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انقالب اکتبر

و

جایگاه ادبیات

محمدرضا طاهریان

هنر به طورعام و ادبیات به طور خاص شکلی از شعور یا به عبارت دیگر اندیشیدن در قالب تصاویر مخیل و 
ایماژهای هنری است. هنر و هنرمند از جامعه تأثیر می گیرند و متقاباًل برآن تأثیر می گذارند. گسترش فرهنگ و آگاهی 
در قالب احکام و باید و نباید های علمی مخاطبان خاص تری را به خود جلب می کند. اما تصاویر هنری با کمک گرفنت 
از حتریک گیرنده های عاطفی و حسی، با سهولت بیشتری در بین توده مردم نفوذ می کنند. برای انتقال مفاهیم نو در 
میان مردم و فراهم آوردن نیروی مردمی الزم، برای پویایی زندگی و حتی استقرار روابط نوین، زبان مؤثِر هنِر بالنده 
باال ترین نقش را بر عهده دارد. تا آجنا، اگر اندیشه در برخورد با واقعیات بالفعل اجتماعی ــ اقتصادی، چاالکی اش 
کاهش یابد، هنر پیشرو انسان را به عرصه واقعیات بالقوه می کشاند و بارقه امید را در قلب انسان شعله ور نگاه 
می دارد. منونه این کارکرد هنر را در هنر کالسیک یونان می بینیم. در این دوران، انسان اسیر نیروهای قهار طبیعی 
دارد،  وجود  اجتماعی  اقتصادی  روابط  تغییر  برای  که  دوری  چشم انداز  و  دانش  نازل  سطح  است.  اجتماعی  و 
هنرمند را در چنبره دترمینیسم )جبر اجتماعی( گرفتار کرده و در دام اعتقاد به تقدیرالیتغیر و سرنوشت محتوم کاماًل 
مصلوب االختیار می کند. اما ذهن پویای انسان در برخورد با واقعیت بالفعل تسلیم منی شود و در حوزه واقعیات 
بالقوه، موجوداتی شبیه به خود می آفریند تا در برخورد با نیروهای قهار طبیعی و اجتماعی او را یاری کنند. از همین 
روست که در وادی امید، خدای باران او را در برخورد با قهر طبیعت یاری می کند، و یا خدای برق او را از عوارض 
ختلیه الکتریکی در جو مصون می دارد. اگرچه در آن دوران برآوردن چنین توقعاتی ممکن نبود، اما امروزه بشر با 
نیروی دانش توانسته است بسیاری از مصائب قهر طبیعت را کنترل کند و در مواردی از آن مصائب پیشین بهره ببرد، 

و آرزوهای آن دوران را به واقعیت بالفعل بدل کند.
در هنر پیشرو، ارتقا آگاهی، به درک قوانین حاکم بر جامعه و طبیعت، و به درک نیاز ها و ضرورت ها و حنوه 
برآوردن و حتقق آنها می اجنامد. لذا هنر پیشرو در جهت درک ضرورت ها عمل می کند و از همین جاست که هنر پیشرو 
نیز محملی برای رسیدن به شناخت از قوانین حاکم بر طبیعت و اجتماع، و دستیابی به آزادی از قید حتمیالت طبیعت 
و اجتماع می شود.در عین حال هنرورزی، نشان دادن شکل ظاهری واقعیت نیست.آفریده های هنر، تفاوت بسیاری 
با اشیاء دنیای خارج دارند، چون هنر ضمن جذب مفاهیم و اثرات ناشی از واقعیت، همچنین دنیای درونی انسان، 
جتارب، شخصیت و تلقی هنرمند از جهان خارج را هم منعکس می کند. هرگاه اجزاء آفریده های هنری آن کسی که از 
هنر انتزاعی و جدا از واقعیت سخن می گوید آنالیز شود، بخوبی نقش مسخ شده و دفرمه واقعیتی خودمنائی می کند 
که از صافی معیوب عواطفش گذر کرده است. هنر شکل خاصی از فعالیت معنوی و فکری بشر و منایش نیرومندی 

ماکسیم گورکی
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از قدرت های خالق آدمی است و با اینکه در نهایت بازتاب پیچیده 
واقعیت است، بطور نسبی از آن استقالل دارد. از همین رو در بررسی 

هنر بر دو جنبه مهم تأکید می شود :
۱. بررسی جامعه شناسانه هنر.

۲. بررسی زیبائی شناسانه )استتیکی( هنر.
ادبیات در طی قرون طوالنی، حتوالتی به خود دیده که از اوضاع 
و احوال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی می شده است. در بحث 
جامعه شناسی هنر، با سبک ها و مکتب های گوناگونی مواجه می شویم 
که انعکاس جهان بینی مشترک عده ای از نویسندگان است. از همین 
طریق درمی یابیم که هر سبک و مکتبی دارای ساختار و محتوایی ویژه 
ادبی،  و زیبایی شناسانه هر مکتب  خود است. ویژگی های اجتماعی 

