تشابهات شخصيتي قهرمانان روسي با قهرمانان ادبيات معاصر ايران
زينب صادقي

*

چكيده
با مطالعه و بررسي برخي آثار نويسندگان معاصر ايران با دنيايي آشنا ميشويم كه به طرز ظريفي به دنياي
ادبيات روسي شباهت دارد .در اين نوشارتالش شده تا با بررسي موردي يكي از قهرمانان آثار نويسندگان روس
و مقايسه آن با شخصيت هاي آثار معاصر ايران شباهتها و تفاوتهاي شخصيتي اين آثار را دريابيم و به علل
پيدايش چنين قهرمانان مشتركي پي ببريميكي از اين تيپ هاي شخصيتي مشترك بين ادبيات ايران و روسيه،
شخصيت "آدم اضافي" است .اكثر شخصيت هايي كه با عنوان روشنفكر در آثار معاصر ايران ميشوند؛ از همان
صفات و ويژگيهاي "آدم اضافي" در ادبيات روسيه برخوردارند« .آدمهاي اضافي» افرادي هستند كه نميتوانند،
توانايي ها و استعدادهاي بالقوه فراوان خود را در راه درست بكار بندند ،و اغلب از افراد مرفه جامعهاند ،وا با
جامعهاي كه در آن پرورش يافتهاند در تضادند .آنگين ،اولين "آدم اضافي" در ادبيات روسيه است ،و پيچورين،
دومين آنهاست .شباهت آدمهاي اضافي در ديدگاهها و ويژگي هاي اخالقي و نوع تربيت اشرافي و زادگاهشان
است .آنها اغلب در عشق ناموفق و مأيوس از خود و جامعهاند .اما تفاوت اولين آدم اضافي و دومين آنها به
زمان و دورهاي كه ميزيستهاند ،مربوط ميشود .آنگين ،در دهۀ  02قرن نوزدهم ،پيش از قيام دكابريستها و
پيش از حكومت نيكالي اول زندگي ميكرده است .اما پيچورين در دهۀ  02قرن نوزدهم ،پس از شكست قيام
دكابريست ها و در زمان حكومت پليسي نيكالي اول و آغاز ارتجاع ،و زماني كه هنوز دموكراتهاي انقالبي
شكل نگرفته بودند ،ميزيسته است .در ادبيات معاصر ايران نيز شخصيتهاي روشنفكري كه با جامعه خود در
تضادند به چشم ميخورند .قهرمانهاي نمايشنامههاي اكبر رادي داراي چنين ويژگيهايي هستند .اكثر آنها
افرادي شكاك ،انتقامجو و نامتعادلند .آلاحمد در كتاب «غربزدگي» خود ،ريشۀ اين نوع نگرش را گرايش به
غرب و نوعي خودباختگي مي داند و انسان شرقي را از احساس بندگي در مقابل غرب برحذر ميدارد .اين
سرخوردگي «آدمهاي اضافي» در ادبيات روسي و فارسي باعث شده تا آنها اكثر مواقع دچار جدايي و بيگانگي
از خويش وجامعۀ خويش شوند و همواره با آن در ستيز باشند.
واژههاي كليدي :آدم اضافي ،روشنفكر ،ادبيات معاصر ايران ،ادبيات روسي ،جامعه.
______________________________________
*عضو هيأت علمي دانشكده اديبات و زبانهاي خارجي دانشگاه

الزهرا(س)

بحث و بررسي
در رمان «قهرمان عصر ما» به مسائل اجتماعي و روانشناختي از ديدگاه فلسفي پرداخته ميشود و قهرمان آن
در پي آن است كه ريشه نيكي و بدي در انسان را بيابد .لرمانتف انساني را بهتصوير كشیيده اسیت كیه يكیي از
چهرههاي جوان و نمونه دهه  02قرن نوزدهم روسيه است و پس از شكست قيام دكابريستها ( )5201گرفتیار
يأس و حرمان و سرخوردگي شده است و نويسنده با صراحت تمام به اين معضل عصر خود اشاره مينمايد تیا
شايد بتوان براي آن راهحلي يافت و به سؤال "چه بايد كرد؟" پاسخ داد.
ميخائيل لرمانتف از برجستهترين نويسندگان روس در دهه  02و  02قیرن نیوزدهم اسیت .رمیان «قهرمیان
عصر ما» كه از آثار منثور نويسنده ميباشد ،از اهميت و جايگاه خاصي برخیوردار و نقیش مهمیي را در تكامیل
رمان رئاليستي ايفاء نموده است .در اين رمان ،لرمانتف به شكل واقعگرايانه به تحليل روانشناختي قهرمان خیود
كه در واقع نمونه بارز شخصيت نسل اوست ،پرداخته است.
ايده و انديشه رمان ،در سال  5201در ذهن لرمانتف شكل گرفت .در ابتداء او قصد داشت اين موضیوع را
همانند پوشكين كه سيماي معاصرين خود را در شخصيت يوگني آنگين با پس زمينه زندگي پتربیورگي ترسیيم
نموده است ،در سطحي گسترده تر ،در زندگي پايتخت و در سيماي افسري جوان بنام پيچورين مینعكس سیازد،
اما تبعيد به قفقاز و برخورد با دكابريست هاي تبعيدي ،او را بیه ترسیيم سیيماي جديیدي از معاصیرين خیويش
ترغيب نمود .بدين ترتيب رمان در طي سالهاي  5201تا  5202با پس زمينه زندگي قفقازي ،نگاشته شید .شیكل
اوليه رمان به صورت قطعاتي از يادداشتهاي يک افسر جوان بود كه بخشهاي آن بیهطیور جداگانیه در مجلیه
«يادداشتهاي ميهني» چاپ شد ،اما بعدها انديشه تلفيق داستانهاي بلند توسط يک قهرمان مشترك بنام پيچورين
شكل گرفت.
ژانر «قهرمان عصر ما» كه زنجيرهاي از داستانهاست و از زبان يک راوي نوشته ميشود ،در دهه 02در نثیر
روسيه رايج شده بود .از نمونههاي اين شيوه ميتوان «داستانهاي بلكين» پوشكين« ،شب در دهكیده» گوگیول و
«شب» بستوژف -مارلينسكي را نام برد .لرمانتف با تلفيق داستانهاي بلند از طريق يیک قهرمیان مركیزي و بيیان
تأثرات و احساسات دروني او ،اين ژانر را احياء نمود و آن را به صورت رپورتاژهیاي (شیرن نويسیي) سیفر و
استراحتگاه ارائه داد كه بعدها توسط تورگنف ،تالستوي و داستايفسیكي گسیترش و بسیط داده شید( .میانويلف

