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 چکیده
ش طیف های متعددی نقش آفرینی کردندد  در میدان    04و  04در تکوین جریان روشنفکری عصر پهلوی دوم بویژه دهه های 

دارند  تندو  و تکردر   ی آثار، طرح اندیشه ها و کنش های فرهنگی تاثیرگذار جایگاه ویژه ای این طیف ها، ادیبان به سبب ارائه
ی ایدن گدروه اسدب  بدا     گفتمان ادبای این عصر، نشانگر تعدد خاستگاه های فکری و جریان های سیاسی تاثیرگذار بر اندیشده 

ی روشنفکری و مطالعات مربوط به آن در تاریخ معاصدر ایدران، بررسدی رامدر معطدوت بده ت لید  و        توجه به اهمیب مقوله
ی پدیش رو، بدا اتذداو رویکدردی ت لیلدی د       پهلوی در روند جریان روشنفکری ایران اسب  مقالده ارزیابی جایگاه ادیبان عصر 

تبیینی عالوه بر تبیین جایگاه ادیبان عصر پهلوی در جریان روشنفکری درصدد تبیین دالی  تنو  گفتمان های ادبدای ایدن دوره   
ناسیونالیسدتی و مارکسیسدتی در طیدف بنددی و تکردر      اسب  دستاوردهای راص  از این مطالعه نشان می دهد که اندیشه های 

گفتمان های ادیبان این دوره اثرگذار بوده اسب  ادبای متاثر از این جریان های فکری در تهییج جامعه و آگداهی بذشدی مدردم    
 ی داشته اند نقش تعیین کننده داشته اند  در کنار این روشنفکران، جناح ادبای نیز با کارکردهای فرهنگی و هویتی اثرگذار

 
 ادیبان، عصر پهلوی، جریان روشنفکری، ناسیونالیسم، مارکسیسم  :واژگان کلیدی

 
  مقدمه  

یکی از نمودها و مصادیق تاثیرگذاری ادبیات در تداریخ اجتمداعی و سیاسدی ایدران، نقدش و تداثیر ادیبدان در روندد         
ایران نشانگر کارکردهای علمی، هنری، سیاسدی  ت والت اجتماعی و فرهنگی جامعه اسب  بررسی پیشینه های تاریخ 

ی این طبقه به گونده ای  و هویتی این طبقه در ادوار گوناگون تاریخ ایران اسب  میزان تاثیرگذاری و نقش تعیین کننده
اسب که می توان از آن به عنوان یک مکتب یا یک گفتمان مستق  به عنوان مکتب ادبا یا گفتمان ادیبان یداد کدرد  بدا    

جه به آن چه گفته شد، مقاله پیش رو درصدد بررسی نقش و جایگاه ادیبان عصرپهلوی دوم در جریان روشنفکری تو
 آن روزگار اسب  با توجه به این هدت، پاسخ گویی به سواالت وی  مدنظر بوده اسب:

 د ادیبان عصر پهلوی چه نقشی در جریان روشنفکری ایفا کرده اند؟
 تاثیری در جریان روشنفکری داشته اسب؟ د خاستگاه فکری ادیبان چه

اثدر   روشدنفکران ایراندی و بدرب   ی پژوهش رامر باید گفب، یکی از آثار شاخص و مدرتب،، کتداب   در باب پیشینه
مهرزاد بروجردی اسب  بروجردی در این کتاب، ممن طیف بندی گروه ادیبان به ادبای متعهد و ادبدای بدی طدرت،    

 (   10د  17: 7711لوی دوم مورد بررسی قرار داده اسب) بروجردی، روند روشنفکری را در دوره په
 

 حوادث اجتماعی ـ سیاسی عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر جریان روشنفکری
 ی روند آن در هر دوره مستلزم آگاهی از ومعیب اجتماعی و شرای، سیاسی آن ی روشنفکری و مطالعهبررسی مقوله
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عصر پهلوی بویژه پس از جنگ جهانی دوم، روادث سیاسی و اجتمداعی متعدددی را   ی ایران در دوران اسب  جامعه
فضای باز سیاسی در ایران پدید آمد  اگدر چده جندگ جهدانی      7784تجربه کرد  به دنبال سقوط رماشاه در شهریور 

از سیاسدی  دوم و رضور متفقین چالش های جدی از بعد اقتصادی و اجتماعی در جامعه پدید آورد اما این فضای بد 
مجالی برای عرض اندام، فعالیب و طرح اندیشه های گروه های مذتلف سیاسی شد  در میان این گروه ها، چپدی هدا   
بویژه کمونیسب ها فعالیب گسترده ای را در جامعه آباز نمودند پیدایش رزب توده در ایدن دوران در تهیدیج گدروه    

ثر واقع شد  گزارش های متعددی از فعاالن جنبش کارگری های اجتماعی و ایجاد ررکب های اعترامی کارگران مو
ش راهپیمدایی  7780بدرای نمونده در    که ت ب تاثیر اندیشه های چپی و بویژه رزب توده قرار داشتند، موجود اسب 

منظمی توس، ات ادیه کارگران خوزستان برپا شد که معترمین مطالبات خود را چون دستمزد بیشتر، هشدب سداعب   
از شدرکب نفدب ایدران و انگلدیس مطدرح سداختند)       « خلدع یدد مسدیولین انگلیسدی    »، قانون کار جامع  و کار روزانه
 (  000: 7720آبراهامیان، 

در میان رخدادهای مهم سیاسی ایران در این دوره، می بایسب به جنبش های تجزیه طلبان در آوربایجان و کردسدتان  
درخواسب های فرهنگی نظیر انتشدار کتداب و مجلده بده زبدان هدای       نیز اشاره کرد  در میان مطالبات این دو جنبش، 

 (   041د  044: 7711آوری و کردی مشاهده می شود) فوران،
ملی شدن صنعب نفب از دیگر روادث مهم و تاثیرگذار در عصر پهلوی دوم بود که در آن علقه هدای ناسیونالیسدتی،   

از ارمد م مود از جمله آثاری اسدب  همسایه ها ج می زد  رمان مبارزه با بیگانگان و رهایی از وابستگی اقتصادی مو
که اعتراض اجتماعی به این مسیله را به خوبی منعکس نموده، ملی شدن صنعب نفب و ردال و هدوای ایدن جندبش     

 (  880: 7737مردمی در آن تومیح داده شده اسب) نوریان و راتم پور، 
اسب   7778مرداد  82روند جریان روشنفکری سذن گفب، کودتای  ی دیگری که می بایسب از تاثیرات آن درواقعه

ی آبراهامیدان در کتداب   پس از این کودتا، بسیاری از رهبران و اعضای جبهه ملی دستگیر و اعدام شددند  بده عقیدده   
بده جدای   « بنیدادگرایی اسدالمی  » این وقایع زمینه را بدرای ههدور یدک جندبش دیندی و پیددایش       تاریخ ایران مدرن، 

 ( 880: 7723اسیونالیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم هموار کرد ) آبراهامیان، ن
وقایع مهمی در تاریخ سیاسی ایران به وقو  می پیوندد که از آن میان مدی تدوان از انقدالب سدفید  و      7704یدر دهه
منشوری شدش مداده ای   ی اصالرات ارمی به عنوان مهم ترین رخداد این دهه نام برد هدت این برنامه که در برنامه

ی مالکیب ارامی،به خصوص ارامی کشاورزی و مراتع،بده منظدور   اعالم شده بود، تغییرات اساسی در میزان و ن وه
افزایش بهره وری عمومی جامعه بود با این رال به دلی  معف های اجرایی و سوء مدیریب برنامه اصالرات ارمی 

( گفتنی اسب که مسائ  مربوط به دهقاندان  707د 708: 7730دیگران، به سرانجام موفقیب آمیزی نرسید)نوری اص  و
تقی مدرسی از نذستین رمان  شریفجان، شریفجانو زارعان به گونه های مذتلف در آثار ادبی بازتاب پیدا کرده اسب 

هایی اسب کده بالفاصدله پدس از اصدالرات ارمدی منتشدر شدد و تاثیرهدای اجتمداعی آن را مدورد ارزیدابی قدرار             
آل ارمد اشاره کرد که در آن به اصدالرات ارمدی و    نفرین زمین(  همچنین می توان به 071: 7724اد)میرعابدینی،د

 (   087ام ای کشاورزی سنتی ایران پرداخته شده اسب)همان: 
ش، تدالش گسدترده ای در جهدب    7700د   7778ی م مدرما شاه در خالل سال هدای  به دنبال قدرت گیری دوباره

