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بازتاب مسائل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دورۀ پهلوی دوم در نثر ادبی آن دوره
امید روستا ، 1منیره نصری حسنی
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 1دانشجوي دكتري پيام نور تهران جنوب (نویسنده مسئول)
 2مدرس گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اردكان

چکیده
ادبيّات ،نقش بسزایي در متبلور ساختن مسائل تاریخي یک دوره دارد و چه بسا بسي از وقایع تاریخي را باید در دل همين
متون ادبي جست .نویسندگان زیادي هستند كه متعهّدانه رسالت اجتماعي را برعهده گرفته اند و براي آگاه ساختن قشر عادّي
مردم ،به بازتاب واقعي مسائل یک دوره پرداخته اند .در دورۀ پهلوي دوم ،پس از آزادي زندانيان سياسي ،انتشار روزنامه ها و
مجلّات ،تشکيل احزاب و گروه هاي سياسي ،ميدان وسيع تري در پيش روي روشنفکران قرار گرفت تا به نشر افکار استبداد
ستيز خود بپردازند .بنابراین مردم عادي و كم سواد كه مخالف با نظام حاكم بودند ،جزو روشنفکران قرار گرفتند .در این مقاله،
بر آنيم كه بر اساس روش كتابخانه اي و سندكاوي ،به بررسي مسائل سياسي ،اجتماعي و اقتصادي این دوره در نثر ادبي
بپردازیم .یافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه در این دوره ،رشد ایدئولوژي سوسياليستي و ماركسيستي را داریم .مي توان
گفت نقش مردم در تقویت نثر پایداري این دوره بسيار حائر اهمّيّت است .نویسندگان این دوره توانستند نقش برجسته اي در
تقویت روحيۀ انقالبي مردم داشته باشند و ادبيّات معترضانۀ این نویسندگان كه بيشتر از هر دوره اي مردمي تر شده است،
نشان از بيان درد مردم دارد.
واژههای كلیدی :پهلوي دوم ،نثر فارسي ،مسائل سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي.
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-1مقدّمه
سقوط سلطنت رضاشاه در شهریور  ،1320نقطه عطفی برای رشد جریان روشنفکری همراه با نشر افکار مخالف با نظام بود و
معیار روشنفکری از داشتن سواد به داشتن افکار و عقاید مخالف با نظام تغییر کرد .هر نویسندهای که لحن تندتری داشت ،بر
دیگر نویسندگان باسواد پیشی میگرفت و کالمش مؤثّرتر واقع میشد .نویسندگان این دوره توانستند نقش برجستهای در تقویت
روحیۀ انقالبی مردم داشته باشند به طوری که اغلب عناصر کالمی آنان ،همسو با اهداف اسالمی و انقالبی بود .اغلب نویسندگان
این دوره متعهّد و ملتزم هستند و به بیان راهکار برای مبارزه با اوضاع حاکم بر جامعه میپردازند .ادبیّات معترضانۀ این نویسندگان
که بیشتر از هر دورهای مردمی تر شده است ،نشان از بیان درد مردم دارد و همسو با افکار مردمی است .البتّه ناگفته نماند که در
کنار این نویسندگان ،نویسندگانی نیز بودند که گرایشها غربی داشتند که گاهی نثر آنان آکنده از دینزدایی و ضدّاسالمی بود به
گونهای که خودباخت ۀ غرب بودند؛ از آنجا که تاکنون این گونه تحقیقی به صورت مستقیم و آن طور که قرار است این مقاله به آن
بپردازد ،انجام نگرفته است ،در این مقاله به بررسی آن دسته از آثاری می پردازیم که دارای تعهّد اجتماعی هستند .مسألۀ اصلی
این تحقیق این است که این نویسندگان بر چ ه مسائلی بیشنر تأکید دارند و آیا فقط به بازتاب این گونه مسائل پرداخته اند یا
اینکه منفعالنه عمل نکرده اند و به بیان راهکار نیز پرداخته اند؟
-2بحث
اوضاع ایران در دوره پهلوی دومپس از آنکه ارتش ایران در برابر نیروهای اشغالگر جنگ جهانی دوم تسلیم شد ،در سال  1320نیروهای روس و انگلیس بهه
رضاشاه اولتیماتوم دادند که تا چند روز دیگر مهلت دارد استعفا دهد و رضاشاه به امید نجات سلطنت ،مجبور به اسهتعفا شهد و بهه
نفع ولیعهد خود ،محمّدرضاشاه ،کنارهگیری کرد .امّا با اینکه رضاشهاه اسهتعفا داد ،نیروههای روس و انگلهیس ،شههر تههران را در
کنترل خویش درآوردند .پس از شهریور  1320قرار شد که نیروهای انگلیس و روسیه ،شش ماه پس از اتمام جنهگ جههانی دوم،
ایران را ترک کنند که پس از اتمام جنگ ،نیروهای آمریکایی و انگلیسی ،ایران را ترک کردند امّا ارتش روسیه به عهد خود عمل
نکرد و برای گرف تن امتیاز استخراج نفت شمال ایران چشم طمع گشوده بود که با مخالفت مجلس روبهرو شد و درصهدد دشهمنی
با ایران برآمد و باعث ناامنیهای داخلی فراوانی شد که این عمل وی ،باعث شد محمّدرضاشاه از حکومت آمریکا بهرای سهرکوبی
شورشیان ،کمک بگیرد .بنابراین جنگ جهانی دوم آسیبهای فراوانی بر این کشور وارد نمود؛ از درگیری قومی داخلی گرفتهه تها
تورّم ،دزدی ،قحطی و غیره.
دورۀ محمّدرضا شاه از نظر تاریخی به چند دورۀ مهم قابل تقسیم است که در هر برههای از آن ،شاهد حوادث تلخ و شهیرینی
هستیم.
دوره اوّل از سال  1320تا  1332است که مهمترین حادثۀ آن ،کودتای  28مرداد است .این کودتا ،با همکاری آمریکا و ارتش
ایران با هدف سرنگونی دولت مصدّق برپا شد؛ بعد از اتمام جنگ جهانی دوم ،جنبشهای اسهتقاللجهو در سراسهر دنیها قهد علهم
کردند؛ در سیاست ایران نیز نگاه ملّیگرایانه رشد پیدا کرد بنابراین در سال  1327جبههۀ ملّهی ایهران بهه سهرکردگی دکترمحمّهد
مصدّق تأسیس شد .محمّد مصدّق ،هم دشمنی سیاسی با بیگانگان داشت و هم نسهبت بهه نظهام دیکتهاتوری پهلهوی دلخوشهی
نداشت .وی با طرح نظرات خود در مجلس شورای ملّی مبنی بر اینکه بیگانگان نباید از استخراج نفت ایران امتیهاز کسهب کننهد،
توانست جبهۀ ملّی ایران را تأسیس کند .با کوششهای وی بعد از برکناری رضاشاه ،طرحی در مجلس تصویب شد که بهه دولهت
اجازه نمیداد بدون تصویب مجلس درباره نفت خام به خارجیها امتیاز دهد .زیرا در این ایّام ،سهم ایران از درآمد نفتی که مهابین
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ایران و انگلیس بود ،به حداقّل درصد خود رسیده بود و این جای نگرانی بود .شاه که قدرت خود را مدیون انگلیسیها میدانسهت،
نمیخواست آنان از این وضع ناراضی باشند .به هرحال ،مصدّق توانست طرح ملّی شدن صنعت نفت را تبدیل به قهانون کنهد کهه
