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چکيده
پس از پیروزي انقالب اکتبر روسیه در سال  4042و استقرار نظام کمونیستي در اين کشور،
سرزمین شوراها به آرمانشهر بسیاري از روشنفکران آن زمان بدل شد .از آن جمله ،آندره ژيد
بود که طي دعوتي از سوي اتحادية نويسندگان شوروي در  4011به همراه تني چند از دوستان
خود ،به آنجا سفر کرد تا سرزمین رؤياهاي خود را از نزديك ببیند .اما آنچه ديد و در بازگشت
تحت عنوان بازگشت از شوروي نوشت حکايت از تأسف و نومیدي از تحقق آرمانهاي بزرگ
انسان قرن بیستم داشت .اين افسونزدايي آشکار در متن ژيد ،اما به سادگي حاصل نشده است
بلکه همزمان از تأثیرات و عواملي خبر ميدهد که طبق نظر میشل فوکو ،گفتمان قدرت در يك
دورة خاص را شکل ميدهند و بر انتخابهاي فردي و جمعي نويسنده اثر ميگذارند .ما در
اين مقاله تالش ميکنیم تا با استفاده از روش پژوهش تاريخي و با تکیه بر نظريات
تاريخگرايي نوين به درک کنش متقابل گفتمانهاي مرکزي قدرت و نقش آنها در فرايند
افسونزدايي از کمونیسم در نگاه ژيد بپردازيم.
واژگان کليدی :کمونیسم ،تاريخگرايي نوين ،گفتمان قدرت ،آندره ژيد ،بازگشت از شوروي،
افسونزدايي
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مقدمه
آندره ژيد ،نويسندة فرانسوي و برندة جايزة نوبل ادبیات به عنوان يکي از شاخصترين
نويسندگان فرانسوي قرن بیستم به شمار ميرود .آثار او در مکاتب مختلف ادبي ،از
سمبولیسم 4تا ادبیات ضداستعمارگرا 8دستهبندي ميشود و همگي ،به رغم تنوع و تفاوت از
يك ويژگي اساسي بهره ميبرند :شهامت در جستوجو و بیان حقیت.
در ابتداي سالهاي  ،4019ژيد نیز مانند بسیاري از روشنفکران عدالتخواه و تحت تأثیر
تبلیغات کمونیسم ،به اين ايدئولوژي نوظهور و رژيم شوروي عالقه و گرايش پیدا ميکند و
پس از دعوت رسمي از سوي اتحادية نويسندگان شوروي راهي اين کشور ميشود .اما ،اين
سفر که گمان ميرفت بتواند بازتاب مثبتي از حزب کمونیست کارگري در نشريات فرانسوي
ايجاد کند به انتشار کتاب «بازگشت از شوروري» منتهي ميشود؛ اثري که نويسنده در آن با
زباني بسیار ماليم و البته حزنانگیز از مواضع پیشین خود دربارة شوروي تبري ميجويد .اثر
ژيد در واقع حاوي اعترافات صريحي از فريبخوردگي اوست؛ نکتهاي که واقعبیني و
حقیقتپذيري اين روشنفکر فرانسوي را آشکار ميکند .اين موضوع به روشني قابل مشاهده
است ،اما ،نکته اينجاست که اين کتاب تنها اعتراضي توأم با افسونزدايي از آرمان کمونیسم
نیست ،بلکه همزمان وضعیتي را آشکار ميسازد که در آن بهگونهاي متناقضنما ،روشنفکر در
معرض تهديد و تأثیر گفتمانهاي مختلف قدرت قرار دارد .از اين منظر ،واکاوي جنبههاي
مختلف اين متن و در واقع سفر و ماجراجويي سیاسي آندره ژيد ،براي شناخت بافت سیاسي،
تاريخي و اجتماعي قرن بیستم میالدي از اهمیت چشمگیري برخوردار است .همانگونه که
آلبرت .جي .گرارد ،1منتقد و زندگينامهنويس اظهار ميکند ،آندره ژيد نمايندة میل متناقض و
متضاد روشنفکر مدرن به سوي آزادي فردي و تسلیم بيچونوچرا در برابر نهادهاي قدرت
است (گرارد .)viii
اين پژوهش به مطالعة اثر آندره ژيد به عنوان گونهاي بازنمايي تاريخي از دورة بین دو جنگ
جهاني ،و پويايي زندگي روشنفکري در فرانسة آن زمان ميپردازد .براي اين منظور طبق
نظريات مکتب تاريخگرايي نوين 1اين محصول ادبي نوعي ساخت زباني در نظر گرفته ميشود
که خود محصولي ايدئولوژيك يا نوعي ساخت فرهنگي است .از سوي ديگر ،بر اساس نظرية
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گفتمان قدرت میشل فوکو 4و نظرية متنیت تاريخ اسیفن گرينبالت ،8تاريخ پديدهاي است
پیچیده که در آن بین گفتمانهاي مختلف کنش متقابل برقرار ميشود و براي مثال ،متون ادبي،
طي فرآيندهايي با پیشرانههاي اجتماعي درهم تنیده ميشوند .در اين فضاي کنش متقابل،
تاريخگرايان نوين غالبا در پي کشف روشهاي براندازانة متون ادبي براي ابراز گفتمانهاي
ازدسترفته يا سرکوبشده هستند .در اين رابطه متن ژيد ،امکان بسیار خوبي براي مطالعة ما
فراهم ميکند .در واقع ،پرسش اصلي ما در اين پژوهش اين است که چگونه گفتمانهاي
مرکزي قدرت همزمان امکان جدايي ژيد از کمونیسم و دلبستگياش به اين آرمان را فراهم
ميسازند؟ براي پاسخ به اين پرسش ،ابتدا با بررسي شرايط و بافت تاريخي قرن بیستم در
فرانسه و مشخصا دورة تاريخي بین دو جنگ ،به تحوالت سیاسي ،اجتماعي ،نفوذ جريانهاي
روشنفکري و چگونگي گسترش ايدئولوژي کمونیسم در اين کشور خواهیم پرداخت .در ادامه
با تمرکز بر چرايي گرايش روشنفکران فرانسوي به شوروي و فرهنگ روسي ،برد و تأثیر
انقالب بلشويکي را بر ايدئولوژيهاي سیاسي در فرانسه مطالعه خواهیم کرد؛ موضوعي که با
تالش روشنفکران فرانسوي براي جلوگیري از گسترش فاشیسم در اين دورة ويژه از تاريخ
قابل توجیه است .در نهايت ،با لحاظ تأثیر بهسزاي گفتمان کاتولیسیسم در گرايش اين نويسنده
به کمونیسم ،مسئلة تعهد ژيد به عنوان روشنفکر نويسنده ،جذابیت شوروي به عنوان سرزمین
آزاديهاي جنسي و نیز جدايي او و همراهان سفرش از ايدئولوژي غالب اين دورة تاريخي،
زندگي ادبي و روشنفکري اين نويسنده را مورد واکاوي قرار خواهیم داد.
روش پژوهش
.1
1
روش مورد استفادة ما در اين مقاله «روش پژوهش تاريخي » است .اين روش به عنوان فرآيند
واکاوي معناي رويدادهاي گذشته ،با هدف تحلیل وقايع گذشته و تأثیر آنها بر وقايع زمان
حال در نظر گرفته ميشود .روش پژوهش تاريخي با فراتر رفتن از جمعآوري و انباشت سادة
وقايع تاريخي به بررسي انتقادي منابع ،تحلیل دادهها ،روايتها و شواهد ميپردازد .در اين
روش تالش ميشود تا به شیوهاي نظاممند تأثیرات گذشته بر شکلگیري و تحول دوران حاضر
بررسي شود (برگ و لون  .)482-19از اين رو ،بین زمان گذشته و حال پیوندي زمینهاي و
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بافتاري برقرار ميکند ،و در نتیجه هرگونه پرسش دربارة موضوعات دوران معاصر با محیط و
بافت اجتماعي و فرهنگي گذشته در ارتباط قرار ميگیرد .به عبارتي ،استفاده از مفاهیم پژوهش
تاريخي ميتواند در فهم مسائل فرهنگي و اجتماعي معاصر مؤثر واقع شود.
پژوهش تاريخي مبتني بر تفسیر معناي رويدادهاست و با کمك تحلیل منابع موجود و در
دسترس محقق ميشود .منابع دادهها در پژوهش تاريخي به دو نوع «منابع دست اول» و «منابع
دست دوم» طبقهبندي ميشوند که به ويژه نوع اول از اهمیت و ارزش شاياني برخورد است.