ی دولب یعنی ارتش، بوروکراسی و دربار صورت گرفب  البته ت قق ایدن رویدا   قویب سه ستون نگهدارندهتوسعه و ت
میلیدون دالر از سدال   70(  درآمدهای نفتی ایدران از مبلد     884به مدد درآمدهای رو به رشد نفب ممکن شد) همان: 

؛ 880: 7723یش یافب)آبراهامیدان،  ش افدزا 7707د   7708ش به پنج میلیدارد دالر در سدال هدای    7770د   7777های 
 (   748: 7737کاتوزیان، 

نفب و مسائ  مربوط به آن تاثیرات و پیامدهای مهمی را در جامعه پدید آورد کده بده شدیوه هدای مذتلدف در آثدار       
ی مهم و مرتب، با این پژوهش، نگارش رمان هایی با مومو  نفدب  ت لیلگران سیاسی مجال طرح یافته اسب اما نکته
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از صادق چوبک از نمونه های آثار مکتب داستان نویسی جنوب هستند کده در آن   پاخیزکو  نفتیسب  داستان های ا
 ( 870: 7737ها م ی، جنوب و مسائ  مربوط به نفب بازتاب یافته اسب)نوریان و راتم پور، 

از دیگر تاثیرات افزایش درآمد نفب، تامین مالی شماری از سازمان ها و نهادهای نیمه دولتی بده صدورت بیرمسدتقیم    
توس، دولب بود  در میان این نهادها باید از کمک های دولب به شرکب ملی فیلم نام برد  بسیاری از این فیلم ها بده  

شد  البته در میان آن ها فدیلم هدایی بدا مضدامین اجتمداعی نیدز        منظور رقابب با فیلم های سینمای بالیوود ساخته می
ی این فیلم ها در زمره 7تنگسیرو  گاووجود داشب که نزد روشنفکران نفوو قاب  مالرظه ای پیدا کرده بود  فی  های 

ته شدده  که براساس داستان های کوتاهی از نمایش نامه نویس تندرو بالم سین ساعدی سداخ  گاوقرار داشتند  فیلم 
ی نیز از داستان کوتاهی اقتباس شده بود که در اواخر دهده  تنگسیر بود، فقر روستاییان را به نمایش می گذاشب  فیلم

ی ی قهرمانانده ی توده ای سال های بعد نگارش یافته بود  ایدن فدیلم مبدارزه   ش توس، صادق چوبک، نویسنده7784
ه برای مقابله با بدی عددالتی هدای صداربان قددرت م لدی و       یک روستایی سلب مالکیب شده را رکایب می کند ک
 (  887د  884: 7723مقامات دولتی به سالح متوس  می شود ) آبراهامیان، 

ی ایدران در یکدی از آثدار و    ی آثار ادبی عصر پهلوی، نشان می دهد که هر یک از رخدادها و معضالت جامعهمطالعه
ی تالیف و نگارش آثداری در ردوزه هدای مذتلدف ادبدی      گرفته، دسب مایه تالیفات ادبای این دوره مورد توجه قرار

چون شعر، داستان کوتاه، رمان  و نمایشنامه گردیده اسب  این امر رداکی از پیونددهای میدان ادبیدات بدا سیاسدب و       
 ی مذکور اسب جامعه در دوره

 
 و تاثیرگذاری آن بر آثار ادیبان جریان روشنفکری

ا، انجمن ها، ارزاب، دسته ها و جمعیب های سیاسی مذتلفی سربرآوردند که خ، فکری و در عصر پهلوی تشک  ه
عم  سیاسی آن ها از ناسیونالیسم مشروطه خواه تا مارکسیسدم تدوده ای و از بنیدادگرایی دیندی تدا شووینیسدم پدان        

صر پهلدوی را نیدز ت دب تداثیر     (  این جریان ها به نوعی ادیبان ع 08:  7722ایرانیستی در نوسان بود )مالئی توانی، 
خود قرار داده، به گونه ای که می توان بازتاب این جریان ها را در آثار و تالیفات آن ها مشاهده کدرد  جریدان هدای    

 مذکور عبارتند از: 
  ناسیونالیسم یکی از مولفه های اساسدی در سداختار دولدب رماشداه اسدب کده مهدم تدرین         ـ جریان ناسیونالیستی:

ن را می توان در سیاسب های فرهنگی و آموزشی رماشاه مشاهده کرد  ناسیونالیسدم بده عندوان یکدی از     نمودهای آ
( در برگزاری جشن ها و هزاره های فردوسدی و  877: 7728؛ ماتی، 771: 7711عوام  مشروعیب ساز نظام ) فوران، 

اعتبدار ایراندی بده شدمار مدی آمدد)        تجلی  از شاهنامه نیز نمود پیدا کرد  در ایدن مراسدم، فردوسدی سدمب  ملیدب و     
Marashi, 2008: 131   ) 

در دوران پهلوی دوم، باز هم ناسیونالیزم به عنوان یکی از عوام  مقوم در سیاسب های فرهنگی راکمیب دنبدال شدد   
آگداهی  اما آن چه که در تقویب ناسیونالیزم تاثیرگذار بود، جریان ملی شدن صنعب نفب بود  این دوره، پیدایش یدک  

 80ملی را در پی داشب که تالش می کرد، ارساس تعلق به یک ملب مدرن را با تاریذی باشکوه به درازای بدیش از  
(  در این میان، گروه بزرگی از روشدنفکران ایدران نیدز ایدن ایدده را همچدون       707:  7730قرن تقویب کند) ارمدی، 

ر خود رقایق تاریذی و تصویرپردازی تذیلی را با هدت بده  ( و در آثا704اساس هویب ملی ایرانی پذیرفتند) همان: 
 (    704ی باشکوه ایران در هم آمیذتند ) همان: نمایش گذاردن بم دوری گذشته

 
 صادق هدایت 

 ش به دنیا آمد  در جوانی به علوم خفیه، ارضار ارواح و بودائیسم عالقه مند شد  نگاه همراه 7827صادق هدایب در 

                                                           
1
 به اهالی و ساکنان شهرستان تنگستان گفته می شود. - 
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بده چشدم مدی     انسان و ریدوان و  رباعیات خیامشک به هستی و ومعیب انسان ها در نذستین آثارش با نومیدی و  
ش برای نذستین بار اقدام به خودکشی کرد که جان سالم به در بدرد  هددایب پدس از بازگشدب بده      7741خورد  در 

ه سده تدن از ادبدای روشدنفکر د      ی کارمندی را برگزید  او به همدرا ی اشرافی خود برید و شغ  سادهایران از خانواده
ی افکار و اندیشه هدای یکددیگر صد بب مدی     ی رزنوار دربارهبزرگ علوی، مجتبی مینوی و مسعود فرزاد د در کافه 

کردند  آن ها در مقاب  ادیبان م افظه کار که آنان را سبعه نامیده بودند، موسوم بده ربعده شددند  هددایب در فعالیدب      
 پیدام ندو  ی ش تاسیس شد، شرکب داشب و با مجله7788با ات اد جماهیر شوروی که در ادبی جمعیب ایرانی رواب، 

ش دوباره به پاریس رفب و یک سال 7783همکاری می کرد اما هیچ گاه به عضویب رزب توده درنیامد  هدایب در 
 (   770د  770: 7728بعد در آپارتمانش خودکشی کرد) آرین پور، 

ی ایرانی برخوردی بسدیار مسدیله   ین روشنفکران نس  اول مدرنیسب ایرانی، با مدرنیتههدایب در مقام یکی از مهم تر
می پسندد و نده بده   « که مانند کابوس هولناکی می گذرد» دار ) پروبلماتیک ( داشب  او نه زندگی مت جر متداول را 

روش شناسدی و چده در    شبه مدرنیسم استبدادی رماشاه دل می بندد  نوشته های داستانی صدادق هددایب، چده در   
سبک و ژانر و چه در م توا، پرده از تجربه های جدید ایرانیان در مواجهه با مدرنیتده برمدی دارد  در بازتداب تجربده     

م و مدی شدود  مدرنیتده     کور بوتآباز و در خرابات  زنده به گوری ایرانی سلوکی اسب که از های هدایب، مدرنیته
 ( آباز شد و در نهایب به تراژدی رسید   به گور زنده) ای که در دیالکتیک زندگی د مرگ 

، فرایند دیالکتیکی سوژه و ابژه سنب را با سوژه های خود به تصویر مدی  کشب را نفسش که مردیهدایب در داستان 
، رسدینعلی  میدرزا  رکایدب کشد  سوژه در این داستان، در کنش و پیکار با جهان مدرن، شکسب را پذیرا مدی شدود    

