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 گئورگ لوکاچ: ٔنوشته

  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠١٧ نومبر ٠۴

 

  گرای کبير کارگرین ستايش از ماکسيم گورکی، انسادر

  
ِآخرين نويسنده کبير کھکشان واقع  سوسياليستی ئیگرا ٔ درگذشت و ھمراه با او نخستين نويسنده کبير واقعئیگرايان اروپا ٔ

ٔسوی جامعه سوسياليستی آغاز خواھد ای از پيشرفت ھنری باشکوھی بود که از   که بزرگی او نشانهیا ُمرد، نويسنده
ُآميزی دوره چنين درھم يک. شد ِھای بورژوا دموکراتيک درحال شکست را  ھا در يک شخص تنھا در روسيه، که انقالب ِ
 ١٩٠۵تنھا در روسيه يک نسل شکست . تواند رخ دھد دستان خود به پيروزی قطعی انقالب کارگری تبديل کرد، می  به

  .تجربه کرد را ١٩١٧و پيروزی 

ھای لنين و  ماکسيم گورکی، معاصر، دوست و معاشر محفل تولستوی و چخوف و نيز معاصر، رفيق و معاشر گروه 

گورکی با دوران زوال ژرف .  بر جای نھاد ھمتای تاريخی گورکی بر ھنر او نشانی يگانه اين جايگاه بی. ستالين بود

ھای  زمانی که گورکی فعاليت. نيز معاصر بود) ١٩٠۵يه از سال در روس(در اروپای غربی ] رئاليسم [ئیگرا واقع

، انوره ]خالق تام جونز[و ھنری فيلدينگ ] خالق سفرھای گاليور[ جاناتان سويفت ئیگرا اش را آغاز کرد واقع نويسندگی

. اپديد شده بودمدت زيادی بود از صحنه ن] ٔآفريننده سرخ و سياه[و استاندال ] ٔآفريننده کمدی انسانی[دو بالزاک 

.  بر ادبيات زمان غالب بود- ی تھی از معنی ”استادکاری”–گرا و تجربی  طبيعتِسطحی ) فرماليسم (ئیگرا شکل
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ھای  ًگرايان قديمی و مستقيما به سنت ھای واقع او گستاخانه، به سنت. ای از اين زوال تأثير نگرفته بود گورکی، اما ذره

  .تولستوی، ادامه داد

ٔ سطحی درنظر گرفته شود، گرچه شيوه گورکی از بنياد با شيوه تولستوی متفاوت است بايد در معنای لغویاين بيان ن  ٔ .

رسد  نظر می کامل زنده که آنچه را مرده به طور  چنان به ارث برد، ديدگاھی آن بينی وسيع تولستوی را به گورکی جھان

ديدگاه “گويد، و ديدگاھی که در جھان نيز به اتخاذ  ن سخن میکه ھگل از آ” ديدگاه عقالنی از جھان“آن –کند  میءاحيا

 ضد تحقير و های ب ھمانند تولستوی، گورکی نيز باخشم عظيم بشردوستانه. شود از چنين انسانی منجر می” عقالنی

شديد انسان ترديد و احساس اشتياق  خشم او سوزان، بی. داری انباشته شده بود تحريف انسان از سوی فئوداليسم و سرمايه

گورکی اين آتش را برای . ًجانبه و کامال رشديافته، بود طورمطلوب ھمه  ِگرايانه برای يگانگی بشر، برای انسانی به

ِای  ٔخشم او در انفجار شعله پرومته. دوش کشيد ديدگان، برای پرولتاريای انقالبی به رھبران واقعی استثمارشدگان و ستم
  .انقالب درخشيد

ر گورکی شاھد درخشان اين حقيقت است که پرولتاريای انقالبی، که مردم رھاشده با انقالب پرولتاری، زندگی و آثا 

 و ھنر باشکوه ئیگراھای تاريخ بشر، وارث انسان نقالبِدار واقعی تمامی خشم سرکش انسان، وارث تمامی ا ميراث

