
تاریخ ادبیات روسیه
سعید نفیسی



محیط و نژاد  زبان و تاریخ: فصل نخستین



روسیتاریخ ادبیات 

ودانندادهتشکیلدولتیهنوزمدیدمدتهایتاسالوطوایف•
خراجمرکزوجنوبیطوایف.اندداشتهخودازامیرانیگاهی
ارگهاونشاندةدستشمالیطوایفوخزرترکانگزار

الدودریاچهاینواحیدرکهاندبودهخودشمالیهمسایگان
ودمیربرودولگابالتیکدریایازکهسرراهیدرگاوایلمن
شدهربوطمهاباالتنایشانبوسیلهوسالوهااندداشتهمستعمراتی

خزرسرزمینومغرببسویهاآنکشیهایلشکردرحتیواند
6ص.اندکردهشرکتها



زبان های اسالو

هندووآریاییزبانهایجزوحیثهرازسالوزبانهای•
دیگرهایباریشآسانیبهتوانمیراانهاریشهایواروپاییست

تاریخردسالونژادخاصیتنزدیکبزرگترینروابطآریایی
ژادهاینوداشتهخودقلمروبسطوانتشاردرکهسرعتیست
انکهچناستکردهمستهلکخوددروبردهتحلیلراهمسایه

مغربعمدهقسمتلیتوانیهاولتونیهامیالدیدهمقرندر
وونچهارمیلینزدیکآنهاجمعیتامروزواندداشتهراروسیه
ودحدتاراروسیهشمالزمانآندرکهفنالندیهاونیمست

هگرفتهمراسرزمینآنمشرقوبودهمتصرفنووگورود
8و7ص.شوندنمیمیلیونچهارازبیشامروزبودند

•



درباره زبان روسی

درهکسالوستزبانهایبزرگشعبازیکیروسیزبان•
ازقسمتیو(چگواسلوواکی)بوهمولهستانوروسیه

،تانسربسکرواسی)کروآتوسربکشورومجارستان
یگوسالوجزویووموتگریاقراداغدوهرزکوبوسته
پروسوساکسنواحیازبعضیوبلغارستانو(امروز

9ص.رایجست
بهامندنمیسیریلیالفبایراروسیالفبایجهتهمینبه•

کبیرطرپزماندروالذکرسابقپیشوایسیریلناممناسبت
رابربدرعرفیالفبایویوانددادهآندرتغییریاندک
دینیکتابهایبرایتنهاقدیمخطودادهانتشارقدیمخط
10ص.استماندهباقی



مبدا تاریخ روسیه

ندریوشودمیآغازمیالدینهمقرنازحقیقتدرروسیهتاریخ•
ینبربودنداسکاندیناوهانژادازغارتگرمردمیکهوارگهازمان

کردهلقینتبسالوهاراخودجنگجوییعاداتویافتهاستیالسرزمین
10ص.اند
ردکدگرگونبکلیراروسیهسرنوشت1917اکتبرماهانقالبولی•

ازللالمبیندومجنگدرکهکردفراهمنیرومندوبزرگملتیو
وتداشهیتلریآلمانبرابردرمهمیبسیارشرکت1945تا1941

11ص.دشهافاشیستبرابردرنهاییبفیروزیمنتهیهمانسرانجام



نخستین آثار ادبی: فصل دوم



والدیمیر و سرآغاز اثر ادبی به روسی

(1015-980)داشتحکمرانیکیودروالدیمیرکهزمانیدرمیالدیدهمقرنپایاندر•
وموراویسالوهایکهراانجیلوتوریتهایکتابوگرویدندعیسویبدینروسها

13ص.پذیرفتنددینیکتاببعنوانبودندکردهترجمهخودبزبانبلغارستان



سرود مذهبی:مبدا آثار ادبی در روسیه

ادبیارآثتدوینموقعدرکهاشعارینخستینجهانکشورهایازبسیاریدر•
چناناساسا.حماسیستاشعارآمدهبدستکهمنظومیاثرترمیقدیمواندیافته
ازبسیاریردکهزیراداردباستانتمدنهایباکاملبستگیحماسهکهنمایدمی

13ص.استشدهخاموشحماسیروحکهمدتهاستجهانکشورهای
دهایسروازبسیاریعدةروسیزباندرملیمنظومهایداستاناینبرابردر•

هایسمتقوسرودهنصاریدینانتشارازپسکشیشانقطعاکههستمذهبی
ومیهرداستانهایوانجیلمجعولهایقسمتحتیوانجیلوتوریتمختلف
15ص.اندکردهکردهنظمرا(بیزنته)الصغری

باقییمقدزمانازبنثرهاییداستانازمقداریکحماسیایمنظومهازگذشته•
آنترینمعروفواندکردهآغازهاآنبتدوینهیجدهمقرنازکهاستمانده
15ص.استکردهفراهمآفاناسیفکهایستمجموعهها



ترانه های کهن روسی:مبدا ادبیات روسی

هاآناهایهجشمارهوندارندقافیههمیشهنیستمعلومهاآنگویندهوترندکهنهکههاییترانه•
وشدهفتهگبهاروصفدرکهترانهاییمثالداردکاملتنوعنیزانهایموضوعومختلفستنیز

16ص.شودخواندهبایدملیمراسمدرآنکهیاواندسرودهمذهبیهایجشنبرای
یناازشاعرانمانندکهاندبودههمگرددورهبازیگرانعدهیکمختلفمراکزدردورهآندر•

اندبودهیآنگروهمانندعیناواندکردهمیفراهمرامردمدلخوشیوسیلةومیرفتهسوانبهسو
گفتندمی«دچیتقلی»تردرستباصطالحیا«مقلد»آنهابهوبودندباقیپیشچندیتاایراندرکه
تئاتروعنیکگونهبدینوکردندمیجوابیوسئوالخودپیشازبالبداههوارتجاالاغلبو

17ص.ساختندمیفراهمراگردیدورهوعامیانه



ادبیات پیش از دوره پطر کبیر: فصل سوم



کتاب های تاریخ: اولین آثار روسی

آغازقمری619بامطابقمیالدی1222درروسیهبرمغولاستیالی•
اتسپسوبودباقیروسیههمةدرهجری702بامطابق1303تاوشد

ازپسوماندبرقرارروسیهازقسمتیدرهجری866بامطابق1462
وداشتندحکمرانیمختلفنواحیدرمغولامرایمدتهاتاآن

میپادشاهیکریمهدرهجری1197ومیالدی1783تاآخرینشان
18ص.کرد

شیشیککهانجلیستترجمةروسیبزبانخطینسخهترینقدیم•
448بامطابقمیالدی1056درنامیآسترومیربراینامگرگور
19ص.معروفست«آسترومیرانجیل»بهجهتبهمینونوشتههجری

کیودیرهایازیکیدر(هجری509)میالدی1115سالحدوددر•
تاریخ»نامبکه«گذشتهزماناخبار»بعنواناستشدهتدوینکتابی
برذیلحتیوبرداشتهنسخهآنازمکرربعدهاوشدهمعروف«نستور
1377ختاریباقیستآنازکهاینسخهترینقدیمواندنوشتهآن

19ص.داردرامیالدی



اولین آثار روسی

ونداداشتهآمدورفتبیگانهباکشورهایهنوزروسهازماندرین•
میاندرهککسانیواندرفتهمیزریارتبهدرازسفرهایکشیشان
سالردچنانکهنوشتندمیراخودسفرنامهایبودندداناترایشان
تبرکممشاهدهازشرحیورفتهباورشلیمکشیشنامدانیال1115
20ص.داردبسیاراعتبارکهنوشتهسرزمینآن

شرحو«ایگورشاهزادهداستان»دورهاینادبیاثرترینمهم•
وروایگکهاست«سویاتسوالو»شاهزادهعمپسردولشکرکشی

بدخواهوبیگانهطایفهکههاپولوتسیباواندداشتهنامسولود
وانددهشاسیرسختیازشکستپسواندجنگیدهبودندسالوها
اینباواندهکردآلودهراآنجاوتاختهروسیهبسرزمنبیگانهکافران
20ص.بگریزدبندازاستتوانستهایگورهمه



مغول ها و سپس ایوان مخوف

استبودهیرانابرایشاناستیالیازناگوارتربمراتببرروسیهمغولتسلط•
هارنقضمندرکهشناسیموقعونرمیهماننتیجةدرایرانیانکهزیرا
مغولبربزودیاندآموختهبیگانگانپیدرپیوگوناگونهایتسلط
ازنهگوبدینوکردندمسلطآنبرراخودفرهنگتمدنوشدندچیره
استیالیامادکردنمستهلکخوددررامغولوکاستندایشاناستیالیفشار
بودندتهنرفبیرونسرزمینآنازمغوالنهنوزکهروزیتاروسیهبرمغول
21ص.نکاستخودوخامتوشدتازچیزی

سرانجاممخوفبایوانمعروفسومایوانکه(.ه866)میالدی1462در•
مغوالنوکرداعالنرامغولبارزیرازرهاییوخودکشوراستقالل
وادارزاریگبخراجرااونتوانستنددیگرکهبودندشدهناتوانایباندازه
ودیگرورکشگفتتوانومیشدآغازروسیهتاریخدرنوینیدورةکنند
21ص.شدپیداجهاندردیگریملت



ادبیات روسی در دوره ایوان مخوف

ودشمیفراهمادبیاتانتشاروپیشرفتوسایلاندکاندکدورهدرین•
میتصمیو.کندمیفراهمکشیشانازانجمنیچهارمایوان1551درچنانکه
اینملهجآنازومیگیرندفرهنگیودینیمختلفمسایلدرمادهصدشامل
22ص.دادتوسعهکشیشانمیاندرراتعلیماتبایدکهاستماده

نامسیلوستربهآنراکهیابدمیانتشار«داموستروی»بنامکتابیدورههمیندر•
نوانعکهآنازفصلیتنهاگویاودهندمینسبتچهارمایوانجوانمشاور

22ص.اوستازدارد«پسرشبهپدردستورهای»



وانایهمانیعنیخودتساردورهایننویسندةمهمترین•
نهوماندهاومکاتیبازجالبنمونةچندینومخوفست

یرااستبدادوارادهنیرویوروحقوتنامهادرینتنها
ینویسندگدرراخویشهنربلکهدهدمینشانراخود
ازبآیاتینامهااینازبرخیدرچونوسازدمیظاهر

اینهکپیداستاستکردهاستشهادانجیلوتوریت
23ص.استخواندهبسیارراکتابها

کهتنامهایسیمجموعةماندهچهارمایوانازکهمکاتیبی•
خودسردارانازبیکی1579تا1563ازسالشانزدهدر

دروردنخشکستازپسکهنوشتهکوربسکیکنیاز
گریختهتوانیبلیکندتنبیهرااومبادااینکهترسازجنگی

23ص.کندمیمکاتبهباتسارآنجاازو



دا شد در حدود اواسط قرن هفدهم جنوب روسیه که تا آن زمان قلمرو لهستان بود از آن کشور ج•
در سلطنت الکسی میخائیولوویچ1649در . و اندکی بعد محیط ادبی خاصی در آنجا تشکیل یافت 

ردن دبستانی یکی ازاشراف که رتیشچف نام داشت از روسیه صغیر چند تن کشیش را برای اداره ک
24و 23ص . که در صومعه اش تاسیس کرده بود استحکام کرد

رفتهبروسیهمیداباینوی.استبودهکروآتنژادازکهانیچکریژیوریبنامایستنویسندهدیگر•
اینرفتگخوددلیرانهکارازینکهاینتیجهوبدهدسازشهمبارامخالفکلیساهایکهبود
اواسطدرروسیهوریامپراط»بعنواناستنوشتهکتابیآنجادروکردندتبعیدبسیبریهرااوکهبود
250ص.«هیجدهمقرن



نخستین دوره تجدد

رمانفلسلةسپادشاهدومینمیخائیولوویچالکسیتسارکهنمایدمیچنان•
میتاسنداشتهخبراوآرزوهایوکریژانیچکتابازهرگزگویاکه

اوراجددتدورهنخستینزیراکندبرآوردهراامیدهاازیناندکیبایست
حشیانوزندگیدستازراخودملتگریباناستکوشیدهوآوردهپیش
25ص.کندرها

بترتیبنیزژودیتدربارهوحواوآدمدربارهدیگرنمایشنامهدوگرگوری•
27ص.استماندهباقیاخیرنمایشنامهایننسخهوداده



قرن هجدهم و روزگار پطر کبیر: فصل چهارم



روزگار پطر کبیر

وبردهکاربکبیرپطراصالحاتدربارةهموارهنویسانتاریخکهاصطالحی•
بکارتوانیماوحقدرکهحداقلیست«کردبازباروپاروایپنجره»اندگفته
28ص.برد

بودگورودرنوشهمطرانکهپروکوپوویچفئوفاناونزدیکدستیارانازیکی•
نبعنوامذهبیدرامیکوسرودهاشعاریپولوتسکیسیمئونمانند

ازقوتکمالباآنهادرواوستمواعظاومهمآثارولینوشته«والدیمیر»
کهنشاندادهیمشربوسعتمذهبیعقایددروکردهپشتیبانیپطراصطالحات

29ص.داردراپروتستانتعلیماترنگ



هبودپروکوپوویچدوستانازکه(1750-1686)تاتیشچفنیکیتیچواسیلی•
درینوتهرفبیگانههایکشوربهسفرچندداشتهبلندیمقامدرباردرو

«نامهوصیت»امبنکتابیواستبردهاقتصادعلموغرببفلسفهپیسفرها
29ص.اشدنبغافلعلومازینکهکندمیسفارشخودبپسرآندرونوشته

1673حدوددرکهدهقانیستپاشوشکوفدورهایندیگرمهمنویسنده•
معلوماتیکهبلزدهبهمداراییتنهانهخودکارپشتنتیجةدرویافتهوالدت

تابیکواصالحاتستوتعلیماتجدیهواخواهجهتبهمینوکردهپیدا
تاتیشچف29ص.استنوشتهبتسارخطاب«غناوفقر»بنام



تئاتر در دوره اصالحات پطر کبیر

آنجاازبودهرفتکرملبکاخآنجاازوشدهدایرمسکوآلمانیهایمحلهدرنخستتاترکههمچنان•
مدهآدانتزیگازکهآلمانیازهنرپیشگانایدستهببعد1702سالاز.یافتراهمردمبمیانهم

30ص.دبدهننمایشروسیبزبانکردندوادارراآنهاودادندنمایشمسکوسرخمیداندربودند



دوره الیزابت

بسیاراهتشبواشتراکوجهتجدداینواستروسیهواقعیتجدددورهیلیزابتامپراطریسدورة•
ومحرکبایستمیقهرارسوموآدابواخالقتغییروتبدیلکهزیرا.دارداروپاتجددبادوره
31ص.باشدادبیاتوعقایدوافکاردرتبدیلیوتغییرمسبب



کانتمیر

پاریسدر1744درویافتوالدتاستانبولدر1708درکانتمیردمیترپوویچآنتیوکوسشاهزاده•
ادایبرایجوانیدروبودکبیرپطروابستگانازپدرشومولداویشاهزادگانازوی.درگذشت
32ص.درگذشتهمانجادروشدپاریسکبیرسفیرآنجاازورفتبلندنسیاسیوظایف



تردیاکوسکی

سندر1769درویافتوالدت1703درطرخانحاجدرتردیاکوسکیکیریلوویچواسیلی•
مسکوانکشیشدبیرستاندررااووبوکشیشطرخانحاجدرپدرش.درگذشتپطرزبورک

پیاده1723ردآنجاازورفتبهلندنخستوگریختآنجاازویوکندتحصیلکهبودگذاشته
32ص.گرفتیادچیزوگذراندسختیدرورفتبپاریس

منظومیجمهترمخصواوبودسخریهباعثویزندگانیدراوآٍثاروبودکاریپربسیارشاعروی•
33ص.بودکردهفرانسویمعروفنویسندهفنلوناثرتلماکمعروفکتابازکه



المانوسوف

سفیددریایمجاورتدرآرخانژلسکاطرافدر1711سالدرالمانوسوفواسیلیویچمیخائیل•
کهبلشدخودزماندانشمندبزرگترینتنهانهویافتوالدتگیرماهیخانوادةیکاز

33ص.بودروسیههیجدهمقرنشاعرناماورترین
شودمیهدیدهاآندرغربیاروپایادبیاننفوذبیشترکهجالبیاشعارنیزخودالمانوسف•

راعلمیکارهایهمچنانکه.استکردهالتینشاعرپیندارازتقلیدهموارهزمینهدرینوسروده
اعرشجهتبهمینوداشتهنظردررادولتمصالحهمیشههمادبیمقامدرکردهدولتبنفع

34ص.استبودهباریلیزابتدررسمی



المانوسف

ارتجاعیشجنبیکبودکردهوضعاوکهاصولیدربرابربودزندههنوزالمانوسوفکهزمانیدر•
درکهراوفسوماروکپطروویچالکسیاشعاریلیزابتامپراطریسباریاندرکهزیراشدآشکار
35ص.دادندمیترجیحاستگذشتهدر1777ویافتهوالدت1718



سوماروکوف

رباردبچگانغالممدرسهدرکهبودایزادهنجیبسوماروکوف•
35ص.کردادبیاتصرفراخودوقتهمهامابودیافتهپرورش

ادبیاتاصولمطابقکامالسوماروکوفمتعددتراژدیهای•
راناهنجارهایدهقانحتیوشدهنوشتهفرانسهکالسیک
تقریباواستآوردهدرغیوروپردلهایقهرمانبصورت
نامهنمایشبجزاستگرفتهروسیهتاریخازراهاآنهمهموضوع

ملتهبااشتراکیوجهچندانونوشتههملتبنام1748درکهای
36و35ص.نداردشکسپیر



ناتالیا باریسونادالگارو 

وی.ذاشتهاستگخودازجالبیاثرروسیادبیاتدرکهزنیستنخستینباریسونادالگاروناتالیا•
یافتهوالدت1713دروبودهکبیرپطردربارنامیسردارانازشرمتیفباریسفلدمارشالدختر
معروفخاندانازکیدالگاروایواننامزدبودزیباییوجوانیمنتهایدرکهسالگی18در.است

ازنامزدشواندبرخاستهخانوادهازینروسیهتاریخدرچندمردانکهشدنجیبشاهزادگان
36ص.بوددومپطرنزدیکدرباریان



ناتالیا باریسونادالگارو 

زیراشدواژگوناوهایشادیوهابختینیکهمهیکبارهدرآیدنامزدشبعقدویآنکهازپیش•
داراییوکشیدندشکنجهدررااوخانوادهتماموشدمغضوبنامزدشدومپطرتسارمرگدرکه

36ص.کردندتبعیدسیبریهدردهیبرزوبهراویوگرفتندراایشان
اوبعقدانجاهمدرورفتبتبعدگاهباویورسانددرجهبمنتهیراوفاداریهمزیباجواندختراین•

ندهافگدربندجادرآنرانامزدشوکندهزمیندرکهبسوراخیتوانستمیوقتهرودرآمد
چندیازپس.بردبسرمیاوباآنجادرتوانستمیتاوبردمیخوراکاوبرایومیرفتبودند
کشتندنگاهجاهایشکنجهازپساوچشمپیشدرراشوهرشوکردندتبعیدگورودبنوراایشان

بتختیلیزابتامپراطریسکههنگامی.ماندباقیداشتاوازکهسالیخردفرزنددوباویو
انگشتروترفبکیفشدفارغفرزندانشتربیتازچونوبرودبمسکودادنداجازهرااونشست
1770دردرآنجاورفتدنیاتارکزنانبدیرخودوانداختدنیپربرودراخودنامزدی

36ص.درگذشت



روزگار یکاترین دوم:فصل پنجم 



ادبیات کالسیک و مطبوعات

بایستمیدشتماماوبزیانچونوکردموثریشرکتفکریجنبشدریننخستدومیکاترین•
شرکتودخسرزمینفکریمحیطدردومیکاترینمانندپادشاهیهیچهرگز.شودپشیمانآناز

38ص.استنداشتهموثر
جدمهیقرناواسطدر.استروسیهدرمطبوعاتترقیدومیکاتریندورةمختصاتازیکی•

غالمآموزشگاهوپطرزبورگدانشگاهمانندمهمهایآموزشگاهعقاید،انتشاربرایمجالتی
باقدامنام،سوماروکف1759دررادانشگاهافکارناشرمجله.بودندکردهتاسیسدرباریبچگان
زبانازایهترجمیاروسیهادبیآثاروبودکردهدایر«کارپرزنبورعسل»بعنوانخود،شخصی

39و38ص.میدادانتشارآندررابیگانههای



مطبوعات 

ایوانوویچیکالنبوسیلهبودکردهدایرامپراطریسکهایمجلهبتقلیددیگریمجلهموقعهماندر•
بعنواندرگذشت1818درویافتوالدت1744دروبوددورهآننویسندگانازکهنوویکف

39ص.یافتمیانتشار«زنبور»



رادیشچف

غالمآموزشگاهدرویافتهوالدت1749درنجیبیخاندانازکهرادیشچفآلکساندرنیکالیویچ•
تحصیلپزیگالیدرهممدتیوی.بودانقالبیمردیمعنیبتمامبودیافتهپرورشدرباریبچگان
40ص.بودفراگرفتهآلماندررافلسفهوحقوقمخصوصاوبودنوویکفازداناتروکرده



تئاتر در این دوره

راژدیهاییستتروحاینمعرفبهترینوشودمیآشکاربیشترتاتردردورهاینانتقادیروحقطعاً•
معروفنویسندهولتربتقلید1791درمتوفیو1742درمتولدکنیاژنینبسوویچکوباریاکه

40ص.استنوشتهفرانسوی
بانآسیا»بعنوانرادورهایناپراکومیکبهتریناستزیسته1784تا1742ازکهآبلسیموف•

توجهجالباربسیروسیهدراپراکومیکدورهایندرواستنوشته«دروغگووفریبندهوجادوگر
41ص.استبوده

ولتر



منظومه ای حماسی و مطایبه آمیز بعنوان 1778و متوفی در 1728واسیلی ایوانوویچ مایکو متولد در •
4ص . سروده است« بهشت یا باکوس خشمگین »



دیرژاوین

دیرژاوینچرومانوویگابریلدورهاینشاعربزرگترینکهنیستتردیدی•
ازوتاتارهاازویاصل.دانستبایدرا1816درمتوفیو1743درمتولد
حصیلیتواندکاستبودهدستتهیافسریپدرشوبودهکهنیخاندان

