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چکیده
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مقدمه
ادبیات به عنوان محملی براي شرح وقایع و تحوالت یک جامعه در طـول تـاریخ تمـدن انسـانی     

اجتمـاعی را بـراي اروپـا از اوایـل     - آغاز ادبیات با کارکردهاي سیاسی«در این میان . مطرح بوده است
تـوان  خواهی و انقالب مشروطه مـی با پدید آمدن افکار مشروطههمزمانقرن هیجدهم و براي ایران 

نویسـان در  آثـار داسـتان  ویـژه به، متون ادبی ایرانی بارهدر همین ؛)27: 1387وحیـدا،  (»در نظر گرفت
کـه تعـاریفی جدیـد از    (و رخدادهاي ناشـی از آن  ایرانی با پدیده تجدد ۀیکصد سال اخیر که جامع

هاي تبیین و توصیف مطالبـات  ین قالبترمهممواجه است، یکی از ) دهدهستی و انسان به دست می
ر از فرهنگ غـرب اسـت، بـا پـرداختن بـه      تأثادبیات این دوران، که م«. مردم این سرزمین بوده است

پرسـتی، نقشـی متفـاوت بـا نقـش      د، خرافات و موهـوم ترین مسائل اجتماعی و انتقاد از استبدامبرم
در ایـن میــان شـاید بتـوان یکــی از    .)17، 1387: میرعابـدینی (»گیـرد ادبیـات اشـرافی بـر عهــده مـی    

تحوالت سیاسی اجتمـاعی معاصـر جامعـه ایـران را کـنش طبقـاتی بـین        درهاترین مشکلهاساسی
از گیري بنیادهاي سیاست عملی در ایـران  لآن بر شکیرتأثقشرهاي فرودست و فرادست از یکسو و 

هـاي مختلـف سیاسـی، اجتمـاعی،     این کنش طبقـاتی اثـر خـود را در سـاحت    . دانستسوي دیگر 
در حوزه ادبیات داستانی نیـز کـنش متقـابلی بـین     . جامعۀ ایرانی گذاشته استاقتصادي و فرهنگیِ
. وجود داشته استگیري این تحوالت این متون در شکلیرتأثتحوالت اجتماعی و 

ر از برخـی دالیـل،   تأثرسد ممینگاهی گذرا به ادبیات داستانی ایران در دوره معاصر به نظربا
هاي مختلف اجتماع در گفتمان مسلط ادبیات داستانی وجود اي از رابطه، طبقات و الیهتلقی ویژه

از غرب رانـده شـده و   یی که هنوز خاکستر جنگ دوم جهانی گرم است، فاشیسم هاسالدر «. دارد
هاي غربی و سوسیالیسم شرقی موجب مباهـات و فخـرورزي اسـت،    این پیروزي براي دموکراسی

کند تا در سایه آن هم خـود را مطـرح کنـد و هـم     روشنفکر ایرانی عامل و بهانه جدیدي پیدا می
بارزه بـا  سوسیالیسم است که سوداي م،آن عامل. هاي مردم خویش رااي از دردها و محنتگوشه

م سـ اندیشـه سوسیالی .)246-245: 1390امینی، (»پروراندفقر و اختالف شدید طبقاتی را در سر می
ترین چارچوب فکري مطـرح در جهـان اندیشـه آن    مناسب،براي نویسندگان و روشنفکران ایرانی

بـراي  «اس بر این اسـ . تحلیل مناسباتی طبقاتی در ایران پرداختروز بود تا بتوان به کمک آن به
هـاي ادبـی و هنـري مـدرن بـا جانبـداري       بار در ایران مبانی نظري و اصول برخی از مکتباولین

: 1390خسـروپناه، (»گرایی انتقادي و رئالیسم سوسیالیستی، مطرح و تبلیغ شـد طبقاتی، یعنی واقع
.شتادبیات داستانی، گذاویژهبهات عمیق خودش را بر عرصه ادبیات ایران یرتأثو )199

هاي این کنش طبقاتی که در ادبیات داستانی دوره زمانی بعد از کودتـا نمـود  از جمله ویژگی
بسیار زیادي در آثار نویسندگان ایرانـی داشـته، بـه دسـت دادن روایتـی جانبدارانـه و حقـانی از        
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بـراي  بـاره در همـین  . هاي پایین جامعه در مقابل روایتی تیره و تار از طبقات فرادست اسـت الیه

جـا تنهـا   ، زحمتکشان، همههاداستاندر این «تصویر مخدوش و ظالمانه از روابط بین این طبقات 
»هستند و مورد ستم، و استثمارگران، متحدند و تمام عوامـل قـدرت را در اختیـار خـویش دارنـد     

یی و ضد کارگر و ضد روسـتا ،گرایان، طبقه مرفّهو در چنین فضایی براي چپ)278: 1353مؤمنی، (
.)112: 1993آبراهامیان، (هاستعامل نفوذ امپریالیست

رغم همـۀ اخـتالف   توجه افراد این گروه، علی«ر از این نگاه، در کلیت جریان روشنفکري تأثم
نظري که میان آنها وجود داشت، معطوف دگرگون ساختن جامعه در جهت منافع اکثریـت مـردم   

بارشـان اعتبـار و   بق پیش فرضی نظـري، زنـدگی مشـقت   عادي و عمدتاً محرومِ جامعه بود که، ط
بـر اسـاس ایـن    . بخشـید جایگاه تاریخی و اخالقی برتري، در مقایسه با اقلیت مرفه، به آنـان مـی  

»تر جایگزین جامعۀ فاسد موجود گرددتر و عادالنهتر، عقالنیدیدگاه، در نهایت باید دنیایی انسانی
غلبه با مضـامینی بـود کـه همـواره     ،در ادبیات داستانی این دورهبر این اساس.)3: 1389قیصري، (

، و در افرادي از طبقات پایین و محروم جامعه و در مقابل طبقات بـاال هسـتند  هاداستانقهرمانان 
. هاي پایین جامعه استاین میان لفظ مردم نیز در ادبیات ایران نوعی تلقی از الیه

هـاي مختلـف   ی بر این نوع نگاه و تلقی به طبقات و الیـه گیري کنش طبقاتی مبتنچرایی شکل
در ایـن میـان   . اسـت اي است که تمام تالش این مقاله در جهت پاسـخ دادن بـه آن   اجتماع، مسئله

،تر و همچنین روشن نمودن موضـوع بـه آثـار رضـا براهنـی     تر و دقیقمطالعه و سنجش علمیبراي
ضرورت رجوع به آثار براهنی نه تنها ناشـی از  . شودخته مینویسنده، شاعر و منتقد شهیر ایرانی پردا

گیرد کـه آثـار او   بدیل او در ادبیات داستانی ایران است، بلکه از این واقعیت سرچشمه میجایگاه بی
بیشـتر آثـار   . اسـت کنش طبقاتی در ادبیات داسـتانی ایـران   ۀاندیشهاي قابل تأملِگاهیکی از تجلی

- ها و رشـادت اشعار و آثار تحلیلی و انتقادي براهنی مملو از ذکر جانفشانیداستانی و حتی بخشی از

، امـا در مقابـل، ایـن طبقـات بـاالیی      دهنـد هایی است که افرادي از طبقات محروم صورت میطلبی
.ندشوهستند که در حوزه سیاسی و اجتماعی و فردي دچار مفاسد اخالقی و رفتاري می

ترسـیم  خـوبی بـه ،رازهاي سرزمین مناهنی در رمان مهم خود، شاهد مثال این مسئله را بر
کند او در این داستان همواره در توصیف طبقـه اشـراف، پـرده از فسـاد حـاکم در میـان آنهـا        می

گـاه فریفتـه ثـروت و    اند هـیچ دهکرهاي مردم است که سعی دارد و در مقابل ستایشگر تودهبرمی
یی که بین دو شخصـیت اصـلی داسـتان    وگوگفتانش در قدرت نشوند؛ براهنی در بخشی از داست

نوع روابط طبقات فرادست و فرودست ایرانـی بـا   ةیعنی یک گروهبان آمریکایی و مترجمش دربار
متـرجم  .کشـد به وضوح این نکته را بـه تصـویر مـی   ،گیردهاي حاضر در ایران شکل میآمریکایی

هـاي  ال پاسخ به این مسئله است که چرا فاحشـه ایرانی در پاسخ به گروهبان آمریکایی، که به دنب
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ها نیستند، اما دختران مقامات باال به ایـن عمـل افتخـار    تبریزي حاضر به همخوابگی با آمریکایی
شاید علتش این اسـت کـه شـرف    «: خواندتر از طبقات اشراف میها را باشرفکنند، فاحشههم می
. )17: 1387براهنی، (»ها همیشه از شرف اشراف باالتر بودهفاحشه

