگلها فرار ميکردند و پنهان ميشدند:

«پرسیدم آالنچانها چه کساني بودند و چرا در جنگلها پنهان شده بودند .جدم با بي -
میلي پاسخ گفت :آالنچانها دهاتيهايي بودند که از مجازات فرار کرده ،يا از
کارخانهها و يا از سر کارشان گريخته بودند» (گورکي.)107 :1388 ،

اين مقايسه نشان مي دهد که دو جامعة ايراني و روسي در اجتماع روستايي تا چه حد
بهيکديگر شباهت دارند و مشکالت و شرايط طاقت فرساي جوامع روستايي اين دو کشور زير
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شالق استبداد حاکمان و والیان محلي باعث بروز نارضايتيهاي اجتماعي و حرکتهاي انقالبي
مي شود که فرودستان ،کارگران و مستضعفان در رأسشان قرار دارند.
 .3-5برابری زن و مرد در اجتماع:
تساوي میان حقوق و فرصتهاي اجتماعي زن و مرد ازجمله مباحثي است که درويشیان سعي
داشته با بیان نابرابريهاي اجتماعي میان زنان و مردان و همچنین سختيها و مشقتهاي زنان،
بیان کند .او به خوبي فضاي مردساالرانة خانواده ها و اجتماع ايراني را ارائه کرده و در سراسر

رمان خود ،بهتنبیهها و مجازات فیزيکي که مردان در برخورد با زنان بههر بهانه اي انجام مي -
دادند ،ميپردازد .در يکي از صحنههاي تنبیه بدني زنان ،پدر شريف مادرش را به دلیل فرار
کردن بچه از خانه ميزند:

« بابا ناراحت است .دور و بر خود را ميگردد .چیزي پیدا نميکند .بهطرف ننه حمله -
ور ميشود و با مشت دو سه تا ميکوبد بهسر و رويش و فرياد ميزند» (درويشیان،
 1387ج.)1011 :3

