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ﻧﯾﮑوﻻی واﺳﯾﻠﯾوﯾﭻ ﮔوﮔول *

»ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧوﯾﺳﻧده ھﻣﺎﻧﻧد ﮔوﮔول ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی دروﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت ،ﭼﮫ ﺷﻧﺎﺧت و ﭘﯾﺷرﻓت
ﻣﻌﻧوی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدون ﭼﺷم اﻧداز ھﺎی ﻧو ،و ﮐﺷف اﺳرار ﻧﺎ ﻣﻧﺎھﯽ ﺟﮭﺎن از ﺗﺻور ﺑﯾرون اﺳت.
و اﯾن ھﻣﺎن اﺻﻠﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﺎم ،ﺑﮫ ﺗﻼش در ﺟﮭت درﯾﺎﻓﺗن ﻣﻌﻧﺎی ﺑرﯾن ھﺳﺗﯽ ﺑﺷر ،و ﺑﮕوﻧﮫ
ﺧﺎص ،ھﺳﺗﯽ ﻓرد وا ﻣﯾدارد) «.ﭼﻧﮕﯾز اﯾﺗﻣﺎﺗف(

ﻧﯾﮑوﻻی واﺳﯾﻠﯾوﯾﭻ ﮔوﮔول ﺳﻧت ﮔذار روﻣﺎن ﻧوﯾﺳﯽ و رﯾﺎﻟﯾزم اﻧﺗﻘﺎدی در ادﺑﯾﺎت روﺳﯾﮫ اﺳت .ﺳﻧﺗﯽ
ﮐﮫ ﺳﭘس ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗوﻟﺳﺗوی ،ﺗورﮔﻧﯾف ،داﺳﺗﺎﯾﻔﺳﮑﯽ و ﭼﺧوف اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﻟذا ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
داﺳﺗﺎﯾﻔﺳﮑﯽ ﮔﻔت» :ﻣﺎ ھﻣﮫ از زﯾر ﺷﻧل ﮔوﮔول ﺑرآﻣده اﯾم«.
ﮔوﮔول در ﺳﺎل  ١٨٠٩در ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده زﻣﯾﻧدار روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣد .ﺗﭘﮫ ھﺎی ﭘﯾﭻ در ﭘﯾﭻ و ﺳﺑز
اوﮐراﯾن ﺷور روﻣﺎﻧﺗﯾزم و اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﯽ را در ذھﻧش ﺑﯾدار ﻧﻣود .او ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﻣﻧظوﻣﮫ »روﺳﯾﮫ زﯾر
اﺷﻐﺎل ﺗﺎﺗﺎر ھﺎ« و داﺳﺗﺎن »ﺑرادران ﺗوﯾردﯾﺳﻼوﯾﭻ« در ﺳرﺗﺎﺳر روﺳﯾﮫ ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت .ﺑﯾﻌداﻟﺗﯽ،
ﭘﻠﺷﺗﯽ و اﺳﺗﺑداد ﺗزاری در آﺛﺎر او ﺗﺻوﯾر ﺷده اﺳت» .ﺑﯾﻌداﻟﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺻﯾﺑت در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ
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اﺳت ،ﮐﮫ ﻗﻠﺑم را ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﯽ آزارد» «.ارواح ﻣرده« ﯾﺎ »ﻧﻔوس ﻣرده« اﺛر ﻓﻧﺎ ﻧﺎﭘذﯾر و
ﺷﮭﮑﺎر ﺟﺎودان اوﺳت .اﯾن اﺛر ﺑﺎ ﮐﻣﯾدی اﻟﮭﯽ داﻧﺗﮫ و دن ﮐﯾﺷوت ﺳرواﻧﺗس ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻣوﺿوع و
ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺷﺧﺻﯾت ﺷﺑﺎھت دارد .طرح ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ اﯾن روﻣﺎن را ﭘوﺷﮑﯾن ﺑرای ﮔوﮔول ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده
ﺑود .در ﺳﺎل  ١٨٣٧ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ در ﺷﮭر روم از ﻣرگ ﻧﺎﺑﮭﻧﮕﺎم ﭘوﺷﮑﯾن ﺧﺑر ﯾﺎﻓت ﮔﻔت» :اﯾن اﺛرم ﺑﮫ
اﺳﺎس ﺗوﺻﯾﮫ ﭘوﺷﮑﯾن ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده ،ﮐﺎر ﺣﺎﺿرم »ﻧﻔوس ﻣرده« آﻓرﯾده اوﺳت«.