بهمینوهدانستنمیچیزیتقریباکهایباندازهکردهغازاندبیرستاندر
29رداینکهتاکردهترقیاندکاندکواستبودهسربازمدتهاجهت
دومنیکاتریتوجهموردویاشعارسپسوشدهمنصبصاحبسالگی
صیشخمنشیآنازپسوهاشهرستانازیکیحکمرانینخستوشده

42ص.استبوهامپراطریس
هانجشوفتوحاتدروبودهدرباررسمیشاعرژاویندیرگونهبدین•

داشتهازوشپیشعرایمدایحباکهتفاوتییگانهواستسرودهمیاشعاری
مدایحدرراتریدوستانهوترصمیمانهلحنژاویندیرکهاستبودهاین
43ص.استبردهبکارخود



دیرژاوین

چهارمسهکهاستمیگفتهپوشکینچنانکهداردبسیاربلندوپستوسمینوغثژاویندیرآثار•
ناییاعتبیهمگاهیکهاوستزباندراختالفهمیننیزوطالستآنچهارمیکوسربآن

عاراشگاهیمیانهماندرولیشودمیدیدهآندرهایینادرستیهمزمانیوبکلماتنسبت
43ص.استکردهتراوشاوطبعازنظیریبیوبلندبسیار

کنندگانیقتشوازیکیکهاستشدهپیداروسیهدرنیرومندیعلمینهضتدومکاتریندورةدر•
44ص.دانستباید1810درمتوفیو1743درمتولدداشکوفیکاترینارومانووناپرنسراآن



کهکسانیواستداشتهرابحثوانتقادیجنبهبیشترآمدهپیشدورهدرینکهعلمیجنبش•
ازتقلیدطرفدارانهایتوهینبرابردرروسملتگذشتهازدفاعبرایاندشدهواردمباحثدرین
خائیلوویچمیمیخائیلکنیازمیداناینقهرمانانمعروفترینازیکی.اندکردهقیامزمینمغرب

جملهآنازوکتابچندمولفکهاستبوده1790درمتوفیو1733درمتولدشچرباتوف
اینمشیخطویواست«روسیهدراخالقفساددرباره»و«زمانهاترینقدیمازروسیهتاریخ»

45و44ص.استکردهمیمعینرادسته



دوره رمانتیک: فصل ششم



توجه به ادبیات ملی

نهضتاینهمروسیهدرگرفتنیرواروپادررمانتیکجنبشهیجدهمقرنپایاندرهمچنانکه•
کهتافزونیسروزجاذبةدورهاینظهورعالمتترینآشکار.آمدفراهمآنمقدماتوشدپدیدار
وشنرهنوزتاریخکهچندهرواستکردهتولیددورهآنادبایخاطردرروسیهملتگذشته
46ص.بودکردهمشغولبخودراهاخاطرهمهبودنشده



کارامزین

و1766ردمتولدکارامزینمیخائیلوویچنیکالیمهمنهضتاینراهنمای•
یخانوادگنامکهزیرابودهتاتارنجبایازایخانوادهاز1826درمتوفی

برای1785دروی.استبوده(قرامیرزاظاهرا)کارمرزانخستدراو
درداشتهرابطهبانوویکفچونوشدهادبیاتواردفراماسونهاباهمکاری
یاتبادبنسبتتوجهیزمانآندروکردهمیشرکتاوادبیکارهای
47و46ص.استداشتهانگلیسی

اییانداستدرحتیوپیداستاواشعارسراسردراحساساتبیانهمین•
تطبیعداستاندرینوآشکارستنوشته1792درکهبیچارهلیزمانند

دروندکمیآشکارشهرفسادبرابردرراسومطبقهازدختریحساس
رداختهپروشبهمین«دهقاندخترناتالی»بنامدیگریداستانزمانهمین
47ص.است



اوخرجرببازبودگرفتهزنچونوبودکردهمختلرااوزندگینویسیمجلهخرجدرینموقع•
آوردتبدسمناتهزاردوسالیباراباردررسمیمورخمقامتوانستسرانجاموبودشدهافزوده

47ص.دشمشغولخودبکارآنجادرورفتداشتآنجادرزمینیپدرزنشکه«آستافیوو»بدهو
48و



شاعران پیش از پوشکین

هایآموزشگاهودبیرستانهاودانشگاههادر.بودشاعرکسهمهروسیهدرنوزدهمقرنآغازدر•
در.کردندمیظاهرنبیشترمجالتانتشاروادبیانجمنهایتشکیلوگفتنبشعرشاگرداننظامی

چونوداشتندهمراهاشعاریمجموعهجواندخترانهمهوخواندندمیشعرنیزهاپذیرایی
49ص.کردمیآنراچارهادبیهایگفتگونبودمجازسیاسیهایگفتگو



ژوکوفسکی

وبود1852درمتوفیو1783درمتولدژوکوفسکیاندرئیویچواسیلیمعروفشاعرجدیدروشاینراهبرراهنما•
کهزیرابودهنرومانتیکسیکبستپایهموارهویکهگفتبایدحقیقتدر.کردمیافتخارکاربدینخود

49ص.استبودههمراودیسهترجمهاواثرآخرین
نظمدراواختصاصولیبودسرودهروسیهفتوحبمناسبت1812درکهشدشروعایمنظومهازویشهرت•

50ص.استمغازلهواحساسات
نیستاندرامیدیکهراانگیزیحزنعشقوآنستپیدرمرگکهرادوستیخودآهنگخوشمغازالتدرین•

بدیناست،کردهبیانرساندخواهدخودبدلبررادلدادهوبودخواهدبخشتسلیتکهرابمرگزامیدوانتظارو
خیالیورتصبهراآیندهواستآیندهانتظاردرراهمهبلکهداردنمیبربهرهخودکنونیزندگیازشاعرگونه
50ص.جویدمیآندرراخوددلداریوبردمیپناهآنبهوآوردمیدر

نگهراآنهانوزآنهاازبعضیدرحتیکهدیگرستمللاشعارازجالببسیارهایترجمهاواشعارازدیگرقسمت•
کتاباز«دامایانتیوناال»داستانمنظومترجمهمربوطستبشرقکهچیزیآثاراینمیاندر...استداشته

نظممشغولروکرتآلمانیترجمهرویاز1840تا1827ازکهسانسکریتستادبیاتمعروفشاهکارمهابهاراته
ارسیفنظمبهدمنونلبنامهندوستانیازدهمقرنمعروفشاعرفیضیکههمانستداستاناینوبودهآن

50ص.استدرآورده



ژوکوفسکی و نفوذ او 

درمههاینکهانگیزیحزنافکاراینبرایراویهموارهمرگدمتااولروزازژوکوفسکیزندگی•
بنامترککیکنیزبودهمالکیروستاییوداشتهنامبونینکهپدرش.استکردهمیآمادهاوستاشعار
دوستانازیکیوبشناسدبفرزندیرااونخواستپدرکهآمدهبجهانویازکودکیوداشتهسلخه

.دادباوراخودناموکردخودخواندهپسررااوداشتنامژوکوفسکیگریگوریویچآندریکهخانواده
51ص

اوفتوحوسارتمدحدربیتپانصدایشاملمنظومهویرسیدندبپاریسروسیهلشکریانکه1814سالدر•
هدیدخودعمردراکرامازدرجهآنشاعریکنترورسیدکمالباوجاوشهرتجهتبدینوگفت
مهمورینتمعروفکوفسکیژوکهبودشدهتشکیلآرزاماسبناممهمیادبیانجمنزماندرین.است
52ص.کردمینظمراآنجلساتصورتحتیورفتمیبشماررکنترین

عقایدطرفدارانهمه1815درنبودگردژوکوفسکیدرراهنماییوپیشواییصفاتتمامکهچندهر•
برابردرکهدندآورگردخوددرنیروییوسیلهبدینوکردنداقتداباوبودندتجددراهنمایانکهکارامزین
52ص.کنندایستادگیباشند«روسیافعالدوستدارانانجمن»کهاودستهوشیشکوف



باتیوشکوف

تمایلیهکهمموقعیدرحتیواندبودهفرانسهکالسیکادبیاتپیروهمهدورهاینجوانشاعران•
این.انددادهنمیدستازیکبارهراکالسیکاصولاندکردهمیپیدارمانتیکبسبکنسبت

–1787)اتیوشکوفبنیکالیویچآثارکانستانیتندرمحسوسستژوکوفسکیآثاردرکهخاصیت
53ص.ترستمحسوس(1855

شدکشتهاوچشمپیشدردوستانشتریننزدیک1813دروخوردایگلولهجنگدر1807در•
.کردترآمادهبدچهآنازرااوحساسطبیعتحوادثاینو
اربسیترجمهاینیزوبودشدهچاپاروپاآورپیاممجلهدرازواشعاریحوادثاینمیاندر•

تیبولویپارنآثارازبرخیهایترجمهجملهآنازبودکردهفراهمدیگرشعرایآثارازشیوایی
امیناکهمانواستبودهشاعرانهمینروحدارایدادهانتشارآنازپسکهآثاریوپترارکو

53ص.محسوسستآنهادرعشق



دمیتریف

کهحالیشرحدرواستدورهایندومدرجهشاعراناز(1837-1760)دمیتریفایوانوویچایوان•
نمیبیقتطهمباوجهبهیچادبیشزندگیواوعمومیزندگیکهاستدادهنشاننوشتهخوداز

یکدیگربهرگزواندرفتهمیراخودراهکدامهرکهاندبودهمختلفشخصدومانندواندکرده
54ص.اندنرسیده



کریلف

وبودجزءمنصبانصاحبازپدرش.یافتوالدت1769فوریه13درکریلفآندرئیویچایوان•
شهاندیدرجوانیآغازازشدناچارجهتبهمینوبودسالهدهکریلفدرگذشتکههنگامی
دعاازشمادرکهمعروفست.بکندتامینراکهترشبرادرومادروخودمعاشوباشدخودگذران
55ص.داشتمختصریعایدیامواتبرایخواندن

آغازهمانزاجهتبهمینوبودکتابصندوقیکبودرسیدهکریلفبهپدرازکهچیزیتنها•
55ص.گرفتخوخواندنبکتابجوانی



کریلف

زمانآناعیانازگالیتسینپرنسخدمتواردمربیومخصوصمنشیبسمتکریلف1797در•
مامورشاهزادهاینکههنگامیوزدبهمراندیمودوستمقاماوخانوادهدرکمکموشد

همچونوکردترکراخدمتاینآنازپسچهارسال.رفتشهربآناوباشدریگاحکومت
57و56ص.داشتمیدوستراشهربیروندرگردشکودکیدرچنانکه

ودورسفرهایوپرداختبسیاحتو.بوداوکاوکنجطبیعتدرکاویکنجوسفربهمفرطعالقه•
بکارههمآنشاعریدرکهبسیارمضامینومعانیومطالبهمسفرهاایناز.کردروسیهدردراز
عشقاینکهپیداستوکردپیداقماربهعشقیضمندرواندوختخودذهندراستخوردهاو

فهمبراینهزمابودننامساعدومحیطهایقدرناشناسیبرابردراوپایداریوسیلهودلدارییگانه
57ص.استبودهاوافکاروآثار



بجاییاوآثاررواجوسرودهمنظومحکایت205سال46درخودزندگیازدورهدرینکریلف•
ویراثارآشدنمیچاپنسخههزارپنجازبیشادبیآثارترینرایجازکهزمانآندرکهرسید
57ص.کردندمیچاپنسخههزار75در



پوشکین: فصل هفتم



شاعر و خانواده اش:پوشکین

سرگئیپدرش.یافتوالدت1799ژون6مه26درمسکوشهردرپوشکینگیئویچآلکساندسر•
اندکورسیدنمیخودبکارهایچندانکهبودکهنخاندانازایزادهنجیبمالکلوویچ

جزکاریهمشبانروزدر.کردنمیتوجهآنهابآبادانیزیراداشتخودامالکازدرآمدی
عرشطبعاینباوجود.بردمیلذتهمکارازینونداشتپیشدرگذرانیخوشوشادخواری

59ص.بگویدشعرروسیوبفرانسهتوانستمیخواستمیوقتهروداشت



پوشکین

معنیبدینودبدومیکاترینزماندرروسیهمالکانبرجستهافرادازیکیلوویچسرگئیپدرش•
دمقیوفکرآزادوولترعقایدهواخواهوگوناگونمعلوماتدارایودانآداببودمردیکه

59ص.درباریبآداب
وداشتندمیندوستشمادروپدرچنانکهبودبازیگوشوجوابحاضروگستاخسالگیهشتدر•

کهدفرستادنسلوتسارسکویهبدستانرااو1801سالدر.ندیدایشانازمهربانیئیونوازشهرگز
60ص.بودشدهباززادگاننجیببرایتازه



پوشکین

اندیشهوخواندمیکتابوداشتبسیارتوجهذوقیبکارهایدبیرستاندرپوشکینهنگامدرین•
بزباننانکهچبودهمداستانخویشدربارهخودمربیانعقیدهباگوییسالگیپانزدهدر.کردمی

60ص:بودگفتهراشعرچهاراینخوددربارهفرانسه
درست،شیطانشرارتدر•
واقعی،بوزینهسیمادر•
حد،ازافزونوبسیارسریسبکدارای•
61ص.همینستپوشکینکهخودمبجان•



پوشکین

بپایهکهترانزمانآنباصطالحکهبودداخلیامتحانجلسهدبیرستاندر1815ژانویههشتمدر•
خاریافتمهمانبعنوانممتحنینجزودیرژاوینزمانآنمعروفسالکهنشاعر.برسندمهتران
61ص.بودنشسته

وشدفمعروآنازپسکهبودپوشکیندوستانازچاآدانیفهمانمنصبانصاحبآنازیکی•
ضمندروسیارپتتبعوبودداناواندیشمندبسیارمردیچاآدائیف.کردبسیارنفوذجوانشاعردر

62ص.گذاشتبسیاراثرپوشکینروحدراوافکاروداشتتندرواندیشهای



نخستین شاهکارهای پوشکین

وادبیانجمنسالهماندر.کردندتمامرامدرسههمشاگردانشوپوشکین1817ژونماهدر•
واردسیاربباحرارتجواناینوپذیرفتبعضویتراویداشتوجودآرزاماسبنامکهسیاسی
باآنکهبوداردوادبیاتازبیشسیاستدرریلئیفانجمنآناعضاءازیکی.شدسیاستوادبیات
رااصولاینزمانآندرکهبودشیشکفادبیاصولبامخالفتانجمنآنعمدهمقاصدازیکی
62ص.داشتتگیدلبسسیاستازبیشبادبیانبالعکسپوشکین.دانستندمیادبیروشیگانه

سکیژوکوف.خواندخودهمکارانبرایرامنظومهایناشعارنخستینادبیانجمنآندر1818در•
اما«:ایستهتازچیز»:گفتندوآمدندشگفتبهبودندحاضرجلسهآندرکهباتیوشکوفو

.شمردندینپیشسرایندگانازناقصپیرویآنراوکردندنفرتاظهارشیشکفاصولهواخواهان
دریاداشتیبایرونلردبتقلیدبودسرودهگارودوکبنامکودکانهایمنظومهدرپیشسالچند•

.بودکردهنظمبودخواندهکهراکتابهاییازصورتیهمویاستدادهانتشارآنرامورکهمعروف
63ص



پوشکین

تاریخآنانتشاررساندوپایانبه1820مارسماهدررالیودمیالوروسالنمنظومهاینسرانجام•
کهاییهنرنمومنظومهاینروانوانگیزدلبسیاراشعار.رودمیشماربهروسیادبیاتدرمهمی
زودسادهاربسیزبانواوآشکاروروشنبسیاربیانوکردهآنمختلفهایقسمتپرداختندر
64ص.شدشگفتیباعثنداشتاغراقومبالغهلحنوجههیچبهآنفهم

یاستس.آمدپیشناگواریواقعهبودخودشهرتآستانهدرکهایسرایندهبرایزمانهمیندر•
64ص.شدارتجاعبهمایلپیشازبیشاولالکساندرامپراطور



پوشکین

سیاست و که نخستین اشعار پوشکین انتشار یافت،در همه اروپا جوش و خروشی در1814در سال •
بورنز و الندور پین وتوماس در انگلستان بایرون نغمه های پراکنده گودوین و . ادبیات دیده می شد

65ص . در داده بود فریاد های آزادی خواهی در داستان سرایی خود گرد آورده و 
پودشوتارکهحساسسرایندهاینآیاکهاینستآیدمیپیشپوشکیندربارهکهدیگرینکته•

بایدنکهاییاآیدبشمارروسیهملیشاعریبایدبودهمترنمهموطنانشاحساساتازهموارهدلش
افکارنازلهبدرجتنهاراافکارشودادقرارانسانیتعالمسرایندگانجزووبردباالتررااوپایه
66ص.رساندجهانگیرشاعرانبشریافکارعالیبدرجهبلکهونکردمحدودملی



نسخهایرازدمدتهایواستفراگرفتهراویآثارازقسمتیروزآناوضاعباپوشکینمخالفت•
مدیحهمبناایمنظومهجملهآناز.گشتمیبدستدستمردممیاندراشعارشازبسیاریخطی
وبودودهسرروسیهسیاسیمردانازیکیکوتزبوقاتلسانکارلاعدامبمناسبتکهخنجر

شاعررپارنیاثخدایانجنگبتقلیدگابریلیدبنامدیگرمنظومهوکچئیفآرادربارهمهاجاتی
بلکهوبودرتندتهمپارنیمنظومهازمردمانتظارازدورافکاروکلماتحیثازحتیکهفرانسوی

68و67ص.نداشتهمفلسفیمقصودآنسرودنازشاعر
اشعارهمیندداخواهدرویپوشکینبرایاینازپسکهناگواریوقایعسببخواه:گاهتبعیددر•

سینبریهبکهشدمصمماولالکساندرامپراطورصورتهردراوسیاسیعقایدخواهوباشدبوده
68ص.افکندببندسالووتسکیصومعهدراینکهیابکندتبعیداش



پوشکین

معروفرکردگانسازیکیکهرایوسکینیکالنیکالئویچژنرالنظامسوارمنصبانصاحبازیکی•
دختردووتمیرفقفقازمعدنیبآبهایبورگپطرزاززماندرینبودناپلئونجنگهایدرروسیه
پوشکین.ردبمیخودبابودسروانگاردهوسارهایدستهدرکهرانیکالخویشپسروخودکهتر

پادگانکهسلوتسارسکویهدبیرستانزمانازوبودشدهآشنابورکپطرزدررایوسکیخانوادهبا
70و69ص.بودشدهدوستنیکالبابودآنجادرگاردهوسارهایهنگ

دیگریبشهراراودولتکهکردندمیاقدامپیوستهداشتپطرزبورکدرپوشکینکهدوستانی•
درکهنتسوفووار.س.مگرفازمانایندر.باشدداشتهعلمیجنبهکیشینوازبیشکهبفرستد
71ص.شدمنصوبادساکلحکمرانیبهبودشدهتربیتاروپا



پوشکین

اینکهوآوردمیواردبرووارونتسوفکهفشارهاییوتبعیدزندگی•
کمکمدباشآزادخوداندیشهدرتوانستنمیگیریهاسختاینبواسطه
کردآمادهوسایلی.بگریزدروسیهازکهانداختآنفکردرراپوشکین

راویوستانشدازبرخی.کندفراررفتمیباستانبولکهکشتئیباتا
باینتاسبودهچهنیستمعلومکهبجهاتیاماکردندیاریکاربدین
72ص.نرفتسفر

ارپوشکینادساشهربانیکالنتر1824ژویه30در:تبعیددوممرحله•
ویبعجرفتاربواسطهادساکیشینوودر.انداختراهمسکوبسوی

شکینپوکردمیبایرونخاصاطوارازکهپیرویهاییوخودمخصوص
73ص.بودشدهدولتیمقاماتنومیدیواستعجابباعث

بایرون

پوشکین



درکهستاینباشدراستاندازهچهتانیستمعلومواندآوردهاشدربارهکهداستانهاییازدیگر•
کهنگامیهقمارسردروگرفتهدندانرازنیبازویاحساساتغلیانشدتازنمایشمیاندرتاتر
.استتهگذاشقیمتمناتپنجرامصرعیهروانداختهمیزرویراخوداشعارنسخهشدهپولبی
73ص

زندانیکهایستمنظومهرودمیبشمارپوشکینخاصروحنمایندهکهشاهکارهاییازیکی•
نظررونبایاثرچیلدهارولدمنظومهوهمشیبونزندانیبمنظومههمآنسرودندروداردنامقفقاز
وداردشریبخصالبایرونپهلوانچیلدهارولدازبیشپوشکینداستانپهلواناما.استداشته
74ص.ورزدمیعشقچرکسیبادختر



بایرون و شلی

میالدیهیجدهمقرندرکهبودهمردمیآنازانگلیسیبزرگشاعراین•
اندیشهاینکهاستدیدهویچونوبودندسپردهدلبشریعالیهایباندیشه

ویرددردانگیزیشگفتیشودمینابودوافتادهزارلجنووالیگلدرها
ریتبشوجهاندربارهایکینهبصورترادلخراشنومیدیاینوآمدهپدید

74ص.استدرآورده
دستباالورگپطرزبدرکهباشدبودهاینادساازاوتبعیدحقیقتیسببشاید•

شلیازاویسیانگلآشنایانازیکیادسادروبودبرخاستهفرانسویشاعرپارنی
واداشتهراویوراندهسخنیافتهرهاییپرومتهمنظومهسرایندهانگلیسیشاعر
75ص.بجویدبرتریانگلیسیشاعرازاست

شلی

بایرون



پوشکین

دروعتطبیآغوشدرکهسرشاریزندگیومحدودکوچکدهدرینپوشکینسالهدوتوقف•
گریزودختابناکاندیشهجزواستبودهدورتصنعیوعارضههرازوکردهخودافکارپیرامون
بردهمیودخروزافزونقریحهوبلندطبعگریباندرسرهموارهودیدهنمیخویشبرابردرگاهی

ویارآثدرکشیدهمیبیروناستبودهترفروزانوترپاکراچههرجاوادانسرچشمهآنازو
76ص.استدورهاینیادگاراواویدانشاهکارهایازعمدهقسمتوداردخاصیاثر
مصرعیهفتردونیستگیرندهوشورانگیزبسیارانموضوعکهایستمنظومهآنیگیناوگنی•

الصهخ.خوردنمیبربزندبدلچنگیکهانگیزیرقتوجالبموضوعبهخوانندهداردکه
آنجادرومدهآبدهیشهریازگیریگوشهودلتنگیرفعبرایآنییناوگنی:اینستآنموضوع