)02 ،5711
در آوريل « 5202قهرمان عصر ما» كه با داستان «بال» آغاز و با «قضا و قدري» تمام ميشید ،بیهطبیع رسیيد.
چاپ دوم رمان در سال  ، 5205با افزودن يک پيشگفتار به چاپ رسيد .اين پيشیگفتار درواقیع نیوعي پاسیخ بیه
انتقادهاي شويرف و بوراچوك بود .شويرف ،شخصيت پيچورين را پديدهاي معيوب و برگرفته از فرهنگ غربیي
و نه روسي قلمداد كرده بود و بوراچوك در مجله چراغ دريايي ،پيچورين را يک پديده مزخرف روانشیناختي و
توهيني به تمام نسلهاي بشري تصور كرده بود.
پيچورين يكي از نمونه هاي قهرمان ادبي قرن نوزدهم روسيه است كه به آنها آدم اضافي اطالق ميشد .در
ادبيات روسيه آدمهاي اضافي به خاطر آمال و افكار متمايزشان ،احساس طفيلي بودن و زائد بیودن را در جامعیه
پيدا ميكردند و معموالً كاري در خور شخصيتشان نمييافتند و اغلب افرادي منزوي ،سردرگم و مغمیوم بودنید.
گرتسن ،پيچورين را در رديف آدمهاي اضافي قرار میيدهید و در سیال  5215میينويسید «زمیان آنگیينهیا و
پيچورينها گذشته است .اكنون در روسيه آدم هاي اضافي وجود ندارند ،برعكس اكنیون بیراي ايین زمیينهیاي
وسيع ،دستها براي شخم زدن اندكند .چهكسي اكنون كاري براي انجام دادن نمييابد ،تا اينكه به كسي گله نكند،
در غير اينصورت درواقع انسان تهي ،پوچ و يا كاهلي است و از اينروست كیه آنگیين و پيچیورين ،آبلومیوف
هستند( ».گرتسن  )552 ،5712اما بلينسكي «قهرمان عصر میا» را بیا «يیوگني آنگیين» رمیان منویوم و معیروف
پوشكين ،مورد بررسي تطبيقي قرار ميدهد و مينويسد «آنگين ديگر براي ما زمان گذشته محسوب ميشیود ،و
گذشته قابل برگشت نيست ...اما پيچورين ...اين آنگين زمان ماست ،قهرمان عصر ماست .تفاوت و عدم شباهت
آنگين و پيچورين به مراتب كمتر از فاصله زماني آنهاست( ».گرشتين )521، 5711
دابرولوبف نيز با گرتسن همعقيده است و ميانديشد كه «از زمان ايجاد آنها يعني آنگينها ،تیا كنیون ديگیر
 02سال گذشته است .آنچه كه در آن زمان در نطفه بود و به صورت نيمه تمام بيان شده بیود و نجواگونیه ايیراد
مي شد ،اكنون ديگر شكل و فرم مشخص و محكمي يافته است كه بهطور واضح و با صداي بلند بيان ميشیود».
(دابرولوبف ) 005 ،5710
عنوان اوليه رمان «يكي از قهرمانان اوايیل قیرن» بیود كیه خويشیاوندي نزديكیي بیا رمیان آلفیرد دوموسیه
«اعترافات يكي از كودكهاي عصر ما» ( ) 5201دارد كه نگرشي تحليلي بر انحطاط اخالقي جوانان معاصیر دارد.
اكثر شخصيتهاي رمان نيز پروتوتيپهاي (نمونه هاي خارجي) خاص خود را دارند كیه همگیي از معاصیرين،

آشنايان و نزديكان نويسنده بودند كه با اسامي جديد در اثر لرمانتف حضور يافته بودند.
رمان «قهرمان عصر ما» از پنج داستان بلند و دو بخش تشكيل شیده اسیت .داسیتانهاي بخیش اول «بیال» و
«ماكسيم ماكسيميچ» و داستانهاي بخش دوم «تامان»« ،شاهزاده خانم میري» و «قضیا و قیدري» میيباشیند و بیه
ترتيبي قرار گرفتهاند كه وقايع فصل دوم از لحاظ زماني ،پيش از فصل اول رخ ميدهد .دوريلين ترتيب حوادث
رمان را برطبق اتفاقاتي كه در زندگي قهرمان اتفاق افتاده است ،به اين ترتيب تقسيم بندي ميكند « -5پيچورين
در پي عزيمت از پتربورگ به قفقاز ،در «تامان» توقیف میيكنید («تامیان»)  -0پیس از انجیام مأموريیت نویامي
پيچورين در پيتيگورسک و آبهاي معدني ساكن مي شود و در دوئل ،رقيب خود گروشنيتسكي را بیه قتیل میي-
رساند («شاهزاده خانم مري»)  -0به علت شركت در دوئل ،پيچورين به قلعهاي دوردست بیه رياسیت ماكسیيم
ماكسيميچ تبعيد ميشود («بال»)  -0پيچورين قلعه را به مدت دو هفته به مقصد قزاقستان ترك ميكند ،جايي كه
با ووليچ شرطبندي ميكند («قضا وقدري»)  -1پس از پنج سال به دنبال استعفايش ،پيچورين به ايران میيرود و
در راه مجدداً با ماكسيم ماكسيميچ مالقات ميكند («ماكسيم ماكسيميچ»)  -1در راه بازگشت از ايران ،پيچیورين
ميميرد («مقدمهاي» بر «يادداشتهاي پيچیورين»)» (كیاراوين  )150 ،5721درواقیع لرمیانتف از رعايیت تیوالي
منطقي زماني در رمانش امتناع ورزيده است.
پيچيدگي ساختاري رمان ،با پيچيدگي روانشناختي سيماي قهرمان اصلي در ارتباط تنگاتنگ اسیت .اهميیت
چندگانه شخصيت پيچورين ،در تضاد و در تقابل او در كاوش جهان درون و عدم تناسب او بیا جهیان بیرون و
ساير شخصيتهاست .در اين رمان شخصيت پيچورين ،از يکسو در تقابل اساسي با گروشنيتسیكي قیرار میي-
گيرد ،و از سوي ديگر ،اغراق و بزرگنمايي ويژگيهاي منفي و نفیرتانگيیز پيچیورين را در او شیاهد هسیتيم.
لوتمان ،گروشنيتسكي را به آينهاي تشبيه مينمايد كه جنبههاي اهريمني پيچیورين در او بیه شیكل شیفافتیري
انعكاس يافته است و پيچورين ،در او صفات منفي خويشتن را بيپرده مشاهده میينمايید و درواقیع «دوئیل بیا
گروشنيتسكي ،تالش پيچورين براي كشتن و از بين بیردن جنبیههیاي حقيیر و پسیت سرشیت خیويش اسیت»
(لوتمان .)511 ،0225
پترووا 5منتقد معاصر روس معتقد است كه لرمانتف ،به طرق مختلف به شخصيت پيچورين میيپیردازد «از
طريق قيافه ظاهري ،اعمال ،افكار ،توصيف طبيعت و از طريق مقايسه با قهرمانهاي درجه دو .بهعبیارت ديگیر،
)1. Петрова (Petrova

