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چکیده
مقالۀ پیشِ رو ،به بررسی تحلیلی یکی از تیپهایی پرداخته است که در داستتا هتا ماکیتیگ رتیرکی
بییار بهچشگ میخیرد و حتّی میتیا رفت استفاده از این تیپّ قهرما  ،از ویژریها کار رتیرکی بته
شمار میرود .با بررسی برخی آثار داستانی و همچنین زندرینامۀ نییینده میتیا دریافت کته رتیرکی
بیش از همه با این قشر از اجتماع آشنایی داشته ،در میا آنها زندری کرده ،رنت هایشتا را چشتیده و
برا اوّلین بار آنها را وارد ادبیّات نمیده است .چنا که کیتانی چتی ریرتی و چ تی «انیتا هتا
کیچک» را وارد ادبیّات کردند ،ریرکی هگ راه ورود بیخانما ها ،کیلیها و پابرهنگتا را بته داستتا و
رما رشید .او برا «پابرهنه»ها ویژریها منحصربهفرد قائل است کته در داستتا و از زبتا ختید
ش صیّتها هگ به آ اشاره میشید .پابرهنگا ِ ریرکی ،قهرمانانی بالقیّهاند در ستیما آواررتا و خانته
بهدوشا  .آزادری ،آزاد خیاهی ،اندیشهه ا ناب ،داشتن روح سرکش و ناآرام و همچنین نگنجیتد در
قالبها تعریفشدۀ زندری را میتیا از ویژریها پابرهنگا ریرکی دانیت.

واژههای کلیدی :پابرهنهها ،ماکییگ ریرکی ،تیپ ش صیّتی ،اقشار اجتماعی ،داستا .

* رایانامۀ نییینده میئی :
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مقدمه
یکی از نیییندرا ِ روسِ میرد عالقۀ خیانندرا  ،اهل ادب ،و مترجما ایرانتی ،ماکیتیگ
ریرکی (8398 -8181م ).است .بییار از آثتار او بته فارستی ترجمته شتده چنتا کته
میتیا او را بعد از آنتی چ ی و لتف تالیتتی در مقتام ستیم از لحتات تعتداد آثتار
بررردا شده به فارسی قرار داد .از همین رو  ،بررسی جایگاه او در ادبیّتات فارستی ززم
مینماید.
«او را نیییندۀ محروما جها لقب دادهاند .رروهی او را مرد افیانها میپندارند و
حتّی در دورا حیات هگ او را در افیانهها میجیتند ،حا آنکه او مترد واقعیّتات بتید.
تل یها روزرار را به شکیبایی میچشتید و بتا دشتیار هتا ااقتتستیز ،شتجاعانه
دستوپنجه نرم میکرد .مناد امیدوار و شاد بید و کگتر تیلیگ افیتردری و یت س
میشد .همیشه در دسترس مردم بید .در کنار آنها بار بتر دوش متیکشتید» (مجلیتی،
.)88 :8981

ماکییگ ریرکی یکی از نیییندرانی است کته بیتیار از آثتارش از بهتترین کارهتا
ررفته تا آثار ناز تر به فارسی ترجمه شده و متدّتهتا تیجّته خیاننتدرا و نیییتندرا
ایرانی را بهخید مشغی داشته است .عالوه بر ترجمۀ آثار شت

نیییتنده ،آثتار کته

دربارۀ او نگاشته شده و همچنین کارهایی که جنبۀ شناختنامها دارنتد نیتب بته زبتا
فارسی در دست است و همین خید رییا عالقه و دقّت نظر ادیبا ایرانتی بته احتیا و
آثار اوست .برخی از این شناختنامهها تیسّط مترجما برجیته ،ترجمته شتده و برختی
دیگر هگ ت لیفی هیتند.
شتتناختهشتتدهتتترین رمتتا رتتیرکی در ایتترا را متتیتتتیا متتادر ( )Матьدانیتتت.

امّتتا داستتتا هتتا کیتتتاه ،آثتتار بییررافیتتک و حتّتتی اثتتر م تتل هتتد ادبیّتتات
( )Задача литературыهتتگ در میتتا م اابتتا اهتتل ادبیّتتات جایگتتاه ختتید را
دارند .ریرکی نیییتندها نبتید کته پتز از متررش شتناختهشتید ،تحقیت و مطالعته
دربارۀ زندری و آثارش در زما حیتات و آاتاز شتد .ازآنجاکته او در بیتیار از انتیاع
ادبتتی از داستتتا  ،رمتتا و شتتعر ررفتتته تتتا نمایشتتنامه ،مقتتازت انتقتتاد و مکاتبتته بتتا
ببررتتا ادب ،ابتتد ختتید را آزمتتیده و همچنتتین زنتتدری س ت ت و پرمتتاجرایی نیتتب از
سررذرانده است ،دستمتایههتا فراوانی بترا پتژوهش بته محقّقا ارزانی میدارد.
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«بیش از شصت سا از ن یتین ترجمهها آثار ریرکی در ایرا میرتذرد و تت ثیر
او در جهتدهی ذائقۀ دستکگ دو نیل از خیاننتدرا و نیییتندرا ایرانتی ،شتگر و
انکارناپذیر است ...آثار ریرکی ایف ریتردها را تشکیل میدهند ،از داستا ها کیتاهِ
چندصفحها تا نمایشنامهها و رما ها بلند و بییار بلنتد و مقتازت و ختاارهنیییتی