و شـان بـا طبقـات فرادسـت    این تلقی حقـانی از طبقـات فرودسـت و کـنش و تقابـل     براهنی 
گونـه توضـیح   ، بـدین اهللاظـل کتـاب شـعري بـه نـام     ۀرا در مقدمهمچنین تعریفش از لفظ مردم

هایی مطرح شد تحت عنـوان تعهـد   از سال چهل به بعد در ادبیات فارسی حرف و سخن«: دهدمی
ـ کالم این بود که ادبیاتی که از مـردم بِ ۀدبی که من نیز بدان سرسپردم، خالصا رد، از خـود نیـز   ب

براهنـی،  (»مردم یعنی خلق محروم از همـه چیـز  : ولی غرض از مردم بسیار روشن بود. بریده است
.)6: ب1358

طبقات فرودسـت  بهاي به این اندازه نمایانگر نگاه حماسی و حقانی اما در این میان هیچ نکته
گونـه  بـه ایـن مسـئله ایـن    که براهنی خود در میان آثارش، صادقانهزمانی. در نزد براهنی نیست

، سـعی در نـوعی معصـومیت بخشـیدن بـه      57پیش از انقـالب  ةادبیات در دورکهکنداشاره می
قـی از  براهنـی بـا ایـن طـرز تل    . اي دیگر داشته اسـت اهریمن نشان دادن عده،اي و در مقابلعده

ي پس از هاسالویژهبهجامعه و کنش همیشگی میان طبقات باال و پایین به تاریخ معاصر ایران و 
تـوان پرسـش ایـن پـژوهش را     ه فـوق، مـی  مسـئل این اساس با تکیـه بـر بیـان    بر. نگردمیکودتا
نـی  چه نسبتی بین کنش طبقاتی و ادبیات داستانی در آثار رضـا براه : بندي کردگونه صورتبدین

این است تا بـا بررسـی چهـار اثـر از آثـار براهنـی در حـوزه        وجود دارد؟ در این مقاله کوشش بر
پاسـخ داده شـود کـه کـنش طبقـاتی در ادبیـات داسـتانی رضـا         گونهاینداستان به این پرسش 

.گرایی حماسی استر از چپتأثبراهنی، م

روش تحقیق
تحقیقات ضمن مراجعه به منـابع  گونهاین. استتحلیل کیفی این مقاله،در به کار رفتهروش 

ه مـورد پـژوهش   مسئلمختلف و گردآوري مطالب و اطالعات مورد نظر، به دنبال توصیف و تبیین 
سـاعی،  (»تفسـیر ) 3تبیـین  ) 2توصـیف  )1: گیـرد میتحلیل کیفی در سه سطح صورت«هستند و 

هاي اصلی پژوهش کیفی بـه  مشخصههاي مختلف از راهبردتکثر روشی و استفاده از .)141: 1387
توان به مطالعه موردي اشاره کرد که در این پژوهش سعی بـر آن بـوده   از جمله می؛رودشمار می

.)165: 1387منوچهري، (بهره برده شود راهبرد است که از این 
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چارچوب نظري

هاي مـدرن  یشهورود اندیشه چپ به ساحت فکري ایران را باید همزمان با اولین موج ورود اند
هـاي ایرانـی از زمـان انقـالب     مارکسیسـت «در واقـع  . در انقالب مشروطیت مورد توجـه قـرار داد  

و بـه نـوعی   ) 27: 1380بهـروز،  (»انـد اجتماعی ایران فعال بـوده -در صحنه سیاسی1285مشروطه 
پـیش  ایـن فرصـت را   ،ي سیاسیهاسازمانگرا و هاي صنفیِ چپانقالب مشروطیت براي اتحادیه

در ایـن  .)641: 1988، رودینسـون (هاي خود را در ایران مسـتحکم کننـد  آورد تا بسط یابند و ریشه
هـاي متفـاوتی در بـاب    بنـدي میان متفکران و محققان مختلف بسته به دیدگاه خویش به تقسیم

بـا در نظـر گـرفتن ایـن مقطـع تـاریخی بـراي آغـاز         لـذا . اندیازیدههاي ایرانی دستمارکسیست
هـاي  نسـل اول چـپ  :هاي ایرانی را به چند نسـل تقسـیم کـرد   توان چپگرایی در ایران، میچپ

در باکو پـا بـه   1917ایرانی با تشکیل حزب کمونیست ایران تحت عنوان حزب عدالت در ماه مه 
چند تن از رهبران حزب مزبور به ایران آمـده  1299گذارند و در تابستان عرصه سیاسی ایران می

هـاي ماننـد   ین شخصـیت بدهند که در این ر انزلی، حزب کمونیست ایران را تشکیل میو در بند
کـه وجـه   )6: 1380شـوکت،  (کنند نمایندگی میرا این نسل حیدرخان عمواوغلیو سلطانزاده

هاي ایرانی را بایـد در  نسل دوم چپ.پذیرفتن از مارکسیسم روسی استیرتأثمشخصه و بارزشان 
از نیـروي سـوم  وخلیـل ملکـی  و سویکاز نفرسهو گروه پنجاه و انیارتقیمیان هگستر

در واقـع ایـن نسـل از    . دیداحسان طبريو شخصیتی چون حزب تودهسوي دیگر و همچنین 
بیست و هفت نفر از اعضـاي  «. گی گروه پنجاه و سه نفر و حزب توده شکل گرفته استدتنیدرهم

، با گردهمـایی در تهـران، تشـکیل    1316نی شده در سال جوان پنجاه و سه نفر مارکسیست زندا
آبراهامیـان،  (»را هفتم مهرمـاه اعـالم کردنـد   هیک سازمان سیاسی با عنوان بلند پروازانۀ حزب تود

بـر نـوعی   تأکیـد بـدانیم،  اگر معیار شناخت این نسل را دو شخصیت ارانـی و ملکـی  .)346: 1389
تـوان  در اندیشـه ملکـی را مـی   عمل سیاسیدارد و که در افکار ارانی ریشهمارکسیسم علمی

با شکل جدیدي «هاي ایرانی، چپاما در نسل سومِ؛قبلیشان دانستوجه ممیزه این نسل با نسل
ي سیاسـیِ چریکـی تأسـیس    هـا سازمانبدین نحو که . شویمگرایانه مواجه میهاي چپاز حرکت

المللی به نوعی مبارزه مسـلحانه  اي داخلی و بینر از فضتأثکه م) 279: 1384سپاسـی،  میر(»شوندمی
دانست که تنها راه رهایی آرمانخواهیشورشیانتوان این نسل را روي آورده و براین اساس می

ي هـا گـروه «گیـري  تـوان گفـت شـکل   در یک ارزیابی اجمالی مـی . دیدندرا در مشی مسلحانه می
براي رویارویی با رژیم سلطنتی شاه بودند هم راهی 1350و اوایل دهۀ 1340چریکی اواخر دهۀ 

در ایــن میــان، ) 29: 1380بهــروز، (»ارزیــابی و تجربــه در صــحنۀ سیاســیهــاســالو هــم نتیجــۀ 



...همزددوا، شماره نظريسیاستپژوهش /126

هاي چریکیی همچون هاگروهان جوان گذاربنیانپردازان این نسل را باید در ترین نظریهشاخص
ماننـد  هـاي مسـتقلی  سـت مارکسیو مسعود احمـدزاده ، امیرپرویز پویان، فدایی خلق

ي چریکـی  هـا گـروه ، کادرهاي نخستین و طرفداران اغلبکه کردوجوجستیانعمصطفی شعا
. بودندزیرزمینی 

هاي ایرانی هستیم کـه  ما به دنبال نسلی از چپمقالهاما در این میان بر اساس طرح کلی این 
اند، نسلی که در میانـه  گرفتهاردر طول تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر ایران کمتر مورد توجه قر

از ایـن  جسـتار در این . اندکمتر به چشم آمده،میدان مبارزه بوده و به دلیل سبک و مشی مبارزه
شود که چارچوب نظري این تحقیق بر اساس این نظریه نام برده میفرهنگیچپنسل با عنوان 

آیـد بـا دیگـر    عنـوانش بـر مـی   ي که ازطورهمانفرهنگی وجه تمایز چپ. بندي استقابل مفصل
ي بعـد از شـهریور   هـا سـال در . کردوجوجستاش هاي ایرانی را باید در مشی و سبک مبارزهچپ