قهرمان اصلي در مركز داستان قرار ميگيرد و شخصيتهاي ديگر ،در ارتباط با او نقش خود را ايفیاء میيكننید؛
ضمن اين كه گويا از يک طرف زمينه اجتماعي را براي او فراهم ميسازند ،از طرف ديگر بر صیفات شخصیيتي
او تأكيد ميكنند( ».پترووا )551 ،0221
پترووا در ادامه سيماي گروشنيتسكي را در ارتباط با پيچورين چنين شرن ميدهید «گروشنيتسیكي ،تقريبیاً
مانند ساير اشراف زمانه خود زندگي ميكند؛ ميتوان اينطور تصور كرد كه پيچورين پنج -شش سال قبل چنين
سرباز جواني بود .اما شباهت قهرمان اصلي و سرباز نوام رمانتيک فقط بیه همیين مسیأله خیتم میيشیود ».وي
تفاوتهاي اساسي دو قهرمان را چنیين برمیيشیمارد «در شخصیيت پيچیورين در مقايسیه بیا گروشنيتسیكي،
هوشمندي ،شجاعت ،تجربه زندگي ،اراده و جوانمردي مشاهده ميشود( ».پترووا )551 ،0221
شخصيت پيچورين در تضاد و تقابل دائمي با تمام زنان وصف شده در رمان نيز هست« .خصوصيات زناني
كه لرمانتف وصف ميكند ،متفاوت است بالي چچني مغرور و پرشور ،دختر رمانتيک «شاهزاده خانم میري» ،و
وئرايي كه براي همه كاري آماده است .اما همۀ آنها يک خصوصيت مشترك دارنید همیۀ آنهیا قادرنید خیود را
قرباني كنند ،دربارۀ ديگري بينديشند و نه دربارۀ خودشان؛ و اين همیان خصوصیيتي اسیت كیه پيچیورين از آن
محروم است .نفرتانگيزترين جنبۀ اخالقي قهرمان كه در تقابل بیا ويژگیيهیاي زنیان رمیان قیرار میيگيیرد –
خودخواهي و تكبر بيحد و حصر پيچورين است كه بهطور چشمگيري اعمال او را زايل مينمايید( ».لرمیانتف
.)510 ،5722
«سيماي هركدام از زنان رمان به شيوه خاص خود ،ويژگيهاي اخالقي پيچورين را آشكار ميسیازد وئیرا،
تنها كسي است كه پيچورين تا به آخر نسبت به او دلبستگي شديد و جدي نشان ميدهید و او را دوسیت دارد.
بال فقط يک دوره قهرمان را شيفته خود ميسازد .مغازله با مري به اشتياق سيريناپذير تسلط بر شخصي بيگانیه
تبديل مي شود؛ نوعي آزمون جهت كسب تجربه و سنجش قدرت و توانايي خود براي تابع كیردن اراده ديگیري
در برابر خود( ».اسميرنوف)10 ،
در فصل آخر يعني «قضا و قدري» داستان مجدداً به قلعهاي كه ماجراي «بال» (فصل اول) از آن آغیاز میي-
شود ،ميرسد .يعني رمان يک ساختار حلقهاي دارد و بدين ترتيب لرمانتف ميخواهد نشیان بدهید كیه قهرمیان
داستانش به دور خود مي چرخد و بدون آنكه در جستجوي خود درباره سرنوشت به نتيجهاي برسد ،در گمنیامي
(در راه ايران) محكوم به فنا ميشود و مرگ همان چيزي است كه قهرمان تصور ميكند از آن گريیزي نيسیت و

انتوار آن را ميكشد.
شخصيت پيچورين از دو ديدگاه واكاوي مي شود از نقطه نور بروني و دروني .در بخش اول رمان ،به میدد
ويژگيهايي كه نويسنده توصيف مي نمايد ،سيماي قهرمان داستان از لحاظ ظاهري در مقابل خواننده ترسيم مي-
شود و به كمک اعترافات و مونولوگهاي پيچورين در يادداشتهايش در بخیش دوم كیه بیه تجزيیه و تحليیل
دروني خود پرداخته است و درواقع نوعي خودشناسي است ،خواننده از لحاظ دروني با قهرمان رمان آشنا میي-
شود و بدين ترتيب ،رمان با هدف آشنايي خواننده با قهرماني كه نمونه نسل خود ميباشد ،بیه يیک وحیدت و
پيوستگي دروني ميرسد و نويسنده با تلفيق توصيف ويژگيهاي روحیي او تاريخچیه زنیدگي وي را در مقابیل
خواننده ميگشايد و همانطور كه نويسنده در «مقدمهاي بر يادداشتهاي پيچورين» متذكر ميشود« ،كشیف رون
انسان حتي اگر حقيرترين رون هم باشد ،شايد مفيدتر و جالبتر از تاريخ كل ملت باشد ،بخصیوص اگیر بیدون
آرزوي شهرت نگاشته شود و حس همدردي و شگفتي را برانگيزاند( ».لرمانتف .)025 ،5722
در مورد زاويه ديد اين اثر بايد متذكر شد كه رمان به گونهاي به رشیته تحريیر درآمیده اسیت كیه زنیدگي
قهرمان از سه زاويه و ديدگاه بررسي ميشود از منور نويسینده مسیافر ،ماكسیيم ماكسیيميچ و پيچیورين .راوي
بخش اول ،نويسنده مسافري است كه داستان ماكسيم ماكسيميچ را از زبان خود او شرن ميدهید و بیا توصیيف
طبيعت قفقاز به آن رنگ و لعاب ميبخشد .در اين داستان خواننده متوجیه میيشیود كیه ماكسیيم ماكسیيميچ و
پيچورين از لحاظ سني و اجتماعي از دو نسل و دو طبقه كامالً متفاوتند و پيچورين از نور ماكسيم فردي مرموز
و عجيب تلقي مي شود كه با وجود اين صميمانه به او عالقمند است .ماكسيم ماكسیيميچ برحسیب تصیادف بیه
عنوان راوي اول انتخاب نشده است .اين تيپ براي روسيه قرن گذشته بسيار آشناسیت .در شیرايط جنیگهیاي
دائمي جنگهاي قفقاز تيپ خاص "روسي -قفقازي" بسيار بهوجیود آمید .تيیپ ماكسیيم ماكسیيميچ در مقابیل
پيچورين قرار دارد و از نور بلينسكي «از خدمتكاران پير قفقازي است كه در سختيهیا و نبردهیا ورزيیده شیده
است و چهرهاش آفتاب سوخته و عبوس گشته است ،رفتار و منش او ساده و خشن ،اما رون او شگفت انگيز و
قلب طاليي دارد .اين تيپ اصيل روس است( ».مانويلف )01 ،5711
لرمانتف با زباني ساده داستان را از زبان ماكسیيم ماكسیيميچ میينگیارد و از آوردن لغیات محلیي و بیومي
قفقازي جز در چند مورد اجتناب ميورزد .شيوه گفتار ماكسيم ماكسيميچ غيرتصنعي و بيپيرايه است .بلينسیكي
در اين مورد اعتقاد دارد كه «ماكسيم ماكسيميچ داستان بال را به شيوه خود و به زبان خود تعريف ميكنید؛ او در