ها تابناکش از نیییندرا روس» (رسی پیر4182 ،م.).
ریرکی در دورا رئالییگ پا بهعرصۀ ادبیّات رذاشت .دورانی که بیتیار پتیشتتر از او
آااز شدهبید و ببررانی همچتی لتف تالیتتی و فئتیدور داستایفیتکی در آ قلتگ زده
بیدند .امّا او «با بدعتها و رئالییگ زنده و پرخینش در عتالگ ادب اترح نتییی درافکنتد.
خید او معتقد بید رمانتییگ آمی ته با اندیشهها او آمیزشی استت بترا کیشتید  ،در
برابتتر دشتتیار هتتا پایتتدار بتتید  ،زنتتدری نتتیینی را پتتی افکنتتد و در نهایتتِ ررفتتتار
شادزییتن» (مجلیی .)99 :8981 ،او روشی جدید و منحصربهفترد از رئالییتگ را برربیتده
بید ،چیب که بعدها به رئالییگ سیسیالییتی معرو شد و و را بنیا رذار این شتییه
دانیتند.
از میا آثار که از ماکییگ ریرکی در ایرا ترجمته شتده و بته چتا رستیدهانتد،
میتیا به مادر (ترجمۀ علیاصتغر ستروش) ،دورا کتیدکی ( Детствоترجمتۀ کتریگ
کشاورز) ،در میا مردم ( В людяхترجمهشده با عنتیا در جیتتجی نتا از احمتد

صتتتاد ) ،دانشتتتکدههتتتا متتتن ( ،)Мои университетыشتتتهر شتتتیطا زرد
( ،)Городжелтого дьяволаختاارات متن ( ،)Мои воспоминанияدر اعمتا
( ،)На днеکلتیگ ستامگین ( ،)Жизнь Клима Самгинаولگردهتا ( Босяцкий

 ،)циклچلکتتاش ( ،)Челкашزنتتدری متتاتی

کیکمیتتاکین ( Жизнь Матвея

 ،)Кожемякинаآرتامانی ها ( )Дело Артамоновыхو ...اشارهکرد .عالوه بر اینها
میتیا از کتابهایی م ل زندری و آثار ماکییگ ریرکی (نیشتۀ نینا ریرفینگل ،ترجمتۀ

محمّد مجلیی) ،ماکییگ ریرکی (نیشتۀ ابراهیگ یینیی) و در شناخت ماکیتیگ رتیرکی
(اثر سعید نفییی) نیب نامبرد که به شرح احیا و نقد آثار و میپردازند.
ماکیتتیگ رتتیرکی تمرکتتب ختتید را بتتر زنتتدری و احتتیا پابرهنگتتا رذاشتتته و
قهرمانا آثارش را بین آنها جُیته است .چنا که نیکاز می ائیلیفیکی ،منتقتد روس،
در مقتالتها بتا عنتیا دربتارۀ متاکییگ رتیرکی و قهترمانتانش مینییتید:
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«امّا به هرحا مجمیعه داستا ها ریرکی در دو مجلّد ،چیب خاصی در خید دارد که
هگ لذّت ادبی به خیاننده میدهد و هگ میتیا نهتنها با کمتا میتل آنهتا را خیانتد ،کته
میتیا بازخیانیشا کرد .به همین دلیتل استت کته از ایتن آثتار در تتاری ادبیّتات یتاد
میشید .ریرکی به منبعی دست میبَرَد که ارر نگیییگ کامالً جدید است ،متیتتیا رفتت
بییار کگ به آ پرداختته شتده استت ایتن منبتد دنیتا پابرهنگتا استت ،جهتانی کته
فرماندها و فرما روایانش پابرهنگانند .او بر خال پیشکییتانش در این راه ت که یکی دو
تن بیشتر نبیدند ت و کیانی که از کنار این جها منحصربهفرد میرذشتند ،تمتام دقّتت و
استعدادش را وقف آ کرد .دنیایی که هگ با وضیح نقاشیرینهاش و هگ به لحتات اهمّیّتت

اجتماعیاش تیجّه و دقّت ریرکی را به خید جلب میکرد» (می ائیلیفیکی4182 ،م.).
بحث و بررسی
«ریرکی تقریباً از هما رامها ن یت فعّالیّت ادبتیاش چنتا محبتیب شتد کته رونتد و

سرعت چنین محبیبیّتی در تاری ادبیّات روسیه همتا ندارد نه تیررنیتف در دورا آشتیانۀ
اشرا  ،نه لف تالیتی در زما جنگ و صلح و نه فئیدور داستایفیکی ،هتی کتدام چنتین
شهرتی را ت بهویژه در سا ها او نیییندریشتا ت تجربته نکردنتد» (ستتچکین8312 ،م.).
بهنظر میرسد این شهرت و محبیبیّت زودهنگام ،ارمغا نیآور این نییینده باشد.
«ریرکی آمد و کار کرد که پیش از او سابقه نداشت تیپی خل کرد که نامی ختا
م ل کانیوالی یا آرلی نداشت ،بلکه نام کلّیِ پابرهنگا ( )Босякиرا یدک متیکشتید.
او پابرهنههایش را به ارور مجهّب کرد .ریرکی برا قهرمانتانش چیتب نمتیخیاهتد ایتن
خید آنها هیتتند کته رتبتهشتا در زنتدری را التب متیکننتد و میتلماً جایگتاهی کته
میخیاهند ،پلّۀ آخر نییت .برا آنکه بیاستاس نگفتتهباشتیگ بته ست نا ختید رتیرکی
استناد میکنیگ :پابرهنگا  ،کاررر نییتند که به دنبا آزاد باشند این پرسیناکها بهارز
تحقیرآمیب برا هی چیب تالش نمیکنند هد ختید را دارنتد و آ هتگ آرتاهی بتر