حتي در جامعة آن روز ايران مردها بهراحتي پس از ازدواج با يكتهمت ساده زنها را از خانه
بیرون ميکردند و زن نیز حق هیچگونه اعتراضي نسبت به اين رفتار نداشت:
«عمو گیدان آهنگر است .مث ل بابام .او زن گرفته ،اما زنش را از خانه بیرون کرده.
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؟ خدا مي داند .گناهش بهگردن آنها که اين حرفها را ميزنند .ميگويند شبعروسي زن بوده .دختر نبوده .بچه اش هم حرامزاده بوده» (همان.)172 :
اما بحث اصلي او در قبال حقوق اجتماعي زنان و فرصتهاي شغلي نامناسبي است که کفاف
زندگي زنان بدسرپرست يا بيسرپرست را نمي دهد .ننه «کِشکِش» در اين رمان مادري است
که فرزندش در تجاوز انگلیس به خاک ايران در جريان جنگ جهاني دوم شهید شده است و از
وضع معیشت خود ميگويد:
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« خجالت به خودم .کسبوکارم ضعیف است .هزار بار بايد خَمو چَم بشوم ،يكسطل
آب را خدا فرسخ روي کله ام بگذارم و به در اين خانه و آن خانه ببرم تا يك پَناواد
بهمن بدهند» (درويشیان 1387 ،ج.)89 :1
لکن عمق فاجعه در مواردي است که زن ها زير بار فقر ،حق فرياد زدن نداشتند؛ مردان به -
راحتي به دلیل فقر ،خانواده را رها ميکردند ،اما زنها اگر دست به اين کار ميزدند با واکنش
سخت و جاهالنة شوهر روبرو ميشدند و حتي بهقتل مي رسیدند .در مواردي هم اگر زني مهر
بدنامي جامعه بر پیشاني اش زده مي شد ،مرد حق کشتن او را با توجه بهعرف جامعه داشته
است.
در روايات گورکي از زندگي شخصي و جامعة پیرامونش ،شباهتها و تفاوتهايي با آنچه در
جامعة ايران تعريف کرديم وجود دارد .گورکي در رمان «مادر» در پاراگرفي از زبان مادر و
شخصیت اصلي رمان ،يعني «پالگه»  ،وضعیت اسف بار زنان روسي در اثر تنبیه بدني مردان را
در دورة تزاري به خوبي بیان ميکند:
« خوب چرا زندگي کرده ام؟ براي کارکردن و کتك خوردن .غیر از شوهرم کسي رو
نمي ديدم و جز ترس چیزي نمي شناختم .حتي نديدم که پاول چگونه بزرگ شد .تا
وقتي که شوهرم زنده بود حتي نمي دونستم که دوستش داشتم يا نه! تموم غم و
غصهها و فکر و خیالم متوجه يك چیز بود :اينکه به اين حیوون درنده غذا بدم تا
راضي و سیر باشه و خشمگین نشه و براي يکدفعه هم که شده کتکم نزنه .ولي به -
خاطر ندارم که يك بار هم کتك نخورده باشم» (گورکي .)133 :1382 ،
گورکي همواره از مورد ضربوجرح قرار گرفتن مادربزرگ خود ،خالههايش و در کل زنان
جامعه به دست مردان بهعنوان امري عادي سخن ميگويد و از درونيشدن اين مشکل توسط
زنان اظهار تأسف و تعجب ميکند .اکنون گوشه اي از سخنان مادربزرگ «الکسي»:
«  -بااينحال ،حاال آن جوري که پیشترها کتك ميزدند ،نميزنند .يكمشت توي
دهن آدم ميزنند ،يکي هم توي گوش آدم ،يك خرده گیس آدم را ميکشیدند ،اينکه
کتك نشد .پیشترها ساعتها مي زدند .جدت يکبار مرا از موقع دعاي ظهر تا شب
همینطور ميزد ،خسته ميشد ،يك خرده استراحت ميکرد ،باز ميزد .هم با شالق
ميزد هم با چوب.
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 آخر براي چه؟ يادم نیست .يك دفعه آنقدر کتکم زد که نیمه جان شدم ،چیزي نمانده بود بمیرم،پنجروز هیچ چیز نداد بخورم» (گورکي.)77- 76 :1388 ،
اين درونگي تا جايي ادامه داشته که زنهاي جامعه خود بهکمتر بودن هوش و عقلشان نسبت
بهمردان اذعان دارند و اين را نتیجة حکمت الهي مي دانستند .اين مهم نیز از زبان مادربزرگ
گورکي نشان داده ميشود:
« جدت آدم باسوادي است ،ولي خدا بهمن هوش و سواد عطا نکرده( »...همان)94 :
زنان از اموال خانواده هم چیزي عايدشان نمي شد و در کل سهمي از اموال شوهر نداشتند.