منابع دست اول به گزارشها و روايتهاي آن دسته از وقايعي اشاره ميکند که در اسناد،
نامهها ،آثار هنري ،ادبي ،يادداشتهاي مبتني بر مشاهدات مستقیم و مطبوعات بازنمايي
ميشوند .اين گونه منابع ميتوانند به شکل اصلي خود مورد استفادة پژوهشگران قرار گیرند و
يا به واسطههاي ديگري از جمله ترجمه بازتولید شوند .اين منابع اصیل دادهها از ارزشمندترين
و قابل اعتمادترين منابع پژوهش تاريخي در نظر گرفته ميشوند؛ چرا که در جريان و يا در
حوالي رويدادهاي تاريخي پديد ميآيند و يا توسط افرادي خلق ميشوند که يا در وقايع مورد
نظر تاريخي مستتقیما درگیر بودهاند و يا به عنوان شاهد حضور داشتهاند .اما بايد اين واقعیت
را در نظر داشت که اين منابع همگي تحت تأثیر ادراک و جهتگیريهاي مؤلف و يا گروه
ويژهاي هستند که اسناد و گزارشهايشان از رويدادهاي تاريخي باقي مانده است (گیون -2
.)101
چهارچوب نظری
.1.1
اصطالح تاريخگرايي نوين 4براي اولینبار توسط منتقد آمريکايي استیفن گرينبالت 8ابداع شد.
اين رويکرد در مطالعات تاريخي و ادبي بر پاية مطالعة همارز متون ادبي و غیرادبي متعلق به
يك دورة ويژه از تاريخ استوار است .به اين معنا که تاريخگرايي نوين اهمیت و برتري صرف
متن ادبي را ناديده ميانگارد .اين مکتب به جاي توجه به پیشزمینة ادبي و پسزمینة تاريخي،
به مطالعة يکسان متون ادبي و غیرادبي همراه با بررسي کنش متقابل بین آنها شناخته ميشود.
لويیس مونتروز 1اين رويکرد را با متنیت تاريخ و تاريخیت متن تعريف ميکند .در نتیجه،
تاريخگرايي نوين در مطالعات خود بر اهمیت اصلي و ابتدايي امر ادبي تأکید چنداني ندارد
(بري .)411
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مطابق با اين رويکرد ،در متون ادبي ،گفتمانها و ساختارهاي بالغي مختلف بهگونهاي
درهمتنیده با يکديگر کنش متقابل دارند .به گمان استیفن گرينبالت در رسالة «به سوي
بوطیقاي فرهنگ ،»4خودآگاهي روششناختي يکي از نشانههاي تمايزبخش تاريخگرايي نوين
در مطالعات فرهنگي است (گرينبالت .)482 :4009 ،بنابراين تاريخگرايي نوين فرآيند تولید
متن ادبي را نوعي کاربست عملي فرهنگي تلقي ميکند .از اين ديدگاه ،هنر از محصوالت،
کاربردها و گفتمانهاي فرهنگي خاص تشکیل شده است (گرينبالت.)41 :4022 ،
خالصه اينکه ،متون ادبي محصور در بافت و شرايط اجتماعي و اقتصادي ويژهاي هستند که
در آن تولید ميشوند و به مصرف ميرسند .اما نکتة مهم اين است که اين شرايط به هیچ عنوان
ثابت نیست و تاريخ بايد مدام در معرض بازنويسي و دگرگوني قرار گیرد .طبق اين ديدگاه،
متن ادبي بخشي از پیشرانههاي اجتماعي است که محصوالت فرهنگي ويژهاي به شمار
ميآيند و تأثیرات آن در ايدئولوژي همان فرهنگ آشکارا به نظر ميآيد .نوآوري تاريخگرايي
نوين نوعي بازشناسي است که طبق آن مطالعة تاريخ با مطالعة تاريخ حال حاضر همارز
انگاشته ميشود؛ به همین جهت تاريخ مدام در حال ساخته شدن ،نوشته شدن و دگرگون شدن
است ،برعکس عقیدة تاريخنگاران سنتي که تاريخ بايد به تشريح مقطعي خاص و پايانيافته
بپردازد (بنت و رويال .)482
تاريخگرايي نوين اصول و پیشفرضهاي خود را از نوشتههاي میشل فوکو ،فیلسوف فرانسوي
استخراج کرده است .نظرية پیچیده و بعضا متناقض فوکو با بازتعريف مفهوم تاريخ آغاز
ميگردد .برخالف بسیاري از مورخان گذشته ،فوکو تاريخ را به صورت خطي بررسي نميکند؛
او براي تاريخ آغاز ،میانه و پايان تصوري قائل نیست .به عقیدة فوکو تاريخ روندي غايتمند
ندارد و به سوي هدفي مشخص متمايل نیست .همچنین تاريخ نميتواند طبق ارادة فرد ،نهاد،
سلسله و يا قدرتي ماورايي تفسیر شود .در عوض تاريخ از منظر فوکو روابط دوسويه و
پیچیدهاي از گفتمانهاي مختلف اجتماعي ،سیاسي ،مذهبي و هنري است که مردم به واسطة
آن تفکر کرده و واقعیت موجود را درک ميکنند .از طرفي ديگر کنش متقابل بین گفتمانهاي
مختلف به صورت تصادفي نیست بلکه به اصول يكپارچه يا الگويي بستگي دارد که فوکو از
آن به عنوان اپیستمه 8ياد ميکند :به واسطة زبان و تفکر هر دورهاي از تاريخ درک خود را از
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واقعیت گسترش ميدهد و به همین ترتیب معیارهاي درست و نادرست و نیز قضاوتها
دربارة خوب و بد ارائه ميگردد (برسلر .)414
پيشينۀ پژوهش
.1.7
کتاب قرن روشنفکران 4نوشتة میشل وينوک 8به عنوان يکي از مهمترين منابع موجود در
ارزيابي نقش روشنفکران در صحنة فعالیتهاي سیاسي و اجتماعي فرانسه به شمار ميرود.
يکي از سه بخش اصلي اين کتاب با عنوان «سالهاي ژيد »1به نقش کلیدي آندره ژيد در
فضاي روشنفکري فرانسه پس از پايان جنگ جهاني اول ميپردازد .سالهايي که خطر يك
جنگ ديگر ،جنگي خونینتر از گذشته روشنفکران را در اين عقیده استوار کرد که تعهد آنان به
آزادي و دموکراسي يا به انديشههاي مقابل و مخالف آن ميتواند راه خروجي براي رهايي از
بنبست و جلوگیري از وقوع تراژدي بزرگ شود .میشل وينوک در مقالة ديگري با عنوان
«نويسنده به عنوان روشنفکر »1مسئلة تعهد را مورد مطالعه قرار ميدهد .به عقیدة او وظیفة
روشنفکر متعهد همان دخالت فردي يا جمعي در مجادالت و درگیريهاي سیاسي-اجتماعي
است .ماريا گوبینسکا 8در مقالة خود با عنوان بازگشت از شوروي آندره ژيد 1به بررسي ابعاد
مختلف سفر آندره ژيد در سال  4011به اين کشور به منظور کشف سرزمین موعود
روشنفکران مبادرت ميورزد .او در نوشتار خود ديدگاه سابقا آرمانشهرگرايانة ژيد دربارة
کمونیسم شوروي را بسیار ناامیدکننده ميداند .به عقیدة گوبینسکا اشتیاق آغازين ژيد به تقبیح
نظام کمونیستي تغییر ميکند؛ مسئلهاي که خود باعث طرد او از محیطهاي ادبي و سیاسي
ميگردد .فلورانس لويیزا تاکس 2در رسالة دکتري خود به نام همسفران شوروي آندره ژيد در
سال  24011بنیانهاي عالقهمندي فرانسه را به اتحاد جماهیر شوروي در دورة تاريخي بین دو
جنگ ،پیچیده توصیف ميکند .تاکس اينگونه نتیجه ميگیرد که اين بنیانها از چندين رشته
تشکیل شده بود ،رشتههايي گاهي واگرا ،گاهي درهمتنیده .برخي از آنها در قرن نوزدهم
پايهريزي شدهاند ،در حالي که برخي ديگر ريشه در پديدههاي قرن بیستم مانند جنگ جهاني
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اول ،انقالب روسیه و ظهور فاشیسم در اروپا داشتند .او چهار زمینة اصلي مورد عالقة ژيد و
همراهان سفرش را بدين ترتیب معرفي ميکند :اوال ،رشد عالقهمندي فرانسه به فرهنگ روسیه.
ثانیا ،تأثیر انقالب بلشويکي و اتحاد جماهیر شوروي در فرانسه هم از نظر ادبیات و
سازمانهاي مبتني بر ادبیات و هم از نظر ايدئولوژي سیاسي .سوم ،ظهور فاشیسم در اروپا و
چهارم ،جاذبة اتحاد جماهیر شوروي به عنوان سرزمین آزاديهاي جنسي.