رهایی ظاهر شا از تمام قید و بندها اجتماعی ،اخالقی و دینی است» (هما .)824 :
دورا کیدکی ریرکی با این جمالت پایا مییابد:
«چند روز بعد از متراسگ بتهخاک سپرد مادرم ،جدّم بته متن رفت :خیب آلکیی،
تتی کته مدا نییتی همیشه بته رتردنتگ آویبانت کنگ .جتا تتی اینجتتا نییتت .بتترو

تتی متردم .و متن هتگ رفتتگ میتا متردم» (متاکییتگ رتیرکتی.)998 :8991 ،
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امّا این پایا آااز راهی دشیار بید که یک نییینده در بطن جامعه متیپیمایتد و نیتب

آااز برا اثر بییررافیک دیگرش با نام درمیا مردم این اثر ،با نامِ در جیتتجی نتا
به قلگ احمد صاد به فارسی ترجمه شده است.
ماکییگ جیا  ،شیدارینه کتاب میخیاند و نهتنها ارح داستتا را دنبتا متیکترد،
بلکه بر نکات و دقای داستا ت مل متیکترد و آنهتا را در نظتر متیآورد .بعتدها همتین
شیدایی در خیاند را در آثار نظیر کانیوالی و متادر در ش صتیّتهتا داستتانیاش
منعکز کردهاست.
در سا 8112م .به اازا میرود تا وارد دانشگاه شید ،امّا برا امرار معتاش مجبتیر
می شتید در یتک نتانیایی مشتغی بته کتار شتید .سررذشتت ایتن دورا را در داستتا
بییتوشش مرد و یک دختر ( )Двадцать шесть и одна, 1899بازری میکند کته
داستانی است کامالً بر مبنا واقعیّت و بهزعگ ابراهیگ یینیی:
« چنا جریا نیرومند از شعر در آ روا است و چندا بته اعتقتاد و ایمتا بته
آزاد و شرافت انیا آمی ته و در عین حا با چنا دقت و سهیلتی رفته شده استت
که نمی تیا عنیا شاهکار را از آ دریغ داشت و ریرکی جیا را درمیا کالسیکها

راستین ادب جا میدهد» (یینیی.)41 :8931 ،
پز از این داستتا  ،متدتی نیشتتن را کنتار رذاشتت و بته ستیر و ستفر در روستیه
پرداخت:
«پا پیاده از شهر به شهر دیگر رفت .این رشتورذارِ پر رن و زحمت دو سا به
ای انجامید .مناا د و اوکراین و بیتارابی را تتا دانتیب زیتر پتا رذاشتت .از میتیر
کرانهها دریا سیاه تا کریمه و از آنجا تا قفقتاز پتیش رفتت .در هتر شتهر و دیتار بته
کارها س ت تن در میداد و زندری را با کیلیها ،ماهیگیرا  ،کارررا بارانتداز و ولگتا

تقییگ میکرد» (مجلیی.)28 :8981 ،
در  8138آلکیی پشکی رام مهگّ دیگر برداشت کته و را بته ماکیتیگ رتیرکی
آینده نبدیکتر ساخت« :عازم سیاحتی به جنیب روسیه شد ،پیاده میافتی دراز پیمید و
در مقام کاررر در مبارع و کارخانهها و کارراهها و بندرراهها و باراندازها به کار پرداخت و
با کارررا و دهقانا ررسنه درآمی ت و در احیالشا مطالعه کترد .ستا هتا  8138و
 8134در ناحیۀ ولگا سا ها قحطی و ررسنگی بتید» (یینیتی  .)44 ،8931تحتت تت ثیر
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همین تجارب بید که رتیرکی ش صتیّتهتا داستتانی ختید را از میتا همتین آدمهتا
برربید.
رفته میشید که در آثار اوّلیۀ ریرکی رئالییگ با رمانتییگ درهگ آمی ته است ،در داستتا
هایی نظیر چلکاش ( )8133و در استتپ ( )В степиکته در ایتن ستا هتا منتشرشتدهانتد،
میتیا رفت او بین رمانتییگ و رئالییگ تعاد بهتر ایجاد کرده است که اوج این تعتاد در
داستا انیانی زاده میشید ( )Рождение человекаبه منصۀ ظهیر میرسد.
کارها ادبی ریرکی را میتیا به سه دوره قیمت کرد:
«دورۀ او شامل داستا ها کیتاهی است که از  8134تا  8133نگاشتت و پایته و
اساس شهرت و آوازهاش بید .دورۀ دوم که از  8133تا  8384ادامه مییابد ،دورانی است
که در آ رما ها و نمایشنامهها فرازجی اجتماعی را مینگتارد .دورۀ ستیم از 8389
آااز میشید و به ایر عمده مشتمل بر زندرینامهها و خاارات است .اهمّیّت دورههتا
او و سیم از دورۀ میانی فعالیّتش بیشتر است ،چه در ایّ ایتن دوره نیترو خلّاقتهاش

