
 

  "زمين سوخته"ايدئولوژي احمد محمود بر مبناي رمان بررسي
  1زينب دارائي

  چكيده
گمـان   بـي  .پـردازد  مـي  "زمين سوخته"، با تكيه بر رمان رمان نويس معاصر ،يدئولوژي احمد محموداين نوشتار به بررسي ا

در ايـن واكـاوي، تنهـا    . شـود بررسي آثارش پرداخته نقد و دور از تعصب، به شود تا  مي بهتر با ايدئولوژي او، موجبآشنايي 
همچنين، سخنان و . ديده شود "زمين سوخته"او مورد توجه است كه بازتاب آن در هاي  بخش هايي از افكار و عقايد و آرمان

اين نوشتار . گيرد مي ، در كنار اين رمان، مورد توجه قرار"زمين سوخته"شده بر انجام شده با او و نقدهاي نوشته هاي  مصاحبه
حزبـي ولـي در عـين حـال     هـاي   به دليل اعتقاد به نويسندگي مستقل و خارج از چارچوبدهد گرچه احمد محمود،  مي نشان

آشـكار در  اي  به گونـه اش  جوانيتفكرات حزبي دوران هاي  ه است اما رگهكناره گرفت حزب تودهداشتن ايدئولوژي خاص، از 
، به سوي مدينه فاضله ذهنـي  گيري آن د كه جهتنك مي محله و شهري را ترسيم "زمين سوخته"دراو . شود مي اين رمان ديده

احمـد   امـا شود  مي ، ديدهويژههاي  در زمان جنگ و انقالب و موقعيتبه تصوير درآمده در رمان، هاي  صحنههرچند  و اوست
  .كشد مي و به تصوير كند مي ، تفسيربيند مي را با توجه به سوابق ذهني اش، حمود اينهام

   "زمين سوخته"احمد محمود، ايدئولوژي، حزب توده،  :كليدي گانواژ

  درآمد
مكتبي برخاسته از فرهنگ اروپاي پس از رنسـانس و انقـالب صـنعتي اسـت و در      1"مكتب مبارزاتي ماركسيسم"

مبارزاتي اروپاي غربي اسـتوار  هاي  فعاليت عملي، پايه هايش بر فرهنگ و سنتهاي  زمينه مبارزات اجتماعي و شيوه
خـود را از سـه   مبـارزاتي  هـاي   و روشهـا   ، تئـوري )19قرن(ماركسيسم در زمان پيدايش . )38:1387حزب توده،( است

  : جريان اجتماعي پيش روي خود گرفت
 )41همان،() بخش غير صنعتي(و تروريستي در روسيه و اروپاي شرقي و جنوبي 2مبارزاتي آنارشيستيهاي  سنت -1

 عليه استبداد فئودالي، با شيوه تروريسم و بمب گذاري كه چون مورد استقبال مـردم قـرار نگرفـت، شكسـت خـورد     
  .)39و38همان،(

ــاي  ســنت -2 ــه ايه ــارزاتي اتحادي ــارگري و سنديكاليســتي  -مب ــي  3صــنفي ك ــزي و غرب ــاي مرك بخــش (اروپ
بـه عنـوان يـك گـروه اجتمـاعي       "طبقه كارگر"در اين نواحي، به دليل رشد صنعت و تكنولوژي، .)41همان،()صنعتي

بـود كـه   اي  سـتم و بـدبختي  اساس مبارزات آنان رهايي طبقـه كـارگر از   . داد مي جديد، توده قابل توجهي را تشكيل
  .)40همان،( دانستند مي مسببش راماشين و صنعت

از  الهـام گرفتـه  و نه بود كه قيامي مردمي  )41همان،( "كمون پاريس"انقالبي قرن نوزدهم اروپا به ويژههاي  قيام -3
ن كشته شدند و ايـن  وابستگي مكتبي بودندو مردم بسياري در آ بي عمدتا از قشر فقير ونيز مكتبي خاص و رهبرانش 

 سـال از انتشـار بيانيـه مشـهور كمونيسـتي      22ايـن در حـالي اسـت كـه     . بعدي شدهاي  و قيامها  خود سبب انقالب
فلسفي شكل گرفته بود اما نتوانسته بود در كارگران پاريس تـاثير   -گذشت و ماركسيسم به عنوان مكتبي اجتماعي مي

تواننـد در شـرايط خـاص،     مـي  گر متشكل و سازمان يافتـه عمـل كننـد،   كارگران ا ،نشان داد "كمون پاريس".بگذارد
: جديـد مبـارزاتي ارائـه كـرد از جملـه     هـاي   و شـيوه هـا   انقالبي، سنتهاي  اين حركت. حكومت را به دست بگيرند

  .)41و40همان،( كارگري و مبارزات صنفيهاي  تشكيل اتحاديه ،اعتصاب و كم كاري
بـه وجـود   اي  ويـژه  "مكتـب مبـارزاتي  "هر جريان را جمع بندي كـرده، هاي  سماركس و انگلس در ،در اين ميان

شود و  مي خوانده "مشي توده اي"كه امروزه(بدين سان اساس تئوري انقالب اجتماعي ماركسيسم). 41همان،(آوردند
نعتي، قلب و طبقه كارگر ص: بر اين پايه نهاده شد )43همان،( )مبناي استراتژي و تاكتيك احزاب كمونيست سنتي است

 متشكل) بوسيله سازمانهاي صنفي و اتحاديه ها(از طريق مبارزه اقتصادي«كه )42همان،(محور حركتهاي اجتماعي است
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بايد بـا كـار در درون اتحاديـه    ها  كمونيست«. )43همان،(»كند مي پيدا "آگاهي صنفي"، شود و در جريان اين تشكل مي
طبقـه كـارگر آگـاه     ،)وضـع انقالبـي  (سپس در شرايطي مساعد» زريق كنندت "طبقه كارگر"ها، آگاهي كمونيستي را به

  ). همان(گيرد مي زند و حكومت را به دست مي دست به قيام) حزب كمونيست(شده، تحت رهبري حزب خود
آنان را كامل تر كرد هاي  ماركس و انگلس فاقد كارايي است، نظريههاي  در قرن بيستم، لنين كه دريافته بود تئوري

 خـود بـه حكومـت رسـاند    هـاي   در روسيه كه يك كشور عقب مانده دهقـاني بـود، ماركسيسـمي مطـابق تئـوري      و
داد و معتقد بود تمام ادبيات سوسيال دموكراسي بايد به ادبيات حزبـي   مي لنين به ادبيات بسيار اهميت. )44و43همـان، (

اين تئوري او، از عقايد مـاركس و انگلـس امـا بـا     . )16:1358لنين،( بدل شود تا بتواند وظايف خود را به انجام برساند
وي . )20همان،(دانست مي لنين، دادن كمك ايدئولوژي به نويسندگان را وظيفه. )22همان،(وضوح بيشتر، مشتق شده بود

، تا جايي كـه گـوركي از اولـين    )42همان،(توانست ماكسيم گوركي سرخورده و رمانتيك را به مبارزي متعهد بدل كند
توان تا حدودي پـي بـرد كـه     مي .)41همان،(شود كه هنر و ادبيات كارگري را پايه گذاري كردند مي نداني شناختههنرم

نويسندگان، خواه بـه  «]:اشتاينر[چرا روشنفكران و هنرمندان، جذب تفكرات ماركسيستي شدند؛ به قول جورج استاينر
. ت خاص خود در ايده ئولوژي كمونيسم آگاه بـوده انـد  طور غريزي و خواه در نتيجه تفكر و تامل، همواره از موقعي

بنابراين، هر تاريخي درباره رابطه كمونيسم و . كمونيسم را جدي گرفته اند، زيرا كمونيسم ايشان را جدي گرفته است
ماركسيسـم، دوران رونـق و   «. )24-67،18ش: 1387اسـتاينر، (»جهـات، تـاريخ هـر دو آنهاسـت    اي  ادبيات جديد، از پاره

عـدالتي و از   بي وفايي خود را نه مديون نظريات فلسفي، بلكه مديون شهرتي است كه در دنياي سرشار از ستم وشك
لبته با گذشت زمـان، ايـن جاذبـه از ميـان     ا. )37:1387حزب توده،( 4»بدست آورد "مكتب مبارزه"خود بيگانگي، بعنوان

  .)37:1387توده،حزب ( ميالدي، بحران ماركسيسم آشكار شد1970رفت و در دهه 
ـ    نظـري  هـاي   برخاسـته از كـاوش   يمكتبـ عنـوان  ه بـه  در مورد ماركسيست در ايران بايد گفت كه ايـن مكتـب، ن

از سوي يـك ابرقـدرت بيگانـه بـه      ،عنوان مكتب وارداتيه انديشمندان ايراني و مبتني بر سنن فرهنگي جامعه بلكه ب
از مدتها پيش از تاسيس حـزب تـوده و حتـي     ،ماركسيستها در ايرانمبارزه  .)64،همان(فرهنگ جامعه ايراني نفوذ كرد

ماركسيستها در ايـران را بـه سـه دوران    گيري معموال زمان شكل . كمي پيش از حزب كمونيست ايران آغاز شده بود
مقدمـه  سوسـيال دموكراسـي،   جريان . )14:1366طبري،( كنند تقسيم مي "توده اي"و "كمونيستي"،"سوسيال دمكراسي"
بـاكو بـا    "صـابونچي "در محلـه ) اواخـر جنـگ جهـاني اول   (1917شكيل حزب كمونيست ايران بود كه در ماه مـه  ت

آن در  5نفـر از اعضـاي   53بعد از لو رفتن حزب كمونيست و بازداشـت   .)16همان،(تشكيل شد "حزب عدالت"عنوان
داشت و نيز به علـت وجـود قـانون    كه از شكست اين حزب در ايران وجود اي  ، به دليل تجربه)20همـان، (1316سال 

بتوانند ها  ، تصميم به تشكيل حزبي با پوشش ملي و غير كمونيستي گرفته شد تا كمونيست1310ضد كمونيستي سال 
ايجـاد   1320مهـر   15در   "حزب توده ايـران "بدين سان . )89:1387حزب توده،(از پشت پرده، اين حزب را اداره كنند

  .)94همان،(شد
 .)64،مانه( رخ داد. ش1320-1332به عنوان يك جريان سياسي، در سالهاي نيز توسعه واقعي ماركسيسم در ايران 

و  1320بعـد از سـقوط رضاشـاه در شـهريور     .سال هـا همين مصادف بود با  احمد محمود دوران نوجواني و جواني
حـزب  (ديـدي در ايـران پديـد آمـد    ، شـرايط سياسـي ج  )آمريكا، انگلـيس و شـوروي  ("متفقين"اشغال كشور توسط 

و احـزاب  هـا   و به دنبال در هم ريختن نظام استبدادي شانزده ساله و در فضاي نسبتا آزاد جديد، گـروه  )64:1387توده،
كه بخش بزرگي از ايران را در اشغال داشتند، شكل ها  و انگليسيها  يا با حمايت روسسر برآورد زيادي از دل مردم 

بـه وسـيله اعضـاي     1320در مهرمـاه   "حزب توده ايـران "جريان فكري چپ نيز با رهبري. )17:1387جعفريان،(گرفت
 "سازمان جوانان حزب توده" 1322در فروردين . )112:1381كريميـان، ( 6تاسيس شد "نفر 53گروه "اصلي و سرسخت 

). همان(آمدند درميسالگي به عضويت حزب توده  23سال سن داشتند و پس از  23تا  13تشكيل شد كه اعضاي آن 
 در ايـن سـازمان فعاليـت   ) مـيالدي 1949-1957(1336تـا  1328محمود نيز به عضويت اين حزب درآمد و از سـال  



 743/      "زمين سوخته"بررسي ايدئولوژي احمد محمود بر مبناي رمان 

و در  )49:1383گلسـتان، (در سياست شد اوسرانجام، فعاليت در حزب موجب گرفتاري  .)160:1384،"اعطا"محمود(كرد مي
حمايت حـزب از واگـذاري امتيـاز نفـت شـمال بـه شـوروي و نيـز         . )9:1378دست غيـب، (به زندان افتاد 30آغاز دهه 

واگذاري تشكيالت حزب توده به فرقهدموكرات آذربايجان و شركت در كابينهـائتالفي قـوام، سـبب ترديـد و انتقـاد      
 از طرفي ديگر، حـزب بـا دولـت مصـدق مخالفـت     . )113:1381كريميـان، (برخي اعضاي برجسته و هواداران حزب شد

ــراهم شكســت نهضــت ملــي كــردن صــنعت نفــت  موجبــات حركــات تــنش زايــش، نجام، ســرا كــرد و مــي را ف
با هماهنگي و همكاري آمريكا، انگليس و شاه، سبب سرنگوني دولت  1332مرداد  28و كودتاي  )115و114همـان، (كرد

شـرقي  بـه اروپـاي   تـوده  رهبران رده باالي حـزب   .دكتر مصدق و اطرافيانش بازداشت و محاكمه شدند. مصدق شد
محمود نيز كه پـس از آزادي از   .)129همان،( يا به رژيم پيوستند يا كشته و زنداني شدندحزب نيز اعضاي  و گريختند

مـرداد بـه    28سياسـي شـد و در كودتـاي    هاي  گذراند، درگير فعاليت مي زندان، دوره سربازي را در دانشكدهافسري
او مشـاهدات و خـاطراتش را از ايـن ايـام و در مـورد      . )11-9: 1378دست غيـب، ( زندان افتاد و به بندر لنگه تبعيد شد