« الکسي» وضعیت و جايگاه مادربزرگش از اموال و میراث خانوادة مادري را چنین شرح مي -
دهد:
«گويي بیگانه است ،گويي همسايه اي است و اين امور مربوط به او نیست ،گويي در
اين خانواده شخص دوم شمرده نميشود» (همان.)44 :
مي بینیم که زن در جامعة قرن هجدهم روسیه بدون هیچ احترام و منزلتي گذران عمر ميکرده و
کوچكترين احترامي را نسبت به خود از ديگر افراد جامعه دريافت نميکرده است و حق
تصمیم و انتخابي نیز نداشته؛ در جامعة درحالتوسعة ايران در میانة سدة بیستم نیز زنها با
مشکالت معیشتي سختي دستوپنجه نرم ميکرد ند و بدون هیچگونه حق اعتراضي ،بهآساني
مورد اذيت و آزار مردان خود قرار ميگرفتند و نسبت به آنان جايگاه پايینتري داشتند.
 .3-6فرصت آموزش رایگان برای همة کودکان:
در آخرين بخش از نمود اصول سوسیالیسم در آثار موردنظر ،بحث آموزش سهل و رايگان
کودکان در میان است .شريف دانش آموزي فقیر بوده که با سختي تحصیل کرده و در بزرگ -
سالي شغلم معلمي را برگزيده تا بتواند بهکودکان مناطق محروم غرب کشور در راه آموزش
کمك کند .کار کردن بچهها به اجبار و تحمیل خانواده از روي فقر ،به جاي تحصیل و آموزش با
شرايط مناسب ،جايگاه ويژه اي در رمان سالهاي ابري و زندگي «شريف» دارد:
«بابا رو ميکند به ننه :شريف ديگر بزرگ شده ،بايد برود سرکار...
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 بايد برود مدرسه .تازه يكسال هم دير شده .همسنهايش امسال ميروند کالسدوم.
 مدرسه به چه دردش مي خورد .بايد کار ياد بگیرد .اول کار بعد درس .اول عمل بعدعلم .درس را بهطور شبانه در اکابر هم ميتواند ياد بگیرد» (درويشیان 1387 ،ج:1
.)285
اين شرايط در تمام طبقة فقیر و مستمند جامعه وجود دارد:
«بچههاي خیلي زيادي هستند که در آرزوي آمدن بهمدرسه اند؛ اما به خاطر نداشتن
پول کتاب و دفتر و لباس ،ناچارند بروند کار بکنند ،چوپاني و شاگردي بکنند تا
لقمهناني به دست بیاورند» (درويشیان 1387 ،ج.)890 :3
اين نابساماني در آموزش کودکان زماني خود را هويدا ميکند که بهترين مدارس و آموزش در
اختیار کودکان ثروتمندان قرار دارد ،درحاليکه طبقة فرودست از اين امکانات محرومند و در
تهیة متعلقاتي چون کتاب ناتوانند:
«بهننه ميگويم :از داالن مسجد ميتوانیم کتاب نیمدار بخريم بهنصف قیمت.
 باشد اما امسال کجا اسمت را بنويسم؟ دبیرستان رازي نزديك است ،اما بیشتر بچه پولدارها آنجا ميروند. خدا کريم است .برويم شايد اسم تو را بنويسند» (درويش یان 1387 ،ج.)744 :3اما در طرف مقابل ،تعاريف گورکي از وضعیت کودکان در جامعة تزاري ،مشخص ميکند که
کودکان نیز در اين جامعة بیمار ،وضعیت مناسبي نداشتند و همواره در حال کار کردنند.
گفتوگوي زير میان «الکسي» و کودکي ديگر است:
« خروسقندي را گرفت و گفت :نميتوا نستي آن را بپیچي نه؟ با اين دستهاي
کثیفت ...
 من دستهام را شسته ام .اما همیشه کثیف مينمايند.او يکي از دستهاي مرا در دست سوزان و خشك خويش گرفت.
 دستهايت به چه روزي افتاده است. انگشتان تو هم زخمي است. -کار سوزن است ،من خیلي خیاطي ميکنم» (گورکي.)47 :1392 ،
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مي بینیم که فقر و کار اجباري میان کودکان روس رايج بود و آنها را از تحصیل و آموزش
بازمي داشته است و گاهي نیز کار زياد باعث بیماريها ،فرار و مرگ آنها نیز ميشده است.
بااين حال اگر هم قصد تحصیل داشتند ،با توجه بههزينهها و سختيهاي پیشرويشان در ورود
بهمدارس و دانشکدهها ،از آموزش و تحصیل صرفنظر ميکردند .گورکي خود شرايط ورود
به دانشکدههاي روسیة تزاري را در کتاب « دانشکدههاي من» اينگونه بیان ميکند:
«من اگر فکر رفتن به ايران را ميکردم از فکر رفتن به دانشکده عاقالنهتر بود»
(گورکي.)3 :1391 ،
اين تفاسیر ضعف دو جامعة قرن هجدهمي روسیه و قرن بیستمي ايران ،در امر آموزش و
تحصیالت رايگان را در قبال کودکان به خوبي نشان مي دهد .شرايط تحصیل تا حدي سخت
بوده که گورکي در تمام عمر خود ديگر به دانشگاه وارد نشد و عنوان « دانشکدههاي من» را
براي بخش سوم از زندگاني خود به اين دلیل برگزيد که «محیط خود را که ظالمانهترين قوانین
اجتماعي در آن حکمفرما بود به دانشکدههايي تشبیه ميکند که وي در آن رشد نمود» (همان:
.)3
 - 4نتيجه
در واکاوي و تفسیري که از شش اصل تفکر سوسیالیسم در آثار مورد نظر انجام شد ،بستر
فرهنگي و ا جتماعي تقريباً همانندي را در برابر دونويسنده مي نگريم که خودزندگينامة آنان و
جريانهاي انقالبي را از لحاظ تفکر و مضمون نزديك بههم قرار داده است؛ اما تفاوتهايي نیز
در نگرش دو نويسنده با توجه بهزمینههاي فرهنگي وجود دارد:
 - 1نابودی مالکيت خصوصی در رمان «سالهاي ابري» درويشیان ،با توجه بهعدم تقسیم
مساوي مالکیت و کار میان طبقات مختلف جامعه از جمله استجارهاي بودن زمینهاي زراعتي،