ٔارزش در بيش از دوھزار سال توسعه انديشه ھر چيزی از “دھند که اين پرولتاريا  زندگی و آثار او نشان می. است ٔ
ديدی کسب سره کيفيت ج ، با گورکی يک”انسان“ٔکلمه ). لنين(” سازد انسانی و فرھنگ انسانی را رام و سازگار می

ز تمام تحقيرھا تر و ھم سرشار از نفرت شديدتر ا زمان شادی و خشم بيشتری دارد، ھم روشن  او ھمئیگراانسان. کند می

ٔ او در رابطه نزديک او با جنبش انقالبی کارگری و با ئیگراروشنای شاد انسان. ئی پيشين استگراھر انسان هنسبت ب
معنی   انسان، بهئیمعنی رھا ٔجنبش کارگری، انقالب پرولتری برای گورکی در درجه نخست به. بلشويزم، ريشه دارد

  .شوند ٔانبه شخصيت انسانی میج  است که مانع آزادی و رشد ھمهئیدرھم شکستن تمام زنجيرھا

ه ِاو برآمدن اين نيروھا را در شورش ب. اند توانست ببيند که در مردم نھفتهرا ی حياتی ھای انسان ِگورکی جوان، قدرت 

او ھمچنين توانست ببيند که اين نيروھا . شد توانست مشاھده کند ضد تمامی بدبختی و خفتی که مانع پيشرفت آنان می

 ئیرھا. شدند آسائی می معنی، و حتی دچار گمراھی جانور ٔروسيه قديم مست، بی” ئیداری آسيا سرمايه“ٔه وسيل چگونه به

 نوع بشر نھفته ئیمنظور رھا نيروھای عظيم انسانی مردم در جنبش انقالبی کارگری، در گردھم آوری منظم نيروھا به

تنھا ديدن آزادی دوردست نوع بشر ھمچون يک  نهترين نکته در نگاه خالق گورکی،  اما چشمگيرترين و اصلی. است

کنند آزاد   ديدن اين بود که جنبش انقالبی کارگری افرادی را نيز که با صميميت در آن شرکت میئیکل، بلکه توانا

او توانست ببيند که برای مارکسيسم، برای . سازد کند و از آنان انسان می شان را از بند رھا می کند، شخصيت می

] ھا بلشويک[برای آنان . ستگرايانه ااندازی دور، اصولی انسان  از چشم، فراتر)آلی ايده(ھا، فراتر از مطلوبی  بلشويک

را سرود قھرمانی قدرت انقالبی ” مادر“ بلشويکی ئیگرااين انسان. ِود عمل انقالبی است بنيان و اصول خئیگراانسان

  .کند فردش را ارائه می  قدرت منحصربهسازد و اين کتاب  بشريت میئیجنبش کارگری برای رھا

دی آنان اما خود را به تصوير سياسی يا اقتصا. اند  را نشان دادهئیٔنويسندگان ديگری نيز مبارزه پرولتاريا برای رھا 

وبيش انتزاعی   کم- احساساتی و لطيف فاسد نشدئیھا زمانی که درون عبارت- اينانئیگراانسان. اند مبارزه محدود کرده

 در جنبش انقالبی کارگری را نيز نشان داد و ئیگرادمندی عملی و از پيش موجود انسانزمان سو گورکی ھم. ی ماندباق

ی را که در آن آيد، ھر آن نيروھای انساني م میکند، گردھ شود و پيشرفت می جنبش کارگری بيدار می. بر آن تأکيد کرد

گير دوباره به انسان   منحرف و زمينئیھا  کارگری است که انسانوسيله و درون جنبش به. کند کنند متشکل می شرکت می

انسان را از چنگال کسالت . دھد  میئیِبه الل قدرت سخن گفتن، و به نابينا قدرت بينا) اين جنبش. (شوند تبديل می
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ھا نشان  را به انسان که آينده ئیتا جا. رھاند، چندان که تنھا آنچه را که حاضر و مستقيم است از آن طريق نتوان ديد می