بعد از این ،مصدّق به نخستوزیری منصوب شد.
دورۀ دوم از سال  1332تا 1342است که مهمترین حادثۀ آن ،قیام  15خرداد 1342است که به دلیل بازداشت امام خمینهی در
انتقاد از انقالب سفید و الیحۀ انجمنهای ایالتی و والیتی شکل گرفت.
تا مدتی پس از پس کودتای  15خرداد ،در سراسر ایران برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی ،حکومت نظامی تشکیل شده
بود که همزمان ،ساواک نیز به صورت مداوم هرگونه عاملی را که مخالف با وضع حاکم بود ،سرکوب میکرد .اوضاع حاکم بر این
دوره ،نوعی نارضایتی عمومی را به ارمغان درآورد .دولت ایران که به طور همه جانبه از طرف آمریکا پشتیبانی میشد ،تصمیم بهه
اجرای اصالحاتی در همۀ ابعاد جامعۀ ایران میگیرد که از آن به عنوان انقالب سفید یاد میشود .این اقدام شاه موجب نارضهایتی
اغلب مردم قرار میگیرد .امام خمینی و دیگر روحانیون ،این عمل شاه را محکوم میکنند زیرا میدانند کهه ایهن برنامهه ،ههم از
طرف آمریکا طرح شده است و هم اینکه مفاد آن با زیرساختهای جامعۀ ایران متناسب نیست .در گیر و دار این اعتراضات در 15
خرداد  1342امام خمینی که رهبری اعتراضات را در دست داشتند ،دستگیر شدند و مردم با اطّالع از دستگیری امهام ،در تههران،
قم و دیگر شهرها به خیابانها ریختند و با دادن شعارهایی ،خواستار آزادی امام شدند امّا شاه ،همهپرسی مربوط به انقهالب سهفید
را اجرا کرد که با اکثریت آرا به تصویب رسید .حدود یک سال بعد ،به دلیل اعتراض گستردۀ مردم ،امام آزاد میشوند ولی روحیّهۀ
انقالبی امام ،وی را در برابر استبداد داخلی و خارجی ،ساکت نمیکند .وی بار دیگر نسبت به طرح کاپیتوالسیون سخنرانی تنهدی
میکند که چند روز بعد نیز بار دیگر دستگیر شده و این بار به ترکیّهه تبعیهد مهیشهوند.این آخهرین سهخنرانی تنهد امهام قبهل از
دستگیری در ایران بود که در تاریخ  4آبان  1343رخ میدهد.
«با روی کار آمدن کندی در دی سال  ،1339آمریکاییها ،رژیمهای وابسته به خهود را بهرای انجهام پهارهای
اصالحات و تغییرات تحت فشار قرار دادند .در ایران ،علی امینی که به هواداری از آمریکها مشههور بهود ،نخسهت
وزیر شد و برای اجرای رفرم ها به تکاپو افتاد .لیکن شاه ،امینی را مجبور به استفعا کرد و پس از او عَلَم جهایگزین
شد( ».پزشکی)73 :1379 ،
شاه ،اصول شش گانۀ انقالب سفید را در 19دی  1341این چنین اعالم میدارد« :اصولی که من به عنوان پادشاه مملکهت و
رئیس قوای سه گانه به آرای عمومی میگذارم و بدون واسطه و مستقیماً رأی ملّت ایران را در استقرار تقاضا میکهنم ،بهه شهرح
زیر است -1 :الغای رژیم ارباب – رعیّتی با تصویب اصالحات ارضی ایران بر اساس الیحهۀ اصهالحی قهانون اصهالحات ارضهی
مصوّب  19دی ماه  1340و ملحقات آن-2 .تصویب الیحۀ قانون ملّی کردن جنگلها در سراسر کشور-3 .تصویب قانون فهرو
سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصالحات ارضی-4 .تصویب الیحۀ قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاهههای
تولیدی و صنعتی-5 .الیحۀ اصالحی قانون انتخابات-6 .الیحۀ ایجاد سپاه دانش به منظور تعلیمات عمومی و اجباری .بهه دنبهال
اعالم اصول شش گانه « انقالب سفید» که بعد از خونین شدن آن ،به « انقالب شاه و ملّت» معروف شد ،تبلیغات وسهیعی بهرای
شرکت مردم در رفراندوم آغاز گردید( ».طلوعی)198-197 :1371 ،
«در  15خرداد  42در اوج این اعتراضات با خشونت رژیم پهلوی ،تظاهرات مردمی به خهاک و خهون کشهیده شهد و آیهتاهلل
خمینی دستگیر و سپس طی اعتراضات پی در پی بعدی و پس از آنکه کوششهای رژیم دست نشاندۀ پهلوی در اعدام وی ناکهام
ماند ،تبعید شد (».مقصودی)372-374 :1380 ،
قیام مردم در  15خرداد که به دلیل دستگیری اوّلیّۀ امام شکل گرفته بود ،نقطۀ عطفی در دوران انقالب اسالمی است زیهرا از
این زمان به بعد است که مردم انقالبی به طور جدّی وارد عرصۀ مبارزه با اقدامات شاه شدند .دوره سوم از سهال 1342تها 1357
است که انقالب اسالمی ،دستآورد آن است.
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نثر فارسی در دورۀ پهلوی دومنثر دورۀ پهلوی دوم ،با ادامۀ نثر پهلوی اوّل شروع میشود؛ به طوری که انتشار کتاب «بوف کور» صهادق ههدایت در سهال
 ،1315باعث شکلگیری آثاری در حیطۀ نثر انتقادی  -سیاسی شد که بر کالبد جامعه میتاختند .از این سال به بعد ،روشهنفکرانی
که به خارج سفر کرده بودند نیز به کشور برگشتند و فضای حاکم بر جامعۀ ایران و خارج را مورد قیاس خود قرار داده کهه باعهث
شد نوعی چالش جدّی با استبداد حاکم را رقم بزنند.
حسن میرعابدینی نیز در کتاب صدسال داستاننویسی ایران ،این ادوار را براساس شرایط سیاسی -اجتماعی ،چنین بیان می-
کنند که از سالهای  1320تا  1332دوران « آرمانخواهی و تبلیغ» نام دارد؛ از سال  1332تا  1340دوران « شکسهت و گریهز»
ادبیّات داستانی است و فضای ادبی سالهای  1340تا  1357را دوران «بیداری و بهخودآیی» نام نهادند.
بنابراین اغلب تقسیمبندیهای ادبی این دوران ،براساس رخدادهای تاریخی -اجتماعی است؛ یعنهی انعکهاس حهوادث خها ّ
سیاسی – اجتماعی ،بر فعّالیّتهای ادبی – فرهنگی قابل تشخیص است و بدین صورت است:
 -1به قدرت رسیدن محمّدرضاشاه تا کودتا()1332 -1320
 -2پس از کودتای  28مرداد تا آغاز اعتراضات مردمی()1342-1332
 -3دوران اصالحات تا ایجاد اختناق و در نهایت ،پیروزی انقالب اسالمی()1357-1342
بنابراین می توان گفت ادبیّات فارسی تحت تأثیر مسائل سیاسی ،مراحل گوناگونی را طی کرده است و بهر ایهن اسهاس ،دارای
ویژگیهای مخصو به خود است.
از سال  1320تا کودتای  1332اوضاع کشور از حالت خفقان و سانسور رضاشاهی تا حدودی به دور است و اهل قلم بها آزادی
بیان ،آثار اجتماعی خلق میکنند که در آنها اغلب تضادّ طبقاتی در اقشار جامعه را به تصویر میکشند .برخی نویسندگان نیهز بهه
ترجمه ادبیّات واقعگرای سوسیالیستی روی می آورند .برخی دیگر نیز به نوشتن داستان کوتاه به شیوۀ غربی تمایل دارند .نشهریات
