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تأثیر حزب توده در ادبیات داستانی ایران )1357-1332(
بشیرتفنگسازی2 و محمدرضاجوادییگانه1*

چکیده
بابررسیادبیاتداستانیایران،ازدهةسومسدةحاضرتاانقالباسالمی،متوجهنقاطاشتراکی،آشکاریادرلفافةمعنا،میانآثار

نویسندگانگوناگونمیشویم.درآثارایننویسندگان،ازچپهایتندروباریشههایروستاییوشهرستانیتالیبرالهایاشرافزادة

تهرانودیگرشهرهایبزرگ،وازملیگراهایدوآتشةضدعربتاهویتگراهایدینی،نوعیدلسوزیودرعینحالتقدسقایل

شدنبرایتودههاودرکنارآنتحقیروبیزارینزدیکبهکینهازطبقاتباالترراشاهدیم.باکمیفاصلهگرفتنازادبیاتونزدیک

شدنبهتاریخاجتماعیآنروزگار،بهشاهدیدیگربراینمدعابرمیخوریمکهمیتواندتوجیهکنندةاینشباهتنیزباشد.به

گواهیتاریخ،حزبتوده،جریاناصلیمارکسیسمدرایران،درهمانسالهادراوجتفوقبودهاست.طیسالهای1328-1320،

کهاینحزبفعالیتآزادانهداشت،اعضایآنبه300هزارنفرمیرسدکهبرایجمعیتنهچندانبسیارآندورانشگفتانگیز

است.پساز28مرداد1332وتروربحثانگیزشاه،کهمنجربهمنعفعالیتآشکارحزبشد،ونیزدستکمتاسال1342،که

میتواندآغازگرایشبهایدئولوژیاسالمیدانستهشود،حزبتودهوبهطورکلیایدئولوژیکمونیستی-سوسیالیستینیرویمسلط

درفضایسیاسیروشنفکریبهشمارمیرفتهوحتیپسازپاگیریجنبشاسالمی،تاانقالباسالمی،ادامةتأثیرسوسیالیسمرا

دراینفضاشاهدیم.درنهایت،بانیمنگاهیبهتاریخزندگیادیبانآندوراننیزاینتأثیرتآییدمیشود.تقریبًاهمةنویسندگانو

شعرایآندوران،دستکمبرایدورهای،ازاعضا)یاهواداران(حزبتودهبودهاند.مقالةپیشروسرآنداردتابهتأثیرحزبتودهتا

سال1342و،پسازآن،ادامةاینتآثیردرقالبباورهایسوسیالیستیدرادبیاتایرانتاانقالباسالمیبپردازد.

کلیدواژگان: ادبیات،حزبتوده،سوسیالیسم،هژمونیغالب.
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بیان مسئله
ادبیاتازنمودهایمهماجتماعیهرجامعهاستکه،بهعلتعینیتیافتهبودنش،اهمیتوارزشباالییدربررسی

احواالتاجتماعییککشــوردارد،بهویژهدردورانیکهپژوهشگرخودشاهدآننبودهاست.پژوهشحاضرنیزبر

آناســتتادربرخوردبامســئلهایاجتماعی،درربعقرنآخرحکومتپهلوی،ازاینپدیدةاجتماعییاریجوید.

دربررســیتاریخادبیاتمعاصرایران،میتوانمتوجهوجودروابطیبینفعاالنعرصةادبیآندورانوحزبتوده

بهطوراخصوجریانمارکسیســتیبهطوراعمشــد.ازجاللآلاحمدگرفتهتادولتآبادیوازبهآذینتاکســانی

ماننداحمدمحمودیاعلیاشــرفدرویشــیان،همگیدورهایرسمًاعضوحزببودهاندویاازطرفدارانآنبهشمار

میرفتهانــد.ایننکتهدرکناروجودبرخیدرونمایههایشــدیداًچپنمایانه،اینســؤالرابهذهنمیآوردکهآیا

ادبیاتایران،درایندوران،تحتتآثیراینحزبودرنتیجهمارکسیســمروســیبودهاســت؟اینپژوهشتالش

میکندتاباپدیدآوردننوعیتیپنظریبرایمعرفیشــاخصههایاصلیمارکسیسمروسیوانتخابچندنمونه

ازمهمترینآثارآندوره،بهبررســیادعایتأثیرمارکسیســمروسیدرقالبحزبتودهبرادبیاتایراندردوران

پسازکودتای28مرداد)کهضدیتباغرب،روشنفکرانآندورهرابهدامنبلوکشرقانداختهبود(بپردازد.این

نوعتحلیل،کهبهبررسیبرخیعناصرمحتواییمتنوارتباطآنبامحتوایزندگیاجتماعیمیپردازد،جزیینگر

اســتولئولوونتال،ازاعضایمکتبفرانکفورت،پرچمدارآندرعرصهیتحلیلادبیاتبودهاســت]32[.ایننوع

تحلیل،کهبهرابطةساختارهایاجتماعیوساختارهایادبیمیپردازد]30،ص319-322[بیشتربهبررسیتأثیر

جامعهدرادبیاتتوجهداردوپیشازایننمونهایازآندربررســیرابطةشــعردورانمشــروطهباکشفحجاب

بهکاررفتهاست]11[.

چارچوب نظری
نظریةجامعهشناختیبهکاررفتهدراینپژوهشبرایبررسیمتنهایداستانیدورةموردنظر،بیشازهرچیزمرهون

نظریةانتقادیاست.ایندیدگاه،کهمیتوانادعاکردبیشازهرچیزبرپایةنظریههایمارکسیستیبناشدهاست،با

اتخاذدیدگاهیدیالکتیکی،برآناستتابهنوعیرابطةدوسویةجامعهوادبیاترابررسیکند.ازهمینرو،»درسنت

انتقادی،جامعهشناسازطریقتحلیلمتونادبیدرصددیافتننشانههاوفرانمودهایآگاهیجمعیهرمکان-زمانو

شــناختتحوالتآندرارتباطباتحوالتاقتصادی-اجتماعیوفرهنگیاست«]32،ص8[.چنانچهبخواهیمبهزبانی

جامعهشناختیترسخنبگوییم،میتوانگفتازدیدگاهصاحبنظراناینمکتب»تبیینتاریخیادبیاتبایدترجمان

میزانتجلیساختارهایاجتماعیخاصدریکایکآثارادبیوتأثیراینآثاردرجامعهباشد«]32،ص60[.

امادراینمقاله،نویســندگانازمیاناندیشــمندانمکتبانتقادی،نظریةجامعهشناســیادبیاتلئولوونتالرا

برگزیدهاند.لوونتال،درتالشبراینظمدهیبهاینشاخةکمتردیدهشدةجامعهشناسی،میکوشدقلمرویپژوهشیآن
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رابهچهارحوزةاساسیبخشکندکهعبارتانداز:»محتوایکارکردی:ادبیاتعامهپسندچهکارکردیدارد؟تسکین

دهندهیاآموزشی؟؛ایستارنویسنده:میتواندیدگاهنویسندهراازخاللنگاهاودرآثارشوشخصیتهایآفریدةاوتا

حدزیادیدرککرد؛میراثفرهنگی:ویژگیهایاجتماعچهطوردراثرتوصیفمیشوند؟؛نقشمحیطاجتماع:تأثیر

مجموعههایاجتماعیگوناگون،نظارتاجتماعی،وپیشرفتهایفنی«]32،ص95-86[.

بادرنظرداشــتناینتقســیمبندیلوونتال،بایدگفتاینمقالهدرراستایانجامدومینوظیفهایکهاوبرای

جامعهشناسیادبیاتمتصورشده،یعنیبررسیدیدگاهنویسنده،بهرشتةتحریردرآمدهاست،هرچندفرضبنیادی

مقالهایناســتکهایندیدگاههاناشــیازتسلطچشــمگیرایدههایچپگرایانهبهواسطةحزبتودهدرایرانآن

دورانبهذهننویســندگاننیزرسوخکردهاند.دراینموردنیزمیتواندرنظریاتلوونتالتأییدیبرایاینرویکرد

بهجامعهشناســیادبیاتیافت،ازنظراو»جامعهشناسادبیاتوظیفهداردکهبینتجربههایشخصیتهایخیالی

وفضایخاصتاریخیکهمنشــاآنتجربههاستپیوندزندوتأویلادبیرابهبخشیازجامعهشناسیشناختبدل

کند«]32،ص76[.

همانطورکهدربیانمســئلهنیزمطرحشد،فرضاساســیاینپژوهشایناستکهادبیاتایراندردورةمورد

بررســی،بهمیزانبســیار،تحتتأثیراندیشةمارکسیســتیبودهاســت،فرضدیگراینپژوهشآناستکهجریان

مارکسیستیمسلطبرادبیاتآندوراناندیشةمارکسیسمروسی،مارکسیسم-لنینیسم،استکهازطریقحزبتوده،

کهخودتسلطیفراترازحدتصوردرایرانآنروزداشت،برادبیاتآندوراناستیالیافتهبودهاست.