نوآوري پژوهش پیشرو به زعم ما مطالعة اثر ژيد در بازنمايي بخشي از تاريخ اروپا ،در ساية
مکتب تاريخگرايي نوين و مشخصا تئوري گفتمان قدرت میشل فوکو است .اين پژوهش سعي
ميکند تالشي باشد براي واکاوي کنش متقابل میان گفتمانهاي مختلف قدرت در کتاب
بازگشت از شوروي؛ تالشي که با هدف درک گفتمانهاي مرکزي قدرت و رابطة آنها با امکان
افسونزدايي از کمونیسم در اثر ژيد صورت ميپذيرد.
فرضيۀ پژوهش:
.7
به نظر ميرسد فرآيند افسونزدگي در کتاب بازگشت از شوروي آندره ژيد در قالب کنش
متقابل بین گفتمانهاي مختلف قدرت رخ ميدهد ،گفتمانهايي که در نهايت بر اين فرايند
غلبه کرده و آن را بياثر ميسازند .از جمله اين گفتمانها ،ميتوان به تأثیرات فراگیر انقالب
شوروي و فرهنگ روسي ،اهمیت گرايشهاي جنسي ممنوعة آندره ژيد در جهتگیريهاي
ابتدايي او در رابطه با شوروي به عنوان سرزمین آزاديهاي جنسي ،اشاره کرد.
شرایط و بافتهای مختلف قرن بيستم ميالدی
.6
بافت تاریخی فرانسۀ قرن بيستم ميالدی
.6.1
خونینترين قرن تاريخ انسانیت ،جنگهاي جهاني ،جنگهاي ضداستعماري ،نسلکشيها و
قتلهاي دستهجمعي؛ ساية همة اين تهديدها سراسر بر قرن بیستم میالدي مشرف بود .درک
اين کشمکشها به واسطة درک گسترش ناسیونالیسم قابل توجیه است .کشمکشهايي که مردم
مختلف را در برابر يکديگر قرار داد و در نتیجة گسیختگي ايجاد شده به دنبال انقالب
بولشويکي حاصل گرديد؛ انقالبي که روسیه را به اتحاد جماهیر شوروي مبدل ساخت .به
همین جهت ،اين قرن به صحنة رويارويي ايدئولوژيك کمونیسم و مخالفان آن شبیه بود .از
طرفي ديگر ،گسترش نازيسم نیز به دنبال آنتيکمونیسم انتشار يافته در میان جوامع اروپايي به
وقوع پیوست .همچنین هراس از کمونیسم شوروي بیانگر جنگ سردي است که جهان را از
سال  4012به دو پاره تقسیم کرد .در اين میان فرانسه با ايفاي نقش محوري در صحنة تحوالت
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قرني حاضر شد که از آن به عنوان ملغمهاي از جنگهاي جهاني و جنگهاي استعماري ياد
ميشود .فرانسويان در اين کشمکشها همزمان به عنوان قرباني ،قهرمان و ضدقهرمان شناخته
ميشود .با اين همه ،نميتوان در برابر پیشرفتهاي شکلگرفته در اين قرن خوشبین نماند .در
فرانسة همین دوران بود که مسیر مدرنیته پیموده گرديد و فرآيند دموکراسي و آزادي در اين
کشور تسهیل شد (فايه .)114
جریانهای روشنفکری و تحوالت اجتماعی در فرانسه
.6.7

واژة روشنفکر 4از ديدگاه اجتماعي پس از ماجراي دريفوس ،8افسر محکوم به خیانت در
فرانسه پديدار شد .محاکمة اين افسر ارتش به عنوان يکي از بزرگترين بحرانهاي سیاسي و
اخالقي جمهوري سوم فرانسه شناخته ميشود (فرزانهدهکردي و فرهادي  .)412-412موضوع
مجرمیت اين افسر يهودي که به جاسوسي و افشاي اسناد محرمانة فرانسه به امپراطوري آلمان
محکوم شده بود ،باعث برانگیختگي گستردة افکار عمومي گرديد .در پي قضاياي مربوط به
دريفوس جامعة فرانسه به دو جناح کامال مخالف تبديل شد .طرفداران بيگناهي دريفوس و در
جبههاي ديگر ،ضددريفوسيها و طرفداران مجرمیت او (الوس  .)42بدين ترتیب مسئلهاي که
عليرغم وجهههاي سیاسي آن در اين رويارويي جلب توجه ميکند ،اعالم حضور گروه
جديدي از نويسندگان ،هنرمندان ،دانشگاهيها و دانشجوياني است که با عنوان پیشتازان
ارزشهاي جهاني به خود اجازة مداخله به صورت جمعي در مناقشههاي سیاسي ميدهند
(کريستف  .)10جبهة طرفداران دريفوس به واسطة استادان دانشگاه ،متفکران ،پزشکان ،وکیالن،
مدافعان ايدئولوژي خردگرايانه و کمکم با پیوستن چپها به رهبري ژان ژورس 1اعالم حضور
کرد .ژورس به عنوان يکي از چهرههاي شاخص سوسیالیسم پارلماني 1شناخته ميشد که بعدها
با عنوان اعضاي مستقل 8وارد صحنة فعالیتهاي سیاسي فرانسه شد .در همین دوران ،امیل
زوال 1و ژرژ کلمانسو 2وارد ماجراي دريفوس شدند .زوال در اولین مقالة خود راجع به
دريفوس اينگونه مينويسد که« :حقیقت در جريان است و چیزي نميتواند جلودار آن باشد
(کام  .)29زوال به زودي متوجه ميشود که براي دفاع از حقیقت بايد علیه دروغهاي بيشمار
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ناسیونالیستها و آنتيسمیتها مخالفت خود را اعالم کند؛ حقیقتي که توسط مراجع قدرت
انکار ميشود .بدين ترتیب زوال با نگارش نامهاي و ضمن اشاره به گرايشهاي ضديهودي
ارتش فرانسه حکومت مرکزي را محکوم ميکند که به کاپیتان دريفوس اتهامهاي واهي و بدون
شواهد وارد شده است .اين نامه با عنوان «من متهم ميکنم »4! ...در روزنامة اورور( 8سپیدهدم)

با سردبیري ژرژ کلمانسو با استفاده از واژة روشنفکر 1در معناي سیاسي آن به همة کساني
اشاره داشت که به دفاع از بيگناهي آلفرد دريفوس برخاسته بودند (کلمانسو  .)842بدين
ترتیب ،پیدايش واژة روشنفکر با تالش براي مداخله در امور سیاسي و اجتماعي به منظور دفاع
از حقیقت پیوند ميخورد .در ادامه ،نسلهاي بعد از اين روشنفکر خود را صاحب اين حق و
اعتبار دانستند که طرفدار نظام نويني باشند که به نام تودههاي مردم زحمتکش و در پي يك
انقالب سوسیالیستي در روسیه به حکومت رسیده بود و داعیة استقرار يك جامعة ايدئال را
داشت( .وينوک  .)2اين نظام نوين همان جهانبیني کمونیستي بود که روشنفکران بسیاري را در
سراسر جهان براي يك آرمان واحد متحد کرد .آرماني که شمار قابلتوجهي از اين افراد را
درگیر افسون جامعهاي بدون طبقه کرده بود .آنها همچنین فقط به انديشیدن و نوشتن بسنده
نکردند بلکه وارد میدان عمل شدند و تعهد اختیار کردند .پس از فجايع جنگ جهاني اول،
روشنفکران در برابر نظمهاي تازة جهاني به صلحباوري 1روي ميآورند ،و در اين میان ،انقالب
روسیه براي بسیاري از روشنفکران سرمنزل مقصود و مقدمهاي است براي يك جامعهاي
آرماني مطلوب ( .)0-48ژيد در همین کتاب بازگشت از شوروي ،اين شیفتگي به اتحاد
جماهیر شوروي را چنین بیان ميکند:
اکنون سه سال است که من احترام آمیخته به تعجب و عالقهام را نسبت به شوروي اعالم
کردهام .در آنجا دست به تجربة بيسابقهاي زده شده است که قلبوب ما را آگنده از امید
ميسازد و ما را از اين جهت منتظر پیشرفتهاي عظیمي ميکند و منتظر جهشي ميکند که
قادر باشد بشريت را به طور کلي به دنبال خويش بکشاند ...سرنوشت فرهنگ در افکار ما به
سرنوشت اتحاد جماهیر شوروي وابسته است و بدين جهت ما از آن دفاع خواهیم کرد( ...ژيد،
.)84-2 :4028
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گسترش ایدئولوژی کمونيسم در فرانسه
.6.6
حزب کمونیست اتحاد جماهیر سوسیالسیت شوروي 4در ماه مه سال  4042توسط بلشويكها
تشکیل گرديد و به عنوان محوريترين و تنها حزب سیاسي رسمي اين کشور تا سال 4009
شناخته ميشد .حزب سوسیال دموکرات کارگري روسیه 8در سال  4202آغاز به فعالیت کرد.