تاريخي را فداي خـوش آمـد   هاي  و واقعيت )11و10همان،( است منعكس كرده "داستان يك شهر"زندانيان سياسي، در
، مشـاهده كـرد كـه    1336محمود پس از بازگشت از تبعيـد در سـال   . )118همان،( سران خيانتكار حزب نساخته است

 پس به اجبـار تحصـيل را نيمـه كـاره رهـا كـرد      . و همه به دنبال كار و زندگي افتاده انداست دگرگون شده  ،شرايط
فاقد حقوق اجتمـاعي بـود جـايي     ،و براي گذران زندگي به دنبال كار افتاد اما چون از نظر حاكميت )7:1383گلستان،(

سرپرسـت  "او را بـه عنـوان   ،البرزي، با مسئوليت خـود تا اينكه مهندس محمد امين . )49همـان، (كردند نمي استخدامش
 اما سودجويي و پـول خـوري همكـاران، او را وادار بـه اسـتعفا كـرد      . معرفي و استخدام كرد "حوزه عمراني لرستان

قراري و  بي او. گذرد مي به قول محمود، اگر بنا باشد مشاغلي را كه داشته شمارش كند از بيست. )13:1378غيـب،  دست(
تـوان دليـل ديگـرش را     مي ؛ هرچند)7:1383گلستان،(داند مي گاري دوران جوانيش را دليل ناپايداري در مشاغلشناساز

اهميت و ارزشي دانست كه براي اعتقاداتش قايل بود و حاضر نبود از آنها دست بكشـد؛ حتـي اگـر سـبب شـود از      
ز انقالب خود را بازخريد كرد تـا بـه گفتـه    محمود بعد ا. بيكاري شودگرفتار شغلي عزيز به شغلي حضيض بيفتد يا 

به درد درمان ناپذيري كه همه عمر با او بـود سـامان دهـد و آن، درد انديشـيدن و نوشـتن پايـدار و سـمج         ،خودش
او . انساني بود عدالت خواه، انسان دوست، ستم ستيز، طرفدار استقالل و آزادي و وطن دوست ،محمود). همان(است

از حزب كناره گرفت اما بـه گفتـه   بعدها شد و هرچند اي  كه روزگاري جذب تفكرات توده ودي بنويسنده روشنفكر
داشت و در درون خود  خود را دئولوژي خاصاو اي. ا پايبند بودهش نگه داشت و به آندافكاري را براي خو ،خودش

  .زد مي قاد قلمبه باور و اعتقادي رسيده بود كه برايش مقدس بود و براي اين اعتقاد و با اين اعت
همچنـين بـه   . دليل مبنا قرار دادن اين رمان، حساسيت هايي است كه اين رمان به عنوان رمان جنگ داشـته اسـت  

داسـتان يـك   "و  "همسـايه هـا  "ادامه رمان ،"زمين سوخته"اعتقاد برخي منتقدين، از جمله گلشيري و مير عابديني، 
ادامـه همـان تفكـري كـه      توان گفت مي بنابراين. است 7)ريلوژيت(و بدين سان اين سه اثر، يك سه گانه است "شهر

 ،سـه رمـان  اين احمد محمود در معتقد است  گلشيري 8.شود مي محمود در آن دو رمان داشته، در اين رمان نيز دنبال
دو جنبـه   او از. و اين سه رمان، به هم پيوسته اند به سه مقطع مهم در تاريخ سياسي اجتماعي معاصر نظر داشته است

ز جنبـه  ا.)340: 1،ج1380(نظرگاه و تكنيك نقـل رمـان  : پردازد تا اين پيوستگي را اثبات كند مي به بررسي اين سه رمان
سـالگي و زنـدان و    18خالـد از كـودكي تـا     ،در همسـايه هـا  . اول شخص مفرد است ،نظرگاه، ناقل در هر سه رمان

هـا   راي خاطرات سياسي كه ظاهرا بايـد خـاطراتش را در همسـايه   سربازي؛ در داستان يك شهر باز همان خالد اما دا
سـرباز   است و خالد داستان يك شهر، افسر وظيفـه تبعيـديِ  دانشگاهي فاقد تحصيالت ها  البته خالد همسايه. جست

از . )363همـان، (سـت اها  كه همان خالد سياسي شده همسايه "زمين سوخته"سرانجام راوي  .)341و340همان،(صفر شده
-هـر سـه رمـان يـا ثبـت روزمـره وقـايع عينـي اسـت و يـا ثبـت خـاطرات سياسـي             «به تكنيك نقـل رمـان نيـز   جن

با اين تفاوت كه ناقل، گذشته شخصي و سياسي ندارد ولي از روي سخن  "زمين سوخته"اما در  )346همان،(»شخصي
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به اعتقاد گلشيري، . )356و355ن،هما( است توان حدث زد گذشته و ماجراهايي براي خودش داشته مي و رفتار اطرافيان
رفتـار نويسـنده بـا تيپهـاي سـاده و       ،هاي بعدي و شرح ادامه زندگي شـان  ها در رمان نظر از تكرار بعضي آدم صرف

، بخـش  "همسايه هـا "معتقد است  نيز ميرعابديني.)340همـان، ( است يكسانتيپهاي تاريخي و سياسي در هر سه رمان 
منتشـر   "زمـين سـوخته  "و "داستان يك شـهر "ديگرش با نام هايهاي  ت كه بخشاساي  ينخست از رمان سه قسمت

با قرار دادن خالد در مراحـل زمـاني متفـاوت و از طريـق     «او معتقد است احمد محمود .)481: 2و1،ج1386(شده است
 تشــريح زنــدگي او، وقــايع تــاثير گــذار بــر زنــدگي روشــنفكران را از خــالل شــرح زنــدگي مــردم عــادي، نشــان 

  . )1009: 4و3جهمان،(»دهد مي
ماند اما در اين نوشتار، سعي مـا   نمي كند و ثابت مي هرچند تفكرات و اعتقادات انسان در گذر زمان و مكان تغيير

بنـابراين، هـر آنچـه در ايـن     . بررسي كنيم "زمين سوخته"بر اين است كه ايدئولوژي احمد محمود را بر مبناي رمان 
 .محدود از زندگي نويسنده تعلق دارداي  حتمي نيست بلكه به دورهشود جزمي و  مي پژوهش بيان

  ايدئولوژي احمد محمود بررسي
  سياسي نويسي * 

شود كه آيـا نويسـندگي محمـود، برگرفتـه از پيشـينه تفكـرات حزبـي         مي به عنوان پيش زمينه اين پرسش مطرح
اين تنها حزبـي بـود    ،توده بود و در آن زمان گويد كه در جواني وابسته به سازمان جوانان حزب مي اوست؟ او، خود

 كرد و اغلب نويسندگاني كه از درون ايـن جريـان پيـدا شـدند، همـين گونـه       مي كه به سمت طبقات محروم حركت
كند كه البته كساني نپسنديدند و از آن جريان جـدا شـدند امـا كسـاني كـه در آن تفكـر        مي سپس بيان. انديشيدند مي

ــد   ــر ج ــي اگ ــد، حت ــي از  ماندن ــاز بخش ــدند، ب ــه    آنا ش ــد ك ــظ كردن ــه را حف ــن، انديش ــاثير  اي ــان ت روي كارش
 كـرده و اكنـون نيـز    مـي  روزگاري به مسائل سياسي مملكت فكر كند كه مي ي بيانو. )189:1384،"اعطا"محمود(گذاشت

تفكر آن حـزب   انديشد، اما روزگاري در قالب يك حزب بوده و بعدها به اين نتيجه رسيده كه حتي اگر بخشي از مي
 هنگـامي كـه بيـان   اي، در مصـاحبه  . )72:1383گلستان،(را براي خود حفظ كند، نبايد در چهارچوب هيچ حزبي بگنجد

پرسد كه آيا دليلش ضد كمونيست بودن كوندرا اسـت،   مي آيد، مصاحبه گر نمي كند از آثار ميالن كوندرا خوشش مي
ستم، كه او ضد كمونيست باشد و مـن از او بـدم بيايـد مگـر مـن      نه، اصال من كمونيست ني«:دهد مي و محمود پاسخ

تـوان   مـي  .اذعان محمود باشد بـر كمونيسـت نبـودنش   ترين  شايد اين صريح .9)205:1384،"اعطا"محمود(»ام؟ كمونيست
را حفـظ  آن جريـان  هـاي   نتيجه گرفت كه محمود از آن دسته بوده كه از آن جريان جدا شـدند امابخشـي از انديشـه   

سليم عبداالمير مبني بر اينكه آيا بعـد   پرسشبينيم در پاسخ به  مي حتي. اثير گذاشتآثار هنريشان تروي  و اين كردند
از «:دهـد  مـي  پاسـخ  ،يا نـه  هو در بند لنگه تشكيالتي داشت هاز تبعيد شدن به بندر لنگه، حزب با او تماسي برقرار كرد

تن مستقل باشـم چـون مـن معتقـدم كـه نويسـنده نبايـد در چـارچوب         تا در نوش 10را قطع كردمام  رابطه 1336سال 
نويسـنده بـا   . شود به يك وسيله تبليغاتي براي حزب يا سـازمان  مي سياسي و احزاب بگنجد، زيرا تبديلهاي  سازمان

ن كه ارتباطات قطع شد، ديگـر تـاكنو   1336و همين بود كه از سال . حفظ ايدئولوژي مورد تاييدش بايد مستقل باشد
گفـت ادبيـات سوسـيال     مي اين البته خالف عقيده لنين است كه .)173:1384،"اعطا"محمود(»نداشته اماي  هيچ گاه رابطه

 ،مهدي قريب معتقد است اينكه محمـود . )16:1358لنين،(دموكراسي بايد حزبي شود تا بتواند به وظايف خود عمل كند
و ماجراي دردناك فرزنـدان ايـن مـرز و    ) داستان يك شهر(ردهتاريخ تراژيك معاصر ميهنمان را كشف و بازآفريني ك

ساده لوحانه يا مغرضانه شده يا منتسب به مكتب يا ايدئولوژي هاي  بوم را به تصوير كشيده است، نبايد قرباني نقادي
 عيـد از تب شبازگشـت رابطـه بـا بعـد از     محمـود در . )346:1384،"اعطـا "محمود(خاصي شود كه هيچ سنخيتي با آن ندارد

بايد بـا توجـه بـه تجـارب و زنـدگي و شـعور و       . ديدم اگر بخواهم بنويسم، بايد مستقل باشم، آزاد باشم«: گويد مي
اين بود كه از سال سي و شش به بعد كه ارتباطات . شناختم، افكار خودم را داشته باشم اما در هيچ چارچوبي نگنجم

مجموعه افكار خودم را البته داشتم، مثل حاال كه دارم، مثـل   .حزبي از هم گسست، ديگر به هيچ  تشكيالتي نپيوستم
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گفت بهتر  مي كسي«كه گلستان او در پاسخ به اين پرسش . )50:1383گلستان،(»هر كس كه افكار خاص خودش را دارد
 خطرنـاك «:گويد مي ،)79همان،(»!است دولت خرج زندگي نويسندگان را تامين كند و نويسنده فقط بنشيند و بنويسد

محمـود در  ).همـان (»رود زير چتر دولت كه بدتر است از عضويت در حـزب  مي نويسنده. شود مي باعث فساد! است
شـود، نـه اينكـه     مي شود بالفاصله تعهد سياسي به ذهن متبادر مي تا به تعهد اشاره«:گويد مي رابطه با تعهد نويسندگي

نه اينكه نويسنده نبايد جهان بيني . كند مي ه سياست فكرچه بخواهد چه نخواهد ب. نويسنده نبايد به سياست فكر كند
وقتـي نويسـنده در يـك    . داشته باشد، حتما بايد داشته باشد، امـا نبايـد در چهـارچوب و قالـب خاصـي فكـر كنـد       

 هـر انسـان، هـم اثـر    . شـود بـه يـك وسـيله تبليغـاتي      مي تبديل. شود به يك آلت فعل مي چهارچوب گنجيد، تبديل
تواند كمابيش با مجموعه افكار خاصي از سياسـت همـاهنگي    مي مجموعه افكار نويسنده. پذيرد مي اثرگذارد، هم  مي

متعهد بودن، به آن معنـا كـه   ... اما اين به آن معنا نيست كه او در يك چهارچوب، محدود و محبوس شود.داشته باشد
پـذيرد   مي او تعهد را در اين حد. )39و38: 1383گلستان،(»مدافع و مبلغ جرياني خاص باشد از نظر من قابل قبول نيست

براي خودش مشخص باشـد و بـه    -دست كم -نويسنده به خودش و به جامعه دروغ نگويد و نگاهش به جهان«كه 
  .)39همان،(»عبارت ديگر جهان بيني داشته باشد

قعـي اسـت و مسـايل    كند؛ به ايـن معنـا كـه آثـارش وا     مي محمود را رمان نويسي سياسي معرفي ،سليم عبداالمير
البته محمود نيز ظاهرا مخـالفتي بـا   ). و نه به معناي حزبي تك رو با نگاه محدود(كند مي سياسي را مطرح -اجتماعي 