این دوره نیز مملوّ از داستانهای کوتاه و مقاالت ادبی است .در این دوره ،شاهد شکلگیری تشکّلههای سیاسهی و جریهانههای
روشنفکری و تأسیس احزاب و کثرت روزنامهها هستیم که همگی به اقتضای فضای آزادی حاکم بهر فعّالیهت نویسهندگان اسهت.
نیروهای متّفقین نیز در امر حاکمیّت به صورت مستقیم دخالت داشتند و روزنامهها نیز زیر نظر آنان منتشر میشدند بنهابراین اگهر
نویسندهای به انتقاد از دولت در روزنامهها میپرداخت ،با مشکل جدّی روبهرو نمیشد هر چند شاهد توقیف بعضی روزنامههها نیهز
هستیم .مهم ترین حزبی که در این دوره ،فعّالیت چشمگیری داشت ،حزب توده بود که با هدف تقویهت افکهار دوسهتی بها اتّحهاد
جماهیر شوروی به جای آلماندوستی پایه ریزی شده بود و توانست نویسندگان زیادی را در خدمت اهداف خود به کهار گیهرد بهه
طوری که فقط در چارچوب این اهداف و با محدویت های خا ّ خهود اجهازه داشهتند بهه فعّالیّهت خهود ادامهه دهنهد کهه برخهی
نویسندگان نیز تن به دام چنین حزبی ندادند و مستقل و همسو با اهداف اجتماعی خود دست بهه قلهم مهیشهدند؛ ماننهد صهادق
هدایت ،جالل آل احمد که به تعهّد اجتماعی خود عمل میکردند و با نوشتن آثاری در زمینه مکتب رئالیسم اجتمهاعی ،تصهویری
واقعی از اوضاع نابسامان جامعه ارائه دادند.
«در دورۀ اوّل که از سال  1320تا  1332است ،به دلیل آشفتگی اوضاع کشور  ،شاهد ظهور پارهای از آزادی-
های سیاسی -اجتماعی هستیم و احزاب و تشکّلهای سیاسی – اجتماعی یک به یک ظهور کردند« .حزب توده،
با حمایت شوروی سابق در ایران پایهگذاری شد و با طرح مرام سوسیالیستی ،قشرهای مختلف جامعه – خصوصهاً
قشر روشنفکر و اهل قلم – را به خود جذب کرد (».روزبه)67-66 :1388 ،
در اواخر این دهه ،حزب توده با نشریه کبوتر صلح ،به گرایشهای اجتماعی و سوسیالیستی آثار ادبی ،بیش از پیش ،دامهن زد.
چنین گرایشهای ادبی تا سال  1332ادامه یافت .از ویژگیها و درونمایههای این گونه داستانها میتوان به مبارزات کارگری و
روشنفکری در برابر نظام سیاسی ،ضدّیت با کهنگی ،خرافه و نیز مذهب و جهتگیری طبقاتی در برابر اشراف اشاره کرد .آثار اوّلیۀ
جالل آل احمد و بزرگ علوی که در این دهه نوشته شدهاند ،از جمله این آثار هستند(.تسلیمی.)87 :1388 ،
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حزب توده در این دوره ،بیشترین تأثیر را بر افکار و فعّالیّت نویسندگان داشت به طوری که در سهال  « 1320از همهان آغهاز
فعّالیّت ،توجّه زیادی به ادبیّات و هنر داشت به طوری که از ابتدای انتشار روزنامههای « مردم» و « سیاست» ،بخشی از صهفحه-
های محدود این دو روزنامه ،به انتشار داستان کوتاه و رمان اختصا یافت و از سال  1323با انتشهار روزنامهۀ تووریهک «مهردم
برای روشنفکران» ،مباحث نظری مربوط به هنر و ادبیّات عمدتاً در این روزنامه مطرح میشد (.قزلفسلی)442 :1392 ،
در دورۀ دوم از عصر محمّدرضاشاه پهلوی( ،)1332 -1342نیروهای ملّی ،مذهبی و چپ که در رأس هرم مبهارزه بهرای ملّهی
شدن صنعت نفت و قطع دست انگلیس از این سرمایه ملّی بودند ،بعد از کودتای  1332سرکوب شدند و دولت مصدّق برکنار شهد
و بار دیگر شاه به کمک آمریکا بر اریکۀ قدرت نشست .بار دیگر خفقان ،سرکوب و خاموشی ،فضای کشور را در بر گرفت .در این
دوره ،احزاب سرکوب شدند و روابط ایران و آمریکا گستر یافت.
در پی کودتای  28مرداد  1332و شکست دولت ملّی و مردمی مصدّق ،امیدها و آمال روشنفکران به یأس انجامید و کوشش-
هایی که در فضای نسبتاً آرام و آزاد بین دو کودتا( کودتای رضاخان و کودتای  28مرداد  )1332در جهت رشد و توسعۀ فرهنگی و
اجتماعی کشور صورت گرفته بود ،ناکام ماند .این ناکامی ،ذائقۀ اهل هنر و فرهنگ و اندیشه و از جمله نویسندگان را چنان تلهخ
کرد که آثار آن تا مدت ها باقی ماند .پس از این واقعۀ تاریخی ،حکومت پهلوی شروع به اسهتحکام مجهدّد سیاسهی – اقتصهادی
خود کرد .در سال  1335سازمان اطّالعات و امنیّت کشور(ساواک) به نیّت سرکوب جنبشهای مخالف و معترض به وجهود آمهد و
بدین ترتیب ،فضای یأس و خاموشی و انزوا ،ذهن و ضمیر روشنفکران کشهور را در برگرفهت زیهرا تمهامی امیهدها بهر بهاد رفتهه
بود(.روزبه.)74-73 :1388 ،
در این دهه ،عدّهای از نویسندگان و روشنفکران « ،انگیزههای خود را از دست دادند و از مقاومت سر باز زدند و در صهورتی کهه قلهم
به نگار برداشتند ،از گذشته نوشتند و از آنچه اتّفاق افتاده بود ،گریزان شدند؛ بدین ترتیب ،آشفتگی و خفقان همهجانبه ،جامعه و فضهای
فسردۀ اجتماعی و فرهنگی ایران ،باعث شد در میان اکثر نویسندگان ،گرایش نوعی فرار از واقعیّت پدید آید .جمعی هم به دستگاه قهدرت
نزدیک شدند(».تسلیمی .)100 :1388 ،و گروهی به دلیل تنگی فضای داستاننویسی ،به ترجمۀ غربی روی آوردند.
دورۀ سوم از ادوار تاریخی عصر پهلوی دوم ،از سال  1342تا  1357است؛ یعنی از انقالب سفید تا انقالب اسالمی.
محصهلین،
ّ
در این برهۀ مهم تاریخی ،در اثر توسعۀ سریع اقتصادی و نیازمندیهای جدید ،از یهک طهرف شهاهد افهزایش مهدارس،
دانشجویان و کارمندان اداری هستیم .به طوری که نظام سرمایهداری صنعتی و رشد فراگیرطبقۀ متوسّط جامعه بر اثر گستر مدرنیسهم
متوسهط جدیهد اسهت و از
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،به ثبات رسیده است و دستگاههای اداری دولتی نیز هنوز پایگاه اعضای طبقهۀ ّ
طرفی دیگر ،بحث انقالب سفید و رفراندوم ،زمینهساز قیام  15خرداد  1342شد و سرکوب این قیام باعث شد کهه سهازمانهها و جریهان-
های مخفی مسلّحانهای علیه اقدامات شاه شکل گیرد .در سال  1345دولت به تمام ناشران دستور داد که کتابهای چها شهدهشهان را
پیش از انتشار ،به اداره نگار وزارت فرهنگ و ارشاد نشان دهند .برای رفع فشار از نویسهندگان و لغهو سانسهور ،بهه دعهوت آلاحمهد و
ساعدی ،جمعی گرد آمدند و حتّی با نخست وزیر وقت مالقات کردند امّا نتیجهای نگرفتند .این گردهمایی مقدّمهای برای تشکیل کهانون
نویسندگان بود که هستۀ اوّلیۀ آن ،در سیام بهمن  1346به وجود آمد .تشکیل « کهانون نویسهندگان ایهران» در سهال  ،1347آزمهایش