در سال  4091اين حزب به دو قسمت منشويك( 1اقلیت) و بلشويك( 1اکثريت) تقسیم شد.
بلشويكها به رهبري والديمیر لنین نیاي مستقیم حزب کمونیست اتحاد جماهیر سوسیالسیت
شوروي به شمار ميروند .اين حزب توانست در پي انقالب اکتبر  4042قدرت را به نفع خود
به دست بگیرد .بلشويكها سپس به واسطة خوانشي انقالبي و راديکال که لنین از نظريات
مارکس ارائه کرده بود ،راه رهايي از سرمايهداري و رسیدن به جامعة بيطبقه را مبارزة مسلحانه
ميدانستند .مدتي پس از انقالب اکتبر ،در سال  4089و به دنبال سومین کنگرة بینالملل که
توسط لنین طرحريزي شده بود ،حزب کمونیست فرانسه 8نیز تأسیس ميشود .حزبي که از اين
پس جايگاه ويژهاي را در جامعه و تاريخ روشنفکري فرانسه و جهان به خود اختصاص
ميدهد .به عقیدة اعضاي اين حزب ،جهان در محاصرة سرمايهداران است و همة منابع و
فعالیتهاي انساني توسط آنها استثمار ميشود .تالش اين گروه براي مبارزه با نابرابري
اجتماعي و توازن در توزيع ثروت از مهمترين فعالیتهايشان به شمار ميرود .از طرفي ديگر،
ميتوان اين حزب را دستکم از سه جهت از ديگر احزاب فرانسه متمايز دانست :اولي ،رابطة
آن با با طبقة کارگر ،دومي جايگاه آن در جامعة فرانسه و ديگري پیوند آن با کمونیسم
بینالملل (ايدرث .)4-48
بدين ترتیب آرمان کمونیسم بسیاري از روشنفکران فرانسوي را زير يك پرچم گرد هم آورد.
در اين میان ،آندره ژيد هم مانند بسیاري از روشنفکران برجستة همعصر خود به افسون
شوروي گرايید .اين روشنفکر در اين تجربه ،جايگزيني نويدبخش براي جوامع سرمايهداري
دوران خود ديده بود .او همچنین کمونیسم را به مثابه يك نقطة عزيمت نوين و الهامبخش در
راه سامانبخشي و بهبود جامعه و نوع انسان ميدانست .در سال  4018ژيد در خاطرات خود
اينگونه نوشت« :من هیچ چیز را به اندازة استراحت ،آموزش و فرهنگي که در شوروي هست،
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نميپسندم» (ژيد .)812 :4012 ،اين اظهار نظر بخشي از ديدگاه او دربارة خلق انسان نوين
همراه با اخالقیات و درک فرهنگي باالتر در سیستم کمونیستي به شمار ميرود .به عقیدة او
وجدان اخالقمدار ،نويسندة متعهد يا روشنفکر بايد از اتحاد جماهیر شوروي حمايت کند
(کانوا .)418
دورۀ بين دو جنگ و گرایش روشنفکران فرانسوی به شوروی
.0
گرایش روشنفکران فرانسوی به فرهنگ روسی
.0.1
گرايش فرانسه به اتحاد جماهیر شوروي در دورة بین دو جنگ ماهیتي پیچیده داشت .بخشي
از اين گرايش در قرن پیشین بنیان نهاده شده بود و بخشهاي ديگر آن ريشه در پديدههاي
قرن بیستم مانند جنگ جهاني اول ،انقالب روسیه و ظهور فاشیسم در اروپا داشت .چهار زمینة
اصلي را ميتوان در رابطه با گرايش ژيد و همراهان او به شوروي و فرهنگ روسي نام برد:
نخست ،رشد گرايش فرانسه به فرهنگ روسیه .دوم ،تأثیر انقالب و اتحاد جماهیر شوروي در
فرانسه هم از لحاظ ادبي و هم از لحاظ ايدئولوژي سیاسي .سوم ،ظهور فاشیسم در اروپا؛ و
چهارم ،جاذبة اتحاد جماهیر شوروي به عنوان سرزمین آزاديهاي جنسي (تاکس .)2
نفوذ و تأثير انقالب بلشویکی بر ادبيات و ایدئولوژیهای سياسی در فرانسه
.0.7
سالهاي بین دو جنگ در فرانسه با تالش بسیاري از نويسندگان اين کشور براي انعکاس
نگرانيها و دغدغههاي طبقه کارگر در ادبیات همراه است .همانگونه که جان فالور 4نويسندة
کتاب ادبیات و چپ در فرانسه 8اظهار ميکند ،در اين سالها سنت نوشتار عامیانه به منظور
توصیف جنبههاي مختلف زندگي طبقة کارگر پديد ميآيد (فالور  .)8طبقة کارگر که پس از
جنگ جهاني اول به فرآيند تبديل شدن فرانسه به يك کشور بسیار صنعتي کمك کرده بود ،در
اين دوران بیش از پیش درگیر فعالیتهاي سیاسي ميشود .بدين ترتیب ،دو مکتب ادبي در
فرانسه توسعه مييابند و ايدههاي گوناگوني را دربارة بهترين روش نماياندن ادبیات عامة مردم
ارائه ميدهند :مکتب پوپولیسم 1و ادبیات پرولتاريايي .1اما براي بررسي ويژگيهاي اصلي اين
دو مکتب ادبي و تأثیرات آنها از انقالب اکتبر  4042بايد بافت تاريخي و اجتماعي سالهاي
بین دو جنگ را در فراسه مورد توجه قرار داد (تاکس .)42
__________________________________________________________________________
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پس از انقالب اکتبر و تا سال  ،4084طي روندي که از قبل از جنگ آغاز شده بود اشکال ادبي
موجود پیشین منسوخ ميگردند .در اين دوران دولت بولشويك عالقهمند به پرورش نوعي
ادبیات بود که بتواند به واسطة آن مورد پشتیباني مردم قرار بگیرد .اين روند به سمت مکتب
ادبیات چپ افراطي گرايش پیدا کرد؛ مکتبي که بعدها توسط فوتوريسم 4بازتاب داده شد
(استروو  .)xvبراي نمونه ،والديمیر ماياکوفسکي 8شاعر و نمايشنامهنويس روس به عنوان يکي
از نويسندگان شاخص جنبش فوتوريسم در نظر گرفته ميشود .آثار او توانست اين جنبش
ادبي را در میان عامة مردم گسترش دهد و از آن به عنوان سالحي براي انقالب و پروپاگاندا
استفاده کند (همان) .با اين وجود ،اين نزديکي بین شاعران فوتوريست و دولت بدون چالش
نبود ،زيرا اختالفات اساسي بین آنها وجود داشت .با درک اين امر دولت همچنین از طريق راه
اندازي پرولکولت ،1يك سازمان دولتي در زمینة هنر و ادبیات با هدف فراهم کردن زمینههاي
آفرينش هنر کامال پرولتاريايي سعي در ايجاد يك هنر واقعي طبقاتي در خدمت ديکتاتوري
پرولتاريايي داشت (تاکس  .)81-2در گزيدة پیشرو ژيد سمپاتي و احساس عمیق همدلي که
با ديدن مردمان فرودست در او برانگیخته ميشود را ميتوان از تأثیرات انقالب و ادبیات
بلشويکي دانست:
ولي آن انبوه مردم فقیر که آن روز ميديدم از پیش روي ما ميگذرند ،در نظر من چیزي بس
احترامانگیزتر و تحسینآمیزتر از آنچه زيبايي است از خود نشان ميدادند .و چه بسا از آنها
را که آرزو ميکردم در آغوش بگیرم و روي قلبم بفشارم! در هیچ جاي دنیا به آساني و فوريت
اتحاد شوروي نميتوان با همة مردم -با هرکس که دلتان بخواهد -تماس عمیق و گرم برقرار
کرد و طرح مراوده ريخت .خیلي زود و گاهي فقط يك نگاه کافي است رشتههاي عالقه و
دوستي شديد در هم ميآمیزد .آري گمان نميکنم در هیچ جاي دنیا به اندازة شوروي و به
آساني آنجا آدم بتواند به صورتي عمیق و نیرومند احساس انسانیت را درک کند .صرفنظر از
اختالف زبانها من هرگز و در هیچ نقطهاي از دنیا اينقدر صمیمانه خودم را رفیق و برادر
ديگران احساس نکردهام (ژيد.)12-2 :4028 ،
گسترش فاشيسم در اروپا
.0.6
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در سال  ،4018اولین کنگرة بینالمللي نويسندگان براي دفاع از فرهنگ 4در شهر پاريس برگزار
ميشود .اين کنگره به عنوان يکي از مهمترين رخدادهاي ادبي تاريخ قرن بیستم قلمداد
ميشود .اهمیت آن نیز در نگاه نخست به دلیل حضور شمار قابلتوجهي از مشارکتکنندگان
از سي و هشت کشور مختلف در نظر گرفته ميشود .در میان افراد اسامي نويسندگان

برجستهاي چون لويي آراگون ،8آندره برتون ،1برتولت برشت ،1آندره ژيد ،آندره مالرو 8و ...