روش تحقیق
روشتحقیقاینمقالهروشاســنادياســتوتالشداردباکنکاشدرآثارادبــيدورةپسازکودتاتأثیرپذیریآن

ازحزبتودهرانشــاندهد.البتهمیتواناحتمالتقلیدادبیرانیزداد.یعنیچونادبیاتمارکسیســتیادبیاتغالب

آندورانبوده،شــایدادیبان،بدونداشــتنتعلقاتایدئولوژیک،آنرادنبالمیکردهاند.اماچوننویسندگانبررسی

شــدهدراینمقالههمخوددرجریاناتسیاســیحاضربودهاند،عضوحزبتودهبودهاند،وبهزندانرفتهاند،وهماز

برجســتهتریننویســندگانآندورهبودهاند،احتمالتقلیددرآنهاکمتراستتاتأثیرپذیری.همچنیندراینمقاله،

تحلیلوطبقهبنديیافتههابراســاسجمعآوريمتنوتالشبراياســتخراجمقوالتبهدستآمدهازبررسینظری

)تودهومارکسیسم(وطبقهبنديآنهاست.

مارکسیسم-لنینیسم روسی و تأثیرپذیری حزب توده از آن
برخالفنظرمارکس،کهانقالبپرولتاریاییرادرپیشرفتهترینکشورهایصنعتیانتظارمیکشید،انقالبیکهقراربود

نقطةپایانتاریخباشددرشرقیترینوعقبافتادهترینقدرتاروپاییآنزمانرخدادوعجیبترآنکهکاهنانمتعصب
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مذهبمارکسباوجوداینمثالنقضبارزهمدستازکیشخودبرنداشتندو،برعکس،دستبهاصالحاتیموضعی

درآنزدندتابهنوعیتوجیهگراینرویدادنامنتظرباشــند.درمیانجریانهایگوناگونمارکسیســمروسی،جریانی

کهدرسالهایتفوقحزبتودهدرایرانقدرتسیاسیرادرشورویدردستداشتقرائتیخاصازمارکسیسمبود

کهلنینیســمنامیدهمیشــدوحتیفراترازآن،قرائتیخاصازلنینیسمکهبعدهادرمقابلخوانشهایکسانیچون

تروتسکیازلنینقدعلمکردوبهاستالینیسممشهورشد.

برایمعرفیاجمالیاینجریانمتناســببااینمقاله،کهبیشــتردرپیبررسیجامعهشناختیدورهایازادبیات

فارسیاست،ویژگیهایبهظاهرشاخصترآنرابرمیشمریم]28،7[.

اولینویژگیهماناصالحموضعیمعروفیاستکهلزومًابایدپدیدمیآمدتاانقالببلشویکیروسیهرامطابق

باقوانینمارکسیسممشروعیتبخشــد.بنابراینبایدبنیانینظریپدیدمیآمدتاهمجلوافتادگیانقالببلشویکی

روسیهازسیرحرکتتاریخیراتوجیهکندوهمدهقانانرادرکنارپرولتاریابهمقامسربازانانقالباعتالدهدواین

هماندیدگاهیبودکهلنینپسازناکامیهایسیاســیبهآنروآوردوبعدهاازاصولایدئولوژیحکومتیشوروی

شــد.»لنین...ترکیبابهامآمیزیازاندیشهیانقالببورژواییوانقالبپرولتاریاییدرروسیهعرضهکرد.بهنظراو،

دراینمرحله،ازیکســوسرنگونیتزاریســمموجبپیروزیقدرتبورژواییودموکراسیوگسترشسرمایهداری

میگردیدوازســویدیگرتأکیدمیکردکهاینانقالبدموکراتیکراتودههایکارگریودهقانیبایدبرضددولت

تزارومقاومتبورژوازیلیبرالپیشببرند.نتیجةچنینانقالبیمیبایستپیدایش’دیکتاتوریدموکراتیکوانقالبی

پرولتاریاودهقانان‘باشد.«]7،ص89[.

ویژگیدومرامیتوانازنقاطاشتراکهمةنظامهایتمامیتگرادانست.نظامیکهفقطخودراصاحبایدئولوژی

برحقونجاتبخشنوعبشــرمیداند،بیشــکهرباوردیگریرا،هرچهقدرهمنزدیک،دشمنمیانگاردودرنهایت

کارشبهآنجامیرســدکههیچانتقادیرانمیپذیرد.»انحاللتشــکیالتونشریاتغیربلشویکی،اخراجصدهانفر

ازروشــنفکرانطرازاولازکشور)درآنروزگارهنوزاینشیوههایمالیمرواجداشت(،تصفیةهمةنهادهایفرهنگی

مملکت،ایجادفضایوحشتدرهمةعرصههایزندگی،همگیبهایننتیجةطبیعیاماناخواستهانجامیدکهتنازعات

اجتماعیازآنپسدردرونخودحزببلشویکبازتابپیدامیکرد.«]28،ص540[.

ویژگیآخرنیزقدرتمطلقةهستةمرکزیحزباستکه،درلوایقدرتیحزبیودموکراتیک،قدرتینامحدود

برایکمیتةمرکزیقایلمیشــودوبنیاندیکتاتوریراهرچهبیشــترمحکممیکند.»قوانینیدرمنعدســتهبندی

درونحزبیتصویبشدکهدرعینحالبهکمیتةمرکزیاختیارمیدادکه،درصورتضرورت،برخیاعضایآنکمیته

رابهرغمآنکهبرگزیدةکنگرههایحزببودنداخراجکند.«]28،ص542[.

پسبااغماضبســیارمیتوانویژگیهایاساســیمارکسیســملنینیسمویاشــایدبهترباشدبگوییمحزب

کمونیســتمســلطبرشــورویرابهاینصورتخالصهکرد:اصالحاتموضعیدراندیشــةمارکسدرراســتای
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سازگارکردنآنبااندیشةضرورتانقالبکمونیســتیدرکشورهایپیشاسرمایهداری؛دشمنانگاری؛تمرکزگرایی

)سانترالیسم(حزبی.

ویژگی های حزب توده در ایران
درجستوجویریشههایاندیشةسوسیالیســتیدرایران،مانندبیشتراندیشههایسیاسیجدید،بهنزدیکیدوران

مشروطهویاحتیپیشازآنواندیشههایکسانیمانندمیرزاملکمخانمیرسیم،هرچندمیتوانرگههایاندیشههای

سوسیالیستیرادراندیشههایبابیهنیزمشاهدهکرد]26[،وهمچنیندرجستوجویریشههایسوسیالیسمحتیبه

برخیاحزابرســمیماننداجتماعیونعامیون،حزبسوسیالدموکراسیانقالبیایران،حزبکمونیستایرانوفرقه

جهموریانقالبیایراننیزمیرســیم،امامروجاصلیجریانکمونیســتیدرایران»حزبتوده«است]20،10،2،1،

.]35،27،22

حزبتوده،بهگواهیتاریخ،ســازمانمندترینو،دردوراناوجش،گســتردهترینسازمانسیاسیمارکسیستی

ایرانبودهاســت]27[،برهمیناســاسنیزمیتوانیمحزبتودهرامیراثداراصلیمارکسیســمدرایرانبدانیم.از

میانویژگیهایحزب،دوویژگیبیشتربهچشممیآیند.اولیناینویژگیهاساختارقدرتحزباست،حزبتوده

بهصورتسانترالیســمدموکراتیکادارهمیشد.»درکتاباصولتشکیالتیحزبآمدهاستکهمفهوم’سانترالیسم

دموکراتیک‘بــههمةاعضایحزبحقوقووظایفیواگذارمیکند،هرعضوحقدارددرمســائلآزادانهبحثکند،

مقاماتحزبیرابرگزیندودرتهیهوتدوینسیاســتهایحزبهمیاریکند.همچنینهرعضووظیفهداردکهاز

مقاماتمنتخبپیروینمایدوسیاســتهایحزبیرانیز،حتیاگرعلیهآنمقامویاسیاســتموردبحثرأیداده

باشد،اجراکند.بدینترتیباجرایتصمیماتبهصورتمتمرکز،ولیطرحوبررسیآنهابهصورتدموکراتیکخواهد

بود.«]2،ص352،تأکیدازماست[.