اما معتقد است وجه غالب داستان هايش سياسي نيست بلكه آدمهـا بـه ناچـار     )179:1384،"اعطا"محمود(اين گفته ندارد
يل شده و اگر او بخواهد به يك شخصـيت بپـردازد، نـاگزير اسـت بـه سياسـي       و سياست به آنها تحماند سياسي شده

» شـما كجاسـت؟  هـاي   جاي سياسـت در رمـان  «:او در پاسخ به اين پرسش گلستان كه. )217همان،(بودنش نيز بپردازد
شد، اما سياست بايد در داستان با... توانيم بكنيم نمي سياست بخشي از زندگي ماست و هيچ كارش هم«:دهد مي پاسخ

داسـتان نبايــد بــه يـك اعالميــه سياســي بــدل   . از پـيش تــدوين شــده و از پـيش شــناخته شــده  اي  نـه مثــل توطئــه 
از ديـد او،  . )47همـان، (او معتقد است سياست، بخشي از كار نويسنده است اما نه همـه كـارش  . )46:1383گلسـتان، (شود

شد زيرا بـدون ايـدئولوژي و نگـاه خـاص بـه جهـان،       هنرمند بايد حتما ايدئولوژي و جهان بيني خودش را داشته با
بنابراين نبايـد از ايـدئولوژي بترسـد    . آيد مي نويسد روشن نيست و تناقضات عجيبي به وجود مي تكليف داستاني كه

 "زمـين سـوخته  "با اين حال مير عابديني معتقد است در). همان(بلكه بايد هوشيار باشد و استقالل خود را حفظ كند
كنـد و   مـي  و محمود از واقع نگاري رئاليستي عـدول  )910: 4و3،ج1386(شود مي ه از البه الي گفتگوها دنبالتز نويسند

 گيرد، تا آنجا كه دختـران و پسـران مسـلح بـا هـم نگهبـاني       مي تحليل سياسي خاصي بر روند وصف واقعيت پيشي
، يا جوان ميانه بـااليي،  ]257[خواند مي فراها  ، مردم را از گورستان به سوي جبهه12حزبي يا آژيتاتور 11]219[دهند مي

او معتقـد  . )911همـان، ( ]256[غرق در نوار فشنگ و تفنگ، دوستان، برادران و رفقا را به مبارزه با دشمن برمي انگيزد
بـه قـول   ). همـان (خـود را دربـاره آن بيـان كـرده اسـت     هـاي   است محمود به جاي تصوير كـردن جامعـه، انديشـه   

گلشـيري معتقـد اسـت در    . )21:1378(»سياسي دهه سي تا پنجاه، هنوز بر انديشه او حاكم اسـت هاي  همبارز«:دستغيب
و يـا  ] 145[رود مـي  مثال سخن از دختران لچك به سر اسـلحه بـه دسـت   . شود مي ، واقعيت تحريف"زمين سوخته"

 ]257-255[شـود  مـي  همراسم تشييع شهدا در بهشت آباد مانند مراسـم پـر شـور در يـك ميتينـگ حزبـي نشـان داد       
مهمي را به هاي  حوادث سال "زمين سوخته"و  "داستان يك شهر"،"همسايه ها"چون ،به اعتقاد وي. )361: 1،ج1380(

توان اين سه رمـان را بـه عنـوان     مي و نيز به دليل شيوه برخورد محمود با وقايع و اشخاص تاريخي،اند تصوير كشيده
ــان ــاي  رم ــاعي نگريســت ه ــي و اجتم ــان،( سياس ــوخته"در. )340و339هم ــين س ــي "زم ــرودهاي خلق ــربازها س  ، س

، محمد مكانيك در بحثي كه با حاج افتخـار دارد،  )91(نويسد مي بيت خلقي بر ديوار ي،، دختر جوان)127(خوانند مي
خصوصـا محمـد    ،، روي كارگر تاكيد خاصـي اسـت  )104:1380سليماني،( ]292[كند مي مثل يك تئوريسين حزبي عمل

كـل شـعبان   ). همان(»اوستي  طبقهي  كه نمادي از رنج كشيدگي و عالمت برجسته«و انگشت قطع شده اش مكانيك
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ها  نالد و بحث كمونيست مي توسط مردم غارت شده، طلب كارانه از انقالباش  كه بعد از گران فروشي هايش، مغازه
نويسـنده بهـره   در اينجـا،  و ) 213(اكي باشـد خواهند زن آدم اشـتر  مي كهها  كشد؛ همان مي را به ميان 13ها و بلشويك

و شـكري  ) 243(و يا وقتي دولت قصـد دارد ارزاق عمـومي را جيـره بنـدي كنـد     . كند مي برداري خود را از داستان
كشد كه  مي ناراضي اند، كل شعبان بحث مملكت بلشويكي و كمونيستي را به ميان) 243(و كل شعبان) 244(شاكري

جيـره   فتد و البته امثال زن محمد مكانيك و پدر گالبتون كه از اقشار ضعيف جامعه هسـتند، از ا مي در آنجا اين اتفاق
  .كند مي و باز نويسنده، با دخالت مستقيم در داستان، هدف خود را دنبال) 244(راضي اند بندي

نويسـنده   وقتي به اينجا رسيديم كه سياست بخشي از زنـدگي مـا هسـت،   «هرچند محمود معتقد استنتيجه اينكه 
هسـتند، از جامعـه بگيـرد، ضدعفونيشـان كنـد و بعـد بيـاورد        ها  آدمترين  تواند عوامل داستانش را كه مهم مي چطور

كمي زياد شده و آن  "زمين سوخته"رسد چاشني سياست در مي به نظراما ، )46:1383گلستان،( »بگذاردشان توي داستان
  !را به يك اعالميه سياسي بدل كرده است

  )نويسنده(اعتقاد به طبقه روشنفكر* 
مي داند اما معتقد است در كشورهاي جهان "تفكر"محمود نقطه مشترك روشنفكران جوامع مختلف را در تعريف 

 شـود و ايـن، موجـب احتيـاط     مـي  در انتقاد پذيري، چوب تهمت و تكفير بلنـد ها  به سبب تحمل كم حكومت ،سوم
شود كه او در حوزه تفكر بماند و به قلمروي عمل وارد  مي بنابراين سبب. دگير مي شود و شجاعت را از روشنفكر مي

شود گفت، دست بـه   نمي بيند كه مي يعني وقتي. شود مي نشود و اين خود سبب گرفتاري او در نوعي افراط و تفريط
در حقيقـت اثـرش   بـرد و   مـي  مثال به ادبيات مخفي پنـاه . زند كه در يك محيط سالم نيازي به آن نيست مي كارهايي

شود و خود سانسور؛ در حالي كه روشنفكر، وجدان بيدار جامعه اسـت و تـا    مي نوعي اعالم جنگ است و يا محتاط
 او. )69و68همـان، (توانند از آن بهـره بگيرنـد   مي منصف باشندها  سامان نگيرد، معذب است و اگر حكومتها  نابساماني

بينـد و ماجراهـا    مي .دادگاه تاريخ، خود مدعي و مدعي عليه هم هست امروز، نويسنده شاهدي است كه در«:گويد مي
شرايط چنان است كه نويسنده نميتواند از حوادث بر كنار . كند و خود نيز در خلق ماجراها سهيم است مي را گزارش

خـودش و مـردم   بلكه بايد صـادق باشـد و بـه     )25:1384،"اعطا"محمود(»باشد و از سر سيري بنويسد و نثر زيبا بپردازد
 ايجاداي  ، يك ايدئولوژي سازنده، زمينه"گرامشي"به اعتقاد . )38:1383گلستان،(دروغ نگويد و اين يعني نويسنده متعهد

توانند در ايجاد ايـدئولوژي نقـش داشـته     مي كند تا انسانها از موقعيت خود آگاه شوند و پيكار كنند و روشنفكران مي
) و خصوصا نويسنده به عنوان فردي از اين طبقه(روشنفكركر و ايدئولوژي محمود نيز در تف. )58:1385مك لالن،(باشند

معتقـد  وي ؛ هرچنـد  گيـرد  مـي  دوش ايـن طبقـه قـرار    بـر دارد و مسـئوليت آگـاهي بخشـي جامعـه     اي  جايگاه ويژه
محور وظيفه يـك  حول  "زمين سوخته"شايد بتوان گفت . )72:1383گلستان،(»انقالب ساز نيست... داستان نويس«است

براي روشن شدن ديدگاه محمود در رابطـه بـا روشـنفكران و وظايفشـان در جامعـه،      . چرخد مي روشنفكر در جامعه
  :اندازيم مي نگاهي به رمان

. ، از مسايلي است كه اغلب نقادان اين رمان بـه آن پرداختـه انـد   "زمين سوخته"كيستي و دليل منفعل بودن راوي 
همـان خالـد سياسـي شـده     «رسد كـه راوي زمـين سـوخته     مي ند نظر، سرانجام به اين نتيجهگلشيري بعد از بيان چ

غرقه لجه روزگار پس اي  گذشته و پارههاي  بندي حماسهاي  همسايه هاست كه در داستان يك شهر دو پاره شد، پاره
سرگرداني شـاهد باشـد،    و اينك از همان سالها به مقطع جنگ ايران و عراق پرتاب شده است تا چون روح 1333از 

و داستان ها  اما از آنجا كه بر هيچ جايي نايستاده است و از هيچ منظري جز همان چارچوب خاك شده خالد همسايه
 است بـه معنـي دقيـق آن كـه او بـه راسـتي بـر آن پرسـه        اي  نگرد حاصل زمين سوخته نمي يك شهر بر اين گسترده

ت اگر اشاره انگشت محمد مكانيك به راوي باشد، داللـت بـر غيـر فعـال     دستغيب معتقد اس. )363: 1،ج1380(»زند مي
جنـگ باشـد، اشـارتي نـاقص     ي  صرفا شاهد و شنوندههاي  نماد انسان ،بودن راوي در مساله جنگ دارد و اگر راوي

هـا   توان آن را متوجه كل انسانيت دانست زيرا در هر حال اسير شرايطي هستند كه محصول قـرن  نمي از طرفي. است



 747/      "زمين سوخته"بررسي ايدئولوژي احمد محمود بر مبناي رمان 

هايشان كه اين  بنابراين در اينجا تكليف سرمايه ساالران جهاني و سرسپرده. شرايط ناهمساز اجتماعي و تاريخي است
اما به گفته خود محمود، راوي داستان، نويسنده است و نويسنده  )161و160: 1378(شود؟ مي جنگ را تحميل كردند چه

كند كه آگاهانه راوي را منفعـل كـرده و در انتهـاي     مي او بيان. اردبه اعتبار خالقيت هنريش قدر اول روشنفكري را د
كند و البته اين اشاره به  مي داستان نيز انگشت محمد مكانيك، راوي و در واقع كل جريان روشنفكري منفعل را متهم

 "نـده گُ"( 14رددااي  باشد؛ خبرنگاري كه به قول راوي، دماغ خيلي گنـده  مي ،سمت خبرنگار كه او نيز روشنفكر است
هـا   جنبش لب(شود نمي زند و صدايش شنيده نمي جنبد اما انگار حرف مي و لبانش) دماغي روزنامه نويس "ندهگَ"يا 

زمين "تابد؛ روشنفكراني مثل راوي  نمي محمود اين گونه روشنفكران را بر. )164:1383گلستان،()و تظاهر به حرف زدن
طوري كـه حتـي   اند كنند و در پوسته خود حبس مي هميشه در حاشيه حركتاما اند كه هرچند در جمع مردم "سوخته

  !نامشان نيز براي مردم دانسته نيست چه رسد به افكارشان
او معتقـد  . و طبقه روشنفكر جامعه ارتباط برقـرار كنـد  ) مخصوصا محرومان(مردمهاي  محمود سعي دارد بين توده

البته دلـيلش را كـم    .)177و176: 1384،"اعطا"محمود(زدگان نكردند است روشنفكران، كاري براي قربانيان جنگ و جنگ
كند روشنفكر اول شـهيد شـود و    مي كه ايجاب )68:1383گلستان،(داند مي در كشورهاي جهان سومها  تحملي حكومت

 پذيريم كه خالد، به سـبب تحصـيالت دانشـگاهيش، روشـنفكر    باگر . )177:1384،"اعطا"محمود(بعد نقشش را بازي كند
معذب ها  شود، پس او و راوي هر دو نماد روشنفكري هستند اما خالد، روشنفكري است كه از نابساماني مي محسوب

اما اين جنگ، او را از انفعال ) 101(است و هرچند ابتدا منفعل بوده و سالهاي عمرش را تنها به تحصيل علم پرداخته
و هرچنـد  ) 83و72،82(و نسبت به آنهـا احسـاس همـدردي دارد   كند  مي خارج كرده و بنابراين با مردم رابطه برقرار

شـود و   مـي  او در لحظـاتي دچـار ترديـد   . بخشنامه  دولت را بهانه ماندن در شهر كرده اما حقيقت چيز ديگري است
گـذارد و بـا شـهادت خـويش، همـان       مـي  اما در نهايت جان بر سر اعتقـاد خـود  ) 101(قصد گريز از مهلكه را دارد

غريـب او در روزهـاي آخـر عمـر كـه      هاي  نگاه. رساند مي ا كه محمود از روشنفكران توقع دارد، به انجامراي  وظيفه
 خواهد و انگار آشـنائي كـه بـا حسـرت بـه غربـت       مي كه با التماس آشنائياي  انگار غريبه«؛ راند مي راوي را از خود

