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 عشق لنین به ادبیات چگونه انقلاب روسیه را شکل داد

 طارق علی 

 ی علی گلستانهترجمه 

 
 

 

هم  نویسان راالهمق شمارهمان انگشت تزاری دشوار بود. در نظام های صریح سیاسیانتشار متن ای که لنین آن را پروراند شکل داد.به فرهنگ سیاسی روسیه بود که ادبیات

تر ایمبا رمان و شعر )البته نه هر رمان و شعری( مل عوضدراما  علناً از نگرش خود اظهار پیشمانی کنند. تر بگوییمبه یا ،یابند« بهبود»چپاندند تا ها میدر تیمارستان آنقدر

 شد.برخورد می

در نتیجه،  خواند.به چاپخانه ب های شاعر را پیش از فرستادنبیشتر نوشتهاول اصرار داشت که  ای، نیکل«پدر ملت»در مورد پوشکین،  شک رئیس سانسور شخص تزار بود.بی

هرگز  کرد.اش هجوم ببرند نابود میزده از ترس اینکه به خانهوحشت ترین آثار را خود شاعرِو ضدسیستمافتاد، شد، انتشار برخی به تعویق میبرخی از آثار او ممنوع می

 را سوزانده است. موجود ِِ گینیوگنی آنیکه او کدام ابیات توانیم بدانیم نمی

یک از دیگر کشورهای اروپایی سراغ گرفت در ادبیات داستانیِ روسیه توان آن را در هیچهای گوناگون و به نحوی که نمیهایی دیگر و به صورتسیاست از راههمه، بااین

قد بزرگ و نیکلا ویساریون بلینسکی، منت آنان مجادلات تند میان. ندیافتروسیه امکان انتخاب بیشتری می نفکرانشد، روشو نقد ادبی سیاسی میهرقدر ادبیات نفوذ کرد. 
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 (شدسوادان قرائت میای در کشور برانگیخت و با صدای بلند برای بیاشتیاق تازه ۲۴۸۱اش در نفوس مرده یکارهنیمه یهجویه)که  نویسنویس و رمانگوگول، نمایشنامه

 ردند.کرا با اشتیاق دنبال می

ر دسوادی از مواضع پیشین خود توبه کرد. بیدهقانان ژولیده و دفاع از  یبا نوشتن درباره اشدر کار بعدیاو اش اثبات شد. تباهیبا  در این اثر گوگولتوفیق هرحال، به

خواهم ز، از شما میی عزیطور نیست که واقعاً در سرزمین روسیه اتفاق بیافتد. خوانندهاست و اینخیلی از مطالب این کتاب اشتباه »نوشت:  نفوس مردهی ویراست دوم دیباچه

 «خواهم که حتماً این کار را بکنید.این قضیه را سرسری نگیرید. از شما می که اشتباهاتم را تصحیح کنید.

م من تاحدی مرد» اش ساخت:شبی دراز و ناآرام برای گیرندهاز بلینسکی، « ای به گوگولنامه»ی انتشار گسترده رسماً راهش را از او جدا کرد. ۲۴۸۱بلینسکیِ خشمگین در 

د دارد وقتی در سن پترزبورگ شایع شده بود که دولت قص شناسم. کتاب شما با امکان تأثیرگذاری بدش بر دولت و سانسور، و نه بر مردم، هشداری بود برای من.روسیه را می

ین کتاب ام که به آنان گفت لحظه و آنجا، دوستانم ناامید شدند؛ اما من در آن در هزاران نسخه تکثیر کند و با قیمت کم بفروشد را [ای از مکاتبات با دوستانگزیدهکتاب شما ]

خاطر خود اش نوشته شد به یاد مانده است، نه بهربارهخاطر مقالاتی که ددر حقیقت الان هم بیشتر بهها هیچ توفیقی نخواهد یافت و فراموش خواهد شد. ی اینرغم همهبه

 و ضعیف مایهمآثارشان ککه  را نویسانینویسان و نمایشنامهو رمانشدند  تربدجنسمنتقدان های بعد در سال. «ی حقیقت داردود اما عمیق دربارهبله، روسیه شمّی محدکتاب. 

