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   *  نیکوالی 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

ای برین ھستی بشر، و بگونھ و این ھمان اصلیست کھ ما را بھ گونھ عام، بھ تالش در جھت دریافتن معن

  )چنگیز ایتماتف( ».خاص، ھستی فرد وا میدارد

سنتی . سنت گذار رومان نویسی و ریالیزم انتقادی در ادبیات روسیھ است نیکوالی واسیلیویچ گوگول

لذا تصادفی نیست کھ . ادامھ یافت چخوفو  داستایفسکی، تورگنیف، تولستویکھ سپس بھ وسیلھ 

  ».ما ھمھ از زیر شنل گوگول برآمده ایم«: گفت داستایفسکی

تپھ ھای پیچ در پیچ و سبز . در یک خانواده زمیندار روستایی بدنیا آمد ١٨٠٩در سال  گوگول

روسیھ زیر «او با نوشتن منظومھ . دوستی را در ذھنش بیدار نموداوکراین شور رومانتیزم و انسان 

بیعدالتی، . در سرتاسر روسیھ شھرت یافت» برادران تویردیسالویچ«و داستان » اشغال تاتار ھا

بیعدالتی بزرگترین مصیبت در جامعھ انسانی «. پلشتی و استبداد تزاری در آثار او تصویر شده است
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اثر فنا ناپذیر و » نفوس مرده«یا » ارواح مرده« ».ھمھ چیز می آزارداست، کھ قلبم را بیش از 

این اثر با کمیدی الھی دانتھ و دن کیشوت سروانتس چھ از لحاظ موضوع و . شھکار  جاودان اوست

برای گوگول تھیھ نموده  پوشکینطرح مقدماتی این رومان را . چھ از لحاظ شخصیت شباھت دارد

این اثرم بھ «: کھ در شھر روم از مرگ نابھنگام پوشکین خبر یافت گفتھنگامی ١٨٣٧در سال . بود

  ».آفریده اوست» نفوس مرده«اساس توصیھ پوشکین نگاشتھ شده، کار حاضرم 

جلد دوم رومان را گوگول در حالت بحران عمیق روحی سوختاند، ولی برخی نسخھ ھای را کھ قبالً 

  .بھ چاپ فرستاده بود از آتش در امان ماند

چیچکوف انسان ھرز و فرومایھ است کھ مانند اھرمن حیلھ می بافد تا » نفوس مرده«قھرمان اصلی 

آز ولع و دنائت او را بھ انجام ھر نوع وقاحت و تالش ضد انسانی وا میدارد، تا بدانجا . ثروتمند شود

  .کھ سوداگری را بھ دخمھ ھا میبلرد، و برده ھای مرده را در گور ھم آرام نمی گذارد

گوگول، زنده گی روزمره و ستنی روستایی و بیروکراسی و عوامفریبی » نفوس مرده«در رومان 

تزاری را کھ ھمچو کوه ھای یخ بر زنده گی مردم روسیھ گرانی میکردند، بھ زبان ساده و بی پیرایھ 

  .این رومان نمایش گاھی از شخصیت ھای گونھ گون است. می نمایاند

قھرمان داستان اکاکویچ نام دارد، مرده با تنقاض . وتاه معروف اوسـتداستان ک) باالپوش(شنل 

 مو» گلوبند«این داستان او را منتقدین ھمانند . روحی، در مرداب فقر، نومیدی و محرومیت اندر شده

ازین داستان، چخوف، ھمینگوی، اندرسن و . پاسان دارنده عالی ترین تکنیک داستان کوتاه دانستھ اند

  .ده گان سده بیستم بھره برده انددیگر نویسن

از آثار دیگر گوگول بینی، گادی، قمار . نویسندۀ آنرا پدر نثر و داستان کوتاه روسیھ نامید چرنیشفسکی

  .اند) نمایشنامھ(و مفتش دولتی ) نمایشنامھ(بازان 

 Googleبرگرفتھ از  نیکوالی واسیلیویچ گوگولتصویر  * 
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