تازهای در زمینۀ جنبشهای اعتراضی بود .هدف ،در واقع عبارت بود از پرداختن به مسائل عامّ و بنیهادی جامعهه از دریچهۀ تنهگ پایگهاه
صنفی؛ یا به قول میرعابدینی« پرشی اعتراضی از سکوی اهل قلم به بلندترین و عامترین آماج حرکهت تهاریخی جامعهه و طهرح مسهألۀ
فرهنگ و خلّاقیّت فرهنگی ».کانون نویسندگان پس از تشکیل ،بیانهای منتشر کرد .این بیانیه هرچند حاوی مخالفت علنهی بها حکومهت
نیست ،امّا سند جالبی از مقاومت روشنفکران در برابر اختناق سیاسی و به مبارزه طلبیدن الگوی فرهنگی حاکم بر جامعه است .بهه همهین
دلیل ،دولت ،کانون را به رسمیت نشناخت و از تشکیل جلسههای آن جلوگیری کرد .کانون ،در دوسهال فعّالیّهت ثمهربخش خهود ،نهوعی
همبستگی و تفاهم ادبی و اجتماعی بین نویسندگان ایجاد کرد .امّا با شدتیابی سانسور و اختناق ،به زنهدان افتهادن چنهد تهن از اعضها و
مرگ نابههنگام جالل آل احمد ،کانون وارد یک دورۀ سکوت هفت ساله شد(.میرعابدینی ،1386 ،ج)416-417 :1
حکومت وقت ،مجال هیچ گونه فعّالیّت اجتماعی و سیاسی را به روشنفکران نمیداد ولی قلمرو ادب و هنر ،از
فضای اختناق تا حدودی در امان است و این امر باعث شد که یک جهوّ فرهنگهی مترقّهی ایجهاد شهود« .دربهارۀ
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تأثیرگذاری نهانی و پایهای این «جوّ» ،همین بس که چون در اواخر دهۀ  ،40سانسور متوجّه آن شهد ،بها هجهوم
منظّمی در عرض چند سال ،تمامی زمینههای فعّالیّت خلّاق هنر و ادب را مسدود کرد(».سپانلو.)82 :1371 ،
در اوایل دهۀ  ، 50شدّت سانسور و اختناق به حدّی شدید است که فرصتی برای نشر انتقادات اجتماعی و سیاسی وجود نهدارد
بنابراین داستاننویس این وظیفه را برعهده میگیرد.
از سالهای  1350به بعد ،اجتماعنگاران ،به توصیف بر هایی از زندگی محرومان بسنده نکردند و جلهوهههایی از اعتهراض و
مقاومت را نیز منعکس ساختند .بدین ترتیب نویسندگانی چون تنکابنی ،الهی ،درویشیان ،یاقوتی ،حسام و گالبهدرهای و دیگهران،
داستانهایی با درونمایۀ « امتناع از تسلیم» نوشتند .این داستانها ،با نتیجهگیریهای عقیدتی پایهان مهییافتنهد و انگیهزهههای
سیاسی جنبۀ آشکاری از ساختار آنها را تشکیل میداد(.همان)662-657 :
در سال  1351مأموران دولتی ،به همۀ کتابخانهها یور میبرند و دهها ناشر و کتابفرو را دستگیر کرده و تعهداد زیهادی
کتاب جمعآوری میکنند .سانسور راه را بر مبادالت اجتماعی و فرهنگی میبندد و تال برای نابودی فرهنهگ بها از بهین بهردن
مجلّات ادبی ،طویلتر شدن فهرست نویسندگان ممنوعالقلم( ،از میان داستاننویسان ،هدایت ،علوی ،آل احمد ،بهآذیهن ،تنکهابنی،
درویشیان ،براهنی ،دولتآبادیِ ،ساعدی ،محمود ،رضا دانشور و ایرانی ممنهوعالقلهم شهده بودنهد) و برداشهته شهدن آثهار ادبهی از
کتابخانههای عمومی ابعاد تازهای مییابد .در سالهای  1355 -1350همچنان سانسور ادامه دارد امّا این وضعیّت دیری نمیپایهد
و رژیم شاه در سالهایی که قدرتمندتر از همیشه مینماید ،رو به تال مینهد .در سال  1356همزمان با خیهز ههایی کهه بهه
سقوط سلطنت در سال  1357میانجامد ،کانون نویسندگان ایران ،با برگزاری« شبهای شاعران و نویسندگان» دورۀ تهازهای از
فعّالیّت خود را آغاز میکند و دعوت کانون برای برگزاری این شبها ،به یک تظاهر عمومی هزاران نفری تبدیل میشود کهه بهه
امواج دریای اعتراضات مردم پیوند میخورد .حکومت همچنین میکوشد از طریق قطع رابطۀ روشنفکران با جامعه و جلب آنان به
کارهای غیرخلّاق ،آنان را وادار کند تا زبانبریده به کنجی بنشینند و یا به کارگزاران دستگاه تبدیل شهوند .در واکهنش بهه چنهین
عملکردی ،نوعی ادبیّات (مالمت روشنفکران) پدید می آید که در آن ،روشنفکران ،بها نگرانهی عملکهرد خهود را زیهر سهؤال مهی-
برند(.همان)418-417 :
اوضاع اجتماعیاز نظر نویسندگان متعهّد این دوره ،اوضاع اجتماعی دوره پهلوی دوم ،چنگی به دل نمیزند .دزدی ،قماربازی ،هرزگی ،طالق،
بیکاری ،دغل بازی ،فقر مطلق و غیره از مواردی است که بر زندگی اغلب مردم سایه انداخته بود .در ادامه به بازتاب گونه هایی از
این مسائل می پردازیم.
فقر«نه! بلخی ،نمیتوانست بدین سادگی به خود بیاوراند که مردمی چون او « هیچ چیزی» ندارند تا از دست بدهند .این درست
که «نوکران اجنبی» این مالکان امالک و اربابان مردم ،چیزی برای مردم ،برای من و تو باقی نگذاشتهاند .امّا« چیزی» باقی
نگذاشتهاند فقط گرسنه و برهنه بداشتهاند مردمان را از پوشاک و آشیانه و نان .امّا برهنه بودن باز هم بودن است.گرسنه و بی-
آشیانه بودن باز هم بودن است .بودن ،باز هم بودن است و همین«بودن» که « چیز» نمینماید ،عمدهترین چیز است .بودن در
آفتاب ،بودن در بیابان ،بودن در برف و در عطش بودن در آتش بازهم « بودن» است( ».دولت آبادی ،1374 ،ج )1568 :6
فقر مطلق در این دوره ،مردم را به سوی تکدّی گری سوق داده بود .شاید بتوان گفت امروزه بسیاری از گدایانی که در معابر
عمومی دیده می شوند ،گدامنشی آنان یا حاکی از سستی ارادۀ آنان در انجام کار است و یا بر اساس زرنگی و سوء استفاده کردن
آنان از مردم است امّا در دورۀ پهلوی ،اغلب این فقر مطلق است که مردم را وادار به چنین امری میکند.
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«گفتم خفه خون بگیرم که چطور بشه؟چیزی که گیرمون نیومده بخوریم جایی هم نداریم که شب بتمرگیم .آواز نخونم که
چطور بشه؟ بابام گفت :اگه آواز ،شکمو سیر میکنه ،بگو منم  ...یک مرتبه حرفش را برید و برگشت طرف دو زن چادری که از
کنار ما رد میشدند و با صدای ضعیفی نالید :به حقّ حسین شهید به من مریض رحم کنین! به این جوان رحم کنین .زنها نگاه
کردند و رد شدند و بابام آه بلندی کشید و گفت :ای ارحم الراحمین » .منم آه کشیدم و گفتم  :زهرا یار ما نیست( ».ساعدی ،بی-
تا)7 :
فقر در برخی خانوادهها نیز منجر به روی آوردن به هر کاری نمیشد .به طوری که با کمترین امکانات ،امور خود را می-
گذراندند و به این امر قانع شده بودند:
«هر کس پول قلکش برای خود