 گرفتند.د به باد انتقاد میشتلقی می

ز احترام اکه سربازرس مدارس شهرستانشان بود، در مقام کارشناس تعلیم و تربیت  ایکار فرهیختهمحافظه ،پدرشای بود که لنین در آن سر بر آورد. این جوّ روشنفکری زمانه

بود نام مستعاری « لنین»ی اولیانف )امکان نداشت که خانواده. خواندصدای بلند میاش شیکسپیر، گوته، و پوشکین را بهبعدازظهرهای یکشنبه در خانه بالایی برخوردار بود.

 ی داشته باشند.یر( از فرهنگ گزه بوداختیار کرد پلیس مخفیِ تزاری به زدنبرای کلککه ولادیمیر 

ی ه لاتین و ذائقهشیفتگی ب خواست،هرچند تاریخ چیز دیگری می شناس و عالِمِ لاتین شود.آموزگار ارشدش خیلی امیدوار بود که او لغت لنین در دبیرستان عاشق لاتین شد.

ای که تبعید شده بود، در طی دو دهه های سناتوریِ رومی را.خواند و هم خطابهجوونال را به زبان اصلی میاو هم ویرژیل، اُوید، هوراس، و  کلاسیک هرگز لنین را رها نکرد.

 را خواند. فاوستبارها و بارها  بلعید. اومیگوته را 

دمکراتیک ـی متعارف سوسیالدر آوریل آن سال از عقیدهی ادبیات کلاسیک بهره برد. کرد، به بهترین نحو از دانشش در زمینهرا راهبری می ۲۱۲۱هنگامی که لنین انقلاب اکتبر 

ولی از مفیستوفلس لنین با نقل قشماری از رفیقانش او را تقبیح کردند. در روسیه شد.  ای از نوشتارهای رادیکال، خواستار انقلابی سوسیالیستیروسی بُرید و در قالب مجموعه

 .«ستآنچه سبز است درخت زندگی روح؛بی ستچیزی نظریه، دوست من،»شکنی به آنان داد: در شاهکار گوته پاسخ دندان
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ر حس تحقیرشان گذاشتن بسرپوشروس هم ترین نویسندگان «غیرسیاسی»حتی یرفته است. ادبیات روسیه همواره از سیاست اثر پذدانست که لنین بهتر از اغلب آنان می

 حس نبلی، وترخوت،  تصویرگر آبلومفارف بود. لنین عاشق این اثر گنچ ی ایوان گنچارف است.نوشته آبلومفاش رمان نمونه یافتند.ی وضعیت کشور را دشوار میدرباره

 ]با اهمالشان[ ت کهرفای به کار میدادن به طبقهآبلومفیسم، که برای دشنامتحکیم شد: قاموس روسی ای نو به توفیق کتاب با واردکردن واژه .بود ملّاکان ثروتمند بیهودگی

سازمان اداریِ  ای ازبه بخش عمدهلنین بعدها توضیح داد که این بیماری صرفاً محدود به طبقات فرادست نیست؛ بلکه  رساندند.نظام استبدادی یاری می درازمدت به تداوم

 و شته بوداکه گنچارف برپا د بود ایآینه این اثرهای بلشویک نیز از این مرض مصون نیستند. گندهعه نشت کرده است. حتی کلههای زیرین جامسرایت و به لایهتزاری 

 ایند و گاههای گاه یکسر ناخوشخواست به حریفانش حمله کند، ایشان را با شخصیتوقتی میاغلب در مشاجرات قلمی لنین بازتاب کل جامعه را دید.  شد در آنمی راستیبه