آن دسته از روشنفکرانی ) روشنفکران ارگانیک و مکتبی ( را در وهن تداعی می کند که به کمدک مفداهیم و   رکایب 
ابزار مدرن و در جهب برون رفب از تناقض های دنیای جدید، به خانقاه پناه بردند  آن ها نیز مانند میدرزا رسدینعلی،   

و به قول مردم، از دارالفنون و دیگدر نهادهدای آموزشدی     از خانواده های قدیمی، با اطال  و از هر ریث آراسته بودند
مدرن فارغ الت صی  شده بودند  تذی  هنری این مدرنیسب ایرانی، رگه ای از گفتمان های سنب گرایانده را کده زیدر    

 لوای مدرن و نوگرا جا خوش کرده اند، تشذیص می دهد 
ی ناتوانی معرفب عرفانی و انسان اسدتعالیی سداخته   به خوب آقا راجیو  کشب را نفسش که مردیداستان های کوتاه 

و پرداخته آن را در پی ریزی اخالق اجتماعی مدرن نشان می دهند  عرفان و تصوت، به آن دلی  که در سدطح عمد    
اجتماعی و در دل نهادهای مدرن ررفی برای گفتن ندارند، روکشی از خود را بر آن ها سوار می کنند  بدین ترتیدب،  

پنهان کاری عامدانه پدید می آید که به منظور رسیدن به اهدافش، ناچار از ابهام افکنی و ایهام پراکنی اسدب   گونه ای 
جهان در چشم هدایب، سراسر در فرایند دیالکتیکی قرار دارد: دیالکتیدک سدنب و مدرنیتده ، دیندداری و بدی دیندی،       

: 7734شین و     ) عظیمی، تنهایی و آقاجانی مرسداء،  فرهنگ بورژوازی تازه به دوران رسیده و فرهنگ روستایی کپرن
 (   740د 702

ی باسدتانی ایدران   ی روشنفکری بود که در جستجوی ایران مدرن نگاهی همراه با رسرت به گذشدته هدایب در زمره
ی نمایشدنامه ی اعراب به عنوان منبع ان طاط یاد می کرد و مبدأ افتذار، تاریخ ایران باستان بدود  در  داشب و از رمله

نه، نژاد ایرانی نمدی  » در ممن گفتگوی میان پرویز و چهره پرداز به این مسیله اشاره می شود: پروین، دختر ساسانی 
میرد  ما همانی هستیم که سالیان دراز زیر تاخب و تاز یونانیان و اشکانیان بودیم  در انجامش سر، بلند کردیم  زبدان،  

یامد، چه برسد به این تازی های درنده لذب پاپتی که هدیچ از خودشدان ندارندد مگدر     رفتار و روش آنان با ما جور ن
زبان دراز و شمشیر    این مردمانی که زیر آفتاب سوزان عربسدتان سدوای سوسدمار و خرمدا چیدز دیگدری گیرشدان        

غد و بوم شد     همه نمیامد  همه خوشی ها در ایران چیدند  سراها و بارگاه های شاهنشاهی همه بیغوله و پناهگاه ج
 (   71د  74: 7743هدایب،    « ) آن فر و شکوه نیسب و نابود شد 
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 مهدی اخوان ثالث  
ش در مشهد به دنیا آمد  پدر او عطار و طبیب سنتی بود  اخوان پس از اتمام ت صدیالت  7741مهدی اخوان ثالث در 

ی آهنگدری در تهدران بده تددریس پرداخدب  از      رشته ابتدایی و متوسطه به هنرستان مشهد رفب و با به پایان رساندن
کودکی به به موسیقی عالقه مند بود اما به دلی  مذالفب پدر آن را کنار گذاشب  اخوان ثالث در موسسدات گونداگون   

به فعالیب های سیاسدی روی   84ی ی دوم دههاز جمله رادیو و تلویزیون و بنیاد فرهنگ ایران فعالیب کرد و در نیمه
ش بده زنددان   7777را عهدده دار شدد و در    جوانان دمدوکرات ی ی ادبی روزنامهش سرپرستی صف ه7774  در آورد

ش با دختر عمویش خدیجه )ایران( اخوان ثالث ازدواج کرد  راصد  ایدن ازدواج   7777رفب  در زندگی شذصی در 
مزدک علی اسدب کده دو تدن از آن     سه دختر به نام های الله، لولی و تنسگ  و سه پسر به نام های توس، زردشب و

ش در بیمارستان مهدر تهدران از دنیدا رفدب و در جدوار آرامگداه رکدیم        7744ها در کودکی از دنیا رفتند  اخوان در 
 (   74د  70:  7738ابوالقاسم فردوسی به خاک سپرده شد) خراسانی، 

ی پهلوی نشات می معیب مردم در دورهاخوان ثالث در مواجهه با شکسب ها و سرخوردگی هایی که از نابسامانی و
ی او از باستان گرایی در شعر من صر بده ، بده   گرفب، به ایران باستان به عنوان پناهگاهی آرام روی می آورد  استفاده

کارگیری واژگان کهن نیسب بلکه آنچه که تشذص استواری به کالم او می بذشد، استفاده از ساختارهای کهن زبدان  
اخوان با تلفیق میان زبدان گذشدته و   » دردوره های اول اسب که با زبان امروز پیوند خورده اند   فارسی، به خصوص

امروز و گاه صورت م اوره ای آن، ممن آن که چهره و هویتی باستان گرایانه به ساختار شعر خود بذشیده اسب به 
نایی تازه و با سبک و سیاق امروزی برپدا  سان معماری عم  کرده که با مصالح قدیمی، یعنی امکانات زبانی گذشته، ب

 (   02: 7720مدرسی و ارمدوند، «) ساخته اسب، بنایی که پایه اش در گذشته اسب و خودش در زمان رال
اخوان گاهی از فع  های کهن، شک  های جدید و من صر به فرد می سازد و گاهی نیز همان شک  کهن فعد  را بده   

می ای که در گذشته رایج بوده، افعال کهن، تلفظ قددیمی واژه هدا، صدفات و قیددهای     کار می برد  عالوه بر این، اسا
کهن و قدیمی، کلمات ممال و ساخب های ن وی کهن را در رویکرد باسدتان گرایانده اش در شدعر بده کدار گرفتده       

 (   14د  40اسب) همان: 
او از لطمه ای که به فرهنگ ایراندی وارد آمدده،    ی تازیان به ایران و آزردگیدر همین راستا، نقد اخوان ثالث از رمله

مرد جدن  در اشعار و داستان هایش به چشم می خورد  این مسیله را می توان در رویگردانی شذصیب اصلی داستان  
 مشاهده کرد   درخب پیر و جنگ از اعمال و اوراد اسالمی و ستایش زرتشب و آیین وی در  زده

، تصدویری را  مرد جدن زده وی نسبب به برب نیز در آثارش هویداسب  در داستان  عالوه بر عرب، عدم عالقه مندی
ی نه چندان قدیمی می بیند، تصویر کشوری شعله ور مانندد  که ابراهیم، شذصیب اصلی داستان، روی جلد یک مجله

ن مدی نگرندد و   گوسفندی بریان که از این طرت و آن طرت، خرس و کفتار و گراز و الشذور با دهان آب افتاده بددا 
دوستانه سرگرم تقسیم آن میان یکدیگرند که روباه گرگ خو و کفتاری تازه نفس و جوان ) که نمادی از آمریکاسدب  

 ( 888د  887: 7730( نیز بدانها مل ق می شود) بالمی، 
جزیره مقدسدی  سرگردانی و سردرگمی ابراهیم که خود را در سرزمینش و در میان هم وطنانش زیادی می داند و در 

ی سرگردانی و سردرگمی روشنفکر ایرانی بر سدر  که آرزوی رسیدن بدانجا را دارد نیز خود را بریبه می یابد، نماینده
(  او خدود از شدعرهای قددمایی و سدنتی      874ی سنب و مدرنیته اسب و نمی داند به دنبدال چیسدب)همان:   دوراهه
دیگدر بدار بده قددمایی نگدری و       از این اوستا،و  آخر شاهنامهو  مستانزی مدرنیسمِ آباز کرد و پس از تجربهاربنون 

رسید؛ یعنی گذر از سنب، رسیدن به مدرنیته و بازگشب به  تو را ای کهن بوم و بر دوسب دارمسنتی نگاری در شعر 
 (   870همان سنب  عالوه بر آن که مدرنیسم شعری اخوان ثالث نیز به سنب آمیذته اسب)همان: 