77ص.شودمیبرخوردارداردمنزلدهآننزدیکیدرکهنامناتاتیادختریسادهعشقاز



ودولشرحددارکهپرهیجانیقسمتیگانهوهمینستآنیگیناوگنییعنیمنظومهاینموضوع•
معلومدرستوتاسبودهویدوستانازکهتاتیاناستخواهرنامزدبالنسکیآنیگینبتنتنجنگ
خودباطنخبثکهباشدآنبرایشایدوکشدمیراویجنگآندرآنیگینجهتبچهنیست

آشکارشتربیوسیلهبایناستآوردهخودپهلواندرینپوشکینکهراسرشتیوبدهدبروزرا
77ص.بکند

خودردشهایگدر.زیستمیتنگیبسیارمحیطدرپوشکینمیخائیلووسکویهروستایآندر•
آنخشکبسترزاخودبپایتوانستمیکهبودباریکیسیالبخوردمیبربدانکهمانعییگانه
78ص.بگذرد



داستایوسکی

آمدهنجهابهانجادرکهمحیطیدربخوانیدشبخواهیدکهنامیبهرپهلواناینصورتدرین•
79ص.رودبیرونآنجاازچگونهداندنمیوبیندمیبیکارهوزایدعضورراخویشتناست

لولیانمنظومهمانقهربالکوراپهلواناینخودانتقاددرروسیبزرگبسیارنویسندهداستایوسکی•
ودایمیستولگردیگرفتارکهاستآوردهدرمتمدنیروسیجوانبصورتآنراوکردهتشبیه
79ص.استافگندهجداییدیگرمردمواومیاندرتمدن

باصولاهیگوسوسیالیسمباصولگاهی.سرگردانستشاهراههاهمهدرداستایوسکیپهلوانان•
میپناهلولیانبچادرهایآوردهخودلولیانمنظومهدرپوشکینچنانکهوشودمیپناهندهنیهیلیسم

بهگزهرکهگرددمیانتظارهاییوامیدهاپیدروآیدمیبیرونهمآنجاازچندیازپسوبرد
80ص.رسیدنخواهدآنها



نظر داستایوسکی

است،پسندیدهمینچندانراتاتیاناپوشکین،آنیگیناوگنیمنظومهدرداستایوسکی•
دیدترنکتهدریناستتوجهجالبخودحددرهماوکهشدتواننمیمنکراما

مایندهنشدهایشاهزادهزنبعدهاکههمروستاییجواندختراینآیاکهاندکرده
نه؟یااستبودهخودزماندرروسیهمردمازایدسته

روزگارمردمدهنماینهمالعادهفوقشناسیوظیفهحیثازیعنیدیگرحیثازتاتیانا•
بودهدخونژادارثینهایآیینازپیرویکیحیثازینورفتتواندبشمارخود
80ص.است

ازیکیبسرودهراآنیگیناوگنیمنظومهازقسمتچندآنکهازپسپوشکین•
:استنوشتهخوددوستان

81ص « بسرودن منظومه ای بروش دون ژان آغاز کرده ام»•
ویابانهاخدرگردش:زندگیآنیگیندرنظرگویدمیروسبزرگنقادپیساروف•

81ص.رقصستمجلسیابتماشاخانهرفتنوسویآنوسویاینخوردنشام



پوشکین و دون ژوان بایرون

بیهشبایرونژواندنبهپوشکینمنظومهاینصورتهردر•
کههنگامیوونستبایراثردیگرببپوشبیهبیشتربلکهنیست،

اخیرومهمنظباینکردهآغازراآنیگیناوگنینظمپوشکین
82ص.استنظرداشتهبایرون

نویسندهلهرابوانگلیسینویسندهاسترنبهتوجهیهمضمندر•
رابایرونردیگگفتهمصرعهزارکهانازپسوداشتهفرانسوی
.استکردهفراموش

شکسپیرربآثاسپسوگوتهبآثارراویبایستمیاصولاین•
هکایقطعهماننداشعاریدیگرپسآناز.کندراهنمایی
دروردهکپرخاشببردگیبنسیتآندروداردتنهاییعنوان
82ص.گفتنخواهداستسرودهروستاهمان

بایرون

رابله



باریس گدونو: پوشکین

باکهسپیرشکآثارمطالعهباراروسیمعروفگویندهکارامزینآثارمطالعهپوشکینزماندرین•
برآمدصددردسکویهمیخائیلودهکدهعزلتگاهدر.کردتوامبودرفتهاوبسراغمخصوصشور

83ص.بکندرفعنامیدمیخویشکردهنفرینتربیتخودکهراچیزیآننواقص
باشد،غزندرودمتریوسکهدرامایندیگرپهلواندانمارکیمعروفنقادبراندسگفتهوجودبا•

راآناندهخواستکهکسانیهمهواستکردهقلمداددمتریوسبجایراخودکهکسیآنیعنی
درینانددهبرنیامکارعهدهازهمفرانسویمعروفنویسندهمریمهحتیکنندمعرفیخودآثاردر

84و83ص.استبرنیامدهآنعهدهازنیزپوشکینونداردایجلوههمپوشکینداستان



آثار دیگر پایان زندگی: پوشکین

کهیدنمامیچنانواستسرودههفتهچنددرراآنکهاستپولتاواپوشکیندیگرمنظومه•
چندهریزد،بربیروناستبودهذهنشدربایرونآثارازکهراافکاریبازماندهاستبودهدرصدد

84ص.نداردشباهتیانگلیسیشاعرمازپایبااومازپایکه
رشکهددرراپوشکینوشدسکویهمیخائیلودهواردامپراطورسویازماموری1826سپتامبردوم•

ازراسانهمردمومیبرندشبکجاداستندنمیدهآندر.بردخودبارااوبتاختونشاندچاپاری
85ص.کردندمیراپرسشاینیکدیگر

شیمانپوحقیرراخودایاندازهتاپوشکینوساختظاهرراخوداغماضامپراطورمالقاتدرین•
86ص.بکندزندگیپطرزبورگیامسکودرخودبمبلتوانستپسآنازوکردوانمود



پوشکین

سابقهایشهاندیبهاندکیبود،اونامزدگانچارووانیکالئیوناناتالیاهنگامیکه1830سالدرتنها•
86ص.گرفتجوشیدنسرشارشطبعوابتکارقوهدیگرباروبازگشتخود

رسمیاسنادازراودخموضوعاینکبواسطهبیشتریاوالترسکاتبتقلید«سلطاندختر»کتابدر•
درینکهراعیاجتماوسیاسیمسایلازیکهیچواستنرفتهبیرونابتذالحالازاستبرداشته
شدهاچوپوگپیشرفتباعثکهراعمومیاحساساتمدوجزرحتیوبودهموثرتاریکواقعه
87ص.استنکردهبیاندیدهاگریاندیدهبود،



آندروهشدخاموشآنیگیناوگنیداستانسرایندهسرشارطبعزماندرینکهنمایدمیچنان•
دیدگانشبرابردرکهمناظریوبازماندهکارازالهامشقوهمیزیستهآندرزمانآندرکهمحیطی
88ص.استشدهترتنگبوده

طبعش در سالهای بعد بازگاه گاهی طبع وی برقی زده و اشعاری که نماینده روح خاص و نیروی•
جسمه معروف باشد سروده است، از آن جمله منظومه ای بنام سوار رویین که بیادگار پطر کبیر و م
ار دیگران می او در پطرز بورگ گفته است، اما پیش از آن و پس از آن اغلب بپیروی و تقلید از آث

89و 88ص . پرداخته است



سرانجام پوشکین

صرمعابنامایمجله.بودپریشاندرجهبمنتهیپوشکینروحیحال1836دریعنیزماندرین•
نگرمردموکردنمیجلبهمراتوجهیوشدنمیمنتشرمهمیچیزمجلهآندردادمیانتشار

ازوخواستمیمادییاوریاغلبامابودهمدرباررسمیمورخ.دیدندنمیآنازبوییو
89ص.بودتندخویوحوصلهتنگاوقاتبیشترجهتهمینبهونبوداماندرمعاشسختی

مینمجالشمعنویومادیهایگرفتاریهمهاینباهایشمعاشرتوهاخوشگذرانیوهاشادی•
سرکشویختندشاعرآنکهبداندوببردپیخودواقعیمقامبهوبگشایدچشمدرستکهداد
.استشدهبیکارهونشینخانهچگونهاحساساتوشعرپیامبرآنوشدهرامسانچه



سرانجام پوشکین

تغییرراخودخطبودپیداکهکسیازامضابیمکتوبیصبح1836نوامبر4تاریخدرمیانایندر•
دومواولدرجهعالیدرجاتدارندگان»:رسیدپوشکینبهپستبامضموناینبهاستداده
.ل.دآقایچنابریاستبهکهعمومیجلسهدرشودمیدادهمزدبهزنمردانبهکهعالینشان

اینرییسمعاونتتسمبهراپوشکینالکساندرآقایآراءاتفاقبهبودیافتهتشکیلناریشکین
!کردندانتخابآنمورخوفرقه

همانبودایندمقصوبودندکردهاختیارتاریشکین!بمعاونتراپوشکیناینکهمکتوبدرین•
90ص.اندشدهقایلپوشکینبرایاستداشتهبامپراطورنسبتناریشکینکهرامقامی

بسیارناسزاهایازپرکهفرستادهیکرنمختربپسرمکتوبی1837ژانویه26درجهتهمینبه•
نمیچیزیاینجزهمپوشکینوبودحتمیبتنتنجنگدیگرمکتوبازینپس.بودسخت

91ص.دیدنمیراهیاینجزپریشانحالآنازنجاتبرایکهزیراخواست،



سرانجام پوشکین

دتمساعبا...شدزخمیورفتتنبهتنجنگبهپوشکین•
.کردندسوارسورتمهبرراپوشکینگواهان

وودببازگشتهگردشازآنازپیشاندکیهمسرشناتالیا•
ناگهان.بودپوشکینمنتطرناهاربرایالکساندریناباخواهرش

شکینپوکهدهداطالعبآرامیکوشیدوشدواردخبربیدانزاس
.ستجزییزخمشامااستبرداشتهزخموکردهجنگبادانتس
از.بودنددهرسانیبآنجاراپوشکینودویدخانهداالنبسویناتالیا
رویرشدفتاطاقدرراپوشکینوکردغشناتالیاحالایندیدن

قاطاواردخواستزنشآمدبهوشچون.خوابانیدندنیمکتی
تخواسنمی.مشوداخل:کردفریادبلندببانگولیبشود

راودخهایرختکهکردصدارااووقتیتنهاوببیندرازخمش
93و92ص.بودخوابیدهوکنده



سرانجام پوشکین

گناهییچارهب:میگفتوشدمیخودهمسرجویایبیشتروداشتبسیاردردپوشکینحالدرین•
منمرگاز:گفتمیبزنش.بکشدرنجمردمگفتهبواسطههمبازشایدوبردمیرنجندارد،
93ص.استبودهبمنمربوطتنهاکهکاریست.مکشماللت

نالهبانهویادیفربانهمرگدمتادیگروشدآرامپوشکین.نشستفرواندکیدردصبحنزدیک•
واندوست.بودندآمدهگرداشخانهدربرمردمزماندرین.ندادبروزکشیدمیکهرادردیای

93ص؟هستماندنامید؟استبهتراست؟چگونهپوشکینحال:پرسیدندمیهموارهناشناسان
ادبیواخالقیواجتماعیانزوایتنگنایدرخودعمرآخردرسالهایپوشکین:نکتهیکذکر•

کردنمیتصورهیچاما.کنممیزندگیتنها:گفتمیخویشتندربارهکامیتلخباوبودزیسته
جاننآدروکردهمیزندگیآندرکهایحلقهآنازبیرونراسخوباوفادوستانهمهاینکه
94ص.باشدداشتهاستسپردهمی



درگذشت و خاکسپاری پوشکین

.ستاداکلیسادرپیشمندرسدرشکهچندفوریه3تا2شبدر•
.یا.آدیگردرشکهدروامنیهافسرهادرشکهآنازیکیدر

باداشتماموریتکهبودپوشکیندوستانازیکیتورگنیف
صومعهدرراآنوپسکووبرودایالتتااشجنازه

درکینپوشکهمیخائیلووسکویهدهنزدیکسویاتاگورسک
95ص.بسپاردبخاکبود،یافتهوالدتآنجا



بررسی شعر پوشکین

پیشرانشاعازبسیاریبرایکهلغزشیهرگزورسدمیجذابیتدرجهبمنتهیاشعارشگاهی•
مگردارد،شیرینبیاندرجهبمنتهیکهشاعریستچیزهمهازبیش.استندادهدستراویآمده
همآندرآنکهباوسروده1826درکهپیامبربنامایقطعهدرجملهآنازقطعاتازبرخیدر

ایزائینظومهماشعارازبعضیدرونامربوطستبهمآناشعارازاندکیهستشیواییبسیاراطناب
داشتهمیدوستبسیارراقطعهدواینخواندن«داستایوسکی»معروف،نویسندهاینوجودبا.

97ص.است



بررسی شعر پوشکین

وتعلیمازآثاریگاهیولیآهنگیستخوشونرمیووسعتدرجهمنتهیدرپوشکینشعرزبان•
اشعارشدرروسیهنقادانازیکیکورشچنانکهشودمیدیدهآندرانددادهبویکهتربیتی
99ص.استیافتهخاصهایجملهوتعبیراتونادرستکلماتبرخی

همیشهشمرگازپسچهوزندگیدرچهکهآنستروسیادبیاتدرپوشکینمقامبزرگترین•
آنکهاب.بودندفراگرفتهراگردشپیروانوشاگردانازگروهی1830از.استداشتهبسیارپیروان

پسندیدنمیراآنهاهمهوبودپسندمشکلخویشآثاردربارهبودرسیدهشهرتباوجزمانآندر
99ص.کردنمیتحسینخویشتنازو
هنوزوکندنمیریبرابچیزهیچباکهداردسحرانگیزیجاذبهروسیهبمردمنسبتپوشکیناشعار•

100ص.ذارندبگباقیآثاریاوهایشاهکاربرابردراندنتوانستهسرزمینآنشاعرانازیکهیچ



پیروان پوشکین: فصل هشتم



پیروان پوشکین

راخودورهدسراسرهستندایدورههردرکهاینستبزرگشاعرانبرجستههایخاصیتازیکی•
شعاعالتحتراکسهمهوکنندجلوهایشانزماندرکهدهندنمیبدیگرانمجالوگیرندمی
101ص.دهندمیقرارخود



دلویگ:پیروان پوشکین

ردوپوشکینهمدرسسلوتسارسکویهدبیرستاندر(1831-1798)دلویگآنتونوویچآنتون•
درونبودخوبیشاگردبیرستاندرنیزوی.بوداومعاشرانودوستاناززندگیمختلفمراحل
بشاعریوشکینپبادبیرستاندروندادتوجهیجالبامتحانبودپوشکینباکهمدرسهدورهپایان
101ص.بودکردهآغاز



باراتینسکی: پیروان پوشکین

گمنامجهاندرمدیدمدتهای(1844-1800)باراتینسکیآبراموویچاوگنی•
روسیانبزبکهمعدودیستشاعرانازوبزرگیستشاعرآنکهباوجودبود

102ص.اندسرودهحکیماناشعار
باوآنکهبیدلویگکهبودقراوالنبشکارچیانمعروفدستهجزو1819در•

ودبفنالنددرزماندرآنویودادانتشاررااشعارشازبرخیبدهدهمخبر
102ص.استکردهوصفخودشعردرراسرزمیناینطبیعیمناظرو



باراتینسکی: پیروان پوشکین

کردهنروشبودهتارنظرشدرکهراجهانیوشدهاووقتیخوشباعثهمسرشکهاینوجودبا•
بیانراانتصداقکمالباولیشودمیدیدهآندرآلمانیافکارنفوذکهرابدبینیآنبازاست
.استنکردهرهاکرده

بکشورهایتنرفآرزویدیربازازکهتاریکافکارهمیننتیجهدرزندگیپایاندرباراتینسکی•
پاریسدررا1844–1843زمستانوکردغربیباروپایسفرهاییدادمینیرواودررابیگانه

وارتینالمومریمهونودیهشارلوبوووسنتدووینیآلفردنزدیکدوستانحلقهدروگذراند
ورسیدداشتکیکودازکهبآرزوییسپسودرآمدفرانسهادبیاتبزرگانتیریگیزوواوگوستن

سرودبخاریشتیکبعنوانایمنظومهناپلراهدرتنهاوگفتشعرکمترسفردرینورفتبایتالیا
ناپلجخلیکناردرسرانجاموباشداومنظوماتشیواترینشایدواواشعارآخرینازیکیکه

103ص.درگذشت



گریبایدوف

کهتزیسمیبزرگیبسیارگویندهروسیهدرزماندرین:گریبایدوف•
زیستمیطیمحیازخارجزیرانبردپیاوبرجستهبآثارپوشکینمتاسفانه

همرااوارروزگاگروکردندمیزندگیآنجادرباراتینسکیودلویگکه
ورسیدمیپوشکینبپایشایدبودبرنداشتهمیانازموعودروزهایاززودتر

103ص.شدمیهستاکنونآنچهازتربزرگبسیارصورتهردر
رجوعاوبایراندردیگریماموریتسپسودرگرجستانماموریتینخست•

مدیکخودشاهکاریافتفراغتیوفرصتکهایرانسفردروکردند
اینخطینسخه1823درونوشترابدبختیستزیادیذوقمعروف
درمهمیواقعهکمدیاینانتشار.یافترواجپطرزبورگدرنمایشنامه
104ص.رودمیبشمارروسیادبیات



گریبایدوف

تفلیسردکهبودگرفتهگرجیاناززیباییجوانزنتفلیسدراقامتمدتدرگریبایدوف•
اوندکااندکبوداواختیاربیدلدادهکهزنازیندوریوبودآمدهبطهرانتنهاخودوگذاشته

منتهایارکهردربودکهالتاثرکردهسریعوزودرنجاوراطبیعتبردوچنانبدراعتدالحالازرا
105ص.دادمیبخرجراحوصلگیبی
وپسندعزلتحتیوالتاثرسریعوزودرنجوعبوسوبینتاریکوبدبینطبعابزرگنویسندهاین•

خودازویدهرنجاناورااندهموارهگرفتهراگردویکهکسانینخستروزاز.استبودهگیرگوشه
اولساندرالکبخشآزادینویدهایازپسکهاستبدادسختیوزمانآنوقایع.بودندکردهبیزار
107ص.بودکردهبیشترراویکامیتلخبودافکندهجاهمهبرپنجه



گریبایدوف

خویشابتبیوباکبیوسرکشروحگریبایدفنمایشنامهبیندر•
کردهارآشکوجهبهترینبهپرستدونآلودهمحیطایننمایشدررا
حتیودروغیستوساختگیآنهاچیزهمهکهراگروهیاینو

نیژنیهرشداراندکانلهجهوفرانسهزبانازمخلوطیبجزکهزبانشان
107ص.استکردهمعرفیصراحتازدرجهبدیننیستنووگورود



شاعران رمانتیک دیگر

خودازجالبیثارآهارمانتیکروشبهدیگرشاعرچندینگریبایدفووباراتینسکیدلویگازگذشته•
وپوشکینازپیکهدانستبایدرا(1846-1803)یازیکفمیخالئیلوویچنیکاالیجملهآناندازگذاشته

108ص.روسیستزبانشاعرانترینفصیحازباراتینسکی
سالوروشموسسانازیکی1830درویافتوالدتمسکودر1804درکفخامیااستپانوویچآلکسی•

قسمت1855تا1840ازورفتمیبشمارروسیهکلیسیایدانشمندکشیشانازضمندروبوددوستان
109ص.استمردهازوبا1860درسرانجاموسرودهراخودتوجهجالباشعارازعمده

آلمانینژادازاصال.استگذشتهدر1893درویافتهوالدتیاروسالودرناپاولووکارلوکارولیناخانم•
آغازبشاعری1838ازبیشترواستبودهمعروفزمانآندرکهشدهروسیهادبایازیکیزنوبوده
بهمینوانستدنویتینوفوپوشکیناشعارمیاندروسطیحدزیباییحیثازرااواشعارتوانمیوکرده
.دانستندمیباشدهگفتشعرروسیبزبانهمهازبهترکهزنیراویبودنشدهپیداهلیپیوستازنائیدجهت
110ص



افکار تندرو: فصل نهم



سخت گیری های نیکالی اول

قناعتریزیبخوندکابریستهاجنبشازپساولنیکاالیتسار•
جملهآنازوگرفتپیشراگیریسختمنتهایبلکهنکرد
ودروتنافکارهمبابودندمامورجداگانهسانسورادارههفده
111ص.شوندمانعرامتجدد

یفیوسبودهنرمندترنسبتکهکسیگروهاینمیاندر•
وشناسخاورکهبود(1858-1800)سنکووسکیایوانوویچ

بنامدزدیدمیآنوازینکهزمانهاییگاهیوبودشناسزبان
بیشترکهاینستجالبستبسیارکهچیزی.دادمیانتشارخود

چنانکهبودندبیگانهونبودندروسینژادازگروهاینمزدوران
.بودتانیلهسهموسنووسکیلیتوانیولهستانینژادازگریچ
111ص



چا آدائیف

جنبشودبکمترمرکزیدولتفشارکهجهتبدینتسارهاقدیمتختپایمسکودر1825از•
روزشهراندانشجویمیاندرگرفتمیسرچشمهآلمانمعاصرحکمایافکارازکهنوینیفکری
وانستندتنمیداشتندکههاییمراقبتهمهباتساریگمرکمامورین.شدمیترآشکاربروز
ختلفممسلکدوبادستهدوگونهبدینوشوندمانعراهگلوشلینگوکانتافکارورود

112ص.شدتشکیل



چاآدائیف

وروسیهازدرخارج1826تا1821ازوکردشرکتناپلئونباروسیهجنگهایدرچاآدائیف•
درجملهآنازبودشدهمربوطروزگارآنبزرگمردانباوماندهفرانسهوالماندرمخصوصا

113ص.باالمنهفرانسهدروشلینکباآلمان
وبینستنیکرجهدبمنتهیروسیهآیندهبارهدرچاآدائیفبگذشته،نسبتهایبدبینیاینهمهبا•

کردهثابتآنراکامالاخیرسالهایدرینجهانحوادثوکردهآسامعجزهایگوییپیشحتی
:گویدمیجملهآناز.است