نبود؛ سالی یکبار و یک نفر بایستی لباس میخرید و آن کسی بود که لباسش بیشتر از

همه وصله داشته باشد( ».درویشیان)41 :1358 ،
افراد نیز برای دستیابی به حداقّل روزی ،غیر از رویآوردن به گدایی ،گاهی تن به کارهایی میدهند که در شأن هر کسی
نیست:
«خوب که جویا شدم معلوم شد که مادر

برای مش باقر ،تاجر خشکبارکار میکرده .کار

خندان کردن پسته بوده .پسته-

هایی را که دهانشان بسته بوده ،با دندان باز میکرده و روزی بیست و پنج ریال میگرفته .پس از سالها کار ،دندانهایش ریخته
و بیکارشده( ».همان)8 :1336 ،
 بیکاریبیکاری نیز ازدیگر مشکالتی است که باید تمام کوشش دولت برای حل آن به کار گرفته شود چون ادامۀ آن ،باعث بروز
مشکالت بعدی نیز میشود .بیکاری افراد در دوره پهلوی ،مورد انتقاد نویسندگان است:
« بابام که در عمر

تریاک نکشیده ،عرق نخورده بود و سیگار را پس از سی سال ترک کرده بود ،از بیکاری شده بود

قاچاقچی .هر وقت خونه بود ،من و ننه هم کمکش میکردیم( ».درویشیان)86 :1358 ،
« کالس ششم ابتدایی رسید از مسجد می بُرد و به محض اینکه سینما رفت ،مذهب را به طاق نسیان مینهد و به همین
علّت است که  90درصد دبیرستان دیدههای ما المذهبند .المذهب که نه ،هُرهُری مذهبند .در فضا معلّقند .پایشان بر سر هیچ
استقراری نیست ،هیچ یقینی هیچ ایمانی ،چون می بینند که دولت با این همه اِهن و تُلُپ و سازمان و بودجه و کمکهای خارجی
و تو و تانک قادر به حل کوچکترین مشکل اجتماعی که بیکاری دیپلمه ها باشد ،نیست( ».آل احمد)87 :1385 ،
بیکاری ،مسبّب بروز اغلب مشکالت اجتماعی است .بدون کار ،رابطۀ بین خانوادهها سست میشود و زمینه برای بروز آسیب-
های بعدی مهیّاتر میشود:
« همه آن چیزهای پنهان و آشکاری که زن و شوی را به هم می بندند ،از میان مرگان و سلوچ برخاسته بود .نه کار بود و نه
سفره .هیچکدام .بیکار؛ سفره نیست و بی سفره ،عشق .بیعشق ،سخن نیست و سخن که نبود ،فریاد و دعوا نیست ،خنده و
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شوخی نیست ،زبان و دل ،کهنه میشود ،تناس بر لبها می بندد ،روح در چهره و نگاه در چشمها میخشکد ،دستها در بیکاری
فرسوده میشوند( ».دولتآبادی)10 :1361 ،
طالقبیشک ،وجود هرزگی اخالقی در جامعه ،باعث بروز مشکالت و آسیبهای اجتماعی دیگری نیز میشود .وقتی آزادی منفی و
به سبک غربی جایگزین آزادی اسالمی در جامعه رخ دهد ،دیگر باید فاتحۀ آن جامعه را خواند .طالق ،مسألهای است که دامن-
گیر تمام جوامع میشود امّا گاهی مسبّب آن ،حاکمان یک جامعه هستند که نسبت به این امر بیتفاوت هستند .چنانکه بیان شد،
در دوره پهلوی ،وجود مشکالت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیره ،مسائل و آسیبهای فراوانی را تحت شعاع خود قرار می-
دهد .یکی از این آسیبها ،وقوع طالق در بین زوجین بود:
«من زن سوم او بودم .مرا بیجهت طالق گفت و زن چهارم را گرفت .من ماندم و هزاران تقاضا! هزاران نیاز! من ماندم و
شکمی که غذا میخواست ،بدنی که پوشش میخواست ،خانه میخواست( ».دانشور)89 :1327 ،
دغل بازی«گوسفند هم خرید و فرو