ي بعد از کودتا که دولت تمـام انـرژي   هاسالبیست با توجه به فضاي باز سیاسی حاکم بر ایران و 
ته از فضـاي عمـومی کـه    ناخواسخود را صرف بستن فضاي سیاسی کرد و از سوي دیگر به نوعی،

هژمـونی اندیشـه   یرتـأث جوالنگاه ادبیات و هنر بود غافل شد، نسلی از نویسندگان ایرانـی، تحـت   
دست به تولید آثاري در حوزه ادبیات زدندکه این متون بازتابنده فضاي سیاسی و اجتمـاعی  ،چپ

باز نشـریات ادبـی   اندیش جامعه ادبی از فضاياعضاي اجتماعی«. و فرهنگی مسلط آن دوره است
هـا و دانشـجویان داشـتند بیـان     هایی را که در گذشته چریـک استفاده کردند تا بعضی از شکایت

گرفتنـد محـروم بودنـد از    ها و امکاناتی که آن دو گروه دیگر از آن بهره مـی از وسیلهنکهاآن. کنند
ابزاري بـراي تغییـر و   ادبیاتبراي آنان . کردندتنها سالحی که داشتند یعنی قلم، استفاده می

از طریق آن موضوعات سانسور، فساد، سرکوب، اسـتبداد و وضـع دشـوار    تا وسیله سیاسی شد
که در سطور باال ذکر شد وجه افتـراق  طورهمان)73: 1387بروجردي،(»گر سازندمحرومان را جلوه

ي ابـزار سیاسـی یـا    بـه جـا  )داسـتان و شـعر  (ها در استفاده از قالب ادبـی این افراد با دیگر چپ
.مسلحانه براي مبارزه بود

این مسئله است که چپ فرهنگی ایـران هماننـد دیگـر    شودغفلت از آناي که نباید اما نکته
بـاره در همـین  . اسـت هاي چپ فرهنگی در سـطح جهـانی   همؤلفر از تأثشدت مهاي چپ بهنحله

اي براي زورآزمایی با رژیم و ان وسیلهفرهنگی و ادیبان متعهد، به عنوکاربرد ادبیات از سوي چپ
پرورش آگاهی سیاسی مردم، بعضی از آنان را بـه پیـروي از رئالیسـم پیشـرو روشـنفکرانی چـون       

، پابلو نرودا، رومن روالن و ماکسیم گورکیبرتولت برشت، آنتون چخوف، نیکالي چرنیشفسکی، 
، ماننـد  اعران اجتماعی متعهـد نویسندگان و شهواداران ایرانی ایـن  . نف واداشتیایوان تورگ

نویسندگان، شاعران و مترجمانی . اي انحصاري به جناح چپ تعلق داشتندهگونبهخود آنها، تقریباً 
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، صـمد بهرنگـی، علـی اشـرف     )آذیـن بـه (، محمـود اعتمـادزاده   رضا براهنـی علوي، مانند بزرگ

بـري و فریـدون   گلسرخی، غالمحسین سـاعدي، سـعید سـلطانپور، احسـان ط    درویشیان، خسرو
مرکــب از ،ادیبــان متعهـد گـروه دیگـري از   . تنکـابنی، نماینـدگان ایــن مکتـب فکـري بودنــد    

ایـن  . اما هوادار رئالیسـم رادیکـال نبودنـد   ،گیر باور داشتندنویسندگانی بودند که به ادبیات جهت
واه هاي سرخورده، شـاعران الهـام گرفتـه از مـذهب و اعضـاي آزادیخـ      گروه بیشتر از مارکسیست

سیمین دانشـور، فـروغ   ،ثالث، صادق چوبکاحمد، مهدي اخوانلجالل آ. ادبی ایران بودندۀجامع
ایـن نویسـندگان، شـاعران و    . ایـن گـروه بودنـد   ۀفرخزاد و احمد شـاملو از جملـه افـراد برجسـت    

هنرمندان و اندیشمندان غربی مانند آلبرکامو، ارنسـت همینگـوي، هنـري    یرتأثسازان، تحت فیلم
ایـن نحلـه از   .)74: 1387بروجـردي،  (و دیگران قـرار داشـتند   سارترپلژانراسل، جیمز، برتراند

ةاي در جهـت مبـارز  هنر به عنوان وسـیله «روشنفکران چپ در این دوران معتقد بودند، ادبیات و 
.)225: 1992، والد(»گسترش یابدطبقاتی، باید توسط پرولتاریا 
کنار مفاهیم ادبـی مکتـب رئالیسـم سوسیالیسـتی کـه ایـن روش از       در این دوره است که در

اش بـه صـورت صـادقانه و بـا عینیتـی تـاریخی       خواهد واقعیت را در تکامل انقالبیهنرمندان می
چـپ  وارد ادبیـات ایـران شـده و    ادبیات متعهد، مفهوم)133-131: 1991، کولرنهان(تصویر کنند

این دو . دهندمیقرارسارترو گورکیکرانی ادبی مانند الگوي خویش را روشنففرهنگی ایرانی
طـال در مـس  براهنـی در کتـاب   . پردازان اصـلی تئـوري ادبیـات متعهـد هسـتند     نویسنده نظریه

سـارتر در مقالـۀ   «: دهـد نشـان مـی  گونـه ایـن پذیري خودش از مفهوم تعهد ادبـی سـارتر را   یرتأث
هاي جهان سـکوت  اي در مورد یکی از قسمتاگر نویسنده... «: گفته است»مسئولیت نویسنده«

چرا به جاي این موضـوع دربـارة فـالن موضـوع صـحبت      : کرد، این حق را داریم که از او بپرسیم
گونهایننروداي شاعر را ةو یا در جایی دیگر نظر سارتر دربار) 159-157: 1371براهنی،(»...اي؟کرده

:کندتحلیل می
کرد که شعر او با تصـور سـارتر از شـاعر،    ل این نامزد جایزه نوبل میآیا سارتر، نرودا را به دلی«

شعر نرودا در طـی  اینکهدلیل هگفت بداد و یا اینکه او از نرودا سخن میکامالً سازگاري نشان می
سی چهل سـال گذشـته، شـعري متعهـد و مسـئول در برابـر قلـدرها و دیکتاتورهـاي تـاریخی و          

گـویی و قتـل   ه است که از انسان حساس و عاطفی در مقابـل زور اجتماعی بوده است؛ شعري بود
سـارتر، گـورکی و   در نگاه نویسندگانی همچون نویسنده.)195: الف1358براهنی، (»استدفاع کرده 

نویسد مسئولیت داشته باشد و آثـارش بایـد متنـاظر بـه تحـوالت      باید نسبت به آنچه می،براهنی
اي که باشـند، نـه فقـط    نویسنده و شاعر از هر طبقه«یه است که از همین زاو. جامعه انسانی باشد
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گیرند، بلکه در دگرگـونی و تغییـر ماهیـت اجتمـاع نیـز شـرکت       اجتماع قرار مییرتأثخود تحت 
.)167: 1371براهنی، (»کنندمی

شـود، نیازمنـد   به همین منظور براي فهم آنچه در این مقاله به عنوان چپ فرهنگی نامیده می
هـاي اندیشـگی و   رسـد بنیـان  در این میان به نظر می. هاي این جریان هستیمت سرچشمهشناخ

هاي سیاسـی و ادبـی ایـن دو نویسـنده از دو مکتـب ادبـی       تئوریک این جریان را باید در اندیشه
گـورکی و  ایـن پـژوهش را بـر نظریـات     چارچوب نظري، بر این اسـاس ؛روسیه و فرانسه یافت

ةآید مفهوم تعهد ادبی وجـه مشخصـه و ممیـز   بی قرار داده، که به نظر میباب تعهد اددرسارتر
مسئله مهمی . گرا باشدادبی همچون جریانات راستۀاین جریان در مقابل جریانات دیگر در عرص

هـاي مکتـب   این نکته است که تعهد ادبی برآمده از اندیشهشودتوجه بدانکه در این بخش باید 
اي همچون کنش طبقاتی است و بدون شک، ظهور و بـروز اندیشـه   همؤلففرهنگی استوار بر چپ

مختلفش مبتنی بر مسئله طبقات و روابط بین آنهاستهايتش و چه در نحلهچپ چه در کلی.