اندکردهطرحاروپادرکهرااجتماعیواخالقیوفکریمسایلهمهحلراهروزیروسیه»•
113ص«...یافتخواهد



انتقاد ادبی

نخست1828درکهبود(1856-1804)نادیژدینایوانوویچنیکاالیدوربینمجلهناشر1836در•
سرشارومیعماطالعاتوی.بوددادهانتشارمستعارنیدوئومکوبنامآثاریاروپاآورپیاممجلهدر
میواردعلمیهردرکهشدمیسببهمینوداشتبرومندودقیقروشنذهنوجاهمهاز

فنوندر.کردمیبرابریروزگارآنکارشناسانبهترینباتقریبارشتهاآنهمهدروگشت
114ص.اعیاجتمعلوموفلسفهوتاریخواخالقدرجملهآنازکردمیبحثبزبردستیمختلف



بیلینسکی

درشدمیدیدهروسیهدرزماندرینکهادبیهایسلیقهحتیافکاروعقایداختالفاینمیاندر•
-1811)بیلینسکیچگریگوریویویساریونروسیهنقادبزرگترینکارحتیادبیانتقادوسیعزمینه
ردهنکپیداراخودراههنوزوبودسرگردانمدتیهمنامیسنجسخناینوبوددشوار(1848
115ص.بود

حاتاصالاساسکهبودمعتقدوداشتنمیبرخودتندروعقایدازدستناکامیهاهمهاینبا•
پاکجوانانازگروهی1830در.بشودکوتاهکارازاشرافودرباریاندستکهدرینستروسیه
صنایعولسفهفمسایلبهمهکهبوددادهتشکیلانجمنیوآوردهگردخودپیراموندررادلیرونظر
اوضاعازوپرداختنبکلیاتتنهاکهداشتعقیدهخودبیلینسکیولیداشتدلبستگیادبیاتو

116ص.کندنمیدوارادردبودندورزمانه



بیلینسکی

:بعنوان نظری بادبیات روسی نوشته چنین می گوید1847در مقالتی که در •
ارهایکردهمهودیگریستهدفمتوجهومیکنددیگریتصورزندگیدربارهایدورههر...»•

117ص.گیردمیسرچشمهزمانستبدانمخصوصکهاصولیازروزگارآنمردم



بیلینسکی

اینتعیینبرایاستنوشتهروسیهبزرگنویسندگاندربارهبیلینسکیچههر•
زگاررووکشورمردمزندگیخودعصردراندازهچهتاویکهاستنکته
واهانخوپرورترقیبایدواقعیهنراوبعقیده.استکردهآشکارراخود

118ص.باشدداشتهملیجنبهوباشدتکامل
ازکهراایانهکریمافکارکهاینستیکسوازادبیاتوظیفهبودمعتقدوی•

باعثکهرامعایبیدیگرسویازودهدانتشاراستآمدهزمینمغرب
بآثارسیارباعتقادغربادبیاتزمینهدر.کندآفتابیاستروسیهرسوایی
118ص.داشتژرژسان



بیلینسکی

بودبرخاستهمردممیانازکهالمانوسوفمیخائیلمنزلتبقدروکهبودکسانینخستینازیکیوی•
انگرهایگوهرچهملتافکارجاودانیسرچشمهازکهدادنشانوکردمدللآنراوبردپی

جامعهبرزگگزارانخدمتواندیشمندانمردمتودهمیانازممکنستچگونهوتراودمیبهایی
119ص.بیایندبیرون

ورضاوتسلیمیاتفویضفلسفهخواهانبیشتروآلمانحکمایپیروزندگیآغازدربیلینسکی•
دادگریهایبیوروسیهاوضاعمشاهدهکهنکشیدچندیاما.بودکونفورومیسمآنزمانباصطالح

.دشروزگارخواهانآزادیسلسلهسرویوآوردپدیداووجوددرانقالبیاولنیکاالیدربار
120ص



بیلینسکی

در.استکردهلگوگووپوشکیندربارهکههاییستبحثبیلینسکیسنجیسخنشاهکارهای•
:گویدمیپوشکینحق

کردهیزندگسویبهدورهاینکهسختیستجنبشآنوداردخاصامتیازیپوشکیندوره»•
121ص.است

تقریباومعاصربزرگندهگویگوگولپرداختهباوبیشتربیلینسکیکهایگویندهپوشکینازپس•
جاودرگوگولزماندین.استنوشتهاودربارهراخودمقاالتسلسله1835درواوستسنهم

122و121ص.کردمیدنبالرامردهروحهایخویشجاودانیشاهکاروبودخودادبیترقی



بیلینسکی و اهمیت لرمانتف

دادانتشارلرمانتفهکاثرینخستینودادهاهمیتبیشترلرمانتفبآثاربیلینسکیگوگولازپس•
درکه1838درسپس.دانستپوشکینبحقجانشینراویوگرفتقراراوتوجهمورد

1839درودکرمعرفیرااوابتکارقوهوذوقوقریحهدیگربارکردمطالعهلرمانتفشاهکارهای
122ص.کردبحثلرمانتفآثاردربارهبازرفتبپطرزبورکمسکوازکه

درفراوانسنجشهایاومقاالتدرجهتبهمینوداشتاروپاادبیاتبهکاملاحاطهبیلینسکی•
ودانتهارآثازاندازهچهتااستدادهنشانویوهستدیگرکشورهایوروسیهنویسندگانمیان

ص.استتهداشدقیقاطالعژرژسانودیکنزوبرانژهوبایرونوسکاتوالتروولتروسروانتس
123



چرنیشفسکی

بیلینسکیازپس(1889-1828)چرنیشفسکیگاوریلوویچنیکاالی•
وفلسفهردبودهنویسرمانازینکهگذشتهواستروسیهنقادبزرگترین
راویودبدروکهانقالبیافکاربواسطهواستداشتهدستنیزاقتصاد
124ص.بودنددادهلقبروسیهروپسپیر

هروسیدهقانانآنازپساندکیودادرویفرانسهانقالب1848سالدر•
روحدرحوادثاینوکردندجنبشی1860سالاصالحاتازپیش

ازکهخودمحرمانههاییادداشتدرکهکرداثرچنانچرنیشفسکی
:نویسدمیاستماندهمصونسانسورمامورانتصرف

وضعردبلکهنیست،حکومتظاهریسیاسیشکلدراشکال»:دیدگاه•
124ص«دنکنظلمواجحافدیگربطبقهایطبقهتااجتماعیستروابط



چرنیشفسکی

و«لسفهفدرشناسیانساناصول»ازعبارتستچرنیشفسکیشاهکارهای•
ویلزماندرفرانسهاحزابکشمکشولسینگوگوگولعصردرباره

ژویهسلطنتورمامپراطوریانقراضعللدربارهودهمشارلوهیجدهم
125ص.استفرانسهدرفیلیپلویحکومتآنازمقصودکه

ازیشپکهاستمقدماتیشامل(مقدمه)بعنواننوشتهویکهدیگریرمان•
انسانحسهموارهویداستانهایدر.استآمدهپیش1860سالاصالحات
وادیآزبهعشقبرجستههاینمونهپهلوانانشواستآشکاراودوستی
.اندبشریعالیهوصفاتشناسیوظیفهودوستیوطن



دابرالیویف

طبقهنمایندهاومانندوبودکشیشپسرچرنیشفسکیمانندنیزدابرالیوبفالکساندروویچنیکاالی•
درکهاستیموجوداتترینانگیزرقتازیکیبزرگنقاداین.رفتمیبشمارروشنفکرانجدید
126ص.اندآمدهپدیدجهانادبیاتتاریخ

یرزدررازمانهاوضاعمخالفوتندروافکارکهاستبودهایوسیلهادبیانتقاداونظردر•
بیرونراعصرآنسیاسیواجتماعیمحافلهایرسواییوسیلهبدینکنندوادالفافیوسرپوشی
127ص.بریزند



دمیتری ایوانوویچ پیسارف 

پدرشویافتوالدتآرلوفایاالتدرزامنسکیدهدر1840درپیسارفایوانوویچدمیتری•
دانشگاهواردسپسورساندپایانبهراپطرزبورکدبیرستانهایازیکینخست.بودمالکخرده
128ص.شد

معروفنویسندهنکراسفکهوطنهاییادداشتمجلهدر1868درودلومجلهدر1867سالدر•
هبوبودکردهمختلاورامزاجزنداندرتوقفاما.دادمیانتشارمقاالتیکردمیادارهراآن

درتنیآبموقعدردوبلنهدرریگاخلیجکرانهدروبروددریاکناربهبایستمیپزشکاندستور
129ص.شدغرق1868دردریا



اسالو دوستان

دورهوبودندشدهمتاثرآلمانحکمایازگروهدوهردوستانسالووبیلینسکیهواخواهان•
ترقدیمآنهسابقونبودملیهایجنبشتابعملیسننازطرفداریاین.بودندملیسننطرفدار

130ص.بود
چنانکهورفتگنادیدهنبایدکهاندداشتهایکریمانهافکارشناسانباخترمانندهمدوستاناسالو•

همهراسدرواصالحاتیخواستارهمایشان.دانستمرتجعراآنهانبایداندگفتهاغلبرقیبانشان
باروحامالکبایدرااصالحاتاینکهبودندمعتقدولیبودندخریدزرروستاییانآزادیخواهان
131ص.نباشداروپاازتقلیدیتاکردتطبیقروسیه



خامیاکف

راوسکیکیریئیایوانعقایدکهبودکسینخستین(1860-1804)خامیاکفاستپفانووویچآلکسی•
روغیددمتریوسویرماکبنامتراژدیدوجوانیدروبودتوانانسبتاشاعریویکردعملی
ورودهسکریمهجنگدرراخودشاهکارهایواوستدیگرآثارازبهتراواشعارامابودنوشته
132ص.استفراخواندهباتحادراسالومللهمهجنگآنحوادثدارودرگیر



آکساکف

اینمیاندر(1886-1823)ایوانکهترشبرادرو(1860-1817)آکساکفسرگیئیویچکانستانتین•
وبودهخودفکاراعاشقاصالکانستانتینمهتربرادر.اندبودهترپروازبلندوتربافخیالگروه
133ص.شودمیمنتهیشگرفبعقایدگاهیناچارکهاستداشتهعجیبیغلوزمینهدرین

درین.شدهمیدبیاشواهدببرخیمتوسلکندثابتراشگرفعقیدهایناینکهبرایکانستانتین•
میتصورتقنمکهدالیلیازبیشترگذشتگانآثارازانتخابشحسنواوشاعرانهذوقاستشهادها

توانمیلسفیفواجتماعیجنبهکمتروداردادبیجنبهبیشتراوکارواستشدهمیآشکارکرده
133ص.شدقایلآنبرای



اسالو دوستی در روسیه: تاریخ نویسان این دوره

جهتنهمیبهواستیافتهراههمزمانآننویسیتاریخدردوستانسالوخطاهایواشتباهات•
کارامزینکارکهبودندمعتقدایشانازبرخی.اندپنداشتهحقیقتیراخیالیوواهیمطالبگاهی
134ص.گرفتسرازبایداستنوشتهاوکهراتاریخیونیستدرست

نوشتهمجلد29درکهساالویفستتالیفروسیهتاریخایندورهتاریخیکتابهایترینمهمازیکی•
کنندمیرجوعبدانکههاییستکتابازیکیهنوزواستکردهاقدامآنبتالیف1851درو

ص.استندادهکاملتوضیحآنهادربارهکهاسنادیستشاملآنآخرمجلداتمخصوصاولی
135



واردهزمانحوادثدرساالویفبرخالفوبودهپطرزبورگدانشگاهاستادکاستامارف.ای.ن•
روسیهاساطیردرکتابی1847دروعامیانهاشعارتاریخیوجههبعنوانکتابی1843در.استبوده
کردهرعایتتربیشراتئاتریحتیوادبیجنبهاستکردهچاپکهمتعددیکتابهایدرونوشته
135ص.است

ومکراسیدافکاربهنسبترااوتمایلکهشمالیروسیهجمهوریهایدربارهایستمقالهجملهاز•
صهقوپردازیداستانبرایراخودهنرنماییهمیشهمقاالتدرین.دهدمینشانآزادسازمانهای

136ص.کندمیآشکارسرایی



تحوالت روسیه و اسالو دوستی

بازادیراهروسیمردموداشتمیبازغربیاروپایازپیرویازراملیادبیاتاینکهضمندردوستانسالواصول•
136ص.استکردهخدمتفکردوبهرنخواهیخواهیکردمینزدیکنسبی

کهافکارینازبرخیعملیجنبهبهپرستانخیالوبرداشتکاررویازراپردهناگهانروستاییانآزادی1861در•
درویاندانشجهایشورشوولگاناحیهدردهقانانقیامعملیجنبهاینمختلفمراحل.شدندهراسانبردندپی

گروهدونایمیاندراختالفکمکمسیاسیقتلهایواندازیهابمبآنازپسوخارکفوکیفوپطرزبورگ
137ص.کردسختوبیتشررا
سسپوبودمسکودانشگاهاستادنخستوی.آمدمیانبهناگهان(1820-1887)کاتکفمیخاییلزمانایندر•

بودزماناهخوآزادیروزنامهمعروفتریندکهبودشده«روسیهپیام»روزنامهسردبیروشدهنویسیروزنامهوارد
تبدادیاسحکومتبیباکوسرسختدشمنومرکزیتمخالفومستقلحکومتهواخواهوترقیمدافعوی
شورشدبعسال.شدندجمعاوگردمخالفانازایدستهفورا.شدخواهدچهکارایننتیجهکهپیداست...بود

بودپابرجاخوددعقایدرچنانهمکهگرتسن.شدکارشپیشرفتباعثوبوداوگفتاربردیگریدلیللهستان
138ص.کندفداراخودشهرتبودنماندهچیزیبرخاستشورشیانبحمایتچون

هماوباخواهآزادیمحافلتندروترینحتیوماندنخواهداثربیسخنانشکهداشتیقینکاتکفزمینهدرین•
138ص.شدندآهنگ



شاعران بزرگ پس پوشکین: فصل دهم



لرمانتف

گانبزرازتنچندبایستمیبودکردهآغازروسیشعردرپوشکینکهکاری•
وبودهادهنویکهرااصولیدنبالهایشانوکندجلببخودرانوزدهمقرنسرایندگان

سرانجامراشکارگونهبدینوبگیرندبرساندنهایواصلیمقصدبهبودنکردهمجال
140ص.دهند

ودرگذشت1871درویافتوالدتمسکودر1814درلرمانتفیویچیوریمیخائیل•
نستداروسیهحقیقیرمانتیکشاعرراویتوانمی.نماندجهاندرینسال27ازبیش
ایباندازهدرورمانتیکجنبه.استنبودهرمانتیکمنحصراویمانندپوشکینکهزیرا

گذشتهیبسختویکودی.استبودهرمانتیکسراسرهماوزندگیکهنیرومندست
ص.ودبخانوادگیاختالفهایونفاقهاگرفتارروزوشبویوبودمردهمادرش.است
140

سراسردرکهتاسگذاشتهخودازفراوانینسبتاادبیآثارلرمانتفکوتاهزندگیدرین•
میهدیداوستپرحرارتومحزونطبیعتازناشیکهتلخیآمیزحزنافکارآنها
ازبیزاریهایوناکامیهاجاهمهکهاینستداردتندیبسیارشاعرانهجنبهکهچیزی.شود

141ص.استدادهمینیروبروزروزاوطبعدرروزگارحوادثرازندگی



لرمانتف

آلفردویاباراتینسکیمانند.دهدمینشانرازندگیازکسالتوناکامیویاسجاهمهغزلیاتش•
ازمردمست،ازهستاودلدرکهایعقدههرونداردایشکوهونالدنمیخداازدووینیی
141ص.گیرندمینادیدهنسایندهپیزیراگررابزرگمردهروچیزهرکهمردمی

بردهیشانکشبدیرکارآموزیبرایرااوکهجوانیوصفدرایستمنظومهشاهکارهایشازیکی•
کنجهشودردهاشرحبلندبسیارمنطومهاین.کردترجمهنوراهبیانوچهآنراعنوانبایدواند
ص.ددهنمیپرورشاشصومعهدروکردهاسیرروسهاکهقفقازیستشاهزادگانازیکیهای
142

وجواننیکاوپریچوواسیلیویچایوانتسارسرودبعنوانایستمنظومهلرمانتفآثارازدیگر•
یانمدرچنانکهآنرامشهورخوارخونتسارمخوفایواندورهکهجسورتاجرکاالشنیکف

درکهارکلماتیوهاآهنگلرمانتفمنظومهدرینوکندمیمجسماستماندهمردمبیادومردم
142ص.استبردهبکارماندهباقیهابیلین



لرمانتف

سهکهدادهانتشارنوولپنجازایمجموعه1840درلرمانتف•
نامینپچوریمختلفموارددروتوجهستجالببیشترآننوول
اماییستپرمدعامردپوشکینآنیگینمانندکهدهندنمینشانرا

ادیستمتضصفاتدارایوازوستترباحرارتوتربینتاریک
143ص.کندمیتجرزیهراآنهاخودکه

هرمانندپرداخته1834تا1832ازکهلرمانتفادبیآثارنخستین•
ازتاسنبودهتوجهجالبدهدانتشارکاریتازهشاعرکهاثری
خستیننواوالنشاوپترکوفجشنبعنوانایستمنظومهجملهآن

ازیکیدرابرکحاجیبنامسرودهشرقدربارهکهایمنظومه
143ص.استشدهمنتشرپطرزبورگمجالت



لرمانتف

هکآمیزیاضطراباحساساتلرمانتفآثارسراسردرنژادیغرورازینگذشته•
اهیگاحساستایننتیجهدروشودمیدیدهاوستزندگیعصرومحیطزاییده
تورگینفکهنیستبیهودهومفرطستبدبینیازناشیهمگاهیوانگیزحزنبیانش

:استگفتهاوبارهدرروسیهمعروفنویسنده
144ص « وقتی هم که می خندید چشمانش خنده نمی کرد»•

کهبودرفتهگراوجودشسراپایچنانروزگارحوادثنتیجهدربدبینیوطبیعیحزن•
ارشآثدرجهتهمینبهونمودمیقهرآلودوترشرویواستعدادبیظاهردرحتی

طبیعیدهایقیبدیننیزوخوداستصاعقهابروازپروگرفتهوتاریکآسمانهمیشه
145ص.بزنمحرفکلمهیکتوانمنمی:استگفتهوبردهپیخود



لرمانتف

قفقازبدوبارهوکردتنبهتنجنگبدخواهانازیکیباپطرزبورگدرلرمانتف1840در•
ازبیشتراماستانوشتههمدرامچندمدتدرین.بازنگشتدیگرتبعیدگاهازینوکردندتبعیدش

145ص.انددادهانتشارمرگشازپسکهکوچکیستمنظومهایاواثار



کالتسف

بودیانچارپاوداللیاسبکارشوارونژدرکهمردیدرخانوادهکالتسفواسیلیویچآلکسی•
گلهاسبانپکهبدشتفرستادنداوراسپسوخوانددرسمحلیدبستاندرچهارسال.یافتوالدت
146ص.باشدگوسفندوگاوهای

وامیانهعاشعارمیاندراستواریرابطههنوززمانآنتا.رفتبشمارمهمیواقعهمجموعهایننشر•
وطراوتهمانابترانهایعامیانه.کردکالتسفکهبودکاریاینوبودنشدهبرقراادبیانهاشعار

مرغانازآوجنبهبیشترکهخوددلپذیرآهنگهایوجالبهایآمیزیرنگهمانباخودسادگی
جوانشاعرایندستزیردرخودشکوهازپروانگیزحزنهایجنبههمانبایادادمیباآنهارا

147ص.بودآراستهراآنهاوجهیببهترینویحتیوداشتهنگاهراخوداصلیخواصهمه



نیکیتین

ازهماوواستیافتهوالدتآنجادر1824دروبودهواورنژمردمازنیزنیکیتینساویچایوان•
وکالتسفانندمهماو.استداشتهپیوستگیکلیسابااندکیخاندانشامابودهسوداگرانخانواده
147ص.استدرآوردهبشعرمخصوصبارئالیسمراعامیانهموضوعهاینکراسف

بردورهندریوداشتاطالعبیشترادبیزبانازبوددانشمندیمردکالتسفبرخالفچونوی•
شتداناتمامرماندووبنویسداخالقیرمانهایبرآمدصدددرسپس.افزودخودادبمعلومات

دردرستسالگی37دربسلابتالینتیجهدرکهراهبروزنامهبنامدیگریوکدخدابنامیکی
148ص.درگذشت1824دررفتجهانازپوشکینکهسنیهمان



آلکسی تولستوی

ویافتوالدتپطرزبورگدر(1875-1817)تالستوینتینوویچکانستاآلکسیگراف•
آنازسپکردتحصیلتختدرپای.داشتمعروفنویسندهبالوتالستویدوریخویشاوندی

انتشاراشعارشنخستین1854دروبوددومنیکاالیتساردوستانازوشددربارخدمتوارد
148ص.یافت



فت

میناشنشینطبیعیپسرویافتوالدتاورلناحیهدر(1892-1820)فتآفاناسیویچآفاناسیئی•
وشداستسیواردمسکودردانشگاهتحصیلخاتمهازپس.کرداختیاررااسماینآغازازامابود
ازوعمومیافکار1865سالحدوددرمخصوصابودروستاییانبردگیطرفدارومرتجعچون
149ص.داشتنفرت



نکراسف

یاروسالولناحیهدرولگارودکناردر1821درنکراسفالکسیویچنیکاالی•
زامادرشویافتوالدتداشتنظامیماموریتآنجاپادگاندرپدرشکه
بپطرزبورگسالگی17در.بودزاکرزوسکاخانوادگیشناموبودلهستانینژاد
نمییراضکاربدینطبعشچونوگذاشتنظامبمدرسهراویپدرشورفت
149ص.برودبدانشگاهمیخواستوکردخودداریبمدرسهرفتنازشود

رنجسرماوگرسنگیازروزهابیشتروکردمیزندگیسختیکمالبامدتی•
وشتننبرایحتیوگذراندمیسدیزیرزمیندرراخودزندگیوکشیدمی

.نداشتکاراینبرایصندلیومیزکهزیرامیشددراززمینرویبرخوداشعار
150ص



نکراسف

شدموثربسیاراوقریحهنمووذوقپرورشدرودادراهخودادبیبانجمنرااوبیلینسکی1842در•
بودردهنکتحصلچنداننکراسفآنکهبا.شدمیبهتربروزروزشاعرمادیزندگیضمندرو