میکرده چند شب قبل از فروختن گوسفندها ،به آنها نمک داده ولی آب نمیداده تا وقت

فروختن .بعد به گوسفندهای تشنه آب میداده تا سنگین بشوند( ».درویشیان)26 :1358 ،
-

گالیه از روزگار و بیتوجّهی مسئولین

یکی از راهکارهای پیشرفت در یک کشور ،ارز
بر دو

نهادن به قشر فرهنگی و مؤثّر در کشور است نه اینکه آنان را بار سنگینی

خود بپندارند .نویسندگان زیادی در این دوره ،از بیتفاوتی مسوولین و از اینکه هیچ ارزشی به آنان داده نمیشود ،گالیه

میکنند.
«آخر آدم به کی بگوید؟ ما هنوز آدمیم .اینها مگر ما را چه حساب میکنند .میدانم .خوب هم میدانم .من عاقبتی بهتر از تو
ندارم اگر هم بگذارند بروم مریضخانه خیال میکنید چه چیزم را درمان میکنند؟» (آل احمد )54 :1357 ،
ایثارگرانی که تا پای جان در برابر دشمن ایستادگی میکنند و فقط به خاطر عشق به وطن ،حاضرند از جان خود بگذرند و به
وطن خود خدمت کنند ،شهیدان زندهای هستند که باعث زنده ماندن و نفس کشیدن ارز های کشور میشوند .بنابراین باید به
آنان توجّه ویژهای داشت و در همه اوقات پاسدار ارز های آنان بود نه اینکه فقط زمانی که جامعه به مشکلی برمیخورد ،عزیز
بشوند.
«ما همیشه شمشیر و سپر این سرزمین بودهایم .سینۀ ما ،آشنای گلوله بوده امّا تا همان وقتی به کار بودهایم که جانمان را
بدهیم و خونمان را نثار کنیم .بعد

که حکومت سوار می شده ،دیگر ما فرامو

میشدهایم و باز باید به جنگ با خودمان و

مشکلهایمان برمیگشتهایم .کار امروز و دیروز نیست(».دولت آبادی ،1374 ،ج )260 :1
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کسادی تب و تاب زایش ادبی که از طرف دولتیان رقم خورده است ،مورد نکوهش نویسندگان این دوره است که البتّه این
امر آنان ،باعث شد شاعران و نویسندگان این دوره مانند آتشی در زیر خاکستر پنهان بمانند که با وز

سموم ظلم و ستم ،شعله-

ور میشوند.
«مردم این شهر ،شاعر متولّد میشوند امّا شما شعرشان را کشتهاید؛ گفتم پهلوانهایشان را اخته کردهاید حتّی امکان مبارزه هم
باقی نگذاشتهاید که الاقّل حماسهای بگویند و رجزی بخوانند ...گفتم سرزمینی ساختهاید خالی از قهرمان .گفتم شهر را کردهاید
عین گورستان ،پر جنب و جو ترین محلها  ،محله مردستان است( ».دانشور)18 :1390 ،
سیمین دانشور ،با مقایسۀ زندگی معلّمین و افراد ثروتمندی که به لذات و خوشیهای فراوانی سرگرم هستند ،از تضاد طبقاتی
انتقاد کرده است و از منزوی شدن اهل علم و ادب گالیه میکند که هیچ توجّهی به آنان نمیشود:
«زیرا در این مملکت است که سختترین زندگیها ،زندگی اهل علم و بهترین و خو ترین عمرها ،از آنِ صاحبان مغازههای
الله زار ،صاحبان کافهها و تماشاخانهها و سینماها ،مشروب فروشان و محتکرین و دزدان و غارتگران است وگرنه تاکنون چه
شخصی دیده است که یک استاد ،یک دبیر ،یکی از این مردان و زنانی که سرمایه عمر را در راه تعلیم و تربیت این و آن خرج
میکنند ،خانهای از خود داشته باشد و دلش از دست صاحبخانه ،کرایهخانه ،بدی خانه و هزار درد بیدرمان دیگر ،خون نباشد؟»
(همان)10 :1327 ،
زیرا:
«اینجا را سرزمین بند و بست و پخت و پز و اقلیم حقّه بازی و کالهبرداری میگویند( ».جمالزاده)199 :1379 ،
از پایههای اصل ی جهت شکوفایی یک کشور ،مردم هستند؛ زمانی که مردم هیچ حقی را در تعیین سرنوشت کشور خود ندارند،
کورهای از خشم میشوند و در فرصت مناسب با دمیدن نسیم بیداری در کالبدشان ،فوران میکنند و نتیجها  ،شکفتن غنچۀ
انقالب و آزادی است .نویسندگان و روشنفکران جامعه در اواخر عهد پهلوی دوم ،نقش مهمی در تشویق و ترغیب مردم به حضور
در جمع انقالبیون داشتند و با بیانات هدفدار و متعهّد خود ،دست به تنویر افکار عمومی میزدند .گالیه از وضع موجود در جامعه و
داشتن احساس ننگینی که اداره و استقالل کشور در دست مستبدان و بیگانگان است ،تنفّر از آن جامعه را رقم میزند.
« اکنون دیگر احساس رقابت در ما فرامو

شده و احساس درماندگی برجایش نشسته و احساس عبودیت .ما دیگر نه تنها

خود را مستحق نمیدانیم یا بر حق( نفت را میبرند چون حقشان است و چون ما عرضه نداریم .سیاستمان را میگردانند؛ چون
خود ما دست بسته ایم .آزادی را گرفته اند ،چون لیاقتش را نداریم) بلکه اگر در پی توجیه امری از امور معا