ش در قالبی باستانی سروده شده اسب  این منظومه، تدراژدی نافرجدام و   7704کی از اشعار اخوان اسب که در ی کتیبه
ابدی زندگی معمولی انسان هاسب  شعری در بیان یاس اجتماعی و فلسفی که با طنزی تلخ نیز آمیذته اسدب) عدالی   
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و زنجیر نماد جه  و استبداد جمعدی اسدب    (  تذته سنگ مظهر جبر اجتماعی و سیاسی تاریخ 44: 7723عباس آباد، 
آزاداندیشان، پیشگام این انقالب و دگرگونی شده اند و مردمان نیز با عزم و پایداری سترگ خویش و با ت مد  رندج   

-ی سهمگین کتیبده ها و شکنجه های تاریذی بار جنبش های اجتماعی را بر دوش برده اند اما سرانجام آن روی سکه

ی شکسب مشروطیب و انجامیددن آن بده اسدتبداد    ی همیشگی بوده اسب  تجربهصویری از رویهی سرنوشب آنان، ت
ی سی و راکمیب رومب کودتا مصادیق تداریذی آن  رماخانی شکسب نهضب ملی کردن صنعب نفب در آباز دهه

 ( :  32د  31: 7737روی کتیبه اند )رسن زاده میرعلی و قنبری عبدالملکی،
ی تر، انگار کوهی بود/ و ما اینسو نشسته، خسدته انبدوهی.    / اگدر دل مدی کشدیدت سدوی       فتاده تذته سنگ آنسو

دلذواهی / به سویش می توانستی خزیدن، لیک تا آنجا که رخصب بود / تا زنجیر / ندانستیم/ ندایی بدود در رویدای   
ده تذتده سدنگ آنسدوی ، وز    خوت و خستگیهامان/ و یا آوایی از جایی، کجا؟ هرگز نپرسیدیم / چنین می گفب / فتا

پیشینیان پیری / بر او رازی نوشته اسب، هر کس طاق هر کس جفب / چنین می گفب چندین بدار / صددا، و آنگداه    
چون موجی که بگریزد ز خود در خامشی می خفب / و ما چیزی نمی گفتیم.    / و دیگر / سی  و خستگی بدود و  

تذته سنگ آنسو افتاده بدود / شدبی کده لعندب از مهتداب مدی باریدد         فراموشی/ و رتی در نگاهمان نیز خاموشی / و
 (   74د  3: 7744.    )اخوان ثالث،

ی تاثیرگذاری اندیشه های مارکسیستی در ایران به دوران جنگ جهدانی اول و انقدالب   پیشینه ـ جریان مارکسیستی:
ی مارکسیستی به ایران همچنین فعالیدب اردزاب   باز می گردد  تاثیر این جریان، از طریق ورود اندیشه ها 7371اکتبر 

ی پهلوی و برخی از آثار تداریذی و نوشدته هدایی کده بدا متدد مارکسیسدتی        کمونیستی در فعالیب های سیاسی دوره
 (   710: 7718نگارش می یافب، صورت پذیرفب) فصی ی، 

پای اندیشه های مارکسیستی در برخدی  یکی از کانون های تاثیرپذیری از اندیشه های مارکسیستی، آثار ادبی اسب  رد
اندیشه های روشنفکران، اشعار، رمان ها، نمایشنامه ها و جراید عصر پهلوی قاب  پیگیدری اسدب  در بررسدی جهدب     
گیری ادیبان این دوره می توان چهره هایی را با گرایش های چپی یافب  افرادی چون بدزرگ علدوی، رمدا براهندی،     

 در زمره این ادبا به شمار می آیند صمد بهرنگی و خسرو گلسرخی 
 

 بزرگ علوی
ش برای 7748خورشیدی در خانواده ای بازرگان و مشروطه خواه به دنیا آمد  بزرگ علوی در 7827بزرگ علوی در 

ش به ایران بازمی گردد و به کار تددریس مشدغول   7741ی ت صی  به آلمان می رود و پس از پایان آموزش در ادامه
در مدی   دنیا بازگشب، با صادق هدایب و تقی ارانی آشنا می شود و به عضویب هییب ت ریریه مجله می شود  پس از

آید  بعد از مدت کوتاهی، گروهی از روشنفکران، ت صی  کردگان و جوانان، رول م ور مجلده و دکتدر اراندی گدرد     
نفر معروت شدند، ت ب عندوان   07 ش فعالین گروه که بعدها به7774آمدند که بعدها به گروه ارانی معروت شد  در 

ش بدا  7784فعالیب کمونیستی و براندازی رکومب وقب متهم و بده ردبس هدای طدوالنی م کدوم شددند ولدی در        
مرداد به ناچار در  82ش به اروپا سفر می کند و بعد از وقو  کودتای 7778برکناری رماشاه آزاد گردیدند  علوی در 

:  7711ش در برلین درگذشدب ) ارمددی،   7710تدریس مشغول می شود  او در آلمان شرقی می ماند و به ت قیق و 
 (   73د  77: 7724؛ بزرگ علوی، 78د  84

بزرگ علوی از نویسندگان پیشرو در ادب فارسی اسب کده در کندار فعالیدب هدای ادبدی بده کارهدای مطبوعداتی و         
تالت بین دو نس  تشکی  می دهدد  جواندان   اجتماعی نیز می پرداخب  عمده ترین مضمون داستان های علوی را اخ

ی عقب مانده و رافظان سنب های کهنه درگیر مدی شدوند امدا از پدای     این داستان ها در راه ترقی و تکام  با جامعه
درمی آیند  مقاومب این روشنفکران تجددخواه در بیشتر موارد در پی اعترامی رمانتیک ناگزیر بده پدذیرش شکسدب    

گستاخی جوانانی که برای یک زندگی بهتر می ستیزند، شوری پیشرو به داستان می دهد  این  می شوند  ارساسات و
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جوانان پیروز نمی شوند اما مقاومب آن ها تفاوت قهرمانان آثار علوی را با قهرمانان آثار هدایب مشدذص مدی کندد     
قهرمدان  «  همه مردم گوسفند نیسدب   مر » ، ایرج روشنفکری مد استبداد اسب و به قول نویسندهستاره دنباله داردر 

شاید » داستان که در مرز امید و نومیدی دسب و پا می زند، عاقبب مایوس می شود و می خواهد خود را بکشد زیرا 
«  من برای مبارزه ساخته نشده ام، برای این کار آدم هایی الزم هستند که به شددت مدن درد را ارسداس نمدی کنندد      

ی تدالش  رمان داستان ابراهیم گلستان هم بر زبان می آورد  ایدن داسدتان هدا، نشدان دهندده     ررفی که ده سال بعد قه
مصیبب هدای زنددگی، گرسدنگی    » ی مردم اسب  اینان که از در فرنگ برای پیوستن به عامه روشنفکران ت صیلکرده

ی دلذواه نمدی  ا چون به نتیجهزجر می برند، به مبارزه می گروند ام« مردم و شکنجه بیچارگان، کشتار و هلم و زور 
 رسند، دلسرد شده و آرمان گریز می شوند 

برخورد خواسته های سیاسی و اجتماعی ترقی خواهان و کهنه اندیشان افزایش می یابدد  ایدن    7784پس از شهریور 
می شدود و  ی مردم توصیف ی اجتما  با شرکب فعاالنهبزرگ علوی به صورت مبارزهگیله مرد برخوردها در داستان 

ی در رویارویی پدران و فرزندان متبلدور مدی شدود  سدنب هدای کهنده       نامه هاو  اجاره خانهدر داستان های دیگرش 
پدرساالرانه که نه تنها در خانواده های فقیر بلکه در خانواده های ثروتمند نیز، دختران را از داشتن یک زنددگی ایدده   

ی نمایانگر ستم مضداعف ت مید  شدده بدر زن ایراندی و نیدز نشدان دهندده        آل م روم می سازد  سرنوشب این زنان 
 ( 882د880:  8و7، ج7724اعتراض نویسنده به فساد و پستی راکم بر زمانه اسب) میرعابدینی، 

اسدب  ایدن داسدتان از دو الیده     چشدمهایش  ی ایدران رمدان   یکی دیگر از آثار بزرگ علوی در توصیف فضای جامعه
-ی دیگر مبدارزه ی استاد ماکان و فرنگیس جریان دارد و در الیهالیه از داستان، ماجرای عاشقانه تشکی  شده، در یک

ی روشنفکر و هنرمنددی اسدب،   (  استاد ماکان، نمونه077: 7724ی روشنفکران بر مدخودکامگی و ارتجا ) شکری، 
گی و هندرش را در راه مبدارزه بدا    ی اروپا و بی عالقه به قیدود و سدنن دسدب و پداگیر جامعده کده زندد       ت صیلکرده