ﺟﻠد دوم روﻣﺎن را ﮔوﮔول در ﺣﺎﻟت ﺑﺣران ﻋﻣﯾق روﺣﯽ ﺳوﺧﺗﺎﻧد ،وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی را ﮐﮫ ﻗﺑﻼً
ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود از آﺗش در اﻣﺎن ﻣﺎﻧد.
ﻗﮭرﻣﺎن اﺻﻠﯽ »ﻧﻔوس ﻣرده« ﭼﯾﭼﮑوف اﻧﺳﺎن ھرز و ﻓروﻣﺎﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد اھرﻣن ﺣﯾﻠﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﻓد ﺗﺎ
ﺛروﺗﻣﻧد ﺷود .آز وﻟﻊ و دﻧﺎﺋت او را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ھر ﻧوع وﻗﺎﺣت و ﺗﻼش ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ وا ﻣﯾدارد ،ﺗﺎ ﺑداﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﺳوداﮔری را ﺑﮫ دﺧﻣﮫ ھﺎ ﻣﯾﺑﻠرد ،و ﺑرده ھﺎی ﻣرده را در ﮔور ھم آرام ﻧﻣﯽ ﮔذارد.
در روﻣﺎن »ﻧﻔوس ﻣرده« ﮔوﮔول ،زﻧده ﮔﯽ روزﻣره و ﺳﺗﻧﯽ روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﺑﯾروﮐراﺳﯽ و ﻋواﻣﻔرﯾﺑﯽ
ﺗزاری را ﮐﮫ ھﻣﭼو ﮐوه ھﺎی ﯾﺦ ﺑر زﻧده ﮔﯽ ﻣردم روﺳﯾﮫ ﮔراﻧﯽ ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﺑﯽ ﭘﯾراﯾﮫ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .اﯾن روﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾش ﮔﺎھﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﮔوﻧﮫ ﮔون اﺳت.
ﺷﻧل )ﺑﺎﻻﭘوش( داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه ﻣﻌروف اوﺳـت .ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎن اﮐﺎﮐوﯾﭻ ﻧﺎم دارد ،ﻣرده ﺑﺎ ﺗﻧﻘﺎض
روﺣﯽ ،در ﻣرداب ﻓﻘر ،ﻧوﻣﯾدی و ﻣﺣروﻣﯾت اﻧدر ﺷده .اﯾن داﺳﺗﺎن او را ﻣﻧﺗﻘدﯾن ھﻣﺎﻧﻧد »ﮔﻠوﺑﻧد« ﻣو
ﭘﺎﺳﺎن دارﻧده ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .ازﯾن داﺳﺗﺎن ،ﭼﺧوف ،ھﻣﯾﻧﮕوی ،اﻧدرﺳن و
دﯾﮕر ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ﺑﮭره ﺑرده اﻧد.
ﭼرﻧﯾﺷﻔﺳﮑﯽ ﻧوﯾﺳﻧدۀ آﻧرا ﭘدر ﻧﺛر و داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه روﺳﯾﮫ ﻧﺎﻣﯾد .از آﺛﺎر دﯾﮕر ﮔوﮔول ﺑﯾﻧﯽ ،ﮔﺎدی ،ﻗﻣﺎر
ﺑﺎزان )ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ( و ﻣﻔﺗش دوﻟﺗﯽ )ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ( اﻧد.
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