، همـه نشـان   )147(»راند مي كند و پس مي دعوت نگاهي كه«؛ و حتي بعد از مرگ نيز اين نگاه را دارد) 125(»رود مي
 را تحريـك اش  آشـوبد و عاطفـه   مـي  او را ،كه درد مـردم اي  از جدا شدن راه او از راوي روشنفكر منفعل دارد؛ راوي

كند كـه   مي دارد و گاه سخناني بيان نمي ، اما قدمي براي حل مشكالتشان بر)174(كند؛ مثال شنيدن درد دل نرگس مي
كـل  هـاي   خبر از اطراف خود اسـت؛ مـثال سـكوت نسـبت بـه گـران فروشـي        بي اصال در اين وادي نيست وگويي 
قصد خروج از شهر را اش  و يا آنگاه كه خانواده) 100و97(!كنند مي و تعجب از اينكه چرا مردم نفرينش) 174(شعبان

او همان ويژگي .)35(داند دو سه هفته نميداند زيرا كه دوام جنگ را بيش از  مي دارند، بردن يك كيف دستي را كافي
و  "سـنتي "گرامشي معتقد به تفاوت ميـان روشـنفكران   . هايي را دارد كه گرامشي براي روشنفكران سنتي قايل است

داند كه از سر خطـا، خـود را مسـتقل از طبقـات      مي است و روشنفكران سنتي را، آن دسته از روشنفكران "سازمند"
انند در حالي كه روشنفكر سازمند، در عرصه سياسي، اجتماعي و اقتصادي، ايدئولوژي طبقـه  د مي سياسي -اجتماعي 

، روشـنفكر خـود سانسـور نيسـت زيـرا      زمين سوخته راوينكته ديگر اينكه . )59:1385مك لالن،(كند مي خود را تبيين
؛ مثال وقتي همـه بـرادرانش قصـد    رسد بلكه او مدام در نوسان است نمي ظاهرا دليلي براي اين كار در داستان به نظر

را كامـل بـه   اش  خواهد بماند تـا وظيفـه   مي رود؛ گويي نمي كنند، مي خروج از شهر را دارند و خطر ماندن را گوشزد
حتي در انتهاي داستان كه به خانه . ماند و تنها نظاره گر مي اما با وجود ماندن، همچنان منفعل باقي) 89(انجام برساند
د بـرو كـه   «د، در اين فكر است كه زودتر صبح شود تا لباس هـايش را از خانـه ننـه بـاران بـردارد و      گرد خود بازمي

 سـقوط ] انجماد و سكون[و سرما] پوچي[، خالء]نااميدي[يالبته هرچند با شهادت خالد، راوي در سياه). 315(»رفتي
رود و شهادت باران و در نهايـت   مي يير پيشاما بعد از حضور در محله ننه باران، آرام آرام به سمت تغ) 148(كند مي

خواهـد   نمـي  عزادار ،او بايد بفهمد كه شهيد. كند مي آشنااش  اهل محل و اشاره دست محمد ميكانيك، او را با وظيفه
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به ناحق ريخته شده معلـوم شـود و دشـمن از مرزهـا     هاي  ماند تا تكليف خون مي راوي زنده. دهخوا مي بلكه رهرو
  ).139(قايل است به انجام برساندها  او بايد بماند تا رسالتي را كه دكتر شيدا براي زنده. شودبيرون رانده 

  15ها اعتقاد و اعتماد به نيروي توده* 
ادبيـات  (دانـد  مي را نيروهاي اصلي و سازنده تاريخها  از خصايص داستان نويسي ماكسيم گوركي اين است كه توده

مـردم در  «.اعتقاد محمود به مردم، اعتقادي ايـدئولوژيكي اسـت  . بينيم مي آثار محمود نيزاين مساله را در . )45كارگري،
شوند، حضوري كارگشـا، مـوثر و تـاريخ     مي هويت حاضر بي شكل و بي اي زمين سوخته حتي آنجا كه به شكل توده

 قابلــه و مقاومــت راراه م ،آنكــه كســي چيــزي بــه آنهــا يــاد دهــد بــي مــردم،. )102و101: 1380ســليماني،(»ســاز دارنــد
توانند به زودي  مي )15(نياز به ارتش و تنها با نيروي خودشان بي ،)10(و اگر به آنها آمادگي داده شود) 31(آموزند مي

توسـط  هـا   ، سنگر سـازي در خيابـان  )23(مردمي براي جنگيدن با عراقهاي  تشكيل گروه). 36(دشمن را بيرون كنند
، آمـادگي و دلهـره نداشـتن مـردم از حملـه      )69و 50و27-25(ت كوكتل مولوتـف مردم، كارگران و كارمندان و ساخ

البتـه  . گـذارد  مي صحنه هايي از رمان است كه قدرت مردم را به نمايش... و خالصه انجام هر كار مشترك) 21(عراق
است كـه در آن  نيازي ذاتي كشور به نيروي نظامي است بلكه مقصود اين  بي نيازي به ارتش، نه بي مقصود محمود از

 برهه كه تازه انقالب شده و نيروي نظامي هنوز به انسجام نرسيده، و مملكت درگيـر صـدها مشـكل داخلـي اسـت،     
 توان به مردم اعتماد كرد و به آنان آمادگي و امكانات داد تا خود به دفاع از سرزمينشان بپردازند و در داسـتان نيـز   مي
آورد  مـي  جنگ، آهسته آهسته نيروي نظامي آمادگي و توان خود را به دست بينيم كه بعد از گذشت مدتي از آغاز مي

 ،انقالبي قرن نوزدهم اروپاهاي  قيامهمان طور كه پيشتر بيان شد ). 161مثال(پردازد مي ميهنو در كنار مردم به دفاع از 
 وابستگي مكتبي بي از قشر فقير وعمدتا  ان نيزو رهبرانشبودند كه از مكتبي خاصالهام نگرفته بودند ي مردمي هاي قيام

ر شرايط خاص، پيروز شوند و دتوانند  مي سازمان يافته عمل كنند،به شكل كارگران  داد كه اگر مي بودند و اين نشان
زمـين  "صحنه هـايي از ايـن دسـت را در    . بود... اعتصاب وآنان نيز مبارزاتي هاي  شيوه. حكومت را به دست بگيرند

اشاره كرد كـه  ... توان به اعتصابات مردم براي آزادي ننه باران و عادل مي پيشين نشان داديم و نيزدر سطور  "سوخته
  .انجامد و البته رهبري اين اعتصابات نيز بر عهده مردم است مي به پيروزي

 انـد  محـروم انتخـاب شـده   هـاي   گوركي، قهرمانان داستان هايش است كه از ميان تودههاي  خصيصه ديگر داستان
تاكيد دارد اما ايـن  ها  كند و هرچند وي روي نيروي توده مي اين مساله در مورد محمود نيز صدق. )45ادبيات كارگري،(

كنند و با وجود فقر، سعي در برطرف  مي هم اينان هستند كه همديگر را درك. اغلب از طبقه محروم و فقيرندها  توده
مصـدق كـه خـود كمـك     ام  افراد محرومي چون ننه باران و. ز هستندكردن نيازهاي هم دارند و البته دست و دلباز ني

 دسـتي امـا هميشـه راوي را بـه مهمـاني دعـوت      تنگ، اميـر سـليمان كـه بـا وجـود      )235(دست محـرومين ديگرنـد  
و البته افرادي چون علي ناز كه با وجود تمكن مالي، اما در شهر مانده تا مـردم را يـاري كنـد زيـرا     ) 153مثال(كند مي
و يا دكتر شيدا، پزشك متعهد كه تمام وقت مشغول به خـدمت در  ) 196(قد است هرچه دارد از همين مردم داردمعت

  ). 137(بيمارستان است
قـرار و سرشـار از انـرژي هسـتند و      بـي  مردم، جوانان پر شوري مثل باران، محسن و عادل كـه هاي  در ميان توده

دهند، مورد توجه محمـود هسـتند و شـايد او را بـه يـاد جـواني        مي تصميمات انقالبي گرفته، حركات انقالبي انجام
باران، شير نر داستان، حضور مستقيم كوتاهي در داستان دارد اما نامش بارها از زبان ننـه بـاران و   . اندازند مي خودش

، بـرادر  محسـن ). 179(كند مي شود و در همان حضور مستقيم كوتاهش، برخي تزهاي محمود را بيان مي مردم شنيده
و سـرانجام عـادل،   . رسـاند  مـي  راوي، جوان پرشور و ناآرامي كه سرشار از اميد است و سرانجام خـود را بـه جبهـه   

دهد  مي كه براي جلوگيري از نفوذ ستون پنجم و امنيت محله، در ميدان محله كشيكاي  نوجوان كم سخن اما انقالبي
اين، توصيفي است كـه  ). 280(كند مي حكم اعدام دزدها را اجرا ،نو هم اوست كه در دادگاه محلي، به همراه ننه بارا

محمود از جوانان متعلق به توده مردم دارد اما در توصيف دو جـوان پاسـدار، برخـي سخنانشـان را دور از واقعيـت      
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-69(انـد  آيد بلكه متعلق به سازمان و ارگاني است كـه بـه آن وابسـته    نمي دهد و اينكه از دل مردم بر مي جامعه نشان
  !گيرد مي ؛ هرچند عملكرد توده مردم نيز رنگي سياسي و حزبي به خود)71

داند و اين را از زبان محمد مكانيك در محاكمه  مي به حدي است كه حرف مردم را قانونها  اعتقاد محمود به توده
از بازداشت، شور انقالبيش به يكباره بعد از آزادي ننه باران، پيرزن انقالبي داستان، ). 270(كند مي خياباني دزدان بيان

كنـد بـه انتقـام خـون شـوهرش دزدهـا را اعـدام كـرده و نـه در حركتـي            مي كند؛ چرا كه شايد احساس مي فروكش
او به قـدري طلبكـار انقـالب اسـت كـه گـويي       . در تقابل با اين تفكر ننه باران، تفكر كل شعبان است ).315(مردمي

). 208(پـردازد  مـي  دارد به اوها  د كه انقالب، بابت زحمات او و شركتش در راهپيماييدان مياي  غارت مردم را هزينه
بـه محلـه ننـه بـاران روانـه      ] كـه نمـاد روشـنفكري اسـت    [دارد تا راوي داسـتان را  مي را وا محمودها  به تودهاعتقاد 

؛ تا )249(و كاهگل استفقير نشين كه حتي سقف خانه هايش از چوب و حصير اي  ؛ محله)102:1380سليماني،(كند
در آن محل كه كوچك شده شهر اهواز و حتي جامعه ايران است، تصويري از وضعيت و مناسـبات مـردم را كـه در    

و به قـول خـود محمـود، مسـاله      )103و102: 1380سليماني،(حال دگرگوني است، در آن مرحله تاريخي به تصوير كشد
اين معني نيست كه در بند اقليم بماند و همان جا خفـه شـود بلكـه     داستان هايش بههاي  اقليمي بودن حوادث و آدم

هـاي محمـود از    محله و قهوه خانه، دو مكـاني اسـت كـه در داسـتان    . )27:1383گلستان،(شود از اقليم، مملكتي شد مي
نيـز رفـت و آمـدها و ديـده و      "زمـين سـوخته  "در. )218:1387سـلطاني، (برجستگي و اهميت زيادي برخـوردار اسـت  

قهوه خانه مهدي پاپتي، كه محلي است تا انواع و  ،راوي بيشتر در حد محله و مردم محله است و پاتوق اوهاي  يدهشن
اقسام مردم كه اغلب از طبقات فرودين جامعه هستند نشان داده شوند و در همين مكان است كـه اخبـار و شـايعات    

اين دو، مكان هايي هستند كه اجتماعات و روابط مردمي  .)103و102: 1380سليماني،(شنويم مي گوناگون درباره جنگ را
راوي با آمدن به محله ننه بـاران، از انـزواي   . گيرد و مختص به طبقه متوسط و محروم جامعه است مي در آنجا شكل

 هرپيوندد هرچند در اينجا هم در حد يك ناظر، ظـا  مي گريزد و به مردم مي منفعالنه و در واقع از طبقه اجتماعي خود
  ). همان(شود و ترديد و انفعالش تا آخرين لحظه با اوست مي
  توجه ويژه به طبقه كارگر * 

به جاي تفسير آن، يكي از محورهاي اصـلي ايـن    "تغيير جهان"ماركسيسم شناسان و مفسران ماركسيسم معتقدند 
اين تغيير كـه در واقـع همـان    ماركسيسم معتقد است حامل اصلي  و)هفت مقدمـه :1363لئونارد،(دهد مي مكتب را تشكيل

بينـيم كـه محمـود نيـز در كنـار       مي ).همان، هشت مقدمه(تغيير جامعه بشري است بايد پرولتاريا يا طبقه كارگر باشد
از ايـن طبقـه   اي  او خود از طبقه كـارگر برخاسـته و نويسـنده   . اعتقاد به توده ها، اما نگاه خاصي به طبقه كارگر دارد

شـاهد، كـارگر   . رود مـي  در رمان، بارها از كارگران و نقش آنها در انقـالب و جنـگ سـخن    .)170:1387سلطاني،(است
كه در اعتصاب قبل از انقالب برو بيايي داشته و عضو شوراي رهبري انقالب بوده و اكنون نيز كسـي در اداره  اي  فني

