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 پیشگفتار بر انتشار جدید
میدان مبارزۀ مانند یک َدَرفش بلند در  پس از گذشت یک قرن،در اینجا با شخصیتی سر و کار داریم که 

نام دیگر پرولتاریا و دشمن همیشۀ زندۀ « لنین» در طول قرن گذشته برجا مانده است.طبقاتی همچنان پا
در جناح  هاپرولتری، چه آنهای ضدانواع و اقسام نیروها و گرایشدر کشور ما نیز اکنون و  .بورژوازی بود

که  داریسرمایه ر جناح چپد ی دیگرهاآنکنند و چه دفاع می سلطنت سرمایهاز  پروابی کهراست 
« اول سرنگونی، بعد مبارزۀ طبقاتی» ارتجاعی   استراتژی قالبدر  جویی طبقاتی خود راآشتی روی ودنباله

دست به کار شعبده و یا  دهند، دشنام میآورندرسند کف بر دهان میلنین می به ، وقتیکنندبندی میفرمول
  . شوندجعل می

زنده و گیرای اوان زندگی  نامۀزندگی بار، کهحال خشک و کسالتنه یک شرح پیش رو داریدکتابی که 
نویسنده در حین پیگیری خط  اصلی  ترین انقالبیون طبقۀ کارگر است.یکی از بزرگوالدیمیر ایلیچ لنین، 

در نظر دارد که از ها و تربیتی را حوادث، خصلت ی اجتماعی،زمینه زندگی لنین از خردسالی تا جوانی، آن
انقالب  نخستینرهبر « والدیمیر لنین»ها، ساله، معاون اول مجلۀ خانگی  خانۀ اولیانوف 9« کوبیشکین  »

از این حیث کتاب پیش  رو برای هر انقالبی پیر یا جوان جالب توجه خواهد  سازد.پیروزمند پرولتری را می
 بود.

به خوبی اثر  ،در عین اختصار عصر لنین بودهگر نویسنده که خود یکی از مؤثرترین انقالبیون هماز سوی دی
را به تصویر بر ذهن و عمل جوانان و روشنفکران روسیه در انتهای قرن نوزدهم  اوضاع سیاسی و اجتماعی

های تب و تاب توالی دوره: نیز آشنا هستند هایی را دید که حتی امروزن نشانهتواکشد. در اینجا میمی
 تاب یاوتب این که های مختلف فعالیت سیاسی و اجتماعیشکل نیز مبارزاتی و رکود و یأس پس از آن و

های های درونی  پویشنقاط ضعف و خصلتتواند از این حیث کتاب پیش  رو می دهند.را بازتاب می یأس
را آشکار کند. روشنفکراندانشجویان و 





 

 زادگاه
های موسوم به الب، ساخت اداری کهن کشور را نیز، مثل بسیاری چیز دیگر، دگرگون کرد. ایالتانق

و نیم، با بافت رژیم سیاسی، که در دوران سلطنت کاترین دوم ایجاد شده بودند و در طول یک قرن  1گوبرنیا
 -د دادنرا تشکیل میهای فرعی خود طبیعت درآمیخته بودند که انگار بخش چنانآنو ادبیات کشور  رسوم

که در آن لنین آینده، دوران کودکی و عنفوان  2باری همین ایاالت، سر به نیست شدند. گوبرنیای سیمبرسک
شباب خود را گذراند، بخشی از منطقۀ پهناوری بود که ولگا، این ملکۀ رودهای روس، آن را به هم پیوند 

 . کردمیو بر آن حکومت  دادمی

ولگا از مادر زاده باشد، پیوسته در کنارش تصویر رود را در کنار خود دارد. یکتایی و  هر کسی که برکرانۀ
هایش نهفته است: کرانۀ راست، سدی بلند و کوهستانی در برابر آسیا؛ کرانۀ چپ، زیبایی رود در تضاد کرانه

آئینۀ آرام رود، خورد. در ارتفاع پانصد پایی سوی خاور بیکران آهسته شیب میدشتستانی یکدست که به
های ولگا ترین  تمام پایتختترین و کهنهافتادهافرازد که بر روی آن سیمبرسک، این عقبای قد برمیتپه

. این بلندی کوچک، بین دو رود، یعنی ولگا و گسترده استهای سرسبزش را های سرگردان و باغخیابان
گرچه این دو رود هفتاد میل به موازات یکدیگر . کندمیای خاکی ایجاد ، فاصله*شاخۀ فرعی آن سیویاگا

جهت این دو، درست عکس یکدیگر  -ه و بوالهوسی زمین را در این نقطه بنگر کت -ن کنند، لکحرکت می
سوی شمال. عالوه بر این، در سیمبرسک، سیویاگا سوی جنوب جاری است، سیویاگا بهاست: ولگا به

 گستراند.های راست هر دو رود میعماًل خود را بر کرانهکه شهر  شودمیبه ولگا نزدیک  چنانآن

، 1869به سیمبرسک در سال  †، یعنی زمان انتقال خانوادۀ اولیانوفشودمیدر زمانی که داستان ما شروع 
های وسطای سیمبرسک دویست و بیست سال داشت. مردمان روسیۀ کبیر، به سرسختی تمام، در گستره
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† Ulyanov 
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کردند. آنان و تاتارها آن را اشغال کرده بودند، نفوذ می †، موردواها*هاودی چواشثروتمند ولگا که به این ز
افراشتند. در سالی راندند و قالع چوبی برمیسوی شرق میکردند، چادرنشینان را بهها را غصب میزمین

راست ( دست یافت، به دستور تزار مسکو، سیمبرسک بر کرانۀ 1648اش )"که انگلستان به "شورش بزرگ
بارویی نظامی علیه بومیان. این  مثابهبهولگا پی نهاده شد تا هم مرکز اداری مناطق مستعمره باشد و هم 

پاسدارانی سیار بودند، بلکه نیز برای حکومت تزاری،  تنهانهنشینان، مرزبانان و قزاقان، حلقۀ وسیع مستعمره
تمام  و خالصه -ش بان، سربازان و منشیان سرکآمدند. چرا که رعایای اربابه منزلۀ تهدیدی به حساب می

طلبان و انشعابیون از هر نوع، و تفرقه -د کنار بیاین توانستندنمی پترزبورگاشخاصی که با مسکو و بعدها با 
آوردند. در اینجا، در فضاهای ولگا، مرز روی می ینبه همکاران معمولی نیز، کم از جنایت چنداننهتعدادی 

، واحدهای منظم زدندمیو حکام محلی صدمه  ‡داند. به بازرگانان، بویارهاجوالن میراهزنان سرکش 
کردند و مردمان مأموران وصول مالیات را لخت می. زدندمینظام تشکیل داده به شهرها شبیخون سواره
ۀ اغماض زده به عالمت قدردانی، بر خساراتی که خود از دست این دزدان سرگردنه دیده بودند، به دیدستم
 کردند.هایشان به تجلیل و نیکی یاد مینگریستند و از آنان در ترانهمی

در این شهر به وقوع §ریزی سیمبرسک، شورش معروف استپان رازینکمی بیش از بیست سال بعد از پی
ی شماری آزادمرد مسلح به دور خود جمع کرد "تا نسل نجبا و بویارها را از روپیوست. این مرد تعداد بی

های ولگا و دریای خزر، پیروزی وحشتناکی به دست آورد و زمین براندازد" و به مدت پنج سال در کرانه
کی پس از دیگری، شهرهای ی - 4و سامارا **، ساراتوف3مسکو را غرق در دهشتی هذیانی کرد. تزاریتسین

های بویارها در برابر یورش شورشیان تسلیم شورشیان شد. سیمبرسک مقاومت کرد. نجباء و نوچه -ا ولگ
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به نجات آنان شتافت. در اینجا، در جوار سیمبرسک،  *ایستادگی کردند تا اینکه نیروهای ارتشی از غازان
های ولگا را رانهجات شورشی از ارتش تزار که آموزش اروپایی دیده بود، شکستی فاحش خوردند. کدسته
های دار از دید محو کرد؛ هشتصد نفر به دار آویخته شدند. خود رازین را که سراسر زخمی بود، به چوبه

های در کرانه تنهانهاش کردند. لکن خاطرۀ رازین، اسارت به مسکو بردند، و بنا به رسم آن روزگار، چهار شقه
، جایی که شورشیان اردو زده بودند، امروز †ای نزدیک کامیشینهروسیه زنده ماند. تپه ولگا، بلکه در سرتاسر

ترین های توده، رازین یکی از محبوبشوند. در حماسه" خوانده می‡نیز به یاد او "ارتفاعات استنکا رازین
خواندند که شاعران انگیزی میهای خیالفکران رادیکال، با هیجان تمام، ترانهها است. روشنشخصیت
 ربارۀ "استنکا" سروده بودند.رادیکال د

، دشبعدها، صد و چند سالی بعد، در دوران کاترین، موقعی که فرانسه به انقالب کبیر خود نزدیک می
که در رأس  5بار در قالب قزاقی از ُدن به نام یملیان پوگاچفطوفان دیگری سراسر ولگا را فرا گرفت، و این
ها را یکی پس از دیگری تسخیر کرد و گرچه به سیمبرسک قشونی بزرگ از ناخرسندان و شورشیان، شهر

وارد نشد، لکن از جنوب تا تزارتسین پیشروی کرد. در این شهر ارتش  دولت او را در هم کوفت، دوستانش 
به او خیانت کردند، و سرانجام پوگاچف، در قفسی آهنین به مسکو فرستاده شد و در آنجا به همان سرنوشتی 

 چار شده بود، گرفتار آمد.که رازین به آن د

. این دو شورش، دهدمیاین دو شورش ولگا، سنت انقالب روستایی  اصیل روسیۀ کهن را تشکیل 
که  کندمیشان، مردم را به آسایش نرساندند. قانون آهنین تاریخ چنین حکم رغم وسعت و حدود عظیمعلی

منزلت و مقام یک انقالب واقعی دست  به تواندنمیاگر یک شورش روستایی به حال خود گذاشته شود 
ای جدید که سلسله شودمییابد. شورش روستایی، حتی زمانی که پیروزی کامل به دست آورد، تنها قادر 
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بر سر کار آورد و اقشار فئودالی جدید به میان نهد. سراسر تاریخ چین کهن چنین است. جنگ روستایی تنها 
تواند بدل به وسیلۀ دگرگونی اجتماعی شود. لکن شهرهای می تحت رهبری یک طبقۀ انقالبی  شهرنشین

گونه نیروی مترقی در اختیار و مالزمان آنان بودند، هیچ *صرفًا تلنباری از نجبا، دیوانیان که روسیۀ کهن
های های هفدهم و هجدهم، ولگا لکههای شگرف قرننداشتند. به همین دلیل پس از هرکدام از این جنبش

 داران، بیش از پیش بر سنگینی خود افزود.های تزار و زمینو در دریای خزر ریخت و ستم خون را شست

در هر دو شورش، سیمبرسک، مقاومت کرد. بدون تردید، یکی از دالیل این مقاومت، ویژگی خاص  
 آن لنین در که ای قوی برای بویارها و نجبا کرده بود. این شهر ولگای وسطیشهر بود که آن را بدل به النه

هم در دوران انقالب  -بار چشم به روی نور روز گشود، نقش ارتجاعی خود را تا پایان بازی کرد نخستین
 اکتبر و هم بعدها در جنگ داخلی. 

سراسر روستایی بود و گوبرنیای سیمبرسک، عصارۀ واقعی روسیۀ کهن بود. حتی  تقریباً روسیۀ کهن،  
ز روزگاری که وصفش گذشت، جمعیت شهرنشین، کمتر از هفت بعد ا سالیسدر اواخر قرن گذشته، 

 ییروستادرصد کل جمعیت گوبرنیا بود و حتی این میزان کم، از نظر کیفی، فرق چندانی با جماعات 
تر بود. روستاییان ها، تضادهای اجتماعی، حتی از این هم آشکارتر و مدهشها و جنگلنداشت. در جلگه

 سومیکمعتنابهی، از نظر زمین، از روستاییان سایر مناطق ولگا، فقیرتر بودند.  یزانبه م، سیمبرسک
چیزترین دسته را فقیر و دارای مزارع واقعًا گدایی. بی یراستبههای روستایی فاقد اسب بودند، یعنی خانواده

لی و بهتر در های اصیوغی مضاعف بر گرده داشتند. زمین که دادندتشکیل می -ا هیر روسیغ -ن بومیا
تر به ها به نجبا تعلق داشت. نقشۀ جنگلی گوبرنیا حتی شومداران بود؛ هفتاد و سه درصد زمیندست زمین

جنگل، بیش از نیمی تیول، متعلق به خانوادۀ تزار بود و در حدود یک  †آمد: از شانزده میلیون جریبنظر می
به روستاییان که نود و پنج درصد جمعیت را تشکیل  هاداران. یک پنجاهم این زمیناش متعلق به زمینسوم

                                                                        

* Bureaucrats 
 است. 4.047معادل  acreآمده است. هر  acreمیلیون  4در اصل  †
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از سبعیت فئودالی نفرت کند، باید در سیمبرسک به  خواستمیدادند تخصیص داشت. واقعًا اگر کسی می
 آمد. دنیا می

تمام، ساخت اجتماعی گوبرنیا، و در حقیقت  وضوحبهدید که شهر، حتی یک تماشاگر تصادفی نیز می
متمایز بود: بخش  کامالً . سیمبرسک قدیم مشتمل بر سه بخش کردمیر خود منعکس سراسر مملکت را د

نجبا، بخش بازرگانان و بخش مربوط به اهالی شهر. بهترین بخش، یعنی بخش نجبا، قلۀ تپه را که "تاج" 
ابلوها ، اشغال کرده بود. کلیسا، ادارات دولتی، مدارس و گردشگاه در این نقطه قرار داشت. تشدمینامیده 

. منازل دادمیخانۀ نجبا" و "گرمابۀ نجبا" را نشان نه فقط "تاالر انجمن نجبا" و "پرستاری نجبا"، بلکه "میهمان
روهای جدید قرار داشت؛ منازلی که محصور به باغستان بود و تا های وسیع، با پیادهداران، در خیابانزمین

 غروب در گردشگاه باالی رودخانه، دستۀ موزیک نظامی نشینان روستایی. به هنگامحدودی شبیه به ارباب
 نواخت.برای مردم مرفه این بخش موسیقی می

های کردی، آری، ولگا، با فقر، بیماریخود ولگا، اگر از گردشگاه بیست مایل در هر جهت نگاه می
های ر مرکب از آبنظیبانانش، آری همین ولگا، به دورنمایی بیمسری، بردگی روستاییان و کار شاق کرجی
هایش که تا دوردست و در آن سوی رودخانه، دشتستان شدمیرام و آرام و جزایر جنگلی کوچک تبدیل 

 آمد.یافت، به چشم میگسترش می

زادۀ سیمبرسک تقدیم مام میهن کرد چندان هم کم نبود، رتبه که طبقۀ نجیبتعداد دیوانی و لشکری عالی
بالید. مورخ می *ای دست نیافت. تاج بیش از همه به وجود کارامازینام برجستهکدام از آنان به مقلکن هیچ

های شالق" را بیان با سادگی پر وقار خود "لزوم استبداد و دلبری †دار پوشکینکسی که بنا به گفتۀ نیش
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و پس از بود، سخت به ناز بار آمد  نظرکردگاناز  *این مورخ رسمی که در زمان حیات نیکالی اول .کردمی
و پرنده و  یاهوگگلبا آب و هوا،  که مرگش، در زادگاه خود صاحب پیکرۀ یادبودی شد. این الهۀ عتیق تاریخ

خزنده و خالصه همه چیز منطقۀ ولگا سخت بد آهنگ بود، در میان مردم شهر به "زنی از آهن لخته" شهرت 
یل مریم مقدس غازان وارد سیمبرسک داشت. زنان روستایی وقتی که برای استقبال ساالنۀ خود از شما

لوحی مجسمۀ خواندند، چرا که از روی سادهشدند، با حرارت زیاد در برابر الهۀ ملحد تاریخ دعا میمی
 گرفتند. عوضی می †الهۀ تاریخ را با َسنت باربارای شهید

در آن زمان یک  که ‡ریزتزیها را افراد بلوهای میوه پوشانده بود. بسیاری از این باغهای تپه را باغدامنه
کرده بودند. آن سوی رود کوچک سیمبرسک که شهر را از وسط  وزرعکشتفرقۀ مذهبی تحت تعقیب بود، 

 سودنمکگنه و کتیران، ماهی گنه یشبازارهاجمعه، میادین تجارت قرار داشت. جایی که در کردمیدو نیم 
ها زیر گرد و خاک گردان، شیرینی و تنقالت دیگر، در بیرون مغازهو خشک ولگا، گردۀ نان گندم، تخم آفتاب

، آرد، ودکا، خشکبارین تجار ا -ن های بازرگانی در اطراف میدان متمرکز بود. بازرگانا. فعالیتشدمیتلنبار 
کردند. برخی از آنان به این ت، زندگی میهای سنگین داشدر منازل بسیار مستحکم که قفل -ر غله و الوا

 د وهای باالتر و اشرافی تپه دوخته بودنکردند و چشم به بخشزودی با صدها هزار روبل داد و ستد می
های خرد ها و کومهسرانجام اهالی گمنام و لگدکوب شدۀ شهر بودند که در حومۀ شهر سکنی داشتند. کلبه

هاشان، اتفاقی و در این سوی و آن دانیها و مرغجای پنجره، با کفترخان هایی در دیوار بهآنان، با شکاف
های تنگ و پیچاپیچ و در میان ها و کوچهها، تنها و ُگله به ُگله، در خیابانها و یا بلندیسو، در گودی

با پشم و  و مادر، پدریبهای هایی کثیف و استخوانی و سگهای لرزان و متزلزل، افتاد بود. خوکبافنرده
کمی دورتر دهکدۀ  د وبخشیدنآور شهر را در برابر تماشاگر جان میپوست  در هم، این دورنمای چندش

 .شدمیزده بود، از منطقۀ جنگلی و یا مرغزار شروع فالکت شهریینپابه اندازۀ  که روستایی
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های ولگا، جایی اینجا بر کرانهویژه در رحم و کریه بود. بهاین بربریت اجتماعی  دیر آمدۀ روسیۀ کهن، بی
خواست. که در آن جنگل، این گاهوارۀ دولت روس بزرگ، با جلگۀ چادرنشینان به مقابلۀ خصمانه برمی

روابط اجتماعی نه صیقل و پرداخت داشت و نه دوام؛ این روابط شبیه بناهای ساده و زشتی بود که 
هم کرده رعنوان پناهگاه هستی خود سل، بهجنگ نشینان روس، از درختان به شتاب افکنده شدۀمستعمره

سوخت و بودند. شهرهای چوبی روسیه نیز داغ چیزی گذرا را بر پیشانی داشت. این شهرها، متناوبًا می
 تقریباً ، آتش عظیم، نه روز مداوم 1864. در سال شدمیدیگرباره به پا  و بعد به شتاب شدمیخاکستر 

های آتش جان سپردند. ولی در عرض چند سال د. صدها نفر در شعلهکر سیمبرسک را ویران چهارمسه
طور کلی پا خاست. با وجود این، بهققنوس  چوب صنوبر، با بیست و نه کلیسا، دیگربار از میان خاکستر به

بود. این گوبرنیای  هزار 30اش هنوز کمتر از ، جمعیت1870سیمبرسک، رشد بطئی داشت. در سال 
خراشید، نه نیاز و نه آن قدرت را داشت که بار شهری اش میزمین را با خیش  چوبی کهنه که ابتدایی و گرسنه

. تپۀ قدیمی بدل شدمیبزرگ را به دوش بکشد. در بهار، انگار به جبران این همه رنج، سیمبرسک خیلی زیبا 
آویخت. شهر می های سیب از فراز قبۀ مغرور. عطر یاس، گیالس و شکوفهشدمیبه باغستانی شکوفان 
پوشاند. و دو یا سه میلی از اطراف را می شدمیهایش لبریز ، از کرانهزدمیها چشمک ولگا از انتهای خیابان

نمود. لکن . برای ساکنان سابق تاج، این شهر بهشتی گم شده میزدمیها بلبل چهچه شب در باغستان
و شهر  کردمیسوزاند و خاکستر بز را میهای سرس. آفتاب باغستانشدمیجشن بهارۀ طبیعت سپری 

سره به گل . خاکی که در پاییز  بارانی، یکگرفتمیها قرار ها و کوچهفراموش شده در معرض خاک خیابان
دربارۀ موطنش سیمبرسک  6خفت. گونچارفو در زمستان زیر فرش سنگین برف می شدمیتبدیل 

 نویسد: "شهر نیست، گورستان است، همچون بقیۀ شهرها."می

بال، با خوراک و شراب فراوان ادامه داشت. قطعًا چیزی نبود که انسان به سوی در ارتفاعات، زندگی فراغ
یت آن شتاب کند. این تصادفی نبود که گونچارف، مردی که در سیمبرسک متولد و بزرگ شده بود، شخص

را خلق کند. تیپی  -ر باجنبشی سعادتین تجسد کامل بطالت اشرافی و وحشت از کار و بیا -ف آبلومو
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عیتی از میان نرفت و در واقع ر -ب اربا با مرگ که *عیتیر -ب راستین و اصیل از روسیۀ قدیم، محصول اربا
و نهصد  پترزبورگیلومتری برنیفتاده است. سیمبرسک در هزار و پانصد ک کلیبهحتی امروز هم نسلش 

ای دوبار منتشر که هفته †آهن بود. نشریۀ رسمی اخبار گوبرنیافاقد راه 1880کیلومتری مسکو، تا پایان دهۀ 
راستی که این ، تنها روزنامۀ سیاسی شهر بود. تا پایان قرن گذشته شهر از وجود تلفن خبر نداشت. بهشدمی

 اسر روسیه بود.در سرت ‡پایتخت نمونۀ آبلومویسم شهر

متحد ولی دشمن، یکی دیوانی و دیگری اشرافی، نفوذ موجود در شهر را بین خود  مراتبسلسلهدو 
پطرزبورگ، منبع قدرت حامی تقسیم کرده، بر شهر و گوبرنیا حاکم بودند. نخست حاکم بود که چشم سن

تی، کلیسا مقام اول را داشت. لکن در دار در برابر شبح پوگاچف بود. البته از نظر تشریفاخواب  راحت  زمین
اسقف هنوز شخصیتی تأیید شده بود و  ها ذیل تجار جای داشتند. در اولمپ سیمبرسک، فقطواقع کشیش

دولتی برای خود جدول  مراتبسلسلهروحانْی با رأی مشورتی داشت.  چیزی در حدود موقعیت حاکمی
به برای ارزش قابل شناخت انسانی مقرر کرده بود. مناصب تغییرناپذیری داشت که برای همیشه سیزده رت

کوشیدند های ظریف خون آبی اشرافی نیز، وجه تمایز نجبا بود؛ چرا که آنان میبندی سایۀ رنگجز این رتبه
از نوع اینکه در کلیسا چه کسی در کجا بایستد و  یمسائلبه مأموران نوکیسۀ دولتی به دیدۀ حقارت بنگرند. 

ایجاد ، وقع نزدیک شدن به صلیب و یا بوسیدن دست  زن  حاکم، چگونه باید باشدیا ترتیب صف، م
های جمعی خواریکه بدون استثناء به شراب کردمیهای خصمانه گیریهای شدیدی و جهتهیجان

مربوط به شرف و حیثیت خود،  حسابیهتسویافت. برای زنی پایان میگداری نیز به مشتافراطی و حتی گاه
کردند و نه از ای مشروب، نه از فک خود مضایقه میالخصوص پس از پیمانهران سیمبرسک، علیسلحشو

. کردندیمنیز خودنمایی  §های تورگینفداران، دوشیزگان نجیب قصهفک دیگران. ضمنًا در امالک زمین
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مات دولتی ران مالکان و یا زنان حسود مقادوشیزگانی که سرانجام، به حکم طبیعت به معشوقگان هوس
 شدند. بدل می

، شاعری *، وقتی که ادبیات افشاگر ما، با قدرت تمام شکفتن گرفت، مینایف1860در همان آغاز دهۀ 
آمیز که در پایتخت سرود، از موطن رادیکال که خود از نجبای گوبرنیای سیمبرسک بود، در شعری طعن

ل و اراجیف تر بود ". نجبایی که خونشان از همه رنگینخود چنین تجلیل کرد: "سرزمین ماهی خشکیده، گ 
شان، بر سر میز قمار با های فئودالیشان و حرمزنانههای الفها و شوخی"با تجمل گستاخانه" شان، بذله

ای کردند. عدههایی بودند که "به افتخار شالق" نطق میکردند. برخی از اینان از لیبرالباختن رعایا عیش می
کردند. همچنین اسقف هم بود که در موقع کلیسا بودند و آروارۀ رعایای خود را خرد میدیگر از مشتریان 

و "شیادی دیوانی" به نام مدیر مدرسه نیز بود که  گرفتمیدعا در کلیسا، مجاورها و شماسان را به باد ناسزا 
 کردند. در اوزان  به حد کافی مطنطن مینایف، هویت همۀ این اشخاص آشکارااش میتمام اهالی شهر نفرین

بود. موقعی که همین شاعر، ده سال بعد به صورت پیرمردی بیمار، متواضع و سر به زیر به موطن  تعیین شده
کدام از نجبا حاضر نشدند مراجعت کرد، هیچ -د له نسلی جدید در آن رشد کرده بوه در آن فاصک -د خو

اش نرفت. این شان را به دیداری دیگر پاسخ دهند و آخر سر هم کسی به تشییع جنازهکه دیدار او از منازل
 دانستند که چگونه از شرف سنت خانوادگی خود دفاع کنند! مرمان می

ُامین سال شورش رازین، پوگاچف و در دویست ده سال پیش از سدۀ شورش .فرارسیداما ساعت موعود 
. تزار رعایا را شدمی الغایبردگی که در نتیجۀ رشد روابط بورژوایی عمیقًا به خطر افتاده بود، باید از باال 

ی آن هایی که از ازل بر رودر مقابل آزادی شخصی خود، بلکه حتی در مقابل زمین تنهانهمجبور کرد که 
داران بود، داران پول بپردازند. عالوه بر این تزار از طریق اصالحاتی که به سود زمینکار کرده بودند، به زمین

طور ها را از چنگ رعایا به تردستی در آورد. قانون "آزادی" بدل به عملیات مالی عظیمی شد که بهزمین
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هایی که برای بازخرید پرداخت شد به اقتصاد لبار بود. عالوه بر این پومضاعف برای روستاییان خسران
دست آورند. این نجبا به داران کمک کرد تا آنها تنها چیزی را که پیوسته کم داشتند، یعنی پول نقد، بهزمین

. در پاریس، انداختندتقلید از خاطرۀ عصر طالیی، در هر جا که توانستند مجالس عیش و عشرت به راه 
ملک جمعی  های خود و یا در سیمبرسک، اینتر، در زمینکو و قدری کم زرق و برقو مس پترزبورگریویرا، 
 زادگان گوبرنیا.نجیب

داران  جسورتر، آنانی های بازخرید مثل موم آب شد. امکان تکرارش نیز در پیش نبود. زمینلکن این پول
انداختند و یا پس از مدت  7که قادر بودند خود را با مقتضیات عصر هماهنگ کنند، چنگ در زمستوواها

ای دیگر برای پسرانشان از میان تجار زن گرفتند و یا دخترانشان آهن شدند. عدهکوتاهی وارد کار ساختمان راه
خانۀ تاریخ گذاشتند. داران گام در تصفیهاز زمین تربزرگمراتب را به وراث تجار شوهر دادند. تعدادی به

ها های خانوادگی خود را با تمام جناحهای شهری و زمیندند و بعد خانهکرات رهن داهای خود را بهزمین
ی خود، "اصالحات" را نفرین های چوگان فروختند. در زمان نابودهای گچی و میدانهای پرسایه و الههو باغ

های ها را از سکنه خالی و نسل سمور و قاقم را از جنگل، اصالحاتی که مردم را نازپرورده، زمینکردند
سیمبرسک منهدم کرده بود. حتی سبب شده بود که ولگا دیگر ماهی خوب و پروار بار نیاورد. مرتجعین 

ب زمان برقراری مجدد اربا فرستادند که پترزبورگهای رسمی به خواستار بازگشت شالق شدند و یادداشت
مخفیانه به صلیب احمر انقالبی ترقی نشان دادند و  *ءها خشم خود را از بطوه است. لیبرالفرارسیدعیتی ر -

 کمک پولی کردند. طرفداران شالق به مراتب بیشتر بودند.

هایی حتی کاری شکلماندگی  ناشی از محافظهدر بخش تاجرنشین سیمبرسک، جایی که رکود و عقب
ناهنجارتر از بخش نجبا به خود گرفته بود، دوران اصالحات و معامالت ساختگی حرص و آز سنتی را 

داران و منازل شهری عتی بخشید که تا آن زمان دیده نشده بود. از این بخش بود که خریداران امالک زمینوس
های مقدس اولمپ شهرستانی حرکت کردند، ظهور کردند. این تجار  ریشو به سوی حومه عمدتاً نجبا 

                                                                        

 ُکندی و آهستگی *



 (15) لنین جوان

 

های پیزری خود را برداشته شاپو بر سر نهند و به جای پوتین، کشیدند که کپیهنوز خجالت می کهدرحالی
کفش فرانسوی بپوشند. لکن به این زودی از چاپلوسی خاص طبقۀ خود رهایی یافته بودند. به این ترتیب 

جبا، تجار و هماهنگ اما دیرپای ن چنداننهای مستقر شد که از ترکیب حتی بر تاج سیمبرسک مجموعه
رن، گونش، ویژگی روسیۀ رسمی را برای مدتی بیش از نیم قدیوانیان به وجود آمده بود و با تجسدهای گونه

 .دادمی، تشکیل 1917تا سقوط روسیۀ کهن در سال  1861عیتی در سال ر -ب اربا ییعنی از زمان الغا

رد و نفوذها سیاسی نیز همین راه پیشرفت اقتصادی از غرب به شرق، و از مرکز به سوی محیط حرکت ک
 توانستنمی دادمیافتاده را تشکیل ای از کشوری عقبافتادهرا در پیش گرفت. منطقۀ ولگا که بخش عقب

کردند مصون بماند. در ربع های واقعی که راه را برای دگرگونی انقالبی مملکت هموار میاز عقاید و کوشش
جبای با فرهنگ سیمبرسک و مشاور حقوقی دولت، یکی از شیفتگان از ن *اول قرن نوزدهم، ن.ا.تورگینف

، از پترزبورگعیتی، در یک انجمن زیرزمینی ر -ب نویسان فرانسوی و از دشمنان اربادایرةالمعارف
کردند، آماده می 1825دسامبر  14های گارد در هایی که زمینه را برای نیمه شورش معروف هنگانجمن

بدون شک در صفوفش  که طلب جوانان پیشرو نظامین قهرمانی، نومیدانه و قانونعضویت یافت. آن جوال
های نجبای سیمبرسک را نیز قرار داده بود، با رگبار گلوله تارومار شد. تورگینف که به چشم و چراغ خانواده

دربارۀ روسیه، در  خارج از روسیه فرار کرده بود، غیابًا به مرگ محکوم شد. بعدها او با کتابی به زبان فرانسه
سو و عنوان حد فاصل بین انقالبات کاخی قرن هجدهم از یکبه †هااروپا شهرت یافت. قیام دسامبریست

انگیز آن است، در تاریخ روس درآمد هیجاناین قیام پیش که مبارزات بعدی برای آزادی از سوی دیگر
 است.  دست آوردهجایگاهی دیرپا به

قول یک تورگینف به -اصطالح دهۀ چهل را پرورش داد تا آنان وده که نسل بهها باین سنت دسامبریست
عیتی مبارزه کنند. ر -ب با هم "قسم هانیبال" خوردند تا علیه اربا -ف نویس معرودیگر، یعنی همان قصه
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بود. در جناح چپ افراطی، شخصیت عظیم  *هرتزن. نویس این نسل ا.آیترین سیاسیمعروف
ای روسی بود. زادهسر درآورد که نجیب ‡موکرات و پدر آیندۀ آنارشیسم جهانی، باکونیند †اسالوپرست  

کار به نام ای محافظهدارْی لیبرال تقدیم کند، تاجرزادهجای آنکه به نسل چهل، زمینسیمبرسک، استثنائًا به
تصویر خود از اش این اقبال را داشت که در رغم عقاید سیاسیگونچاروف هدیه کرد. گونچاروف به

 دار را صادر کند. ناپذیر مرگ فرهنگ روسیۀ بردهآبلوموف، حکم فسخ

اصطالح نظامی روسیه به پایان آمد. کشتی موتوری بر ( با سقوط قدرت به1853-56جنگ کریمه )
ای که بر داری. رژیم پر الف و گزاف اطو کشیدهداری بر اقتصاد بردهکشتی بادی پیروز شد و سرمایه

. شدمیمدت سی سال دوام یافت، با بوی گندش فاسد ها افراشته شده بود و بههای دسامبریستواناستخ
نامید، سد و بند نارضایی اجتماعی را گشود. به مرگ اسرارآمیز تزار که هرتزن "نیکالی قلچماق"اش می

اصطالح ن عصر بهسابقه نوشتن گرفتند. آزادی گران تمام شدۀ روستاییاناگهان مطبوعات با خلوصی بی
"اصالح بزرگ" را افتتاح کرد. روستاها که فریب امیدهای خود را خورده بودند، به نحوی مبهم به هیجان 

ها علیه اعتدالیون به پا خاستند. این برخورد آمدند. در اندیشۀ مترقی اجتماعی شکاف افتاد؛ رادیکال
عنوان جدایی قطعی بین نام پدران و پسران، به ای بهوسیلۀ تورگینف  زودرنج در قصهتمایالت سیاسی، به

وسیلۀ تورگینف، تقدیس شده است. لکن تنزل موضوع به شکاف بین دو نسل به 1860و  1840مردمان  دهۀ 
ای داشت. مبارزه، ریشه در جنبهتنها بخشی از حقیقت بود و همین بخش کل حقیقت را مستور نگه می

زادگی خود سلیقگی تمام از داشتن امتیازات نجیببا خوش که بافرهنگداران جای زمیناجتماعی داشت. به
کردند، یک قشر جدید اجتماعی نشست که فاقد امتیازات بود و به همین دلیل عاری از اظهار ندامت می

اش تربیتی در زیباشناسی ندیده بود، فاقد آداب نیک موروثی بود، لکن عده حس ندامت. این قشر چندان
ها، افسران جزء، کارمندان اش بیشتر بود. این قشر را پسران کشیشروی اراده و حس فداکاریبیشتر و نی

                                                                        

* A.I.Herzen 
† Slavophile 
‡ Bakunin 



 (17) لنین جوان

 

روها، معلمان پایۀ دولت، تجار، نجبای ورشکسته و گاهی شهرنشینان، شاگردان از روستا آمده، مکتبدون
شخاصی که دادند. اقشر تشکیل میفکران بی، یعنی روشن*اصطالح رازنوشینتسیمدارس و خالصه به

درنگ عملیات اندیشۀ رهبری سرنوشت مملکت در آن زمان به دماغشان راه یافته بود. جلوی صحنه را بی
عصیانی جوانان دانشجو اشغال کرد و چندین سال تمام کلمۀ دانشجو مترادفی معروف برای لقب 

 آمد.شمار می" که تورگینف سکه زده بود، به†انگار"نیست

فئودالی، نسل پیرتر را از "قسم هانیبال"اش رهایی داد و او را از نظر سیاسی به  بردگی الغایدر ضمن، 
لیبرال عقیده داشتند که اکنون روسیه قدم به قدم به تمدن اروپایی نزدیک خواهد  یانگراغربعقب راند. 

شد. از سوی دیگر، رارنوشینتسی، با خشونت تمام مسئلۀ سرنوشتی خاص برای مردم روسیه، امکان احتراز 
گرچه از های دهۀ شصت کردند. مکتب آدمگران را عنوان میداری و مبارزۀ مستقیم با ستماز بردگی سرمایه

مراتب زیادتر از قسم کهنۀ پدران این مایۀ عظیم اعتقادات ناکجاآبادی برخوردار است لکن این مکتب به
در پاسخ ناصحان مشفق خود نوشت، تاحدودی  1863تر است. در آنچه تورگینف در سال مردان، جسورانه

در « ... ام که بدان تعلق دارمای نوشتهام، من برای طبقهمن هرگز برای مردم ننوشته»طلبی نهفته بود: مبارزه
هایی به سوی مردم بودند. اینان وجوی راهای وارد میدان شده، با هیجان تمام در جستهمین زمان افراد تازه

های خیرخواهانۀ خود را خطاب به طبقۀ حاکم عرضه کنند، تصمیم گرفتند که به جای اینکه درخواستبه
کردند توسل جویند. تورگینف نیز مثل گونچاروف از این پسران روگردان یزدگان احساس منفرتی که ستم

های او بود گری که از ویژگیبا قدری عشوه های منفور او بودند. تورگینف این کار راشد. انگار اینان ناپسری
ای به نام هزنان دست به این کار زد. گونچاروف در قصتوزانه و تهمتکه گونچاروف کینهانجام داد. در حالی

 ‡انگاری به نام مارک ولوخوفافتاد، نیستای در نزدیکی سیمبرسک اتفاق میزادهپرتگاه که در ملک نجیب
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جای خداوند، قوانین شیمی را بگذارد. کرده بود که به جرئترا آشکارا مورد انتقاد شدید قرار داد؛ چرا که او 
پس بدهد. احترام به مصادر امور را در میان جوانان به  هآنکبیزادگان لیبرال پول قرض کرده بود، از نجیب

های واقعی نشان دادند که ترس سرشان خطر انداخته و دختران نجبا را از راه به در برده بود. لکن ولوخوف
 1860انداخت، بلکه برعکس آنها دست به حمله زدند. دهۀ . نارضایی پدران آنها را به وحشت نمیشودنمی

 امان را باز کرد.وقفه و بیمبارزۀ انقالبی بی راه یک دوران

ادبیات بلکه شواهد تاریخی  تنهانهانگارها از آغاز آشنایی پیدا کرد، این نکته را که سیمبرسک با نیست
شدند. به سیمبرسک تبعید می ترمهموسیلۀ پلیس از شهرهای انگارها به. بسیاری از نیستکندمیثابت 

طور کلی این نکته گفتنی است که برخی ل تحت نفوذ تبعیدشدگان تربیت شدند. بهای نیز از خود محعده
در میان  مثالً های دورافتادۀ کشور به پا خاستند. انگیزترین جنگلترین انقالبیون آن دوره از خیالاز محکم

انی بودند که یا از ها دانشجویای داشتند؛ و اینها مقام برجستهایگرا، قزاقان ُدن و سیبریهدانشجویان چپ
الحال سر در آورده بودند و یا از گوبرنیاهای دورافتادۀ کارانۀ روستاییان مرفهمحافظه کامالً محیط 

دار، چون گوبرنیای سیمبرسک. اصطکاک شدید تأثیرات جدید با خمود و کاهلی این زادگان زمیننجیب
سل جوان با قیدوبندها و اعتقادات کهن، تر ننقاط دورافتادۀ خشن و روستایی سبب شد که افراد حساس

با از جان گذشتگی  شدمیوار پیوندهای خود را بگسلند. سرانجام همین عمل سبب گستاخانه و گاهی دیوانه
که با  کندمیرا پیدا  ماندگی، در لحظات خاص این استعدادطور کلی عقبدر خدمت انقالب درآیند. به

خوبی نشان یشرفت و ترقی بدهد. سرنوشت روسیه این نکته را بهآفرین جای خود را به پعزمی حادثه
 .دهدمی

و  پترزبورگسوزی بزرگ دیگر که سنت ، مثل تعدادی آتش1864آتش  بزرگ سیمبرسک در سال 
ها و شهرهای ایالتی را در کام خود کشید، زمینۀ سیاسی اسرارآمیزی داشت. دولت در میان لهستانی

انگارها را متهم به ایجاد حریق اربابان، نیست .8ین گشت، لکن چیزی پیدا نکرددنبال مقصرانقالبیون به
همین دلیل خواستار عقب افتادن اصالحات روستایی شدند. اینان برای اینکه موضع خود را کردند و به
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علل که خود در مورد  *نشان دهند، ظاهرًا خود نیز دست به ایجاد حریق زدند. بارون َرنگل ترکنندهقانع
عنوان بز طلیعه و ، چیزی پیدا نکرد. با وجود این دو سرباز را بهکردمیحریق سیمبرسک بازجویی 

المصالحه به اعدام محکوم کردند. اینکه آیا این دو را اعدام هم کردند یا نه، روشن نیست. از قرار معلوم، وجه
ای بروبرگرد از جرم دستهجانشین رنگل شده بود، در طول دو سال بازرسی شواهد  بی که †سناتور ژدانف

مرد و کیفش هم هرگز پیدا نشد.  پترزبورگسنارتجاعی جمع کرده بود. لکن ژدانف هنگام بازگشت به 
عنوان عملی ، همۀ متهمانی را که سلفش به زندان انداخته بود آزاد کرد و بازرسی را به‡بازرس سوم، ژنرال دن

کرد،  مکاننقل، موقعی که خانوادۀ اولیانوف به سیمبرسک 1869غیرممکن متوقف کرد. سرانجام در سال 
 سنای دولتی تصمیم گرفت که "موضوع را به بوتۀ نسیان بنهد". این کار با موفقیت صورت گرفت.

حیاط یک خانۀ چوبی  دوطبقه، در جایی که بنا به روایات،  بر لبۀ بخش نجبای سیمبرسک، در جناحی از
دورتر از میدان زندان،  چنداننه، §ارتش رازین درهم کوبیده شده بود، در خیابان آرام و متروک استرلتسکی

این جناح خانه . ، اولیانوف، بازرس مدارس دولتی، صاحب سومین فرزند خود شد1870آوریل  در دهم
توان چنین فرض هم روشن نیست که در کجا قرار داشت. ولی می دقیقاً ن رفته و حتی ها است از میامدت

ترین فرقی نداشت. به این پسر هنگام غسل های چوبی ولگا کوچکهای خانهکرد که این جناح با بقیۀ جناح
ادر بچه و را دادند که به معنای صاحب یا حاکم زمین است. پدر و م **تعمید، نام اسالوی مطنطن  والدیمیر

گویی هم بود. سرنوشت پسری که در توانستند گمان برند که این نام شامل نوعی پیشزحمت میکشیش به
، و ††روای مردمان شود. قرار بود سیمبرسک به اولیانوفسککنار ولگا زاده شده بود این بود که رهبر و فرمان
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اد دهد. قرار بود روسیۀ تزارها تبدیل به اتح "تاالر انجمن نجبای سیمبرسک" به "کاخ کتاب لنین" تغییر نام
جماهیر شوروی سوسیالیستی گردد.



 

 خانواده
اعضای حلقۀ درونی و افراد خارج گود، حتی آنانی که قرار بود در شمار دشمنان سرسخت درآیند، همه، 

نان و در مورد شخصیت دوستانه و فعال خانوادۀ اولیانوف، صفا و صداقت روابط خانوادگی آ تقریباً 
، پیکرروددبازی بیحاکم بر سر میز غذاشان اتفاق نظر دارند. فقدان فقری تحقیرآمیز یا گشا ی  خلقخوش

شناسی و کوشش از طرف پدر، مراقبت فعاالنه و مهرآمیز مادر، عالقۀ های روشن و مستمر از وظیفهسرمشق
هایی سالم و ثابت فراهم کرد تا بچهها، شرایط بسیار مساعدی مشترک به ادبیات و موسیقی، باری همۀ این

 عرصۀ وجود گذارند.قدم پا به

بود. تمام زشتی فرهنگ  †طرخانس خانواده، از اعقاب عامیان حاجی، رئی*ایلیا نیکالیویچ اولیانوف
زودی به اقبال این طبقه بهشهری روسیۀ کهن در این طبقۀ شهرنشین تجسد یافته بود. عناصر فعال و خوش

درون طبقۀ تجار راه جستند و یا پس از گشودن راه خود از طریق مدارس به دفتر و دیوان، با خدمت دولتی، 
عنوان هاشان، هم بهکه در گذرنامه -کارگران صنعتی  زادگان پذیرفته شدند. به استثناءبه شمار نجیب

در قشر  -د آنکه به یکی از این دو تعلق داشته باشنشدند، بیبندی میروستایی و هم شهرنشین رده
ورانی بر لب ماند، افزارمندان بداقبال، پیشه خوردگان اجتماعی باقیشهرنشین، جمعی در هم از شکست

های شهر برای حومههای نامعلوم که در ها، مردمانی با شغلفروشعرق، خردهپرتگاه دریوزگی، باغبانان
َبل نجبا، دیوانیان و تجار معاش خود را تأمین میخود پناه می کردند. پیشۀ نیکالی جستند و به هر صورت از ق 

نوعی اط بوده و بهآید که خیاز عوام بود، معلوم نیست. لکن از قرائن چنین برمی که اولیانوف، پدربزرگ لنین
جا نگذاشت. لکن بدیهی ای بهلهاش پول و پَ زده است. به هر طریق، او برای خانوادهکار تجارتی دست می

العاده شدید اعضا است که این خانواده از عامیان غیرمعمولی بودند. چراکه وجه مشخصۀ آنان عالقۀ فوق
معاش خانواده را به گردن پسر ارشد انداخت، او را  آن به تحصیل بود. تنها مرگ زودرس پدر که بار تأمین

مجبور کرد که به کار مشغول شود. این پسر رویاهای تحصیل خود را به برادرش ایلیا، یعنی پدر لنین که در 
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را قادر ساخت  ترکوچک، پسر تربزرگآن زمان هفت سال داشت، منتقل کرد. کار و محرومیت مداوم پسر 
به برادرش در دانشگاه نیز کمک کرد تا  تربزرگالتحصیل شود. بعد پسر فارغ طرخانحاجیکه از دبیرستان 

ای نسبت به برادرش سرانجام او بر پاهای خود ایستاد. ایلیا، در سراسر زندگی خود حس قدردانی صمیمانه
ناسی، شخاطر او متحمل شده بود. وفاداری، حس وظیفهحسابی را بههای بیداشت. برادری که فداکاری

تصادفی نیست که به این صفات، نخست در صفحات کوتاه و  -پافشاری در نیل به هدف انتخاب شده 
 .کنیممیتنگ مربوط به اجداد لنین برخورد 

به دانشکدۀ فیزیک و ریاضیات  1850ایلیا با کوشش تمام و با موفقیت به تحصیل پرداخت و در سال 
بخش و در دروس تخصصی با امتیاز" در مواد عمومی به نحو رضایتدانشگاه غازان وارد شد و رشتۀ خود را "

به پایان برد. از طریق یک امتحان دیگر لقب "معلم ارشد ریاضیات و فیزیک دبیرستان" را کسب کرد. راه 
التحصیل شدن از دانشگاه بالفاصله شغل معلمی در زندگی مرد جوان در برابرش روشن بود. پس از فارغ

به یک دبیرستان دولتی در  1863های نجبا" را پذیرفت و در سال برای فرزندان خانواده *"مؤسسۀ پنزا
، زن آیندۀ خود را مالقات ‡نا بلنکورمنتقل شد. در زمانی که هنوز در پنزا بود، ماریا الکساند †نوگرودنیژنی

اتفاق افتاد و  1863ن ، یکی از همکاران ایلیا بود. عروسی در تابستا§نیکوفکرد. این زن خواهر زن ورته
 مند بود. وصلتی پر دوام و سعادت

های های آخر سلطنت نیکالی اول، سالهای تحصیل ایلیا نیکالیویچ مصادف بود با سالسال
های نظامی غرق در شادی رو هم از شکستهای میانهروزشماری برای پایان این رژیم منفور. حتی لیبرال

شدند. آن نقطۀ عطف در امور داخلی ها مسرور میل حتی بیش از اینفکران رادیکاگردیدند. روشنمی
در آن روزها مسئلۀ  توانستنمییک درس اجتماعی بزرگ بود. هیچ آدم متفکری  ترجوانمملکت برای نسل 
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های دگرگونی اجتماعی مورد بحث علنی قرار بار برنامهسادگی نادیده بگیرد. برای نخستینروستاییان را به
. اعتقاد بر این بود که از این شدمیو آمریکا مقایسه  . سرنوشت روسیه با سرنوشت اروپای غربیفتگرمی

سوی آزادی از جهل با سرعت به بیدار شدند که مردم باریکدچار وقفه نخواهد شد؛  یشرفتپبه بعد، دیگر 
عنوان رهبر مردم انجام خواهند فکران با افتخار تمام مأموریت خود را بهو فقر حرکت خواهند کرد؛ و روشن

 داد. با این قبیل افکار بلندپرواز و مبهم، و یا افکار مشابه بود که معلم جوان، سفر زندگی خود را آغاز کرد. 

 1860نمونه از دهۀ  *های اجتماعی و تاریخ بیداری روحی، یک رازنوشینتسهایلیا نیکالیویچ از نظر ریش
دست و هماهنگ نبود. تنها یک صورت یک یچبه هگون آمیزی سیاسی این قشر وسیع و گونهبود. لکن رنگ

صورت یک دستگاه فکری کامل درآورد: تنها کوشید آراء خود را پیرامون سرنوشت مردم به یراستبهاقلیت 
ح چپ اقلیت گام در جادۀ فعالیت انقالبی گذاشت. اکثریت عظیم رازنوشینتسی در دوران جوانی به جنا

طور کامل داشتند که بعدها در زندگی خود عقاید کلی مربوط به عشق به مردم قانع بودند و این آمادگی را به
های خود را، و ات و دادستانرؤسای ادار توانستمیکلی فراموش کنند. وگرنه دولت از کجا آن عقاید را به

حقیقت  گمنامای بورژوازی در حال رشد، قضات و مهندسان خود را به چنگ آورد؟ در این پند از نویسنده
ایلیا نیکالیویچ به  †. باز"رادیکال است، پس از آن دیگر حقه سالگییسفراوانی نهفته بود که: "یک روس تا 

یست تصور کنیم که او برای خود صاحب عقاید ثابت اجتماعی جناح انقالبی تعلق نداشت. هیچ دلیلی ن
ریزی شخصیتش شناسی در مقابل مردم را که با اصل و قالبشد. لکن از طرف دیگر او فکر اولیۀ وظیفه

 تطابق داشت جدی گرفت و در سراسر زندگانی خود بدان وفادار ماند. 

سیدند از معلم جوان ریاضی و فیزیک ای ردو سه نفر از شاگردانش که بعدها به مقام برجسته
گیر بود و اند. او نسبت به شاگردانش سختبستگی عمیق او به کارش با احترام یاد کردهنوگرود و دلنیژنی

مانده در روزهای یکشنبه در مدرسه جلسات درس نسبت به خود بیش از شاگردانش. با شاگردان عقب
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و به این ترتیب روز تعطیل را بر خود حرام  دادمیخصوصی ، مجانًا به آنان درس دادمیاضافی تشکیل 
صمیمانه و فداکارانۀ خود طوری اجرا  پشتکاراهمیت معلم مدرسۀ شهرستانی را با . وظایف کمکردمی
 که کمی هم قهرمانی بود.  کردمی

زن در حدود سیزده سال از زندگی او بر سر چنین کاری سپری شد. شش سال از این سیزده سال را 
و پسرش الکساندر، سه سال و نیمش بود که در زندگی خانواده تغییری صورت  سالهپنجداشت. دخترش آنا، 

گرفت. تغییری که با نقطه عطف زندگی مملکت ارتباط داشت. اصالحات سلطنت جدید به آموزش و 
ه دست ، بخشی از آن بشدمیای از مدارس دولتی تأسیس پرورش هم گسترش داده شده بود. شبکه

به دست زمستووها. این مدارس به کنترل و راهنمایی دولتی نیازمند بود. به  عمدتاً خانه، ولی وزارت
نیکالیویچ، پست بازرسی مدارس دولتی گوبرنیای سیمبرسک پیشنهاد شد. جمعیت گوبرنیا در حدود یک 

یاضی بود که او بدان شیفتگی میلیون نفر بود. پذیرفتن این انتصاب به معنای دست شستن از علوم فیزیک و ر
عالئق شخصی، خود را جدا کند. کار جدید بیشتر اداری  داشت، و نیز به معنای آن بود که از محیط آشنا و

تر بود و دیگر . از سوی دیگر فضا وسیعگرفتمیدر محیط ناآشنا و شرایط دشوار صورت  و یبود تا آموزش
شاگردان دبیرستان، بلکه با کودکان مردم عادی واقعی، یعنی  او سر و کارش نه با شاگردان منتخب، از نوع

حقوق پیشنهاد شده نیز از حقوق یک معلم مدرسه باالتر بود. ایلیا نیکالیویچ  احتماالً روستاییان بود. 
سوی پایین ولگا یعنی نوگرود، به، خانواده از نیژنی1869درنگ پیشنهاد جدید را پذیرفت. در سپتامبر بی

 کرد، و در همین شهر بود که مدت بیست سال اقامت کرد. مکاننقلسیمبرسک 

وجود آمده بود، بیش از هر جای دیگر به دست به ترپیشدر گوبرنیای سیمبرسک، زمستوو که پنج سال 
های نژادی جاده، با اقلیت بزرگی از گروهو بی فقرزدهدار افتاده بود. در گوبرنیایی های نجبای زمیندار و دسته

نبود که گاری گاوکش آموزش و پرورش  برایش ساده -ت حتی اگر انسان بهترین نیت را هم داش -آسیا 
اش یک بیابان است. زودی دریافت که حوزهدولتی را به حرکت درآورد. بازرس جدید مدارس دولتی به

برند که به داشتن شانزده در روسیه نام می یهزارنفرای صد و هشتاد نطقههای رادیکال این دوره از مروزنامه
های دیگر بهتر از این نبود. بالید. آمار آموزش و پرورش اکثر حوزهمدرسه و سیصد میخانه به خود می
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حق داشت که در روزهای نخستین دوران اصالحات، از یک منطقۀ  کامالً ، *نویس جوان، شلگونوفسیاسی
ماندگی و حماقت. خدایا وحشت شهرستانی به زنش چنین بنویسد: "بیابان، بیابان، عقب دورافتاده  پرت و 

 ."کنممی

، زندان، بیمارستان و شدمیان عادت کرده بودند که از هر چیزی که از سوی دولت پیشنهاد روستایی
نیاز داشتند. برخی از  های باسوادمدرسه، وحشت کنند. مقامات دولتی برای مختنق ساختن مردم به آدم

دادند که شاگردان مدارس را از سر خانه و کار به گرفتند و در عوض قول میان پول میروستاییمعلمان از 
مدرسه نبرند. نخستین وظیفۀ بازرس این بود که دروغ رسمی را تکذیب کند و واقعیت اوضاع را برمال نماید. 

ای را که وجود داشت دگرگون ساخت، چند مدرسهارس جدید می: باید مدکردمیاو باید عماًل از هیچ شروع 
 . کردمیو معلمان مدارس را انتخاب، از اول و یا از نو تربیت  کردمی

آهن. هنوز هم مسافر مجبور بود که پیوسته با گاری یا سورتمه سفر کند. گوبرنیا نه شاهراه داشت نه راه
 ها پیدا کند. ها و جنگلو یا اسیر کوالک، از جلگهروها، غرقه در گل راه خود را از خالل مال

. کردمیپایان های بیو مقامات اداری بحث روستاییآدم باید با اعضای زمستوو، با معلمان، اجتماعات 
و گهگاه تهدید. پس از هفده  کردمیکوشید ترغیب کند؛ اغلب باید سازش ، میشدمیباید دچار هیجان 

مدرسه ساخته شد و تعداد شاگردان دو برابر شد. این نتایج  450دست، در گوبرنیا سال کار و تقال از این 
العادۀ ایلیا نیکالیویچ در کنار آمدن با مردمانی از وضع دلیل قدرت فوقجای خود ناچیز بود، بیشتر بهکه به

با ابعادی مختلف اجتماعی و تحصیالت مختلف بود. او این ظرفیت را برای پسرش به ارث گذاشت، گرچه 
 دیگر و غیرمنتظره.
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البته خاطراتی را که در دوران حکومت شوروی پیرامون خانوادۀ اولیانوف نوشته شده، باید با احتیاط 
گونه که نشان داده خواهد شد، حتی نویسندگان باوجدان این تمایل را داشتند که همانتلقی کرد. چرا که، به

ای داریم که کنندهبختانه ما شواهد قانعر پسر تطبیق کند. خوشدر والدین خصایصی پیدا کنند که با تصوی
، از *یا در زمان کودکی لنین نوشته شده، یا در عنفوان شبابش، یا موقعی که او انقالبی بود و فراری. نازاریف

نویس نشریات لیبرال، مردی با شور و ذوق، در داران سیمبرسک، یکی از اعضاء زمستوو و مقالهزمین
العاده" یاد کرده، با حرارت زیاد، تقالی ای نادر و فوقعنوان پدیدهای از بازرس اولیانوف "بههنوشت

، گرفتمیها صورت تفاوتی آدمبه محیط و بی ییاعتناناپذیر او را در سرتاسر گوبرنیا که با کمال بیخستگی
تا سرحد از  که خود کران به کارتوصیف کرده است: "چنین عمل و قدرتی فقط از سرسپردگی بی

خانه ابتکار و (، خود وزارت1876، †گیرد". )وستنیک یوروپیخودگذشتگی پیش رفته است، سرچشمه می
 بازرس سیمبرسک را "شایان توجه کامل" دانسته است. پشتکار

که در میان  دهدمیچاپ شده، نشان  1906کتاب تاریخ آموزش و پرورش مدارس دولتی که در سال 
های برجسته در زمینۀ آموزش و پرورش در گوبرنیای سیمبرسک، "به اتفاق آراء همۀ معاصران، شخصیت

نخستین مقام متعلق به ایلیا نیکالیویچ اولیانوف است." هیچ دلیلی نیست که در اصالت این شهادت 
 طرفانه تردید کنیم.بی

ایلیا نیکالیویچ در ذهن او ریشه کرده بود، اکنون  گرایی اجتماعی که در زمان جوانیآن تعهد آرمان
صورت قابل تحسینی یافته بود. تعادل اخالقی او تضمین شده بود. او آمیز خود را بهکاربرد عملی مسالمت

ویژه در تابستان و در ییالقات، چیزی نداشت که در آن اظهار پشیمانی کند. برعکس، حتی اکنون نیز، به
اعر ش - ‡فۀهای دانشجویی خود را که بر اساس شعرهای ریلست داشت تصنیف سالایلیا نیکالیویچ دو

های سروده شده بود، سر دهد. این سوگند مخالفت با "تازیانه -وسیلۀ نیکالی اولدسامبریست اعدام شده به
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م بود . دومین تازیانه جهل مردبودبود. نخستین تازیانه سیستم بردگی بود که سرنگون شده  سرزمین بومی"
جنگید. سومین تازیانه استبداد بود و دربارۀ آن، بازرس مدارس که ایلیا نیکالیویچ با تمام قدرتش با آن می

بدان حتی اندیشه هم نکند. گرچه او مقام  دادمیظاهر حتی ترجیح حرف نزند و به دادمیدولتی ترجیح 
 خواهی بود لکن انقالبی نبود.دولتی ترقی

گونه شباهتی به نمونۀ قالبی یک دیوانی ایلیا نیکالیویچ، از دیدگاه بشرۀ شخصی و راه و رسم خود، هیچ
گو بود. در دل و بذلهگرم، خوش مشرب، زندهنداشت. بلکه برعکس انسانی بسیار خون دادهعصاقورت

ست داشت دربارۀ زندگی ، دوکردمیپایانش، وقتی در ملک یکی از اعضاء لیبرال زمستوو توقف سفرهای بی
های هایش، عقدۀ دلش را بگشاید. در بازگشت، داستانوپرورش آن، در صحبتویژه امور آموزشگوبرنیا به

کنده بودند به خانه می ها را با آورد. دوست داشت این داستانجدید از معلمان و از مدارس که زندگی او را آ
بر سر میز خانوادگی  - شدمیی به ته حلقوم مالیده که در آن مخرج "ر" به آرام -آن لحن مخصوصش 

های کشید با لذت تمام بخندد، طوری که اشک در چشمعقب میکه اندامش را بهلیتعریف کند و در حا
فقط یک چاک بود. هر کسی  *های یک کلموکهایی که همچون چشمای کوچکش حلقه بزند. چشمقهوه

ترین طرح در برجسته کمتواند تصویری زنده، دستا شنیده باشد، میاش رکه لنین را دیده، گفتار و خنده
های برجسته، پیشانی اندام، گونه، چاالکیچهارشانهممکن، از سیمای پدر او داشته باشد: هیکل کوتاه و 

 از پدر بود. ترچهارشانهتر و رسد که اندام پسر قویمی به نظربلند، پوست سبزه و طاسی زودرس. تنها 

به ریاست مدارس دولتی منصوب شد. اکنون دیگر چندین بازرس زیر  1874ا نیکالیویچ در سال ایلی
والدیمیر و رتبۀ مشاور شناختند. نشان سنتعنوان شخصیتی مهم در گوبرنیا میکردند. او را بهنظر او کار می

های نامهدر پرسش زادگی موروثی رساند. پسران و دختران اوکشوری، شهرنشین عامی سابق را به نجیب
 جسمانی در قالبزادگی خود را بنویسند. ولی شمار پلیس، مجبور بودند در جای مخصوص رتبۀ نجیببی
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های برآمده و های پهن، گونهاش، چیزی اشرافی نبود. بینیکدام از آنان، نه پدر و نه اعضای خانوادههیچ
 یچبه هنیز ایلیا نیکالیویچ،  و دادمیرا نشان  های عامی آنانروشنی ریشههای کوتاه و پهن، بهانگشت
یک آقازادۀ بورژوای نمونه نبود. مردم دوستی جبلی سرشت او، بیزاری او از هر نوع فیس و افاده،  صورت

طور کامل برای فرزندانش به ریای او در برخورد با مردم، بهترین صفات او بود. او این صفات را بهروش بی
 ارث گذاشت. 

و مؤثر بود. این درست است که پدر، بخش اعظم وقت خود  طور کلی عمیقو روی فرزندانش، بهنفوذ ا
های متمادی او را افتاد که افراد خانواده هفتهکرات اتفاق میو به گذراندمیرا دور از خانه و در مأموریت 

: وظیفه باالتر از شدمیلقا نبینند، لکن خود همین غیبت معنایی خاص پیدا کرد. انگار پیوسته به فرزندان ا
و در دسترس بودن  درستکاری -ن البته جوهر هدف و نه شکل آ -ناپذیر او به هدف همه! شیفتگی کاستی

شان با آن ساالری که فرزندانش از طریق تجربۀ مدرسههای دیوانپدر، تصویر او را از هر نوع خصلت
هایی که او بر سر میز خانوادگی از توفیق خود در انهدام موانع پیراست. داستانآشنایی داشتند، می یخوببه

گردید. پدر آنان به تجسد ب میذمشتاقانه ج وسیلۀ ذهن فرزندانش، بهکردمیسر راه آموزش عمومی نقل 
نویسد: "قدرت می ترشبزرگیافت. دختر های محدود محیط خانوادگی شباهت میاصلی باالتر از عالقه

 او در خانواده و عشق فرزندانش نسبت به او بسیار عظیم بود."

پزشک و  که تر از شوهرش برخاسته بود. پدرشای ثروتمندتر و بافرهنگاز خانواده ماریا الکساندرونا
رفته داشت. اش، به نسبت روزگار خود، عقاید پیشمالک قطعه ملکی از گوبرنیای غازان بود، بنا به گفتۀ نوه

َلنک. دربارۀ ملیتش، بدبختانه چیزی  -بدیهی است که نامش غیر روسی بود  . زنی آلمانی داشت دانیمنمیب 
رسد که خانواده پیوسته در خارج از به نظر می طوراین. کردمیها تربیت که فرزندانش را به رسوم آلمانی

. دخترش ماریا، کودکی  سالم و جوانی آرامی کردمیتوجه  دقیقاً شهر اقامت داشت. پدر به ورزش فرزندانش 
داشت. در مورد وسایل آموزشی، را دوست می *قرار نبود و روستای بومی خود، کوکوشکینوداشت. هرگز بی
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که  دادنمیوضع کمتر مساعد بود. برخی مالحظات آموزشی و شاید بعضی تعصبات، به والدین اجازه 
شد.  معلم خانگی آورده تربزرگهای روزی بفرستند. برای بچهشبانه مدارسدختران خود را از دهکده به 

ولی تا ماریا بزرگ شود، وضع مالی خانواده متزلزل شده بود و برای معلم خانوادگی پول وجود نداشت و 
آن دوران  الرسم، بسیار از زنان جوان شهرستانیعلی که ترین دختران، "آموزش خانگی" کسب کردکوچک

های خارجی و موسیقی، قدری آموزش دید. ولی ای آلمانی، در زباندند. او به راهنمایی خالهکرکسب می
دید، های فرزندان خود را میها و پیشرفتدر مورد بقیۀ مسائل به حال خود گذاشته شد. بعدها وقتی که درس

 . شدمیدوهگین بر سر این حقیقت که در زمان خود نتوانسته بود تحصیل درست و حسابی کند، سخت ان

بود. ایلیا نیکالیویچ  تربزرگماریا در بیست و هشت سالگی شوهر کرد؛ شوهرش چهار سال از او 
پنجم زمین پدر بود. این احتمال موقعیت اجتماعی حقیر، اما قرصی داشت. جهیزیۀ عروس شامل یک

شش متقابل صورت کم بر اساس کبیشتر است که این وصلت اگر نه بر اساس احساسات شدیدتر، دست
وسیلۀ والدین، لطمۀ ، با شعار آزادی زنان، بر کنترل زندگی عاشقانۀ فرزندان به1860گرفته باشد. دهۀ 

به عقاید مترقی تمایل  الکساندروناعالوه، ایلیا نیکالیویچ، مردی مستقل بود و پدر ماریا شدیدی زد. به
 داشت. 

مند بود. آپارتمان خانواده در سعادت کامالً نوگورود یهای زندگی خانوادگی آنان در نیژننخستین سال
های معلمان در نزدیکی حد کافی مجهز بود. بقیۀ خانوادهبه -ه با معیار ایاالت کهن روسی -محل دبیرستان 

کتاب و مجله بخواند و از  توانستمیآن سکنی داشتند. زن جوان برای خود دوستان زن پیدا کرد و با آنان 
که در آن نبض جنبش آزادی آن  - پترزبورگحبت خصوصی لذت ببرد. خانواده برای مجالت موسیقی و ص

و بعضی اوقات  گذراندمیحق اشتراک خرید. ایلیا نیکالیویچ، ساعات آزادش را با خانواده  - زدمیزمان 
وصلح، حماسۀ همان زمان بود که جنگ دقیقاً خواند. ها و مجالت را بلند برای خانواده میکتاب شب

که  - ناور. با عزیمت به سیمبرسک، وضع زندگی ماریا الکساندشدمیصورت پاورقی چاپ تولستوی، به
نوگورود که کلی دگرگون شد. شهر از نیژنیبه - کردمیدر این زمان والدیمیر آینده را در شکم خود حمل 

تر بود. آنان مجبور بودند در اطراف افتادهمراتب عقبخشان نبود، بهنوبۀ خود چندان هم از نظر فرهنگی دربه
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تاج، دور از اجتماع، بدون دوست و آشنا و بدون "محفل خود" سکنی گزینند. بازرسی با اصل و ریشۀ شهری 
 زاده در محفل نجبا برای خود جایی باز کند. عالوهمثل یک نجیب توانستنمیو زنی نیمه آلمانی، البته که 

رویی خود را با عواقب اصالحات تطبیق به ترش که ساالری گوبرنیابر این، مناسبات با دنیای کوچک  دیوان
ساالری ترین بخش ممکن دیوانترین و گندیده، هماهنگ نبود. محافل آموزشی سیمبرسک، پوسیدهدادمی

پرداخت، سبب شد که او در محفل بود. تنها همین حقیقت که اولیانوف با اشتیاق تمام به امر ایجاد مدارس 
جویانه و تا ریای او لقب کینهلیسان بدل به یک بیگانه شود. در دسترس بودن و رفتار بیبگیران و کاسهرشوه

حدی طنزآلود "لیبرال" را برای او کسب کرد. محیط تجار نیز بیش از حد زمخت بود و عالوه بر این، محیط 
 از اشرافیت غرقه در خود نبود. شیوۀ خاص خود، کمتر نیز به آنان

با محافل  توانستنمیاز سوی دیگر، یک مقام دولتی، یک رئیس خانواده و یک تبعۀ صدیق، البته که 
 فکران رادیکال رابطه برقرار کند.مظنون روشن

 ای سنگین بود. چرا که وظایف جدید شوهر او راویژه برای ماریا الکساندرونا ضربهاین جدا افتادگی به
خود را غرق در امور فرزندان و  رفتهرفتهداشت. زن جوان تکیده شد و افسرد، تا اینکه از خانه دور نگه می

. حقوق ناچیز شوهر تنها درآمد خانواده بود. عماًل فقری در شدمی تربزرگداری کرد. خانواده داشت خانه
اش در او به جویی که مادر آلمانیرفه. اصول صشدمیکار نبود ولی باید حساب هر دینار پول نگه داشته 

گفت می ترشبزرگهای بعد، ایلیا نیکالیویچ، به فرزندان دردش خورد. در سالودیعه گذاشته بود، سخت به
 جویی مادرشان بود که خانواده توانست گلیم خود را از آب بیرون بکشد. که تنها در سایۀ صرفه

ناچار، در امر . لکن بسیاری وظایف دیگر بهدادمیمشق را نخستین درس و  تربزرگهای مادر به بچه
 به نام، وقتی که بچۀ پنجم به دنیا آمد، یک معلم خانگی 1873. در سال کردمیتعلیم مادر وقفه ایجاد 

ها پس از مرگ شاگردان اصلی شخص سال های بخش استخدام شد. ایناز یکی از دبیرستان *کاالشنیکف
ماند و بعدها، دربارۀ آنان خاطرات روشنی چاپ کرد. ایلیا نیکالیویچ  والدیمیر، زنده خود، یعنی الکساندر و
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ش، حرفش حجت بود، صالح در این دید که فرزندان خود را هرچه روپرومربوط به آموزش مسائلکه در 
ل وپرورش، او مجبور نبود که برای تحصیعنوان کارمند وزارت آموزشزودتر به دبیرستان بفرستد. به

ترسید. راهنمایی فرزندانش در مدارس دولتی شهریه پرداخت کند؛ عالوه بر این از محیط آزاد خانوادگی می
 پسندید. مردانه، دوران تحصیل مداوم و انضباط مدرسه را بیشتر می

که پدر  شودمیپر است از تقوای یک فرزند نسبت به والدینش، این نکته روشن  که در خاطرات آنا
سخت  ، و شاید از این نظر که زیادی به آنانکردنمیهمیشه توجه کافی نسبت به صفات فردی فرزندانش 

گیری که خود بیش از حد نسبت به خود سخت تربزرگویژه نسبت به فرزند بود. به یرکارتقص، گرفتمی
د. ایلیا نیکالیویچ، بخشیاش بیشتر قدرت میالعنان پدر را عقاید مذهبی. شخصیت مطلقکردمی

به روش  *دار کلینکرفوسای دانشگاهی پیرامون محاسبۀ مدار ستارۀ دنبالهدانی که رسالهدان و فیزیکریاضی
عنوان به تنهانهداشت: نگه طرخان  شهرنشین را دست نخوردهآمیز یک حاجینوشت، ایمان تعصب †اولبرز

، بلکه با ایمان قلبی در دعای شب شرکت کردمی کسی که بخشی از وظایف یک مأمور تزاری را اجرا
 . شدمیو در مراسم عشای ربانی حاضر  کردمیجست، اعتراف می

، مدت ل، هفت بچه زایید که یکی از آناننفوذ مادر بر کودکان بدون شک بیشتر بود. در طول چهارده سا
رسد که این نظر میو مراقبت داشت. به احتیاج به توجه هرکدامکوتاهی پس از تولد مرد. بقیه زنده ماندند و 

، کردمیآورد، پرستاری دنیا می، بچه بهکردمیناپذیر داشت. درد زایمان پیدا مادر نیروی حیاتی خستگی
، همیشه آرام و شاد و سر حال بود. او نمونۀ اصیل کردمیزایید؛ و همیشه کار و باز می کردمیبچه را بزرگ 

های دیگر نیز حافظ نوع خود بود. دو بچۀ اول هرگز پرستار نداشتند. لکن برای بچه یک مادر، ادامه دهنده و
ها، ریشۀ بازی بود. همیشه حضور داشت و در دسترس بود. خالق تمام خیر و برکتمادر، منبع تغذیه و هم
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او به فرزندانش،  یدائمتنها در نزدیکی داری بود. لکن عمق نفوذ او نهها و فرشتۀ عدالت در بچههمۀ شادمانی
 نظیر شخصیتش نهفته بود. بلکه در غنای بی

بینیم که مادر کیفیت دانیم، این نتیجه را توجیه شده میدر همان مقدار کمی که ما از زندگی این دو تن می
و ذخیرۀ گرمایی  کندمیروحی برتری داشت تا پدر. از وجود او بود که آن اشعۀ نامرئی که قلب کودک را گرم 

صورتی توفانی . البته این مادر کودکان خود را بهگرفتمی، سرچشمه کندمیتأمین  اشیزندگای سراسر بر
افتاد که آنها را از خود براند و هم اتفاق نمی هرگزبوسید که خفه شوند، ولی قدر نمیو یا آن کردنمینوازش 

دون آنکه لوسشان کند و یا ب - گرفتمی تو ذوقشان بزند. از همان بدو تولد، با عشقی فداکارانه در برشان
خود دیگر زن پیری شده بود، با احساس محبت، موسیقی  که ها بعد، دخترشان کند. سالبرعکس، سرزنش

و  هایی را که با تخیل خود بدل به سورتمه کرده بودندآورد و نیز سواری رفتن بر روی صندلیاد میۀمادر را ب
 راندند. هایی برفی میدر میان درختان صنوبر و کاج بر روی جاده

، در خودپسندی ناشی از صیانت شودمیطور که گاهی دیده وخوی متعادل مادر، آنثابت بودن خلق
با عواطف عمیق بود، هم  او که زنی نفس، ریشه نداشت؛ بلکه برعکس، ناشی از فداکاری پرشور او بود.

یکسان  های کوچک روزانۀ خود را با هیجانیو هم لحظات مکرر اندوه و نیز آزردگی لحظات نادر شادی،
ساخت. او . لکن فروتنی خاص سرشتش انفجار ناگهانی عواطف را برای او غیرممکن میکردمیاحساس 

ود همین ب و کردمی، تحمل فرزندسهم خود را از ستم زندگی، بلکه سهم دیگران را هم، از شوهر تا  تنهانه
که او تندخویی نکند، آتشی مزاج نشود و سروصدا راه نیندازد. یعنی بخشی از رنج  شدمیسبب  ییتنهابهکه 

ناپذیر نیروی اخالقی او، سبب خود را با سروصدا کردن به نزدیکان خود وانگذارد. چشمۀ فیاض و خستگی
تعادل درونی خود را بازیابد و  -د ضرباتی که تعدادشان کم هم نبو -که پس از هر ضربۀ سرنوشت  شدمی

های درجه دوم مجهز از آنهایی که نیازمند حمایت بودند، حمایت کند. نبوغ اخالقی در صورتی که به نعمت
خورد. لکن اگر چنین زنان اش فقط از فاصلۀ نزدیک به چشم میآید؛ روشنایینباشد، به چشم  بیگانه نمی

شایستۀ نام زندگی نخواهد بود. ماریا الکساندرونا تجلی  سخاوتمندی در جهان نباشند، دیگر زندگی
تا یک سال به پیروزی  تقریباً خارجی و فعال نیروهای ارجمند خود را تنها از طریق فرزندانش نشان داد. 

 تاریخی پسرش مانده، زنده بود. 
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و بزرگ شده بود که به مذهب ارتودکس روسی تعلق دنیا آمده ای بهماریا الکساندرونا در خانواده   
جز در واقع، درخت  -روسی شده بود، لکن برخالف شوهرش به سنن کلیسا  کامالً نداشت. گرچه او 

نما نبود. بنا به گفتۀ به رعایت اصول مذهبی انگشت اصالً دلبستگی محکمی نداشت و  - یکریسمس آلمان
آلمانی." حتی این نکته روشن نیست که  یسایبه کلرفت که م میروسی همان اندازه ک یسایبه کلدخترش "

طور کلی ماند و یا موقع ازدواج به مذهب ارتودکس روی آورد. لکن ماریا الکساندرونا، هرگز به *آیا او لوتری
جست. یکبار از مذهب دست نکشید؛ بلکه در لحظات حساس با تمام شور مخفی سرشتش بدان توسل می

نجوا کرد: "برای  اشسالهششزده در گوش دختر به مویی بسته بود، ماتم اشچهارسالهی پسر زمانی که زندگ
افتاد. در آن زمان خطر رفع شد. ساشا نجات خود نیز در نومیدی در برابر شمایل به زانو می " ودعا کن †ساشا

آموخت. هفده سال بعد پس از چند وحشت  رفتنراهدوباره  اشیافتهبهبودیافت و مادر روشن چشم، به پسر 
، مادر همان پند را بار دیگر خطاب به دخترش پترزبورگهای های یکی از زنداناز خالل میله -و تقال و امید 

؛ چرا که طناب دار تزار به این زدمیگفت: "برای ساشا دعا کن." لکن این بار او از نجات روح ساشا حرف 
مادر، غرور و امید خانواده را فشرده و او را خفه کرده بود. تربزرگزودی، حلقوم پسر محبوب و 
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 فکرراه انقالبی روشن
نحوی ساالری شده بود، لکن بههای عامی، وارد صفوف دیوانفکری با ریشهایلیا نیکالیویچ که روشن

کردند؛ ساس نمیپیوندی با محیط دیوانی اح ینترکوچکبا آن درنیامیخته بود. فرزندانش  ناپذیرییجدا
بدل شود،  ایمبارزۀ انقالبی حرفۀ آنان شد. نهضت آزادی پیش از آنکه در اواخر قرن گذشته به نهضتی توده

ای غنی، به مقیاسی آزمایشگاهی گذشت. بدون درک منطق این های نخستین خود از خالل تجربهدر دهه
سرنوشت خانوادۀ  تواننمیآن، منطق سقوط آن فکران روسیه، و در کنار نهضت اولیۀ مستقل و انقالبی روشن

 اولیانوف را درک کرد.

نفر"، مدافع اصلی، این  193، معروف به "محاکمۀ 1870در یکی از محاکمات سیاسی مشهور دهۀ 
"که  پاخاستهبهنظریه را پیش کشید که پس از اصالحات روستایی، در خارج از حوزۀ روستایی "فرقۀ کاملی" 

عنوان هستۀ یک حزب  انقالب اجتماعی انجام وظیفه اد مردم جواب مساعد بدهد و بهحاضر است به فری
وصف  یدرستبهجوهر پدیده را  *فکر است." این سخنان ایپولیت میشکینکند. این فرقه پرولتاریای روشن

تر از کند. تجزیه و تالشی جامعۀ فئودالی با آهنگی سریعیابی نمیستی ارزشر، لکن از آن به دکندمی
محصول زوال طبقات قدیمی بود، نه تقاضای کافی  که فکرتشکیل بورژوازی صورت گرفت. قشر روشن

ها، ساالری، کشیشاش. این قشر از نجبا، دیواندید، نه فضایی برای نفوذ سیاسیهایش میبرای مهارت
از حد ابتدایی و کال بود تقرب داری آنان برید، ولی به بورژوازی که هنوز زیاده و سنن برده ماندهپسفرهنگ 

که از لحاظ اجتماعی استقالل دارد، لکن در همان زمان داشت نفسش  کردمینجست. این قشر احساس 
تقریب، تنها خاک عیتی، بهر -ب آمد. به این ترتیب، پس از سقوط نظام اربادر چنگال تزاریسم بند می

ترش، فقیرترین ویژه نسل جوان. بهدادمییل فکر تشکخیز برای عقاید انقالبی را قشر روشنحاصل
بسیاری از آنان سطحی باالتر  که دبیرستان روها، شاگردانها، مکتبفکران جوان، دانشجویان دانشگاهروشن

فکر به قشر روشن که تری بودند. دولتاز سطح زندگی پرولتاریا نداشتند و بسیاری از آنان در سطح پایین

                                                                        

* Ippolit Myshkin 
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نیاز به دستگاهی  که فکرمیلی این قشر را به وجود آورد. قشر روشندارسش، با بیوسیلۀ منیاز داشت، به
اصالح شده داشت، دشمن دولت شد. به این ترتیب، حیات سیاسی مملکت برای مدتی مدید، شکل یک 

تقریب، طبقات اساسی جامعه، به کهدرحالیفکر و پلیس را گرفت؛ تن بین قشر روشنبهزورآزمایی تن
توزانه، اما نه بدون مقداری بودند. دادستان محکمۀ میکشین، با شادمانی کینه طرفی کامل اختیار کردهبی

های قدیمی خود تر" )طبقات دارا و نسلمنطق، در دادگاه گفت که هر دو محافل، یعنی "محافل پیشرفته
های مردم( در مقابل تبلیغ انقالبی مصونیت پرورش" )یعنی تودهوفکران( و محافل "محروم از آموزشروشن

لکن از آنجا که مبارزه بر "پرولتاریای  دارند. در چنین شرایطی نتیجۀ جدال از پیش تعیین شده بود.
 داشت.باید این قشر بعضی توهمات بزرگ می ناچاربهبود،  واسطۀ موقعیت آن تحمیل شدهفکر" بهروشن

در قلمرو آگاهی تازه از رسوم و مناسبات قرون وسطایی بریده بود، طبعًا اندیشه را  هک فکرقشر روشن
ای را که طبق آن پیشرفت بشر نتیجۀ تفکر ، این قشر، نظریه1860دانست. در دهۀ قدرت اساسی خود می

تفکر انتقادی، عنوان نمایندۀ چه کسی قادر بود بهتر از خود این قشر به ت وانقالبی است با آغوش باز پذیرف
اش به وحشت افتاده جدا افتادگی علت محدود بودن نفرات وبه که فکرانجام وظیفه کند؟ لکن قشر روشن

فکر هستی خود این سالح ضعفا است. قشر روشن د وبود، مجبور شد به ادا و اصول در آوردن توسل جوی
نطق  آورد. میشکین در ادامۀ دستا به به نام مردم ر کردنعملو  زدنحرف تربزرگرا تکذیب کرد تا حق 

یک معروفش این راه را تعقیب کرد. ولی منظور از "مردم" روستاییان بودند. پرولتاریای کوچک صنعتی تنها 
چیزی  *هاوسیلۀ پوپولیستو کمون او به روستایی. پرستش دادمیو غیرسالم مردم را تشکیل بخش تصادفی 

نبود تا چنین وانمود شود که  فکر""پرولتاریای روشن وتابآبپر  زافوگالفنمایی برای جز آیینۀ تمام
ترین وسیلۀ آن است. سرتاسر تاریخ قشر فکر، اگر در واقع تنها وسیلۀ ترقی هم نباشد، حتمًا مهمروشن

                                                                        

* Populist  
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که دو سایۀ کوتاه و بلند از زبونی اجتماعی این  - یازخودگذشتگفکر روسیه بین دو قطب غرور و روشن
 . کندمیسیر  -د تنقشر هس

کوشیدند شمردند، بلکه میخود را از دیدگاه نظری با مردم یکسان می تنهانهفکر عناصر انقالبی روشن
با  کارکردنخوردند، و کردند، آش آبکی میان را به تن میروستاییباالپوش  عماًل نیز در جلد آنان بروند.