آنکمکموردکآشنابیلینسکیتعلیماتوافکاربارااوکهداشتبیداریقریحهوسرشارذوق
.ردکروزگارآنشورانگیزموضوعهایاینوقفراخوداشعاروگرفتنیرودروانقالبعقاید
150ص

هواخواهانازودوستانسالودستهجدیمخالفانازبایستمینکراسفگیروداردرینکهپیداست•
151ص.باشدشناسانباخترپرشورجمعیت

ومعتدلفکاربانتوانستبازنکراسفشدندتقسیمچپوراستدستهبدوگروهاینزمانیکهدر•
دربلکهنشدعقانهمبهمینونکردرهاخودزاتیزوتندفکردنبالهوکندقناعتراستدستکندرو
151ص.کردجلبمعاصرمجلهادارهبههمرادابرالیوبف1877دروچرنیشفسکی1854

ازکهسیدرچرنیشفسکیازاینامهمرگدمدرکهبوداینبردجهانازینویکهافتخاریآخرین•
:بودگفتهاشدربارهونوشتهاوبهسیبریهتبعیدگاه

باوههمیشوطنوترستبزرگوترنجیبروسیهشاعرانهمهازاو.ماندخواهدجاویدسخنانش»•
151ص.داردتمامعقلینجیبوبلندروحکهمردیست.ورزیدخواهدمهر



آگاریف

1840–1830سالهایدرویافتوالدتمسکودر(1879-1813)آگاریفپالتونوویچنیکاالی•
بروشوروانوادهسبزبانشدهگفتهبدیههبیشترکهاشعاروی.رفتمیبشمارشاعرترینمعروف
جهتمینبهوگفتهخودعصرمخصوصبزبانکهاینستآنعمدهخاصیتوهاسترمانتیک

152ص.استنداشتهرانخستروزهایجاذبهآنبعددورهایدروشدهکهنه
رااوشهرتحدیتادادهانتشار1844درکهآهنگهامجموعهبعنواناشعارشمجموعهنخستین•

میرسروزنامهیکاینکهضمندروماندهقفقازدرمدیدیمدتانازپسامااستکردهفراهم
اینآنسوممجموعهعنوانواستکردهچاپهمراخودازاشعارمجموعهسهدادهمیانتشار
153ص.اندگرفتهزنسازبمعنیوفارسیسازدارازکهاستسازاندارگرجیکلمه



مایکوف

1835دراشعارشنخستینویافتوالدتمسکودر(1898-1821)مایکوفئیویچنیکاالآپولون•
هموارهاگراشعاردرینویودفرانسویشبیهآندرهوقدیمبونانشاعرانمقلدنخست.شدمنتشر

ستزبردمناظروصفوطبیعتاوصافدرالاقلندادهدستازراخودطرفیبیوخونسردی
153ص.استبوده

طرحالیاایتسفردرکهجهاندوومردهسهبعنوانراخوددیگرمنظومهدومرگازپیشمایکوف•
اوایشاهکارهتوانمیرامنظومهدواینورساندهبپایانبودگذاشتهناتماموریختهراآنها

154ص.دانست



سلوچلوسکی

1904درویافتوالدتپطرزبورگسندر1837درسلوچلوسکیکانستانتینوویچکانستانتین•
ص.استدادهانتشار1860درراخوداشعارنخستینوبوددولتروزنامهناشروی.درگذشت

154
بیشتروندکرقابتاوباکهنبودهبزرگیشاعرویزماندرکهجهتستاینازبیشترویاهمیت•

.تاسروسیهمخصوصنواحیازبرخیافکاریاطبیعهماوراءفلسفهافکاردارایاواشعار



آننسکی

اثرشنخستین.استدرگذشته1909درویافتهوالدت1856درآننسکیفدوروویچایناکنتی•
و1910درمرگشازپسرااودیگرآثارواستیافتهانتشار1904درآهستهسرودهایبعنوان
بهمینواریکستتاندکیبیانشکهمغزیستپرسمبولیستشاعرآننسکی.اندکردهمنتشر1922
156ص.نستپسندیدهدرجهبداندیگرزماندرینجهت



نویسندگان بزرگ: فصل یازدهم



گوگول

سارادر1809مارسدرماهپوشکینازپسسالدهدرستگوگولواسیلیویچنیکاالی•
کارالهدنبکهخواستمیرااوجهانگوییوآمدبجهاناوکراینسرزمیندرچینتس
ناحیهدرورودمیرگتوابعازآمدبجهانآندرگوگولکهروستایی.بگیردراپوشکین
157ص.بوددیدهبخودبسیارمهمحوادثکهبودپالتاروا

زمانآنمولمعمطابق.بگذاردپایادبیبزندگیبایستمیگوگولمحیطیچنیندر•
ازذشتهگدیدمیدهقانانیکهوعادیمردماما.بودگرفتهفراخانهدررادبستاندوره
دممرهایفشانیجانوهاگذشتوجنگهاداستانهایگفتمیبرایشپدرآنچه

درچهویشاهکارهایازجاودانیاثرداستانهااینوگفتندمیبرابرشدررااوکراین
158ص.استگذاشتهباقیبولباتاراسمعروفرماندرچهوداستانهایش

هایسالنامهیدبتقلتویردیسالویچیبرادرانبعنوانرمانینخستروزنامهدرینگوگول•
شیلرازپیداستکهراهزنانبعنواندرامیآنازپسوبودرایجزمانآندرکهآلمانی
بهمیندادانتشارنبودایتازهچیزآنهمدرکههزلومطایبهاشعارواستکردهتقلید
اعترافهایبعنواکهکتابیدر.کندجلوهبیشترتختپایدرکهبودامیدوارجهت

159و158ص.میکندوصفچنینرازمانآنآرزوهاینوشتهنویسندگی



گوگول

زندگیردکهدشواریهاییهمهونداشتآشناییودوستگوگولتسارهاپایتختدارودرگیر•
نیزوشوددولتیخدماتدرواردکهداشتمفرطیمیل.دادرخرااومیآیدپیشبزرگشهرهای
بیهودههایشکوشایناثروشدنمیکامیاباماکندشرکتتاترهادرکهکردمیبسیارکوشش

159ص.آشکارستآثارشدر



گوگول

بلکهوادهندانتشارخودبنامهنوزگوگولرادیکانکامزرعهدرنشینیشبداستانهایمجموعه•
داستانهااینرنقلدکهمخصوصیذوقازگذشته.بودکردهمنتشرسرخکندودارپانکومستعاربنام
کهدبواینآنوداشتهمایعمدهخصیت.بودآنهادرطبیعتازدلکشیوصفبردهبکار

روسیهوردستدروستاییانوسادهازمردمایزندهوشاعرانهتصویرکهبودکسینخستینگوگول
160ص.شدداستانهااینرونقسببهمینوبودکردهادبیاتوارد

گوگولهکایستناحیهناممیرگورود.دادانتشارمیرگورودبعنواندیگریکتاب1835سالدر•
:بودنوشتهعنواناینزیردرواستیافتهوالدتآنجادر
«شودمیشمردهدیکانکامزرعههاینشینیشبدنبالهکهداستانهایی»•



گوگول

حقیقیبنامراابکتبارنخستینوگذاشتهبکنارراسرخکندودارپانکومستعارامضایضمندرو•
161ص.بوددادهانتشارخود

ستانتوانستههنوزداشتعقیدهونبودخرسندکامالخودکارازهنوزگوگولهمهاینبا•
دستجهتبهمینوکندبیانراخودسرزمینمردمدالوریهایوبزرگواریهاخواستهمیآنچنانکه

162ص.یافتانتشار1835دربولباتاراسبنامبزودیکهشدکتابینوشتنبکار
انهاازبرخیکهچندهروکردهوصفراافرادازکثیرعدهخودجاودانیشاهکاردرینگوگول•

وخودعصرهنمایندبهترینبازیکسانستهمهدرتملقوتزویرروحهمانوشبیهندبیکدیگر
ایناشخاصازبیشترجهتوبهمینروندمیبشمارروزگارآندردولتمامورانکاملتمثال
163ص.اندشدهمردمهمهزبانزدروسیهدرکمدی



گوگول

نمیاومقصودپیدرستمردماستبودهمعتقدایاندازهتانمایدمیچنانآثاردرینگوگول•
جهتهمینبومردمرضایبرایتااستنوشتهمیچیزخودرضایبرایبیشترپیداستوبرند

درسیهرونویسانرمانعمومیخصایصازیکیآنرابایدکههستاوآثاردرخاصیجلوهگاهی
وهابونیزوهاپستیاستمیکوشیدهاینکهضمندرنویسندهاینستکهآنودانستآنزمان

لسوزیدازوکردهمیرحمبدیشانهمگاهیکندادامیکردهوصفکهراکسانینابکاریهای
164ص.استنداشتهدریغ



گوگول

چگونهعدرینموقکهرساندمیخودهمینواستدانستهمیایمنظومهخودراکتاباینگوگول•
پهلوان.داردیشتربمرثیهجنبهکتاباینحقیقتدرکهزیرااستبودهخبربیخویشکارکنهاز
165ص.استعجیببسیارمردداردنامچیچیکوفکهداستاناین

خواندهآنراهکوقتیپوشکینواستروسیهزمانآناوضاعازدرستیتصویرگوگولکتاباین•
:استگفته

«انگیزستحزنماروسیهاندازهچهتاخدایا»•
پستوترینکوچکتاودادهنشانراخوداندیشهنیرویوزبردستیاوضاعاینتجسمدرگوگول•

166ص.استکردهمعرفیرااشخاصترین



گوگول

.داشتومیشبسیاراثرگوگولروحدربوددادهنیکاالامپراطورآنراخرجکهغربیاروپایسفر•
دربارهاندکاندکدهدبجهاندیگریهایشاهکارتوانستمیبازهنربنیرویکهاینویسنده
قامموبردارددستخودفزایجانهنرازبایدکهپنداشتوکردشگفتایشبههخویش
167ص.بپردازدمردمارشادوبوعظوکنداختیارروحانیپیشوای

طبعانحطاطدبودنستودهراگوگولادبیآثارهمهازبیشکهگرتسنوبیلینسکیزمانهمادر•
درکهبوداینادافتموثرگوگولتنزلدربیشترکهچیزی.کردندمیبینیپیشرااوذوقووی
اوضاعازبدبینیدرویکهاغراقهاییوبودگرفتهرونقبسیارروسیهدرملیتحسزمانآن

167ص.کردبیزاراوازنیزراخوانندگانشبودگفتهخودکشور



گوگول

زیراننویسدیچیزدیگرداردتصمیمکردمیاظهارگوگولبودوادبینامهوصیتقسمیککتابدرین•
اینبا.شوندبرخوردارآنازمردمعامهوویروحتابودخواهدحقیقتجستجویسرگرمتنهاآیندهدر
میانهبرانکتهایندرضمنوشوندمندبهرهاستنوشتهآنازپیشآنچهازکردمیدعوترامردمهمه
168ص.بودخواهدروسیهبرایبزرگیضایعهمردهروانهایکتابنویسندهسکوتکهآوردمی

قطفقسمتازینوزداتشبازونوشتنوازدوبارهوسوخترامجلداینخطینسخهخودگوگول•
169ص.انددادهانتشاراومرگازپسکهماندهپراکندهاوراقبرخی

واستردهکآنهاازوصفکهکسانیستعقایدواحساساتتجسمگوگولاثارواقعیارزشحقیقتدر•
تجمیلبمعطوفاوتوجههمهداشتتوقفرمدرکههنگامی.شدقایلاوبرایتواننمیمتفکرجنبه

تنگوچهایوبکمیگرداندنددرکوچهاکهبودمذهبیهایدستهوآنهامدروستشریفاتوپاپهادرباری
وهایعیاشوشهرآناشرفدلدادهوبردمیلذتآنهاوحشینیممردمازداشت،دلبستگیچرکینو

170ص.بودشدهآنهاهیاهویوهاخوشگذرانی



گانچارف

وزندگیمحیطخود.یافتوالدتسیمبیرسکدر1812درگانچارفالکساندروویچایوان•
هرکهراآرامیووبیصداوسیعملکیعنیاستکردهوصفخودآثاردرراخویشخانواده
دبووناهاریشامدادمیرخروزهادرینکهمهمیواقعهتنهاوبوددیگرروزمانندآندرروزی
ص.بودجسمانیوروحانیآسایشوراحتفریفتههموارهویجهتهمینبهوخوردندمیکه
171

شارانتراآبلوموفبنامهدیگریرمانازپراکندههایقسمتگانچارف1848دریعنیبعددرسال•
یخصوصمنشیکهمیاندرینوشودمنتشرآنهمهبایستمی1859دربعدسالدهتنهاکهداد
مدتریندولیدادانتشارراخودسفرنامهوکردرادریاییسفرآنبودشدهدریاساالرانازیکی

172ص.بودخوددومرمانمتوجهحواسش



گانچارف

سومیداستان1869دریعنیبعدسالچندنداشتهقصدیچنینکندثابتاینکهبرایگانچارف•
اینولیشودمانآنزفرهنگیوسیاسیمعرکهدرواردکتابآنباخواستودادانتشارپرتگاهبنام

ننوشتیزیچدیگربودزندهتاجهتهمینبهنشد،توجهجالبکتاباینونرفتپیشمقصود
زیادیذوقگریبایدوفمعروفکمدیدربارهجالببسیارتحقیقیکوکوتاهمقالهچندمگر

175ص.بدبختیست



گریگوروویچ 

بوصفاختصاصخودزمانادبیاتدرویافتوالدت1822درگریگوروویچواسیلیویچدمیتری•
بهمراانهاکهایستپراکندهقطعاتاواثارمجموع.داردشهرهادومطبقهمردمواشرافمحیط
سومطبقهندگیزازکهصفیستوتوجهستجالببیشترکهچیزیانهامیاندروکندمیتلفیق
زمینهدرینفتورگنیگفتتوانمیوداشتهجالبیبیاناتبردگیمفاسددربارهضمندرودارد
175ص.استکردهپیرویازو



آستروسکی

دادگستریمامورانازپدرش.یافتوالدتمسکودر1824درآستروسکییویچالکساندرنیکاال•
آندرهکعامیانهعقایدوبخرافاتخردیازوی.داشتندسکنیمسکوقدیمیمحالتدروبود
176ص.سپردذهندرراانهارموزکامالوبردپیداشتکاملیرواجمحل

مانزهمانازوبنویسدهایینمایشنامهبرآمددرصددخواندمیدرسدانشکدهدرکهجوانیاز•
:نویسدمیزمینهایندرخودوکندفراهمراروسیهملیتئاترخواستمیوداشتدلبستگیبتئاتر

رادراماتیکهنرخاصسبکداریمحق.داریمروسیموسیقیونقاشیمخصوصسبکما»•
177ص.شدکامیابکاردرینسرانجام«...بیاوریمبوجود

رهودیدنزدیکازراسرزمینآنمردمزندگیوکردولگابسواحلسفریآستروسکی1856در•
بشماراوکارشاهقطعاکهاسترگباربعنواندیگرینمایشنامهآوردخودباسفرازینکهآوردی

178ص.رودمی



آستروسکی

سکیآسترو.استکشیدهپیشآناکارنیناخودمعروفرماندررالوتالستویمضمونهمین•
ورویداماستاصولهایشکنجهودومطبقهدرراروزگارآنزنانناگوارزندگیاستخواسته
تعلیماتهنتیجدرمندرساساسهایریختنفروازناشیبیشترکهرامخصوصمحیطآنفساد

179ص.استبرامدهازعهدهکامالودهدنشاننوینبودهاندیشهای
نسلهکدادمینویدوبودشدهآوازهمخودزماندیگرنویسندگانبازماندرینآستروسکی•

.میدهدنویدومندبرنسلباینبیشترکارپردخلماننددیگرنمایشنامهایدر.شدخواهدپیداایتازه
ایجایزهباررگنمایشنامهبرایروسیهعلومفرهنگستانوبودرسیدهخودشهرتباوجزماندرین
180ص.بوددادهباو



آستروسکی

خوبشنامهاینمایعدهکوشیدیکمیوداشتتوجههمروسیههنرپیشگانبزندگیآستروسکی•
181ص.کندفراهمروسیبزبان

برخیازآنازپیشوکندپیرویپوشکینازبودبرآمدهدرصددآستروسکیببعد1860از•
بندگیوهخانقهوهیکوگمراهمیشهاینمایشنامهدرچنانکهبودشدهمتاثراروپانویسندگان
181ص.شودمیدیدهآنآثارشوهران

زندگینمایشراآنهادابرالیوبفجهتبهمینوتراژدینهوکمدیستنهاغلبوینمایشنامهای•
182ص.میگریدنهومیخنددنهبینندهکهزیرااستگذاشتهنام
دادهشارانتنمایشنامههفتوچهلوکردهکارروسیهادبیاتدرسالچهلنزدیکآستروسکی•

183ص.استنپرداختهدیگریبفنتئاتربجزکهروسیستنویسندهیگانهویاست



آستروسکی

داردکاملرواجسوسیالیستیشورویجماهیراتحادکشورهایسراسردرامروزآستروسکیآثار•
انهاغلباحتیوکنندمیبازیمعروفهنرپیشگانتئاترهاازبسیاریدررااونمایشنامهایو

وبیستصدوبمناسبت1949درو.انددادهنمایشوکردهترجمهشورویمللمختلفبزبانهای
قاالتموکتابهایوشدبرپاشورویخاکسرتاسردرمجللهایجشناووالدتسالپنجمین
185ص.نوشتنداودربارهفراوان



تورگینف

ازاوخانوادهویافتوالدتاورلشهرستاندر1818درتورگنیفسرگیئیویچایوان•
185ص.دانداشتهبلندمقامتسارهادرباردرنیاکانشازتندووبودندمالکانواشراف

ادارهراعاصرممجلهکهآنزمانادبایازپانائیوکهمعنیبدینشداوشهرتسبباتفاقی•
کهراداستانیداشتکممطلبکهمجلهآنشمارهایازیکیپرکردنبرایکردمی

وکردچاپبودماندهآنجادرمدتهاهمانطوروبوددادهمجلهبادارهتورگنیف
درکهخواندندکالینیچوخوربعنوانداستانیشمارهآندر1847درمجلهخوانندگان

مییدنومادبیاتازداشتکهآنهمنویسندهحتیوکردجلوهشاهکاریکسهمهنظر
186ص.نداشتآنراانتظارشد

همهمانندکهیرازنیستایتازهچیزبینیممیبیفگنیمکتاببرینسطحینظریاگر•
معروفهنویسندژرژسانمخصوصااند،نوشتههمدیگرانکهروستاییستداستانهای
187و186ص.داردرااننظایرهمفرانسوی

تصوررحملقابموجوداتتنهاراروستاییانکهکسیستنخستینروسیادبیاتدروی•
حسیوروحیمردمهمهمانندکهاستدانستهمتفکریوحساسموجوداتبلکهنکرده
187ص.داردتفاوتیدیگرانباآنهااحساساتوتفکرطرزمنتهیدارند،



تورگینف

اشرافویدماننمیکندوصفداستانهادرینکهقهرمانانی:«زادگاننجیبآشیانه»داستانقهرمان•
وواندهخدرسوآموختهدانشبیگانهکشورهایدرهمهواندروسیهنجیبانازکهاندزادگانی
با.نیستهساختکاریعشقبازیجزآنهاازوخورندنمیدردبهیچامادرستکارند،وشدهتربیت
درهکجوانیمانندزیرااندکردههنرخیلینینجامدهوسیوبهویبازیشانعشقاگرهمهاین

جوانایندشایومیکندفرارباختدلاینکهبمحضفورامیدهددلرنرودکناردرآسیاداستان
188ص.باشدداشتهگنیفباتورنزدیکخویشاوندی

آندوارروزگارآندیگرنویسندگانهمهوآستروسکیمانندتورگنیف1860سالحدوددر•
سهدرویوکنندمطالعهعمومیمسایلدروامیداشتراهمهکهشدخودزمانهعمومینهضت
پیردراهمهکهزمانآنعمومیمقتضایبهکوشیدمینوشتدورهدرینپیدرپیکهرمانی
189ص.کندرفتارگرداندمیمطلوبیکمال



تورگینف

آدمپیدرویردیگبارهمکتابدرینوبایرزمینبناممعروفیستداستانتورگنیفبزرگرمانآخرین•
نیستمکنمکنونیاصولنگاهداریکهاینستآنوکندحلرابسیارمهمیمشکلتاگرددمیحسابی

190صکرد؟بایدچهوچیستتکلیفمیاندرینپسندارد،امکانهمآنبردنمیانازچنانکههم
داستانانندماستنداشتهسابقهآنازپیشوکردهابتکارویکهداردمضامینیداستانهایشازبرخی•

191ص.سکوزندهیادگارهایومولووفاوست
بروزازوهاییبدبینیگاهیهماگرودیگرستنویسندگانازکمتربمراتبآثارتورگنیفدربدبینیجنبه•

192ص.تاسغربتدرزیستنوخودپدرانسرزمینازبودندورواوزندگیازناشیکهپیداستکند
وشیللروگوتهحتیومولیروشکسپیروفردوسیمانندتورگنیفکهگفتمیتوانصراحتکمالباالبته•

ویکهدادانصافبایداماباشند،مثلجهاندرهمیشهکهاستنکردهوصفقهرمانانیدانتهوپوشکین
مقامادبجهانهنرمندانبزرگترینمیاندروبینحقیقتوجوحقیقتنویسندگانبزرگترینمیاندر

درهمیشهلکهببروند،خوانندگانازدیادکهنیستندگمنامایباندازهداستانهایشقهرمانانوداردبلندی
193ص.بینندمیبسیارراآنهانظایرمردمخارجعالمدروحاضرندذهن



همنویسندگان درجه دوم قرن نوزد: فصل دوازدهم



رمان های تاریخی

وفمعرنویسندهسکاتوالترروشازکامالخودمراحلنخستیندرروسیهدرتاریخیرمان•
وزاگوسکیناندهگذاشتخودازآثاریسبکدرینکهکسانینخستین.استشدهمتاثرانگلیسی

ونشدهاثرمتوالترسکاتازکامالهنوزکهدانستبایدرازاتوفوکوکالنیکوالژچنیکوف
194ص.اندنبودههمکارامزیننویسیتاریخسبکهواخواهحتی