 کرد.روس مقایسه می هایحقیر داستان

 علیهها دسامبریست ۲۴۱۱حامی قیام رأی نبودند. پوشکین ی ابزاری که باید با آن رژیم تزاری را سرنگون کنند همدر روسیه نویسندگان کشور )و البته نه فقط ایشان( درباره

 زشدت اهبتورگنف منتقد نظام تزاری بود، اما  د.یظلم موجود در نظام ارباب رعیتی را به هجو کشنشینی سریعش عقبپیش از گوگول بود. حق جانشینیِ نیکلای اول 

تغییر شکل  مخالفش به بدیل پس از کشتاری سهمناک در سن پترزبورگتروریسم ـآنارکو هبداستایفسکی  ی چشمگوشهکردند بیزار بود. هایی که از ترور دفاع مینهیلیست

رسید که چنین پمیلنین  کرد.جویی قائل بود دلسردش میاعتباری که برای مسیحیت عرفانی و صلحخوشایند لنین بود، اما لستوی به خودکامگی روسی تای حمله داد.

درستی رد جامعه را بهدلستویِ لنین اتد. رک برملالستوی را آثار تاعمیق تناقضات دوجین مقاله در نیم او و هم ارتجاعی؟انقلابی باشد تواند هم ای چطور میی برجستهنویسنده

تخیل جای هب تالستوی درمانی برای آن ترتیب دهد.توانست نمیاما  (؛دریافت و بیان کرد مشترک دهقانان راخشم کشی اقتصادی و بهرهش هایرماناو در ) دادتشخیص می

نوشت: « روسیه ی انقلابلِف تالستوی در مقام آینه»ی لنین در مقاله وجو کرده بود.جست تریحیِ سهلی مسیحل را در تصویری آرمانی از گذشتهای یکسر انقلابی، راهآینده

ناقضات آثار تالستوی بنابراین ت«. دهندی نوزدهم نشان میدر ثلث پایانی سده های تالستوی اتفاقی نیستند؛ بلکه شرایط متناقض زیست روسیه راها و آموزهتناقضات دیدگاه»

 شوند.در تحلیل سیاسی لنین به راهنمایی کارآمد بدل می

 تبدیل نشده بود. خط مشی دولتحال، نگاه لنین به ادبیات هنوز به هرهب انکارناپذیر بود. ، گرچه قدرت قلم اوکردمیداستایفسکی لنین را منزجر « آیین ریاضت»، میاندر این 

هایی را منتشر کرد که خوانندگان پیشنهاد ساخت بنای یادبودشان را داده فهرستی از شخصیت ایزوِستیای روزنامه، ۲۱۲۴آگوست  ۱در در همان سال نخست انقلاب،  درست

مسکو، با حضور نمایندگان شورای مسکو و با ادای احترامی از سوی ویاچسلاو ایوانف، در نوامبر همان سال در بودند. داستایفسکی پس از تالستوی نفر دوم این فهرست بود. 

 از بنای یادبود رونمایی شد.
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لسوفی زاده بود، هم فییشچرنیشفسکی که کش ( داشت نیکلای چرنیشفسکی بود.ها و انقلابیاندرواقع بر نسل اول رادیکالای که شاید بزرگترین تأثیر را بر لنین )اما نویسنده

چه باید  را نوشت. ؟چه باید کرد اوتوپیایی رمان جای پتر و پل در سن پترزبورگ زندانی بود، هماناش در قلعهعقاید سیاسی خاطرکه به اوبود و هم سوسیالیست.  تریالیستما

ین با مارکس ها پیش از آنکه لنمدت اثراین  ای از تقدس بدان بخشید.طور قاچاقی از زندان به بیرون نشر شد هالهاین حقیقت که کتاب به کتاب مقدس نسل جدید شد. کرد؟