دیکتاتوری رما شاه صرت کرده اسب  دیگر شذصیب مهم رمان، مهربانو، شاگرد ماکان، اسب کده بده عندوان اولدین     
ی اصدلی  دختری که موفق به دریافب بورس دولتی شده، معرفی می شود  او نماد زن مبارز اسب که هیچ گاه وهیفده 

(  در ایدن داسدتان، واقعیدب از دیددگاه      072: 7714ش نمدی کندد) میرصدادقی،    اش یعنی درس و دانشگاه را فرامدو 
به رئالیسدم  چشمهایش روشنفکرانی بیان می شود که به رضور مردم در صفوت نهضب باور ندارند  بزرگ علوی در 

 گرایش دارد اگرچه رگه های رمانتیسم نیز در این اثر دیده می شود  

ی مرفه جامعه هستند که به دنبال دستیابی به تجدد با سدتم رکومدب پهلدوی    طبقه روشنفکران آثار علوی برخاسته از
ی شذصیب های رمانش به توصیف رفتدار و کدنش روشدنفکران و    مذالفب می کردند  او ممن روایب داستان گونه

هدا دچدار اشدتباه و    مبارزان سیاسی در ایران می پردازد  مبارزه ای که به دلی  عدم پیوند با مردم و جددا مانددن از آن   
 (   870: 8و7، ج7724وازدگی می شود) میرعابدینی، 

 
 غالمحسین ساعدی

ش به دنیا آمد  پدرش کارمند دولب و مادرش خانه دار بدود  در نوجدوانی بده سدازمان     7770بالم سین ساعدی در 
را بده عهدده    وربایجدان جواندان آ سالگی مسیولیب انتشدار روزنامده   71جوانان فرقه دموکرات آوربایجان پیوسب و در 
ی پزشکی دانشگاه تبریز پذیرفته شد و به دنبال آن موفق به اخذ دکتدرای  گرفب  او پس از اخذ مدرک دیپلم در رشته

ش توس، ساواک دسدتگیر  7707تذصصی روانپزشکی گردید  ساعدی از پایه گذاران کانون نویسندگان ایران بود  در 
 ش دار فانی را ودا  گفب  7740رانسه اقامب گزید و در و زندانی می شود  پس از انقالب در ف

ی روستایی اسب که در آن از تقاب  فقدر و بندا،   ی مسائ  سادهی هشب داستان دربارهساعدی مجموعه عزاداران بی 
(  توفیدق در تجسدم   78: 7738تقاب  با مذهب و تضاد طبقاتی سذن به میان می آید) جوادی یگانه و تفندگ سدازی،   

ی زندگی مردم یک ده کوچک، به کار ساعدی چنان جامعیتی می بذشد کده خوانندده وجده شدباهب بدین      ندانههنرم
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م ی، بی  با عقب ماندگی کلی جامعه را ارساس می کند  بی ، دهی بسیار فقر و دورافتاده اسب که برکنار از هر نو  
عی و طبیعدی چدون بالهدای هولنداک بدر      تغییری، در رمزها، تعصبات و خرافات گم شده اسب  مصیبب های اجتمدا 

جماعب ترسان نازل می شود و زندگی آن ها را به هم می ریزد  با این رال، هیچ کس چاره ای نمی اندیشد و همده  
به خصوص اسالم، مغز متفکر ده، جز عزاداری راهی نمی شناسد و روزنه ای به سوی امید نمدی یابدد) میرعابددینی،    

 (   077د  074: 7724
ی ادبیدات شدهری دارد و هویدب فدرد و     اثر دیگری از ساعدی اسدب کده جدوهره    آرامش در رضور دیگرانان داست

ی این داستان، تنهایی فرد در جدال سدنب و  ومعیب اخالقی او را در زندگی مدرن شهری ت لی  می کند  درون مایه
نواده و شذصیب هدای فدردی مدرتب،    مدرنیسم اسب و بوی/زه با پایبندی داستان و نافرجامی زندگی اعضای یک خا

با آن ها تقوت می شود  در این داستان بر تنهایی و سرخوردگی انسان های مدرن و سنتی، هدر دو تاکیدد مدی شدود      
نمایندگان سنب با پای بندی به گفتمان اخالق سنتی بده آرامشدی هداهری و بددون سرخوشدی دسدب مدی یابندد و         

در لذت های جسمانی موقب جستجو می کنند که با کنش های اخالقدی در   نمایندگان زندگی مدرن ، آرامش خود را
 (   773د  772: 7730تقاب  اسب) ریاتی، 

 
 صمد بهرنگی

ش در خانوادهای تهیدسب به دنیا آمد  پدرش کارگری فصلی بود که ابلب به شدغ  زهتدابی   7772صمد بهرنگی در 
ش به دانشسرای مقدماتی پسران تبریز رفدب  7770توسطه در زندگی را می گذراند  بهرنگی پس از اتمام ت صیالت م
از خددمب   مداه  4، پداره پداره  ش به خاطر چاپ کتاب 7707و با فارغ الت صیلی از آن جا به تدریس پرداخب  او در 

تعلیق شد و به دنبال دستگیری و اعدام تعدادی از نزدیکانش در اعتصابات دانشجویی شرکب کدرد  صدمد بهرنگدی،    
و منتقد اجتماعی اه  تبریز، از هنر و ادبیات به عنوان یک استراتژی سیاسی بر مد دسدتگاه رداکم اسدتفاده    نویسنده 

ش در 7701کرد و با تاثیرپذیری از گرایشات چپی از ادبیات کودک برای بیان مقاصد خود بهره گرفدب  بهرنگدی در   
 رود ارس برق شد     

ش به چاپ رسید  داستان شرح ماجرای یک مداهی  7701سب که در ماهی سیاه کوچولو، مشهورترین کتاب بهرنگی ا
سیاه کوچولو و فداکار اسب که زندگی کلیشه ای و تکراری در انتهای یک جویبدار او را بده فکدر رهدایی از تنگندای      
جویبار می اندازد و با وجود مذالفب اطرافیانش می  به شدناخب هسدتی، کسدب تجدارب جدیدد و بلبده بدر تدرس         

ی اطرافیان او را به ررکب وامی دارد  در مسیر راه با کفچه ماهی ها که ادعای شناخب ک  دنیا را دارند و خودساخته
قوربابه و خرچنگ فریبکار، مارمولک مهربان، مرغ سقا و آهویی زخمی آشنا می شود  ماهی سیاه کوچولو بده مداهی   

همراه شوند اما آن ها از مرغ سقا می ترسدند  مداهی   های کوچکتر از خود پیشنهاد می کند که با او برای شناخب دنیا 
سیاه کوچولو سعی داشب که آن ها را آرام کند اما آن ها به مرغ سقا پیشنهاد خفه کردن ماهی سدیاه کوچولدو را مدی    

 ی مرغ سقا را می درد و فرار می کند تا این که بده ی کیسهدهند  وقتی مرغ سقا او را قورت می دهد، با خنجر دیواره
دریا می رسد  او در رین شناکردن بار دیگر گرفتار مرغ ماهی خوار می شود  در دل مرغ ماهی خوار بدا یدک مداهی    

ی قلقلک مرغ ماهی خوار را می کشد، ماهی سیاه کوچولو با خنجر خود مدرغ مداهی خدوار را مدی کشدد       ریزه نقشه
و را می شنود و عالقه مند می شود که چدون او  دیگر خبری از او نیسب تا این که یک ماهی سرخ کوچولو ماجرای ا

 (    44د  40: 7730به دریا برود) قاسم زاده، 
صمد بهرنگی در بالب داستانی کودکانه، انسان ها را به جستجو و کاوش در جهان برای یدافتن پاسدخ پرسدش هدای     

هد بود، بااین ردال دسدتیابی بده    درونی شان فرامی خواند  این سفر با مشکالت، دردها و خطرات فراوانی همراه خوا
 آزادی و رهایی درونی به او قدرت مقابله با مصائب پیش رو را می دهد      

 04و  74ی ش دچار زوال گردیده بود، در دهه7777د7777جنبش رقوق زنان که در سال های ـ جریان فمنیستی:



 3/       تحلیل و بررسی جایگاه ادیبان عصر پهلوی دوم در جریان روشنفکری 

بار دیگر فعالیب های خود را آباز کرد  در آثار ادبی ای که در ایدن دوره نگدارش یافتده نیدز شداهد ههدور شدعرا و         
نویسندگانی هستیم که به انعکاس مسائ  و رنج های زنان در تالیفات خود پرداختده اندد  در ادامده، دو تدن از ادبدای      