اين مورد بسيار موفق بوده است و چيزي را از نور دور نداشته است .ماكسيم ماكسيميچ مهربان خود نيیز نمیي-
داند اين شاعر است كه در هر كالم و عبارت ساده او دنياي بيكران شعر را جان داده است .در اينجا چه چيیزي
باعث شگفتي است نميدانيم اين كه شاعر ،ماكسيم ماكسيميچ را واميدارد تیا بیهعنیوان شیاهد ،راوي حیوادث
باشد ،شخصيت او بهطور تنگاتنگ با اين وقايع درهم ميآميزد  ،بهطیوري كیه گويیا خیود ماكسیيم ماكسیيميچ،
قهرمان آن است ،يا اينكه نويسنده از طريق چشم هاي ماكسيم ماكسيميچ قادر بوده است چنين شاعرانه و عميق
به وقايع بنگرد و حوادث را با اين زبان ساده و زمخت اما همواره تأثربرانگيز و دلنشين كه حتي در نیوع كميیک
خود نيز تكان دهنده است ،شرن دهد( »...مانويلف )00 ،5711
داستان «بال» همان داستاني است كه ماكسيم ماكسيميچ نقیل میيكنید ،شیرن يیک میاجراي رمانتيیک بیين
پيچورين و دختر چركسي است .در اين داستان پيچورين تماماً يک راز است و خواننیده بايید از ديیدگاه خیود،
رفتارهاي او را ارزيابي نمايد.
در داستان بعدي به نام «ماكسيم ماكسيميچ» ،ماكسيم از قالیب راوي درآمیده و بیه يكیي از شخصیيتهیاي
داستان تبديل مي شود و اين نويسنده مسافر است كه در هيأت راوي ظاهر ميگردد و پيچورين كه پیيش از ايین
ماهيتي مرموز و مجهول داشت به موجودي قابل لمس مبدل ميشود و كمابيش به صورت يک شخصيت تيپيک
زمان خود درميآيد .از طريق داستان «ماكسیيم ماكسیيميچ» اسیت كیه بیه نحیوه بدسیت آوردن يادداشیتهیاي
پيچورين توسط نويسنده مسافر پي ميبريم .ساختار «يادداشتهاي پيچورين» خیاص و گويیا "رمیان در رمیان"
است.
داستان «تامان» نيز از زبان خود پيچورين ميباشد كه در آن كنجكاوي و شجاعت نابخردانیهاش و تحليیل-
هاي روانشناختياش از رفتارهاي ديگران بهچشم ميخورد« .تامان» بیه سینت داسیتانهاي رمانتيیک بیا موضیوع
راهزنان و قاچاقچيان گرايش دارد ،ضمن اينكه قهرمان داستان به شيوه واقعگرايانیه گرفتیار میوقعيتي غيرعیادي
ميگردد.
داستان «شاهزاده خانم مري» ،خاطرات و يادداشتهاي روزانیه پيچیورين از زبیان خیودش اسیت .در ايین
يادداشتها ،پيچورين مانند نويسندهاي طبيعت و سرشت خود را ميكاود و از افكار ،احساسیات و عقايید خیود
مي نويسد و به مدد اين مسأله ،لرمانتف عمق و غناي بيشتري به دنياي دروني قهرمان خود میيبخشید .اتفاقیات
اين داستان در زماني كمتر از يک ماه و نيم رخ ميدهد .در اين مدت ،داستان به نقطه اوج خود و كل رمیان كیه

همان دوئل پيچورين با گروشنيتسكي است ،ميرسد .در اين داستان ،يأس گريزناپذير قهرمان و نوميدي تراژيک
او به نمايش گذاشته مي شود .لرمانتف در اين اثر ،انساني را به تصوير ميكشد كیه قصید آزمیودن سرنوشیت را
دارد .اصلي ترين بعد فلسفي رمان نيز در همين روياروئي و تقابل انسان با سرنوشت نهفته اسیت و نويسینده در
پي آن است كه بفهمد اصوالً جبر وجود دارد يا نه و انسان تا چه حد مختار است؟ و اين همان سؤالي است كیه
قهرمان رمان نيز در پي آن است .آخرين داستان رمان نيز داستان «قضا و قدري» است و چنانكیه از نیام آن نيیز
پيداست از زبان پيچیورين بیه مسیأله سرنوشیت میيپیردازد .ايین موضیوع در داسیتانها و رمانهیاي دهیه 02و
بخصوص 02توجهات بسياري را به خود جلب نموده بود .عجيب نيست كه لرمانتف مسأله سرنوشت و قضا و
قدر را به عنوان تم نهايي رمان انتخاب نموده است .اين رمان و بخصوص «يادداشتهاي پيچورين» پر اسیت از
تأمل در مورد معناي زندگي و روابط متقابل انسان و اجتماع و جايگاه نسل قهرمان و نقیش او در تیاريخ .مهیم-
ترين ويژگي پيچورين تالش او براي خودشناسي است .او دائماً انديشیههیا ،رفتیار و عالئیق خیود را تجزيیه و
تحليل مي نمايد .براي درك شخصيت پيچورين بايد دانست كه او پر اسیت از احساسیات رمانتيیک و شیاعرانه
« من ،همچون ملواني هستم كه بر روي عرشه دسته راهزنان بدنيا آمیده و بیزرگ شیده و روحیش بیا توفانهیا و
نبردها مأنوس گشته است و هنگامي كه در ساحل رها ميشود ،دلتنگ و غمگين ميشود و زيبايي بيشه سرسیبز
و خورشيد آرام در او اثر نميكند( »...پايان شاهزاده خانم مري) .پيچورين خويشاوندي و نزديكي رون خیود را
با توفانها و نبردها احساس نموده است ،او رنج ميكشد و محزون است و به اين نتيجه رسيده است كه تنهیا راه
گريز مرگ است «وقتي از تحت سرپرستي اوليايم درآمدم ،بهطور جنونآميزي تصميم گرفتم از همیه تفريحیاتي
كه ميشد با پول به آن رسيد ،لذت ببرم ،اما از اينگونه تفريحات دلزده شدم .از جامعه هیم بيیزار شیدم .عشیق
زيبارويان اجتماع فقط توهم و تكبر مرا تحريک ميكرد و قلبم تهي شده بود .علم هم موجب مالل خاطرم شید.
چندي بعد مرا به قفقاز منتقل كردند؛ اين بهترين زمان زندگيم بود .اميدوار بودم زيیر گلولیههیاي چچنیي ديگیر
دلتنگي و ماللت وجود ندارد .اما بعد از يک ماه همه چيز براي من عادي شد ،و من دلتنگتر از قبل شدم ،زيیرا
من آخرين اميدم را هم از دست داده بودم .من فكر ميكردم كه بال فرشتهاي است كه از طرف سرنوشت دلسیوز
براي من فرستاده شده است .من دوباره اشتباه كرده بودم عشق دختر بیومي ،چنیدان بهتیر از عشیق خیانمهیاي
اشراف زاده نبود ،جهالت و سادگي يكي به همان اندازه عشوهگري ديگري مرا دلزده ميكرد .توهمیات آشیفته و
قلب سيريناپذيرم دنيا را برايم تلخ كرده بود .براي من فقط يک راه باقي ميماند سفر .بلكه شايد يک جیايي در