گورکی
گـورکی را بـه   «در واقع . ماکسیم گورکی از جمله نویسندگان مکتب رئالیسم سوسیالیستی است

او از .)949: 1384تـراس،  (»آورنـد سوسیالیسـتی بـه شـمار مـی    ) گرایـی واقـع (درستی، پدرِ رئالیسـم  
تـوان  به طوري کـه مـی  ،قراوالن ادبیات متعهد در بستر ادبیات سیاسی و اجتماعی جهان استپیش

اش فـرض  او ادبیـات خـودش را متعهـد بـه جامعـه     . گذار مفهوم تعهد ادبـی اسـت  ادعا نمود او بیان
عدالتیِ اجتماعی داشت اسـتعداد ادبـی   گرایی شدید و خشمی که از بیقگورکی با آن اخال«کرد، می

نهاد و او ایـن اسـتعداد را در راه   دانست که مسئولیتی عظیم را بر دوش او میخویش را موهبتی می
ایـن نهیـب را بـه    هـدف ادبیـات  او در کتـاب  .)382: 1388دیهیمی، (»گرفتکار میمقاصد تعلیمی به

ـ زند که یا نباید به سمت ادبیات رفت و یا اگر فردي ایـن جر نویسندگان میجامعه روشنفکري و  ت ئ
در چـارچوب اندیشـه   . اش متعهد باشددهد که دست به قلم ببرد باید نسبت به نوشتهرا به خود می

هـاي ایجـاد   گورکی، هدف در ادبیات چیزي جـز خلـق فضـاي پویـا بـراي تکامـل جامعـه و زمینـه        
هـاي  تواننـد راه گان متعهد، نیرومندتر از هر قدرت فیزیکـی دیگـري مـی   نویسند. دموکراسی نیست

گورکی در جـایی از  . جو و توتالیتر را ببندندهاي سلطهطلبی حاکمیتخودکامگی، ستمگري و قدرت
ببینم منظـور  ...«: پرسدخاصی از آنهایی که در کار نویسندگی هستند میجرئتداستان با جسارت و 
ار ادب و ادبیات هستید این را ندانید، پس چـه کسـی بایـد    زگگر شما که خدمتاز ادبیات چیست؟ ا

نویسد و چه هدفی را دنبـال  اگر نویسنده نداند که براي چه منظوري می.)11: 1354گورکی،(»د؟نبدان
نظریه خودش درباره ادبیات متعهد ،هدف ادبیاتکند، براي چه بنویسد؟ گورکی با نوشتن کتاب می
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قلمـداد  پردازان اصلی جریان ادبیات متعهـد  کند و به عنوان یکی از نظریهبندي میبی صورتخورا به
مفهوم تعهد ادبـی بـه   گذاربنیانهاي گورکی به عنوان از این منظر، در این پژوهش اندیشه. شودمی

پکه بر مبناي چـ مقالهچارچوب نظري این جهتموازات نظریات سارتر در حوزه ادبیات متعهد در 
.گیردفرهنگی استوار است مورد مداقه و رجوع قرار می

سارتر
ژان پل سارتر دیگر نویسنده از جناح چپ فرهنگی در عرصـه جهـانی اسـت کـه برخاسـته از      

یري فـراوان  تـأث ین مدافعان و مبلغان ادبیات متعهد است که ترمهماو یکی از .مکتب فرانسه است
دوران جدید بـا صـراحت گفـت    ۀدر مجل. م1947ر سال سارتر د. بر چپ فرهنگی ایران گذاشت

تالش و مبارزه براي نیل به آگاهی، براي حقیقت و براي . ستاکه غرض از ادبیات تالش و مبارزه
تعهد ادبی و مسئولیت نویسنده و روشنفکر در اندیشـه سـارتر را   .)20: 1387خطیبی، (آزادي انسان 

سـارتر در ایـن کتـاب خواسـتار ادبیـات      .کـرد وجـو ستج؟ ادبیات چیستباید در کتاب مهم او، 
، 1948با چاپ ایـن کتـاب در سـال    . شد که به دفاع از مواضع سیاسی مشخص بپردازديمتعهد

هـاي فراوانـی   هـا و بحـث  متعهد، موجب جـدل ةروشنفکر و نویسندۀوظیفةدیدگاه اصلی او دربار
.)48: 1384احمدي، (میان روشنفکران فرانسوي شد 

ي وجـو جسـت روشـنفکر بـا   ۀاز یکسـو در نـوع مواجهـ   م روشنفکر متعهد در نگاه سارترمفهو
؛سوي دیگر در تعهد به وضعیت جامعـه انسـانی اسـت   ازشود و حقیقت یا کتمان آن مشخص می

این روشنفکر جویـاي حقیقـت   . روشنفکر امروزي مبارزه با ایدئولوژي حاکم استۀوظیف«در واقع 
مـن خـرده   «: بگویـد اینکـه روشنفکر امروزي به جـاي  . ز خودش انتقاد کنداو باید پیوسته ا. است

خرده بورژوا هستم و براي «: ، باید بگوید»دارمبورژوا نیستم بل آزادانه در قلمرو تمامیت گام بر می
ایـن  . ام که باید به صفوف کارگران و دهقانان تهیدست بپیونـدم ام دریافتههاي زندگیحل تناقض

.)349: 1384احمدي، (»وزایی مداوم ایدئولوژي در میان طبقات مردمی مبارزه کندروشنفکر با ن
اتخـاذ دیـدگاهی متفـاوت از آن    ،روشنفکر متعهد در برابر ایـن وضـعیت  ۀوظیفبارهدر همین 

ن است که روشنفکر در کنار کسـانی  آاین امر مستلزم . کنندمیچیزي است که طبقات باال صادر
پرولتاریاي کارگري و روستایی کـه فقـط   : هاستوجودشان نافی این ایدئولوژيقرار بگیرد که تنها

طبقـات  . گـرا هسـتند و سـاختار طبقـاتی دارنـد     وجودشان دلیل بر این است که جوامع ما جزئی
یر تـأث آگاهی متفاوت است و ممکن است عمیقـاً تحـت   ۀرسیدنشان به مرحلآنکهاستثمار شده با 

ایـن عقـل   . شـوند مـی شـان از یکـدیگر مشـخص   ، با میزان عقل عینیایدئولوژي بورژوازي باشند
باشـد  سیاست آنها هرچـه : یگانه امر رادیکال.نگاه آنها به جامعه استهموهبت نیست، بلکه زائید
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ترین سـطح آن، کـه   مردمی است که جامعه را از پایه، یعنی از پایینۀاندیشهاین نگاه عینی زائید
این سطح جامعه، طبقات حاکم و طبقاتی را . بیندیکال شدن است میترین سطح براي رادمناسب

کنند، آن هم نه به عنـوان برگزیـدگان فرهنگـی،    میاند، از پایین به باال نگاهکه با آنها متحد شده
سـنگینی روي طبقـاتی کـه    ۀهاشـان بـا همـ   هاي عظیم که پایهبلکه به عنوان گروهی از مجسمه

،آورد و نیز نه در سـطح عـدم خشـونت و تشـکر متقابـل و ادب     شار میکنند فمیزندگی را تولید
خویشتنانه و احتیاجات اولیه این اندیشه رادیکـال  اند، کار بیبلکه از نظر خشونتی که تحمل کرده

سـارتر،  (و ساده را اگر روشنفکر از آن خود کند، خود را در جایگـاه حقیقـی خـویش خواهـد دیـد      
.)84ـ83: 1380

هاي سارتر و جریان ادبی ایران باید گفت که سارتر در قامت یـک روشـنفکر   ندیشهدر نسبت ا
یر فراوانی بر جریانی روشنفکران ادبی ایران گذاشت و او براي زمان طـوالنی بـه عنـوان    تأثمتعهد 

آثـار  ویژهبههاي او نوشته.نمادي از روشنفکر حقیقی در میان جریان روشنفکري ایران مطرح بود
جریان چپ فرهنگی ایـران نیـز   . به فارسی ترجمه شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفتاش ادبی

بندي آثار ادبـی خـود   باب تعهد ادبی و روشنفکر متعهد دست به صورتر از اندیشه سارتر درتأثم
.پیش از پیش جایگاه تعهد ادبی مطمح نظر بودزد که در این آثارمی

تحلیل آثار داستانی براهنی
زهاي سرزمین منرا

داسـتانی کـه بـه    .ین رمان رضـا براهنـی دانسـت   ترمهمجدتوان بهرا میرازهاي سرزمین من
نوعی روایتگر رازهاي زندگی مردمانی است که در یک مقطع زمـانی، در سـرزمین ایـران زنـدگی     