 ی قرار خواهد گرفب دارای گرایشات فمنیستی معرفی و آثار آن ها مورد بررس
 

 فروغ فرخزاد
ی متوس، به دنیا آمد  پدرش افسدر مسدتبد ارتدش رمداخانی     و در خانواده ای از طبقه 7777دی 70فروغ فرخزاد در 

ی فدروغ، بسدته و مردسداالر بدود  آشدنایی فدروغ بدا شداعران و         بود که در کودتای رماخان نقدش داشدب  خدانواده   
شکسب در ازدواج و فضایی که ابراهیم گلستان برای او مدی سدازد، بدرای فدروغ      ی تلخروشنفکران آن دوره، تجربه

امکان اندیشیدن و کشف های تازه را فراهم آورد و نو  نگاه او را به مسائ  پیرامونی اش تغییر مدی دهدد  فدروغ در    
 (  70د  77: 7728در یک سان ه رانندگی درگذشب) فرخزاد،  7700بهمن 80

ی تجدد در ایران، زن دنیای معاصر را با تمام وجدود و فردیدب آن در   ان یکی از پیشگامان عرصهفروغ فرخزاد به عنو
( و با نگاهی استقرایی، کدنش پژوهانده، دیدالکتیکی،     03اشعارش به تصویر می کشد )رخشنده نیا و نعمتی قزوینی،  :

می کند) عظیمی، تنهدایی و آقاجدانی مرسداء،    را نقد  ریزبینانه و روزمره به مسائ  اجتماعی، سنب ها و قوانین جامعه
ی زن را هدای سدنتی دربداره    ساخب جوامع مردساالرانه و راکمیب اندیشه معشوق منی (  او در سروده742: 7734

 بیان می کند: 
معشوق من /گویی ز نس  های فراموش گشته اسب / گوئی که تاتاری / در انتهدای چشدمانش / پیوسدته در کمدین     » 

گوئی که بربری/ در برق پر طراوت دندان هایش/ مجذوب خون گرم شکاریسب.    / او با شکسب من  سواریسب/
/ قانون صادقانه قدرت را / تایید می کند/ او ورشیانه آزاد اسب.    / معشوق من/ انسان ساده ایسدب/ انسدان سداده    

ی پسدتان هدایم/   ب/ در البالی بوتهی یک مذهب شگفای که من او را/ در سرزمین شوم عجایب/ چون آخرین نشانه
 (  807د  804: 7728پنهان نموده ام) فرخزاد، 

فروغ ارزش های زن مدرن را در تقاب  با اندیشه های سنتی و اسطوره ای در جهان قرار می دهد و از زندگی زمینی، 
ی ایراندی، بده   ای مدرنیتهی او در برابر بن بسب هجسمانیب و رساسیب زن، ارزش می آفریند  چشم انداز پیشروانه

وموح در اشعارش نمود پیدا کرده اسب  بدین ترتیب، از ساخب سنتی پدرساالر گدذر مدی کندد و اسدطوره را وادار     
می سازد تا در پیشگاه استعاره های زنانه کمر خم کند  نداتوانی مدرنیزاسدیون و ایددئولوژی اسداطیری و مشدروعیب      

به خوبی بازنمایی می شود)  ای مرز پرگهرائ  اجتماعی و فرهنگی در شعر بذش آن، در ر  و فص  ب ران ها و مس
 (:741د 744: 7734عظیمی، تنهایی و آقاجانی مرساء، 

دیگر خیالم از همه سو رارتسب/ آبوش مهربان مام وطن/ پسدتانک سدوابق پدر افتذدار تداریذی/ الالیدی تمددن و        »
کنار پنجره با اشتیاق، ششصد و هفتاد و هشب بار هدوا را کده از   فرهنگ/ و جق جق جقجقه قانون   / آه .    / رفتم 

ببار پهن/ و بوی خاکروبه و ادرار، منقبض شده بود/ درون سینه ام فرو بردم.    / در سرزمین شدعر و گد  و بلبد /    
لدین  موهبتیسب زیستن، آن هم/ وقتی که واقعیب موجود بودن تو پس از سال های سال پذیرفته می شدود.    / و او 

نفس زدن رسمیم/ آبشته می شود به بوی ششصد و هفتاد و هشب شاخه گ  سدرخ/ م صدول کارخانجدات عظدیم     
ی فوائد قدانونی ریدات بده عدرض رضدورتان      پالسکو.    / و می پرم به روی طاقچه تا، با اجازه، چند کالم/ درباره
دنی پرشور/ بر فرق فرق خویش بکدوبم/ مدن   برسانم/ و اولین کلنگ ساختمان رفیع زندگیم را/ همراه با طنین کف ز

 (  837د  834: 7728زنده ام، بله، مانند زنده رود، که یک روز زنده بود.    ) فرخزاد، 
ی زنانی اسب کده در برابدر   انتقادهای تند اجتماعی در اشعار فروغ با زبان طنز و ریشذند مطرح می شود   او نماینده

-ی قوانین دربارهیر جامعه عصیان کرده اند  نبود عدالب و اجرانشدن عادالنهبرخی سنب های نادرسب و دسب و پاگ
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ی زن و مرد یکی از دبدبه های شاعر اسب  او زنان جامعه را در برابر این بی عدالتی به اعتراض فرامی خواندد و از  
 (  07یا و نعمتی قزوینی،  :ی جبر و تقدیر تسلیم نشوند و خاموش نمانند) رخشنده نآن ها می خواهد در برابر دایره

 
 سیمین دانشور

ش به دنیا آمد  پدر او م مدعلی دانشور)پزشک( و مادرش قمرالسلطنه رکمب) مددیر  7744سیمین دانشور در سال 
ش در 7782هنرستان و نقاش( بود  او پس از اخذ دیپلم در رشته ادبیات فارسی دانشدگاه تهدران پذیرفتده شدد و در     

ت صی  می شود  سمیرا سیاح ) از بنیانگذاران کانون بانوان در وزارت فرهنگ ( و صادق هدایب مقطع دکتری فارغ ال
سووشدون، آتدش    شهری چون بهشدب،  مشوق های او در داستان نویسی بودند  از میان مهم ترین آثار او می توان به

 ش در تهران درگذشب   7734اشاره کرد  دانشور در  خاموش و جزیره سرگردانی
، «شهری چدون بهشدب   »  شام  چند داستان کوتاه اسب که به ترتیب عبارتند از:شهری چون بهشب  ه داستانمجموع

» ، «در بازار وکید  » ، «یک زن با مردها» ، «مدل» ، «زایمان» ، «بی بی شهربانو» ، «سرگذشب کوچه» ، «عید ایرانی ها» 
ی کتداب، آن را  ش چاپ شد  دانشور در مقدمده 7704این کتاب نذستین بار در «  صورتذانه» و « مردی که برنگشب

نموداری از جامعه ای که در آن زیسته اسب، معرفی می کند که شذصیب های آن را از انسدان هدای پیرامدون خدود     
 ( 04: 7727الگوبرداری کرده اسب)یوسفی و طاهری، 

استبداد سیاه اسب و پدر و مادر علی جلدوه  ی ی مردم ایران در دورهدر داستان شهری چون بهشب، مهرانگیز نماینده
هایی از این استبداد خشن هستند که هر یک به گونه ای مهرانگیز را استرمار می کنند  مادر از او کار مدی کشدد و بده    

(  دانشدور در مدمن   02او زور می گوید  پدر نیز با استرمار شهوانی، به برآوردن مطامع خدویش مدی اندیشدد)همان:    
ابرابری افراد در برابر قانون و رقوق اجتماعی اشاره می کند  مهرانگیز و مادرش، اگر چه انسان اند، امدا از  داستان به ن

پشتوانه های مالی و رمایب های اجتماعی برخوردار نیستند  بدبذب بده دنیدا مدی آیندد و سدیاه بذدب از دنیدا مدی         
  (  07روند)همان: 

تواند بر مشکالتش فائق آید، برای فرار از واقعیدب ناخوشدایند زنددگی اش    مهرانگیز زمانی که از راه خردمندانه نمی 
(  در ایدن مجموعده،   02ی آن شهر می شود) همان: و رویا به شهری چون بهشب می رود و شاهزاده در دنیای افسانه

ز اشداره و آن را  دانشور ممن انتقاد از اوما  ایران در عصر پهلوی به شرای، تلخ و دردناک زن ایرانی در جامعده نید  
 مورد اعتراض قرار می دهد 

 
 جالل آل احمد

برخی از روشنفکران عصر پهلوی چون جالل آل ارمد به دلی  فراز و نشیب هایی کده از بعدد اندیشده و گرایشدات     
 سیاسی داشته اند، امکان قرار گرفتن آن ها در وی  هیچ یک از از جریان های مذکور وجود ندارد  بندابراین جداگانده  