درورایاینظاهردموکراتیک،همانانضباطآهنینوتوتالیتاریســمانعطافناپذیریخوابیدهاستکهبرشوروی

حاکــمبــودونمونهایازآنرادرواکنشتندحزبتودهبهناصروثوقیمیبینیمکهبهاعتراضودرنهایتاســتعفاو

روگردانیجاللآلاحمدازحزبتودهانجامیدکهدرآنزمانعضوکمیتةمرکزیبود:»یکروزمحمدعلی)خنجی(

آمدتویکمیتةمرکزیودرغیاب)ناصر(وثوقیشروعکردبهپرتوپالگفتنوبریا1بازیدرآوردن،یعنییادداشتهای

روزانةخودشرابهعنوانمدارکجرمحتمیاو،ورقبهورقخواندن.کلةمنباورکنسوتکشیدویکمرتبهمتوجه

شدمکهدیگرانساکتاند.«]5،نامةجاللبهاصغرشیرازی[.

نقطةاشتراکدیگریکهبهگمانمااساسیترینموضوعبهشمارمیرود،برخاستهازاوضاعبهنسبتمشابهایران

آنسالهاباشورویاست.درهردوکشور،هنوزطبقةکارگرصنعتی،یاهمانپرولتاریا،مشخصًادراقلیتقرارداشت

1. رئیس کمیتة )وزیر( امنیت دولتی شوروی در زمان استالین
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ودرنتیجهمارکسیتهایمؤمنبهانقالبپرولتاریایی،درستمانندمارکسیستهایروسیه،چارهاینداشتندجزآنکه

منتظرتبدیلبخشاعظمنیرویکاربهپرولتاریاشوندویااینکهبهنحوینظریةمارکسراتغییردهندوجامعهایاساسًا

دهقانیرادارایظرفیتانقالبیجلوهدهندوبهنوعیبکوشندتامطابقنظریهاشانچرختاریخراجلوبرند.اعضایحزب

تودهنیز،درپیکمونیسمروسیومشخصًالنینیسم،همینخطمشیرادرپیشگرفتند.هرچندحزبتودهدرجذب

طبقةدهقانبهعللمتعدد،ازجملهنفوذتاریخیمذهبوشاهواربابدرمیانآنها،شکستخورد،واقعبینانهدرپی

آنبودتابهجذبآنانبپردازد.

آخرینویژگیمهمرامیتوانرویاروییبامذهبدانســت،دســتکممذهبیکهتوجیهگراستثماراقشارمحروم

بهدستسرمایهداراناست.دراندیشةمارکسیستی،نظاماندیشهها،بهطورکلی،روبناینظاماقتصادیاست]3،ص171[

بنابرایندین،کهبخشیازنظاماندیشههاست،نیزتحتتأثیرطبقةمسلطبرجهانمادیقرارمیگیرد.اینهماندینی

اســتکهازنظرفوئرباخ،نقطةاوجازخودبیگانگینامیدهمیشــود)درواقعدینیاپدیدهایکهفوئرباخبرآننامدین

نهادهومثبتارزیابیاشمیکند،دینعشقاستوبامفهوممارکسازدینسراسرمتفاوتاست]33،ص41[(.برپایة

همیندیدگاه،فوئرباخدرپینابودکردندینبرمیآید]19،ص26[.وهمیندیدگاهفوئرباخاستکهبهآثارمارکس

راهیافتهوسپس،ازطریقحزبتوده،بهعرصةادبیاتماپامیگذارد.

بنابرایــنویژگیهایمهــمحزبتودهرانیزمیتــواندرمواردزیرخالصهکرد:سانترالیســمحزبی)آنچهخود

سانترالیسمدموکراتیکمینامیدند(؛دستزدنبهاصالحاتموضعیدرمارکسیسمدرراستایتوجیهانقالبکمونیستی

درایران؛تقابلبامذهب.

مقایسة ویژگی های اندیشة حزب توده با مارکسیسم لنینیسم
پسازتشکیلدوتیپایدهآلبرایمارکسیسملنینیسمومارکسیسمحزبتوده،شاهدآنیمکهایندوجریانسیاسی

بسیارنزدیکبههمبهنظرمیآیند.اینشباهتتاحدیاستکهنمیتوانآنرابهآسانینتیجةتصادفیتاریخیدانست.

ازســهویژگینامبردهبرایهریکازآنها،دوویژگیبایکدیگرهمخوانیدارند)البتهشباهتایندوجریانسیاسی

بیشازایناست،برایمثال،ویژگیدشمنانگاریدرهردویاینسازمانهابهغایتدیدهمیشودویامسئلةضدیت

بامذهبدرموردمارکسیســملنینیسمنیزصدقمیکند،امابهاینعلتازویژگیهایمارکسیسملنینیسمبرشمرده

نشــدکهبهنظرمیآمداینمسئلهدرروسیه،بهاندازةایران،حساسومهمنبودهاست.(.باتوجهبهایننکته،میتوان

ادعاکردکهیکیازفرضیههایاینپژوهش،یعنیپیرویحزبتودةایرانازجریانمســلطمارکسیســمروسی،یعنی

همانلنینیسم،تأییدشدهاست.امابهجزاینشواهددرعرصةاندیشه،بانگاهیبهتاریخنیزمیتوانقرینههاییبرای

اینتابعیتحزبتودهازشــوروی)هرچندشایدازدولتشــوروینهصرفًاحزبکمونیستآن(یافت.دلیلتاریخی

نشاندهندةپیرویعملیحزبتودهازشورویماجرایفرقةدموکراتآذربایجاناست.باتوجهبهتأییدفرضیةپیروی
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حزبتودهازجریاناصلیمارکسیسمروسی،درادامهبهآزمونفرضیةاصلیاینپژوهش،یعنیتسلطعمیقاندیشة

مارکسیستیازدریچةحزبتودهبرادبیاتایراندردورانپسازکودتامیپردازیم.دراینراستا،میکوشیمویژگیهای

شاخصاندیشةمارکسیستیرادرمتونادبیآندورانبجوییم.

ادبیات ایران تحت تأثیر باورهای حزب توده
گرچهحزبتودهدرهمةاعضایطبقةمتوسطنفوذگستردهوچشمگیریداشت،نفوذآندربینمهندسان،استادان

دانشــگاهودانشجویان،روشنفکران،بهویژهنویســندگان،زناندارایتحصیالتجدیدوهمچنینافسرانارتشبسیار

آشکاربود]2،ص407[.درسال1325وسهسالپسازشروعفعالیتحزبدردانشکدهها،رئیسدانشگاهتهرانگفته

بودکه»بیشتِرچهارهزاردانشجویدانشگاهبهشدتتحتتأثیرحزبتودهمیباشند«.همچنینمسئوالندانشگاه،در

اواخرهمانسال،هشدارمیدادندکهدرنتیجةتبلیغاتدبیراندبیرستانها،75درصددانشجویانتازهواردکمونیستاند

]2،ص410[.

اماآنچهبهروشــنیتأثیرحزبتودهرادرادبیاتایراننشــانمیدهد،فهرستاعضاوهواداران)یا»همراهان«،

یعنیکســانیکهمتمایلبهحزباند،اگرچهعضورسمیآننیســتند(حزباستکهشاملنامچهرههایسرشناس

روشــنفکریایراناســت.فهرســتایناعضاوهواداران،کهدرروزنامةمردممورخ6دی1322باعنوان»تقاضابرای

حمایتازنامزدهایتودهدرانتخاباتمجلس«آمدهاست]بهنقلاز1،ص304[،»نامنامةمشاهیر«ایرانرا)بهتعبیر

آبراهامیان(تشکیلمیدهد:صادقهدایت،بزرگعلوی،صادقچوبک،غالمحسینساعدی،آلاحمد،بهآذین)محمود

اعتمادزاده(،ابراهیمگلستان)درنثر(؛احمدشاملو،نیمایوشیج)درشعرنو(؛ملکالشعرایبهارورهیمعیری)درشعر

کالسیک(؛سعیدنفیسی،مهدیبامداد،محمدتمدن،مرتضیراوندی،یحییآریانپور)درتاریخ(؛عبدالحسیننوشین،

لورتا)وارتوتاریان(،حســینخیرخواه)درتئاترمدرنایران(؛ودیگرچهرههامانندپرویزخانلری،نادرنادرپور،محمد

تفضلی،محمدمعین،فریدونتوللی،فریدونتنکابنی،سیاوشکسرایی،رسولپرویزیواحمدآرام.برگزارینخستین

کنگرةنویسندگانایراندرسال1325،نشانیدیگرازعمقتأثیرحزبتودهدرادبیاتایرانبود.در4تیر1325،به

دعوت»انجمنروابطفرهنگیایرانوشوروی«اینکنگره،باشرکتبیشازصدنفرازنویسندگانوشاعرانومحققان

ایرانی،برگزارشد.شرکتکنندگانجلسهوسخنرانانآن،ازبرجستگانفرهنگوهنرایرانبودند]39،ص12[،وتقریبًا

فهرستاسامیآنهابانامهایذکرشدهدرباالیکیاست.