شاهکاری قهرمانی بود. لکن بنیادش بر  ی نبود بلکهآموختند. این یک بالماسکۀ سیاسخیش و تبر را می
فکر "مردمی" آفریده منطبق با تصویر خودش، و زمانی ای عظیم گذاشته شده بود. قشر روشنخطای باصره

بود، برای این قشر  ، آن عمل آفرینش که از افسانۀ خلقت انجیل به وام گرفته شدهفرارسیدکه وقت عمل 
 بار به ارمغان آورد. شبیخونی مصیبت

العین خود کردند. آیا باالخره ظرفیت را نصب روستاییهای انقالبی وظیفۀ تدارک قیام نخستین گروه
اش برمال نشده بود؟ و حاال "شخصیت متفکر انتقادی" قرار بود برای قیام، با سراسر تاریخ گذشته روستایی

های آمد که این امید، تنها قصری در هوا باشد. در سالنظر نمین و پوگاچف را بگیرد. بهجای استپان رازی
شده بود. در بعضی  مشاهدههای مختلف کشور در بخش روستاییهای آمادگی و اجرای اصالحات، آشوب

دیمی پا نقاط دولت مجبور به توسل به نیروهای نظامی شد. لکن در اکثر موارد، از حدود تنبیه سنتی و ق
، سازمان زیرزمینی پترزبورگ، در 1860ای شد تا در سال انگیزه روستاییهای فراتر نگذاشت. این آشوب

 رحمانهکوچکی به نام "روسیۀ جوان" تشکیل شود. هدف فوتی و فوری آن عبارت بود از: "انقالب خونین و بی
صورت  یآهستگبهلی ظهور آن انقالب طور اساسی تغییر دهد." وسرتاسر  شالودۀ جامعۀ معاصر را به که

آنکه آراء خود را عوض کند، معتقد شد که این آهستگی، تأخیری است کوتاه. فکر بی. قشر روشنگرفتمی
ها دست به اقدامات محافل دیگری پیدا شدند تا شورش را مقدمه بچینند. دولت در جواب این حرف

، نویسندۀ سیاسی معروف روسیه 9. چرنیشفسکیاش از حدود وحشتش حکایت کرداختناقی زد؛ و خشم
ان، گوش و دماغ و شکنجه روستاییای خطاب به علت اقدام به صدور اعالمیه، بهترجوانو رهبر واقعی نسل 

نهضت ، حق، امیدوار بود که با این اقدامگردید و به زندان با اعمال شاقه محکوم گردید. تزار، تا حدی به
 ر ببرد. انقالبی را برای مدتی س
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، یکی از دانشجویان سابق خرده نجبا، سالهپنج" بیست و *، "دیمیتری کاراکوزوف1866در چهارم آوریل 
سوی او شلیک کرد. تیر کاراکوزوف ، نخستین تیر را بهشدمیوقتی که الکساندر دوم از باغ تابستانی خارج 

پایان آمد. حمله به مطبوعات و اشغال  به خطا رفت. ولی فصل "لیبرال" سلطنت الکساندر با همان تیر به
سخت به وحشت  -د که از همان آغاز زیاد هم شجاع نبودن -سروصدای مردم، محافل لیبرال را های بیخانه

توانیم تصور کنیم که از آن زمان ایلیا ساالری حساب خود را کردند. میانداخت. عناصر مستقل دیوان
، وزیر †های دوران جوانی خود دست کشید. ُکنت دیمیتری تولستویتصنیف سردادننیکالیویچ اولیانوف از 

کوشید  -ا دستگاهی برای فلج کردن مغزه -شده  یضدعفون ‡یسیسمیکالسوپرورش، به کمک آموزش
اندیشۀ آزاد را در نطفه خفه کند. دستگاهی هیوالیی ایجاد شد. الکساندر والدیمیر اولیانوف باید از وسط 

 پترزبورگسنهایی به عنوان دروازهکه در آن از آتن و روم منحصرًا، به -پلیسی  یسیسمکالسشکنجۀ این 
 عبور کند.  - شدمیتزاری استفاده 

بین نخستین اعالمیه و نخستین حملۀ مسلحانه به تزار شش سال گذشت. به این ترتیب، قشر 
را تکمیل کرد: از امید به قیام فوتی فکران در فجر فعالیت انقالبی خود، نخستین َدَوران کوچک خود روشن

ان از طریق تبلیغ و تهییج عبور کرد و به تروریسم فردی ختم شد. اشتباهات، تجربیات و روستاییو فوری 
نظیر ای بیبردگی، پدیده الغایروی بود. ولی از آن لحظه، از های مشابه بسیاری در پیشدیوار کوبیدنسربه

وسیلۀ پیشتازان انقالبی که سرانجام به شش دهه کار سترگ زیرزمینی به: شودمیدر تاریخ جهان شروع 
 انجامید.  1917و  1905انفجارهای 

، معلم علوم الهی در 10نام به نام نچایفدو سال بعد از ماجرای کاراکوزوف، یک معلم شهرستانی گم
به نام  گرتوطئهکوشید انجمنی  -ه های تاالر انقالبیون روسییکی از نیرومندترین پیکره -یک مدرسۀ بخش 

                                                                        

* Dimitri Karakozov 
† Count Dimitri Tolstoy  
‡ Classicism 
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، یعنی در دهمین سالگرد 1870فوریۀ  بی داد که در نوزدهم"انتقام مردم" یا "تبر" بسازد. نچایف ترتی
اصالحات، وقتی که طبق قانون قرار بود روابط انتقالی در روستاها، تبدیل به روابط دائمی شو، یک قیام 

 1869تی انقالبی طبق یک برنامۀ دقیق صورت بگیرد: تا ماه مه صورت بگیرد. قرار بود کار مقدما روستایی
در گوبرنیاها و مراکز والیات؛ از اکتبر "درست در میان ، در پایتخت و مراکز دانشگاهی؛ از ماه مه تا سپتامبر

لکن باز هم  رحمانه با استثمارگران شروع شود.قرار بود تصفیه حسابی جمعی و بی 1870مردم". در بهار 
رفت به پایان آمد. نچایف که به می وقوع نیافت. ماجرا با قتل دانشجویی که گمان خیانت در موردش میقیا

 *روپلتوباروی پدر برج اشیزندگانوسیلۀ دولت سوئیس به تزار تحویل شد و به، خارج از کشور گریخته بود
صطالحی شد برای محکومیت ،برای مدتی طوالنی ا†به مرگ انجامید. در محافل انقالبی کلمۀ نچایفیسم

های انقالبی. دشمنان سیاسی لنین بار برای نیل به هدفزنشرآمیز و سهای مخاطرهشدید، و مترادف شیوه
 اند. های نچایفیستی متهم کردهصدها بار او را با استفاده از شیوه

طرز را مفتوح کرد که از نظر وسعت و حدت، به در نهضت انقالبی، دورۀ دومی 1870دهۀ 
تر بود. لکن در طول رشد خود سلسله مراحلی را پدید آورد که پیش از این برای ما گسترده ایمالحظهقابل

راه انداختن آن شروع شده، از خالل مراتب از امید باری شورش جمعی و کوشش در بهآشنا بود. این سلسله
و  کردمیعبور  -د شاگر صحنه بودناعتنایی فقط تماکه مردم با بیدر حالی -اصطکاک با پلیس سیاسی 

گری نچایف که یکسره بر خودکامگی فردی بنیان گذاشته شده انجامید. توطئهسرانجام به تروریسم فردی می
بود، در محافل انقالبی واکنشی شدید علیه مرکزیت و انضباط کورکورانه ایجاد کرد. نهضت که در سال 

کرد، و آن هجرت جمعی و  پا به عرصۀ وجود گذاشته بود، پس از آرامشی کوتاه، ویژگی خاص پیدا 1873
بسیاری از آنان از دانشجویان سابق بودند، و  که سوی مردم بود. مردان و زنان جوانفکر بهآشفتۀ قشر روشن

ویژه به مملکت، به وکنارگوشه، تبلیغات سوسیالیستی را به تمام شدمیتعدادشان جمعًا به هزار نفر بالغ 
دنبال میراث پوگاچف و رازین بودند. این نهضت که از نظر میدان بههای سفالی ولگا بردند که در آن گستره

                                                                        

* Peter and Paul Fortress 
† Nechayevism 
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گونه که خصلت هر همانبه -گرایی جوانش جالب بود، و گاهوارۀ راستین انقالب روس بود عمل و آرمان
گران نه سازمان . تبلیغاتشدمیالعادۀ خود مشخص وغشی فوقغلبا سادگی و بی -ت ای اسگاهواره

داشتند؟ این جوانان که چرا باید می د وگری هم نداشتنو نه برنامۀ روشنی؛ آنها تجربۀ توطئهرهبری داشتند 
ای داشتند و نه عالیق خصوصی و تعهدی. اینان بودند، نه حرفه ها و مدارس خود قطع رابطه کردهبا خانواده

، تبلور زندۀ شورش عمومی ترسیدند و نه از نیروهای آسمانی، از دیدگاه خودکه نه از نیروهای زمینی می
آنان را از  توانستنمیهای غربی کدام. این دامبودند. قانون اساسی؟ پارلمانتاریسم؟ آزادی سیاسی؟ هیچ

خواستند انقالبی بود کامل، بدون کمترین اجمال و راهی که در پیش گرفته بودند منحرف کند. آنچه می
و باکونین قسمت شده بود. این سرداران  *وانان بین الوروفهای نظری جاختصار و یا مراحل بینابین. گرایش

، درس خوانده بودند؛ میخائیل پترزبورگاندیشه، هر دو از نجبا برخاسته بودند و در همان مدارس نظامی، در 
بردند. باکونین در  عنوان مهاجر به چایاناز پیوتر الوروف. هر دو زندگی خود را به ترپیشباکونین ده سال 

، یعنی زمانی که اولیانوف 1900، موقعی که والدیمیر اولیانوف بچه بود، مرد؛ الوروف تا سال 1876سال 
، زنده بود. در زمانی که سرهنگ الوروف، مدرس دانشکدۀ توپخانه و فیلسوفی التقاطی شدمیداشت لنین 

الت قانونی دست زده با تربیتی دایرةالمعارفی، به پروراندن نظریۀ "شخصیت مقتدر انتقادی" خود در مج
باکونین، افسر توپخانۀ سابق دست  -د انگار" روسی بوای که نوعی گذرنامۀ فلسفی برای "نیستنظریه -بود 

دمکراتیک گذشته به آنارشیسم مطلق دست یافته بود. نظریۀ  †اسالویسمبه مهاجرت دوم خود زده، از پان
فرازی گردن که فکرقشر روشن ‡تب مسیحاجوییشناسی در مقابل مردم، با مکالوروف در مورد وظیفه

برای ازخودگذشتگی بود، مطابقت کامل داشت. نقطه ضعف  دائمیاش توأم با آمادگی علمی و نظری
الوروفیسم کوتاهی آن در نشان دادن جهت عمل بود. چرا که جز تبلیغ انتزاعی پیرامون وحی منزل کاری 

ان بود که خود را جو چون ایلیا نیکالیویچ اولیانوف، این امک. حتی برای مربیانی سراسر مسالمتکردنمی

                                                                        

* Pyoter Lavrov 
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همین دلیل بود که مکتب الوروف جوانان شمار آورند. لکن درست بهیمانه در عداد پیروان الوروف بهمص
تر، و از آن ناپذیری روشننحو قیاس. دیدگاه باکونین از نظریۀ الوروف بهکردنمیتر را قانع تر و فعالمصمم

های غریزی و ان روسی "سوسیالیستروستاییکه  کردمینمود. مکتب باکونین اعالم تر میانهمالتر، مصمبا
ان را روستاییکه آنان  کردمیفکر را در این نکته تعیین انقالبی طبیعی" هستند. این مکتب وظیفۀ قشر روشن

که از میان آن روسیه به صورت فدراسیونی مرکب  سازیسازی عمومی" فوری دعوت کنند. معدومبه "معدوم
 توانستمیهای آزاد به پا خواهد خاست. تبلیغ صبورانه تحت حمالت این عصیان جمعی فقط از کمون

که بدل به دیدگاه حاکم  *، در سلیح کامل باکونینیسم1870فکر دهۀ نشینی بزند. قشر روشندست به عقب
گاه جلگه را بپراکند و آن های "تفکر انتقادی"ت که فقط الزم است جرقهپنداشگردید این نکته را بدیهی می

 صورت ورقی از شعله منفجر خواهد شد. و جنگل به

فکر مصنوعًا آفریده نشده بود، بلکه اش شهادت داد که "نهضت قشر روشنمیشکین بعدها در محاکمه
تاریخی صحت داشت، لکن هرگز  عمومی بود." این گفته، گرچه در معنای وسیع قرارییبانعکاس 

های انقالبی شورشیان یک رابطۀ مستقیم سیاسی برقرار کند. بین نارضایی عمومی و طرح توانستنمی
شدند، مند میترکیب جبری شرایط و احوال طوری بود که درست در زمانی که شهرنشینان به روستاها عالقه

م بودند، دچار آرامش شدند و مدتی مدید نیز آرام ماندند. در سراسر تاریخ روسیه ناآرا تقریباً این نقاط که 
نیز  د وبه اربابش از میان رفته بو روستاییوار بود. وابستگی برهنه و برده یافتهتحققواقعیتی  روستاییاصالح 

، یعنی اقشاری روستایی، سطح زندگی اقشار باالتر و جسورتر طبقۀ 1860در سایۀ قیمت باالی غله از دهۀ 
ان تمایل داشتند که صبغۀ روستاییان را در اختیار داشتند، رو به باال رفتن بود. روستاییذهان عمومی که ا

گر اصالح را به مقاومت مالکان در برابر ارادۀ تزار نسبت دهند. امید آنان برای آیندۀ بهتر نیز به همان چپاول
ان دولت ویران کرده بودند، اصالح کند. این حال که آنچه را که اربابان و مأمور شدمیتزار بود. از او خواسته 

که در مقابل تبلیغ انقالبی روی خوش نشان ندهند، بلکه  کردمیان را مجبور روستایی تنهانهو هوای فکری، 
که در وجود دشمنان تزار دشمنان خود را ببینند. کشش شورانگیز،  کردمیدر آنان این میل را نیز ایجاد 
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ن نسبت به هر آن اروستاییآمیز ، با بدگمانی کینهروستاییسوی طبقۀ فکر بهد قشر روشنصبرانه و نیرومنبی
، اصطکاک داشت. روستاها گرفتمیشهرنشینان، باسوادان و دانشجویان سرچشمه  ،چیزی که از نجبا

یقت راه مت آنان را از خود راندند. این حقواز مبلغان با آغوش باز استقبال نکردند، بلکه با خص تنهانه
 که انروستاییبار آن را تعیین کرد. تنها نسل جدیدی از و پایان مصیبت 1870پرحادثۀ نهضت انقالبی دهۀ 

د بود، قرار بود نسبت به گرسنگی خود برای زمین، بار سنگین مالیات و نبعد از اصالح رشد و نمو کرد
طبقۀ  ۀکنندبار زیر نفوذ رهبری این -دیدگی خود طبقاتی خود، وقوفی جدید و دقیق پیدا کند و اربابان را ستم
  های امن و امانشان بیرون کند. ولی ربع قرن طول کشید تا چنین وضعی پیش بیاید.ز النها -ر کارگ

، با شکست کامل مواجه شد. نه ولگا و نه ُدن، و نه حتی 1870سوی مردم" دهۀ هر طریق، نهضت "به به
دقتی در مراعات احتیاط الزم برای کار فکران را لبیک نگفتند. عالوه بر این، بیدعوت روشن *منطقۀ دنیپر
 1874تا سال  -ر بیش از هفتصد نف یعنی -گران را لو داد. اکثریت عظیم آنان تبلیغات زودیبهغیرقانونی 

العموم دو محاکمۀ بزرگ به راه انداخت که در تاریخ انقالب تحت عنوان "محاکمۀ بازداشت شدند. مدعی
جویانۀ محکومین علیه تزار از باال سر نفر" شهرت دارند. اعتراض مبارزه 193نفر" و "محاکمۀ گروه  50

 را به ضربان درآورد.دادگاه، قلوب چندین نسل از جوانان کشور 

به روستاها کافی نیست.  مدتکوتاههای شده، این حقیقت را علنی کرد که یورشتمامتجربۀ گران
کنند. به این معنا که به خارج  استفاده مردمگران تصمیم گرفتند که از روش استقرار واقعی در میان تبلیغات

یار، معلم و غیره در روستاها زندگی کنند. منشی، پزشک عنوان افزارمند، بازرگان،شهرها عزیمت کنند و به از
، کمتر 1873آغاز شد، از نظر میدان عمل، از موج نخستین، یعنی موج  1876این نهضت که در سال 

سوی روش مستقر و گران با حرکت بهوجود آورد. تبلیغاتمغشوش بود. نومیدی و اختناق وضع خاصی به
ند که به شراب غلیظ باکونینیسم، آب الوروف را بزنند و در نتیجه شراب را ثابت زندگی، خود را مجبور دید
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تر گردانند. کار آموزشی، شورش را از برنامه بیرون راند. در این برنامه، تبلیغ انفرادی سوسیالیستی تنها رقیق
 . شدمیاستثنائًا گنجانده 

نده تصور شده بود، پرولتاریا به هیچ صورت داری روسیه فاقد آیدر آن سرمایه که بنابر دیدگاه پوپولیستی
که از نظر  یغاتیتبلقرار نبود نقشی مستقل در انقالب بازی کند. لکن بر حسب تصادف چنین اتفاق افتاد که 

از نظر منابع  یختاردر شهرها پاسخی مثبت پیدا کرد. مکتب  تنهاریزی شده بود محتوا برای روستاها طرح
ای که با تر بود که برنامهشاید از دیدگاه این حقیقت آموزنده 80نهضت دهۀ  تعلیمی و تربیتی غنی است.

فکران و برخی از افراد کارگران بود، تنها توانست قشر روشن دقت تمام بر الگوی انقالب روستایی بریده شده
صنعتی را به دور خود جمع کند. همین امر سبب افشای ورشکستگی پوپولیسم شد و نخستین عناصر 

بینانه فکران انقالبی پیش از آن که به دیدگاهی واقعدر آن را تعبیه کرد. لکن روشن یدنظرتجدنتقادی برای ا
مبارزۀ تروریستی نیز  *مبتنی بر تمایالت واقعی موجود در جامعه دست پیدا کنند، باید از جلجتای

 گذشتند. می

مردم، با انتظارات محافل شورانگیز  آن روز سخت دور و بسیار نامطمئن برای بیداری جمعی و محتوم
 -گران انقالبی در شهرها هرگز روی تطبیق ندید. در اینجا یورش وحشیانۀ دولت به صفوف مقدم تبلیغات

در  - یها زندان با اعمال شاقه، شدت عمل جسمانی، جنون و خودکشها حبس پیش از محاکمه، دههسال
وجود آورد. لکن "کار" فوری و فوتی برای ای شوری سوزان برای عبور از حیطۀ حرف به میدان عمل بهعده

های جدا از هم زدن بر پیکر منفورترین نمایندگان رژیم، از چه راه دیگری های کوچک، جز از راه ضربهگروه
، 1878ژانویۀ  24راه باز کردند. در  های تروریستی با ابرام بیشتر برای خودجلوه کند؟ خوی توانستمی

ای به نام تازگی دستور به تنبیه جسمانی زندانیرا که به پترزبورگرئیس پلیس  †یک دختر جوان تنها، ترپوف
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ای که بیست سال بعد لنین زن برجسته - †داده بود، گلوله زد و کشت. این گلولۀ ورا زاسولیچ *بوگولیوبوف
بیان غریزی خشمی پرشور بود. لکن در همین عمل، هستۀ  -د کردنیریه کار میو او با هم در یک هیئت تحر

طور ، مردی که به‡، کراوچنسکیپترزبورگهای بود. شش ماه بعد در خیابان کار دستگاه  سیاسی نهفته
العاده نیرومند ژاندارمری را کشت. در اینجا ، رئیس فوق§یکسان در قلم و شمشیر مهارت داشت، مزنتسف

مسئلۀ گرفتن انتقام رفقای مسلحی در کار بود که کشته شده بودند. لکن کراوچنسکی دیگر تنها نبود؛ او  نیز
 عنوان یکی از اعضای سازمانی انقالبی دست به این کار زد.به

بین مردم، نیازمند رهبری بودند. تجربۀ کوچکی که آنان از مبارزۀ عملی  ها"ی کوچک پراکنده شده"گروه
شد که آنان بر تعصبات خود علیه اصل مرکزیت و انضباط که تا حدی رنگی از "نچایفیسم" بر  داشتند سبب

های شهرستانی به آسانی به مرکزی که جدیدًا تشکیل شده بود پیوستند و به این آن نشسته بود فایق آیند. گروه
های انقالبی پوپولیستتشکیل شد. سازمانی از  **ترتیب از عناصر منتخب، سازمانی به نام زمین و آزادی

ها نسبت راستی قابل تحسین بود. دریغا که رفتار این پوپولیستکه از نظر ترکیب و یکپارچگی اعضایش به
دادند، بیش از پیش همدردی نشان نمی نیترکوچکخونین انقالبیون  یخودگذشتگبه مردم، مردمی که به از 

کردند ا سرمشق خود، انگار پیروان خود را دعوت میبه شک و تردید آلوده بود. زاسولیچ و کراوچنسکی ب
ها باشند، برای دفاع از خود و از چیزهایی که از آن  خودشان و بدون آنکه منتظر توده که اسلحه به دست گیرند

 ††زادۀ جوانی به نام میرسکیدرنگ دست به کار شوند. شش ماه بعد، پس از قتل مزنتسف، اشرافبود، بی
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، رئیس جدید ژاندارمری گلوله انداخت. ولی *سوی درنتلنبه -ب ر با تصمیم مستقیم حزبار دیگو این -
 گلوله به خطا رفت!

 ، یکی از اعضای برجستۀ شهرستانی  حزب وارد پایتخت شد1879در همان زمان، در پاییز سال  تقریباً 
به خرج دولت  که پایۀ دولتدون، پسر یک کارمند †الکساندر سولویوف :و پیشنهاد کرد که تزار کشته شود

را دیده بود،  های انقالبی روستاهای ولگادرس خوانده، بعدها معلم بخش شده بود، تربیت جدی انجمن
او دچار تردید شدند. این  یشنهادپلکن بعدها از پیروزی تبلیغ نومید شده بود. رهبران زمین و آزادی در برابر 

حشت انداختشان. حزب از صحه گذاشتن بر پیشنهاد خودداری جهش تروریستی به محیطی ناآشنا، به و
سه  یرتهفتکرد. ولی این کار جلوی سولویوف را نگرفت. در دوم آوریل، در میدان کاخ زمستانی، او با 

گلوله به سوی الکساندر دوم انداخت. این اقدام نیز موفق نبود. تزار از خطر به سالمت جست. البته دولت 
از انتقام بر سر مطبوعات و نسل جوان مملکت فرود آمد: نسبت اقدام سولویوف به نهضت با رگبار جدیدی 

تر از . این تقارن بدیهیترپیشهمان است که عمل کاراکوزوف به تبلیغ در دهۀ  1870سوی مردم" و دهۀ "به
 تنهانهاست.  ترمهمقیاس، از دورۀ نخستین نحوی بیکه شرح داده شود. لکن دورۀ انقالبی دوم، به آن است

وخوی، تجربه و شدت خود سوی نهضت روی آوردند، بلکه به علت خلقبه علت تعداد اشخاصی که به
سازمان زمین و آزادی تکذیب آن را غیرممکن یافت، مثل گلولۀ کاراکوزوف،  که مبارزه. اقدام سولویوف

منجر  واقتصاد ملی را در آشفت  که یهعملی جدا افتاده باقی نماند. ترور منظم، رایج روز شد. جنگ با ترک
( شد، جامعۀ روس را عمیقًا متزلزل کرد، اعتبار دولت را 1879به تسلیم دیپلماسی روسیه در کنگرۀ برلن )

وجود آورده، آنان را در راه مبارزۀ سیاسی مستقیم ای در میان انقالبیون بهتنزل داد و امیدهای اغراق شده
 انداخت. 
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روستاها  رهاکردنهای رسمی که حاضر به از گروه پوپولیست 1879ادی، در ژوئن سازمان زمین و آز
وارد میدان سیاست شد. البته، حزب جدید در بیانیۀ  *عنوان ارادۀ خلقنبودند، جدا شد؛ پوست انداخت و به

تبلیغ و حزبی خود را به  دجۀسوم بوو ها را رد نکرد. بلکه برعکس تصمیم گرفت دخود تبلیغ در میان توده
ی سمبولیک به گذشته دهد. ولی این تصمیم ادای احترام سوم آن را به عملیات تروریستی تخصیص تنها یک

 که گلیسرینهای انقالب در آن روزها از توضیح این نکته عاجز نبودند که دینامیت و نیتراتدانبود. شیمی
ها قابل تهیه است. دیگر کار از کار جنگ روس و ترک، سخت شهره کرده بود، به آسانی در منزل خود آدم

ها را به نومیدی بدل کرده بود، برای همیشه جای خود را به تمام امیدواری که ، تبلیغحالدرعینگذشته بود. 
عدم کفایت خود را نشان داده بود به دینامیت بدل شد. کل سازمان تجدید بنا شد تا  که تیرترور داد؛ و هفت

ها وقف تهیۀ مقدمات سوءقصد شد. ی را پاسخ گوید. تمام نیروها و بودجهنیازهای مبارزۀ تروریست
اند. های دورافتادۀ خود از یادها رفته"روستاییانی" که در میان انقالبیون بودند، احساس کردند که در گوشه

ل( ایجاد کنند، †آنان تالشی عبث کردند تا سازمانی مستقل به نام توزیع مجدد سیاه د  ر  سازمانی  )چورنی پ 
سوی ترور که سرنوشتش پل قرار گرفتن برای مارکسیسم بود، اما اهمیت سیاسی مستقل نداشت. چرخش به

ها با نیازهای روش جدید های پروگراماتیک انقالبیون تجدیدنظر شد تا این بیانیهناپذیر بود. در بیانیهبازگشت
نفسه برای مردم ایع کرده بود که قانون اساسی فیمبارزه تطبیق کنند. سازمان زمین و آزادی این نظریه را ش

بار است و آزادی سیاسی باید یکی از محصوالت فرعی انقالب اجتماعی باشد. ارادۀ خلق اعالم خسران
شرط الزم برای انقالب اجتماعی است. زمین و آزادی ترور را تنها به کرد که حصول آزادی سیاسی، پیش

تا آنان وارد کارزار شوند. ارادۀ خلق  شدمیزده داده های ستمباال به تودهدانست که از منزلۀ عالمتی می
دانست که با "متالشی کردن" حکومت از طریق تروریسم به انقالب دست یابد. چیزی که وظیفۀ خود می

ث ر جریان حوادد، دغریزی برای گرفتن انتقام رفقای قربانی شده ظهور کرده بودر آغاز به صورت عملی نیمه
بود  از مردم جدا افتاده که فکربدل به دستگاهی جامع و مانع از مبارزۀ سیاسی شد. به این ترتیب قشر روشن
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بود، کوشید ضعف اجتماعی خود را با  و در ضمن در جریان کل حوادث به مقام پیشتاز تاریخی رانده شده
 تکثیر قدرت خود از طریق نیروی انفجاری دینامیت جبران کند. شیمی نابودی بدل به کیمیای سیاسی شد. 

 مکاننقل یتختپاهای کار، مرکز ثقل آن به ناگهان از روستا به شهر و از شهرها به با تغییر وظایف و شیوه
شود. در ضمن شخصیت روانی  یمًا باید در برابر ستاد حکومت قرار دادهکرد. از این پس ستاد انقالب مستق

توجهی اش نسبت به مردم، بیانقالب نیز عوض شد، و نیز حتی قیافۀ ظاهری او. با از بین رفتن ایمان ساده
تر، وپای خود را جمع کرد، با احتیاطگری نیز به گذشته تعلق یافت. انقالبی دستدر مسائل مربوط به توطئه

ای در کمربندش رو بود. برای دفاع از خود قمهتر شد. او هر روز از نو با خطر مرگ روبهتر و مصمممراقب
. کسانی که دو یا سه سال پیش از این برای یکی گشتن با مردم حرفۀ کردمیتیری در جیبش حمل و هفت

گر روستایی برای تشبه کامل به گرفتند. جنگجو جانشین حواری شد. تبلیغاتکفاشی و نجاری را یاد می
کوشید از نظر ظاهری از بود، اکنون دیگر انقالبی شهری می به تن کرده های ژندهجامه تقریباً "مردم" 

الحال و با سواد غیرقابل تمیز باشد. لکن گرچه تغییراتی که در این چند سال کوتاه صورت شهرنشین مرفه
حد کافی آسان انگار" سابق در زیر هر دو جامۀ مبدل، بهیستآور بود، تشخیص قیافۀ همان "نگرفت شگفت
اش، بورژوا نبود. او که مرتدی زادهنجیب اش به مردم تعلق نداشت؛ و در جامۀتنۀ کهنهبود. او در نیم

دنبال منفجر کردن جامعۀ کهن، مجبور بود برای حفظ خود گاهی به رنگ این قطب اجتماعی بود، به
 اهی به رنگ آن دیگری.اجتماعی درآید و گ

زیر پرچم "تفکر  . این قشر که درشودمیبرای ما روشن  تدریجبهفکر به این ترتیب راه انقالبی قشر روشن
رنگ مردم در آمدن، خود را انکار شده بود، تحت لوای به به کارداسازی نظری دست خ-انتقادی" با خود

تروریسم  *خداسازی عملی که در کمیتۀ اجرایی کرد تا بعد، پس از شکست این روش بار دیگر به خود
اش این بود که سرنوشت شد و وظیفه ها کاشتهمجسم شده بود دست یازد. تفکر انتقادی در قعر بمب

این آن چیزی بود که در برنامۀ رسمی ارادۀ خلق  کمدستمملکت را به دست معدودی سوسیالیست بسپارد. 
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ی سوسیالیستی را بدل به وهمی هابه سینۀ مبارزۀ اجتماعی، هدفبود. در واقع دست رد زدن  شده نوشته
وسیلۀ بمب، تنها به این امید که زاعی کرد. تنها واقعیتی که ماند عبارت بود از ترساندن سلطنت بهانت

های قانونی به دست آید. شورشیان آنارشیست دیروز که حتی حاضر نبودند نام بورژوادمکراسی را آزادی
بودند.  کردند، بدل به اسواران مسلح امروز در خدمت لیبرالیسم شدهدیدگاه نقش عینی که ایفا میبشنوند، از 

هایی برای سرجای خود نشاندن هیاهوگران دارد. دستور جلسۀ تاریخ نه آنارشیسم بلکه آزادی تاریخ راه
 . خواستمیسیاسی 

شد. زمین و آزادی و پس از آن ارادۀ خلق  ای بین کمیتۀ اجرایی و پلیسمبارزۀ انقالبی تبدیل به مسابقه
دادند و در اکثر موارد با شکست مواجه های جدا از هم انجام مینخستین عملیات خود را به صورت گروه

هفده  1879تا دسامبر  1878آویخت. از اوت شان را از طناب میو همه کردمیبودند. پلیس آنان را پیدا 
 تکتکلتی به دار آویخته شدند. دیگر چیزی نماند جز اینکه از حمله به انقالبی در مقابل دو قربانی دو

حتی اکنون نیز، پس  رتبۀ دولتی دست بکشند و تمام نیروی حزب را بر سر تزار متمرکز کنند.مقامات عالی
از گذشت نیم قرن، غیرممکن است که انسان از نیرو، شجاعت و استعداد سازمانی این یک مشت جنگنده 

و  ‡، دانشمند و مخترع، زنانی چون پروسکایا†، رهبر سیاسی و ناطق، کیبالچیچ*ده نشود. ژلیابوفزشگفت
فکر و گل سرسبد نسل خود بودند. آنان که از نظر نیروی اخالقی همتا نداشتند، افتخار قشر روشن §فینگر

فرع بر هدفی که آزادانه انتخاب شده  کامالً چگونه جان خود را  که دادندیمدانستند و به دیگران نیز یاد می
با مرگ پیمان بسته بودند، موانع محال وجود نداشت. ترور پیش  که شمار آورند. برای این قهرمانانبود، به

آهنی راه آورد. آنان در زیر خطوطوجود میاز آنکه آنها را نابود کند، در آنان تحمل و طاقتی فوق انسانی به
وی آن رد شود و بعد در زیر کف خیابانی که قرار بود کالسکۀ تزار از آن عبور کند نقب که قرار بود تزار از ر
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رفتند و دینامیت را منفجر با بستۀ دینامیت از دیوار کاخ تزار باال می -ر کارگ *مثل خالتورین -. آنان زدندمی
بخش را در رهبر آزادی"خداوند : زدندمیشکست از پشت شکست بود! مطبوعات لیبرال فریاد  د وکردنمی

 تر است. کنف حمایت خود دارد." لکن سرانجام ثابت شد که نیروی کمیتۀ اجرایی از حمایت خداوند قوی

، به هدف نخورد، مرد †های پایتخت، پس از آنکه تیر  ریزاکف، در یکی از خیابان1881در اول مارس 
سوی تزار انداخت و تزار خت کیبالچیچ را بههای سا، یکی دیگر از بمب‡جوان دیگری به نام گرینویتسکی

زودی معلوم شد بار ضربه درست بر قلب رژیم فرود آمده بود. لکن بهکشت. این زمانیکو خودش را در 
طور کامل، در اختیار به تقریباً که خود ارادۀ خلق نیز در آتش همان ترور موفق خواهد سوخت. نیروی حزب، 

مهم نبودند. مبارزۀ  تنهاییبههای فرعی قرار داشتند که از این کمیته، فقط گروهکمیتۀ اجرایی بود. در خارج 
وسیلۀ ستاد مرکزی صورت ، منحصرًا بهشدمیآن قسمت که شامل کار تدارک فنی  کمدستتروریستی، 

تعداد این جنگجویان چند نفر بود؟ اکنون تعداد دقیق آنان روشن شده است. کمیتۀ اجرایی  و گرفتمی
 زمانیکنفر بود و البته همۀ این اعضاء در  37، کل اعضاء 1881نفر بود. تا اوایل مارس  28ستین شامل نخ

مام عالیق اجتماعی و حتی خانواده تیعنی با  -غیرقانونی بودند  کامالً ن عده که پرداختند. ایبه فعالیت نمی
الت بحرانی نگه داشتند، بلکه حتی زمانی تمام نیروی پلیس سیاسی را در ح تنهانه -د قطع رابطه کرده بودن

 پترزبورگ" کردند. تمام دنیا از غریو این حملۀ عظیم به خودکامگی 11تزار جدید را تبدیل به "راهب گاتچینا
به لرزه درآمده بود. انگار حزب مرموز، لژیونی از جنگندگان تحت فرمان خود داست. کمیتۀ اجرایی با دقت 

پراکند. ولی با وحاضر است، در میان مردم میحی جاهمهرا که قدرتش در تمام این عقیدۀ هیپنوتیک 
 ها با سرعتی غیرمترقبه ته کشید. زنده ماند. عالوه بر این، ذخیره تواننمیهیپنوتیسم تنها، چندان زیاد 

، ببردبر طبق نظریۀ ارادۀ خلق قرار بر این بود که هر یک از ضربات موفق بر دشمن، قدرت حزب را باال 
های جدید وارد صفوف ارادۀ خلق کند، دایرۀ دوستان حزب را وسعت دهد، و اگر نتوانست بالفاصله جنگنده
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عناصر این امیدها  ۀبرال را تشویق به مبارزه کند. هماپوزیسیون لی کمدستهای عمومی را برانگیزد، توده
انگیخت. احتمال زیاد بود که ان را برمیآنان غیرت دیگر یقهرمانبافی بود. بدون شک عملیات زاییدۀ خیال

منفجر کنند، کم نباشد. ولی اکنون  هایشاناتفاق بمبمردان و زنان جوانی که حاضر بودند خود را هم به
علت ماهیت خاص خود، . ترور، بهشدمیکسی نبود که آنان را متحد و رهبری کند. حزب داشت متالشی 

سوی خود جلب وجود آورد، تمام نیروهایی را که در دوران تبلیغ بههپیش از آنکه بتواند نیروهای جدیدی ب
." البته کنیممیگفت: "ما داریم سرمایۀ خود را تمام کرده بود، مستهلک کرد. ژلیابوف، رهبر ارادۀ خلق می

 را شست پترزبورگمحاکمۀ قاتلین تزار در قلب فرد فرد جوانان واکنشی شورانگیز ایجاد کرد. گرچه پلیس، 
های مختلف ظهور در شهرستان 1885های ارادۀ خلق تا سال و ُرفت و بیش از حد پاک کرد، لکن گروه

 که فکرها تا سرحد موجی جدید از ترور نرسید. اکثریت عظیم قشر روشنکردند. اما ظهور این گروهمی
 انگشتان خود را در آتش انقالب سوزانده بودند، از کنار این آتش عقب نشستند. 

از پیش به دیدۀ امید ها پس از روگردان شدن از روستاییان، به آنان بیش تروریست که هاضع لیبرالو
های دیپلماتیک دولت و اغتشاشات اقتصادی، اعضای علت شکستبهتر نبود. البته به ،نگریستندمی

ن ناتوانی است. زمستوو به بسیج آزمایشی نیروهای خود دست زدند. ولی معلوم شد که این تنها بسیج کرد
ها که از کینۀ روزافزون بین دو اردوگاه به وحشت افتاده بودند، با شتاب به این نتیجه رسیدند ارادۀ خلق لیبرال

، *پطرونکویچ. آی. قانونی است. بنا به گفتۀ آی متحد آنها نیست، بلکه مانع اصلی در راه اصالحات تنهانه
فقط "جامعه را به وحشت انداخت و حکومت را خشمگین ها ترین فرد زمستوو، عملیات تروریستچپ

 ساخت."

قدر خالئی که کمیتۀ اجرایی را در بود، همان ترکرکنندهبدین طریق هرقدر که صدای انفجار دینامیت 
فکر به پا قشر روشنوسیع  نسبتاً زمانی کمیتۀ اجرایی از یک نهضت  کهدرحالی: شدمیتر برگرفته بود، کامل
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برای مدتی دراز در میان جمعیتی دشمن دوام بیاورد. هیچ گروه  تواندنمیخاسته بود. هیچ دستۀ چریک 
انجام وظیفه کند. جداافتادگی سیاسی، سرانجام  تواندنمی دوستدارانزیرزمینی بدون پوششی از 

های های قدیمی و هستهها را به پلیس شناساند و پلیس با موفقیت روزافزونی بقایای گروهتروریست
کلی تارومار کرد. تصفیۀ ارادۀ خلق از طریق یک سلسله بازداشت و محاکمه در زمینۀ های جدید را بهگروه

ن دورۀ شوم، در رابطه با اقدام تروریستی یاسرعت ادامه یافت. با به 1880ۀ حرکت واپس زنندۀ ارتجاعی ده
.الکساندر اولیانوف آشنایی بیشتری پیدا خواهیم کرد



 

 تر برادر بزرگ
وخو، شبیه مادرش بود. خواهر کودکی، هم از نظر قیافه و هم از نظر خلق ویژه در دورانلکساندر بها

ت قلب و انصاف العاده، با حساسیت، رق  ب نادر از ثبات و صفای فوقنویسد: "همان ترکیمی تربزرگ
، معلم خانوادگی، این *تر بود." کاالشنیکفتر و حتی شجاعتر، مصممانگیز. لکن الکساندر، جدیشگفت

که از پشت چهرۀ شیرگون الکساندر، صدای آهسته و رفتار آرام او، حتی در دوران  کندمیرا تأیید  نکته
در سیمبرسک در مرحلۀ نخستین، نبودن  خانواده. جدا افتادگی زدمینیروی درونی عظیمی برق کودکی، 

 گرایی طبیعی و نیروی تصمیم پسر بیفزاید. گیری پدر فقط توانست بر درونبازی، و نیز تا حدی سختهم

دیم در آن ، منزلی که خانوادۀ اولیانوف در تاج قکهیناهای خشن و دردناک کم نبود. نخست احساس
اشتغال داشت،  ترکوچکهای سکنی داشتند، از میدان زندان چندان دور نبود. مادر به نگهداری بچه

کردند. روزهای تعطیل "مردم عامی" بر روی بازی می ییتنهابه ترها پرستار نداشتند و در میدان زندانبزرگ
. کردمی، یکسره فرق زدندمین "خواص" قدم کردند و این تاج با تاج جدید که بر روی آتاج قدیم اجتماع می

پوشاند. در عید پاک خشکیده و غذاهای دیگر می گردان، بقایای ماهیسراسر میدانچه را پوست تخم آفتاب
آویخت و وفلک میهای قرمز به اطراف چرخهای روشن و پیرهنکردند. لباسمرغ رنگین بازی میبا تخم

کاردئون خاستند. حوالی غروب آوازهای مستانه و صدای زدوخوردهای وحشیانه از میها با هم به مقابله برآ
که در تاج ظاهر شوند، لکن در  شدنمیها اجازه داده . البته در روزهای تعطیل به بچهشدمیمیدان شنیده 

نگریستند و یا به آواز کردند و به دیدۀ تحسین ولگا را میرا زیرورو می کاها خاواخر هفته، موقعی که بچه
 دادند، اغلب به شنیدن صدای زنجیر، یا فریادی خشن یا سیلی از دشنام،ها گوش میپرندگان بوستان

دید های زندانیان را میها چشما با کنجکاوی دردآلودی، در پشت میله. ساششدمیحواسشان از بازی پرت 
 . کردمیموجی از ترس و ترحم را تجربه و 
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شان در گوبرنیای غازان، جایی که دختران شوهر کردۀ دایی با کودکان در کوکوشکینو، در ملک دایی
های گذشت. در اینجا بازیها بسیار خوش میآمدند، به بچهمتعددشان برای گذراندن تعطیالت می

که ساشا با شوق تمام در آنها شرکت  -ر های شکاگروهو بعدها  - یرانبخش بود و گردش و قایقزندگی
 *عیتی بود. کارپیر -ب . لکن فقر روستاییان دوروبرشان بود. سراسر محیط سرشار از بقایای ارباکردمی

که چگونه به چشم خود  کردمیگیر هم بود، برای آنا و ساشا تعریف شکارچی و ماهی که نامی از روستاییان
که از  یاسالهدهشدند. پسران لو" را دیده بود که از گوبرنیای غازان به سیبری برده می"بچه جهودهای کوچو

مذهب ارتودکس شرقی را قبول کنند و به خدمت تزار تشویق شوند.  زوربهب شده بودند تا صهای غخانواده
اندر، بعدها در سوزاند. الکستر قلب را میدردانگیزتر بود و عمیق 12داستان کارپی از شعرهای نکراسوف

ای از پسران خواند که چگونه نویسنده، در راه خود به تبعید، با قافله 13دانشگاه، در کتابی زیرزمینی از هرتزن
بودند که از  یاسالههشتشدند. در میان آنان پسران سوی سیبری رانده میرو شده بود که بهیهودی روبه

که چگونه خود را به عقب  کندمیدند. هرتزن تعریف مرآمدند و بر روی جاده میخستگی از پا درمی
اش انداخت، سخت گریست و نیکالی و رژیمش را نومیدانه به باد نفرین گرفت. آیا ساشا هرگز کالسکه

عدالتی ولی بی. گریستهرگز، حتی در دوران کودکی نمی تقریباً ساشا ، ؟ طبق گفتۀ خواهرشکردمیگریه 
 و به تلخی اندوه درونی آشنایی داشت. کردمیتر حس را عمیق

: "دروغ و جبن". او همیشه دادمیها کدام است؟" ساشا در بچگی جواب به این پرسش که "بدترین عیب
همین دلیل آمد، ولی بر تجربه مبتنی بود و بهبر زبان نمی معموالً عقایدی داشت از آن خود، عقایدی که 

اش با کسی در خانواده سخنی نگفت. ایمان مذهبی دادندستحرف دربارۀ از قرص و محکم. این پسر کم
روی یا نه؟" ساشا می یسابه کلایمانی پسر بو برده بود، از او پرسید: "امروز ولی وقتی که پدر مؤمن که از بی

 نداشت پافشاری کند.  جرئتگفت که پدر  اعتقاد "نه" چنان با
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نویسی کرد. با وجود دوران اصالحات گذشته، در کالس مقدماتی دبیرستان نام 1874ساشا در سال 
ترین وسیلۀ شکنجه متون کالسیک های آن زمان برای پسران نوعی اردوگاه اعمال شاقه بود. مهمدبیرستان

های کهن، از آن نظر که تسلط بر آنان م و تربیتی معتقد بودند که: "مطالعۀ زبانبود. آفرینندگان دستگاه تعلی
ترین شرط ترین صفت و مهم، و فروتنی عالیکندمیبسیار دشوار است، روح فروتنی را در شاگردان القا 

 شدهکه بر اندیشۀ بچه زده  کردمیوزنجیری را بازی تعلیم و تربیت صحیح است." متون کالسیک نقش غل
ها به این وسیله زهرمار گردید و تمام تعطیالت بچهگیری تمام اعمال میباشد. حضور در کلیسا با سخت

های باالتر را از زیر چشم شاگردان کالس دقتبهمالید، . مدیر مدرسه، وقتی که پیشانی بر خاک نمیشدمی
زانو زده بود، از خود گستاخی نشان داده، برابر خدایش  در یرمدتا مبادا یکی از آنان، موقعی که  گذراندمی

خوری و تفریحات مشابه در مقام مقایسه با پیوستن به یک گروه مطالعه، بازی، عرقسرپا ایستاده باشد. ورق
خواندن مجالت لیبرال، رفتن به تئاتر و یا موی سر را به شکل نظامی کوتاه نکردن، تخلفات معصومانه به 

 -ق و نه همیشه به ناح -، یا قامت برافراشته و متکبر، از نظر مقامات آمد. سکوت مصلحتیشمار می
در چند دبیرستان منجر به ، ناپذیرزای پایاناعتراض اسرارآمیزی بودند. این روابط تشنج های ظاهری  نشانه

ع ویژه مورد نفرت شاگردان بودند. این وضچینی علیه معلمانی شد که بهانفجارات طوفانی و حتی توطئه
زمانی نقش دیکتاتور لیبرال پلیس را  که *، کنت لوریس ملیکوف1880وخامت یافت که در سال  چنانآن

وپرورش موفق شده بود زده، بازی کرده بود، به تزار گزارش داد که وزارت آموزشبرای الکساندر دوم وحشت
"مقامات عالی، کلیسا، نجبا، قشر استادان، زمستووها و شهرها را" علیه خود بسیج کند. مقامات مربوط به 

جای او وزیر "لیبرال" ق منفور "سیستم کالسیک" را برکنار کردند و بهعجله کنت دیمیتری تولستوی، خال
 -سوی، و بدان سویینارا گماردند. ولی این هوای آزاد موقتی بود. سیستم مدارس، با نوسانی به  †سبوروف

نیم قرن، و با بعضی اقدامات آزادانه تا روزهای آخر سلطنت دوام آورد. نفرت  -ع و اغلب در جهت ارتجا

                                                                        

* Count Loris-Melikov 
† Saburov 
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ایم، پیش از این از آن نقل کرده که *از مدارس نوعی سنت ملی شد. تصادفی نیست که شعر طنزآلود پولژایف
های سیمبرسک تخصیص داده است. شاعری دیگر به هجوآمیزترین مصراعش را به رئیس دایرۀ دبیرستان

 ر مدرسه چنین نوشت:اش دکه از همان نسل الکساندر اولیانوف بود، دربارۀ دوران تحصیل 14نام نادسون

 های مدرسه!ین بر تو ای سال"نفر
 "! عشق، بی دوستی و بی آزادی سپری شدیدشما بی

. لکن کردمیهایش احساس ایمدرسهتر از اکثریت هممدرسه را الکساندر عمیق درشتی و ستم رژیم  
آمد با دقت تمام به خانه می . وقتی ایلیا نیکالیویچدادمیو به تحصیل خودش ادامه  کردمیای قروچهدندان

ترین نقص و اشتباه که تکلیفش را بدون کوچک خواستمیو از او  کردمیبر تحصیالت پسرش نظارت 
آمد. هم لیاقت داشت و هم شاگردی جدی بود، جور در می که بنویسد. سماجت پدر با خصائص ذاتی پسر

 کوش بودند. در آن خانواده همه سخت

، مدیر مدرسۀ پیش از اصالحات به کنار †کالس پنجم گذاشت که ویشنوسکیساشا موقعی قدم در 
، پدر قهرمان آیندۀ انقالب فوریه جای او را گرفت. مدیر جدید، فضای راکد مدرسه را که ‡رفت و کرنسکی

طور بدیهی دست نخورده شبیه یک قرارگاه پلیس بود، قدری تغییر داد. لکن اصول اساسی رژیم مدرسه به
 پترزبورگانگیزی از ، موقعی که الکساندر در کالس ششم بود، خبرهای بهت1881در اول مارس ماند. 

رسید. انقالبیون، تزار را کشته بودند. شهر پر از شایعه و اظهارنظر شد. کرنسکی، دربارۀ این عمل شیطانی 
را توصیف کرد  شهادت مسیح خداوند که علیه جان تزار ناجی صورت گرفته بود نطقی کرد. کشیش مدرسه

و انقالبیون را "مطرودان نژاد بشری" خواند. لکن قدرت کشیش، مثل قدرت مدیر مدرسه در دیدگاه 
ها با وحشتی که بر فردی از افراد ها، از تروریستالکساندر، چندان اعتباری نداشت. در منزل، پدر بچه
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سخن گفت. ایلیا نیکالیویچ، از کلیسا که ، شودمیکشور، یک کارمند دولت و رئیس یک خانواده مستولی 
در آن برای روح تزار مقتول مراسم دعای عمومی تشکیل شده بود، بسیار تکان خورده برگشت. روزهای 

گذاری الکساندر پیش آمد. تاج 1848ای بود که پس از انقالب تحصیل او مصادف با آن روزهای بسیار تیره
برای مدرس، میدان  کمدستر آگاهی او برای همیشه راه جسته بود. عنوان سرآغاز یک عصر آزادی ددوم به

های دید. در سال شدنمیفعالیتی به وجود آمده بود که در دوران سلطنت نیکالی اول حتی خوابش را هم 
که پس از اول مارس آغاز شد و به صورت  کردمیزده از ارتجاعی صحبت و هیجان دفعاتبهبعد او 

گینی در انتقاد پدرش، صدای یک مأمور  توانستنمیامور مدرسه نیز گسترش یافت. الکساندر حتی به  زهرآ
غیرمترقبه  چنانآنلیبرال دولت را که از فاجعۀ تیره و تاریک به وحشت افتاده بود، ناشنیده بگیرد. ولی حادثه 

ردرگمش، کلمات الزم های سشدید بود که ساشا برای بیان اندیشه چنانآنفرهنگی شی از بیو فشار خشم نا
دردی را به صدای شده بود. ولی او این هم دردی او متوجه انقالبیون اعدامیافت. به هر صورت همرا نمی

اثر  ترکوچکهای بر بچهحرفش ترسید که می، بلند بر زبان نیاورد. چرا که اعتماد به نفس کامل نداشت
 بود. طوریینهم. او همیشه وحشت داشت نندتران از او سخت انتقاد کبگذارد، و از اینکه بزرگ

در طول نه سال تحصیل در مدرسه هرگز شکایتی از الکساندر نشد. او شاگردی عالی بود، از یک کالس 
لبته نه به دلیل ا -د ادب نبوبه کالس دیگر با بهترین نمرات ارتقاء یافت. نسبت به کسی گستاخ و بی

سوی دانشگاه بود و او از روی این پل . دبیرستان برای او تنها پلی بهشهامت بودن، بلکه به دلیل خودداریبی
التحصیل عنوان شاگرد اول کالس و با یک مدال طال فارغبدون شادی، لکن با درخشش تمام عبور کرد. به

 ساالن خودش جلوتر بود. یک و حتی دو سال از هم کهدرحالیشد 

فکر. بود با دورۀ اصلی نهضت انقالبی در میان قشر روشنمصادف  دقیقاً های دبیرستان الکساندر سال
، 1883سوی مردم" در اوج خود بود وارد کالس مقدماتی شد و در سال ، وقتی که نهضت "به1874در سال 

التحصیل برد، از دبیرستان فارغارادۀ خلق هنوز در قلۀ قدرت خویش به سر می رسیدمینظر موقعی که به
به  تربزرگتأثیر نبود. اشخاصی که مورد سوءظن بودند از شهرهای در سیمبرسک بی هم کامالً شد. نهضت 

گزیدند. گشتند، برای مدتی در اینجا اقامت میشدند و تبعیدیانی که از سیبری برمیسیمبرسک تبعید می
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اسب نشسته  های سه اسبه بودند و یا بر پشتهای سبیلو، افراد مرموزی را که سوار بر گاریگهگاه، ژاندارم
، معلم دبیرستان سیمبرسک *موارتف .ف 1878و سال  1877دادند. در سال بودند، از داخل شهر عبور می

هایی از دل عقاید پوپولیستی را در شهر رواج داد و تحت نفوذ او گروهپرهو یکی از اعضای فعال چورنی
از معلمان نیز شرکت داشتند. گرچه شاگردان مدارس و جوانان نظامی تشکیل شدند که در آن حتی برخی 

موراتف از سیمبرسک تبعید شد، لکن محافل جوانانی که به وجود آمده بود ، پس از یک سال و نیم تدریس
تا چند سال بعد هم وجود داشت. ولی الکساندر با آنان تماسی نداشت. ظاهرًا فضای خانوادۀ خود او، با 

موقتًا  ،15و شچدرین †اش به نکراسوفرش داشت، و با شیفتگیو پرو ای که این خانواده به آموزشعالقه
. لکن در سه سال اول زندگی دانشگاه نیز کردمینوجوان و جوان را برطرف  نیازهای ایدئولوژیکی پسر

الکساندر به اجتناب از محافل انقالبی ادامه داد. باید علت این کار را در شخصیت الکساندر بجوییم، در 
فکرانه های روشناو و در انزجار او از شتاب کردن در هر چیزی. تمام انواع بوالهوسی خصلت خوددار خاص

گرفت. ولی تصمیم نمی سادگیبهداشت. او  یگانگیاو ببا  -د بول آسان و رد آسان مردم و عقایق - یو اخالق
 شناخت و نه تردید. پس از تصمیم، نه وحشت می

در آشپزخانۀ متروک  عمدتاً ت پیش از سال آخر تحصیلی را، ، یعنی تعطیال1882الکساندر، تابستان 
 دنفری بوزمایشگاه شیمی کرد. همیشه آخرین های خانه گذراند. او این آشپزخانه را تبدیل به آیکی از جناح

از کارش دست بکشد. باید چندین بار صدایش  توانستمی زحمتبه. چرا که شدمیکه سر میز چای حاضر 
. گذاشتمیش سرسربهمد. ایلیا نیکالیویچ در مورد اشتغال ذهنی پسرش با شیمی، آتا می زدندمی

. "در صحبت عمومی خیلی کم شرکت زدمیماند و "از روی گذشت" لبخند الکساندر ساکت می
گشت. بنا به قول آنا، اشتغال ذهنی الکساندر با اش را تمام نکرده، با عجله به اتاقش برمیجست." چاییمی

شیمی، در اواخر تحصیالت تابستانی، بین خواهر و برادر فاصله انداخت. در واقع علت این بیگانگی 
ها رسیده بود، یابی مجدد ارزشی نبود. الکساندر به مرحلۀ ارزش، علوم طبیعاساساً روزافزون، تنها و حتی 
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ترین رفقایشان بودند، به ای که در آنان پسران و مردان جوان، آنانی را که مدت کوتاهی پیش، نزدیکمرحله
بینند. الکساندر در تفریحات خانوادگی کمتر شرکت کشند و اغلب نیز در آنان کمبودهایی میمحک می

رویی شده بود، ای توأم با کمای که محبتش به او بدل به عشق اولیهشکار و یا مصاحبت دخترخاله. کردمی
 شمرد. برتر می

به زندگی موطن خود، یعنی سیمبرسک تخصیص داده، اشتغال ذهنی  16ای که چیریکوفدر قصه 
گاهانۀ وی برای فعالیت، بهیمیشالکساندر با  یم شده است. این قضاوت های تروریستی ترسعنوان آمادگی آ

چیریکوف، یکی از چندین تحریف حقایق از طرف این نویسنده است که با کشش به سوی بلشویسم شروع 
خاطر خود شیمی دوست داشت. کرد اما بعدها وارد صفوف مهاجران سفید شد. الکساندر شیمی را به

مادرزاد بود. الکساندر در سال  های یک دانشمند تجربیهای متفکر، جدی و تا حدی مردد او، چشمچشم
، ایلیا نیکالیویچ از او مصرًا خواست پترزبورگ، سیمبرسک را ترک گفت. هنگام فرستادن پسرش به 1883

زنده بود. پسر توانست که از  روشنیبهترور هنوز در ذهن همه  زوالروبهکه از خودش مواظبت کند. غرش 
پدرش بگوید: افکار او هنوز از مبارزۀ انقالبی دور بود.  بخش بهروی کمال صمیمیت، چند کلمۀ اطمینان

کنده از فرمولالکساندر هیجان بود. پایتخت، بیش از هر چیز دیگر  17های مندلیفزدۀ دانش بود. ذهنش آ
 از نظر او دانشگاه بود. 

پیرزنی  بود. الکساندر از قدیمی بود و هنوز جمعیتش به یک میلیون نفر نرسیده پترزبورگپایتخت همان 
کرایه کرد که با به قول خواهرش، مجهز به "سکوت، آرامش و دود چراغ نفتی بود." آن احساس  یاتاقمحترم 

های بود، در نخستین سال الکساندر با خود از سیمبرسک آورده که مبهم نارضایی از سیستم اجتماعی
کم در اعماق اگاهی او شد، دستتر نتحصیل در دانشگاه، نیرومندتر و تیزتر نشد. اگر این احساس ضعیف

های جدیدی را در برابر اندیشۀ جوان او گشود. جن دانش در جلد الکساندر رفته افق رسوب کرد. دانشگاه
سوی و هم توجه استادان را به کالسانهمزودی هم توجه بود. او خود را غرق در علوم طبیعی ساخت و به

 خود جلب کرد. 
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حصیل هر کدام از دو بچه، یعنی پسر و دختر، کنار گذاشته بود. باید پدر چهل روبل برای مخارج ت
یک دانشجوی دانشگاه بود.  وقتآنچنین تصور کرد که این پول دو و یا سه برابر بیش از بودجۀ معمولی 

گفت که سی روبل برایش کافی است، پدرش برای و می دادمیهایی که الکساندر به پدرش رغم اطمینانبه
فرستاد که برای دخترش. الکساندر اعتراضی نکرد ولی هنگام بازگشت به قدر پول میانپسرش هم

انداز کرده بود، به پدرش پس داد. آنچه در این واقعۀ سیمبرسک، هشتاد روبلی را که در طول هشت ماه پس
به  ردکمیای دربارۀ کاری که کوچک اهمیت دارد این است که در سراسر زمستان الکساندر حتی کلمه

 به خطرخواست که خواهرش را تحت فشار قرار دهد و یا آزادی عمل خود را خواهرش نگفته بود. او نمی
از  پترزبورگدانست . پدر که میکردنمیاو دیگر نسبت به خواهرش احساس نزدیکی  اندازد. عالوه بر این

. همین واقعه از سوی دکرمینظر وسوسه کردن یک جوان چیزی کم نداشت، خودداری پسرش را تحسین 
های با سازمان تنهانهدر دوران اولیۀ تحصیلش در دانشگاه، تا چه حد،  رکه الکساند دهدمیدیگر نشان 

محل  توانستمیصورت حتمًا های مردان جوان فاصله داشت. در غیر اینانقالبی، بلکه حتی با کلیۀ انجمن
 خرجی برای آن ده روبل اضافه در ماه پیدا کند. 

توان اعتماد کامل کرد، اولیانوف حتی در ، شاگرد دانشگاهی که بر شهادتش می*بنا به قول گووروخین
، وقتی که در سومین سال تحصیلش در دانشگاه ب.د، از شرکت در هر نوع محفل 1885پایان سال 

ر می: و معتقد بود کردمیدانشجویی امتناع  بین ." از دیدگاه خردهکنندمی مطالعهزنند، ولی کم "آنان زیادی و 
که یک آدم معمولی نباید طبابت کند، انتخاب راه انقالبی از طرف کسی که اوضاع  طورهمانالکساندر، 

با همین دید صحبت  از الکساندردوره،  نظران در اینشناسد، یک جنایت بود. سایر صاحباجتماعی را نمی
هایش در تأیید حرف همان قراردادی، بقیۀ حرفچند عبارت  استثناءبهویژه خواهرش که کنند. بهمی

 نظران است.صاحب
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های دیگری هست که شاید با تصویر ذهنی یک انقالبی مادرزاد منطبق باشد، اما با حقایق لکن شهادت
داشت خاطرۀ ایلیا نیکالیویچ اولیانوف ، به بزرگابی که ماریا، دختر کوچک خانوادهدهد. در کتوفق نمی

خبر  توانستنمیخبر داشت و  ترشبزرگنویسد که پدرش "از مقاصد انقالبی پسر یتخصیص داده، م
از این مقاصد خبر داشته باشد، چرا که این  توانستنمینداشته باشد." ولی واقعیت این است که پدرش 

، یعنی موقعی شروع به شکل گرفتن کرد که پدر دیگر در 1886مقاصد وجود نداشت. این افکار در پاییز 
نشده بود، و برایش این امکان نبود  سالههشتمیان زندگان نبود. در زمان مرگ ایلیا نیکالیویچ، ماریا هنوز 

. کندمیات شخصی، بلکه به مالحظات عمومی روانی اشاره خاطربه که نظر مستقلی داشته باشد. او خود نه
. عشق بین پدر و مادر و "...  دیکشان بیش از حد نز"عشق آنها به همدیگر بیش از حد عمیق بود. دوستی

رو هستند، تا شان خطراتی را که با آن روبهاست که از والدین فرزند، چه بسیار پسران انقالبی را مجبور کرده
توان گفت که پسر چیزی برای پنهان کردن نداشت. خصوص میلحظۀ آخر مخفی کنند. لکن در این مورد به

بت کرد. عالوه بر این کلماتی از نوع "دوستی نزدیک" با رابطۀ واقعی بین ایلیا توان به یقین ثاتا این حد را می
، اغلب از احتیاط و سکوتی سخن تربزرگتواند منطبق باشد. خواهر می زحمتبهنیکالیویچ و الکساندر 

 کندمی گوید که الکساندر، حتی در بچگی، نسبت به سایر اعضای خانواده در پیش گرفته بود، و نیز اشارهمی
اط و سکوت پسر چه اثری گذاشته یحد پدر از پسر، بر این خصلت احت به این نکته که انتظارهای بیش از

دانیم الکساندر تردیدهای مذهبی خود را با پدر مؤمنش در میان بود. از گواهی همین خواهر است که می
؛ گویا هر کرده زدهبهتو بر سر دعای عمومی، پدر را  به کلیساگذاشت. نخستین امتناع پسر از رفتن نمی

کردند. آیا در زمینۀ سیاست غیر از این های خود دربارۀ مسئله احتراز میدو طرف از رو کردن ورق
ای که اگر در طول حیات پدر بر اساس آن اصطکاکی بین پدر و پسر نضج باشد؟ زمینه توانستمی
باشد. ماریا بر اساس شهادت برادرش  توانستمیاز اصطکاک مذهبی  اندازه شدیدتر، حتمًا بیگرفتمی

سالگی در یک مذاکرۀ طوالنی بین پدر و پسر در یک جادۀ باغستانی شرکت جسته بود، دیمیتری که در یازده
. این حادثه شش ماه پیش از مرگ پدر و یک سال و نیم پیش از مرگ پسر اتفاق افتاد. بچۀ کندمیاقامۀ دلیل 

العاده سنگین و مهم اش اثر چیزی فوقساله از موضوع صحبت چیزی نفهمید، لکن در سرتاسر زندگی دهیاز
دارم که صحبت دربارۀ سیاست بود و بدون تردید نه  اعتقاد کامالً گوید: "حاال من با او ماند. دیمیتری می
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را باید  -ه س از وقوع حادثو البته حدسی چهل سال پ -دیمیتری  حدسصحبت." این  تنهانهتصادفی بود و 
برای  - کردمیزندگی  پترزبورگکه در  -در سایۀ نصیحت پیش از سفری تفسیر کرد که پدر از طریق آنا 

خاطر ما هم که شده از خودش مواظبت کند." در زمان آخرین مالقاتش با "به ساشا بگو به :پسرش فرستاد
صحبت با  به هنگامۀ سن انتقالی بود که یک جوان ، الکساندر در آن مرحل1885پدر، در تابستان سال 

که  و در برخورد با مشاورانی دهدمیانقالبیون، از خود تمایل به دفاع از حق وقف خویش به دانش نشان 
. در این مورد نیز باید اضافه کنیم کندمیهای انقالبی دفاع ، اجبارًا از فعالیتترشان کردهتجربۀ زندگی عاقل

 شدمی. چرا که پدر آخرین نفری بود که دیدینمیازی به گشودن دریچۀ ذهن خود به روی پدر که الکساندر ن
 از او انتظار حمایت ایدئولوژیکی در موضوعات انقالبی داشت.

احساس وحشت نکند. وحشت از  توانستنمیپدر لکن جدا از هرگونه اعتراف از طرف الکساندر، 
بود. باید ایلیا  ام در برابر بسیاری از پدران و مادران قد علم کردهرحمی تمچوبۀ دار و کار اجباری با بی

ناپذیر وسوسه نخواهد ای عالجسوی فاجعهنیکالیویچ اغلب از خود پرسیده باشد: آیا پسر محبوب من به
مربوط  -ر ویژه درست پیش از آغاز سفر پسبه -وگوهای آن تعطیالت شاید و در واقع باید شد؟ آخرین گفت

های دورافتادۀ روسیه همین موضوع بوده باشد. چقدر از این کلمات پندآمیز و مشورتی در سراسر گوشهبه 
تر باید جاری شده باشد! یک طرف کار و لیبرال خطاب به فرزندان رادیکالبر زبان والدین محافظه

ترساند. ب این کار میهای رژیم نقبی به بیرون بزند، طرف دیگر آنان را از عواقاز ستم و دروغ خواستمی
مؤثر  توانستمیزحمت آور بود، لکن بهآخرین التماس پدرانه که: "الاقل به مادرت و من رحم کن" رنج

 واقع شود. 

در سه سال و نیم اول دانشگاه، الکساندر کاری جز تحصیل نکرد. انگار برای حیاتی طوالنی دانش 
از سرنوشت خویش طفره برود. نوع مقاومتی که الکساندر در ابتدا در  توانستنمی. لکن او کردمیذخیره 

وسیلۀ برابر تأثیرات انقالبی از خود نشان داد، و نیز شکلی که فعالیت انقالبی او بعدًا به خود گرفت، به
فکران وخوی قشر روشنویژه در خلقهای عمیقی تعیین شده بود که در فضای سیاسی کشور، بهدگرگونی

. ها ادامه داشت. در اینجا است که باید به دنبال کلید سرنوشت الکساندر اولیانوف بگردیممدت



 

 1880دهۀ 
ای که برای الکساندر سوم ، در نامۀ سرگشاده1881کمیتۀ اجرایی ارادۀ خلق، بالفاصله پس از اول مارس 

از مبارزۀ تروریستی دست نوشت، پیشنهاد کرد که در صورت دعوت تزار از نمایندگان مردم، ارادۀ خلق 
برخواهد داشت. اصطالح "جریان امور" استعاره نیست، بلکه یک واقعیت است. "جریان امور" بلد است 

اساسی را  ها قانونفهمند، کنار بگذارد. انگار همین دیروز بود که پوپولیستکسانی را که این جریان را نمی
جای مبارزۀ کردند قانون اساسی را بهردند. اینک آنان وعده میکداری رد میسوی سرمایهای بهعنوان دریچهبه

، 18زده سر بر دوش معلمش پوبدونوستسفانقالبی بپذیرند و دست رد به سینۀ این مبارزه بزنند. تزار وحشت
های حاکم دیری نپایید. عملیات تروریستی در مملکت واکنشی گذاشت و گریست. لکن این زبونی گروه

صورت پراکنده روستاییان قتل تزار را عملی انتقامی از جانب نجبا دانستند. کارگران فقط به .دایجاد نکرده بو
از درخواست برای تشکیل مجلس ملی  کسیچهها مخفی شده بودند. به نهضت انقالبی پیوستند. لیبرال

نیستند،  خویش ها مظهر چیزی جز شجاعتحکومت قانع شده بود که تروریست که. حاال کردنمیحمایت 
ای منتشر کرد و طی آن حکومت مطلقه را مصون از هرگونه آوریل، تزار بیانیه 29جسارت پیدا کرد. در 

به چرخش درآمد. بعد از آن مسیری ثابت در پیش گرفته شد.  یکشتارجمعتعرض خواند. در ضمن، گردونۀ 
 19ستوی وزیر، و کاتکفپوبدونوستسف، رئیس شورای مقدس کلیسای ارتدکس روسیه، کنت دیمیتری تول

بخش رژیم جدید شدند. مجلس ملی؟ عجب! کافی است که نگاهی بر آن نویس مسکویی، الهامروزنامه
اند بیندازیم تا ببینیم جریان از چه قرار است. های وراجی" که سردستی به وجود آمدهزمستووها، این "گندابه

های خود ای که دور از خانوادهارزش و هرزهبی هایکنند؟ "آدمها حکومت میچه کسانی بر این گندابه
. چنین بود نصیحت پوبدونوستسف به تزار جوان، جوانی که گفته "... گانی عیاش که رباکنند. زنزندگی می

 مرد خانوادۀ نیکی است. شدمی

برای که آشکارا علیه تزار جدید اعالن جنگ دهند. ها چیزی باقی نمانده بود جز اینبرای تروریست
ریزی کرد که هدف آن تحقق این هدف، یکی از اعضاء برجستۀ ارادۀ خلق، یک برنامۀ عملیاتی طرح



 (62) 1880 ۀده

بود. تا  دنبال ساشکا" بود. ولی این طرح در هوا عقیم و معلق ماند. سرمایۀ ارادۀ خلق ته کشیدهبه *"ساشکا
، یکی از ‡سان پلیس، ورا فیگنر، یکی از جاسو†، دگایف1883تغییری جدید، راهی دراز باقی بود. در سال 

در خارج از روسیه  که §ا. لوپاتین. ، جی1884کمیتۀ اجرایی را لو داد. در سال  یشستاقابلهای شخصیت
ها مراجعت کرد تا تروری را که از مرکز تروریست پترزبورگو انگلس تماس نزدیک داشت، به  مارکسبا 

های فراوانی به ، تجدید کند. ولی دیگر موفقیتی به دست نیامد. با توقیف لوپاتین، آدرسشدمیهدایت 
ها توانست آنچه را هنوز از ارادۀ خلق باقی بود، تصفیه کند. در این سلسله شکست یسپلو دست پلیس افتاد 

جهت ترور تزارها فکران جدا افتاده به کوششی مطلقًا فنی در منطقی شوم نهفته بود. نهضت سیاسی روشن
بودند.  فکران نیز دچار جدا افتادگی شدهها حتی از قشر روشنتقلیل یافته بود، و به همین دلیل، تروریست

که پلیس ترتیباتی فراهم عنصر شبیخون زدن در تأثیر اولیۀ تروریسم نقشی بزرگ بازی کرده بود. لکن همین
ها در حلقۀ طناب دار گیر افتادند. تداوم ستکرد و به تحریک اذهان متوسل شد، دستۀ کوچک تروری

های جدی ضربات شک و تردید. کوشش دستخوش ازپیشیشبسازمانی درهم شکست و تنها سنتی ماند، 
تصادفی داشت، و حتی یک  تقریباً ، و یختهگسازهمای برای فعالیت انقالبی در زیر پرچم کهن، صبغه

زودی ترک درماندگی ناشی از وحشت، قصر تزار را به ،ینقی نیز نصیب آن نشد. با وجود اپیروزی اتفا
به  1883گذاری به دلیل وحشت از ترور تا ماه مه تاج الکساندر سوم هرگز گاتچینا را ترک نکرد. نگفت.

 نای روشگذاری خود، برای رهبران شهری برنامهتأخیر افتاد. ولی سوءقصدی صورت نگرفت. تزار در تاج
سخره و مضحک مربوط به تقسیم زمین را باور مدگان نجبا اطاعت کنید و شایعات کرد: "از سرکر نتعیی

 "...  نکنید

های بازار ، در نتیجۀ آشفتگیکردمیرا متمایز  1880سوی ارتجاع اشرافی که دهۀ چرخش سریع به
آورد. این  دبه وجوها جهانی پدید آمده بود. بحران اولیۀ ارضی، تغییرات بزرگی در قلمرو عقاید و برنامه

                                                                        

*  Sashka.مخفف الکساندر است ، 
† Degayev 
‡ Vera Figner 
§ G.A.Lupatin 
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داری قیمت غله مصادف باشد. کشاورزی سرمایه باالرفتنعیتی با دوران ر -ب اربا الغایتصادفی نبود که 
رساند. در پنج سال اول اصالحات، فقط امالک با افزایش دادن صادرات، سودهای کالنی به مالکان می

نجات  توانستنمینیز  نهای بازخرید روستاییاخورتر رو به ویرانی نهاد. اینان را حتی پرداختمالکان مفت
دار به صورت کشوری با اقدامات لیبرالی که روسیه را از صورت کشوری بردهدردی مالکان مترقی دهد. هم

، 1880شرافی درآورد، تا موقعی ادامه یافت که قیمت غله باال بود. بحران ارضی جهانی در دهۀ ا -ا بورژو
لی های مستقیم ماتوانستند بر اساس کمکای عظیم زد. اکنون مالکان تنها میبر لیبرالیسم اشرافی لطمه

در کار روستایی بر پای خود بایستند. در همان اوایل دهه، یعنی  داریدولت، و با احیاء نسبی شرایط برده
تا در برابر زمین نجبا  کردمی، یک بانک روستایی تشکیل شد که به بورژوازی روستایی کمک 1882سال 

بیانیۀ مخصوص، نقش حاکم نجبا العاده کالن بپردازد. سه سال بعد، تزار در یک های فوقناراضی، قیمت
 را در دولت تأیید کرد، و این بار یک بانک نجبا تأسیس کرد تا مستقیمًا به اشرافیت کمک مالی کند. 

سریع مالیات بر واردات در مورد محصوالت صنعتی اروپای  باالرفتناز سوی دیگر تنزل صادرات غله، 
خواستند به دست آورند. عقاید جوان و آزمند روسیه میپذیر کرد. این چیزی بود که صنایع غربی را امکان

، رواج خود را از دست دادند. الکساندر زمانیکمربوط به کار آزاد در کشاورزی و آزادی تجارت خارجی، 
گیری به سود صاحبان یشپ -ه های نیمداری را به سود مالکان دوباره احیاء کرد، و تعرفهبردهسوم روابط نیمه

ویژه ها" به این معنی بود: هیچ عقیدۀ غربی، بهجود آورد. شعار رسمی سلطنت "روسیه برای روسصنایع به و
عقاید مربوط به مشروطیت، وارد کشور نشود؛ مناصب دولتی از آن نجبای روسیه باشد؛ بازار داخلی متعلق 

مداران و بازرگانان روسیه. ها باشد؛ اسارت لهستان و فنالند به سود سرد" از آن کلیمی*به صنعت روسیه؛ "گتو
داری، دو جریانی که در جهت مخالف یکدیگر کار عیتی و رشد زورکی سرمایهر - اربابکارۀ احیاء نیمه

دادند. تمام آن چیزهایی را که به زیان مردم کردند، با هم سیاست اقتصادی الکساندر سوم را تشکیل میمی
بهای گران، گرفتند: کار ارزان، اجارهنستند به دست آورند، میتواو مالکان و صاحبان صنایع می شدمیتمام 

                                                                        

*  Ghettoزاغه ، 
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کاری برای حکومت. های باال برای محصوالت صنعتی، و عالوه بر این، کمک مالی، پاداش و مقاطعهقیمت
در این نقش دست نزده  کردنیبازدر نقش لیبرال دست شسته بودند و تجار هنوز به  کردنیبازنجبا از 

. ارتجاع حکومتی در سرتاسر سلطنت گرفتمیاسی داشت انتقام عصر اصالحات بزرگ را بودند. بوروکر
جای مانده الکساندر، بدون مانع به رشد خود ادامه داد. تغییراتی که از روزهای خوش سلطنت تزار قبلی به

دنظر تجدی دستخوشهای ملی و ضبط و کنترل پلیس، بود، در جهت امتیازات اشراف، تبعیض علیه اقلیت
( به 1884-1894( عصر ضد اصالحات )1861-1870مداوم شد. در مقابل دهۀ "اصالحات بزرگ" )

 وجود آمد.

به مقامی  1882هایی داشت، در سال کار که با باالترین محافل رابطالعاده محافظهلیبرال فوق *کاولین
کار مسخره و یأس فراگرفته  و حماقت، یکندذهنرا  جاهمهکه در آن زمان مغضوب بود، مخفیانه نوشت: "

." جریان امور، قاعدتًا، نظر کاولین شودنمیاست. از این پوسیدگی و کثافت، چیزی که مثمر ثمر باشد پیدا 
وجود آمد عظیم. پس از چند سال سکوت را مردود ساخت. از داخل آن پوسیدگی و کثافت، سلطنتی به

شعور، متمایل به ودکا، د معتقد شد. عظیم، چاق، بیاولیه، الکساندر سوم سرانجام به خود و رسالت خو
این اندیشه را به خود راه دهد که مردم تحت  توانستنمیهنجار، حتی های نابهغذای چرب و شوخی

المللی روسیه، فرانسه با آلمان، موقعیت بین ودندانچنگگونه حقی دارند. در سایۀ خصومت اش هیچسلطه
دوستی  حالدرعینبا دربار آلمان عینهو جان و تن بود.  پترزبورگم بود. دربار در آن زمان، مضاعفًا مستحک

ناپذیری گشود. الکساندر، دنیای غرب را، با آن با فرانسه، در برابر تزاریسم، دورنماهای مالی پایان
ها موقعی که یک پیغام . در یکی از تابستانکردمی، همچون نجاستی تلقی اشیپارلمان های""سیرک

گیری ، به وزیرش گفت: "اروپا، وقتی که تزار روس به ماهیگذاشتمیجواب دیپلماتیک فوری را بی
گفت. ملکه ویکتوریا دارش با خلوص زیاد سخن میقطاران تاجتواند منتظر باشد." تزار از هم، میرودمی
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یلهلم دوم را "سفیه" میالن؛ پادشاه صربستان را "حیوان" و سلطان عثمانی خواند؛ وباف پیر" میرا "اراجیف
 ها همه هم ناروا نبود. را "احمق پیر". این نسبت

اطمینانی فراوان، و شاید بارۀ او نوشت: "احتیاط زیاد، گستاخی، بیردزار فاقد عقل سلیم نبود. کاولین ت
که تزار فاقد "دانش و آداب و اصول" است. عالوه بر  کردمیه زیرکاه". لیبرال وفادار فقط از این گلقدری آب

ن هیکل متقاعد شده بود که هیکل عظیمش ریشۀ الهی دارد، و تمام کارهای ای کامالً این، الکساندر سوم، 
نظری خاصیتی بود: از الکساندر همه های مشیت الهی است. در این تنگفدر خدمت رفاه روسیه و هد

انداختند، راه میدعواهای خرمستانه به یفرانسوبا بازیگران  که ی سپید موی و کچلوحشت داشتند. امرا
داشتند. وقتی که چشم تزار مخفی می ازهایشان را زده، بوالهوسیهای وحشتایهمچون بچه مدرسه

ار احتیاطی کرده، در یک ماجرای مبهم خود را گرفتار کرده بود، تز، رئیس پلیس دولت، قدری بی*دورنوو
که البته مانع از آن نشد که دورنوو، در زمان سلطنت نیکالی دوم،  -نوشت: "شر این خوک را کوتاه کنید" 

دار، اش در برابر خرگردن تاج، وزیر جنگ، برای توجیه سجود رسمی†الختیار نگردد. وانوسکیوزیری تام
، وزیر خارجه، در ‡رفدستی بزرگ. المسدواول جدیدی است با یک چوب پترگفت: این تزار، می

ر اول." دستگاه پلیس، فقط با تدستی بزرگ است بدون پین شخص چوباش نوشت: "اهای روزانهیادداشت
ها و که زحمت چندانی به خود بدهد، بر همه چیز حاکم بود. قراوالن با سبیلحرکت انگشت، بدون آن

حال حرکت از داخل شهر "خودش" به  ، شهردار معروف، در§هاشان، موقع نواختن کوس پاس، گرسرنشان
خالی، شورای دولتی، شورای کلیسای مقدس، پوبدونوستسف، منار راست های کبود خالدنبال جفت اسب

 آنکهبیراستی که چه جمعی! گرسر هب - کردمیو کج نشدنی قلعۀ پطروپل و توپ قدیمی که ظهر را اعالم 
 د وشو که بلند نزند مبادا گوش شنوندگان عالیجاه آزرده دادمیحتی چشمک بزند به ارکستر اپرا دستور 
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. در ادبیات، در خیابان، و حتی در موسیقی، کردمیهای واگنر، از دستور اطاعت رغم نتارکستر، به
 سروصدا اکیدًا ممنوع شده بود.

گاهانه ، نقاش نیمه ایتالیایی *وسیلۀ پائولو تروبتسکویبه، روح این سلطنت، بعدها، شاید تا حدی ناخودآ
ای که در آن تجلیل و نیمه روسی، در مجسمۀ معروفی که او از الکساندر سوم ساخت، تجسد یافت. مجسمه

 کندمیاش که از آهن لخته ساخته شده، اسبی را رام به طنز آمیخته است. آن غول فربه، با آن کفل هیوالیی
ناپذیر ر روسیۀ رسمی خود را با این سبک خوکانۀ شکستماند. سراسکه بیشتر به یک خوک بسیار پروار می

با آزادی رعایا شروع شده، با ترور الکساندر دوم به پایان  که توان گفت که تجربۀ ربع قرنمطابقت داد. می
: استبداد مطلق، مذهب ارتدوکس، ملیت. کردمیداشت استحکام زیربناهای ملی را عیان  تازگیبهآمده بود، 

سنگ خارای تزاریسم را تکان دهد؟ انگار  تواندنمیجربه ثابت نکرده بود که حتی دینامیت هم راستی آیا ت
 همه چیز بر قامت ابدیت بریده و دوخته شده بود.

، در دفتر شدمیسالتیکوف شچدرین، استاد قدیمی طنزنویسی، زمانی که به پایان حیاتش نزدیک 
که انگار  کندمیانسان احساس  ... شودمیو دشوار  کنندهکسل کردنیزندگخاطراتش، به تلخی گله کرد: "

زنند تو سرش." اکنون حتی دشوار است اندش داخل یک دخمه، و اضافه بر این، یکی هم محکم میانداخته
گو ای رک، ماهنامه†های وطنگرا، از مجلۀ یادداشتفکران چپانسان تصور کند که در میان محافل روشن

های انقالبی نزدیک بود، ستایش شود. یکی از معاصران این ماهنامه از همه به پوپولیستپرده که بیش و بی
و  دانستیمشدیم، و مجله انگار میهمانی محبوب بود که همه چیز را نویسد: "ما منتظر این مجله میمی

ه یک استاد این نشریه تنها یک نشریۀ ادبی نبود، بلک"...  همه چیز را خواهد گفت و توضیح خواهد داد
ویژه از زمان اصالحات روستایی، ها، بهها و تمایالت جامعۀ باسواد روس، سالبندیایدئولوژیکی بود. گروه

اصطالح قطور خود را تشکیل داده بودند. ولی مثلث پرهیزکاری که علیه "شیطان دهۀ به دور مجالت به
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به شدت مراقب اوضاع  -ف توی و کاتکیعنی پوبدونوستس، دیمیتری تولس -شصت" اعالم جنگ داده بود 
فکران های وطن توقیف شد. دنیای روشنیادداشت  1884بود. "ضربۀ محکم تو سر" معطل نشد. در سال 

آوری جمع هاکتابخانه، از *رادیکال مرکز ثقل خود را از دست داد. در همان زمان، آثار میل، باکل و اسپنسر
، 1885ی. آخرین شمارۀ مجلۀ ارادۀ خلق که در اول اکتبر کسفشد، چه رسد به کارهای مارکس و چرینش

های سرد و تیره چنین موقعی که دیگر خود حزب وجود نداشت، چاپ شد، روحیۀ جامعۀ باسواد را با رنگ
ترین مسائل زندگی ترین عقاید پیرامون ابتداییجوشی از متناقضترسیم کرد: "تشتت فکری کامل، آش درهم

 - یسو، هم بدبینی شخصی و هم بدبینی اجتماعی، و در سوی دیگر عرفان اجتماعیک ؛ در... اجتماعی
که زنده مانده و آزاد بودند، با شگفتی به پیرامون خود  1870ذهبی." آن مردان درجه دوی دهۀ م

نگریستند. سراسر صحنه در دید آنان غیرقابل تشخیص شده بود. بدیهی است که در اینجا و آنجا از می
رد ولی انفجار بمب توان همه چیز را ساکت ککردند: "میشدند. آنان تکرار میکسانی پیدا می ترورحامیان 

کسب قدرت  †ها هم از آن نوع سابقش نبودند. آنان که از اندیشۀ ناکجاآبادی." اما تروریستتواننمیرا 
های خود برای گرفتن امتیازات لیبرالی استفاده کنند. لکن بودند، امید آن را داشتند که از بمب دست کشیده

بخش جوانان برای شتافتن به استقبال تواند الهامگ، مییک توهم بزر کمدستاندیشۀ بزرگ، و یا  تنها یک
طلبان شده بودند، در اصل بدل به مشروطه که مرگ باشد. آن توهم بزرگ از میان رفته بود. پیغمبران ترور

. ترور از دو سو به مخاطره دادنمیک پاسخی ها دوخته بودند. لکن اپوزیسیون مال  چشم امید خود را به لیبرال
ها خبری نبود. حال و هوای حاکم بر پیغمبران و مدافعان ترور وجود داشتند، ولی از خود تروریستافتاد. 

، حالتی از محکومیت و قضا و قدر حاکم بود. تصنیف شدمیای که اینجا و آنجا پیدایشان محافل انقالبی
دل به پا خواهی سنگههامان کین: "از میان استخواندادمییک نوع تسلی به آدم  محبوب این دوران فقط
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اش نسل خود ، در قطعات احساساتی20خواهد خاست." یکی از آخرین اعضاء ارادۀ خلق به نام یاکوبویچ
 خداوند" متصف کرد.  شده  نینفرل سرا به "ن

، عبارت بود از نفرتی انقالبی نسبت به جامعۀ طبقاتی و یک برنامۀ ناکجاآبادی. در 1870پوپولیسم دهۀ 
از  که ، سرسختی انقالبی فروکش کرد و فقط مکتب ناکجاآباد ماند. ولی این مکتب نیز1880طول دهۀ 

پا داد. در راه ای اصالحی به سود مالکان خردههای پروازش محروم مانده بود، جای خود را به برنامهبال
طبقات حاکم بود.  نیتحسنهای متجدد فقط یک امید داشتند و آن تحقق این برنامه، پوپولیست

گفتند: "زمانۀ ما زمانۀ کارهای بزرگ کردند، میها را منعکس میصدای لیبرال که های فروتن شدهپوپولیست
نیست." ولی این جریان، فقط از دیدگاه اقلیتی کوچک، در این مرحله حتی متوقف شد. محافل گستردۀ 

را "ترک  1870و  1860های "میراث" دهه کلیبهای ارتجاعی، فکری، بنا به بیان سلیس  نویسندهروشن
گفت". این به معنای بریدن از ماتریالیسم و الحاد در فلسفه، و ترک انقالب در عالم سیاست بود. مرتدانی 

فکران به صراحت اعالم کردند که از روستاییان بیزار و خسته از هر جنم پیدا شدند. قشرهای مستقرتر روشن
رادیکال و لیبرال نشانۀ زوال عالقۀ  زوالروبهخویشتن است. مجالت  خاطربهستن اند. اکنون زمان زیشده

که در قطارهای مسافربری از  کردمی، تواناترین نویسندۀ پوپولیست، گله 21اجتماعی بود. گلب آسپنسکی
دیگر خبری  گرفتمیهای عمومی دربارۀ موضوعات سیاسی که در گذشته با صدای بلند صورت صحبت
 خاطربهکه از آن سخنی گفته شود. ولی بعدها معلوم شد که "زیستن  ددیگر چیزی به جا نمانده بونیست. 

رنگ بی همهنیاهرگز  پترزبورگکردند که العاده ناچیز دارد. مطبوعات مترقی گله میخویشتن" محتوایی فوق
والیات از این هم بدتر بود. نبوده: رکود در تجارت و رکود کامل فکری که تا حد سقوط پیش رفته بود. وضع 

کردند کشیدند و قمار کم میشدند که در یکی عرق زیاد سر میمراکز والیات، از یکدیگر در این متمایز می
 عنوانبه، کردمیکشیدند. هر هنری که به مردم توجه کردند و عرق کمتر سر میو در دیگری قمار زیاد می

کشید، هنری که هشدارهای رخواست "هنر ناب" را پیش میفکر د. قشر روشنشدمیهنر مغرض محکوم 
 مزاحم آن نباشد. یافتهنتحققهای الینحل و تعهدات دشواری

های های شکسته، با چنگ ترک برداشته و ریهشاعر محافل چپ در این دوران نادسون جوان بود. با بال
بار به چاپ رسید، آهنگ اه چندیندیوانش در مدتی کوت که انگیز این شاعرمسلول. در شعرهای اشتیاق
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. کردمیشناسیم"، این شاعر بر حال نسل خود مویه . در شعر "راه دررویی نمیاست یدترداصلی انعکاسی از 
در فضای کوشید بخندد، ولی . چخوف میگرفتمیتدریج در ادبیات اوج ، به*چخوف آنتوانستارۀ اقبال 

های الطلوعین" و "قصههای بیناش قطع شد. چخوف خود و دورانش را در "افسانهخنده زودیبه، یأس و غم
امیدی عقیم برای  دستبهدستمعنایی زندگی ستم و بی ایی که در آنها شکایت ازهدلتنگ" درک کرد. نوشته

روستایی بود که مراتع  22. مکمل کار چخوف، در نقاشی، لویتاندهدمیزندگی بهتر "پس از سیصد سال" 
الطلوعین خزانی، باران انگیز بینهای روستایی را که زیر اشعۀ غمو یا جاده کردمیرا با فوج کالغانش ترسیم 

 های اصلی سراسر یک عصر گردید.های خاکستری، رنگرفت. این رنگو از بین می شدمیشسته 

بلکه آن وجود  -ت حق داشی بهها بود که شهرتنه تولستوی هنرمندی که سال -نفوذ کنت لئو تولستوی 
ست. منحنی تطور تولستوی، دارای اهمیتی ویژه ا 1880ثانی تولستوی یعنی واعظ و معلم زندگی، برای دهۀ 

فکر روسیه تالقی کرد. لکن هرگز با آن منطبق نشد. تولستوی که با تمام بار، با مدار قشر روشنکیبیش از 
د و از زوال آن وحشت داشت، به دنبال محور اخالقی جدیدی هایش به فرهنگ اشرافیت وابسته بوریشه

فکر رادیکال، با اش، و قشر روشننظری، ریا و ادا و اصول نوکیسهگشت. لیبرالیسم بورژوایی، با آن تنگمی
انگاری و تمایلش به خوردن غذا بدون استفاده از قاشق و چنگال، برای تولستوی ریشگی، نیستآن بی
های اجتماعی و نیز راز زنگ خط خواستمیدنبال صلح و هماهنگی بود و ند. تولستوی بهانگیز بودنفرت

کوشید از طریق "تفکر فکر میاز ترس نافذ و شقی  مرگ، خود را پنهان کند. در زمانی که قشر روشن
قدان وجوش زندگی برخوردار کند، تولستوی روستاییان را به علت فاش" بخش روستایی را از جنبانتقادی

زادۀ تولستوی یک نجیب ،یافت. در تحلیل نهاییطور کلی فقدان تفکر فردی جالب میتفکر انتقادی و به
نظر داشت. او در اندیشۀ آن بود که دوی، نه آینده، بلکه گذشته را ممنتها ندامت تولست -روسی نادم بود 

جبار و توسل به قهر. هنرمند بدل به بار بدون اشدۀ هماهنگی پدرساالری را احیاء کند. لکن اینبهشت گم
 ینتروجو کرد. این جدیترون را جستدار اخالق، بالفاصله یاری مذهبی سدار اخالق گردید. طرفطرف
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برای مرگ است.  شدنآمادهگرایان، به ناگهان شروع به تعلیم این نکته کرد که هدف واقعی زندگی، تمام واقع
داران اش انتقاد کند، دانش و هنر را به باد سخره گرفت، در گوش طرفاشفهاز مک دادنمیاو که به کسی اجازه 

آمیز، فروتنی را تبلیغ کرد. اگر اندیشۀ فلسفی تولستوی را از دانش و هنر سیلی زد، و با خشمی تحسین
ا جبه یزانگماللجدا کنیم، چیزی جز نوعی ترک دنیای  های هنرمندی هنوز با خویشتن آشتی نیافتهوسوسه

گر دیدگان نباید مانع از آن شوند که ستمافزاید. ستماند. هر مبارزه علیه شر، بر وسعت این ترک دنیا میمنمی
ای منفی دارد. "تو خشمگین نخواهی گری بردارد. سراسر تبلیغ تولستوی لزومًا صبغهداوطلبانه دست از ستم

جنگ نخواهی کرد." و به این پند، اندرز  شد، تو عیاشی نخواهی کرد، تو قسم نخواهی خورد، تو اعالن
تری هم افزوده شد: سیگار نکش، گوشت نخور. مسیحیت در اصل مکتبی برای بهبود دنیا نیست، علمی

گیری است برای نجات شخصی، و هنری است برای احتراز از ارتکاب گناه. کمال مطلوب بلکه داروی پیش
ن بودا ییو ترک دنیا. تصادفی نیست که مکتب تولستوی بر آنهایی آن رهبانیت است و نهایت رهبانیت زهد 

 . کردمیتکیه 

ها و امیدهای ارادۀ خلق بذر بشارت عدم مقاومت، با اقتضای تمام بر زمینی افشانده شد که سقوط نقشه
بهتر از محلل  توانستمیبود، چه چیزی  شخم کرده بود. اکنون که جوهر قهر انقالبی ورشکست شده

 شدمی"عشق" مسیحی جانشین آن شود؟ اگر ثابت نشده بود که سرنگون تزاریسم غیرممکن است، هنوز هم 
از نظر اخالقی تزاریسم را محکوم کرد. "ملکوت خداوند درون شما است." اندیشۀ کمال اخالقی شخصی 

های ب تولستوی پیروزیفکری، مکتهای دگرگونی اجتماعی را گرفت. در محافل روشنجای برنامه
های بد کوشیدند پوتینجا به دنبال رهبرشان، میفکران، جابهای به دست آورد. برخی از روشنویرانگرانه

البته  -مصرف نصب کنند. بعضی دیگر دست از تنباکو و عشق نفسانی کشیدند های بیبدوزند و یا بخاری
در آنها شراب  که کردندیهای کشاورزی خلق مونیو نیز برخی دیگر کل - یدیرزمان یبیشترشان نه برا

زودی به سرکۀ ناسزاگویی به هم بدل شد. پنج زن جوان از تفلیس از تولستوی سؤالی کردند مسیحی عشق به
کردند: چگونه زندگی مقدس داشته باشیم؟ ولی از زندگی مقدس خبری  تکرارو همۀ مطبوعات سؤال را 

قدر اصل اخالق شخصی، این مردم، هرچه باالتر نگریستند، همانوجوی نشد. بلکه برعکس، در جست
، ده سال بعد کوشید 23تر در لجن زندگی واقعی غرق شدند. فیلسوف ایدئالیست، والدیمیر سولویوفعمیق
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فرمول بیان کند: "بشر تنها نوعی از میمون است و به همین  فکری روسیه را با اینطرز تلقی عصر روشن
پردازی برای استهزاء تر خود از دست بدهیم." این نقیضهبرادران کم ارج خاطربهروح خود را  ... دلیل ما باید

نظری ماتریالیسم طرح شده بود؛ در واقع نیش طنز آن متوجه ریای ایدئالیستی بود. این تصادفی نبود تنگ
ای بهتر را هموار آیندهدر طول آن مردم با دادن خون خود راه  که خداکه عصری از ماتریالیسم خشن و بی

 کردمیای که در آن هرکسی پشت به بقیه ای از ایدئالیسم و عرفان بدهد. دههکردند، جای خود را به دههمی
 تا مطمئن شود روح خود را رهایی بخشیده است. 