ا تـ 1320زمـانی  ۀ، قصه مردمان سـرزمینش را در برهـ  رازهاي سرزمین منبراهنی در . کنندمی
تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و هاسالدر فاصلۀ این «؛کندروایت می1357انقالب 

شود و نویسنده با توجه به حجـم رمـان   نیز وقوع انقالب اسالمی با طول و تفصیل تمام تصویر می
، عسـگري (»فرسـایی کنـد  یابد دربارة تحوالت سیاسی ایران معاصر نیز به شرح تمام قلمفرصت می

ویژگی بارز براهنی در این رمان بازسازي فضاي حاکم بر این گستره زمـانی حتـی در   . )200: 1387
. که بر جامعه ایرانی گذشته استاست ریزترین جزئیات و در سیر تاریخ سیاسی و اجتماعی 

هـا در ذهـن خواننـده، از او نقاشـی     این توانایی براهنی در بازنمایی و ساختن فضـاها و مکـان  
از انقـالب ایـران بـه درازاي چهـار دهـه بکشـد کـه        ايهدست ساخته که توانسته است پرترچیره

است که نویسنده ايهین زوایاي سیاسی و اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جامعترکوچکنمایشگر 
براهنی بر روایت خرد از جزئیـات جامعـه ایرانـی بعـد از     تأکیدتالش و . در آن زندگی کرده است
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اي ایـن دو  هگونبهبلکه ،ناقض روایت کالن او از این سیر تاریخی نیست57تا انقالب 20شهریور 

.روایت یعنی خرد و کالن مکمل و همپوشان یکدیگرند
هـایش خواننـده را در   در سیر روند خود و در قالب قصه زندگی شخصیترازهاي سرزمین من

و در مقاطعی دیگر خوانشـگر را هماننـد   راویان متعدد داستان برده لحظاتی به درون ذهن و روانِ
دهد و او را در مقابـل تصـاویر مهیجـی از یـک     زمان قرار میو ناظري بیرونی بر فراز فضا و مکان 

.دهدروایت سینمایی از تاریخ یک سرزمین قرار می
داستان به دو بخش کلی و هشت پاره مجزا یا به قول خود براهنی در هشت قول، سیر روایـی  

هـاي متعـدد در گسـتره تـاریخ     زمانی و مکانی راویان و رفـت و برگشـت  يهاخود را در جابجایی
هـا و مقـاطع مختلـف تـاریخ     گیرد و خواننده را در سیر داسـتان در موقعیـت  میمعاصر ایران، پی

.دهدران قرار میانقالب ای
سرآغازي است براي نشان دادن تضاد و تقابلی عمیق بـین  »کینه ازلی«بخش یکم کتاب با نام 

دو بخش از یک جامعه انسانی، که در یک سر آن صاحبان ثروت و قـدرت کـه نمایـانگر هـر نـوع      
ه نویسـنده  اند و در طرف مقابل آن مردمانی فرودست که در نگاقرار گرفته،فساد و تباهی هستند

-قرار میاند،کشی طبقات فرادستیمعصومیت و پاکی ذاتی و به نوعی مورد استثمار و بهرهداراي

نقطه شروع داستان با سفر یک گروهبان ارتش آمریکا به نام دیویس به همراه یک متـرجم  . گیرند
وگذرد ن میشود که در پاي کوه سبالن حوادثی بر این دو شخصیت آغازین داستاایرانی آغاز می

براهنی با چیره دسـتی  .هاي مهمی از کنش طبقاتی را در بخش عمده خود جاي داده استهمؤلف
مترجم و گروهبـان آمریکـایی   يوگوگفتالي این کنش طبقاتی را از البه،در شروع داستان،تمام

قابل مترجم توان در این بخش از این داستان در تشاهد مثال این مطلب را می. کشدبه تصویر می
کرد، چه بـود؟ نداشـتن هویـت    چیزي که این دو را این همه از یکدیگر جدا می«: و گروهبان دید

هـاي جداگانـه؟ ارتشـی بـودن و غیـر      مشترك، تعلق داشتن به دو ملت مختلف با سوابق و سـنت 
-ارتشی بودن؟ تعلق مترجم به مردمی مظلوم قرار گرفته و تعلق آمریکایی بـه حکـومتی سـیطره   

کینه «بتوان مدعی شد که انتخاب عنوان این بخش با نام جرئتشاید به .)28: 1387براهنی، (»و؟ج
این نمادگرایی در سرتاسر داسـتان  . ناپذیر در نزد براهنی داردنشانی از عمق این تضاد آشتی»ازلی

کنـد  بخشش گرگ اسـت، کـه هرگـاه احسـاس     ي که التیاماکینه؛کندخود را به نوعی نمایان می
بخشـی از سـبالن بـه پـایین     اند همچون نجاتمردمان سرزمینش مورد تجاوز و ظلمی قرار گرفته

.گیردآید و انتقامی خونین از متجاوزان میمی
روایت حسین میرزاست که به نوعی به عنوان محور و هسـته  حاوي خرده،بخش دوم داستان

خش بار اصلی آن بر دوش سرگذشت خود او گیرد و در این بمرکزي روایت کالن داستان قرار می
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قهرمان و راوي اصلی داستان شخصی بـه نـام   . و اتفاقاتی است که او شاهد و ناظر و رواي آنهاست
داستان . بردالي زندگی او به پیش میحسین تنظیفی است که براهنی سیر داستان خود را از البه

و حضـور  یکسـو از ر جامعـه ایرانـی  زندگی حسین تنظیفی بـه نـوعی روایـت تقابـل دو طبقـه د     
این تقابـل و کـنش را   .ها به عنوان نمایندگان طبقه فرادست جهانی از سوي دیگر استآمریکایی

دید که براهنـی بـه خـاطرات او از نحـوه     خوبیبهتوان در این بخش از داستان زندگی حسین می
ن مدرسـه و  د مسـئوال رفتن بـه مدرسـه بـه عنـوان یـک نفـر از طبقـات پـایین و نحـوه برخـور          

:هایش پرداخته استهمکالسی
زدنـد،  مـی شد، مرا ترکـه میها دیدهپرورش اگر شپشی بر روي کت یکی از بچه] ۀمدرس[در«

هـا،  دیلمقـانی . هـاي مـن حرکـت کـرده، رفتـه بـود روي کـت او       چون شپش حتماً از روي لباس
هـا در پـرورش درس  ی پولدارترین بچـه ها، یعنها، هادويها، شاهیدهها، کمپانیها، خوییکلکتچی

اند، بـه مـن کـه   کارهپرسید پدرهاشان چهمیهاخواندند، و موقعی که سر کالس معلم از بچهمی
سـاز را مجبـور  پولـدارها، مـن و پسـر یـک قفـل     . کردمیترش»کارگر حمام«: شنیدمیرسیدمی
ـ  کردند با هم مسابقه فحش بدهیم، و ما شروع مـی می هـاي عـالم را بـه    دترین فحـش کـردیم، و ب

.)328-327: 1387براهنی، (»کردنددادیم و آنها کیف مییکدیگر می
شار نظامی تمترجم یک سروان آمریکایی به نام کرازلی است که به عنوان مس،حسین تنظیفی

،حسین در بخـش مهمـی از داسـتان   . کنددر یکی از واحدهاي ارتش ایران در اردبیل خدمت می
در خالل این . با یک سرهنگ ارتش ایران به نام سرهنگ جزایري استبل سروان کرازلیتقاراويِ
ري و کشـوري و مستشـاران   کحسین به توصیف و ترسیم روابط فساد حاکم بر مقامات لشـ ،تقابل

تقابل و فسادي که در نهایت منجر به کشته شدن سروان کرازلـی بـه دسـت    . پردازدآمریکایی می
. شودنی و اعدام آنها و زندانی شدن حسین براي هجده سال میچهارده نظامی ایرا

مسـتند گونـه از روزهـاي    یبراهنی در بخش دوم داستان بلندش از قول حسن میرزا به روایت
تواند به کنش طبقاتی و روابـط پیچیـده   میکه منتهی به انقالب پرداخته و در این میان تا جایی

تیمسار شادان، الـی،  :هاي داستانشبطی که مبتنی بر شخصیتحاکم بر جامعه ایرانی از درون روا
شاهد مثال ایـن کـنش طبقـاتی،    . پردازدمیاست، ... ماهی، هوشنگ، تهمینه، سرهنگ جزایري و