. سازد ٔ آنان را روشن و حال حاضرشان را درخشان و آن را از ھدف مبارزه آگاھانه سرشار میۀدھد، گذشت می

ترين روش،  ھا را به انسانی شکند و آن  انسان از انسان را درھم میئیداری برای جدا ھای ايجادشده از سوی سرمايه مانع

  .کند ٔدر مبارزه مشترک متحد می

دھد، درھم شکستن بندبند انسان با  ھا را نيز نشان می شکست دھد، ھا را نيز نشان می درستی قربانیگورکی ب 

ٔاما سرود پيروزمندانه انسانی کردن با شرکت در جنبش کارگری، با . دھد رحم مبارزه را نيز نشان می ھای بی ضرورت
افرادی مانند نيلوونا يا ريبين را تنھا . آيد نوا درمی از رنج بهاتحاد ژرف انسانيت بيدارشده در رفاقت جديد آنان بر فر

او خواه . کند  کارگری، در تمام آثار گورکی نفوذ میئیگرا  انقالبی، انسانئیگرا اين انسان. تواند خلق کند گورکی می

ٔ را يا تجارتخانه يا خانه دلتنگ طبقه متوسطیی اای را توصيف کند يا شب مسافرخانه ميخانه  ئیگرا  را، نور انسانٔ

بدون احساساتی حقير، احساس گرم نسبت به مردم و سرنوشت آنان را . کند کارگری بر سرنوشت ھر انسانی نفوذ می

داری  برای گورکی جھان سرمايه. تواند آن را توصيف کند ٔآورد که ھيچ نويسنده ديگری نمی  بيان می طوری به

  .وض گلوی ھزاران قربانی انسانی زير کارد استکشتارگاھی است که در آن در ھرلحظه مفر

: گويد اند می تکرار گفته ترين متفکران مارکسيست به گرای کارگری، ھمان چيزی را که بزرگ گورکی، انسان 

 حاکم را ۀدھد، بلکه شباھت انسانی اعضای خود طبق کشی قرار می تنھا زحمتکش را برده و مورد بھره داری نه سرمايه

 که مستقيم يا ئیھا تنھا کارگران، بلکه طبقه نه“: گويد می” آنتی دورينگ“انگلس در . برد غارت می کند و به گير می زمين

بورژوای : شوند اند، از طريق تقسيم کار، به ابزار عملکرد خويش تبديل می غيرمستقيم کارگران را ھدف استثمار ساخته

اش که در حکم قدرتی  شده  خود برای سود، وکيل به ابزار تصورات قانونی فسيلمغز به ابزار سرمايه و حرص بی

 محلی خود و آموزش ۀھای چندالي طورکلی به محدوديت به” آموخته ھای دانش طبقه” شود،  مستقل از او بر او مسلط می

 حتی وقتی اين فعاليت – اند تا به يک فعاليت تخصصی سويه و اين واقعيت که، آنان به زندگی زنجير شده تخصصی يک

  ”.ًتخصصی صرفا انجام دادن کاری نيست

. ”ُيگور بوليچف و ديگران“، ”ھا آرتامانوف“، ”فوما گارديف“ٔدارھای گورکی را درنظر بگيريد، خانواده  سرمايه 

داری  نچه را سرمايهبالزاک باقدرت قلمی عظيم آ. ھا در جھان ادبيات وجود ندارد مقايسه نيستند، چيزی مانند آن ھا قابل آن

ھای  داری منحرف، گمراه و به کانال اما در اثر بالزاک انرژی انسانی از سوی سرمايه. دھد کند نشان می با انسان می

آفتاب غروب دوران قھرمانی انقالب . شود ھای عجيبی تخليه کند، ھدايت می تواند خود را در ترکش بدلی که می

کنند يا در  ٔنشده انسانی باز ھم خيز پيدا می نيروھای محدود. تاباند ا بر اثر او میھايش ر  ھنوز آخرين اشعهئیبورژوا

تر از زندگی   بزرگئیھا سان شخصيت اما ووترين، گوبسک، نوسينگن ھنوز به .کنند ای تراژيک فروکش می مبارزه