اندکی سیتی میریرد» (هما .)81 :
ریرکی یکی از نیییندرانی است که بییار به انیا اهمیت میدهتد و او را بتا تمتام
معایب و محاسنش دوست دارد« .به اعتقاد او ارتر در دنیتا چیتب مقتدّس و رترا قتدر
وجید داشته باشد انیا است که رو به رشد مدام است و حتی وقتی منش آزار و عتذاب
است چیب از قدر و قیمتش کاسته نمیشید» (مجلیی .)882 :8981 ،از نیییندها م تل
او که نگاهش به دنیا تازه بتید و تفکّتراتش نته از روشتنفکرمیبی و نته از آستا پیتند
عیامانه ،بلکه از محیط خشن و ابیعتی زنتدری ریشته ررفتته بتید ،چنتین هتگ انتظتار
میرفت .ریرکی قهرمانا ن یتین آثارش م ل ماکتار چتیدرا (،)Макар Чудра, 1892
عجتیزه ایبرریتل ( )Старуха Изергиль, 1893و متالیا ( )Мальва, 1897را از میتا
کیلیها ،ماهیگیرا و دهقانا فقیر انت اب کرده است.
در قهرمانا این داستا ها ،آثار شعرها ن یتتین پیشتکین و اندیشتههتا بتایرو
هییداستتت« .امّتتا قهرمانتتا داستتتا هتتا او کتتامالً از بتتایرو تتت ثیر نمتتیپذیرفتنتتد
چی افبو بتر اترور و آزادرتی و آزادمنشتی و شتهامت ،ویژرتیهتایی داشتتند کته در
جتتا دیگتتر دیتتده نمتتیشتتد» (همتتا  )88-84ایتتن خصتتای

هنگتتامی بتتارزتر شتتد

کته رتیرکتی قهترمتانتانش را از میتا پتابترهنتههتا انت تاب کترد.
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«انت اب سیما پابرهنگا رییی به م ابۀ ن یتین رام برا متهگکرد جامعتها بتید
که بر پایۀ بیعدالتی و بیفکر بنا شده است و این رتام را رتیرکی برداشتت .درواقتد اک تر
پابرهنگا ریرکی با همۀ ضعفها و نیاقصشا بدو شک از پتانیتیل ذهنتی بیتیار بتازیی
برخیردارند .این پرسیناکها فصیح و حاضرجیاب هیتند و نیبت به بییار از اربابا زنتدری
به مراتب خردمندتر و جالب تیجهترند .ولگردا ریرکی ،راهی حتّی لقمه نانی ندارند کته بتا
آ شکمشا را سیر کنند ،امّا به نظر میرسد در حقیقت این را میتیانند بفهمند که انیتا
تنها برا لقمۀ نا زندری نمیکند .فلیفۀ زندری آنها آئین بهخصیصی است که به استتقال
درو و تحقیر شکار میاهب ناچیب دنیا متّکی است ،هما میاهبی که زنجیرهتا مالکیّتت را

به پا روح انیا محکگ میکنند» (سیما پابرهنگا در داستا ها ریرکی4182 ،م.).
اما اساساً فرهنگ پابرهنگی چییت؟
پابرهنگی پدیده ا است جالب در زندری اجتماعی روسیۀ اواخر قر نیزدهگ و اوایل
قر بییتگ .فرهنگ واکرا تشریحی معاصر تعریف کیتاهی از آ ارائه میکند:
«پابرهنه ش صی است از اقشار که از ابقۀ خید رانده شدهاند» .امّا در این فرمی
م تصر یک فلیفۀ کامل زندری ،فرهنگی جالبِ تیجّه و نگاهی خا

به زندری مغفتی

مانده است» (سیما پابرهنگا در داستا چلکاش.)4182 ،
«اواخر قر نیزدهگ در ادبیّتات روس قهرمانتانی جدیتد ظهتیر کردنتد :پابرهنگتا ،
کیانی که جامعه آنها را واپز زده بتید ،اترد کترده بتید و سرنیشتشتا بترا احتد
اهمّیّت نداشت .چنین قهرمانا در داستا ها رئالییتی ماکییگ رتیرکی ترستیگ متی
شید» (پابرهنگا  :قهرمانا نیین ادبیّات روس.)4182 ،

ریرکی خید در وصف پابرهنهها مینییید:
«نیمی به انیا و نیمی به حییا میماند .بیقید و خشن و برهنه و ررسنه است و
مطرود سرنیشت .در زااهها ک یف شب را بته صتبح متیرستاند .نبایتد از او سرستر
رذشت .برخال ظاهرش ،میلک و ارز تفکّر م صی

دارد».

یا در جایی دیگر چنین وصفشا میکند« :من میفهممش! او ]ولگرد[ خشن استت،
ابله است ،عالقها به زندری ندارد .وان در تصیّرش نمتیرنجتد و بتازتر از پتی ِ ستیاه

چیب نمیشناسد» .نمینۀ چنتین قهرمانتانی را رتیرکی در داستتا هتا چلکتاش و دو
ولگرد نشا داده است.
«ایتن آدمها عجیب و اریب بته بهترین شکل در زنجیرۀ مفاهیگ ادبی رمانتیک او

 /8پژوهشنامة نقد ادبی و بالغت ،سال  ،9شمارة  ،1بهار و تابستان 1939

جا خید را باز کردهاند .تا حدّ که ریرکی تجیّگ ایتدهآلتش ،انیتا واقعتی ،را در آنهتا
می دید یعنی انیانی که به ارادۀ روحش ،نه قیانین خشک اجتماع زندری میکنتد .همتین
انیا واقعی در هیئت قهرما داستا چلکاش ظاهر میشتید .ابت معیارهتا پذیرفتته
شدۀ جامعه ،او نهتنها نمایندۀ تیپی مطرود و وازده از اجتماع است ،بلکه مجرمی است کته
باید در زندا جا داشته باشتد .امّتا بتهتتدری نیییتنده دنیتا درو قهرمتانش را آشتکار
میکند و درمییابیگ که رریشکا چلکاش ،ش صیّتی قتی و آزاد استت کته ابت فرمتا
دلش زندری میکند و این اجتماع است که از چنین افراد هراس دارد ،آنها را پتز متی
زند و به سی ارتکاب جرم سی میدهد» (سیما پابرهنگا در داستا چلکاش.)4182 ،