ـ بـدین در این بخش از زبان شخصیت هوشنگ به عنوان نماینـده طبقـات فرادسـت     ه پدیـدار  گون
هـاي گـره کـرده بـه خـاطر آزادي، از      ، از مشـت هـاي مـردم  چقدر من از مردم، از توده«: شودمی
»!هاي آنهـا نفـرت داشـتم   حنجرهةهم پیچیدگردن و گلوي فقرا، و از صداهاي بهةهاي برآمدرگ

رازهاي سـرزمین مـن  رضا براهنی در . این نفرت ریشه در تضادي به عمق تاریخ معاصر ایران دارد
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دن رازهایی اسـت کـه هـر کـدام در سـینه یکـی از       مال کرو به نوعی بري به دنبال روایتاهگونبه

.اش نهفته استهاي قصهشخصیت

چاه به چاه و بعد از عروسی چه گذشت: ادبیات زندان
یی در حوزه ادبیـات زنـدان   هاداستانرا باید بعد از عروسی چه گذشتو چاه به چاهدو رمان، 

چـاه بـه چـاه   ، )1361(ه گذشـت بعد از عروسی چـ ي هاداستاناي از ماجراي بخش عمده. دانست
ادبیـاتی  ،ادبیات زنـدان .)812: 1387میرعابدینی، (گذرد در زندان می)1382(آواز کشتگانو )1362(

روند و این خـود وجـه   که در آن مفاهیم زندان و زندانی، بازیگران اصلی و مرکزي آن به شمار می
دبیات زندان، یکی از مضامین مسـلط در  ا. هاستالبقالب داستانی از سایر قتمایز و مشخصه این 

ادبیات ایران در قبل از انقالب است که این خود برآمده از وضعیت سیاسی و اجتماعی حـاکم بـر   
فضایی که در آن مضامینی مانند زندان، زندانی، زندانبان و بـازجو، بـراي جامعـه    . این دوران است

واژگـانی آشـنا و مـأنوس    ،پرداختندبا رژیم میهایی از جامعه که به مبارزهآن بخشویژهبهایرانی 
بیشـترین نزدیکـی را بـا    ،و در این میان، جریان روشنفکري ایرانی در بین اقشار دیگر جامعه. بود

هبخشی متداول از تجربـه زیسـت  ،مفهوم زندانی شدن در نزد این جریان. این مفاهیم داشته است
و آگاهی بر موقعیتی شبیه زنـدان وجـه تمـایز بـین     شد، وجود عامل دانایی این نسل را شامل می

زندانیان جریان روشنفکر با زندانیان سیاسی دیگري بود که از عقبـه فکـري و اندیشـگی چنـدانی     
بـود بـراي ثبـت و    ايهخود عامل تحریـک کننـد  ،این آگاهی بر وضعیت موجود. برخوردار نبودند

از همین روست که مضمون زنـدان بـا   ؛دانضبط کردن وقایع رخ داده در فضا و مکانی همچون زن
. ي قبـل از پیـروزي انقـالب اسـت    هـا سـال تمام لوازمش یکی از مضامین اصلی ادبیات ایـران در  

کـه در آن زیسـت   ايبراهنی نیز در قامت یک نویسنده و روشنفکر که نسبت به وضـعیت جامعـه  
ي نخسـتین  هـا سـال ه خود در او ک. فارغ از این جریان ادبی نیست،کندکند احساس تعهد میمی
شخص مناسبی است براي روایت مصائب زندان و ،تجربه زندان را از سر گذرانده است،پنجاهۀده

به همین دلیل، مضـمون زنـدان و حواشـی آن بـراي شخصـی چـون       . رودآنچه بر یک زندانی می
ه آثار براهنی، با نگاهی ژرف ب. شودو مرکزي در آثارش میيبراهنی تبدیل به یک مضمون محور

مضمون اصـلی دو داسـتان قبـل از انقـالب او یعنـی،      بار نکه آبا . این ادعا قابل دفاع و اثبات است
امـا در جـاي   ،کشـد را زندان بر دوش میبعد از عروسی چه گذشتو داستان چاهبهچاهداستان 

ست اقصه جوانی،چاه به چاه: توان مفهوم کنش طبقاتی را به وضوح دیدجاي این دو داستان می
،او خـود در بخشـی از داسـتان   .به اسم حمید که اهل شیرکوه در گیالن و عضو سپاه دانش است

هـا  تـوي ده . فقر مجبورم کرده که همه جا را زیر پا بگـذارم ... «: کندمعرفی میگونهاینخودش را 
انستم ادامه بدهم، یکـی  سال دوم دانشکدة علوم اجتماعی بودم، نتو... امکارخانه و مزرعه کار کرده
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مجبورم کردنـد کـه خـدمت بـروم و سـپاهی      . پولی، و دیگري به علت سوءظن ساواكبه دلیل بی
چون یا باید تریـاك  . خواندتوي شهرستان آدم کتاب می. توي شهرستان مثل تهران نیست. بشوم

و همـۀ اینهـا پـول    . هـا بکشد، یا باید عرق بخورد، یا باید قمار بازي کند یا بایـد بیفتـد دنبـال زن   
این نگاه به ؛)15: 1362براهنی، (»...خواندممن هم کتاب می. ماند فقط کتاب خواندنمی. خواهدمی

بعـد  .نیز مشهود اسـت بعد از عروسی چه گذشتکنش طبقاتی در قالب ادبیات زندان در داستان 
ی بـه شـاه در اثـر    به جرم فحاشـ او. ، قصه معلمی به نام رحمت شهیر استاز عروسی چه گذشت

ي وگـو گفتدر بخشی از داستان براهنی، از زبان رحمت در قالب یک .افتدعصبانیت، به زندان می
چرا دهنش را باز کرده بود و ...«دانست او خود نمی. ذهنی، به دنبال دلیلی فحاشی او به شاه است

آمد؟ یا اینکـه بـه   بدش میآیا از شاه شخصاً. دانستهاي عالم را به شاه داده بود؟ نمیتمام فحش
براهنـی،  (»دانسـت دالیل سیاسی، اجتماعی، تاریخی، طبقاتی بود که به شاه فحش داده بود؟ نمـی 

اش به شاه، خبر از اعتراضی اما در واقع این عدم آگاهی رحمت نسبت به دلیل فحاشی؛)56: 1361
کنـد ناخواسـته   اقدامی که فکر میکند در یک دهد که او را مجبور میدر ناخودآگاه طبقاتی او می

.دست به توهین به شاه بزند،است
اهللاظـل با مضمون زندان را کتـاب شـعرش   )یعنی شعر(الب دیگر ادبیات قاوج کار براهنی در 

را اهللاظـل سـت کـه عنـوان دوم کتـاب     ااهمیت زندان براي براهنی بـه حـدي  . کندنمایندگی می
آواز یـت اسـت در   ؤثار بعد از انقالب او نیز این قضـیه قابـل ر  در آ. کندانتخاب میشعرهاي زندان

شخصیت اصلی داستان دکتر محمود شریفی، روشنفکر و استاد دانشگاهی است کـه در  ،کشتگان
زنـدان و فضـاي آن بخشـی از    ،در این داستان.دهدزندان و زیر شکنجه جان خود را از دست می

، رازهاي سـرزمین مـن  دیگر براهنی یعنی رمان سترگ او در اثر . بردروایت داستان را به پیش می
در ایـن داسـتان نیـز شخصـیت اصـلی      . رودنیز زندان یکی از بازیگران اصلی و مهم به شمار مـی 

بـرد و بخشـی از قصـه در    داستان، حسین تنظیفی بخش اعظم عمرش را در زندان شاه به سر می
ۀبه مثابـ کهناهایی از داستحتی قسمت. شودهاي برآمده از آن فضا روایت میدرون زندان و آدم

گزارشی خبري از وقایع روزهاي منتهی به انقالب است، به روایت حوادثی در مقابل زندان قصر به 
طـور همـان . اختصاص دارد،گذردهاي شاهنشاهی و وقایعی که در مقابل آن میعنوان نماد زندان

ادبیـات در دوران  ۀی از مضامین مسلط در عرصـ که در سطور قبلی متذکر شدیم ادبیات زندان یک
نویسی چه اسـتفاده از  الب خاطرهقهاي زندانیان دوره پهلوي چه در فراوانی نوشته. ذکر شده است

دهنده جایگاه مهم این مضمون با اتکا بـه زمانـه و زمینـه    شعر و داستان نشانمثلادبیهايفرم
کند البی در خور توجه تبدیل میقدبیات زندان را به هاي اصلی که اهمؤلفیکی از . مورد نظر است