ديده ميشود .باري ،براي درک اهمیت اين رخداد ،الزم است تا با توجه به زمینههاي سیاسي،
به عمق پیوند آن با گرايش فضاي ادبي فرانسه به شوروي پي برد .پیش از اين کنگره ،فرانسه
در سال  4081شوروي را به صورت رسمي به رسمیت شناخت .گسترش نفوذ فاشیسم در
ايتالیا و ظهور آلمان نازي نیز از طرفي ديگر زمینههاي عالقهمندي فرانسه و شوروي را تعمیق
بخشیدند .در نهايت ،پیر ناوال ،نخستوزير فرانسه و ژوزف استالین ،رهبر کمونیست شوروي
در سال  ،4018قرارداد همکاري دوجانبة فرانسه-شوروي را امضا کردند .بدين ترتیب ،دو
کشور که سابقا يکديگر را دشمن ميشناختند ،رشتههاي دوستي را بیش از پیش ايجاد کردند.
پس از به قدرت رسیدن هیتلر در سال  4011و سرکوب گستردة کمونیستها در آلمان ،مرکز
مبارزههاي ضدفاشیستي از برلین به پاريس منتقل شد .احساسات ضدفاشیستي پس از بحران 1
فورية سال  14011تشديد يافت .در اين هنگام خطر گسترش فاشیسم در سراسر فرانسه
احساس ميشد ( .)10-19نیکول راسین-فورلو 2از اعضاي کمیتة مراقبت روشنفکران
ضدفاشیست 2در کتاب خود نويسندگان کمونیست در فرانسه 04089-4011 :بر ضرورت
مبارزه با فاشیسم و همراهي با جريان ضدفاشیست شوروي اينگونه تأکید ميکند:
اين نزديکي میان حزب کمونیست و روشنفکران به واسطة جايگاه و نقشي توجیه ميگردد که
حزب در تحرکات ضدفاشیستي فرانسوي و جريان همدلي و موافقتي که بیش از پیش قوت
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گرفته و نويسندگان را به سوي اتحاد جماهیر شوروي ،کشور سوسیالیسم و کشوري که آزادانه
تمايالت ضدفاشیستي دارد ،ميکشاند .پیش از اين در بسیاري از بیانیههاي سیاسي که تأکید
آنها بر مقاومت علیه فاشیسم ،مبارزه براي صلح ،آزادي و نان مجسم گرديده ،اين نزديکي در
زمینة فرهنگي دنبال شده است (راسین-فورلو .)198
زندگی ادبی و روشنفکری آندره ژید
.6
ژید و مسئلۀ تعهد
.6.1
ژيد فعالیتهاي ادبي و سیاسي خود را به صورت جدي از دهة  89آغاز کرد .در همین دوره
ژيد توانست پس از اثبات خود به عنوان نويسندهاي توانمند و نمايندة نسلي که براي
آزاديهاي فردي مبارزه ميکرد ،به اوج شکوفايي ادبي خود نائل گردد .ژيد به زودي متوجه
شد که تأکید بر نشان ويژة فردگرايي بورژوازياش در آن دورة ويژة تاريخي نابهجا جلوه
ميکند .از طرفي ديگر ،به گمان ژيد ،تعهد اجتماعي و انقالب ميتوانست به عنوان منبع
آفرينش هنري در نظر گرفته شود .بدين ترتیب ،در طي يك دورة دهساله که با گسیختگي از
آرمان کمونیسم در سال  4011خاتمه مييابد ،ژيد به عنوان روشنفکري متعهد و به روشهايي
مختلف با جامعة خود کنش متقابل داشت .به عقیدة او با تغییر در پیشرانههاي اجتماعي،
تغییرات در جامعه نیز میسر ميشد .تعهد براي ژيد پیش از هر چیز مسئلهاي شخصي به منظور
دفاع از حقیقت در نظر گرفته ميشد .اين مسئله براي ژيد در کنشگري انتقادي از جامعه نهفته
بود و مي توانست از بیان گرايش جنسي خود تا از دفاع آزادي زنان ،انتقاد از نظام قضايي
فرانسه ،استعمار ،تهديد فاشیسم براي تمدن اروپا ،افسون کمونیسم و جنگ جهاني دوم متغیر
باشد (هوالندر .)418-414
تعهد آندره ژيد در واقع چیزي بیش از نسخهاي عمیقتر و متفاوتتر از فعالیتهاي هنري او
ارائه نميکند .ردپاي اين موضوع را ميتوان در سه مرحله در آثار او مشاهده کرد :تعهد
شخصي از سال  4092تا سال  4042با انتشار کوريدون ،4تعهد اجتماعي از سال  4088تا 4080
در کتاب سفر به کنگو 8و بازگشت از چاد 1و در نهايت تعهد سیاسي از سال  4019تا سال
 4012با کتاب بازگشت از شوروي و تنقیح بازگشت از شوروي .همة اين آثار نمونههاي
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درخشاني از تعهد و حقیقتپذيري ژيد به شمار ميرود که در دورههاي مختلفي از فعالیتهاي
ادبي اين نويسنده بازنمايي گرديدهاست (کانوا .)41-8
شوروی و جذابيت آن به عنوان سرزمين آزادیهای جنسی
.6.7
نظرات و نقلقولهاي آندره ژيد دربارة خانواده با جهتگیري رژيم شوروي و سیاستهاي
ضد بورژوازي آن در رابطه با اين نهاد همسويي داشت .همین موضوع تقدير و ستايش ژيد را
نسبت به شوروي برانگیخت .رفتار ژيد بیشتر ريشه در گرايشهاي هوموسکسوالیتة او داشت.