براساس نیازهای امروز و آینده جامعه به وجود می آید و از محتوای فرهنگ و اشکال پردازش هنری تأثیر می گیرد. اما 
همواره و در حتلیل نهایی با دو نوع نگرش مواجه هستیم که ناشی از تنوع شعور طبقاتی در جوامع گوناگون بشری است: 
۱. مکاتب پیشرو، که در برگیرنده سیر ادوار تکاملی مکتب رآلیسم و برخی آثار و عناصر در سایر مکاتب ادبی 
است مشتمل بر رآلیسم اولیه، رآلیسم قرون ۱۸و ۱۹، رآلیسم انتقادی، رآلیسم سوسیالیستی و شکل ویژه ای از آن 

که به رآلیسم جادویی موسوم شده است.
۲. مکاتب واپس گرا و ایستا، که گهگاه در برخی آثار متمایل به آنها، تصاویر و عناصر واقع گرا و بالنده ای نیز 
از انسان اجتماعی به دست می دهند، اما مصائب انسان را با توجیهاتی در ذیل  دیده می شود و تصاویر درستی 
را در مقابل رجن هایش  انسان  و  بر غریزه فروید و... توضیح می دهند  یا نگرش مبتنی  و ژنتیک  طبع شرور، ارث 
مصلوب االختیار معرفی می کنند. این نگرش ها به ویژه در مواردی که بر جاودانگی نظام سرمایه داری تأکید می کنند و 
یا مانند ژرژ سورل جنگ طلبی را به عنوان خصلت و نیاز گریزناپذیر و جزء الینفک شعور انسان معرفی می کنند، نقشی 
بسیار ارجتاعی و بازدارنده دارند و بخشی از ایدئولوژی اسارت انسان و ضرورت تسلیم او در مقابل نظام های ظالم 
و استثمارگر است. این دسته از نگرش ها، ازسوی ایدئولوگ های نظام حاکمیت سرمایه تدوین، و از سوی بلندگوهای 
تبلیغاتی ارجتاعی تبلیغ و از طرق مختلف و با به وسیله رسانه های گوناگون در فرهنگ جامعه تزریق می شود. انتشار 
این نگرش ها که عموما در دوران شکست و سلطه ارجتاع تدوین و یا بازسازی می شوند و رونق می گیرند،از جانب 
سربازان بی جیره و مواجبی صورت می گیرد که تا چندی پیش خود مخالف چنین دیدگاه هائی بودند. در میان این دسته 
از مبلغان،روشنفکران مأیوس از همه فعال ترند. بسیاری از این معترضان قدیمی که امروزه به مکاتب ارجتاعی 
طبقاتی شان  و  اجتماعی  پایگاه  که  می شود  گرفته  مواضعی  چنین  سبب  بدین  دیگری  چیز  هر  از  بیش  پیوسته اند، 
تغییر کرده و در مرتبه ای از سلسله مراتب طبقات فرادست قرار گرفته اند و به همین سبب نیز از اعتراضی که با این 
سلسله مراتب همخوانی نداشته باشد، بیگانه شده اند و حتی با آن دشمنی دارند و از بسیاری جهات طرفدار حفظ 
وضع موجودند. از مکاتبی که بر نگرش بازدارنده اتکاء دارد، نگرش فرویدی است. در این مکتب مفهوم عامی از 
فرهنگ ارائه می شود که در آن انگیزه رفتار های انسانی و ماهیت ستیزه های اجتماعی بر اساس تئوری های زیست 
شناختی و حتوالت ادواری سیستم جنسی و غریزه بیان می شود. فلسفه فروید درباره فرهنگ، مدعی عام بودن و 

تبیین همه جانبه واقعیات تاریخ و جامعه شناسی بر پایه تصوری کاماًل غیرتاریخی از انسان است.

لئون تولستوی
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نگاهی به مشخصات واقع گرایی و پیشینه آن
کرد  باز  را  خود  راه  روزانه  زندگی  حیطه  در  اولیه  واقع گرایی 
و  طنزآمیز  کوتاه  داستان های  فکاهیات،  در  را  اجتماعی  زندگی  و 
داد.  نشان  دهقانی،  جامعه  در  شورش ها  از  عامیانه   داستان های 
ماکس رافائل این گونه آثار ادبی را پیش درآمدی بر واقع گرایی قرن 
او رآلیسم را نویسندگانی همچون  نوزدهم به بعد می داند. به گمان 

رابله، شکسپیر، سروانتس و گوته پی ریختند.
با وقوع انقالب کبیر فرانسه در قرن هجدهم، پایه های اقتصادی 
و ایدئولوژیک و سیاسی نظام فئودالی ویران شد و هنر و ادبیات به 
سوی واقع گرائی هنری اندیشیده، حتول یافت و بجای مترکز بر زندگی 
به  و  برداشت  جلو  به  بزرگ  گامی  روزمره،  رسوم  و  آداب  و  ظاهری 
از زندگی اجتماعی پرداخت. خالقیت رآلیستی  تصویرسازی خالق 
از تکامل فکری بشربه  تاریخی که در مرحله معینی  پدیده ای است 
می تواند  که  دریافت  هنرمند  که  است  زمانی  به  مربوط  و  آمد  وجود 

رفتارهای فردی و جمعی افراد را با کشف و درک قوانین حاکم بر روابط پیچیده اجتماعی و مسیر تکامل آن، تفسیر 
و در قالب تصاویر هنری بازآفرینی کند.