 ان نفت را براي مقابله با عراق كافي، در لحظاتي كه شور انقالبي در او ايجاد شده، تنها كارگر)101(شود نمي حريفش
و ). 91(عمو حيدر، كارگر نفت كه سنگيني اعتصابات كارگران نفت در دوران انقالب بر دوش او بوده). 104(داند مي

و فـردي  ) 163(وي كارگر فوالد سـازي اسـت  . از همه مهمتر، محمد مكانيك، كه در رمان، نماينده طبقه كارگر است
او نه تنها خود در شهر مانـده بلكـه حتـي    . انقالبي و در حد خود، شعور سياسي بااليي دارداست زحمتكش، با شور 

اعتقـاد و شـرافت    ،ناموس او خـانواده . او كارگري انقالبي و ناموس پرست است). 86(را نيز نفرستادهاش  زن و بچه
... بندم مي همه شونو به رگبار...نگ دارمسه نوار فش...«:قصد دفاع از آنها را دارد ،باشد كه با سه نوار فشنگ مي وطنش

 "مشي تـوده اي "همان گونه كه در مقدمه اشاره شد در  .)86( 16 »...ميذارمام  سه تا آخريش را برا خودم و زن و بچه
ــد محمــود، نويســنده را انقــالب ســاز . طبقــه كــارگر صــنعتي، قلــب و محــور حركتهــاي اجتمــاعي اســت    هرچن

محمد مكانيك، پيش تاز و آگاهي دهنده بـه مـردم اسـت؛    . داند مي ما كارگر را انقالب سازا )72:1383گلستان،(داند نمي
و در بهشت آباد، با خواندن ) 289(دكن مي ندهيسازمااو ، راهپيمايي مردمي را )267(كند مي دزدان محله را او محاكمه
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رمان به انگشت كوچك دسـت راسـتش   بارها در ). 256(كند مي اشعار انقالبي، شور و غوغايي عجيب در مردم ايجاد
او با همين دست است كه مردم را به سكوت ). 163مثال(است شود كه از بند دوم، زير قيچي آهن بري رفته مي اشاره

) 293(اما دست حاج افتخار چنـين تـواني نـدارد   ) 292و255،256(كند مي دهد و نظم را برقرار مي يا به هيجان فرمان
برنيامـده و سـخنانش،   هـا   ، او از دل تـوده )295(است كه همه جايش پست بندي استاي  هزيرا حاج افتخار در كميت

برخـي تزهـاي   ). 291(قضاوت محمد مكانيك، قضاوت مردم و حرف او، حـرف مـردم اسـت   . خواسته مردم نيست
كـل داسـتان    تصوير سازي انتهاي داستان، بهره برداري كامل محمـود از ). 292و291(شود مي نويسنده از زبان او بيان

اش  است؛ آنگاه كه اشعه خورشيد، كاكل تنها نخل سالم مانده از انفجـار موشـك در محلـه ننـه بـاران را كـه خوشـه       
 ،خورشيد در حال طلوع، نماد تولد و زندگي و خوشه خشكيده نخل .خشكيده، روشن كرده و سايه روشن زده است

مان بهره برداري از خون شهداي جنـگ و انقـالب اسـت و    باشد و اين به معناي رسيدن ز مي نشان از رسيدگي خرما
دهد و دست محمد مكانيك كه رهبـر هـدايتگر و جنـبش     مي راوي خبر از تكليف او به عنوان يك روشنفكره ب، اين

مردم است، در خوشه خشك نخل، همچون ثمره به بار نشسـته نخـل اسـت و همچنـان بـه وظيفـه       هاي  بخش توده
  .  )329(كند مي برد و او را امر به انجام وظيفه مي انفعال راوي روشنفكر را زير سوال انقالبي خود عمل كرده،

  عدالت خواه* 
شـود، تاكيـد بـر عـدالت      مي شاخص هايي كه در آثار نويسندگان با تفكرات و گرايشات چپ ديدهترين  از عمده

كنـد كـه خواسـتار عـدالت      مي د بيانمحمو. اجتماعي و توجه به وضع قشرهاي پايين جامعه و اختالف طبقاتي است
او عـدالت  . اين عدالت خواهي براي او به يك آرمان و ايدئولوژي تبديل شده اسـت . )54:1383گلستان،(اجتماعي است

داند؛ عدالت سياسي بـه معنـاي برابـري همـه در برابـر قـانون و        مي اجتماعي را به معناي عدالت سياسي و اقتصادي
 گرسـنگي، بيكـاري، فقـر،   (ركنار بودن از تمام آفـاتي كـه ضـرورتا جـزء زنـدگي نيسـت      عدالت اقتصادي به معناي ب

اجتماعي است و نه تنهـا در ايـن اثـر    هاي  وي به دنبال مبارزه با فقر و ناهنجاري .)55و54همان،( 17...)سوادي، جنگ بي
. )21:1378غيـب،  دست(ستايي استاو روهاي  بلكه در آثار ديگرش نيز روي اين مساله تاكيد دارد و فضاي بيشتر داستان

توان زندگي مردم جنوب و خصوصـا اهـواز و خوزسـتان را در     نمي دستغيب معتقد است بدون خواندن آثار محمود
، جانمايه سوسياليسم را روسي در جوانيهاي  از نويسنده پذيريش محمود دليل تاثير). همان(دوره ستمشاهي دريافت

نكه ذهن جوانان آن روزگار بـه دنبـال ايـن مدينـه فاضـله و ايـن عـدالت اجتمـاعي         داند و اي ها مي تخيلي آن داستان
كند كه در آن زمان، حزب توده، تنها جرياني بوده كـه بـه سـمت طبقـات      مي او بيان. )52و51: 1383گلستان،(استبوده

 انـد  محروم گرايش داشته و نويسـندگاني هـم كـه وابسـته بـه حـزب بـوده انـد، بـه همـان سـمت گـرايش داشـته             

به وضع قشرهاي پايين جامعه توجه بسيار دارد و با اختالفات طبقـاتي   "زمين سوخته"دراو  .)189:1384،"اعطا"محمود(
كند كه به سبب نـداري، مجبـور    مي او دردهاي محروميني را ترسيم. كند و منتقد جامعه سرمايه داري است مي مبارزه

به دليـل  اما  اند ها پناه برده يا به اردوگاه ،)194و193(كنند مي ناني جانو براي لقمه اند به ماندن در شهر جنگ زده شده
محروميني كـه در زمـان پهلـوي، زنـدان را      ؛)231-229(بازگشته اند ،مي امكانات و بدرفتاري هايي كه با آنها شدهك

ن زمان بار خود را بسته اما ثروتمندان كه در آ، و اكنون نيز بار جنگ و قرباني شدن بر دوش آنان استاند تحمل كرده
بانـد بـازي در   انـد از   مردم شـاكي از سويي ديگر، ). 71و69(تا با اتمام جنگ، طلبكارانه برگردنداند بودند، اكنون رفته

 محـروم از ايـن   يپيرمـرد ). 64و61-58(محدود كه از آشنايان كارمندان راه آهن هسـتند اي  فروش بليت قطار به عده
صابر معتقد اسـت حكومـت بـه    ). 72(تا به آن پناه ببرداش  ه بگريزد و نه زيرزميني در خانهنالد كه نه پولي دارد ك مي

بنـابراين،  ). 36و35(مانعي، كيلومترها در خاك كشور وارد شود بي توانسته نمي فكر نيست و خيانت شده وگرنه عراق
عدالتي اقتصادي  بي يك ،يتشده و به زعم محمود اين وضعها  سبب گستاخي و پيشروي عراقي ،خيانت دولت وقت

بينيم كه دولت از طرفي بخشنامه كرده و كارمندان و كارگران را مجبور بـه مانـدن    مي و باز. مسبب آن ،و دولتاست 
و ايـن البتـه نـوعي     ؛كنـد  مـي  تا از مردم به عنوان سدي براي مقاومت در برابر عراق استفاده) 39،97(بر سر كار كرده
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هـا   در ضمن، مدير عامل). 39(توجه است بي نسبت به انتقال زنان و كودكان به مناطق امناما ) 81و80(مقاومت است
بنابراين مساوات و عدالت رعايت نشده است و البته اگـر كسـي انتقـادي    ). 163(آيد  مي و فقط بخشنامه شاناند رفته

  . )231(شود مي كند، ضد انقالب شناخته
زحمتكش را عاصـي و  هاي  كه چگونه شرايط غير طبيعي زندگي، انسان شود مي در آثار ماكسيم گوركي نشان داده

كارهـاي  تـرين   كند در حالي كه بورژواها، براي رسيدن به هدفشان كه سود بيشتر است، حاضرند به زشت مي وحشي
شود و از فرصـت   مي به روشني ديده "زمين سوخته"اين داستان در). 45و44ادبيات كارگري،(ضد بشري دست بزنند

رود كـه   مي سخن) 215(كل شعبان و تاجر زاده ،)113(شكري شاكري ،)197و196(طلباني نظير محمد حسن بنگاهي
امثال باران، به فكر ماهي گرفتن از آب گل آلود و كسب سود بيشـتر از  هاي  در آشفته بازار جنگ و كشتار و جانبازي

 طلبـي كـه  دزدهاي فرصـت   و همچنين رشوه هستندمردم، احتكار و گرانفروشي و  خانه و اثاثطريق ارزان خريدن 
 عـدالت اجتمـاعي را مـردم بايـد برقـرار     كه چون محمود معتقد است  البته و .كنند مي خالي مردم را غارتهاي  خانه
و البته انقالب و جنـگ، قـانون و منطـق    ) 270(و حرف مردم، قانون است )55:1383گلستان،(]و نه حكومت ها[كنند مي

به دنبال برقراري عدالت و گرفتن حق خود، مغازه كـل  عاصي، بينيم كه مردم  مي بنابراين) 270و185(خودش را دارد
و بـاران   )281-263(كنند مي دستگير،محاكمه و اعدام رادزدها ، )202(كنند مي شعبان محتكر و گران فروش را غارت

  ).185(كشد مي نيز اسير عراقي را
كاالهاي اساسي است تا همه اقشار جامعه بتوانند از نيازهاي اوليه استفاده سخن از جيره بندي  "زمين سوخته"در 
. ؛ البته نه به شيوه مالكيـت اشـتراكي  كشـورهاي بلشـويكي و كمونيسـتي     )243)(الاقل در زمان بحران و جنگ(كنند

سـت و نـه   انقـالب مـا نـه سـرمايه داري ا    «:در سخنراني خود خطاب به ملت كوبا ميگويـد  1959مه  21كاسترو، در
كند، و كمونيسم  مي ما در شرايطي قرار داريم كه بايد ميان سرمايه داري كه مردم را به گرسنگي محكوم!... كمونيستي

كند، يكي را انتخـاب   مي كه مشكالت اقتصادي را حل ميكند اما آزادي را كه براي انسان بس ارجمند است سركوب
شهروند كمونيسـت اعمـم از كـارگر، كشـاورز،     «:خوانيم مي "سرخهاي  چكمه"در كتاب. )51:1387حزب توده،(»....كنيم

انسان را يك نيروي اقتصادي ميدانـد، دولـت    "كمونيسم"«، )37:1362(»!هنرمند و سايرين يك واحد اقتصادي است
شـناخته ميشـوند و حـق ادامـه      "كـارگر "باشـد   40تـا  25آنهائيكه بهره هوششان ... مسئول تشخيص استعداد هاست

  ). 120همان،(»دموكراسي و كمونيزم نسبتي معكوس دارند«، )38همان،(» ندارد تحصيل
را آگاه كردن مـردم   "زمين سوخته"اهميت موضوع عدالت اجتماعي براي محمود به قدري است كه دليل نوشتن 

م ايـن  داند تا بفهمند چه اتفاقي افتـاده اسـت و بـر سـر مـرد      مي مناطق دور از جنگ نسبت به وضعيت مناطق جنگي
  :به قول شاملو. )162و161: 1383گلستان،(مناطق چه آمده است

  :نويسد مي او شعر
  يعني                       

  نهد به جراحات شهر پير مي او دست
  نويسد، مي او شعر... 