همین مسئله باعث شد که او نسبت به قواعد سفت و سخت زندگي خانوادگي فرانسوي پايبند
به نظر نیايد .ژيد به شوروي به عنوان سرزمیني نگاه ميکرد که از محدوديتها و قراردادهاي
سنتي گسیختهاست؛ جايي که در آن آزاديهاي نوين در حال شکوفايي است .عالوه بر مسئلة
آزادي هنري ،معیار مهم ديگري براي ژيد وجود داشت که میزان تکثرگرايي و آزادي را در
جامعة شوروي ميسنجید :سرنوشت هوموسکسوئلها (مارشال  .)18در سالهاي پس از
انقالب اکتبر قوانیني تصويب شد که آزادي زنان را نسبت به گذشته بیشتر تضمین ميکرد:
قوانیني از قبیل طالق و سقط جنین که بازنمايندة پیشرفتهاي چشمگیري بودند که در
شوروي براي دفاع از آزادي زنان و آزادي جنسي تالش ميشد .در نتیجه ،گرايش روشنفکران
فرانسوي در اين دوره به سرزمین شوروي که در آنجا بر برابريهاي جنسي تأکید

ميشدهاست ،ناگزير به نظر ميرسد .براي مثال ،آندره ويولیس ،4روزنامهنگار و نويسندة زن
فرانسوي ،دلیل عالقهمندي خود نسبت به شوروي را اينگونه بیان ميکند:
«اگر انقالب اکتبر هنوز مرا شگفتزده ميکند ،پیش از هر چیز به خاطر کاري است که هم از
لحاظ اخالقي و هم از لحاظ قانوني براي زنان انجام دادهاست .زنان در عشقوزري و ازدواج
آزاد هستند ،مادرانگي براي آنها پیش و پس از تولد فرزاندانشان از ارزش بااليي برخوردار
است ،زنان از حقوق مدني و سیاسي برخوردارند ،زنان روس عالوه بر اين در فعالیتها و
مسئولیتهاي اجتماعي شريك مردان هستند .زنان نه تنها همراهان مردان هستند بلکه با آنها
برابرند( ».ويولیس )8
ژيد باور داشت که درجة بااليي از آزاديهاي جنسي در شوروي وجود دارد .عالوه بر اين ،به
گمان او ،همة افراد بايد طبق ايدئولوژي کمونیسم با يکديگر برابر باشند .در واقع ،اينگونه به
__________________________________________________________________________
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نظر ميرسید که شوروي پیشتاز دنیايي نوين باشد ،جايي که در آن بروز خالقیتهاي هنري به
آزاديهاي جنسي مربوط است (تاکس  .)82-0اما اين توهم به زودي از میان ميرود و
اندکاندک ژيد با واقعیت زندگي هوموسکسوئلها و چگونگي رفتار با اين گروه از سوي
شوروي روبهرو ميشود .نکتهاي که ذهن خواننده را کمکم با افسونزدايي از اين سرزمین از
طرف ژيد آماده ميسازد:
اما از نظر مارکسیسم در مورد بچهبازي و عالقهمندي به جنس موافق که مسئلة کهنهتري است
چگونه بايد قضاوت کرد .در شوروي اينگونه آدمها را به عنوان آدمهاي ضدانقالبي محکوم به
تبعید پنج ساله ميکنند .با اين شرط که اگر پس از تبعید نیز اين عادت از سرشان نیفتاده باشد
از نو همان تبعید از سر گرفته خواهد شد( .چون عدم شباهت با ديگران حتي در مورد مسائل
جنسي نیز باعث تکفیر سیاسي ميشود( ).ژيد)21 :4028 ،
سفر آندره ژید به شوروی و افسونزدایی از کمونيسم
.4
آندره ژید بين بين فردگرایی رخنهناپذیر و تعهد ناگزیر
.4.1
در سال  ،4018مؤسسة ان.ار.اف ،انتشار کتاب خاطرات  4014را منتشر کرد .کتابي که در آن
ژيد احساسات خود را نسبت به کمونیسم شوروي ابراز ميکند .انتشار اين کتاب منجر به
برانگیختن بهت و حیرت نويسندگان فرانسوي ميگردد .بدين ترتیب دو نوع نگرش دربارة
ژيد پديدار ميشود :اولي نگرش افرادي مانند فرانسوا مورياک 4بود که نميتوانستند اين گونه
تحولي را در ژيد مشاهده کنند ،به اين خاطر که ژيد تا پیش از اين طرفدار سفت و سخت
فردگرايي 8بود و حال به آرمان اشتراکي و جامعة بدون طبقه روي ميآورد .ديگري اما ،نگرشي
است پرشور و اشتیاق :بايد توجه داشت که کمونیسم براي ژيد يك انتخاب شخصي بود،
هیچکس او را مجبور به پیروي از اين آرمان نکرد .کمونیسم براي ژيد بازنمايي نوعي
ماجراجويي ذهني و تمايل معنوي نوين انسان در نظر گرفته ميشود (لوپاپ  .)129يادآوري
اين نکته ضروري است که طبق گفتة ژيد در کتاب خاطرات  ،4011چیزي که ما را به سوي
کمونیسم متمايل ميکند مارکس نیست ،بلکه انجیل است (ژيد.)12 :4028 ،
اين مرحله از زندگي ژيد مطابق است با زماني که شوروي تالش ميکرد تا از انزوا خارج شود
و در فرانسه اعضاي حزب کمونیست از طرفداران خود به گرمي استقبال ميکردند ،همچنین
در اين زمان بسیاري از روشنفکران چپ خواستار پیوستن به مجمع نويسندگان و هنرمندان
__________________________________________________________________________
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انقالبي 4بودند .به عقیدة لوپاپ ،مسئلهاي که باعث گرايش ژيد به شوروي شد ،بعد مذهبوارة
کشوري نوين و انساني نوين بود (همان) .اما با اينکه ژيد هرگز به طور رسمي عضو هیئت
کمونیست نبود ،بايد دربارة گرايش او به ايدئولوژي و آرمان کمونیسم صحبت کرد .با اين
وجود ،در نظر گرفتن اين مسئله نیز ضروري است که ژيد در چه موقعیتي قرار داشت؛ بيتاب
از اينکه ميتواند به عنوان روشنفکري متعهد عمل کند .او اينگونه تالش کرد تا تعادلي بین
فردگرايي رخنهناپذير و تعهد ناگزير خود برقرار کند ،به خصوص براي نزديکان و خوانندگان
خود که از گرايش ايدئولوژيك او متعجب شده بودند ،الزم به يادآوري است که ژيد در
خاطراتش ،داليل اين انتخاب و ترديد متعاقب او نسبت به آرمان کمونیسم را بیان ميکند
(گوبینسکا .)11
شوروی و افسونزدایی از اسطورهای سياسی و ادبی
.4.7
در نوامبر سال  ،4011در کتابفروشيهاي فرانسه ،کتاب بازگشت از شوروي نوشتة آندره ژيد
منتشر شد .شخصیت برجستة مؤلف و محتواي انتقادي اثر ،بالفاصله با انتشار بیش از
 489.999نسخه از کتاب ،باعث برانگیخته شدن انتقادات «جبهة ملي» و انتشار صدها يادداشت
و جوابیه نسبت به اثر ژيد گرديد .ژيد هم کمي بعد با انتشار کتاب تنقیح بازگشت از شوروي
اقدام به پاسخگويي به اين واکنشها نمود .اين جنجالها در صحنة سیاسي و فرهنگي فرانسه
تبديل شد به يکي از معماييترين دورانهاي حزب کمونیسم که اروپا به خود ديدهاست.
شايان ذکر است سالهاي  4089تا  ،4029با گرايش بخش قابلتوجهي از افکار عمومي دنیاي
غرب نسبت به انقالب اکتبر و ايدئولوژي کمونیسم متمايز ميگردد .از سال  ،4042شوروي
جوان با مطرح کردن خود به عنوان مدلي براي اروپا و آمريکا ،مبارزهاي طوالنيمدت را آغاز
کرد که سالح جداييناپذير آن گسترش قدرت و نفوذ خود بود .تبلیغات سیاسي آشکار يا
پنهان ،انتشار گستردة تصويري مثبت از رژيم جديد ،بیش از هر چیز وابسته به دعوت میهمانان
خارجي و نوشتن يادداشتهايي تمجیدآمیز از سوي آنان در بازگشت از اين سرزمین بود .از
آغاز سالهاي  ،4089اين حرکت باعث جريان يافتن موجي از نوشتههاي انتقادي گرديد .اما
پس از مدتي مجموعههايي با عنوان«بازگشت از شوروي» منتشر ميشد و به موضوع مشاجرات
قلمي مخلتفي بدل ميگرديد .اين نوشتهها که انتشارشان تا سالهاي  4029نیز ادامه داشت ،با
__________________________________________________________________________
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توصیف تملقجويانه و کورکورانه از شوروي مخالفت ميورزيدند .تضاد بین گیرايي و
جذابیت جهاني انقالب اکتبر و واقعیت شوروي با آگاهي دربارة سرکوب میلیونها قرباني و
هزينههاي اقتصادي و اجتماعي سیستم شوروي ،بیشتر آشکار ميشد (کوره  .)0-49ژيد اما،
خیلي پیشتر از ديگران ،توانست با بازنمايي زنده از واقعیت شوروي از اين اسطورة سیاسي
پرده بردارد:
آنچه چه در حال حاضر در شوروي از مردم ميخواهند پذيرفتن بيچون و چراست .همرنگ
جماعت شدن است .آنچه که از مردم ميخواهند و درين خواستن اصرار ميورزند تأيید و
تمجید تمام آن چیزهايي است که در اتحاد شوروي ميگذرد .و به خصوص در پي آنند که اين
تأيید و تمجید از روي بيمیلي نباشد .صمیمانه باشد و حتي از سر شور و هیجان نیز باشد .و
تعجبآورتر از همه اينکه موفق هم ميشوند .از طرف ديگر کوچكترين اعتراض و
کوچكترين انتقاد نهتنها موجب شديدترين زجرهاست بلکه فورا خفه هم ميشود .و من
ترديد دارم که اين روزها در هیچ مملکت ديگري حتي در آلمان هیتلري آزادي فکر و انديشه