تاریخ گرایی باالترین شکل بیان رابطه علت و معلولی در هنر واقع گراست. در این گرایش شخصیت ها به عنوان 
موجودات تاریخی و نه به عنوان موجوداتی رمانتیک و ماوراءالطبیعی، یعنی به عنوان نقطه تقاطع و عمل متقابل 
نیروهای متضاد در جامعه و به عنوان منایندگان یکی از آن نیروها به تصویر کشیده می شوند.تاریخ گرایی به نویسنده 
امکان می دهد که استثناء و قاعده را متمایز کند. کیفیت مشروط ذات هر دو را بنمایاند و منشاء »استثنا«یی را در 
خود واقعیت نشان دهد. نویسنده رآلیست، منشاء ستیز های اجتماعی را در نابرابری اقتصادی تبعیض های ناروا 
نشان می دهد و با تیپ سازی و منونه پردازی رآلیستی، درک منطقی علت یا علل پیدایش پدیده های انسانی فردی 
و جمعی را در اجتماع، میسر و یا تسهیل می کند. تیپ یا شخصیت معلول رویداد های منونه واری است که در نتیجه 
آن رویدادها به وجود آمده است. به عبارت دیگر شخصیت تیپیک یا منونه وار، از کارکرد نیروهای اجتماعی حاصل 
شده و از طریق سرگذشت و سرنوشت او، خصوصیات فردی و جمعی انسان و اختصاصات همه جانبه اجتماع انسانی 

منایانده می شود. فضیلت و قابلیت ضروری ویژه ای که در مکاتب غیررآلیستی مفقود است.

ادبیات روسیه قبل از انقالب اکتبر
ادبیات روسی در مقام مقایسه با دیگر ملت های عالم، حیاتی کوتاه دارد. شاید بتوان شاهزاده مولداویائی، 
آنتیوخ کانتمیر )۱۷۰۸ – ۱۷۴۴( را خنستین ادیب روسی دانست که با هجونامه های خود در انتقاد از خرافات رایج و 
شرح برخی حتوالت و تغییرات در اروپا، به تقویت روابط میان روسیه و جهان خارج کوشید. و همین طور شاید بتوان 
آلکساندر رادیشچف )۱۷۴۹ – ۱۸۰۲( را یکی از برجسته ترین رآلیست های اولیه ادبیات روسیه دانست، که با انتقاد 
صریح از برده داری و سرواژ و کار اجباری و رشوه خواری و غیره در کتاب »سفرنامه از سنت پترزبورگ به مسکو« 
)۱۷۹۰( خشم دولت روسیه و کاترین کبیر را برانگیخت و محکومیت به تبعید و اقامت اجباری ده ساله را در سیبری 

نصیب خود کرد.

فئودور داستایوسکی
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این  که  زمانی  آن  با  روسیه،  جدید  ادبیات  آغاز  میان  فاصله 
اندک  چنان  فراروئید،  جهانی  ادبیات  راهنمای  مشعل  به  ادبیات 
است که می توان از آن به عنوان دوران شگفتی آور یاد منود. شگفتی 
در ادبیات روسیه، پیدایی نویسندگان و ادیبان بزرگی چون گوگول، 
داستایوفسکی،  تولستوی،  تورگنیف،  لرمونتوف،  پوشکین، 
کورولنکو،  چخوف،  چرنیشفسکی،  گونچارف،  هرتسن،  بلینسکی، 
گورکی و ده ها نویسنده و شاعر دیگر بود، که در کمتر از یک قرن اتفاق 
افتاد. روسیه بدون داشنت سنت های کهن در ادبیات، نویسندگانی را 
حتویل جهان داد که خالقیت ها و آفرینش های هنری برخی از آنان حتی 
واالتر از کیفیت ادبیات همه اروپا و امریکا بود. ادبیات روس بویژه 
ادبیات رآلیستی آن در قرن نوزده یکی از نورافشان ترین مشعل های 

هنر و ادبیات جهان است.
جامعه  در  انقالبی  بی کران  نیروی  تا  شد  موجب  مردم،  بر  ستم  اعمال  و  استبدادی  حکومت  قرن ها  مسلمًا 
انباشت شود. چنین گذشته ای راه را برای پیدایش شیوه رآلیسم انتقادی و سپس رآلیسم سوسیالیستی هموار کرد. 
درباره استقبال وسیع مردم روسیه از ادبیات و به ویژه رمان می گویند: در روسیه مانند اروپای غربی تفریحات 
جتاری وجود نداشت، ولذا مردم به طرف ادبیات داستانی گرایش پیدا کردند و علت سکوت تزار و حکومت سفاک 
روسیه را در برابر رآلیسم این دوران، غفلت آنان از اهمیت ادبیات و قدرت نفوذ رمان می دانند، وگرنه حاکمانی 
بر اهمیت و  از روسیه ای است که بگندد«، هر گاه  که در ضرورت اعمال استبداد می گفتند: »روسیه یخ زده بهتر 
کارکرد ادبیات و به ویژه رمان وقوف می یافتند، بی تردید راه را بر نویسندگان منتقد می بستند.با بسط اندیشه های 
از  بعضی  سبب  همین  به  و  گرفت  قوام  مردم  بین  در  انقالب  ذهنی  شرایط  مردم،  بین  در  رآلیست  نویسندگان 

جامعه شناسان معتقدند که در روسیه از طریق ادبیات انگیزه انقالب به وجود آمد.