خود را که  رادیکال پیر، نخستین اثر بزرگ سیاسی باورِاین مردم لنین به یاد نگاری داشت( مواجه شود او را به سوی رادیکالیسم سوق داد.)کسی که چرنیشفسکی با او نامه

 نام نهاد. چه باید کرد؟منتشر کرد را  ۲۱۹۱در 

رولیوبف )که منتقد رادیکال، دوب رحمیِ تمام به این کتاب حمله کرد.ویژه تورگنف با بیبه از کوره به در برد. بدجور را نویسان رسمیرمان چرنیشفسکی رمان عظیمتوفیق 

ر سخشم خود را  با فریاد در رویدادی عمومی تورگنف هم لقب داده بودند( و پیزارف با ضرباتی کوبنده و گزنده پاسخ این حمله را دادند.« دیدروی ما»دانشجویان او را 

 «.وخالی هستیدخطعجب مارهای خوشدوبرولیوبف و تو : »چرنیشفسکی تلافی کرد

 ین کتابا. ام، و هر سه بار شکست خوردهشبخوانم صفحهبهام تا صفحهبار کوشیدهدر پنجاه سال اخیر سه ی چه بود؟ کردند دربارهقدر بر سرش مجادله میرمانی که این اما

شکی  ء کرده است.ساز ایفاسرنوشتنقشی  روشنفکران روسی پساتروریستی در میان ست که در مرحلهی خودش است؛ کتابی، بلکه فرزند زمانهیک اثر کلاسیک روسی نه

ی دشمن، و نحوه ی تشخیصی جنگ، نحوهان، بلکه به دلیل بیان نحوهی برابری جنسیتی و مناسبات میان مردان و زنطرح مسئله خاطرفقط مشخصاً بهنه، نیست که این اثر

 .ای مشخص، از هر جهت بسیار پیشرو بوده استزندگی با قاعده

مسخر ترا به تحقیر و  هدیهاش با نام آخرین رمان روسی او پنجاه صفحه ازتوان او را نادیده گرفت. هم از چرنیشفسکی نفرت داشت، اما فهمید که نمیولادیمیر ناباکف 

نهفته تی طبقاتی نخو چرنیشفسکی کارگرمسلک، یقیناًدربرابر ی معاصر زادهنویسندگان اصیل موضعدر »، هرچند تصدیق کرد که اش اختصاص دادچرنیشفسکی و حلقه

 .«انداش کردهاند مسخرههرجور توانستهو  ...نامیده ‘انگیزو نفرت کثیف آقای’او را  هم )در خلوت( تالستوی و تورگنف»اینکه ، و «است

 دلیل دیگری هم داشت و آن اما تمسخر تورگنف شدت در دل جوانان جای داشت.فروختند بهزیرا کسی که ایشان بدو فخر می تمسخر آنان تاحدی از روی حسادت بود؛

 را میان دهقانان تقسیم کند. اراضیداری را ملغی و انقلاب زمیناز راه خواست که می ای بوددیرینش با نویسندهدشمنی سیاسی عمیق و 

سر لنین آنان سر کتاب چرنیشفسکی سربه. رفتند عادت داشتبه دیدارش می ،۲۱۲۱و  ۲۱۹۱های بین دو انقلاب ، در سالبه اختلاط با جوانانی که در دوران تبعید لنین

سالگی صبر کنند؛ ند و باید تا چهلین کتاب پی ببرد که به عمق و بصیرت انتر از آنجوان آنانداد که پاسخ می او با تندی خواندن است.گفتند که غیرقابلگذاشتند و میمی

ابراین ؛ و زندگی فرایند بیولوژیکی کوتاهی است و بنم، نه آدم و حوانماها بودیر است: ما از تبار آدمی چرنیشفسکی بر حقایقی ساده استواوقت خواهند فهمید که فلسفهآن
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مین دلیل به ه میسر نیست؛دارد  داوت، جنگ، فردپرستی، و طبقه قرارحرص، ع یزیر سلطهدر جهانی که  امر این را به شادمانی برسانیم. فرد آدمیانـضروری است که فرد

 .تحقق شده بود، انقلاب مرفتندهای سوئیس بالا میاز کوه سالگی قرار داشتی چهلی که در آستانههای جوان با لنینبلشویک همان زمان کهبه انقلابی اجتماعی نیاز داریم. 