اماآیاسوایمحبوبیتحزبتودهدرمیانروشنفکرانایرانی،کهاسنادتاریخیآنراتأییدمیکنند،درخودآثار

آناننیزمیتواناینتأثیررامشاهدهکرد؟درراستایبررسیاینفرضیه،ادبیاتایندوران،زندگینویسندگانشاخص

وجریانســازونمونههاییازآثارشانرامرورمیکنیمومواردیمانندتضادطبقاتی،ضدیتبامذهب،قضیةاستثمار،

رویاروییباامپریالیسم،تحقیراغنیاوتحبیبفقراوبرخیازدیگرمفاهیمجهانبینیحزبتودهرادراینآثارمیجوییم.
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روشناستکهبهجزخودآثارکهبارویکردلوونتالمطالعهشدهاند،جریانزندگیایننویسندگاننیزمیتوانددرروشن

شدنگرایشآنانبهحزبتودهمفیدباشد.

نویسندگانیراکهدراینمقالهبررسیشدهاندبهترتیبتاریخیفهرستمیکنیم:جاللآلاحمد)1348-1302(،

کتابهایسرگذشتکندوها)1333(ومدیرمدرسه)1337(؛غالمحسینساعدی)1314-1364(،کتابعزادارانبیل

)1343(؛علیاشرفدرویشیان)1320-(کتابهایآبشوران)1354(،ازاینوالیت)1356(،وسالهایابری)چاپدوم،

1370(؛محموددولتآبادی)1319-(،کتابهایکلیدر)1357(وجایخالیســلوچ)1358(.1برخیازایننوشتهها

دریکیدوسالپسازانقالبمنتشرشدهاند،اماهمآثارمهمیدرمجموعهآثارنویسندهاندوهمنگارشآنهابهپیش

ازانقالببرمیگردد.

الف( جالل آل احمد
صحبتدربارةجالل،ازمنظرتأثیرحزبتودهدروی،کاریجنجالبرانگیزاســت؛ازیکسوبهنظرمیآید،باتوجهبه

رسیدنویبهباالترینردههایتشکیالتیحزب،یافتنتأثیرفکریحزبتودهدرنوشتههایاوسادهاستو،ازسوی

دیگــر،کنارهگیریجنجالیاوازحزبوگرایشبعدیاشبهاســالمچنینداوریایرادورازحقیقتمینماید.یعنی

میتواناســتداللکردکهپسازبازگشــتشبهاسالم،دستکمدررویکردشبهپدیدههایاجتماعیوجامعةجهانی،

هنوزدرناخودآگاهخودتاحدبسیارتحتتأثیرایدئولوژیچپبودهاست.براییافتنگواهیبراینمدعا،بهبررسیدو

اثراو،مدیرمدرســه)1337(وسرگذشتکندوها)1333(،میپردازیم،دوکتابیکههردوپسازرویگردانیآلاحمد

ازحزبتودهنوشتهشدهاند.

سرگذشت کندوها: شاید،باکمیتغییروتعدیل،سرگذشتکندوهارابتوانداستانملتایراندانست،داستان

ملتیکهآلاحمد،بهانتقادازتوسریخوربودنومظلومبودنشانپرداختهوزبانبهتحقیرشانگشودهوراهحلنهایی

)انقالب(راپیشپایشانگذاشته.سرگذشتکندوها)1356/1333(،داستانتعدادیزنبوراستکهدرباغمردیطماع

زندگیمیکنند،چندسالیهستکهبهکندوهایمصنوعیاینمردروآوردهاندودیگرکمکمفراموشکردهاندکهاز

کجاآمدهاندوپیشازاینچهطورزندگیمیکردهاند،بهزندگیبیدردسرشــاندرکندوهایدستساختخوکردهاند

وپذیرفتهاندکههرســالزمستان»بال«میآیدوبیشترذخیرهشــانرامیبردوبهجایشکاسهایشیرهیبدبوتوی

کندوشــانمیگذاردتاازگرسنگینمیرند،اماخیالینیست،آنهابههمینزندگیبخورونمیرهمراضیاند،اوضاعهم

1. می توان شواهد و تأییدات متعددی از اهمیت اجتماعی آثار بررسی شده در این مقاله ذکر کرد ]31، 34، 36، 37[، اما این مقاله 
این مدعا را ندارد که مهمترین آثار ادبی دورة کودتا تا انقالب را بررسی کرده، بلکه بیشتر آثار مهمی را تحلیل کرده که تأثیر 
حزب توده بر آن ها آشکار بوده است. البته از همین فهرست نیز مشخص است که کتاب های بررسی شده در این مقاله، تنها 
 »برخی« آثار ادبی برجستة این دوره است. و البته در این مقاله ما به هیچ وجه به دنبال تعمیم تأثیر حزب توده در »کل« ادبیات 

ایران نیستیم. 
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برایزنبورهاوهمبرایصاحبشان،کهازعسلآنهاحسابیپولدارشده،بروفقمراداستتااینکهیکسالطمعارباب

دوچندانمیشودوبهارهمدوبارهعسلآنهارابرمیداردوبهجایشیککاسهشیرهمیگذارد،اینجاستکهزنبورها

بهخشممیآیند،هنوزعدهایمیخواهندهمینجابماننداماچندتاییازبزرگان،آنهاکهزندگیآزادوراحتقدیمرا

بهیاددارند،دیگرانرابرضداربابمیشورانندو،درنهایت،زنبورهاپسازخرابکردنتمامکندوهاوعسلهایباقی

مانده،راهیخانةقدیمیوآزادشاندردلکوهمیشوند.بهباورمانکتةاصلیداستان،یعنیبازگشتبهروزگارطالیی

پیشین،رامیتواننمادیآشکارازتسلطدیدگاهمارکسیستیبراندیشةجاللدانست،روزگارطالییایکهتوصیفهای

نویســنده،بیشازحد،بهدورانکموناولیهشــبیهاشمیکند.نکتههایدیگرینیزدراینبابهستکهدرادامهبه

برخیازآنهااشارهمیکنیم.

تقابلدوشیوةزندگی:»گرچهاینخانةتازهدرودیوارشازچهارطرفبستهبودوآذوقهایهمجزیکگودالی

شــیرهتویشنبودوخیلیهمتاریکبود،شــاباجیخانمازترسســرماوازترساینکهمبادابقیهبروبچههاش

همتلفبشــوند،رضایتدادهبودودستورماندندادهبود.«]6،ص40[.خرابشدنخانةپیشینرامیتواننمادی

ازناکارآمدبودنشــیوةتولیدســنتیدانست.زنبورها،بهضرورتحیات،بهچنگبالمیافتندکهدستکمنانوآب

بخورونمیرشــانراتأمینمیکند)واینهمانصنعتیشــدناجباریدرجهانسوماستکهجاللدرنفرینزمین

همآنرانشــاندادهاســت(.امادرنهایتراهحلمشکلشان،چیزینیســتجزاینکهباتجربهایکهاززندگیدر

کندوهایمصنوعیبهدســتآوردهاند،بهزندگیپیشینآزادوزیباشانبرگردند.اندیشهایکهانسانرابهیادپایان

تاریخدرجهانبینیمارکسمیاندازد.

اســتثماروبیگانگی:»ماهاتوخونهمونکههســتیم،فقطجونمیکنیم،اونمواسهاینکهبالبیادونتیجهشروببره،

.....اینجاییکهماتوشزندگیمیکنیم،جایینیســتکهماخودمونبهدســتخودمونساختهباشیمتادلمونواسهش

بسوزه،....راستشروبخوایدماتواینسولدونیهاواسةخودمونزندگینمیکنیم،واسةبالبیگاریمیکنیم،....«]6،ص65[.

مدیر مدرسه: داستانمدیرمدرسه)1389/1337(دربارةمدیرمدرسهایاستکهدرواقعنمادروشنفکریایران

آنسالهاســت.مدیرمدرسهآدمروشنفکریاستکه،چونباقوانینناپسندمحیطاطرافشخونگرفته،ابلهوپخمه

بهنظرمیآید.مدیر،درتماماتفاقاتیکسالةمدیریتخود،ناواردیخودشرابهنمایشمیگذارد،امادستکممیتواند

دریکســالمدیریتشتاحدزیادیمدرســهرابهمکانیمقبولبرایآموزشبدلکند.ولیآنچهدرنهایتمدیررا

میشوراندوبهاستعفاوامیدارد،داستانتجاوزجنسییکیازدانشآموزهابهدیگریاستومهماینکهدرهمینماجرا

همانگارحرفیمهمبرایگفتنهست.پسرمتجاوزیا،بهقولراوی،فاعلپسریخوشبنیهازخانوادهایثروتمنداست

وپســرموردتجاوزیا،بهقولراوی،مفعولپســریالغرونزارازخانوادهایفقیر.اینتجاوزرامیتواننماداغراقشدة

تجاوزطبقةمســلطبهزندگیطبقةتحتسلطهدانســتوجالباینکهمدیردراینجریانهمپخمگیخودراثابت

میکندوپسرمتجاوزرابهقصدکشتمیزند،حالآنکهدرچندروزپسازآنهیچخبریازخانوادةهیچکدامازبچهها
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نمیشود،؛چراکهجامعه،بهویژهطبقةتحتسلطه،اینقدرتمسلطراپذیرفتهاست.پسمدیر،ناامیدازایناوضاع،

استعفامیدهد.درادامه،بهمروربخشهاییازمتناینداستانمیپردازیم.