راه بميرم( ».لرمانتف )121 ،5722
پيچورين با ساير قهرمانان رمان متفاوت است و او را مسأله آگاهي از هدف و معناي زندگي مضطرب میي-
سازد و سؤاالتي از قبيل «من چرا زندگي ميكنم؟ و براي كدام هدف بدنيا آمدهام؟» (لرمانتف  )120 ،5722ذهن
او را مشغول مي سازند ،اما او قادر نيست پاسخ اين سؤاالت را دريابد .كنجكاوي وافرش هميشه او را وادار مي-
سازد تا سرنوشت را به بازي بگيرد« .تقابل انسان و اجتماع در رمان «قهرمان عصر ما» بهصورت تضیادي واقعیي
و تاريخي به تصوير كشيده شده است .پيچورين نماينده طبقه اشراف مترقي است كه نسبت به جامعیه پيرامیون
خود برتري دارد ،اما هدف و وظيفه خود را نميشناسد .از نوميدي ،بيايماني ،شیكاكيت و شیرارت خیود رنیج
ميبرد .با وجود تمام ويژگيهاي بارز شخصیيتي قهرمیان نسیبت بیه ديگیران ،فردگرايیي و شیرايط اجتمیاعي،
پيچورين را به پاياني تراژيک و غمانگيیز سیوق میي دهنید؛ پايیاني آكنیده از ويرانیي روحیي و ركیود اخالقیي.
سرنوشت پيچورين ،سرشار از رنج و اندوه است( ».اسميرنوف)15 ،
بحث در مورد وجود جبر و اختيار كه در ابتداي داستان «قضا و قدري» مطرن ميشود ،مهمترين و اساسي-
ترين مسأله زندگي پيچورين است .ميخائيلوا بر اين مسأله تأكيد ميكند و مينويسد «گويا لرمانتف داستان خود
را ميگويد هيچكس نميتواند قاطعانه تصميم بگيرد ،جبر وجود دارد و اگر ندارد پس چرا هميشه جیايي بیراي
تصادف و خطاي انديشههاي ذهني در هنگام توضيح پديده ها وجود دارد؛ اما حتي اگر جبیر هیم وجیود داشیته
باشد ،بازهم در اين صورت فقط يک حالت براي انسان وجود دارد فعاليت كردن و آزمودن سرنوشت .فعاليت و
مبارزه آخرين ارزيابي لرمانتف از مسأله تقدير است( ».ميخائيلوا )007 ،5711
يكي ديگر از موضوعات مهمي كه در رمان «قهرمان عصر ما» به آن پرداخته ميشود ،مسیأله نسیل سیوخته
است كه براي اولين بار در ادبيات روسيه توسط لرمانتف بكار گرفته شد .گرتسن میينويسید «لرمیانتف از هیر
جهت به نسل ما تعلق دارد ،كه با روز  50دسامبر جان گرفت .ما فقط اعدام و تبعيد را ميديديم .ما آموختيم كه
سكوت كنيم و جلوي اشک هايمان را بگيريم و در الك خود فرو رويم و انديشههاي خود را در سر بپیرورانيم-
و چه انديشههايي! ...ايدههاي ترقي و پيشرفت همان شک ،انكار و انديشههیايي پیر از تعصیب بودنید( ».ليپينیا
)10 ،0220
نويسنده در رمان خود تراژدي نسل بعد از قيام دكابريستها و ضعف آنهیا را آشیكار میيسیازد و تنهیايي و
بطالت اين نسل را ترسيم مينمايد .بيهوده نيست كه شاعر در شعر «انديشه» چنين ميسرايد «غمگنانه بیه نسیل

خويش مينگرم! كه آيندهاش پوچ است يا تاريک( »...لرمانتف .)70 ،5722
شلگونف درباره نيروهاي قهار در انسان معاصر كه در وجود پيچورين متجلي شده است ،مينويسد «میا در
پيچورين تيپ قدرتمندي را مشاهده ميكنيم ،اما معيوب كه در راه مبارزات پوچ بكار گرفته ميشیود و در امیور
ناچيز براي كارهاي ناشايست صرف ميشود ...هیيچ چيیز پيچیورين را نمیيترسیاند و هیيچ چيیز سید راه او
نيست( »...شلگونف )527 ،5212
لرمانتف ضمن نشان دادن رابطه انسان و اجتماع و اهميت محيط و شرايط آن در شكلگيري شخصیيت ،در
سيماي قهرمان خود نقطه توجه را بر تحول هويیت انسیاني متمركیز میيسیازد .شخصیيت پيچیورين در ميیان
روشنفكران اشراف شكل مي گيرد ،محيطي كه در آن انسانيت و بشردوستي به تمسیخر گرفتیه میيشیود و ايین
مسأله اخالق او را فاسد كرده و تمام شور و شوق جواني را در او از بين بیرده بیود «جیواني بیيرنیگ مین در
مبارزه با خود و جهان گذشت ،بهترين احساسات من از ترس تمسخر ديگران ،در اعماق قلبم میدفون شید و از
بين رفت( »...لرمانتف  ) 110 ،5722پيچورين خود را علت بدبختي ديگران قلمداد ميكنید و خسیته و دلیزده از
جامعه اشرافي آن را متهم ميشمارد و ميانديشد كه روحش توسط جامعه معيوب شده است و قلبش تهي است
و نيمه زيباي آن خشكيده است .ا لبته لرمانتف قصد نداشته است قهرمان خود را با گرايشات آنارشيستي ترسیيم
نمايد ،بلكه مي خواسته انساني را به تصوير بكشد كه بعد از شكست قيام دكابريستها ،سیرخورده و بیيهیدف
شده و استعدادهايش به هرز رفته است ،او صميمانه درباره سرنوشت تلخ معاصرين خیود دلسیوزي میينمايید.
چرنيشفسكي ،شخصيت پيچورين را كه فاقد اهداف اجتماعي و سياسي است ،چنين نقد ميكند «رون او واقعیاً
قوي و تشنه عشق است؛ اراده او محكم و توانا براي فعاليتهاي جدي است ،اما فقط به خود ميپردازد و هیيچ
مسأله عمومي او را مشغول نميسازد( ».چرنيشفسكي )050 ،5707
پيچورين ميراثدار قيام دكابريستهاست و سرخورده از هر نوع مبارزهاي ،در ابتداء ميكوشد بر ضعفهیا
و معايب خود غلبه كند ،اما تمام نيروي جواني او در مبارزه با خود و جهان سپري ميشود و به سركوب كیردن
عواطف و احساسات خود ميپردازد و نهايتاً در بين ترديدها و شکهاي عجيب خود تباه ميگردد .داستايفسكي
شخصيت پيچورين را چنين ارزيابي مينمايد «اين كودك عصر خود ،بين ترديدهاي غيرقابیل حیل ،شیکهیاي
عجيب ،ايدآلهاي روشن نشدهاي كه ايمان را با بتهاي سابق از بين ميبرد ،ميباشد ...بله! اين كیودك عصیري
است – تمام عصري است -كه براي اولين بار بهصورت آگاهانه به خود نگريسته است( »...داستايفسیكي ،5702