 مورد بررسی قرار می گیرند   
ش در خانواده ای رورانی به دنیا آمد  سید م مدود طالقدانی و شدیخ آقدابزرگ طهراندی از      7748جالل آل ارمد در 

ی ی ابتدایی جالل  هم زمان با کار در بدازار در کدالس هدای شدبانه    خویشاوندان نزدیک او بودند  پس از اتمام دوره
ش معلدم مدی   7780از اتمام دبیرستان وارد دانشکده ادبیات شد و با اتمدام ت صدیلش در   دارالفنون ثبب نام کرد  پس 

ش به عضویب رزب توده درآمده بود  در عرض چهار سال از صورت یک عضو ساده به عضویب 7787شود  او در 
لکی رخ می ش انشعاب گروهی به رهبری خلی  م7784ی رزبی تهران و پس از آن نمایندگی کنگره رسید  در کمیته

دهد  پس از انشعاب، در رزب سوسیالیسب توده ایران به فعالیب پرداخب که پس از مدت کوتاهی من   شد  او در 
ش به دلی  اختالت نظر با رهبدران  7778ملی، درآمد اما در  ی نیروی سوم، از ارکان جبههش به عضویب کمیته7777

م می گیرد به بازنگری در افکار خود بپردازد و بده جسدتجوی   مرداد تصمی82رزب کناره گیری کرد  پس از کودتای 
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علب آن شکسب ها در امور پیرامونی خود بیشتر دقب نماید  بندابراین مددتی بده گدردش در گوشده و کندار کشدور        
ش به سفر رج می رود و مشاهدات خود را به نگارش مدی  7708را می نویسد  در بربزدگی ش 7707پرداخب و در 
در گیالن درگذشب)  7702را می نگارد  او در شهریور  خدمب و خیانب روشنفکراننیز  کتاب در  7700درآورد  در 
 (   07د  01:  7707آل ارمد، 

ی ایدران  آل ارمد مدرنیزاسیون ) بربی شدن ( ایرانی را به مرابه بیماری ای توصیف می کند که از خدارج بده جامعده   
در خددمب و خیاندب   گدیِ آن را فاسدد سداخته اسدب  او در کتداب      سرایب کدرده و ریدات ایراندی و وهنیدبه فرهن    

، نقد مدرنیته در ایران را به سکوالریسم موجود در ک  سنب و روشنفکران مدرن و ترقی خواه اجتمداعی  روشنفکران
م و 73بس، می دهد  به اعتقاد وی، منشا برب زدگی را می توان در ایده های سکوالر جندبش فکدری اواسد، قدرن     

 (  840د  840: 7737ای سیاسی برب م ور جستجو کرد ) میرسپاسی، نظام ه
معرفی می کند « خود تو خالی» ، مفهوم برب زدگی را فرایند ایجاد یک بربزدگیآل ارمد در بسیاری از بذش های 

ه از ملکی، جوانان ایرانی را جماعب هرهری مذهب توصیف می کند کده تکید  « بی سیمایی » و با وام گیری اصطالح 
اعضدای دسدتگاه رهبدری    » گاه مذهبی خود را از دسب داده اند، بدون آن که هیچ درکی از خود به دسب آورندد  او  

اند و بدا  « خاشاکی برروی آب » یا « وره گردی معلق در فضا » را مورد انتقاد قرار می دهد که درسب مر  « مملکب 
، «بدی اصدالب   » مهم تر از همه، آل ارمدد آدم بدرب زده را   اند  « عمق اجتما  و فرهنگ و سنب رابطه ها را بریده» 

 (   824د  813: 7728عاری از شذصیب و وهنیب معرفی می کند ) وردت، 
آل ارمد در ت لی  اجتماعی د سیاسی خود از روشنفکران ایران بر کار فیلسوت و فعال مارکسیسب ایتالیایی آنتونیدو   

گرامشی، روشدنفکر  « ارگانیک» کرد  آل ارمد با الگوبرداری از روشنفکر م ( بسیار تکیه می 7237د   7371گرامشی ) 
 ای در نظر داشب که درسب در برابر روشنفکر برب زده قرار می گرفب   « خودی » یا « بومی » 

او با وجود این که از نگرش منفی رورانیب نسبب به روشنفکری به خوبی آگاهی بود، به آن ها به عنوان منبع اصلی 
فکران بومی که از طریق مراکز دینی با مردم تماس نزدیکی داشتند، گروید  بدین ترتیب، از یک سدو رورانیدب   روشن

رورانیدب  » می دید، از سوی دیگر اعتقداد داشدب کده    « بومی » را فاقد شرای، الزم برای تبدی  شدن به روشنفکران 
در مقاب  هجوم استعمار که قدم اول بارتش، بدارت   نوعی قدرت مقاوم اسب» نه تنها « تشیع به اعتبار دفا  از سنب 

سدی اسب در مقاب  برب زدگی روشدنفکران و نیدز در مقابد  تبعیدب بدی      » اسب، بلکه همچنین « سنتی و فرهنگی
 (  837د  834همان: «) چون و چرای رکومب ها از برب و از استعمارش 

یان روشنفکران ایرانی اسب  برداشب رمانتیک از  سدنب  در این آثار، برب زدگی، نمادی از نوستالژی مد بربی در م
های اسالمی و ایرانی به واکنش های بسیار خصمانه علیه مدرنیزاسیون، به مرابه پدروژه ای بدرب م دور منتهدی مدی      
شود  رمانتیسیسم برب زدگی، تصویری از مدرنیته را در وهن مجسم می کند که تنها می تواند در بافب ملدی ایراندی   

 شود   م قق 
آل ارمد به اثرات ویرانگر استعمار و امپریالیسم نیز بر جامعه خود توجه دارد و خدود را بده مرابده مددافعان مدردم و      
ارزش های بومی آن ها، در برابر آن چه آنان را مغلوب برب می سازد، تلقی می کندد  بده اعتقداد او، بدرای در امدان      

گانه کنندده مدرنیزاسدیون اجتمداعی د تکنولدوژیکی، مدی بایسدب بده         ماندن از هجوم نیروهای سلطه طلب و ازخودبی
ی سیاسدی داشدب  اسدالم تدوده     فرهنگ اصی  اسالمی بازگشب  بازگشتی که آل ارمد از آن دفا  می کرد، البته جنبه

نای سنب، گرای آل ارمد، مدرنیزاسیون را به معنای واقعی کلمه رد نمی کرد بلکه بر آن بو د تا در باب مدرنیته بر مب
نمادگرایی، و هویب ایرانی د اسالمی تاملی مجدد کند  نقد آل ارمد توس، علی شریعتی پی گرفته شد و شریعتی بدا   

ی نظریه ای خالقانه در باب ایدئولوژی اسالمی د به عنوان نیرویی مددرن سداز د بده آن بسد، داد ) میرسپاسدی،        ارائه
 (  841د  844: 7737
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به دسته بندی ای ادبای عصر پهلوی بر مبنایی دیگر می پردازد روشنفکران ایرانی و برب مهرزاد بروجردی در کتاب 
ی ادیبان متعهدد  که به دلی  پذتگی ت لی  های ارائه شده توس، وی، مورد اشاره قرار می گیرد  او ادبا را در دو دسته

ی بودند که از ادبیات به عنوان وسیله ای برای زورآزمایی با رژیم و و ادیبان بیطرت جای می دهد  ادیبان متعهد افراد
ی روشنفکرانی نظیر ماکسیم گدورکی، رومدن روالن و   افزایش آگاهی های سیاسی بهره می گرفتند  آن ها پیرو اندیشه

و مترجمدانی   آنتوان چذوت بودند که درواقع با این کار گرایشات چپی خود را نشان می دادند  نویسندگان، شداعران 
نظیر بزرگ علوی، صمد بهرنگی، خسرو گلسرخی، بالم سین ساعدی و     نمایندگان این مکتب فکری بودندد کده   
در کنار تالیف کتاب از فضای نشریات و مجالت ادبی نیز برای بیان انتقدادات خدود نسدبب بده دولدب اسدتفاده مدی        

ر و وسیله ای سیاسی می دانستند که از طریق آن موموعاتی نظیر کردند  این گروه از ادبا، ادبیات را ابزاری برای تغیی
ی م روم جامعه را مطرح ساختند  در میان ادیبان متعهد افرادی نیز بودند کده مدی   سانسور، استبداد و مشکالت طبقه