  يعني                           
  او دردهاي شهر و ديارش را 

  )147و146: 2-1،ج1380شاملو،( 18كند مي فرياد                                    
  ميهن دوستي و مخالفت سرسختانه با تجزيه طلبي* 

داستانسـراي جنـوب   "لقب «:و به قول دستغيب )23:1378غيب، دست(محمود، سرزمين جنوب استهاي  گستره قصه
اما همان طور كه قبال گفته شد، مساله اقليمي بودن حوادث ). 26همان،(»]تا چوبك[بيشتر برازنده محمود است "ايران
شـود از اقلـيم،    مـي  داستان محمود، به اين معني نيست كه در بند اقليم بماند و همان جا خفه شـود بلكـه  هاي  و آدم
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و جـدا شـدن   شـمارد   مـي  دانـد و تجزيـه را خيانـت    مي او خوزستان را بخشي از ايران. )27:1383گلستان،(مملكتي شد
كرده اش  وي در پاسخ به اينكه بعد از نوشتن زمين سوخته، به جنگ طلبي متهم. تابد نمي از خاك وطن را براي  قطعه

حتي مرا مـتهم كردنـد بـه    . نه مصيبت جنگ را كشيده بودند و نه وحشت جنگ را حس كرده بودند«:بودند،مي گويد
اگر «:كند مي آنگاه بيان. )162:1383گلستان،(»ح تجزيه خوزستان بوددر حالي كه توجه نداشتند كه طرح، طر! جنگ طلبي

من اول . تا زماني كه متجاوز پس رانده نشود، من جنگ طلب هستم... جنگ طلبي معنايش اين است، حاال هم هستم
درحالي ). 163همان، (»يعني كه اول ناسيوناليست هستم و بعد انترناسيوناليست -كنم بعد به جهان  مي به مملكتم فكر

كه قبال اشاره كرديم، از جمله داليل  ترديد و انتقاد برخي اعضاي حزب توده نسبت به سران حزب و كنـاره گيـري   
زمـين  "در . )113:1381كريميـان، (اسـت  شان از حزب، واگذاري تشكيالت حزب به فرقـه دمـوكرات آذربايجـان بـوده    

؛ آنجا كـه دليـل حملـه عـراق در ايـن موقعيـت آشـفته        دشو مي چندين بار خطر تجزيه خوزستان يادآوري ،"سوخته
درگفتگـوي دو عـابر در    و )9و8(شـود  مـي  بيـان مملكت، درهم شكستن انقالب و تصرف خوزستان، سرزمين نفـت  

حتـي اگـر    ؛شود مي البته دفاع از ميهن نيز وظيفه تك تك افراد جامعه دانسته). 15(رود مي از اين خطر سخن ،خيابان
 ســتون پــنجمهــاي  و وطــن فروشـي هــا  همچنــين بارهــا ســخن از خرابكـاري ). 37(خردسـال اي هــ الزم شـد، بچــه 

خواهد اشـياء   مي نكته ديگر اينكه در قسمتي از داستان، بخش فارسي راديو بغداد از مردم خوزستان). 65مثال(رود مي
ايـن بـدان   ). 76(باران داردسبك وزن و گران قيمت خود را بردارند و زودتر شهرها را تخليه كنند زيرا قصد موشك 

داند و لذا به مردم هشدار  مي از خاك خود و مردمش را مردم مملكت خوداي  معنا است كه عراق، خوزستان را قطعه
  !دهد مي تخليه

بـوده، از چشـم محمـود    ) و كشـور (مساله نفت خوزستان كه يقينا از عوامل اصلي چشم داشت عراق به اين شـهر 
ا در رمان، مستقيم يا اشاره وار به اين نكته اشاره كرده؛ مستقيم آنجا كه خوزسـتان را سـرزمين   پنهان نمانده و او باره

 و اشاره وار آنجا كه از نفـت خيـز بـودن زمـين خوزسـتان سـخن      ) 9(داند كه عراق قصد تصرفش را كرده، مي نفت
 نفـت توسـط ضـد انقـالب    هاي  ار لولهانفج در رمان، به). 254(كند مي نفت اشارههاي  يا آنجا كه به لوله) 57(رود مي

نفت را كه سرمايه مادي اسـت  محمود، يعني  ؛)گورستان شهر(نفت نزديك بهشت آبادهاي  لوله ؛)298(شود مي اشاره
 اين در حالي اسـت كـه  . كند مي دهد و خطر نابودي آنها را گوشزد مي كه سرمايه معنوي هستند قرارها  در كنار انسان

، )115و114: 1381كريميان،( هضت ملي كردن صنعت نفت، حركات تنش زاي حزب توده بودهعوامل شكست نجمله از 
بيان شده كه متن دست نوشته ملي شدن صنعت نفت ايران به امضاي دكتـر   "ديدار با احمد محمود"در در حالي كه 

توانـد گويـاي    مـي  ايـن  و )247(شـده  مـي  مصدق و يارانش، هميشه در قابي روي ميز كار احمد محمـود نگهـداري  
  .  نارضايتي محمود از عملكرد سران حزب توده در اين زمينه باشد كه به انقالبي مردمي خيانت كردند

  و آزادي خواهي روحيه انقالبي* 
، نبايـد  در روسـيه  هوادار ماركسيسم انقالبي بوده، معتقد بودند بـراي انقـالب  ) بلشويك ها(لنين و دار و دسته اش
امـا  . معه سرمايه داري بود بلكه بايد با انقالب پرولتاريايي، رژيـم تـزاري را سـرنگون كـرد    منتظر سقوط تدريجي جا

در . )81:1364ذبـيح، (پذيرفتنـد  نمـي  با اين نظر موافق نبودند و ديكتاتوري مطلق پرولتاريا را،)مونشويك ها(جناح اقليت
و اين در حالي است كه  )46ادبيات كارگري،(كند مي را به آرامش و تسليم دعوتها  انسان گرايي بورژوازي، انسانواقع، 

از اين روسـت كـه گـوركي بـر خـالف      . شوند مي به مبارزه براي آزادي فراخواندهها  در رئاليسم سوسياليستي، انسان
ه كه با اندوام  براي اين بدنيا آمده«:گويد مي خوانند، مي را به تسليم و فروتني فراها  تولستوي و داستايوفسكي كه انسان

، كل شعبان، نمـاد سـرمايه دار   "زمين سوخته"در . )18ليوتسيايوويچ،(»و غمهاي زندگي مبارزه كنم و بر آن پيروز گردم
چپاولگر است و ننـه بـاران و محمـد مكانيـك انقالبـي و مـردم، معتقدنـد حـق او را بايـد كـف دسـتش گذاشـت             

بنابراين مردم در يـك حركـت خودجـوش،    . برد نمي شكايت مردم به كميته نيز راه به جايي). 169و168و162و161(
بعد از اعدام دزدها، بحثي ميان محمـد مكانيـك و   ). 201(كنند مي و در واقع مصادره اموالشاش  اقدام به غارت مغازه



 753/      "زمين سوخته"بررسي ايدئولوژي احمد محمود بر مبناي رمان 

هرچند حاج افتخار باور دارد كه در مورد دزدهـا، عـدالت رخ داده امـا معتقـد اسـت مـردم       . گيرد مي حاج افتخار در
اما محمد مكانيك بر ايـن بـاور اسـت كـه     ). 291(شدند مي نيستند و دزدها بايد به دادگاه تحويل دادهمجري عدالت 

 و در پاسخ به اين سخن حاج افتخار كه اين كـار را سـبب آشـفتگي   اند و مجري عدالت هم آناناند مردم، زجر كشيده
حاج افتخـار معتقـد اسـت مفهـوم انقـالب،       ).همان(»مردم همان كاري را ميكنن كه بايد بشه«: دهد مي داند، پاسخ مي

رسد، منطق خود  مي هرج و مرج نيست در حالي كه محمد مكانيك معتقد است آنچه در انقالب، هرج و مرج به نظر
ماركس معتقـد بـود كـه فالسـفه،     ).292(آرام سازگاري نداردهاي  تند انقالبي، با خصلتهاي  انقالب است و حركت

اين به آن معنا نيست كه تا پيش . "مساله بر سر تغيير است"در حالي كه اند گون تفسير كردهگوناهاي  جهان را به شيوه
جامعه، تكليفي ملموس براي خـود  هاي  پيشين، در دگرگونيهاي  از ماركس، جهان دستخوش تغيير نبوده بلكه مكتب

بـر   او. فعـال اسـت و نـه منفعـل     نيـز انسـان گرايـي محمـود    بينـيم كـه    مي به روشني. )هفت:1363لئونارد،(قائل نبودند
 دعـوت و تغييـر وضـع موجـود    بـه مبـارزه بـراي آزادي    را ها  و توده خودشناسي و نيروهاي خفته انساني تاكيد دارد

يك روي اين آزادي، آزادي از بند استكبار جهـاني و دولـت متجـاوز اسـت و روي ديگـرش، آزادي از بنـد       . كند مي
!... اين حكم تاريخه«: كند مي و از زبان باران بيان پسندد مي او حركتهاي انقالبي را .سرمايه داران و سودجويان داخلي

بـه نسـلمان   . اگر نجنگيم به خودمون خيانت كـرده ايـم  . تاريخ اين وظيفه را به عهده نسل ما گذاشته!... حكم انقالبه
در اينجا بر گـردن بـاران و نسـل محمـود     كه تاريخ اي  وظيفه). 179(»!...به انقالب خيانت كرده ايم. خيانت كرده ايم
كـه  اند است و اينكه آنها به حكم و ضرورت تـاريخ، در دام رويـدادي گرفتـار شـده     "تقدير تاريخي"گذاشته، نوعي 

و مواضـع ايـدئولوژيك محمـود قابـل فهـم و درك      هـا   اين سخن، در چارچوب انديشـه . جز مبارزه ندارنداي  چاره
  . )116:1380سليماني،(است
وادار بـه سـكوت كـرده، از     "ضد انقالب"پسندد كه منتقد را با برچسب  نمي محمود، با وجود انقالبي بودنش، اما

را به كار برد و  "دشمن ملت"ذكر اين نكته الزم است كه استالين، اولين كسي بود كه مفهوم ). 231(ميدان به در كنيم
  .  )110:1385رضايي،(كس كه با او مخالف بود، استفاده كرد راه براي سركوبي هرترين  با اطالق اين صفت، از ظالمانه

  اميد * 
. قابـل قبـول اسـت امـا تـراژدي مطلـق نـه        ،در جهان بيني ماركسيستي، خطا، رنج و پريشاني و شكست مقطعـي 

تعيـين كننـده يـك جامعـه     هـاي   لوناچارسكي، اولين وزير آموزش و پرورش شوروي، معتقـد بـود يكـي از ويژگـي    
تواننـد   مي يبت درام تراژيك خواهد بود و از آنجا كه يك كمونيست بر اين باور است كه نيروهاي عقلكمونيست، غ

ي را بـه  دتوانست تعريف تراژ نمي بر دنياي طبيعي چيره شوند و به زندگي انسان ارزش و هدف كاملي بدهند، ديگر
بشـر دارد  . دنيوي اسـت ) رستگاري(كمدي مفهوم ماركسيست از تاريخ يك«. )406و405: 1386اشتاينر،(رسميت بشناسد

بورژوآزي محكوم بـه فنـا، در كوتـاه    ... رود مي طبقه پيش بي اي به سوي عدالت، برابري، و آسايش زندگي در جامعه
توانـد   مـي  ...تواند به موفقيت سياسـي يـا نظـامي دسـت يابـد      مي جنگد و مياي  مدت، براي ماندنش با مكر وحشيانه

اي  توانـد زمينـه   نمـي  همها  شكستترين  اما سياه. فرقه گرايي در اردوگاه سوسياليست رخ دهدانحرافي و هاي  بدعت
چـون و چـراي تـاريخي را     بـي  يابد، زيرا كه در پس خود قـوانين  مي حركت به پيش ادامه. براي ياس تراژيك بسازد

بنابراين، ادبيات ماركسيستي يا تاييد  ).407و406، 1386اشتاينر،(»دارد؛ پيروزي نهايي به اندازه سر زدن سپيده قطعي است
در يك دولت كمونيستي، تراژدي نه تنها هنر بد است، بلكه خيانتي است كـه بـا   . شادمانه است يا فراخواني به جنگ

بينـيم، وقتـي    مـي  "زمين سـوخته "در  .)407:1386اشتاينر،(هدف تضعيف روحيه خطوط مقدم جبهه طراحي شده است
). 180(»برا همـين ميجنگـيم  «: دهد مي پرسد و اينكه آيا اميدي هست، باران پاسخ مي جبهه رافاضل از باران وضعيت 

و ) 228(كنـد  مي محل تنها به گرفتن تعهد از او اكتفاي  شود، كميته مي بعد از اينكه مغازه كل شعبان سرمايه دارغارت
 مش و زبـان خـوش بـه غـارت مـردم ادامـه      دهد و با نر مي البته كل شعبان نيز روش خود را براي غارت مردم تغيير

و البته در انتهاي . جنگد مياي  بورژوآزي محكوم به فنا، در كوتاه مدت، براي ماندنش با مكر وحشيانه؛ )228(دهد مي
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ننه باراني داريـم كـه    "زمين سوخته"در ). 323و322(رود مي داستان خود و دم و دستگاهش با اصابت موشك بر باد
و  -بلكـه جامعـه    -تقادات واالي انقالبي و پسرش باران، مايه مباهات و افتخـار او و اهـل محـل    پيرزني است با اع

توانيم ننه باران را در تقابل با  مي آورد و جرات بيشتر و ثابت قدمي؛ مي شهادت او، براي ننه باران شكوهمندي به ثمر
پيرزن خشك مغزي كه فرزنـدانش را يكـي   . تمثيلي است از ضايع شدن محض برتولت برشت بدانيم كه "ننه دالور"

هرجا سربازي است، به باروت نياز است و بنابراين گـاري كاالهـاي    با اين اعتقاد كه دهد مي پس از ديگري از دست
اما از دريافت اين حقيقت غافل است كه هـركس از راه   ،كشد مي خود را همراه با فرزندانش از جنگي به جنگ ديگر

خواهد ما درك كنيم كه اين تباهي نـه   مي برشت. رد، عاقبت با همان شمشير كشته خواهد شدفروش شمشير نان خو
امـا محمـود،    .)412-410: 1386اشـتاينر، (ثمر است و ايـن لـب نمايشـنامه اسـت     بي شكوهمند است و نه تراژيك، بلكه

دهند و عزمشان راسخ  مي باري سرشعارهاي ضد استكها  داند بلكه مردم در تشييع جنازه نمي ثمر بي شهادت را نه تنها
، وقتـي راوي بـه محلـه موشـك     )146(، تشييع جنازه خالد)251(بارانهمچنين هنگامĤوردن خبر شهادت . شود مي تر