ویژه در این بازدید از احوال گذشته، معمایی را پیش های ایدئولوژیکی، بهمعنای سیاسی این مسخ
از میان محافلی برخاسته بود که در آن عرف و عادت ماقبل بورژوایی  عمدتاً  که فکرکشد. قشر روشنینم

رایج بود، پس از عبور دادن جناح چپش از یک دوران  از خودگذشتگی قهرمانی به نام خلق، و پس از تحمل 
د قدیس دیروزی، انسانی های سخت، راه و رسم احیاگرایی بورژوایی را در پیش گرفته بود. در وجوشکست
بین زبان باز کرد. نخستین نیاز این انسان این بود که خود را از اندیشۀ "خدمت به مردم" رهایی خودگنده

یمارگونۀ فردگرایی بورژوایی استقبال کرده بر های باب کردند تا از این بیداریدهد. البته ادبیات و فلسفه شت
شان مزاحم همهنیافکری را که توانستند کردند تا قشر روشنا هرچه میآن آرایه و پیرایه ببندند. طبقات دار

فکر در حال بورژوا شدن، شده بودند رام کنند. نزدیکی و آشتی بورژوازی  در حال متمدن شدن با قشر روشن
 .کردمیوقفۀ آن را غیرممکن ناپذیر بود. لکن شرایط سیاسی وحشیانه رشد هموار و بیطور کلی اجتناببه

 بار از بورژوازی فاصله بگیرد. های آینده، بیش از یکفکر روسیه در سالسرنوشت این بود که قشر روشن

ای که در آن دانشجوی دانشگاه، الکساندر را داشت. دهه 1880داستان ما احتیاج به این نگاه دقیق به دهۀ 
به تحصیالت  ز، والدیمیر، در دبیرستان سیمبرسک هنوترکوچکو برادر  نهادیانوف، قدم به میدان مبارزه اول

.دادمیخود ادامه 





  

 1887اول مارس 
تصویب شده بود، تشکیل هر نوع سازمان  1884در سال  که گرچه طبق مقررات جدید دانشگاه

دانشجویی ممنوع گردیده بود، لکن قریب بیست باشگاه شهرستانی که در حدود هزاروپانصد دانشجو در 
خطر داشت بی کامالً داند. نهضت باشگاهی ماهیتی آن عضویت داشتند، در پایتخت به کار خود ادامه می

ی و کمک مالی متقابل بود. با در نظر گرفتن فقر تودۀ عظیم دانشجویان، و سر و کارش با موضوعات آشپز
هایی از لوازم حیاتی بود. لکن دولت حق داشت که از آنان بترسد. انقالبیون از هر نوع وجود چنین سازمان
جوترین دار جمع کنند، و در لحظۀ بیداری سیاسی، مسالمتکردند تا برای خود طرفانجمنی استفاده می

شدن ارادۀ خلق،  داغانجوانان را در راه مبارزه بسیج کند. لکن پس از  توانستمیهای شهرستانی ین باشگاها
آمد که در آن انقالبیون یکسره تصفیه شده بودند؛ چند تنی که زنده بودند، در شمار میشهری به پترزبورگ

 کلیبهآمد که آنان نظر میآرام به وهوای دانشجویان در نظر مقامات چنانوالیات مخفی شده بودند. حال
های شهرستانی چشم پوشیدند. اکثریت عظیم دانشجویان در واقع از کار سیاسی عقب از حضور باشگاه

جو، کارمندان طلبان حرفهکشیده بودند. چشمگیرتر از همه، در زمینۀ افسردۀ دانشگاه، قشری از فرصت
. جوانان نیمه کردمیانگار را مجسم عکس تیپ نیست قاً دقیآیندۀ دولت بود که حتی سر و وضعشان هم، 

، ناراضی مانده بودند، لکن کارشان از خمود بردندمیگرسنه که تحت اختناق رژیم پلیسی به سر 
 . کردنمیشان تجاوز رویانهترش

 در میان همین دانشجویان عمدتاً با وجود این، بر فراز موج عمومی یأس، هنوز جزرومدهای کوچک، و 
شناسی، در زیست -وجود داشت. فقط در سال سوم دورۀ دانشگاه بود که الکساندر در محافل دانشجویی 

ه لۀ روشن عقاید علمی مطرح بود و نفعال شد. لکن حتی در این مورد نیز فقط مسئ -ت اقتصاد و ادبیا
تری برقرار ندهای نزدیکهای شهرستانی پیوسیاست فعال. بر این اساس بود که او با عناصر رادیکال باشگاه

محافل این اندیشه نضج گرفت  ینبیشتری به مسائل اجتماعی. در ا کرد. از این پس شروع کرد به وقف زمان
با برگزاری مراسم دعا در  1861گرد اصالحات روستایی، یعنی نوزده فوریۀ وپنجمین سالکه از بیست
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لیل کنند. چه قدردانی مجددی از این مشاهیر! مبلغ بخش روستا" تجبرای قهرمانان "آزادی *گورستان ولکوو
بزرگ، چرنیشفسکی، اصالحات روستایی را چپاول و تحمیق خوانده، بدان به دیدۀ تحقیر نگریسته بود. او 

در اساس نهضت انقالبی بیست سال بعد قرار داشت، قیمت  که برای این قضاوت شجاعانه و متین خود
حاال دیگر در اختیار پلیس بود، سؤال کرده بود: "چرا  که دوم از کاراکاوزوفدر ناگزافی پرداخته بود. الکس

به طرف من تیر انداختی؟" و او جواب داده بود: "به دلیل اینکه تو به روستاییان وعدۀ آزادی و زمین دادی و 
ین برداشتی داران ارادۀ خلق نیز در مورد نوزده فوریه چنگولشان زدی." ایپولیت مشکین و رفقایش، و طرف

مطبوعات لیبرال نیز آن  که تر گردید، "اصالح بزرگ" تزار سابقکه ابرهای ارتجاع تیرهکردند. لکن همینمی
تری پیدا کرد. از پشت کفل سنگین دانستند، حتی در چشم دانشجویان نیز شکل مطلوبمی لیتجلرا قابل 

 لیبرال نمودار شد. تقریباً الکساندر سوم، هیکل الکساندر دوم، با سایه روشنی 

تبدیل به یک عمل مخالف شد، و تعقیب پلیس را به دنبال داشت.  تدریجبهداشت اصالح روستایی بزرگ
داشت خودداری کنند. های بزرگاز چاپ مقاله شد کهها دستور داده خصوص قباًل به روزنامهدر این مورد به

آمیز شد. کشیش ح، بدل به یک عمل اعتراضبدین ترتیب دعا خواندن بر سر مزار مجریان رسمی اصال
ها مراسم دعا به جا آورد. البته در بخشولرز، موافقت کرد که برای روح آزادیگورستان، البته نه بدون ترس

ترهای اشخاصی که وسیلۀ برادر بزرگبه ترپیشها، الکساندر دوم هم بود که شش سال بخشمیان آزادی
در این عمل سیاسی، عمق ارتجاع حاکم بر این دوران را  ند، کشته شده بود.آوردمراسم دعا را به جا می

تظاهرکنندگان  از بینیم. تردیدی نیست که گروهی، میدهدمیهای پلیس نشان آشکارتر از آنچه تمام تعقیب
ودند، نگریستند که برای آزادی روستاییان جنگیده بداشت نویسندگانی میعنوان بزرگبه مراسم دعاخوانی به

 روشن نبود؛ تمام خطوط فارق در هم و برهم شده بود.    چیزهیچساالران، داشت دیوانعنوان بزرگنه به

رای شمار آورد. او فعاالنه بگورستان ولکوو را باید نخستین فعالیت اجتماعی الکساندر اولیانوف به
ان مراسم به آنان متوسل شدند، طبق دادن این مراسم دعاخوانی شرکت کرد. محافل لیبرالی که مبتکرترتیب

                                                                        

* Volkovo 
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که پلیس  رسیدمیشدند. به نظر آمدند. چهارصد نفری می انیدانشجومعمول جواب رد دادند. فقط 
زدن مراسم مذهبی مخالف با دولت تصمیم بگیرد. شاید، خیلی ساده پلیس متوجه همدربارۀ به توانستنمی

با احساس پیروزی. آنانی که استوارتر از دیگران بودند چنین  تقریباً نشد. به هر طریق جوانان متفرق شدند، و 
 در همان روال جلوتر هم رفت.  شدمینتیجه گرفتند که 

های ای از باشگاههای بعد اتحادیهشدند و در ماه ترنزدیکهم از آن به بعد، رهبران دانشجویان، به
العاده هم فوق که وجود آوردند. اولیانوف در مرکز رهبری جای گرفت. ولی فعالیت اتحادیهشهرستانی به

قطع شد؛ و این آخرین تعطیالتی بود که قرار بود الکساندر در کنار  زودیبهوسیلۀ تعطیالت بود، به یجزئ
های محافل و باشگاه یهاتیفعالپدر شده بود، بگذراند. در پاییز حاال بی که اشادهولگا در میان خانو

وپنجمین بودند، به این فکر افتادند که بیست سابقشهرستانی احیاء شد. رهبران آنان که همان رهبران 
، شدمی، منتقد معروف، شاگرد و همکار چرنیشفسکی را که داشت نزدیک 24مرگ دوبرولیوبوف سالگرد

بار ششصد نفر، و بنا بر قول منابع دیگر هزار نفر، در مراسم برای یک مراسم دعای دیگر استفاده کنند. این
برای انجام مراسم  درخواست اجازهنارو زد.  شدنمیاجتماع کردند. لکن قبرستان را بسته یافتند. به پلیس 

وسیلۀ قزاقان محاصره گشتند، بههر برمیوسیلۀ گرسر، شهردار، رد شد. جماعت دانشجویان وقتی که به شبه
تبعید شدند. این حادثه  پترزبورگاز  متعاقباً شدند و به مدت دو ساعت در زیر باران ماندند. چهل نفر از آنان 

ویژه اولیانوف، مبتکر آن تظاهرات را عمیقًا تکان داد و در همه، به لکنبود،  جزئینفسه گرچه فی
ای از آن خود او بود و ای شخصی بود، تجربهین حادثه برای اولیانوف تجربههایی ایجاد کرد. ادگرگونی

 وسیلۀ آن انبوه مالحظات و تفکرات قبلی او با شتاب بر کانونی از نیازی سوزان به عمل متمرکز شد.به

شناخت، فقط نیروی آن های جسورانه پایانی نمیگران را چگونه باید پاسخ گفت؟ بحث و نقشهستم
ای نوشتند خطاب به "جامعه"، یعنی استادان، اعضای زمستوو، وکالی دادگستری نداشت. آنان بیانیهوجود 

آوری شد و خواب وسیلۀ پلیس جمعهای پستی بههای محتوی اعالمیه از صندوقو نویسندگان. اکثر پاکت
ای احساسات داغ کمک تدریج فروکش کرد. لکن آن روزهها به هم نخورد. هیجان دانشجویان بهآرام لیبرال
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ای را کرد که گروهی از استوارترین دانشجویان غربال شوند؛ و اینان از خشم و ناتوانی سیاسی خود نتیجه
 گرفتند که گذشته آن را تقدیس کرده بود: ترور!

کوشید به همان موضع سابق خود بچسبد. آدم نباید بدون داشتن عقاید صحیح دست اولیانوف هنوز می
و  شودمیخوانی، خشونت پیروز گفتند: وقتی تو نشستی کتاب میبه کار فعالیت انقالبی بزند. دیگران می

خواست در برابر آن از خود بود، به دلیل اینکه اولیانوف دیگر نمی کنندهقانعگردد. این منطق تر میقوی
عنوان یکی از مبتکران اصلی تظاهراتی که نشینی وجود نداشت. بهمقاومت نشان دهد. دیگر برای او عقب

پاسخ مانده بود، اینک بی که عنوان نویسندۀ بیانیه به "جامعه"آن دیگران در رنج بودند، و به خاطربه
الکساندر، به این زودی تحت لوای تروریسم ایستاده بود. پس از بحثی مختصر در محفلی کوچک سرانجام 

گران تجربۀ مختصری های تروریستی داشت پیوست. دو یا سه نفر از توطئهاو به گروهی کوچک که هدف
 آغاز شد. 1887ماجرای اول مارس  های ناچیز. بدین ترتیبداشتند، و چند تن از آنان تماس

 گذراندمیالکساندر دوران آخر زندگی خود را دو قسمت کرد: یک قسمت از آن را در آزمایشگاه دانشگاه 
پرداخت، و قسمت دیگر را ، نوعی حیوان چهارده پای دریایی می*و در آنجا به تحقیق دربارۀ ایدوثیا انتونون

. الکساندر با وجود شدمیو در آن به ساختن بمب دینامیت مشغول  گذراندمیدر آزمایشگاه توطئۀ خود 
آنکه قصد داشت زندگی خود را وقف آیندۀ بشریت کند، لکن با کنجکاوی پرشوری به تحقیق دربارۀ ظرفیت 

که یک  شدمی. دانش بر او تسلطی کامل داشت. او از دانش به همان ناراحتی جدا دادمیها ادامه بینایی کرم
های روحی به هنگام جدا شدن از معشوقش در اولین و آخرین رزمش. چیزی که باز یکی از ویژگی جوجنگ

این است که درست در همان روزهای آخر و پیش از سوءقصد، موقعی که تمام  دهدمیاین جوان را نشان 
ر خود یافت تاروپود هستی او باید از اضطراب فوق انسانی دچار تشنج شده باشد، این نیروی روحی را د

 اش برنامۀ "جناح تروریست" را که خود نیز نویسندۀ آن بود، ماشین کند. تجربههای بیکه با دست
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ای رادیکال ت در مراسم دعا برای مردان اصالحات روستایی تا شرکت در مراسم دعا برای نویسندهکراز ش
این بود راهی که در چند ماه  -ترور تزار  جا نیامده تا نقشه برایمرگ شده بود، و از این مراسم  بهکه جوان

اصلی با دقت  مدافعلیوککوتاه آنانی که دست به ترور زدند، در پشت سر گذاشته بودند. متعاقبًا در دادگاه 
 1886ها همیشه تروریست نبودند. در اوت تمام پیدایش این توطئه را توصیف کرد. او گفت: "البته این آدم

؛ در نوامبر، پس از کوشش ناموفق برای ترتیب دادن مراسم دعا سر قبر دوبرولیوبوف، آنان فقط ناراضی بودند
 مدافعوکیل "...  آنان معترض بودند؛ و فقط در ژانویه بود که تمایل تروریستی در میان آنان رشد کرده بود

مکن شده بود که در لیبرال به گفتۀ خود نیافزود که جهش از دعا خواندن به انداختن بمب فقط به این دلیل م
فکران، انباشته تر روشنزیر سرپوش سنگین سلطنت جدید حدود نارضایی گنگی که در میان اقشار دموکرات

ن تغییری در اوضاع یشده بود چندان هم کم نبود. تازه اگر نخواهیم از نارضایی مردم حرفی بزنیم. اما ا
ان آغاز محکوم به شکست بود. اگر تهاجم انقالبی . این اقدام گستاخانۀ گروهی جدا افتاده از همدادنمی
)از نخستین اعالمیه تا گلولۀ انداخته شدۀ کاراکوزوف( در استمرار و هماهنگی  1866تا  1860های سال

-87بود، واقعۀ  1881تا  1873فکران از نویسی کلی برای نهضت بزرگ روشندرونی مراحلش، نوعی پیش
 آمد. شمار میآن به زوالانعکاس دیررس و روبه 1886

، افسران پلیس شش مرد جوان را بازداشت کردند. یکی از *پروسپکتبعدازظهر اول مارس در نوسکی
نامۀ این جوانان کتاب قطوری به دست داشت. حروف برجستۀ روی جلد حاکی از این بود که کتاب "لغت

نامه، حاوی دینامیت و اصطالح لغتهطبی" است. در واقع آنچه مطرح بود، داروی سیاسی ترور بود. این ب
ها کردند. این بمبای شکل حمل میهای استوانههایی پر از زهر استارکنین بود. دو نفر از جوانان بمبگلوله

برای الکساندر سوم در نظر گرفته شده بود. متعاقب بازداشت این شش نفر یک سلسله تفتیش و توقیف 
در این قصد جسورانه علیه جان فرمانروای کل روسیه، کسانی جز  کنندگانشرکتسابقه صورت گرفت. بی

وشش سالگی رسیده بود. یکی از دانشجویان نبودند. تنها یکی از کسانی که قرار بود بمب بیاندازد به بیست
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وسه سال داشت. پنج تن دیگر که از نزدیک با توطئه سروکار داشتند، فقط دهندگان بیستتشکیالت
برعهدۀ یک دانشجوی علوم طبیعی گذاشته شده  عمدتاً ها ویک ساله بودند. تهیۀ بمبیستیا ب سالهستیب

به علم شیمی در آشپزخانۀ یکی از و لیانوف بود. اشتغال از روی هوس اکساندر اولا بود. نام این تکنیسین
وسه بیستهای خانۀ سیمبرسک، به دردش خورده بود. مبتکر کل عملیات، دانشجوی بیمارگونۀ جناح
بود. او افرادش را انتخاب کرده، کار را بین آنان تقسیم کرده بود. تجربۀ انقالبی او  *ای به نام شویریوفساله

هم بوده باشد. بین این شویریوف عجول و پرتحرک، و اولیانوف که متفکرتر  توانستنمیچندان جالب نبود و 
در عملیات، جروبحث شده بود. با  تجربهکم بتاً نسبود، بیش از یک بار سر مسئلۀ درگیر کردن اشخاص 

وجود این زمینۀ انتخاب بسیار محدود بود. دو نفری که به تصادف در توطئه شرکت کرده بودند، اولیانوف را 
روبل  150لو دادند. سازمان منابع مالی و فنی جزئی در اختیار داشت. برای به دست آوردن اسید نیتریک و 

بروند؛ ولی اسید بیش از حد ضعیف از آب در آمد و پول هم  †اشت که به ویلنابرای مخارج، ضرورت د
دهندگان قادر به فرار به خارج بشود، اولیانوف مدال طالی فورًا به دست نیامد. برای آنکه یکی از تشکیالت

ته شده انداز گذاش، بمب‡ای که در اختیار جنرالوفاش را در مقابل صد روبل گرو گذاشت. طپانچهمدرسه
گرانۀ آنان ی توطئههامصرف بود. روشدر عمل بی ،فرار خود پوششی از آتش تهیه کند بود تا او بتواند برای

 بسته بود.  ییدر این سطح بود. تمام عملیات به مو

تر صورت مراتب مجربوسیلۀ انقالبیونی بهبه که 1881حتی در طول تهیۀ مقدمات برای اول مارس 
عالقگی هنگام نزدیک شدن ساعت سرنوشت، تبدیل به مالل و بیاعصاب وحشتناک، بهگرفته بود، تشنج 

آورد، نادیده شان فشار میتوانستند حس تردیدی را که بر قلبگران جوان میشد. آیا اولیانوف و سایر توطئه
عضای گروه بگیرند؟ شایعاتی راه افتاده بود که دولت از پیش از قصد پیشنهاد شده خبر داشت. یکی از ا

ها پیشنهاد کرد که همه چیز را تا پاییز عقب بیندازند. ولی این به معنای خطرات بیشتر بود. بعضی گزارش
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وحیۀ این چند تن . این به احتمال بیشتر، رکردمی بینیپیشحاکی است که الکساندر شکست عملیات را 
ی اراده بر تردید غالب شد. مقدمات بینی و یأس در نوسان بود. ولبین خوش بود که محکوم به سرنوشت

ها تعیین گردید، و هر کس به پستش منصوب شد. فقط ها حاضر شد، نقشتوطئه عقب انداخته نشد؛ بمب
 مرگ. نرغم هر آنچه ممکن بود رخ دهد، حتی پذیرفتمانده بود که قتل صورت گیرد؛ علی

پلیس دیگر از فکر کردن به ترور  خبر نداشت. پس از چند سال آرامش، چیزهیچدر واقع، دولت از 
قادر به کشف توطئه نیست. در میان  عمدتاً دست کشیده بود. اگر جاسوسی در کار نباشد، نیروی پلیس 

دقتی یکی گری و نیز بیعلت جوانی، ناشیبه -گران جاسوسی نبود. ولی آنها به هر ترتیبی که شده بود توطئه
، وقتی که دفاتر بایگانی پلیس بررسی شد، امکان کشف 1917از سال خود را لو دادند. تنها پس  -ا از اعض

دانشجو که مأموریت داشت بمب را بیندازد، یک ماه و نیم  *علت شکست توطئه حاصل شد. آندره یوشکین
ای نوشت. در آن نوعی سرود برای ترور گنجانده شده پیش از حادثه به دانشجوی دیگری در خارکف نامه

امضایی ناخوانا داشت، به دست پلیس افتاد. دانشجوی خارکفی وقتی به ایستگاه پلیس برده  ای کهبود. نامه
بود، لو داد. بین دو ادارۀ پلیس مدتی مکاتبه صورت گرفت. پلیس  پترزبورگشد، نویسندۀ نامه را که در 

را به دست  نام و آدرس نویسندۀ نامه پترزبورگدید. سرانجام پلیس خارکف دلیل خاصی برای شتاب نمی
صد پیشنهاد شده صورت گرفت. فوریه، درست پیش از انجام ق 28و او را زیر نظر گرفت. این اتفاق در  آورد

پروسپکت دیده شدند که داشتند اشیاء یوشکین و دیگران بین ظهر و ساعت پنج بعدازظهر در نوسک آندره
کردند. هرگز به ذهن پلیس خطور نکرد که این چیزهای سنگین ممکن سنگینی در دست خود حمل می

خاص که گشتند و نه جز آن. روز دیگر "همان اش. آنها به دنبال نویسندۀ نامۀ مشکوک میباشنداست بمب 
شان تعدادشان شش نفر بود، در همان شرایط در نوسکی دیده شدند." تنها آن موقع بود که پلیس بازداشت

 کرد.
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تعجب پلیس، وقتی آنان به تصادف به یک گروه تروریستی برخوردند، خارج از وصف بود. البته کشف 
مان داد، ولی بار خداوند نجاتت: "اینتوطئه فورًا به الکساندر سوم اطالع داده شد. تزار بر روی گزارش نوش

آمیز هم خطاب به نگهبانان زمینی هم به خداوند اعتماد نداشت، چند کلمۀ تشویق کامالً تا کی؟" تزار که 
شوند." دست به کار می سرعتبهبرد و خود نوشت: "سپاس ما به تمامی افسران و مأموران که خوابشان نمی

ن هم شایستۀ این قدرشناسی نبودند. تصادفی خوش به کمک تزار آمده بود. درواقع افسران و مأموران چندا
. موضوع کیفیت شدمیبا وجود این معلوم نیست که بدون دخالت آن تصادف و پلیس، توطئه به کجا ختم 

انداز را دستگیر کردند هرگز به بمب *ها تا آخر نامکشوف ماند. وقتی که مأموران پلیس اسیپانوفبمب
نرسید که بمب را از او بگیرند. اسیپانوف در قرارگاه پلیس بمب را به زمین انداخت، به این امید که ذهنشان 

های جا بکشد. ولی بمب منفجر نشد. هیچ دلیلی نیست که تصور کنیم بمبخود و نگهبان پلیس را یک
دت داد که: "ساختمان عنوان کارشناس دعوت شده بود، شهادیگر بهتر بوده باشد. یک ژنرال توپخانه که به

بار ناقص بود: اندیشه، اعضا، توطئه و تکنیک ها ناقص است." همه چیز در این عملیات مصیبتبمب
 سازی.بمب

دادستان وضع اجتماعی متهمان را چنین توصیف کرد: نه نفر دانشجوی دانشگاه، یک نفر داوطلب 
 مدارس، دو نفر قابله، یک نفر معلم مدرسۀ الهیات، یک نفر دانشجوی داروسازی، یک نفر شهرستانی

آن بودند.  ترجوانهم نسل فکران و آنترین قشر روشنترین و دموکراتپایین کننده  منعکس. متهمان ییابتدا
اند." ولی این اعتراف مانع از این دادستان مجبور بود اعتراف کند که "بعضی از متهمان به سن قانونی نرسیده

آویز شدن از چوبۀ دار مناسب تشخیص دهد. وکالی مدافع لیبرال، در لحن حلق نشد که سن همه را برای
باور کنند که  توانستندنمیبیاناتشان با دادستان کل چندان فرقی نداشتند. اینان که "صددرصد روس" بودند، 

ترامی احچنین تبهکارهایی از میان جوانان روس سر برکشیده باشند. آنان در پشت سر مدافعان "نوعی بی
 کردند. وجو میبیگانه نسبت به تأسیسات مقدس روسیه" را جست
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ها دانستند در طول بازپرسی و یا محاکمه چه رفتاری از خودشان نشان بدهند. بعضیاکثر متهمان نمی
حرف سست رأی بودند و نقشۀ توطئه را افشا کردند. لکن آنهایی که جسور بودند نیز بیش از آنچه الزم بود 

کمک کردند. در میان متهمان برانیسال  -ن هم خالف مصالح خود و هم به ضرر دیگرا -به دادستانی  و زدند
را برای چاپ برنامه در اختیار اولیانوف گذاشته بود.  اتاقش، پسر یک مالک ثروتمند بود که *پیلسودسکی

برانسیال خود را تحقیر کرد،  جوزف پیلسودسکی، برادر برانسیال از زندان به دادگاه آورده شد تا شهادت دهد.
لوحی خود اعتراف کرد. جوزف با احتیاط شخصیتی و سادهد و به بیدردی با ارادۀ خلق را منکر شهم

شهادت داد، ولی مجبور شد اعتراف کند که از ویلنا "به زبان رمز انقالبی که از پیش بر آن توافق شده بود"، 
عنوان دیکتاتور لهستان، موفق شد "زبان رمز انقالبی" را با ف، بههایی فرستاده است. )متعاقبًا جوزتلگراف

 25زبان رمز فاشیستی عوض کند.(

محاکمه این حقیقت بالتردید را فاش کرد که گرچه الکساندر اولیانوف معمار اصلی توطئه نبود، لکن، 
که طبق نقشۀ قبلی، ترین شخصیت آن بود. به دلیل اینکه در آن روزهای سخت، پس از آنبه هر طریق، مهم

فرار کرده بودند، اولیانوف، بنا به شهادت صحیح دادستان،  پترزبورگدهندۀ توطئه از هم مبتکر و هم سازمان
ها انداز در خیابانعنوان بمباولیانوف که در مرحلۀ نهایی عملیات به به "جای هر دو رهبر توطئه را گرفت."

، در تلۀ پلیس گیر افتاد. نقش عملی †دانشجویی به نام کانچر اتاقبان نقشی نداشت، در عنوان دیدهو نه به
اولیانوف، از طریق کانچز که به همه چیز اعتراف کرده بود برای مقامات دولتی معلوم شد. از آن لحظه به 

ها همکاری کرده بود، در چشمان اولیانوف "عزمی که در تهیه کردن بمب ، یکی از متهمان‡بعد، لوکاشویچ
مجبور شدی، تقصیر را بینداز  برای مردن" دید. اولیانوف در دادگاه آهسته به لوکاشویچ گفت: "اگرراسخ 
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بار دیگر ها بعد به دخترش گفت: "اولیانوف حاضر بود بیست، یکی دیگر از متهمان سال*" آنانینا! من نگرد
 به دار آویخته شود تا در صورت امکان محکومیت دیگران کمتر شود."

. او کندمیرفتار اولیانوف در طول بازرسی و محاکمه، سرشت کامل این مرد جوان را برای ما روشن 
ترسد نقش واقعی می حالدرعینگیرد تا محکومیت رفقایش کمتر شود؛ هرچه بیشتر تقصیر را به گردن می

پذیرد، کامل را می تیمسئولعنوان رهبر اعالم کند تا مبادا از شأن و مقام دیگران کاسته شود. او خود را به
باور  کامالً زند. دادستان گفت: "من شهادت متهم اولیانوف را ولی از پذیرفتن تمامی افتخار توطئه سرباز می

؛ اعتراف وی حتی اگر مخدوش هم باشد، بدین معنا مخدوش است که او، حتی آنچه را نکرده، کنممی
 تر کرد.ان اعدام او را حتمیگیرد." این ادای احترام از طرف دادستگردن می

عالوه بر قضات آنانی که در دادگاه شرکت داشتند، عبارت بودند از دادستان، وکالی مدافع و متهمان. 
نامرئی اما واقعی: تزار. به یک معنا  یاکنندهشرکتنیز در دادگاه بود.  کنندهشرکتعالوه بر اینان، یک 

وسه سال رومانوف و الکساندر اولیانوف. تزار در آن زمان سیمحاکمه دوئلی بود بین دو مرد: الکساندر 
داشت. او عادت نداشت که از پشت میکروسکوپ چشم خیره کند یا بر سر آثار کارل مارکس به مغز خود 

آورد؛ شمار میفشار وارد کند. او به شمایل و اشیاء مقدس اعتقاد داشت و خود را یک تزار "واقعًا روس" به
وحسابی به زبان روسی بنویسد )و یا به هر زبان دیگری(. بر روی ود حتی یک جملۀ درستگرچه قادر نب

خط خود نوشت: "این حتی نوشتۀ یک دیوانه نیست، بلکه ای که اولیانوف نوشته بود، تزار با دستبرنامه
شرایط  است." در حاشیۀ آن قسمت از مندرجات برنامه، بدین مضمون که تحت اریعتمامنوشتۀ یک ابله 

غیرممکن است، رومانوف نوشت: "این  تقریباً رژیم سیاسی کنونی، هر کوششی در راه باال بردن سطح مردم 
هایی مربوط به درخواست تنهانهبخش است." در حاشیۀ بخش عملی برنامه که شامل یکی اطمینان

د، تزار نوشت: "یک کمون ها و سراسر وسایل تولید بودمکراسی، بلکه مربوط به ملی کردن زمین، کارخانه
دسامبر بر زبان رانده بود، توجه مخصوص تزار را به  21اولیانوف در  که سرانجام، کلمات زیر " ومعمولی
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خود جلب کرد: "تا آنجا که مربوط به شرکت اخالقی و فکری من در این ماجرا باشد، این شرکت کامل بود 
." در مقابل این کردمیپذیر ت من این شرکت را امکانیعنی تا آنجا که کفایت قدرت و دانش و اعتقادا -

حد کافی در تزار مؤثر واقع ها به" لکن این حرف! گفته، تزار نوشت: "این صراحت بسیار گیرا و مؤثر است!!
 ، اعدام کرد.رسیدمیبه صد و ده  زحمتبهشان نشده بود، چرا که او پنج نفر از متهمان را که مجموع سن

مکتب اولیۀ تبلیغ و تشکیالت انقالبی را پشت سر گذاشته بودند، و این خود  1870دهۀ  هایتروریست
مبین سن باالتر و تجربۀ بیشتر آنان است. ژلیابوف، کیبالیچ و پروسکایا، پیش از آنکه به دار آویخته شوند از 

وشش برای ایجاد نهضتی از ک که شده بودند. ارادۀ خلق یاکارکشتهنظر سیاسی بلوغ پیدا کرده، انقالبیون 
پس از حصول اطمینان از همکاری  که (بر روی کاغذ کمدست)ای سرچشمه گرفته بود، قصد داشت توده

دانیم، در عمل، کمیتۀ اجرایی که می طورهماندردی بخشی از نیروهای مسلح، قیام به پا کند. ولی و هم
 خود را مجبور دید که تمام نیروی خود را بر سر ترور تزار متمرکز کند. 

خود را به باد داده بود.  ، مستقیمًا از کاری شروع کرد که کمیتۀ اجرایی دهۀ هفتاد در آن سر  1887گروه 
، به اصطالح کور کرده بود. شدمیتوده ختم هایی را که به فکر، از پیش، تمام راهروحیۀ نومید قشر روشن

توطئۀ شویریوف و اولیانوف حتی نکوشید که از محدودۀ یک حلقۀ کوچک دانشجویی هم پا فراتر بگذارد. 
هیچ کوششی برای تبلیغ، جلب کارگران، ایجاد مطبوعات و یا انتشار مجالت به عمل نیامد. مبتکران این 

ها. آنان خود را نه حزب، کردند و نه روی حمایت لیبرالان حساب میکمک کارگر اقدام تروریستی، نه روی
به این معنا که آنان جزئی از کلی بودند که دیگر وجود نداشت. آنان فکر تمرکز را  -نامیدند بلکه جناح می

 هایی درکردند، چرا که چیزی و یا کسی برای متمرکز کردن نداشتند. آنان اعتقاد داشتند که گروهرد می
مملکت خواهند بود که حاضر خواهند شد به ابتکار خود دست به عملیات بزنند و همین برای تضمین 

 پیروزی آنان کافی است.

کم از اولیانوف در نطق خود در دادگاه، توضیحی بسیار روشن، اگر نه از خود مبارزۀ تروریستی، دست 
گونه طبقات متحدی نداریم که فت: "ما هیچمبانی اعتقاد خود به مؤثر بودن تروریسم به دست داد. او گ
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ضعیف  چنانآنفکر ما، از نظر جهانی و تشکیالتی "قشر روشن حالدرعین "...  بتوانند دولت را مهار کنند
طبیعی از این ارزیابی بدبینانۀ  توانیم دست به یک مبارزۀ آشکار بزنیم". استنباطاست که در حال حاضر نمی

بود؛ ولی نیز این نکته حاکم گشت، می 1880دی سیاسی، از نوعی که بر دهۀ نیروهای اجتماعی، نومی
. شودمیبینانه العاده در اغلب موارد، ریشۀ رؤیاهای غیرواقعحد کافی روشن است که نومیدی فوقبه

ها آغشته است ... از بسیار کم به عالئق توده که فکر ضعیفاولیانوف چنین نتیجه گرفت: "این قشر روشن
های روانی ماجرای یکم مارس تواند دفاع کند." ریشهوسیلۀ تروریسم میق خود برای اندیشیدن، فقط بهح

وسیلۀ ده زن و مرد جوان برای دادن جهتی جدید به حیات سیاسی جامعه، در به دهندهتکان، آن اقدام 1887
 همین نکات نهفته بود.

داران جمله اولیانوف، خود را از طرفآنان من شش نفر در طرح برنامۀ گروه شرکت جستند. سه تن از
دانستند؛ سه تن دیگر تمایل داشتند که خود را سوسیال دموکرات بنامند. لکن فرق بین سه تن ارادۀ خلق می

ت سوسیال دموکرات حاضر بودند مناسباولی و سه تن دومی، به هیچ وجه روشن نبود. گروه به اصطالح 
یط غرب، بلکه با شرایط روسیه نیز به رسمیت بشناسند. لکن در مورد مسئلۀ با شرا تنهانهمارکسیسم را 

ای گفتند اگر نهضت انقالبی تودهدار ترور بودند. اینان می"مبارزۀ مستقیم سیاسی"، اینان سرسختانه طرف
کاری  فکر انقالبی در حال حاضرآید، پس قشر روشنوجود میداری بهفقط در ارتباط با رشد بیشتر سرمایه

نباید بکند جز اینکه سالحی را که ارادۀ خلق به زمین گذاشته بود، در دست گیرد. این اندیشه، جوانانی را 
ناچار تمام مسائل دیگر عنوان مسئلۀ اساسی، بههای دیگر با هم فرق داشتند، متحد کرد. ترور بهکه از دیدگاه

که هر دوی این تمایالت تحت عنوان "جناح . جای شگفتی نیست کردمیرا از اهمیت ثانوی برخوردار 
شدند. در نگاه به عقب، و نه جلو بود که آنها شبیه یکدیگر بودند.  تروریست ارادۀ خلق" با هم متحد

متمرکز شده بود. اگر ترور  1881تمام بر روی سرمشق درخشان یکم مارس  های آنان با اتفاق نظر  اندیشه
تهی نشده بود، تنها به این دلیل بود که نقشۀ ترور تا انتها اجرا نشده های مطلوب منکمیتۀ اجرایی به هدف

دانست گفت: "من به ترور اعتقاد دار ارادۀ خلق نوع جدیدی میبود. الکساندر اولیانوف که خود را طرف
 ندارم بلکه به ترور منظم اعتقاد دارم".
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شناسی را خوانده به اقتصاد و جامعه وطهای مربالکساندر با پشتکار تمام آثار مارکس و سایر کتاب   
ها و پشتکار فراوانی که داشت، در سال بود. هیچ دلیلی بر تردید در این نکته نیست که الکساندر با قابلیت

چندان کم در این زمینه را که برای او تازگی داشت در ذهن خود انباشته بود. ولی آخر زندگی خود دانشی نه
ای جامع و یا روشن نپرورانده بود. الکساندر بین تئوری بینیخود جهان این فقط دانش بود. او برای

گونه رابطۀ واقعی برقرار نکرده بود، و او خود، در حلقۀ تنگ دوستانش مارکسیسم و واقعیت روسیه، هیچ
امۀ سواد است. او برنکلی بیداری بهمربوط به کمون روستایی و تحول سرمایه مسائلاعتراف کرده بود که در 

نشان  تیاهمکمیک توطئۀ تروریستی نوشت: تمایل او به  خود را متناسب با حقیقت از پیش تثبیت شدۀ
شروع به انشعاب  1880؛ اختالفاتی که به این زودی در دهۀ شدمیدادن اختالفات نیز از اینجا ناشی 

ر نهضت شدند. جوهر این دو ناپذینهضت انقالبی به دو بخش کرده بود که بعدًا تبدیل به دو اردوگاه آشتی
: مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و یا دانشجویان بمب در دست. بدون شدمیخالصه  حلراهاختالف در این دو 

شناخت؛ لکن این وظیفه تا شک برنامۀ اولیانوف لزوم "سازمان دادن و ترتیب طبقۀ کارگر" را به رسمیت می
ها را "تحت شرایط سیاسی برنامه، فعالیت انقالبی در میان توده. این شدمیزمانی نامعلوم به تأخیر انداخته 

جست. از جوهر مجادله احتراز می یسادگبه. چنین فرمولی کردمیناممکن" اعالم  تقریباً موجود، 
و دوستان او، در رشد مبارزۀ طبقاتی  طبقۀ کارگر نیروی اصلی برای  *های واقعی، چون پلخانفمارکسیست

فکر "از نظر دیدند. برعکس، جناح تروریستی معتقد بود که قشر روشنبداد را میسرنگون کردن است
جسمانی ضعیف"، باید از طریق ترور استبداد را سرنگون کند تا اینکه طبقۀ کارگر گام در میدان سیاست 

های سوسیال دمکراسی، ناپذیر که پیدایش سازمانگیری اجتنابجاست آن نتیجهاز همین د وبگذار
 ، عجوالنه است. کمدست

کنندگان در این توطئه از دیدگاه مارکسیستی، سندی عنوان پایۀ داوری پیرامون تلقی ذهنی شرکتبه
العاده است. آندره یوشکین دانشجو، یکی از اشخاصی انسانی در اختیار داریم که حائز ارزش روانی فوق
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شجو طور کلی و عمومًا" وفادار بود. همین دان"بهکه مأمور بمب انداختن بود، بدون تردید به تعلیمات مارکس 
باری که به کشف کل توطئه کمک کرد، به رفقایش نوشت: "من محاسن و مزایای ترور در همان نامۀ نکبت

چرا که این آرزوی ، سرخ را نخواهم شمرد، چرا که تا پایان زمان نیز قادر به تمام کردن این کار نخواهم شد
وشکین ۀها." آندرهمین ریشۀ نفرت من است نسبت به سوسیال دموکرات کنمیمفکر  ت وسوزان من اس

گیر، در همان راه و رسم خود حق داشت. اگر امید انتقال فوری از کشاورزی کمونی به سوسیالیسم، سهل
فکر"، "تئوری" حوالت شود، اندیشۀ جزمی "اهمیت مستقل قشر روشن آلودمههنوز، به طریقی به قلمرو 

ای که در حال تبدیل کردن خویش به موشکی قابل انفجار بود، علمی فوتی و فوری دارد. انقالبی مناسبت
بخش دینامیت را به خیال خود راه داده، یا نسبت بدان نظیر و رهاییمردود شمردن اهمیت بی توانستنمی

 ترین تردیدی از خود نشان دهد. کوچک

عنوان پلی قلمداد ی به عمل آمده تا "جناح تروریست" بهوسیلۀ مورخان رسمی شوروهایی که بهکوشش 
ای ترسیم گردد که عنوان حلقهها، و الکساندر اولیانوف بهشود بین نهضت گذشته و سوسیال دموکرات

های مربوطه، یکسره خورد، بر اساس تجزیه و تحلیل حقایق و اندیشهوسیلۀ آن ژلیابوف به لنین پیوند میبه
ای بود که از مشخصات دار عقاید التقاطیاست. در قلمرو تئوری، گروه اولیانوف جانبغیر قابل توجیه 

عنوان یک دوران زوال بود. در حقیقت باید این گروه را عکس برگردانی جدید از ارادۀ خلق ، به1880دهۀ 
از آینده نبود؛  دارای بذری 1887وپوچ تقلیل داد. اقدام یکم مارس های آن را به هیچروش که آورد شماربه 

بار مدعیان  پیش از این محکوم شدۀ "شخصیت متفکر انتقادی" برای ایفای در اصل آخرین تشنج مصیبت
 نقش مستقل تاریخی بود. در تحلیل نهایی درس آن حادثۀ گران تمام شده، همین بود.



 

 کودکی و دوران مدرسه
ها هفت بچه داشتند. اگر بچه پنجمی، ، اولیانوف1878 یال 1864یعنی از سال در عرض چهارده سال، 

ای آموزنده در فقط چند روز زنده ماند به حساب نیاوریم، اطالعاتی که در دست داریم نتیجه که نیکالی را
 -ا گلکساندر، والدیمیر و اولا -گذارد. فرزندان برجسته، هم از نظر شخصیت و هم لیاقت اختیار ما می

دهند که در سن متوسط قرار دارند و والدیمیر مرکز این گروه را به خود تخصیص داده گروهی را تشکیل می
آمیزی خانواده، دیمیتری و ماریا، گرچه دارای خصایص تحسین ترجوان، آنا، و دو عضو تربزرگاست. دختر 

 سالهنهزمان تولد والدیمیر، پدر سی و  های معمولی فراتر بروند. دربودند، لکن نتوانستند از سطح انسان
کنند. نی که در آن نیروهای جسمانی و معنوی شکفتگی کامل خود را پیدا میس -بود و مادر سی و پنج ساله 

ماریا، با یکی دو سال فاصله از یکدیگر به دنیا آمدند، لکن پیش از  ءعالوه بر این فرزندان دیگر، به استثنا
  .ر چهار سال استراحت کردتولد والدیمیر بطن ماد

البته بسیار آموزنده خواهد بود که اسالف لنین را تا چند نسل تعقیب بکنیم. لکن تا کنون، به تقریب، 
های هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته است. احتمال این هست که چنین کاری، با در نظر گرفتن ریشه

بود، برای تعیین اسالف لنین از سوی  طرخاناجیحیک شهرستانی گمنامی در  که عامی جد پدری لنین
باشد. دفاتر مربوط به وضع خصوصی اشخاص در میان شهرستانیان  رممکنیغپدر، دشوار، و شاید یکسره 

های دیگر در آن قلمرو و عالوه بر این، اسناد تولد و کتاب شدمیو روستاییان جسته گریخته نگهداری 
را با  یشناسنسب. لکن یک حقیقت شدمیت و بدل به خاکستر سوخهای چوبی، گهگاه میساختمان

توان تعیین کرد و آن توانند در اختیار ما بگذارند میاطمینانی بیش از آنچه انکارناپذیرترین اسناد می
هاست که بدون تردید به های برجسته و شکل چاک چشمگونه ژهیوبهمشخصات سیمای ایلیا نیکالیویچ و 

دهند. صورت لنین نیز حاکی از همین نکته است. جای شگفتی نیست، ی شهادت میآمیزش خون مغول
ها تاتار بوده است؛ و طبق مکتب ژنتیک مندلی مدت طرخانحاجیچرا که بخش معتنابهی از جمعیت 

 چیزهیچهای اروپایی فزونی دارند. توضیح این نکته که چرا تاکنون به تقریب های مغولی بر چشمچشم
سالف لنین از طرف مادر، منتشر نشده دشوارتر است. این روشن است که ماریا الکساندرونا دختر درباره ا

توان چنین استنباط کرد که این مادربزرگ پزشکی به نام بلنک بود که با زنی آلمانی ازدواج کرد. با اطمینان می
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های متمکن کم از خانواده چندانهنهای مهاجر آلمانی بر کرانه ولگا بود که تعدادی متعلق به یکی از گروه
گوید که پدربزرگش در فرهنگ را به جامعه تحویل داد. لکن خود بلنک چطور؟ ماریا اولیانوا میبا نسبتاً و 

از مقام اجتماعی  زودیبهاصل یک شهرستانی بود، ولی چون مردی با شخصیت پیشرفته و مستقل بود، 
. لکن نام شودنمیخود دست کشید و به کشاورزی روی آورد. ولی به دالیلی چیزی درباره ملیت او گفته 

های غیر روسی او ، شهادت به ریشهکندمیموقعی که یک شهرستانی از آن استفاده  مخصوصاً بلنک، 
؟ تذکره نویسان دهدمیرا نشان  سئلهمآور درباره این ، سکوت شگفتیاحتماالً . آیا همین نکته، دهدمی

های ای از این مقوله هستند که اشاره به این یا آن نکته در مورد ریشهرسمی البته قادر به داشتن اندیشه
تواند مقام او را تنزل داده، و یا باالتر ببرد. ولی اگر ریشه ملی بلنک را کنار بگذاریم، خانوادگی لنین می

های کبیر، های لنین خود دستکم سه "نژاد" جریان داشت: روسکنیم که در رگ دییتأ توانیم این حقیقت رامی
  .آلمانی و تاتار. اگر چیزی از این امر دچار خسران بشود فقط آیین "نژاد خالص" است

به راستی که ما درباره کودکی والدیمیر کمتر از کودکی الکساندر اطالع داریم. این نکته را از طریق 
 ترین و پرنویستوان توضیح داد. فرزندان خانواده دوتا دوتا بزرگ شدند. آنا، تیزبینخانواده می ساخت سنی

تر بود. تمام، رشد و بلوغ الکساندر را دنبال کرد، شش سال تمام از والدیمیر مسن دقتبه که پرداز آنانتذکره
تر از آن بود که امکان مطالعه نزدیک و بود. در هر دو مورد فاصله سنی بیش ترجوانهشت سال  تقریباً ماریا 

ترین رفیق دوران کودکی والدیمیر، یعنی خواهرش الگا، در یادآوری صحیح، وجود داشته باشد. نزدیک
به  تربزرگای که خواهر نوزده سالگی درگذشت. دوران کودکی و جوانی والدیمیر به وسیله حوادث جداگانه

تمر او به والدیمیر فقط زمانی شروع شد که او دیگر یک مرد جوان یاد آورده، ترسیم شده است. عالقه مس
جا که افراد خانواده های دوران بچگی والدیمیر نگهداری نشده است، و شاید او، از آنکدام از نامه بود. هیچ

و ای نیز حفظ نشده است های روزانهای ننگاشته است. یادداشتنامه اصالً کردند، با هم زندگی می دائماً 
 بود پرمشغله قدرآنیادداشت روزانه ننوشته است. زندگی والدیمیر حتی در دوران کودکی نیز  اصالً شاید او 

 ت.که او وقت ثبت تجربیاتش را نداش
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که یک سال و نیم از او  †اولیا ترشکوچکبا خواهر  زمانهم تقریباً راه رفتن را دیر یاد گرفت  *ولودیا
نبود. او اغلب  بخشیشادهم  کلیبههای او در این فعالیت بود. عالوه بر این نخستین پیروزی ترکوچک

مدار حرکت  دقتبهها همیشه خورد و خیلی هم سخت، و عالوه بر این با سر، طوری که همسایهزمین می
هر بار که به زمین  شاید سرش بیش از حد سنگین بود". ولودیا،": نویسدکردند. خواهرش میاو را تعیین می

های اول زندگی، او هرگز هیچ فرصتی در آن سال طورکلیبهانباشت. خورد، سراسر خانه را با جیغش میمی
. باکونین که وقتی لنین آینده شش ساله بود در تبعید مرد، دادنمیاش از دست را برای تربیت تارهای صوتی

هایش بازینامشروط این فرمول بود. او اسباب یا پیرو  نویسد: "شور نابود کردن شوریست خالق". ولودمی
هدیه یک  عنوانبه. وقتی که از پرستارش کردمیها بکند نابود با آن کردنیبازکه شروع به را پیش از آن

ترها خالص شود و بعد گرفت، پشت در پنهان شد تا از ناراحتی دخالت بزرگ ییسورتمه سه اسبه مقوا
  .قدر پیچاند که پاها از جا کنده شدها را آنپاهای اسب

رسد که شخصیت مستقل و پرشور لنین خیلی زود خود را نشان داد. بزرگتران اغلب چنین به نظر می
و پر هیجان را ساکت کنند. عالوه بر این مجامع عمومی او را به  سروصداشدند که این بچه پر مجبور می

گذراندن تعطیالت تابستان در ایالت غازان با کشتی سفر که با مادرش برای  انداخت. وقتیوحشت نمی
صدایش را پایین بیاورد،  آنکهبیبلند جیغ بزنی". ولودیا،  قدرنیاروی کشتی نباید : "کردند، مادرش گفتمی

طریق تشویق و اصرار کودکان را کنترل  زند". مادر بیشتر ازولی کشتی خودش خیلی بلند جیغ می" :گفت
مطالعه خالی پدرش  اتاقآمد ولودیا به . لکن موقعی که این قبیل تدابیر تربیتی غیر کافی به نظر میکردمی

 زدنحرفو دست از  شدمیگاه ولودیا ساکت . آنشدمیو بر روی "صندلی سیاه" نشانده  شدمیبرده 
چرم، حتی خوابش هم  آمد، و شاید به دلیل بویای که بر اندام او فرو میکشید. گاهی در زیر ضربهمی
  .بردمی

                                                                        

* Volodya شکل مخفف والدیمیر 
† Olya شکل مخفف اولگا 
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جا که او چهارشانه و قدکوتاه گرچه این پسر خیلی دیر یاد گرفت که راه برود، لکن بسیار فعال بود. از آن
کوشید، و گاهی اعتنا بود، میبی نسبتاً  یبازاسباببود خانواده به او لقب کوبیشکا داده بودند. گرچه او به 

دلی، چاالکی و نیروی جسمانی داشت. هایی شرکت کند که احتیاج به زندههم با کمی موفقیت، تا در بازی
را سخت به سوی خود جلب  ، چشم بندانک، سورتمه بازی، و بعدها کروکه و اسکی روی یخ اوموشکمیقا

  .کردمی

. ولودیا پیوسته خوددارهای محبوب خود نیز ساشا حتی در بازی نیز مبتکر بود ولی حتی در بازی
راه خود را به سوی  زوربهکه  دادنمیکه به دیگران "برسد و از آنان سبقت بگیرد"؛ و اهمیتی  استخومی

. ساشا کردمیفرق  ترشبزرگهای دیگر ولودیا حتی در اوایل کودکی با برادر هدف باز کند. از بسیاری لحاظ
ی تزئینی ببرد و بدین ترتیب هاآوری کند و با یک اره طرحبردبار بود، دوست داشت اشیا مختلف را جمع

آمد. های مبتذل خوشش نمیشناس آینده را به سوی کمال ببرد. ولودیا از سرگرمیتوجه و بردباری زیست
. ولودیای کردمیباز  اتاقها را روی کف آن دقتبهو  کردمیبندی های تئاتر را دستهیکبار ساشا داشت آگهی
پاره کرد. ساشا کوفت و همه را به هم ریخت و تکه ها، پا بر آنشباارزهای رنگین کوچولو پرید روی ورق

جنگید و نه حتی  ترشکوچکاین سبعیت را درک کند. چشمانش تاریک شد، ولی نه با برادر  توانستنمی
های خود را، چه بزرگ و چه کوچک، پیش خود کار در سرشت او نبود. او غم کرد: این سرزنششریر را  بچه  

 .داشتنگه می

. موقعی که کردمیبا ساشا فرق داشت، معهذا با تمام قدرت از او تقلید  وخوخلقگرچه ولودیا از نظر 
بعدها نیز، مثل ساشا،  " ومثل ساشا" :شد که آیا حبوبات را باید با کره یا شیر خورد، او جواب داد سؤالاز او 

رت اخالقی و کمال ساشا در "کوبیشکا" ین برود. قدیبا سرعت پا بیرشپُ ای مجبور بود روی اسکی از تپه
مساوی بشود. فرمول  ترشبزرگراند تا با برادر نفوذ داشت. با وجود این، نیروی رقابت ولودیا را به جلو می

معنایی دوگانه داشت: شناسایی برتری یک آدم  شدمی"مثل ساشا" که اغلب موجب خنده اعضا خانواده 
 ".ه او برسد و از او سبقت بگیردب" کهدیگر و امیدوار بودن به این
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به نحوی بیمارگونه، آدمی صادق بود. فریب دادن مردم و دروغ گفتن به آنان، به همان  تقریباً ، و ذاتاً ساشا 
بود. در شرایط دشوار ساشا سکوت  تصوررقابلیغاندازه مسخره کردن و سرزنش کردن آنان از نظر او کاری 

داری آب زیرکاهی بود. با نیروی لبالب از شور و هیجان سرشتی چون . در صداقت سالم ولودیا مقکردمی
از خوردن  توانستنمیآدم  مثالً های تدافعی زندگی کرد. بدون به کار بردن دروغ شدنمیسرشت ولودیا، 

پاهای  توانستنمیکه دور از چشم مادر، در پنهان بدان ناخنک بزند. آدم مربای سیب لذت ببرد مگر آن
که به یک خاله، شخصی  رسیدمیآیا به فکر  د وکه پشت در پنهان شویک اسب کاغذی را ببرد، بدون آن

منزل خاله، به هنگام دیدار  هایاتاقبیگانه، اعتراف کند که این او، یعنی ولودیا بود که هنگام دویدن در  نسبتاً 
که به خواب خوابش پیش از آنه بعد، بچه در تختاز خانه او، زده تنگی را شکسته است؟ با وجود این سه ما

اش هم دروغ گفته او تنگ را شکسته، بلکه به خاله تنهانهکه  کردمیگریست و به مادرش اعتراف برود، می
گیریم که ضرورت مطلق اخالقی بدانگونه که دشمنان متعدد لنین در آینده است. از این حادثه نتیجه می

  .یشکا" چندان هم بیگانه نبودشدند، به "کوبمدعی می

اعجوبه" نبود. این  ۀوییم که ولودیا به هیچ صورت یک "بچبگ تأکیدشاید بهتر باشد این نکته را به 
تر است. او به صورت یک پسر معمولی سالم بزرگ شد؛ اولیا صادق ترشکوچکاصطالح در مورد خواهر 

ود. بنا به گفته یلیزاروا، ولودیا خواندن را از مادرش ب ماندهعقبو شاید در آن اوایل کودکی، یک قدری هم 
. این البته بدان معنی است که دختر کوچولو ترشکوچکبا خواهر  زمانهم زیون -در پنج سالگی یاد گرفت 

یک قدری زودتر از معمول خواندن را یاد گرفت. شاید ضرورت داشته باشد که شش ماه تا یک سال بر این 
. لکن کردمیهای گوناگون دریافت معلم، ایلیا نیکالیویچ تعداد زیادی کتاب عنوانبه. مییفزایب زمانمدت

 ترنزدیکاش به شخصیت ساشا اولیا بیش از ولودیا به خواندن و نوشتن شعر عالقه داشت، چرا که شخصیت
های شتیاق کتابخواند ولی با امی سرعتبهبود، گرچه جریان رشدش به ولودیا بیشتر ارتباط داشت. ولودیا 

به صورت حرکت دوست  اساساً رفت. او زندگی را انداخت و دنبال بازی میاش را کناری میکودکانه
گاه وسایل جدیدی برای آزمایشگاه مربوط به فیزیک و موضوعات دیگر مطالعه پدرش گه اتاقداشت. در می

توانیم اطمینان شدند. ما میآن با رموز دانش آشنا می ۀها در ساعات آزاد خود به وسیلچهکه ب شدمیپیدا 
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. او، هم از نظر جسمانی و هم از نظر فکری کردمیترین نکات را درک اساسی داشته باشیم که ولودیا آناً 
  .رشد کرد سرعتبه

 ستخوامیای ، ولودیا به هر بهانهکردمیخانواده را  ترجواناعضا  ۀهمه مالحظبر خالف ساشا که آن
دادند که کودکانه را به همراه مادرشان سر میای هآنان بکشد. موقعی که کودکان قص برتری خود را به رخ

اش گریه معموالً ، میتیای حساس شودمی رنگیخاکسترای کوچولو مورد هجوم گرگان طبق آن بزغاله
 ۀانی درباره سرنوشت بزغالنگر همهنیاکوشیدند او را متقاعد کنند که الزم نیست . دیگران میگرفتمی

. آن گرگ توانستنمیه خودداری کند؛ ولی یکوشید از گرنشان بدهد. میتیا میگمنام کوچولویی 
، ولودیا با لحن و رسیدمیاش خودش مواظب میتیا بود. موقعی که سرود به نقطه حساس رنگخاکستری

خواند که میتیای پاهاش ماند." را میها و فقط شاخ بزرگشمامانآوری قطعه آخر: "برای حرکات گریه
  .پیچیدبدبخت از گریه به خود می

ها دوست داشتند به همراهی مادرشان مادر، موسیقی در زندگی خانواده نقش مهمی داشت. بچه خاطربه
در این حرفه  تنهانههای موجود ولودیا آواز بخوانند؛ و یا به قول پرستار "فریاد بزنند". بنا به شهادت افسانه

، بلکه گوش خوبی هم داشت. حتی اگر این گفته درست بود و بچه دادمیسخت شور و شوق نشان 
استعدادهای موسیقی هم داشت، این استعدادها در آینده به هیچ صورتی مورد تشویق قرار نگرفت؛ ولی او 

  .موسیقی را دوست داشت اشزندگیدر تمام 

بعدها کاشکاداموا، معلم خانوادگی، ولودیا را برای دبیرستان تربیت کاالشینکوف، معلم خانوادگی، و 
آورد و با موهای مایل به سرخ که باالی پیشانی بلندش چین کردند. کاالشنیکوف، پسری تنومند را به یاد می

ردن تر از دیگران بود و تمایل به مسخره کتر و باهوشخورده بود. این بچه به کودکان دیگر شبیه نبود؛ چست
عادت  تدریجبهداشت  سروکاربا کودکان غیر روس در مدرسه شهر  عمدتاً دیگران داشت. کاالشنیکوف که 

شکیب که نیازی به چنین سیستمی نداشت، دار ادا کند؛ ولودیای بیکرد که کلمات خود را با یک لحن کش
 دهدمیصلت کوچک جالب نشان تمام ادای معلم خود را درآورد. این خ یتا با استهزا دادنمیهیچ اهمیتی 
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هایش را تنها برای فرو بردن در تن گذاشت و از همان آغاز پنجهکه این پسر چندان احترامی به دیگران نمی
 .آزمودجوانان نمی

کردند. این  مکاننقلها به خانه شخصی خود ، وقتی که ولودیا هشت ساله بود، اولیانوف1878در سال 
ای داشت که مورد توجه و مراقبت تمام خانواده قرار داشت. دشوار لی باغچهخانه چوبی و حقیر بود، و

ان توپاش به دست، کمتر از دیگران چاالک و مراقب بود؛ و نیز میتوان گفت که ولودیا در گرفتن آبمی
جاد زحماتشان او نفر آخر هم نبود. خانواده ترتیب جالبی در این مورد ای ۀحدس زد که در استفاده از نتیج

ها تعلق دارد، کدام یک برای انبار ها و درختان به آناطالع داده شده بود که کدام بوته دقیقاً ها کرد. به بچه
بخش را مراعات انضباطی سخت و لذت و همهپدر؛  یگذارنامزمستانی است و کدام یک برای بزرگداشت 

بعد، آنا  قرنمینود، گاز زد و در رفت. کردند. یک بار دخترکی مهمان، سیبی را که از درخت آویزان بمی
این نوع رذالت )!( برای ما بیگانه و نامفهوم بود." این داوری، با " :آورد خاطربهیلیزاروا این فاجعه را 

ولی با موفقیت  انضباطش به طرق مختلف، که آورش، راه و رسم پدرساالرانه آن خانواده راگیری بهتخرده
. این ویرانگر بزرگ کندمی، تا حدی روشن شدمیهم مادر به موقع اجرا گذاشته  پدر و ۀزیاد، هم به وسیل

آینده، امساک، انضباط و احترام به کار و حاصل کار دیگران را در اوایل زندگی خود آموخت. گرچه او حاضر 
نسبت به الابالیگری و  شدیداً یک عمل شوخ و کودکانه و معصوم را "رذالت" بخواند، لکن بعدها  شدنمی

 د.کرمیاسراف در میان بزرگتران ابراز انزجار 

ای به د عالقهخانوادگی هفتگی منتشر کند. او که خو ۀبه ذهن ساشای سیزده ساله رسید که یک مجل
سردبیری را پذیرفت و خود بیشتر معماهای کالمی مصور، چیستان، لغز مصور و  ۀنوشتن نداشت، وظیف

، با نام مستعار سنگین کوبیشکین، معاون اول او شد. حتی اولیای هفت سالهنهولودیای  طراحی چاپ کرد.
آمد و نامش ها در می. مجله شنبهکردمیایش این مجله را مفتخر های خرچنگ قورباغهساله هم با نوشته

ای رده بود، با مقالهآشنایی پیدا ک 26تازه با آثار منتقد معروف بلینسکی که سابونتیک بود. آنای پانزده ساله
ای از ادیب جوان کوبیشکین را به باد حمله گرفت. ولودیا با اشتیاق به این تنبیه انتقادی گوش دار، قصهنیش

گوش کرد. پدر و مادر  ۀین انتقاد چیزها یاد گرفت و آویزترین رنجش شخصی پیدا نکرد. از اداد و کوچک
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. یلیزاروا زدمیشان برق هاشان از لذت ناشی از کودکانکردند وچهرهدر این مباحثات ادبی شرکت می
و پدر و مادرمان، از  تربزرگ ۀما، چهار بچ خانوادگی نزدیک ۀها در روابط صمیمانآن غروب" :نویسدمی

 ".است بخشلذتها داریم روشن و ای که از آنمنزلتی عالی برخوردار بودند. خاطره

کالس اول دبیرستان شد. اکنون او نیز "مثل ساشا" لباس متحدالشکل ولودیا نه سال و نیمه بود که وارد 
سر  های دواس متحدالشکل با نقش عقابآنها نیز لب که پوشید و تحت قدرت همان معلمان درآمده بودمی

تر از که به مراتب آسان دادمیشان به تن داشتند. ولی شخصیت ولودیا به او اجازه های فلزیروی دکمه هب
برای او بار  سمیسیکالسالکساندر نظام دبیرستان را، با آن ریا و حکومت جبر و زورش، تحمل کند. حتی 

سنگینی نبود. نویسنده و خطیب آینده از همان اوایل به نویسندگان کهن عالقه نشان داد. والدیمیر با سهولت 
، با آن زمینه وسیع عواطفش، قدرت این را داشت که از خود العاده یاد گرفت. این پسر فعال و شلوغفوق

قاپید نشست، هرگونه توضیح معلمانش را میآور نشان دهد. ساکت پشت میزش میتمرکزی واقعًا شگفتی
 سرعتبه. در منزل شدمیشده در واقع به درسی آموخته تبدیل ، طوری که درس تعیینکردمیو جذب 

های خود را بر روی میز بزرگ ناهارخوری پهن کتاب تربزرگ بچه  . تا دو کردمیتکلیف روز بعد را تمام 
 سرسربهو  کردمیو وراجی  صداوسرکنند، ولودیا کارش را تمام کرد، زندگی فعالش را شروع کرده بود: 

کردند. قدرت مادر همیشه هم کفایت اعتراض می تربزرگ. خواهر و برادر گذاشتمی ترکوچکهای بچه
اش کشید. گاهی پدر، البته اگر منزل بود، پسر ناقالیش را به اتاق مطالعهسرک می جاهمه. ولودیا به کردنمی
. دادمیها را جواب همه  هایش را تمام کرده یا خیر. لکن ولودیا بدون تأمل برد تا بفهمد که واقعًا او درسمی

. ولودیا باز هم کردمی سؤالتا آخر درس را از او  داشت و از اولاو را برمی ۀبعد پدر دفاتر تکلیف گذشت
که خوشحال باشد یا  دانستنمیاو با استواری حک شده بود. پدر  ۀناپذیر بود. کلمات التین در حافظزخم

شاید این امکان بود که در پیدا کردن عادات منظم برای  و گرفتمیهمه چیز را یاد  سرعتبهناراحت. پسر 
 .کار دچار شکست شود

 سؤالچه موضوعاتی از او  درباره  که ینا -ز حوادث رو درباره  موقع بازگشت به خانه از مدرسه، ولودیا 
یکنواخت  نسبتاً جا که پیشرفت او . از آندادمیشده بود و او چطور جواب داده بود، به پدر و مادرش گزارش 

طی آن او با صدای  که شدمیعملی  بود، این گزارش دادن به صورت عبور سریع ولودیا از دم دفتر پدرش
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در جبر." پدر و مادر با  5در التین و  5در آلمانی." و روز بعد و روز دیگر: " 5در یونانی،  5گفت: "بلند می
کردند، لبخندهایی که ناشی از رضایت خاطر بود. ایلیا نیکالیویچ دوست می ردوبدلهم لبخندهای پنهانی 

 دادمیمطمئن که همه چیز را به آسانی انجام دخوزا بچه  جلوی این  ژهیوبهنداشت که در جلوی کودکانش، 
بخش به زندگی خانواده ای شادیاز آنان تمجید کند. ولی موفقیت کودکان خانواده، بدون شک، نغمه

شدند. ایلیا خوری جمع میها تمام اهل خانه با خوشحالی به دور میز بزرگ چایافزود. غروبمی
بسیاری سر  ۀ. خنددادنمیز ذوق خود را به گفتن شوخی و وقایع مضحک مدرسه از دست نیکالیویچ هرگ

 ۀنویسد: "در آن خانوادها میبچه ، معلم«کاشکا دموا»همه، بازرس مدارس بود.  سر حلقه  و  شدمیداده 
. در صحبت از همه پرشورتر ولودیا و خواهر دومش، اولیا کردمیپرمحبت آدم احساس گرمی و دنجی 

 "!مسری آنان چه طنینی داشت خنده  بودند. صداهای شاد و 

انداخت. پسر در چاردیواری مدرسه باید اعتراف کرد که صدای ولودیا، گاهی بیش از حد بلند طنین می
خود  ۀنشدیادی از نیروی عصبی مصرفز که به ناچار مقدار کردمیخود را مقید به انضباط شدید  چنانآن

. به عالوه، رفتار او در آغوش کردنمیآورد، و این نیرو چندان کمکی به حال آرامش خانواده را به منزل می
آمد که ولودیا یک قدری از به نظر می طوراین. کردمیخانواده، به نسبت حضور و یا غیبت پدر خیلی فرق 

گاه بسیار جدی هم هایش بازی کند، بلکه گهها با بچهمثل بچه تنهانهبود ترسید، پدری که قادر پدرش می
ویژه الکساندر، نداشت ها، بهبچه فردفردباشد. یلیزاروا معتقد است که پدر خسته توجه کافی به خصائص 

"اطمینان به درست" بود. این نظام  کامالً ، "شدمیولی نظام تربیتی او وقتی که در مورد ولودیا به کار گرفته 
و تنها  کنیممیرا جمع  ارزشباهای ریزه. ما با قدردانی تمام این خردهکردمینفس و کبر" ولودیا را متعادل 

 .ها بسیار ناچیز استمتأسفیم که مقدار آن

، 1872؟ در سال شدمیآیا نظام ایلیا نیکالیویچ، با آن امتناع از تمجیدش، شامل امتناع از تنبیه هم 
کار خود باشند، احتیاج به استفاده  ۀولتی بود نوشت: "معلمانی که شیفتاو هنوز بازرس مدارس د وقتی که

یک پدر، از اصول تربیتی خود پیروی  عنوانبهاز اقدامات انضباطی برای شاگردان خود را ندارند". آیا او 
اهمیت که چیزی را بیآنبی؟ در این مورد شهادت مستقیم وجود ندارد. اعضا خانواده در خاطراتشان کردمی
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کیداش خودداری کنند، در همه حال ُخلق تغییرناپذیر و خودداری مادر را به قلمداد کرده یا از ارائه یاد  تأ
. خودکامگی ایلیا نیکالیویچ و ُخلق متغیر او نیز کردمیاین البته بدان معناست که وضع پدر فرق  د وکننمی

ای تحت های خاص خود را دارد. آیا موقعی که خانوادهای دشواری. هر خانوادهکندمیاین فرضیه را تقویت 
تواند جز این هم باشد؟ یک می یراستبهتواند تحمل کند، وضع چه میتر از آنفشار وظایفی باشد سنگین

ضعی ای است که در شرایط مشابه وخانواده خوب به معنای خانواده معصوم نیست، بلکه به معنای خانواده
ای کار شهرستانی، و خانوادهخوب و محافظه خانواده  اولیانوف، یک  خانواده  های دیگر دارد. بهتر از خانواده

کردند و کودکان از نفوذ با روابط جدی و مناسبات سالم بود. پدر و مادر خانواده در هماهنگی زندگی می
الکساندر،  ژهیوبه، تربزرگهای حضور بچههای بین پدر و مادر آسوده بودند. جنگ و جدل کننده  مأیوس

از  نسبتاً گاه مریض شد، ولی های مدرسه گهرا به جلو انداخت. گرچه والدیمیر در سال ترکوچک بچه  بلوغ 
هایی که او داشت دیگر بخش رشد کرد. با قابلیتتندرستی کامل برخوردار بود و اندامش به نحوی رضایت

های درازش را به اعماق اضافی مطرح نبود. او همچون بلوطی جوان که ریشه مسئله به کار انداختن نیروی
که لنین یک "کودکی توان گفت جز ایننوشد رشد کرد. چه میفرستد و هوا و رطوبت فراوان میزمین می

 داشته است؟ "... خوشبخت 

کان کمابیش مرفه روی کود همه  اش در "کوکوشکینو"، برای ولودیا نیز مثل ها در منزل مادریتابستان
پیوستند. ها پس از جدایی طوالنی به یکدیگر میجا پسر و دخترخالهزمین بهترین موقع سال بود. در این

در  ویژهبهها، . ولودیا در بازیشدمیها و "دلبستگی"های کودکانه فراوان دیده ها و گردش و دوستیبازی
یان تماس از همه بود. در کوکوشکینو، او با دنیای روستایرقابت داشت ماجراجوتر  ۀهایی که بیشتر جنبآن

ها را تماشا کند. "کوبیشکین" ادیب های روستایی بیرون رفت تا شب اسببچه اپیدا کرد و یکی دوبار ب
اندیشه  شه  یر عنوانبهحدس بزند که همین سفرهای کوتاه به میان مردم، پنجاه سال بعد  توانستمیدشوار 

اتحاد کارگران و روستاییان تعبیر خواهد شد! لکن تردیدی نیست که حتی این دیدارهای تصادفی  درباره  او 
جای نهاد که در آینده به درد مختلف به راتیتأثقیمت از ای گراندر تعطیالت، در مغز وسیع این پسر گنجینه

 .او خورد
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یازده ساله نشده بود. در آن  کامالً  وقتی که الکساندر دوم کشته شد، والدیمیر در کالس دوم بود و هنوز
. کردمیدیدگان فکر سرنوشت ستم درباره  خاص خود  شیوه  خواند و به سن، ساشا حتمًا آثار "نکراسوف" را می

. ارتجاع به این زودی در کردنمیهای رادیکال خود را تشویق به خواندن کتاب ترکوچکولی پدر کودکان  
توان احساس کرد. با در مدرسه، بلکه حتی در خانواده نیز می تنهانهن را جا حضور داشت و َنَفس  آهمه

به پایان دبیرستان رسیده بود  تقریباً های سیاسی والدیمیر تا زمانی که او توان گواهی داد که عالقهاطمینان می
انی که به ، با مراسم کلیسا و سخنر1881توان محتمل دانست که حادثه یکم مارس بیدار نشد. بیشتر می

. این کردمیسوزی و یا تصادف قطار دنبال داشت ولودیا را دچار هیجان کرد، به همان صورت که یک آتش
با روح انضباط و ایمان ارتدکس روسی بزرگ شده بود، هنوز شروع به تردید  که پسر بازرس مدارس دولتی

که رفیق صمیمی آینده ولودیا و کردن در درستی وضع موجود نکرده بود. خالی از لطف نیست گفته شود 
 (27آن زمان )یعنی همان مارُتف ۀسالهشت *یولی تزدربارمها و یک رقیب سرسخت، هبر منشویکمتعاقبًا ر

سا" بزرگ شد، حوادث یکم مارس را شدیدتر از والدیمیر احساس لیبرال یهودی در "ُاد   خانواده  در یک  که
در  کهدرحالیاند، گفتند نجبا "ناجی" را کشتهها میپیشخدمتشنید که کرد. مارتف جوان در آشپزخانه می

کردند که خواب کسب آزادی از طریق انداختن بمب کردگان از مجانینی صحبت میاتاق  نشیمن  تحصیل
" مستعد و دیدند. قتلرا می را از همان  ریرپذیتأثعام یهودیان که سرآغاز سلطنت جدید بود، راه سیاسی "یولی 

های دوست و فعال، اثر این حادثه غیرعادی را که در بلندیاوایل تعیین کرد. لکن برعکس، والدیمیر زندگی
فراموش  زودیبهبود و هیچ ربطی به شخص او یا اشخاص دور و بر او نداشت، باید  اتفاق افتادهنیافتنی دست

 "...  در التین 5در جبر،  5" سر گرفته شد:به همین دلیل همان زندگی عادی سابق از  د وکرده باش

پایه بود. ولودیا بیش از حد به خود اطمینان پیدا نکرد؛ بلکه برعکس با گذشت زمان های پدر بیترس
تر شد. زمانی بسیار مجذوب اسکی روی یخ شد، لکن بعدها فهمید که پس از ورزش در هوای رخوددا

، پس از "ی روی یخ را به سود مطالعه کنار بگذارد. "کروپسکایابرد. تصمیم گرفت اسکبندان خوابش مییخ

                                                                        

* Yuli Tsederbaum 
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دانست چگونه موانع افزاید: "از همان اوایل جوانی والدیمیر ایلیچ میفوق با کلمات خود لنین می ۀنقل حادث
تابع قدرت تمرکز او باشد و  شدمیدانیم، که می طورهماناو،  ۀه خود را کنار بزند". توجه گستردسر را

نقاط ضعف و خصایص مضحک دیگران، بلکه نیز نقاط  تنهانهانجام در جهتی سودبخش حرکت کرد. او سر
 -د آوردید. شاید او همیشه هم این خصایص را آشکار بر زبان نمیمی دقتبهای را که خود کم داشت قوی

ولی تمام کوشش خود  -د لودیا از همان آغاز از پدرش آموخت که در تمجید از دیگران شتاب به خرج ندهو
برادرش ساشا،  ویژهبهخودش، دیگران،  خانواده  که این خصایص قوی را از آن خویش کند. در  کردمیرا 

 .کردندتر از او کار میتر و منظمجدی

هرگز میدان دیدش را ترک نکرد. از زمانی که ایلیا نیکالیویچ منزل شخصی خود  تربزرگسرمشق برادر 
توان های مجاور زندگی کرده بودند. میزیر شیروانی، جدا از دیگران، در اتاق طبقه  را خریده بود، دو برادر در 

، شدمیغش رد و شلو سروصداچنین تصور کرد که ساشا که غرق در افکار خود بود اغلب از کنار برادر پر 
آموخت و خود را با او مقایسه پایید، از ساشا میساشا را می دقتبهای توقف کند. ولی ولودیا که لحظهآنبی
وارد  ترکوچکاز شهر رفت و وارد دانشگاه شد و برادر  تربزرگچیز بدین منوال بود تا برادر . همهکردمی

های بدون شک اثری سودمند بر ولودیا داشت: قابلیت کالس پنجم دبیرستان شد. زندگی در کنار برادرش
خودداری پرنجابتش او را در  که او با اشتغال به کارهای سودمند در این زمان تقویت شد. برخالف ساشا

کم هم نباید مزاحمش شده باشد. هر قدر  که ، ولودیا مثل پدرش خلقی متغیر داشتکردمیبرابر همه عزیز 
از این نظر نیز شبیه ساشا بشود. این کار آسان نبود، چرا که این قبیل انفجارات  که سنش باال رفت کوشید

هایی که او نوشت: "در سال ترشبزرگناپذیر بود. وقتی که خواهر عصبی تجلی سرشتی تا حدی خفقان
اغراق  بینیم" بدون شک تا حدیخوریم و یا خیلی کم از آن میتر شده بود، هرگز به ُخلق متغیر برنمیبالغ
 .. لکن تردیدی نیست که والدیمیر توانست بر خود تسلط پیدا کندکندمی

تبدیل به  تدریجبهنوگورود" به دست خود بریده بود، و در منزل صفحه شطرنجی بود که پدر در "نیژنی
جرد های مپیچیدگی شیفته  ریگ خانوادگی شده بود. اعضا ذکور خانواده از همان پدر به پایین، نوعی مرده

ای که در آن برتری در بعضی صفات فکری )بدون شک، نه خیلی عالی( ازیب -د این بازی کهن بودن
طلبی پدر پاسخ داده . پسران خانواده با شادی تمام به مبارزهدهدمیخود را بروز  ءترین تجلی و ارضامستقیم
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. الکساندر کردمیحرکت  ترانجوکردند. ولی تعادل قوا بیش از پیش به سود نسل با او شطرنج بازی می
بازی شد. پس از مدتی والدیمیر  نظریه  آرام خود غرق در  معموالً کتابی درباره شطرنج پیدا کرد و با پشتکار 

هم از او پیروی کرد. بدیهی است که برادرها با سرعتی وحشتناک پیشرفت کردند، چرا که در یکی از 
زیر  اتاقرفت، پدرش را دید که دارد کتاب شطرنج را از به اتاقش می والدیمیر داشت کهها وقتی غروب

 .های آینده مسلح کندروشن که خود را برای زورآزمایی نقشه  ، با این رودمیشیروانی کش 

درسی  برنامه  های است اما یار باقی، کار تا ابد باقی. والدیمیر از پله ساعتهکیولی به قول معروف، لذت 
اش که ف باال رفت و هر سال جوایزی نصیب خود کرد. فقط در کالس هفتم با معلم فرانسهمدرسه بالتوق

پروایی ولودیا کیفر دید: مرد ولودیا، اختالف پیدا کرد. بی یبود و هدف استهزا مزاجیدمدمشخصی نادان و 
م کند. ایلیا سال یک نمره کدانشجوی ممتاز به علت رفتار او در طول نیم نمره  فرانسوی موفق شد از 

های خطرناک پایان دهد. این حادثه نیکالیویچ برآشفت و والدیمیر جدًا به پدرش قول داد که به این تجربه
شده، مقامات مدرسه، آدمی با حرمتت سر این اهانت به معلمی بیعواقبی نداشت. در پش نیترکوچک

 .وقتاً م -د آنان اشتباه نکرده بودن د ومغز خطرناک نیافتن

تر بود. عالوه بر از الکساندر درخشان روشنیبهکه اولیانوف  دهدمیبرسک" نشان تر دبیرستان "سیهدفا
 ءهای فکری، اختالفات جدی و جالب بین دو برادر وجود داشت. انشاها و اولویتذوق عرصه  این، در 

 شدمیهنر الکساندر نبود؛ بلکه برعکس مقاالت او کوتاه و خشک بود. آن خودداری درونی که سبب  روسی
که او نیات خود را بیان کند. او از تظاهر و  شدمیهمه جاذب باشد مانع از این مشربی او اینکه خوش

. افکار او که کردمیحت گو مطلقًا الزم نبود او را ناراوکلمات توخالی نفرت داشت و هر چیزی که در گفت
جا که حس انتقادی شدید او با استعداد ادبی تکمیل از آن د وپروایی صادق بود، فاقد انعطاف بوتا حد بی

 .، الکساندر کار ادبی خود را به حدی تقلیل داد که باید گفت واقعًا مرتاضانه بودشدنمی

پردازی نداشت. ای به قلمبهیک "ادیب" شهرت یافت. او نیز عالقه عنوانبهبرعکس، والدیمیر در مدرسه 
اعتنا بود که به لباسش. اشتهای فکری سالمش احتیاج به قدر به تزئین و لعاب ادبی بیبلکه برعکس همان
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به او بیگانه بود. آن اطمینان به نفس قوی و  کامالً هیچ نوع ادویه نداشت. لکن شرم کالمی الکساندر نیز 
کننده بوده باشد، نیز بیزار تربزرگانداخت و باید گاهی از نظر برادر اشگرانه که پدرش را به وحشت میپرخ

آخر،  لحظه  ه در ن -د نشست تا انشایی بنویسنیز باقی ماند. وقتی که می اشیادببا والدیمیر در خالقیت 
د گفت و درست هم خواهد گفت. چه را الزم است بگوید، خواهدانست که آناز پیش می -ت بلکه سرفرص

تا کلمات، زیبا و تنگ هم، بر روی کاغذ قرار گیرد؛ نخست  کردمیداشت و آن را تیز مداد محکمی برمی
هایش به طور کامل بیان خواهد شد. به دور این طرح، اشارات نوشت تا مطمئن شود که اندیشهطرحی می

آورد. پس از اتمام این کار گرد می -ا ههای درسی، بلکه نیز از سایر کتاباز کتاب تنهانه - یهایقولو نقل
. فقط همین شدمیریزی مقدمه و نتیجه، انشا خود به خود نوشته مقدماتی، شماره کردن مراجع و طرح

د این مدرسه نیز بو سیرئمعلم زبان و ادبیات ولودیا که  28ماند که نسخه تمیزی نوشته شود. کرنسکیمی
های او را سرمشق سایر شاگردان آن قرار موی چهارشانه را بسیار دوست داشت و نوشتهنویس سرخاانش
روابط دوستانه با خانواده  که . وقتی که کرنسکی، مدیر مدرسهدادمیرا به او  5ترین نمره یعنی +و عالی دادمی

 .کردنمیاین شاگردش خودداری  ، هرگز از تحسین کارکردمیاولیانوف داشت، آنان را مالقات 

، ولودیا پروانه و ماهی صید ترشبزرگاعتنا ماند. برخالف برادر ولودیا در مدرسه به علوم طبیعی بی
. به کردنمیگذاشت و الکساندر را در سفرهای قایقرانی تابستانی همراهی ها نمی، دام برای پرندهکردنمی

های بعد در او رشد کرد. طبیعت خود او، با آن استعدادها و سالرسد که رغبت به جهان طبیعی در نظر می
های بیداری معنوی و رشد اولیه تمام توجه او را به خود در حال گسترش، در آن سال دائماً های ظرفیت

های دانش را که مستقیمًا به یعنی آن زمینه -ن معطوف کرده بود. او ادبیات، تاریخ و آثار کالسیک التی
عاشقانه دوست داشت. با وجود این اشتباه خواهد بود اگر فضای  -د انسانی مربوط بو مسائلو  هاانسان

عمومی عالیق او را علوم انسانی بنامیم. این عبارت بیش از حد بوی بوالهوسی هنری، مبتذالت و 
گرایی جاندار بود. والدیمیر، سرشار از واقعیت ۀهای اول، اندیش. از همان سالدهدمیهای زیبا را قولنقل
های آن بنشیند و انتظار در کمین زندگی با تمام جلوه تقریباً دانست که چگونه مشاهده کند، ببیند، و می

بکشد. او رغبتی جدی به واقعیت با تمام عینیت آن داشت و شکاکانه به جستجوی جوهری که در پشت 
که در اوایل کودکی منتهای کوشش خود را کرده بود تا به  طورهمان -ت فرظاهر فریبنده قرار داشت می
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بازی دست بیابد. تمایالت او به قلمرو خاصی از دانش در دبیرستان، های اسبابجوهر پنهانی آن اسب
خ خاصی از تحول او بود. نه ادبیات و نه تاری مرحله  که میل اصلی اندیشه او را نشان دهد، معرف پیش از آن

عالیق اصلی فکری او نماند.  ۀهای بعد در حیطسالدر  -ک شناسی کالسیاز این دو به میزان کمتر زبان و -
سر این مطالعات به سوی تشریح اجتماع، یعنی اقتصاد سیاسی  یبالفاصله پس از اتمام دبیرستان او از باال

 .گام برداشت

ارتدکس  ۀایم. مسئلن حرف نزدن قصدی داشتهاز ای م وایوالدیمیر با مذهب نزده ۀتا اینجا حرفی از رابط
روسی و کلیسا تنها در سال آخر تحصیل دبیرستانی، در ذهن ولودیا به صورت موضوع مهمی درآمد. این 

رچه گ -د رسوسیله محیط، زمان و سرشت شخصی قابل توضیح است، به نظر میبه یخوببهوضع که 
توانیم با عبور نویسان رسمی را فراهم کرده است. اکنون ما میرهخجالت تذک ه  یما -ت باورکردنش دشوار اس

 اسطوره   بالنین  رابطه  از تلی از موانع واقعی به حقیقت وقوف پیدا کنیم. با وجود این، همین داستان قطع 
 .لنین را درک کنیم اسطوره  چگونگی آغاز و گسترش  کندمیمسیحیت است که ما را قادر 

نویسد: "لنین به من گفت که در کالس پنجم می "شوروی، مهندس "کرژیژانوسکییک مقام معروف 
مذهبی خاتمه داد، صلیبی را که به دور گردن داشت درآورد و انداخت  مسائلدبیرستان او ناگهان به تمام 

ات توی آشغالدانی". کرژیژانوسکی که در جوانی در کار انقالبی، زندان و تبعید از نزدیک با لنین، خاطر
گویی که در باال بدان اشاره شد نوشته است. آیا این درست است که وسال پس از گفتخود را قریب سی

کردنی است که در زمان این ربحران وقوف مذهبی در کالس پنجم در والدیمیر ظاهر شد؟ و آیا این باو
چاشنی یکی از آن استعارات که لنین به صحبتش فقط بحران، صلیب او "به آشغالدانی" انداخته شد؟ و یا این

که خواهیم دید، احتیاج  طورهمان، مسائلرا زده است که عمومًا بدان راغب بود؟ برای حل این  یدارشین
 تنهانههمه سال به این هست که در شهادت دیررس کرژیژانوسکی تجدیدنظر جدی بکنیم. پس از این

. توضیح بیشتر از شهادت شودمیمسخ تجربیات دیگران بلکه تجربیات خود آدم نیز در حافظه 
نویسی یک بلشویک قدیمی دیگر که شخصیتی برجسته در تاریخ وسیله  بهاین نکته  درباره  کرژیژانوسکی 

که لنین به این نتیجه رسید که "خدا وجود نویسد همین" می29. "لپشینسکیشودمیآورتر حزب است، تکان
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تف کرد « یادگار مذهبی مقدس»تمام بر این  تحقیرپاره کرد، با ندارد، با شجاعت تمام صلیب را از گردنش 
که توانیم انواع دیگری از این داستان را نقل کنیم که چگونه لنین پس از آنو آن را به زمین انداخت". می

یک متن  درباره  صلیب را به زمین انداخت، نیز "چند لگد هم بدان زد". دالیل تربیتی این توضیحات آزادانه 
های ترین شکل در یکی از مجالت جوانان بیان داشته است: بگذار کمونیستولیه را، لپشینسکی به مستقیما

به صورت همان ایلیچ، به  دقیقاً جوان بدانند که لنین جوان خود را از تعصبات مذهبی "به شکل خودش، 
که لنین را در جوانی جای ایننویسان و مفسران دیگر بیشتر به " خالص کرد. خاطره ... همان صورت انقالبی

 .کنندبرای ما ترسیم کنند، متأسفانه دوران پیری خود را تصویر می

اند، او را دیدهلپشینسکی در همان زمان مالقات کرده که کرژیژانوسکی و  تقریباً لنین را  که کروپسکایا
. در کندمیژانوسکی اشاره مذهب و کلیسا به یاد ندارد. او فقط در حاشیه به داستان کرژی درباره  چیزی 

ساله بود درک کرد. او صلیب نویسد: "ایلیچ زبان مذهب را موقعی که یک پسر پانزدهخاطرات معروفش می
حاال نبود". انگار  سادگیبهدست کشید. در آن روزها چنین کاری  به کلیساخود را دور انداخت و از رفتن 

لنین با ارتدکس شرقی را توجیه کند. با وجود این کروپسکایا  بسیار دیر رابطه  خواهد قطع که کروپسکایا می
افتاد پس باید گفت والدیمیر نه : اگر بریدن از مذهب، در کالس پنجم اتفاق میکندمیسن او اشتباه  درباره  

مار شمنطبق با یکدیگر نیستند به دفعات بی کامالً هایی که پانزده ساله بلکه چهارده ساله بود. تمام این نسخه
تر بلکه سندی وجود دارد کنندهدمتقاع مراتببهیک شهادت  تنهانه. ولی در مورد این مسئله شده استتکثیر 

 .اصیل است کامالً که 

هم نه بر اساس یک تحول والدیمیر حرف بزند و آن درباره  تواند ای است که میآ.یلیزاروا تنها شاهد زنده
 اولدستآورده شده باشد، بلکه بر اساس مشاهدات  خاطربه ها بعدگوی تصادفی که سالوحرف یا گفت

تمام افراد خانواده ساخته شده و در نتیجه با موفقیت واقعی  وسیله  بهای که خود درست در جهت مقابل زمینه
وقتی که  1886رسد که باید نخست به حرف او گوش کرد. در زمستان بیشتر به نظر می مراتببهو روانی 

رفتند و آنا متوجه شد های طوالنی میواهر و برادر را به یکدیگر نزدیک کرده بود، این دو گردشمرگ پدر، خ
 "... مخالف مقامات دبیرستان، مطالعات دبیرستان و نیز مخالف مذهب  کامالً که ولودیا "وضعی داشت 

د تحول سیاسی لنین کند. بعدًا موقعی که خواهیم کوشیبرادرش سخنی از انداختن صلیب به آشغالدانی نمی
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که تنها در آغاز هفده  کنیممیرا روشن کنیم به این شهادت برخواهیم گشت. اکنون فقط به این نکته اکتفا 
هم به سالگی والدیمیر بود که خواهرش برای نخستین بار متوجه رفتارهای مخالف با مذهب او شد و آن

می بر ضدیتش با مقامات دبیرستان. یلیزاروا که انگار متم   عنوانبهچیزی جدید، و  عنوانبهقول خواهرش، 
نویسد: "در صدد عذرخواهی است میر اگر با معیارهای بعدی بسنجیم( دافتاده )البته برای این رشد عقب

در والیات دورافتاده که با زندگی اجتماعی آشنایی نداشتند، عقاید سیاسی خود را  ویژهبهآن زمان جوانان، 
خصوص ه در این مورد بهک -ا یلیزارو باارزشالعاده کردند". عالوه بر این شهادت فوقن نمیچندان زود بیا

تر است، چرا که پس از چند ماه جدایی هرگونه تغییر حالت و عقیده در برادرش باید توجه شهادتش موثق
موثق: خود  کامالً  ما سند دیگری در اختیار داریم، و این بار شاهدی -د آنی او را به خود جلب کرده باش

حزبی که لنین به خط خود آن را پر کرده، در مقابل این پرسش که "چه زمانی از مذهبی  ۀناملنین. در پرسش
دانست چگونه دقت به خرج دهد. : "در شانزده سالگی". لنین میدهدمیبودن دست کشیدید؟" او پاسخ 

به دلیل این که  شودمیاست، نادیده گرفته  منطبق کامالً  ترشبزرگ ربا شهادت خواه که لکن شهادت او
 .های جوان به حد کافی مفید نیستظاهرًا در تربیت کمونیست

اشاره یلیزاروا به بلوغ سیاسی دیررس در میان جوانان در والیات دورافتاده تا حدودی درست است، و به 
کرده  به کلیساتر پشت طبق گفته خود او ساشا در سنی پایینیک توضیح ناقص است.  عنوانبههر طریق 

بود. در این عدم شباهت بین دو برادر چیزی معمایی نیست. وقتی که الکساندر در دبیرستان بود، الحادی 
ها نیز برای خود آتشین در میان قشر مترقی روشنفکران رواج عمومی داشت و حتی در میان معلمان دبیرستان

ترین اقشار با اشتیاق به استقبال کرده، ارتجاع فکری در میان تحصیل1880 دهه  . برعکس، در کردمیراه باز 
نظام "تربیت اخالقی و مذهبی" که "پوبد ونوستسف" رواج داده بود شتافته بود. لکن ما نباید از اختالف بین 

عدم  نشانه  برابر هرگونه العاده حساس در گرا و فوقشخصیت دو پسر نیز چشم بپوشیم. الکساندر درون
آمیز و نارضایی بدهد و در واقع هم داده بود؛ در دپیش از والدیمیر تن به رفتار انتقا توانستمیصداقت، 

به  فرادادنگوشگرا، تحت فشار خشمناک عواطفش، باید برای مدتی از که والدیمیر شاد و برونحالی
نداهای شک و تردید خودداری کرده باشد. با وجود این در مذهبی بودن والدیمیر، هر نوع عمق عارفانه 
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بخشی از محیط خانواده و  یسادگبهتوان سراغ کرد. پیوندهای او با کلیسا آخرین چیزی است که می
موفقیت از پس موفقیت او  در آن بازی، شوخی و که دبیرستان بود که در آن والدیمیر مثل ماهی در آب بود

رفتارهای خود نسبت به سنن  مطالعه  توان گفت که او وقت آن را نداشت که واقعًا به را احاطه کرده بود. می
گاهانه را  ایمالحظهقابل توده  مذهبی بپردازد. آن جریان انتقاد درونی که به این زودی  از مشاهدات نیمه آ

خارجی قوی بود تا ناگهان سطح را بشکافد و ظاهر شود. این  زه  ینگادر خود جمع کرده بود، نیازمند یک 
گ انگیزه را باید مرگ پدر در اختیار والدیمیر گذاشته باشد. این نخستین برخورد نزدیک او با مرگ بود، مر

د.شخصی که برایش نزدیک و عزیز بو



 

 زدهخانوادۀ مصیبت
بخت، به شکل ه یکدیگرند. هر خانوادۀ شومبخت همه شبیهای نیکنویسد: "خانوادهتولستوی می
بخت است." خانوادۀ اولیانوف بیست و پنج سال زندگی خوشبختی را گذرانده بود و شبیه خاص خود شوم

ضربۀ اولین فرود آمد؛ مرگ پدر. ولی وقتی  1886های هماهنگ و خوشبخت بود. در سال سایر خانواده
آمدند: اعدام  سرعتبههای دیگر به دنبال بدبختی نخستین بختیمآید. شوآید، فقط یکبار نمیبختی میشوم

های بیشتر و بیشتر بود که در راه بود. بعد از آن، همه، آشنا بختیشوم نیعالوه بر ا ا والکساندر، بازداشت آن
ت شده بخراستی هم خانواده شومبه د وآوردنشمار میبخت بهاولیانوف را خانوادۀ شوم و بیگانه، خانوادۀ

 ... بود، منتها به شکل خاص خود

وقتی که ایلیا نیکالیویچ بیست و پنج سال خدمت خود را تکمیل کرد، وزارتخانه او را فقط یک سال 
که در حق مقامات دولتی معمول بود، مدت پنج  طورهمانجای آنکه، بیشتر در خدمت خود نگاه داشت، به

قصور مقامات در تأیید خدمات ایلیا نیکالیویچ، او را سخت سال او را در خدمت اضافی نگاه دارد. این 
اش به تعلیمات عمومی العادهعلت عالقۀ فوقخاطر ساخت. آنا یلیزاروا، با ارائۀ این فرضیه که پدرش بهآزرده

است.  رنجور شد و یا بهتر بگوییم، نزدیک بود که رنجور شود، دچار اشتباه آشکاری در تاریخ حوادث شده
قرار  1880که از ابقاء اولیانوف به مدت پنج سال امتناع کرد همان سبوروف "لیبرال" بود که در سال وزیری 

 ها"در قلمرو تعلیمات عمومی باشد. حتی این امکان هست که سبوروف برایبود مظهر "دیکتاتوری قلب
ابتکار زده باشد، و بی وارد کردن خون تازه در میان کارمندانش، دست به برکنار کردن برخی از مقامات پیر

توجهی در وزارتخانه نام ایلیا نیکالیویچ نیز در دارودستۀ آن مقامات درج شده باشد. در نتیجۀ بی احتماالً و 
اش لوریس ملیکوف از کار برکنار شد و جانشین او، پس از اتفاق رئیسزودی خود سبوروف هم، بهلکن به

ردیدی نیست که این تغییرات هرحال تمدت پنج سال دیگر در سر کارش گمارد. بهبررسی امر، اولیانوف را به
او را به دست کشیدن  تنهانهفرسا بود. بازنشستگی پیش از وقت غیرمترقبه برای ایلیا نیکالیویچ بسیار طاقت

 .کردمیهای مالی نیز فراهم اش دشواریداشت، بلکه برای خانوادهوامی اشیعاداز کار 
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بعد از این واقعۀ مربوط به بازنشستگی اولیانوف درواقع تغییر در سیاست دولت نسبت به امور تعلیماتی 
با  زمانهم، 1884اتفاق آن، مدارس زمستوو. در سال صورت گرفت. زمستووها مغضوب واقع شدند و به

ایجاد اساسنامۀ جدید دانشگاهی، اصول جدیدی به مدارس کلیسایی ابالغ شد. ایلیا نیکالیویچ مخالف 
اش با کلیسا، چراکه او با تعصب تمام مراقب بود که مذهب مرتبًا خصومت دلیللبته نه بها -این اصالح بود 

اش به هدف تعلیمات. هرقدر که بادهای ارتجاع با دلیل وفاداریبلکه به -د در مدارس زمستوو تدریس شو
قدرت بیشتر وزیدن گرفت، بازرس مدارس عمومی سیمبرسک، تنها به این دلیل که به باسواد کردن 

ناخواه خود را مخالف روش جدید یافت. چیزی که سابقًا حسن او شمرده ، خواهکردمیحساس سرسپردگی ا
نشینی کند و خود را با شرایط تبدیل به عیب شده است. او مجبور شد عقب رسیدمینظر شده بود، اینک، به

د، ایلیا آمدست میوفق دهد. فعالیت سراسر زندگی در معرض حمله قرار داشت. موقعی که فرصتی به
 کردمینبود، و اشاره  ترشبزرگنیکالیویچ، مخالف خاطرنشان کردن نتایج شوم مبارزۀ انقالبی به فرزندان 

طلب در اصالحبار آورده بود. طرز تفکر بسیاری از معلمان جای پیشرفت، ارتجاع بهکه چگونه مبارزه، به
 آن دوران همین بود.