چپاول دسترنج دهقانان توسط والیان محلي که بر روي زمینهاي زراعتي زحمت اصلي را مي -
کشیدند و همچنین واگذاري زمینهاي نامرغوب زراعتي به دهقانان و کشاورزان براي جلب
رضايت عامه ،مورد توجه قرار گرفته است .گورکي در آثار مورد نظر آشکارا آرمان
سوسیالیستي خود را بیان ميکند و نظام ناعادالنة تقسیم کار و مالکیت حکومت تزاري را به باد
انتقاد ميگیرد؛ زيرا مالکیت اغلب زمینهاي زراعتي و حتي جنگلها با نجباست .در واقع
سرمايه داران و نجبا اکثريت ثروت جامعه را در اختیار دارند و طبقة فرودست و دهقان را به کار
ناعادالنه بر روي سرمايههاي خود وامي دارند.
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مکتب سوسياليسم در رمان «سالهای ابر ی» اثر علیاشرف درویشيان و آثار ماکسيم گورکی (مادر و سهگانه)79

 - 2نابودی اختالف طبقاتی از ديگر مباني سوسیالیسم است که هر دو نويسنده در سرتاسر آثار
مورد نظر از آن سخن گفته اند .درويشیان جامعة ايراني را بهسهطبقة الف :شاه ،درباريان و
اربابان محلي (مالکان) .ب :کارمندان دولت .ج :دهقانان ،تقسیم ميکند و از بروز خصومت و
دشمني در میان اقشار مختلف جامعه ،بهويژه طبقة دهقان در برابر طبقة مالك ،پرده برمي دارد.
او به خوبي نشان مي دهد که اين دشمنيها و اختالفات طبقاتي چگونه در جامعة آن زمان ايران،
منجر بهترور شخصیتهاي درباري شد .گورکي نیز بهعنوان نويسندة طبقات فرودست جامعة
روسیه ،با شدت بیشتري شکاف طبقاتي در اجتماع روسیة تزاري را در آثار مورد نظر ،بهتصوير
ميکشد .او به خوبي نشان مي دهد که اغلب مردم روسیه چگونه بهفقر خو گرفته اند و اين فقر
را حاصل سرنوشت و تقدير خود مي دانند ،نه ظلم دربار تزار؛ هرچند که سرانجام شدت فقر
اجتماعي در روسیة سدة نوزده و بیست ،همانند ايران سدة بیست ،بهکینه و خصومت طبقات
پايین جامعه و ترور تزار منتهي شد.
 - 3از ديگر مباني اساسي مورد توجه درويشیان و گورکي ،پایان استثمار انسانها توسط
صاحبان سرمايه است .درويشیان در رمان چهار جلدي خود ،وضعیت اسفبار نظام ارباب -رعیتي
در مناطق غرب کشور را آشکار بیان ميکند .ظلم و فرمانروايي والیان و خانهاي محلي نسبت
بهساکن ان مناطق زير سلطة خود و برخورد سخت اربابان و خانها با خدمتکاران خود همانند
برده هاي دورة بدويگري ،از اين جمله است؛ اما در پايان؛ استثمار انسان در اين شرايط ،تسلط
کامل والیان و حاکمان محلي بر جان مردم و رعاياست که بهآساني اعتراض آنها را با گلوله و
شکنجه پاسخ مي گفتند .در روسیة تزاري نیز همانند ايران در دورة پهلوي دوم ،اربابان محلي و
صاحبان سرمايه ،داراي خدمتکاراني بودند که همانند بردهها آنان را مورد ضرب و جرح قرار
مي دادند و در مواقعي که ديگر بهآنها نیاز نداشتند ،آزادشان ميکردند؛ ولي نکتة مورد توجه و
متفاوت در روسیة تزاري ،به زنجیر کشیدن طبقة پايین جامعه ،به نام دين و مذهب است .در
واقع حاکمان از اين حربه براي خاموش نگاه داشتن طبقة فرودست استفاده ميکردند.
 - 4از بين بردن تفاوت و اختالف ميان روستایيان و شهرنشينان  ،از ديگر دغدغههاي
درويشیان و گورکي در ام تداد مباني اصلي سوسیالیسم است .درويشیان چندين مورد از ظلم و
ناعدالتي که توسط حکومت و حاکمان محلي نسبت بهروستايیان تحمیل ميشده ،در البالي