در داستا چلکاش ،که قهرما آ ولگرد به همین نام است ،بهخیبی میتیا دیتد
که ریرکی دهقا مهربا و صمیمی ادبیّات سنتی روس را تغییر شکل میدهد و ولگترد
آزادمنش را بر و مرجّح میداند.
امّا باید دید پابرهنگا در کدام میقعیّتت اجتمتاعی اییتتادهانتد .می ائیلیفیتکی در
مقالها که دربارۀ قهرمانا ریرکی نیشته است ،چنین میریید:
«این پابرهنگا از همۀ کرانهها واماندهاند ،امّا به هی کدام هگ چنگ نینداختهاند .در
هی چهارچیب و نظامی نمی رنجنتد و تتن بته نظتگ و اصتی هتی حتبب و ابقتها
نمیدهند .در واقد ریرکی آنها را ابقۀ ویژها میدانتد او متیرییتد« :ایتن افتراد کته
مدتهاست بیرو از هر ابقها ماندهاند ،انیا هایی حتری  ،آزمنتد ،تشتنه ،شترور و
باهیشند و با این خصایصشا جلب نظر میکنند» .در این که پابرهنگتا درختیر تیجّته
هیتند شکی نییت ریرکی نیب در سلیلۀ تصاویر و چهرههتا در آثتارش ایتن را بته متا
نشا داده است» (می ائیلیفیکی4182 ،م.).

البته در داستا ها ریرکی انیاع م تلفی از تیپ ش صیّتی پابرهنه را میتیا دید،
برخی از آنها حتی عکز نشانههایی را که در باز نام برده شد ،دارند .ایتف وستیعی کته
ریرکی در انت اب قهرمانا ولگردش رعایت میکند ،مؤیّد این است که پابرهنگتا یتک
پدیدۀ اجتماعی هیتند ،نه فقط انیا هایی آزمند و شرور« .آنها بته ایتن دلیتل درختیر
تیجّهاند که پدیدها اجتماعی هیتند ،پدیدها

در حا رشد» (هما ).

در آثتار ریرکی ایر از ولگتردا  ،زااتهنشتینا و آواررتا استتپ ،عتدّها قهرمانتا
شهر هگ به چشگمتیخیرنتد آنهتا کیتانی نییتتند مگتر« اردشتدرا  ،دانشتجییا ِ
ازتحصیلبازمانده ،بازماندرا خانیادهها هیتیباختته ،دهقانتا ِ از زمتین کنتدهشتده و
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هنیز در کارخانه ریشه بند نکرده و آدمهایی از این ردیتف ...آنهتا در اثتر بتههتگختیرد
تعاد اجتماعی ،قدم در جادۀ عصیا رذاشتهاند ،میدانند علیه چه چیب باید جنگید ،امّا
نمیدانند در چه مییر باید حرکت کرد و به جنگ ادامه داد» (مجلیی.)89 :8981 ،
جا هی تردید نییت که ریرکی بهخیبی قهرمانانش را میشناخته و حتّی با برخی
از آنها در واقعیّت آشنا بیده و سررذشتشتا را از زبتا خیدشتا شتنیده استت ماننتد
قهرمانا داستا دو ولگرد یا ریرمیکا .ریرکی در نیشتن دیالیگ و وصف قهرمانتانش بتا
این تدبیر بییار میفّ عمل میکند.
قهرمانا داستا ها او ،چنا که رفتهایگ ،عتالوه بتر اترور و آزادرتی ،ویژرتیهتا
دیگر هگ دارند شاید بتیا رفت جیتجی در روح خید و اعتراض به وضد میجید ،یکی
از ویژریها بارز آنهاست .آدمها در آثار ریرکی ناآرامانتد .بترا م تا  ،فیمتا ریردیتف
چنین سؤازتی از خید میپرسد« :در روح متن چته متیرتذرد؟ متن کته هیتتگ؟ چترا
نمیتیانگ م ل بقیۀ مردم زندری آرامی داشتهباشگ؟ جتا متن در ایتن دنیتا کجاستت؟
وظیفۀ من چییت؟» (ماکییگ ریرکی .)4182 ،از ارفی کانیوالی  ،قهرما داستا دیگر او
نیب با میائل مشابهی دست به رریبا است« :حیف که نمیتیانگ به درو خیدم بتروم و
ببینگ چه چیب من کگ است .مدام عذاب میکشگ ،بیآنکه بدانگ دردم چییتت» (ماکیتیگ

ریرکی.)889 :8381 ،
«این قهرمانا به نیعی ت لیۀ روحی دست میزننتد .متیخیاهنتد از ررفتتار هتا
درو آزاد شتتیند و در عتتین حتتا کتته ظتتاهر تتتیحّشآمیتتب دارنتتد ،تتترحّگ آدمتتی را
برمیانگیبند .زندری پرشیروشر این «قهرمانا » وسعت و پهناور و صالبت ولگا را دارد.