)502
رمان «قهرمان عصر ما» از جايگاه مستحكمي در ادبيات روسيه برخوردار و نقش مهمي را در تكامیل رمیان
رئاليستي ايفاء نموده است .لرمانتف دراين رمان به خوبي از ترسيم پرترههاي رئال با جزئيات دقيق روانشیناختي
و نكات باريک روحي برآمد و مهارت وي ،الگوي نويسندگان بزرگي چون تالسیتوي ،داستايفسیكي ،تورگنیف،
گوركي و ...قرار گرفت و زمينه گستردهاي را براي شیرن ويژگیيهیاي روانشیناختي در آثیار نويسیندگان روس
فراهم ساخت .سيماي پيچورين به يكي از چهرههیاي تيپيیک جیوان روشینفكر دهیه 02قیرن نیوزدهم روسیيه
(حكومت نيكااليي) تبديل شد .چهرهاي كه ستم هاي سياسیي ،علیت میرگ زودرس اسیتعدادها و انديشیههیاي
اوست و به ناكامي و يأس دچار شده است.
لرمانتف در اين رمان سؤال "چه كسي مقصر است؟" را مطرن نميكند ،بلكه او تنها به بيمیاري قیرن خیود
اشاره ميكند و به روشني از معايب و ضعفهاي نسل خود مينويسد تا شايد بتوان راهحلي براي آن يافیت .امیا
اسميرنوف 0منتقد روس اين سؤال را مطرن ميكند و معتقد است كه لرمانتف در جريان كل رمان به ايین سیؤال
پاسخ ميدهد؛ او جامعه و شرايط اجتماعي حاكم بر آن را مقصر قلمداد ميكند« .پيچورين بارهیا دربیاره فقیدان
عشق بدون غرض و دوستي واقعي و عملكرد انديشمندانه اجتماعي در جامعیهاش صیحبت میيكنید .بیهخیاطر
نوميدي و شكاكيت به همهچيز است كه قهرمان لرمانتف به سوي طبيعت كشیيده میيشیود؛ طبيعتیي كیه بیه او
آرامش ميبخشد و طعم لذت زيبايي واقعي را به او ميچشاند( ».اسميرنوف« )020 ،تمام داستانهاي عشیقي در
زندگي پيچورين ،پايان غمانگيزي دارند؛ چرا كه او خود عشق را باور نیدارد .میيتیوان چنیين تصیور كیرد كیه
قهرمان مسئوالنه بهخاطر زني كه به او اعتماد كرده مباره ميكند؛ اما نميخواهد به هيچ طريقي آزادي خیود را از
دست بدهد و يا آرزوهاي شخصي خود را تباه نمايد( ».پترووا )502 ،0221
نويسندگان بزرگ روسيه همچون الكسي تالستوي ،نيكاالي تيخانوف ،آنتون چخوف و ...همواره مطالعیه و
بررسي اين اثر را از مقتضيات ضروري براي رشد يک نويسنده دانستهانید .رمیان «قهرمیان عصیر میا» بارهیا بیه
زبانه اي مختلف دنيا ترجمه شده است و براي ملل جهان ،از جمله ايران نامي آشناست.

)2. Cмирнов (Cmirnov

ويژگيهاي شخصيت "آدم اضافي" را مي توان در قهرمانان آثار ادبي ايران نيز جستجو كرد .اكثر
شخصيت هايي كه با عنوان روشنفكر در آثار معاصر ايران ،توسط نويسندگان ايراني ترسيم ميشوند؛ از همان
صفات و ويژگيهاي "آدم اضافي" در ادبيات روسيه برخوردارند.
براي نمونه ميتوان به قهرمانان نمايشنامههاي اكبر رادي اشاره كرد .در نمايشنامه "منجي در صبح نمناك"
رادي كه در سال  5012نگاشته شد و در سال  5011به چاپ رسيد ،شخصيت قهرمان آن  -محمود شايگان -
بهعنوان يک روشنفكر واكاوي مي شود .محمود شايگان نويسنده مرفه مشهوري است كه از يکسو اداره سانسور
بر دهانش ،مهر سكوت زده است و از سوي ديگر به دليل ازدواج نامتناسب ،دچار سرخوردگي در زندگي شده
است .او در جستجويهاي بيثمر خود براي يافتن مسير صحيح زندگي و هدف آن دچار يأس شده است،
جهان بينياش دچار لغزش شده و در سوگ سرنوشت دردناك خود ميگريد .در اين نمايشنامه مانند اثر
لرمانتف  ،روحيات پيچيده قهرمان ،تنهايي و انزواي او در جمع دوستان ،ارتباط ناهمگون او با محيط پيرامون،
جدا بودن او از طبقه مرفه اجتماعي كه در آن زندگي ميكرده و تزلزل جايگاه فردي و اجتماعي قهرمان به
تصوير كشيده شده است .او نيز مانند "آدمهاي اضافي"  ،ميان خوب و بد ،نيكي و شر در سرگرداني است.
شايگان مانند پيچورين كه از خشک شدن نيمه زيباي روحش و از بين رفتن احساساتش ميگويد ،درباره تيرگي
رون خود و جدا افتادنش از توده مردم ،چنين ميگويد « ...رون من خوني است ،آنها رون مرا زدند .آنها ناف
مرا از مردم بريدند .موج اين توطئه رون مرا گرفت ...خالء هولناك! نفس من بهشماره افتاد و من كبود شدم.
پيچيدم ،كُنجُله شدم ،چنگ زدم كه يک ذره از هوا را ببلعم؛ اما اين خالء بود كه توي سينهام ميريخت و مرا از
درون پاره كرد و من مثل كُنده از دو سو سوختم و آهسته دود كردم ،دود ،دود ...و هيچكس در اتاق من نبود.
هيچكس نميدانست پشت پردهام چه گذشته( ».رادي  ) 115 ،5020جريان نمايشنامه كه در آستانه انقالب
اسالمي رخ داده است ،ستمهاي سياسي را كه قهرمان متحمل شده است ،براي خواننده بازگو ميكند؛ ستمهاي
كه به ناكامي و سرخوردگي مطلق قهرمان منجر ميگردد و استعدادهاي او را بههدر ميدهد ،بهطوريكه حتي
ديگر قادر به نوشتن نيست و چنان او را شكننده و آسيبپذير ميسازد كه تمام شالودههاي فكري او را درهم
ميآميزد و عاقبت در تنهايي و انزوا دست به خودكشي ميزند.
شخصيت روشنفكر مأيوس يا رذل ،در نمايشنامههاي اكبر رادي را ميتوان همزاد چهرۀ "آدم اضافي" در
ادبيات روسيه دانست .روشنفكراني كه با محيط خود در تضاد و تقابل دائمياند و انتقامجو  ،شكاك و