یوروپی، یکی ی که گزارش معمولی خود را به سردبیر وستیکنازاریف، یکی از مالکان سیمبرسک، وقت
فرستاد، محرمانه دربارۀ اولیانوف چنین نوشت: "رابطۀ او با وزارتخانه خوب نیست، و از مجالت لیبرال می

کند." ایلیا نیکالیویچ حملۀ دولت به مدارس ابتدایی را جدی گرفت، لکن از وجه خوب کار نمیاو به هیچ
های آخر عمرش را عدم اعتماد و اضطراب پیروی کرد. شادابی گذشتۀ او از بین رفته بود. سالسیاست جدید 

، بیمار شد. کردمی، وقتی که ایلیا نیکالیویچ گزارش ساالنۀ خود را تهیه 1886زهرآگین کرده بود. در ژانویۀ 
الدیمیر که فقط یک بود و سخت سرگرم نوشتن مقاله برای درس جانورشناسی. و پترزبورگالکساندر در 

باید به فکر راه یافتن به دانشگاه بوده باشد.  قاعدتاً التحصیل شدنش از دبیرستان باقی بود، ونیم به فارغسال
اش برگشته بود. نه خانواده و نه پزشک، بیماری آنا برای گذراندن تعطیالت عید کریسمس به پیش خانواده

ار خود بر سر گزارش ادامه داد. دخترش کنارش نشست و برایش ایلیا نیکالیویچ را جدی نگرفتند. او به ک
ماه، مرد بیمار  گوید. صبح روز بعد، دوازدهمها را خواند تا اینکه مشاهده کرد پدرش دارد هذیان میروزنامه

ماریا  طورهمانرا نگاه کرد و  اتاقناهارخوری نزدیک شد و داخل  اتاقبر سر میز حاضر نشد، فقط به در 
والدیمیر  . زده، آنااد آورد، "انگار برای آنکه خداحافظی بکند". در ساعت پنج مادر وحشتۀندرونا بالکسا
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، دراز کشیده بود کردمیخواب از آن استفاده جای تخترا صدا زد. ایلیا نیکالیویچ بر روی مبل بلندی که به
حرکت ماند. هنوز پنجاه و ای همیشه بیها دیدند که پدر دوباره به خود لرزید و بعد برمرد. بچهو داشت می

قول خودش "فرضًا، ولی با احتمال بسیار" خونریزی مغزی تعیین پنج ساله نشده بود. پزشک علت مرگ را به
 ن بر خانوادۀ اولیانوف وارد آمد.ترتیب نخستین ضربۀ سنگیکرد. بدین

برسک از چه محبوبیتی برخوردار بود." نویسد: "تشییع جنازۀ پدر نشان داد که او در سیمآنا یلیزاروا می
ها، طبق معمول، خدمات اولیانوف را در امر تعلیمات برشمردند. از همه های روزنامهستون تسلیت

گیر، ولی از هیچ مهرآمیزتر خاطرات معلمان سیمبرسک بود. بازرس پرتوقع بود و گاهی بسیار سخت
گشتند ده بود. معلمان وقتی که از سر خاک برمیکوششی برای بهبود دادن وضع مالی معلمان دریغ نکر

 "هرگز ایلیا نیکالیویچ دیگری در کار نخواهد بود.": کردندتکرار می

ایم، در این زمان بود که خواهر که دیده طورهمانآنا مدتی در سیمبرسک ماند تا درکنار مادرش باشد. 
وگوهای طوالنی مربوط به این دوره های زمستانی و گفتو والدیمیر به هم نزدیک شدند. گردش تربزرگ

گرچه تا اینجا فقط ا -ناپذیر، تجسم کامل اعتراض عنوان یک عاصی سازشاست که طی آن برادر خود را به
د. در تعطیالت به خواهر معرفی کر -های دبیرستان و نیز مذهب"در رابطه با "مقامات دبیرستان، درس

 نخورده بود. به چشمتابستانی قبل، از این طرز رفتارها در والدیمیر 

نهایت اش انگار قرار بود تا بیای که رفاهبخش زندگی را در خانوادهمرگ پدر به ناگهان جریان آرامش
های که به اندیشهاز قبول این فرضیه اجتناب کرد که همین ضربه بود  توانیمادامه یابد، نابود کرد. چگونه 

المسائل کلیسا به مسائل زندگی و مرگ، در مقابله های توضیحوالدیمیر جهت انتقادی جدیدی داد؟ پاسخ
نظر از اینکه بار و تحقیرآمیز جلوه کرده باشد. صرفبا واقعیت عبوس طبیعت، باید در نظر والدیمیر نکبت

حافظۀ  - رودمیکه احتمال بیشتر  طورهمان -یا دانی انداخت و آیا او واقعًا صلیب خود را در آشغال
تردید کرد:  تواننمیکرژیژانوسکی یک اصطالح استعاری را بدل به عملی جسمانی کرد، در یک چیز 

ناگهان، بدون تردید طوالنی، بدون کوششی در آشتی دادن التقاطی حقایق با دروغ، از والدیمیر باید به
 . آمدیدرمگسترد و به پرواز بار داشت بال میابی که برای نخستینبپرش ب بریده باشد، با همان شجاعتمذه
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ماند و سخت سرگرم کارش بود. ها را بیدار میخبر نامنتظرۀ مرگ پدر وقتی به الکساندر رسید که او شب
اش مثل اقتتمام از همه چیز دست کشید، در ا نویسد: "چند روزهای دانشگاهی او میکالسییکی از هم

رفت." ولی الکساندر به روال همان روحیۀ خانوادگی که در آن سو به آن سو میها از اینخوردهمزخ
خود را به  با شتابخورد، نه دانشگاه را ترک کرد و نه احساسات شدید دوشادوش انضباط به چشم می

ای از او نامه سیمبرسک رساند. او بر خود مسلط شد و دوباره به کارش پرداخت. پس از چند هفته مادرش
مدال طال گرفتم." ماریا  *"در مطالعۀ جانورشناسی از زندگی آنلیدها: دریافت کرد که مثل همیشه کوتاه بود

 شادی ریخت و برای شوهرش اشک غم. الکساندرونا برای پسرش اشک

از اند، و به کمک پسشدمیوسیلۀ مستمری پدر که به مادر پرداخت پس از آن خانواده مجبور شد به
کردند و مستأجر گرفتند.  مکاننقلیکدیگر  هایاتاقگذاشته بود، زندگی کند. آنان به  یجابهکوچکی که پدر 

و  کردمیمراقبت  ترشکوچکصورت سابق ماند. ماریا الکساندرونا از کودکان  به همانلکن روال زندگی 
کردند. والدیمیر با التحصیل شود. آنها همه سخت کار میاز دانشگاه فارغ تربزرگمنتظر بود تا بچۀ 

سپری  گونهنیاانداخت. سال عزاداری و با غرورش او را به وحشت می کردمیهایش او را شادمان موفقیت
 ای یکسره نامنتظره، وافتاد که ضربهترش به حرکت میشد. زندگی داشت دوباره در مسیر تازه، ولی تنگ

ای مضاعف بر سر خانواده فرود آمد: هم پسر و هم دختر به جرم اقدام به ترور تزار همین دلیل ضربهبه
 !کردمیشدند. حتی بر زبان راندن این کلمات مو بر اندام راست داشتند محاکمه می

ل تفتیش شده بود که پلیس در حا اتاقبرادرش دستگیر شد. او موقعی وارد آن  اتاقآنا در یکم مارس در 
ترین دخالتی نداشت، بود. دختر غرق در شک و تردید وحشتناک، در رابطه با ماجرایی که در آن کوچک

زندانی شد. پس این بود چیزی که ساشا سرگرم آن بود! این دو در کنار هم بزرگ شده بودند، با الک و آهنربا 
مادر در کنار هم به خواب رفته بودند، مطالعۀ پدرشان بازی کرده بودند، اغلب به آهنگ موسیقی  اتاقدر 
شناخت! ساشا هرقدر که و حاال چقدر خواهر، برادر را کم می -با هم درس خوانده بودند  پترزبورگدر 

آورد که چگونه هر وقت به دیدار قدر از خواهرش دوری جست. آنا به اندوه به یاد میشد، همان تربزرگ

                                                                        

* Annelids 



 (109) لنین جوان

 

عقایدش را با خواهرش در میان  کشید. اوهایش دست میاز کتاب رفت، ساشا با تأسفی آشکارابرادر می
و هرچه  شدمیاش تیره شنید، چهرهگذاشت. هربار که چیز جدیدی از رذالت مقامات تزاری مینمی

 کند بینیپیشمسیر آیندۀ او را  توانستمیرفت. "ناظری تیزبین حتی در آن زمان هم تر در خود فرو میعمیق
ا ناظری تیزبین نبود. طی سال آخر، الکساندر حاضر نشده بود با خواهرش در یک آپارتمان ولی آن "... 

ای به فعالیت عمومی نشان خواست خواهرش را که عالقهزندگی کند؛ و به دوستانش گفته بود که نمی
ر فکر وغریبی دید. چقدبیندازد. در طول آن زمستان آنا در دست برادرش اشیاء عجیب به خطر، دادنمی

گران جلسه داشتند در آن توطئه که زودی پس از آن، سرزده به آپارتمان برادرشبمب به مخیلۀ آنا بیگانه بود! به
اطالعی داده نشد. در یکی از  چیزهیچوارد شده بود. ولی دوستان برادر دوستان او نبودند. به او در مورد 

، غیرمنتظره به دیدن کردمیفوریه، موقعی که روح الکساندر سخت معذبش  26روزهای آخر، یعنی 
معجزۀ صمیمیت بود. ولی آنا  راهبهچشمخواهرش رفت، و به اندیشیدن و انتظار کشیدن پرداخت، انگار که 

ن مسائل روزانه صحبت کند. معجزه صورت نگرفت و از رفتار برادرش چیزی سر در نیاورد و کوشید پیرامو
خواهر را با این حالت نومیدانه که  ت والکساندر، در خود فرورفته، بیگانه، و محکوم تقدیر، بلند شد و رف

کردند تنها گذاشت. فقط در سلول انفرادی بود که آنا فهمید که برادرش برای آنان چیزی را از او قایم می
در اختیار او نگذاشته بود. از  خواستمی برادرشه پیش او آمده بود و خواهر آنچه را که تبادل نظر آخرین ب

دنبال سرزنش. حاال دنبال تأیید باشد و یا بهدوران کودکی آنا عادت کرده بود که در چشم برادرش یا به
رادرش، از یک سلول به ها تأیید ندیده بود، این دیگر برای همیشه بود. به بدید که در آن چشممی روشنیبه

تر از تو نیست." ولی این فریاد تأیید دیررس سلول دیگر، نوشت: "هیچ انسانی بر روی زمین بهتر و نجیب
 خواهر هرگز به گوش برادر نرسید. 

، ماجرای بازداشت شدن الکساندر و کردمیزندگی  پترزبورگیکی از خویشان خانوادۀ اولیانوف که در 
ها نوشت و از او خواست که با احتیاط مادر را برای شنیدن خبر آماده های سابق بچهمعلم آنا را برای یکی از

مدتی طوالنی  پترزبورگانداخت پس از خواندن نامۀ که بر پیشانی جوانش چین می کند. والدیمیر در حالی
: "ولی این . او گفتکردمیشنایی دیگری عیان سکوت کرد. این ضربۀ آذرخش شخصیت الکساندر را در رو

کاری بسیار جدی است. ممکن است خیلی به ضرر ساشا تمام شود." ظاهرًا او دربارۀ معصومیت آنا تردیدی 
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نداشت. وظیفۀ آماده کردن مادر به گردن او افتاد. ولی مادر که از همان کلمات اول بوی مصیبت را استشمام 
 کرده بود، نامه را خواست، و فورًا آمادۀ سفر شد.

علت رفت. بهمی *مسافر باید با اسب و واگون تا سیزران آهن نداشت.مان سیمبرسک هنوز راهدر آن ز
برای مادرش پیدا کند. ولی خبر به این زودی در شهر  یسفرهمضیق مالی و خطر سفر، والدیمیر کوشید تا 

به سفر برود. کس حاضر نبود که با مادر یک تروریست زده روگردان شدند. هیچپیچیده بود. همه وحشت
دنبال آمد در شکل بخشیدن به شخصیت او و والدیمیر این درس را هرگز فراموش نکرد. روزهایی که به

ات، موقعی که با بچهسزایی داشت. جوان عبوس و ساکت شد، و بهجهت یافتن آن سهم به  ترکوچکهای کر 
. پس این بود آن شیمیست کردمیحبس  شاتاقکه به اختیار او گذاشته شده بودند، سرگرم نبود، خود را در 

ناشناس بود! موقعی  همهآننزدیک و  همهنیا که ها؛ آن برادر ساکتکنندۀ کرمناپذیر و آن تشریحخستگی
ات میبه زدمیکه با کاشکاداموا از فاجعه حرف  گفت: "در واقع الکساندر غیر از این راهی نداشت." مادر کر 

هایش تعریف کرد و از رؤیای محکومیت ساشا به هایش برگشت و از کوششمدتی کوتاه برای دیدن بچه
های روم، بچهحبس ابد با کار اجباری سخن گفت و اضافه کرد: "در این صورت من هم به اتفاق او می

جای کرسی دانشگاهی و برم." بهرا هم با خود می ترکوچکهای اند، بچهد کافی بزرگ شدهح، بهتربزرگ
 هدف اصلی امیدهای مادر شده بود. †راهافتخار تحقیقاتی، اکنون زنجیر و لباس راه

ام مارس، یک ماه تمام پس از بازداشت پسرش، موفق به دیدار با او ماریا الکساندرونا سرانجام در سی
اشا گریست، زانوهای مادرش را در آغوش گرفت، بخشایش او را درخواست کرد و با ذکر این که شد. س

ای نیز در برابر میهن خویش دارد، کوشید عمل خود را توجیه اش، وظیفهعالوه بر وظیفه در قبال خانواده
"مادر باید به آنچه  کند. در ضمن سعی کرد تا مادر را برای سرنوشتی که در انتظارش بود آماده کند. گفت:

" ولی مادر حاضر به تسلیم نبود. از پیش پسرش، پیش دخترش رفت و از پیش او، ! اتفاق افتاده راضی باشی

                                                                        

* Syzran 
گردید نصب می( ترجمۀ آزاد است. در روسیه بر پشت محکومان کار اجباری یک لوزی سرخ Stripesراه )راه لباس †

 )مترجم انگلیسی(.
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اندازۀ اندوهش افزایش یافته  به همانپیش مقامات و مردان متنفذ. اندوه او را حدی نبود، اما شجاعت او نیز 
د. کوشید پسرش را امیدوار کند و امیدهای دخترش را زنده نگاه بود. او سستی به خود راه نداد. به هر دری ز

دارد. اجازه یافت که در جلسات دادگاه شرکت کند. در طول یک ماه و نیمی که در زندان بود، الکساندر 
تر شده بود. حتی صدایش گیرایی ناشناسی یافته بود. جوان، مرد شده بود. "ساشا چه خوب حرف مردانه

تا آخر سخنرانی در دادگاه بنشیند؛ آن  توانستنمی ردکننده و چقدر فصیح." ولی مانعقا، چقدر زدمی
هنوز امید خود را از دست نداده بود  که شکست. غروبی درست پیش از اعدام، مادرفصاحت قلب او را می

رفت می " در پنجم ماه مه، وقتی که! : "شجاع باشکردمیزندان به پسرش تکرار  ه  یدوالاز خالل شبکۀ 
، فهمید که دیگر ساشا در قید شدمیای که در خیابان پخش دخترش را در زندان ببیند، از روی اعالمیه

هایی که پشت سر آن دخترش زندانی بود آورد، حیات نیست. احساساتی که مادر اندوهگین به کنار میله
و راز را به دخترش نگفت. در مقابل نشد، از پا در نیامد  ملکن ماریا الکساندرونا خ. جایی ثبت نشده است

سؤال آنا دربارۀ برادرش، مادر گفت: "برای ساشا دعا کن." آنا متوجه نومیدی مادر در پشت شجاعتش نشد. 
پذیرفتند! دختر پوش را میمقامات زندان که از اعدام الکساندر خبر داشتند با چه احترامی این زن جدی سیاه

 عزاداری برای پدر اینک عزاداری برای برادر نیز گشته است.حدس بزند که  توانستنمیهنوز 

های الکساندر اولیانوف از پایتخت به سیمبرسک رسید، سیمبرسک را عطر گل زمانی که خبر اعدام
یک مستشار کامل دولتی که در آن زمان از هر طرف مورد احترام بود،  خانواده  ها در بر گرفته بود. باغستان

به خانوادۀ یک جانی دولتی اعدام شده بدل شد. دوستان و آشنایان، بدون استثناء، از منزل واقع در  شبهکی
 بداناغلب برای یک دست شطرنج زدن با ایلیا نیکالیویچ  که خیابان مسکو دوری گزیدند. حتی معلم پیر

ن اطراف خود، و جبن و خانه سری زده بود، دیگر رو نشان نداد. والدیمیر با چشم تیزبین خود، همسایگا
 گرایی سیاسی بود.در واقع ارزشباوفایی آنان را دید. این درسی بی

جای آنکه او را به سیبری تبعید آنا چند روز پس از اعدام برادرش آزاد شد. مقامات موافقت کردند که به
کساندرونا، زندگی کنند. برای ماریا ال محدودپلیس به دهکدۀ کوکوشکینو، موطن مادرش  نظرتحتکنند، 

مناسباتش با دیگران را، بلکه شخصیت درونی خود را نیز از نو  تنهانهبایست جدیدی شروع شد. او می
فکر، بیش های نسل جوان قشر روشنساخت. حرکت آهسته و سخت انقالب روسیه بر روی استخوانمی
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زادگان، بورژوا و شهرستانی از جیبهای نکار را دوباره تعلیم داد. زنانی با ریشهاز یک مادر محافظه
های متمادی را در ژاندارمری، دفتر دادستان و یا دفاتر شدند تا ساعتهای خانوادگی خود کنده میحلقه
گاه انقالب، به نبرد خود شان، در عقبها بگذرانند. آنان انقالبی نشدند، لکن برای دفاع از فرزندانزندان

توزی و ظلم حکومت آن را منفور مردم ان تنها از طریق شکایاتشان علیه کینهعلیه رژیم تزاری دست زدند. آن
 ییهاآدمراستی قهرمان در میان آنان پیدا شد. هایی بهکردند. نقش این مادران، نقشی انقالبی شد. شخصیت

سجده درآید. ها به مسیحی که فقط بلد بود در مقابل قهار آسمان *تر از مادر دولوروسایای روحانیاز خمیره
و مبارز تعلق  دهیکشرنجاش به صف مقدس مادران ماندۀ زندگیماریا الکساندرونا در طی سی سال باقی

 داشت.

باید خود را  ترکوچکگردید، برادر در پایتخت تعیین می تربزرگهایی که سرنوشت برادر در طول هفته
اندر بعد از مرگ پدر، والدیمیر نیز پس از اعدام . همچون الکسکردمیبرای امتحانات نهایی دبیرستان آماده 

ترین از برادرش، کارهای فشردۀ خود را تنها به مدت چند روز متوقف ساخت. شورای معلمان مدرسه مثبت
های کهن را با عشق ویژه زبانموضوعات را، به تمامشاگرد کالس هشتم را به عمل آورد. اولیانوف: "او 

آیا به این دلیل نبود که  ت وو فقط در منطق "خوب" گرف در ده درس نمرۀ "عالی" ." اولیانوفکندمیمطالعه 
" نامیده و مقولۀ قیاس آن را با بازی معماهای مصور †معلم آیندۀ او، هگل، منطق مدرسه را "استخوان پوسیده

طق رسمی انحراف ها مقایسه کرده بود؟ و یا آنکه منطق این انقالبی آینده، به این زودی یک درجه از منبچه
التحصیل خاطر فارغبه پترزبورگای تازه از نامهرغم دریافت سرزنشحاصل کرده بود؟ شورای معلمان، به

ها، نتوانست از دادن مدال طال ترین توصیهبا نشان و عالی -ه جانی دولتی آیند -کردن الکساندر اولیانوف 
او خودداری کند. در امتحانات نهایی نمرات والدیمیر همگی "عالی" بود. او در سن هفده  ترکوچکبه برادر 

 شد.  لیالتحصفارغسال و دو ماهگی از دبیرستان 

                                                                        

* Mater Dolorosa 
† Dies tote Gebein 
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هایی با سینۀ که سیستم کالسیک تعلیماتی "آدم شدمیدر زمستووها، در مطبوعات آن روز شکایت 
و هیچ جای شگفتی  دهدمیبه مملکت تحویل  "کندذهن ضعیف، عصبی، بدون ستون فقرات و تا حدی

نیست: سراسر نظام تعلیماتی هدفش پیچاندن مغز و ستون فقرات مردم بود. با وجود این والدیمیر اولیانوف، 
اش خوب التحصیل شد. گرچه "کوبیشکین" قدری الغر شده بود، قفسۀ سینهای ببیند، فارغبدون آنکه صدمه

بود. مغزش مانند عصب فقراتش قوی و مرتب بود. با آن پوست  رشد کرده بود و اعصابش سالم
ناپذیر وصف حالنیدرعهای برجسته و سیمای زمخت و های مغولی، با گونه، با چاک چشمرنگخاکستری

به او نسبت  شدمیهنجار و بزرگ، صفت زیبا آخرین چیزی بود که و موهای مایل به سرخ بر روی سری نابه
و تحرک حاالت  زدمیهای کوچک عسلی، در زیر ابروهای بور، از گرمی و نفوذ برق چشم داد. با وجود این،

در میان  توانستنمیگفت. والدیمیر به هیچ صورت اش سخن میشبهه از نیروهای درونیصورتش، بی
نده، وگوی زاند برجسته باشد. لکن در گفتگروهی از دانشجویان دبیرستان که در برابر دوربین منجمد شده

 تر بود.کار بدون استثناء نفر اول بود، و نفر دوم بسیار عقب هنگامدر بازی، و از آن باالتر 

وسیلۀ مدیر مدرسه، فیودور کرنسکی، به والدیمیر اولیانوف داده شد، استحقاق نامه رسمی که بهتوصیه
، در نانیاطمقابلشناس و وقت کوشا، دائماً طور کامل نقل شود: "اولیانوف بسیار مستعد، آن را دارد که به

ترین شاگرد از نظر موفقیت، رشد و رفتار، موقع عنوان الیقبود و به اولشاگردهایش تمام کالس
التحصیل شدن، جایزۀ طال گرفت. در مدارک مربوط حتی یک مورد ثبت نشده که نشان دهد اولیانوف، فارغ

دقت مراقب رشد را برانگیخته باشد. والدین او همیشه بهحرفًا و عماًل نظر مخالف مقامات و معلمان مدرسه 
تمام توجه  تنهاییبه، یعنی پس از مرگ پدر خانواده، مادر 1886آموزشی و اخالقی اولیانوف بودند و از سال 

این تربیت، انضباط مذهبی و  کننده  یرهبرو کوشش خود را به تربیت کودکانش مبذول کرده است. اصول 
تر های سودمند تربیت اولیانوف در رفتار عالی او مشهود بود. پس از مطالعۀ دقیقت. میوهعقالنی بوده اس

گرایی زیادی و عدم جوشش حتی توانستم در او نوعی درونزندگی خانوادگی و شخصیت اولیانوف من نمی
ه نکنم. مدرسه بودند را مشاهد وچراغچشمها که شاگردیبا نزدیکان و در خارج از مدرسه حتی با هم

بینم. مادر اولیانوف قصد دارد در سراسر طول تحصیالت خالصه من در او نوعی مخالفت با مصاحبت می
های ساالنۀ او داوری کنیم، او در دانشگاه کنارش باشد." فیودور کرنسکی خود، اگر از روی گزارش
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، اطاعت از ترهازرگبدادن احساسات مذهبی، احترام به  ای تعلیماتی خود را متوجه "پرورشهکوشش
ناپذیر، دشوار است با در نظر گرفتن این اصول سرزنش .کردمیقدرت مقامات و احترام به مالکیت دیگران" 

کنندۀ آیندۀ مذهب، قدرت دولت و مالکیت توصیفی نامۀ نمونه، از آن سرنگونتوصیه باور کنیم که این
آنا یلیزاروا، مدیر امیدوار  اعتقاد. یقینًا مدیر مدرسه در آن زمان دوست خانواده بود، و بنا به دهدمیست دبه

ممکن بود  سر راه او تربزرگبود که گزارش مساعد او به والدیمیر کمک کند تا موانعی را که سرنوشت برادر 
خواهد باشد، هرگز هرچه می اندرقیچی فیودور کرنسکیهای چپقرار دهد، از میان بردارد. لکن انگیزه

مساعد به  نیچننیاای نامهدرست جلوی چشم کلیۀ اعضای شورای معلمان، توصیه کردنمی جرئت
ا تمام با حقایق منطبق است. مدیر محترم ب هایشکه اطمینان داشته باشد گفتهوالدیمیر بدهد، مگر این

که البته به تصادف  -زدیکی او به خانوادۀ اولیانوف نامه زد، چراکه ناین توصیه ناطمینان خاطر دست به نوشت
به او اجازه داده بود که مشاهدۀ خود از والدیمیر در مدرسه را با تأثراتی که از او در  -د وجود نیامده بوبه

 محیط خانوادگی گرفته بود تکمیل کند.

دادند میر را تشکیل مینامه که "مذهب و انضباط عقالنی" اساس تربیت والدیاین اظهارنظر در توصیه
طور صمیمانه پرهیزکار، و کودکان خود را نیز مردی بود عمیقًا و به ... مورد تأیید آنایلیزاروا: "ایلیا نیکالیویچ

وجدان باشند." گیری باتا سرحد خرده خواستمیعالوه بر این از آنها  د وبا همان روحیه تربیت کرده بو
سالگی حفظ کرد. از شرایط رشد اندیشۀ اجتماعی روسیه و از شانزده والدیمیر ایمان مذهبی خود را تا

آید که او تا موقعی که به معتقدات خصایص مشخصۀ شخصیت خود او با کمال مطلق آن چنین برمی
رغم ما به در همان زمان دارای عقاید سیاسی مخرب باشد. توانستنمیمذهبی خود وفادار مانده بود امکانًا 

 کهدرحالیب، بایستی حقایق را، به همان گونه که هستند، بپذیریم. هستۀ شخصیت والدیمیر سالوسان انقال
کنده با شیره ویژه ، برای مدتی خود را زیر پوستۀ دفاعی سنت حفظ کرد. والدیمیر، بهشدمیهای حیاتی آ

گویی خود لآموخته بود که چگونه در صورت لزوم بر قدرت هز پس از ماجرای نامطبوع با "فرانسوی"،
خاطر هیجان دوست نداشت. بدون آنکه تمایالت رفت و هیجان را بهدنبال ماجرا نمیبهد. بگذار سرپوش

طبیعی خود را تسلیم دیگران کند توانست به آسانی با نظام دبیرستانی خود را منطبق گرداند، و با انعطاف 
 لی خود را در مقابل آن قرار دهد.داخالقی، هوشیاری و زنده
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برای بررسی مجدد  ییوسیله نقطۀ مبداده بود، و بدینوالدیمیر پشت به مذهب کر ترپیشسال یقینًا یک
ای مخفی داشت. والدیمیر تازه شروع کرده جنبه کامالً تمام عقاید سنتی اتخاذ کرده بود. لکن این جریان 

از جهان یاد  یزندگآنچه که او در طول هفده سال  حالدرعینبود که یک "شخصیت متفکر انتقادی بشود." 
پایید، پنهان کند. که دگرگونی درونی خود را حتی از معلمی که او را نزدیک می کردمیگرفته بود او را مجبور 

حتی برای ، وسیلۀ آن تصور کنیم که مدیر محترم مدرسهسندی وجود ندارد تا به نیترکوچکبه همین دلیل 
خیانت کرده ، خاطر رفاقت شخصیگذار وفادار کشوری، بهعنوان یک خدمتول خود بهای، به اصلحظه

 باشد. 

. یک کندمیمتبادر  نامه، به ذهنآمیز، بلکه بخش انتقادآمیز توصیههای تحسینچند تردید را، نه بخش
ن این جوان وجود آمده بود، بدون شک، نسبت دادهای خانوادگی بهدلیل مصیبتبه که موقت نومیدی عوض

تواند حدس بزند که کرنسکی کند. آدم فقط میرا توجیه نمی یضداجتماعهای منزوی و حراف و شاد به تیپ
مگر اینکه در واقع آن  -پسر هست  شناس بدی بود که بعدها معلوم شد کرنسکیاندازه روان به همانپدر، 

بود که مدیر مدرسه مشاهده کرده  ردهعبارت بسیار دقیق "مخالفت با مصاحبت" خصلت دیگری را پنهان ک
ای ساده نبود. در ، مسئلهواقعآن را درک کرده، نام واقعی آن را بر زبان براند. مسئله در  توانستنمیبود اما 

حس کرد. همین در مورد  شدمیناپذیر را پشت سر خودداری و انضباط والدیمیر، یک عنصر روانی زوال
طور که باید خوبی، ولی نه آنهمه چیز به رسیدمینظر نیز صادق بود. به هایششاگردیمناسبات او با هم

برد. او با موفقیت تمام می به کاردانش خود را در راه کمک به دیگران  یدستگشادهرفت. والدیمیر با پیش می
التین یاد داد. مدت دوسال، به یک معلم چواش، درس مجانی داد و او را برای امتحانات  ترشبزرگبه خواهر 

کوشید آنها را به سبکی بنویسد که، با نوشت و مینهایی آماده کرد. او با کمال میل برای دیگران انشاء می
هایش، شاگردیز همآورد. والدیمیر اولیانوف، انمی سبک خودش فرق داشته باشد. ولی او کسی را به منزل

که هم نزدیکی و هم آشنایی را  ینامرئوسیلۀ دیواری وچراغ مدرسه بودند"، بهحتی آنهایی که "چشم
کس حد کافی مطبوع داشت، ولی با هیچ، جدا بود. با بسیاری از اشخاص مناسباتی بهکردمیغیرممکن 

توان باور ." میکردمیاش را مسخره از معلماننویسد: "برادر اغلب رفقا و بعضی دوست نبود. آنا یلیزاروا می
 یقربان خود هم از لطمه زدن به حس احترام به گیری شده بود و همیشههای او خوب هدفکرد که شوخی
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ها فاصلۀ بین قربانی و گویندۀ بود، این شوخی ترمهم. ولی آنچه از همه کردنمیهایش مضایقه شوخیدر 
های دبیرستانی او دوستان صمیمی که: "در طول سال کندمیلیزاروا تأیید . آنا یکردمیشوخی را آشکار 

عنوان یک مرد عنوان یک بچه و هم بهبه او، هم به کامالً وافاده بینی و فیسزنی، خودگندهنداشت." الف
ی برد. ولکلی از میان میبود؛ همان وسعت شخصیت او، امکان داشتن این قبیل صفات را به گانهیبجوان، 

اگرنه به تساوی،  که شدمیهای نزدیک ها، مانع از ایجاد دوستیبرتری شخصی عظیم این صیاد آیندۀ آدم
بود. مدیر تا آنجا که  اش تنها ماندهرغم قدرت جوشش اجتماعیدستکم نیازمند تناسب است. والدیمیر به

در آینده بارها مورد سرزنش  که قرار بود کردمیدرک کند، به آن خصیصۀ شخصیت جوان اشاره  توانستمی
شناخته شود. شاید بهتر باشد که نام آن خصیصۀ ناراحت را  تیبه رسمقرار گرفته، محکوم شناخته شود، تا 
 شاگرد مدرسه، حالت جنینی لنین بود.  "نبوغ" بگذاریم. والدیمیر اولیانوف  

ر کنار او باشد". رئیس ادارۀ فیودور کرنسکی دلیل خاصی داشت تا بنویسد مادر والدیمیر قصد داشت "د
برد، "پیشنهاد" می به کارپایانش را برای نجات ساشا های بیپلیس به ماریا الکساندرونا، موقعی که او کوشش

تر شهرستانی های آرامترش را دور از مرکز فساد، دور از پایتخت، در یکی از دانشگاهکرده بود که او پسر جوان
کساندرونا تصمیم گرفت که با تمام ر در غازان درس بخواند. ماریا اله والدیمیبگذارد. تصمیم گرفته شد ک

سوی آن کند. او آرزو داشت که باور کند ولودیا، تحت حمایت او به آسانی به مکاننقلخانواده به آن شهر 
جادۀ شوم منحرف نخواهد شد. عالوه بر این ماندن در سیمبرسک غیرقابل تحمل بود. در آنجا همه چیز او 

 قریباً تانداخت، و عالوه بر این خصومت ناشی از جبن دوستان دیروز، خانواده را را به یاد گذشتۀ نزدیک می
ها در آن زیسته بودند ترک گویند. ماریا الکساندرونا با شتاب خانه را فروخت مجبور کرد که شهری را که سال

های دیگر وارد غازان شد. در محل جدید، بار دیگر، همچون روزهای و چند هفته بعد از والدیمیر، با بچه
 عالوه زیر ابر سیاه نارضایی حکومت.و به -اول در سیمبرسک، خانواده خود را جدا افتاده یافت 

، و دانشگاه داشت، شدمیشهر غازان با جمعیتی قریب به صدهزار نفر، گرچه "پایتخت ولگا" خوانده 
 ترپیشفرهنگ را دو دهه ها و امیدهایی که جامعۀ باشهرستانی خود را حفظ کرده بود. اندیشه کامالً اما صبغۀ 

 نویسد: "ماللی که برنگار آن زمان میه شده، زوال یافته بود. یک روزنامهبه هیجان آورده بود، اکنون پژمرد
و زمستووها آن را  30دوماجا رسوخ کرده، تأسیسات عمومی آن، حیات غازان چنگ انداخته است، در همه
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دانشگاه غازان که در آغاز قرن نوزدهم تأسیس شده بود تاریخچۀ  آور آلوده است."حالی مرگبه نوعی بی
های سیاهش را بر روی اروپا گستراند، جرایی خاص خود را داشت. وقتی که "اتحاد مقدس" بالما

، بازرس *، هدف بدگمانی دورویان درباری قرار گرفتند. ماگنیتسکیبودنشانرغم ناچیز های روس بهدانشگاه
کردند و نه از روی مید استنباط َر کل، با وحشت تمام کشف کرد که استادان غازان حقوق طبیعی را از راه خ  

همین دلیل پیشنهاد کرد که دانشگاه بسته شود و بناهای آن با خاک یکسان گردد. الکساندر ها، و بهانجیل
اول راه دیگری برای تحقق این هدف یافت؛ خود بازرس کل را به ریاست دانشگاه منصوب کرد. ماگنیتسکی 

بود و  ای نوشتهای که سرجوخهنامهآیین -م ایجاد کرد نامۀ انضباطی را برای تمام علوگیرترین آیینسخت
شدند راهبی مست تکمیلش کرده بود. از این به بعد، تصاویر شلجمی تحت نام ثالثۀ مقدس توصیف می

به ترتیب . دانشگاه که بدینگرفتمیس صورت القدایی تنها با رضایت خاطر روحشیمی وانفعاالتفعلو 
معروف، خالق هندسۀ غیر  31لوباچفسکی ساله  ستیبود، در دوران ریاست تحقیر کامل افتاده ب حالت

اقلیدسی یا هندسۀ "مجازی" احیاء نسبی را تجربه کرد. اولیانوف، پدر خانواده، در زمان لوباچفسکی 
 1848علت وحشت نیکالی از انقالب به که های روسو این در زمان زوال جدید دانشگاه -دانشجو بود 

، به پیشنهاد لوباچفسکی کردمیتدریس  مدرسهوجود آمده بود. موقعی که ایلیا نیکالیویچ در پنزا در یک به
 به مدت چند سال با جدیت و موفقیت در اداره کردن یک ایستگاه هواشناسی کار کرده بود.

اه غازان شد، و نه فیزیک و ریاضی، بلکه دانشکدۀ والدیمیر سی و هفت سال پس از پدرش وارد دانشگ
حقوق را انتخاب کرد. مدیر مدرسۀ سیمبرسک از این انتخاب متأسف شد، چرا که انتظار داشت که شاگرد 

ای نداشت. او ولی برای والدیمیر حرفۀ معلمی چندان جذبه شناسی را انتخاب کند.محبوبش زبان
تر بود. ولی در آن ها دموکراتن غازان شاید حتی از سایر دانشگاهوکیل شود. شورای دانشجویا خواستمی

روزها وحشت کامل بر تمام تأسیسات علوم عالی حاکم بود. فقط سه ماه از اعدام الکساندر اولیانوف و 
ترس دائم از  ردیس نیرومندش، یک میلیون سربازش، گذشت. دولت با آن دستگاه پلرفقایش می
گیری با سخت 1884برد. اینک مقررات سال ن جمعًا پانزده هزار نفر بود به سر میتعدادشا که دانشجویان

                                                                        

* Magnitsky 
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گناه منحل گردید، های شهرستانی بی. استادان لیبرال از کار برکنار شدند، باشگاهشدمیتمام اجرا 
رم شدند. دانشجویان مظنون اخراج گردیدند، و آنهایی که در دانشگاه مانده بودند، مجبور به پوشیدن اونیفو

جویی ناشناخته، طی یادداشت مخصوصی اعالم کرد که ، وزیر آموزش و پرورش، کینه*کنت دلیانوف
لنین و همکار  ر، معاص32عنوان شاگرد ندارند. لئونید کراسینها حق قبول کردن "بچه آشپزها" را بهدبیرستان

بار برای گذراندن امتحانات ستینوقتی که من برای نخ 1887نویسد: "در پاییز آیندۀ او در خاطراتش می
 به سرالعاده تاریک در یک دوران ارتجاع فوق پترزبورگشدم،  پترزبورگورودی انستیتو تکنولوژی وارد 

 برد." اوضاع غازان بهتر از این نبود.می

با وجود این شورای دانشجویان قدرت کافی پیدا کرد که اعتراض خود را اعالم دارد. نخستین صداهای 
، رئیس †درآمده بود، وقتی که آندریوسکی به صدا، در بهار پترزبورگرض در داخل دیوارهای دانشگاه معت

دانشگاه، طی یک سخنرانی که به توطئۀ اولیانوف و رفقایش تخصیص داده شده بود و در لفاف زبان 
شده بود که از مشخصات زبان قهرمان استادمآب است، گفت: "چرا این  دهیچیپمطنطنی  یچاپلوس

خانوادۀ پرلطف دانشجویی ما خزیدند تا آن را  به داخلها از در دانشگاه ما استفاده کردند؟ آنان وجدانبی
دانشگاه های شهرستانی اعالم کرد که بدنامی ای از طرف اتحادیۀ باشگاهالخ. روز بعد بیانیه "...  بدنام کنند

وار به پابوس دیکتاتوری خزیده است." اعدام این پنج دنبال رئیس دانشگاه، بردهاز آنجا است که: "به
های تعطیل حالت تشنج را، تا حدی تخفیف داده بود. ولی اهمانشگاه را غرق در بهت کرده بود. دانشجو، د

های درس و کریدورها ناگهان ضای کالسدر پاییز دانشجویان بار دیگر خود را گرفتار یک منگنه دیدند. ف
آور شد. در نوامبر موجی از "اغتشاش" گسترش یافت. این موج که در مسکو شروع شده بود، در خفقان

 دسامبر به ولگا رسید. 

دانشجویان دانشگاه غازان به ابتکار خود در چهارم دسامبر، میتینگی تشکیل داده، خواستار آن شدند که 
متناع های خود را به او دادند و از پراکنده شدن انان ظاهر شود و با سروصدا درخواستبازرس در برابر آ

                                                                        

* Count Delyanov 
† Andreyevsky 
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صف اول دانشجوی جوانی را دید که موقع بیرون رفتن کارت شناسایی خود  درورزیدند. یکی از بازرسان 
ترضش خود را بازداشت شد. آیا او با رفتار مع اتاقشبا نام اولیانوف را نشان داد. اولیانوف همان شب در 

اش در میان چهل نفر بازداشت شده بود؟ جواب این سؤال علت نام خانوادگی شوممتمایز کرده بود یا به
دهندگان این بدان رسد. سازمان واردتازهآن بود که این  ازساده نیست. به هر طریق نقش رهبر باالتر 

های خود را هماهنگ کرده، با که فعالیتهای باالتر بودند "اغتشاشات" همیشه دانشجویان باتجربۀ کالس
کوشد بر رفتار مراکز دانشگاهی دیگر رابطه برقرار کرده بودند. با وجود این، مدارک رسمی آن زمان می

 دانشجویان نوری دیگر بتاباند. 

و توجهی کاری، بیبازرس منطقه، از قول بازرس، به وزارتخانه اطالع داد که والدیمیر الیانوف در "پنهان
رسد که همین دو روز پیش از میتینگ، والدیمیر نظر میخود را متمایز کرده است. چنین به ادبی"حتی بی

و  کردمیترین دانشجویان" صحبت خانه با "مظنونتوجه مأموران را به خود جلب کرده بود. او در قهوه
نگ چهارم دسامبر، او با گروه گشت. در میتیخارج شده، دوباره برمی اتاقپیوسته، با چیزی در دست، از 

و انگار  دادمیبازوهایش را تکان  که یحالاول با شتاب وارد سالن شده، در سرسرا فریادکشان دویده بود "در 
وضوح معلوم بخش دیگران باشد." از این طرح رنگین، یک چیز، دستکم بهالهام خواستمیوسیله بدین

این مراقبت پلیس منجر  د ودانشگاه تحت مراقبت نزدیک پلیس بو: والدیمیر از همان بدو ورودش به شودمی
توان به شهادت منتشر شده ادبی." میتوجهی و حتی بیکاری، بیبود: "پنهان به کشف سه عیب بزرگ شده

ایفا  یمهمکه بعدًا خودش نوشت، در این اغتشاشات "نقش  طورهمانتکیه کرد که لنین،  کامالً تا آنجا 
تنظیم کرده بود،  اش را از همان آغاز بر روی اولیانوفدوربین جاسوسی که نکرد." از طرف دیگر، بازرس

نیز شاید، چشمان  ت وگفاول کشف کرده" شاید چندان هم یاوه نمی که مدعی شد "او را در گروه یوقت
ده از نفرت دید. بازرس کل ش، نگاهی داغکنندهناراحتهای این جوان، با آن اسم مجرب پلیس در چشم
، این رفتار شودمیشرایط استثنایی که به خانوادۀ او مربوط  درنظرگرفتن: "با کندمیدر گزارش خود اضافه 

رساند که اولیانوف قادر به انجام انواع مختلف اولیانوف نسبت به میتینگ، بازرس را به این نتیجه می
 قیف جنبۀ پیشگیری داشته است. تظاهرات غیرقانونی و جنایی ببیند." پس تو
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آنا یلیزاروا و دیگران در این حقیقت که اولیانوف موقع ترک میتینگ کارت شناسایی خود را به بازرس 
بینند. در واقع معنای این عمل روشن نیست. امکان این هست نشان داده، یک عمل بارز اعتراضی نیز می

گیر شده نوف غافلاولیاخود طفره بروند و  ییهای شناساۀ کارتبودند از ارائ تر توانستهباتجربه که شاگردان
بود. این نیز امکان دارد که در یک لحظۀ هیجانی، اولیانوف کارت شناسایی خود را درست جلوی دماغ 

گذارد. پلیس، وقتی اولیانوف را به بازرس گرفته باشد، انگار کارت خصوصی خود را در اختیار او می
زنی به کنی؟ داری سرت را میوشید او را نصیحت کند: "جوان چرا ایجاد مزاحمت میبرد، ککالنتری می

مرد جوان فوری پاسخ داد: "دیوار زهوارش دررفته است. یک تلنگر خوب کافی  "...  کنیمی داغاندیوار و 
لی این بود. بیش از یک تلنگر الزم بود. و بینانهاست که بیندازدش." این پاسخ چاالک بیش از حد خوش

های تری از این امر مستلزم گذشت سالبینانهجوان عاصی فقط هفده سال و هشت ماه داشت. ارزشیابی واقع
حضور یافته بود، و از  آن درقط چهار ماه ف که بیشتری بود. پس از چند روز در زندان، والدیمیر از دانشگاه

ای ضربه -بر خانواده وارد شده بود  ای دیگرضربهترتیب شش ماه پس از اعدام برادر، غازان تبعید شد. بدین
 ای پسر دوم داغان شده بود.حرفه حد کافی سنگین. زندگی  بار ولی بهچندان مصیبتنه

بهار همان سال بود که مدیر دبیرستان شهادت جدی داده بود که "حتی یک مثال" در رفتار والدیمیر 
"حرفًا و عماًل نظری مخالف را برانگیخته باشد." لکن هنوز برف وسیلۀ آن او اولیانوف دیده نشده است که به

های جامعه نشان داد. عنوان سرنگون کنندۀ بنیانهای غازان ننشسته بود که اولیانوف خود را بهبر روی خیابان
ا ت دادمیشنید و بازوهایش را تکان گفت و گل میخانه پنهان شده بود و با دانشجویان گل میاو در قهوه

های مقامات همه ناگهانی بود؟ و یا اینکه شهادتبخش دیگران باشد. آیا درست است که تغییر اینالهام
شک در تصویر دهند؟ بیدبیرستان و دانشگاه تصویر مرد جوان را در جهات مختلف مخدوش نشان می

دچار دگرگونی درونی ها، والدیمیر، چیز نبود. در فاصلۀ آن ماه نیترمهمولی این  مقداری خدشه بود.
 آویز کرده بود.عظیمی شده بود: تزار برادر او را حلق



 

 پدر و دو پسرش
صورت یک اصل درآمده است که تمایالت انقالبی برادران اولیانوف را این به تقریباً در منابع شوروی 

هرصورتی با خود بازرس مدارس وجود آمد: هرکسی که بهت بهنتیجۀ نفوذ پدر بدانند. این افسانه به این صور
های اخیر وظیفۀ خود دانسته است که پس از نگرشی که به عمومی سیمبرسک مناسباتی داشت در سال

که در تذکرۀ احوال قدیسان  همان گونهبه . کتبًا اعالم کند، گذشته، درک خود را از سرشت انقالبی خانواده
ترین نوع زهد و این قدیسان، بلکه تا حد ممکن به اسالف آنان نیز صفاتی از عالی ودخبه  تنهانهمسیحی 

در وجود پدر لنین، آنچه را که او  *یزانتینیب - ینویسان جدید مسکویتقوی نسبت داده شده، اکنون انجیل
عنی مشمارند. این بیوپرورش، مردود مییعنی یک کارمند حکومت و شیفتۀ هدف آموزش -خود بود 

گر نیست. پدر یک انقالبی لزومًا یک توطئه د وکس از پدر یک شاعر انتظار قریحۀ شاعری نداراست! هیچ
 نویس حقاحوالخوب است که پدر و مادر مانع رشد استعدادهای کودک خود نباشند. لکن یک تذکره نیا

هایی را تحمیل کند. او باید آنان را بدان صورت که بودند، اش، درخواستندارد بر والدین شخصیت تذکره
توان یاد گرفت؟ نامه مبتنی بر اطالعاتی باشد که درست نیست، از آن چه میتصویر کند. اگر یک زندگی

ها در رسد که منزل اولیانوفینظر م." چنین بهکردمیدردی "ایلیا نیکالیویچ نسبت به نهضت انقالبی هم
 های مربوط به موضوعات سیاسی، "الکساندر در بحثخیابان مسکو، نوعی باشگاه سیاسی بود؛ در بحث

 کردمیها شرکت "اغلب در بحث -باشد؟  توانستمیمگر جز این هم  -." ولی والدیمیر شدمیقدم پیش
نویسد که ایلیا نیکالیویچ "با فقید، می 33رسکیو هم با موفقیت بسیار." نویسندۀ معتبری چون لوناچا

 رودمیو فرزندان خود را با روحیۀ انقالبی تربیت کرد." او حتی از این هم باالتر  کردمیدردی انقالبیون هم
رسد که لنین "از طریق پدر و برادرش با انقالب پیشین، یعنی انقالب نسل ارادۀ خلق، و به این نتیجه می

 داشت. پیوندهای خونی"

                                                                        

* Byzantine 
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شنویم که پدرش، عناصر کادر جوان ایلیا نیکالیویچ می ترجوانبا کمال شگفتی از ماریا اولیانوا، دختر 
. کردمی" تربیت 1870و  1860های اش را "با روح بهترین عقاید حاکم بر دههبین معلمان مدارس عمومی

و  1860های ترین عقاید حاکم بر دههبه" های او مفید بود. ولی عبارتدر این تردیدی نیست که سخنرانی
های انقالبی است. این عقاید این معانی معنای عقاید پوپولیست" در تاریخ اندیشۀ اجتماعی روسیه به1870

ناپذیر با طبقۀ استثمارگر و را داشت: بریدن از کلیسا، به رسمیت شناختن آیین ماتریالیسم، جنگی آشتی
های رسمی معلمان مدارس وجود نداشت، ارائۀ چنین تعلیماتی در درستزاریسم. هیچ شکی در عدم امکان 

ای برده باشد. " بهره1870و  1860های بهترین عقاید حاکم بر دهه" دهندۀ آنان، خود نیز ازحتی اگر سازمان
پرورش وآمیز نسبت به آموزشای نبرده بود. رفتاری احترامبهره نیترکوچکلکن ایلیا نیکالیویچ از آن عقاید 

های او بود. ولی چنین رفتاری مانع اعتقاد به عشاء ربانی نبود. چنین چیزی را تنها از طریق اشاره ویژگی از
، هم ملحد 1840، بلکه حتی در دهۀ 1860تنها در دهۀ توضیح داد. مردمان مترقی، نه تواننمیبه "زمانه" 

از نظر ماهیت کار در شمار اینان بود و نه از نظر و هم سوسیالیست ناکجاآبادی بودند. ایلیا نیکالیویچ، نه 
عنوان بازرس، شیوۀ اندیشیدن. کافی است به این نکته اشاره کنیم که ایلیا نیکالیویچ در همان اوایل کارش به

ها در تدریس مذهب، جلب کرد. معلمانی که مباالتی کشیشبا نگرانی توجه مقامات باالتر خود را به بی
های معتبر، بهترین معلمان گوبرنیا بودند؛ ولی آنان در هیچ شروف تربیت شدند، بنا به گزاوسیلۀ اولیانبه

ای گام در تاریخ نهضت انقالبی نگذاشتند. عقاید ایلیا نیکالیویچ و شاگردان او، عقاید انقالبی مرحله
چون پیروگوف،  رو و لیبرالچرنیشفسکی، باکونین و ژلیابوف نبود، بلکه عقاید معلمان فرهنگی میانه

 .34اوشینسکی و بارون کورف بود

ها معلم بودند. ایلیا نیکالیویچ در اوایل آغاز کار خود ت است که بسیاری از انقالبیون آن سالیاین واقع
های خود باقی نماندند. آنان کدام از آنان بر سر پستبا بعضی از آنها تماس نزدیک پیدا کرد. ولی هیچ

خراج شدند. این اتفاق برای یکی از معلمان مؤسسۀ نجبای پنزا پیش آمد. این جملگی از حرفۀ معلمی ا
ابراز کرده بود. چنین کار خطیر  1860التحصیلی سال پروایی کرده، عقاید خود را در مراسم فارغمعلم بی

خاطر ، "به1859. در همان اوایل، یعنی در سال کردنمییا چنین "جنونی" هرگز به مغز ایلیا نیکالیویچ خطور 
روبلی گرفت. بالفاصله بعد، سناتوری که برای بازرسی  150خدمت برجسته و پرشور خود" یک جایزۀ 

خاطر "اجرای از روی وجدان وظایفش"، از دیگران متمایز کرد. سه سال بعد بازرس کل آمده بود، او را به
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. کردمیدربارۀ تعدادی از معلمان دیگر، نظریات مخالف ابراز  کهدرحالیدیگری به تمجید از او یاد کرد، 
در رابطه با قیام لهستان در میان  *، وقتی که آجودان ژنرال اوگاریوف1863یک سال بعد، یعنی در سال 

ایمانی و مخالفت" در دانشگاه بی گشت و به این نتیجه رسید که "روحدنبال خرابکار میمعلمان ولگا به
التحصیالن این دانشگاه آلوده شده، مثل سابق، موقعیت ازان تمرکز داشته، ایلیا نیکالیویچ، یکی از فارغغ

کرد. سه سال بعد، یکی از همکاران و دوستان اولیانوف در ماجرای کاراکوزوف، درگیر شد. در  خود را حفظ
یا نیکالیویچ نشد. ایمان اساس متوجه ایلسوءظن تصادفی یا بی نیترکوچکخصوص نیز این مورد به

 کامالً مذهبی او در نظر مقامات دولتی بین او و دنیای انقالبیون سد قابل اطمینانی بود. از این نظر مقامات 
هایش وقتی که هنوز جوان بود و زن نگرفته بود، ایلیا ترتیب، حتی در فجر فعالیتحق داشتند. بدین

تمایلی  نیترکوچک زیچچیهعنوان یک معلم کار کرد. در چارچوب وظایف خود به در دقیقاً نیکالیویچ، 
 سوی انتخاب راه قدغن شده از خود نشان نداد. به

ساالرانه علیه استقالل زمستووها در ای از ارتجاعی دیوانایجاد دفتر بازرسی مدارس عمومی خود نشانه
 چیبه هبود، او سوءظن می نیترکوچکوپرورش بود. اگر "اخالق" سیاسی معلمی هدف قلمرو آموزش

، در ترسیم تاریخ مبارزۀ 1901نامزد چنین مقام مورد اعتمادی باشد. لنین در مقالۀ سال  توانستنمیصورتی 
. در این دو تاریخ، کندمیرا مشخص  1874و دیگری  1869دولت با زمستووها، دو سال، یکی 

زده، با قاطعیت تمام نظارت بر  ساالری، تأسیسات محلی حکومت در دست مردم را کناردیوان
از نظر تاریخی، بلکه از نظر  تنهانهها، گرفت. هر دوی این سال برعهدهوپرورش عمومی را آموزش

، به مدیریت ادارۀ بازرسی 1874پدر لنین به مقام بازرسی و در سال  1869احوال، ارزش دارد. در سال تذکره
ر وزارتخانه بهترین موقعیت ممکن را داشت، از نردبان مدارس عمومی منصوب شد. ایلیا نیکالیویچ د

موقع خودش منصب "جناب" و فرمان سنت والدیمیر را که با خود پله باال رفت، بهاداری پله مراتبسلسله
صورتی شباهت به الگوی  به هیچدست آورد. خیر، این کارنامه آورد، بهزادگی موروثی را به ارمغان مینجیب

جو با عقاید معترض ندارد. وقتی که دختر زندگی یک انقالبی، و حتی الگوی زندگی یک آدم مسالمت

                                                                        

* Ogaryov 
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به او اعتماد کنیم. ولی اگر  کامالً توانیم گوید که "پدرش هرگز یک انقالبی نبود"، میاولیانوف، می تربزرگ
در ، جبور شده است که افسانۀ رسمی را محترم بشماردمثل هر شخص دیگر م که همان دختر، آنا یلیزاروا

مقاالت بعدی خود بنویسد که ایلیا نیکالیویچ از نظر معتقدات یک "پوپولیست" بود، باید این برچسب را 
 ها، بلکه در ایدئولوژیدر ایدئولوژی لیبرال تنهانهوسیع آن درک کنیم. عناصری از پوپولیسم،  یبه معنا

، 1870نیمۀ دوم دهۀ خورد. تحت نفوذ مبارزۀ انقالبی تشدید یافته در ل هم به چشم میکاران مستقمحافظه
سوی راست آن رو  گذشتۀ خود، بلکه بهها، نه به سوی چپ عقاید میانهایلیا نیکالیویچ، مثل اکثر لیبرال

کرد و ساشا شعرهای ای از اشعار نکراسوف را اهداء ، مجموعهترشبزرگبار به فرزندان تمایل پیدا کرد. یک
والدیمیر  آزرد، بلعید. لکن سه چهار سال بعد وقتی کههای رنجبر را که مثل گزنه قلب را میاین شاعر توده
بالفاصله  د وپسر را با تشویق به جلو نراند، بلکه کوشید او را عقب نیز بزن تنهانه، پدر شدمیداشت بزرگ 
هایش، دربارۀ اخراج غیرعادالنۀ ود خزید. وقتی که یکی از برادرزادهدر الک کار اداری خ کامالً بعد از آن، او 

ضد حکومتی نبود، خشمگینانه به او گله کرد، ایلیا  وجههیچهایش بهیک معلم مدارس عمومی که فعالیت
پیچ کردن دختر نیکالیویچ، "درخود فرورفته و سرافکنده" ساکت نشست و حرفی نزد. او سؤال

نیز با سکوت جواب داد. این حادثه از زندگی واقعی، پرتو زیادی بر شخصیت پدر و  اش راسالهچهارده
 افکند. فضای عمومی خانواده می

آنا  ."شدمیقدم که در آنها "الکساندر پیش گرفتمیهایی انقالبی صورت هیچ تردیدی نیست که بحث
ان چهل سال داشت، او که زیر بار سنگین هرگز یک انقالبی نبود، در آن زم که : "پدردهدمییلیزاروا ادامه 
ما، یعنی نسل جوان را، نجات دهد." این کلمات ساده باید برای همیشه بر افسانۀ  خواستمیخانواده بود، 

است که اکثرًا فراموش  تربزرگنفوذ انقالبی پدر خط بطالن بکشد. لکن این شهادت انکارناپذیر دختر 
 .شودمی

، وکیل جوانی ادعانامۀ محاکمۀ لوپاتین را 1887گوید که در سال آینده، به ما میف یولی تزدربام، مارتُ 
ساله بود، با نفس حبس شده در سینه، در آن زمان چهارده که مخفیانه به منزل پدر او آورد، و او، یعنی مارتف

فرار و مقاومت اش کوک شده بود، به داستان دادستان دربارۀ ترور، که تمام نیروهای اندیشهو در حالی
دادند دوست و لیبرال را تشکیل میای صلحها، خانواده، گوش داد. تزدربامشدمیمسلحانه که شبانه خوانده 
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وجه با محافل انقالبی ارتباطی نداشتند. با وجود این خواندن این سند مخفیانه و مربوط به یک هیچو به
های بود. گرچه ایلیا نیکالیویچ در سال تصوررقابلیغمحاکمۀ تروریستی در منزل اولیانوف مستشار دولتی 

های گندهعنوان یک بیگانه و یک "لیبرال"، خود را در دنیای کوچک کلهاول خدمتش در سیمبرسک به
های آخر او "شخصیتی بسیار محبوب، شهرستانی جداافتاده یافت، لکن رأی عمومی بر این بود که در سال

 ترنزدیکساالری و این بدان معناست که به محیط دیوان -در سیمبرسک" شد  احترامقابلداشتنی و دوست
قدم که فلسفۀ کاری ثابتمدیر دبیرستان، محافظه، شد. این تصادفی نیست که فیودور کرنسکی

های مقدس و خدمات کلیسا" بود، خانوادۀ اولیانوف را بسیار وپرورشش متکی بر "انجیلآموزش
هایی که در دوران سال -های آخر حیات ایلیا نیکالیویچ . در مورد سالدادمیمشرب تشخیص خوش

، یکی از اهالی سیمبرسک *ترین شهادت از آن دالروفبینانهشاید واقع -د سلطنت الکساندر سوم سپری ش
 کارانه، ولی او مرتجع ون. اولیانوف مردی بود با عقاید محافظه. و از وکالی دومای دولتی دوم باشد: "آی

برای بهبود زندگی  ییآرزو ... هایی داشتاش هدفاو در زندگی -اش نبود کاری از نوع قدیمیمحافظه
 مردم." 

اگر صحبت از نفوذ مستقیم پدر بر آیندۀ فرزندانش باشد، باید گفت که این نفوذ برای مدتی تنها در دختر 
گاهانۀ او معلم شدن بود. پیش تربزرگ از آن که او وارد دانشگاه بشود، قریب  محسوس بود: نخستین امید آ

بود که الکساندر فاقد هرگونه  تربزرگدو سال به تدریس در یک مدرسۀ عمومی پرداخت. ولی همین خواهر 
های تحصیل در دبیرستان، یعنی در زمانی که اما در مورد پسران باید گفت که در سال ت وعالقۀ انقالبی یاف

گونه محفل هیچکردند، نه الکساندر و نه والدیمیر، بهموقع دیگر تجربه میتر از هر نفوذ پدر را مستقیم
دار بخوانند، تعلق نداشتند. این احتمال نیز زیاد هست که های جهتمخفی که در آن انقالبیون آینده، کتاب

بودند، و رتبۀ دولتی زیرزمینی تشویق نکرد؛ چرا که آنان پسران یک کارمند عالی به کارحتی کسی آنان را 
ناپذیر بود. ولی دلیلی دیگر، و البته ای که از نظر رفتار سرزنشهاشان و با پروندهکالس شاگرداولهمیشه 

 ۀبگیر و یا خانواداحب مقامی رشوهدر خانوادۀ مالکی صاحب رعیت، ص. تر هم بر این نکته بودعمیق
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شوند در د قرار گرفتند، مجبور میکشیشی طماع، پسر و دختر، به محض اینکه تحت تأثیر نفوذهای جدی
برعکس،  فهای اولیانوخود بریده و به اصطالح به دنبال خانوادۀ جدید بروند. بچه ۀخانوادسن کم ناگهان از 

ها نیازهای معنوی خود را ارضاء شده یافتند. عالوه بر این، شان، مدتدر چاردیواری خانوادۀ پدرومادری
هاشان شاگردیهای نسنجیده را که بعضی از همحلرا جدی بگیرند، باید راهچیز  عادت داشتند همه که آنان

کردند، با بدگمانی تلقی کرده جدی پیشنهاد می مسائلبرای  -ه های فهمیدشاگردیهم نه همیشه همو آن -
الدین باشند. لکن در این خانواده نیز، جدال بین دو نسل از پیش تعیین شده بود: فرزندان نتایجی را که و

دادند. تنها مرگی زودرس مورد مداقه و بحث قرار می کامالً شدند، موقع نزدیک شدن بدان دچار تردید می
 ناپذیر با فرزندانش بر سر سیاست نداشته باشد.مانع از این شد که ایلیا نیکالیویچ جدالی اجتناب

ان است که در مام مقدس داند که چقدر آسلنین، یازده سال پس از مرگ پدرش نوشت: "چه کسی نمی
فکر سوسیالیست، بدل به مأمور حکومت امپراتوری بشود، فکر رادیکال، یک روشنروسیه یک روشن

انجام « نیک»خوش کرده که در چارچوب کار معمولی اداره، کار مأموری که خود را به این اندیشه دل
ماندگی سیاسی خود، و سجدۀ خود در ، برای توجیه وادهدمیی را انجام «نیک»، مأموری که کار دهدمی

درباره  ، دوشرطیق، بدون داللحنیشداین کالم  کاربردنبهبرد؟" اگر می به کارمقابل ضربۀ شالق حکومت 
واقعی  یبه معننیکالیویچ ظلم باشد، تنها از این نظر ظلم خواهد بود که او در جوانی نه سوسیالیست  ایلیا

صورت یک مأمور ین هیچ جای تردید نیست که او تا آخر زندگی خود بهکلمه بود و نه رادیکال. لکن در ا
خاطر پسر بر چهرۀ سیاسی پدر رنگ کنندگان بیش از حد پرشور که بهمطیع استبداد باقی ماند. آن تحسین

احترامی دهند و نسبت به عقاید واقعی او بیزنند، نسبت به پیوندهای خونی لنین احترام زیادی نشان میمی
 کنند.می

های انقالبی خود را از برادر فعلی مبنی بر اینکه والدیمیر نخستین انگیزه شده  رفتهیپذنظریۀ عمومًا 
رسد که انگار احتیاج بدیهی به نظر می چنانآنکرده بر اساس تمامی شواهد اتفاقی  افتیدرتروریست خود 

کدام از اعضای خانوادۀ خود، به دلیل ندارد. در واقع این فرضیه نیز غلط است. الکساندر هیچ
نویسد: "این دو بدون شک باهوش الخصوص والدیمیر را به دنیای درونی خود راه نداد. آنا یلیزاروا میعلی

متفاوت بودند." مقایسۀ بین دو برادر به  کامالً بودند، هرکدام به شکل خاص خود؛ ولی آنان دو شخصیت 
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از  ترجوانرد، حتی اگر این خطر را داشته باشد که در مورد برادر مان در اینجا ضرورت دادلیل مسیر داستان
 مان جلوتر بدویم.داستان

شناخت و بعدها در سامارا، اغلب از می پترزبورگکه الکساندر را در  *نویسندۀ رادیکال، وودووزوف
خانوادۀ ها بعد، وقتی که یک مهاجر ضدشوروی شده بود، نوشت که ، سالکردمیها دیدن اولیانوف

جدا از هم" قسمت شده بود. دستۀ نخستین که بهترین  کامالً دستۀ  العاده جذاب" اولیانوف "به دو"فوق
پریده و چشمان متفکر و نافذ داشت و با طراوت پرشباب به نمایندۀ آن الکساندر بود، صورت بیضی رنگ

انگیز بود، وودووزوف نفرت . مظهر کامل دستۀ دوم که از نظرکردمیمعنویت خود بیننده را مجذوب 
نوعی حالت حیوانی به چشم بیننده  تقریباً حتی  اش با ترکیبی از هوش و درشتی، ووالدیمیر بود که "چهره

سالگی  22یا  21دماغی پر گوشت. والدیمیر در  ر ودااما شیب پرمغز -خورد. از همه گیراتر پیشانی بود می
اند، بخش آن بودهکه آشکارا تصاویر دو خدای اورمزد و اهریمن الهام طاس بود." این مقایسه کامالً به تقریب 

 -کدام از برادرها آشنایی نداشت ملک طلق وودووزوف نیست. الکساندر کرنسکی که اتفاقًا شخصًا با هیچ
قی دو برادر را "از نظر اخال -د التحصیل شده بوبود، والدیمیر از دبیرستان فارغ سالهششچراکه وقتی که او 

جوی خواند. او الکساندر "جذاب و هوشیار" را در برابر والدیمیر، "عیبدرست نقطۀ مخالف یکدیگر" می
ها برای ترسیم دو برادر ادیب سیمبرسک و دیگران نیز از همین رنگ †. چیریکوفگذاشتمیهمتا" بی

، بار نفرت به تربزرگبه برادر نسبت  -ه خواه صمیمانه و خواه متظاهران -دردی کنند. ابراز هماستفاده می
. با وجود این، این مقابله ساختگی نیست. در آن انعکاس مقابلۀ طبیعی کندمیتر را سنگین ترکوچکبرادر 

 توان تشخیص داد. سادگی میهب -ه که گاهی دشمنی آن را مخدوش کرد -را 

وقت به یکدیگر م بود. آنان هیچنویسد: "سرشت متفاوت دو برادر از همان بچگی معلوآنا یلیزاروا می
وضوح ساشا نسبت به پایان" بود، ولی بهنزدیک نبودند." رفتار ولودیا نسبت به ساشا حاکی از "احترام بی

                                                                        

* Vodovozov 
† Cgirikov 



 (128) پدر و دو پسرش

، ترکوچکهای : "از بچهکندمیای نداشت. )یلیزاروا این نکته را با احتیاط بیشتر بیان عالقه چندانولودیا 
های ش از دیگران از محبت ساشا برخوردار بود."( کروپسکایا بر اساس قصهمراتب بیاین اولیا بود که به

ها به یاد آورده، برای همسرش نقل کرده بود، دشواری و پس از گذشت سالای که شوهرش بهتکهتکه
های مشترک بسیاری داشتند؛ کوشد در چند سطر روابط بین دو برادر را در جوانی ترسیم کند: "آنان عالقهمی
و موقعی که  ... کردندآنان عادتًا با هم زندگی می ... های طوالنی تنها بماننددو دوست داشتند که مدت هر

با »کردند: این پسران از جملۀ محبوبی استفاده می ... آمدشمار به دیدن آنان مییکی از آن جوانان بی
که  دهدمیتمام نشان  شنیروبه« جملۀ محبوب»این " « تشریف بردن خود ما را محظوظ بفرمایید.

کروپسکایا نه تصویر دقیقی از شخصیت الکساندر و نه از روابط بین دو برادر داشت. "با تشریف بردن خود 
امکان داشت. ولی الکساندر که از  کامالً گفتن این جمله برای والدیمیر  -ما را محظوظ بفرمایید" 

 موقع شنیدن این جمله از زبان والدیمیر اخم کند.  توانستمی، فقط کردنمیاستفاده  زیآمهیکنااصطالحات 

نظر شخصیت، الکساندر بیشتر شبیه مادرش بود. صفات پدر هم در چهره و  ازهم از نظر قیافه و هم 
تر از آن است بسیار مهم است، ساده اساساً در روحیۀ والدیمیر نمایان بود. این مقایسه و مقابله، گرچه  هم

( گردیده †موژشیناملک طلق جنس نر )*موژستووکه مترادف روسی آن  -فیصله دهد. شجاعت که موضوع را 
ترین صفت شخصیت ماریا الکساندرونا بود. لکن این شجاعت مادری بود که خود را یکسره مهم -است 

. شجاعت الکساندر نیز، بیش از همه شجاعت  کندمیو تا پایان زندگی وقف خانواده و فرزندان خود 
مام ت -س گویی، "ر"های گلوخیز، طاسی زودرس و مرگ زودربذله، خلقیزخودگذشتگی بود. تحکم، کجا

المثنای مادر نبود، برادر  تربزرگکه برادر  طورهمانها را والدیمیر از پدرش به ارث برد. لکن این خصلت
دین خود و از طریق آنان از باشد. آنان از وال توانستمی، از او کمتر حتی نسخۀ ثانی دقیق پدر ترکوچک

العاده و هایی" به ارث برده بودند که در نتیجۀ ترکیب آنها این دو موجود انسانی فوقاسالف دورتر خود، "ژن
 وجود آمده بودند. شباهت به یکدیگر بهبرجسته ولی بی
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اشتند که بدون تردید دو برادر بعضی صفات مشترک داشتند: هر دو عاشق کار بودند، هر دو دوست د
سرانجام  و یوقف هدفی کنند، هر دو دقیق و با اشتیاق بودند، و با کمال تعجب در آغاز جوان کامالً خود را 

های عنوان آدمهر دو انقالبی شدند. نویسندگان مرتجع هرگز از ترسیم انقالبیون روسیه به ،باالتر از همه
 به دورشدند. حتی تورگینف و گونچاروف هم چندان از این تمایل الحال نیمه باسواد خسته نمیمتوسط

الحال های متوسطوسیلۀ آدمنبودند. ولی آن سیمای اساسی که صفوف انقالبی عمومًا در آن سهیم بودند، به
 و ابدًا. اصالً وجود نیامده بود. به

ها و مردان عصر چون پیشینیان، رهبران دسامبریستبرادران اولیانوف، هم الکساندر و هم والدیمیر، هم
 فکر روسیه بودند. ها، و اعضای ارادۀ خلق، گل سرسبد واقعی قشر روشنروشنگری، پوپولیست

ام اشخاصی حاال دیگر یک دوران طوالنی است، کم دیده که زندگانیم نویسد: "در سراسرمی وودووزوف
شناختند، را می تربزرگکه به معنای واقعی، به اندازۀ الکساندر ایلیچ اولیانوف جذاب باشند." آنانی که برادر 

 خودنمایی و تظاهر نیترکوچکدهند. در وجود او "متفقًا از کمال خلع سالح کنندۀ شخصیت او خبر می
، جزئیخواهی و توجه و مالحظه، تا حد وسواس نسبت به دیگران، حتی در چیزهای ک حس عدالتینبود." 

تر از مراتب موفقتوان باور کرد که در قلمروی روابط شخصی الکساندر بهخیرۀ سرشت او بود. به آسانی می
ارزش، های بیوبرقاز زرقریایی و دوری از خودنمایی، و در نفرت والدیمیر بود. تردیدی نیست که بی

تر از الکساندر نبود. همین در مورد کمال شخصیتش نیز صادق بود، جز اینکه صورت پایین به هیچوالدیمیر 
ای قرص و متفاوت بود و برای مناسبات خصوصی آفریده نشده بود. هر دو برادر از ماده کامالً او  تیشخص

باشد، منتها نوع این ماده در مورد هر کدام از  ن افزوده شدهمحکم ساخته شده بودند، بدون آنکه چیزی بر آ
بیان داشت که الکساندر "از نظر  طوراینی اعتقاد بزرگوارانۀ خود را کموقعی که لوناچارس و کردمیآنها فرق 

از گفتن این نکته خودداری کند: این مردم برای سنجیدن  تواندنمیتر از والدیمیر ایلیچ نبود"، آدم نبوغ پایین
در مورد الکساندر در واقع  احترامقابلبردن این صفت  به کارکنند. العاده کوتاه استفاده مینبوغ از گزی فوق

 بازتابی است معطوف به گذشته از شخصیت تاریخی والدیمیر.
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شناسی خواند. روانرا با لذت عاطفی می *سکیاش داستایوفحتی در روزهای دبیرستان تربزرگبرادر 
یافت، انگیز میو حساس که محیطش را نفرت نویس با دنیای معنوی این پسر متفکردیدۀ این قصهشکنجه

سالی نیز بیگانه ماند. در عوض های بزرگسازگار بود. نویسندۀ جنایات و مکافات، به والدیمیر حتی در سال
ات خواانگیز بود، بهبرای داستایوفسکی نفرت همهنیاورگینفی که او حریصانه تورگینف را، ت ند؛ و نیز کر 

به تصادف تبدیل ، گرایان روسیه را. تعارض بین تولستوی و داستایوفسکیتولستوی، این نیرومندترین واقع
از  های مختلف بسیار داشت. عالوه بر این،به مضمون محبوب نقد ادبی سنتی روسیه نشده بود، و جنبه

طلبی بار است و درک شادمانۀ جهان خارج. البته این یک سهلبینی مصیبتتعارض بین درون ترمهمهمه 
خصیت زیاده از حد بود اگر این تعارض را در کل خود بر زندگی این دو برادر پیاده کنیم. ولی برای درک ش

 آنان، مناسبت فراوان دارد.

شمرد. آنا از برادر مزاج مییکالیویچ والدیمیر را آتشیوخوی غم طلب داشت؛ ایلیا نالکساندر خلق
اش، سراپا توصیف که اغلب، با آن حساسیت غیرقابل دهدمیبه دست  یضداجتماعتصویر آدمی  تربزرگ

 غرق اندوه است.

همیشه متفکر و غمگین بود." و . خوشحال ندیدم آزادانهنویسد: "من هرگز او را یکی از اعضاء توطئه می
اش شادی لبریز از زندگی و تجلی قدرتی رست عکس شخصیت والدیمیر که بارزترین صفتاین د

ای متفکر، با دهندهعنوان سازمانگران هنگام صحبت از الکساندر بهبود. یکی دیگر از توطئه خودبهیمتک
باالتر از در جوانی(  تنهانهوالدیمیر )و  در عوض." کردمیاحتیاط گفت: "شاید یک کمی هم کند حرکت 

های صفاتی که غنا، تنوع و سرعت تداعی -همه با قاطعیت نیرومندش و با چاالکی سریعی در کار 
گاه آنها را پرورش داده بود، متمایز   آیا اینها در میان منابع عمدۀ نبوغ نیست؟ و شدمیناخودآ

نویسد: "یک صفت بسیار مشخص او این بود که او قدرت دروغ گفتن آنا یلیزاروا دربارۀ الکساندر می
در محاکمۀ او متجلی  روشنیبه. این صفت خود را کردمیخواست چیزی بگوید سکوت نداشت. اگر نمی
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ذیر، چنین ساخت ناپخواهد اضافه کند: "با کمال تأسف." در مبارزۀ اجتماعی آشتیکرد." و خواننده می
دار )این وسبیلهای اخالقیون ریشبافیرغم تمام فلسفهدفاعی سیاسی است. بهای به معنای بیروانی
ای(، دروغ، تجلی تناقضات اجتماعی، و گاهی سالحی است در راه مبارزه علیه این گویان حرفهدروغ

 کیعنوان بهاجتماعی بیرون بپرد. تضادها. محال است که آدم با کوشش اخالقی فردی از چارچوب دروغ 
تیپ، الکساندر بیشتر یک سلحشور بود تا یک سیاستمدار. همین مسئله سدی روانی بین او و برادر 

تر و در راه طلباخالقی شخصی فرصت مسائلپذیرتر، در ، برادری که انعطافکردمیایجاد  ترشکوچک
 عدالتی اجتماعی کمتر نبود.  ی او با بیناپذیرصورت سازش به هیچمبارزه مجهزتر بود؛ گرچه 

گفت که او تنها چند شناسی دقیق بود، میگر و روانمشاهده که تورگینف، دربارۀ برادر تولستوی، نیکالی
انگیز باشد. لئو تولستوی، خود، این صفت متناقض را "بسیار درست" ای ستایشعیب کم دارد تا نویسنده

اندرقیچی، برای آن دسته از صفات ین کلمات تورگینف، به صورت چپدانست. شاید تولستوی، در امی
توجیه  یاگونه شدمیاش وسیلۀ اعضای خانوادهخود که حضور آنها مانع رابطه برقرار کردن با او، حتی به

داشتن برخی صفات ، اجرای بعضی وظایف مهم همگانی یبرایافت. منظور تورگینف این است که، می
دهد. اگر د. صفاتی که همیشه هم شخصیت خود آدم را لزومًا موجه و پیراسته نشان نمیمکمل ضرورت دار

تر است، و در مورد یک رهبر صدها و این در مورد یک نویسنده درست باشد، در مورد سیاستمدار درست
ازوی وجه به این معنی نیست که در کفۀ ترهیچهزارها بار بیشتر صادق است. لکن ارزشیابی تورگینف به

لئو تولستوی  -د ناپذیر ترازویی هم در کار باشاگر برای وزن کردن چیزهای نامحسوس و سنجش -اخالق 
العاده بود. ولی این نفوذ تر بود. نفوذ الکساندر بر اشخاص نزدیک خود فوقاز برادرش نیکالی سبک

نداشت؛ قدرت آن را نداشت  ای معطوف به قدرت. الکساندر ارادهکردمیاز این نزدیکان تجاوز  زحمتبه
رغم اگر الزم بود به د ومحاسن بلکه نقاط ضعف دیگران را برای تحقق یک هدف تجهیز کن تنهانهکه 

مالحظات مربوط به شخصیت انفرادی، پیش بتازد. او بیش از حد ذهنی بود، بیش از حد زندانی تجربیات 
از حد مایل بود که مسئله را حل شده تصور کند. او بیش  کردمیای را برای خود حل خود بود، و اگر مسئله

حضور صفات یک شخصیت برجستۀ نویسنده،  دقیقاً  د وناپذیر یک مبلغ بوفاقد روحیۀ تهاجمی و خستگی
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بود که او را در چشم برادرش الکساندر، بیگانه  ترکوچککننده، حامی آیندۀ مردم در برادر سخنران، تهییج
 .دادمیو شاید حتی زشت جلوه 

بیند. در تحت های انسانی را میدر وجود والدیمیر انسان همیشه حضور برانگیزنده، مصلح و رهبر توده
دوست و پدر خانواده متجسم کرد. عنوان دانشمندی صلحتوان الکساندر را بهتر، به آسانی میشرایط متمدن

شیوۀ تروریستی را که سنت، آن را مقدس وسیلۀ جریان حوادث به داخل انقالب کشانده شده بود، او که به
حالی که اندام  های کیبالچیچ، و درهایی ساخت بر اساس الگوی بمبشمرد، در پیش گرفت، بمبمی

سوی مرگ رهسپار شد. شخصیت الکساندر، شخصیت یک قدیس بود؛ ، بهکردمیخود را سپر دیگران 
بارترین شکست تاریخ انقالب، و عنوان مصیبتبهوالدیمیر صددرصد یک رهبر بود. نام یکی از دو برادر، 

، مدون اصلی مجموعۀ کامل آثار لنین، 35کامنف وپیروزی آن ثبت شد. ل   نیتربزرگعنوان مظهر دیگری به
پیرامون تعالیم مارکس و  تربزرگاز زبان برادر  بار نینخستنویسد: "امکان آن هست که لنین با احتیاط می

داشت، چیزهایی شنیده خود مشغول میها را بهفکر انقالبی آن سالکه قشر روشنها و آرزوهایی اندیشه
تر حرف ، از این هم قاطع†، سردبیر سابق ایزوستیا*باشد." یک نویسندۀ برجستۀ دیگر شوروی، استکلف

 ادربر، مدتی کوتاه پیش از اینکه بازداشت شود، جلد اول سرمایۀ )مارکس( را به تربزرگزند: "برادر می
بلکه جانشین و ادامۀ دهندۀ کارل مارکس ، جانشین خود تنهانهداد. با این عمل الکساندر اولیانوف  ترکوچک

را خلق کرد." این داستان، گرچه در سراسر جهان پخش شده، لکن هم با حقایق و هم با شهادت روانی 
 کردمیترها نه دربارۀ چیزی بحث اننویسد: "ساشا در مقابل جومبتنی بر قرائن، تعارض کامل دارد. آنا می

، آنچه کردمیو در جوار او زندگی  پترزبورگکه در  ترشبزرگ." او حتی با خواهر کردمیو نه چیزی را انکار 
گونه قلمروی مخفی در عالقه و بود، در میان نگذاشت. برادران هیچ ترمهماش را که از همه چیز برای

های دیگر فرزندان سنین مختلف را به یکدیگر پیوند ه در خانوادهک -ب دربارۀ خدا، عشق، انقال -وگو گفت
های مختلف دو برادر پس از بچگی هویدا ایم که: "شخصیتنداشتند. پیش از این از آنا آموخته دهدمی
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، آخرین تابستانی که دو برادر با هم گذراندند، 1886آنان هرگز به هم نزدیک نبودند." در تابستان سال  شد، و
 از یکدیگر فاصله گرفته بودند. شیازپشیبآنها 

زود حال خود را بازیافته بود، احساس کرد که حاال مرد خانواده است.  نسبتاً والدیمیر پس از مرگ پدر، 
که در مورد  طورهمانمذهب به ناگهان باید حس احترام شخصی او را باال برده باشد. رهایی اخیر او از قید 

افتد، نیاز به استقالل برای والدیمیر نیز در آن مرحلۀ حساس شکلی خیلی از جوانان سرسخت اتفاق می
دن ویژه به ضرر اعتبار و نفوذ مادر. "ریشخند کردیگران، به به ضررو آن هم  -خشن و دشوار گرفت 

توانیم می تربزرگهای خواهر ویژه در آن سن انتقالی." ما به این گفتهطورکلی در سرشت والدیمیر بود، بهبه
به  شودمی، معلوم کندمیترسیم  شیهانوشتهصورتی که او چهرۀ خود را در اعتماد داشته باشیم، زیرا به

دردناک  یبه طرزکساندر باید گفت که او این ریشخندها را فراموش کند. در مورد ال توانستنمیآسانی 
که خود الکساندر را  کردنمینسبت به طعنه زدن به دیگران حساسیت داشت، و هرگز به مغز کسی خطور 

سر برد، به این نکته پی برد. احساس لطیف پدر بهبار در تابستانی که با خانوادۀ بیمسخره کند. او نخستین
حدت و  ویژه حاال شدتتر کرده بود، بهۀ او و اندوه مشترک، عمیقغیبت گذشت که او نسبت به مادرش

. زدمیبیشتری داشت. عالوه بر اختالفات عمیق بین شخصیت دو برادر، اکنون هر کدام از آنان ساز دیگری 
همه چیز را "مثل ساشا" انجام دهد، جای خود را  خواستمیآن مرحلۀ پرستش کودکانه که طی آن ولودیا 

شروع شده بود؛  تربزرگناپذیر برادر ه برای کسب استقالل داده بود؛ مردود شمردن اجتناببه مبارز
زنی و استهزاء و شور زندۀ والدیمیر برای تسلط بر دیگران با قدرت گری پر سروصدا، حس طعنهپرخاش

کشیده شود، به اش به رخ تمرکز الکساندر، مالحظه و توجه او نسبت به دیگران، و ترس او از اینکه برتری
 مقابله برخاسته بود. تابستان در عدم هماهنگی گذشت.