رآلیسم انتقادی
آنتوان  ایوان گونچارف،  انتقادی در روسیه ستارگان درخشانی چون لئو تولستوی، داستایوسکی،  رآلیسم 
چخوف و ده ها شاعر و داستان نویس دیگر دارد. جمع بزرگ و نیرومندی از هنرمندان رآلیست منتقد که جمع بندی های 
هنری اجتماعی و انتقادی شان، نتیجه تفکر تاریخ گرایی خودانگیخته ای بود که به آنان امکان می داد تا در وجود 
قهرمانان شان انبوهی از ویژگی های اجتماعی و روانی ببینند و مجسم کنند و عوامل بنیادین روان شناسی انسان و 
دنیای معنوی وی را نشان دهند. به عنوان مثال حتلیل رآلیستی تولستوی امکان داد تا ظلمت حیوانی و ستمگرانه 
به  را  جامعه  که  قانونی  بی عدالتی  و  رمسی  ریاکارانه  دروغین  اخالقیات  با  همراه  را  خود  زمان  اجتماعی  نظام 
فقرا و اغنیا، ستمگران و ستم کشان تقسیم می کرد و توسط دستگاه های عریض و طویل قهر و فشار اعم از پلیس، 
دادگستری، زندان ها و.. محافظت می شد، افشا کند، و این مجموعه را به عنوان نیرویی بیگانه با انسان و روابط 

عادی و طبیعی میان انسان ها نشان دهد.
از نظر تولستوی نظام اجتماعی مبتنی بر استثمار، طبیعت انسان را فاسد می کند و انسان را به صورت برده 
خودپرستی ها در می آورد و به جای عشق به دیگران، نفرت از دیگران را در او بنیاد می نهد. بی دلیل نیست که تولستوی 
را یکی از چند انسانی می شناسند که توانسته است، وجدان بشری را به خود بیاورد. بگذار ریزه خواران امپریالیسم 

میخاییل شولوخف
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و پیروان احنطاط تا آجنا که می توانند درباره بوریس پاسترناک ریاکار متوهم هر چه می خواهند بگویند و یا در باره 
آنا آخماتوای ناسپاس که به دستور دولت شوروی همراه ده ها نویسنده دیگر از لنینگراِد محاصره شده به خارج از این 
شهر منتقل گردید تا آملانی های نازی مصیبتی بدو نرسانند، هرچه می توانند ژاژخائی کنند، اما این تولستوی بود که 
در هیئت پالتوِن موژیک و کنت پی یربوزوخوف مالک، کیفیتی آفرید که از میان آن، پالتون تقدیرپرست، به آموزگار 

تغییر در مالِک کلبی مسلک تبدیل شد و آن مالک عیاش را به مبارزی برای به سازی آینده بشریت مبدل کرد. 

رآلیسم سوسیالیستی
رآلیسم انتقادی تضاد میان منافع فرد و جامعه را با روشی گیرا و رسا بیان کرد. اما از جتسم نیروهایی که 
دگرگونی های اجتماعی آن زمان را به مرحله عمل درمی آوردند و در واقع تدارک می دیدند، و همچنین از آشکار 
ساخنت کامل علت های زوال سرمایه داری و انهدام نهایی آن عاجز بود و نتوانست آینده و چشم انداز های عملی حل 
تضادهای طبقاتی سرمایه داری را درک کند. لذا براساس ضرورت های نوینی که در روند تکامل اجتماعی پدید آمده 
بود، رآلیسم انتقادی در روند تکامل خود و حتت تأثیر شکل گرفنت شرایط انقالبی در روسیه آن روزگار به کیفیتی 

نوین رسید و رآلیسم سوسیالیستی در سال ۱۹۰۵ از طرف ماکسیم گورکی اعالم موجودیت کرد.
گورکی برخالف رآلیست های انتقادی، خود را به بیان صرف وجود مبارزه طبقاتی و تأثیر آن در تک تک اعضای 
جامعه محدود نکرد. او پیامدهای طبیعی مبارزه طبقاتی را به منظور تعیین سرنوشت جامعه سرمایه داری مشاهده و 
مجسم می کرد و برای خنستین بار در ادبیات جهان، چشم اندازهای تکامل اجتماعی را آنچنان که خود به طور ذهنی 
دریافته بود، با حرکت عینی تاریخ و تکامل اجتماعی مطابقت می دهد و این در واقع همان ویژگی ماهوی رآلیسم 
سوسیالیستی است. قهرمانان گورکی همواره به صورت تیپ هستند و به وضوح غرایز و نظرات اجتماعی و طبقاتی 

را بیان می کنند. گورکی نیازی به پیدا کردن راهی به سوی توده ها نداشت، زیرا خود او از توده ها بود.
رآلیست های انتقادی هم عصر گورکی از این ویژگی هنر او، که در ادبیات جهان چیزی متامًا نو به شمار می رفت، 
به وضوح آگاهی داشتند. وقتی اشتفان تسوایگ می گوید در آثار گورکی، خود مردم، استعداد سخن گویی می یابند، 
حرفی بسیار بجا می زند و خلق »از جسم خود، برای خود، دهانی آفرید و از سخن خود، سخنگوی خود را، و از میان 
افراد خود، انسانی آفرید و این انسان را، این نویسنده را که نویسنده و مدافع خلق است، از فراخنای درون خود بیرون 
آورد تا زندگی مردم روسیه، و پرولتاریای حقیرشده، ستم دیده و حتت پیگرد روسیه را در نظر متام بشریت مجسم کند.«