روح ناسیرابشا همانند ولگاست» (مجلیی.)44-48 :8981 ،
همین تحرّک و پییایی قهرمانا ریرکی ،پا آنها را به صتحنه بتاز کترد .بیتیار از
داستا ها او را رروهی از نمایشنامهنیییا حرفها به نمایشنامه تبتدیل کردنتد و بته
صحنه بردند ،البتّه خید ریرکی هگ ابد خید را در نمایشنامهنیییی آزمیده است.
ماکیتتیگ رتتیرکی بتترا تیصتتیف ش ص تیّتهتتایش ،عتتالوه بتتر دیتتالیگ و قتترارداد
آنها در تعامتل بتا دیگتر ش صتیّتهتا داستتا  ،از روش تیصتیف میتتقیگ هتگ بهتره
متتیبتترد .تیصتتیفهتتا میتتتقیگ او از ش ص تیّتهتتا داستتتا االتتب هتتگ خصیصتیّات
ظتاهتر را بیتا میکنتد و هتگ بته حتازت روحتی فترد میپتردازد.
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«ریرکی سیما پابرهنگانش را چندبعد تیصیف میکند و سعی دارد دلیلی را که
قهرما به واسطۀ آ به اعما اجتماع سقیط کترده ،بیابتد .دنیتا درو  ،احیاستات و
رن ها آنا و ت ثیر جایگاه اجتماعی بر درکشا از جها برا نییینده اهمّیّت دارد ،او
وضعیت درریر قهرما با ختیدش و دلیتل رفتارهتا ختا ّ او را پیگیتر و بررستی
میکند» (پابرهنگا  :قهرمانا نیین ادبیّات روس.)4182 ،

یکی از نمینهها تیصیف ش صیّت در داستا هتا کیتتاه و  ،وصتفی استت کته از
چلکاش میکند:
«در این حا  ،رریشکا چلکاش ،آ ررگِ بتارا دیتده ،کته همتۀ اهتالی لنگررتاه او را
میشناختند پیدا شد .چلکاش در بادهریار افراط میکرد و دزد متاهر و ریتتاب بتید.
بیشتر اوقات با پا برهنه راه میرفت و شلیار کهنۀ ن ی به پا متیکترد کتاله نداشتت ،از
رریبا پیراهن چیت چرکینی که به تن داشت است یا ها خشک و برجیتتۀ ستینهاش
که پیست قهیها رنگتی آ را پیشتانیده بتید ،دیتده متیشتد .چهترۀ کشتیدۀ او در عتین
پژمردری ،سبعانه به نظر میآمد ...رو هگرفته چلکاش مرد بلنتدقامتت ،زارانتدام و تتا
اندازها خمیدهپشت بید .آهیته رو سنگفرش قدم میزد و دماغ ریکدار و عقابیشتکل
خید را به اارا حرکت میداد و چشما بیفروغ و خاکیتر رنگتش متیدرخشتید و بتا

نظرها نافذ به ررد خید مینگرییت» (ماکییگ ریرکی.)83 -82 :8381 ،
چنا که مشاهده میشید ،ریرکی چلکاش را هگ به لحات ظتاهر و هتگ بته لحتات
روحی تیصیف کرده و جالب اینکه بهکاربرد ِ این روش در ترکیب با رفتتورتی ،کته در
خال داستا انجام میپذیرد ،بهخیبی تیانیته ویژریها قهرما را بر خیاننتده روشتن
کند و تصییر و را مجیّگ نماید .نکتۀ دیگر که میتیا دربارۀ قهرمانا داستتا هتا
ریرکی رفت ،این است که اک راً نیعی مهربانی و بیرناهی ذاتی دارند ،نیعی انیانیّت که
شاید با ظاهر خشن و ناپاکشا هماهنگ نباشد ،امّا بههرحا نییینده بر این نکته ،خیاه
میتقیگ و خیاه ایرمیتقیگ ،ت کید میکند و آ را پیش چشگ میکشتاند .بترا نمینته،
چلکاش ،دزد و ولگرد است ،امّا وقتی راوریل را میبیند و شرححالش را میشنید ،دلتش
برا او به رحگ میآیند و حتی «میل داشت راوریتل را انتدکی شتاد کترده ،آرام کنتد»
(ماکییگ ریرکی.)19 :8381 ،
یتا در داستا کتانیوالی در ترسیگ چهترۀ او چنین میخیانیگ« :از چشما ببرگ و
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کبید رنگی که صیرت کشیده و شکیته از زحمتش را روشن میساخت ،شتعاع مهربتانی
بیرو میجیت» (ماکییگ ریرکی.)812 :8381 ،
همچنین در داستا ِ ززیی ،محبّت و پییند نارییتتنی بتین متادر و فرزنتد ترستیگ
میشید و حتی ایشا بعد از اینکته بتا راو داستتا آشتنا متیشتیند و و را ش صتی
نیکقلب مییابند ،به او هگ به دیدۀ محبّت نگاه میکنند .قهرمانتا آثتار رتیرکی خیلتی
زود با یکدیگر آشنا میشیند و حکایت زندری خید را برا هگ میرییند .حتّی چلکتاش
هگ که به نظر میرسد به هرکیی رو خیش نشا نمیدهد ،به زود بتا راوریتل از در

دوستی درمیآید و اندکی از سررذشتش را برا او نقل میکند .شتاید داستتا ِ همیتفر
من ( )Мой спутникکه یکی از بهترین آثار ریرکی بهلحات پردازش ش صیّت استت،
م ا بهتر برا این بحث باشد .در این داستا که از منظر اوّ ش