 ویژه پس از مرگ پدرگری ولودیا "بهگویی و پرخاشهای آنا یلیزاروا گوش کنیم. درشتبیایید به حرف
بر پسرها داشت، مشهود شد." والدیمیر شروع کرد "به جواب دادن به  کنندهکنترلحضورش تأثیری  که

." شاید این گستاخی کردنمی جرئتصورتی که در زمان حیات پدر هرگز هی هم با خشونت، بهمادرش، و گا
اد ۀبه استبدادخواهی پدر. مادر متقاباًل با عطوفت ب ماسبقبهعطفظاهری، به طریقی، اعتراضی بود با 

بار موقعی که دو برادر . یککردمیآورد که چگونه ساشا در آن تابستان آخر، گاهی از طرف او وساطت می
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توجهی رد کرد، ماریا الکساندرونا، مادر را دربارۀ موضوعی، با بی گوشزدکردند، والدیمیر شطرنج بازی می
وقت الکساندر دخالت کرد: "یا فورًا به آمیز داد. آنبا قدری عصبانیت پافشاری کرد، والدیمیر جوابی هزل

بر زبان رانده شد،  یآرامبهبا تو بازی نخواهم کرد." این اتمام حجت کنی، یا من دیگر گفتۀ مادر عمل می
و کبر"  یگستاخها، ولی چنان قرص و محکم بود که والدیمیر فورًا اطاعت کرد. آنا خودش، گرچه از "طعنه

هایی ، و یا اینکه به هر صورت با رغبت با او بحثگرفتمیخاطر بود، لکن تحت تأثیر او قرار والدیمیر آزرده
، بلکه تحمل کردنمیوگوها شرکت در این گفت تنهانهکه پر از شوخی، کنایه و خنده بود. الکساندر  کردمی

های خشمگین برادر بار نگاهیافت. او حاالت روحی خاص خود را داشت و آنا چندینآنها را نیز دشوار می
داد و از ساشا  جرئتبودند، او به خود  بورگپترزسنخود جلب کرد. در پاییز، موقعی که هر دو در  یسوبهرا 

سؤال کرد: "تو ولودیای ما را چگونه دوست داری؟" ساشا جواب داد: "بدون تردید شخص بسیار الیقی 
جور نیستیم." به هر طریق  اصالً که حتی شاید او گفت: " کندمیاست، اما با هم جور نیستیم." آنا اضافه 

زده پرسیده پرسید: "چرا؟" ولی الکساندر استحکام" گفت. خواهر شگفت برادرش این حرف را با "قاطعیت و
، تربزرگترتیب فقط عمق اختالفات با تأکید آشکار شد. برادر از دادن پاسخ به این سؤال طفره رفت و بدین

ا زند که برا نه "پسری الیق"، بلکه "شخصی الیق" خواند، طوری که انگار از آدمی حرف می ترکوچکبرادر 
دقت در خود حفظ توان باور کرد که حافظۀ آنا این اختالف مختصر را بهخود او مساوی است؛ و یقینًا می

زده کرد. عدم قرابت گیری اخالقی از برادرش، خواهر خود را شگفتدرضمن، با این نوع خاص فاصله د وکر
با والدیمیر محال شود. با وجود نوبۀ خود کافی بود تا امکان صحبت خودمانی معنوی از نظر الکساندر به

، الکساندر هنوز برای خود دربارۀ 1886تر هم بود وجود داشت. در تابستان عمیق که دلیلی دیگر نیز، این
که مطالعۀ خود را به چه  دانستنمیدرستی را خوانده بود، ولی به چیزی تصمیمی نگرفته بود. او مارکس

کوشید هرنوع استنباط انقالبی را کنار ، هنوز میپترزبورگ، در صورتی به کار خواهد بست. حتی در پاییز
، آن هم با کسی که با او جور ترشکوچکها و تردیدها را با برادر این دودلی توانستمیبگذارد. آیا او 

 آمد، در میان بگذارد؟درنمی

مطرح باشد. لکن تأثیر اخالقی باید  تواندنمیپس مسئلۀ تأثیر مستقیم سیاسی الکساندر بر والدیمیر 
. الکساندر با تمام موجودیت خود، به برادر کردمیگاه سیاسی خود را، اگر نه الزامًا با فوریت، پیدا هوجل

نظر از نیاتش، الکساندر ترتیب، صرفتری داشته باشد، و بدینکرد که از خود و دیگران انتظارات عالی تلقین
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آورد که چگونه اد میۀناپذیر بود، تسریع کرد. آنا بطور کلی اجتنابیر و محیطش بهجدالی را که بین والدیم
سوی یک سادگی دوستانه" به برای گذراندن تعطیالت به خانه بازگشته بود، دستش را "با یک که الکساندر

ز این کارها دلیل اینکه کسی اپیک قدیمی که در خدمت پدرش بود دراز کرد، و همین "توجه را جلب کرد، به
اجتماعی محافل  ." این حادثۀ جالب که ماندنش در ذهن خواهر تصادفی نبود، بر رسومکردنمی

ها مرسوم بود، ای که این رسوم حتی در یکی از بهترین خانوادهها، به شیوهساالری بورژوایی آن دوراندیوان
بود. تردیدی نیست که  قان اشباعافکند. فضای این محافل هنوز از بخارهای بردگی تا حد خفپرتو می

تر داشت تا یک حرکات صمیمانۀ "دموکراتیک" الکساندر بر شکل گرفتن شخصیت والدیمیر تأثیری جدی
 وگوها خبری نبود. عالوه از این گفتوگوی اتفاقی دربارۀ ارادۀ خلق یا مارکس. بهگفت

خرین سالش در دبیرستان، والدیمیر ، در آن فجر آ1886ها و حاالت روحی در تابستان پس چه اندیشه
بر سینۀ  قول آنا یلیزاروا، او شروع کرده بود به "دست رد زدنرا مسحور خود کرده بود؟ در زمستان قبل، به

رغم یابی منفی شخصیتش." لکن انتقادات او، بهاصطالح مرحلۀ شکلقدرت، در آن مرحلۀ نخستین، یا به
اشت. هدف این انتقادات معلمان دبیرستان و تا حدودی مذهب جسارتشان، هنوز میدان عمل محدودی د

روشنی سیاسی باشد وجود نداشت." پس از بازگشت خواهر از وگوهای ما چیزی که بهبود. "در گفت
بندی سیاسی در بین های غیرقانونی و یا گروههای انقالبی، کتابپایتخت، والدیمیر از او دربارۀ سازمان

 شدنمی: "من اطمینان دارم که با درنظر گرفتن روابط ما در آن دوره کندمید. آنا اضافه دانشجویان سؤالی نکر
های به بحث های مربوطولودیا این قبیل عالیق را از من پنهان کند." البته اگر آن عالیق را داشت. افسانه

داشت و والدیمیر  دهدر آن الکساندر نقش رهبری کنن که ها در زمان حیات پدرسیاسی در منزل اولیانوف
رغم این حقیقت که در میان دانشجویان بافی مطلق است. بهدۀ خیالیی، سراپا زادادمیهای مناسب جواب

ترین (، حتی در تاریکدهدمیهای ژاندارمری نشان که کشفیات اخیر در پرونده طورهمانسیمبرسک )
جانبدار وجود داشت، والدیمیر، شش های کوچک خانه، برخی محافل مخفی و کتاب1880روزهای دهۀ 

ای به آن ترین عالقهنخورده مانده بود و کوچکدست کامالً ماه پس از مرگ پدرش هنوز از نظر سیاسی 
. نام مارکس برای دادنمیمشترکشان را پر کرده بود، نشان  اتاقهای اقتصادی که قفسۀ الکساندر در کتاب
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بر این، او با شور و شیفتگی خود  بود، مفهومی نداشت. عالوه *بیاتاش صرفًا به ادهایعالقهکه این جوان 
های تورگینف را صفحه به صفحه با کشید و قصهرا تسلیم ادبیات کرده بود. روزها بر روی تختش درازز می

ای زیزفون در ههای خیالی در زیر درختهای زیادی" و دوشیزهاش به قلمرو "آدمخواند و در تخیلولع می
. کردمیخواند، دوباره از سر شروع . پس از آنکه کتاب را تا پایان میکردمیسفر  های اشرافیستانباغ

 تشنگی او فرونشاندنی نبود.

خود را داشتند. الکساندر  یجداترتیب با وجود نزدیکی به یکدیگر، دو برادر، در آن تابستان زندگی بدین
بین خم شده بود. در رابطه با این موضوع کروپسکایا کلمات زیر را بر زبان وچهار ساعت بر روی ذرهبیست

کردم که برادر هرگز یک انقالبی نخواهد شد. یک انقالبی وقت خود می فکر: "من آن موقع دهدمیلنین قرار 
 کند." چه اشتباه تاریخی روشنی! والدیمیر آن روزهاآنلید نمیهای را آن همه صرف مطالعه در احوال کرم

شمارش عنوان دانشمند آینده بهدربارۀ برادرش که تمام خانواده به توانستنمیبا سیاست فاصله داشت،  که
ای داشته باشد. درعوض پس از بازداشت و اعدام الکساندر، والدیمیر باید بارها از آوردند، چنین اندیشهمی
اش را با یک بینحدس بزند که این برادر قرار بود به این زودی ذره توانستمید پرسیده باشد: چه کسی خو

 بمب عوض کند؟

نگفت که برادر مرده دربارۀ او چه گفته بود. ولی  خاطر والدیمیر، به اوآنا پس از آزادی از زندان، به
نوعی بیگانگی را که بر آن رنگی از  توانستنمی، او اش با الکساندروالدیمیر نه کر بود و نه کور. در رابطه

باشد: این  تسکین داده طوراینعصبانیت پنهانی، اگر نه بیزاری، نشسته بود، کشف نکند. او باید خود را 
د؛ دنبال خواهد آمتری بهحتمًا رابطۀ نزدیک مهم نیست، چرا که آنها همه گذرا و تغییرپذیر است؛ در آینده

بشناسد. سراسر  تیبه رسمارزش خود را نشان خواهد داد و ساشا مجبور خواهد شد ارزش او را و، ولودیا، ا
انگیز تورگینف در صدر برنامه است. فعاًل جهان شگفت شیدر پهنوز  -یعنی یک ابدیت  -یک زندگی 

 است. لکن معلوم شد که دستور جلسۀ قلعۀ پطروپل و سرنوشت محتوم ساشا گرفت. 

                                                                        

* Belles Letters 
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سوسیال دموکرات از لنین دربارۀ ماجرای اول مارس سؤال کرد. لنین جواب داد:  *یانتسها بعد اللسال
دانست. من ما غیرمترقبه بود. شاید خواهرم چیزی می "شرکت الکساندر در فعالیت تروریستی برای همۀ

س، . شهادت اللیانتدانستنمیدانستم." حقیقت امر این است که خواهرش هم چیزی چیز نمیهیچ اصالً 
. در توضیح دهدمیدانیم، وفق و با آنچه در این مقوله از خاطرات کروپسکایا می کندمیداستان آنا را تأیید 

ای را که وی از نزدیکی طور کامل مقولهبه که کندمیاین حقیقت، کروپسکایا به اختالف سنی دو برادر اشاره 
کمترین عیبش همان غیر کافی بودن آن است، در  که اشاره نیابرد. ولی از بین می کندمیدو برادر تعریف 

کند. بر اندوه لنین در ماتم برادر، باید رنگی از تلخی این حقیقت نشسته خود حقیقت تغییری ایجاد نمی
توجهی نسبت به نیز پشیمانی دربارۀ بی د وترین چیز را از پنهان کرده بوترین و مهمباشد که الکساندر عمیق

ای که نسبت اش نسبت به استقالل خودش. اکنون باید پرستش کودکانهدعاهای خودخواهانهبرادرش و نیز ا
که حس گناه و وقوف به اینکه دیگر جبران سوی او برگشته باشد، در حالیبه ساشا داشت، با قدرتی ده برابر به

را به والدیمیر داد،  پترزبورگمافات غیرممکن است، آن را شدیدتر کرده است. معلم سابق او که نامۀ نحس 
 "...  خیال ننشسته بود، بلکه مردی بزرگ نشسته بود غرق در اندیشهمن آن پسر بی در برابرگوید: "دیگر می

اش را به پایان رساند. عکسی از او به یادگار های به هم کلید شده تجربیات نهایی دبیرستانوالدیمیر با دندان
ستان گرفته شده است. در آن سیمای هنوز شکل نگرفته ولی سخت نامۀ دبیرمانده که گویا برای گواهی

خورد. دو مرگ متمرکز، با آن لب پایین بیرون افکنده از تکبر، سایۀ اندوه و نخستین نفرت عمیق به چشم می
اش او را در آستانۀ دوران جدید زنندگی والدیمیر قد علم کرده بود. مرگ پدرش، با آن طبیعی بودن جسمانی

آمیز و اسطورۀ مذهب سوق داد. اعدام برادر او خصومتی کینه به کلیسانظری انتقادی نسبت ی نقطهسوبه
در شخصیت جوان و در شرایط اجتماعی خاص که او را شکل داد،  علیه جالدان ایجاد کرد. انقالبی آینده

زه را فراهم کرد. نخستین مرگ ناگهانی برادر این انگی د وکاشته شده بود. لکن یک انگیزۀ اولیه هم الزم بو
های سیاسی والدیمیر، باید ناگزیر از یک نیاز دوجانبه سرچشمه گرفته باشد: گرفتن انتقام ساشا، و اندیشه

 رد کردن حس بدگمانی ساشا از طریق دست زدن به عمل.

                                                                        

* Lalyants 
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جای راه ترور، راه مارکسیسم را انتخاب کرد؟ آنان پرسند: پس چرا والدیمیر بهنویسان رسمی میتذکره
دۀ ییجواب، بلکه خود سؤال هم زا تنهانهکنند. واقعیت این است که اتفاق آراء اشاره به "نبوغ" او میبه

و آن هم پس ، ها بعدرکسیسم را سالکه رد آینده خواهیم دید، والدیمیر ما طورهمانبافی مطلق است. خیال
داری زیاد انتخاب کرد. عالوه بر این، حتی پس از این انتخاب نیز، مدتی دراز از ترور جانب از تقالی فکری

. استنکاف از درک یک آدم زنده، در مسیر زندۀ رشدش بسیار گران و به قیمت اشتباهات تاریخی کردمی
یک مارکسیست  1887ب این تصور را خورده بود که لنین در سال . حتی کروپسکایا هم فریشودمیتمام 

بخش "آرزو های خود برای توضیح اینکه چرا اعدام الکساندر در والدیمیر الهامبود! کروپسکایا در کوشش
کشد که والدیمیر "در آن زمان مستقاًل را پیش می اساسو تصمیمی برای تعقیب راه برادر" نشد، این فرضیۀ بی

و به این زودی پیش خود دربارۀ مسئلۀ لزوم مبارزۀ انقالبی تصمیم گرفته  کردمیۀ بسیاری چیزها فکر دربار
فوریۀ  7ها، پا را از این هم فراتر گذاشت. در مراسم یادبود لنین در ترین دختر اولیانوفبود." ماریا، جوان

زد: "نه، ما آن راه را تعقیب نخواهیم کرد. ماریا گفت که والدیمیر پس از گرفتن خبر اعدام برادر فریاد  1924
و عماًل جزو  کامالً توجهی تمام بر زبان رانده بی درآن راه، درست نیست." اگر این جمله که ماریا اولیانوف 

تناسبی آشکارای قصۀ او را نادیده بگیرد )در زمانی که حادثۀ بی توانستمیمقدسات درنیامده بود، آدم 
اندیشۀ  تا عمقهم نشده بود(. این عبارت بر زبان رانده شده بود  سالهنهاعدام الکساندر اتفاق افتاد، ماریا 

اش تازه از تخم ایمان پیش ای که همان یک روزبچه -سیاسی بچه دبیرستانی سیمبرسک را نشان دهد 
، حتی یک دانستنمیای که هنوز نام مارکس را دوکس شرقی بیرون آمده، پوست انداخته بود، بچهارتو

هم  توانستنمیو  دانستنمیروسیه  کتاب غیرقانونی هم نخوانده بود، چیزی از تاریخ نهضت انقالبی
به او  شدهدادهنسبتبود. در این شرایط معنای کلمات  ای به سیاست پیدا نکردهبداند، و هنوز در خود عالقه

تواند داشته باشد؟ هر معنایی که در این کلمات مترتب باشد، از آن چه معنایی می ترجواناز طرف خواهر 
ای برای لحظه شدمیاگر . حتی شودنمیفکران مستفاد روشن ها با تروریسممقابل کردن مبارزۀ انقالبی توده

باید گفت که این عبارات  بر زبان والدیمیر جاری شده، باز هم چنین فرض کرد که عباراتی مشابه عبارات باال
افتاد! چرا خود ن راه مییازبان رانده شده. ساشا نباید به  نه برای ارائۀ یک برنامه، بلکه برای ابراز نومیدی بر

 را وقف دانش نکرد؟ چرا خود را به فنا داد؟
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نه شوند، بلکه برعکس بیشتر و بیشتر گنده شدن که دستبهدستهای جعلی سکه نیستند که با داستان
نویسد: "وقتی که تلگراف اعدام الکساندر خوانده قصه می طوراینشوند. شلگونوف، بلشویک قدیمی، می

این قصه بر " « دنبال راه مؤثرتر خواهیم بود.خوب، پس ما به»اش را پاک کرد و گفت: شد، والدیمیر پیشانی
کشد. ولودیا به محض شنیدن خبر وحشتناک، غرق در ر خط بطالن میبش شناسیسراسر قوانین روان

و لزوم پیدا  کندمیاش را پاک ، بلکه پیشانیشودنمیناپذیر دچار اندوه است، از فقدان عالج نومیدی نشده
بود، آنا  پترزبورگشده؟ مادر در  دارد. این کلمات خطاب به چه کسی گفتهکردن "راه مؤثرتر" را اعالم می

ابالغ  سالهنهو ماریای  سالهزدهیسم هنوز در زندان بود. البد والدیمیر کشفیات تاکتیکی خود را به دیمیتری ه
 کرده!

گذارند، تنها به دلیل اینکه نسبت به معلم این شاگردان وفادار به این آسانی حقایق و منطق را زیر پا می
دنبال لنین بهتری هستند. او را در ابتدای جوانی در بهصورتی که او واقعًا هست، قانع نیستند. آنان به، خود

پوشانند. آنان از روی آید، میدست میوار بههای هرکولورق نیروهای فکری که تنها در نتیجۀ کوششرز
تر ترتیب برای خود یک لنین دیگر، یک لنین کاملدارند. بدینسخاوت خود صفات تکمیلی به او عرضه می

 که واقعًا بود قانع هستیم.همان هکنند. ما بخلق می

، پس از داشتنمیما پیش از این از کروپسکایا شنیدیم که گفت اگر لنین جوان عقاید انقالبی خود را 
از رفت که برادر رفته بود. ولی والدیمیر، در اصل همان کار را کرد! او در خارج اعدام برادر به راهی می

د سوی کارگران نرفت. بلکه عینًا مثل برادر وارد دانشگاه شسوی روستاییان، و به داخل کارخانه، بهشهرها، به
 اتاقدست آوردن غذاخوری، ای برای بهدر دانشگاه همان محافل جوانان دموکرات را پیدا کرد که با مبارزه و

تنها به علت یک اعتراض  که شدند. والدیمیریهای تروریستی منتهی مکردند و به توطئهمطالعه شروع می
تر شد. اگر او راه توطئۀ عملی را در پیش دانشجویی از دانشگاه اخراج شده بود، در اعتقاد خود به ترور راسخ

، چنین 1887دلیل آن بود که پس از فاجعۀ یکم مارس علت مالحظات اصولی نبود، بلکه بهنگرفت، به
تجربه و بدون هم از نظر جسمانی غیرممکن گردید. افراد انقالبی بی ی وهایی هم از نظر روانکوشش

به محیط خود، حتی به محیطی مرکب از دانشجویان، بیگانه شده، از یکدیگر  چنانآناندازی از آینده، چشم
ای فکر، برجدا افتاده بودند که حتی یک دست تنها هم در راه اقدامی عملی بلند نشد. راه قدیمی قشر روشن
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های جدید هنوز کشف نشده بود. ندای رزم از هیچ جایی به همیشه با پنج قبر دانشجویی مسدود شد. راه
یافته و نزول تشدید اهی برادر بپردازد. ارتجاع  خوچگونه به امر کین دانستنمیرسید. والدیمیر گوش نمی

که خواهیم دید، او از این تأخیر  طورهمانفکران، کار مرد جوان را دچار تأخیر کرد. سیاسی قشر روشن
خوبی استفاده کرد.به



 

 آغاز تدارک
کردند. دلیل "بهداشت سیاسی" باید به "شهرهای خود" تبعید میدانشجویان اخراجی از دانشگاه را، به

تقریب ثلث کل زندگی خود را گذرانده بود، ولی والدیمیر، در سیمبرسک، شهری که در آن هفده سال، به
سابق پدربزرگش  شاوندی نداشت. ولی از روی خیرخواهی به او اجازه داده شد که برگردد به ملکدیگر خوی

 که بود. در دسامبر عازم کوکوشکینو شد م آن ملک را به ارث بردهجپنمادرش، ماریا الکساندرونا یک ؛کلنب
نظر غیررسمی پلیس در آنجا زندگی از غازان حدود سی میل فاصله داشت. قرار بود تا پاییز سال بعد تحت

م ربه ج -خواهر به سیبری تبعید شود پیش از او به آنجا رسیده بود. نخست قرار بود  ترشبزرگخواهر . کند
ی غیورانۀ مادر، محکومیت او به تبعید هاولی در نتیجۀ کوشش -ر دلیل دیگآنکه خواهر الکساندر بود و نه به

های اتفاق بچهنظر رسمی پلیس تخفیف داده شد. ماریا الکساندرونا پس از مدتی بهدر کوکوشکینو، تحت
ها بود های سرد و بدساخت که متعلق به یکی از خالهاز غازان وارد شد. خانواده در یکی از جناح ترکوچک

ها نشان دهند. هر از چند وقت، کردن با اولیانوفاشتیاقی به آشنایی پیدا دتوانستننمیها ساکن شد. همسایه
های ه آیا عنصر جانی سرجای خود هست یا خیر. خالهکآمد تا ببیند و می شدمیسروان پلیس سوار اسبش 

م کردند و ماجرا تمازده، طبق معمول با چایی و مربا و شاید گیالسی کنیاک از سروان پذیرایی میوحشت
کوکوشکینو  درها . زمستانشدمیای گمنام نیز پیدایش های بسیار زیاد پسرخاله. در فاصلهشدمی

آهی پنهانی  درپوشاند. ماها را برف می، خانهکردمیکشید، طوفان فریاد بخش بود. باد زوزه میآرامش
دیمیر زندگی خود را نابود کند. باالخره چرا باید وال دادند:گاه با سرزنش سر تکان میها گهکشید، خالهمی

 کردند.آیا آنچه برای ساشا اتفاق افتاد کافی نبود؟ با وجود این از بردن نام ساشا امتناع می

، کردمیاش را وقف کودکانش ناپذیر عشق بود و توجهوالدیمیر بزرگ شد و نسبت به مادرش که منبع پایان
، پس از تجربۀ کردمیرش با دیگران فرق لت سرشت متغیعهمیشه به که کمال مواظبت را نشان داد. آنا

انتظار آنکه بداند از روزی به روزی به، بیکردمیدر بدبختی زندگی  تر هم شده بود. خانوادهزندان عصبی
در  که های یک دایی مردهای قدیمی بود پر از کتابچه وقایعی باشد. خوشبختانه در این جناح خانه، قفسه

های زیادی" تورگینف، هایی اغلب از همان نوع "آدمآمد. چنین داییشمار میزمان حیاتش بسیار باسواد به
ها هنگام مرگ دویست جلد کتاب پراکنده و شدند. این داییدار پیدا میهای زمیندر بسیاری از خانواده
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گذاشتند. والدیمیر با ان به ارث میمقداری مجلۀ قدیمی روسی برای دختر یا پسرهای برادر و یا خواهرش
ها آشفته بود. انتخاب کتاب لزوماً دورۀ مطالعۀ "جدی"  نینخستاش رفت. این قفسۀ کتاب دایی به سراغولع 

 های جوان در عطش تمام سرگردان بود.تصادفی بود. راهنمایی در کار نبود. چشم

ای که مسئلۀ بار با مبارزهی گذشته، نخستینهاوالدیمیر هنگام آشنایی پیدا کردن با مجالت مترقی سال
های نگاری دههروزنامه درباره  بود، تماس پیدا کرد. اطالعات او  وشت اقتصادی روسیه را در برگرفتهسرن

ها تعاقبًا در مباحثه با پوپولیستم -د های بعدی نیز به تکمیل آن ادامه داکه در طول سال – 1870و  1860
نویسنده، بسیار مفید واقع شد. ولی این قفسه کتاب دهکده کافی نبود.  عنوانبهی او هاو در نخستین کوشش

او به کتابخانه غازان متوسل شد. در ضمن، خانواده به یک روزنامه مشترک شد، با احتمال زیاد روسکی و 
طول همین  درخشید. به ظاهر درزده می، وحشت1880 دهه  آلود لیبرالش از خالل فجر که برق مه دوموستی

نری پیچیده ه -ت روزنامه خواندن را یاد گرف بارنینخستده ماه اقامت در کوکوشکینو بود که والدیمیر برای 
که بعدها والدیمیر در آن استاد شد. تماس برقرار کردن با جهان خارج، لحظات خوشی بود که همه به انتظار 

ای مهم بود. این نیز روزنامه و نامه، همیشه حادثه شده، محتوای کتاب ونشستند: رسیدن زنبیل بافتهآن می
های شاگردی. تنها یک بار کوشید به یکی از همکردنمیگفتنی است که والدیمیر در این زمان با کسی مکاتبه 

ای بنویسند و طی  آن دشمنان خود را مفتخر به تصادم اخیر خود با مقامات دانشگاه نامه درباره  سابقش 
، با او بر سر اینکه حماقت کردمیمدام احتیاط  که تربزرگهای لفظی بکند؛ ولی خواهر گرفتن تودهنی

، و والدیمیر با وجود اینکه عمیقًا از کردمیخواهد بود که خود و مخاطبش را به خطر بیندازد، جروبحث 
ذت برده بود، ای که سخت از نوشتنش لبه منطق دیگران نفرت داشت، سرانجام از فرستادن نامه شدنمیتسل

 .منصرف شد

، هر طور که شده بود، والدیمیر توانست رسیدمیست که از غازان شده پُ ی و زنبیل بافتهیدا کتاب ۀبا قفس
 سرعتبه -ت یافهای خانواده داشت التیام میخود را در کوکوشکینو به پایان ببرد. زخم نظرتحتروزهای 

. سوار سورتمه دادمیدیمیتری درس  ترشکوچکها و به کندی پیش مادر. والدیمیر به برادر در میان بچه
گشت. رفت؛ لکن بدون موفقیت برمی، و تفنگ به دست، به شکار خرگوش و حیوانات دیگر میشدمی

رگز قلبًا یک شکارچی مثل دو برادر دیگرم، او ه»نویسد: عدم موفقیت والدیمیر در شکار، آنا می درباره  
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توان با این گفته موافقت کرد. لنین در واقع شکارچی پرشوری بود، ولی بیش از حد دشوار می« نبود.
حوصلگی مانع خود را تسلیم انضباط کند. بعدها نیز همان کم توانستمیحوصله. در این کار، دشوار کم

 .ه شهامت در شکار دست یافتاز این شد که شکارچی خوبی شود، گرچه در تبعید تا حدی ب

خود بهار عمر  که شدمیساله ، نخستین بهار والدیمیر در خارج از شهر. داشت تازه هجدهفرارسیدبهار 
همه طبیعت را دوست داشت، و دوست داشت که چرا ساشا آن کردمیاست. اکنون باید بهتر از گذشته درک 

زادگانش برگشتند و خانواده به بهبود یافتن خود دگان و خالهزاییکه در تنهایی بدان بیندیشد. در تابستان دا
جمعی بود و بازی شطرنج و آواز و های دستهرویادامه داد. کوکوشکینو دوباره زندگی را از سر گرفت؛ پیاده

جمعی. در میان خویشان تابستانی کسی نبود که ارزش تبادل افکار پیرامون موضوعات پردردسر شکار دسته
کند.  بدلوردزادگان با گستاخی، شوخی ییزادگان و دابا خاله توانستمیه باشد. با وجود این، آدم را داشت

 کامالً ولودیا  رکانه  یز خنده  نشسته و هدفهای بهدر برابر طعنه»تر از والدیمیر بودند، اما گرچه آنان مسن
 «.بیچاره بودند

والدیمیر، در ماه مه، یعنی پنج ماه پس از اخراج از دانشگاه کوشید دوباره وارد دانشگاه شود. رئیس 
مدارس منطقه در غازان گزارشی برای وزیر نوشت و در آن این نکته را روشن کرد که دانشجوی سابق اولیانوف 

او را از نظر اخالقی و  تواننمیاش در حال حاضر های برجسته و قدرت تحقیقی عالیبا وجود لیاقت»را 
که مدیر امید خود را از  دهدمینشان « در حال حاضر»عبارت «. سیاسی، شخص قابل اعتمادی شمرد

این همان برادر اولیانوف »دست نداده بود. مدیر اداره، بدون آنکه گزارش را تا آخر بخواند، در حاشیه نوشت: 
متقاضی برادر »به قسمت آخر سند نگاه کرد و دید که و بعد از آنکه « نیست؟ و از اهالی سیمبرسک.

وپرورش وزیر آموزش«. تحت هیچ شرایط پذیرفته نشود»، در زیر نامه نوشت: «شده استاولیانوف  اعدام
ارمنی »نویسد که او یک می حالدرعینداند، و می« مردی نجیب و نیک»او را  36بود. ویت کنت دلیانوف

جهت مدبرانه در نوسان بود. در مورد اولیانوف نیازی نبود که مدبرانه در نوسان  بود که به هر« مزاجدمدمی
 .سادگی تقاضا را رد کردباشد؛ وزیر به
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دلیانوف رابطه برقرار کرد. پیش از آنکه جواب منفی و حتمی با دو ماه بعد ماریا الکساندرونا به نام خود 
 ادامه  ه وزارت داخله تا به او اجازه داده شود که برای برسد، والدیمیر تقاضایی نوشت ب« مرد نجیب و نیک»

 وسیله  بهپلیس در مورد دادن گذرنامه به خارج قباًل  اداره  تحصیالت به خارج برود. خبر جواب منفی رئیس 
ناپذیر مادر، به های خستگیکوشش یه  ساپلیس غازان فرستاده شده بود، به دلیل اینکه تا آن موقع، در 

 یاستثنابه، 1888ازه داده شده بود که بار دیگر در غازان اقامت بگزیند. اعضای خانواده در پاییز والدیمیر اج
 .آنا کمی دیرتر اجازه یافت د وکنن مکاننقلآنا، اجازه یافتند که به غازان 

لی از زمان مرگ ایلیا نیکالیویچ اولیانوف، خانواده با مستمری پدر زندگی کرده بود. هزار و دویست روب
ای به آن بود، ولی با خانواده ایمالحظهقابل، در والیات پول دادمیداری به زن بیوه و فرزندان او که خزانه

انداز آنان جویی بکنند. پولی که از فروش منزل سیمبرسک به دست آمده بود، پسبزرگی، الزم بود که صرفه
. ماریا الکساندرونا در اطراف شهر آپارتمانی گرفت با یک بالکن و باغی در باالی تپه. در دادمیرا تشکیل 

ها را اشغال کرد و با استفاده پایین، به دالیل نامعلوم دو آشپزخانه بود. والدیمیر یکی از این آشپزخانه طبقه  
بود. از اخراج دانشگاه تا هایش پرداخت. برای او دوران تدارک شروع شده از این خلوت نسبی به کتاب

ولگا، در کوکوشکینو،  کرانه  شش سال طول کشید. در اینجا، بر  تقریباً برای کار انقالبی،  پترزبورگعزیمت 
های حساس نویس، آن سالدر غازان و بعدها در ایالت سامارا بود که لنین  آینده شکل گرفت. برای تذکره

 .ها دشوارتر از هر چیز دیگر استبررسی آن حالعیندر، بسیار جالب است ولی 1893و  1888بین 

همچون  که هاهای پلیس مخفی وجود دارد. این گزارشتمام حرکات جسمانی اولیانوف گزارش درباره  
کنند، مسیر خارجی حرکات او را روشن کرده، نویس حرکت مییک تذکره نقشه  های کوچک بر روی پرچم

ق را آسان هنوز شروع به نوشتن  که تدارک دوره  . ولی برای مسیر درونی والدیمیر در آن گردانندتر میکار محق 
تا حدی  که هایی به طور پراکنده وجود داردشهادت آنجاوینجااهایی وجود ندارند. نکرده بود، چنین پرچم

ع جعلی است. در کنار او هیچ نو سادگیبهها شکل است و برخی آنها بیجالب است، لکن این شهادت
 درباره  که  ترشبزرگگری مواظب نبود، جز خواهر شخص بالغ از نظر سیاسی، یا راهنما و یا حتی مشاهده

والدیمیر با او در تماس بودند، و  هاییشاگردهم، به ما گفته است. فقط توانستمیرشد برادرش، هر چه 
آنکه یادگاری در اند، بیخارج شده آنان در اصل مثل شاگردان او بودند. عالوه بر این، اکثر آنان از صحنه
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نویسندگی ظاهر نشد. از مسیر تحول او  صحنه  بر روی  1883سر گذاشته باشند. والدیمیر تا سال پشت
 .اشهای شخصیهایش و نه حتی نامههیچ سندی باقی نمانده، نه طرح دقیق کتاب

های حساس در زندگی لنین، یلیزاروا کمبود مطالب مربوط به این سال درباره  در برابر این شکایت مکرر 
و به بحث  کردمیخواند، مطالعه به هر طریق، چیز زیادی برای گفتن نیست. او می»پاسخی دارد: 

که یلیزاروا، از خارج شاهد زندگی  کندمیتر لحن عصبی این کلمات این نکته را فقط روشن« پرداخت.می
 درباره  و  کردمیخواند، چه مطالعه که برادرش چه می شودنمیر بود. برای او، این سؤال مطرح فکری والدیمی

مارکس،  مطالعه  خلق چه بود؛ تحت نفوذ  اراده  پرداخت. رفتار او نسبت به پوپولیسم و چه چیز به بحث می
دبیرستان  مدرسه  ر ؟ خالصه: آن پسشدمیمشاهدات، برخوردها و تأثیرات خصوصی چگونه رفتار او عوض 

از قید مذهب ارتودوکس شرقی آزاد شده بود، و از  تازگیبههنوز با سیاست فاصله داشت، و  که سیمبرسک
عیار، یک ولگا، یک مارکسیست تمام دورافتاده  برد، چگونه در آن ایاالت خواندن تورگنیف آزادانه لذت می

ه همان اندازه از زندگی داخلی والدیمیر دور ماند که ناپذیر و یک رهبر آینده شد؟ آنا که بانقالبی شکست
« اسامی دوستان او را به یاد ندارم.»نویسد: های الکساندر دور مانده بود، میهقاز محفل عال از آن ترپیش

 ر.شاهد به تحول فکری والدیمی ترینیکنزدو به همین دلیل است محتوای ضعیف و ناموفق این 

بسیاری از  1890 دهه  استثنائی نداشت. در آغاز  جنبه  یمیر، بدون شک جهت عمومی رشد فکری والد
افراد نسل جوان قشر روشنفکر به ناگهان به سوی مارکسیسم حرکت کردند. علل تاریخی این حرکت نیز 

بستی که مسیر مستقل انقالبی داری؛ بیداری پرولتاریا؛ بنچندان اسرارآمیز نیست: تغییر روسیه به سرمایه
الشعاع تاریخ قرار بگیرد. باید نشان رو دید. ولی یک زندگینامه نباید تحتوشنفکر خود را با آن روبهقشر ر

اش بدهیم که نیروها و تمایالت عمومی تاریخی در وجود فردی خاص با تمام صفات و کیفیات شخصی
ا در روسیه، آثار هبه چه صورتی منکسر شده است. تعداد اشخاصی از مردان و زنان جوان که در آن سال

کردند. لکن تنها یکی از خواندند، چندان کم نبود؛ برخی از آنان در سواحل ولگا زندگی میمارکس را می
ها و احساسات خود عقاید مارکس را در گوشت و خون خود جذب کرده، اندیشه مجموعه  آنان موفق شد که 

د را استاد آن گرداند و آن عقاید را همچون افزاری در را تابع آن گرداند و سرانجام بر فراز آن قد علم کند، خو
دست خود به کار گمارد. این مرد جوان والدیمیر اولیانوف بود. گرچه اسناد الزم برای طرح مسیر رشد 
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چندان هم نومیدکننده نیست. برخی  نویسنامهیزندگالوصف وضع تدارکاتی او بسیار کم است، مع
های توان مسیر حرکت معنوی او را ترسیم کرد. در مورد شکافآن می یله  وسبههای مهمی هست که نشانه

متوسل خواهیم شد، ضمن اینکه اطالعات الزم را در اختیار  شناسانهروان یشه  اندموجود در این نقشه، به 
 .یابی بکندها را ارزشگذاریم تا او خود آنخواننده می

افتادگی به افتاده به زندگی خود ادامه داد، گرچه این جداجدا کامالً خانواده در غازان به همان صورت 
های آخر اقامت در سیمبرسک نبود. ماریا الکساندرونا از یک محیط بریده بود، اما هنوز محیط ماه ۀانداز

با یلیزاروا ازدواج  خواستمیزیست. های خود و خارج از خانواده میدیگر را کشف نکرده بود. آنا در اندیشه
وارد نبود. او برخی از آشنایان قدیمی خود را پیدا کرد و از طریق آنان آشنایان والدیمیر به غازان تازهکند. 

دانیم او کسی را به منزل نیاورد. حتی در روزهای دبیرستان نیز جدیدی به دست آورد. تا آنجا که ما می
خود را از حضور میهمانانی که مورد  ه  خانوادمیهمانی به منزل نیاورده بود و از زمان اخراجش از دانشگاه، 

. کردمیاش ایجاد کنند، حفظ سوءظن  سیاسی بودند، و از هر نوع مزاحمتی که ممکن بود آنان برای خانواده
الکساندر  خانواده  عالوه بر این، جوانانی که تمایالت رادیکال داشتند، برای فرار از توجه پلیس باید از 

 .داولیانوف اجتناب کرده باشن

طور که آن که بینیمخلق را می اراده  یکی از اعضای قدیمی  در میان آشنایان جدید والدیمیر، نام چتورگوا
خلق  اراده  « میراث»نویسد که لنین بود. یلیزاروا می« مندعالقهبسیار »برایمان نقل شده، مرد جوان به او 

ورد یکی از اشتباهات تاریخی معمول خود را رد نکرد. با وجود این، او آشکارا در این م کلیبهقدیم را 
، در واقع بعضی کردمیانقالبی را ارزیابی  گذشته   متشکله  های های بعد، وقتی که لنین بخش. در سالکندمی

رحمانه علیه تزاریسم را پذیرفت. بی مبارزه  گری، و های توطئهخلق از قبیل مرکزیت، تاکتیک اراده  از اصول 
ای انتقادی بدان ، تنها به این دلیل بود که هنوز با روحیه«رد نکرد»، او این میراث را 1888ولی اگر در سال 

ها و تمایالت در ذهن او مشخص نشده بود. از نظر دیگران، و نیز از نظر نزدیک نشده بود. هنوز اندیشه
نگریست ا را طوری میالکساندر اولیانوف  قهرمان و شهید بود. او چتورگو ترکوچکخودش، او هنوز برادر 

 .تجربهسربازی است بیسربازی است سراسر پوشیده با جای زخم، و خود تازهکه انگار کهنه
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اش، کارل مارکس، تماس پیدا کرد؟ الکساندر سرمایه را در والدیمیر چگونه و چه وقتی با معلم آینده
اعتنایی نام مارکس از آن قلمرو بی آخرین تعطیالتش خوانده بود. در رابطه با سرنوشت برادرش، ممکن است

والدیمیر  یشاگردهماند، در برابرش سبز شده باشد. یکی از دوستان ها سکنی گزیدهکه در آن بسیاری نام
هر دو در سال آخر دبیرستان بودند، کوشیدند سرمایه  که که پس از مرگ الکساندر، او و والدیمیر کندمینقل 

اندازد، فقط ای از تردید میسایه تربزرگبر آن خواهر  که را از آلمانی به روسی ترجمه کنند. اگر این خاطره
ای اتفاقی داشته و از صفحات اول تجاوز حافظه نباشد، باید گفت که این کوشش جنبه ساده  یک اشتباه 

 عهده  توانستند از چطور دو نوجوان دبیرستانی می»نویسد: می یدرستبهکه یلیزاروا  طورانهمنکرده است. 
است،  اعتمادترقابلاشتباهات مربوط به وقایع و حقایقش،  رغمبه که یک شهادت دیگر« چنین کاری برآیند!

، بر اساس گفتگوهایی 37. رادککندمینخستین آشنایی لنین با آثار مارکس را به تقریب در سال بعد تعیین 
والدیمیر ایلیچ، وقتی که هنوز »نویسد: که با لنین در اروپای غربی در دوران جنگ جهانی اول داشته، می

 بار نام مارکس به گوشش خورد.خلق شد. در آنجا نخستین ۀن بود، وارد یکی از محافل ارادشاگرد دبیرستا
ای خواند که در آن عقاید خواه شد، مقالهوکرات مشروطهبعدها یک دم که یکی از شاگردان به نام مندلشتام

نیرومند انقالبی به چشم ایلیچ  نظریه  . انگار از میان مه، ... بسط داده شده بود «گروه آزادی کار»مربوط به 
ولی این همه، « خورد. جلد اول سرمایه را به دست آورد و همین جلد جهان خارج را در برابر او عیان کرد.

راجی دانشگاه سیمبرسک، بلکه در غازان اتفاق افتاد؛ والدیمیر نه شاگرد دبیرستان، بلکه دانشجوی اخنه در 
اند، لکن تردیدهای بزرگی مانندش کردهداستان باید گفت که گرچه تا حدی افسانده ۀبود. در مورد بقی

شتام، قاضی لیبرال آینده ه نام مندلب -ص بخصو رابطه  ر این د -ه بار است کانگیزد. این نخستینبرنمی
خوریم که در جوانی در واقع سرخک مارکسیسم را هم گرفت. چنین ماجرای جالبی را رادک فقط برمی

که برادر تروریست به سوی  کندمیخلق این حقیقت را تأیید  ۀاو به اراد ۀنین بشنود. اشاراز خود ل توانستمی
 .این محیط کشش داشت

گر تصور کنیم، تا چه رسد به سازمانی با وجود این، اشتباه خواهد بود اگر محفل غازان را سازمانی توطئه
 و -د پلیس بو نظرتحتتروریستی. این محفل شاید فقط عبارت بود از چند جوان که به دور شخصی که 

بار نام نکته که لنین نخستین این درباره  رد آمده بودند. اگر حرف رادک را گ -ا شاید به دور همان چتورگو
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 ترجمه  باید داستان مربوط به کوشش برای  تنهانهقبول کنیم،  دقیقاً خصوص شنید، مارکس را در آن شب به
 1886سرمایه در سیمبرسک را جعلی تلقی کنیم، بلکه باید این نکته را هم مسلم بدانیم که در تابستان سال 

، گذراندمیقطوری که الکساندر ساعات عصر خود را بر سر آن  ای به کتابوالدیمیر کوچکترین عالقه
، زدمیخواند یا شطرنج غیرممکن در این نیست. موقعی که شاگرد مدرسه تورگنیف می چیزهیچنداشت. 

 .سپرده باشد خاطربهاش را ممکن است به آسانی به جلد کتاب نگاه کرده باشد، بدون آنکه حتی نام نویسنده

؛ بسیاری از این شدمیدوازده نسخه از چاپ اول روسی سرمایه پیدا در شهر دانشگاهی غازان شاید ده
آوری شده بود. کتاب مدتی های خصوصی جمعهای عمومی و یا هنگام تفتیش آپارتمانها از کتابخانهنسخه

 قفسه  موفق شد این گنجینه را از  بود نایاب شده بود. ما هیچ راهی برای فهم این نکته نداریم که آیا والدیمیر
خلق، و یا از شاگردان محلی. شاید  اراده  به دست آورد، یا از طریق اعضای تبعیدی  کردهیلتحصپنهانی یک 

بار، یا از طریق ماندلشتام و یا از طریقی دیگر به سوی ای از سرمایه بود که او را نخستینجستجو برای نسخه
 .شانداش کاولین محافل مارکسیستی

به هر طریقی که این اتفاق افتاده باشد، باید گفت که دانشجوی اخراجی از دانشگاه امپراطوری، تبدیل 
زندگینامه حاضر است قیمتی گران  یسنده  نوچه دانشجویی!  د وبه دانشجوی دانشگاه مخفی مارکس ش

اضافی  آشپزخانه  امی که او را در بپردازد تا فرصتی به دست آورد که نگاهی دزدانه به لنین جوان بیندازد، هنگ
آپارتمان غازان نشسته، مشغول خواندن فصل اول سرمایه است. وقتی که در غروب، آنا از دور پیدایش 

هایش را در خود مثل الکساندر اندیشه توانستنمی. والدیمیر دادمی، والدیمیر آنًا او را مخاطب قرار شدمی
داشتند که دیگران را مطیع آن کردند و او را وامیود، مطیع خود میها، او را مسحور خخفه کند. اندیشه

با  کهدرحالیهای قدیمی، شده با روزنامهها بکند. نشسته بر روی اجاق سرد آشپزخانه، و محاصرهاندیشه
 .دادمیتوضیح  ترشبزرگ، رموز ارزش اضافی و استثمار را برای خواهر دادمیهایش را تکان خشم دست

دانیم. آنا یلیزاروا، شاید به حدس جست، بسیار کم میاز آن محفل غازان که والدیمیر در آن شرکت می
خواندند و های خوب میچند نفر دانشجو با هم کتاب« رهبر قدرتمندی در آن محافل نبود.»نویسد: می

 جنبه  این مطالعات  1889بهار  رسد که در اواخرکردند. به نظر میآنچه خوانده بودند، تبادل نظر می درباره  
سرمایه  مطالعه  ها موفق شده بود که در ها غایب بود. در آن ماهتری پیدا کرد. والدیمیر بیشتر غروبمنظم
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قطاران خود در توانیم با اطمینان حدس بزنیم که او در میان همطور کلی بلوغ پیدا کند. میپیشرفت کرده، به
. در این گرفتمیرهبر غیررسمی این محفل، وظایفش را جدی  عنوانبهو این محفل، نفر اول شده بود، 

 .گشتزمان، او هنوز دنبال راه می

بود.  محفل فدوسیف ترمهمتر و در شهر دانشگاهی چند محفل از این نوع وجود داشت. از همه جدی
مرد، واقعًا شخصیت  1929بار در سال به دنیا آمده بود و به طرزی مصیبت 1869رهبر این محفل که در سال 

ای بود. هنگامی که هنوز در کالس هشتم دبیرستان بود به علت ترویج عقاید انقالبی در میان برجسته
رفقایش، از مدرسه اخراج شد. این درس او را عالج نکرد؛ بلکه برعکس او را مجبور کرد که کار خود را 

اش در مسائل انقالبی در جوانی رغمیعلفدوسیف »تر کند. یک افسر ژاندارمری محل گزارش داد: گسترده
کوچک غیرقانونی داشت  کتابخانه  محفل فدوسیف یک « دارد. ایمالحظهقابلمیان دانشجویان محلی نفوذ 

حال، این اقدامی بود بزرگ و . برای آن روزهای ساکت و بیبود زیرزمینی خود را ایجاد کرده چاپخانه  و 
 .جایی نرسید جسورانه، گرچه، بدون شک به

ها شرکت این طرح چیزهایی شنیده بود ولی در آن درباره  به محفل درونی تعلق نداشت،  که والدیمیر
، بلکه خطرهای دادمیراه انقالبی را به او نشان  تنهانهمطالعه کند. سرنوشت الکساندر  خواستمینکرد. او 

ها ین اندیشها -ن توجهی مطلق شهید شدتن، از روی بیخود را به جلو انداخ کلهآن را نیز به او گوشزد کرد. با 
های نخستین به او بیگانه بود. در او نوعی آگاهی نسبت به اهمیت خویش، پیدا شده بود. حتی در آن سال

. البته، نه به علت فقدان شور و هیجان. ولی قدرت شدمیآلود داشت آماده شتاب و بدون حرکات تباو بی
او بود و همین صفت او را بدل به رهبر دیگران  ۀشور و هیجانش یکی از صفات برجستاو در کنترل کردن 

 .کرد

اعتقادات سوسیال دمکراتیک والدیمیر  نآغاز شکل گرفت»آنا یلیزاروا، بدون کوچکترین شاهد عینی 
ت. ولی معناسبی تقریباً « آغاز شکل گرفتن»داند. آن فرمول محتاطانه می 89-1888را در زمستان « ایلیچ

انتخاب کرده  1887که لنین راه سوسیال دموکراتیک را در همان سال  ترکوچکالاقل از این اعتقاد خواهر 
 نظریه  نیز به پیشواز حوادث رفته است. او هنوز فقط  تربزرگایم. لکن، خواهر بود، مقداری فاصله گرفته
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شناختند. ها هم آن را به رسمیت میلیستالقاعده، پوپو، چیزی که علیکردمیاقتصادی مارکس را مطالعه 
زیادی  فاصله  ، ولی هنوز با گرفتن نتایج الزم سیاسی کردمیتر از دیگران این نظریه را مطالعه والدیمیر جدی

. آنا یلیزاروا شودمیای، گرچه به صورت غیرمستقیم، با روابط او با فدوسیف اثبات داشت. این نکته تا اندازه
 تقریباً های میزان» مسئله  چرا که «. الزم نیست که به تأثیر یکی بر دیگری معتقد باشیم»معتقد است که 

 تربزرگه یکی، فدوسیف، یک سال ک -ا مطرح است. از نظر ما الزم نیست که ظرفیت دو جوان ر« مساوی
آنچه  تاریخ حرکت در جهت سوسیال دموکراسی مطرح است. مسئله  ا هم مقایسه کنیم. ب -د از دیگری بو

دانیم این است که از این دیدگاه او از اولیانوف بسیار جلوتر بود. بنا به قول ماکسیم گورکی از فدوسیف می
، فدوسیف به این کردمیوآمد و در محافل رادیکال رفت کردمیهای ولگا زندگی ها در کرانهکه در آن سال

ثر پلخانوف، اعالم کرده بود. این حقیقت است ، ا«اختالفات ما»، پشتیبانی خود را از 1887زودی در سال 
نیست؛ لکن در این  اعتمادقابلگورکی چندان  حافظه  ، شودمیو تواریخ مطرح  هااندیشه مسئله  که وقتی 

نویسد: کنند: الالیانتس، دانشجوی سابق غازان میمورد شهادت او را، غیرمستقیم، معاصرانش تأیید می
لنین، چند سال پیش از « .کردمییک مارکسیست داشت بلوغ پیدا  عنوانبه[ فدوسیف 1888در آن زمان ]»

ن. ای. فدوسیف یکی از نخستین کسانی بود که وابستگی خود را »مرگش، در مقابل سؤالی نوشت:  ا 
، 38عالوه بر این، تحت نفوذ سوسیال دموکرات قدیمی، اسکورتسوف« تمایالت سوسیالیستی اعالم کرد.

خلق را محکوم کرد، و این موضعی بود که قاعدتًا در آن  ۀهای تروریستی ارادطعیت تاکتیکفدوسیف، با قا
همین نکته بود که باید مانع بزرگ راه برادر الکساندر  دقیقاً گرفتند. ها محافل مارکسیستی مطلقًا نمیسال

 اولیانوف شده باشد.

تبلیغاتی فدوسیف بود که والدیمیر گام های تصور کرد که در رابطه با فعالیت توانیمکامل  ینانبا اطم
سرمایه را دریافت  باارزشکه از همین محافل بود که او جلد  رودمیاحتمال . در عالئق مارکسیستی گذاشت

را  ام اقامتش در غازان حتی یکبار هم اومطول ت و در، وجود این والدیمیر با فدوسیف آشنا نشد کرد. با
این واقعیت که . از گروه او که کمتر درگیر بودند تماس نزدیک برقرار کرد ییگرچه با اعضا د؛مالقات نکر

اند، نیازمند توضیح است. لنین خودش کمتر توجهی نکرده نویساننامهیزندگو  یساننوخاطرهبدان 
را ، ولی در زمان اقامتم در غازان شخصًا او غازان اسم فدوسیف را شنیده بودم "در زمان اقامتم در :گویدیم

با کسانی  ترنزدیکو رابطه  ییپیدا کردن آشنا به دنبالها خواهیم دید که لنین همیشه مالقات نکردم." بعد
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، قرار بود او با همین فدوسیف درباره موضوعات نظری عقیده بودند. مدتی کوتاه بعدهم بود که با او
خصًا و حتی سفر مخصوصی به شهر والدیمیر بکند و سعی کند فدوسیف را ش مارکسیسم مکاتبه کند

؟ ود، لنین نخواست با او آشنا بشودآسان ب همهآنآشنا شدن با فدوسیف  که . پس چرا در غازاندمالقات کن
در محافل  که چرا او از فدوسیف دوری کرد؟ این عقیده که خود فدوسیف: خواهد بپرسدتا حدی آدم می

گری، از آشنایی مربوط به توطئه لیبه دالمارکسیستی آن دوران، موقعیت اصلی و مرکزی داشت، " مینی"زیرز
، کندمی ، از اهالی غازان، تعریف*که گریگوریف طورهماناست.  یرمحتملغبا لنین اجتناب کرد یکسره 

 سوی دیگر والدیمیر   مخفیانه." از صورتبهنه کاًل " نام فدوسیف، در میان جوانان شهر شهرت داشت، و
-از آن بود که فدوسیف نادیده تریقو اعتبارنامهتروریستی اعدام شده بود. این  اخراج شده از دانشگاه، برادر  

ًا پرهیز کرد. با مطالعه سرمایه ابد ییتر این محتمل است که والدیمیر، خودش از آشنااش بگیرد. بسیار بیش
به حد کافی زمینه نداشت تا از آن سنت  حالدرعینخلق قطع رابطه کند.  ۀهای ارادقصد نداشت که با سنت

. اگر بر این نکته بیزاری والدیمیر از ددفاع کن کردمیدر برابر انتقادات سوسیال دموکراتی که ترور را رد 
 شودمین عقاید همسن و ساالن خود را هم بیفزایید، درک این نکته روش یژهو، بهشدن به عقاید دیگرانتسلیم

در مقابل حمالت رقیب قرار  رسیشپکه خود را به طور  داده باشدکه چرا والدیمیر ممکن است ترجیح 
های فدوسیف ها و بحثندهد. از طریق سایر اعضای این محفل خود را به حد کافی در جریان اندیشه

های بعد لنین باشد. در ساله اشتد هم در نظر ها راآن دادمیکه به مطالعه خود ادامه  طورهماندید تا می
شدید  یخوددارمتوسل شد. این نکته بیش از هر چیز به  آمیزیاطاحت ییهای شناساها به این قبیل شیوهبار

. صحت روانی این شودمیبه زرنگی تعبیر  یزهر چصفتی که بیش از  به وجودو هم  دادمیاو شهادت 
عواملی چند در تأیید این گفته  یزودبهالبته  و -م ا پیش بکشیکه این فرضیه ر دهدمیما اجازه ه حدسیات ب

تمایالت انقالبی والدیمیر  1891تا  1887های از سال یعنیه دستکم برای چهار سال، ک - یافت یمخواه
بریدن از هدف و راه برادر  یبه معنا، مطالعه او در مارکسیسم، برای او رنگ سوسیال دموکراتیک نگرفت و

 نبود. تربزرگ
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خلق  ۀتخاب بین سوسیال دموکراسی و ارادان ۀمسئلبه  توانستنمیبدون مطالعه آثار پلخانف، والدیمیر، 
که  کندمین آثار لنین، با ایقان این نکته را بیان حتی به طور جدی بیندیشد. البته کامنف، نخستین مدو  

گشت، "بدون شک می دستبهدستزان در آن زمان در محافل رادیکال غا که های گروه آزادی کارنوشته
نداریم. والدیمیر فقط هفت ماه در غازان  اصالً . ما چنین یقینی شده بودوالدیمیر ایلیچ خوانده"  ۀلیوسبه

ماند. نام پلخانف هنوز برای او مفهومی نداشت. انتشارات گروه آزادی کار، اگر در غازان دست به دست 
 آخرسر د وبود. والدیمیر به حد کافی در سرمایه غرق شده بو وتوکتکهای گشت، فقط به صورت نسخهمی

از این کتاب  توانستمی زحمتبهاو افتاده بود، او  به دستاثر پلخانف ، «اختالفات ما»اینکه، حتی اگر 
با عناصر اقتصاد سیاسی و تاریخ  هاییییآشناجدلی استفاده کند، چرا که کتاب خطاب به مبتدیانی که بدون 

ادبیات سوسیال  باریننخست. در مورد اینکه والدیمیر کی نشده بودنهضت انقالبی روسیه بودند، نوشته 
دموکراتیک روسیه را خواند، عالوه بر حدس و گمان کامنف، یک اشاره مثبت تنها هم داریم: لنین به رادک، 

انگلس را پیش از آنکه از نشریات  *گفت که او سرمایه و آنتی دورینگهنگامی که با هم به گردش رفته بودند، 
شماریم که والدیمیر بود. ما این را یک حقیقت تثبیت شده می آورد، خوانده دستهگروه آزادی کار چیزی ب

 او با آثار ییهمین دلیل، آشناه آورد. ب دستهب 1890، و نه زودتر از پاییز پترزبورگآنتی دورینگ را در 
 1891به مواضع سوسیال دموکراتیک دست پیدا کرد، باید در سال  شدنمیبدون مطالعه آن  که پلخانف

واقعی رشد  ۀهای برجستبخش تواننمیتاریخی،  آوریجانهصورت گرفته باشد. بدون کنار زدن اشتباهات 
سالگی به مطالعه علوم زدهکه این مرد جوان که در نو -ب ولو به تقری - نشان دادو  کرد یینتعوالدیمیر را 

و تا بن دندان مسلح، قد علم کرد.  جوان ییچهار سال بعد، چون جنگجو، چگونه انسانی پرداخت
کنده خواهد شد. فعاًل فقط تکرار  آوریشگفتاز نوعی محتوای  یجتدربههای معین شده در باال اریخت آ

آنکه عمیق  یلبه دل: لنین اعجوبه نبود، نبوغ او جاندار و سرسخت و حتی در بعضی مراحل کند بود؛ کنیممی
کنندگان و خواهران را نصیحت کنیم ، پرستشهانامهیزندگبود. آیا نباید نویسندگان خاطرات، نویسندگان 
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ا داشته باشد. اطمینان داشته باشید جلو نتازانید؛ بگذارید او آهنگ خود رههای کودکانه بکه: لنین را با شالق
 که او سر موقع به راه خواهد افتاد.

زمستانی که در غازان سپری شد، زمان شور سوزان برای بازی شطرنج بود. دو مالحظه بر این شور دامن 
نیروهای جسمانی و فکری خود بود، و ابهام  ۀغرضانیبها و مصرف : جوانی او که نیازمند انواع ورزشزدمی

ای، حرفهغیر بازشطرنج عنوانبهبا خود چه بکند.  دانستنمیدانشجوی اخراجی بود و  ریمیوالدموضعش. 
زیاد در  ۀلصبود، طوری که پدرش را به فا آورده دستهب یامالحظهقابلحتی در دوران دبیرستان مهارت 

 هاغروبتمرکزی ساکت، . در آخرین تعطیالت الکساندر، دو برادر، سرسختانه، با گذاشتمیپشت سر 
از های ضعیف، والدیمیر با بازیکن طورکلیبه، و ترکوچکبازی کرده بودند. موقع بازی با دیمیتری، برادر 

حریف حرکتی را پس بگیرد، روحیه هر دو طرف را  دهدمیاجازه  که را کنندهفیتضعخود آن بزرگواری 
 بینیپیش. برای او مراعات اصول بازی عامل اصلی لذت از بازی بود. عدم قدرت دادنمیسست بکند، نشان 

توجهی قابل تنبیه است نه سزاوار پاداش. یک بازی تمرینی است با تمام تشریفات برای جنگ، و در و بی
 رفت و در منزل قدرت. والدیمیر مرتبًا به باشگاه شطرنج غازان میشودنمیجنگ هیچ حرکتی پس گرفته 

و صفحه شطرنج نگاه کند، بازی کند. در طول آن زمستان، آنا یلیزاروا،  هامهرهآنکه به آزمود تا بیخود را می
ای ترتیب که ساکن سامارا بود مسابقه *بنام خاردین یارحرفهیغاز طریق مکاتبه، بین او و وکیل و بازیکن 

به نقطه حساس رسید: والدیمیر فکر کرد ، سرانجام گرفتمیستال صورت پداد. این دوئل که روی کارت 
ها را است. وقتی که منتظر جواب بود، مهرهای انداختهکه با حرکت آخرش حریف را به وضع نومیدکننده

حریف را نجات دهد. خاردین جوابی  تواندنمی چیزهیچپیش خود قانع شد که  کراتبهچند بار دیگر چید و 
ر با تعجب بدان خیره شد و پس از تجزیه و تحلیل دقیق، این تعجب به داد که والدیمی رمنتظرهیغ چنانآن

تی ح -ا که بازیکن ماهری است." همیشه قدرت ر یراستبهخوب، این شخص " :بدل شد زیآماحترامفریادی 
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. سه سال بعد، قاضی خاردین، کارفرمای کردمیشناسی کشف ا رضایتی ناشی از زیباب -ش در حریف
 اولیانوف، منشی حقوقی شد.والدیمیر 

. والدیمیر شروع به سیگار کشیدن کرد، شاید کندمیخواهر لنین داستان عجیبی از دوران غازان تعریف 
 ریناپذاجتنابهای داری را ابرسرمایه درباره  آلوده های ابرکه در آن بحث جاییتحت تأثیر رفقای محفل، 

که هر مادری باید باشد. موقعی که نطق ماریا الکساندرونا  ورطهمان. مادر ناراحت شد؛ گرفتمیدود دربر 
د درآمدی درباره صحت و سالمت مفید واقع نشد، مادر به این دعوی متوسل شد که چون والدیمیر از خو

های ناکام را امید خاطربه، سرزنش ظاهربهالزم بر خانواده تحمیل کند. والدیمیر ندارد، نباید مخارج غیر
قاطع  به طورباالتر،  از آنکلمات نهفته بود، عمیقًا احساس کرد. فورًا سیگار کشیدن را رها کرد، و  که در این

 تا پایان زندگی.

گوبرنیای سامارا بیفتد مادر را مجبور کرد که در" آنا، وحشت از اینکه مبادا والدیمیر به خطر ۀطبق گفت
 ۀ"مزرع آنکند." داستان آنا ناقص است.  مکاننقل جابدان مزرعه کوچکی بخرد و اجازه بگیرد که در تابستان 

جریبی  225 تقریباً فورًا به اداره پلیس گزارش کرد، عبارت بود از قطعه زمینی  *کوچک" که فرماندار سوربیف
و یک آسیاب بادی: برای اقامت تابستانی، چنین زمینی بیش از حد گنده بود. حقیقت این است که 

پدر مالحظات اقتصادی ماریا الکساندرونا را به این کار واداشته بود. باید به امرار معاش خانواده اندیشید. 
، و گذراندمیوقت خود را به زراعت پزشکی داشت، لکن در کوکوشکینو  ۀماریا الکساندرونا، گرچه حرف

این احتمال هم هست که مادر از نسل مهاجران آلمانی در ولگا بوده باشد که کشاورزانی بودند نمونه. ماریا 
. جای تعجب گرفتمی به عهدههای خانواده را شخصًا ها و باغالکساندرونا پیوسته نگهداری از باغچه

قطعه زمینی بخرد و برای همیشه در آن ساکن شود. تبدیل والدیمیر به  نیست که او به این اندیشه بیفتد که
 .کردمییک مالک و کشاورز انگیزه اضافی بود: چنین کاری او را از وسواس و خطرات سیاسی حفظ 
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دانشگاهی الکساندر، یلیزاروف، دانشجوی سابق  کالسانهمبا یکی از  خواستمیدر آن زمان آنا 
او گذاشته  ۀبه عهدخرید قطعه زمین در گوبرنیای سامارا، سرزمین بومی یلیزاروف،  ازدواج کند. پترزبورگ

و زمینی  این کار برآید ۀبود، توانست با موفقیت از عهد یدارپولشد. یلیزاروف به کمک برادرش که دهقان 
، طلبجاه ییگرابرونسیبیریاکف که خرید.  *سیبیریاکفرا به قیمتی مناسب از یک مالک معادن طال بنام 

، طرفدار آموزش و پرورش و لیبرال چپ بود، قباًل تصمیم داشت که در گوبرنیای سامارا جریان دارپولمردی 
نجامیده بود نی ییجاهای او به های بازرگانی، مزارع تجربی و مدارس نمونه ایجاد کند. این نقشهمنظم طرح

جریب زمین با آسیاب و  225روبل برای  7500بفروشد.  تکهتکهو او مجبور شده بود ملک وسیعی را 
ها، مبلغ هنگفتی بود. این ها در فاصله سی میلی سامارا پرداخت شد. این پول به نسبت آن روزساختمان

الکساندرونا از  سهم ماریا اضافهبهبود،  آمده دستبهبرسک که از فروش خانه سیه شدمیمبلغ شامل پولی 
 های روسیه شدند.داران کوچک جلگهها زمینینو. بدین ترتیب اولیانوففروش زمین کوکوشک

تصویر والدیمیر از  داشتننگهبرای پاک  ظاهربهاقتصادی این عمل،  جنبه  سکوت آنا یلیزاروا درباره 
 حلقه  مناسبات مربوط به مسائل دنیوی زندگی بشر بود. حقیقت این است که این عمل فقط سبب شد که 

. خوشبختانه کروپسکایا حرف و سخنی کوتاه اما بسیار درآورده شودبی از زندگی والدیمیر بسیار جال
رعیتی را اداره کنم. من  ۀخواست که من یک خانمیمادر ": کندمی لدرباره  مسئله نقروشنگر از قول لنین 

این  درباره  ." شدمی یعیرطبیغان داشت روستاییرا کرده بودم، ولی دیدم که نگرفت. روابط من با  امیسع
 شودمیکه والدیمیر بعدًا برای مادرش نوشت، روشن  هایینامه. فقط از روی دانیمنمیواقعه چیز دیگری 

این دو سطر کوچک  خاطربههم ناشناخته نبود. ما  طورکلیبهبرای او  †های آالکایفکاکه معامالت و دشواری
های دانیم که والدیمیر سعی کرده بود در طرحمتشکر هستیم. ما از این جمالت می دوچنداناز کروپسکایا 

ان داشت روستاییمتقاعد شده بود که" روابطش با  اولدستکسب و کار مادرش شرکت کند و از روی تجربه 
حال ان در روستایی." این واقعه از نثر و نظم متصنع درباره ولودیای کوچک و فرزندان شدمی غیرطبیعی
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در  وگذارگشتان بهنگام روستاییهای پسر دبیرستانی با ها در شب، و برخوردتماشای چرای اسب
چرا که در بهار سال فالحتی، گویا فقط همان تابستان اول را اشغال کرد،  ۀاست. تجرب ترمهمکوکوشکینو 

ها اشته شد. ولی این طرحهای فالحتی کنار گذ، والدیمیر اجازه یافت که امتحان بدهد و طبعًا طرح1890
 ۀان را دید، بلکه با آنان رابطروستاییتنها در شخصیت والدیمیر اثر گذاشت. در آن مدت کوتاه، او نه

 صورت یکی نیستند. چیهبهاین دو چیز  د ونیز پیدا کر یوکارکسب

جاور، یک روستای م یان آالکایفکاروستاییداشت و نه کارگر اجیر. فقط با قرارداد با  سازوبرگمزرعه نه 
ه تاشان نه اسب داشتند و نه گاو، زراعت کرد. از سی و چهار خانوار، نُ  آن را شدمیبود که  فقیر و نکبت زده

ای سهنحوی تأثرانگیز کوچک بود؛ مدرههاشان بزمینن خود نداشتند؛ قطعهآ ای هم ازچهارتاشان حتی کلبه
وجود داشت. از یک جمعیت دویست نفری، فقط چهار نفر از  یخورعرق ۀهم در کار نبود؛ فقط یک دک

مردم نه خواندن بلد بودند، نه نوشتن. فقط چند نفر خانوار مرفه  ۀگرفته بودند. بقیچیزی یاد جاییپسران در 
، سروگردنی از این فقر باالتر بودند. آنان نیز نکبت زده بودند، لکن دهکده را تنگ در چنگال خود *کوالک
فقرا.  ۀرحمانبود و با استثمار بی ریپذامکانها کردن با کوالک یکۀبدستسودمند تنها با  . کشاورزی  داشتند

العاده نافذی برای درک تمام اشکال بردگی در روابط ارضی نشان دهد، اگر قرار بود در آینده لنین قابلیت فوق
ین کار نقش چندان کوچکی هم بازی ان آالکایفکا، در اروستاییاو با  اولدستباید گفت که تجربیات 

 است.نکرده

شسته شود و زمین اجاره داده شود، ولی ملک به مدت خانه رعیتی دست ۀالزم بود که از کوشش برای ادار
های هرز آن ها و سکونت آنها، باغ قدیمی که علفجلگه ۀتان استراحتگاه خانواده بود. پهنچهار یا پنج تابس

چندان دور که در آن آدم ، استخر شنا و جنگل نهشدمیی که به جویبار سرازیر را پوشانده بود، پرتگاه
انتخابی  ۀکس گوش. در باغ هرشده بودتمشک بچیند، همه برای یک منزل عالی تابستانی ساخته  توانستمی

تماس با ؛ وحشت از افتاده بوداده از دوران کوکوشکینو کمتر جداخانوخود را برای مطالعه و کار داشت. 
خود را از دست داده بود. با وجود این، در آن اوایل تعداد میهمانان چندان  ۀت اولیخانواده اولیانوف، شد
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آورد که هنگام دیدار افراد اد میۀه والدیمیر را بلجملتی بودن برادران و خواهران منهم زیاد نبود. ماریا خجا
شدند. بیزاری از بیگانگان، و تمایل به ند، در باغ مخفی میبود رفتهدربیگانه، پس از آنکه از پنجره  نسبتاً 

به  هاپنجرهدر روستا که بیگانگان نادر هستند و  ژهیوبهها خاص جوانان است، وارد و خارج شدن از پنجره
متکی نیفتاده بود. لکن ودخهب این جوان   ۀشرم هنوز از چهر ۀمین نزدیک. این امکان هست که پردکف ز

، اشتیاق به عدم اتالف وقت با کسانی که ارزش آن را ندارند، در این شرم حضور، بیش از پیش رطریقهبه
 آمد.به صورت عاملی غالب در می

 1880کوشیده بودند که در منطقه آالکایفکا تبلیغات بکنند و در دهه  1870 ۀها در اواخر دهپوپولیست
در  یک کمون کشاورزی ایجاد کرده بودند. از نگرانیگرفته بودند، سیبیریاکوف روی زمینی که از همان هب

 روستاییکه خود را از طریق کار  کرده بودندپیشرفت  بدان جایله انقالب، آنان تا وسهان بروستاییراه نجات 
ها و مزارع مشترک قشر ولی این کمون؛ کردمیها را با سوءظن تلقی نجات دهند. دولت این طرح و توطئه

ای داشت که اکثرًا انگیزه حالیبآرام و  چنانآناز نقاط مختلف کشور سر درآورده بود، حیاتی  که روشنفکر
های ترین این مزارع، در جریان حوادث تبدیل به طرحاز موفق تاچند. کردنمیبرای اقدامات پلیس ایجاد 

وجود آمده هار آالکایفکا بداری شدند، ولی اکثر آنان در مدتی کوتاه متالشی شد. کمونی که در جوسرمایه
-سرسخت آن پره ۀدهندسازمانسو پراکنده شدند، جز هر به یزودبه ن سرنوشت را داشت. اعضابود، همی

افتاده. دیگر از نمایندگان پوپولیسم پرت و از طریق او با برخی. والدیمیر با او آشنا شد، 39اوبراژنسکی
 یها، ساعتمودندیپیمبین مزرعه و کمون  حدفاصلتا جاده  کهدرحالیاوبراژنسکی، والدیمیر و پره

و مشاهده  دادمیکردند. والدیمیر گوش ها بعد از نصف شب بحث میمتمادی و حتی اغلب تا ساعت
 به دلیلکمونیسم و نیمی دیگر  لیبه دلنیمی  - زدندمیزمین را بد شخم  که ریزسربه. نه، این مردم کردمی

 او را به راه خود بکشانند. توانستندنمی -د نجات روح خو

پلیس  ۀادار ژاندارمری سامارا به ۀپلیس نبود. رئیس ادار دناگفته نماند که آالکایفکا، خارج از میدان دی
رسمی پلیس  نظرتحتخانواده، آنا  یو در میان اعضا شده استاولیانوف وارد مزرعه  ۀگزارش داد که خانواد

از نظر سیاسی مشکوک" است. " رسمی و یلیزاروف، یک دانشجوی سابقیرغ نظرتحتاست، والدیمیر 
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های مفصلی درباره رئیس بخش، گزارش *وزارت آموزش و پرورش عمومی، در فواصل معین از ماسلینکوف
های تفتیش ، در این گشتشاگرد دبیرستان بود که . وضع دیمیتری نیزکردمیخانواده اولیانوف دریافت 

یت دیگر پیچیده را یک واقع مسئلهفرستاد. های ماهیانه میئیس بخش درباره او نیز گزارشو ر گنجانده شد
-های سیاسی و حامی کموناولیانوف در یکی از مزارع سابق سیبیریاکوف، دوست تبعیدی ۀکرده بود: خانواد

یک سلسله اتفاقات وضعی پیش " :گزارش داد پترزبورگ. ماسلنیکوف به کردمیهای کشاورزی، زندگی 
." خورده استگره  گریکدیبه مزارع سامارا و موضوع خانواده اولیانوف از نزدیک  ۀمسئلکه در آن  آورده است

بودند،  نظرتحتنظارت از چشم کسانی که " ،خود رئیس بخش به قولخالصه، تعداد ناظران کم نبود و بنا 
چیز مشکوکی مشاهده نشده." دشوار " :ود. ژاندارم سامارا گزارش دادپنهان نبود". با وجود این، نتیجه ناچیز ب

های ترین دگرگونیهای مشکوک، در زمان حاضر، در مخفیآنکه جریان به دلیلبود که چیزی مشاهده شود، 
به آالکایفکا از والدیمیر زارعی  مکاننقلالبته این جریانات، خطرناک بود. گرچه  و گرفتمیمغز صورت 

نجات داد. در  1889از بازداشت بیگاه در کنار دوستانش در غازان در ژوئیه  را لکن اواده نساخت، زنجیب
تنها محفل مرکزی فدوسیف، بلکه اعضای محفل ثانوی که والدیمیر بدان تعلق داشت، به این بازداشت نه

مانده بودم، من نیز به آسانی اگر در آن تابستان در غازان  کنممیفکر " :ها بعد نوشتچنگ افتادند. لنین سال
-های مادرش، دستکم فعاًل، درست بود. خبر بازداشتخصوص، حسابهب ۀجنب شدم". از اینبازداشت می

که آدم نباید  کرده باشدهای غازان بر والدیمیر اثر عمیقی گذاشت. این خبر باید در او این اعتقاد را تقویت 
دشمن بیفتد؛ باید آدم کار خود را به چنان خوبی سازمان بدهد  دستهارزش بهای بیبیهوده و به علل چیز

ایه درختان این کار احتیاج به تدارک دارد. در باغ، در زیر س د وکه به دشمن تا سر حد امکان لطمه بزن
دائمی خود را داشت، با میز و نیمکتی که در زمین فرو رفته بود. او ساعات کار خود  ۀزیزفون، والدیمیر گوش

، برای 1893تا  1889مدت پنج سال، و از سال " :نویسد. دیمیتری اولیانوف میگذراندمیرا در اینجا 
های زشای افقی برای وروالدیمیر، اتاق کار معمولی همین بود." در آن نزدیکی بر روی دو تیرک، میله

که با چه نیرو و شوری والدیمیر،  مشاهده کردبا کمال تعجب  ترکوچک. برادر گذاشته شده بودژیمناستیک 
کشید تا بدان برسد. مدت زمانی طوالنی طول کشید تا او در این کار خبره شد. پشت به میله خود را باال می
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 سرعتبهبین!" و ب -م الخره تعادلم را حفظ کردبا" :را به او نشان دهد اشیروزیپمیتیا را خواست تا  آخرسر
خود  دنیباالکشبرق باالی میله نشست. برای فائق آمدن بر یک مانع برای منضبط کردن کوشش خود، برای 

دادن باشد. نشان توانستنمیبهتر از این کار  چیزهیچ -برای حفظ تعادل خود" "-ه آن میل یو نشستن رو
کروباتی به می  ش اضافی برای آنا. زرموز ارقدر ضرورت داشت که تشریح تیا هماناین شاهکار آ

-های مجاور به شکار کبک میو در جنگل کردمیوالدیمیر در استخر آالکایفکا، زیاد و با مهارت شنا 

گیری طوالنی بود. ولی تحمل این را نداشت که قالب ماهی پیماییراهاین کار  ۀویژه اگر الزمبهرفت، 
وجه مرسوم نبود. چیهبهگیرد و ساکت بنشیند. در آن زمان ورزش در میان قشر روشنفکر دموکرات  دستهب

نیروهای معنوی و جسمانی خود داشت.  داشتننگهبرای متعادل  ریناپذیخستگولی والدیمیر یک کشش 
منضبط  حالعیندرناپذیر و رفتن و آواز خواندن شوری خستگیدر ورزش بر روی رودخانه، هنگام شنا و راه

. مانند دوران کودکی، زندگی، بیش از هر چیز حرکت بود. با این فرق: اکنون حرکت دادمیاز خود نشان 
 .کردمیمغز اولویت پیدا 

، به او یاد داد که چگونه دفترش را کردمیاش کمک ماریا در کار روزانه ترشکوچکوالدیمیر به خواهر 
النهارات را بر روی نقشه دوزد؛ به او نشان داد که چگونه مدارات و نصفنه با نخ سیاه بلکه با نخ سفید ب

 د وهایش بواو در تمام کار مشخصه  که  دادمیهای کوچک او همان وجدان کار را نشان بکشد. در این کار
باغ والدیمیر چیزی سبک  ۀداشت. پس از شام در همان گوش ادیبه ها را در سراسر زندگی ماریا این کار

پیوست و ، به او میشدمیآماده  پترزبورگلگا، برای ورود به دانشگاه خواند، و گاهی یک قصه. اغلب اُ یم
 خواندند.ها می، شاعر پوپولیست*آسپنسکیهای گلبآن دو با هم از شعر

خواندند تا و کتاب می دندینوشیمی مهتابی را گرفت. شب در اینجا چا یک هشتی سرپوشیده جای
-شخصیت سادگیبه تقریباً خوردند و جا بود که شام میجلب نکنند. در همین به خانهها را نور پشه ۀلیوسبه

کردند. ها نان گندم خود را در آن تریت میو بچه شدیآورده مبزرگی پر از شیر از سرداب  ۀهای تورات. کوز
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واندند و یلیزاروف، خجمعی میهای دسته. آنان آوازشدمیها اغلب وقف آواز و موسیقی غروب
 ۀدر برنام. شدمیخوان گاه والدیمیر تک. گهکردمیخوانی لگا، تکبه همراه موسیقی اُ ، تربزرگ شوهرخواهر

رسید به میموقعی که  ت وای داشهای کوچک زیبا داری" مقام برجستهتو چشم"ۀ آواز او تصنیف عاشقان
. والدیمیر آمدیمباال پیوسته بند  ت  خوان در آن نُ صدای آوازهمیرم"، ها میاز عشق آن چشم" وتابآبپر ۀقطع

 ُمردم! ُمردم!"." :زدمیو در میان خنده فریاد  دادمینومیدی تکان  رویهایش را از دست

آالکایفکا خود را برای رفتن به خارج در گذشته اشاره کردیم که والدیمیر، بالفاصله پس از ورود به 
های خارج. لکن ی از دانشگاهورود به یک منظوربهطبی" بود، اما در واقع  ۀمعالج" اهرظبهتجدید کرد. بهانه 

پلیس ترجیح داد که معالجه در قفقاز صورت بگیرد، و از دادن گذرنامه امتناع ورزید. این امتناع البته  ۀادار
فدوسیف در زندان مجرد  که آمد. آن دو سال و نیمنمی حساببههم بدبختی بزرگی کننده بود، اما بازناراحت

مناسب بود.  اشیفکرگذراند، والدیمیر در زیر بال مادر، در شرایطی گذراند که برای سالمت جسمانی و 
سرنوشت  ۀمسئلدانست که از شده بود. ولی مرد جوان می انگار او از پیش برای هدف خاصی برگزیده

 .کرده بودندای پنهانی برای کمک متقابل امضا . گویی این دو با هم معاهدهاستفاده کندچگونه 



 

پوش ارتجاع یر سر  ز
 ییدرباره مباشران زمین، ریاست اداری و قضا 1889رژیم الکساندر سوم در اوج خود بود. با قانون سال 

پیش از الغای  دارانینزم. به مباشران جدید زمین، مثل شده بودان مجددًا برقرار روستایینجبای محلی بر 
ان را دستگیر کنند، بلکه آنان را شالق روستاییخود  ۀتنها به ارادهکه ن داده شده بودعیتی، این حق ر -ب اربا

نجبا منتقل کرد. البته  به دستدر زمستووها، حکومت محلی را برای همیشه  1890نیز بزنند. ضد اصالح 
داران بر در مورد زمستووها، به قید شرط مالکیت حداقل قطعه زمین، از حاکمیت زمین 1864حکم 

، شرط مالکیت شدمی. لکن از آنجا که زمین داشت از دست نجبا خارج کرده بودمدیریت محلی حمایت 
که فقط در  کردمی. دیوانساالری داشت قدرتی کسب شدمیاجتماعی تقویت  طبقه   ه  یپاباید با شرطی بر 

، اکنون با شدمینادر  شیازپشیبداشت  که . تبلیغات انقالبی*از آن برخوردار بود دوران" نیکالی قلچماق"
گردید. کار اجباری و اعدام با چند سال زندان و تبعید، تنبیه می معموالً ، و †شدتی کمتر از دوران" تزار ناجی"

ی جبران این وضع بهتر، شروع کردند به انتخاب ها بود. در ضمن، انگار برافقط مخصوص تروریست
رحمانه زندانیان سیاسی در مقابل هرگونه ابراز اعتراض، مورد تأیید تنبیه بیجاها برای تبعید.  نیتردورافتاده

 40های یاکوتسکخود را در یکی از خانه که یدیتبع، سی و پنج نفر 1889در مارس  شخصی تزار بود.
گلوله بسته شدند. شش نفر مردند، نه نفر زخمی شدند، سه نفر اعدام گردیدند و بقیه ، به کرده بودندزندانی 

محکوم به کار اجباری شدند. در نوامبر همان سال به زنی به نام سیگیدا که محکوم به کار اجباری بود، به 
راض علیه علت توهین به رئیس زندان صد ضربه شالق زدند و روز بعد مرد. سی تن از محکومان برای اعت

پراکنده شده بودند و غرق در  چنانآناین کار سم خوردند. پنج تن از آنان مردند. لکن محافل انقالبی 
نتوانست موجب بروز اعتراض  تنهانهکه این عملیات خونین تنبیهی  بردندمی به سر ییاعتنایباقیانوسی از 

، تردید هست که اخبار مثالً فعاالنه شود، بلکه حتی برای مدتی به گوش کسی هم نرسید. در این نکته، 
 تا یک سال بعد به گوش والدیمیر اولیانوف رسیده باشد. 41های یاکوتسک و کاراتراژدی
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رسید. کوچکترین کوششی برای پاسخ سطح  نیترنییپادانشجویان به  ۀها، روحیبه دانشگاهپس از حمله 
، آخرین تشنج عصر 1887گفتن به شدت عمل دولت از طریق ترور به عمل نیامد. ماجرای یکم مارس 

چون اولیانوف و رفقای او مرا به یاد شجاعت  ییهاآدمشجاعت " :بود. پلخانف مهاجر نوشت اراده خلق
شجاعت ...  ت عقیمی و سستی جامعه اطراف آنان استمرگ بیگاه آنان نشانه شد...  اندازدرواقیون کهن می

 آنان شجاعت نومیدی است."

اقدام " :نویسدمی پترزبورگ، دانشجویی از *ترین سال آن دوران تیره بود. بروزنف، تاریک1888سال 
ک آنان از یکدیگر وحشت داشتند، و هر ید ... آخرین بارقه اندیشه آزاد را در میان جوانان خاموش کر 1887

 :آوردمی خاطربه طورایناز مسکو، آن دوره را  یی، دانشجو†از همه وحشت داشت." میتسکویچ طورکلیبه
ارتجاع اجتماعی به نهایت حدش رسیده بود. نه سالی پیش از آن و نه سالی پس از آن بود که تا این حد "

ندامت به ترتیب زشتی متعاقب جاسوسی، خیانت و ندیدم"  غیرقانونیدر مسکو یک نشریه ...  مرده باشد
، از کسب قدرت برای ترپیشپنج سال  که خلق ۀاراد پردازهینظررهبر و  ‡آمدند. لوتیخومیروفیکدیگر می

کرد که طرفدار استبداد تزاری ، اعالم 1888، در اوایل سال کرده بودانقالب سوسیالیستی فوری طرفداری 
چرا از انقالبی بودن دست کشیدم چاپ کرد. احساس  ای تحت عنواناست و در خارج از روسیه جزوه

و دیوانساالری  طبقات دارارا به سوی اتحاد، نه دیگر با مردم، بلکه با  و هزاران نفر از مرتدان صدها یدینوم
های شما اعتقادی ندارم." که شاعر پیش از مرگش خیر، من دیگر به آرمان" راند. این سطر شعر نادسون

کشی پذیر بودند با گلوله یا طناب خودکمتر انعطاف که یآنانس اعتراف یک نسل کامل بود. نوشته بود، انعکا
 ... در یک طرف" :خودکشی در میان جوانان چنین نوشت ۀنویسنده، دربار §چخوف به گریگورویچکردند. 