راراهفتورگنیوگریگوروویچوکالتسفمساعینتیجهدراجتماعیهایرماندورههمیندر•
بیشترکه(1883-1819)میلنیکوف.ای.پاستجملهآنازبودکردهبازدیگرنویسندگانبرای
وشدهمنتشر1839درویادبیآثارنخستین.استبودهمعروفپیچرسکی.آمستعاربنامزمانی
195ص.استدادهانتشارجالبیبسیارسفرنامهوطناخبارمجلهدرزماندرآن



آکساکف

ینازپیشکهآکساکفایوانوکانستانتینپدر(1859-1791)آکساکفتیموفیئیویچسرگی•
نیمهمدودرجهنویسندگانازاندبودهمعروفدوستانسالوازوگذشتذکرشان(134-133ص)

196ص.استبودهنوزدهمقرناول
کهگفتمیتوانودادهبخرجصداقتروزگارانتاریخبیاندرهمایاندازهتاآکساکف•

بعدهاهکدادهشرحراوقایعیوشخصیتخاطراتورمانمیاندربرزخیوفاصلحداوکتابهای
خودواهدلخبهراوقایعاینویمنتهیاندبردهآنهاازرابهرهمنتهایروسیهدرانقالبطرفداران

استادیباوریدیگبشکلتالستویوداستایوسکیبایستمیرااوروشاین.استکردهتعبیر
197ص.بگیرندپیشتریکامل



لیسکوف

.ناندنداشتهتناییاعباوداشتهکهعقایدیبواسطهواندکردهستماودربارهمدتهاکهنویسندگانیازیکی•
واردخودزندگیاواخردرکهپرکارستبسیارنویسرمانونویسروزنامه(1895-1831)لیسکوف.س

197ص.استشدهادبیات
دودرکنداضیرراخوددلودهدنشانرادلبستگیایناینکهوبرایبودهمعتقدبسیارباطنالیسکوف•

بعنواناستانددومصرترسایانزندگیازوکندرجوعنصاریدینبمبادیاستکوشیدهدیگریکتاب
دربعنواندیگرینداستادرچنانکهاستشدهنزدیکتالستویبلودرینجاونوشتهزیباآزادیوکوهستان

.استکردهطرحراموضوعهمانبنویسدرانوکرواربابداستانتالستویانکهازپیشسالبیستدنیاته
199ص

فرشتهمانندجالبندایاندازهتاکهداردهمدیگرداستانهاییکعدهلیسکوفمعروفکتابهایاینبجز•
1880سالحدوددرلیسکوفنویسیروزنامهدر.کاریمقاطعهوپرخاشجوزنوبستهپاودست

و.استردهکمطرحراسیاسیودینیواجتماعیمسایلازبسیاریوداشتهبسیارفعالیتمخصوصا
200ص.توجهستجالبمخصوصادارداجتماعیاوضاعدرکهمطالعاتی



تیوچف

نوامبر23رد.استبودهنوزدهمقرندومنیمهزبردستشاعرانازیکیتیوچفایوانوویچفیودور•
وخوانددرسخانهدرسرآنکهازپس.یافتوالدتاورلناحیهدراشرافیخانوادهدر1803

وکردحاضرومسکدانشگاهبهورودبرایرااوداشتکهخوبیاستادرائیچکردخوبیتحصیالت
200ص.شدخارجهاموروزاتخدمتواردورساندبپایانهمرااندوره

1854دروکردهترجمهبروسیهمراالتینمعروفشاعرهراسآثارجوانیدرتیوچف•
201ص.دهدانتشارمستقالراخوداشعارازایمجموعهاستواداشتهرااوتورگنیف



عینویسندگان سیاسی و اجتما: فصل سیزدهم



افکار انقالبی

باکهیستاجتماعنویسندگانوفورروسیهنوزدهمقرندومنیمهادبیاتبرجستهخواصازیکی•
تسارهادربارمعروفسختگیریهایبرابردررااصالحاتارزوهایوانقالبیافکارشگرفیدالوری
202ص.انداوردهبمیان

آمدهگردبرویاعدهومیکردتبلیغالمانبفلسفهرامردممسکودراستانکیویچاینکهضمندر•
وههوجامابودنظریآنهمکهبودنددیگریاصولهواخواهازدانشجویاندیگرگروهیبودند
202ص.داشتدیگرمسیر

نکانهمراارتسشخصکهجاییتادادبکشورسختیجنبشطلباناصالحافکارجهتهمینبه•
روشدشناچارداشتمسلکوعقیدهاختالفکشورمردمبازمانآنتاکهدولتیسرانجاموداد
یانقالبنوعیکخودمردمودولتمیاندراندیشیهموهمدردیهمینوکنددگرگونراخود
204ص.کردمیترگشادهدیگرانقالبهایبرایبروزروزراراهکهبود



گرتسن

یبنجازروسینامیاکولوازایواناشتوتکارتشهرمردمازآلمانیلویزهاگکه1812سالدر•
وگذاشترالکساندرانامشتنهااوطبیعیپدرآوردجهانبهپسریسرزمینآنثروتمندزادگان

جزخویشپدرنامازدیدراخودنیازمندیخانوادگیبناموشدبزرگکههمینکودکاین
کلمهبندستدلفرزندبمعنیکهکیندهرزنسآلمانیترکیبازونپذیرفتراچیزیایوانوویچ

گرتسنویچایوانوالکساندرنامهمینوکنندمیتلفظگرتسنبروسیکهکرداختیارراهرزن
و204ص.هستندآشناآنباهمجهانآزادیخواهانکهپرافتخاریستنامروسیهادبیاتدرامروز
205

ثروتودرگذشتپدرشبودسرگرمپرشورانقالبیافکاراینبانتشارگرتسنکهگیروداردرین•
درنخست.نگشتبازجابداندیگروکردترکراروسیه1847درویورسیدباوسرشاری
صدایزنامهروهمکارانازوزدبهمرابطهلهستانیمهاجرانوفرانسویهایسوسیالیستباپاریس
206ص.نوشتمی(1865-1809)فرانسههایسوسیالیستمعروفپیشوایپرودونکهبودملت
207و



گرتسن

اولدروتندانسکافیآنراجهتهمینبهویافتمیانتشارماهشهرقطبیستارهمجله1857در•
داشتهگفتیشبسیارسرنوشتبایستمیکهکردمنتشرراناقوسهفتگیروزنامهسالآنژویه
تسارالکساندردوم1857دسامبردومدرآنشمارهنخستینانتشارازپسماهپنجکهزیراباشد
برایادهاییپیشنهکرددعوتراورسیهمالکانونجیبانودادانتشارراخودمعروففرمانروسیه
ودولترسمینیمهارگانراناقوسروزنامهپسآنازجهتهمینبهوبدهندزرخریدانآزادی
208ص.پنداشتندمیاشرافطبقهسرسختیومقاومتبرابردرآنپشتیبان



گرتسن

وبهترینزایکیویکهاینستنکردهشکآندرکسیتاکنونکهگرتسنبزرگخاصیت•
وفرانسهوروسیزبانچهاربه.استبودهبشرفکریراهنمایانترینسرسختوپرشورترین

دربودهردستیزبنویسندهخودمادریزباندرآنکهازگذشتهونوشتهمیچیزانگلیسیوآلمانی
209ص.استنوشتهچیزخوبیدرجهمنتهیدرگاهیودرستهموارههمدیگرزبانسه

آنکسهیچتبرخاسونشستازگویدمیوکردهدیدارگرتسنباکهکسانیستازلوتالستوی•
آنهابلندبانگبداشتمیدوستوپسندیدمیبسیارراگرتسنآثارتالستوی.استنبردهرالذت
اهمیتودقتازاندازهباینمطالباستتوانستهویچگونهکهبودشگفتدرهمیشهوبخواندرا
210ص.کندادافصاحتهمهاینبارا



باکونین

مانند.رفتمیبشماردورهاینانقالبیانبزرگپیشوایاناز(1876-1814)باکونینمیخائیل•
بعدیشتبسیبریوشدتساریدولتشکنجهگرفتارجوانیدرخوداندیشگانهموهمکاران
.برساندکاامریباراخودوبگریزدسیبریازتوانستسرانجاممرارتورنجسالهاازپس.کردند
212و211ص



(شچدرین)سالتیوکوف 

بهنوشتهمیچیزشچدرینمستعاربناممدتیکهسالتیوکوفگرافوویچیومیخائیل•
25دروفستمعرشچدرینیاسالتیکوفشچدرینبنامبیشترادبیاتدرجهتهمین
ودشنویسندگیواردداستایوسکیکهزمانیهماندریافت،والدت1826ژانویه
212ص.گذاشترانوشتنچیزبناینکراسفازبعداندکی

دررادولتکارگزاراننخستدولتیطرحهایبعنوانمقاالتسلسلهدرین•
ازدهعیککهدادهشرحبدینگونهراآنهاکاغذبازیوکردهوصفشهرستانها
کدیگریبرایرادولتیمکاتباتازایعدهکروتاگورسکشهردردولتمامورین

213ص.کنندنمیدرکراآنهاازیکهیچوفرستندمی
راالبمطکهاینستسالتیکوفخاصروشدولتیطرحهایمقاالتسلسلهدین•

تنهاوکندمیبیاناستسخریهواستهزااونیتبدهدنشانآنکهبیوسادهبسیار
درالمث.موثرترستآشکاروصریححملههرازکهزندمیکنایهاییوگوشها
:دگویمیکروتاگورسکشهرمردمباستانیوشاعرانهزندگیشرحضمن

215ص«بودبهشتیچهآنجانبودندکیکهاوپلیسماموراناگرخدایا»•



مقاالت سالتیکوف

ملهجآنازکند،میبیاناستشدهپیدااصالحاتآننتیجهدرکهرابرزخی1867تا1861از•
وآهنراهارانکمقاطعهفروشان،عرقبگیرند،نتیجهچهخودنوینوضعازدانندنمیکهمالکانی

اند؛بردهمتعتاصالحاتازینکهاندکسانییگانهوشوندمیمندبهرهاوضاعازینکهرباخوارانی
راخودیقهسلوعقیدهروزهرکهنویسندگانیهراسانند،خودحکمرانینتایجازکهحکمرانانی
215ص.کنندمیدگرگون



سالتیکوف

.اوستشاهکارطعاقومستثنیکتابهاازدستهاینمیاندرگاالولیفبرادرانبعنواناودیگرکتاب•
روزگاروجامعههبنسبهرسدمیشکپیرپرخاشهایبپایکهخاصیبیزاریونفرتکتابدرین
ترینباالگاالولیفخانوادهگذشتسرگفتتوانمیجراتکمالبا.کندمیآشکارخود

ویسندهنزوالامیلحتیوباشدآوردهواردایامعهبراینویسندهجهانادبیاتدرکهاتهامیست
وخودبزمانهبتنسراکینهباالترینزمینبعنوانخودمعروفکتابدرکهفرانسهدلیروپروابی

216ص.برسدسالتیکوفکتاباینبپایاستنتوانستهدادهبروزخودمحیط



سالتیکوف

هموجالبهمهساختمردازینسالتیکوفکهانگیزینفرتتصویرایناندازهچهتاکهپیداست•
دریرمولمعروفقهرمانتارتوفمانندکهدهدنشانرادوروییمزورمرداستخواسته.رسواست

راخودقاداعتاینتواندنمیامابخداستمعتقدشدهغرقسالوسیوریاودوروییدراینکهضمن
218ص.دهدوفقاخالقیمبنایهیچبا
کهایمقدمهردواستنبودهکلمهاینحقیقیبمعناینویسرمانسالتیکوفکهگفتتوانمی•

کارایندیگرکهاستگفتهوشدهرمانخواصمنکرحتینوشتهخودتاشکندیآقایانبکتاب
219ص.آوردنمیبررازمانمقتضیاتونیستروا

کنندمیفوصکهحکمرانانیواستروسیهکشورتاریخحقیقتدراوشهریکتاریخکتاب•
یمدرتنبیدادیهربهوچیزهمهبهکهاندروسیهمردمهمانشهرمردموهستندتسارهاهمان
220ص.دهند



سالتیکوف

نتهای سالتیکوف در عصر خود از مردان نامی سرزمین خویش بشمار می رفت و معاصرانش همه م•
اره داستانهای چرنیشفسکی درب. احترام را باو می کردند و از خدمات برجسته اش قدر می شناختند

: وی و اثر آنها در آن زمان می نویسد
ر چشم هیچ کس نواقص اجتماعی ما را باین تلخی و جراحات جامعه ما را باین بی رحمی در براب»•

221ص « ما وانمود نکرده است



پیسمسکی

زایکی.بودروسیهاشرافیکهنهخاندانهایازیکیاز(1881-1820)پیسمسکیکتوویچفئوفیالالکسی•
برایشراابتالیزملکهنزدیکانازیکیکهبودفرستادهبانگلستان1582سالدرمخوفایوانرانیاکانش

221ص.کندخواستگاری
باوجودوآمدهبوجودنویسندهاندیشهنتیجهدرکهپیداستکالینوویچرماناینقهرمان:روحهزارکتاب•

223ص.داردطبیعیحالهستدروکهنقیضهاییوضدهمه
جبراناستتهرفخودعقایدبرخالفاینکهبرآمدهدرصدددادهانتشارازینپسپیسمسکیکهآثاریدر•

روسیهدرگذشتزرخریدانآزادیازپسکهسالهایی.نکردندتصدیقراکاراینخوانندگانشاماکند
واهیوعالمدرودادنددستازرابینیحقیقتحسمردموبودافکارپراکندگیوپریشانیدوره

224ص.کردندمیسیرموهومخیاالت
توربینیقیقتحباآشکاریمخالفتویمانندوفستگانچاربآثارنزدیکایاندازهناآثارشرویهمرفته•

کهخواهدیماینبرایتنهاکندمیوصفکهرامردمیواستداشتهبودهشاعرانههماندکیکهگنیف
225ص.نداردهراسیکندرسواوزدفضیحتراآنهااینکهازاماآوردبمیانراافکارشان



پلخانف

ندگیزدریکهیچنوزدهمقرندومنیمهاجتماعیبزرگنویسندگانمیاندر•
26)انفپلخالنتینوویچوگئورگیماننددیگرهایکشوروروسیهآینده
226ص.استنبودهموثر(1918-1856نوامبر

وسمسوسیالی:قرارستبدینآنهاانتشارسالهایوپلخانفعمدهمولفات•
آنارشیسمو1884مادرنظرهایاختالف،1883درسیاسیکشمکش
1895درتاریخدرمونیستیکنظریهاعمالوبسطدرباره1894درسوسیالیسم

فرداهمیتدرباره1896درتاریخیماتریالیسمدرباره1895درچرنیشفسکی
1900درطبقاتیکشمکشدربارهتعلیماتمراحلنخستین1898درتاریخدر

227ص.روسیهاجتماعیتاریخمقدمهمادینظرازتاریخمامنقدینازانتقاد
مهمارکودورستمنطقازچگونهابلهانهوسخیفعقیدهاینکهپیداست•

228ص.استبودهآنبطالناثباتوعقیدهاینبامخالفتپلخانف



پلخانف

همهکهسانیکیعنیقدیمحکمایباکهاستبودههامونیستعقیدهطرفدارفلسفهدرپلخانف•
دوهرعرضوجوهراندگفتهمیوداشتهمخالفتانددانستهمیعرضوجوهرازمرکبرااشیا
یگانگیووحدتاصولتوانمیرااصولاینونیستبیشترمادهیکاصلیعاملوتوامندهمبا

229ص.نامید
وردهکشکوفهوبرآوردهبرگوزدهجوانهدرختکهرسدمیایدورهکشوریهرادبیاتدر•

.دهدمیتبدسرادرختآننتیجهباالترینوشدهشیرینوانداختهآبورسیدهآنمیوهاینک
وانآنتولوتالستویوداستایوسکیکهروزیازنوزدهمقرندومنیمهدرروسیادبیاتدر

231ص.استآمدهبدستمسلموقطعینتیجهاینپرداختندخودآثاربانتشارچخوف
آنکهبجایودارندفاحشتفاوتخودازپیشنویسندگانباروسیهدورهاینبزرگنویسندگان•

حتیووصمخصتوجهبالعکسباشندنداشتهعنایتیبدانوبگیرندنادیدهراخودزمانحقایق
231ص.دارندآنبهنسبتمالطفتی



اوج ادبیات روسی در قرن نوزدهم: فصل چهاردهم



داستایوسکی

شهربیرونمجانیبیمارستانهایازیکیدر1821اکتبر30درداستایوسکیمیخائیلوویچفیودور•
شگفتیازکییوکردمیکاربیمارستانآندرکهبودنظامیپزشکپدرش.یافتوالدتمسکو
روحییماریهایبوفکریاختالالتخودآثارازبیشتردرکهاینویسندهکهاینستطبیعتهای

233ص.آیدبجهانبیمارستاندرخودبایستمیاستکردهوصفرابشرمختلفطوایف
یدشمنواخالفنشانهوروسیهروزآنجامعهانحطاطنشانهکهحوادقگونهازینزمانآندر•

نهمدتدریعنی1853-1843ازچنانکهدادمیرویفراواندهقانستومالکمیاندرسخت
234و233ص.اندکردهتبعیدخوداربابکشتنبجرمرادهقان416سال

مجلههماندر1846سالدرکهاوست«دستتهیمردم»معروفداستانهمانکتاباین•
235ص.شدآننویسندهشهرتباعثفوراویافتانتشارنکراسف



داستایوسکی

:استنوشت(دستتهیمردم)کتابشاینوداستایوسکیبارهدربیلینسکی•
ویامااستشدهمتاثرگوگولازهمویشدهمتاثربسیارپوشکینازلرمانتفچنانکههم»•

236ص«داردهمبخودمخصوصچیزهای
مزاجشبرایبعدهابایستمیکهایالعادهفوقگرمیبادیدراتشویقهااینکهداستایوسکی•

کهداشتهیمخصوصشتابنوشتندرهموارهجهتهمینبهوگرفتراکاردنبالباشدناسازگار
237ص.استبودهزیانکارهمگاهیواوستنبوغمظاهرازیکی



داستایوسکی

بهویتوربدسوبودندفرانسویحکیمفوریهعقایدپیروکهبودجوانانیازمرکبانجمناین•
قالبیانافکاروجههیچبهانجمناینصورتهردرودادمیاهمیتکمترمطلقسیاسیمسایل
وکردیمتبلیغدوستاناسالواصولبهرااعضاانجمندرینمخصوصاداستایوسکی.نداشت
237ص.بگیردزمینمغربازسرمشقنبایدروسیهشناسیجامعهدرکهداشتعقیده

کمحاعدامبجایوبودکردهنظرتجدیدنظامیمحکمهرایدرتسار:داستایوسکیدادگاه•
مینمحکومیوبودشاقبکارهایمحکومینمخصوصجامهایگاریدر.بوددادهشاقکارهای
238ص.بودشدهدیوانهباشدگریگوریوهمانکهآنهاازیکی.بپوشندفورابایست

ایناگرکهتداشراعقیدهاینهمیشهوکردتحملدیگرانازبهترراهامصیبتاینداستایوسکی•
238ص.شدمیدیوانهخودبخودیآیدنمیپیشوضع



داستایوسکی

پافشاریقتحقیتصویردرچنانوبودهحقیقتمجذوبچنانداستایوسکیکهنمایدمیچناناما•
240ص.بکشدحقایقاینرویلفافیکهاستنیفتادهاینبفکرحتیکهاستداشته

یعنیدانندمیاوشاهکارآنرابیشترکهداستایوسکیکتابهایترینمعروفازیکیدرروحهمین•
لهمجدرمرتباراخودآثارداستایوسکیببعد1866از.شودمیدیدهمجازاتوجنایتکتابدر

همکتاباینوردکمیادارهبدرباروابستهمرتجعمتفکرانازیکیکهدادمیانتشارروسیپیک
241ص.شدمنتشرمجلههمیندر
اولسفر1863و1862سال،دراستبودهمشکالتیگرفتارداستایوسکیباز1866تا1862سالاز•

درتوقفاینازوماندآنجا1871تاکردوروسیهازخارجبهدیگریسفر1867درودومو
.نبردبهرهچندانغربکشورهای



داستایوسکی

هیدستتمردم)رمانقهرمانناتاشایهمانراوی.گذشتدرموقعایندرماریادمیترویوناایسایواولشزن•
.دانندمی(
نوزدهمرنقاواخردرآنآلمانیوانگلیسیوفرانسههایترجمهکهزمانیازتردیدیهیچبیکتاباین•

کتابهایرینتمعروفازیکیشدهترجمهامروززبانهایهمهبهتقریباپسآنازویافتهانتشاراروپادر
انجهمردمهایذهندروزبانهابرسراوقهرمانراسکولنیکوفخصایصوصفاتواستشدهجهان
243ص.است

کهاستخصیشاستغنایاینوفردیاستقاللاینتنهاروانشناسیحیثازداستایوسکیاصلیمقصود•
خودخواهییکدیگرعبارتبهوقراردهندملیزندگیاساسرابودندآنامیدواردوستانوسال

245ص.کندمیغلیانتمامترچههرخشونتباشودنموآنمانعوقایعاگرکهاستنامحدودی
استبودهآنهادرکهافکاریواحساساتتحلیلوتجزیهودراشخاصاینتوصیفدرداستایوسکی•

246ص.نداردمنکرانگیزدبرمیخوانندهدرکهرحمیووحشتحسوداردراعظمتمنتهای



داستایوسکی

هایقسمتازبعضیدروتهیدستمردمکتابدربجزداستایوسکیآثارسراسردررفتههمروی•
کهدهدمینشانواستآشکارهمیشهوینویسندگیمعمولیروشمردگانخانهیادگارهای

شاخودهکشیمیرامطلبجهتهمینبهونوشتهمیاندچیزیدادهاوبهکهدستمزدیبرایوی
247ص.استدادهمیآنبهبسیاربرگو
مانندمهمیماعیاجتموضوعوصفدرکندکهتحملاستتوانستهنمیداستایوسکیکهپیداست•

بردیگراناستکردهآنازمبهمیوناقصوصفتنهاراسکولنیکوفتوصیفدرکهنیهلیسم
248ص.باشندگرفتهسبقتوی

شدههساختآننمایتنهاکهکرده اندتشبیهساختمانیبهراکارامازوفبرادرانکتاباما•
ردهکطرحراکتابایننقشهبودآلماندرسدنشهردرماهیچندکه1870ازداستایوسکی.باشد
249ص.بود



داستایوسکی

راشانایداشتهمیدوستراآنهااگرودانستهنمیزیباراروسیهمردمویکهگفتتوانمی•
روحلیواستپسندیدهنمیمواردازبسیاریدرراآنهافکرطرزوشمردهنمیداشتنیدوست