اين قدر کم باشد و افکار مردم اين قدر محدود و ترسان و حتي وحشتزده و به صورت
بندگي درآمده باشد! (ژيد)20 :4184 ،
بازگشت از شوروی ژید به عنوان گونهای بازنمایی تاریخی
.2
اثر ژید به عنوان منبع دستاول تاریخی
.2.1

کتاب بازگشت از شوروي ،منبعي است که شامل شواهد گفتاري و نوشتاري زيسته از آندره
ژيد به عنوان نويسنده/شاهد وقايع تاريخي ويژهاي از قبیل پیدايش ،تحول و گسترش کمونیسم
به دنبال انقالب اکتبر  4042ميگردد .اين اثر محصول و نتیجة مستقیم دريافت و درک اين
مجموعه رخدادهاي تاريخي و همچنین تجربة منحصر به فرد سفر اين روشنفکر و همراهانش
به سرزمین شوروي است (برگ و لون  .)414آندره ژيد در کتاب خود ،تاريخ روشنفکري را
در فرانسه بر اساس شواهد و رويدادهاي واقعي و زيسته نقل ميکند .اين شواهد و و وقايع را
ميتوان به دو دورة زماني پیش و پس از سفر به شوروي دستهبندي کرد .اين تاريخنگار با
مشاهدة مجموعة اين رويدادها يا طبق نقلقولهاي پیشین شاهدان در تالش است تا توصیفها
و تحلیلهايي علمي از گسترش و تحول مربوط به کمونیسم عرضه کند .اين نوع توصیف و
تحلیل از دورهاي ويژه از تاريخ به واسطة نوعي سیستم ارتباط زباني يعني همان متن بازنمايي
و بازتولید ميگردد .در نتیجه ،تاريخنگاري ژيد با نوعي روايتپردازي دربارة گذشته همراه
است که در رابطهاي بینامتني با متون مختلف ،گذشته را شکل ميدهد .متن ژيد در نهايت به
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عنوان نوعي کنش فرهنگي ،بيآنکه در دام عینیتگرايي مطلق بیفتد ،به واسطة تأويل و تفسیر
و به کمك ماهیت زباني متن خود نه تنها با نگاهي علمي ،بهروز و ژرف به بیان افسونزدايي از
کمونیسم ميپردازد ،بلکه جايگاه اين تاريخنگار را از نويسندهاي خنثي به هويتي با خاستگاه
عقیدتي و فکري خاص تبديل ميکند (نجومیان .)142-2
آندره ژید و تاریخ روشنفکری در فرانسه؛ بازنمایی یا روایتپردازی
.2.7
تفاوت روش تاريخمحور میشل فوکو با تاريخنگاري سنتي پرهیز از توصیف وقايع تاريخي،
طي سلسلهاي از علتها و معلولهاست .به عقیدة فوکو تاريخ را توالي اپیستمهها يا
مجموعهاي از شناختهاي علمي ،دانش يك دورة ويژه از تاريخ و پیشفرضهاي مربوط به
آن تشکیل ميدهد .براي مثال از نظر تاريخنگاري سنتي ،رخدادي مانند گرايش روشنفکران
فرانسوي به کمونیسم ،به عنوان نقطة عطف تاريخ در نظر گرفته ميشود .در اين مورد ،روايت
تاريخي به گونهاي طرح ميگردد که همة اتفاقها به اين رويداد مهم تاريخي ختم ميشود؛ به
اين معنا که همة رخدادهاي تاريخي زير چتر گفتماني ويژهاي قرار ميگیرند .اما تاريخگرايان
نوين ،اين گونه روايتي کالن را رد ميکنند و بدين ترتیب از پسنگري و خالصه شدن همة
رويدادهاي تاريخي به يك واقعة بزرگ اجتناب ميگردد (پورحسن ،رمضاني  .)1باري ،براي
بازنمايي فرآيند افسونزدايي از کمونیسم در اثر ژيد نبايد تاريخ را به صورت رشتهاي از
علتها و معلولها دانست؛ چراکه ،در اين ديدگاه ،تاريخ نقطة پاياني ندارد و غايتگرا نیست.
اگر آرمان کمونیسم براي روشنفکر دورة بین دو جنگ جهاني نوعي ماجراجويي ذهني و تمايل
معنوي نوين انسان در نظر گرفته ميشود ،براي تاريخ نگار يك قرن بعد معرفت دورهاي
تاريخي است که از طريق زبان و تفکر درک خود را از طبیعت واقعیت يا چیزي که حقیقت را
ميسازد ،ارائه ميکند .اين معرفت همچنین ،معیارهاي رفتاري قابل قبول و غیرقابل قبول و
ارزشهاي ويژهاي را تحمیل ميکردهاست (برسلر  .)414به عالوه اينکه ،تاريخنگار نوين با
مطالعة اثر ژيد به دنبال کشف هدف مشخصي که نويسنده در حال حرکت به سوي آن باشد،
نیست؛ بلکه از دريچة زمان حال به نقطهاي در گذشته مينگرد و اين تاريخ بدين صورت مدام
در حال دوباره نوشتن شدن است .در اين گزيده که از فصل نهايي کتاب بازگشت از شوروي
انتخاب شده است ،تاريخنگار نوين ميتواند با درکنار هم قرار دادن گفتمانهاي غالب دوران
نظیر گفتمان روشنفکري و کمونیسم تقابل اين دو را نمايان سازد و بدين ترتیب
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حقیقتجويي روشنفکرانة ژيد را که تمايزبخش دورة ويژة تاريخي اين نويسنده است ،به
عنوان معرفت غالب در بازنمايي متني ژيد ارائه دهد:
 ...و تازه از اين پس بود که غمي ناشناخته دلم را ميفشرد و مرا درين ترديد نهاده بود که در
برگشت به پاريس چهها بايد بگويم؟ چگونه به سؤاالتي که از پیش ميدانم چیست و
احساسشان ميکنم جواب بايد بدهم؟ شايد انتظار دارند که يكجا دربارة تمام قضايا قضاوتي
کنم و دربست نظر خود را بدهم .چطور ميتوانم توضیح بدهم که در اتحاد جماهیر شوروي
من گاهي چنان گرم از نظر اخالقي ميشدم و گاهي چنان يخ ميکردم؟ آيا بروم و باز از عشق
و عالقة خويش به شوروي دم بزنم؟ و ايرادها و اعتراضها را پنهان کنم و تأيیدکنان از آنچه
در شوروي ديدهام دروغ بگويم ،نه؟ کال احساس ميکنم که با چنین رفتاري در عین حال که به
شوروي خدمتي نکردهام ،نسبت به هدفي نیز که شوروي در انظار ما از آن دم ميزده است،
خیانت کردهام .اشتباه بسیار بزرگي است اگر کسي بخواهد هر يك از اين دو را به صورتي
عمیق به ديگري وابسته بداند .چون درين صورت ممکن است مسئول آنچه را که در شوروي
ميگذرد ،و ما از همانهاست که به شکايت درآمدهايم ،همان هدف اصلي دانست (ژيد:4028 ،
.)491
کنش متقابل بين گفتمانهای مختلف در اثر ژید
.2.6
گفتمان را به صورت ساده ميتوان به عنوان زبان مورد استفاده به کار برد .منظور از زبان مورد
استفاده مجموعهاي از قواعد ،ترجیحات و استثنائاتي است که زبان را به بافت (کنتکست)
وصل ميکند (کامالو ،ايکنا  .)429گفتمان را همچنین ميتوان توالي واژگان و جمالتي دانست
که حاوي بیان احساسات و افکار ماست .اين برساختة زباني با فراتر رفتن از زبان ،عناصر
فرهنگي ،اجتماعي ،تاريخي ،اقتصادي و ...را نیز در بر ميگیرد .به عقیدة فوکو گفتمان را بايد
سیستم فکر ،دانش يا ارتباط دانست که تجربة ما را از جهان شکل ميدهد .از آنجايي که تغییر
در گفتمان به معناي تغییر در شیوة درک جهان است ،گفتمان را ميتوان به عنوان دريچهاي رو
به قدرت دانست .در نتیجه گفتماني که بتواند گسترش يابد و يا توانايي جلوگیري از پیشرفت
گفتمانهاي ديگر را داشته باشد صاحب قدرت است .بدين ترتیب گفتمان تاريخي را نیز بايد
با توجه به معیارهاي تحمیلي از سوي معرفت ويژة آن دورة تاريخي و روابطش با ديگر
گفتمانهاي موجود مطالعه کرد (برانیگان  .)11-10حال براي تحلیل فرآيند افسونزدايي از
کمونیسم در اثر ژيد بايد به بررسي ساختار و روابط بین گفتمانهاي مختلف پرداخت .براي
اين منظور ميتوان اينگونه نتیجه گرفت که دورة تاريخي بین دو جنگ جهاني صحنة ورود
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دکترينهاي مختلف سیاسي ،اقتصادي و اجتماعي در اروپا بود .از طرفي اوج فعالیتهاي
نويسندگان روشنفکر و متعهد در فرانسه با ورود آنان به حوزة عمومي و مسئولیتپذيري
سیاسي و اجتماعيشان متمايز ميگرديد .در همین دوره تمايل اين افراد به فرهنگ روسي به
دنبال ترجمة آثار ادبیات روسي به زبان فرانسه به اوج خود رسیده بود .به عالوه ،در سالهاي
بین دو جنگ در فرانسه شاهد افزايش عالقهمندي بسیاري از نويسندگان اين کشور براي
انعکاس زندگي طبقة کارگر در ادبیات هستیم؛ مسئلهاي ريشهدار در انقالب اکتبر  4042که در
پي آن طبقة کارگر بیش از پیش از آگاهي سیاسي بهرهمند شد .به همین ترتیب در همین دوران
دو جريان ادبي مختلف که به دنبال بازنمايي مردم بودند پا گرفت :پوپولیسم و ادبیات
پرولتاريايي .دورة پس از انقالب اکتبر و تا سال  ،4084دورة ادامة تجزية اشکال ادبي موجود
در شوروي است .در اين میان دولت بلشويك مشتاق پرورش نوعي ادبیات بود که بتواند
پشتیبان ايدئولوژيهاي خود باشد .اين جريان به مکتب چپ افراطي حیات بخشید و کمي بعد
توسط فوتوريستها به اشکال ديگر بازنمايي گرديد .رشد حمايت آلمانيها پس از  4011از
هیتلر و ظهور فاشیسم در آنجا ،منافع فرانسه و اتحاد جماهیر شوروي را به هم نزديك کرد.