 های روس...؛ در طرفبرای زندگی، حقیقت، رؤیای فعالیت، به وسعت جلگه ریناپذیریسیک عطش 
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، سبعیت، زیانگچندشآور و ، محیطی ظالم، مردمی افسرده و عبوس، با تاریخ خفقانانیپایبای دیگر، دره
 ." کندمییک روس سنگینی  بر ینتُ زندگی روسی مثل یک سنگ هزار  ... دیوانساالری، فقر و جهل

تاد: سوسیال دموکراسی ارتجاع یک حادثه عظیم سیاسی اتفاق اف آلودمهبا وجود این، در آغاز همین دهه 
های نخستین سوسیال دموکراسی روسیه فقط روسیه پا به عرصه وجود گذاشت. این درست است که در سال

 شدمیای بود که اعضای آن را ریشهو شبیه فرقه مهاجر بی دادمیدر ژنو و زوریخ به زندگی گیاهی خود ادامه 
که سوسیال دموکراسی نتیجه رشد  دهدمیآن نشان  ۀمناشجرهبا  ییبا انگشتان یک دست شمرد. لکن آشنا

والدیمیر اولیانوف، زندگی خود  1890طبیعی تحول روسیه بود، و این از روی تصادف نبود که در آغاز دهه 
 را به زندگی این حزب پیوند زد.

کر، های انقالبی قشر روشنفنفر آموختیم که فعالیت 193از ایپولیت میشکین، مدافع اصلی محاکمه 
در واقع اگر مسئله . بود روستاییقراری از بی - یچیاندرقچپتر انعکاسی و یا به اصطالح دقیق - یبیان

خودی بههای خودها و قیامها، شیوع بیماریو سبب قحطی داشتنمیروسیه کهن وجود  روستاییانقالبی 
آمد. نمی به وجودهای ناکجاآبادی ، هرگز یک قشر روشنفکر انقالبی با حس قهرمانی و برنامهشدینم

های رشد ها آبستن انقالبی بود که اساس اجتماعی آن را تضاد بین بقایای فئودالیسم و نیازسرزمین تزار
های زایمان های تروریستی قشر روشنفکر فقط نخستین دردها و کوشش. توطئهدادمیداری تشکیل سرمایه

بود، اما قرار بود  روستایی توده  وظیفه فوری و فوتی این انقالب آزادی  کهدرحالیبود. لکن  ییانقالب بورژوا
-پرولتاریا نخستین نیروی قاطع محرک آن باشد. حتی در آن صفحات اول تاریخ انقالبی روسیه، در فعالیت

قراری موجود بین کارگران توان نوعی وابستگی مستقیم و آشکار به بیهای انقالبی قشر روشنفکر، می
 را کشف کرد. صنعتی

ها به آمده بود، در شهر به وجود 1861سال  روستاییاصالح  له  یوسبهاضطراب عمومی در کشور که 
مردم"، پیدایش " ییرضاو این اعتصابات مهر تأییدی بود بر ناصورت اعتصابات صنعتی متجلی شد، 

مشخص  پترزبورگبزرگ در  نخستین محافل انقالبی را تشویق کرد. سال تولد لنین، با نخستین اعتصابات
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 ییهاحرفنظیری به بی ۀاین امر چه جلو لکنمفهومی عارفانه نیستیم.  به دنبال. ما در این تصادف شودمی
کشور شما " :زد 1870الملل اول در همان سال خود به بخش روسی بین ۀکارل مارکس در خطابکه  دهدمی

ها نفر از کارگران صد 1870دوم  نیمه  به شرکت کردن در نهضت عمومی عصر ما!" در  کندمینیز دارد شروع 
عقاید رایج، کارگران خود را به  برطبق. این درست است که شده بودندبه این زودی وارد نهضت انقالبی 

با  اند. لکن کارگران پیشرفته،ها جدا شدهدیدند که به صورت موقت از خیش کمونمی ییهاآدمصورت 
توجه بودند، آن را به صورتی تفسیر ان بیروستاییبدان خود  که دوست روستاییپاسخ نیرومند خود به مرام 

مان آنان در میان روشنفکران را اغلب به وحشت می -کردند که متناسب وضع اجتماعی خودشان بود و قی 

های نخستین سازمان -ب هم در شمال و هم در جنو -ا هانداخت. پسران پرخرج پوپولیسم در شهر
آوردند: آنان حق اعتصاب و حق تشکیل اتحادیه را پیش کشیدند و خواستار آزادی  به وجودرا  پرولتاریایی

های طوفانی کارگران در آشوب شدمینفوذ آنان را  د وتجمع و تشکیل مجمعی از نمایندگان مردم شدن
کننده در پلخانف، شاهد عینی و شرکتبنا به شهادت  که 1879و  1878اعتصابات . صنعتی کشف کرد

را به  پترزبورگمردم  یطورکلبهآن دوران به تقریب توجه تمام روشنفکران، و  حادثه  ترین مهم عنوانبه" ،آن
ها محافل انقالبی را افزایش داده، من غیر مستقیم منادی حرکت پوپولیست آلودتبحال ، "خود جلب کرد

های جنگی ذخیره که به نوبه خود به دنبال نیرو خلق ۀاراداعضای . تروریستی شد ۀبه سوی مواضع مبارز
 های انقالبی  داختند. نهضتکردند، به تبلیغ در میان کارگران نیز پرهای دیگری که میبودند، از جمله کار

ام منطق خاص یافت، لکن هرکداجتماعی، قشر روشنفکر و پرولتاریا، گرچه با پیوند نزدیک رشد می ۀدو الی
 وسیله  بهشد، محافل کارگری که  داغانخرد و  کامالً  خلق ۀارادحتی پس از آن که خود . کردمیخود را عیان 

 هاهای پوپولیستدر والیات، ادامه دادند. لکن اندیشه ویژهبهآمده بودند، به زندگی خود،  به وجود خلق ۀاراد
جو برای راه وها مانع آنان در جستده بود، مدتتوسط کارگران به صورت خاص خودشان منکسر ش که

 صحیح بود.

 وجهچیهخود بهها مارکسیستی با عقاید استثناگرا، با در نظر گرفتن این واقعیت که پوپولیست ۀمبارز
های تاریخی خاص تفاهم بزرگ نظری که ریشهءیک سو ۀواسطهتر شده بود. بدشمن مارکس نبودند دشوار

آوردند. ترجمه روسی سرمایه که معلمان خود بشمار می زمره  خود را داشت، آنان صمیمانه مارکس را در 
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منتشر  1872دنیلسون پوپولیست ادامه داده شده بود، وقتی که در  وسیله  بهباکونین شروع شده،  ۀلیوسبه
آن فورًا به سه هزار نسخه رسید. سانسور مانع و تیراژ  شد، از طرف محافل رادیکال به گرمی استقبال شد

در این حقیقت نهفته بود که علت توفیق ظاهری کتاب در عدم درک واقعی چاپ دوم کتاب شد. طنز قضیه 
هم طرفداران باکونین و هم الوروف، تجزیه و تحلیل علمی  -ن مارکس نهفته بود. روشنفکرا ه  ینظرخود 

هشدار علیه قدم گذاشتن در  عنوانبهافشای گناهان اروپای غربی و  منزله  ه داری را بکتاب از دستگاه سرمایه
 طبقه  همشهری! " :به مارکس نوشت 1880در سال  اراده خلق ییآوردند. کمیته اجراراه غلط بشمار می

. آنان به صورت کرده استشما استقبال  محققانه  با شور و هیجان از کتاب  ... روشنفکر و مترقی روسیه
این اشتباه حدس  درباره  کنند." برای مارکس دشوار نبود که ی بهترین اصول زندگی روس را درک میعلم

-صائب بزند: انقالبیون روسیه در سرمایه، آنچه را که در آن کتاب بود، یعنی تحلیل علمی دستگاه سرمایه

به همین دلیل دعای خیر و  ، وبودند افتهیداری را، پیدا نکرده، بلکه در آن محکومیت اخالقی استثمار را 
کردند. خود ها و مزارع تعاونی میبرکت علمی را شامل حال" بهترین اصول زندگی روس"، یعنی کمون

 روستایی، نه یک "اصل" سوسیالیستی، بلکه یک دستگاه تاریخی برای بردگی روستاییهای مارکس در کمون
 وسیله  بههایش، مثل دیگران، ه زدن به هرتزن که چشممارکس از کنایدید. و زیربنای اقتصادی تزاریسم را می

بود  گشوده شده، به سوی" کمونیسم روسی" *کار بنام هاکس ثائوزنیک سیاح پروسی و یک بارون محافظه
روشنفکر و مترقی روسیه"  طبقه  مضایقه نکرد. کتاب بارون دو سال پیش از سرمایه به روسی منتشر شد و" 

آوری نیست، چرا که ترکیبی از شگفت نکته  را با هاکس ثائوزن آشتی دهد. این  با سرسختی کوشید مارکس
هم چهارچوب نظری  یراستبهعیتی، ر - اربابهای آلیزه کردن بنیادهای سوسیالیستی با ایدههدف

 .دادمیها را تشکیل پوپولیست

که  «خلق ۀاراد»ب شد: ، گروه زمین و آزادی به دو سازمان منشع1879که دیدیم، در سال  طورهمان
توزیع مجدد »مظهر تمایالت سیاسی دموکراتیک بود و صفوفش شامل عناصر مبارزتر نهضت سابق، و 

                                                                        

* Haxthausen 
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را حفظ کند.  روستاییکوشید اصل مطلق پوپولیستی یک طغیان سوسیالیستی می که دل(چورنی پره) «سیاه
تمام نیروی جاذبه  ،سیاسی که سراسر سیر نهضت تعیین کرده بود ۀبا مخالفت با مبارز ،«توزیع مجدد سیاه»

سازمان از بدو پیدایش ”: نویسدآن در خاطرات خود می گذارانانیبنیکی از  42دوسچ .خود را از دست داد
جوانان دانشجو نیز همان راه را در  .پیوستند خلق ۀارادبه  ،مثل خالتورین ،بهترین کارگران بود." بداقبالخود 

 مطلقًا چیزی در اختیار نداشتیم." ،انروستاییدر میان ": ان وضع بدتر از این بودروستاییدر میان  .پیش گرفتند
-ولی سرنوشتش این بود که میان پوپولیسم و سوسیال ،نقش انقالبی بازی نکرد گونهچیهتوزیع مجدد سیاه 

 یک پل درآید. صورتبهدموکراسی 

مجبور به ،1881و  1880های طول سال رد -د اکسلرو ،دوسچ ،زاسولیچ ،پلخانف-ن رهبران سازما
خواستند خود را در جریان ها بودند که نمیترین پوپولیستاین سرسخت دقیقاً  .43مهاجرت از روسیه شدند

و با شوق خاصی به سوی آن بخشی از مردم کشیده شدند  ،یک قانون اساسی لیبرال از بین ببرند مبارزه در راه
 روشن کرده بودنظر از مقاصدشان با یقین مطلق آنان، صرف ۀتجرب .توان به سوی آن لنگر انداختمی که

های هم خود نوشته ،حالدرعین .که تنها کارگران صنعتی در برابر تبلیغات سوسیالیستی قدرت پذیرش دارند
 فرضیات از پیش تعیین شده یخوبتوانسته بودند به ،خود یریگجهت رغمبهادبی و هم تحقیقی پوپولیستی، 

داری ای سبع از سرمایهرا که پس از دقت معلوم شد مرحله تولید تعاونی توسط مردم"هماهنگی" ۀباردر
گئورگی  از آن  های جدید، بدون شک افتخار بررسی مجدد عقاید سنتی و طرح راه .اندازند به خطر ،است

 ،معلم عنوانبهنخست -د خواهیم دی بارکیاو را بیش از  ،والنتینویچ پلخانف، رهبر توزیع مجدد سیاه است
 برای لنین.-ر ناپذیرقیبی آشتی عنوانبهو سرانجام  ،ترهمکار مسن عنوانبهبعد 

قشر روشنفکری قادر نبود آن را از این مسیر  گونهچیهو  رفتداری پیش میرشد سرمایه ۀروسیه در جاد
های نیرو ،حالدرعینو  ،های حادتری پیدا کندبود با استبداد تصادمقرار  ییشرایط بورژوا .منحرف سازد

شرطی الزم برای مبارزه بیشتر پیش ،کسب آزادی سیاسی .آورد به وجودجدیدی برای مبارزه علیه استبداد 
های جامعه لیبرال و قشر روشنفکر برای کارگران روسیه باید از درخواست .پرولتاریا در راه سوسیالیسم است

قشر روشنفکر انقالبی نیز  .عیتی حمایت کنندر -ب علیه اربا روستاییهای قانون اساسی و از عصیان توده



 (167) لنین جوان

 

-و کوشش داشته باشدبایست مواضع نظری مارکسیستی می ،خواستمیاگر متحدی نیرومند  ،خود ۀبه نوب

 های خود را وقف تبلیغ در میان کارگران کند.

ای از مسائل عادی گرچه این نظریه اکنون فقط به رشته .ین بودجدید انقالبی ا ۀخطوط اصلی نظری
این واقعیت  .ترین تعصبات بوددر برابر مقدس ایجسورانه یطلبمبارزه 1883لکن در سال  ،ماندمی

لکن ، کردندکه گرچه آنان در نقش منادیان پرولتاریا ظهور می کردمیحدی پیچیده هموقعیت مبتکران را ب
بین  .نخست مجبور بودند مستقیمًا به آن قشر اجتماعی توسل بجویند که خود بدان تعلق داشتند ۀدر مرحل

 چنانآنعقاید قدیمی  .قرار داشتمانع سنتی قشر روشنفکر  ،پیشگامان مارکسیسم و کارگران رو به بیداری
-دن نام سوسیالکه حتی از بر گرفته بودنددر ذهن آنان نقش بسته بود که پلخانف و دوستانش تصمیم 

 را تعیین نمایند.گروه آزادی کار"دموکراسی اجتناب کنند و برای خود نام"

 ۀکه به نوب آمد به وجود ،دموکراسیسوسیال ،حزب بزرگ آینده ۀهست ،س کوچکیدر سوی ،بدین ترتیب
هور شده که پیش از ظالابالی آفریده چنانآنجهان  .خالق جمهوری شوروی را آفرید ،خود بلشویسم

در آن مدت  .افشاندندشگون می یو نه کواکب سماو شودمیزده  ییحوادث بزرگ تاریخی نه بوق و کرنا
 .رسیدمیبه نظر  توجهقابلای حادثه زحمتبه ،ظهور مارکسیسم روسیه ،هشت یا ده سال اول

از مقابله با  ،دهد فراریمتعدد قشر روشنفکر چپی را  چنداننهاز ترس اینکه تعداد  گروه آزادی کار""
دیدند که را در این می اراده خلقآنان تنها اشتباه  .اجتناب ورزید یچند سالجزمی ترور برای  ۀاندیش

 ب سوسیالیستی کارگران آتی روسیه"خلق شرایط اولیه الزم برای حز" را بافعالیت تروریستی  توانستنمی
پوپولیسم مقابل  در مداراستیس عنوانبهرا ها تروریست -ق و بح-د کوشیپلخانف می .تکمیل کند

خلق در خارج از ۀ داار": نوشت 1883او در سال  .قرار دهد کردمیسیاسی را رد  ۀکالسیک که اندیشه مبارز
 به دنبال چنین توجیهی باشد."برای خود توجیهی پیدا کند و نباید هم  تواندنمی ،سوسیالیسم علمی معاصر

 های نظری پاسخی برنیانگیخت.ای نداشت و موعظهتروریسم نتیجهاما امتیاز دادن به 
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 به بار آوردها اثر گذاشت و رکودی فکری بر تمام گرایش،1880افول نهضت انقالبی در نیمه دوم دهه 
میدان نبرد  ،یطورکلبه ،هرقدر که قشر روشنفکر .های مارکسیستی شدکه مانع هرگونه پخش وسیع اندیشه

 قهرمانی آن ۀسنتی ماندند که گذشتتر در کنار سرسختانه ،فرادی که به انقالب وفادار بودندا ،را ترک گفت
های مارکسیستی را دیشهی اروپا ممکن بود قبول انسرمشق مبارزات انقالبی پرولتاریا .کرده بودرا مقدس 

 .بود افتهینهای کمون هنوز التیام در فرانسه زخم .دهه ارتجاع بود،1880لکن در غرب نیز دهه  .تسهیل کند
کارانه خدمتی محافظهبریتانیا آغشته به خوش ییگرااتحادیه .رانده بودبیسمارک کارگران آلمان را به زیرزمین 

نهضت اعتصاب در خود روسیه نیز -د و از این مقوله بعدًا حرف خواهیم ز-د موقتی بو ذاتاً که  یبه علل .بود
او را متهم کردند که  .افتاده یافتجدا کامالً تعجب نیست که گروه پلخانف خود را جای  .کرده بودفروکش 

"تمام  ایجاد وحدت الزم بین به دنبالبجای آنکه  ،زندصمات طبقاتی را دامن میابه طور مصنوعی تخ
 در برابر استبداد باشد. های خالق"نیرو

با شتاب  ،ها با استریکنینو انباشتن گلوله کیترین دیاسآوردن فراهم ۀکه در فاصل "جناح تروریست"ۀ برنام
-که با برنامه سوسیال کردمیبدون شک اعالم  ،شده بودریزی الکساندر اولیانوف طرح لهیوسبهتمام 

 انتقال فوری" در برنامه نسبت به ،پس از اعالم این نکته .دارد "بسیار مختصری" ها اختالفاتدموکرات
"اهمیت  و به رسمیت شناختن ،داریرشد سرمایه مرحله  از طریق حذف  باالتر"ای اقتصاد ملی به مرحله

اظهار  ت"برای وارد شدن فوری در مبارزه سیاسی با حکوم" و قدرت آن مستقل و بزرگ قشر روشنفکر"
 فاصله گروه الکساندر اولیانوف با کارگران بیشتر از نسل قبل بود. ،در عمل .شدمیامیدواری 

-میتسکویچ می .بود رمطمئنیغتصادفی و  ،که در مهاجرت بود و روسیه «کار آزادی  »ه بین گرو ۀرابط

در  ،شنیدیم یاکنندهجیگتنها شایعات  ،1883کار پلخانف در سال  "درباره تشکیل گروه آزادی  : نویسد
سوزانده خانف را اثر پلاختالف ما"،"سا که کتاب درباره یک گروه رادیکال در اود ،محافل مخالفان مهاجر

به دستکم  ،حقایق واقعی به دلیلاگر نه  ،شدمیاین شایعات باور  .شدمیگفته  ییهاقصهشادمانه  ،بودند
نسبت  مراتببه ،میان جوانان مهاجر روس آن چند پیروان گروه در .دادمیآنکه با احواالت روحی وفق  دلیل

تر قرار ای نازلدر درجه ،م از نظر شجاعت شخصیهم از نظر گستردگی دید و ه ،به انقالبیون نسل قبل
خواهد به این امید که این ادعا آنان را از تعهدات انقالبی آزاد  ،خواندندبرخی خود را مارکسیست می .داشت
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خورده که هرگز روی زخمکهنه سربازانی "این پیروان را  ،کردنمیپلخانف که زبان تندش بر کسی ابقاء  .کرد
دست  یکلبهرهبران گروه از امید به جلب قشر روشنفکر  ،1890در آغاز دهه  .خواندمیاند"دهیعمل ند

فقدان پذیرش نسبت به ایدئولوژی مارکسیستی در قشر روشنفکر را در انحطاط  ،اکسلرود .شسته بودند
ضیح درست این تو ،گرچه به معیار وسیع تاریخی و به تأیید سیر آینده حوادث .دیدآن قشر می ییبورژوا

هیجان  ۀای که به تقریب مرحلید از مرحلهقشر روشنفکر روسیه با .لکن این توضیح زودرس بود ،بود
 .شدمینزدیک  سرعتبهو این مرحله داشت  ،کردمیعمومی برای مارکسیسم بود عبور 

کار انقالبی خود را  ،زیر سرپوش ارتجاع ،نظری باشد ییآنکه منتظر شناساداری بیسرمایه ،در ضمن
داری به عمل عیتی و هم سرمایهر -ب اقداماتی که از طرف حکومت هم در حمایت از اربا .کردمیاجرا 

 ،دارطبقه نجبای زمین .دادنمیهماهنگ و واحد  ییالگوآورد که تن به تشکل در نتایجی ببار می ،آمدمی
در طول سه دهه پس از اصالحات  .نهادرو به نابودی  سرعتبهحکومت  ۀکمک سخاوتمندان رغمبه

بدین ترتیب دوران  .های خود را از دست داددرصد از زمین پنجویساجتماعی حاکم  ۀطبق ،روستایی
 ،البته .نجبا بود ۀعصر نابودی طبق ،در درجه نخست ،آن دوران احیای اشرافیت ،سلطنت الکساندر سوم

های صنعت که سود .های خود را از دست دادندزمین این بیشتر سطوح پایین و متوسط نجبا بودند که
در  ،تا آخر دهه ویژهبه ،شصت درصد افزایش یافت و مدام ،کردمیهای گمرکی سنگین از آن حمایت تعرفه

 .رفتپیش میبهدر اقتصاد ملی  دارانههیسرما دگرگونی   ،اصالحات اشرافی  ضد   رغمبه .حال صعود بود
سبب  ،بخشیدها استحکام میدر خارج شهر ویژهبههای قرون وسطی را ه گروهضمن اینک ،سیاست حکومت

سلطنت ارتجاعی الکساندر  .کنند تکهتکهها را که مقدر بود آن گره ییروهاین ،های شهری شدپیدایش نیرو
 پرورشگاه انقالب روسیه شد. ،سوم

 ۀمشخص ،ناتوانی سیاسی .بکنیمیک اصالح مهم  ،دادیم 1880باید در تصویر کلی که قبل از دهه 
تا محافل انقالبی  ،قشر روشنفکر رادیکال ،از اعضا لیبرال زمستوو-گ فرهناصلی اقشار مختلف جامعه با

بیداری کارگران صنعتی در اعماق ملت داشت شکل  ،زیر سرپوش ارتجاع ،لکن در همان حال ،بود
هنوز هدف  که با پلیس زدوخورد ،هات و مغازهکارخانجا نابود کردنگاهی  ،اعتصابات طوفانی :گرفتمی
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های سطح درخواست رفتنباالبا  .دادمیمشخص انقالبی نداشت ولی به این زودی شهدای انقالبی 
در د؛ کشیها دیگر از خفتن دستشخصیت در میان تودهد؛ آم به وجودیکپارچگی بیشتر نیز  ،کارگران

سرآغاز  عنوانبه ،1880دهه  ،روس یدر تاریخ پرولتاریا .سوی رهبران محلی پیدا شدندو آن یسونیا
 ،دوم شروع شده الکساندرهای آخر سلطنت موج اعتصابی که در سال .شده استحرکت صعودی ضبط 

مجبور  ،از هر عقیده و مرام ،مطبوعات کشور را ،به اوج خود رسید 1886و  1884های سال فاصله  لکن در 
باید حق داد که دولت  .را به رسمیت بشناسند کار" ۀمسئل" ری خاصی به نامپیدایش دشوا ،کرد که با وحشت

مان از ه .فهمید ،رولتاریا را خیلی زودتر از آن که جناح چپ قشر روشنفکر درک بکندپ تزار اهمیت انقالبی
و این  کردمینما انگشت اعتمادقابلریغ طبقه   عنوانبهکارگران را  ،رسمی ۀاسناد مخفیان ،1870آغاز دهه 
 آورد.بشمار می روستایی توده  بخشی از  عنوانبهافتاد که نویسندگان پوپولیست هنوز پرولتاریا را اتفاق می

در قانون  .منتشر شد سرعتبهقانون جدید کار  ،1882پس از سال  ،اعتصاب ۀعالوه بر سرکوب وحشیان
کار زنان و جوانان  درباره  های حفاظتی محدودیت و ،بازرسی کارخانه ،موادی دایر بر منع کار کودکان ،جدید

که بالفاصله پس از یک سلسله اعتصابات عمده در ،1886قانون سوم ژوئن  .وجود داشت وسالسنکم 
اولین  طورکلیبهها را در فواصل معین بپردازند و را مجبور کرد که دستمزد رؤسا ،آمد به وجودصنایع نساجی 

ضمن اینکه با  ،بدین ترتیب حکومت تزاری .آورد به وجودگی پدرساالری شکاف را در دیوار خودکام
برای  ،مجبور شد ،کردمیرا تثبیت  کردهلیتحصهای طبقات بندیدسته ه  یکلتمام تسلیم  رویی  خوش
تاریخ بعدی  تواننمی ،بدون ارزشیابی درست از این واقعیت .کارگر بشود طبقه  تسلیم بیداری  بارنینخست

 و تاریخ خود آن انقالب را درک کرد. ،روسیه تا انقالب اکتبر را

به دنبال بحران ،1880در دهه  ،برخالف نظریات پوپولیستی ،گیری بحران ارضیادامه و حتی اوج رغمبه
ی نازل هاقیمت ویژهبه ،قوانین جدید کارخانه .افزایش یافت سرعتبهتعداد کارگران  .آمد ییشکوفا ،صنعتی

موقتًا  .بهبود بخشید ،عادت داشتند روستاییکارگرانی را که به فقر  ،شرایط زندگی کارگران ،های مصرفیکاال
 .ترین سطحش در طول سی سال گذشته رسیددر این فاصله نهضت انقالبی به نازل .اعتصاب فروکش کرد

شناسی در آموزنده در جامعه فصلی ،عینی حرکت سیاسی آونگی قشر روشنفکر روس ۀبدین ترتیب مطالع
ه خود آن تفکر از آن اقتصادی است ک در هر قدم پایبند عللی آزاد، تفکر انتقادی"" .گذارداختیار ما می
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اگر صاحب  ،شودمیبه این سوی و آن سوی  م گذرا،که به وزش هر نسی، خارآن کرک بته خبر است.بی
گاه  د شمرد!ترین چیز جهان خواهخود را آزادی شود،آ

قبل  دهه  داشتند که از نهضت انقالبی  برعهدهنقش رهبری را کارگرانی  ،1880ضت اعتصاب اوایل در نه
 ،بدون شک .کارگران نسل جدید را تحریک کرد نیرتریرپذیتأث ،به نوبه خود ،اعتصابات .کرده بودندتغذیه 
ی تولستوئیسم به معنا ،برای قشر روشنفکر لکن اگر .زمانه در میان کارگران نیز مشهود بود عارفانه  های کاوش

اغلب یک اعتراض نخستین و هنوز  ،این مکتب ،برای کارگران ،فعاالنه بود مبارزه   نه  یسدست رد زدن بر 
در اقشار مختلف  ،بینیم که عقاید یکسانترتیب میبدین .رفتسردرگم علیه بیداد اجتماعی بشمار می

-سنت ،انعکاسات باکونینیسم ،در میان کارگران پیشرفته .کنندایفا می های متفاوتینقش ،کراتبه ،جامعه

رنگ  ریناگزبا تجربه خود آنان از اعتصاب درآمیخت و  ،های مارکسیستیو نخستین شعار اراده خلقهای 
بود که لئو تولستوی تسلیم تأمالت اندوهگین پیرامون  1887این در سال  .گرفت به خود یطبقات ۀمبارز

 وسیله  بهاصیل و آمادگی برای فداکاری  نیتحسنچقدر " .مبارزه انقالبی در جریان دو دهه قبل شدنتایج 
ز یچچیه ؟آمده دستبهو چه چیزی  ... ابندیدست رفته تا آنان بتوانند به حقیقت  به بادقشر روشنفکر جوان 

در ه های معنوی بهنیرو .کردمیه سیاست اشتبا درباره  این بار نیز هنرمند بزرگ  و حتی از هیچ هم بدتر."
 گربارهید ،ایهای آگاهی تودهعنوان نخستین نهالی بهزورتر در خاک فرورفت تا عمیق ،قشر روشنفکر ۀرفت

 .سر برآورداز زمین 

آنان زیاد  .مستقاًل به جستن راه ادامه دادند ،رهبران گذشته تنهاشان گذاشته بودند که محافل کارگری
خواستند و می ،کارگران اروپای غربی بودند درباره  مقاالتی  به دنبالو جدید  در مجالت قدیمخواندند و می

نام  بهیکی از نخستین کارگران مارکسیست  .بدانند که آیا آن مقاالت در مورد خودشان قابل کاربرد است
محافل کارگری "، هاترین دورانباریعنی در وحشت،1887-88ر سال آورد که دمی ادیبه شلگونوف 

کتاب  هافروشدستگشتند و از کتاب می به دنبال ... کارگران مترقی ... کردندرشد پیدا می شیازپشیب
 هافروشدستاین  به دستها بدون شک از طریق اعضای نومید قشر روشنفکر این کتاب خریدند."می
 .کردندیم افتیدرچهل تا پنجاه روبل در مقابل یک جلد سرمایه  ،فروشندگان کتب نایاب .بود دهیرس
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شلگونوف  .آوردندیدست مبه را  ارزشباکتاب  نیبود ابه هر ترتیبی که شده  پترزبورگباوجود این کارگران 
ه یا در س زمانیکبریدم تا کتاب در می فصلبهفصل ،من خودم باید سرمایه را به چند بخش": نویسدمی

اعتصاب  نیتربزرگدهنده سازمان،*ینکوکارگر دیگری بنام مویزه "محفل مختلف قرائت شود.چهار 
بذر در سنگالخ افشانده  .را 44با دوستان تبعیدی دیگرش هم سرمایه را خواند و هم آثار السال ،نساجی

 .نشده بود

با شلگونوف کارگر ) شلگونف ،نگار پیرطی درودی که خطاب به روزنامه پترزبورگگروهی از کارگران 
-علی ،فرستادند از او 1891مدتی کوتاه پیش از مرگش در  اشتباه نشود(، ،که در باال اسمش برده شد

تشکر کردند که با نوشتن مقاالتی پیرامون مبارزات پرولتاریای فرانسه و انگلستان راه را به کارگران  ،الخصوص
در محافل کارگری این  .شده بود نوشتهروشنفکران مقاالت شلگونوف خطاب به  .داده استروسیه نشان 

پیرمرد که از دیدن  ،رفتیمکه ورای مقاصد خود نویسنده  ییهایریگجهینتای بود برای مقاالت مقدمه
 برد. به گورهای در حال بیداری با خود تصویری از نیرو ،شده بود زدهجانیهنمایندگان کارگران 

توانست درک  ،بیماری روانی ۀها پیش از حملپوپولیست سنده  ینو نیزتریانگشیستا ،†گ.آ.اسپنسکی
 کند که کارگران برای او ارزش قائل بودند و دوستش داشتند و او رسمًا به نویسندگان روسیه برای پیدایش

سال  در پترزبورگناطقان کارگران در یک مراسم مخفی روز مه در  .تبریک گفت جدید آینده" ۀ"خوانند
اعالم داشتند که قصد  صراحتبه حالدرعین ،کرده ادیروشنفکر  ۀقبلی طبق ۀدانی از مبارزربا قد،1891

یک عنصر  این جوان جز .کندجوان امروز به مردم فکر نمی": یکی از آنان گفت .دارند جای آن را بگیرند
اینکه ما  لیبه دل"، کردخواهند بهتر درک  ،را که کارگر هستند یگرانغاتیتبلمردم  انگل برای جامعه نیست."

 هستیم تا قشر روشنفکر." ترنزدیکها بدان

                                                                        

* Moiseyenko 
† Gleb I Uspensky 
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 ،شکبی ،گرچه ،تمایالت جدید در میان قشر روشنفکر پیدا شد ،لکن بر روی خط فارق بین دو دهه
-لسوسیا .دانشجویان با کارگران تماس برقرار کردند و تحت تأثیر نیروی آنان قرار گرفتند .بسیار کندی  هب

جوانانی که صدایشان تازه داشت  ،وسالسنکمشدن بیشتر در میان جوانان ها شروع کردند به ظاهردموکرات
 به یاد ،گریگوریف که در آن زمان در غازان مردی بود جوان .و احترامشان به مقامات شکسته ،شدمی رگهدو

 گر شد."با ابرام جلوهیش از پیش عالقه به مارکس در میان جوانان غازان ب 1888در سال " آورد کهمی
 .کندمیای برجسته پیدا رفته چهرهدر مرکز نخستین محافل مارکسیستی غازان رفته ،جوان انقالبی ،فدوسیف

های مربوط به موضوعات اجتماعی عالقه به کتاب" پترزبورگدر  1888-89از زمستان  ،طبق نوشته بروزنف
مردم  رو به افزایش گذاشت." غیرقانونیهای کتاب درخواست برای .مشهود باال رفت یبه طرزو سیاسی 

در آن  ،ارگان لیبرالیسم زمستوو ،موستیودوروسکی .دیگر کردند یبه صورتها شروع به خواندن روزنامه
-و سایر رهبران سوسیال 45های ببلها از سخنرانیکه در آن کردمیهای مفصلی از برلین چاپ ها گزارشروز

به تزار و مشاوران او  خواستمیترتیب روزنامه لیبرال بدین .شده بودمنتخبات بلندی گنجانیده  ،دموکرات
و مالکیت و نظم با  ،کماکان تکیه بر اریکه قدرت زده امپراتور آلمان :بفهماند که آزادی خطرناک نیست

-ای دیگری میهها چیزلکن دانشجویان انقالبی در این سخنرانی .قدرت تمام بجای خود باقی است

چون  .های روسیه را تربیت کنندمیان کارگران ببل دیدند که درخواب این را می گرانغاتیتبل .خواندند
دانشجویان لهستانی وارد  لهیوسبهعقاید جدید  ،بود افتهیکارگری در لهستان پیش از روسیه گسترش  نهضت

دموکرات در های سوسیالبندیمقامی مهم در گروههای بعد بنا به گفته بروزنف که در ماه .گردیدکشور می
 در میان دانشجویان مهندسی رواج داشت. 1889تمایالت مارکسیستی از همان سال  ،پیدا کرد پترزبورگ

توانستند این الخصوص دشوار میعلی ،شدندداری تربیت میبرای خدمت به سرمایه که مهندسان آینده
 ،دانشجویان مهندسی .شده است گرفتهوشتی خاص برای روسیه در نظر اعتقاد را کماکان بپذیرند که سرن

 ،رفعالیغهای سابق و در میان گروه حالدرعین .کردندفعالی در محافل کارگری می نسبتاً تبلیغات کارگری 
و ) کوشیدندمی گشتندیبرمکه از تبعید  خلق ۀاراداعضای  .خوردای بچشم مییافتهفعالیت زنده و تجدید

 حزب تروریستی را احیاء کنند.ت( بته در حال حاضر بدون موفقیال



پوش ارتجاع ریز   (174) سر

شروع کار  ،شده بودند پترزبورگهای سیبری وارد که از دوردست †و برادرش ژرمن *کراسین لئونید
فقر سواد ما را شور جوانی و اصوات سالم جبران ": کردندتوصیف می یطبعشوخمارکسیستی خود را با 

لئونید  ."کرده بودگفت که کیفیات رزمی محفل ما تثبیت کامل پیدا  شدمی 1889تا پایان سال  ... کردمی
 در آن زمان نوزده ساله بود.

احساس نومیدی از میان برخاسته  :مشاهده کردمیتسکویچ نیز در میان دانشجویان مسکو تغییر حالتی 
در بهار  ،پس از سه سال سکوت .مارکس باال گرفت ۀعالقه به مطالعد؛ آم به وجودآموزی محافل خودبود؛

هر دو دانشجوی مهندسی  که در نتیجه برادران کراسین .زبانه کشید ییتظاهرات وسیع دانشجو 1890
در  که از زبان این دو برادر بود که میتسکویچ .نووگورد تبعید شدنداز این شهر به نیژنی ،بودند پترزبورگ

 اختالفات» ۀمارکسیسم شنید و خود را سخت به مطالع ۀاب زندکت درباره   بارنینخستبرد می به سرنیژنی 
کلید درک واقعیت محیط اطراف ت؛ ی جدید پدیدار گشی"در برابر من دنیا .اثر پلخانف مشغول ساخت «ما

های "من پایه: بر او اثری عظیم گذاشت ،حزب کمونیست که بالفاصله بعد خواند ۀبیانی."شده بودپدیدار 
در این موقع لئونید  برای همیشه یک مارکسیست شدم." .لسفی مارکس را فهمیدمف - یعظیم تاریخ ۀنظری

یکی از  ‡نوزوروا .کراسین اجازه یافت تا به پایتخت بازگردد و از آن جا به تبلیغ در میان نساجان پرداخت
برای « گروه آزادی کار»ۀ گوید که انتشارات اولیما میه ب ،1890دانشجویان دانشگاه در اوایل دهه 

 به یادحزب کمونیست مارکس و انگلس را  ۀیم بیانیمن هنوز تأثیر عظ" .بزرگی بود روزنه  دانشجویان چه 
 سم آینده.ان بودند صفوف رو به گسترش بلشویاین ،ا و دوستان آنانونوزور ،میتسکویچ ،کراسین دارم."

در آن نهضت کارگران تازه داشت از  که غرب نیزحاالت جدید در میان روشنفکران روسیه را حوادث 
 ،46اعتصابات معروف کارگران بارانداز تحت رهبری جان برنز .زدمیدامن  ،آوردبر می یک دوران افول سر

پذیرفتند در فرانسه کارگران از فاجعه التیام می .جدید و مبارز گشود ییگراراه را بروی یک اتحادیه ،مرتد آتی
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الملل جدید بین ۀنخستین کنگر ،1889در پائیز  .داشت به گوش مردم رسید 48و الفارگ 47و تعلیمات ژوسد
یک انقالب  صورتبهانقالب روس فقط ": اعالم کرددر کنگره پلخانف پیشگویانه  .برگزار شددر پاریس 

ناشنیده  تقریباً این کلمات که در تاالر کنگره  هیچ نتیجه دیگری امکان ندارد." .کارگری موفق خواهد شد
 ،1890در انتخابات آلمان در سال  ،سرانجام .در قلوب چندین نسل انقالبی در روسیه طنین انداخت ،ماند

 دوازده سالقوانین اضطراری که مدت  .میلیون رأی آوردند مین و کیحدود  غیرقانونیهای دموکراتسوسیال
ها تا اندیشه یخودخودبهایمان به تولید  .در بستر مرگ افتاد مفتضحانه ،شده بودها اجرا علیه سوسیالیست

 یبیترکتوأم با ترتیب و توالی معینی در  ،کامل از شرایط مادی عینی ۀیک سلسل لوحانه است!چه پایه ساده
های مهم کسب داری باید پیروزیسرمایه .ابدیراه الزم بود تا مارکسیسم به اذهان انقالبیون روس  ،خاص

و  ،انروستاییتبلیغات در میان  ،الورویسم ،باکونینیسم-ر های دیگباید تمام شققشر روشنفکر د؛ کرمی
کاماًل تحلیل -ا تولستوئیزم ر و یماتیتعلآمیز های مسالمتفعالیت ،ترور ،هامهاجرت و سکونت در روستا

 برد.می

در غرب جنبه  یدموکراس الیسوسباید نهضت  .انداختندکارگران باید امواج اعتصاب خود را راه می
های اقتصاد ملی روسیه باید تمام زخم 1891آمیز سال قحطی فاجعه ،سرانجام .گرفتمی به خودتری فعال

پیش  قرنمین تقریباً های مارکسیسم که اندیشه که فقط همان موقع ،تنها همان موقع بود .کردیبرمال مرا 
سرانجام در  ،بود دهیگردپخش خانف در روسیه پل وسیله  بهبه بعد  1883از سال  ،بندی نظری شدهفرمول

در میان قشر  به وسعتها که این اندیشه .داستان نیست همه  لکن حتی این  .خاک روسیه ریشه گرفت
تنها با ظهور  .اجتماعی تطبیق کند ۀرنگ تحریف شد تا با سرشت این الیدبی ،کرده بود دایپروشنفکر رواج 
گاه  آیا این بدان معناست که  .مارکسیم روسیه سرانجام توانست برپای خود بایستد ،پرولتاریایییک پیشتاز آ

یک اندیشه پیش د؛ دهمیاین بدان معناست که عقاید را جامعه شکل  ،نه یا ناتوان است؟ یرضروریغعقاید 
: مییگوبتر دقیق ،یا .بوده باشدها آن ۀباید نخست نتیج ،ها یا حوادث درآیدعلت واقعیت صورتبهاز آنکه 

-اندیشه خود واقعیتی است که همچون حلقه. کندبر واقعیت نظارت نمی ،یک اندیشه مثل یک دادگاه عالی"

 ."کندمیها شرکت ای الزم در سلسله زنجیر سایر واقعیت
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باریکی از کارگران  ه  یالتکامل شخصی والدیمیر اولیانوف از نزدیک با قشر روشنفکر روسیه و تشکیل 
معنوی او با ترتیب  یریگشکلترتیب  .پیوندددر اینجا زندگی خصوصی به تاریخ می .مترقی مربوط است

های مارکسیستی و با پیدایش نخستین کادر زمانهم .عینی رشد بحران انقالبی در روسیه منطبق است
 کردمیخود را آماده  ،مردمی انقالبی ده  نیآرهبر  ،دموکرات در زیر سرپوش ارتجاعنخستین محافل سوسیال

پیمود.و راه کمال را می



 

 در سامارا
ی یک منزل باال نیمه   ،هایلیزاروف اتفاقبهو در آنجا  ،کرد مکاننقلخانواده به سامارا  1889در پائیز سال 

این شهر به مدتی قریب به چهار سال و نیم  .اشغال کرد ،چوبی دو طبقه را که شش یا هفت اتاق داشت
را تشکیل  ،سامارا دوره   ،خاصی دوره  ها این سال ،در حیات لنین .اولیانوف شد خانواده  اقامتگاه اصلی 

مارکسیستی  یررسمیغپایتخت  ،البته نه بدون نفوذ لنین ،سامارا ،1890 دهه  ها در اواسط بعد .دهدمی
 این شهر بیندازیم. چهره  به  ،ولو کوتاه ،باید نگاهی مین دلیله به .ولگا شد منطقه  

همان دوران  ،نشینانهمان مبارزه با بادیهد؛ تاریخ اداری سامارا با تاریخ سیمبرسک چندان فرقی ندار
لکن  .و همان مبارزه با رازین و پوگاچف - ییم ساختمان قالع چوبیو یا بهتر بگو - شهر""ی گذارانیبن

سامارا که در  .آمد به وجودآشیان امن نجبا  عنوانبهسیمبرسک  .کردمیفرق  کامالً اجتماعی سامارا  چهره  
گرچه نام خیابان  .تنها پس از الغای بردگی مرکز تجارت غله شد ،فرورفته بودتر های روس عمیقجلگه

درواقع بردگی دشوار با  .بودهای دیگر تقلید از شهر نشانه  لکن این فقط یک  ،بود *اصلی شهر دوریانسکایا
این شهر دانشگاه  ،برخالف غازان .شهر نه سلف داشت و نه سنت .های سامارا تماس حاصل کردجلگه

 ،تجار غله ،گندمکاران ،داران قویزندگی سامارا احشام .نداشت و درنتیجه نه استاد داشت و نه دانشجو
 ،تنها به زیباشناسیه ن که این مردم .دادمیشکل - یداری ارضاین پیشاهنگان تنومند سرمایه-ن آسیابانا

 ،ی به تقلید از معماری کالسیکیهاهای اشرافی با معماریباغ .اعتنا بودندبلکه به راحتی شخصی نیز بی
 ،آسیاب ،انبار ،بارانداز ،آنچه که آنان بدان نیازمند بودند .های پریان آب را طرح نریختندها و پیکرهپارک

 .داشتندبلکه سگ نگهبان نگاه می ،آنان نه سگ تازی .های سنگین بودو قفل شدههای کلوندروازه ،هانبار غل
 ،ولگا ۀدر اطراف بورژوازی غل .های سنگی بنا نهادندتنها پس از انباشتن ثروتی کالن بود که برای خود خانه

ان روستایی ،زمانی .نشسته بودندنشین در کمین بادیهنشین و نیمهمردمی بادیه ،ها و انبارهاشانبا بارانداز
به کشت پردرآمد محصول  †آلمانی در سارپتا 49یهابودند به تقلید از منونایت اصلی و آزاد سامارا کوشیده
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شهریان سامارا  ،های ناکام خردلاز کشتگاه .ها نه قابلیت فنی داشتند و نه پشتکارلکن روس .خردل بپردازند
 اتفاقبه ،های ساماراساکنان روستا .را به ارث بردند کش""خردل ماله طنزآمیز نه  یک تنها گزندگی یأس و

های فراوان فراهم برای پلیس مزاحمت ،در عالم مستی ویژهبه ،شدندوقتی که عصبانی می ،بانانیکرج
 نومیدکننده بود. ،بارشانفالکتهم مثل سرتاسر زندگی  شانیهاانیعصلکن  .کردندمی

توصیف  ،فرستادندو درود میه امتعاقبًا ب پترزبورگهمان پیرمردی که کارگران  ،شلگونوف،1887 در سال
-دودکش ها ونرده ،های خالیقطعه زمین ،های باشکوهدر کنار اقامتگاه": شهر مرزبانان داد ،جالبی از سامارا

که  طورهمان ،نخواهد شدقرار دارد که پانزده سال قبل سوخته بود و دیگر هرگز تجدید بنا  ییهاخانههای 
ها و در ورای نرده ،کَر سوتَ آن .خراب دیگر بر روی دوپای خود قائم نخواهد ایستادو خانه پروایبمرزبان 

قطار  ،آزادشدگانک های کوچروستا ،ی شهرحومه ترکوچکو  ترکوچکهای های خالی و خانهقطعه زمین
 ،ها را رها کردهدر اینجا روستا جلگه .اندآمدهکیپ هم گرد ،با دو یا سه پنجره ییهاکلبهکه  جایی ،شده است

 ..." تا مرزبانان را خدمت کند کرده استدر شهر پیشروی 

از آنجا  و .وجود نداشت مین دلیل عماًل هیچ کارگر صنعتیه و به ،هیچ صنعت تقریباً  ،در شهر سامارا
خطر قرار داشت که مقامات اجازه های بیدر فهرست شهر ،که شهر از آلودگی دانشگاه هم در امان بود

 .برای مدتی در این شهر اقامت گزینند ،بودند برده دوران تبعید خود را در سیبری به سر دادند انقالبیونیمی
 بدان جا ،پلیس نظرتحت ،های دانشگاهیمشکوک پایتخت و شهر افرادو نیز سامارا شهری بود که گهگاه 

مرکز اجتماع جوانان  ،همگی پوپولیست بود ،تقریباً  ،1890 دهه  تا اوایل  که گذرا جامعه  این  .شدندتبعید می
به خود  ،بلکه حتی گاهی کارمندان حکومت ،اعضای زمستوو و تجار تنهانه .شده بودمحلی  یگراچپ

 ییدانشجو یقراریبدادند که بدون کیفر در این والیت که در آن نه تسلط اشرافی وجود داشت و نه اجازه می
در  .آمدها هرگز عصیان سیاسی بشمار نمیهای مبهم باراندازعصیان .نقش لیبرال بازی کنند ،و کارگری

منشیان و  ،مجریان ،و صدیق زمستوو ریزسربهمأمورین  شدمیهمیشه  ،بودند نظرتحتمیان آنانی که 
 .داشت نهیشیسوءپاحتیاج به گواهی عدم ها گرچه از نظر قانون بسیاری از این شغل ،مشاهده کردمعلمان را 

سامارا  ییدستگاه اجرا .دادمیوالدیمیر اولیانوف نیز درس خصوصی  ،پلیس سامارا 1889طبق اسناد سال 
 نگریست.عین می قابل اعتماد به غمضهای جزئی عناصر غیربر این تخلف
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و یا معلمین  ،روهامکتب ،برای محافل شاگردان مدارس ،نظرتحتتبعیدیان سابق و اشخاص 
د ای بودنمرکز جاذبه منزله  به  ،آمدندمی به شهرو نیز دانشجویانی که در تابستان  ،های زمستووپرورشگاه

گذشتیم از این دنیای کوچک که می .دادمیاصطالح گروه پیشتاز گوبرنیا را تشکیل اینها به ۀباری هم-
 ،«وموستیود روسکی»هر دو گروه با  .تجار و کارمندان دولت ،قضات ،های زمستوورسیدیم به لیبرالمی

رو که های میانهبه سرمقاله عمدتاً قسمت اعظم این شهروندان  .کردندگذران می ،لیبرال پوپولیست روزنامه  
های خارجی را جوانان رادیکال با ولع گزارشد؛ عالقه داشتن ،به اخبار زمستووکردند و نیز می ینیریخودش

-را می *بوگاتستووهای جدید راسکویههرکدام از جلد ،جناح چپ با ولع تمام ،هااز ماهنامه .خواندندمی

لغ بَ که مُ  را 50استعداد پوپولیست به نام میخائیلوفسکینگاران بامقاالت یکی از روزنامه ویژهبه ،خواند
سخنگویان  ،†میسلیورویی و روسکایاوستنیک تر  اهالی قرص .بود شناسی ذهنی"جامعه" ناپذیرخستگی

سطح  .تبلیغ در سامارا از حدود قشر روشنفکر تجاوز نکرد .دادندپرده را ترجیح میپشت ییگرااساسیقانون
به محفل  ،تک و توک ،آهنحتمًا کارگران راه .العاده نازل بودفوق ،سواد چند کارگری که در شهر بود

بلکه به این  ،ولی نه با این اندیشه که در میان رفقای کارگر خود دست به تبلیغ بزنند ،پیوستندپوپولیستی می
 دلیل که سطح سواد خود را باال ببرند.

خود  نوبه  به لیانوف نیز او د؛ خانواده  کردناولیانوف دیدن می خانواده  بودند آشکارا از  نظرتحت که یآنان
ذهن خود  ازشدند را دشمن تزار و مملکت محسوب می که یآناندلیلی برای اجتناب از تماس با  گونههر

ای ی تماس یافت که در زمان حیات شوهرش کوچکترین اندیشهیمشاور دولت با دنیا ۀبیو .کرده بوددور 
-بلکه عبارت بود از رادیکال ،ن شهرستانی و زنان آنان نبوددوستان او دیگر کارمندا حلقه   .نکرده بودآن  درباره  

برده بودند و از دوستانی تجدید خاطره  سرهها در تبعید و زندان بمطرودانی که سال ،های قدیمی روسیه
د کردند که هنگام اشتغال به عملیات تروریستی یا مقاومت مسلحانه و یا کار اجباری در زندان مرده بودنمی
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ها عقاید بسیاری چیز درباره  آنان  .و هرگز از آن بازنگشت گذاشته بودکه ساشا بدان قدم  ییدنیاخالصه -
ها نبود و برخی از آنان را عادات عجیب و غریبی ترین رفتاررفتارشان پیوسته معصومانه ،داشتند یرعادیغ

 .های بدی نبودندآنان آدم ،این باوجود .بودند افتهی دستاجباری بدان  ییها تنهاکه در سال کردمیمتمایز 
و  ،وفادار به دوستی ،از خود گذشته ،کینکه آنان مردمی  شده باشدلکساندرونا باید متقاعد ا برعکس ماریا
محال بود که  حالدرعینو  ،نداشته باشدمحال بود که انسان نسبت به آنان احساس دوستانه  .شجاع بودند

 آور قرار دهند؟در مسیری مرگ ،پسری دیگر را از راه بدر برده توانستندنمیآیا آنان  .انسان از آنان نترسد

ای در کنندهشرکت عنوانبه *دولگوف ،کردندپلیس زندگی می نظرتحتدر میان انقالبیونی که در سامارا 
نفر  193شوهر در ماجرای  .بودند †و بعد زن و شوهری بنام لیوانوف .تر بودماجرای نچایف از همه ممتاز

دست به مقاومت  در اودسا بود که هنگام بازداشت ‡کنندگان ماجرای کوالسکیزن از شرکت و ،دست داشت
 ۀاراداعضای  نمونه  " را یلیزاروا آنان آنا که هالیوانوف ویژهبه ،مصاحبت با این اشخاص .زده بودمسلحانه 

کادمی علمی واقعی انقالب برای ، خواندمی مردمانی درستکار و سرسپرده هدف خود" ،خلق والدیمیر یک آ
و به کوچکترین جزء از هر حادثه  کردمی سؤال از پی سؤال ،دادمیهای آنان گوش او مشتاقانه به داستان .بود
هنوز مطالعه نشده  که عصر بزرگ انقالبی .پرداخت تا در ذهنش جریان مبارزات گذشته را دوباره بسازدمی

ارتجاعی از آن مجزا  مرحله  یک  به دلیلعصری که نسل جدید  ،و عالوه بر این ،بودبه ثبت نرسیده  تقریباً و 
این جواب صاحب یکی  .کردمیاندار انسانی قد علم تصاویر ج صورتبهاینک  ،در برابر والدیمیر ،شده بود
 کردمیانقالبی ربط پیدا  بارزه  مکه با  یزیهر چ .بلد بود که چگونه گوش بدهد: ها بودترین قریحهاز نایاب

مقررات  ،های جعلیگذرنامه ،زمینیفنون زیر ،های توطئهشیوه ،مردم ،هااندیشه :کردمیجلب  به خوداو را 
 شرایط تبعید و فرار. ،محاکمات دادگاه ،زندان
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 .بود رئیس دادگاه بخش ،*خانه سامویلوف ،در سامارا ،یکی از مراکز قشر روشنفکر رادیکال زمستوو
زنش را رسید و آن این بود که برادر به نظرشفکر خوبی  هم کباریو  کردمییلیزاروف اغلب از آنجا دیدن 

ها بعد پسر سامویلوف تصویر اولیانوف را با چند تک قلم همین دیدار سبب شد که سال .هم با خودش ببرد
واردی توجهم را فورًا تازه ،آنان دست بدهموقتی که به طرف میهمانان رفتم تا با ": بسیار روشن ترسیم نماید

ای سرخگون و چهره ییهاگونه .نشسته بودمرد جوان بسیار باریکی  ،ای راحتبه شیوه ،ر میزسبر  .جلب کرد
هرگز قیچی به خود  ظاهربه که با ریش و سبیل پراکنده و قدری مایل به سرخ ،داشت †تا حدی کالمیک

نه به این دلیل که در  و ظاهراً  ،او کم حرف زد .شادابش ره  یتو حالتی استهزاءآمیز در چشمان  ،بود دهیند
روشن بود که چنین وضعی به هیچ صورت او را راحت  کامالً این  .کردنمیآشنا احساس راحت محیطی غیر

همیشه بین ما احساس راحت و آسایش  که دارم که م.ت.یلیزاروف به یاد یروشنبه ،بلکه برعکس .کردنمی
شاید تا حدی از  ،میهمان جدید دستپاچه نبوده باشد به علتهم  کامالً در این دیدار بخصوص اگر  ،کردمی

آید بحث کشید به نهضت کار داشت و یادم میوسر اهمیتصحبت با مسائل بی .او وحشت داشت
مجبور به ترک دانشگاه غازان شده  چرا که او همین بود() یچایلآن والدیمیر نتیجه  در غازان که در  ییدانشجو

وقتی که  ،در وسط صحبت...  بار بنگردی مصیبتظاهرًا او میل نداشت که سرنوشت خود را به دیده...  بود
ای هم خندهو آن ،ناگهان زد زیر خنده ،که ظاهرًا از دید او خیلی جالب بود گرفتمیای را داشت نتیجه

حاال  ،گشتای تند و نیشدار که او قباًل بدنبالش میروشن بود که اندیشه .کوتاه و مشخصًا روسی ،طوفانی
را آن ،ی چشمانشی گوشههای زیرکانهچین که ی سالم ولی نه بدون شیطنتآن خنده .بودبه ذهنش رسیده

بود و این زودی ساکت نشستهولی او به  ،همه خندیدند .است هنوز در یادم مانده ،کردمیگر تر جلوهشدید
-ی حاضران میرا بر قیافه ی خودآلودهو نگاه مراقب و قدری طنز دادمیبه بقیه صحبت عمومی گوش 

اثر میهمان را بر روی  ،بود روییخوشطبیعتًا مرد  که میزبان ،وقتی که میهمانان خانه را ترک گفتند دوخت."
ی پسر برای همیشه با شگفت پدر در حافظه ۀاین جمل "چه مغزی!": خودش با این کلمات خالصه کرد
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 این تصویر چه مغزی!"" .ی کوتاه روسیها و خندهمک طنزآمیز روسشچ -ت تصویر لنین جوان درآمیخ
بار است که در پاداش تقالی ما از میان هزاران صفحه ناتوانی رقت ،ای نافذ آن را فراچنگ آوردهحافظه که

 اند.رقه شدهنویسان غآن اکثر خاطره

یکی دیگر از اهالی  ،*سمیونوف .شویمدچار تعجب می "مرد جوان بسیار باریک" فقط از دیدن کلمات
های در عکس .نامیدمی کنده  درخت کوچولو"" در جوانی ولودیا را. خواندمی "الغر" والدیمیر را ،سامارا

مرد جوانی بود با ": نویسداو می درباره  یکی دیگر از اهالی سامارا ،†کلمنتز .آیدمی به نظردبیرستان تنومند 
یکی از دوستان  ،الالیانتس ،سه سال بعد با صورتی روشن و سرخگون." .ای تنومندولی بنیه ،قامت کوتاه

ما این توصیف با آنچه که  بسیار نیرومند و ستبر." ه  یبنقامتی کوتاه ولی ": کندمینزدیکش او را چنین وصف 
 ،شناگری خوب ،شکارچی ،عالی پیماییراهاو  :کندمیتطبیق  ،دانیمها میاز نزدیک از والدیمیر در آن سال

های باال از همه باالتر مردی بود که دوست داشت صدایش را در نت د وو ژیمناست بو ،روی یخ بازیاسک
جوانی الغر بود و بعدًا هوای  ،ا شداحتمال این هم هست که وقتی او وارد سامار ،باوجود این .تغییر دهد

 .کرده باشدها بهش ساخته و تنومندش جلگه

دموکرات مارکسیست و سوسیال ،در دوران سامارا بود که والدیمیر اولیانوف دقیقاً یقین داریم که  کامالً 
قرار تحول یک جوان چگونه در این چهارچوب وسیع  .لکن دوران سامارا چهار سال و نیم طول کشید ،شد

موروثی انقالبی  به طورطلب که لنین بسیار آسان نظریه  این  سایه  نویسان رسمی لنین در زندگینامه ؟ردیگیم
لکن این  .اندها خالص کردهخود را برای همیشه از این دردسر ،بود و در همان روز تولد یک مارکسیست

یم تا معلوم شود که والدیمیر در که ما سند معتبر در دست ندار است یعیطب .چندان هم صحیح نیست
 ،های بعدلکن اطالعات سال ،شد اراده خلقهای نخستین اقامت خود در سامارا پیرو ایدئولوژی سال

 ،کرژیژانوسکی و دیگران ،ناپذیر الالیانتسها از روی شهادت تردیدبعد .گذاردچندان جای تردید باقی نمی
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یک مارکسیست مسلم  ،ترور مسئله  در مورد  ،والدیمیر کهیوقت ،1895تا  1893یافت که از سال خواهیمدر
از بقایای  آن راعقایدی که همه  ،بود یرعادیغها دموکراتراند که در میان سوسیالعقایدی بر زبان می ،بود

ماسبق وجود لکن حتی اگر چنین دلیل روشنی با عطف به .آوردندقبلی تکامل او بشمار می مرحله  
نداشته ای وجود چگونه ممکن بود چنین مرحله :بازهم ما مجبور به پرسیدن این سؤال بودیم ،داشتنمی

 ؟باشد

یک  ۀتبه در حاشیرساالر عالییک دیوان .ها والدیمیر را سخت تعقیب کردسال ،سیاسی الکساندر سایه  
-رادیکال .دیدندتوی میچنین پر سایه  همه او را در  .این برادر همان اولیانوف نیست؟"": سند رسمی نوشت

مرده زنده را  شد." ختهیآوبرادر همان اولیانوف که بدار "، کردندهای جوان با احترام به یکدیگر نجوا می
الکساندر سؤال  درباره  مگر اینکه مستقیمًا  ،بردوالدیمیر هرگز از برادرش اسم نمی *تحت تأثیر خود داشت!

 .لکن او هرگز این کار را نکرد ،هایش از برادر نامی ببرددر نوشتههای بسیاری بود که و گرچه فرصت ،شدمی
پس  .آورد به وجودترین گواهی بر زخم عمیقی است که مرگ برادر در آگاهی او همین خودداری حتمی

هر تر از آنچه برای تر و قویکنندهقانع مراتببهای نیاز داشت والدیمیر به انگیزه ،خلق ۀارادبرای بریدن از 
 دیگر الزم بود. زیچ

پرتوی بر آن دوره از تکاملش که  ،با بازگشت به عقب که تمایالت تروریستی او سرسختانه  پافشاری 
 ،والدیمیر با کل یک نسل .شخصی داشت شه  یربیش از  ییهاشهیر ،انداختبود می اراده خلقتحت نفوذ 

اگر فرض کنیم که والدیمیر از پیش با آن ) گروه آزادی کار"حتی نخستین آثار" .با کل یک عصر رشد کرد
پلخانوف در بحث  .قرار نداد تربزرگهای برادر بریدن از سنت ۀاو را با قدرت در مقابل مسئلد( شده بوآشنا 

اراده های آینده را در مقابل دموکراتهنوز سوسیال ،داری در روسیههای رشد سرمایهاندازخود پیرامون چشم
گروه " ،مدتی کوتاه قبل از آن .که مارکسیسم را قبول کند خواسته بودخلق  اراده  او تنها از  ،نداده بودقرار  خلق
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در -ه البته فقط در آغاز این ده-ع اگر وض .متحد شود خلق ۀارادندگان مهاجر یبود با نما دهیکوش آزادی کار"
پس باید نتیجه گرفت که در خود  ،بوداین چنین  ،پردازان مبارز هر دو تمایلمیان مهاجران متشکل از نظریه

 .هنوز مبهم و نامشخص بود ،1880حتی در اواخر دهه  ،هادموکراتو سوسیال خلق ۀارادروسیه فرق بین 
ها در دموکراتو سوسیال خلق ۀارادفاصل بین  که  یبار": نویسدهای خود میدر یادداشت ،حقهب ،اکسلرود

 دهیکشبلکه بیشتر خطی بود  ،یافتکسیسم و پوپولیسم جریان نمیاز خط فاصل بین مار 1880 دهه  اواخر 
ها در مواردی که مارکسیست ".تبلیغ و در آن زمان عبارتی بود مترادف با ترور که سیاسی مبارزه  بین  شده

 «ما اختالفات» که ترتیب الکساندربدین .خواستمیاز میان بر یکلبهخط فاصل  ،کردندترور را تأیید می
نداشت و پلخانوف ها اختالفی وجوددموکراتو سوسیال خلق ۀارادمعتقد بود در عمل بین  ،خوانده بودرا 

 هر دونمایندگان  ،1887یکم مارس  ۀدر توطئ .کردمینباید لحن جدلی اتخاذ  *در بحث با تیخومیروف
 عمل کردند. خلق ۀارادمکتب اندیشه طبق اصول 

واقع سرشتی در ،قسمت شودناپذیر ها به دو اردوگاه آشتیمقدر بود بعد که نزدیکی بین دو ایدئولوژی
 .داد شحیتوض توانیم ،فریبنده داشت که با درک ضعف طرفین و سردرگمی عمومی سیاست این دوران

حال از در عین .نظری مارکسیسم پرداخت مطالعه  لکن درست در وسط همین سردرگمی بود که والدیمیر به 
 ،جریان الکساندر آخرین بخش متشکل آن بود که اخیر مبارزه  های عملی با جنبه ها"ن قدیمی"داستا طریق

در میان قشر روشنفکر تنها ت؛ جنینی نیز وجود نداش صورتبهدر سامارا نهضت کارگران حتی  .آشنا شد
وکراتی وجود دمسوسیال اصالً هنوز  .افتندیگسترش  یکندبهمحافلی وجود داشتند که دیر شروع کردند و 

بدون آنکه  ،با مطالعه آثار کالسیک پیشرفت بزرگی بکند توانستمیوالدیمیر  ،در تحت این شرایط .نداشت
و قطعیت  وضوحبهتالش او برای رسیدن  .یکی را انتخاب کند خلق ۀاراددموکراسی و مجبور شود از سوسیال

 .احساس مسئولیت او کمتر از این اهمیت نداشت .انگیزه بود نیترمهم ،بدون شک برای اراده و هوش او
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-شور و پرهای پررا از قلمرو رؤیا "مبارزه برای آزادی" های او پیرامونسرنوشت الکساندر بالفاصله اندیشه

ادراک  ،مطالعه یبه معناگرفتن در تحت این شرایط تصمیم .کرده بودسوی واقعیت کریه معطوف شباب به
 وقت داشت.و این احتیاج به .دبو قانع شدنو  ،و اثبات

این  .جوانی بود همسن و سال خود او که بینیمرا می *اسکلیارنکو ،در میان نخستین دوستان او در سامارا
مدت یکسال در زندان  ،شده بودبازداشت  1887در سال  ،جوان که در سال ششم از دبیرستان اخراج شد

پس از بازگشت به سامارا کار تبلیغاتی خود را در میان جوانان از سر  .گذرانده بود پترزبورگدر  †کرستی
-مخفیانه بود برای خودنیمهقانونی و کوچکی که نیمه ۀکتابخان ،های اوکوشش ۀبیشتر زیر سای .گرفته بود

مجالت  ۀمقاالت آموزند ،گرانهای راهنمای مخصوص برای تبلیغاتطبق دستور .شده بودآموزی ایجاد 
ای از این مقاالت جلد مجموعه .شدینوشته مصفحات اول و آخر آن با دست  ،قدیمی بریده شده ۀماهان

کتابخانه شاگردان دبیرستان سامارا را  ،صد کتاب منتخب و غالبًا ممنوع تقریباً  اتفاقبهاین مجموعه  .شدمی
 .کردمیهای اقامتش در سامارا استفاده والدیمیر اغلب از این کتابخانه در طول سال .دادمیتشکیل 

 خلق ۀاراد ۀکه با روحی کردمیای منتشر شدهمکاری دوستش سمیونوف مطالب تکثیربا ه ،اسکلیارنکو
اگر اولیانوف در طول دو  .شدمینوشته  ،دگاهی که در آن زمان بین دوستان و آشنایان آنان رواج داشتید

بایست با اسکلیارنکو و سمیونوف و دوستان شمرد میدموکرات میسال اقامتش در سامارا خود را سوسیال
تمام  تیفوربهو  ناچاربه داده باشندسرسختی نشان  هافیحر و اگر آن کرده باشدهای سختی آنان بحث

نخورده لکن چنین اتفاقی نیفتاد و روابط شخصی سر جای خود دست .باشد دهیبرباید والدیمیر از آنان 
های مخفیانه منجر به شرکت والدیمیر در فعالیت خلق ۀاراددوستی او با اعضای جوان  ،دیگر از سوی .ماند
تجربه قرار های انقالبی جوانان بیاو دیگر تحت تأثیر نقشه ،الکساندر افتاد ایپس از اتفاقی که بر .نشد
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راه خود نوف را هم بهاسکلیارنکو و سمیو یزودبهمطالعه کند و  خواستمی زیهر چاو قبل از  .گرفتنمی
 کشاند.

و  ،ها رشد کرد و عوض شداو در آن سال .مقدر بود که والدیمیر چهار زمستان را در سامارا بگذراند
آنانی که او را دیدند و تحت تأثیر او قرار گرفتند نیز عوض  .دییدموکراسی گرابه مواضع سوسیال جیتدربه

صورت قطعی  1892در سال  که نتایج آن تکامل .محو شده هاهای بین مراحل مختلف از یادمرز .شدند
 تربزرگدر خاطرات خواهر  ویژهبهاین نکته  .شودیداده ماکنون عمومًا به تمام دوران سامارا نسبت  ،یافت

اصول اساسی آنان بحث  درباره   اراده خلقکاران با کهنه تر""هرچه تند قول او والدیمیربنابه  .مشهود است
ها و کی این بحث ها شروع شد؟برخوردی بحث نقطه  ولی در چه  .شک درست استاین بی .کردمی

 وقت درک مخصوصاً آندر  که «آنا»ل و انتقال به سامارا بود که درست در زمان نق؟ گرفت ای "تند"صبغه
 ،کردندمی گرچه دو خانواده در همان خانه زندگی-د با یلیزاروف ازدواج کر ،روشنی از مسائل نظری نداشت

کامل  به طور تقریباً دو سال اول والدیمیر در سامارا  .گرفتندلکن طبیعتًا زن و شوهر جوان از بقیه فاصله می
 .شده استمحو  تربزرگخواهر  ۀاز حافظ

کاوشگر  قاً یعمتوانست این مغز جوان و نمی کاران""کهنه توان به آسانی باور کرد که عقاید عهد بوقمی
تنها نه ،کرده باشدهای اول حتی بحث هم کاران در همان سالممکن است که با کهنه ،والدیمیر .را قانع کند

بلکه برای  ،اما نه برای اینکه او حقیقت را پیدا کرده بودد؛ بلکه درواقع باید هم بحث کرده باش ،ممکن است
این  .بدل به جدال بین دو گروه شدها تنها در اواخر دوران سامارا بود که این بحث. آن بود به دنبال آنکه

از وودووزوف که  ،های سامارا استای از این بحثتجسم زنده به دنبالیلیزاروا که خود  جالب است که آنا
نه خود را پوپولیست  که بیچاره مباحثه با این جوان التقاطی .بردینام محریف  عنوانبه ،پلیس بود نظرتحت

یعنی در پایان سال سوم اقامت والدیمیر در سامارا  ،1891-92مستان در ز ،دانست و نه مارکسیستمی
 اتفاق افتاد.

گروهی از  وسیله  به که یقرانیقانویسد که در طی یک این درست است که یکی از اهالی سامارا می
آلیستی اخالق را که ایده نظریه  اولیانوف  ،داده شده بودترتیب  (1890گویا در تابستان یا پاییز ) جوانان چپ



 (187) لنین جوان

 

جای آن هو کنار گذاشت و ب فتشست و ُر یکسره  ،کردمی یدارجانباز آن  *بوخهولتز به نامشخصی 
تر از آنچه که اطالعات دیگر این حادثه آهنگ تکامل لنین را تا حدی سریع .ای طبقاتی را پیش کشیدعقیده

دموکراتی آلمانی که در روسیه سوسیال ،هولتزکه خود بوخ است یگفتناین نکته  .کندمی ضوآنند ع گواه
: نویسداو می .شماردمردود می ،در همان موردی که برای ما جالب است ،داستان باال را ،شده بودمتولد 

 یرعادیغفعالیتی  ،دارم به یادتا آنجا که من  ،اولیانوف. ای. و ،کردیمدر آن جلساتی که ما با هم شرکت می"
ارزش این شهادت را  پرداخت."مارکسیستی نمیبه توضیح آرای  ،ر طریقه و به ،دادنمیاز خود نشان 

سوخت زیر خاکستر پنهان توان تصور کرد که لنین آتشی را که در وجودش میآیا می .نادیده گرفت تواننمی
 بود. افتهیدست ندلیلش آن بود که هنوز به آن  ،پرداختاگر او به توضیح آرای مارکسیستی نمی .نه ؟کردمی

درخواست دیگری  "جناب مفخم آموزش عمومی" والدیمیر برای ،پس از ورود به سامارا،1889در اکتبر 
 ،التحصیل شدن از دبیرستانپس از فارغ ،در طول این دو سال گذشته .العاده گیرا بودنوشت که لحنش فوق

کردن کار برای شخصی که متقاعد کند که پیدافرصت کافی داشت تا خود را "، او یعنی والدیمیر اولیانوف
زیر  ۀکنندعالوه بر این امضاء العاده دشوار است."دستکم فوق ،اگر نه محال ،تعلیمات مخصوص ندارد

و یک برادر و خواهر  ،خود را که شامل یک مادر پیر خانواده  کارش  وسیله  بهتا " احتیاج مبرم به استخدام دارد
شود  اجازه دادهبه او  خواستمیبلکه  ،ورود به دانشگاه نبود به دنبالبار این ی کند."نگاهدار ،شودمیصغیر 

از رئیس بخش ": داد روی درخواست نوشتدلیانوف با م   .را بدهد ییامتحان نها ،که بدون حضور در کالس
 توانستنمیپلیس  اداره  که  است یهیبداین  این مرد فاسد است." .این شخص سؤال شود درباره  پلیس  اداره  و 

مرد نیک و "ز ا "مرد فاسد" ترتیببدین .داشته باشدای بهتر از وزیر آموزش و پرورش متقاضی عقیده درباره  
 جواب رد گرفت. نجیب"،
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شاید در تحلیل  .شده استبستهروی والدیمیر ه که درهای تحصیالت رسمی ب رسیدمی به نظرچنین 
ها چنین دیپلمی لکن در آن روز ،آوردنمی به وجوددیپلم دانشگاهی در سرنوشت او تغییر چندانی  یینها

گونه که سه مانه به ،الکساندرونا ماریا .برای مادرش اهمیت زیادی داشت ویژهبهو  ،برای خود والدیمیر
 نده  یآسفر کرد تا برای  بورگپترزبه  1890در ماه مه  ،شده بود کاربهدستسال پیش برای نجات زندگی ساشا 

-ست که من ببینم بهترین سالا گینیاین درد اندوه": او به مقامات مربوط نوشت .ولودیا کاری انجام بدهد

ار داد که مادر برای آنکه حس همدردی وزیر را جلب کند به او هشد ..." رودمی هدربه های زندگی پسرم 
این را باید از روی وجدان گفت که  خودکشی خواهد انداخت." شه  یاندیر او را به ز"ناگ هدف پسرزندگی بی

پسرش واقعًا  خاطربهو مادر -گ ولی در جن .ترین شباهتی به داوطلب خودکشی نداشتوالدیمیر کوچک
رسد که دلیانوف حساسیت می به نظر .از پیش برد یهای نظامی کارتوان بدون نیرنگنمی -د اعالن جنگ دا

اجازه داد که در یکی از  بار نیالکن  ،برگردد به دانشگاه مرد فاسد"" که اگر اجازه نداد که چرا ،نشان داد
 .را بگذارند ییامتحانات نها ،کردندهای حقوق تدریس میهای امپراطوری در دروسی که دانشکدهدانشگاه

نسبت  .مرحمت را اطالع دادراین لطف پُ  ،بیوه مشاور دولت ،الکساندرونا پلیس سامارا رسمًا به ماریا اداره  
بدون شک این  .جواب مساعد رسید پترزبورگ،به درخواست والدیمیر نیز در مورد گذراندن امتحانات در 

فعالیت مشکوک  ۀگونه سابقهیچ ،حقیقت که والدیمیر در مدت دو سال و نیم پس از اخراج از دانشگاه
از مغضوبیت اداری  جیتدربهه خانواده دارد ک رسیدمی به نظر .های مادر کمک کردبه کوشش ،نداشت

 یابد.ی مییرها

سفری را  ،های مربوط به اواخر اوت بعدهای پلیس در سامارا و غازان در یک سلسله گزارشمنشی
امتحانات  درباره  به منظور کسب اطالع  پترزبورگکنند که والدیمیر اولیانوف از طریق غازان به گزارش می
در این مورد  از رفقای سابقش را در آنجا دید؟ کدام یک .ر شش روز در غازان ماندوالدیمی .کرده است

ها این تاریخ .ماند پترزبورگدو ماه در  تقریباً والدیمیر  .دهدنمی به دستگزارش رئیس پلیس غازان اطالعی 
است که لکن واضح  .دانیمنمیولی ما چیز دیگری  .کندمیرا گزارشات رئیس کالنتری سامارا روشن 

آمادگی  کامالً هدف اصلی او این بود که مطمئن شود که برای امتحانات  .والدیمیر وقت خود را تلف نکرد
بایست تمامی او می .بکشد رد شود و یا از آن دست ،خواست که امتحان را به اقبال واگذار کنداو نمی .دارد
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های دروس و شرایط کتاب ،هر درس را حدود :کردمیبرای خود روشن  کامالً  ،عناصر مسئله را از پیش
برای  .عمومی گذشت ۀدر کتابخان پترزبورگاز وقت او در  یامالحظهقابلشکی نیست که بخش  .استادان را

از طریق  .طرح بنویسد ۀکه یادداشت بردارد و خالصالزم بود  متیقگرانهای اجتناب از خریدن کتاب
 یهایکالسهمیکی از  ،اش وودووزوفخواند با رقیب آیندهدرس می پترزبورگخواهرش اولگا که در 

 ،به کمک او .این شخص از تبعید برگشته بود تا امتحانات دولتی را بگذراند .شد آشناالکساندر در دانشگاه 
او با جمعیت  .دادن بودند ه در آن چهارصد نفر مشغول امتحانوارد ساختمانی بشود کموفق شد والدیمیر 

مقدماتی به  ییاین شناسا نشست و گوش داد و مشاهده کرد."ها ساعت" گفته  وودووزوفا به درآمیخت و بن
او هرگز چیزی را که  .آمدخیلی به شخصیت لنین جوان می ،میدان عملیات و شرایط امتحانات آینده

اقبال وا به هوس و شانس و  ،ن مهیا کندآحدس بزند و از پیش خود را برای  ترین مقیاسبه کم توانستمی
 گذاشت.نمی

های خود در همین سفر بود که از طریق تماس .داشت پترزبورگلکن والدیمیر یک کار مهم دیگر هم در 
 «انقالب آقای یوجن دورینگ در علم» به نامکتاب انگلس  ،یکی از معلمان مؤسسه فنی،*موفق شد از یاوین

که  اجازه دهدخواست خوشبخت این کتاب نمیاگر صاحب  ،حدس زد شودمیکه  طورهمان .را بگیرد
انگیز علمی و تحسین رساله  پس والدیمیر مجبور بود این  ،برده شوددست ایالت دور آنکتاب ممنوع به 

با وجود این ممکن است که استاد  .بخواند پترزبورگفلسفی را با تمرکز تمام در طول اقامت کوتاهش در 
 .برده شودبه ولگا  †ورینگ از نوادیکه آنت داده باشداجازه  ،یم شدهجوان پس از صحبت با جوان مصر تسل

 ،کندمیرادک که این واقعه را نقل  .به این کتاب دسترسی نداشت 1890پیش از پائیز  ،طریق والدیمیر به هر
کشید که آثاری از پلخانوف که مدت زمانی دراز طول می": کندمیو اضافه  دهدیقرار مخود لنین را مدرک 

 به نظرپس  ،حتی چند ماه باشد "دراز" اگر منظور از به دست او برسد." ،شده بوددر خارج از روسیه چاپ 
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به ها را این تاریخ .نشده استآشنا  1891زودتر از آغاز سال  که والدیمیر با آثار"گروه آزادی کار" رسیدمی
خصوص سخت هدر این مورد ب ،رادک چندان هم درست نیستگرچه قاعدتًا شهادت  .بسپاریم ذهن

 .کندمیکننده است و الگوی عمومی تکامل والدیمیر از آن پشتیبانی متقاعد

این بار نیز  .برگشته استکه والدیمیر  گزارش دادرئیس کالنتری پلیس سامارا به رئیسش  ،در آغاز نوامبر
 عرصه  این داوطلب  ،وجود این با" مشکوکی مشاهده نکرد."چیز  رسد که رئیس کالنتریبه نظر میچنین 

دیالکتیک را ماتریالیسم ۀدر کیفش ماده منفجر ،اگر نه در مغزش ،پترزبورگهنگام بازگشت از  ،هاسرپیچی
فعاًل نه مارکسیسم و نه انقالب  .لکن دلیلی نبود که انتظار انفجاری در آینده نزدیک برود .آورده بود به همراه

"زورکی  دوره  طوالنییک  .گرفته شودالزم بود که دیپلمی از دانشگاه امپراطوری به چنگ  .ش پا نبوددر پی
  .در پیش روی بود" خواندندرس

نیکالیویچ از اینکه ممکن است پسرش والدیمیر نتواند ظرفیت کارکردن را  های ایلیام شد که بیممعلو
که در بهار سال ،†" یاسنوا*ژاکوبن"، نظرتحتاز افراد  یکی .اساس استبی یراستبه ،در خود پرورش دهد

 رسختانه را که والدیمیرچنین انضباط و چنین پشتکار شخصی س": آورد کهمی به یادوارد سامارا شد  1891
والدیمیر از اتاقش فقط برای چایی و غذا  در کسی سراغ نداشتم." ،دادمیاز خود نشان  آن زمانایلیچ در 
 یوه  شاینک در  .شدمیبندرت از اعضای خانواده کسی وارد اتاق او  .بود حرفکمو خیلی هم  ،آمدبیرون می

در اعماق  ،در باغ بود ،محل کار او در خارج شهر .الکساندر انداخته باشد به یادباید آنان را  اشزندگی
رفت و تا ساعت سه های قانونش به آنجا میهر روز صبح در ساعت معین با تل کتاب .خیابان زیزفون

-می ،رفتی که صدایش بزنی بیاید غذا بخوردمی": نویسدیک خدمتکار سابق می .گشتبرنمی بعدازظهر

راه همواریست که او در  ،کردنمیشاهد مثال اینکه او وقتش را تلف نشسته است."  دستبهدیدی که کتاب 
 .آورد به وجود - کردمیهایش را پیش خود از حفظ ها و آموختهزنان خواندهوقتی که قدم -ش اطراف نیمکت
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و یا  ،اندخواستراحت بعد از شام کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان اثر انگلس را به آلمانی می عنوانبه
 خاطربهبلکه  ،خود زبان خاطربهنه  ،تصادف مطالعه کرد برحسباو آلمانی را  .یک کتاب مارکسیستی دیگر

و  ،پیش از انجام بخش آخر کار روزانه که در ایوان .کردمیتر هم مطالعه ین دلیل سریعمه و به .مارکسیسم
که کسی  کردمیتر از آن کار والدیمیر شدید .یبود و شنا و چا پیماییراه ،گرفتمیصورت  ،زیر نور چراغ

تردیدی  ،عالوه بر این .مزاحمت بیفتد به فکراز او در آن ساعات طوالنی  تربزرگیا  ترکوچکهای از بچه
با ": از اینکه به دیگران بگوید دادنمیهای دبیرستان او هیچ بیمی به دل خود راه در این نیست که مثل روز

بر سر میز غذا و یا  ،در ساعات استراحت ،این ساعات کار به جبران تشریف بردنتان ما را مسرور بفرمایید."
-مغز و جسم او می تاروپود .و به نحو مسری خوشحال بود خلقخوش ،پرحرف ،سروصداپر  ،هنگام شنا

این مرد جوان به همان شدت  .جبران کند ،کوشید ساعاتی را که بر سر قانون روم و قانون شرع صرف شده بود
: نویسدیلیزاروا می آنا چقدر صرف آمادگی برای امتحان شد؟ .کرده بودکه کار  کردمیو شور استراحت 

شد که دولت  خواندن""مشغول زورکی درس گوید که والدیمیر موقعیه ما میو نیز همو ب ".یک سال و نیم"
لذت  خاطربهراستی که دشوار خواهد بود اگر آدم باور کند که او هب .داد در امتحان شرکت کند اجازه

م را مطالعه حتی قانون روقانون شرع و  ،قانون پلیس ،یرداجازه بگبا قمار بر سر اینکه ممکن است  ،شخصی
از عفو وزارتخانه تا آغاز امتحانات د؛ پس در این صورت آمادگی برای امتحان یک سال و نیم طول نکشی .کند
یلیزاروا از یک سال صحبت  آنا ،ای دیگردر مقاله .تر از یازده ماه و تا پایان امتحانات یک سال و نیم بودکم
 کردند!ای همین کار وقت صرف میدانشجویان معمولی دانشگاه چهار سال بر .کندمی

 .یعنی در سپتامبر و نوامبر ،در پاییزه؛ یعنی آوریل و م ،در بهار :دادمیامتحانات را در دو قسمت باید 
مقاله تحقیقی پیرامون  مجهز به یک که یحالدر  ،یک هفته پیش از شروع امتحانات ،والدیمیر در مارس

های با یادداشت ییآشنا خاطربهاضافی  ۀهست که این هفت احتمالاین  .شد پترزبورگوارد  ،ی بودیقانون جنا
 یزیرطرحدر  ،اولیانوف .شده بودو بعد چاپ  برداشته بودندها در سر کالس درس دانشجویان بود که آن



 (192) در سامارا

در  که بود *رئیس کمیسیون امتحان سرگیویچ .بود 51یک تایلوریست پیش از پیدایش سیستم تایلور ،کارش
شده و کمیسیون از بهترین استادان دانشکده حقوق تشکیل  ،آن زمان استاد محبوب تاریخ قانون روسیه بود

لکن این  ،سؤال کردند ،شدمیدر برابرشان ظاهر  بارنینخستممتحنین با بدگمانی از این بیگانه که  .بود
العاده خود را فوق ،اولیانوف ،متفرقهمعلوم شد که دانشجوی  .جای خود را به احترام داد سرعتبهبدگمانی 

 آماده کرده بود.

آمیز بر فعالیت بعدی این وکیل دعاوی ستمدیدگان ای است طنزلیست موضوعات امتحانی انگار مقدمه
های سراسر بخش ها"،"غیر آزاد از او سؤالی پیرامون ،در تاریخ حقوق روسیه .و این دادستان علیه ستمگران

اش ارائه الزمه که های طبقات اجتماعی شدبنیاد درباره  سؤالی  ،در حقوق عمومید؛ ش ،مختلف رعایا
اثر  روستاییخود  بر -ت گذاری که بر نجبا و سازمان حکوماطالعات مخصوص بود پیرامون تاریخ قانون

یمیر که والد شهادت دادترین نمرات به متقاضی به این نکته دانشگاه امپراطوری با دادن عالی .گذاشتمی
با  و سبعیت طبقه اجتماعی دست بزند عیتیر -ب اربا غیر آزاد"،" نوف پیش از آنکه به تصفیه شرایطاولیا

 .کرده استاش آماده آینده حرفه  خود را برای  وجدان کامل

ها و هایی پیرامون دستمزدوالدیمیر باید به سؤال ،باز در بهار بود که یاسیاقتصاد سدر امتحان درس 
ها یکی از سؤال ،حقوق ۀفلسفقوانین و تاریخ  یعموم ۀفلسفدر امتحان درس  :دادمیشکال آن پاسخ اَ 

 نظریه  که آیا اولیانوف به ممتحنینش پیرامون  دانیمنمیمتأسفانه  .پیرامون نظر افالطون پیرامون قانون بود
 به .حرفی زد یا خیر ،ر افالطونیاشکال استثما ۀالیستی از قانون در مقایسه با همارزش کار و تصور ماتری

بسیار " کمیسیون رأی .این سرزنش بسیار محتاطانه بود ،کرده باشدطریق اگر دانش رسمی را سرزنش  ره
 وجود این بخش اعظم امتحانات در پائیز بود. با .ترین نمره بودداد که عالی "بخشتیرضا

برای نخستین  ،جمعًا در حدود هفتاد نفر پترزبورگ،کوچکی از کارگران  دسته   ماه مه یکشنبه  در نخستین 
تکثیر و  یزودبهها سخنرانی .را در میتینگی مخفیانه در خارج شهر جشن گرفتند پرولتاریاییبار این تعطیل 

                                                                        

* Sergeyevich 
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دموکراتیک در کار تبلیغاتی سوسیال ،یک دانشجوی جوان مهندسی ،بروزنف .ها در خارج منتشر شدبعد
گرچه در زمان جشن ماه مه  .داده بوداین زودی نتایج مهمی ه این تبلیغات بد؛ نقش حساسی بازی کر

های انقالبی نداشت او تماس .دانستنمیمهم چیزی  ۀاز این حادث ظاهربهلکن  ،بود پترزبورگوالدیمیر در 
خود را به هنوز وقت داشت که  ،در طول دو سال بعد .رفته باشدها این تماس به دنبالرود که و احتمال نمی

  .از آنان جلو بزند سرعتبهبرساند و بعدًا  پترزبورگهای مارکسیست

خواهری که با  .اولگا بود ،قربانی بار ینا .ای دیگر وارد آمدامتحانات بهار بر خانواده ضربه بحبوحه  در 
با موفقیت فراوان در گا لواز پائیز سال قبل ا .کرده بودخوانی او را با پیانو همراهی شده و آواز بزرگوالدیمیر 

العاده جذاب این دختر جوان با صورتی فوق ،در خاطرات مختلف .خوانددرس می پترزبورگدانشگاه زنان 
ود و مثل برادرانش و شش ماهش ب پانزده سالالتحصیل شد وقتی که از دبیرستان فارغ .شده استتصویر 

. ز .گرفتمیموسیقی و انگلیسی و سوئدی فراخواند و او سخت کتاب می .بود آورده دسته مدال طال ب
پس از ) شخصی که ،و متعاقبًا زن مهندس کرژیژانوسکی ،یکی از دوستان اولگا در دانشگاه ،نوزوروا

 "الگا: نویسددر خاطراتش می ،کشی سراسر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شدبرق ب( مسئولانقال
تر از یک سوسک در دیدار نخست جالب .نبود آن زمانتیپ معمولی زنان دانشگاهی  وجهیچهبهاولیانوف 

لکن در حقیقت باهوش و با استعداد بود و با نوعی تمرکز  ،فروتن و بسیار معمولی ،کوچولوی سیاه نبود
و  جدی اشیسالگنوزده رغمبهاو  .کردمیخود کار  یهاهدفبه کامل قدرت اراده و تصمیم برای رسیدن 

صفت مهم حس  ،مثل ساشا ،در او نیز": نویسدیلیزاروا می آنا وشکاف و مصاحبی بسیار عالی بود."م
نزدیکی سن و  رغمبه .دوست داشتاولگا ساشا را بیش از سایر برادر و خواهرانش  شناسی بود."وظیفه

و برای عقایدش  دادمیگوش  به او دقتبهولی  ،کردنمیبا والدیمیر احساس صمیمیت معنوی  ،شرایط رشد
 ارزش فراوان قائل بود.