، در )329(كنـد  مـي  رود و هنگامي كه دست محمد مكانيك بر خوشه خشكيده نخل بـه او اشـاره   مي خورده ننه باران
بـه  ). 279(رود مـي  ، هوا رو به تاريكيدزدهاتمامي اين صحنه ها، خورشيد در حال طلوع است در حالي كه دراعدام 

زمـين  "در  .)152:1383گلسـتان، (نشان تطهير اسـت  "ديدار"از مجموعه "بازگشت"در داستان "باران"گفته محمود، 
ننه باران يعني ابر، نشان زايندگي باران و نويد بخش بـاران   توان گفت مي .باران داريم و هم ننه بارانهم  نيز "سوخته
  .كنند مي رسند اما نخل انقالب را آبياري مي و هرچند هر دو به شهادت است
  دور مانده از بهاران،«

  اين زمين سوخته،
  تشنه يك بوسه باران،

  شود سيراب؟ مي از كدامين ابر عابر
  )207: 2،ج1377لنگرودي،( 19»؟ابشادشود  مي از كدامين ابر عابر

ابرهاي  .در خاك غلطيده اند ،رود مي كه بخشنده پاكي به زمين و وطن هستند و از آنان اميد صالح جامعهها  باران
مـردم  هـاي   كه زاينده و نويد بخش بارانند نابود شده اند، اين زمين، سوخته است، تـوده ...)ننه باران، گالبتون(باران زا

 ....)محسـن،خواهرزاده راوي (شـوند  مي ديگر زاييدههاي  مرده اند، اما باران ،رفت مي و انقالب از آنانكه اميد اصالح 
اشـعه خورشـيد،   . اما باران؛ شير نر ميدانهاي جنگ، از او ماند )98رمان،ص(مرد در سحرگاهي زمستاني نيز حاج ترياك

است؛ خوشه خشكيده نخل نشـان از رسـيدگي   خشكيده، روشن كرده و سايه روشن زده اش  كاكل نخل را كه خوشه
دهد و اين به معني رسيدن زمان بهره برداري از خون شهداي جنگ است و اين براي راوي خبر از تكليـف   مي خرما

مردم در خوشه خشك نخـل پايـه   هاي  دهد و دست رهبر هدايتگر و جنبش بخش توده مي او به عنوان يك روشنفكر
از بين رفته است امـا همچنـان بـه    ) فرزندش(هرچند خونين است و اسير گشته و اميد اوبلند گوشه حياط ننه باران، 

  .  وظيفه انقالبي خود عمل خواهد كرد و راوي روشنفكر را به حركت وادار خواهد كرد
نتيجه اينكه محمود در عين اعتقاد به جبري گريز ناپذير كه پيشـتر، نمونـه هـايي از آن را بيـان كـرديم و در نامـه       

  .نگرد مي ، اما در نهايت به اميد و نقاط روشن)308و307(رود مي محسن به راوي نيز از آن سخن
  نگاه ويژه به زن* 

قصد ما در اين نوشتار، بررسي جايگاه زن در آثار محمود نيست بلكه بررسي آن نگاه خاصي است كه وي در اين 
خاص و تا حدودي عجيـب  هاي  بخواند متوجه ويژگي را "زمين سوخته"كه اي  هر خواننده. رمان به زن داشته است

آشكار است كه محمود با اين نگاه خاص به ننه باران و نيز زنـان  . به نام اوستاي  شود؛ پيرزني كه محله مي ننه باران
ردي ننه باران، پيرزن انقالبي داستان است كه شايد از هر مـ . ديگر داستان، سعي در بيان انديشه و ديدگاهي ويژه دارد

يـا   )280(توصيفاتش از هر لحاظ، چه پوشش و چه رفتار بيشـتر مردانـه اسـت تـا زنانـه     . در داستان انقالبي تر است
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 كشـيك او اغلب با شلوار نظامي است و نوار فشنگ حمايل كرده و تفنگ به دست در محله . بگوييم زنانه اما انقالبي
از زير روسري بيـرون  اش  از موهاي شقيقهاي  است و دستهراست و كشيده  ،قامتي بلند دارد و چون خدنگ. دهد مي
شنود هـيچ زجـه و    مي وقتي ننه باران خبر مرگ باران؛ شير نرش را. شود مي اين توصيفات بارها در رمان تكرار. زده
 ،سم تشييعدر مرا. خواند و نه عزادار مي داند شهيد، رهرو مي شود؛ گويي كه نمي كند و در او تزلزلي ايجاد نمي اي ناله

كـه  اي  آرامي كه برمي دارد و چهـره هاي  قدم ،تفنگ سرنگون ،نوار فشنگ حمايل كرده ،چپيه بر سر ،با شلوار نظامي
 ، شبيه به نظامياني است كه در مراسم تشييع هم قطاران خود و بـا آداب نظـامي شـركت   )252و251(ماند مي به سنگ

اسـت و ايـن را در محاكمـه    سـاخته  بلكه او را جري تـر نيـز    ،نه تنها در او تزلزلي ايجاد نكرده ،مرگ باران. كنند مي
رود تا كـار بـا    مي دهد بلكه به شوراي محل نيز مي ننه باران نه تنها در محله نگهباني. بينيم مي آشكارا ،خياباني دزدان

گس نيـز بـه دليـل جنـگ و فقـدان همسـران و       مصـدق و نـر  ام  زنان ديگـر داسـتان مثـل   ). 154(اسلحه را ياد بگيرد
محمود چندين بار توصيف آمدن ايـن زنـان از كارخانـه را    . كنند مي فرزندانشان، براي گذران زندگي در كارخانه كار

، آنها همچنين در اعتصاب مردمي براي آزادي كساني كه در محاكمـه و اعـدام دزدان دسـت داشـته انـد     . كند مي بيان
سوسياليستي، به كار اجتماعي و اقتصادي زنان و همچنـين بـه   هاي  ين نكته الزم است كه در نظامذكر ا. حضور دارند

يافت و  مي جنگ افزايشهاي  شد و استفاده از كار زن در سال مي تكامل و تخصصي شدن كارشان اهميت بسيار داده
نكتـه ديگـر   ). 15:لنين،بـي تـا  (گرفتند يم اقتصاد مليهاي  زنان، جاي شوهران، برادران و پدران خود را در تمام رشته

والديميـر  "مصـدق و نـرگس، تـا حـدودي ايـن ابيـات       ام  و نقـش ننـه بـاران و امثـال    هـا   اينكه توصيفات و ويژگي
  :آورد كه درباره زنان شوروي سابق سروده است مي را به ياد 20"ماياكوسكي

  زنها ميĤيند«
  از كارخانه ماشين افزار از دشتها

  را ميبندنداي  رخ آنها زلف آشفتهدر زير سربند س
  منتخب -زن نماينده -هزارها -صدها

  براي ساختن و رهبري كردن
  كارخانه و ده

  ميرود به پيشواز نمايندگان و ميغرد از هر سو
  دوستانههاي  سالم

  از كارخانه ماشين افزارها  لنين شما را از دشت
  فرمان داد كه بياييد و
  )40:تالنين،بي (»اداره كنيد دولت را

  مذهب* 
محمود، اعتقاد و ايمان واقعـي را  . استكوتاه به اجبار الزم اي  اما اشارهاست پرداختن به اين مبحث، بسيار دشوار 

؛ فردي ترسو و است را به تصوير كشيده "اسالم"شخصيت  "داستان يك شهر"او پيشتر در .داند مي سرچشمه آرامش
يابد تا در مصـايب و دشـواري هـا، بـه آن      مي تزلزل و ابدي دست بي ضعيف كه طي تحولي اعتقادي، به تكيه گاهي

بينيم كه او اعتقـاد بـه    مي در تفكرات ماركس. ، مادر راوي، الگويي  از اين ايمان است"زمين سوخته"در . دست يازد
هـان بـه شـمار    او معتقد است تا زماني كه خدا به عنوان خالق ج. داند مي وجود خدا را تنها يك فرافكني آمال بشري

احمـد  . )29و28: 1385مـك لـالن،  (خدا متكي باشد، ماهيت حقيقي افراد بشر تـوان ابـراز نـدارد   هاي  آيد و بشر بر طرح
 با اين حال به نظر. تابد نمي محمود اما، اعتقادات توخالي بر پايه خرافات، كه آدمي را از تالش و كوشش باز دارد، بر

زمـين  "در . داند و نه باعث پويايي و ظلـم سـتيزي و عـدالت جـويي     مي ش دهندهرسد كه ايمان را نيز صرفا آرام مي
رود تا كار با اسلحه را ياد بگيرد  مي او به مسجد. ، ننه باران فردي است انقالبي و ظلم ستيز و در پي عدالت"سوخته
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رود تـا   مـي  شود و به مسجد مي و گوشه گير كند مي به يكباره فروكشاش  بعد از آزادي از بازداشت، شور انقالبياما 
  . قرآن بياموزد
و يـا در اعتصـاب   ) 298و297(مثال در داستان تخته نرد امير سليمان. داند مي ايمان را امري صرفا شخصي ،محمود

؛ يعنـي  )296(شـوند  مـي  مردم براي آزادي ننه باران و عادل، آنگاه كه هنگام اذان، برخي براي نماز از جمعيـت جـدا  
بدين معنا باشـد كـه از ديـد     ظاهرامذهبي همه يكسان نيست اما منافع گروهي يكساني دارند و اين  اتهرچند اعتقاد

  .ستاعامل اتحاد ، آرمان و اهداف مشترك، محمود
  برآيند

اين رمان در همـان  . اثر احمدمحمود، نخستين تجربهيك نويسنده باسابقه درباره جنگ است "زمين سوخته"رمان 
وي از حضور در شهري تحت هجوم و روايت رويـدادهاي  راو حاصل تجربه مستقيم خود  ابتداي جنگ نوشته شده

كه اي  فضاي رمان با آثار ديگر محمود قابل قياس نيست و از طرفي، تجربه. سه ماه نخست جنگ ايران و عراق است
زيـرا   هسـتيم با پوسـته رويـدادها مواجـه     ،برخي منتقدين معتقدند در اين رمان. سابقه است بي گويد مي از آن سخن

محمود زود و شتابزده به سراغ جنگ رفته است؛ يعني زماني كه اوج هيجان و آشفتگي و شايد تا حـدودي سـطحي   
ساكن تهران و  ،بايد توجه داشت كه محمود. هنوز منگ از واقعه جنگ استها  وجود دارد و ذهنها  نگري در ديدگاه
مستقيم در جنگ داشـته و بنـابراين شـاهد     يخود را به آنجا رسانده و حضور ،روع جنگو با ش استاهل خوزستان 

؛ جنگي كه بر انقالبي مردمـي  است اين جنگ آن هم از نوع نابرابرش بودههاي  رنج و آوارگي مردم جنوب و مصيبت
تا در اين است افتي الزم شر بي و نوپا كه طبيعتا بسيار آسيب پذير است تحميل شده است، و به گفته رمان، فقط كمي

همزمان، شاهد خيانت برخي مسـولين مملكتـي آن   . اوضاع آشفته، كسي پرچم جنگ با اين مملكت را برافراشته كند
مرگ برادرش در جنگ را نيز نبايد از . وده و اينكه اين خيانت، چه فجايعي به بار آورده استه بازار بهم در اين آشفت
و ا.است ه اينكه قبال وابسته به حزب توده بوده و مصايب زيادي در اين راه تحمل كردهنكتترين  مهم. نظر دور داشت

اعتقـاداتي را بـراي   امـا  اسـت  به دليل اعتقاد به نويسندگي مستقل و خارج از چارچوب حزبي از حزب كناره گرفته 
و نسـبت بـه جنـگ شـده     و اينها همه، موجب نگاه ويژه ا استايدئولوژي خاصي بر ذهنش حاكم خود نگه داشته و 

محله و شهري را ترسيم كرده است كه سمت و سـو و جهـتش، بـه سـوي مدينـه       ،"زمين سوخته"درمحمود . است
و روحيـه انقالبـي مـردم،    ؛توجه ويژه به طبقه كارگر، روشنفكر و توده مردم، عـدالت جـو بـودن    فاضله ذهني اوست

جراي قانون توسط مردم، اعتصابات مردمـي، نقـش ننـه    ، ادهد مي را نشان كارهاي خودجوش مردميصحنه هايي كه 
ويـژه، در  هاي  و موقعيتها  در زمان جنگ و انقالبپر شور مردمي، هاي  صحنههرچند .... باران به عنوان زني انقالبي

 را با توجه به سوابق ذهنـي اش، بـه شـكلي كـه خـود دوسـت      ها  صحنه خورد اما محمود اين مي هر مكاني به چشم
  .كرده، ديده، تفسير كرده و به تصوير كشيده است مي و آرزوداشته  مي
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  : ها نوشت پي
اجتمـاعي،   -ايـن نظريـات فلسـفي   . ماركسيسم نامي است كه فردريش انگلس به مجموعه نظريات خودش و كارل ماركس داده است«. 1

و دستخوش تجديد نظرها و انشعاب ها گرديد؛ دگرگونيهائي پذيرفت ... بعدها توسط ياران و شاگردان ماركس و انگلس گسترش يافت و
  .)5:1387حزب توده،( »بنحوي كه امروزه سخن گفتن از يك نوع ماركسيسم، حداقل ساده لوحانه و سطحي است