نامتعادلند ،عشقهايشان نافرجام و اغلب زخمخورده ،مأيوس و غمگينند .ميالن كوندرا مينويسد «روشنفكر
فردي است شكاك .او بيش از هرچيز با ابرام و منطق روشن بهخود شک ميكند .بحران ،بيگانهشدگي ،ناتواني و
جداشدگي كه ظاهراً همگي از ويژگيهاي روشنفكران بهشمار ميروند ،بهدست خود روشنفكران ساخته شده و
به صورت درونمايۀ اصلي ادبيات در قرن بيستم درآمده است( ».طالبي )501 ،5020
در واقع قهرمانان رادي بهاين بيگانگي و جداشدگي از اجتماع دچار شدهاند .آنان معلول وضعيتي خود
ساختهاند ،از اين رو دست به خودكشي ميزنند ،يا بار سفر ميبندند و مهاجرت ميكنند ،و يا براي ديگران
بدبختي و مرگ همراه ميآورند .آدمهايي كه رادي آنها را سلطهجو يا رذل ،و يا مأيوس و افسرده معرفي مي-
نمايد ،درواقع سايۀ "آدمهاي اضافي" در ادبيات روسيه را بهدنبال خويش ميكشند .آدمهايي كه جايگاه خود را
در جامعه نيافتهاند و بهعلت تضاد با اجتماع پيرامون خود ،زخمهاي التيامناپذير خوردهاند.
نخستين روشنفكر زخم خوردۀ رادي ،معلمي بهنام انوش ،در نمايشنامه «روزنۀ آبي» است .نمايشنامهاي كه
مبين شكستها و كنكاش هاي نسلي تيپاخورده است و نويسنده باز از همان تنهايي و انزوا و ترديدهاي الينحل
تيپ شخصيتي "آدم اضافي" سخن ميگويد .چنانكه انوش درباره ترديدهاي خود ،در جايي از نمايشنامه مي-
گويد « ...ديگه به هيچي ايمان ندارم؛ حتي به اين سنگ ...ميترسم اگه يه لحوه بهاش خيره بشم ،ناگهان از
دستم بپره و به سرم اصابت كنه؛ يا حتي اون ساقه پيچک ،كه اگه دست بهاش بزنم ،مثل افعي دور گردنم حلقه
بشه( ».رادي )521 ،5020
در «افول» ،او مهندس آرمانگرايي است به نام جهانگير معراج؛ كه در پي اصالحاتي در ساختار سنتي يک
روستاست ،اما تالشهاي او نيز با شكست و يأس روبرو ميشود؛ همچنانكه تمامي كوششهاي پيچورين براي
تغيير محكوم به شكست است .محمود دولتآبادي درباره شخصيت معراج و شكست او چنين مينويسد
«مهندس معراج در تنهايي خود ميماند .او ديگر هيچكس را ندارد ،مگر همسرش مرسده .و هيچچيزي هم
ندارد .او در فضا معلق است ،و همينجا لحوهاي است كه واقعيتي تلخ بر ما آشكار ميشود مهندس معراج
فقط يک روشنفكر است .بهتر است بگوييم "يكجور روشنفكر" .روشنفكري كه تنها احساسسات مردم دوستانه-
اش او را به ميان گيله مردها كشانده است .روشنفكري كه وجدانش از ستمي كه بر خلق ميرود معذب است.
روشنفكري كه واجب و الزم ميداند كه بايد خوب باشد .اما او دانسته و ندانسته خواستهاي انساني خود را بر
زمينهاي واقعي نمي نشاند .هم از اين روست كه سرانجام خود به مفهومي مجرد تبديل ميشود .انساني كه به

شهادت شكست نايل ميآيد؛ كه نقشههاي درون ذهنش ،جز در مخيلهاش ،جايي براي زيستن نمييابند( ».طالبي
)051 ،5020
در نمايشنامه «در مه بخوان»  ،معلمي آرمان طلب در روستايي ديگر است ،كه تنها شعارهاي انساندوستانه
ميدهد و موعوه ميكند ،اما در عمل موجودي بيعمل و منفعل است كه همين منش او منجر به بروز حوادث
ناخوشايند و مرگ انساني ميشود.
شخصيتهاي روشنفكر رادي مانند "آدمهاي اضافي"همه گويندگان قادري هستند ،اما عملكنندگان ضعيف.
يعني تنها خوب حرف ميزنند و بد عمل ميكنند و دچار سرخوردگي مطلق شدهاند و از تنهايي رنج ميبرند.
خواستار تحول در زندگي خود هستند ،اما در عمل همواره ناموفقند ،براي مثال مهندس معراج در «افول»،
احسان در «روزنۀ آبي» و در «لبخند باشكوه آقاي گيل» تقريباً تمامي شخصيتها .براي روشنفكران رادي ،گريز
و مهاجرت ،تنها راه چاره است ،چنانكه "آدمهاي اضافي" نيز بار سفر ميبندند .اين دسته از انسان هاي رادي
ميگريزند تا رون خود را التيام بخشند و اغلب از روشنفكران سرخورده و مأيوس جامعهاند.
جالل آلاحمد نيز در كتاب «غربزدگي» خود ،به شيوههاي تفكر روشنفكران ايراني در دورهاي از تاريخ
پرداخته است و غربزدگي را بيماري غالب روشنفكران ما معرفي كرده و آن را بهمانند وبازدگي يا سنزدگي كه
بهجان خوشههاي گندم افتاده و آن را از درون ميپوساند ،قلمداد ميكند .وي غربزدگي را در بافت زمانۀ خود
مشاهده كرده و آن را سخت مورد انتقاد قرار ميدهد و علل و زمينههاي بهوجود آمدن آن را برميشمرد .در اين
كتاب ،آلاحمد ،تقليد از اخالق و منش غربيان و سرمايهساالري و تأثير از دنياي متجدد را نفي كرده و به طرن
تاريخي مسألۀ غربزدگي ميپردازد و نقش بريتانيا و آمريكا را در قرن  57و  02ايران مورد بررسي قرار ميدهد.
وي ضمن طرن انديشههاي خود دربارۀ مبحث غرب و تجدد ،ريشههاي غربزدگي را در خودباختگي ميداند و
اينكه انسانها به احساس درماندگي مبتال شدهاند و در مقابل غرب احساس بندگي ميكنند و به شرقيان هشدار
ميدهد كه در مقابل غرب احساس خطر كنند)www.edalatkhahi.ir/555000.shtml( .
رمان "سووشون" سيمين دانشور را برخي بهدليل اينكه قهرمان آن با رژيم زمانۀ خود در ضديت است،
يک رمان روشنفكري در آن دوره قلمداد ميكنند ،اما در اين مسأله بايد تعمق بيشتري بهخرج داد .دانشور در اين
رمان ،با نگرش به رويدادهاي ايران در دورۀ جنگ جهاني دوم كه حضور سياستهاي آمريكا در آن پررنگ شده