و معاد خودمان نیز

باشیم ،بر مالکهای آنان ارز یابی میکنیم( ».آل احمد)40 :1385 ،
وقتی که افراد ،زندگی خود را بدترین زندگی میدانند ،نهایت وخامت اوضاع اجتماعی در این عصر است؛ نباید نگاه کنیم که
زندگی چند نفر شهری که دستشان به دهانشان میرسد ،دال بر نبود چنین اوضاعی باشد .برای در نظر گرفتن وضعیت زندگی
مردم یک کشور ،کافیست نگاهی به زندگی مردم عادی بیندازیم:
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«همین کافی بود که زندگی رو به من حروم کنه امّا کدوم زندگی؟! زندگی سگ ،بتّر از ما بود .من چطور میتونستم مثل
سگ کتک خورده صبح تا شام منتظر یک سالم علیک باشم( ».همان )78 :1357 ،
انسان ،زمانی که برای خود ارز

قائل شود ،تن به ذلّت نمیدهد .مردم عصر پهلوی نیز زمانی که احساس کردند جامۀ جامعه

بر تنشان تنگ و متعفّن است ،حس ناراحتی خود را بیان کردند:
«چه میشد اگر این اجتماع ،این عالم بشری ،مرا از خود نمیشمرد؟! چه میشد اگر من یک تن را معاف میکرد و از پیرامون
خود دور می ساخت؟! این جامعه انسانی ،این کانون دروغ و تهمت ،این مرکز نابکاریها ،این سرای ناسپاسی و نامردمی؛ چون
بخت نافرجام ماست که هر چه ما از آن بگریزیم ،باز در پی ما میآید( ».نفیسی)91 :1338 ،
 عدالتعامل اصلی در ماندگاری یک حکومت ،ایجاد عدالت در تمام عرصههای جامعه است .بدون عدالت هرج و مرج در جامعه
ایجاد میشود و روح آن جامعه کساد میشود .بنابراین مهمترین مسأله اجتماعی ،ایجاد عدالت است .اگر در جامعهای ،عدالت
نباشد ،هیچ چیزی نخواهد بود و اگر باشد ،موقتی و غیرقابل بقاست .بدون عدالت ،آسایش و سعادت نیست .ترقّیات اقتصادی،
ممتنع؛ تکامل صنایع و هنرهای زیبا ،محال و حرفههای مولّد ثروت ،موهون و حقیر و منحط میشود .روح قومیت و غرور ملّی در
آنها میمیرد؛ از وطن پرستی و ملّت دوستی ،اثر و نشانهای باقی نمیماند.
تضاد طبقاتی و عدم عدالت در عصر پهلوی به طور آشکار وجود داشت؛ بسی از افراد که محتاج به حداقّل مایحتاج زندگی
خود بودند و بسی افراد دیگر که از تمام امکانات زندگی بهرهمند بودند:
« امروز که رهبری مملکت بر خالف انتظار زمانه هنوز به سبک عهد شاه و زوزک در اختیار خاندانهای معدود فوودالها و
اشراف و غم کردگان دربار و آن دویست فامیل است و این رهبری خود زایدۀ اعوری است از قدرتهای بزرگ سیاسی و اقتصادی
بیگانه و از طرف دیگر تعلیم و تربیت وسعت عظیم یافته و در طبقات گسترده و قشرهای عمیقتری از اجتماع رسوخ کرده و
محصول بیشتری میدهد و فقط پشت میزنشین هم میدهد؛ یعنی ناچار کاندیداهای بیشمارتری برای رهبری میسازد .در چنین
وضعی تعلیم و تربیت هر مشخصۀ احتمالی دیگری که داشته باشد و هر حسن و عیب دیگری ،این یک مشخصه را حتماً دارد که
روز به روز بر خیل ناراضیها خواهد افزود که به قصد کارمندی و رهبری اداری ،درس خواندهاند و خواندهاند تا پشت دیوار رهبری
رسیدهاند امّا راهی به رهبری مملکت ندارند چون نه به قدرتهای مالی و سیاسی وابستهاند و نه از آن دویست خانوارند نه مالک
عمده اموال منقول( ».آل احمد)180 :1385 ،
یکی از دالیل وقوع انقالبها در سراسر جهان ،تضادّ طبقاتی است؛ تضادّ بین دو طبقۀ حاکم و مردم عادی ،طبقۀ اشراف و
فرودست؛
«زندگی راحت و خو

در این مملکت ،مخصو

سفته بازان ،دغلکاران و مقاطعهکاران است نه اهل علم و نه اهل دل!

فالن دلّال بازار با آن ریخت منحوس باید در اتومبیل «کرایسلر»  44بلمد ،شکم گندۀ بیهنر پیچ خود را جلو دهد و کلۀ مخوفش
را بر بالش نرم تکیه داده از زیر چشم با یک دنیا تبختّر و ناز به معلّمی نگاه کند که در باران و برف با یک کفش ناراحت و یک
پوشش نازک به مدرسه رهسپار است( ».دانشور)9 :1327،
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انتقاد از سیاست و سیاستمدرانیکی از ریشههای اصلی دور شدن مردم از دولت پهلوی ،تسلّط کامل شاه بر تمام ارکان جامعه و عدم توازن در برخورداری
یکسان مردم از مزایا بود؛ دولتی که نه ثروت آن نه فرهنگ آن و نه سیاست آن هیچ کدام برای مردم نبود ،چنین وضعیتی در
کنار مبارزۀ روز افزون شاه برای تغییر هویت و فرهنگ اسالمی جامعه ،سبب نارضایتی گسترده مردم در تمام نقاط کشور شد:
«ببین چند ساله که این مملکت دست یک مشت پولدار فاسد و مست غرور افتاده بوده .یه عده کمی همه چی دارند یه قشر
عظیم  ...ندارند .االن جامعه ما تغییر و واژگونی میخواد .شاه ایران ،بلندپروازیهای گنده گنده میکنه .ملکه او که هر کاری دلش
میخواد به اسم فرهنگ و هنر و این جور حرفها میکنه .وابستگان دربار مثل زالو دارن خون مردم رو حجامت میکنند.
»(فصیح)360 :1377 ،
فساد سیاسی در دستگاه حکومت ،به گونهای بود که نزدیکان شاه و دستنشاندگان وی ،بیشترین جرایم را انجام میدادند
بدون هیچگونه مانعی و از این طریق ثروت انبوهی را دارا میشدند:
«معاون ژاندارمری کل کشور ،پدر زن فرمانده کلّ لشکر ،با قاچاقچیهای بینالمللی روی هم ریخته بود .تریاکی که از
افغانستان میآمد ،با کامیونهای سرپوشیدۀ ارتشی به مرز ترکیه میرساندند و تحویل میدادند( ».میرصادقی)85 :1370 ،
گویی آنچه در بین حاکمان موروثی بوده است ،فساد بوده است .فساد دولتی از حاکمی به حاکم دیگر انتقال مییافت و
حاکمان میراثدار آن بودهاند:
«نایب ژاندارمری ،جوانی بود بیست و چندساله که زیر دست سوئدیها تربیت شده بود ذاتاً با انگلیسیها بد بود .همه این
ساالریها و محتکرین را با یک چوب میراند .همهشان همدست هستند شریک دزد و رفیق قافلهاند .خبر داشت که خود
احمدشاه هم در تهران در انبارهای خود را باز نمیکند و گندم را به قیمت خون پدر