اين آموزه سياسي، قدرت سياسي و سـازمان  . مشتق شده است "عدم حكومت"از لغت يوناني آنارشيا به معني )Anarchism(آنارشيسم. 2
ا در هر سيستم اجتماعي مردود دانسته، آن را عامل بدبختي بشر مي داند و چون دولت را تجسـم ايـن سـازمان يـافتگي مـي دانـد،       يافته ر

 بر خالف پندار بسياري، به معناي هرج و مرج طلبي نيسـت و وجـود سيسـتم را يكبـاره نفـي     . اساس دكترينش، خصومت با دولت است
اقتصادي و اجتماعي در دولت اعتقاد ندارد و طالب سيستمي با همكاري آزادانه افراد و گروه هـاي   كند بلكه به تمركز قدرت سياسي، نمي

  ). ذيل مدخل آنارشيسم: 1ش،ج2537جاسمي،(اجتماعي است
نام مكتبي سياسي كه اساس خود را از سوسياليسم و بخشي از نظريـات آنارشيسـتي گرفتـه و بـه مبـارزه      )Syndicalism(سنديكاليسم. 3

ش در براندازي دولت سرمايه داري به شكل غير سازماني از طريق اتحاديه هاي كـارگري و فعاليـت صـنعتي    ا طبقاتي اعتقاد دارد و سعي
  .)ذيل مدخل سنديكاليسم: 2،ج2537جاسمي،(است

ار داده بود، به سمت ماركسيسم به عنوان سازماني كه مبارزه انقالبي را استراتژي اصلي خود قر ،به عنوان نمونه، سازمان مجاهدين خلق .4
فلسفه راستين طبقه انقالبي است و براي رهايي طبقه كارگر حركت مـي كنـد    ،استداللش اين بود كه ماركسيسمترين  گرايش داشت و مهم

  ).538:1387جعفريان،(در حالي كه اسالم، ايدئولوژي طبقه متوسط است
انشجويي در اعتراض به هزينه هاي بيهوده در دانشگاه به خاطر حضـور وليعهـد   كه اعتصاب هاي د 1315تا  1313در حدود سال هاي . 5

گروهي را سازمان داد كه اعضـايش  )) 321:1366طبري،(رهبر حزب كمونيست ايران در اواخر حكومت رضا شاه(شكل گرفت، دكتر اراني
 "گـروه ارانـي  " يـا ) 106و105: 1381كريميـان، ("نفـر  53گروه "عمدتا دانشجويان و استادان دانشگاه تهران بودند و پس از دستگيري، به 

از ديد اين گروه، دولت رضاشاه يك دولت بورژوازي وابسته به سرمايه داري به ويـژه انگلـيس بـود و    . مشهور شدند) 282:1366طبري،(
  ).107و106: 1381يان،كريم(دستگير و مجازات شدند 1316اين گروه در سال . تالش براي برداشتن اين سيستم، از اهداف آنان بود

به اعتراف يكي از اعضاي كميته مركزي حزب كمونيست توده، اينان در واقع شاگردان و پيـروان دكتـر ارانـي و تنـي چنـد كمونيسـت        .6
چكمه هاي سرخ (بودند و اين نشانگر وابستگي كامل اين حزب به مسكو است "باقراوف"و  "بريا"، "استالين"قديمي بودند كه فرمانبردار

  ).139و138: 1362در جهان،
  .)ذيل مدخل سه گانه:1377ميرصادقي،(نمايشنامه يا رمان به هم پيوسته را گويند:))trilogy(تريلوژي(هسه گان. 7
و  "همسـايه هـا  "همـان خالـد رمـان     ،"ديـدار "از مجموعـه   "بازگشت"در داستان  "گرشاسپ"بگذريم از اينكه دستغيب معتقد است  .8
: 1378(باز به سراغ همـين مضـمون و درونمايـه رفتـه اسـت      "مدار صفر درجه"و  "زمين سوخته"ت و محمود در اس "داستان يك شهر"

اين بدين معني است كه محمود نتوانسته است اثر خلق شده اش را كامل كنار بگذارد و بعد به سراغ خلق اثر ديگر بـرود   .)137،143،144
  .نوعي به هم پيوسته اند به) و شايد آثار ديگرش(و بدين سان اين آثارش

  .است انجام شده 1380اين مصاحبه در كتاب هفته، سال  .9
  .)7حكايت حال،ص(اين، همان سالي است كه محمود از زندان و تبعيد رها شد .10
  .زين پس هر جا تنها شماره صفحه ذكر شده، مقصود ارجاع به خود رمان است .11
وسيله تاثير سياسي در توده "آژيتاسيون در اصطالح ماركسيست ها يعني. است)Agitation(آژيتاسيوناسم فاعل ) Agitator(آژيتاتور«. 12

فعاليـت  "در برخـي مـوارد آن را   . "...ها از طريق گفتگو، سخنراني، ميتينگ، جرايد، كتب و رساالت، اوراق، راديو، سينما، تلوزيون و غيره
وجه مشخصـه آژيتاسـيون، خصـلت تـوده اي آن     . ناميده اند "ظرات سياسي خود در توده هانظريه اي براي تفهيم عقايد و ن"يا  "تبليغاتي
  ). 211و210: 1364ذبيح،(»"تبليغي است كه براي توده هاي مردم وسيعا صورت مي گيرد -يك عمل سياسي"يعني . است

كـه سـبب سـرنگوني    )] 81:1364ذبـيح، (روسـيه  انقالب بلشويكي؛ انقالب سوسياليستي؛ انقالب اكتبر [1917بعد از انقالب كمونيستي. 13
است كه حكومت را بـه دسـت   ) طرفداران لنين(رژيم سلطنتي تزاري گرديد، عنوان روسيه بلشويكي رايج شد كه ماخوذ از نام بلشويك ها

ار مـي رود  بـه معنـاي اقليـت بـه كـ     ) Menshevik(در لغت به معناي اكثريت است كه در مقابل منشويك) Bolshevik(بلشويك. گرفتند
ابـداع   1903دوم حـزب سوسـيال دمـوكرات روسـيه در سـال      ي  در كنگره "مونشويسم"و  "بلشويسم"دو واژه ). 149:1375خيرانديش،(

رهبري اقليت مونشويك را  ،"پلخانوف"و  "مارتوف"گرديد و لنين و هوادارانش كه در اكثريت بودند، بلشويك ها را تشكيل مي دادند و 
  ).81:1364بيح،ذ(بر عهده داشتند

  .)329(»قاعده به نظرم مي آيد بي چه بزرگ و.نگاهم از لبانش سر مي خورد رو دماغش«:البته در خود رمان آمده است .14
البتـه  ). دي از اين طبقهافرابه عنوان  گانخصوصا نويسند(توده ها، كارگران و روشنفكران: مورد توجه محمود است، جامعه ازسه طبقه  .15

  .مردم سطح متوسط و اغلب فقير و محروم جامعه است ،شنفكر نيز در دل توده ها هستند اما مقصود از توده هاكارگر و رو
ايـن مـي   ). 213(نام مـي بـرد  د، زن آدم را اشتراكي كنن دنهدر بخشي از داستان، كل شعبان از بلشويك ها با عنوان كساني كه مي خوا .16

  . ن محمد مكانيك باشدتواند دليل تاكيد محمود بر غيرتمند بود
  .)55:1383گلستان،(البته وي يادآور مي شود كه كساني استحقاق بيشتر و كساني استحقاق كمتري دارند و اين امر ديگري است .71

  ."هواي تازه"از مجموعه  "شعري كه زندگي ست"سروده شده، با نام 1333اين شعر در سال  .18
  .زهري استمحمد  "جزيره"اين شعر از مجموعه . 19
سـالگي بـه    13وي در . در قفقاز. م 1893متولد ) Vladimir Vladimirovich Mayakovsky(والديمير والديميروويچ ماياكوفسكي .20

  .)333و332: 2ش،ج2535ميرسكي،(پيرايه و مخصوص كوچه و خيابان بود بي اشعار او جنجالي و. عضويت حزب كمونيست درآمد
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  :عمنابفهرست 
  ها كتاب -الف

  .ارگان سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران :تبريز). بي تا(. ادبيات كارگري -
  .چاپ دوم. نمايش: تهران. بهزاد قادري ، ترجمهمرگ تراژدي). 1386. (اشتاينر، جورج -
نقش فريدون توللي در ادبيات سياسي و اجتماعي دوران ديكتاتوري محمد رضـا  ). 1376. (تبريزي شيرازي، محمد رضا -

  .آذين :تهران .شاهي
  .2و1ج .گوتنبرگ :تهران. فرهنگ علوم سياسي). شاهنشاهي2537. (جاسمي، محمد و بهرام -
از روي كار آمدن محمـد رضـا شـاه تـا     (سياسي در ايران -جريان ها و سازمان هاي مذهبي ).1387. (رسول ،جعفريان -

  .چاپ نهم. خانه كتاب: تهران.)پيروزي انقالب اسالمي
  .2ج . نشر مركز: تهران. تاريخ تحليلي شعر نو). 1377). (شمس لنگرودي(گيالني، محمد تقي جواهري -
  .بهروز: بي جا.گروه نويسندگان ).1362. (چكمه هاي سرخ در جهان و اسراري پيرامون حزب توده ايران -
موسسه مطالعات : تهران.به كوشش جمعي از پژوهشگران). 1387( .)1320-1368(از شكل گيري تا فروپاشي حزب توده، -

  .هاي سياسي و پژوهش
  .چاپ چهارم. كوير :تهران .ريشه يابي نام و پرچم كشورها). 1375.(، سياوش شايانخيرانديش، رسول -
  .مركز اسناد انقالب اسالمي: تهران .شعر سياسي در دوره پهلوي دوم). 1381. (درستي، احمد -
  .معين: تهران .احمد محمودنقد آثار  ).1378. (دست غيب، عبدالعلي -
  .موسسه مطبوعاتي عطائي: تهرانمحمد رفيعي مهرآبادي،  ترجمه .تاريخ جنبش كمونيستي در ايران). 1364.(ذبيح، سپهر -
  .شاپور خواست: خرم آباد. اصالح، يا، انقالب در ايدئولوژي مقدس). 1385. (رضايي، علي عسگر -
  .اكنون: تهران .)رمان و داستان كوتاه كارگري(ي ايران در قرن معاصرادبيات كارگر). 1387.(سلطاني، فرامرز -
  .روزگار: تهران .تفنگ و ترازو، نقد و تحليل رمان هاي جنگ). 1380.(سليماني، بلقيس -
  . 2و1ج . چاپ دوم. نگاه: تهران .)شعرها: مجموعه آثار، دفتر يكم(د شاملواحم). 1380.(شاملو، احمد -
  . چاپ دوم. امير كبير: تهران.كژ راهه، خاطراتي از تاريخ حزب توده). 1366.(طبري، احسان -
. اطالعـات : تهـران  .)خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوسـت (ظهور و سقوط سلطنت پهلوي). 1370.(فردوست، حسـين  -

  . 1ج .  چاپ دوم
مركـز اسـناد   : تهـران  .انقالب اسالميجنبش دانشجويي در ايران از تاسيس دانشگاه تا پيروزي ). 1381.(كريميان، عليرضا -

  .انقالب اسالمي
  .معين: تهران.حكايت حال، گفتگو با احمد محمود). 1383.(گلستان، ليلي -
  . 1ج . چاپ دوم. نيلوفر: تهران.)مجموعه مقاالت(باغ در باغ). 1380.(گلشيري، هوشنگ -
چاپ . نشر نو: تهران.ترجمه هوشنگ وزيري ."؟كمونيسم چيست"چرخشهاي يك ايدئولوژي). 1363(. لئونارد، ولفگانگ -

  . دوم
  .ان بي :جا بي .مريم فيروز ترجمه .درباره نقش زن در اجتماع). بي تا.(اي. و. لنين، ا -
  .سترگ تبريز :تبريز. ترجمه پرويز صالحي .ساختمان حزب و ادبيات حزب ).1358( ________ -
  . نشر مازيار: بي جا.ترجمه قره داغي .يماكسيم گورك ).بي تا. (ليوتسيايوويچ، كرنلي -
  . چاپ هفتم. معين: تهران.زمين سوخته). 1383.(محمود، احمد -
  .معين: تهران.ديدار با احمد محمود). 1384.(، سارك، بابك و سيامك)اعطا(محمود -
  .آشيان: تهران. ترجمه محمد رفيعي مهر آبادي. ايده ئولوژي). 1385. (مك لالن، ديويد -
  . 2ج .اميركبير :تهران. ترجمه ابراهيم يونسي .)معاصر(تاريخ ادبيات روسيه). شاهنشاهي 2535.(س.ميرسكي، د -
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فرهنـگ تفصـيلي اصـطالح هـاي ادبيـات      (واژه نامه هنر داستان نويسـي ). 1377.()ذوالقدر(ميرصادقي، جمال و ميمنت -
  .كتاب مهناز: تهران.)داستاني

  . چاپ چهارم .چشمه: تهران.سال داستان نويسي در ايرانصد ). 1386.(ميرعابديني، حسن -
نشر از گروه آذر نوش هوادار حـزب تـوده   . )آذر 16بيست و ششمين سالگرد .(نگاهي به تاريخ سازمان جوانان توده ايران -

  .ايران
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