  .اند ايستاده

مبارزه، تنھا  ھای بی دتر تنھا قربانی جديئیگرا واقع.  پالسيدندئیھا در ادبيات اروپا ، شخصيت١٨۴٨پس از  

شوند،  داری ناقص نمی ٔوسيله سرمايه آنان پيش چشمان ما به. دھد را نشان می” داری تحقير انسان ھای سرمايه محصول“

خواند ممکن است فکر کند افرادی که بدشکل  کسی که ادبيات اين دوره را می. آيند شده به صحنه می بلکه از قبل بدشکل

 ھرچند - در آثار گورکی. اند گرايان بوده تر يا ساخته خيال آرمان ٔاند، پرداخته تصور نويسندگان قديمی ند، فاسد نشدها نشده

 اما اين نتيجه تا - ناپذير است ٔھای طبقه خود بشورند اجتناب توانند بر محدوديت  مبارزه برای کسانی که نمیئیٔنتيجه نھا

ای شديد، گاھی مضحک، گاھی قھرمانی، جريان   زير پوست زندگی بورژوازی ستيزه.افتد زمان پايان مبارزه اتفاق نمی

تنھا برای کسب جايگاھی در جامعه، بلکه  ای نه مبارزه. کنند تجو می و ھای انسانی راه پيشرفتی را جس انرژی. دارد
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وخو و   طبق خلق-  ھستند، اماگير، ھميشه ناقص ھا ھمواره زمين انسان.  خود انسانيت وجود داردئیبرای پيشرفت توانا

  .شوند ای طوالنی آرام می کنند و تنھا پس از مبارزه  برای محافظت از خويش مبارزه می- مقتضيات

داری را  تری از سرمايه گورکی با اين آثار نسبت به ديگر نويسندگان نفرت عميق. اين نمايش درونی آثار گورکی است 

آيند نيست، بلکه  دنيا می قتل رسيده به  به-اری گورستانی برای کسانی که مردهد برای او دنيای سرمايه. دھد نشان می

ميدان نبردی که . داری است پاافتاده سرمايه اين واقعيت پيش. شود ای سخت قربانی می انسانيت تنھا پس از مبارزه

ٔاين نمايش درونی جنبه مھمی از شيوه گور. شود عام می ھرروزه روح ھزاران انسان قتل  اخير ئیگرا واقع. کی استٔ

شود يا خود را در  ٔيا در ابتذال تجربه روزمره غرق می: خورد ٔ بين دو کرانه غلط تلوتلو میئیمريکاا و ئیاروپا

ند و ا مختلف از يک چيزئیھا ھر دو اما مرحله. دھد محتوا قرار می روح و بی معرض نوعی ازناپختگی حيوانی، بی

 حيوانی ئیھيچ ھياھو او به.  خام ھيچ نيازی نداردئیھا گورکی به عامل. شوند ديدار میاغلب ھمراه ھم در ھمان اثر پ

او . ٔقصد وام دادن به جنبش درونی در نمايش زندگی، برای زدودن واقعيت مبتذل از ابتذال مرده آن نياز ندارد به

نمايش  ٔی در خانه ساکت بهيشدن ھيچ ھياھوی رؤيت  که بیئیھا ھا و لودگی کمدی تراژدی  درونی،ئیھا تراژدی

ی درونی پيدا دھنده و سفتي  او سادگی تکانۀدھد، شيو بيند و شرح می اين شيوه می چون او زندگی را به. بيند آيند، می درمی

ترين  شوند، نور نافذی بر ژرف طبيعی از خود وضعيت ناشی می طور ای که به پيرايه او با کلمات ساده و بی. کند می

ٔسفتی درونی شيوه . کند انگيز را آشکار می دی حزنيھای اشتياق و تراژ وفانطافکند و  ح انسانی میھای رو گوشه
دھد به آثار او غنا   که او شرح میئیھا پيچيدگی شخصيت. دھد کند سيمای مناسبی می  که او توصيف میئیگورکی به دنيا