 ند.دخواند چرنیشفسکی میدادنی لنین را درس میتطور اندیشهدانانی که سیر حال در مقیاسی وسیع، تاریخ

پناهی عمل مثل جان ودقدر عمیق در لنین ریشه دوانده بسیسمی که آنکلاسی لنین نه. هیئت پیشتازان فاضل با اشتیاق به سوی مایاکفسکی کشیده شدند.]با پیروزی انقلاب[ 

لنین سازش با مدرنیسم را، خواه . داشتمحفوظ می کردند،انداختند و هم آن را همراهی می، که هم انقلاب را پیش میوتاب ادبیاتهای تازه و پرتبرویکرد که او را از پیش

 ی او نبود.سلیقهها( تروکتیویستنسوآثار هنری اَوانگارد )مایاکفسکی و ک در روسیه یا خواه هر جای دیگر، دشوار یافت.

املاً جدید در کار تولید چیزی ک ی هنر،های کهنه، در ستیز با فرماند وحال انقلابیخواندند که عاشق پوشکین و لرمانتف هستند، اما درعینشاعران و هنرمندان در گوشش می

خواهند ند که هرچه میآنان آزاد بود .کرداعتنایی میبی هایشانحرفلنین خیلی ساده به  فایده بود.ولی بی تر باشد.که با بولشویسم و عصر انقلاب بسیار هماهنگ هستند و نو

 ، کروپسکایا،آمدند. بوخارین، لوناچارسکیهای جدید راه میبیشتر از او با جنبشبسیاری از همقطاران لنین بنویسند و بکشند، ولی او چرا باید مجبور به تصدیقشان باشد؟ 

ی اقضاتها، تردیدها، و تندرگیری هم در دل اوانگاردگشاید. اندازهای نوین میچشمی انقلاب چگونه در را به روی جرقهای تروتْسکی دریافته بودند که ی، و تا اندازهکولونتا

کمبود کاغذ در  .ردککار می هم جایی که نادیا کروپسکایا، همسر لنین،، بود مردمیِ تعلیم و تربیتکمیساریای  آناتولی لوناچارسکی از همچنانکه حامی ایشان در دولت ؛بود

خست اصرار داشت؛ ی نبر گزینهلنین یا شعر جدیدی از مایاکفسکی؟  ندکردآیا باید اعلان تبلیغاتی چاپ میطول جنگ داخلی مباحثات بر سر موضوع را به مشاجره کشاند. 

 مایاکفسکی بسیار مؤثرتر است، و در این مورد حرف او به کرسی نشست.لوناچارسکی اطمینان داد که شعر  اما

توان با که در کشوری که سطح فرهنگش هنوز بسیار پایین است، نمی اعتقاد داشتسخت نیز مخالف بود، « ادبیات و هنر پرولتری»با هر مفهومی از عبارت  که لنین

با ابلاغ که  چیزیبرزدن کاری از پیش برد، با میان تواندر این حوزه نمی را اعتلا بخشید.ترش( وایی )و اسلاف قدیمیهای فرهنگ بورژاوج روحهای ماشینی و بیدستورالعمل

جایی که یعنی ادی آز قلمروبه  الزام قلمروپرش از  ی خلاقیت خشک شد.چشمه .طور قطع اثبات شدمرگ لنین به پس از تاریکهای سالدر  «رئالیسم سوسیالیستی» یتفاله

 ـ .ه بودجای دیگر( رخ نداددهد هرگز در اتحاد شوروی )و در این مورد در هیچخرَد زیست همگان را شکل می
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