تحقیروتمسخرثروتمندان:»یکفرهنگدوستخرپول،عمارتشراوسطزمینهایخودشساختهبودوبیست

وپنجسالهدراختیارفرهنگگذاشتهبودکهمدرسهاشکنندورفتوآمدبشودوجادههاکوبیدهشودواینقدراز

اینبشودهابشودتادلننهباباهابسوزدوبرایاینکهراهبچههاشانراکوتاهکنندبیایندهماناطرافمدرسهرابخرند

وخانهبســازندوزمینیاروازمترییکعباسیبشــودصدتومان.یارواسمشراهمرویدیوارمدرسهکاشیکاری

کردهبود.«]4،ص5[.

ازخودبیگانگی،تبدیلکارمندانبهانبانهاییگشــادهپایصندوق:»پایصندوقمواجب،بزرگواریوعزتنفس

یاکوچکترینتأخیرگناهانیاســتکهکفارهاشنقرهداغاســت.تازهمگرمواجببگیردولتچیزیبیشازیکانبان

گشــادةپایصندوقاست؟«]4،ص56[.پسازبیاندیرسرکالسرفتنمعلمها:»حقهمداشتند.آدموقتیمجبور

باشــدشــکلکیرابهصورتبگذاردکهنهدیگرانازآنمیخندندونهخودآدملذتیمیبرد،پیدااستکهرفعتکلیف

میکند.«]4،ص73[.

زبانیپرازنفرتازامپریالیسم:»)معلمکالسچهار(عصرمثلهرروزازمدرسهدرآمدهوبایکنفردیگرازمعلمها

داشتهمیرفتهکهماشینزیرشمیگیرد.ماشینیکیازآمریکاییهاکهتازگیدرهمانحوالیخانهگرفتهبودهتاآبو

برقراباخودشبهمحلبیاورد.«]4،ص58[.خطاببهمعلمکالسچهار:»مگرنمیدانستیکهخیابانوراهنماوآسفالت،

همهبرایآنهاییاستکهتویماشینهایساختمملکتشاندنیارازیرپادارند؟آخرچراتصادفکردی؟«]4،ص62[.

عزیزداشتنفقیرها:»یکمرتبهبهصرافتافتادمکهازاولسالتابهحالبچههایمدرسهرافقطبهاعتباروضع

مالیپدرشــانقضاوتمیکردهام.....دیدمدرتماماینمدتهرکدامکهپدرشــانفقیرتراستبهنظرمنباهوشتر،

تربیتپذیرتروباچشــمانیدرخشــانترمیآمدهاندوآنهاکهپدرشاندستیبهدهانداشتهاند،کندترومزخرفترو

بلغمیمزاجترونومیدکنندهتر.«]4،ص99[.

ب( غالمحسین ساعدی
غالمحسینساعديمتولد1314تبریزوروانپزشکاست.ساعديازپایهگذاراناصلیکانوننویسندگانایرانبود.در

سال1353درحینتهیةتکنگاريشهركهاينوبنیاد،ساواكدستگیرشکردوبهزندانقزلقلعهوبعداوینبردو

یکسالدرسلولانفراديشکنجهشد)یکبارنیزبعدازکودتای28مرداددستگیرشدهبود(.پسازانقالب،مجبور

بهمهاجرتبهپاریسشدودر1364دراینشهردرگذشت]9،ص65-62[.

دکترحســنجوادیدرخاطراتش]12[ازدورانجوانیباســاعدیدرتبریزبهنکاتیاشــارهمیکندکهگویای

گرایشهایسیاسیچپایننویسندةایرانیاست،ازجمله،دوستیاوباصمدبهرنگی،دیگرنویسندةآذریتباروچپ
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آنروزهاکهدرمرگیمشــکوکازجهانرفت،وهمچنیناشــارههاییداردبهدرگیریهایمکرراوبادولتشاهونقد

سانسوردرایرانآندوران)کهدرآمریکامنتشرکرد(وممنوعالسفربودنویدردورةپهلوی.مرتضینگاهی]38[هم

معتقداستکهآنچهازساعدیپساززندانشاهباقیماند،جنازةنیمجانیبیشنبود.

حســنجوادیاشارهمیکندکهنمایشــنامةماهعسلساعدیازعلتهایدســتگیریاشبودهاست.جوادی

ایــننمایشــنامهرادنبالهروآثاریمانند»عصرجدید«چارلیچاپلینمیداند،اثــریکهباخواندنشاحتمااًلاولین

چیزیکهبهنظرهرخوانندهایکهاندکیبامارکسیســمآشــناباشدمیرســد،مفهومازخودبیگانگیاست.اماشاید

شناختهشــدهتریناثرساعدی،مجموعهداستانعزادارانبیل)1343(باشد.درادامه،بهبررسیداستانهایهمین

کتابمیپردازیم.

عزاداران بیل: هرچنداینکتاببرخالفنوشتههایبسیاریازنویسندگانانتقادیدیگرآندوران،مانندآلاحمد

یادرویشیان،کهبهگوشههاییازآثارشاناشارهشد،حاویگفتوگوهاینمادینویاتکگوییهایپرشوروشعارگونه

نیست،بااندکیآشناییباوضعایرانآنروزگاروبهویژهجونارضایتیکهپساز28مرداد1332،دستکمبرفضای

روشــنفکری،حاکمشدهبود،میتوانبهراحتیدرپشتصحنةتمامیداســتانهایآن،نشانههاییازایننارضایتیو

همینطوراندیشــةچپرایافت.ازهمینرو،دربررســیاینکتاب،بهجایذکــرگفتگوهاییخاص،بردرونمایهی

داســتانهاتأکیدشدهاست.اینکتابمجموعهایازهشتقصهاستکههمهدردهیبهنامَبَیلمیگذرند،دهیکه

مردمشلهجهیازبانمحلخاصیازایرانراندارندوبرهمینمبناشــایدبتوانآنرانمادایرانویادســتکمجامعة

روستاییایراندانستکهدرآنروزگارهنوزاکثریتکشورراتشکیلمیداد.

تقابل فقر و غنا: داســتاناولروایتبدحالشــدنزنکدخداست،پیرزنیکهروبهموتاستوکدخدابهفکر

افتادهکهبرایدرمانبهشــهرببردش؛درنهایت،زندرشهرمیمیردوپسرشدرشهرگممیشود.امانکتهایکه

دراینداستانجلبتوجهمیکند،همانبحثتقدیسوتحبیبفقراوتحقیرونفرتازاغنیاست.درحالیکهدکتر

بیمارســتانمردیبداخالقوبددهانوصفمیشــودکهدایمدرحالتحقیروتوهینبهدیگراناست،سیهروزان،

ازدربانبیمارســتانگرفتهتارانندهایکهکدخدارابهشــهرمیرساند،همهوهمهبدونهیچچشمداشتمادیبه

یاریهمدیگرمیشتابند.

تقابل با مذهب: داســتاندوم،قصةمرگروحانیدهاستوتالشمردمبیلبرایکفنودفناووآوردنروحانی

دهمجاوربرایانجامامورشرعی.عالوهبرمواردیماننداشارهبهوجودبیماریهایمسریدرروستاهایآنروزگار،که

نوعیدهانکجیبهحکومتاست،وانتقادازباورهایمذهبیمردمکهدربرابربیماریبهخانة»گداخانم«پناهبردهو

دخیلبستهاند،بهنظرمااینداستانمیتوانددارایدرونمایهایمهمترازاینهاباشد؛شایدبتواناینداستانرانمادی

ازآرزویاتمایلیاباورنویسندهبهمرگروحانیتدرجامعةایراندانست.چنانکهگفتهشد،درآغازاینداستان،روحانی

بیلمرده،درپایان،روحانیدهمجاورهممیمیردوجالبآنکهپسرهایآنهاکهبایدنقشپدررابرعهدهگیرند،هر
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دودلدرگرویعشقدختریبستهاندوبهشهررفتهاند)نکاتیکهقرینهبودنآنهابرایدوروحانی،احتمالتصادفی

بودنشــانراکمرنگترمیکند(.میتوانایننکتهرانشــانبارزیازدینستیزیافراطیروشنفکریآنروزهایایران،

تحتتأثیراندیشــةچپ،دانست.همچنیندراینداستان،شخصیتیهستبهاسمننهفاطمه،پیرزنیبیچیزونادار،

کهبهبهانةپراشتهابودن،تهماندههایغذایبیمارستانراباهزارمنتبهخانهمیبرد،امادرحقیقتآنهاراشبها

بهگداهایگرسنهمیبخشد.شخصیتیکهخودشاهدیدیگربرتقدیسفقراست.