سِاهاي بارز آن است، توانایی این آثار در انتقال فضا و بازنمایی رعب و هرقاو آثار براهنی از مصد
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چنین از زندان خود برآمده از این مسـئله اسـت   تمثیلی این. برآمده از موقعیتی به نام زندان است

بـه دنبـال   ،هاي روایت مـدرن بر ترسیم واقعیت با استفاده از تکنیکش تأکیدکه براهنی با وجود 
بلکه دو داستان او با مضمون زنـدان، ماننـد بعضـی از آثـار دیگـر      ،تصویر مستقیم واقعیت نیست

ي براهنـی بـیش از   هـا داستانقهرمانان «در واقع .گذردبراهنی در مرز خواب، خیال و واقعیت می
هایی که با اند؛ کابوسهاي روح خویشها و هراساسیر زندان کابوس،آنکه زندانی یک نظام باشند

»کننـد هـاي واخـورده مـی   شان گسترة داستان را محدود به تشریح ذهنیـت آدم درونمایۀ فرویدي
.)812: 1387میرعابدینی، (

کـه  ادبیات زندان با ابتنا به این مسئلهالب و مضمونِقهر دو داستان را در بنابراین الزم است
نزدیکـی  .دکرمحور اصلی آن است، تحلیل ،است که کنش طبقاتیوضعیتیاین زندان بر آمده از 

زمـانی و مکـانی اسـت کـه نویسـنده در آن زیسـت       وضـعیت مضمون این دو داستان، استوار بـر  
ي نخست دهه هاسالیعنی ؛اندکند، هر دو رمان از نظر تاریخی در یک زمان واحد نوشته شدهمی

اي کـه در  جامعه. که مفاهیم زندان و زندانی سیاسی، واژگانی آشنا براي جامعه ایرانی استپنجاه 
نظام ،کوتاهی در عرض چند سالدهی انقالبی است که به فاصلهزوایاي پنهان خود در حال شکل

وجـود مفـاهیم   اوضـاع، به تبع ایـن  . پهلوي را که توهم جزیره ثبات بودن را داشت، سرنگون کرد
و اي کـه بخشـی از جوانـان   جامعـه . بـود در آن دورانایـران  الینفک جامعـه انقالبـیِ  ءن جززندا

ندن روزگار بودند و این خود دلیلی شد تا این بخـش از  اهاي شاه در حال گذرش در زنداننخبگان
شعر و داستان براي روایت آنچه در ایـن محـیط بـر او    ،ینویسخاطرهمثلهاي ادبی جامعه از فرم

. استفاده کند،ه استگذشت

آواز کشتگان
ا و سـتایش روشـنفکرانی کـه در مقابـل نظـام      ثـ داستان بلندي است، در رآواز کشتگانرمان 

هـاي ایرانـی   از معـدود رمـان  «این داستان . اندآمیزي دست یازیدهپهلوي به مبارزه آرام و مسالمت
یفی، نویسنده و استاد ترك، بـراي  محمود شر. دربارة حوادث دانشگاه، استادان و دانشجویان است

فرستد و در آورد و به خارج از کشور میهاي سیاسی، اسناد و مدارکی گرد میافشاي اوضاع زندان
شریفی و امثال او، بـا وجـود   .)812: 1387میرعابدینی، (»شودنتیجه دستگیر، محبوس و شکنجه می

مبتنـی بـر عـدم خشـونت و در     کـه ناشرزههزینه فراوانی که در این راه دادند، به دلیل مشی مبا
در مقایسه با انقالبیونی کـه از ابزارهـاي دیگـري    ،چارچوبی فرهنگی و استفاده از قالب ادبیات بود

چون مبارزه مسلحانه استفاده کرده و یا از مشی سیاسـی بهـره بردنـد، کمتـر مـورد توجـه قـرار        
قصـه حـول محـور او و روابطـش     داسـتان کـه  شخصـیت اصـلی   ،دکتر محمود شریفی. اندگرفته
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اسـتاد دانشـگاهی بـا شخصـیتی آرام و در ظـاهر      . چرخد، نماد و سـمبل ایـن جماعـت اسـت    می
گاه ایـن مخالفـت را   او هیچ. ن نظام مستقر استان و منتقداغیرسیاسی اما در واقع، یکی از مخالف

مقامـات امنیتـی   از سـوي این انتقادات همیشـه دلیلدهد و به از راهی به غیر از انتقاد بروز نمی
پـردازد و از ایـن همـه پیشـرفت کـه در      که چرا به نقاط ضـعف جامعـه مـی   «:شودبازخواست می

و بـه همـین   ) 16: 1382براهنـی،  (»زند؟ها شده، حرفی نمیها، مدارس، و دانشگاهروستاها، کارخانه
از دهد، اوسـت کـه   میدلیل همیشه در معرض اتهام است و هربار که اتفاقی در سطح دانشگاه رخ 

هـاي این نحلـه از جریـان  . شودهم میزندانیی اوقاتدستگاه احضار و بازجویی شده و گاهسوي
بیشـترین  ،دیدنـد الب مبارزه خود را در ادبیات مـی قکه بیشتر 57مبارز در دوران قبل از انقالب 

کـه در اثنـاي   يطـور نهمـا . اشـتند گذمـی یر را بر جریانات دانشجویی و دانشگاهی و جوانـان  تأث
هـاي  یکـی از شخصـیت  از سـوي توان در برقراري ارتبـاطی دیـد کـه    یر را میتأثداستان نیز این 

. شودبا دکتر شریفی برقرار می،که از رهبران جنبش دانشجویی است،داستان به نام اکبر صداقت
بـراي  شـریفی شود کـه دلیـل بـه زنـدان افتـادن دکتـر      در صفحات نخست داستان، مشخص می

است »وسیله آثار ادبی بودهه مملکتی بهمحکومیتش، تحریک جوانان علیه مصالح عالی«بار و اولین
.)15: همان(

یر این جریان بر نسل جوان بـدون شـک فراتـر از عمـل سیاسـی بـوده کـه ایـن دسـته از          تأث
از «: شـود مـی گونـه روایـت  در روند داستان این موضوع بـدین . اندروشنفکران و نویسندگان داشته

بـا اینکـه حـاال چیـزي     . بت جوانان و این نیز مضحک بود: بیرون آمده بود، یک بت بودکهنازند
طـوالنی  ةکرد، جوانان، در هر اثري که در گذشته چاپ کرده بود تصویري از یک مبـارز چاپ نمی

که با نظـام  واره از روشنفکرانیبندي بتاین صورت.)16: همان(»کردندپیش چشم خود مجسم می
و چه خواهد شـد در انقالب ایران چه شده استکردند را خود براهنی در کتاب مستقر مبارزه می

اي از حتی آنهایی که شهید نشده بودنـد، مثـل نیمـا و فـروغ، هالـه     «دهد که توضیح میگونهاین
شـدن و  ایـن اسـطوره  .)213: الـف 1358براهنـی،  (»معصومیت شـهدا را بـر دور سـر خـود داشـتند     

رسدشهیدوارگی در روشنفکران و نویسندگانی چون علی شریعتی و صمد بهرنگی به اوج خود می
نسل جوان ویژهبهادبی و روشنفکري ایران بر جامعه و هايیر این نحله از جریانتأثاین نشان از و

. و دانشگاهی ایران دارد
ا استاد دانشـگاه نیـز هسـت بـه     براهنی با انتخاب شخصیت یک روشنفکر و نویسنده که از قض

عنوان قهرمان داستانش در صدد است که به نوعی تجربه خودش را در مقطعـی کـه در دانشـگاه    
رازهـاي سـرزمین   در واقع اگر داستان . روایت کند،کردهتهران به عنوان استاد ادبیات تدریس می

بدانیم ،ت اصلی داستانشخصی،الب حسین تنظیفیقرا روایت مقاطع نوجوانی و جوانی او در من
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سـالی و دوران تـدریس   را روایت مقطع میانآواز کشتگانباید شخصیت دکتر محمود شریفی در 

بنـدي مـا   این ادعا به این معنی است که خود براهنی در تقسیم. براهنی در دانشگاه تهران دانست
هنی چه به عنوان نویسنده برا. گیردقرار میاز انقالبیون و مخالفان نظام شاهنشاهی در این دسته

اش چه قبـل  و ادیب چه در قامت یک استاد دانشگاه یا یک روشنفکر چپ در بیشتر دوران مبارزه
الـب  قاز انقالب و چه بعد از انقالب، حتی اگر در مقاطعی از مبارزات مسلحانه حمایت کرده ولـی  