 ،در بین دو امتحان .اولگا تب تیفوئید گرفت و مریض شد ،بود پترزبورگدر بهاری که والدیمیر در 
 ماریا .والدیمیر مجبور شد خواهرش را به بیمارستانی ببرد که از قرار معلوم بیمارستان بسیار بدی بود

ولی تنها برای اینکه فرزند  ،شد پترزبورگفورًا وارد  ،شده بودپسرش احضار  له  وسیبهالکساندرونا که تلگرافی 
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در همان روزی که چهار سال پیشش  دقیقاً  ،اولگا در هشتم ماه مه .دیگر خود را در آنجا از دست بدهد
پس از اعدام  شده بودوالدیمیر مجبور  ،که در سیمبرسک طورهمان .مرد ،رفته بوددار  یبه باالالکساندر 

آور خواهر اکنون نیز مجبور بود در زمان بیماری مرگ ،دبیرستان را بگذراند ییامتحانات نها ترشبزرگبرادر 
والدیمیر از یکی از رفقای  ،خواهر ۀع جنازیبالفاصله پس از تشی .امتحانات دانشگاه را بدهد ،ترشجوان

 که زده و ساکت بودآورد که میهمانش مردی اندوهمی یادبه  ،*اولدنبورگ نام سرگئی به ،دانشگاهی الکساندر
ها را در کنار مادرش در ترین روزوالدیمیر نخستین و دشوار .شدنمیاش ظاهر حتی یک لبخند هم بر چهره

 -ر بار دیگر همه از شجاعت ماد .سوی سامارا را در پیش گرفتندزده بههم سفر غمبعدًا باد؛ مان پترزبورگ
 زده شدند.شگفت -ش اش نسبت به فرزندان دیگرنهافداکار ۀعالق بردباری و

 آماده   ،در سپتامبر .کوفت ر آن راه اعماق خیابان زیزفون پاسه ماه و نیم تمام در طول تابستان والدیمیر ب
ی و یت مربوط به دفاع در محاکمات جنای در برابر سؤاالیدر حقوق جنا .کارزار بود و وارد پایتخت شد

سؤال شد  یرمجازغهای فعالیت درباره  در قانون روم از او  .های بسیار خوبی دادجواب ،سرقت اسناد ه  دربار
بوده دو موضوعی که باید برایش تا حدی جالب ن؛ خلق و فسخ قوانی درباره  اعتبار قانون مرور زمان  درباره  و 

 نسبتاً بزند و بعضی قوانین  یرمجازغهای وسیع دست به فعالیت نسبتاً به میزان  قرار بودبرای مردی که  ،باشد
 اخالقی و مادی مردم است"ضامن رفاه " دانشی که "دانش پلیس"، هایوالدیمیر به سؤال .مهم را فسخ کند

آمیز ی ارتودوکس و تاریخ قوانین آن نیز کمتر تحسینداوطلب در درس سازمان کلیسا .های خوب دادجواب
نگفته باید این سؤال را جواب .طرفی و محاصره سؤال شدبی درباره  از او الملل در درس قانون بین .نبود

 ۀهای روسیبه کوشش ‡جورجو لوید †وقتی که کلمانسو ،بگذاریم که آیا این دانش بیست و هشت سال بعد
برای گرفتن دیپلم درجه  .مفید واقع شد یا خیر ،پاسخ گفتندبا محاصره  ،کشیدن از جنگشوروی برای دست

والدیمیر در ت؛ گرفمی"( بخشبسیار رضایت") ها نمرات عالیدانشجو باید در بیش از نیمی از درس ،یک

                                                                        

* Sergei Oldenburg 
†Clemenceau  (1920تا  1917وزیر فرانسه از )نخست 
‡Lioyd George (1922تا  1916وزیر بریتانیا از )نخست 
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 کوتاه خنده  تبریک بگوید و آن  به خودمخفیانه  توانستمیاو  .ترین نمره را گرفتعالی ،همه سیزده درس
 خود را سر دهد. "روسی"

ماه پیش از پایان یک ،1891در اکتبر  ،به خارجبه سومین تقاضای لنین برای گذرنامه گرفتن و سفر 
 ،آورده یرگوالدیمیر تمام آثار اساسی مارکسیسم را  چه بود؟غرض از این سفر  .داده شدجواب رد  ،امتحانات

او  .در دسترس او نبود ،خصوصًا مقاالت مجالت سوسیالیستی ،هابدون شک هنوز خیلی چیز .خوانده بود
در  توانستمیکه پس از گذراندن امتحاناتش  کرده بودبه این فکر پیدا  حتمًا شیفتگی خاصی نسبت

در آنجا د؛ و ژنو کار مشکلی نبو یخبه زور ینبرلبرای او مسافرت از  .های برلین آزادانه مطالعه کندکتابخانه
را  نظراختالفتمام نشریات این گروه را مطالعه کند و موارد  ،آشنا شود کار" گروه آزادی" با توانستمیاو 

والدیمیر که  .پلیس نظر دیگری داشت ۀلیکن ادار ،کافی مراتببهها دالیلی بودند این انگیزه .روشن نماید
ت؛ انتظار تصمیم کمیسیون امتحانات نشسدر پایتخت به ،کرده بودمقاالت باال عقاید تندی را ابراز  درباره  

یعنی همان  ،در روز پانزدهم نوامبر ،درواقع .نداشت وجودامتحانات  نتیجه  در مورد  شک و شبههدلیلی برای 
رسمی کسی را که تحت تعقیب غیر ،اولیانوفمخفیانه بازگشت والدیمیر به طور ،کالنتر ساماراروزی که سر

 ز بهین پترزبورگی حقوق در دانشگاه سلطنتی کمیسیون امتحانات دانشکده ،داد به رئیس خود گزارش ،بود
افتاده از ای دوردر گوشه ،والدیمیر در ظرف یک سال و نیم .دیپلم درجه اول اعطا نمودهمین شخص یک 

-تنها از پس کاری برآمد که دیگران مینه ،ترشبدون هیچ کمکی از جانب استادان یا رفقای مسن ،سامارا

او در : داد نجاما از دیگران هم بهتر ابلکه این کار ر ،کردندبایست چهار سال از عمر خود را صرف آن می
نویسد که خواهرش می .آورد دستهمقام اول را ب ،های متفرقهچهار شاگرد و کاندید و سی و کالسی با صد

-ی که در این عمل تحسینیهااز جمله چیز و این تعجبی نداشت! حیرت انداخت."ه بسیاری را ب" امر نتیجه  

خوبی هب ،توانستمیاو تا آنجا که  .استعنصر ورزیدگی فکری  ،کندمیآمیز شخص را مجذوب خود 
 بود. خود گرفتهه ب "تعادل" حالت



 

 رفۀ وکالتح - یسال قحط
ها که جمعیت آن گوبرنیاداغ و خشک بود؛ آفتاب خرمن و سبزه را در بیست  1891تابستان سال 

از گذراندن امتحانات پاییز، پیش خانوادۀ خود برگشت، که والدیمیر پس میلیون نفر بود، سوزاند. وقتیسی
این درست . پیچیدها لطمه دیده بود، از درد قحطی به خود میگوبرنیابیش از دیگر  که گوبرنیای سامارا

های متناوبًا فقیر و امراض مسری جمعی است، گیریاست که سراسر تاریخ روسیۀ روستایی، تاریخ خرمن
تنها به دلیل ابعادش بلکه نیز به دلیل تأثیرش بر تحول سیاسی جامعه، از دیگران ، نه1891-92لکن قحطی 

الکساندری  -د اندیشیدن. ارتجاعیون، بعدها با حسرت به نظام ثابت الکساندر سوم میشودمیتر مشخص
وم که و تمام بالهای بعدی را به گردن نیکالی د -د که قادر بود با دو دست خالی نعل اسبی را دونیم کن

حقیقت امر این است که سه سال آخر سلطنت "نیای جاودان یاد"، خود سرآغاز  انداختند.رأی بود، میسست
 بود.  1905فصلی دیگر، تدارک مستقیم برای انقالب 

سالی که از الغای  راستی در آنجا بود؛ روستاها. در طول سیخطر از جایی سر برکشید که منبع قدرت به
های روستایی سخت رو به قهقرا نهاده بود. در گوبرنیای سامارا، شته بود، وضع تودهعیتی گذر -ب اربا

هایی از زمین داشتند که فقط مانع درصد روستاییان سهمیه 40نظر زمین غنی بود، بیش از  گوبرنیایی که از
، مدام شدمیرمقش ته کشیده شده بود و بد کشت  که های آنان. قطعه زمینشدمیمرگشان از گرسنگی 

عیتی در روستاها، ر -ب آلوده، توأم با استقرار مجدد نیمه اربادستخوش بالیای طبیعی بود. صنعتی شدن تب
ظاهر قدرت دولت های روستایی انجامید. به، به فقر وحشتناک تودهکوالکبه همراه رشد سریع طبقۀ 

های بانک بود و ذخایر طال در سرداب، بودجه تعدیل شده شدمیآهن ساخته ناپذیر بود: کارخانه و راهخلل
محتضر  ۀروستایی بر زمین در غلتید و زوز ها،ناگهان در برابر این پیروزی و شدمیدولتی بر روی هم تلنبار 

 میرد. کسی را سر داد که از قحطی دارد می

کت بررا صرفًا محصولی بی حکومت که غافلگیر شده بود، نخست به انکار قحطی کوشید، و فقط آن
قدری شل کرد. ، افسار حکومت را یک1881وواج درماند، و برای نخستین بار پس از نامید، ولی بعد هاج

ناپذیر که به دور سر رژیم الکساندر سوم حلقه زده بود، شروع کرد به بخار هالۀ تاریکی از قدر قدرتی خلل
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نسیمی نو بر کشور وزیدن گرفت.  تا این زمان خواب بود، تکان داد. که شدن. بدبختی، اذهان عمومی را
های وسیعی از قشر روشنفکر، به ناگهان ابراز عالقه کردند که به روستاییان بخشی از طبقات دارا و بخش

ها و مطبوعات لیبرال سوت خطر را زمستووکمک کنند: نان برای گرسنگان و دارو برای مبتالیان به تیفوئید. 
های عمومی برای د. لئو تولستوی شروع کرد به باز کردن غذاخوریآوری شکشیدند. از هر طرف اعانه جمع

سوی مردم حرکت کردند، این بار با بار دیگر صدها نفر از قشر روشنفکر، بهزدگان. یککمک به قحطی
در زیر سرپوش نهضت  که - حقو تا حدی به - . مقامات معتقد بودند1870از دهۀ تر هایی فروتنهدف

آمیز کمک، برای آن عده از نیروهای خیرخواهانه، تمایالت اخاللگرانه وجود دارد: این شکل مسالمت
 ترین مقاومت بود. مشی کم، خطگرفتمیهای سلطنت تزار جدید داشت شکل اپوزیسیون که در طول سال

مسئله تنها تسکین عواقب بالیی اجتماعی نبود، آن راه را انتخاب کنند. برای آنان،  توانستندنمیانقالبیون 
قشر روشنفکر پوپولیست، در مقام  ترپیشبلکه موضوع عبارت بود از نابود کردن علل آن. ده یا پانزده سال 

دیدند. لکن روحیۀ انقالبی، به همین صورت می دقیقاً ها و خیرخواهان، اوضاع را مقایسه با لیبرال
شدند، خوشحال بودند ود؛ اکنون آنان که از خواب بلند زمستانی خود بیدار میها را ترک گفته بپوپولیست
تر کنند". لکن حتی پیش از وقوع جمعی "به مردم خدمت بیشصورت دستهاند تا بهها درآمیختهکه با لیبرال

ه بود. ای شدید بین قشر روشنفکر به وجود آمدتر کشور، مبارزهبلیه، پیرامون مسئله دورنمای رشد بیش
ر باید کرد، کافوتی که: همین حاال چهدیدند که سر این مسئله فوریتعدادشان کم بود، می که هامارکسیست

این  از پیش که کرده مخالف هستند. در حدود سی سال بعد، وود ووزوف" تحصیلۀبا محافل وسیع "جامع
ترین اختالفی که من با والدیمیر و عمیقترین بزرگ ..." به نام او اشاره کردیم، در مطبوعات مهاجر نوشت:

 طورکلیسامارا به ۀدر زمانی که جامع "بود. 1891-92با مسئلۀ قحطی سال  اولیانوف داشتم پیرامون برخورد
هایی که اش و حلقه کوچکی از آدمتنها والدیمیر اولیانوف، خانواده" به درخواست کمک جواب مساعد داد

عنوان یک عامل رسد که اولیانوف از قحطی بهبه نظر می "ضع دیگری گرفتند.ید او بودند، مومتأثر از عقا
آفریند و صنعتی شدن منطقه قحطی یک پرولتاریا می ... با نابود کردن اقتصاد روستایی" مترقی استقبال کرد.

تر های اولیانوف نیست، بلکه بیش." خاطرات وود ووزوف در این مورد انعکاس اندیشهکندمیرا تسریع 
هاست. این اندیشه که نابودی و مرگ ها و پوپولیستها در ذهن لیبرالانعکاس مخدوش این اندیشه
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جای خود بسیار مسخره است. روستاییان نابود شده نه به شودمیروستاییان سبب صنعتی شدن کشور 
را آتش زد. لکن همین پرولتاریا، بلکه گدا شدند. قحطی، نه تمایالت مترقی، بلکه تمایالت انگلی اقتصاد 
های قدیمی به دست مغرضانه بودن خود داستان وود ووزوف، تصویری درست از فضای داغ آن بحث

 . دهدمی

، مبنی بر اینکه آنان بر فالکت ملی با عینک آیین شدمیها زده تهمتی که آن روزها عمومًا بر مارکسیست
ها بندی. در حقیقت کلیۀ نیروها و گروهدهدمیها را نشان نگریستند، تنها سطح پایین نظری بحثخود می

؛ دادمیاهمیت جلوه و یا کم کردمیموضع سیاسی گرفتند: دولت که برای حفظ حیثیت خود قحطی را انکار 
شاء قحطی مشتاق بودند که "با کار مثبت" خود نشان بدهند که آنان بهترین همکاران ها که ضمن افلیبرال

با یورش بردن به  که هاتزار خواهند بود، اگر فقط تزار یک لقمه قدرت در مقابل آنان بیندازد؛ پوپولیست
برای جلب آمیز و قانونی های تیفوئید، امیدوار بودند راهی مسالمتهای عمومی و بیمارستانغذاخوری

کاری ها البته با کمک به گرسنگان مخالف نبودند، بلکه با این فریبپیدا کنند. مارکسیست مهمدردی مرد
 ۀرخواهی خالی کرد. اگر در یک کمیتبه کمک قاشق کوچک خی شدمیمخالف بودند که دریای احتیاج را 

متعلق به یک عضو و یا کارمند  قانونی و یا غذاخوری عمومی، یک انقالبی جایی را اشغال کند که حقاً 
های است، چه کسی جای یک انقالبی را در نهضت خواهد گرفت؟ از روی یادداشت و بخشنامه زمستوو

که  شودمیترین شد و شبهه روشن وزارتی که بعدًا در اختیار عموم گذاشته شد، دیگر این نکته بدون کوچک
که از تبلیغ انقالبی وحشت داشت: به همین دلیل این خاطربهبرد تنها های گرسنگان را باال میدولت سهمیه

 طرفانه مؤثرتر بود.مراتب از خیرخواهی بیاز دیدگاه کمک واقعی، سیاست انقالبی به

در آن زمان در مهاجرت بود، در طرفداری از این عقیده تنها نبود که: "برای یک  که اکسلرود مارکسیست
پذیر است." حتی گرسنگی فقط در چارچوب مبارزه علیه استبداد امکانمبارزه اصیل علیه  ... سوسیالیست

را که ما  «آرمان صحیح»اعالم کرد: "آری، تنها  طوراینای گرای پیر انقالب، در نوشتهالوروف، اخالق
این، در مرکز یک ایالت  وجود توانیم در آغوش بگیریم نه آرمان خیرخواهی، بلکه آرمان انقالبی است." بامی

کنده از اشتیاق عمومی برای غذاخوریقحط های عمومی، نشان دادن سرسختی انقالبی زده، در فضایی آ
ها از روسیه بسیار جدا افتاده بود. برای نخستین بار مراتب دشوارتر بود تا در مهاجرت که در آن سالبه
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ی سیاسی موضع بگیرد. او به فوتی و فور ۀمستقالنه، دربارۀ یک مسئل کامالً اولیانوف مجبور شد، و البته 
تبلیغی منظم و صریح علیه کمیته  ... ها و اجتماعاتکمیتۀ کمک محلی نپیوست. عالوه بر این: "در میتینگ

های عملی کمیته، بلکه علیه توهمات آن. وود ووزوف با او به راه انداخت." باید اضافه کرد: نه علیه فعالیت
کردند، "ولی این اقلیت سخت به مواضع خود اولیانوف دفاع می مخالفت کرد. "اقلیت بسیار کوچکی" از

سوی خود جلب کند، بلکه برعکس مواردی وجود چسبید". وود ووزوف نتوانست حتی یکی از آنان را به
سوی خود جلب کند: "تعداد آنان کم بود، ولی این داشت که در آن اولیانوف توانست رفقای حریف را به

 تعداد وجود داشت."

ها داشت صبغه مبارزه بین دو تمایل متباعد را به خود در همین زمان بود که زدوخورد با پوپولیست قیقاً د
تصویر  کندمی. این تصادفی نیست که وقتی یلیزاروا بدون دادن تاریخ از اختالفات سامارا صحبت گرفتمی

شروع شد. بدین ترتیب  1891در سال  دقیقاً : این مباحثات شودمیوود ووزوف بر سطح حافظۀ وی ظاهر 
بار در تکامل سیاسی والدیمیر رویدادی برجسته شد. تا این زمان او حتمًا باید خود را با آثار قحطی فالکت

نویسد: در اواخر آن سال و یا اوایل سال بعد او با که وود ووزوف می طورهمانپلخانوف آشنا کرده باشد: 
. اگر او هنوز دربارۀ رشد اقتصادی کردمی، اثر پلخانوف صحبت عقیدتی مااختالفات احترام فراوان دربارۀ 

اولی، والدیمیر طریقکلی از بین رفته باشد. بهروسیه و راه انقالبی تردید داشت، باید در پرتو آن بدبختی به
 ار گرفت.دموکرات انقالبی قراولیانوف، از یک مارکسیست نظری با قاطعیت در راه بدل شدن به یک سوسیال

طبق نظر وود ووزوف، در موضوع کمک به گرسنگان، کلیۀ اعضای خانواده موضع والدیمیر را داشتند. 
، موقعی که موج قحطی، وبا را هم با خود 1892که در سال  دهدمیبه ما اطالع  ترکوچکلکن خواهر 

بدیهی است که  " وشان کندنماییای کرد تا به بیماران دارو برساند و راهمالحظههای قابلآورد، آنا "کوشش
والدیمیر آخرین کسی بود که امکان داشت با این کمک مخالفت ورزد. داستان یاسنوا نیز با قصۀ وود ووزوف 

های نویسد: "از تمام تبعیدیان سامارا تنها والدیمیر ایلیچ و من در کار این غذاخوریکند. او میتطبیق نمی
رسد که در این زمان، والدیمیر هنوز حلقۀ پیروانی نداشت که با ظر میعمومی شرکت نکردیم." چنین به ن

عقیده باشند. باور کردن این نکته دشوار نیست. تبلیغ سوسیال دموکراتیک هنوز برای او شروع نشده او هم



 (200) وکالت ۀحرف - یسال قحط

رابطه  کرد این بود که با کسانی که نمایندۀ اعتقاد قدیمی و عناصر راکد بودند، قطع شدمیبود. تنها کاری که 
 آمیز بود، بعدها بسیار زننده شد."های ما که در آغاز مسالمتنویسد: "بحثکند. وود ووزوف می

ها نتوانستند با خودشیرینی اعتماد آزمایش سیاسی آراء متباعد چندان هم دور نبود. آخرسر لیبرال
ق حو تا حدی به -د ی سامارا تهمت ززمستووزودی حکومت به حکومت را جلب کنند؛ بلکه برعکس به

ها نتوانستند به مردم نزدیکی جویند. روستاییان خریده است. پوپولیست زدگان غلۀ گندیدهکه برای قحطی -
های باسواد چیزی جز شر ندیده بودند. اگر گرسنگان تغذیه ها از آدمنسبت به مردم شهر بدگمان بودند. آن

اند. موقعی که موج قحطی، وبا را هم با خود کیسه دوخته شوند، به دستور تزار است، و نجبا هم که حتماً می
هایی که پزشکان و دانشجویان دانشگاه با فداکاری از آنان مواظبت دسته در آسایشگاهآورد و بیماران دسته

تر زمین کنند تا هرچه بیشکرده بودند، مردند، روستاییان چنین فکر کردند که مالکان مردم را مسموم می
های وبایی به وجود آمد که در نتیجه آن پزشکان، دانشجویان و ه دست آورند. موجی از شورشآنان را ب

پرستاران به قتل رسیدند. آنگاه مقامات با نیروی مسلح از روشنفکران "دفاع کردند". بدین ترتیب سال قحطی 
ایی که در آن ایلیا ی سیمبرسک جگوبرنیادررفته نشان داد. در نتایج کار تعلیماتی در روستاها را خرج

های ناپذیر، به مدت شانزده سال کوشیده بود مردم را باسواد کند، شورشنیکالیویچ، به طرزی خستگی
ها از هر ده نفر یک نفر را شالق زدند، و ای داشت. نتیجه این بود که در تمام دهکدهوبایی گسترش ویژه

هرکدام قطعه زمینی  که ن روستاییان، یعنی کارگرانای در زیر شالق کشته شدند. تنها موقعی که برادراعده
قدری اطمینان گفتند چه کسی حق دارد، روستاییان روسیه با یکگشتند و میدر روستا داشتند، از شهر برمی

که این اتفاق بیفتد، کارگر شهری خود باید به دادند. ولی پیش از آنها گوش میتر به سوسیالیستبیش
 باشد.سوسیالیسم جلب شده 

های سیاسی کمک بندیدر همان سال قحطی و وبا، یک اختالف اصولی دیگر نیز به جدا شدن گروه
های گوبرنیا، فرماندار یکی از *نام کوسیچ کرد. وود ووزوف پیشنهاد کرد که یک نامۀ همدردی به مردی به

سخت با این احساساتی بازی  ولگا که به علت "لیبرالیسم" از کار برکنار شده بود، فرستاده شود. والدیمیر

                                                                        

*. kosich 
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ترین تجلی "انسانیت" از طرف یکی از نمایندگان طبقۀ حاکم، اشک پست، و آمادگی به اینکه بر کوچک
که چقدر مضحک است که یک خط  دهدمیانسان جاری شود، حمله برد. اتفاقًا این واقعه بار دیگر نشان 

 خاطربهمدارس دولتی که برخالف کوسیچ حتی مستقیم موروثی کشیده شود بین ایلیا نیکالیویچ مدیر 
ترین فرمانداران دوستلیبرالیسم هم از کار برکنار نشد، و پسر سراسر ناسازگار او که دلش حتی برای انسان

 رسد که وود ووزوف شکست خورد: پیغام او هرگز فرستاده نشد. سوخت. به نظر مینیز نمی

نامیدن حریفش؛ طبعًا در پشت  52، شروع کرد به مارادکنمیکه وود ووزوف خود گزارش  طورهمان
واقعًا بعدها به لنین داده شده باشد.  بکه این لقمگر آن -ت بینی اسگر مقداری روشننشان بسرش. این لق

همین چند وقت پیش دوستان او بودند، والدیمیر را "جوانی  که ، حریفان امروزتربزرگطبق گفتۀ خواهر 
ش فقط ردند. مردی که همچنین چند روز پیآوالعاده از خود مطمئن" به شمار میبسیار مستعد، اما فوق

. والدیمیر دادمیهایش را نشان و چنگال شدمی"برادر الکساندر اولیانوف" بود داشت به سهم خود آدمی 
، بلکه برعکس آن را تا سرحد امکان دادنمیهای سیاسی حریفانش تطبیق د را با روشتنها موضع خونه

برد که نیمی از آن ناشی از ساخت. از این کار لذتی مضاعف میناپذیر، برنده و تیز میافراطی، سازش
ود وود های حریفانش. طبق اعتراف خاطمینان به خود درونی بود و نیمی دیگر ناشی از بروز خشم در چهره

او را دو  ،جانب بودن خود مشهود بود." این کاربهووزوف "در تمام گفتارهایش ایمان عمیقی نسبت به حق
نویسد: "این مستمعین محترم از غرور فراوان این مرد جوان در . یلیزاروا میکردمیتحمل برابر غیرقابل

الخصوص، ازنظر آنچه که علی شدند."خوردند، ولی اغلب تسلیم او مییکه می کامالً هایش بحث
ترین مقامات پوپولیسم به آمیزی بود که اکنون والدیمیر علیه بزرگاعتراض بود، لحن توهینمستمعین قابل

 ها قرار بود بعدًا برسد.د؛ میوهها بوها نخستین شکوفهاین، این وجود برد. باکار می

گوید: "گفتن این ، میکندمیبندی وف را جمعکه با فروتنی، مناظرات خود با اولیانوود ووزوف وقتی
نکته دشوار است که کدام طرف برنده شد." واقعیت این است که حتی احتیاج به این نبود که منتظر انقالب 

که هفت سال بعد قحطی دوباره بازگشت، توهمات سیاسی اکتبر بشویم تا نتیجه را حدس بزنیم. وقتی
در طول این مدت راه دیگری یافته بود، دیگر راه روستاها را در پیش  که رتر بود و قشر روشنفکمراتب کمبه
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رو در آن زمان نوشت که همه آنانی که از مناطق یک مجلۀ لیبرال بسیار میانه روسکایا میسلنگرفت. 
 کهدرحالیشمارند، بار" میالعاده ناراضی هستند و آن را "مسکنی رقتاند، از کار خود فوقزده برگشتهقحطی

قدری تجربۀ طلبان فروتن نیز پس از کسب یکاساسیالزم است "اقدامات کلی" به عمل آید. حتی قانون
آمد به لهجۀ کفرآمیز به نظرشان می ترپیشهایی را که چند سال های اندیشهپارهسیاسی مجبور شدند تکه

 لیبرال خود ترجمه کنند.

اندیشید. او دیپلم خود را به دست آورده بود. باید خود، میولی والدیمیر باید به سرنوشت خود، به آیندۀ 
ما گوشزد  که قانون را حرفۀ خود کند، وارد وکالت شد. یلیزاروا بهقصد آن. والدیمیر بهکردمیاز آن استفاده 

تدریج به رهن هم به: "آخر والدیمیر ایلیچ چیزی جز مستمری مادر و مزرعۀ آالکایفکا نداشت که آنکندمی
عنوان کفیل خود وکیلی را برگزید که موقع اقامت در غازان با او از طریق مکاتبه ." والدیمیر بهشدمیگذاشته 
 که عنوان وکیل و استراتژیست شطرنجتنها بهای بود، نهبازی کرده بود. خاردین شخصیت برجستهشطرنج

عنوان مردی که در امور ، بلکه بهکردمیبازان آن زمان روسیه از او به احترام یاد ، شاه شطرنج*چیگورین
ی ایالتی شده بود، در مدتی زمستووسالگی، رئیس اداره حکومتی وهشتوالیتی فعال بود. او که در بیست

حکم اعلیحضرت" از کار برکنار شد. حکم اعتماد بود، "بهنظر سیاسی غیرقابل عنوان شخصی که ازکوتاه، به
شدند، زیاد نبود؛ بنا اجرا شد. تعداد اشخاصی که به این افتخار نائل میوچهار ساعت تزار در عرض بیست

توصیفی چنان رنگین از نخستین برخورد خود با والدیمیر داده بود، خاردین در  که به قول  ن.سامویلوف
ها را حفظ کرد و به ترتیبی از اتخاذ موضعی خصمانه علیه های کمالش نیز همدردی با رادیکالسال

عنوان مردی بسیار باهوش وژی مارکسیستی اجتناب کرد. بنا به قول یلیزاروا، والدیمیر، به خاردین بهایدئول
باز، قدرت "شیطانی" او را در غازان ستوده بود، و در مسابقات هفتگی عنوان شطرنج. بهگذاشتمیاحترام 

 کنندۀ دائمی شد.نزل کفیلش، شرکتدر م

هم راه همواری نبود. دادگاه منطقۀ سامارا از اولیانوف گواهینامۀ  امالً کلکن پذیرفته شدن به حرفۀ وکالت 
 ۀیانوف داده بود نتوانست گواهینامکه دیپلم را به اول پترزبورگقابلیت اعتماد سیاسی خواست؛ دانشگاه 

                                                                        

* . chigorin 
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به اصرار شناخت. سرانجام دادگاه عنوان دانشجو نمیمورداحتیاج را فراهم کند، به دلیل اینکه اولیانوف را به
ازآنکه سخاوت جواب داد: "بالمانع است." پس والدیمیر، مستقیمًا به اداره پلیس مراجعه کرد و این اداره با

ای دریافت کرد که گواهینامه 1892موضوع مدت پنج ماه کش پیدا کرده بود، سرانجام، والدیمیر در ژوئیۀ 
 طبق آن حق داشت در دادگاه ظاهر شود.

عنوان ها بهتا از آنوالدیمیر جمعًا در ده محاکمۀ جنایی شرکت جست، در هفت مدافعوکیلعنوان یک به
همیت بودند و مربوط به اشخاص اتا طبق قرارداد. این محاکمات جملگی بی وکیل تسخیری و در سه

ن، ها شکست خورد. باید از روستاییاها نبود و والدیمیر در همۀ آنمهم، محاکماتی که امیدی به آنغیر
العاده مجبورشان کرده بود که دست آنکه فقر فوق خاطربهتر ، بیشکردمیکارگران دهکده و نیمه گدایان دفاع 

به دزدی بزنند. بعضی از متهمان عبارت بودند از: سه چهار روستایی که سیصد روبل از یک روستایی 
ند دست به سرقت از یک انبار غله خواستثروتمند همان دهکده دزدیده بودند؛ چند نفر کارگر اجیر که می

بزنند و سر بزنگاه گیر افتاده بودند؛ یک روستایی که دچار فقر مطلق شده بود و دست به چهار فقره دزدی 
و پنجره و کوچک زده بود؛ یکی دیگر از همان نوع؛ و باز چند کارگر اجیر روستایی که "پس از شکستن در 

ء خانه را که جمعًا صد و شصت روبل ارزش داشت، به سرقت برده مقداری از اشیا "وارد شدن به یک خانه
ساده بود که جریان محاکمه در هر دو مورد بین یک ساعت و نیم الی دو ساعت  چنانآنبودند. این جرائم 

هایی برداشت. پس از دقت ننوشت، بلکه سرسری یادداشتطول کشید، و منشی حتی تفصیل جریان را به
ساله که به ، اولیانوف، از متهم دفاع کرد. فقط دو پسر سیزدهمدافعوکیلن اتهام را شمرد، آنکه معاون دادستا

، بلکه به مدافعوکیلدالیل  خاطربههم نه و آن -د ترهای خود در سرقت کمک کرده بودند، تبرئه شدنبزرگ
 ناخته شده، محکوم گردیدند.علت صغر سن. همۀ متهمان مجرم ش

، یک شهرنشین سامارایی را که زنش را با شالق سخت کتک زده بود، بر *پرونده گوزفاولیانوف دفاع از 
اولیانوف حاضر نشد حکم  مدافعوکیلعهده گرفت. پس از دادرسی کوتاه که در طی آن قربانی شهادت داد، 

                                                                        

* . Gusev 
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یگر در ازحد شدید قلمداد کرده در مورد آن تقاضای استیناف کند. در این مورد مثل تمام موارد درا بیش
 رحم بود. سراسر حیاتش، والدیمیر دادرسی بی

ظاهر شد.  مدافعوکیلعنوان ریز بود، اولیانوف به تقاضای متهمان بههمه خرده که در سه مورد دیگر
گروهی از روستاییان و شهرنشینان به علت دزدی ریل و یک چرخ چدنی متعلق به یک زن تاجر سامارایی 

شدند. یک روستایی جوان متهم به تمرد و توهین نسبت به پدرش بود.  شدند. همه محکوممحاکمه می
به تأخیر افتاد به دادگاه آورده نشد. پسر به پدرش قول کتبی داد که از او  مدافعوکیلبه درخواست  که پرونده

ده بروبرگرد اطاعت کند و طرفین با هم مصالحه کردند. آخرین پرونده که اولیانوف وکالت آن را به عهبی
انگاری چند واگن باری خالی انگاری در مورد یک رئیس ایستگاه بود. درنتیجۀ این سهلگرفت، اتهام سهل

در این مورد نیز کاری ساخته نبود و متهم، مجرم شناخته شد. این  مدافعوکیلبا هم تصادف کرده بودند. از 
گونه که ها تیره و نومیدکننده بود، به همان. این پروندهمدافعوکیلهای دادگاهی اولیانوف، معاون بود پرونده

آیا  -ن جوا مدافعوکیلزندگی طبقاتی که این متهمان از میان آنان برخاسته بودند، تیره و نومیدکننده بود. 
به هر پرونده و هر متهم توجه دقیق کرد. لکن امکان نداشت که بدانان  -توان در این نکته تردید داشت؟ می
خانۀ دیگری الزم بود، نه برای این کار دیوان د وجمعًا بدانان کمک کر شدمیفقط  ک کمک شود.ۀبیک

 خانۀ دادگاه بخش سامارا. دیوان

عنوان نه به -ت انگار به دست سرنوش -د اولیانوف فقط یک پروندۀ دادگاهی را برد؛ ولی در این مور
در  *، والدیمیر ویلیزاروف، از سیزران1892 عنوان دادستان عمل کرد. در تابستان سال، بلکه بهمدافعوکیل

رفتند. بازرگانی به نام ای داشت، میکه در آن برادر یلیزاروف مزرعه †ساحل چپ ولگا، به دهکدۀ بستوژفکا
رانی چند مسافر شمرد: هر وقت قایق، رودخانه را تیول خود میکردمیرانی که بر روی ولگا کشتی ‡عارفیف

زور سوار قایق خود ، و مسافران را بهگرفتمیبا قایق بخار کوچک خود جلو او را ، عارفیف کردمیسوار 
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. در این مورد نیز همان اتفاق افتاد. تهدیدات مربوط به دادگاه در مورد این رفتار مستبدانه سودی کردمی
ندگان و کننبخشید. آنان مجبور شدند در مقابل قلدری سر تعظیم فورد آوردند. والدیمیر اسامی شرکت

در نزدیکی سیزران، واقع در هفتاد میلی سامارا ارجاع شد.  زمستووشواهد را یادداشت کرد. پرونده به رئیس 
بعد همین تأخیر انداختن تکرار شد. ظاهرًا تاجر  ت وبه درخواست عارفیف، رئیس، دادگاه را به تأخیر انداخ

ای جلسۀ سوم تعیین شد، خود مقابله کند. تاریخی که بر شاکیتصمیم گرفته بود که با جنگ فرسایشی با 
کننده در خوابی در قطار و انتظارهای خستهو در زمستان بود. والدیمیر مجبور بود پیه یک شب بی بسیار دیر

را به تن بمالد. ماریا الکساندرونا کوشید پسرش را قانع کند که  زمستووآهن و اتاق رئیس های راهایستگاه
 زمستوو. بار سوم دیگر رئیس شدمیکن والدیمیر زیر بار نرفت. پرونده به کار افتاده بود و باید تکمیل نرود. ل

فشار وکیلی جوان، او مجبور شد تاجر معروف را به یک قادر نبود به شگردهای طفره زدن ادامه دهد: تحت
گشت چه غوغایی به پا سامارا برمی که او بهتوان تصور کرد که در روح فاتح وقتیماه زندان محکوم کند. می

 بود!

تجربۀ وکالت نیز مثل تجربۀ قبلی فالحت با شکست روبرو شد. البته نه به دلیل اینکه والدیمیر شرایط 
ها را نداشت. او پشتکار، دیدی عملی، قدرت توجه به جزییات را داشت و دارای ظرفیتی الزم برای این حرفه

یک زارع  شدمیورزید. ای خود نشاندن آنان بود و بعالوه به طبیعت عشق میها و سر جیابی آدمبرای ارزش
یابی نقاط های اصلی، ارزشک بشود. قدرت او در تحلیل یک موقعیت پیچیده، پیدا کردن سرنخۀدرج

ضعیف و قوی حریف و به کار بردن بهترین دالیل در دفاع از تزهایش، حتی در جوانی نیز مشهود بود. 
بود،  1892در سال  دقیقاً ای" خواهد شد. ولی یدی نداشت که معاونش "وکیل کشوری برجستهخاردین ترد

بار و آشفتگی سیاسی کشور و در زمان ورود به حرفۀ وکالت که عالیق نظری و انقالبی او که قحطی فالکت
 . کردمیتر پیدا روز شدت و حدت بیشآن را به اوج رسانده بود، روزبه

زحمت های ناچیز دادگاهی بهرغم وجدان شغلی وکیل جوان، تهیۀ پروندهاین درست است که به
های او را از مطالعۀ مارکسیسم دور کند. ولی یقینًا، حرفۀ وکالت او در آینده، محدود به پرونده توانستمی

! شدنمیکار مرکب از سه شهرنشین و دو روستایی ای جنایتهوسیلۀ دستمربوط به سرقت یک چرخ چدنی به
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زیر علم دو خدا سینه بزند. باید  توانستنمیدر کتاب سرنوشت چنین نوشته شده بود که والدیمیر اولیانوف 
در مارس  که او انتخابش را بدون دشواری کرد. سلسله محاکمات کوچک او در دادگاه و کردمیانتخاب 

دریافت کرد،  1893در دسامبر به پایان آمد. باری، او گواهینامه حق وکالت را برای سال شروع شده بود، 
ی که علیه قوانین اساس خواستمیعنوان یک سرپوش قانونی برای فعالیتی لکن او این سند را فقط به

امپراطوری روس جهت گرفته باشد.



 

 مراحل بارز رشد والدیمیر
نامۀ لنین جوان را قرار بدهیم. سواحل ترین فصول زندگیبگذارید در برابر زمینۀ رشد سیاسی کشور مهم

پایان  به ارادۀ خلقداران و بردگان دیروز، امروز هنوز زنده است. حملۀ افتاده و دورافتادۀ ولگا. نسل بردهعقب
اند، درساالری که افرادش تنگ هم نشسته. والدیمیر در یک خانوادۀ پ1880خود رسیده. بحران سیاسی دهۀ 

انتقادی در  . استعدادکندمیها، ذکاوت کسب ها و طغیان، و بدون دلواپسیکندمی، مطالعه شودمیبزرگ 
و نخست مخالف مدیر مدرسه و  شودمیاواخر تحصیل در دبیرستان و پس از مرگ پدرش، در او بیدار 

گشاید. شرکت در یک تظاهرات سوی سیاست میا بهکلیساست. مرگ ناگهانی برادرش، چشم او ر
العمل او در برابر اعدام الکساندر است. در آن روزها وسوسۀ گرفتن انتقام برادر دانشجویی نخستین عکس

ه بود: سال فرارسیدها ترین سالویژه بسیار شدید بوده باشد. ولی تیرههای خود برادر باید بهبا همان شیوه
تنها والدیمیر را ازنظر جسمانی نجات حتی اندیشیدن به ترور غیرممکن بود. ارتجاع نه، موقعی که 1888

 تر به نظریه راند.سوی توجه عمیقداد، بلکه او را به

. درک نظریۀ کندمی سرمایههای نوآموزی در مکتب انقالب. در غازان والدیمیر شروع به خواندن سال
ببرد: ساشا نیز طرفدار مارکس بود. نخست در  مسنت پوپولیسز ارزش کار بدین معنی نیست که او باید ا

؛ کندمیتماس پیدا  ارادۀ خلقاعضاء  عمدتاً غازان و بعد در سامارا، والدیمیر با انقالبیون نسل قبل، و 
چیز را با دید انتقادی امتحان کند، لکن هنوز مخالف شاگردی است سراپا گوش، و البته مایل است همه

به حد کافی در انتخاب دوستان و در جهت  که های انقالبیرغم اتخاذ روشاقعیت که بهنیست. این و
شبهه نشانۀ ها به هیچ گروه سیاسی نپیوست، بیشده برای عالیق فکری، متجلی شده، او در آن سالانتخاب

هنوز  آن است که او هنوز نحوۀ تفکر سیاسی و حتی یک نحوۀ تفکر مخصوص جوانان را نداشت. بلکه او
هذا جستجو بر اساس سنت پوپولیستی شروع شد. واقعیتی که اثر به دنبال یک نحوۀ تفکر بود. مع

ها به ابراز ازآنکه او مارکسیستی مبارز شد، سالمشخصش را بر مسیر رشد آیندۀ او گذاشت. حتی پس
های جوان به دموکراتلهمدردی با تروریسم فردی ادامه داد، و این دیدگاهی بود که او را از سایر سوسیا

های مارکسیستی و بدون تردید آثار و ردپای دورانی بود که در آن هنوز اندیشه کردمینحوی بارز مشخص 
 آمیخته بود. های پوپولیستی درهمدر ذهن او با همدردی
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ر والدیمیر سراسر مجذوب مطالعه برای گذراندن امتحانات بود. به نظ 1891تا زمستان  1890از بهار 
ای خارجی ایجاد کرد. گیری تدریجی دید کلی او از زندگی، وقفهآمد که مطالعۀ فشردۀ حقوق در شکلمی

خواند، با دوستانش های کالسیک مارکسیستی میالبته وقفه کامل نبود. والدیمیر، در ساعات فراغت، کتاب
ای رسی علم حقوق، به شیوهپرداخت. عالوه بر این او از مکتب مدنظر میو به تبادل کردمیمالقات 

این کار انتقادی صورت جنبی  نجست. لکماتریالیستی خود سود می معکوس، برای بررسی و تقویت عقاید
 تر وجود داشته باشد.که وقت آزاد بیش شدمینشده و تردیدها باید به زمانی احاله داشت. مشکالت حل

در تأیید غیرمستقیم و جالب این نکته باید ای برای مشخص کردن موضع خود نداشت. والدیمیر عجله
، دو زن "ژاکوبن" هنوز امید کشاندن اولیانوف به صفوف 1892از این حقیقت سود جست که در اوایل سال 

 دانستند.خود را از دست نداده بودند: بدیهی است که آنان اولیانوف را ازنظر سیاسی دارای کمیت ثابتی نمی

 توانستنمیر دیپلم خود را گرفت و خود را بر سر چهارراه دید. میدان دادگاه والدیمی 1891در اواخر سال 
عنوان شغلی طورجدی در آن زمان شغل وکالت را بهسوی خود جلب نکند. بنا به قول خواهرش او بهاو را به

ر و مسیر آورد. لکن هیجان سیاسی کشووسایل معاش آدم را تأمین کند" به شمار می توانستمی"که در آینده 
خواستند. تردید او دیری نپایید. رشد خود او، او را در برابر مسائلی قرار داد که تمام زندگی او را از او می

 . شدمیو در ضمن موقتًا آن برای این سرپوش  دادمیحقوق باید جای خود را به سیاست 

قرار داد و اندیشۀ او را از گذشتۀ الشعاع یک سال و نیم تب وکالت مرحلۀ اول نوآموزی انقالبی او را تحت
تر ساخت: این وضع شرایطی برای پایان دادن جسورانه بر آن سایۀ نفوذ ساشا افتاده بود، مستقل که نزدیک

به مرحلۀ انتقالی به وجود آورد. زمستان سال قحطی باید زمان آخرین مفاصا حساب بوده باشد. رشد معنوی 
ها فراهم کرده رای این جهشمشروط بر اینکه تراکم اندیشه راه را بهای سریع نیست، تدریجی منافی جهش

 باشد.

کننده و تا حدی پیشتاز نقل و انتقالی در گیری شخصیت انقالبی والدیمیر تا حدی منعکسشکل
، سال قحطی، آیین مارکسیستی 1891تمایالت نظری در میان قشر روشنفکر چپی شهرستانی بود. با آغاز 

 سرمایهمند شدند که بر جلد اول سامارا شیفتگی عمیق برانگیخت. بسیاری از مردم عالقه در میان جوانان
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مسلط شوند، ولی اکثر آنان در همان فصل اول به قول سمیونوف "تودهنی خوردند." دربارۀ رموز دیالکتیک 
، بحث بحث شروع شد. ثالثۀ هگلی، بر روی نیمکت مخصوص "مارکسیستی" در پارک شهر، در کنار ولگا

 داغ همه بود. 

در کنار  که رو و هم رادیکالنسل قدیمی قشر روشنفکر سامارا به هیجان درآمدند. هر دو گروه، هم میانه
خدمتی کردند نسبت به مارکس با احترام خوشهای آشنا زندگی میهم با آرامش، در آغوش اندیشه

ند. آنان در برابر نخستین خبر بودکردند، ولی در ضمن از کارهای او، معصومانه، بیمی
های روس واکنشی کردند که انگار سوءتفاهم اسفناکی رخ داده. از همه صمیمانه دموکراتسوسیال

آورده بودند. عقایدی که در اقلیم سخت  به ولگا تر، تبعیدیان سابق بودند که عقاید سنتی خود راخشمگین
 سیبری از آن خوب حفاظت شده بود. 

پل زد. اکنون والدیمیر از هیچ  تواننمیکه دیگر بر آن  شودمیآسانی به شکافی بدل یک َتَرک سیاسی به
 ،ها "روستایی را دوست ندارند"ها دربارۀ اینکه مارکسیستاساس پوپولیستای در رابطه با شکایت بیکنایه

های اخالقی و آموخت که نشاندن ناله زودی. بهکردنمیکنند" و غیره دریغ "از ویرانی روستا استقبال می
های ادبی که برای روستاییان سودی نداشت، جلوی بینانه را تحقیر کند. اشکجای تحلیل واقعسوزناک به

ببیند.  شدمیکه این قشر راهی را که داشت باز  شدمیو مانع  کردمیچشم قشر روشنفکر را کدر 
تدریج قشر روشنفکر رادیکال را در ها و "معلمان"، بهلیستازپیش تندوتیز شده با پوپوزدوخوردهای بیش

سامارا به دو اردوگاه متخاصم شکاف داد و سخت مزاحم روابط شخصی شد. جای چندان تعجب نیست 
بر خاطرات  کردمیسوی روشنایی حرکت ها بهکه والدیمیر از درون سایهکه آن یک سال و نیم، وقتی

عنوان به 1889که در ماه مه کلی قاطعانه اثر گذاشته است. لنین جوان هم وقتیطورمعاصران او در سامارا به
عنوان طور مساوی، بهسامارا را ترک گفت، به 1893زارع آینده وارد آالکایفکا شد، و هم موقعی که در پاییز 

غییر، یک مارکسیست انقالبی تصویر شده است، بدین ترتیب از حیات او عنصر عمدۀ آن یعنی حرکت و ت
 بیرون انداخته شده است.
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نویسد: حق زد، و دربارۀ آن دوران آمادگی لنین در سامارا میبار حرف نزدیک بهپ.لپشینسکی، یک
، او طرح عمومی فلسفۀ مارکسیستی خود را 1891فکر کنیم که حتی در سال  طوراین"دالیلی وجود دارد 

: "در مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی و تاریخ، دهدمی ریخته بود." بر این اظهارنظر وود ووزوف نیز شهادت
انگیز بود. او آلمانی، فرانسه او شگفت وسالسنویژه برای مردی در معلومات او، ازنظر وسعت و عمق، به

و مقدار زیادی ادبیات مارکسیستی ]آلمانی[ به این زودی آشنایی  سرمایهخواند، با و انگلیسی را سلیس می
این نوع تجهیز فکری برای ده دوازده آدم دیگر  ..." کردمید را یک مارکسیست مسلم معرفی و خو ... داشت

، خود را برای کار انقالبی گرفتمیهمه سخت ؛ لکن این مرد جوان که برای خود آنرسیدمیکافی به نظر 
، او هنوز فاقد زندهای زنجیری که نظریه را به عمل پیوند میدید؛ و حق هم داشت. در حلقهآماده نمی

گوید: اگر والدیمیر در سال های مهم بود. در این مورد نیز واقعیت به زبان خود سخن میتعدادی از حلقه
 سال دیگر در سامارا دوام بیاورد.دو  توانستنمیدید، آماده می کامالً خود را  1891

واده ماند، مادری که پس از مادرش با خان خاطربهوالدیمیر  تربزرگست است که به قول خواهر راین د
ای از شجاعت و مالطفت که از خود نشان داد، توانست حس قدرشناسی کودکان خود مرگ اولگا با آمیزه

مرد، لکن  1891روشنی ناقص است. اولگا در مه سوی خویش جلب کند. لکن این توضیح بهرا بار دیگر به
ند. ممکن بود کَ وانست خود را از کنار خانوادۀ خود ب  ، بیش از دو سال بعد بود که ت1893والدیمیر در اوت 

که او به مالحظۀ مادرش، کار انقالبی خود را مدت چند هفته یا چند ماه، یعنی موقعی که زخم هنوز 
و البته مادرش از این  -م ها. در رفتار او نسبت به مردازحد تازه بود، به تأخیر بیاندازد، ولی نه برای سالبیش

احساساتی شدن گذرا مفهومی نداشت. زندگی او در سامارا عماًل چیزی در جیب  -د نظر مستثنی نبو
ریخت. اگر والدیمیر این خودداری را داشت که مدتی دراز از میدان بزرگ جنگ دور بماند، خانواده نمی

 نشده بود.شق و تمرینش هنوز تمام های متنها به دلیل آن بود که سال

های آلمان، تألیفات دموکراتاز این به بعد در کنار کارهای مهم مارکس و انگلس و انتشارات سوسیال
های مستقل خود را با نگاریازپیش میز او را اشغال خواهد کرد. او نخستین تکمربوط به آمار روسیه بیش

 که کار ریالیسم تاریخی و نظریۀ ارزشاین هدف که بر صحنۀ معاصر روسیه پرتوی بیفکند، شروع کرد. مات
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یابی سیاسی شد. روسیه را همچون یک میدان جنگ زمانی موضوع مطالعه بود، اکنون بدل به ابزار جهت
 مطالعه کرد و موقعیت نیروهای متخاصم مهم را بر روی این میدان مشاهده نمود. 

 که شهادتی مطلقًا باارزشدر راه تعیین یک فصل بسیار مهم تکامل والدیمیر اولیانوف، ما 
در دست داریم. در  -ت چراکه ناقض اسطوره اس -د اناش انگاشتهنویسان رسمی عمومًا نادیدهنامهزندگی
. سامارا.  1892-93 هایاش را "سال، لنین خود آغاز فعالیت انقالبی1921نامۀ حزبی سال پرسش

وسیلۀ کسی داده شده که در این اطالعات که به دموکرات" تعیین کرده است.های غیرقانونی سوسیالگروه
 ارادۀ خلقرساند: والدیمیر در کار سیاسی داشت، ما را به دو نتیجه می تواننمیگفتار صحیحش تردیدی 

دموکرات یالهنوز سوس 1892. والدیمیر قطعًا تا سال کردمینامه بدان اشاره شرکت نکرد، وگرنه در پرسش
. بدین ترتیب اختالفات و تردیدها کردمیدموکرات شرکت این سال در تبلیغ سوسیال از نشده بود؛ وگرنه پیش

به اتکای کارش،  که طرفی، باید اشاره کنیم که یک محقق شورویبی خاطربه. شودمیبرای همیشه حل 
در  -ن نیل -س نگلا -س ، مدیر کنونی مؤسسۀ مارک53باری همان آدوراتسکی -ه نگاری مقبرریاست تاریخ

نویسد: "در ایم: او با احتیاط الزم در این مورد میرسد که ما رسیدهبه همان نتیجه می تقریباً این مورد 
، لنین مارکسیست شده بود، گرچه هنوز صفاتی داشت مربوط 1892-93های آخر اقامتش در سامارا، سال

کننده که بر طبق آن م با آن افسانۀ سرگرمتوانیدیدگاه خاص نسبت به ترور(. "اکنون ما می مثالً ) ارادۀ خلقبه 
اش ازآنکه دستی به پیشانی، همان روز که خبر اعدام الکساندر را شنیده بود، "پس1887والدیمیر در ماه مه 

 کشید"، تروریسم را محکوم کرد، برای همیشه وداع کنیم.

مکانًا تا حدی غیرمنتظره، گیری سیاسی لنین جوان که در باال طرح آن کشیده شد، تأیید امراحل شکل
-90، در زمستان ترکوچک. بنا به قول برادر کندمیبازی او پیدا ولی بسیار بارز خود را در تاریخ شطرنج

وارد  توانستنمیمند شد." او که دانشجوی اخراجی بود و ازپیش عالقه، والدیمیر "به شطرنج بیش1889
بالقوه بود اما هنوز برنامه و راهنما نداشت، برای هیجان درونی ها بشود، او که یک انقالبی یکی از دانشگاه

این تاریخ در راه آمادگی برای امتحانات گذشت  از خود در شطرنج راه دررویی پیدا کرد. یک سال و نیم بعد
الشعاع قرار گرفت. پس از گرفتن دیپلم، شطرنج دوباره در صحنه ظاهر شد، و و شطرنج نیز موقتًا تحت
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های دادگاهی زیادی قبول نکرد، لکن در وجود ضامن ر که دربارۀ انتخاب حرفه مردد بود، پروندهوالدیمی
کی دید. یک سال یا یک سال و نیم دیگر در راه آمادگی گذشت و مارکسیست ۀخود حریف شطرنج درج

تر و یر کمبه بعد، والدیم 1893جوان این احساس را پیدا کرد که برای مبارزه تجهیز شده است. "از سال 
به  شدیداً شبهه پذیرفت؛ او که خود توان بیتر به شطرنج پرداخت." شهادت دیمیتری را در این مورد میکم

 پایید.را نسبت به شطرنج از نزدیک می تربزرگاین بازی عالقه داشت، شیفتگی برادر 

ایی را که از مارکس به وام هوالدیمیر، موقعی که در غازان بود، به دنبال مخاطب، کوشید نخستین اندیشه
زودی ردپای مطالعات این، چندان پیشرفتی نکرد، و آنا به وجود گرفته بود، با خواهرش در میان بگذارد. با

تسلط یافت. به هر طریق، این تسلط در آن اقامت کوتاه  سرمایهاو کی بر جلد اول  دانیمنمیاو را گم کرد. ما 
بعد لنین با خواندن تند یک نوشته و درک فوری مفهوم آن پس از  هایدر غازان صورت نگرفت. در سال

. ولی او این استعداد را با این آموزش، پرورش داده بود که کردمیزده قرائت به یک نگاه، دیگران را شگفت
، کردمیای را با ریختن زیربنایی قرص و محکم شروع در صورت لزوم بسیار آهسته بخواند. او که هر زمینه

ایی باهم پرداخت. او این ظرفیت را که یک کتاب یا یک فصل الزم و مهم را چندین وجدان به کار میچون بن 
که باید  هایی واقعًا ارزش قائل بودبار بخواند، تا آخر زندگی حفظ کرد. حقیقت این است که او به کتاب

 ها را مکررًا خواند.آن

گونه از مکتب مارکس گذشت. تنها چند تصویر سطحی، متأسفانه کسی به ما خبر نداده است که لنین چ
نویسد: "او روزهای تمام به خواندن آثار مارکس جای مانده است. یاسنوا میوار، بههم بسیار طرحو آن

. در چنین مواقعی جدا کردمیداشت و یادداشت هایی نسخه برمی، از بخشکردمیمشغول بود، خالصه 
های حفظ نشده. تنها از روی دفاتر یادداشت سال سرمایههای او از " خالصهکردن او از کارش دشوار بود.

توان تا حدی تقالهای این ورزشکار جوان را بر روی آثار مارکس دوباره ترسیم کرد. حتی بعد او است که می
یج آن را تدرهای دبیرستان هم، والدیمیر همیشه انشاهای خود را با طرح کامل شروع کرده، بهقباًل، در سال

قه منعکسها میقولبا استدالالت و نقل درستی کنندۀ صفتی بود که فردیناند السال بهپوشاند. این روش خال 
که تنها یک از برکردن اعتیادی نباشد، عملی آن را نیروی جسمانی اندیشه خوانده است. مطالعه نیز، وقتی

ویسندۀ دیگر یعنی برهنه کردن اسکلت خالصه کردن کتاب یک ناست خالق، منتها از نوع معکوسش. 
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عنوان کوشش . والدیمیر این مسیر دشوار را بههارفتن ها و حاشیهمنطقی آن با دور ریختن استدالالت، مثال
 کهدرحالینوشت، ای از هر فصل، و گاهی هر صفحه میبخش در پیش گرفت: او خالصهسخت اما شادی

. او در دستگاه فکری کردمیوتحلیل و معین ساخت منطقی، ارتباط دیالکتیکی و اصطالحات را تجزیه
چیز در آن آن را از نو خلق کند. همه خواستمیرفت، انگار ای به مرحلۀ دیگر میشخص دیگر از مرحله

ول بقیۀ حیاتش، . در طگرفتمیاش، قرص و قایم جا هنجاری جالب داشت با گنبد محکم جمجمه که سر
قتصادی روسیه که خود در دوران سامارا کسب کرده، یا به وجود آورده بود، ا - یلنین از اصطالحات سیاس

بلکه به  -د گرچه سرسختی فکری یکی از مشخصات برجستۀ او بو -د جدا نشد. این به دلیل سرسختی نبو
سنگین کردن یک اصطالح ا پس از سبکهای نخستین، انتخاب خود ردلیل این بود که او حتی در آن سال

، طوری که آن اصطالح با یک سلسلۀ کامل از مفاهیم کردمیو اندیشیدن بدان از هر گوشه و زاویه عملی 
های عمدۀ درسی والدیمیر در آالکایفکا و سامارا کتاب سرمایهآمیخت. جلدهای اول و دوم در ذهن او درمی

. کردمیهای مارکس را تنظیم نوشتهشده بود. انگلس پیر هنوز دستبود؛ جلد سوم در آن زمان هنوز چاپ ن
های جدیدی از ، اندیشهکردمیرا چنان کامل خوانده بود که هر وقت دوباره بدان مراجعه  سرمایهوالدیمیر 

که خودش بعدها گفت، آموخت که با مارکس  طورهمان. حتی در آن دوران سامارا، کردمیآن کشف 
 "مشورت" کند.

ترین درجه به عالی که گر راخود آن مغز پژوهشهای استاد، گستاخی و طنزآوری خودبهدر برابر کتاب
گفت. تعقیب کردن تکامل اندیشۀ مارکس، تجربه کردن نیروی قادر به ابراز احساس قدردانی بود، ترک می

جانبی از استنباطات های مقدماتی، سرسراهایی ناپذیر آن بر روی خود، در جمالت و یادداشتمقاومت
آمیز او، مجاب شدن، و سر تعظیم فروآوردن از روی حس درستی و عمق لحن کنایهدیدن، بارها و بارها به
نگریست، ازنظر والدیمیر نه یک لزوم، بلکه یک لذت رحمانه به خود میای که بیقدردانی در برابر نابغه

 تر، سازگارتر و قادرتر نداشته است. تر و شاگردی دقیقتر و قدرشناسای بهتر، موشکافبود. مارکس خواننده

: "در او دهدمینویسد: "برای او مارکسیسم نه یک ایمان، بلکه یک مذهب بود." و ادامه وود ووزوف می
که با دانش واقعًا علمی سازگار نیست." تنها آن  ... مشاهده کرد شدمی... آن درجه از اطمینان را 
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حق طبیعی خود برای شک و تردید را حفظ  دهدمینظر اجازه ی است که به انسان کوتهای علمشناسیجامعه
مند بود، آن را کند. این قول وود ووزوف درست است که اولیانوف "به اعتراضات به مارکسیسم سخت عالقه

که در  کردمین قصد آ" بلکه به، منظور کشف حقیقت" ولی او این کار را "نه به،اندیشیدخواند و بدان میمی
آن اعتراضات اشتباهاتی را کشف کند که "از پیش نسبت به وجود آن خود را مجاب کرده بود." در این 

بندی رشد قبلی اندیشۀ بشری عنوان جمعچیز درست است: اولیانوف به مارکسیسم بهتوصیف یک
خواست به سطح او نمیترین سطح اندیشه قابل حصول بود، عالی که نگریست؛ از این سطح اندیشهمی

تری تنزل کند؛ او از هر چیزی که دربارۀ آن عمیقًا اندیشیده بود و روزها امتحانش کرده بود، دفاع پایین
خواستند الحال باسواد را که میهای متوسطهای ازخودراضی و آدمهای جاهل؛ و از پیش کوششکردمی

 .کردمیارکسیسم کنند، با بدگمانی تلقی تر را جانشین محملای دیگر، یک نظریۀ قابلنظریه

شوند که ماندگی، هرهری مذهبی، ابهام گرایی، با تحقیری روبرو میدرزمینۀ تکنولوژی و طب، عقب
شوند که مظهر آزادی استثناء مدعی میشناسی این تمایالت، بالدر خود آن هستند؛ درزمینۀ جامعه

ای به مکاشفه آسانی ازشمارند، بهتحقیقات علمی هستند. آنانی که نظریه را تنها یک تفریح فکری می
جوشی مرکب از مرسوم است، خود را با آش درهم معموالً کنند، و یا آنچه مکاشفۀ دیگر حرکت می

مراتب کنند. کسی که برایش نظریه راهنمای عمل است، بههای کلیۀ مکاشفات راضی میپارهتکه
 ،به گستاخی ،نبیههیچ خطر تاک مجلسی ممکن است بیتر و استوارتر است. آن شک  سختگیرتر، منضبط

وظیفه کند. هرقدر که در فضایی از شک و تردید علمی انجام تواندنمیطب را به سخره بگیرد. لکن جراح 
قدر سرسختانه از آن تر احتیاج داشته باشد، همانیک انقالبی به یک زیربنای نظری برای عمل خود بیش

گرایی نفرت داشت. در مارکسیسم، آنچه را بهامدفاع خواهد کرد. والدیمیر اولیانوف از هرهری مذهبی و ا
 ستود، نیروی انضباط این شیوه بود. چیز میکه او بیش از همه

 - یوی." و "نیکال. دانیلسون )که به ترتیب با تخلص "وی. و انو  54ورونتسوف. های ویآخرین کتاب
ن اقتصاددانان پوپولیست، با منتشر شد. هر دو ای 1893کردند( در سال های خود را منتشر مین" کتابآ

داری روس در شرف انگیزی عدم امکان رشد بورژوازی در روسیه را، در زمانی که سرمایهسرسختی رشک
شرف  های درکردند. در این نکته جای تردید هست که پوپولیستسریع بود، ثابت می مخصوصاً گسترشی 



 (215) لنین جوان

 

ا با همان توجهی خوانده باشند که مارکسیست جوان پردازان رآمدۀ این نظریهزوال آن روزها، مکاشفات دیر
رد مکتوب عقاید آنان آشنا شود، بلکه  خاطربهخواست با حریفان خود تنها خواند. اولیانوف نمیسامارا می

های خود اطمینان پیدا کند تا مؤثرتر به مبارزه بپردازد. این درستی اندیشهبه خواستمیباالتر از هر چیزی 
خواند و تمام استدالالت خود را علیه پوپولیسم که معتقد او واقعیت را به صورتی جدلی می درست است که

تر از این نویسندۀ آتی بیگانهکس . ولی جدال مطلق به هیچکردمیبود یک اشتباه زندۀ تاریخی است، بسیج 
 ناسد. که بود بش طورهمانانگیز نبود. او باید زندگی را ت و هفت جلد نوشتۀ مجادلهسبی

 گرفتمیقدر از پلخانوف چیز یاد ، همانکردمیتر والدیمیر هرقدر که به مسائل انقالب روس توجه بیش
خودی یافت. جاعلین اخیر تاریخ بلشویسم از "ظهور خودبهو احترامش به کار انتقادی او فزونی می

(. 55کنند. )پرسنیاکوفمارکسیسم در خاک روسیه بدون نفوذ مستقیم گروه مهاجر و پلخانوف" صحبت می
گذار کردند و لنین را بنیانمیباره خود مارکس، این مهاجر به معنای واقعی را هم حذف بهتر این بود که یک

آن "مارکسیسم" خانگی واقعًا روسی که بعدها از آن نظریه و عمل "سوسیالیسم در یک کشور" سر درآورد، 
 کردند.قلمداد می

نوبۀ خود، داری روسیه بهعنوان "انعکاس" رشد سرمایهخودی مارکسیسم بهاندیشۀ ظهور خودبه
های اقتصادی در خودآگاهی "ناب"، با تمام جهل طبیعی یسم. جریانکاریکاتوری است موذیانه از مارکس

های تاریخ بشریت وسیلۀ کلیۀ پیروزی، بلکه در خودآگاهی تاریخی که بهشودنمیاین خودآگاهی، منعکس 
داری قادر بود در اواسط قرن نوزدهم به یابد. مبارزۀ طبقاتی جامعۀ سرمایهفنا پیدا کرده، انعکاس می

آماده دیالکتیکی پیدا کرده بود: اوج گرفتن  کامالً منتهی شود، تنها به دلیل اینکه این مبارزه شیوۀ  مارکسیسم
فلسفه کالسیک در آلمان، اقتصاد سیاسی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو در انگلستان، آراء انقالبی و 

المللی ترتیب صبغۀ بین همه را خمیرمایۀ انقالب کبیر پرورده بود. بدینسوسیالیستی در فرانسه، این
در ولگا و رشد صنعت فلزکاری در اورال،  کوالکهای آن نهفته بود. ظهور طبقۀ مارکسیسم در همان ریشه

کافی بود. این تصادفی نبود که "گروه آزادی کار" در خارج از روسیه ای گرفتن مستقالنۀ این نتایج غیربر
 که داری روس )با چغندرقند و چلوارناپذیر سرمایهبعنوان نتیجۀ اجتناتشکیل شد: مارکسیسم روس به
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( ظهور نکرد. بلکه برعکس، به هم شدمیهای وارد شده استفاده هم باید از ماشیناتفاقًا برای تولید آن
پیوستگی کاملی بود از کل تجربۀ گذشتۀ مبارزۀ انقالبی روسیه با نظریۀ سوسیالیسم علمی که در غرب ظهور 

 که پلخانوف طرح ریخته بود. زدمیبر روی زیربنایی گام  1890ارکسیست دهۀ کرده بود. نسل م

وجه الزم نیست وانمود کنیم که او از زمان جوانی مجبور هیچکامل سهم تاریخی لنین به برای ارزشیابی
ناموجود  تقریباً نویسد: "آثار نظری جامع بود زمینی بکر را شخم بزند. یلیزاروا، به دنبال کامنف و دیگران می

ریزی کند. در سامارا بود که والدیمیر ها پیبود؛ الزم بود که آدم منابع اولیه را مطالعه کرده، نتایج خود را بر آن
این کسی بر عهده نگرفته بود، به دوش گرفت." هیچ توهینی به  از لیانوف این تکلیف عظیم را که پیشاو

ست این درست نیست که در علمان و اسالف او باالتر نیخودآگاهی محققانۀ لنین از نادیده گرفتن کار م
نوبۀ خود مارکسیسم روسی فاقد آثار نظری جامع بود. نشریات "گروه آزادی کار" به 1890 ۀاوایل ده

ای از روندهای جدید بود. پلخانوف، پس از شش سال مبارزه درخشان و قهرمانی المعارف خالصهدائرة
اعالم  1889المللی سوسیالیست در پاریس در سال یه در کنگرۀ بینعلیه تعصبات قشر روشنفکر روس

تواند پیروز شود. ما راه دیگری عنوان نهضت انقالبی کارگران میداشت: "نهضت انقالبی در روسیه فقط به
های کل نسل گذشته گیریترین نتیجهنداریم و امکانًا راه دیگری هم وجود ندارد." این کلمات شامل مهم

گیری "مهاجری" بود که والدیمیر اولیانوف دورۀ آموزشی خود را در و بر این اساس همین نتیجهاست، 
 های ولگا تکمیل کرد.کرانه

فکری فراوان با حس هم اختالفات ماویژه دربارۀ آورد که "لنین از پلخانوف، بهوود ووزوف به یاد می
فکری باید به صورتی بسیار به یاد دارد این هم." اگر وود ووزوف سی سال بعد این کلمات را زدمیحرف 

در این واقعیت نهفته است که مسائل مربوط به سیاست  اختالفات ماروشن بیان شده باشد. قدرت اصلی 
وتحلیل رشد اقتصادی روسیه را بینی ماتریالیستی از تاریخ و تجزیهآنکه جهانبی کندمیانقالبی را بررسی 

ها با تحسین های اولیانوف در سامارا به پوپولیستهمین دلیل نخستین حمله ازنظر دور کرده باشد. به
 دموکرات روس توأم است.گذار حزب سوسیالدرخشان آثار بنیان

 پس از مارکس و انگلس، والدیمیر، بیش از همه مدیون پلخانوف بود.
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 1890رۀ اوایل دهۀ نوشت، دربالنین، موقعی که دربارۀ موضوعی دیگر چیز می 1922در اواخر سال 
دموکراسی عنوان یک روند، شروع به گسترش یافت، و در این مسیر روندهای سوسیالگفت: "مارکسیسم به

وسیلۀ "گروه آزادی کار" اعالم شده بود." این سطرها که رشد سراسر در اروپای غربی به ترپیشبود که بسیار 
امۀ خود لنین هم هست: او با استفاده از مارکسیسم ن، شامل بخشی از زندگیکندمیبندی یک نسل را جمع

مراتب عنوان یک اندیشۀ اقتصادی و تاریخی شروع کرد، و بعد تحت نفوذ "گروه آزادی کار" )که بهبه
دموکرات شد. فقط آنانی که دچار فقر معنوی تر از رشد قشر روشنفکر روسیه بود(، یک سوسیالپیشرفته

که با انتساب عقاید انقالبی به پدر طبیعی لنین و همان مستشار کشور اولیانوف، توانند تصور کنند هستند می
شمرد، اهمیت قلمداد کردن نفوذ انقالبی پلخانوف، مهاجری که لنین، خود او را پدر معنوی خود میو بی

 افزایند. بر عظمت لنین می

که نقاشان  طورهمانآورد. لکن خود را یک شاگرد به شمار می اساساً در غازان، و در آالکایفکا، والدیمیر 
دهند، والدیمیر های استادان قدیمی، از خود سبک مستقلی نشان میبزرگ در جوانی موقع کپی کردن پرده

اولیانوف نیز در دوران شاگردی از چنان کنجکاوی فکری و ابتکار برخوردار بود که دشوار است بین تبحر 
ن، و تأمالت مستقل او خط فاصلی کشید. در طول سال آخر آموزش در سامارا، این خط فاصل در کار دیگرا

 کلی محو گردید: شاگرد خود یک محقق شد.به

داری در روسیه در حال های خاص بود: آیا سرمایهها مربوط به ارزشیابی جریانطبعًا بحث با پوپولیست
دار ها و کارگران صنعتی درج شده بود معنایی جهتانهرشد است یا خیر؟ جداولی که در آن دودکش کارخ

بندی روستاییان. برای حصول اطمینان از حرکات پویا، ارقام پیدا کرد و همچنین جداول مربوط به طبقه
های ارقام، پاسخ العلوم شد. ستون. بدین ترتیب آمار اقتصادی علمشدمیامروز باید با ارقام دیروز مقایسه 

یه، سرنوشت قشر روشنفکر، و سرنوشت انقالب روس را در خود نهفته بود. از ثبت تعداد به سرنوشت روس
، استفاده شد تا معلوم شود چه کسی گرفتمیوسیلۀ وزارت جنگ صورت طور متناوب بهبه که هااسب
 تر است، مارکس یا کمون روستایی روس.قوی
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تنهایی برای مطالعۀ اقتصاد روستا که به زمستوومار در آثار اولیۀ پلخانوف ارقام آماری اجبارًا کم بود: آ
صورت مرتب تدوین شد. عالوه بر این، مصالحی از این قبیل فورًا در به 1880ارزش داشت، تازه در دهۀ 

گرفت. باوجوداین، جهت کلی قطع بود، قرار نمیاش با روسیه بهها رابطهاختیار یک مهاجر که در آن سال
وسیلۀ پلخانوف روشن شده بود. مسیری را که درستی کامل بهردن علمی ارقام آماری بهکلی برای به عمل آو

که خود  *ا.گورویچ. او طرح کرد نخستین آمارگران مکتب جدید دنبال کردند. استاد آمریکایی، آی
نگاری دربارۀ روستاهای روس منتشر کرد که والدیمیر ، دو تک1892و  1888االصل بود، در سال روسی

های خود بدون حس کسوتولیانوف خواند و بدان به دیدۀ احترام نگریست. خود لنین هرگز از کار پیشا
 . کردنمیقدردانی یاد 

تر از حیات خود در سامارا، مجلدات آمار بر روی میز او جای قدری بیشدر طول سال آخر و یا یک
منتشر نشد،  1889داری روس تا سال د سرمایه. گرچه اثر عمدۀ او دربارۀ رشکردمیاحترامی را اشغال قابل

ها ای مطالعۀ نظری و آماری مقدماتی منتشر کرده بود که در سامارا روی آنمالحظهپیش از آن او تعداد قابل
ها در تصادف این بایگانی، سالی که به1893های کتابخانۀ سامارا برای سال . از روی بایگانیکردمیکار 

توان مشاهده کرد که والدیمیر هیچ نشریۀ مربوط به موضوع خود را نخوانده ده، میداشته شطول آن نگه
ها. او اکثر گذاشت، خواه این ارقام مجلدات آماری دولت باشد و خواه مطالعات اقتصادی پوپولیستنمی

 .دادمیش ترین همکارانش گزارترین آنان به نزدیکو در مورد مهم کردمیها و مقاالت را خالصه این کتاب

های آخر اقامت او در سامارا تری تحقیقی که از والدیمیر اولیانوف باقی مانده، مربوط به ماهقدیمی
شده دربارۀ اقتصاد روستایی در جنوب روسیه. صی است از یک کتاب تازه چاپلخ. این تحقیق، مشودمی

له سروکار داشت با آماری دربارۀ نوشته است. این مقا †نام پوستنیکوف کتاب را یک مقام سابق دولتی به
الخصوص در تحوالتی که علی -ن ترین قشر آبندی طبقاتی روستاییان و پرولتاریزه شدن ضعیفتقسیم

مالحظۀ نویسندۀ جوان را در استفاده از ارقام آماری، و مشاهده بود. این تحقیق قدرت قابلجنوب قابل

                                                                        

* . I.A.Gurvich 
† . Postnikov 
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. این مقاله که دقیق و خشک نوشته شده بود به یک دهدمین استفاده از جزئیات برای افشاء تصویر کلی نشا
رغم امتناع نویسنده لنین برای انتشار آن در نظر گرفته بود، فرستاده شد. ولی این مجله، به که مجلۀ قانونی

ای گیری مارکسیستی آن، رد کرد. نسخهقوی به دلیل جهتاحتمالاز حملۀ آشکار به پوپولیسم، مقاله را، به
د. مقاله در آرشیو این مقاله که به دانشجو میتسکویچ داده شده بود، ضمن یک تفتیش، به دست پلیس افتااز 

کشف شد، و سی سال پس از تحریر چاپ کردید. این مقاله  1923داشته شد، و بعد در سال  ژاندارمری نگه
 لنین گنجانده شده است.  مجموعه آثارای است که در چاپ کنونی نخستین نوشته

که او از فکر وکالت منصرف شد، قصدش این بود که نویسنده بشود؟ این محتمل نیست که او آیا وقتی
پرداز" مسلم بود: از . این درست است که او یک "نظریهکردمیعنوان هدف زندگی تلقی نویسندگی را به

بین میکروب را بدون ذره که اجرام آسمانی را بدون تلسکوپ، و طورهمانهمان آغاز جوانی دریافته بود که 
دانست چگونه عکس این ی نظریه دیده شود. ولی او میسدید، باید امور عمومی نیز از پشت عد تواننمی

دانست چگونه رفتار را هم بکند، یعنی از خالل قطعات جدا افتادۀ واقعیت چشم به نظریه بدوزد؛ می
به همان  اوظایف پیچیده ر او این د وتماشا کن مشاهده کند، بپرسد، گوش بدهد و زندگی و مردم زنده را

پرداز، که نه یک نظریه کردمیکه نفس کشیدن را. شاید او، ندانسته خود را آماده  دادمیصورت طبیعی انجام 
 نه یک نویسنده، بلکه یک رهبر بشود. 

های سابق. عیدیدر غازان شاگرد انقالبیون نسل گذشته شده بود، مردمی که زیر نظر پلیس بودند، و تب
گونه تظاهرات فکری در میان آنان بسیاری مرد ساده وجود داشتند که رشدشان متوقف شده بود و هیچ

ها ای زیسته بودند که نسل جدید چیزی دربارۀ آنگونهکردند. لکن آنان چیزهایی را دیده، شنیده و بهنمی
تر سال مسن 9. یاسنوا، همان ژاکوبن که دادمی؛ و این آن مردمان را به طریق خاصی مهم جلوه دانستنمی

همه که والدیمیر ایلیچ، آنآید که خیلی متعجب شده بودم از دیدن ایننویسد: "یادم میاز والدیمیر بود، می
گوش  *ویتن. یو. عجیب وی نسبتاً ات خاطربههای مردم ساده و حتی گاهی دقت، و جدیت، به حرفبه

                                                                        

* . V. Yu. Vitten 
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به سطح  که بودند. دیگران ارادۀ خلقاز اعضای قدیمی  که زن لیوانوف و خود اوهای ، و نیز به حرفکردمی
، دانه زدمیوالدیمیر پوشال را کنار  کهدرحالیشدند، ممکن بود آنچه را که فقط عجیب بود ببینند، خیره می
 که ظاهری : اولی گفتگوییدادمیزمان انجام که او دو گفتگو را در یک رسیدمینظر  داشت. بهرا برمی

فقط به خود او، بلکه نیز به مخاطبش، و لزومًا شامل بسیاری چیزهای سطحی بود؛ و بستگی داشت نه
به  کهدرحالیچشمان اریب او،  و دادمیفقط او انجامش  که ترمهممراتب دیگری یک گفتگوی درونی و به

 .زدمیاندیشید، برق این گفتگو و آن دیگری می

ها آشنایی ظاهر با حرف یاسنوا تعارض دارد: "والدیمیر ایلیچ با لیوانوفکه به زدمیسمیونوف حرفی 
های هایی که ما از غرغر آدمدقت به داستان؛ در عوض بهکردنمیداشت، ولی در اجتماعات آنان شرکت 

بعدی قرار است که داستان سمیونوف مربوط به یک دورۀ  این ." جریان ازدادمیکردیم، گوش قدیمی نقل می
های قدیمی تا آنجا که آنان چیزی برای گفتن و آموختن به او است، شاید یک سال بعد. والدیمیر به آدم

ها ادامه دادن، و ُخلق خود را خراب کردن، ؛ ولی بحث بیخود کردن، به همان جروبحثزدمیداشتند سر 
ده، دیگر به قضیه خاتمه که فصل مناسبات شخصی بسته ش کردمیکه احساس در طبیعت او نبود. وقتی

العاده بود، صفتی که والدیمیر هرگز در آن کمبود نداشت. . رفتاری از این نوع نیازمند خودداری فوقدادمی
گذرد کماکان مندی خود به اینکه در اردوی دشمن چه میها نرفت، به عالقهگرچه دیگر به دیدن لیوانوف

ها در جنگ افتاده بود. او با والدیمیر از پیش با پوپولیستادامه داد: جنگ نیازمند هوش نظامی است، و 
دادند، گوش هایی که میگفتند، و یا بهتر بگوییم، به گزارشفکرانش میهایی که همتوجه زیاد به داستان

فکرانی که کمتر از او نسبت به استفاده از وقت خود مقتصد بودند. در اینجا، در وجود این جوان ؛ همکردمی
صفتی که  -م بینیانعطاف در عرصۀ روابط شخصی میودوساله، به این زودی ظرفیتی برای مانور قابلبیست

در سرتاسر زندگی او مشهود بود. چیز که کمتر از این در ساخت فکری لنین جوان جالب نیست، گسترۀ 
ه سر های کوچک خود بوسیع مشاهدات اوست. اکثریت عظیم روشنفکران رادیکال در زندگی حلقه

. عالئق او شدنمیبند محدود ورای آن جهان بیگانه قرار داشت. بینش والدیمیر با چشم که بردندمی
ترین تمرکزها را داشت. واقعیت در هر جا که پیدا حال او توانایی بزرگالعاده گسترده بود، ولی درعینفوق
. جمعیت کردمیها گرفته، متوجه مردم ستمطالعه بود، و اکنون او توجهش را از پوپولی، برای او قابلشدمی
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ها پنج تابستان را در آالکایفکا گذراندند. حتی اگر تقریب سراسر روستایی بود. اولیانوفی سامارا بهگوبرنیا
که در میان  شدنمیپلیس در یک جلگۀ دورافتاده، فلج نشده بود، بازهم حاضر  نظرتحتعنوان مردی به

و  دادمیروستاییان به تبلیغ بپردازد. به همین دلیل روستا را با دقت هرچه تمام مورد مشاهده قرار 
 رساند. وسقم فرضیات نظری را در مورد مادۀ زنده به ثبوت میصحت

وگریخته و این درست است که پس از تجربۀ کوتاهش با زراعت، تماس شخصی او با روستاییان جسته
دانست که چگونه توجه دوستانش را به جهت مطلوب معطوف بکند و از مشاهدات دور بود، ولی او میدورا

پیش  که عنوان منشی پیش سامویلوف، قاضی روستابه او نزدیک بود، به که دیگران استفاده کند. اسکیارنکو
اروف از ساللۀ روستایی . یلیزکردمیهای روستایی بود، کار یکسره سرگرم نزاع زمستوواز انتصاب رؤسای 

بود و با روستای بومی خود، تماس خود را حفظ کرده بود. از اسکلیارنکو حرف کشیدن، از خود قاضی 
باز و حقه کوالکها با یک روستا سؤال کردن، با شوهرخواهر به ده بومی او، بزتوژوکا رفتن، و ساعت

ناپذیر اقتصاد همه چه کتاب پایاناستی که اینر -ن یلیزاروف( صحبت کرد تربزرگازخودراضی )همان برادر 
احتیاط را بهانه قرار باشد! والدیمیر یک اظهارنظر تصادفی و بی توانستمیشناسی اجتماعی سیاسی و روان

، در اسیر خود به یک نگاه نفوذ دادمیدقت گوش داشت: بهمیو با شیطنت گوینده را به حرف وا دادمی
به خود  کوالک. دادمیو خنده را، مثل پدرش، سر  شدمیخندید، و یا به عقب خم ی، با دهن بسته مکردمی
جناب، حرف زده است: گرچه همیشه هم برای بالید که با یک مرد باسواد، یک وکیل جوان، پسر عالیمی

 خندید.رویش، مینوشید، مصاحب خوشروشن نبود که چرا موقعی که او چای داغش را می کوالک

های اجتماعی مختلف را با اشخاص، از سطوح و زمینه زدنحرفآسانی به م  بدیهی است که والدیمیر ل  
آنکه احساس بیزاری کند، یا کار زورکی بکند، اغلب بدون قصدی خاص، و بی از پدرش به ارث برده بود.