نظرات اجتماعی گورکی و کل جهان بینی اش، به او امکان داد تا جامعه سرمایه داری را نه فقط از درون، بلکه از 
برون، یعنی از نظرگاه آینده ای بنگرد که به طرزی بی امان نزدیک می شد و بار انقالب و زوال سرمایه داری را بر دوش 
داشت. گورکی به عنوان نویسنده ای انقالبی که خارج از نظام شعور بورژوایی و توهمات ذاتی ایدئولوژی بورژوایی 
و روند بیگانگی قرار گرفته بود، تضادهای واقعی دنیای سرمایه داری را آشکار کرد و توانست انتقادی حقیقتًا عام 
از متامی اصول بنیادی جامعه بورژوایی به عمل آورد. نگرش تاریخی گورکی بر شناخت اجتناب ناپذیر دگرگونی 
روابط اجتماعی سرمایه داری و نشسنت روابطی تازه به جای آن مبتنی بود. تاریخ گرایی گورکی برخالف تاریخ گرایی 
نویسندگان رآلیست انتقادی - که در همان حال یکی از ویژگی های بنیادی شیوه خالق جدید به شمار می رفت - به 
جتسم شخصیت ها و تیپ های موافق حقیقت عینی تاریخ، که به طور کل دستاورد بزرگ هنر رآلیستی بود، محدود 
منی شد. گورکی که به مثابه انسانی متفکر و نویسنده ای انقالبی، نظریه تکامل را نظریه ای ارگانیک می دانست، 
زندگی و در نتیجه تاریخ را در جریان حرکت بی وقفه جتسم می کرد. او نه فقط شکل ها و جنبه های مشخص حرکت 
تاریخ را که هم عصرانش دیده بودند، بلکه نتایج طبیعی و مستقیم این حرکت را هم که راه را برای پیروزی نهایی 
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زحمتکشان هموار می کرد، نشان می داد.
رآلیسم سوسیالیستی همچون ابزاری متناسب با ساختمان جدید جامعه بشری بر آن بوده است که در حیطه خود 
هرچه را سرمایه داری از فرد انسانی دریغ داشته، به او بر ساند. این مکتب، صورت فرهنگی و معنوی وظایفی است 
که سوسیالیسم برای جامعه بشری تعریف کرده است. در این تعریف، فرد همچون وجه مجرد جامعه انسانی، شایسته 
سعادت و بهروزی است و سوسیالیسم می کوشد که فرد را از تنگناهای کشنده و خفقان آور سرمایه داری و اصول تغلیظ 
شده مالکیت خصوصی ضدانسانی جنات دهد و شرایط هرچه مطلوب تر تکامل فرد را فراهم سازد. از همین روست 
که بوریس ساچکوف در کتاب تاریخ رآلیسم می گوید که: هدف اصلی سوسیالیسم و جامعه باالتر از آن، تأمین رفاه 
هر شخص است. در این صورت، مکتب رآلیسم سوسیالیستی آمسان پر ستاره ای ست که اشعه ستارگانش، گورکی ها 
و برتر از گورکی هارا مشعشع می کنند. این مکتب در شوروی و حتی جهان سرمایه داری منایندگان برجسته ای داشته 
که بعضی از آنان از جمله بهترین نویسندگان جهان کنونی هستند و برای آشنائی با برخی از این چهره های درخشان 

نگاهی به فهرست زیر کفایت می کند.

الف. نویسندگان شوروی
والدیمیر مایاکوفسکی، منونه عالی تر »پرسی بیشاب شلی« انگلیسی بود. میخائیل شولوخوف که ویل دورانت 
او را عالی مقام ترین داستان نویسی سیاسی قرن بیستم می شناسد. الکسی تولستوی، از بستگان لئو تولستوی 
را به دهقانان و کارگران نزدیک کرد و دوستدار عموم مردم بویژه زحمتکشان شد.  و کنت ثرومتند سابق، که خود 
الکساندر فادایف، جمع قهرمان را جانشین فرد قهرمان کرد و یکی از خنستین منونه های عالی قهرمانی دسته جمعی 
را آفرید. ایلیا ارنبورگ، خطر سرمایه داری امریکا برای اروپا را با همان وضوح که در نظریات سیاسی اجتماعی دیده 
می شود، با وضوحی عاطفی در عرصه ادبیات منایش داد. والنتین کاتایف، انگیزه های بالنده اجتماعی را به اخالق 
محرک  ترقی و پیشرفت تبدیل کرد. »ورا این بر«، شاعر شوروی که حتی به گمان مخالفان رآلیسم سوسیالیستی، 
یکی از چند شاعر شوروی است که برخی از زیباترین و اصیل ترین اشعار در باره جنگ کبیر میهنی را سروده است. 
اولگا برگهولتس، همچون ورا این بر از جمله بهترین شاعران دوره شوروی است و اشعار او در باره مصائب جنگ و 
قهرمانی های مردم شوروی در برابر فاشیسم آملانی از آثار درخشان رآلیسم سوسیالیستی است. توجه کنیم، این 
شاعران سرشناس روسی که در اروپا نیز شهرت قابل اعتنائی دارند، برای هیچ اهل فنی در ایران آشنا نیستند و به 
جای آن تا بخواهید جیغ های بنفش امثال آخماتوا و از طریق کسانی نظیر آیزایا برلین در گوش ها می نشینند. یوگنی 
زامیاتین در برخی آثار خود از خطر سیطره ماشین بر انسان می گوید بی آنکه از اعتبار و ضرورت و شایستگی ماشین 
بکاهد. الکساندر تواردوفسکی در برخی آثار خود یکی از منونه های عالی احترام رآلیسم سوسیالیستی به شئون 
شخصی و بشری و مدنی فرد انسانی را نشان می دهد. آلکساندر سرافیموویچ همانند شولوخوف و فادایف، این 
حقیقت لذت بخش را اعالم کرده است که جمع انسانی و توده های مردم - حتی در هنگامه سلب قدرت از اجتماع 
دیمیتری  کنند.  پیروی  بالنده  احتاد  ضرورت  از  چنانچه  اگر  برسند،  خودآگاهی  از  عالی تری  سطوح  به  می توانند   –
فورمانوف که به استعدادهای مشترک انسانی باور داشت، در برخی آثار خود همین استعدادها را در مردمی نشان 
داد که پیش از این جز در برخی حوادث ناگهانی خونین، قادر به نشان دادن چنین استعدادهائی نبودند. ماریا ماریچ 