روایت میشید ت

اوّ ش صی که ماکییگ خیانده میشید و بعید نییت خیدِ نییینده باشد ت دو ش صتیّتِ
اصلی یعنی ماکییگ و شارکی بدو مقدمّهچینی چندانی با هگ آشنا میشیند.
آدمها آثار ریرکی ،اک راً رها از هررینه قیدوبند هیتند ،مگتر قیتید کته ختید
برا خید تعیین میکنند .برا م ا  ،کانیوالی تا وقتی که خید ب یاهد در نانیایی کتار
میکند و پز از آ تصمیگ میریرد زندری ولگرد و کیلیوار پیشه کنتد ،یتا چلکتاش
که هی کز نمیتیاند او را وادار به انجام کتار کنتد .شتاید همتین اختیتار و ارادۀ آزاد
قهرمانا اوست که سبب میشید اک ر داستا هایش بهراستی شبیه برشهایی از زنتدری
باشند که رییی درست از میا ماجرا و با لحنتی صتمیمی شتروع متیشتیند و سترانجام
معیّنی هگ ندارند .خیاننده در آخر داستا درنمییابد که آیتا روح نتاآرام کتانیوالی آرام
شد ،یا نه یا اصیزً چه برسرش آمد؟ حتّی تصمیگ بعد قهرما هگ نامعلیم است .فقتط
احیالش حکایت میشید ،آ هگ تا جایی که راو با او بیده هی کز از عاقبت کار ایتن
قهرمانا که هی وقت یکجا نمیمانند و خیدِ راو هگ کامالً اتفتاقی آنهتا را بتازمییابتد،
خبر ندارد .قهرمانا ریرکی در لحظه تصمیگ میریرند و در لحظه تصمیمشا را عملتی
میکنند.
پرسیناکها ریرکی آرام و قرار ندارند .رییی در جیتوجی چیب هیتند که ختید نیتب
درست نمیدانند چییت و تا آ را نیابند ،آرام نمیریرند برا نمینه ،کانیوالی میریید:
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«زندری میکنگ و اصه میخیرم...آخر برا چه؟ معلیم نییت .هد معلیمی هگ ندارم
میفهمی؟ چطیر بگییگ .آتشی در روح و قلبگ مشتعل نییت .امّا یک چیب در سر دارم و می
دانگ آ چیب در دنیا وجید دارد! میفهمی؟ زندری میکنگ و دنبا آ میرتردم و بترا بته
دستآوردنش اصه میخیرم امّا آ چیب چییت؟ نمیدانگ» (ماکییگ ریرکی.)889 :8381 ،

آنها حکیمانی بیخانما و آواره هیتند یا شاید آ ایر که کانیوالی میرییتد« :متا
مردما م صیصی هیتیگ ...و در هی اجتماع جا ما نییت ،با نظر م صیصی باید بته
ما نگاه کرد ،باید قیانین م صیصی برایما وضد شید( »...هما .)882 :
در میا ش صیّتها داستانی ریرکی ،کیانی هیتند که زندری شتهر را دوستت
نمیدارند ،از سییی روستایی و دهقا نیب نییتند که در ده دوام بیاورند و زندری کننتد،
رییی اصیزً برا سررردانی خل شدهاند:
«شهرها ببرگ به درد نمیخیرد ...اساساً میخیاهگ بدانگ وقتی که دو یتا سته نفتر
نمیتیانند به خیشی باهگ زندری کنند ،چرا متردم ایتناتیر م تل رلّته دور هتگ جمتد
میشیند؟ ارر درست فکر کنی ،میبینی انیا نته در شتهر ...و نته در دشتت و بیابتا ...
اصیزً هی جا راحت و آسایش ن یاهد داشت ،ولی خیلی بهتر است که دربارۀ این چیبها

فکر نکند ...چی عقلش به جایی نمیرسد و فقط خیدش را آزار میدهد» (هما .)822 :
نکتۀ دیگر درمیرد این قهرمانا ِ آواره ،این است که رتاهی ست نانی متیریینتد کته
شنیدنش از زبا آنها تا حدود عجیب و دور از ذهن مینماید .آنهتا بتا اینکته مردمتانی
عاد و راهی حتّی بیسیاد هیتند ،از قیۀ تحلیل خیبی برخیردارند .البتّه این متیتیانتد
نشانۀ حضیر نییینده در داستا ها و س ن رفتن و از زبتا ش صتیّتهتا نیتب باشتد.
پارها اوقات این س نا چنا بتا ریینتدهشتا بیگانتهانتد کته نیییتنده یتا راو نیتب
نمیتیاند شگفتی خید را پنها کند .برا نمینه« ،ماکار چیدرا» در داستتانی بته همتین
نام ،پرسشها ابد بشر را ارح میکند و خید نیب به آنها پاس میدهد:
«آیا تی راستی خیا میکنی که انیا برا این به دنیا آمده که دائگ زمین را ش گ
ببند و پیش از آنکه بتیاند دستکگ ریر ختید را بکنتد ،بمیترد؟ آیتا راستتی از هتد و
آرزو خید آراه است؟ از وسعت دشت باخبر است؟ امیاجِ نییگِ بیابا  ،قلبش را شتاد و
خیشحا مینماید؟ خیر! او بَرده است .همچنا که بَرده زائیده شده ،تمام عمر هگ بَرده

خیاهد ماند .بیچاره! چه میتیاند بکند؟» (ماکییگ ریرکی.)82 :8381 ،
یا جایی که کانیوالی دربارۀ ام ا خید چنین میریید:
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«وجید ما ثمر ندارد و جا دیگترا را متیریتریگ و ستدّ راه ترقّتی دیگترا هتگ
میشییگ ...در برابر ما چه کز مقصر است؟ رناه از خید ماست ...برا اینکته میلتی بته