تقابل با مذهب: داســتانســومروایتگردورانیازقحطیدربیلاســت.درورایاینداســتانبهظاهرساده

میتواناندیشةانقالبیمهمیراسراغکرد.دررویاروییباقحطی،آدمهادودستهمیشوند،دستةاولکسانیاندکه

مؤمنترندوبهدعاخوانیونوحهخوانیرومیآورندودستآخرتنهاچیزیکهنصیبشانمیشودالشةبادکردةیک

االغاستودستةدوم،بازیرپاگذاشتنارزشهایمذهبیجامعه،بهدهاتاطرافکهداراترندوچیزیازغذاهاشان

بهآناننمیدهنددســتبردمیزنندوهرباردســتکمچندمرغگیرشانمیآیدکهگرسنهنمانند.میتواندرورای

اینقصهتوصیةکنارگذاشتنمذهب،کهدرتفکرچپحافظمنافعطبقةمسلطاست،واقدامانقالبیبرایرسیدن

بهحقخودرادید.

مسئلة فقر:داستانچهارمهمانداستانمعروففیلمگاواست؛مشدحسنروستاییاهلبیلاستکهیکگاو

دارد،گاویکهبرایاوهمهچیزاست،نمادهویتوتمامداراییاوهمینگاواست.یکروزکهمشدحسنبهمسافرت

رفتهاست،گاوشبهعلتینامعلوممیمیرد.وقتیمشدحسنازشهربازمیگرددوازماجراآگاهمیشود،دیوانهمیشودو

خودشرابهجایگاوشمیپندارد.درنهایت،مشدحسن،درحالیکههموالیتیهایشدرراهبردنشبهشهربودند،ظاهراً

کشــتهمیشود.مفهومازخودبیگانگی)البتهنهدرپیتهیشدنکارازروحبلکهدرنتیجةفقرشدیدوتقلیلشخصیت

انسانبهداراییهایش(وهمچنینانتقادازفقروزندگیمشقتبارروستاییانرابهروشنیمیتواندراینداستاندید.

تقابل با مذهب: درداستانپنجم،عباس،ازمردمبیل،سگولگردیراپیدامیکندوبهاودلمیبندد،مردمده

دشــمنیعجیبوبیعلتیبااینسگپیدامیکنندودرنهایت،جعفر،پسریشریرازاهالیده،بهبهانةنجسبودن،

سگرابهطرزدلخراشیمیکشد.میتواناینداستانرانیزبهنوعیانتقادازدیندانست.چراکهدین،اگرنهعلتاصلی

نفرتمردمازاینسگبیگناه،دستکمعاملمشروعیتبخشبهآزاراوازسویمردمدهاست.

تقابل با مذهب: داستانششمداستانیاستکهتحقیرمذهبتاحدافراطدرآنپیداست.دراینداستان،عدهای

ازمــردمدهژنراتــوریرادرجادهپیدامیکنندوآنرابهجایامامزادهمیگیرنــدوبهدهمیآورندوبرایشضریحی

میســازندوبهزیارتشمشغولمیشوند.درآخر،سربازهایآمریکاییژنراتورراپیدامیکنندوباخودمیبرندومردم

حاال،بدونژنراتور،بازروضهمیخوانندوگریهمیکنند.

تضاد طبقاتی: درداستانهفتمهممانندداستانچهارم،یکیدیگرازاهالیمحلمسخمیشود.موسرخه،پسری

ازاهالیبیلکهدرداستانهایپیشینبهعنوانپسریشوخوشیطانمعرفیشده،دراینداستان،دچاربیماریجوع
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شدهوازهویتانسانیخودشخارجمیشود.درآخر،اهالیروستا،مانندتمامداستانهایدیگریکهدرآنهایکیاز

بیلیهابهمرضیدچارشده،اورابهشهرمیبرند)تمامامکاناتبرایشهراست(،امامردمشهربدترازمردمروستابااو

برخوردمیکنندوجایتهماندةغذاونانوپیاز،موشمردهجلویاومیاندازندواوراباجانوریاشــتباهمیگیرندکه

چندیپیشازفاصالببیرونآمده.بهویژه،همینصحنةنهاییاینداســتانرامیتواننمادیازشدتتضادطبقاتی

دانستکهدرایرانآنروز،بهشکلتضادشهروروستا،رخنمودهبود.

تقابل با مذهب: درداستانهشتم،اسالم،عاقلهمرددهکههمیشهمشکلگشایاهلمحلبوده،بهمجلسعروسی

دههمسایهدعوتمیشودوپسازبازگشتازآنجا،بهجرممستیوباتهمتناروایرابطةنامشروعبایکیازپیرزنان

آنده،کهجعفردردهپخشکرده،ازدهطردوبهولگردیدرشهروجنونکشیدهمیشود.فراموشنکنیمکهجعفر

همانکسیاستکهپیشازاینسگعباسرا،بهبهانةنجسبودن،کشتهاست،گماننمیکنیماشارهبهنگاهمنفی

بهدیندراینداستانالزامیباشد.

ج( محمود دولت آبادی
دولتآبادیدر1319دردولتآبادســبزواربهدنیاآمد.خانوادهاشزندگیســختیداشتندوازهمینروازکودکیبافقر

آشناشد.همدرکودکیدرروستاوهمدرجوانیدرشهر،زندگیایسختوکارهایزیادیرابرایگذرانمعاشپشت

ســرگذاشــت.شایدهمینزندگیسخترابتوانآغازگرگرایشاوبهاندیشةچپوتجسماصلیآندرجامعةآنزمان،

حزبتوده،دانست:»آدمتاوقتیناچارنباشدشبهادرکنارخیابانگرگانبخوابد،نمیتواندحدودبیمسئولیتیمحیط

اجتماعیرانسبتبهفرزندانخوددرککند....«]25،ص205[.همچنینبهنظرمیرسدکهرژیمشاهنیزباورداشتکه

اوبهاندیشةچپگرایشداشته،چهبااینکهعضوهیچیکازتشکلهایسیاسی،ازجملهحزبتوده،نبوداورابهجرم

اینکهخوانندةمحبوبحزبتودهاست،بازداشتوبرایمدتیزندانیکرد:»دربازجوییبهمنگفتهمیشدکهچراوقتی

برایدستگیریافراد،واردهرخانهایمیشویم،کتابهایتورادرقفسهمیبینیم؟....بههرصورتاتهاممنهمینبود:

...کمونیستعارف.«]25،ص221[.

یافتنگرایشهایچپیدرداســتانهایاوکارســختینیســت،ازاولینداســتانچاپشــدهاش،تهشب،تا

داســتانهاییمانندآوســنةباباســبحانویارمانهاییمثلکلیدر،جایخالیســلوچوروزگارسپریشدةمردم

سالخورده،همهوهمهحولیکمحوراصلیدورمیزنند:»داستانزندگیبیچیزان«.دراینمقاله،دورمانکلیدر

وجایخالیســلوچتحلیلمیشود،کهالبته،بهعلتحجمزیادایندواثر،بهارائةخالصهایبسیارکوتاهوتحلیلی

کلیازایندواثراکتفامیکنیم.

کلیدر:کلیدررمانعظیمیاســتکهدرمدتزمانینزدیکبهپانزدهســالنوشــتهشدهاست.قهرماناصلی

داســتان،گلمحمد،چادرنشینیاستکهپسازناکامیهایبسیاروآزارهایفراوانحکومت،بههمراهدوبرادرش،
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دربرابرحکومتمحلیقدعلممیکندوبهاصطالحیاغیمیشود.میتوانبهاجمالگفتکهدرونمایةاصلیداستان

عصیاندربرابرساختارحاکموظلمحاکمانخودکامهاستواینبهخوبینشاندهندةگرایشچپینویسندهاست.