با کتاب سپیده شمال یا قیام دکابریست ها، توقف لئو تولستوی را در پایان کتاب جنگ و صلح  جبران کرد.
ادبیات و هنر شوروی، به جز رهروان شناخته شده ای که از برخی شان نام برده شده است، مخالفین خود را نیز 
داشته است که برخی شان بطور قطع و یقین از برجستگان ادب و هنر کشور خود بودند، اما آنان معرف وجهی از حیات 
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فردی و اجتماعی کشور خود بودند، که به فرمان داللت های دیگری عمل می کردند. امتزاج نتایج تنگناها - اعم از 
اضطراری و اجباری - با تنگ نظری های فردی و  ترکیب آن با استعدادها و قابلیت های هنری و دخالت عناصر فرهنگ 
و هنر ارجتاعی و تأثیر عادات قدیمه و اصرار به تعمیم قواعد علوم و یا فنون دیگر به عرصه هنر که بطور عمده از ناحیه 
مخالفان هنر و ادبیات شوروی صورت می گیرد - اما از جانب همانان به ادبیات سوسیالیستی نسبت داده می شود - 
در نهایت کسانی همچون بوریس پاسترناک و آنا آخماتوا و الکساندر سولژنیتسین می آفریند که هیچ تعلق خاطری به 
آینده نوع بشر ندارند و تنها خود را و همان حلظه ای که در آن به سر می برند را، آرزو می کنند. البته این که نویسنده ای 
چنین بخواهد، حادثه هولناکی نیست، هول و خطر در آجناست که نویسنده ای از چنین خواسته ای،ضابطه ای بنیادین 
برای زندگی بشر بسازد و در تعقیب چنین خواسته ای، بشریت را به دام گاه هالک و زوال رهنمون شود. اذعان به 
قابلیت ها و استعدادهای نویسندگانی از این دست، پذیرش تکثر و تنوع در میان جامعه بشری و تفاوت افراد نسبت 
آثار هنر و ادبیات مخالف  از این روست که می توان برخی  به یکدیگر و برتری نسبی برخی بر بعضی دیگر است. 
سرمایه داری را که نسبت اندکی با سوسیالیسم دارند، در زمره جریان عمومی مبارزه فکری و فرهنگی با امپریالیسم 

و سرمایه داری قرار داد و از توانائی ها و حمایت هایشان بر خوردار شد.
مثر  به  نوین  طراز  انسان های  را  انقالب  که  داشت  درنظر  باید  سوسیالیستی  رآلیسم  و  ادبیات  بحث  در 
ننشاندند، بلکه این انقالب است که ایجاد انسان طراز نوین را در برنامه خود دارد و این مهم را با پیگیری های 
رهبران مومن به انقالب و باکمک خالقیت های فرهنگی هنری رآلیسم جامعه گرا به سراجنام می رساند. انسانی که 
با اهرم انقالب به وضعیت جدید پرتاب شده است، در آغاز با خود بسیاری از پیرایه های ناپسندیده فرهنگی جامعه 
پیشین را همراه دارد و به یک باره به موجودی دیگر تبدیل منی شود. برای رساندن اجتماع به جامعه عدالت محور 
طراز نوین و با انسان های طراز نوین، باید با ایمان به توده مردم آنان را به مشارکت فعال در اداره و رهبری جامعه 
و  اقتصاد  از  بیگانگی  و  فردگرایی  فرهنگ  کرد.  نزدیک تر  و  نزدیک  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
اجتماع را که محصول ستیزه طبقاتی نابرابر است از بین برد تا انسانی پدید آید که درون و بیرون او با عشق به 
هم نوعان آمیخته است و با آگاهی مبسوط در اداره جامعه شرکت می کند. متأسفانه با اتفاقاتی که بعد از کنگره 
بیستم حزب کمونیست شوروی رخ داد و فسادی که بتدریج و سپس به سرعت از باال تا پائین را آلوده کرد. فرصت 
اصالح و پالودن معایب را تقلیل داد و از همین طریق نویسندگان متعهد و انقالبی که به قول استاینر »در زمان 
استالین در تعیین استراتژی کمونیستی نقش حیاتی داشتند« به گوشه ای رانده شدند و از  ترکیب انواع مفاسد و 
معایب و ناتوانائی ها و انفعال ها، انقالب سوسیالیستی و رآلیسم سوسیالیستی رو به نزول گذاشتند. اما آیا هنر و 