ی امعهی مارکسیسب های سرخورده، شاعران الهام گرفته از مذهب و اعضای آزادی خواه جبایسب آن ها را در زمره
ایرانی دانسب  جالل آل ارمد، مهدی اخوان ثالث، صادق چوبک، سیمین دانشور، فروغ فرخدزاد و ارمدد شداملو در    
این زمره اند  این عده از ادیبان متعهد نویسندگانی بودند که به ادبیات جهب گیر باور داشتند و آثار آن ها ت ب تاثیر 

 ، ژان پ  ساتر و دیگران قرار داشب اندیشمندان بربی آلبر کامو، ارنسب همینگوی
گروه ادیبان بیطرت از دو گرایش اصلی تشکی  می شد  جناح مدرنیسب که رهبری آن را افرادی چون نادر ندادرپور،  
هوشنگ گلشیری و سهراب سپهری به عهده داشتند و ت ب تاثیر آثار ساموئ  بکب، اوژن یونسدکو و فدرانس کافکدا    

که آن را بیشتر سالمندانی طرفدار مکتب کالسیک تشکی  می داد  رمازاده شدفق، جدالل   بودند  دوم جناح سنب گرا 
الدین همایی، مجتبی مینوی، پرویز نات  خانلری، سعید نفیسی و وبیح اهلل صفا در این جناح قدرار مدی گیرندد  جنداح     

ن دوره درگیر شدند  دولدب  مدرنیسب ادبا کمابیش بیرسیاسی باقی ماندند اما سنب گرایان در فرهنگ مجاز رسمی آ
نیز از این دسته از ادیبان رمایب مالی می کرد و اجازه می داد در مقام هایی چون رئیس دانشگاه، سفیر و سدناتور بدا   
صاربان قدرت در ارتباط باشند  این ادیبان بر بنیادهای دولتی نظیر قلم، شورای عالی فرهنگ، دفتر شهبانو، بنیاد فرح 

ابی و تعداد دیگری از سازمان ها تسل، داشتند، رتی برنامه ریزی دانشکده های ادبیات نیز بدا آن هدا   پهلوی، بنیاد فار
 ( 11د 17: 7711بود) بروجردی، 

 
 نتیجه

بررسی آثار و تالیفات نگارش یافته توس، ادیبان عصر پهلوی دوم نشانگر طیف بندی آن هدا در جریدان روشدنفکری    
ی متعهد هستند که از ادبیات به عنوان وسیله ای برای افزایش آگاهی های سیاسدی  آن دوران اسب  گروه نذسب، ادبا

و تبیین معضالت اجتماعی استفاده  کردند  این گروه از روشنفکران ت ب تاثیر اندیشه گران دو جریان مارکسیسدم و  
جندبش هدای    مرداد، نهضب ملدی شددن صدنعب نفدب،    82ی ایران چون کودتای ناسیونالیسم روادث مذتلف جامعه

کارگری و اصالرات ارمی را در آثار خود منعکس ساختند  ادبای مذکور در مواجهه با شکسب هدا و سدرخوردگی   
های نشیب گرفته از نابسامانی ومعیب مردم سه گرایش را مدنظر قرار دادند  افرادی چون صدادق هددایب و اخدوان    

ند  برخی چون بزرگ علدوی، صدمد بهرنگدی و بالم سدین     ثالث به ایران باستان به عنوان پناهگاهی آرام روی آورد
ساعدی اندیشه های چپی بویژه رزب توده را مورد رمایب قدرار دادندد و افدرادی چدون جدالل آل ارمدد و علدی        
شریعتی نیز بازگشب به فرهنگ اصی  اسالمی و هویب ایرانی را مطرح ساختند  آثدار ادبدای سیاسدی نده تنهدا در آن      

مدت نیز تاثیرات ماندگاری را در بیداری جامعه و مبارزه با بیداد و ستم در میان سدطوح مذتلدف    مقطع بلکه در دراز
 مذاطبین به جای گذاشته اسب 

گروه دوم ادبای بیطرت را شام  می شود که کمابیش بیرسیاسی باقی ماندند  این گروه از ادیبان از دو گرایش اصدلی  
سپهری و نادر نادرپور به مدرنیته و تجدد در ادبیات اعتقداد داشدتند    تشکی  می شدند  جناح مدرنیسب چون سهراب
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و جناح سنب گرا اشذاصی چون مجتبی مینوی و بدیع الزمان فروزانفر طرفدار مکتب کالسیک بودندد  افدراد مزکدور    
رده و مدورد  در مراکز فرهنگی د آموزشی متعلق به دولب نظیر دفتر شهبانو، بنیاد فرح پهلوی و بنیداد قلدم فعالیدب کد     

رمایب مالی آن نیز قرار داشتند  تاثیرگذاری ادبای بیطرت در جامعه بیشتر در بعد فرهنگدی، نشدر و اریدای میدراث     
 مکتوب و دانش افزایی ادبی د فرهنگی بود  
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  07در: مطالعدات ملدی  بهدار  ش    « ایران و هویب ملی در اندیشه مهدی اخوان ثالدث  (  »  7723د عالی عباس آباد، یوسف ) 
  704د  771  صص71  24د  01صص 

در: «زنمدایی گدذار مدرنیتده در ادبیدات معاصدر ایدران      با(  » 7734د عظیمی، امیر؛ تنهایی، ابوال سن؛ آقاجانی مرسداء، رسدین)   
   710د  707  صص 8  شمطالعات و ت قیقات اجتماعی در ایران

ادب در: « ناپرهیزی های اخوان ثالث درباره اخوان ثالث داستان نویس و واکاوی داستان های وی(  »  7730د بالمی، مجاهد )
   878د  841  صص 70  ش پژوهی

   تهران: نگاه واقعگرایی در ادبیات داستانی معاصر(  7724د شکری، فدوی)
   تهران: آزادمهر مجموعه اشعار فروغ فرخزاد(  7728د فرخزاد، فروغ) 

   مشهد: نوند  جریان های اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی(  7711د فصی ی، سیمین )
   ترجمه ارمد تدین  تهران: خدمات فرهنگی رسا   مقاومب شکننده(  7711د فوران، جان)

  7  شادبیدات پارسدی معاصدر   در: « کیفیب بیداری قهرمان درون در داستان ماهی سدیاه کوچولدو  (  » 7730د قاسم زاده، علی )
  10د  00صص 

 نشرمرکز   ترجمه م مدرما نفیسی و کامبیز عزیزی  تهران: اقتصاد سیاسی ایران( 7737د کاتوزیان، م مدعلی )
  ترجمه مرتضدی ثاقدب   رماشاه و شک  گیری ایران نویندر: « آموزش و پرورش در دوره رماشاه(  »  7728د ماتی، رودی ) 
 فر  تهران: جامی   
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دانشدکده ادبیدات و   در: « بازتاب باستان گرایی در اشعار نیمایی اخوان ثالدث (  » 7720د مدرسی، فاطمه؛ ارمدوند، بالم سن)
   18د 00  صص 07  ش دانشگاه اصفهانعلوم انسانی 

   تهران: نشر نی  زندگینانه سیاسی آیب اهلل طالقانی(  7722د مالئی توانی، علیرما )
   ترجمه جالل توکلیان   تهران: ثالث   تاملی در مدرنیته ایرانی(  7737د میرسپاسی، علی)

   تهران : سذن  ادبیات داستانی(   7714د میرصادقی، جمال) 
   تهران: نشر چشمه  8و7  جصد سال داستان نویسی ایران(  7724یرعابدینی، رسن)د م

ت لی  اصالرات ارمی بر مبنای روش شناسی ساختاردد  (  » 7730د نوری اص ، ارد؛ علیپوریان، طهماسب؛ شهریاری، ریدر)
   714د  707  صص 77  شتاریخ اسالم و ایراندر: « کارگزار

نقش صنعب نفب در ههور سه نویسنده صارب سبک مکتدب داسدتان نویسدی    (  »  7737، شبنم ) د نوریان، مهدی؛ راتم پور
  872د 843  صص82  بهار و تابستان  ش کاوش نامه زبان و ادبیات فارسیدر: « جنوب

 (  پروین دختر ساسانی  تهران: چاپذانه فردوسی   7743د هدایب، صادق)

   ترجمه مهدی رقیقب خواه  تهران: ققنوس   ن با مدرنیبرویارویی فکری ایرا(  7728د وردت، فرزین)
نقد و بررسی درونمایه های سیاسی ، اجتمداعی و فرهنگدی مجموعده داسدتانی     (  » 7727د یوسفی، لیال؛ طاهری، قدرت اهلل ) 

  44د  00  صص 8  شپژوهش زبان و ادبیات فارسیدر : « شهری چون بهشب
  Marashi,Afshin(2008). Nationalizing Iran. University Of Washington Press 