قرینههایدیگریهممیتوانبراینادعایافت:منفورترینشــخصیتهااربابهاهستند،ازبابقلیبندار،مباشرده

کهپســرششــیداتمامزنهایدهراازراهبهدرمیبرد،گرفتهتاآالجاقی،ارباببزرگکهگلمحمدراآلتدست

خودشکردهوپســرش،جلیل،کهدریکصحنه،بهراحتیگوشنادعلی،جوانپریشــانحال،رامیبرد.اربابهاو

نزدیکانشــانهمهموجوداتینفرتانگیزوظالماندو،درمقابل،عامةمردم،هرچندآدمهاینابابیهمبینشــاندیده

میشود،باچهرههاییمانندنادعلیشوریدهدل،قربانبلوچ،گودرزپهلوانوباالترازهمهخودگلمحمدوبرادرهایش

کهبیپروادرمقابلزورمیایستند،تطهیرمیشوند.اماشخصیتاصلی،کهشایدبتواناورانماددلبستگینویسنده

بهحزبتودهدانســت،ستاراست،جوانیشهریکهعضوگروهیسیاسی)کهجزحزبتودهنمیتواندگروهدیگری

باشــد(است.میتواندراینشــخصیتدیدکهدولتآبادی،هرچندفعالیتحرفهایسیاسیوگروههایسیاسیرا

چنداننمیپســندد)امریکهدرزندگیشــخصیخودشهمنموددارد(،عضوهایردهپایینحزبیمانندستاررا

برایروراســتیوصداقتشــانمیستاید.ستاردرنهایت،بیآنکهمجبورباشــد،درکنارگلمحمدمیماندوپساز

آنکــهگلمحمدبرادرمیخواندش،بههمراهاووبرادرهاوهمســراولش،زیــور،دردرگیریباحکومتقهرمانانه

شهیدمیشود.

دراینداســتان،شــواهدمهمازضدیتبامذهبنیزیافتمیشود.اواًلاینکهدرمیانشخصیتهایپرشماراین

داســتان،هیچجاروحانیایباشــخصیتمثبتدیدهنمیشود.شایدمهمتریننماددیندرداستانماهدرویشباشد،

درویشیدورهگردکهدلبهخواهرگلمحمدمیبنددوبااوفرارمیکندودرنهایتدرهماندهبندارساکنمیشودو

خودشنوکربندارمیشودوزنشخدمتکارخانةاو.ماهدرویشنمادذلتاست،اولاینکهدرمقابلسرداربلوچ،جرأت

نمیکندجایبنداررالوبدهدودوماینکهزنشبامردانیازجملهشیدا،پسرجوانبندار،رابطهبرقرارمیکندواوهیچ

واکنشینشاننمیدهد.

جای خالی سلوچ:اینکتابشایدبیشازهرکتابدیگردولتآبادی،درپیدغدغةسیاسیخاصینوشتهشده

باشد.جایخالیسلوچداستانزندگیخانوادةمردروستاییفقیریاستبهنامسلوچکهدرپیسیاستهایاصالحات

ارضیانقالبسفید،مانندبسیاریدیگرازروستاییانایران،بیچیزترازپیششدهو،بهناچار،عاجزازخرجخانه،به

مکانینامعلوممیگریزد.درغیاباوخانوادهاشازهممیپاشد.زنش،مرگان،بهقرضکردنازاینوآنوخردهکاری

برایمردمدهناچارمیشــودو،درماندهازخرج،دختربچهســالش،هاجر،رابههمســریمردیمیانسال،علیگناو،

میدهدودرنهایتابراو،پسرسلوچ،میرودکهشوفرتراکتورمیرزاحسنشود،کسیکهطرحیبهبانکدادهتابتواند،

بایکپارچهکردنخردهزمینهایآدمهایده،وامکالنیبگیردوبهجیببزند.مرگانازفروشزمنیشسربازمیزندو

درنهایتابراو،مسحوراسکناسهاوهیبتتراکتورمیرزاحسن،روزشخمزنیزمینهادرمقابلمادرشمیایستد.برای



15

 مرود  میب ا و س ههسمن، هس ا ج، هم ا 1 نم  س نمهعما 2ما1

کوتاهکردنکالم،دوگفتارازمرادرانقلمیکنیم.مراد،درعینناداری،هرگاهبتواندبهکمکمرگانمیآیدودرعین

حال،ازسایرروستاییان،آگاهترهمبهنظرمیرسد.

استثماردهقانان:مراد:»البداینپولها)پولتراکتور(یکجوریبایدازرویهمینزمینهافراهمبیایددیگر،نه؟

ببینپولزحمتکشیمابهجیبکیمیرود!«]17،ص233[.

انتقادازطرحتقسیماراضی:دراینگفتار،شایدبتوانیمچکیدةدیدگاهمنفینویسندهدربارةطرحانقالبسفیدرا

ببینیم،طرحیکهبهنظراو،حاصلیجزسیهروزیبیشترمردمنداشتهاست.مراد:»زمینهامانرا؟!هههههه؛زمینها!

یکجــوریمیگوییزمینهاتانکهانگارهرکدامازمایکششــدانگیراواگذارکردهایم!آخرکدامزمین؟......اگرمیرزا

حسنهمپیدانمیشدکهاینکرایةماشینرابهمابدهد،خودمانوامیگذاشتیمشومیرفتیم.آخربههرتکهازخاک

خداکهنمیشودگفتزمینزراعت!تازهمیرزاحسنهمبهنیتزراعتاینزمینراازمانخرید.اویکپهنةبیابانالزم

داشتتانشاننمایندةکشاورزیبدهد....«]17،ص353[.

د( علی اشرف درویشیان
درویشیاندرسال1320درکرمانشاهبهدنیاآمد.زندگیسختیداشتوحدودیازدهسالدردهاتکرمانشاهبهمعلمی

پرداختکهخودعاملدیگریدرگرایشاوبهفعالیتسیاسیونفرتازوضعیتحاکمشد.درسال1350،درکرمانشاه

بهعلتنوشتنمجموعهداستانازاینوالیتدستگیروپسازهشتماهآزادشد.دوماهبعد،درتهراندوبارهدستگیرو

برایهفتماهبهزندانافتاد.بارسومدراردیبهشت1353دستگیرشدکهاینبارزندانشتاپایانحکومتشاهنشاهی

بهطولانجامید.ازآثاروی،بهبررسیرمانمهمسالهایابری،ودومجموعهداستانازاینوالیت،کهگفتهشدبهعلت

نوشتنآنبهزندانافتاد،وآبشورانمیپردازیم.

سال های ابری:سالهایابریرامیتوانشــرحزندگیدرویشیانازسالهایآغازینکودکیتاانقالباسالمی

دانست.داستانحولمحورشخصیتیبهناملطیفمیچرخد.نامیکهدرویشیاندرچاپنخستینمجموعهداستانش،

ازاینوالیت،بهعنوانناممســتعارخودبرگزیدهبود.لطیفدرخانوادهایبسیارفقیردرکرمانشاهزادهمیشود.پدرش

تقریبًاهمیشهبیکاراستوخانوادهباکمکمادرومادربزرگ،بیشتراوقاتبهسختی،میتواندشکمخودراسیرکند.

بعدهالطیفمعلمروستامیشودودرپیچندباربازداشت،بهزندانیطوالنیمدتمحکوممیشودودرآخرباانقالب

اسالمیاززندانآزادمیشودوکتاببهپایانمیرسد.بهجزموضوعخودداستان،کهبیانگردغدغةنویسندهراجعبه

زندگیاقشارمحروماست،نشانههایبسیاریازتسلطتفکرسوسیالیستیدرایناثرمیتوانیافتتاآنجاکهبسیاری

اوقاتدیالوگهاییکهنویسندهدردهانشخصیتهامیگذاردبهاعالمیههاییسیاسیشبیهشدهوهمیننکتهازقوت

اثرکاستهاست.درمورداینداستانبایدبهایننکتهاشارهکردکههرچندتاریخانتشارآنپسازانقالباسالمیبوده

است،تقریبًاتماماینداستان،تکهتکههاییاستازمجموعهداستانهایاوکهپیشازانقالبچاپشدهبود.
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اســتثماردهاتیهابهدســتتاجرفرش:»پدرشانتاجرفرشاست.فرشهایدهاتیهاراکههرسالهمیبافندبه

قیمتارزانپیشخرمیکندوخودشسهباالمیفروشد.دهاتیهاهمناچارنددرشقزمستانکهآذوقهشانتهکشیده

وگرسنهماندهاند،زحمتخودوخانوادهرامفتومسلمبفروشند.«]13،ص233[.دراینمتن،پیشزمینههایذهنی

جهانبینیسوسیالیسموبهرهکشیصاحبسرمایهازکارگرفاقدسرمایه،کهدردهاتایرانبهاینشکلمتبلورمیشود،

بهخوبیروشناست.

درفرازیدیگر،نویســندهبالحنیتأثیرگذاربهانتقادازمتنکتابهایدرسیمیپردازدو،غیرمستقیم،نظریة

تسلططبقةصاحبقدرتبرفضایفکریجامعهرابیانمیکند:»دلهرةشنبهدردلماست.آنهمهمشقوجدول

ضربومعلمنامهربانکهمســئلههاییســختمیگوید.ازتاجرهایفرشفروش،روغنفروشوپارچهفروش،هیچ

وقتنمیگویدحمالیبودکهفالنمقدارباربرداشــت.زنرختشــوییبودکهروزیچندتشترختمیشست.«

]13،ص606[.