ادبیات در بقیه جهان نیز چنین سرگذشتی یافت؟
راهنماهای  بزرگترین  از  یکی  همچنان  رآلیسم  مکتب  که  می دارد  معلوم  ادبیات  و  هنر  تاریخ  به  نگاهی 
خالقیت ادبی و هنری جهان امروز است و حتی در برخی جوامع خود را به سطح اگاهی های سوسیالیستی و رآلیسم 
با استقبال مواجه بود  از نظام طبقاتی رجن می بردند  سوسیالیستی رسانیده است. رآلیسم ادبی در هر جائی که 
استاینر  جرج  که  آجنا  تا  کردند  تقدیم  جهانی  فرهنگ  به  ماندگاری  و  برجسته  آثار  رآلیست،  بزرگ  نویسندگان  و 
نویسنده کتاب »نویسنده وکمونیسم« در باره این موضوع می گوید »نویسندگان خواه به طور غریزی و خواه در نتیجه 
را جدی گرفته اند،  بوده اند. کمونیسم  آگاه  ایدئولوژی کمونیسم  در  از موقعیت خاص خود  تأمل، همواره  و  تفکر 
زیرا کمونیسم ایشان را جدی گرفته است.بنابراین، هر تاریخی درباره کمونیسم و ادبیات جدید، از پاره ای جهات 
تاریخ هر دو آنهاست« وتأکید می کند »کمتر نویسنده بزرگی در عصرما )به استثنای پروست و جویس و فاکنر( در 
یکی از مراحل زندگی و فعالیت هنری از کمونیسم تأثیر نپذیرفته است«.این حقیقت خود را در انواع حتول و تطور 
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ادبی که به ویژه در اروپا و امریکا صورت گرفته نشان می دهند، و اغلب بزرگترین داستان نویسان و شاعران جهان 
پیشرفته و جهان عقب مانده یا تا پایان حیات خود و یا در بخش بزرگی از زندگی شان با رآلیسم زیستند و با رآلیسم 
آفریدند و با رآلیسم دیگران را  تربیت کردند. از جمله، نویسندگان بزرگی که در خارج ازشوروی و روسیه کنونی حتت 
تأثیر رآلیسم سوسیالیستی قرار گرفتند. برخی از اینان خود از فعاالن سرشناس جنبش ها و احزاب سوسیالیستی 
کشور های خود بودند و برخی دیگر از طرفداران در سایه همان جنبش ها محسوب می شدند و گروهی دیگر تنها به 
سبب تردیدهائی که نسبت به آینده نظام سوسیالیستی داشتند، از پیوسنت علنی به آن جنبش ها خودداری منودند. 
برخی نیز از بیم تعقیب و مجازات، تعلق خود را به این جنبش ها آشکار نکردند. گروهی نیز تنها به همین بسنده 

کردند که تنها در زمره منتقدان قرار داشته باشند.
ادیبان و هنرمندان جنبش های سوسیالیستی اروپا و امریکا بسیارند و ما در اینجا تنها به اسامی برخی از 

مشاهیرشان بسنده می کنیم.
و  هنر  بزرگ  آموزگار  برشت،  برتولت  او.  هموطن  الوار  پل  و  فرانسه  معروف  نویس  داستان  آراگون.  لوئی 
ادبیات منایشی که برخی از آثارش در جهان همتا ندارد. آنا زگرس داستان نویس بزرگ آملانی که آثارش را می توان 
به  ایتالیا،  از حزب کمونیست  از خروج  اینیاتسیو سیلونه که هرچند پس  ادعانامه بشریت علیه فاشیسم نامید. 
خدمت پلیس سیاسی دولت فاشیستی موسولینی درآمد و خبرچین و جاسوس پلیس شد، اما آثار او بویژه کتاب 

»فونتامارا« بخشی از میراث جهانی سوسیالیسم محسوب می شود. 
هاوارد فاوست با کتاب های خود چنان تصاویری از انقالب امریکا و سراجنام آن، و همچنین درباره الغای 
بردگی و پیامد ها سیاسی و اجتماعی آن به دست داده که حتی با کمترین درک عاطفی می توان به عمق انعکاس 
جنایات سرمایه داری در آثارش پی برد. نیکوس کازانتزاکیس با نوشته های خود دستان مردمی را که می خواهند با 
یونان کنونی آشنا شوند، به دست می گیرد و آنان را به سطوح متنوع و همچنین به اعماق جامعه یونان می کشاند. 
مسیح  و  یونانی  زوربای  همچون  نامداری  داستان های  با  تنها  را  کنونی  یونان  امروز،  جهان  مردم  از  بسیاری 

بازمصلوب و آزادی یا مرگ می شناسند.
او  از  که  کرد  سراغ  می توان  را  امروزی  انسان دوست  کدام  و  است،  توصیفی  هرگونه  از  بی نیاز  روالن  رومن 