برایاضرحواغماضوعفوسزاوارکهبودهمعتقدمخصوصاودانستهمیپذیراصالحرامردماین
کندانشآلودهزندگیمادیاتچههرکهدارندبلندیاخالقیمقامگونهبدینواندپشیمانی
251ص.رسدنمیبایشانزیانی

خودکاکیشگرفتارواستکارامازوفبرادرانپهلوانانازیکیکهکارامازوفایوانحقیقتدر•
252ص.استبودهداستایوسکیباطنوافکارمظهرزمانیمدتالاقلشده

یکرچهدفتمجلهآخرشمارهدرشدداستایوسکیشهرتسبباندازهاینتاکهایخطابهاین•
بخاکرابزرگنویسندهکهروزیهماندر1881ژانویه ِمادهدربعدشماره.یافتانتشارنویسنده

253ص.شدمنتشرسپردندمی



داستایوسکی

اینقبولوتغربیستمدنطردومنعآنوداردبالوتالستویودوستاناسالوبادیگراشتراکوجهیک•
تودهبایدوباشدآنسرچشمهیگانهوملیفرهنگماخذومبنایگانهنبایدغربتمدنکهاستعقیده
254ص.کنندنکمیلرافرهنگینموورشداینکهکرددعوتراملتهای

اخالقیایآالیشهوتاریکیزیرازراملیروحکهاستبودهآناندیشهدرداستایوسکیدائمااینکه•
اندازهیناتاکهاستشدهسببهمینوآشکارستویآثارسراسردرآوردبیروناجتماعیزندگانی
255ص.باشدشدهمشغولباطنشانریختنبیرونوخودزمانمردمروحبشکافتن

نفرتحس.ستظاهریصورپیدرمطلقاوجوییستحقیقتنویسندهکهداشتعقیدهخودداستایوسکی•
میبرآنتحلیلوتجزیهصدددرودانستمیواقعیوحقیقیکامالدیدمیخوددرکهرابیزاریو

درهمیکسهرکهبودمعتقدوانگهی.جالدیستباطندرکسیهرکهبودمعتقدزمینهدرینوآمد
:گفتمیویدزدیستوکشآدمضمن

256ص « اعتنا نمی کنیمبه آن اینها مظاهر بسیار عادیست تنها ما »•



داستایوسکی

داردفراوانایهگسیختگیآنکهباوهستآثارشدرکهاطنابهاییوجودباگفتبایدهمرفتتهروی•
وبودهایاندیشهبلنددمرآوردهبمیانکهپریشانیافکارباوجودوبزرگیستبسیارنویسندهداستایوسکی

انازودکندرکرازادگانآدمیمشروعپرخاشهایبرخیوهامناعتبرخیاستنتوانستهکهچندهر
دروتاسنیامدهاومانندهنوزادبجهاندرصورتهردروبودهنظریبلندمردبازهمکندپشتیبانی
درنیستندلقایاوبرایرادرجهاینکهکسانیودانندمیمقامنخستیندارایراویبرخیروسیادبیات

257ص.شمارندمیمقدمهمهبررااوتالستویازپسصورتهر
وجنایتدرالمث.نیستتاریکوپیچیدهچندانواستسادهبسیاروقایعداستایوسکیشاهکارهایدر•

خودرازمسرانجاوکشدمیداراییشدزدیدنبرایراپیرزنیکهجوانیستطلبجاهدانشجویمجازات
258ص.کندمیفاشرا
تورخودوتورکنیفقهرمانانجهتهمینبهونداشتهتوجهیآرامهایمحیطبهنسبتداستایوسکی•

مرتکبهکبودهموجوداتیمعطوفهمیشهاوتوجهبعکسوکردهاستهزااهریمنانداستاندرراگنیف
259ص.بکنندبرجستهکارهایضمندروبشوندجنایتی



داستایوسکی

ولیاستروچیزهمهکهمعتقدستاصولباینبازداردسرشاریهوشکههمکارامازوفایوان•
کارامازوفویلیغاتتبنتیجهدرسمیردیاکوف.ناتوانستکرداردرراستکولنیکوفازبیشنیزاو
260ص.دانستخواهدمسئولراخودایواناماکشتخواهدراپیر
نمیهکهستهمشهوانیموجودیفکرانروشنگروهاینبرابردرداستایوسکیرمانهایهمهدر•

260ص.بزندلگامخویشناپاکشهواتسربرتواند
مینشانشرافاحکومتطرفدارراخودصریحاًٌ بودبازگشتهسیبریازداستایوسکیکهزمانیاز•

عقایدنآازچیزیهنوزهمهاینباولیکردهبسوسیالیسمسختیحملهاهریمنانداستاندر.داد
ندادهستدازراانقالبیمنشهماناوسرکشطبعکهماندمیاینمثلوباقیستجوانیشدوران

ازاجتنابایبرچنانکهبردمیپناهاشرافحکومتازبطرفدارینشودآنتسلیماینکهبرایو
261ص.استشدهمتوسلارتودوکسبدینمذاهبیشک



داستایوسکی

وافکارنایدادننشاندرداستایوسکیتواناییگفتتوانمیرفتههمروی•
استجهتمینهبه.برسدبپایشتواندمیکسیکمترکهایستباندازهمناظر
درینکهاییهبحثهمهباکهنادریستنویسندگانازیکیداستایوسکیکه

درتیحوبسیارستاوحقدرناگفتنیهنوزاندکردهاشدربارهمدیدمدت
ص.استدهنرسیبپایاناونویسندگیهنروویآثاردربارهبحثهنوزروسیه
262

نکتهاینکهدادنشاندادرویجهاندرببعد1917انقالبازکهحوادثی•
ایستدهشتسلیمکشمصیبتروحآنبجزروسیهملتروحونبودهدرست

263ص.دهدمینشانداستایوسکیکه
عقیدهوسکیداستایمعتقدندبشریارادهوبعقلدیگرنویسندگانکهچنانآن•

ادارورازادگانآدمیپنهانینیروهایچونکهاستبودهمعتقدونداشته
همانندکرامشتواندمیکهنیرویییگانهکندمیستمگریوبخشونت
264ص.دینستنیروی



داستایوسکی

وقتیراابکتاین.اوستاهریمناندهدمینشانراداستایوسکیروحیاتهمهازبیشکهکتابی•
تیجهنوکردهقیامیشهرآنمردموبوددادهرخپاریسدرکمونمعروفواقعهکهاستنوشته
شکنجهودادیمآزارروشینابکارترینوترینبسختراکاراینمحرکاندولتوبودندنگرفته

بجانکهتاسدانستهاهریمنانیروسیهدرراانقالبهواخواهانداستایوسکیکتابدرین.کردمی
265ص.اندافتادهدردمندناتوانرنجورملت

ندگاننویسازکمترآثارشوبوینسبتتوجههمشورویجماهیراتحاددرامروزجهتهمینبه•
وتالستویونپوشکیآثارمانندبزرگکشورآندرویآثارکهآشکارستالبته.نیستدیگر

پنجآنمفهبآسانیداستایوسکیفهمکهزیرانداردرواجگورکیحتیوگوگولوچخوف
زرگبوخردومردوزنوجوانوپیرازمردمعامهبدلآنهاچنانکهآنونیستبزرگنویسنده

کامالهمنایواستنشدهنزدیکداردکهپیچیدگیهاییبواسطهاواندشدهنزدیکنادانوداناو
.داردراحالهمینشدهترجمهنویسندگاناینآثارکههماروپاییزبانهایدرچنانکهطبیعیست

267و266ص



تولستوی

بخشدرپالیاناسنایایاخودمادریجدملکدر1828اوت28درتالستوییویچلونیکاال•
شدهسکبکورمسکوآهنراهایستگاهاینککهتوالشهرجنوبکیلومتری20درکرپیونسکی

267ص.یافتوالدتاست
پسرتویبلوتالساومرگازپسوبودمهتردخترکهرسیدبمادرشمادریشجدازپسملکاین•

بآنجاراپیکرشمردچونوگذرانداندرراخودعمرپایانسال55ویوگرفتتعلقاوکهتر
اشتدمسکودرکهرامسکونیخانهوملکاینزنشمرگازپسوسپردندبخاکوبردند
268و267ص.شورویستعلومبفرهنگستانسپردهاینکوکردندمبدلویمخصوصبموزه

ولیسیانگوآلمانیوفرانسهزبانهایوداشتدستروسیادبیاتدروبوددانشمندیزنمادرش•
بهترهایونبودهرهببینیزدیگرعلوموطبیعیتاریخوشناسیاخترازومیدانستهمراایتالیایی

میخودیاتداشبیادکهراداستانهاییوزدمیخوبراپیانوخودوداشتمفرطدلبستگیزیبا
268ص.کردمیادابشیرینیساخت



زندگینامه:تولستوی

کودکاینکهشدمتوجهبودگرفتهبعهدهراویقیمومتکهیوشکوواخانم1841درسرانجام•
کهودبایندارداحتیاجدهندمیباومادریملکدرآنچهازتریجدیبتعلیماتدقیقباهوش

269ص.داشتنگاهآنجادرراوینیموسالپنجوبردغازانبشهرباخودراوی
اسنایوکردندتقسیمبرادرانشوویمیانراخانوادگیداراییبودغازاندرهنوزکههنگامی•

ملکلباالستقالمالکاینکهبمحضسالههیجدهجواناینموقعدرین.رسیدباویاپالیانا
آمدپدیداودلدربروستاییاننسبتایحکیمانهسرپرستیورافتحسفوراشدخودخانوادگی

بدهداتشاننجزرخریدانسرشکستگیحالتازوکنداصالحراآنهازندگیوضعاینکهبرایو
وآرامزندگیبایستمیقهرااماکردرهاراخودتحصیالتدنبالهراهدرینحتیورفتآنجا

حقوقگاهبدانشورودبرایبعداندکیورفتبمسکوکهبوداینپالیانایاسنایایکنواخت
270ص.رفتشهربآنپترزبورگ



دیدگاه های تولستوی

میرروسیهبکهتاریخیوبحرانیدقایقایندارودرگیر.داردسترگیمعنوینیرویروسملت•
هاییبدبختایندیدارازکهدوستیوینآتشاین.شدخواهدکشفبسیاریحقایقگذرد
ص.تداشخواهدجاودانیوقطعیاثراستشدهافروختهسرزمیناینفرزندانسینهدرروسیه
273

آندرآالیشبیهسادمرداناینکنیدتصورکهببریدپیعمومیپرستیبوطنتوانیدمیهنگامی•
باستوپولستاریخینبرد.گرفتندنمیهیچبهرامرگوبودندقهرمانییکهرتاریخیروزهای

274ص.بخشیدخواهدجاودانیاثرسرزمینآندربودروسیهملتمیدانشپهلوانکه



زندگینامه: تولستوی

سپسوبودمسکودرچندیوبازگشتاولسفراز1857ژویهاواخردر•
حالرفاهواجتماعیاصالحاتمجذوبچنان1859تاورفتبیاسنایاپالیانا
وچکیکرمانومرگسهداستانتنهاسالدودرکهبودکودکانشانوروستاییان

زندگیازشرحیکهراآلبرتداستانسپسونشتخانوادگیخوشبختیبعنوان
277و276ص.رساندبپایانزنیستساز

مهمشاغلمازیکیوبودهسلموصلحپیامبرومنادیتالستویهمیشهمدتدرین•
ایروزنامهحتیکاراینبرایواستدانستهمیراروستاییکودکانتربیتخود

تربیشآندرونوشتهمیخودموروثملکهمانبنامپرورشوآموزشمخصوص
276ص.استکردهمیاظهارخاصیعقایداوقات

اززشکیپدخترآندرئیونابرسسوفیاباتالستوی1862درسفرهمینازبازگشتدر•
بابزرگندهنویسزندگیپایانتاکهزناین.کردوصلتمسکوساکنالمانینژاد
بیمهموسیقیوادبدرحتیوداشتاوبرایلطفیوایجاذبهجوانیدربوداو

مینعمتوتسعادباالتریننخستراباتالستویزناشوییجهتبهمینونبودذوق
277ص.دانست



جنگ و صلح:تولستوی

ورزیدمیعشقیشخوهمسربهتقریباوبودشادبسیاربالعکستالستویزناشوییزندگیآغازدر•
ازرهاییرایبگاهشتکیهیگانهوداشتهبسیاردلبستگیخودبفرزندانزندگیدرهموارهو

278ص.استبودهفرزندانشمهرزندگیناگوارهایسختی
اعتقادهکگورکیماکسیم.اندکردهبحثجهانبزرگنقادانهمهصلحوجنگکتابدرباره•

دربودهاوزندگیپایانبامصادفکهخودنویسندگیدورهآغازدروداشتهبتالستویخاصی
:نویسدمیکتاباینحقدراسترفتهبدیدنشپالیانایایاسنا

279ص«نوزدهمستقرنادبیاثرترینعالیصلحوجنگ»•



زندگینامه: تولستوی

ساماراناحیهدر1873درکهبودگرفتهراخویشکارهایدنبالهخودملکدرچنانهمتالستوی•
روزنامهدربازگشتدرورفتبدانجاکهکردمتاثرچنانراویودرگرفتسختیسالقحط
حقیقتیدکوشمیدولتکهزیراکردعجیبیانعکاسکهنوشتراخودمشاهداتنتیجهمسکو

بوددیدهچههرکندپردازیعبارتانکهبیتالستویاماداردنگاهپردهزیردروکندپنهانرا
280ص.ساندبرجاآنمردمبهیاریفوراوکندیکیدستمردمباشدناگزیردولتوبودنوشته



نظر داستایوسکی در مورد آنارکارنینا

:نوشتداستایوسکیهنگامی که این کتاب بپایان رسید  •
«         .آن نمی رسدهیچیک از آثار ادبی اروپا درین روزگار بپایه. آناکارنینا از نظر ادبی حد کمالست»•

281ص 



تولستوی و آناکارنینا

ونلویاستجملهآنازواستآوردهبمیدانهمرادومیدورهپهلوانانتالستویکتابدرین•
282ص.شودمیاوهمسرتردیدهاییازپیسرانجامکهاونامزدکیتی

پیراموندراشاندیشه1880تا1870ازیعنینوشتمیراآناکارنیناتالستویکهزمانهماندر•
درآنکهربهتیاشدمیدگرگوننیزاجتماعیروابطودینواخالقوزندگانیبنیادوزندگی
.شدمیتربینژرفوتراستواربودگرفتهریشهاشاندیشهدرمدتدرینکهانتقادینظرهای

283ص
قرارلعنوطعنموردراروسیهریاکارومراییروحانیانشریفعالیمقصوداینپیشرفتبرای•

284ص.داشتمیبرکشورکارگردانانسیاهکاریهایرویازپردهسپسودادمی



تولستوی

عمومیازارهایبسفردرینورفتبمسکوفرزندانشتحصیلازسرپرستیبرای1881درتالستوی•
285ص.دیدگذراندندمیآنجادرشبدستانتهیکهراعمومیخانمهایوادینکاخیترو

:نویسدمیگناهبهاقرارکتابدرخود•
فراوانی.بودزندگیازتقلیدی.کردمنمیزندگیمنکهزیراشستمدستپیشینزندگیازمن»•

پیزندگیدرستمقصدوحقیقتبهماگذاردنمیهستیمآندرماکهآسایشیوبسیارینعمت
286ص.ببریم

همینبهویزدبرانگرازماناستبدادیحکومتدستگاهبایستمیقهرااشجسورانهگفتارهایاین•
مانعرااعیشاجتموسیاسیوفلسفیودینیمقاالتووسایلانتشارتزاردولتکارگزارانجهت
287ص.شدندمی



تولستوی

آنهادروهنوشتفهمعوامهاینمایشنامهعدهیکمقصودهمینبهرفتاشارهاینازپیشچنانکه•
ودانندمیربرابشکسپیرشاهکارهایباآنهاراازبرخیکهاستکردهرااصولهمینرعایتنیز

.استتاریکینیرویهمانآنهاترینمعروف
نامهنمایشاینازپساندکیکهاوستدیگرشاهکارهایازیکیایلیچایوانمرگداستان•

288ص.استانتشارداده
درکهبودآثارینیزازاهریمنوکرویتسریرایآهنگدادانتشارآنازپسکهدیگریدوکتاب•

.شدمعروفجهانسراسر
نوشتهزمانآنتا1881ازکهخودکتابهاینویسندگیحقازکهکرداعالمعلنا1891سالدر•

289ص.کردهراسانوناراحترانزدیکانشاونیزکاراینومیپوشدچشمبود



تولستوی

شدمنتشرنیوامجلهدرنخست1889درکهاوسترستاخیزکتابتالستویجهانیشاهکارآخرین•
هایقسمتسانسورماموراندهندانتشارجداگانهپترزبورگدرخواستند1900سالدرچونو

نسخهامدتهونکردندچاپوکردندحذفخوردمیبرروزگارآنبسیاستکهآنرابرجسته
لندندرفچرتکآنراروسیکاملمتنوبودآنفرانسهوآلمانیوانگلیسیترجمهایآنکامل
290ص.مردمستدستدرکتاباینکاملوناقصنسخهدوامروزجهتهمینبه.کردچاپ

کردهشروعفقازقباوصافادبیاتدرویکهاینستهستتالستوینویسندگیدرکهجالبیچیز•
291ص.تاسنوشتهرامرادحاجیمعروفکتابوبازگشتهبآنجادوبارهخویشکارپایاندرو
کسانش.ودباوخانوادگیزندگیکردمیتندترراخاطرشپریشانیوآشفتگیاینکهچیزی•

بودوشیدهپچشمخودکتابهایالتالیفحقسرشاردرآمدازوی.بودندگرفتهخوجاللوبجاه
میاآنجدرراعمرسرانجامزندگیروزهایهمهکهسنایاپالیانایاکشاورزیمختصرعایدات
292ص.نمیآوردبرراایشانتوقعهایگذراند



زندگینامه: تولستوی

مردمنهامیلوکههاییروزدرجهانیاینافتخارفرازگاهآندرسالهدووهشتادپیرمردسرانجام•
سرمایآندرشبنیمهازپس1910اکتبر28دربودنداونگرانوگرفلتندمیخبرازوجهان
برایشروشهمینبهبازکهناراحتینتیجهدروبرخاستتختخوابازروسیهزمستانآغازسخت
بیرونخویشخانهازناکردهوداعناگراندلوخشمگینوپوشیدرختشتابانبودشدهفراهم
جنوبیبسوودادندباوآهنراهسومدرجهدرجایییاسنایاپالیاناکوچکایستگاهدرورفت

293ص.شددگرگونحالشوکردالریهذاتسفرحیندر.شدرهسپار



تولستوی

باراروسیهتزیردسمردموروستاییانوبودروسیمعنیتمامبهگورکیوچخوفمانندتالستوی•
کسیکهآنستکمالبودمعتقدودانستمیکاملانسانمیدیدآنهادرکهمعایبیومحاسنهمه

295ص.کندخودپیشهرادلسادهبدبختاناینرفتاروخوبی
ویلانجوتوریتتفسیرودینیعقایددربحثصرفراخودوقتهمهچندیآنکهازپس•

ورویتسرکبرایآهنگوایلیچایوانمرگوبازگشتادبیبکارهایبازکردعرفانوالهیات
رنماییهنهمانبهکتابچنددرینواستدورههمینیادگارتاریکینیرویوشاگردوارباب
296ص.بازگشتنوشتمیراصلحوجنگکهزمانی

واندانستهدتالستویهنرنمونهترینروشنوترینکاملراصلحوجنگکتابنقادانازبرخی•
وطبیعیامالکآندروقایعسلسلهوداردراهنرهماهنگیدرجهترینعالیکتاباینکهاندگفته

296ص.دهدمینشانرافکریپختگیباالترینآننویسندهومنظمست



تولستوی

راملیخاصیتاینهموارهوبودهروسیکامالاینویسندههمیشهتالستویجهانیشهرتهمهبا•
راخویشاحساساتوعقایدزمانآندرروسیهمردمعمومیروحیاتازپیرویدروداشتخواهد

297ص.استکردهتطبیقهمبا
ازکندکشفاستخواستهمیکهراحقیقتی.اندبودهمردمعامههمیشهاومرجحقهرمانیگانه•

زندگیهترینبکهبودهمعتقدوی.استگرفتهمیایشانهایاندیشهوایشانپسندومردمعقاید
297ص.ملتستافرادمشترکزندگیهمان



تولستوی

سرانجامودبمهربانیدلسادهمردوباشدلوینکهقهرمانانازیکیآناکارنیناکتابدرگونههمینبه•
خودبودستیزبردوباهوشمردکهورونسکیصورتیکهدرکردپیدارازندگیراهودریافتراحقیقت

298و297ص.کردبدبختراکسانشو
میدانبرامختلفقهرمانانویکهاستشدهسبباستداشتهخودزمانزندگیبرویکهایاحاطه•

ارخودروحوکردهوصفجاهمهدرراخویشتندیگرنویسندگانهمهمانندضمندروباشدآورده
298ص.استگذاشتهمیاندرجاهمه

.در آثار تالستوی مانند آثار تور گنیف قهرمانان یک دسته قهرمانان عمومی اند•
تارفتهگکودکیداستانقهرماننیکالنکاازشودمیدیدهاوکتابهایسراسردرکهعمدهپهلوان•

کمالدرکهتندهسکسانیرستاخیزداستانقهرماننخلیودوفوکرویتسربرایآهنگقهرمانپوزدنیشف
آنازیچیکه.استآنهادرتالستویزندگیجزئیاتازبسیاریاندونوشتهراخودحالشرحزبردستی
آنهادردهدمیخودقهرمانانبهانگلیسیمعروفشاعربایرونکهالعادهخارقخواصوصفاتوحاالت
.نیست



تولستوی

الستویتکارآغازدر.استوسیعبسیاردهدمیجلوهدرآنراپهلوانانایننویسندهکهمحیطی•
وینبحقیقتکامالزمینهدراینوکردهآشکارکودکانروحیاتبیاندرراخودهنرمندی
299ص.استبودهنمایحقیقت

آوردهمیانبهرادیگریهایصحنهقزاقانومردهوسهاستیالوسباستاپولیادگارهایکتابدر•
بودندادهاننشخودراهنوزآنازپیشآثاردرکهایفرزانهحکیموشودمیتروسیعاوافق.است
.آیدمیمیدانبه
جاهابیشتردرهکزیرااست،آشکارکمتراختالفوتضاداینکارنینااناوصلحوجنگکتابدر•