از هر  خواستمیکاملش، قادر بود آنچه را که  تقریباً ی و اشراق تنها به انگیزۀ کنجکاوی رام نشدنی فکر
مصاحب تصادفی درآورد. به همین دلیل بود که وقتی دیگران کسل شده بودند، او با رضایت تمام گوش 

حدس بزنند که این وراجی گلوخیز مقدار  توانستندنمیکدام از کسانی که در اطراف او بودند، . هیچدادمی
، انبار حافظۀ خود را با کردمییت بلندپایه را در خود نهفته داشت: او تصاویر را جمع و انتخاب زیادی فعال
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های گیریوسقم نتیجهانباشت و از حقایق ناچیز برای سنجیدن صحتمصالح باارزش مبتنی بر واقعیت می
: حتی در این دوره، جست. بدین ترتیب دیوارهای موجود بین کتاب و زندگی از میان برخاستبزرگ سود می

.کندمیای که نجار از اره و تبرش استفاده گونهوالدیمیر شروع کرده بود به استفاده کردن از مارکسیسم، به



 

 لنین جوان
شماری که لنین نثار حریفان خود، هم افراد، و هم بعدها طبقات کامل اجتماعی کرد، های بیدشنام

نویس را، بر آن داشته است که او را حتی در دوران کودکی، و هم قصهنگار گروهی از نویسندگان، هم روزنامه
کنده از شقاوت، کبر و کینه اتفاق اولیانوف از به که جویی. یوگنی چیریکوفغول موسرخی تصور کنند، آ

 56ای که پس از انقالب اکتبر، موقعی که عضو گروه مهاجر سفیددانشگاه غازان اخراج شده بود، در قصه
رفتار خشن، " گوید:داند. وود ووزوف میت، والدیمیر را دارای "غروری بیمارگونه و زودرنج" میبود، نوش

تعدادش زیاد بود، ماریا الکساندرونا  که حرکات نابهنجار و اظهارات زننده و بسیاری صفات دیگر والدیمیر
"ولودیا، ولودیا، چطور  گفت:دیگر جلوی خود را بگیرد و می توانستنمی. اغلب او دادمیرا سخت تکان 

!" " ولی واقع امر این است که والدیمیر به اهمیت خود بیش از آن حد واقف بود که در دام غرور توانیمی
بیمارگونه بیفتد. عالوه بر این موردی برای زودرنجی نبود، چراکه کسی نبود که جرئت رنجاندن او را داشته 

رحمی توأم با خشونت والدیمیر بر غرور دیگران ابقاء بی باشد. ولی در این هیچ جای تردید نیست که
از همان برخورد اول نسبت به او احساس خصمانه پیدا " . بنا به قول یاسنوا، برخی از حریفانکردنمی
 .یافتشدید بود که تا پایان ادامه می چنانآنکردند." و خصومتشان می

یکبار و برای ابد بدانان توهین شده بود. موقعی که وود ووزوف فقید را باید از زمرۀ کسانی شمرد که 
نخست وارد سامارا شد، والدیمیر با او دوستانه رفتار کرد و کمکش نمود که منزل پیدا کند. لکن بزودی در 

جدی  صورتبهاو را طرفدار خود کرد و نه  شدمیدید که نه وجود وود ووزوف آن التقاطی ناتوان را می
ساب آورد. برخوردهای آنان در رابطه با کمک به قربانیان قحطی و ارسال پیغام به آن حریف به ح عنوانبه

فرماندار، اثر خود را بجای گذاشت: عصبانیت وود ووزوف نسبت به اولیانوف جوان چندین صفحه خاطره 
 .کندمیبرای ما بجای گذاشته است که در آن نویسنده، به سود خواننده، بیش از آنچه قصد داشت مطلب ادا 

با ترکیب عجیبی از هوش و  طورکلیبه"صورت او : نویسددر توصیف ظاهر والدیمیر، وود ووزوف می
توان گفت که نوعی حالت حیوانی داشت. توجه آدم به سوی پیشانی او . میکردمیخشونت آدم را خیره 

سیما با هوشیاری چیزی سرسخت و شقی در این  ... ، هوشیار ولی پرشیب. دماغی گوشتیشدمیکشیده 
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برسک نویسد که جوانی از سیهتردیدناپذیر درآمیخته بود." چیریکوف، در قصۀ پر از بهتانش، چنان می
هایش همیشه خیس است! و دیروز یک بچه گربه را "دست: زنددربارۀ والدیمیر اولیانوف حرف می طوراین

معروف دیگر،  نسبتاً بعد از دمش گرفت و انداخت روی نرده!..." کوپرین، یک نویسندۀ روسی  ... با تیر زد
های سبز داشت، "عینهو میمون". بدین ترتیب حتی لنین چشم که - های بعدرچه در سالگ -د کشف کر

های گرگونیستخوش دد -د کمتر از هر چیز دیگر مورد تردید باش رودمیای که انتظار نبهج - یظاهر جسمان
 .مغرضانه بوسیلۀ حافظه و تخیل اشخاص شد

که در آرامش آن،  دهدمیگرفته شده، صورت تر و تازه و جوانی را نشان  1890عکس که در سال 
های کوچک تر نشده بود. چشمخورد. پیشانی سرسخت هنوز بوسیلۀ طاسی برجستهخودداری به چشم می

ها نیز قدری به آسیا مایل هستند. در زیر کنند. گونهرا نگاه میبیرون  ییهای آسیابه تیزی از چاک چشم
ای که رنگ قیچی و ریش تراش ندیده پوشانده ای قوی را موهای پراکندههای گوشتالو و چانهدماغی پهن، لب

ابتدایی و صیقل نخورده، بیننده  ییاست. صورت بدون شک خوشگل نیست. لکن در پشت سر سیما
گاه  روشنیبه چنانآن رسد. حیوانیت یکسره باطل به نظر می ۀکه القاء شبه شودمیاز حضور هوشی منضبط آ

ها گرم و مردانه بود. نسبت ستد -د های والدیمیر، خشک، از نظر شکل عامی، و با انگشتان کوتاه بودست
. دادمیرا نشان  دفاع، او مهربانی پرمدارای اقویاها، همچنان که نسبت به هر چیز ضعیف و بیبه بچه گربه

 !اندآقایان ادبا به او بهتان زده

: "در ساحت اخالقی والدیمیر ایلیچ، آدم سخت متوجه یک حالت غیراخالقی دهدمیوود ووزوف ادامه 
که این حالت غیراخالقی  شودمی. بنظر من این حالت، صفت ذاتی سرشت او بود." سپس معلوم شدمی

در صورتیکه به هدف مطلوب منتهی شود، قابل قبول است. آری، والدیمیر ای عبارت بود از اینکه هر وسیله
کنند از قرار معلوم زندگی ما را از ارتفاعات آسمانی تنظیم می که ه اخالقیات کشیشان و اخالق کانتیب

ورای تمام مالحظات شخصی بود که او موازین  چنانآنبزرگ و  چنانآنهای او ای نداشت. هدفعالقه
طنزآمیز،  ییاعتنادانست. او، اگر نه با دیدۀ نفرت، دستکم با بیاش را آشکارا فرع بر آن هدفها میاخالقی

هاشان را در پشت اصول عالی ها و پستی شیوهنگریست که ناچیزی هدفهای ترسو و ریاکاری را میآدم
 .باشدقابل انعطاف می کامالً اگر چه از دید نظری مطلق است، در عمل  کردند، اصولی کهپنهان می
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دانم که دال : "من حقایق مشخصی نمیدهدمیو آنوقت وود ووزوف ناگهان دربارۀ حرف خود توضیح 
آورد که وجدان می به یادآورد، بر غیراخالقی بودن لنین باشد". با وجود این پس از آنکه به مغزش فشار می

ید یخورد". بیافی تشویق کند، یکه میباحساسش "ازین حقیقت که لنین دوست داشت مردم را به شایعه
ای کوچک، وود ووزوف گفت که اولیانوف کننده گوش کنیم. یکبار در داخل حلقهبرویم و به متهم ترنزدیک
 ... ست نداشت، تا موقعی که ]این استدالالت[دانست دروغ ااز استفاده از استدالالتی که می ییهیچ ابا

رسد که خود وود ووزوف به اتهامات خود سواد به پیروزی بینجامد". اما بنظر میهای کمدر میان مخاطب
ها رفت، طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. با وجود "اهمیتی قائل نبود" چرا که بزودی به دیدن اولیانوف

آمیز وود ووزوف را شنیده بود، از او توضیح خواست. از یکی از دوستانش اظهارنظر توهیناین، والدیمیر که 
تر کند". گفتگو به آشتی رسمی انجامید، لکن وود ووزوف هنگام جواب دادن "کوشید زبان خود را مالیم

 .شیدنداز دیدن یکدیگر دست ک تقریباً روابط آنان چنان خراب شده بود که دیگر  1892دیگر در بهار 

این حادثه، گرچه بسیار مبتذل، لکن براستی قابل توجه است. اخالقی، در پشت سر غیراخالقی او را 
برد. پس از آن بدون اینکه به حرف نیشدار خود "اهمیتی قائل" که استدالل دروغین بکار می کندمیمتهم 

گوید اهمیت ارد به چیزی که میکه به او افترا زده است. غیراخالقی که عادت د رودمیشود بدیدن مردی 
خواهد از موضوع طفره برود، خواهد. اخالقی که مشتش باز شده، میقائل شود، از او آشکارا توضیح می

ای رسید جز اینکه به نتیجه تواننمیگیرد. با گزارش خود وود ووزوف، نشیند، حرفش را پس میعقب می
 دقیقاً سازد، در حالیکه روش آن غیراخالقی، شهامت میبیباف بسیار اعمال این اخالقی از او یک شایعه

. این نکته را هم اضافه کنیم که خود دهدمیبافی" را نشان در او عدم وجود هرگونه تمایل به "تشویق به شایعه
دانست برد که خود میاساس بودن اتهام خود را در مورد اینکه اولیانوف استدالالتی بکار میوود ووزوف بی

نویسد که "در تمام پذیرد. وود ووزوف در رابطه با یک مسألۀ دیگر دربارۀ اولیانوف میغین است میدرو
گفت صحیح است، مشهود بود". تمام این واقعه گفتارهایش ایمانی عمیق نسبت به اینکه چیزهایی که می

ها و منازعه که در آن المنزلۀ کلیدی خواهد بود بر بسیاری جدهبسپاریم، چرا که این واقعه ب خاطربهرا 
 .اندهای اخالقی متهم کردهریاکاران اخالقی او را به کمبود وسواس
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ای از لنین یا دربارۀ او یا داستان جالب انسانی دیگری نگهداری نشده است. هم از دوران سامارا نامه
ند دوران شوروی را دارد. عقاید دوستان و هم دشمنان با عطف به ماسبق گفته شده، و ناگزیر رنگ تأثیر نیروم

توانیم لنین را بصورتی که او یکدیگر پیوند بدهیم، میه معهذا اگر همۀ آن عقاید را با هم مطالعه کنیم، یا ب
 .در فجر دوران انقالبیش بود، دستکم تا حدی مجسم کنیم

های ر قصهد تنهانهانگاران روسی که نخست باید گفت که والدیمیر اولیانوف به تیپ کالسیک نیست
های کثیف ا آن تودۀ وحشی زلف ژولیده، لباسب -م خوریارتجاعی، بلکه گهگاه در خود زندگی بدان برمی

دارد: "خط موهای او به این  خاطربهونوف ۀکه س طورهمانوچکترین شباهتی نداشت. ک -ر داو عصای گره
انگیز باشد آور یا مخالفتزودی شروع به عقب نشستن کرده بود." در لباس و رفتار او چیزی که تعجب

به همان دوره از نسل مارکسیستها تعلق دارد، از والدیمیر در اواخر  تقریباً وجود نداشت. سرگیوسکی که 
مردی فروتن، با لباس تمیز، و به اصطالح خوش لباس،  ..." .:دهدمیدوران سامارا توصیف جالبی به دست 

رفت بخود جلب در ظاهرش چیزی نداشت که توجه آدم معمولی را که در خیابان راه می که ولی بدون تظاهر
من در آن زمان آن حالت آب زیرکاه را که بعدها، پس از  ... کند. ازین رنگ و روی حفاظتی خوشم آمد

د، ییپاآمد، بدقت اطراف خود را میاو دقیق به نظر می ... د جلب کرد ندیدمتبعید، توجه مرا به خو
 ."... داشتم، خوددار بود ییهایش با آن آشناگر، آرام و برخالف سرشت عصبی که من از روی نامهمشاهده

سیدن . اولیانوف پس از ردهدمیونوف، در گذر، از قیافۀ مرسوم جوانان رادیکال سامارا تصویری به ما ۀس
کشید و به صحبتی " و روی تخت دراز میکردمیای را زیر پاهایش باز ، "روزنامه57به آپارتمان اسکلیارنکو

آورد، "مزخرف . اظهار عقیدۀ یکی از ناظران صدای او را درمیدادمیکه دور و بر سماور ادامه داشت گوش 
انگیز نشستن و یا دراز کشیدن ستایش انچندنه. عادت کردمیاست"، و بعد پشت سر هم حرف دیگران را رد 

نبودن  به دلیلسادگی این کار و هم  به دلیلخواب یک آدم دیگر در میان جوانان روس، هم روی تخت
، همانا روزنامه به زیر پا گذاشتن کردمیصندلی کافی مرسوم بود. اگر چیزی والدیمیر را از دیگران متمایز 

ای بود تا حریفش مجبور به و وسیله دادمیناپذیر بودن موضع او را نشان بود. صبغۀ ناگهانی گفتارش، آشتی
 .باز کردن مشت خود بشود
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 یدیگر آنت که ، والدیمیربر روی آبهای ولگا ییدور سماور و یا در یک قایق پاروه های بدر این صحبت
ناپذیر طرزی خستگیه المعارف جدلی مارکسیسم را خوانده بود، از ذهن جوانان ب، این دایرةورینگد -

ای برای پوشاندن اینکه قوی حق دارد. . عدالت؟ اسطورهکردمیشست و دور های مابعدالطبیعی را میارزش
اصول مطلق؟ اخالق در خدمت منافع مادی است. قدرت دولت؟ کمیتۀ اجرایی استثمارگران. انقالب؟ 

ه ک -ر این گفتارها و گفتارهای مشابه دیگلطفًا تصریح کنید که غرض انقالب بورژوایی است. ظاهرًا در 
کلید شهرت اولیۀ او  به دنبالست که باید ا -د کوبیآلیسم را به سنگ میبوسیلۀ آن والدیمیر چنین ایده

زده شده، های دیگری آموخته بودند، هیجاندر مدرسه حرف که "غیر اخالقی" باشیم. مستمعین او عنوانبه
؟" ییگو. "سفسطه؟"، "تصفیهخواستمیاین چیزی بود که ورزشکار جوان  د وخواستند اعتراض بکننمی

آمد. حریف که غافلگیر شده بود ممکن بود سکوت کند، یا های دوستانه چپ و راست فرود میضربه
که اولیانوف ذکر کرده بود بگردد و حتی  ییهاندرت یادش برود که دهانش را ببندد، و بعد دنبال کتابهب

 .بود مدعی شود که مارکسیست شده استبعدها ممکن 

ها و اعضای ارادۀ خلق، والدیمیر که اینک در دستۀ رو به گسترش های خود با ژاکوبندر بحث
پرسید: "خیلی خوب، قدرت : از حریفش میکردمیای شده بود، از روش سقراط استفاده مارکسیستی ستاره

ران شما چه کسانی خواهند بود؟" "مردم!" "و مردم چه را بدست گرفتید، بعد چی؟" "احکام!" "آنوقت طرفدا
. در اواخر دوران شدمیها تحلیلی از تضادهای طبقاتی پیش کشیده این پرسش به دنبالکسانی هستند؟" 

گشت. عنوان این دستنویس عبارت بود سامارا، دستنویسی از اولیانوف در میان جوانان دست به دست می
ای از مناظرات دوران احتمال قوی خالصهه یال دموکرات و یک پوپولیست، و بای بین یک سوساز: مناظره

 .سامارا در قالب گفتگو بود. متأسفانه این دستنویس گم شده است

آشفته،  صورتبهلی نه و - دادمیر واقع همه چیز را با هیجان انجام د - کردمیوالدیمیر با هیجان بحث 
با  کردنمی، سعی کردنمیو نه بدون تفکر قبلی. عجله نداشت که وارد غوغا بشود، حرف کسی را قطع 

حریفش هر چه  دادمیجازه ا -د لرزیتی اگر خودش از عصبانیت میح -، صدای بلند دیگران را خفه کند
و بعد به نحوی  گرفتمیهای حریف را بدقت در نظر خواهد بگوید، نقاط ضعف استداللدل تنگش می
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، کردمیپرداخت. ولی حتی در این ضربات شدید که این جدلی  جوان وارد آمیز سراسیمه به یورش میشکوه
ها؛ او طرف وسواس از اندیشهیا به استفادۀ بی کردمیها حمله شخصی وجود نداشت. او به اندیشه چیزهیچ

یده بود که حریف ساکت شود. والدیمیر که حرف دیگران کوبید. حاال دیگر وقت آن رسرا من غیرمستقیم می
که کسی هم حرف او را قطع کند. مثل بازی شطرنج حرف خود را پس  دادنمی، اجازه کردنمیرا قطع 

 .که کسی هم حرفش را پس بگیرد دادنمیگرفت و اجازه نمی

آید. نظر میه ی بود عجیب باین اظهارنظر ماریا اولیانوا که خجالتی بودن والدیمیر یک صفت خانوادگ
مشهود است، ما را دو چندان  ترکوچکهای شهادت خواهر این فقدان بینش روانشناسانه که در اکثر بخش

، چرا که در سرشت او بود که در لنین تا سرحد امکان صفات "خانوادگی" پیدا کند. این کندمیمحتاط 
دیم، اشارتگر جدالی است بین خجالتی بودن و با آن پیش از این آشنا ش که 1890درست است که عکس 

رسد که مرد جوان از حضور کامل پرورش نیافته است. چنین بنظر می به طورهنوز  که حس اطمینان بخود
که سی سال بعد لنین  طورهمانمیلی تن به عکس گرفتن داده است، کشیده، یا با بیعکاس خجالت می

ود را به یک تندنویس دیکته بکند. اگر این "خجالتی بودن" باشد، ها و مقاالت خکشید که نامهخجالت می
خورد؛ بلکه در آن قدرت نهفته است. هدفش چشم نمیهبدون شک در آن ضعف و یا حساسیت شدید ب

 .های غیردلخواه حفظ کندهای بسیار نزدیک و صمیمیتاین است که دنیای درونی او را از تماس

در میان اعضای یک خانواده بسیار فرق  تنهانه، ممکن است شودیمصفتی که تحت یک اسم خوانده 
بکند، بلکه حتی ممکن است به عکس خودش هم تبدیل شود. خجالتی بودن الکساندر، همۀ نزدیکان او 

ر طورکلیبهدهند، با شخصیت او که بدان گواهی می . هر کندمیتطبیق  کامالً نگهدار است خوددار و س 
همان چیزی  دقیقاً . لکن این صفت، شدمیحتمًا معذب  کردمیوقت که الکساندر بر برتری خود وقوف پیدا 

آشکار  گذاشتمی، چرا که این برادر، بدون کوچکترین تردید کردمیجدا  ترشکوچکاست که او را از برادر 
تابع عقاید  کامالً شگرانۀ ذهن او که توان گفت که خصلت پرخااست. حتی می تربزرگشود که او از دیگران 

دور بود، به یک معنا والدیمیر را از قید و بند خجالتی بودن آزاد هاو شده بود و از شائبۀ هر نوع کبر شخصی ب
، نه کردمیدر دوران جوانی، قید و بند و معذب بودن را حس  ویژهبههر طریق اگر او گاهی، ه . بکردمی

به های مبتذل، و گاهی افتادۀ آنان، شوخیپاهای پیشعالقه به دلیل -د دیگران بو علتهعلت خود، بلکه بهب
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 ظاهربهحماقتشان. سامویلوف، والدیمیر را در حلقۀ بیگانگان نشان داده است: "کم حرف زد، لکن این  دلیل
حضور او سبب  ". بلکه برعکسکردمیراحتی آشنا احساس نابه هیچ وجه به این دلیل نبود که در محفل نا

کردند، در حضور او که دیگران گوش به زنگ باشند؛ اشخاصی که بیش از حد احساس آزادی می شدمی
 .دادنداگر نه ترس، قدری احتیاط نشان می

به ما پیش از این گفته است که رفقای الکساندر در حضور او خوددار بودند، و "پیش او  تربزرگخواهر 
شدند." گرچه نگریستند و منتظر حکم او میدیدۀ احترام بدو میه دند، باز مزخرف گفتن در عذاب بو
خصوص والدیمیر نسبت به دیگران "مثل ساشا" رفتار ه، در این مورد بکردمیشخصیت دو برادر با هم فرق 

ونوف مینویسد: "حتی در جوانی هم هر نوع ۀکه از خود فراتر بروند. س کردمی: آنان را مجبور کردمی
دادیم خود را جمع و در حضور او همۀ ما که گروه اسکلیارنکو را تشکیل می ... الابالیگری به او بیگانه بود

ی! والدیمیر باارزشوراجی یاوه و شوخی زشت در حضور او غیرممکن بود." چه شهادت  ... کردیمو جور می
ن ییبسیار عامیانه و سطح پا قدرت آن را داشت که در بحبوحۀ بحث یا در توصیف یک دشمن از اصطالحی

های رکیک را که بین مردان های پیش پا افتاده و یا قصههای مبتذل، شوخیاستفاده بکند، ولی تحمل کنایه
د کشی وفادار بوآن نبود که او به نوعی اصول ریاضت به دلیل. این کردنمیهمه رایج است تحمل جوان آن

نیز به این دلیل نبود که او طبیعتًا به قسمت  و -ت الطبیعی نداشین "غیراخالقی" نیازی به شالق مابعدا -
انسانی نبود که با او بیگانه باشد. این درست است  چیز  هیچای نداشت. نه، هرگز. غیرسیاسی زندگی عالقه

مغازله و  احتماالً ی در دست نداریم. یجوان نسبت به زنان، قصه و ماجرا که ما دربارۀ رفتار اولیانوف
های زیبا آواز سر دهد، حتی اگر دربارۀ آن چشم توانستمیدر کار بود: وگرنه دشوار  ییهاستگیدلب

توان با اطمینان گفت که رفتار احساسش را نقابی از طنز پوشانده باشد. لکن بدون اطالع از جزئیات می
سرد مزاجی نبود که ساخت  لیلبه دتغییر نیافته ماند. این  اشزندگیپاک والدیمیر جوان نسبت به زنان تا آخر 

رنگی اسپارتی داشت، بلکه برعکس، شور و هیجان اساس سرشت او بود. لکن این شور و  تقریباً روحی او 
. ترکیب طبیعی این دو کردمیشناسم تکمیل هیجان را چیزی که من برای آن نام دیگری جز پاکدامنی نمی

گونه غل . والدیمیر هیچشودمیخالقی و عمل ناشایست عنصر، شور و هیجان و پاکدامنی، مانع هر نوع بدا
 .و زنجیر اخالقی نداشت تا از دیگران فراتر برود: بیزاری ذاتی او از هر نوع ابتذال و پیش پا افتادگی کافی بود
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که در گروه مارکسیست سامارا، والدیمیر "منبع موثق  دهدمیو این همان وود ووزوف است که گواهی 
طور" گرچه بعضی از اعضای گروه اش هم همیناز او بت ساخته بودند، خانواده تقریباً  -د بو برگردیبروبی

ونوف با این گفته موافقت دارد: "اعتبار او در گروه به هیچ رو مورد سؤال نبود." الال ۀتر بودند. ساز او مسن
د که والدیمیر فورًا او را جلب نویسیانتس که یک سال پس از جریانش با وود ووزوف، اولیانوف را دیده، می

کرد. "این مرد بیست و سه ساله معجون بسیار جالبی از سادگی، حساسیت، عشق به زندگی و شور و هیجان 
از طرف دیگر بود." پس از همان دیدار  ... رحمانۀ منطقیاز یک طرف، و دانش استوار و عمیق و استمرار بی

 .نظر پلیس انتخاب کرده استرا برای محل اقامت خود تحتاول، الال یانتس خوشحال بود که سامارا 

این غیرمحتمل است که  ... ایجاد تأثیراتی این چنین متناقض در دیگران از افتخارات برگزیدگان است
که او ایجاد  ییهاحتی در جوانی اولیانوف تمایل به شکایت از طرفگیری دیگران داشته باشد. احساس

. از نظر او یک شخص گرفتمیبود که از طرفگیری خود او سرچشمه  ییهای القابیشتر مثل جریان کردمی
های اختالف شدمینویسد: "در رفتار او با دیگران ونوف میۀخود هدف نبود، بلکه وسیله بود. س خودی  هب

های ناشی الیمت و با شوخیکه او معتقد بود هم عقیدۀ او هستند به م ییشدید را فورًا مشاهده کرد. با رفقا
آتش  ... فهمید که حریفش دارای ایدئولوژی دیگری استولی اگر می ... زدمیخلقی حرف از خوش

که بیشتر آزاردهنده بود و در انتخاب اصطالحاتش  زدمی جاییاش بیرحمانه بود. او حریف را در حمله
ز دوستان جوانی لنین برای درک لنین اهمیت ." این اظهارنظر از طرف یکی ادادمیخرج هآزادی بسیار ب

 .العاده داردفوق

های سرشت او سرچشمه ترین ریشهروش "طرفگیر" او نسبت به مردم، به دلیل سودمندی آن، از عمیق
گری ، سرشتی که یکسره متوجه دگرگون کردن جهان خارج بود. اگر حتی در این کار نوعی حسابگرفتمی

آن را از  شدنمی -د تر شتر و عاقالنهوجود داشت و با گذشت زمان دوربینانه ه بدون شکک -ت وجود داش
دادند، لنین و مهم خود را به او نشان می ارزشباوقتی که مردم صفات  ... احساس واقعی جدا دانست

 ، بر اساس اینکه در هر لحظۀکردمیها سخت تغییر ." رفتار او نسبت به آدمشدمی"عاشقشان  سادگیبه
آمد، آن می به دنبالخاص، آنان طرفدار یا مخالف او بودند. در این "عاشق بودن"، و در دوران خصومت که 

کوچکترین اثری از سطحی بودن، تلون و غرور نبود. قانون عدالت او، قوانین مبارزه بود. به همین دلیل است 
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، ولی شودمیآوری دیده های تعجبییگواو دربارۀ اشخاص مختلف نقیضه که اغلب حتی در آثار چاپی
 .ها لنین به خود صادق بودییگودر تمام این نقیضه

که آقایان در  شودنمیکنند که شخصیت به جای خود غایتی است، ولی این مانع آقایان  "فردگرا" ادعا می
وظیفۀ خطیر  رفتار خود نسبت به دیگران، اگر نه از روی شکم، دستکم از روی ذائقۀ خود عمل کنند. آن

؛ دادمیاخالقی" ما خود را وقف آن کرده بود، رفتار او را نسبت به مردم به مقامی باالتر ترفیع تاریخی که "غیر
برد که در مورد خود. طرفگیری که به حکم عالئق راه و در عمل او برای سنجش آنان همان گز را به کار می

ه به ک -ب طرفی، و این صفت کمیاترین نوع بید به عالی، بدل شییهدف به وجود آمده بود، در تحلیل نها
 .العاده بخشیده لنین، حتی در جوانی، قدرت وثوق فوقب -ت راستی صفت رهبران اس

تر بود یک بار در یک بحث عمومی دربارۀ خود و سایر شاید سه سالی از والدیمیر مسن که ونوفۀس
ی کامل با تاریخ و یاشتند، به دلیل اینکه آنان شناسادوستانش گفت که آنان درک اندکی از مارکسیسم د

ضعیف هستید، پس در  مسئلهی نداشتند. والدیمیر کوتاه و جدی جواب داد: "اگر در این یاقتصاد بورژوا
، این جوان ساده و شدمیعمده مطرح  مسائلوقتی که  ..." اید مطالعه کنیدب -د همه چیز ضعیف هستی

دیگران ساکت شده و با نگرانی دست به  ت وکه انگار قدرت به دست اوس زدمیشاداب، مثل کسی حرف 
 .شدندکار می

ول شوهر خواهرش یلیزاروف بققابلمیر چگونه استدالالت غیرکه والدی کندمیونوف گزارش ۀهمان س
ای به وود ووزوف کمک کند، با اطمینان و استواری مردود شناخت. نه، او خجالتی کوشید در مناظرهرا که می

نبود؛ عالوه بر این باید در نظر داشت که هم یلیزاروفی که از او بت ساخته بود، و هم وود ووزوفی که از او 
های انقالبی مطرح بود، والدیمیر بودند. وقتی که اندیشه تربزرگیشتر، آمد، از او شش سال، اگر نه ببدش می

 .شناخت و نه خویشاوندی، تا چه رسد به احترام به سن اشخاصنه رفاقت می

که "از  کردمیبنا به قول وود ووزوف، اولیانوف در سن بیست و دو سالگی این احساس را در آدم ایجاد 
نویسد: "حتی در آن زمان والدیمیر ونوف به نوبۀ خود میۀو بالغ." سنظر سیاسی شخصی است شکل گرفته 
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جمعی از شکل گرفته بود و رفتاری که در اجتماعات دسته کامالً هایش آمد که اندیشهایلیچ مردی بنظر می
حاکی از اطمینان و استقالل کامل بود." اقتصاددان آیندۀ حزب منشویک،  ... دادمیخود نشان 

 که در آن زمان دانشجوی دانشگاه بود از اشخاصی که به دیدن او در دهکدۀ گوبرنیای اوفا  پی.پی.ماسلوف
پلیس بود، شنید که در سامارا مردی به نام والدیمیر  نظرتحتآمدند، در زمانی که که در این دهکده می

"شخصی است با هوش ای دارد"، و عالوه بر این اقتصادی "نیز عالقه مسائلکه به  کندمیاولیانوف زندگی 
ر آن روزها مارکسیسم روسی هنوز به چاپخانه د -ف نویسی از اولیانوو دانش برجسته." پس از خواندن دست

نشانۀ  که های اساسی اوبندی قاطع و روشن اندیشهتأثیر "فرمولتحت ویژهبهاسلوف م -ت دسترس نداش
 .شکل گرفته بود" قرار گرفت کامالً وجود مردی با آرای 

تی در دوران سامارا، اصطالح "پیرمرد" که در آینده قرار بود لقب لنین بشود، به طرزی عجیب با ح
یابد. لکن نه در جوانی و نه در پایان زندگی، جز طاسی، در او چیزی نبود که شخصیت لنین جوان پیوند می

اش چه در این جوان جالب بود، بلوغ اندیشه تعادل نیروهای فکری و حتمیت حملهنشانۀ پیری باشد. آن
بکنم، ولی  بینیپیشتوانستم نقشی را که او قرار بود بازی کند نویسد: "البته من نمیبود. وود ووزوف می

اهد گفتم که نقش اولیانوف، نقشی برجسته خوحتی در همان زمان هم مجاب شده بودم، و آشکارا هم می
 ".بود

های جوانان سامارا پیروانی پیدا کند و آمیز موفق شده بود در میان گروهین بدعتیمان آدر طول این ز
تمایل سیاسی حاکم  عنوانبه که چیزی نزدیک به رسمیت از جانب محافل رادیکال پیدا کند. پوپولیسم

کوچک باز کند. تبلیغ سوسیال  جاییین ی، مجبور شد برای این آدادمیکماکان به زندگی خود ادامه 
قرار صورت بوسیلۀ اسکلیارنکو، جوانی مستعد، اما تا حدی بی عمدتاً دموکراتیک در میان جوانان، 

، الال یانتس، دانشجوی دانشگاه غازان و رفیق سابق فدوسیف، وارد سامارا شد. 1893. در مارس گرفتمی
سکنی گزیند. به فوریت بین او، اولیانوف و اسکلیارنکو پلیس  نظرتحتاو را به این شهر فرستاده بودند تا 

تاد عمومی مارکسیستی سامارا را س -ه رچه تنها به مدت سه ماگ -ر دوستی نزدیکی پیدا شد. این سه نف
نویسد: "در سامارا، دادند. والدیمیر در کار تبلیغ شرکت نکرد. الال یانتس به صراحت میتشکیل می

ن در آن شهر، او به هیچ محفلی نپیوست و در هیچ محفلی درسی نداد." لکن در زمان اقامت م کمدست
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: گاهی در آپارتمان دادمیبه کرات جلسه تشکیل  جهت عمومی قطعًا در دست او بود. این مثلث
ها عالقه داشت. اولیانوف اسکلیارنکو بسیار بدان که های سامارااسکلیارنکو، گاهی در یکی از آبجو فروشی

. به گرفتمیو از آنان خبر آخرین حوادث محافل سامارا را  کردمیهایش با دوستانش صحبت نوشتهدربارۀ 
ی از یان موقع هم معلوم بود که حرف نها، لکن حتی همگرفتمیهای نظری در کرات در میان آنان بحث

به دلیل اجتماعی بودن و ، و همه او را کردمیآن  اولیانوف است. در تابستان اسکلیارنکو از آالکایفکا دیدن 
ها را برای تا با خود آن کردمیهای جدید را جمع ای از اندیشهخوی شادش دوست داشتند. او ذخیرهوخلق

های شاگردان مدرسه و دختران پرستاری به ارمغان ببرد. اسکلیارنکو و الال یانتس، متعاقبًا هر دو بلشویک
 .ای شدندبرجسته

وانسته بود پره اوبراژنسکی را هم قاطعانه به سوی خود جلب کند. او همان کسی تا این زمان والدیمیر ت
بود که زمانی یک کمون زراعتی را سازمان داده بود، و والدیمیر با او به کرات در حالیکه با هیجان سرگرم 

در سازمان بحث بودند، مسافت قریب به یک میل بین دو دهکدۀ خود را قدم زده بود. پره اوبراژنسکی بعدها 
مان ملکی ه -د بو ها بعد، در رژیم شوروی، او مسئول گورکیسوسیال دموکرات سامارا فعال شد، و سال

ی که والدیمیر در یها، تماسطورکلیبهکه در آن رهبر روسیۀ شوروی استراحت کرد، مریض شد، و مرد. 
 .جوانی برقرار کرده بود، نقشی مهم در زندگی لنین داشت

از زندگی والیتی اطراف ولگا، والدیمیر هر چه را که این زندگی در اختیار داشت از آن استخراج کرد. 
تر به شهری زنده خواستمی، شدمیدلتنگ  کامالً او گاهی  1892-93نویسد که اواخر زمستان یلیزاروا می

داشت، عزیمت او تا پائیز به تأخیر لکن از آنجا که رفتن از آالکایفکا در تابستان چندان مفهومی ن ..." برود
و در نظر داشت که وارد  شدمیالتحصیل از دبیرستان داشت فارغ ترشکوچکافتاد. در این زمان، برادر 

دانشگاه مسکو بشود. ماریا الکساندرونا قصد داشت به دنبال دیمیتری به مسکو برود، همان طور که شش 
بود. سنت پترزبورگ،  رفته بود. وقت ترک کردن خانواده رسیدهبه دنبال والدیمیر به غازان  ترپیشسال 
بزرگ" بود، والدیمیر را به سوی  روستاییدر آن زمان " که ترین شهر روسیه، به مراتب بیش از مسکوییاروپا
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رفت که کار انقالبی او . عالوه بر این با جدا زندگی کردن از خانواده، کمتر خطر این میکردمیخود جلب 
 .دگی برادر و خواهرهایش سایه بیفکندبر زن

ها و های آخر در سامارا و آالکایفکا را مقدمات فعاالنه برای عزیمت پر کرد. والدیمیر کتابماه
نویس خود را پیشترین نتایج خود را گروه بندی کرد، تحقیقات جدال انگیز هایش را خالصه کرد، مهممقاله

، بررسی کرد، صیقل داد و تیز کرد. کردمیدر عمل از آنها استفاده  دیزوبهی را که باید یهاکرد. او سالح
ین، برنامه و مربی یتر در مناطق صنعتی، نیازمند آیقنهضت انتقادی در ذهن قشر روشنفکر، مثل نهضت عم

تر به حرکت درآمد. وقت آن رسیده بود که با سامارا، آالکایفکا و جادۀ درختان بود. چرخ تاریخ روس سریع
گاه شهرستانی خود را ترک گفت تا همین که گام در عرصۀ زیزفون وداع کند. والدیمیر اولیانوف مخفی

 .پایتخت گذاشت، خود را سر و گردنی از نسل خود باالتر ببیند

 های هم کوتاه و هم بلند  پترزبورگ بود، در آن سالبدین ترتیب در فاصلۀ اعدام برادر و عزیمت به سنت
 تنهانههای بلندی بردارد، آینده شکل گرفت. قرار بود باز هم گام کار سرسختانه، در آن شش سال بود که لنین  

شده در رشد بعدی او وجود دارد. لکن ترسیم روشنیبهبه سوی خارج، بلکه به سوی درون؛ چند مرحلۀ 
همین زودی، در فاصلۀ بین هفده مشخصات بنیادی شخصیت او، بینش او دربارۀ زندگی، و شیوۀ عمل او به 

 سالگی و بیست و سه سالگی زندگی او شکل خود را پیدا کرده بود.



 

 بر انتشار جدید همؤخر 
 یگوناگون یهاانیبه دست مارکس و انگلس، همواره جر یعلم سمیالیو بسط سوس شیدایپ ۀاز هنگام

کشاندند  راههیگاه تعمدًا و گاه سهوًا آن را به ب سم،یالیخود از سوس ریها و تفاسظهور کردند که با برداشت
کردن  یو ته یعلم سمیالیسوس الجز زو یزیچ توانستیآن نم ۀدر آن زدند که ثمر یدست به اصالحات ایو 

ادامه داشته و خود  یگوناگون یهاروند از آن دوران تاکنون به شکل نیباشد. ا یدیکل نیمضام یآن از برخ
 یهاستیالیسوس یکه از سو ییهاافراد و احزاب نشان داده است. جدال انیم شماریب ییهارا در جدال

ساختن  انینما یبرا عیدر طوفان وقا حیخطوط صح نیی، با هدف تبیعلم سمیالیکارگر و سوس ۀوفادار به طبق
کارگر صورت گرفت و کماکان هم ادامه  ۀفاسد در جنبش طبق یهایتئور وعیاز ش یریها و جلوگانحراف

نو  یملون و با لباس یو چاکران و وادادگان به آن چون طاووس یداشته و خواهد داشت؛ چرا که بورژواز
. اندسمیالیناصواب در سوس یبدعت جادیها و اآن تیعامل فیبه افکار کارگران و تضع سوخر یدر پ وستهیپ

از « گوتا ۀنقد برنام»به مارکس و انگلس( در  کینزد یآلمان یهاستیالی)سوس زناخرهایمارکس با آ ۀمواجه
دست  یادر طرح برنامه ،یستیکمون ۀو جامع یدارهیدست است. مارکس بر فهم نادرست از دولت سرما نیا
 سمیالیبازگشت به سوس ۀها دربارشده بود و به آن نیتدوآلمان  ستیحزب کمون سیتأس یکه برا گذاردیم
. پس از مارکس، دهدیهشدار م یدارهیبا وجود آشکار شدن  سازوکار  مناسبات نظام سرما یعلمریغ

خود به چشم  ۀدر زمان گرید ستیالیسوس یهابا احزاب و گروه نیلن ۀها در مواجهگونه جدال نیا ن  یبارزتر
کند  ییعناصر انحراف را در آن شناسا ان،یهر جر یو عمل یرفتار نظر یبا بررس دیکوشیم نی. لنخوردیم

 یگوناگون اجتماع یهاجنبش یگرآشکار سازد. امروزه با توجه به جلوه یطبقات ۀآنان را در مبارز گاهیو جا
 ت  یر درک  اهمد ییسزاها، نقش بهبرخورد با آن ۀو نحو ییهامواجهه نیچن یخیتار یبررسدر سطح جهان، 

و  نیکه لن یتیپراهم یهاسبب، در ادامه کوشش شده است، جدال نیُروان خواهد داشت. به اکج ییشناسا
بخش  رشود. د یجا گردآور کیاز سر گذراندند،  هیروس یدموکراسالیسوس انیدر دل جر هاکیبلشو

و « کرد؟ دیچه با»در  نیکه لن دید دیرا خواه هیروس یدموکراس الیاز سوس یخیتار یبندنخست دوره
آورده شده است  ییهاانیو در بخش دوم احزاب و جر دهدیارائه م «سمیدر کمون یروچپ یکودک یماریب»

آنان را فاش  یقیحق تیماه ات دیکوشیگوناگون م یهادر نوشته نیحضور داشتند و لن یبنددوره نیکه در ا
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 انیکه در آن جر دیفهم یدر بستر دیرا با یاسیس اناتیبا جر نیلن یهااست که جدال یادآوریبه  ازیکند. ن
 کاربست. متفاوت به یاو را در بستر یهاگزاره ،یاشهیکل یبا درک نکهیداشت و نه ا

 هیروس یدموکراسالیسوس خیتار  یبنددوره

 سمیمقابله با نارودون – 1894تا  1884 یهاسال •

کان بر سر  ییهاامیها و قاسفبار آن تیوضع ه،یدر روس یدهقان میعظ تیجمع وجود که بر ضد مال 
را که از استبداد  یروشنفکران و جوانان انقالب ،یالدیقرن نوزدهم م 70تا  60 یهاداشتند، در دهه یاراض

 تیوضع ۀکننددگرگون یرویآن ن «ییروستا یجامعه»به ستوه آمده بودند، بر آن داشت که  یحکومت تزار
بود، پس از  دهیهفتاد به اوج خود رس ۀکه در ده هاکیبا نام نارودن یانقالب انیجر نیحاضر خواهد بود. ا

زد تا با ملتهب ساختن  یدهقانان نشد، دست به ترور مسئوالن حکومت انیم یگاهیپا جادیآنکه موفق به ا
انقالب را بکارد. سرانجام در  یها براتوده کیو تحر امیبذر ق ،یجامعه و جلب توجه افکار عموم طیشرا
 یها بر اذهان جوانان انقالبتا مدت یکینارودن یهاشهیاما اند دندیازهم پاش یتزار سی، بهدست پل80 ۀده

 انیبه م یها و مطبوعات علنرسانه قیاز طر یستیبود که افکار مارکس ییفضا نیداشت. در چن طرهیس هیروس
خود را در مبارزه با رسوب  افکار  یرو ش  یگام پ نینخست یروس یاهستیراه باز کرد. مارکس هیروس ۀجامع
بودند که به نام  یدسته کسان کی انیم نی. در اافتندیو کارگران مبارز  یدر اذهان جوانان انقالب سمینارودن
چون پلخانف،  ییهاستیمارکس گرید یاو دسته شدندیشناخته م یقانون ای یعلن یهاستیمارکس

دوره  نیپس از  ا یبارانوفسک -مانند بولگاکف و استرووه و توگان یاول کسان ی. دستهنیو لن چیورازاسول
کوستندیپ سمیبرالیرا رها کرده و به اردوگاه ل سمیمارکس مارکس در  دیبازتول یهابر طرح دی. هر دو دسته با تأ

ک هیدر روس یدارهیسرما یو  توسعه هیبر امکان تحقق انباشت سرما هیجلد دوم سرما  یلی. تحلکردندیم دیتأ
 یبه علت فقدان بازار خارج هیدر روس هیبر عدم امکان انباشت و رشد سرما یرا مبن هاکیکه نظرگاه نارودون

ک نیدر ا هاستیمورد تهاجم قرار داد. مارکس ،یاجتماع یکاهش تقاضا نیچنو هم بر رشد  دیدوره با تأ
مسئله  نیا یانگاردهیرا به ناد هاکینارودن ،یفزون شمار کارگران صنعتو گسترش روزا هیروس در یدارهیسرما

 یاوهیکردند، ش یرا نف یستیترور ۀمبارز ۀویتوسل به ش نیمتهم نمودند و همچن یطبقات ۀو عدم توجه به مبارز
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 ۀو برنام یها تئورن سالیداشت. در ا هیتک هاتیبر شخص ،یاجتماع یبر طبقه هیتک یکه به جا
 یشکننده از افراد نامتجانس تحت لوا یبود، هرچند که اتحاد یریگدر حال شکل یروس یدموکراسالیسوس

 یهااعتصاب ۀدر آن هنگام، تجرب یکارگر یخودبرقرار شده بود. جنبش خودبه سمینارودن هیو عل سمیمارکس
جنبش  انیم وندیدر آن. پ یعلم سمیالیاما بدون حضور سوس گذراندیرا از سر م هاهیاتحاد لیو تشک اریبس

 ستادهیا یاز جنبش کارگر رونیدر آن هنگام ب هاستیالیبرقرار نشده بود؛ چرا که سوس سمیالیو سوس یکارگر
 بودند. 

 یو جنبش کارگر  سمیالیسوس وندیپ – 1898تا  1894 یهاسال •

 یستیالیسوس میها که از گسترش مفاهنماند، آن داریپا یدر برابر مطبوعات علن یحکومت تزار سکوت
 یافراد یهنگام دسترس نیدر سطح جامعه احساس خطر کرده بودند، دست به سانسور مطبوعات زدند. در ا

 تمطبوعات در دس نیمحدود شد. ا یبه مطبوعات علن هادموکراتالیسوس گریو د نیچون لن
نداشتند و در ادامه با بروز  سمیمارکس یاز تئور یحیماند که درک صح یباق ییهاستیالیسوس
از او برخاستند.  یرویمطرح شده بود، به پ نیبرنشتا یارتدوکس که از سو سمیدر مارکس یدنظرطلبیتجد

که رشد  وداو معتقد ب آمد،یآلمان به شمار م دموکراتالیجناح راست  حزب سوس یاز اعضا نیبرنشتا
 ۀدیسوال برد و ا ریرا ز سمیمارکس یانقالب ۀجنب جهیدر نت انجامد،یقات مطب یبه آشت ریناگز یدارهیسرما

 را مطرح کرد.  «یتکامل سمیالیسوس»

با  یآوریرو نیداشتند، اما ا یاریبس ریتأث سمیالیجوانان به سوس ۀبر اقبال گسترد یعلن مطبوعات
 یاریخودجوش بس یها که اعتصابات کارگرهمراه نبود. در آن سال یعلم سمیالیاز سوس یشناخت اصول

با حکومت مستبد  تیدض ۀحاکم عرصه را بر مخالفان تنگ کرده بود، مؤلف یاسیو استبداد س آوردیسر برم
 . کردیم فایاقبال گسترده ا نیرا در ا ینقش پررنگ ،یتزار

 یبه درون جنبش کارگر یعلن یهاستیمارکس یانبیکه با پشت ییهابود که برخورد با انحراف نیچن نیا
با  یرا در همکار نیشیپ ۀکه دور هادموکراتالیبرخوردار شد. سوس تیاز اهم افت،ییراه م
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اکنون در جدال  بودند،پرداخته  هیروس ۀدر جامع عیشا ی  کیبه مقابله با تفکر نارودون ،یعلن یهاستیالیسوس
 ۀطبق ییرها یمبارزه برا گیل» لیبرآمدند. تشک یو جنبش کارگر سمیالیسوس وندیپ ی  ها، در پبا انحرافات آن

کارگران بود.  انیم تیها جهت فعالاز جمله اقدام ،یمحفل کارگر 20 انیم وندیپترزبورگ از پدر سن« کارگر
زمان خود، از طبقات  یو اجتماع یاز نظام اقتصاد حیصح اختشن ،یعلم سمیالیسوس یهاآموزه ۀاشاع

مبارزه  نیکارگر در ا ۀطبقات، نقش طبق نیا نیها، مبارزه بآن انیو روابط متقابل م هیروس ۀمختلف در جامع
از  نیبودند که لن ییهاتیاز جمله فعال ه،یکارگر روس ۀو طبق یالمللنیب یدموکراسالیسوس یخیتار ۀفیو وظ

در  تیها در نهاکوشش نیا ۀهم ندی. برآکندیم ادی «یروس یهادموکراتالیسوس فیوظا» ۀها در جزوآن
 به بار نشست. هیروس یدموکراسالیحزب سوس لیدر تشک 1898سال 

 یدموکراسالیدر سوس ییقهقرا شی)"گرا ییگراهیبروز اتحاد – 1903تا  1898 یهاسال •
 "(هیروس

دامن زد.  هیروس یدموکراسالیبه ظهور انحرافات در سوس ،یدرون مطبوعات علن یبرالیافکار ل رواج
ک یخودبود که بر جنبش خودبه یشیانحرافات، ظهور گرا نیا امدیپ جز عدم  یاجهیداشت و نت دیکارگران تأ

نداشت. افراد  یدر پ یخودبهخود یانیاز جر یروطبقه و دنباله نیا یاز سو یاسیس ۀمبارز شبردیتوجه به پ
گاه نییرا به آن نهاد، سطح پا هاستینام اکونوم نیکه لن یاناتیو جر  یبرا یزیکارگر را، دستاو ۀتود انیم یآ

ک  نیدر ا یخود قرار داده بودند. باز یفعل تیکارگر جهت بهبود وضع ۀطبق یصرف بر مبارزات اقتصاد دیتأ
گاه گاهچیبود که ه تین واقعیگرفتن ا دهیناد یبه معنا ن،یزم  کیدر  ایپرولتار ۀتود انیم یطبقات یسطح آ

از  یحزب یاست که با برقرار یانقالب یهاستیالیو سوس شرویکارگران پ یفهیوظ نیو ا ستیزمان همگون ن
 سوق دهند.  یطبقات یبه آگاه یاهیاتحاد یتوده را از سطح آگاه یآگاه شروان،یپ

 هیدر روس یدارهیبراساس شناخت درست از رشد سرما دموکراتهاالی، سوس1894تا  1884 یهاسال در
کارگر را تنها فاعل انقالب دانستند و در  ۀطبق ها،کیو گسترش روزافزون شمار کارگران، برخالف نارودون

با توجه  هابرالیو ل هاکیهواداران نارودون رو،نیکار پرداختند. از ا یهاطیدر مح غیو تبل جیجهت به ترو نیا
متهم  یاسیس ۀها را به کنار گذاشتن مبارزگرفته بودند، آن شیدر پ هادموکراتالیکه سوس یرکابه سبک
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 یبه انجام آن بودند، خود بستر ریمحدود که در آن دوره ناگز تینوع فعال نیا ن،ی. اما به زعم لنکردندیم
 یمنته هیروس یدموکراسالیحزب سوس لیو تشک شرویو پ یساخت که به جذب کارگران انقالب ایسترگ را مه
 کند.  یدهکارگر را سازمان ۀطبق یاسیس ۀشد تا مبارز

کار که تناسب سبک دانستیم یاز عدم درک یرا ناش یستیاکونوم شیگرا شیدایپ نیلن
آن به  میتعم یبود و در پ افتهیرا با زمان مشخص خود درن 1894تا  1884 یهادر سال هادموکراتالیسوس

به همراه نفوذ  یاهیاتحاد یجیو ترو یغیتبل تیدرجا زدن در گام فعال میتعم نیا امدیها برآمد. پزمان ۀهم
کارگر را کنار گذاشته  ۀدست طبقبه یانحراف که انقالب اجتماع نیسبب برخورد با ا نیبود. بد یبرالیل دیعقا

 .افتیت داده بود، ضرور لیروزمره تقل یاقتصاد ۀرا به مبارز سمیالیو سوس

 1905انقالب  یتدارک برا یهاسال – 1905تا  1903 یهاسال •

بورژواها و خرده ها،برالیمنافع طبقات گوناگون آشکارتر شده بود و سه گروه ل انیم زیها تماسال نیا در
 یحکومت تزار هیخاْص به مبارزه عل یمنافع  طبقات یندگینما یهر کدام در پ یانقالب یهاستیالیسوس

 یانقالب یهاستیالیبودند، سوس هیدر حال رشد روس یمنافع بورژواز یدر پ هابرالیمشغول بودند. ل
کارگر.  ۀمنافع طبق یدر پ یروس یهادموکراتالیها( و سوس)دهقان یبورژوازمنافع خرده یآرها( در پ)اس
 ۀکنگر نیدوم یه برگزارحزب، دست ب یایبه منظور اح یروس یهادموکراتالی، سوس1903سال  ۀانیدر م

 یرا تحت پرچم حزب یستیالیسوس یهامحافل و گروه ببس نیزدند تا بد هیروس یدموکراسالیحزب سوس
به  1898که در سال  دموکراتهاالیسوس انیم یدوم نشان داد، وحدت نظر ۀکنگر یواحد درآورند. برگزار

و  یسازمان انقالب کیها بر سر فرم بود، سست شده است. اختالف دهیحزب انجام ۀکنگر نیاول لیتشک
ک میتقس کیو منشو کیجناح بلشو دوآن، حزب را به  ۀبرنام  ۀرانیگسخت رشیبر انضباط و پذ نیلن دیکرد. تأ

 یرا که از حزب هاکیحزب مشارکت کند، مخالفت منشو یهااز سازمان یکیفعاالنه در  دیکه با یعضو
 روداز و یها را مانعدر انتخاب اعضا و آموزش آن یریگسخت نی. لنختیبرانگ کردند،یم تیحما ترعیوس

 نیا انیبر سر برنامه م یترقیمجادله، اختالف عم نی. پس از ادانستیم ی"وراجان" به درون حزب انقالب
انقالب  لیتکم یرا برا یروس نه قدرت و نه عزم یهابرالیکه در ل هاکیدو جناح شکل گرفت. بلشو
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کارگر و دهقانان  ۀطبق یرا در همکار کیبه انقالب دموکرات یابیدست دند،یدینم کیدموکرات-بورژوا
. از کردندیم ریبورژواها تعببا خرده یبه عنوان همکار هاکیآنچه که منشو دانستند؛یبورژوا ممکن مخرده

کارگر،  ۀو طبق شدیم یریگیپ دیبا هیروس یبه دست خود بورژواز ییانقالب بورژوا نیا هاکینظر منشو
 یو در حکومت موقت احتمال ماندیم یباق هیروس استیس ۀمخالف در صحن ییرویبه عنوان ن دیتنها با

درون حزب  یکیو تاکت ینظر ،یاصول یهادست گذاشتن بر اختالف ن،ی. لنکردینم یمشارکت
 یانحالل منجر شود، آن عامل ایبه اتحاد  انستتویها را که مآن یو مانور بر رو هیروس یدموکراسالیسوس

فرزندان  ۀبه مثاب یانقالب یهاستیالی. مواجهه با سوسانجامدیم یکه به رشد جنبش کارگر دانستیم
 یدوره از سو نیدر ا ها،ستیاز اکونوم یگرید لیشما ۀبه مثاب هاکیو مواجهه با منشو هاکینارودون

 . شدیم یریگیپ هاکیبلشو

 انقالب یهاسال – 1907تا  1905 یهاسال •

 کیکه چند هزار نفر از کارگران به تحر یبود، روز نیخون یاکشنبهیشاهد  1905ماه از سال  نینخست
به او  یاضهیعر میتقد یتزار رفتند و در پ یکاخ زمستان یخود به جلو تیبهبود وضع یگاپون برا شیکش

و اعتراضات رو  ها. مخالفتدیمنجر گرد یمیبا خشونت سرکوب شد و به کشتار عظ ییمایراهپ نیبودند. ا
 یجداگانه از سو ییهاکنگره یبه برگزار هاکیو منشو هاکیبلشو انیشده محاصل ییبه گسترش بود. جدا

 هیگسترده در سراسر روس یهابود که به اعتصاب انیدر جامعه در جر یملتهب یهر دو گروه ختم شد. فضا
 هیمختلف روس یاعتصابات در شهرها ینگهماه یکارگران برا ی، شوراها1905دامن زد. در اکتبر سال 

 نیدرون ا تیبه فعال گریکدیدر کنار  کیو منشو کیهوادار بلشو یهادموکراتالیبرپا شده بود و سوس
 یحکومت رشیبود که ناچار به پذ 1905 یموج انقالب نیبا ا ییارویپرداختند.  تزار پس از رو-یشوراها م

 انیمشترک در جر یسال شد. همکار یانیپا یهادر ماه نینو یقانون اساس یمشروطه و وعده دادن برا
 یبرگزار یبرا دموکراتالیاز دو جناح حزب سوس یمشترک یاتهیکم یریگ، منجر به شکل1905انقالب 

برگزار شد. مجلس  1906وحدت شناخته شد در سال  ۀمشترک که به نام کنگر ۀکنگر نیکنگره شد. نخست
 یتودهها و فضا شماریب یهاامیبه جهت ق هاکیآغاز به کار کرد، اما بلشو 1905 ل)دوما( در سا ندگانینما

که  ییهاانیها در پاسخ به جردر آن سال نیکردند. لن میشرکت در آن را تحر هیروس ۀحاکم بر جامع یانقالب
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 یفعاالنه در راستا قداماز لزوم ا دادند،یقرار م دادهایرو ریو تنها خود را در مس دندیدیم ریانقالب را ناگز
و در جهت انقالب  کندیم یریگیکارگر را پ ۀکه منافع طبق ی. او معتقد بود، حزبگفتیسخن م امیق

کومت کارگران و با ح یحکومت تزار ی  نیگزیدر صدد جا نکهیا یجابه تواندینم دارد،یگام برم یاجتماع
 باشد. عیگر وقامنفعالنه نظاره د،یدهقانان برآ

 ارتجاع یهاسال – 1910تا  1907 یهاسال •

 یرگیدوره، چ نیها و افراد حاضر در انقالب بود. اما در اگروه یارزنده برا یمملو از تجارب نیشیپ ۀدور
 ،یطلبان در مطبوعات علنکرده بود و فرصت جادیروشنفکران ا انیرا م أسیموجود  یانقالب یارتجاع بر فضا

ها صدا با آنهم زین هادموکراتالیوساز س ی. برخکردندیرا شکست خورده قلمداد م یانقالب ۀسنت مبارز
 یحزب ییکارگران و برپا یرعلنیو به دنبال انحالل حزب غ کردندیرا نقد م یمخف یهاتیلزوم فعال گرید

منسجم برخوردار نبودند،  یو برنامها نیاز انضباط آهن هاکیکه همچون بلشو ییهابودند. سازمان یقانون
آنچه را که  نیشدند. لن اریبس یو انشعابات یآن دچار سرخوردگ ۀجیرا متحمل شدند و در نت یادیصدمات ز

 ضیو تعو یارتجاع طیدر شرا ینینشعقب یبودند، چگونگ اشیریبه فراگ ریاحزاب در آن زمان ناگز
 رییبه تغ ط،یدر شرا رییکرده بودند، با تغ میاول دوما را تحر ۀکه حضور در دور هاکی. بلشوداندیم هاکیتاکت
دست زدند.  یرعلنیغ یتهایتوأم با فعال یعلن تیفعال یاستفاده از امکانات موجود برا یدر راستا کیتاکت

شده بود  جادیمجلس مشروطه ا رامونیبود که پ یانانهیبمبارزه با تصورات خوش یشرکت در دوما خود برا
 شود.  انیها عچشم توده شیآن پ ی  ارتجاع ۀچهر شتریتا هرچه ب

 نیحاضر در انقالب و همچن کیو منشو کیبلشو یروهاین انیم 1905در سال  یوحدت عمل ۀسابق
 هیروس دموکراتالیحزب سوس انیدو جر انیم یکینزد یبرا ییهابه کوشش ،یبروز خطر انحاللطلب

 هااختالفات و سرپوش گذاشتن بر تضاد ۀمسکوت گذاشتن سرچشم یرا که به معنا یوحدت نی. لندیانجام
 یکینزد یبر مبنا تواندیو تنها م ستین یجداشدن اشکیدئولوژیا انیچرا که "وحدت از بن کردیباشد، نقد م

 رشد کند".   کیدئولوژیا
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 اعتال یهاسال – 1914تا  1910 یهاسال •

دوره  نیدر ا هاکی. بلشورسدینم یبه سرانجام یدموکراسالیحزب سوس انیدو جر انیوحدت م یبرقرار
و  یخوان. محافل کتابپردازندیم گرید یاز سو هاکیو منشو سوکیطلبان از قاطع با انحالل یبه جدال

که  1907تا  1905 یهاسال شمار  ی. اعتصابات بابدییکارگران از نو گسترش م ۀتود انیم جیو ترو غیتبل
طلبان در سال . سرانجام انحاللرندیگیدوباره م یجان 1911جان شده بودند، از سال بعد کم یهاسال یط

ها بر سر گروه انیجدال م ۀزیکه انگ یمنشعب شدند. کارگران هیروس یدموکراسالیاز حزب سوس 1912
 نیقرار گرفتند. لن نیلن یمخاطب نوشتهها تند،افیینم یناشناخته بود و آن را ضرور شانیبرا یطلبانحالل

و  یرعلنیغ تیفعال تیکارگران شرح دهد تا اهم یرا برا نیمع ۀجدال در آن دور نیکه ضرورت ا دیکوشیم
است، خود کارگران سرنوشت  انیشفاف شده و با شناخت آنچه که در جر هیروس یایعدم انکار آن در جغراف

درهم  یرعلنیغ تیو مجلس دوما را با فعال هاهیدر اتحاد یعلن تیکه  فعال هاکی. بلشودکنن نییحزب را  تع
 خود جلب کنند.  یدوره به سو نیرا در ا یاریبودند، توانستند کارگران بس ختهیآم

 یستیالیامپر  یجنگ جهان نینخست ۀدور  – 1917تا  1914 یهاسال •

شان آغاز شود. کشورها و متحدان نیا انیم یداده شد تا جنگ جهان یستیالیامپر یبه کشورها یزیدستاو
چون آلمان به  ییکشورها اتیبا برشمردن جنا ها،کیمنشو نیو همچن هیدر روس یطلبانحالل انیجر
با دادن  نی. لناندنداز آن فراخو تیها را به حماجنگ پرداختند و توده نیدر ا یاز حکومت تزار یبانیپشت

که در عمل به دفاع از منافع  یستیبه ظاهر مارکس یهاگروه نیبه ا هنپرستیم یهاستیالیلقب سوس
 یجنگ ارتجاع لی: تبدمودیپ دادیرو نیمواجهه با ا یرا برا یگریراه د پرداختند،یحاکم م یبورژواز

 یهاتیفعال ۀجنگ. عدم تجرب رحاضر د یکشورها یایبه دست پرولتار یبه جنگ داخل یستیالیامپر
 یهاستیالیرا از سوس دادیرو نیا رامونیدرست پ یامکان اتخاذ موضع شرفتهیپ یدر کشورها یعلنریغ

 انیدر جر شیگرا نیدوره به مبارزه با ا نیدر سراسر ا هاکیو بلشو نیحاضر در آن کشورها گرفته بود. لن
همچون  یندگانیپرداختند که نما هی( و درون روسومد ونالی)با انترناس یدر سطح جهان یستیمارکس

 و پلخانوف داشت. یکائوتسک
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 هیانقالب در روس نیدوم - 1917تا اکتبِر سال  هیفور  یهاماه •

 یتیو صدمات جنگ به نارضا یکرده بود، قحط لیتحم هیرا بر روس یباراسف تیوضع ،یجهان جنگ
 اشانیبن 1905در انقالب  زین نیاز ا شی. حکومت تزار که تا پدیموجود انجام تیطبقات از وضع یتمام

که خود  ی. بورژوازمدکارگران و سربازان از پا درآ وندیو با پ دیکار خود رس انیبه پا گریمتزلزل شده بود، د
هنگام داد. هم لیتشک ستیالیو سوس برالیل ندگانیرا از نما یبود دولت موقت نیشیپ تیوضع انیاز ناراض

از  یبیکردند، شوراها که ترک ایرگران پتروگراد را احکا ی، شورا1905همچون سال  زیکارگران ن
 یریگیکارگران، سربازان و دهقانان را پ عبودند، مناف هاکیو بلشو هاکیمنشو ،یانقالب یهاستیالیسوس

 .کردندیم

ک یستیالیجنگ امپر ۀموقت بر ادام دولت که کارگران و سربازان خواستار توقف  یداشت در حال دیتأ
را در  ریمس ۀادام ،یبودن انقالب فعل ییبر بورژوا هی، با تک1905همچون انقالب  هاکیجنگ بودند. منشو

در دولت  یبا بورژواز یربه همکا طلبانهیآشت یاستیو با انتخاب س دندیدیم هیروس یبورژواز شرفتیپ
ک هاکیوبلش گریو د نیموقت پرداختند. اما لن  یجمهور ییگام بود که به برپا نینخست هیفور نکهیبر ا دیبا تأ

ک ۀکارگران، سربازان و دهقانان در ادار یشوراها تیبر اهم د،یانجام هیدر روس ییبورژوا داشتند.  دیاوضاع تأ
وارد آورد. دولت موقت  یاریفشار بس هیروس یهابود، بر توده افتهیان نیکه پا یو جنگ یاقتصاد یهابحران

 یخود را برا ۀنداشت، چهر یابرنامه یمل ۀدهقانان و مسئل انیم یاراض میجنگ و تقس انیپا یکه عماًل برا
درون شوراها برخوردار  یاز هواداران کمتر هاکینسبت به منشو هیدرفور نکهیبا ا هاکیکرد. بلشو انیتوده ع

مسائل فوق داشتند، توانستند کارگران و سربازان در شوراها را با  ۀرکه دربا یابودند، در اثر مواضع قاطعانه
 دستیته یهاتوده تیکه با حما یشدند، انتقال ایها خواستار انتقال قدرت به پرولتارخود همراه سازند. آن

 سریکه انقالب را مصادره کرده بود، م یضدانقالب هیعلمسلحانه  یامیجز با ق نیدهقانان ممکن بود و ا
ها، توده یمشخص، درک درست از آمادگ طیمشخص از شرا لیجز با تحل هانیاز ا کدامچی. هشدینم
 .شدیحاصل نم هاکیآرها و منشوها از اسآن یگردانیرو
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ها به آن نینقد لن یهارا همراه با سرفصل هاانیجر نیاز ا کیهر  اتیبخش دوم، مختصرًا خصوص در
 .میکنیمرور م

 هاانیجر  گریبا د مواجهه

 :یقانون یهاستیجدال با مارکس •

 :اتیخصوص

از امکان تحقق  هیمارکس در جلد دوم سرما دیبازتول یهابر طرح هیبا تک یقانون یهاستیمارکس -
 یادر جبهه یدموکراس الیسوس شگامانیکه  در آن دوران با پ گفتندیسخن م هیدر روس هیانباشت سرما

معنا که با  نیبه ا ت،یعبه واق دیبازتول یانتزاع یهاطرح میقرار گرفته بودند. تعم سمینارودون هیمشترک عل
 یدارهینظام سرما د،یتول لیمعاش و وسا لیوسا یکنندهدیمختلف تول یهابخش انیحفظ نظم و تناسب م

شهیگذاشتن اندها را به کنار است که آن یابدون اختالل به رشد و گسترش خود ادامه دهد، نقطه تواندیم
ها به آوردند. آن یرو سمیدر مارکس یدنظرطلبیتجد انیبه  جر تیسوق داد و در نها یانقالب اجتماع ی

فراهم کرده است که بتواند منافع طبقات  اشیامکان را برا نیا یدارهیکه رشد سرما دندیرس دهیعق نیا
به  نی. بنابرادندیرس یدارهیدر چارچوب نظام سرما سمیها به رفرمآن نی. بنابرادینما نیمحکوم را هم تأم

 کند. یریگیرا پ یکه اصالحات اجتماع دیدرآ یبه شکل حزب دموکرات دیبا یدموکراسالیها، سوسزعم آن

 :انیجر  نیبا ا نیلن ۀمجادل

را وابسته به  عیتوز نیو قوان دانندیم یاقتصاد نیارزش را تابع قوان دیتنها تول اناتیجر نیا -
 نیبر جامعه دارند. ا گرانیکه قدرت حاکم، روشنفکران و د دانندیم یریوابسته به تأث یریبه تعب ای استیس

 نیاگر ا یخشنود باشند، حت یگاهیافراد در هر جا ۀکه در آن هم شمارندیرا مطلوب م یاها جامعهگروه
که خود امکان  یانیاند. بندرآمده تیبه اسارت اقل یتیشده باشد که در آن اکثر یگذارهیپا یاوهیجامعه بر ش

 .کندیافراد در مناسبات گوناگون را ناممکن م ۀهم تیرضا
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از انقالب  یریکه به هدف جلوگ یبندمینسبت به اصالحات ن یانقالب کردیها از درک روآن -
 یآن را به عنوان ابزار تیاصالحات و اهم یدوگانه تیشناخت ماه ییها تواناعاجزاند. آن ابد،ییانجام م

 اصالحات نیاصالحات است. ا یآن اعطا یکه بها یتیحاکمان ندارند، تقو ۀسلط تیدر خدمت تقو
نخواهد بود، هرچند  یانقالب ۀطبق هیحاکم و عل ۀاز سقوط طبق یریجلوگ یبرا رانهیشگیپ یجز اقدام یزیچ

 طبقه منجر شود. تیبه بهبود وضع

چرا که حزب به  زد،یدرآم گریکدیبا  دیرا با یرقانونیو غ یقانون یهاتیفعال ،یرقانونیهر حزب غ -
گاه ۀتود از  کند،یم تیحما یحزب از اعتراضات قانون جه،یاست. در نت ینامتوازن متک یکارگران با آ

 انیصحبت به م یرقانونیغکه از حزب  ی. هنگامبردیبهره م یدهو سازمان غاتیتبل یبرا یقانون یهافرصت
مبارزه  یهاروش ی  دگیچیحزب و شناخت پ یمبارزه از سو نیا یشناختن قطع تیآن به رسم یمعنا د،یآیم

بدون استثنا تابع منافع و  هانیا ۀهم شود،یمحدود نم یحزب به اعتراضات قانون یاعضا ۀفیاست. وظ
 است. یانقالب ۀمبارز یازهاین

 (ییگراهی)اتحاد سمیجدال با اکونوم •

 اتیخصوص

 تیفعال انیکارگر در جر ۀطبق یخودخودبه یاز آگاه شیستا ،یستیاکونوم انیجر یمبنا -
کارگران منجر  ۀتود یزیو غر ختهیخودانگ تیاز فعال شروانیپ یروبه دنباله دگاهید نیبود. ا یاهیاتحاد

 .شودیم

به مطالبات ملموس و  یابیدست یاست که در راستا ریپذمطلوب و امکان یاها، مبارزهبه باور آن -
 . ردیکارگران انجام گ یکنون

 یو برا دندیدیبرخوردار نم یاسیس یامبارزه بردشیپ یبرا یکاف یرا از آمادگ هیکارگر روس ۀطبق -
 ۀزکه به عدم پرداخت به مبار یقائل بودند. به همان سان، هنگام یشتریب تیها اولوآن یمبارزات اقتصاد
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 ینیبرود و با کوته شیبه پ هاهیتحادا یاز سو دیبا یاسیس ۀآن بودند که مبارز یمدع شدند،یمتهم م یاسیس
ساعت  10چون  یمطالبات جهی. در نتکردندیمحدود م یکارگران را در چارچوب تنگ قانون یاسیس تیفعال

مطرح  زین برالیل یصنف یهاهیاتحاد یشده از کارگران را که از سو غیدر التیتعط ی  ریگکار روزانه و بازپس
 .کردندیکارگران قلمداد م یگانهم یاسیجزو تنها مطالبات س شد،یم

 :انیجر  نیبا ا نیلن ۀمجادل

گاه نیلن - کارگران  یزندگ طیبهبود شرا یبرا یدرک قدرت جمع یکه به معنا یاهیاتحاد یبرفراز آ
گاه نیمع ییهاو طرح خواسته مسئله  نیدرک ا یبه معنا یطبقات یرا قرار داد. آگاه یطبقات یبود، عنصر آ

 ۀطبق هیعل د،یبر ابزار تول یخصوص تیمالک هیها تنها با مبارزه علآن ییکارگران و رها طیاست که بهبود شرا
کشورها  یدرک است که کارگران  تمام نیبه ا یابیدست یبه معنا یطبقات یخواهد شد. آگاه سریم دارهیسرما

 نیبه ا یطبقات یآگاه تیطبقات مجزاست. و در نها گریکه از د اندیااز طبقه ییدارند و جز یکسانیمنافع 
و  دیتول ۀویش یدهد. دگرگون لیبکوشد تا دولت خود را تشک دیبا خود ییرها یکارگر برا ۀمعناست که طبق

گاه ا،یقدرت به دست پرولتار ریتسخ  یران را در سطح آگاهکه کارگ یو آنان ستیممکن ن یطبقات یبدون آ
و  یندارند. در واقع امکانات بورژواز یاعتقاد ایبه کسب قدرت توسط پرولتار دارند،ینگاه م یاهیاتحاد

 یروزمره ستیز یاز مجرا یطبقات یبه آگاه یخودخودبه یابیکه  دست شودیآن باعث م شتریقدرت ب
 کارگران ممکن نباشد. 

 یببرد، محدودساز شیکارگر را به پ ۀطبق یکه تنها منافع کنون یمبارزات یدست گذاشتن بر رو -
 یکارگران به آن درجه از آگاه یشرویُخرد است. اقشار پ یمطالبات یُخرد برا یابه مبارزه ایپرولتار ۀمبارز
که  هاستیاکونوم ن،یدهند. با وجود ا لیکارگر را تشک ۀمستقل طبق یاسیکه حزب س اندافتهیدست  یطبقات

قشر موظف  نیاز ا یروکارگر است، خودشان را به دنباله ۀقشر طبق نیترماندهاز عقب شانیاجتماع گاهیپا
گاه نیا یآنکه در پ یبه جا دانند،یم دهند.  شیکارگر افزا یطبقه ی  اسیتوده را به کمک حزب س یباشند که آ

 یبرا یاو نداشتن نقشه یخودخودبه یابیباور به سازمان ها،هیبه اتحاد یقالبان تیفعال ۀدامن یمحدودساز
رف به مطالبات کنون تیفعال  هاست،هیکارگر در دل اتحاد ۀطبق یو جار یبلندمدت که از ثمرات پرداختن ص 
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است، داشتن  یکارگر ضرور ۀطبق ی. آنچه که براکنندیختم م یکارکه مبارزه را به ُخرده اندیاز عوامل
کارگر قابل  یطبقه یاسیحزب س یبلندمدت است که تنها از سو یارنامهمدت در کنار بکوتاه یابرنامه

 ممتد را با خود به همراه خواهد داشت. یتیمنسجم و فعال یااست و مبارزه یریگیپ

 ریمس یط دیاز تول یشتریجز کسب سهم ب ستین یزیچ د،یآیبرم انیجر نیآنچه از اقدامات ا -
 ینیطلب، برنشتااصالح اناتیجر یکه از سو یدهایهمان پد گذرد،یم هاهیکه از دل اتحاد یزیآممسالمت
 .کندیم دودمح یاقتصاد ۀرا به مبارز سمیالیو سوس شودیم یریگیپ هابرالیل یاز سو تیو در نها

 (نینو  یهاکی)نارودون یانقالب یهاستیالیجدال با سوس •

 :اتیخصوص

دهقانان »: کردندیم میآرها( دهقانان روستا را به دو گروه تقس)اس یانقالب یهاستیالیسوس -
روستا )ُخرد و  ی)!؟؟( و بورژواز گذرانندیخود را م یکار خود، زندگ یرویزحمتکش که با استشمار ن

 یبه عنوان عناصر اها دهقانان رآن جهیدر نت.  «برندیبهره م گرانیکار د یرویمتوسط( که از استثمار ن
ها آن یپرولتر روستا و دهقان مستقل برا انی. آنچه که به عنوان وجه مشترک مکنندیبورژوا قلمداد نمخرده

اند، گروه اول به دست دهقانان بورژوا استثمار شونده گاهیکار است. هر دو گروه در جا ۀدارد، مقول تیاهم
کان.  و گروه دوم به دست مال 

کان م ی  اراض میسها، به تقآن یستیمارکس ۀبرنام -  .شدیدهقانان روستا محدود م انیمال 

آنان بر  یشمار کارگران آن، به اتکا شیافزا جهیو در نت هیدر روس یدارهیعدم درک رشد سرما -
مناسبات آن  ،یدارهیسرما دیتول ۀوی. آنچه که عدم درک شدیانجام یانقالب یبه عنوان جنبش یجنبش دهقان

و  ییو قرار دادن پرولتر روستا یتطبقا ۀمبارز ی  انگاردهیداشت، ناد یها در پآن یودادن طبقات از س زییو تم
 واحد بود. یپرچم ریبورژوا زدهقان خرده
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 یانقالب یاهیبه افراد روح سمیباور که ترور نیبا ا ،یاتوده تیآن با فعال ینیگزیتوسل به ترور و جا -
 .ستیقادر به انجام آن ن یشفاه جیها کار تروکه سال کندیم قیرا تزر

 :انیجر  نیبا ا نیلن ۀمجادل

بلکه  ،یدیو مناسبات تول دیها بر ابزار تولآن تیدادن طبقات نه بر اساس مالک زییکه تم یهنگام -
است، آنچه که  یدیمناسبات تول نیاز ا دهییکه خود زا ردیانجام گ یعیدرآمد افراد و مناسبات توز یبر مبنا

 گاهیاست که جا یدرحال نی. استپرولتر روستا و دهقان مستقل ا انیم زیخواهد آمد، عدم درک  تما یدر پ
 .کندیمنفک م گریکدیها را از است که آن دیافراد در مناسبات تول

آن از وزن و ضرورت  یایمستقل پرولتار یدهدر مواجهه با روستاها، سازمان هاکیبلشو یبرا -
 لیخود را تکم کیدموکرات-انقالب بورژوا هیروس یبورژواز نکهیاگرچه با توجه به ا برخوردار بود. یشتریب

کان به نفع دهقانان ر یاراض ۀچون مصادر ییهااز طرح یبانینکرده بود، پشت در دستور کار قرار  وستامال 
دوام  ینبود و تا هنگام گرید ییبورژوااز هرگونه طرح خرده یبانیپشت یبه معنا یبانیپشت نیگرفت، اما ا

 نداشته باشد. یو ضد پرولتر یارتجاع ۀجنب یکه جنبش دهقان افتییم

از  یعیروستا و دهقانان مستقل تحت استثماراند. همواره بخش وس یهر دو گروه پرولترها -
که امکان  ردیگیقرار م یایطبقات ۀجهت هم در دست نیجزو زحمتکشان است و به هم یبورژوازخرده

طبقه  کیدر  یمزدمسئله دهقان را با کارگر  نیوجود دارد؛ هرچند ا ایپرولتار یانقالب ۀبه مبارز اشوستنیپ
 یگذارهیدهقان زحمتکش به سرما یو واقع یقیحق شیدارد، گرا انیجر تی. آنچه که در واقعدهدینم یجا

 ۀپوشش مقول ریُخرد ز دکنندگانیتول ۀدهقانان هم همچون هم ییاقتصاد کاال ۀُخرد است. با توسع
 دیتول ۀوی. ششوندیم میاز پرولترها تقس یاتودهو  انیاز کارفرما یتیو به اقل رندیگیقرار م یخردهبورژواز

مظاهر  توانیاست که م یطبقات ۀاستوار است و تنها از نقطه نظر مبارز یبر استثمار کارمزد یدارهیسرما
 کرد. یابیارز ییگواستثمار را بدون تناقض و مبهم گرید
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را  یسخت یزندگ دارانههیاست که تحت فشار مناسبات سرما یُخرده مالک خود جزو اقشار -
 یاو را به جنگ با بورژواز گونهسمیآنارش یاوست که گاه با شور و شر طیحاصل شرا نی. لذا اگذراندیم

 یافراط یگری. انقالبدهدیخوش نشان م یرو ییبورژوا یهاانیبه جر یابافیو گاه با رو کشاندیحاکم م
 یستیالیبا کار سوس ینیگزیرا با جا سمیبورژوا است. چه آن هنگام که ترورخرده یهاانیجر یهااز خصلت
 لیکه با عدم تحل یچه هنگام رند،یگیم شیدر پ یاسیس ۀمبارز یبرا یبه عنوان ابزار یانقالب ۀدرون تود

 .ندیآیدرم یزبا بورژوا ریناگز ۀمصالح هیمشخص، عل طیمشخص از شرا

 یخودخودبه تیها از فعالآن یرودنباله یستیو اکونوم یستیترور یهاانیاشتراک جر ۀنقط -
 انیجر میتسل ستیاند. اکونومشده دهیکش ییگرایخودبه خودبه یمتفاوت ۀچیها از دراست. هر کدام آن

 کندیم یشنفکرانرو یخودخودبه انیجر میخود را تسل ستیو ترور شودیم یدر جنبش کارگر یخودخودبه
 یکه حزب یاند. هنگامتوده و با توده ناتوان یتوده، برا انیم تیفعال ،یانقالب ۀطبق ۀبا تود افتنی وندیکه از پ

 یدهکه سازمان یها را از هدف اصلآن برد،یبه کار م یستیترور تیانجام فعال یعناصر محدود خود را برا
 یزیکه حاصل آن چ دهدیمنفردانه سوق م ییکند و به نبردهایاست، منحرف م یبانقال یحزب کارگر کی

 نخواهد بود.  یکارجز ُخرده

 (هیروس یدموکراسالیدرون حزب سوس ی)جدال هاکیجدال با منشو  •

 :اتیخصوص

بورژوا نقش  برال  یل یروهاین ه،یروس ییبودند که در انقالب بورژوا دهیعق نیبر ا هاکیمنشو -
 دیدر انقالب شرکت نما ونیاپوزوس یروین کیبه عنوان  تواندیتنها م ایو پرولتار کنندیم فایرا ا کنندهنییتع

بود که  اقیس نی. بر همدینما ظرا حف ینقش نیاست، چن افتهیتکامل ن هیدر روس یکه بورژواز یو تا هنگام
از  یواقع یبانیپشت نیدروغ یو مدع کردندیم یو دهقانان فرودست را نف ایپرولتار یانقالب یکتاتورید ۀدیا

 بودند.  ایپرولتار یانقالب ۀمبارز
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 یروهایبا ن انیجر نیا یقائل بود، در عمل به سازشکار ایپرولتار یبرا سمیکه منشو ینقش -
 یهابرالیبا ل یتا همکار 1905خواه در انقالب مشروطه یبا بورژواها ی. از همکاردیانجام ییبورژوا

 .1917 ۀیپس از فور شدهلیبورژوا در حکومت موقت تشک

به  کردندیم یندگیطبقات را نما نیکه ا یاحزاب تیمشخص از منافع طبقات و ماه لیعدم تحل -
در جهت منافع  یمبارزات انقالب ۀکنندتیبه عنوان رهبر و هدا شرویپ ۀنقش حزب طبق یانگاردهیناد

 . شدیمنجر م ایپرولتار

در جنگ  یمل ی  از بورژواز یبانیبا پشت یکائوتسک انیجر یو در سطح جهان هاکیمنشو -
گونه  نیرا ا هنیدفاع از م ۀمسئل یآشکار کردند. کائوتسک یخود یخود را با بورژواز وندیپ ،یستیالیامپر
 یکشورها ۀانطلبجنگ یهاطرح هیگسترده عل یغاتیبا تبل یکه دولت بورژواز یی: از آنجاکندیم هیتوج

اند و در قرار گرفته یبورژواز غاتیتبل ریها تحت تأثتوده جهیبر اذهان مردم نفوذ کرده است و در نت ه،یهمسا
که بر دفاع از  راندیناگز طیشرا نیکشور در ا کی ستیالیسوس یروهایاند، نها همراه شدهجنگ با دولت

ک یمنافع مل  کنند. دیتأ

 :انیجر  نیبا ا نیلن ۀمجادل

که شوراها در آن هنگام  ی، در حال1917در انقالب  یبا بورژواز سمیمنشو یسازشکار استیس -
بود. حکومت موقت  دهیحکومت موقت انجام یبرخوردار بودند، به کنترل شوراها از سو یاریاز قدرت بس

مشغول  دخو یکردن مواضع ضدانقالبمدت به مستحکم نیو در ا پوشاندیعمل نم ۀخود جام یبه وعدهها
 یعماًل در برابر واگذار رد،یرا به دست گ ییانقالب بورژوا یرهبر دینبا ایکه پرولتار دهیا نیبا ا سمیود. منشوب

که از  آموزدینم ایبه پرولتار سمیکرد. مارکس اریآن سکوت اخت یضدانقالب یهاو کنش یانقالب به بورژواز
واگذار کند، بلکه  یانقالب را به بورژواز نیا یرهبرو در آن شرکت نکند و  دیجو یدور ییانقالب بورژوا

 ریگیپ یپرولتر سم  یدموکرات کیبه  دنیرس یانقالب شرکت کند و برا نیدر ا شتریهرچه ب یبا انرژ آموزدیم
 وجه مبارزه کند. نیتریآن به قطع ییو رساندن انقالب به هدف نها
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را در  یدرست ۀویش ییاگوناگون بورژو یهاانیجر یبا عدم شناخت خصلت طبقات سمیمنشو -
که در راه  یبرالیل یبورژواز یارتجاع تیماه کهینگرفت. هنگام شیدر پ ییاحزاب بورژوا نیبرخورد با ا

کان سنگ مبارزه با  تیدرنها نانکه آ دگاهید نیدهقانان )با ا ی  ارتجاع تیبا ماه کند،یم یاندازمبارزه با مال 
 نیدر قبال ا یکسانی استیانگاشته شود، منجر به اتخاذ س یکیرا در دستور کار خود ندارد(  یدارهیسرما

دهقانان به  تیو با توجه به موقع افتیرا  هاانیجر نیمثبت درون ا یمحتوا سمیدو گروه خواهد شد. بلشو
کان برآمد. بلاز آن یبانیپشت نقش  توانستینم یبود که بورژواز دهیعق نیبر ا سمیشوها در برابر مال 

انقالب بلکه  ۀمحرک یروینه به عنوان ن ستیبایم ایعهدهدار شود و پرولتار هیرا در انقالب روس کنندهیرهبر
 یانقالب یکتاتوریرا به اتمام رساند و د یبورژواز ۀفیوظ نیدهقانان ا یبه عنوان رهبر فعال  آن با همراه

 و دهقانان فرودست را برقرار سازد. ایتارپرول

کان و مناسبات نظام قرون وسطا هیبا دهقانان عل یهمراه - -انقالب بورژوا یو برقرار ییمال 
 انیانشقاق م جادیبود. گام دوم آن ا یستیالیانقالب سوس ریدر مس ایگام  پرولتار نینخست کیدموکرات

 هیعل استثمارشوندگان یو تمام پرولترهامهین دست،ینان تهبا دهقا یروستاها بود تا در همراه یبورژوازخرده
 .زدیبه پا خ یدارهیسرما

همراه با آن،  اناتیو جر هاکیمنشو یاز سو یکارگر یموجود در شوراها لیگرفتن پتانس دهیناد -
 یکتاتورید ییو برپا ایقدرت به دست پرولتار ریتسخ ،ییعدم باور به درهمشکستن دولت بورژوا انگرینما

است که در آن  یاست و قائل به حفظ مناسبات یطبقات یآشت استیاز س یکه ناش یاست. تفکر ایپرولتار
مناسبات را  نیا نکهیا یحقوق خود باشد. به جا یدر حال مبارزه برا وستهیبماند و پ هیکارگر در حاش ۀطبق

 برهم زند و دولت خود را برپا کند.

جنگ را  کهی. هنگامردیگینم دهیآن را ناد یدر مواجهه با جنگ خصلت طبقات ستیالیسوس کی -
جنگ از  یو طبقات یو خصلت اجتماع یدارهیسرما هیکارگران عل یطبقات ۀمبارز وستهیپ کند،یم یابیارز

 یعارتجا ای یانقالب. خصلت جنگ اعم از ردیگیرا در نظر م یجهان یایو پرولتار یجهان ینقطه نظر بورژواز
 یدر نظر داشت که منافع چه طبقات دی. بلکه همواره باستیمورد هجوم ن ایبودن آن، وابسته به کشور مهاجم 
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 لیبا اتکا به تحل تیدر نها ستیالیسوس کی. َبَردیم شیرا به پ یاستیو چه س شودیم یریگیجنگ پ نیدر ا
به دفاع  نکهینه ا زند،یدست م یجهان یپرولتر انقالبدر جهت  غیبه تدارک و تبل ،یجنگ از منظر طبقات

 یو آشکارساز یستیالیجنگ امپر لیدل یافشا یبه جا سمیشوون الیخود بپردازد. سوس یمل یاز بورژواز
اعتبارات  بیها، با تصوبر اذهان توده یبورژواز غاتیتبل ریاز تأث یریدر آن و جلوگ یداخل یمنافع بورژواز

 .شودیخود مشغول م یداخل یاز بورژواز تیبه حما هن،یدفاع از م ۀبا طرح مسئل ،یجنگ

 یستیدرون احزاب کمون یروجدال با چپ •

 :اتیخصوص

خود  طیمنجر شد که با زمان و شرا ییهاکیبه اتخاذ تاکت ینیع طیها از شرادرک نادرست آن -
مخالفت با  و 1908در سال  هیروس ندگانیمجلس نما میها حفظ موضع تحرآن ۀسازگار نبود. از جمل

 گریچپ، مخالفت با ائتالف با د یهاکیبلشو یاز سو 1917مصالحه با کشور مهاجم آلمان در سال 
بودن  یبه جهت ارتجاع هاهیدر اتحاد تیشرکت در پارلمان و مخالفت با فعال یبرا یستیالیسوس یهاانیجر
 .ایتالیا یهاچپ یچپ در آلمان، مخالفت با شرکت در مجلس از سو یهاستیکمون یها از سوآن

آنکه ارتباط آن با تولد  یب ،یهداریپارلمان( در نظام سرما ها،هیاشکال کهنه )اتحاد یسلب ینف -
 از دل نظام کهن درک شود. نیَاشکال نو

 :انیجر  نیبا ا نیلن ۀمجادل

که بنا  ییهاهیدر ارتباط باشد. اتحاد ایپرولتار ۀتا با تود دهندیامکان را به حزب م نیا هاهیاتحاد  -
دارند، اما به جهت وجود صفات  یارتجاع یاهیاند سوکارگران شکل گرفته انیم یاحرفه زاتیبر تما

 د،یمایپیم ستیکمون کیکه  یگرفت. راه جهیها را نتدر آن تیعدم فعال توانینم ها،هیدر اتحاد یارتجاع
 یها است. نفکارگر نسبت به رهبران ضدانقالب آن ۀها و جلب توجه توددرون آن یکارگر تیشرافمبارزه با ا

ها کارگران و نگاه داشتن آن یافتهیرشد ن یهاخود و توده نیب یحصار دنیکش یبه معنا هاهیاتحاد یسلب
 است. هاهیاتحاد مرتجعو سران  یتحت نفوذ عمال بورژواز
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گاه دیهمواره با ستیاحزاب کمون - زحمتکش را از نظر  یهاتمام طبقه و توده یو آمادگ یسطح آ
 ایکه پرولتار ی. در حالستیها نو منسوخ شدن آن یکهنگ انگریب ییبورژوا یهابگذرانند. قدمت پارلمان

 تیماه جهتبه  نینو یهاسازمان لیاست، سخن گفتن از تشک دهینگردان یکهن رو یهاهنوز از نظام
مشخص و اتخاذ عمل  طیعدم درک شرا یموجود، به معنا یهاهیو اتحاد یپارلمان بورژواز یعارتجا

 تیبا فعال ستیکمون کیاست اما  یارتجاع یهاسازمان ینف کیتاکت نیترپاافتادهشیمتناسب با آن است. پ
کارگر  ۀتود یدیتا با ناام کندیفاش م اهتوده یها را براآن یها، خصلت ارتجاعو پارلمان هاهیاتحاد نیدر ا

 شود. ایمه یانقالب طیشرا یاز امکانات بورژواز

 یمعلومات و تجارب ،یاسیو با اتکا به شم س ایپرولتار ینیع طیبنا بر شرا یمصالحه با بورژواز -
رفتن بدون در نظر گ دینبا یامصالحه چیه جهی. در نتکنندیم دییآن را تأ ینادرست ای یکه درست ردیگیانجام م

 شود. ینف ایشمرده و  زیجا شیاز پ ْط یشرا

ک نیآلمان بر ا یخطاب به جنبش کارگر انگلس  ۀمبارز ستیبایم یکه نهضت کارگر کندیم دیمسئله تأ
در دوران  یانگلس را به خوب ۀآموز نیا نیبرد. لن شیبه پ یاسیو س یاقتصاد ک،یتئور ریخود را در سه مس

و در  ابدییرا درم کیتئور ۀمبارز تی. او ضرورت و اهمکندیم ییاجرا ایحضور خود درون حزب پرولتار
گوناگون دست  یهاانیجر یخصلت طبقات یو افشا طیشرا لیبه تحل یطبقات یبا نگاه داد،یبطن هر رو

 نیلن کیکند. صحت مبارزات تئور یریجلوگ ایو جنبش پرولتار سمیتا از به انحراف کشاندن مارکس زندیم
 یهاانیکه جر یهنگام شود؛یآشکار م یخیتار یهاهبه هنگام بزنگا تیدر نها ها،انیجر نیاش با او حزب

خود در مقام  یقیحق گاهیو جا رندیگیم دهیرا ناد ایخود منافع پرولتار یی  با مواضع بورژوا سمیالیسوس یمدع
 . کنندیم انیرا ع یهمدست با بورژواز یسازشکاران

که  ستین یو مباحث با اوضاع کنون هاانیجر نیا ی  انگارها قطعًا همانجدال نیا یبنداز دسته هدف
مشخص از  لینداشت که همواره بر تحل یستینیلن یهاجز پشت پا زدن به آموزه ییگونه بود، معنا نیاگر ا
مجادالت و درک  نیا یی  چرا افتیبرخوردار است، در تی. آنچه که از اهمکندیمشخص اتکا م طیشرا
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و  طیاز شرا یطبقات لیاست که همواره با تحل یحیصح یستیها جهت اتخاذ موضع کمونضرورت آن
 .داردیگام بر م یطبقات ۀمبارز تیتقو یموجود در راستا یهاانیجر
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ها یکی از رهبران گروه "آزادی ( یک انقالبی و تروریست بود، بعد1849-1919) کارگری گردید. ورا زاسولیچ یۀهای اتحادفعالیت
 انگلس بود.کار" شد و در پایان زندگیش منشویک گردید. زاسولیچ یکی از مترجمان آثار مارکس و 
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های عصر لنین جوان، سرگذشت دوران کودکی و جوانی یکی از بزرگترین انسان
ای از تاریخ پرفراز و نشیب جنبش انقالبی روسیه است. لئون ما و بازگوکنندۀ شمه

سال اول زندگی  23انگیز از نویسندۀ کتاب با ارائۀ تصویری هیجان تروتسکی،
والدیمیر اولیانوف، تکامل فکری رهبر آیندۀ انقالب سوسیالیستی اکتبر را در 

دهد گنجاند، و نشان میمضمون تحوالت سیاسی روسیۀ اواخر قرن نوزدهم می
کران امپراطوری که واکنش او نسبت به عقاید و حوادثی که نسلی کامل از روشنف

تزارها را تحت تأثیر قرار داد چه بود. نویسنده همچنین با شیوائی خاص خود، 
تصویری زنده از محیط خانوادگی والدیمیر _ لیبرالیسم محتاطانۀ پدر و شور 

ای سالگی به جرم شرکت در توطئهانقالبی الکساندر، برادر بزرگتر او که در بیست
دادن به اندیشۀ لنین ه شد _ و تأثیر آن محیط در شکلعلیه جان تزار به دار آویخت

دهد. تروتسکی که خود از رهبران اصلی انقالب اکتبر و جوان به دست می
دهندۀ ارتش پیروزمند سرخ بود، دربارۀ انقالبیون قهرمانی که از میان قشر سازمان

را آنان این“نویسد: روشنفکر روسیه برخاستند و راه تروریسم را در پیش گرفتند می
دانستند و به دیگران هم آموختند که چگونه باید خویشتن را فدای هدف می

ای از ارادۀ آهنین لنین را شکی نیست که این خصیصه پاره”. انتخابی خود کنند
داد، لیکن او از این هم فراتر رفت. لنین نه تنها زندگی خویش را نیز تشکیل می

ذب مارکسیسم انقالبی توانست آن عقیده وقف یک عقیده کرد بلکه از طریق ج
 .را به مرحلۀ اجرا درآورد. لنین جوان داستان گام نهادن لنین آینده در این راه است


	0
	1
	2
	3