حضور  که  وجودی  با  نیز  امروز  حتی  نرودا  پابلو  باشد.  نیاموخته 
تاریخ  بر متام  آلنده  بزرگواری همچون دکتر سالوادر  و  مبارز شریف 
آشناترین  از  یکی  همچنان  است،  انداخته  سایه  شیلی  معاصر 
نشانه های شناخت کشور شیلی است. ناظم حکمت شاعر و نویسنده 
ترکیه برای بسیاری از مردم منطقه خاورمیانه آموزگار ترقی خواهی 
بیش  ها  پابرهنه  کتاب  با  استانکو  زاهاریا  است.  انسان دوستی  و 
است.  کرده  آشکار   را  رومانی  در  حتول  ضرورت  دیگری  هرچیز  از 
همچنین  و  خود  استعماری  ضد  و  انقالبی  اشعار  با  نتو  آگوستینو 
آمیکار کابرال که هر دو قهرمانان مردم آفریقا علیه استعمار بودند.  
ارنست همینگوی را منی توان از فعاالن حزبی سوسیالیست دانست، 
سازمان های  و  دولت  که  است  جائی  تا  زحمتکشان  به  او  تعلق  اما 
دشمن  می تواند  او  که  نبردند  یاد  از  حلظه ای  امریکا  اطالعاتی 

رومن روالنخطرناک سرمایه داری امریکا باشد. 
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و  فرهنگ  آفریدگاران  که  جدید،  رآلیسم  همراهان  دیگر  گروه 
ادبیات امروزین جهان هستند اگر نه همانند یادشدگان گذرانیدند، 

اما در بسیاری مراحل همراه آنان بودند. به این اسامی توجه کنیم: 
خدایان  و  فرشتگان  عصیان  کتاب های  با  فرانس  آناتول 
با  مان  توماس  تیبو.  خانواده  کتاب  با  دوگار  مارتن  روژه  تشنه اند. 
کتاب های بادنبروک ها و کوه جادو.هاینریش مان با کتاب زیردست. 
هنریک ایبسن با کتاب های بزرگی همچون دشمن مردم و هدا گابلر.

جان اشتاین بک با کتاب بزرگ خوشه های خشم. شون اوکیسی با کتاب در پوست شیر. برنارد شاو با کتاب سنت 
ژان. هاینریش بل با کتاب های عقاید یک دلقک و سیمای زنی در میان جمع و شبکه امنیتی. واسکو پراتولینی 
با کتاب های خیابان های برهنه و داستان عشاق فقیر و داستان خانوادگی. اشتفان تسوایگ با کتاب های وجدان 
بیدار و ارامسوس روتردامی. تئودور درایزر با رمان تراژدی امریکائی. ادگار لورنس داکتروف با کتاب های رکتایم 

و پیشروی. سینکلر لوئیس با کتاب ببیت. آرتورمیلر با کتاب مرگ فروشنده.
ارسکین کالدول با کتاب های جاده تنباکو و یک وجب خاک خدا. پرل باک با کتاب های خاک خوب و مادر و 
انقالب و سیل و انقالبی جوان. آندره مالرو با کتاب سرنوشت بشر. یاروسالو  هاشک با کتاب سرباز خوب شوایک. 
آجنلو  میکل  آقچاساز .  ارباب های  و  محمد،  اینجه  کتاب های  با  کمال  یاشار  یوغ.  زیر  در  کتاب  با  وازف  ایوان 
آستوریاس با کتاب های آقای رئیس جمهور و چشمان خنفته در گور و تعطیالت آخر هفته در گوامتاال. ماریوس 
وارگاس یوسا با کتاب های جنگ آخرالزمان، و سور بز، و گفتگو در کاتدرال  )او نیز همچون جان اشتاین بک از 
آنچه که او را برکشیده اند، روی گردانیده است(.خوزه دو نوسو با کتاب حکومت نظامی. ایزابل آلنده با کتاب های 
خانه ارواح،  و از عشق و سایه ها. جان دوس پاسوس با کتاب های پول کالن و زمینی که برآنیم. )او بعد ها از مرام 
خود برید و حتی همدست مک کارتی شد(. آخلو کارپانتیه با کتاب انفجار در کلیسای جامع. کارلوس فوئنتوس 
با کتاب های گرینگوی پیر و آئورا و آب سوخته. خوآن رولفو با کتاب های دشت سوزان و پدرو پارامو. امه سزر با 
کتاب های تراژدی شاه کریستف و فصلی در کنگو. گابریل گارسیا مارکز با انبوه کتاب های نامدارش همچون صد 

سال تنهائی و پائیز پدر ساالر و ژنرال در هزار تویش و عشق سال های وبا و گزارش یک آدم ربائی. 
این فهرست، که بلند تر از آن است که به تصور درآید، نشانه انتشار رآلیسم سوسیالیستی در جهان و استقبال 
هنرمندان بزرگ از آن است. از آجنا که جامعه فرهنگی ایران با متامی این اسامی آشناست، اشاره به آنها می تواند 
یادآور انگیزه های مشترک این داستان نویسان و خوانندگانش برای تغییر مناسبات ظاملانه حاکم بر جهان کنونی 

باشد. انگیزه ای که اکنون به ضرورتی گریز ناپذیر بدل شده است.
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