زندری نداریگ و به خیدما هگ رحگ نمیکنیگ( »...هما .)882 :
بعد از س نا و  ،ماکییگ ،راو داستا  ،که از س نا کانیوالی حیرتزده استت،
میریید:
« بهت و حیرت من بیشتر از این بید که تتا آ زمتا در ابقتۀ ولگتردا یعنتی در
اجتماعی که از کلیۀ ابقات دیگر مجباست و بتا همته دشتمنی و عتداوت دارد و حتّتی
آماده است نظریۀ شک و تردید همیشگی خید را که با کینه آمی ته است بر همه کتز

تحمیل کند ،هنیز چنین فروتنی و شکیتهنفیی را ندیده بیدم» (هما .)883 :
سؤالی که از پاس به آ رریب نییت ،این است که:
«با این همه ،اساساً چرا ریرکی االب به پابرهنگا عالقه نشا میدهتد؟ بته دلیتل
آزاد خیاهیِ ایشا  ،هگبیتگی رفاقتیشا و این که مالکیّتت و رفتاه زنتدری را تحقیتر
میکنند و به هی میریرند .همۀ این خصای  ،آنها را از کیانی که در دنیا ماشینی و
در جنگی ابد برا یک کیپک زندری میکنند متفاوت کردهاست» (سیما پابرهنگتا

در داستا ها ریرکی4182 ،م.).
نکتۀ آخر اینکه:
«پابرهنگا در دو مجلّد داستتا هتتا رتیرکی چنتا جتتا وستیعی بتته ختتید
اختصتا

دادهاند و نییینده چنا پررنگ و جا دار به آنها پرداخته و تیجّه خیاننتده را

به ایشا معطی کردهاست که عجیب نییت ارر در نقد دو داستا و یا یادداشتهتایی
که بههی رو  ،نه میتقیگ ،نه ایرمیتقیگ ،نته واقعتی و نته استتعار بتا پابرهنگتا در

پییند نییتند ،نادیده ررفته شیند» (می ائیلیفیکی4182 ،م .).
نتیجه
ریرکی با ت ثیر از اجتماعی که در آ رشد یافته بید ،سفرهایش و تجربیتاتش از زنتدری،
تیپّی نیین به نام پابرهنگا را به ادبیّات معرفی کرد .او به پابرهنگتا آثتارش عتالوه بتر
خصای

قیمی ،نژاد و اجتماعی که ززمۀ ش صیّتپرداز است ،خصیصیّاتی ب شتیده

که در نیع خید منحصربهفرد است ،خصیصیّاتی از قبیل آزادرتی ،حکمتت قلبتی ،اترور،
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پییایی و جیتجیرر  .نییینده ،این خصای

بهعالوۀ فقر را بتا هتگ ترکیتب کترده و در

ش صیّتهایی که مطرودین ابقات و ایفها م تلف جامعه هیتند ،نشا داده و آنها
را در قالب رروهی خا

به نام پابرهنگا ابقهبند کرده است .چرا کته آنهتا در هتی

ابقها نمیرنجند و بایتد برایشتا رروهتی ختا

در نظتر ررفتت و قتیانین ویتژها

برایشا وضد کرد.
پابرهنگا ِ ریرکی ،از عیب بر نییتند و به اصطالح ایدهآلیبه نشدهاند ،بلکه برعکز
عییبشا عیا است و نییینده خید نیب به آنها واقتف استت ،امّتا بتااینحتا اک تر ایتن
قهرمانا تیانیتهاند همذاتپندار خیاننده را جلب کنند و در جریا روایتت واقعتی بته
نظر برسند .همین نکته که ریرکی قهرمانانش را ایدهآلیبه نمیکند ،سبب میشید بتیاند
ش صیّتهایی خل کند که در آنها خیبی و بد بههگ آمی ته استت و بتههمتین دلیتل
باورپذیرند .م ا بارز این نکته میتیاند رریشکا چلکاش باشد ،دزد زبردستی که رحتگد
هگ هیت ،بادهریار که ارور هگ دارد.
ریرکی بییار خیب از عهدۀ ترسیگ ش صیّتهایش برآمده ،چرا که سا ها با ایشا و
درمیا ایشا زییته و عتادات و خلت و خییشتا را دریافتته استت .او هتد و اریت
ادبیاش را وقف این تیپ پرسیناکها میکنتد تتا هتگ بتیانتد واقعیّتت اجتمتاع و زنتدریِ
زمانهاش را نشا بدهد و هگ آ را در بیتۀ نقد بگذارد.
پابرهنگا ِ ریرکی ،به دنبتا یتافتن جتا ختید در اجتمتاع هیتتند و در همتین راه
زندری و جامعه را به چالشها عمیقی میکشند .آنها برخال ظاهرشا به اندیشتید
و پرسید عادت دارند ،حتّی ارر اندیشه و پرسش آنها به اری ِ مت لی ِ دیگترا نباشتد.
روح آزاد و رهایی این قهرمانا از قید و بند زندری به آنها کمک میکند آسا تر زنتدری
را به چالش بکشند و عقایدشا را مطرح کنند .ریرکی با آورد ایتن تیتپ جدیتد ،رو
دیگر از دهقا ساده و صمیمی روس ،که تا پیش از این قهرما و نماد ملّت روس بتید
و نیییندرا بییار از او مینیشتند ،نشا داد .ریرکی پابرهنگتا را بتر دهقتا روس
ترجیح داد ،چرا که به عقیدۀ او ارور و آزادری بر امد ،زبینی و تبویر رجحا دارد.
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