در اين دوران سرکوب روزافزون کمونیستها در آلمان تشديد شد و مرکز فعالیتهاي
ضدفاشیستي از برلین به پاريس منتقل گرديد .سفر ژيد به اتحاد جماهیر شوروي در ژوئن
 4011به همراه دوستانش ،بنا به همة اهداف ،يك سفر ديگر در سنت طوالني چنین سفرهايي
بود که به سالهاي بعد از انقالب اکتبر بازميگشت .براي سفر به شوروي دعوت شدن از سوي
مقامات رسمي ضروري بود و در نتیجه فقط کساني که به عنوان دوست تصور ميشدند،
ميتوانستند به اين کشور سفر کنند .عالقة آندره ژيد نیز به اتحاد جماهیر شوروي در دهة
 4019با ديدگاه رايج در میان محافل روشنفکري غرب منطبق بود که شوروي سرزمیني است
که هم نويدبخش برابري به نظر ميآيد و هم به عنوان پادزهر فاشیسم عمل ميکند .اين ديدگاه
مدام توسط سازمانها و احزاب کمونیست حمايت ميشد .اما عالقة ژيد به فرهنگ روسیه
ريشهاي طوالنيتر داشت که سابقة آن به سخنرانيهاي خود او در مورد داستايوفسکي در سال
 ،4088و همکاري او با ژاک شیفرين 4در ترجمة متون قرن نوزدهم روسي به فرانسه ميرسید
(تاکس .)81
__________________________________________________________________________

Jacques Schiffrin
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الزم به ذکر است که ابتدا عالقة ژيد نسبت به کمونیسم به واسطة فعالیتهاي ضداستعماري او
صورت گرفته بود .بین ژوئیة  4088و ژوئن  4081ژيد از کنگو بازديد کرده بود .او پس از اين
سفر سوءاستفادة نظام استعماري را در کتاب سفر به کنگو و بازگشت از چاد به شدت تقبیح
کرد .گرايش آندره ژيد به کمونیسم داللتي مذهبي نیز داشت (جواهري  .)11از نوشتههاي او
ميتوان اينگونه نتیجه گرفت که کمونیسم براي ژيد پاسخ به نیازي عاطفي در او بود که با
عباراتي نظیر «از قلب»« ،از احساس»« ،از فکر»« ،من همیشه کمونیست بودهام» يا «چیزي که مرا
به کمونیسم واداشت مارکس نبود بلکه انجیل بود» تجلي مييابد (گوبینسکا  .)11ژيد در جايي
ديگر اظهار داشت که «اگر براي توفیق اتحاد جماهیر شوروي الزم باشد از زندگيام بگذرم،
اين کار را خواهم کرد» (ئربار  .)14با اين حال همانطور که قب ال هم به آن اشاره شد ،يکي از
اصلي ترين عوامل گرايش به شوروي نه تنها تهديد فاشیسم از سوي آلمان بود بلکه به نظر
ميرسید که فاشیسم فرانسه را نیز از درون مورد تهديد خود قرار دادهاست .در همین دوره،
گرايش ژيد به کمونیسم زماني به وقوع پیوست که شوروي با تهديد فاشیسم دست و پنجه نرم
مي کرد و در تالش بود تا از انزوا خارج شود .در فرانسه نیز حزب کمونیست با پیروي از اين
روش روشنفکران چپ را که سابقا عضو انجمن نويسندگان و هنرمندان انقالبي بودند ،به خود
جذب کرد .به عالوه از لحاظ روانشناختي ،گرايش جنسي ممنوعة ژيد ،تصور او مبني بر
شوروي به عنوان سرزمین آزادي هاي جنسي و لزوم افشاي گرايش جنسي خود در آثارش،
جهت گیري اين نويسنده را از ابتدا نسبت به شوروي دگرگون کرد .چرا که در سالهاي پس از
انقالب اکتبر در شوروي قوانین مختلفي تصويب شد که محدوديتهاي گذشته را حذف
ميکرد و نويدبخش تداوم آزاديهاي جنسي و زنان به شمار ميرفت.
در نهايت ،هدف سفر ژيد به شوروي کشف کشوري جديد نبود ،بلکه کشف انسان نوين بود
(لوپاپ  .)129او که از سال  4011اشتیاق سفر به شوروي را داشت ،پس از عزيمت به اين
سرزمین ،انتظار تجربهاي بيسابقه و امیدي نو را براي انسانیت داشت که قلبها را سرشار
ميکرد .از اين رو ،توصیف ژيد از سرزمین شوراها آمیختهاي است از افسون و يأس .با اينکه
مشاهدات او باعث افسونزدايي شد ،اما همزمان ژيد تالش کرد اين مشاهدات را به واسطة
کلمات خنثي کند تا در نهايت بتواند انتقادهايي از چنین رفتار يا موقعیت غیرقابل پذيرشي را
کاهش دهد.
نتيجهگيری
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در اين مقاله تالش شد متن کتاب بازگشت از شوروي ،اثر آندره ژيد ،از منظر تاريخگرايي
نوين مورد واکاوي قرار گیرد .طبق اين رويکرد ،متن بازنمايندة روابط و ساختارهاي مربوط به
قدرت و تعامالت بین گفتمانهاي مختلف در نظر گرفته ميشود .از ديگر سو ،شبکة در
همپیچیدة نهادهاي قدرت ،گفتمان مطلوب خود را تولید ميکنند و معرفت دورهاي ويژه از
تاريخ را شکل ميدهند .بدين ترتیب ،حقیقت از خالل چارچوب گفتماني ويژهاي که بر ساير
گفتمانها تفوق دارد ،برساخته و ارائه ميشود .در متن ژيد،گفتمان غالب که نقش پیشبرنده و
محرک دارد ،گفتمان روشنفکري است .اين گفتمان در مناسبات مختلف اجتماعي ،سیاسي و
فردي وارد ميشود و نسبت به گفتمانهاي ديگر برتري خود را ثابت ميکند؛ و در تقابل با
فاشیسم ،گرايش به فرهنگ روسي ،پیروي از ايدئولوژي کمونیسم و بیان بيپرواي تمايالت
جنسي ممنوعه ،به عنوان بازيگر اصلي گفتماني به شمار ميرود .اين گفتمان غالب در اين دورة
ويژة تاريخي همچون چتري بر ديگر گفتمانها سايه مياندازد .از اين منظر ،اثر ژيد که در
بافت فرهنگي و تاريخي ويژهاي تولید شده است ،بستر مناسبي ميشود براي بیان حقايقي که
از چارچوب گفتمانها و نهادهاي داراي قدرت گسترش يافتهاند .در واقع ،توجه به زمینههاي
تاريخي و اجتماعي متن ژيد و همچنین ويژگي روايتمندي آن چیزهايي نو را بر ما آشکار
ميسازند .ميبینیم که چگونه ،سلطة گفتمان روشنفکري از انديشهها و نگرشهاي موجود
ديگر پیشي ميگیرد .آندره ژيد که ابتدا در کمونیسم تمايل معنوي نوين انسان را ديده و براي
مبارزه با فاشیسم به اين جهانبیني گرويده بود ،پس از سفر به شوروي و مواجهه با سراب و
توهم کمونیسم ،به اصالت روشنفکري خود بازگشت و نتوانست واقعیت زشت آن آرمان نو را
کتمان نکند؛ موضوعي که بر اساس پژوهش ما ،با حقیقتجويي گفتمان پرنفوذ روشنفکرانة
دوران آندره ژيد قابل تشريح است .در واقع ،با اين اعتراض و انتقاد متعهدانه ،ژيد ثابت ميکند
که همچون روشنفکري اصیل و « ...يك نويسندة بزرگ و يك هنرمند بزرگ اصوال
آنتيکنفورمیست مخالف همرنگي و يکساني و مخالف شباهتهاي اجباري است .چنین
نويسندهاي بر خالف جريان ميراند( »...ژيد.)04 :4184 ،
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