. ی و اجتماعی قرار داده استمبارزه خود را ادبیات چه در فرم شعر و چه داستان یا حتی نقد ادب
. ي دیگر براهنی دانسـت هاداستانادامه در تنیده و را باید به نوعی درهمآواز کشتگانداستان 

فکـري  جریـان که قطعاً ایـن  داردی انفکري و اندیشگجریاننیز مانند هر نویسنده دیگري یک او
بـاب عـدم   درمـس درطـال  اچـه  به طوري که خود او در دیب، داراي فراز و فرودهاي زیادي است

دست بـودن، و یـک   بدیهی است که یک«: گویدفکري خود در فرم شعر میجریان دست بودن یک
اي مثـل شـعر، بـه معنـاي     سال پیش تا حال، آن هم در ارتباط با مسـئله فکر واحد داشتن از سی

عمومی سـیر روایـت   شود در یک طرحاما می.)24: 1371براهنی، (»مرده بودن نویسنده خواهد بود
تـوان، مضـامین همـه    بـه طـور مثـال مـی    ؛پیوند با یکـدیگر دیـد  ي او را در ادامه و همهاداستان
جهترا در رازهاي سرزمین منتا چاهبهچاهو بعد از عروسی چه گذشتي براهنی از هاداستان

.مفهوم انقالب و مبارزه با رژیم پهلوي دید

گیرينتیجه
هاي مفقوده در سـاحت فکـري امـروز ایـران     یات و سیاست یکی از حلقهپژوهش در حوزه ادب

تنیده مـورد توجـه جـدي    آید در دنیاي غرب به عنوان یک مقوله درهمامري که به نظر می؛است
هـاي گونـاگون   گستره و قدرت ادبیات در جهان امروز به حدي است کـه عرصـه  . قرار گرفته است

شـک یکـی از لـوازم اصـلی شـناخت و فهـم       بـی . ر داده استیر خود قراتأثاندیشه بشري را تحت 
. اي ادبیات آن جامعه استدرست حوزه سیاست در هر جامعه

یی دوجانبه با عرصـه سیاسـت   وگوگفتادبیات نوین ایران از آغاز ظهور خود در حال تعامل و 
مینه در طول تاریخ توان در آثار تولیده شده در این زشاهد مثال این قضیه را می.استایران بوده

شـان  ر از تحوالت جامعـه تأثنویسندگان ایرانی نیز مانند اسالف خود در جهان م. معاصر ایران دید
نویسـندگان ایرانـی نیـز تحـت    ،هاي چپ به ایرانبا ورود اندیشه. انددست به آفرینش آثاري زده

دسـتی ایـران بـه ایـن     هژمونی و قدرت این اندیشه در توضیح بخشی از تحوالت طبقات فروتأثیر
توان حلقه واسط ادبیات و سیاست در ایـران را  در این میان می. جریان گرایش زیادي پیدا کردند

.مفاهیم چپ مانند کنش طبقاتی و ادبیات متعهد قرار داد
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بعـد از  ،گیري جریان ادبی تعامل کننده با عرصه سیاست در ادبیات داستانی ایران نـوین شکل
را بایـد بیشـتر در نویسـندگان    32تـا  20ي هاسالدر دوران فضاي باز ویژهبهانقالب مشروطه و 

اي ماننـد تـوان در آثـار نویسـندگان تـوده    را مـی مدعاشاهد این .وابسته به حزب توده ایران دید
از آن بـا عنـوان چـپ    مقالهاما جریان ادبی که در این . احسان طبري و بزرگ علوي مشاهده کرد

ي بعـد از  هـا سـال ي بعد از کودتا تـا  هاسالبیشترین حضور خود را در ،شودمیفرهنگی نام برده
. کنددر فضاي ادبی ایران نمایان می57انقالب 

ي هـا سـال دگان ایرانی است که به اذعان خود در موقعیـت زمـانی   نرضا براهنی از جمله نویس
به وضوح در آثـار داسـتانی و   توانمیرااین مسئله. پس از کودتا داراي مرامی سوسیالیستی است

هـاي  بدین لحاظ شخصیت ادبی و سیاسی او یکی از بهترین نمونه.اش دیدآثار تحلیلی و انتقادي
. پژوهشی در حوزه ادبیات چپ و بحث کنش طبقاتی در ادبیات داستانی ایران است

و ادبیـات  چه نسبتی بین کنش طبقـاتی : استوار شدمبناپرسش این پژوهش بر این بنابراین،
داستانی در آثار رضا براهنی وجود دارد؟ کنش طبقاتی مفهوم بنیادین در اندیشه چپ و نسـبتش  

این فرضـیه ارائـه شـد کـه     ،با ادبیات داستانی در ایران را مبناي این پژوهش قرار داده و در پاسخ
یـن مقالـه،  ادر . گرایی حماسـی اسـت  ر از چپتأثکنش طبقاتی در ادبیات داستانی رضا براهنی م

:کوشش شد با مطالعه و واکاوي چهار اثر داستانی براهنی بـه اثبـات ایـن فرضـیه پرداختـه شـود      
ماننـد ایـران   یتاریخی و سیاسی و اجتماعی سـرزمین ۀبراهنی در قامت یک نویسنده که در زمین

ک هـاي اعتقـادي و سیاسـی و ایـدئولوژی    ر از زمینـه تأثمشدتبهدست به آفرینش ادبی زده است 
زمینـه مـذهبی   متـوان یکـ  گذار بر او را مـی یرتأثنه اصلی یسرزمینش بوده که در این میان دو زم

فرهنگ و مذهب شیعه و دوم هژمونی اندیشه چپ بر فضاي سیاسـی  ویژهبهحاکم بر جامعه ایران 
.ي مورد بحث دانستهاسال

حس حماسی خـود  یکسوز او ا.ها داردگرایی حماسی براهنی ریشه در این زمینهدر واقع چپ
را از باورهاي شیعی که در فرهنگ منطقه آذربایجان ایران ریشـه عمیقـی دارد گرفتـه اسـت و از     

ایـن  ياسـتیال وضـعیت که در باال گفته شـد از  طورهمانسوي دیگر مرام چپ و سوسیالیستی را 
شـه در شخصـیت   تالقی ایـن دو اندی . اندیشه بر فضاي آن زمان ایران و جهان اقتباس کرده است

اوضـاع این . سیاسی و اقتصادي حاکم بر ایران نیز هستاز اوضاعمانند براهنی برآمده اينویسنده
عالوه طبقات باالیی ه که مبتنی بر سلطه طبقات فرادست حکومتی و طبقات مرفه جامعه ایرانی ب

سـتیز  ي ظلـم گی باورهـا دتنیـ دستی ایرانی است موقعیـت را بـراي درهـم   جهانی بر طبقات پایین
.کندطلبانه چپ آماده میشیعی و اندیشه عدالت

نمـود ایـن   . توانـد مشـاهده کنـد   این تلقی را به وضوح میندهدر جاي جاي آثار براهنی، خوان
در بخشـی از  .نیـز قابـل مشـاهده اسـت    رازهاي سرزمین مـن یعنی مسئله در رمان بلند براهنی 
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یرات خوانـدن آیـاتی از   تـأث او از ،ر کـودکی اسـت  به نوعی حدیث نفس خود براهنی دداستان که

ینامه شخصـیت کند و در بخشی که به وصیتمضمونی حماسی در خود دارد صحبت میکهآنقر
مفاهیم حماسی و مذهبی بـر روایـت داسـتان مسـلط     شدتبه،پردازدمانند سرهنگ جزایري می

مانند براهنی توجـه بیشـتري را   اما نکته مهمی که در بررسی سیر اندیشه نویسنده پرکاري. است
براهنی نیز مانند هر اندیشمندي مصـون از تغییـرات در   ؛طلبد تغییرات فکري و سبکی اوستمی

اش نبـوده اسـت و ایـن    عرصه فکر نسبت به تحوالت رخ داده در فضاي فکري و سیاسـی جامعـه  
کند را وا دارد کـه  کار میاي مانند او شود تا پژوهشگري که پیرامون آثار نویسندهمسئله باعث می

این اساس در این پـژوهش  بر. دکنآثار او را در موقعیت زمانی و مکانی خاص او بررسی و مطالعه 
تأکیـد . دشواش بررسی کوشش بر آن بود که آثار براهنی با توجه به زمینه فکري و زمانه سیاسی

بیشـتر از منظـر تسـلط ایـن     )کنش طبقاتی و ادبیات متعهـد از جمله(بر مفاهیم چپمقالهاین 
.اندزمانی است که این آثار تولید شدهةمقوالت در باز
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