رمان خود بیان کرده است :مالیات و خراج سنگیني که توسط خانها و اربابان از روستايیان
بهزور گرفته ميشده و خريد محصوالت روستاييها که با مشقت فراوان تولید ميکردند ،با
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نازلترين قیمت ،از اين عوامل است .درويشیان اشاره ميکند که اين زورگوييها و بیدادگريها
نسبت به روستايیان ،سبب مهاجرت خیل عظیمي از آنان به شهرها در آن دوره از تاريخ ايران
شد .روستايیان در روسیة تزاري نیز وض عیتي مشابه روستايیان ايران داشتند و از کمترين
امکانات معیشتي و رفاهي برخوردار بودند؛ بهگونه اي که روستاها را مکاني ننگ و کثیف و
جايگاه زنان فاحشه مي دانستند .هم چنین مالیاتهايي که والیان محلي از مردم ميگرفتند،
شرايط نابسامان آنان را تشديد ميکرد .اين مالیاتها حتي در زمان قحطي نیز گرفته ميشد.
سرانجام چنین وضعیتي براي روستايیان روسي ،همانند روستايیان ايراني بود؛ با اين تفاوت که
روسهاي دهاتي در شهرها جايگاهي نداشتند و بهناچار به جنگلها فرار ميکردند.
 - 5مقابله با نظام مردساالرانة خانوادههاي ايراني و روسي و برابری حقوق زنان با مردان  ،اصل
مهم ديگري در تفکر آثار مورد بحث است .درويشیان با ديدي انتقادي از عرف جامعة آن روز
ايران در بارة تنبیه بدني زنان ياد ميکند .زناني که حق هیچگونه اعتراضي نسبت بهرفتار
خشونت آمیز مردان نداشتند و گاهي نیز بهآساني توسط مر دان از زندگي کنار گذاشته ميشدند.
زنان بدسرپرست نیز از کوچکترين فرصتهاي شغلي بي بهره بودند و با حمالي گذران عمر
ميکردند .اين بيقانوني جامعه و حکومت نسبت به حقوق اولیة زنان در دورة پهلوي دوم،
مشابه با وضعیت بغرنج زنان در روسیة تزاري است .گورکي در رمان «مادر» و «سهگانه» از
تنبیه فیزيکي زنان در خانوادههاي روسي بهعنوان عرف و رسم ياد ميکند؛ بهگونه اي که حتي
برخي زنان روسي اين امر را ناشي از کمعقلي خود در برابر مردان مي دانستند و همواره در
انتظار تنبیه فیزيکي از جانب شوهر خود بودند .گورکي بیان ميکند که زنان در چنین جامعه اي
حتي از کوچکترين سهم در اموال خانواده بي نصیب بودند.
 - 6مبحث آموزش همگانی و رایگان مبناي مهم ديگري در جريان سوسیالیسم در آثار مورد
نظر است .درويشیان در رمان «سالهاي ابري» همواره از کار کردن کودکان فقیر جامعه در
مکانهاي مختلف سخن ميگويد که به دلیل فقر و تنگدستي و فشار خانوادهها ،مجبور بهکار
کردن بودند .اين امر موجب عدم دسترسي آنان به آموزش و مدرسه بود .درويشیان بیان مي کند
که آموزش خوب و کافي تنها در اختیار فرزندان ثروتمندان جامعه بوده و مديران مدرسههاي
با امکانات شهر از ثبت نام ف رزندان فقرا اجتناب ميکردند .گورکي هم در آثار خود ،به خصوص
« دانشکدههاي من» بیان مي کند که بیشتر کارگران ،از میان کودکان بدسرپرست و فقیر بودند .او
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 شرايطي که تنها براي قشر.به روشني از شرايط سخت مراکز آموزشي تزاري انتقاد ميکند
.خاصي از جامعه تعبیه شده بود و بچههاي فقیر از اين شرايط بي بهره بودند
 از عوامل و اسباب بروز جنبشهاي انقالبي و سوسیالیستي،تمامي اين دغدغههاي اجتماعي

-  ايران محسوب مي1979  روسیه و1917 در دو کشور ايران و روسیه در امتداد انقالبهاي

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