بود ،قهرماني آرمانگرا را به تصوير مي كشد كه با مخالفت خود در مقابل بيگانگان و افراد خودباخته ،براي حفظ
ارزشهاي بومي و آرماني تالش مي نمايد ،و اين همان ايدۀ اصلي رمان است كه دانشور با بهره گرفتن از مسائل
تاريخي و سياسي و بومي به آن ميپردازد.
قهرمان آرمانگراي سووشون را نميتوان در زمرۀ روشنفكراني كه "آدم اضافي" به آنها اطالق ميشود،
قرار داد؛ زيرا او اهل مبارزه است ،سرخورده شده است؛ اما مأيوس و منفعل نيست ،و در راه هدف خود تا جايي
پيش ميرود كه به شهادت ميرسد.
دانشور در رمانهاي "جزيرۀ سرگرداني" و "ساربان سرگرداني" نيز به فضاي متشنج و بحرانزدۀ آستانۀ
انقالب و دورهاي از تاريخ ايران اشاره ميكند ،و ابتذال طبقاتي و نفوذ فرهنگ بيگانه و عملكرد روشنفكران را
بهعنوان افراد منفعل در آنها مطرود ميشمارد .حضور شخصيتهاي سياسي در رمان ،كه هيچگونه واكنشي در
مقابل رويدادهاي ايران از خود نشان نميدهند نيز گواه انفعال ،خودباختگي و عقبنشيني اين قشر روشنفكر ،در
مقابل سياستهاي بيگانگان استwww.persian ( .
languge.org/group/report.asp/id=5505&p=1انتقاد از بيتحركي و در حاشيه و جدا از مردم بودن روشنفكران ،مضمون برخي اشعار شاعران معاصر قرار
گرفته است .مسألۀ غرب ستيزي و مبارزه با خودباختگي و روشنفكري ،در نوشتههاي علي شريعتي نيز مطرن
شده است .شريعتي در آثار خود روشنفكران جامعه را از تقليدهاي كوركورانه از مواهر اغواكنندۀ تجدد غرب
و شيفتگي در برابر آن و سطحينگري ،برحذر ميدارد و به ارشاد روشنفكران جامعه ميپردازد .بيگانهستيزي و
بازگشت به خويشتن خويش از عمده مسائلي است كه شريعتي در نوشتههاي خود به آنها پرداخته است.

نتيجه گيري
رمان "قهرمان عصر ما" ،از جايگاه مستحكمي در ادبيات روسيه برخوردار و نقش مهمي را در تكامل رمان
رئاليستي ايفاء نموده است .لرمانتف در اين رمان به خوبي از ترسيم چهرههاي واقعگرا با جزئيات دقيق
روانشناختي و نكات باريک روحي برآمد و مهارت وي ،الگوي نويسندگان بزرگي چون تالستوي ،داستايفسكي،
تورگنف ،گوركي و ...قرار گرفت و زمينه گستردهاي را براي شرن ويژگي هاي روانشناختي در آثار نويسندگان
روس فراهم ساخت .سيماي پيچورين به يكي از چهرههاي نمونۀ جوان روشنفكر دهۀ 02قرن نوزدهم روسيه
(حكومت نيكاليي) و تيپ "آدم اضافي" تبديل شد .چهرهاي كه ستمهاي سياسي ،علت مرگ زودرس
استعدادها و انديشههاي اوست و به ناكامي و يأس دچار شده است.
"آدم اضافي" براي ادبيات روسيۀ قرن نوزدهم و ادبيات معاصر ايران نمونهاي آشناست« .آدمهاي اضافي»
افرادي هستند كه نميتوانند ،توانايي ها و استعدادهاي بالقوه فراوان خود را در راه درست بكار بندند ،و اغلب از
افراد مرفه جامعهاند ،اما از اخالقيات و زندگي طبقۀ خود ناراضي و دلزدهاند و اوقات خود را به بطالت مي-
گذرانند .آنگين ،اولين "آدم اضافي" در ادبيات روسيه است ،و پيچورين ،دومين آنهاست .شباهت آنها در
ديدگاهها و ويژگيهاي اخالقي و نوع تربيت اشرافي و زادگاهشان است .هر دو در عشق ناموفق و مأيوس از
خود و جامعهاند .اما تفاوتهاي آنها از زمان و دورهاي كه ميزيستهاند ،سرچشمه ميگيرد .آنگين ،در دهۀ 02
قرن نوزدهم ،پيش از قيام دكابريستها و پيش از حكومت نيكالي اول زندگي ميكرده است .اما پيچورين در
دهۀ  02قرن نوزدهم ،پس از شكست قيام دكابريست ها و در زمان حكومت پليسي نيكالي اول و آغاز ارتجاع،
و زماني كه هنوز دموكراتهاي انقالبي شكل نگرفته بودند ،ميزيسته است .بههمين دليل شديداَ گرفتار يأس و

سرخوردگي  -كه اكثر جوانان آن دوره به آن مبتال بودند -شده بود و باز بههمين دليل است كه پيچورين شرور،
بيرحم و انتقامجو است و با خودش بدبختي و حتي مرگ بههمراه ميآورد و هيچكس و هيچچيز مانع و سد
راه او نيست .قهرماني كه مدام بهدنبال خويشتن خويش است و "آدم اضافي" كه در جستجوهاي خود دربارۀ
معناي زندگي گم شده است و دچار تضادهاي دروني و انزوا شده است .اين سرخوردگي «آدمهاي اضافي» در
ادبيات روسي و فارسي باعث شده تا آن ها اكثر مواقع دچار جدايي و بيگانگي از خويش وجامعۀ خويش شوند
و همواره با آن در ستيز باشند .ميتوان گفت كه شخصيت «آدم اضافي» در آثار نويسندگان روسي و ايراني،
داراي شباهتهاي نزديک و ويژگيهاي مشترك بسياري است.
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