300ص.استپرداختهتفکرازبیشوقایعتجسموتصویربهوی
رویصلحونگجکتابکهگفتتوانمی.نیستیکنواختاستگرفتهکاراینازکهاینتیجه•

.استانسانیمشاعرتابعکهبیستکماعمومینظرازورفتههم



تولستوی

نمیمیاندرراگناهکاروآمدهدردبهدلمردمواستمحدودترتالستویدرآثاراحساسایناما•
301ص.گیرد

بدستبودتوپخانهدستزبرافسر1854درکههنگامیجوانیدرکهراهاییآزمودگیهمان•
اینویسندهیچهکهنیستشکیوبردهبکاربارادینوواسترلیتسجنگمیدانهایدراستآورده
302ص.بدهدنشانجنگمیداندرراسواریاوتوپخانهدستهیکاستنتوانستهاوازبهتر

جاسوسیگمانکهرافرانسویآشپزیک.است1812درمسکووقایعشرحکتابایندیگرجای•
.بستندچوببهبردنداوبه
خالفبرآشکاراونیستمسلمنیزاونظردرداردقدروقضابهنویسندهکهاعتقادیفلسفینظراز•

303ص.استگفتهآن



تولستوی

بیانبودیدهنکشپیشهنوزصلحوجنگکتابدرکهنیزراهاسوسیالیستافکارمیانایندر•
ناگهانوندکمیپرخاشبلونسکیبالوینکهشکارگاهمعروفقسمتآندرمخصوصامیکند
304ص.آنهاستباستمبیدادوکاردیگرانازجوییبهرهکهیابددرمی

دادهرجیحترادهزندگیتالستویواستدهزندگیوشهرزندگیمیاندرکهاختالفیدرباره•
ژرژسانوروسوهایاندیشهوداشتندراعقیدههمینهمپوشکینجملهآنازدیگرنویسندگان

.استبودهموثرتالستویدرقطعانیز
همان.تاوسصلحوجنگکتابگیریهایخردهوهاستایشهمانسزاوارآناکارنیناهنریجنبه•

وکلیاتدراختالفهمانوشودمیدیدهروحانیعوالموصفوجزئیاتشرحدرویهنرمندی
اطنابهایحتیونامترقبمطالببهراخوانندهتوجهکههستمختلفهایافسانهتسلسلهمان
305ص.کندمیجلبمخل



تولستوی

توجهزنانوحیاتربهتالستویآناکارنیناازپیشوصلحوجنگکتابازپیشکهاندگفتهنقادانازبسیاری•
اینمضمون306ص.استجالببسیارآنهاازبرخیکهداردزنانازاوصافیکتابدوایندرامااستنکرده
راخودرایبایدواندکردهدعوتدادرسیبهمنصفههیاتعضوبعنوانرامردیکهاستگونهبدینکتاب
.استکشاندهناموسیبیبهاوراوگفتهاوراترکویوبودهاومعشوقهکهبدهدزنیدرباره

کهباشدبودهتلفیمخفرقعقیدهاختالفازناشینمایدمیچناناستگرفتهتبلیغاتاینازکهمشکوکینتیجه•
شدهوسهارملیخویزمانآندرکهقیدیبیحسنیزوبودرایجبسیارروسیهپهناورامپراطوریدرزمانآندر
307ص.باشدنبودهاثربیکارایندربود

درادهمچناندمیانتشارخودفلسفیآثارمیاندرگاهگاهکهکوچکداستانهایورمانهانوشتندرویهنرمندی•
308ص.استبردهبکاررامواعظآنهاهمانازبرخیدرکهبود،هرچندماندهباقیخودنخستروزشگفتی

وانددانستهبهترداردکارگروکارفرماعنوانونوشتهرستاخیزکتابازپیشکهراویداستانهایآخرینازیکی•
درشتونخشمردکیکهفروشیمردچوب.استثروتبیهودگیونابهرگیرایجبسیارموضوعاینشرحآن

309ص.یردمیگغفلتبهاورابسیاربرفومیکندگمرا،راهمیرودجنگلبهخودکارگربانامردست،وگوی



تولستوی

نیزخودشدهواردخموپرپیچلغزندهراهایندرکهتالستویاندگفتهحتی•
ازرازادگانآدمیآننفیجنبهکهکهنبسیارتعلیماتباولغزیده
بوداتعالیمبهحتیوبستهراراهداشتهبازبهترجهانسویبهپیشرفت
311ص.استشدهنزدیک

سیاهارروزگآندرتالستوینفوذکهگرفتنادیدهتواننمیهمهاینبا•
بودهیاربسمردمکردنبیداربرایتسارهااستبدادیحکومتبیدادگری

قهرایمتعدجابردستگاهآنبامخالفتدراومستمرکوششهای.است
313ص.استبودهمردمقیامدرروزآنوسایلمخمترینازبکی



چخوفآنتوان 

درپدرش.آمدبجهانروسیهجنوبدرتاگانروگشهردر1860ژانویه17درچخوفپاولوویچآنتون•
چندانزندگیسراسردروکردبازخواروبارفروشیدکانچندیازپسوبودکارمندبازرگانیدفتریک
زدنویولنودخپیشچنانکهبود،مستعدیمردهمهاینبا.داشتمتوسطیزندگیهمیشهونبودرفاهدر
314و313ص.کردمیخوبنقاشیهمخودوداشتهمنقاشیذوقوبودگرفتهیادرا
مسکونزدیکزونیگورودکوچکشهردرورساندپایانبهراپزشکیدانشکدهدورهچخوف1884در•

وکردرشدنجاهمادرداشتروسیهمرکزطبیعیبمناظرایکهالعادهفوقدلبستگی.شدطبابتمشغول
315ص.بشودمسلماستادروسیهمناظرتجسموتصویردربعدهاکهشدسببعالقههمین

زیباییهایادیعزیباییهایدریافتوتشخیصنیرویچخوفشناسیزیباییخصایصمهمترینازیکی•
اصلاین.استندیدهوگذشتهآنکنارازهمسبکسرزناینورسدنمیبنظرکهاستروزانهزندگی
جاهمهدرمیشههورسدنمیبنظرکهمعمولیوعادیچیزهایدرزیباییبودننهفتهیعنیشناسیزیبایی
وعادیمردمازشماریبیگروهیکاملاستعدادوتنوعوطبعاستغنایبرمبنیچخوفعقیدهباهست

316ص.داشتاستوارایرابطهروسیهمعمولی



چخوف

ازیریندعادتبنابر.خریدمسکونزدیکملیخووبنامکوچکیملکچخوف1892سالآغازدر•
اووقتیزندهقانانبکارهایرسیدگیاما.کردمیکارهمآنازپسوآفتابغروبتازودصبح
319ص.گرفتمیبسیاررا
نمایشنامه1895در.یافتبسیارکامیابینمایشنامهانوشتندرآنازبعدو1895سالحدوددر•

رزبورگپتدرآلکساندرینسکیمعروفتئاتردررانمایشنامهاین1896اکتبردر.نوشتراکاکایی
319ص.کردندبازی

تحریکپیشازشبیرااووبرمینگیخترابزرگنویسندهایندلبستگیوذوقمسکوهنریتئاتر•
رااووفتگرمینیروبیشتردروروزبروزذوقوشوقاینوبکندکارزمینهدرینکهکردمی
321ص.گماشتمیبکار



چخوف

تشرکوبماندزندهخواستمیهمیشهوداشتزندگیبرایشوریچخوف•
اوکهیبزرگکارهاییدرخود،دیارابتکاریوتولیدیکارهایدریعنیکند،
میارکآیندهبرایهموخودروزگاربرایهم.کردمیبینیپیشخوبیبدان
322ص.کرد

:استنوشتهزمانهماندراستانیسالفسکی•
شایدوبایدچنانکهراکتابآنهنوزاست،نشدهتمامهنوزبچوفراجعفصل»•

پس.اندهبستراکتابآنوقتازبیشواندنبردهپیآنبماهیتاند،نخوانده
322ص«.بخوانندآخرتاوبگشایندآنرادوبارهباید

وکارآمدمردمسادهمردمعادیمردمکهداشتتاکیدهموارهچخوف•
ترقیدرهکنیستشک.دارندبرتریوسعادتحقزندگیحقیقیبنیادگذاران

درخودنیرومندیوتواناییبواسطهمخصوصاچخوفماجهانیادبیاتتکاملو
اصخاهیمتعادیمردمومعمولیمردمزندگیسراسرافکارواحساساتبیان
کیاستانیسالفس323ص.دادباوزمینهایندررااولمقامتوانمیودارد



چخوف

کهشاطینبواسطهروزگارآندر.نوشتمیچیزچخونتیآنتوشامستعاربنامجوانیدرچخوف•
بدیبرابردرلیمتسوبدبینیکهبسیاریگروهبروبودممتازدیگرانازآشکاراداشتزندگیدر

325ص.کردمیپرخاشدادندمیانتشارراناپذیراجتناب
خواصنوشتهاندازقلموریختهشتابباکهطرحهاییدرحتیاستادستهاسرسلسلهایجاددروی•

326ص.دهدمینشانرامردمگونهاینروانشناسیاصلی
کهدهکرپیرویشچدرینسالتیکوفاصولازهمخشنمردماینتصاویرساختندرچخوف•

328ص.داردخودآثاردربرجستههاینمونه
رااآنهشچدرینسالتیکوفکهاندازدمیآزادیخواهانیبیادراخوانندهچخوفاوصافاین•

328ص.استکردهوصف



چخوف

صفوراارتجاعدورهپهلوانانازبکدستهشچدرینسالتیکوفمانندچخوف1890تا1880از•
رونقسازمانهایقیدازمردمآزادیوافرادحقوقازخودسلفمانندداستانهادرین.استکرده

329ص.کنندمیدفاعاندداشتهاستیالافرادبرکهالطوایفیملوکنیمهووسطایی
ایندوبارهاگر.تاسبودهتمدنوبتعلیماتاوبدلبستگیبستهترسوذهنیکندازچخوفنفرت•

داستانهایمههدراوتمایلپسآناز.نیستاتفاقیاستکردهمکرررامردمکردنتربیتعبارت
330ص.نیستجزینداستانهایشعمدهموضوعوهمینستدیگرش

:کردمیطرحمردمبرابردرجدیپرسشهایوینیستمعمولیسرگرمیتنهاچخوفداستانهای•
نیافتهردراچخوفآثارمعنیگورکیازبههیچکسچیست؟توکارمعنیمیخوری؟کاربچه
331ص.است



:استنوشتهچخوفبهاینامهدرگورکی•
زندگیاینبنسبتمردممیاندر:بریدمیپیشازبزرگیبسیارکارخودکوچکداستانهایباشما»•

333ص«انگیزیدمیبرنفرتیببردآنراشویمردهکهجاننیمهوخمارآلود
میراجهنتیاینویآثارمجموعدربارهدردهبعنوانچخوفبداستانمخصوصایمقالهدرگورکینیز•

:گیرد
:گیزدانمیبرراالزمیوبهاگراننهایتبیآهنگماذهندرچخوفداستانهرکهجاستاینمطلب»•

333ص«بزندگیعشقودالوریآهنگ
شدهایجادوسیهرنوزدهمقرنادبیاتدرکهرابیکارهمردماوصفاسلسلةزبردستیکمالبادیگرسویاز•

ضمندروزدلغمیپایشانچخوفقلمزیردرروسیهنجبایطبقهبیکارهمردم.استکردهتکمیلبود
335ص.دهندمیدستازراخودروحانیصفایوجاذبه

پیروییتالستومعروفسنتازآندر.استرسیدهخوداوجهمهبهنویسندهانتقادیروحداستاندرین•
336ص.گرفتمیبرستمگریهارویازپردهبیرحمانهکهکندمی



چخوف

:استکردهتعریفگونهبدینرانویسندگیمقامدیگرجای•
ضمندرومکنمجسمحقیقتبارازندگی:بزنمضربتدوسنگبیککهاینستمنمقصود»•

ومستنامعلقاعدهدیگرکسهمهبرهمچنانکه:شودمیمنحرفقاعدهازاندازهچهتابدهمنشان
339ص«نیستمعلومنیزمنبر
:چخوف:گفتمی.داشتراعقیدهباالترینکشورشدرچخوفاجتماعیمقامدربارهگورکی•
ودارددوستراآنکهدوستیمنصفیستطرفبیباهوشدوستروسیهدوستانبهترینازیکی»•

339ص.شریکستآنرنجدر



چخوف

.شدمنتشردانشمندهمسایهبهنامهبعنوانزنجرهفکاهیمجلهدر1880دراوداستاننخستین•
ومریضبیپزشکوسپرزبیآدمهمگاهیونوشتمیچیزمستعاربنامنخستگذشتچنانکه

آزادیکهتسارهااستبدادیحکومتحساببیستمگریهایدورهآندر.کردمیامضاآنجز
341ص:استکردهصفوگونهبدینراخویشتنکاروینبودمیاندرمطلقابیان

ظهمحافمراخواهندمیوجویندمیمراآهنگواندیشهسطرهامیانازکهترسممیکسانیاز»•
نهیتدریجاصالحاتطرفدارنهکارمحافظهنهخواهمآزادینهمن.ببینندآزادیخواهیاکار

راواناییتاینخدایکهدریغاامابس،وباشمآزادیادیبداشتممیل.صرفعالقهبینهرهبانم
342و341ص«ندادهم



کارالینکو

درژیتومیرشهردر1853ژویه27درالینکوکارکتیونوویچگاالوالدیمیر•
344ص.آمدجهانبهرونوناحیهدرواوکراینسرزمین

.شدآغازتبعیدگاههاوزندانهادرزندگیوسرگردانیوبدبختیدورهروزازآن•
پترزبورگومسکوزندانهایدرویزندگیسالنه1885سالپایانتا1876از
یارسکراسناکوتمسکوتوبولسکوالوچتکوویشنیوکاستراماویاتکاو
نبردهانجابرااوکهنماندزندانیتقریباوگذشتیاکوتسکوایرکوتشکو

345ص.باشند
فزوداخودحساببیگریهایبیدادبربازهمتساریدولت1905انقالبازپس•

وخواهانآزادیطردبنایتساریدربارمعروفستمگرعاملفیلونوفبدستو
التاپبنامایروزنامهدرالینکوکارزمانهماندر.گذاشتندراشکنجهوآزار

دروکرداپچمقامعالیکارمندبفیلونوفسرگشادهنامهبعنوانمقالهفشچینا
347ص.دادشرحراگریختهافسارمامورانآنکاریهایتبهآن

شمکشکراهدربرندهسالحیبمنزلهپیشازبیشبازویادبیآثارانروزاز•
347ص.شدسعادتجلببرایمردم



کارالینکو

ازبسیاریهکهستجالبیفکرنیزکورزنسازداستاندر:کارالینکوهایداستانازاینکته•
صدایباوشدکمیکورساززناینکهاینستآنوبیاورندبمیاناندخواستههمدیگرنویسندگان

350ص.کندمجسمبینندمیدیگرانراانچهساز
سفراریادگترینجالب.کردبامریکاآنجاازوبانگلستانسفریکارالینکو1893سالدر•

درچندیآنازپس.استدیدهانگلیسپارلماندرکهپرهیاهوییستجلسهشرحانگلستانش
ارضنامبکتابیدرراخودخاطراتودیدهراشیکاگوالمللبیننمایشگاهوماندهنیویورک
مهمترواالتمقسلسلهیکدروماندهناتمامکهایوانوویچسافرونبنامدیگریکتابدروموعود

351ص.استنوشتهزبانبیبعنوانکتابیدرهمهاز



کارالینکو
یکاربکارگریکباعمومیباغهایازدریکیماتوئیبرخوردزبانبیکتابجالبقسمتهایاز•

ورسنگیگزبانکشوراندارانسرمایهکهزیرازبانستبیاومانندهمامریکاییاین.امریکاییست
شانایبرایآرزوهایشواوتمایالتوویسرنوشتوزادهآدمی.یابندنمیدررانومیدیوبدبختی
کهینسکیالزماتوئیوشدهطردبیرحمانشهرآنازکهالغرجهرهباسرگردانبدبختآن.ندارداهمیتی

352ص.اندجامعهآنمطرودکهکنندمیحسدوهرسرگردانستخودرغمبر
بآخرینزنیویکهبیندمیماتوئیوزندمیبدارراخودعمومیباغهماندربیکارکارگرآنسرانجام•

352ص.استرسیدهرمق
.شودمیارپدیدراهسردرپلیسمامورهپکینسهنگامهمیندردرستکهاینستدیگرجالبقسمت•

ماعاجت.استشدهمردمآزارماموروبراشتهکارینازدستامابودهبوکسقهرماناواخرهمینتاوی
آقایبیعیطهنرنماییبرایمساعدیزمینهاینهاهمهاتشاننظاهروکارگراناجتماعاتوبیکارکارگران
دادنشانباوسرانجامشهربانیماموراین.بودخطرناکایاندازهتابدنیبورزشهایاوذوقوهپکینس
.کندمیسممجراسرزمینآنقوانینبزنندایگشتهگممهاجرسربربزرگیشهردرکهچوبیچگونه

352ص



کارالینکو

مانندتاریخخودهایکتاببهتریندر.دانستراسیونالیستاینویسندهراکارالینکوبایداساسا•
نسبتکاملیدلبستگخوانندهوروانستوگیرندهبسیارویانشایبندانیخومنمعاصرمرد
آسایشونعمتیکاونظردرآزادیحتیوزندمیبهمویقهرمانانونویسندهبه

354ص.مادیست
جالبنیزاربازدداستانبردارددرسیبریدررااوتبعیدزمانخاطراتکهداستانهاییمیاندر•

وبودهومربوطابانیزچخوفداشتهگورکیماکسیمباویکهروابطیازگذشته.استتوجه
354ص.تاسبودهمعتقدباوچخوفکهپیداستهستکارلینکوموزهدرکهاسنادیمیاناز
برشهریکرانروشنفچهرهازنقابکهدانستکارالینکوآثاربهترینازمیتوانراداستاناین•

در.نیستخوفناکچیزیداستاناین.اندخزیدهآرامزندگیازایگوشهدرکهداردمی
خودرشدونموبهجامعهبودمحالکردنمیسراگرکهتوفانیستنمایندهوشدهچاپ1903
358ص.برسد

زعضویتاپسندیدنمیوقتدولتکهازآثارشبرخیبواسطهراگورکیماکسیم1902در•
359ص.کردپرخاشسختکارالینکووکردندخارجروسیهعلومفرهنگستان



کارالینکو

بیستنزدیکونوشتهمجلدچهاردرکهاستمنهمعصرمردتاریخوی،آثارمهمترینازیکی•
رسانیدهبپایاناوستحالشرحکهراکتاباین1905تا1902از.استکردهکارآنسرسال
میارکازدستگاهیگاهاینکهمگربودآننوشتنمشغولزندگیروزهایآخرینتاواست
361ص.شدآزادتبعیدگاهازکهسالییعنیاسترسانده1885سالتاراوقایع.کشید

وانتشاریافته1914درکهمجلدستنهشاملاوکلیاتواستبزرگیگنجینهآثارشمجموعه•
ازمهنییکاینتازهوهستآنهامیاندرادبیانتقادوروزنامهومقالهوادبیقطعه200ازبیش
اردادهانتشکامالرامنمعاصرمردتاریخشورویدورهدر.استنوشتهویکهاستچیزیآن
میاندرایبودنشدهچاپنویسندهزندگیدرکهمقاالتیومطالعاتوداستانهاازبسیاریواند

364و363ص.شدمنتشراخیرسالهایدرینبودشدهگمبودنایابکهانتشاراتی



گارشین

ازجهان1888دروآمدجهانبه1855درکهگارشینویچمیخائیلووسیولود•
در.استبودهروسیهنوزدهمقرندومنیمهزبردستنویسندگانازرفت
ص.کردغازآنویسندگیبهبوددبیرستاندرهنوزکهزمانیدرسالگیهفده
365

آغازمانهازویروحیاتتعادلوبودشگفتیمایهدرکودکینویسندهاین•
365ص.میکردبینیپیشراخطری



گارشین

اینبرابردراجدکههستسرباری«ترسو»داستاندرجملهآنازاستافتادهپیشتالستویازویگاهی•
آنبی.ندمیپرخاشبکشدراخودجنسانهمازیکییابدهدکشتنبهراخودیااندکردهوادارشکه
میرابریبسادگیسترویازکهخاصیدالوریبادستدرتفنگکنندآزادمردنوظیفهازرااوکه
.کند

کارخانهبازدیدردوستدیدودوستکهریابینیننخستینداستاندر:گارشینهایداستانازهایینکته•
ضربتتادادهتکیهلوالییوسطبمیلهراخودسینهوزدهزانوایکورهدرکهبیندمیراکارگریای
مینفرینراخودهنرکهشودمیدلزدهمنظرهازینچنانوی.بکندخمآنرابتواندکارگرسرپتکهای
367ص.کشدمیدستآنازوکند

کهتمردیسباشدنویسندهخودمظهرنمایدمیچنانکهاوداستانهایپهلوانانترینجالبازیکی•
نیکبهیامیدنهشود،میروبروبازندگیخویشناتوانیدردناکحسیباوعذابستوبرنجمحکوم
کشمکشازارددزادگانبآدمینسبتمفرطیعشقآنکهضمندروداردراخوشبختیتوانایینهوبختی
367ص.بیزارستنیز



وپرستهکهننویسندگانداستایوسکیوگوگلازپیروینوزدهمقرنازدورهایندرمجموعدر•
ورساندکمالحدبدوبارهراسبکاینتالستوی.بودندکردهترکرارئالیسمیکبارهسمبولیست

هماننیزخوفچ.بردپایانبهتالستویبودکردهآغازداستایوسکیکهراکاریگفتتوانمی
شهرهایمقدیدالورانونوادگانازسلسلهیکوی.بازگشتبعقبگاهیگاهتنهاورفتراهراه

وودهنبروگردانروزانهزندگیازهرگزضمندروکردهوصفراروسیهروستاهایوکوچک
اندمردهشاوجانشینپیروراخدبحقاندبودهاوعصردرکهجوانینویسندگانجهتهمینبه
نهاستآآثارازپرزمانآنمجالتکهاندبودهرئالیستعدهیکجواننویسندگاناینمیاندر•

بردهامروزردیگآنهاازبسیارینامچنانکهاندداشتهتوجهبدانهاروزانهحوادثبعنوانتنهامردمو
368ص.شودنمی