ھر يک از . کار نبرده است کند، به در آن افراط میسازی قياسی را، که ادبيات جديدتر اروپا  گورکی ساده. بخشد می

اما آنچه . گذارند نمايش می  به- اگرچه وحدتی از تضادھا است- کاراکترھای او وحدت ژرف و بنيادی فکر و غريزه را

کند اين واقعيت است که زندگی معنوی  حاضر عرضه می ای در ادبيات حال بيش از ھرچيز به گورکی جايگاه يگانه

ِرھای او ھميشه ضرورت ارگانيک پيامد محيط آنان و تنھا در حکم مادهکاراکت ھای آنان   منفرد از صداھا و شخصيتیا ُ

او ھميشه از آنچه گرايش ھريک از کاراکترھا را . تفاوت نيست گورکی ھرگز نسبت به زندگی روانی آنان بی. است

ٔآثار گورکی نقطه اوج . ش به خود زندگی آگاه استکند و نيز از چگونگی واکنش اين گراي نسبت به جھان مشروط می
  .اند فرھنگ ادبی

تنھا مدافع وفادار  او نه. گورکی در سراسر زندگی، مدافع متعصب فرھنگ بود. نويسندگی، اما بازتاب زندگی است 

پيشرفت فرھنگ سوسياليستی در برابر بربريت فاشيستی در دوران ما بود، بلکه پيوسته برای نيازھای فرھنگی و 

او . رسميت شناخت  طبقاتی را بهۀشده مبارزه کرد و اھميت عظيم فرھنگ در مبارز روشنفکری پرولتاريای سرکوب

کند  حق تمام فرھنگ انسانی حس می رسيد او خود را وارث به نظر می به. طورکلی مدافع پيشتاز فرھنگ انسانی بود به

او . ٔاو نويسنده کبيری بود، چون انسان کبيری بود. ن دفاع کندکه در برابر بدترين شکل بربريت وظيفه دارد از آ

ای  شيوه ٔاندازه کافی نه به بايد اعتراف کنيم که نه به] مزار گورکی[اما در کنار اين گور . آموزگار مشترک ما بود

  .ايم درست از او نياموخته

ٔاندازه کافی  ما به! ھمراه آورد نشينی با خويش به ٔ و چه ارثيه عظيمی از اين ھم–ِگورکی جوان به تولستوی نزديک بود  
 ھای ادبيات رو به روزترين سنت ٔ اما آيا در سايه واقعی او تيره–خوشبخت بوديم تا با گورکی بالغ زندگی و کار کنيم 

 بهًانحطاط بورژوازی را ترويج نکرديم؟ گورکی توانست نشان دھد که انسان بورژوازی ھمچون موجودی باطنا زنده  

 انسان بايد گرايش او به زندگی، اين. ی خالص نيستٔآموختن از گورکی وظيفه ادبي. دشو داری ناقص می ٔوسيله سرمايه 

که چگونه  اش سلطه يافت، اين که چگونه انديشمندانه بر زندگی ٔکه چگونه و چقدر وارد عرصه عشق و نفرت شد، اين
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بايد کيش زندگی او را در .  رسيد را از او بياموزدئیگرا ٔوه واقع و شيئیگرا به وحدت انقالب پرولتری، به انسان

توان به فراگرفتن آثار فناناپذير او  اين صورت می تنھا به. راستای توانمندی ياد گرفتن سودمند کيش ادبی او درک کرد

ياليستی تبديل شد، اگر ٔخاطر اين وحدت زندگی و ادبيات است که او به نويسنده کالسيک رئاليسم سوس به. اميدوار بود

  .کسی آرزومند يافتن جاده رئاليسم سوسياليستی است بايد او را دنبال کند

تنھا يک کالسيک و نمونه باقی خواھد ماند، بلکه به آموزگار کبير فرھنگ ادبی،  اما او ھميشه نه. گورکی درگذشت 

  ].خورشيدی ١٣١۵ [١٩٣۶-آموزگار رئاليسم سوسياليستی ما بودن ادامه خواھد داد

 