دربخشیدیگر،سلیم،داییکوچکترلطیف،کهازاعضایحزبتودهاستواوستکهبعدهالطیفرابهاینسو

گرایشمیدهد،ازنظموانضباطوسلسلهمراتبحزبیسخنمیگوید.دراینبخش،لحنراویبهگونهایبیطرفانهو

یاحتیضدایننظموانضباطحزبیاست.کمیپسازکودتای28مرداداستوسلیمدرپاسخبهاینسؤالکهچرا

اعضایحزبکارینمیکنندمیگوید:»ماخودمانهممنتظردستورهستیم،همهچیزآمادهاست.رفقاهمهمسلحاندو

برایحملهفقطمنتظریکاشارهازباالهستند...مندرحزبیهستمکههمهچیزشروانضباطوسلسلهمراتباست.«

]13،ص1071[.امادرادامةداستانمیبینیمکهحزببهنوعیتقدیسمیشودوداییسلیم،کهازهمینقوانینحزبی

سرمیپیچد،متهممیشود.سلیم،کهازحزبدلبریده،بهاسالمگراییرویمیآوردوتقریبًابهتندروینزدیکمیشود

ودربخشیازقصه،خانوادةلطیفراازخانهاشبیرونمیکند.

دربخشــیدیگرازداستان،دریکیازهماندیالوگهایشبیهبهمانیفستسیاسی،اعتراضیکدهاتیفقیربه

ســاختارطبقاتیراشاهدیم:»ایرانمثلســفرهایاستکهسهجورغذادرآنگذاشتهباشند.چلومرغبرایپادشاهو

دربارورئیسورؤساســت،نانوســبزیاشمالمردممیانهحالواهلادارهاست.نانخشکشهمنصیبمارعیتها

شدهاست.«]13،ص1217[.

ودراواخــرداســتان،راویدرلوایگفتوگویلطیف،زندانیسیاســی،باپدرشکهخانــوادهرارهاکردهوبه

شیرازرفته،دینیراکهبهابزارتسلططبقةحاکمبدلشود،متهممیکند:»ببین.اینسلطانمثلچوپاناستبرای

گوسفندان،صاحبمااورابرایماچوپانکردهاست.ماگلهاشهستیم،هرچهدلشبخواهدمیکند.«]13،ص1505[.

آبشوران:اینکتابازمجموعهداستانهایدرویشیاناستکههمةداستانهایآنجزییازبخشهایگوناگون

رمانســالهایابریاند.آبشوراننامگندآبروبازیاستدرکرمانشاهکهاطرافآنمحلزندگیفقیرترینقشرمردم

اینشهربودهاست.همةداستانهایاینکتابنیزدربارةزندگیمردمفقیراطرافاینروداست،ازمیانآنهامیتوان
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بهمواردزیراشارهکرد:دوباردراینکتابشاهدسیرتقسیمخوشبختیازباالیشهربهپایینشهرهستیمکهبازبانی

نمادینازآنســخنگفتهمیشــود،اولسیلاستکهازباالیشهربهراهمیافتدوکثافتوآشغالهایباالیشهررا

برایمردمفقیرحاشیةآبشورانبهارمغانمیآورد:»نقبهاتویآشوراخالیمیشدند،زبالههارادرآشورامیریختند.از

باالیشهرهمینطورکهپایینمیآمد،بارشرامیآوردتابهدرخانهیمامیرسید.همةبارشرارویگردةماخالی

میکرد.«]15،ص6[،ودیگریسیرنوراست،شایدنمادامکانات،کهازشمالبهجنوبشهر،کمتروکمترمیشودتا،

درنهایت،محومیشود:»ازدورچراغهایشهرچشمکمیزدندوهمانطورکهبهپایینشهرمیرسیدندکمنورترو

ریزترمیشدند،تامحلةماکهتاریکتاریکمیشد.«]15،ص39[.

دربخشدیگریازاینکتاب،راوی،بازهمدربیانیشعاری،بهابرازانزجارازمرفهانبیدردمیپردازد:»اینجیغها

همیشــهتاابدمرابیدارنگهخواهدداشــتومرابرضدآنکههمیشهخرجشآمادهاست.آنکهشکمشمثلزالوپر

استوکارینمیکندکههمهخرجیداشتهباشند،خواهدشوراند.«]15،ص65[.

از این والیت:درونمایةهمةداستانهایاینکتابرانیز،مانندسایرآثاروی،دردورنجفقراتشکیلمیدهد.

ازمیانآنها،داستان»سهخمخسروی«کهدرآنمردیدهاتیحاکماندولتیرابهبهانةیافتنسهخمخسروی

ازطالبهخانهاشمیبردودرآنجاجســدازســرماکبودشــدةکودکانشرابهآنهانشانمیدهد،نمادیآشکاراز

اعتراضبهحاکماناســتوفریادپیرمرد،کهداســتانباآنبهپایانمیرســد،فریادنویسندهاستدراعتراضبه

حاکمیتپولپرســتی:»مگربرایطالبهخانههایمابیاین،مگربرایخمخســروی.«]14،ص18[.درداســتان

»تیشه«نیز،یکمالمکتبیحقیککارگررامیخورد.کارگرتیشةمالرابیرونازخانهمیبردوپنهانمیکند،اما

مال،بیآنکهکارگربفهمد،تیشــهرابرمیداردودرنهایتبهاومزدکمیمیدهدوکارگربهاینخیالکهتیشــهرا

برداشــتهبهآنراضیمیشــود.تیشهآنجاییکهکارگرمخفیکردهنیستومال،ازپشتدیوار،بهاوکهالیزبالهها

دنبالتیشهمیگرددمیخندد.نیازبهگفتننیستکهاینداستانرانیزمیتوانتحتتأثیرتقابلباورهایحزببا

روحانیتدانست.

نتیجه گیری
اینکهادبیاتداســتانیایراندردرخشــانتریندورانخود،یعنیسالهایپسازکودتاتاانقالب،ونیزبرجستهترین

نویســندگانآنتحتتأثیرحزبتودهبودهاندنکتهمهمیاســتوتاکنونادبیاتایرانکمترازاینزاویهبررسیشده

اســت.همچنینبرخیازآثاربررسیشدهدراینمقاله،موضوعمهمترینوتأثیرگذارترینفیلمهایفارسینیزبودهاند.

یعنیبخشمهمیازآثارادبیوهنریایرانتحتتأثیرآموزههایمارکسیســتیوتودهایبودهاســت.شــواهدنشان

میدهداینرویهتامدتیپسازانقالبنیزادامهداشــتهاســت.بازخوانیتاریخادبیاتایــران،ازاینمنظر،میتواند

تفسیرهایروشنتریازایندورانمهمادبیاتبهدستدهد.نکتةدیگربررسیتأثیرباورهایمارکسیستیدرادبیاتو
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جامعةایراناست،کهخارجازموضوعبررسیاینمقالهاست،ولیتوجهبهآن،میتواندریشةبرخیمشکالتاساسی

درادبیاتوجامعهرانشاندهد.

برخیموارددیگرنیزمیتواننددرمطالعاتبعدیموردتدقیقبیشترقرارگیرند،ازجملهبررسیتأثیرفقربرادبیات

ایننویسندگان.ازچهارنویسندةموردبررسی،جزجاللآلاحمد،مابقیدرفقرروزگارگذراندهاندواینامراحتمااًلدر

گرایشآنهابهحزبتودهوادبیاتمتأثرازآنمؤثربودهاســت.همچنینتأثیراوضاعسیاســینیزقابلبررسیاست.

موضوعاتیچونکودتای28مرداد،اختناقرضاشــاهی،وحتیسکوتنویسندگاندربرابرقیامپانزدهخرداد)آنگونه

کهدرابتدایکتابدرخدمتوخیانتروشــنفکرانجاللآلاحمددیدهمیشــود(وتأثیرآنهابرتغییراتدرادبیات

فارسیاچشمگیراست.

منابع
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صص70-62.
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وموافقان«.مجلةجامعهشناسيایران،دورةدهم،شمارة1،صص137-99.

جوادی،حســن)2011(.»یادماندههایمنازغالمحسینساعدی«.ســایتخاطرات.]دیدهشدهدر12خرداد.12

27/01/2011/Khaterat.net]1390

درویشیان،علیاشرف)1370(.سالهایابری.تهران،اسپرک.چاپدوم..13

----------)1356(.ازاینوالیت.تهران،شبگیر..14

----------)1354(.آبشوران.تهران،شبگیر..15
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فریاد،فریدون؛چهلتن،امیرحســین)1380(.مانیزمردمیهستیم:گفتگوبامحموددولتآبادی.تهران،چشمه..25

چاپسوم.

فوران،جان)1377(.مقاومتشــكننده:تاریختحوالتاجتماعيایرانازصفویهتاسالهايپسازانقالباسالمي..26
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