میفروشد( ».بزرگ علوی)83 :1378 ،

از راههای نجات کشور از نظر غربزدگی ،به صحنه آمدن روحانیت و پیوند آنان با روشنفکران بود .در حالی که دولت وقت،
تمام تال

خود را در سرکوب روحانیت به کار میگرفت:

«در حالی که امروزه روز سرنوشت حکومتها و پرچمها و مرزهای جهان بر سر میز مذاکرات دولتهای بزرگ تعیین میشود،
دولتهای ما اینجا قناعت کردهاند به اینکه فقط پاسبان مرز کمپانیها باشند و نیز به همین علّت است که دولتهای ما در عین
مذهب و پناه بردن به المذهبی و فرنگی مآبی – چون محتاج عوام فریبیاند -اغلب با مذهب و روحانیت کجدار و مریز هم می-
کنند(».آل احمد)93-94 :1385 ،
محاکمۀ سریع افراد نیز از مواردی است که با نظام انسانی در تضاد بود .طوری افراد را بدون بازپرسی سر به نیست میکردند
که خودشان تعجّب میکردند:
«وصالی از دسته نُه تایی اوّل ،آخرین نفری بود که محاکمه شد .کار او خیلی زودتر از دیگران تمام شد به قدری زود
محکومش کردند که حتّی خودشان نیز به وحشت افتادند .برای اجرای حکم اعدامش از تهران کسب تکلیف کردند و تهران نیز به
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سرعت عمل خیلی عالقه داشت .فقط اسم و فامیل او را پرسیده بودند و اعالم جرمی را که برایش نوشته بودند رو

گذاشته

بودند و او امضا کرده بود(».همان)16:
دولتی که دهن بین است و از خود اراده ندارد که برای پیشرفت کشور خود متناسب با وضعیت جامعه برنامهریزی کند ،قابل
انتقاد است و باید سرکوب شود.
«ای آقا از چه دولتی پشتیبانی کنیم؟ دولتی که اینقدر «پرسونالیته» ندارد که به تلفن یک منشی فالن سفارتخانه اهمّیت
ندهد و دهان مطبوعات را که رکن چهارم و به عقیده من ،رکن اوّل آزادی یک ملّت «دموکرات» است ،نبندد ،کجا قابل پشتیبانی
نیروی ملّت است؟ اگر جرأت کار ندارد ،چرا مانده است؟ تشریف ببرد و اگر دارد ،چرا به حرف هر کس و ناکس گو

می-

دهد؟»(همان )9 :1349 ،
یکی از ترفندهای دولت پهلوی ،در جریان نگذاشتن امور کشور با مردم است به طوری که سعی داشت مردم همیشه از
وضعیت کشور غافل باشند:
«بعد از شام ،اخبار ایران و جهان را گرفت در برنامه اخبار هیچ اشارهای به هیچ حادثهای در جنوب نبود .رفت سر وقت
روزنامههای محلی .مهمترین خبرهای داخلی ،اعالنهای مجالس ترحیم بود( ».دانشور)185 :1390 ،
اقتصاد مقاومتیپدیدۀ اقتصاد مقاومتی که برای اوّلین بار در ایران از سوی رهبر معظّم انقالب اسالمی ،حضرت آیتاهلل خامنهای ،شکل
گرفت ،جایش در دورۀ پهلوی خالی است .اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه کشور با کمترین وابستگی به خارج از کشور ،بتواند نیازهای
اساسی و راهبردی خود را برآورده کند .در این باره جالل آل احمد در کتاب «غربزدگی» خود ،به خوبی دربارۀ اقتصاد مقاومتی
سخنان ارزشمندی را بیان کردهاند:
« به هر جهت ما دویست سال است که همچون کالغی ،ادای کبک را در میآوریم ( اگر مسلّم باشد که کالغ کیست و کبک
کدام است؟) و از این همه که برشمردیم ،یک بدیهی به دست میآید؛ این که ما تا وقتی تنها مصرف کنندهایم – تا وقتی ماشین
را نساختهایم -غرب زدهایم( ».آل احمد)21 :1385 ،
جالل آل احمد ،دلیل عقبماندگی کشور را در عهد پهلوی ،غربزدگی میدانند و تنها راه چاره برای برونرفت از رکود
اقتصادی را بازگشت به خویشتن میداند .مشکل ،فقط غرب یا دیگری نیست بلکه هم ناجوانمردی غرب استعماگر است و هم
ناکارآمدی نیروهای خودی.
«سیاستمدارمان را غرب ،همینجوری رهبری میکند؛ یا زیر پایش را میروبد یا برایش به به میخواند .ناچار رجل سیاسی ما
حق دارد که چشمش و گوشش بیشتر به دست و دهان «رویتر»باشد یا « یونایتدپرس» یا «تایم» تا به دهان اتاق بازرگانی تهران
یا کمیسیون هدف فرهنگی یا انجمن شهر بیرجند؛ اگر چنین انجمنی در آن شهر باشد و وقتی اقتصاد مملکت این چنین به دست
دیگران بود و این دیگران سازندگان ماشین بودند ،روشن است که ما باید همیشه خریدار بمانیم و نیازمند باشیم( ».همان)109 :
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استفاده از دسترنج دیگران ،شاید در کوتاه مدت باعث پیشرفت کشور شود ولی برای ترقّی در تمام عرصهها باید به پشتوانۀ
درونی به رفاه و آسایش دست یافت .غرب ماشینساز که نه دلسوز است و نه هوادار.
«امّا راه سوم – که چاره ای از آن نیست -جان این دیو ماشین را در شیشه کردن است -آن را به اختیار خویش در آوردن
است .همچون چارپایی از آن بار کشیدن است .طبیعی است که ماشین برای ما سکوی پرشی است تا بر روی آن بایستیم و به
قدرت فنری آن هر چه دورتر بپریم .باید ماشین را ساخت و داشت امّا در بند

نباید ماند.گرفتار

نباید شد چون ماشین وسیله

است و هدف نیست .هدف ،فقر را از بین بردن است و رفاه مادی و معنوی را در دسترس همه خلق گذاشتن( ».همان)96 :
غرب میخواهد همیشه فروشنده باشد و دیگران در برابر

دست کفچه کنند:

«از نظر منافع اقتصادی ،سازندگان ماشین -یعنی از نظر اقتصاد بین المللی – ما هر چه دیرتر به ماشین و تکنیک دست
یابیم ،بهتر! « یونسکو» نیز همین را میگوید و عمل میکند( ».همان)105 :
در کشور ایران ،درآمد حاصل از نفت ،مشکل گشای بسی از امور است امّا مشکل زمانی است که بیگانه نیز با کمال وقاحت
سهم عمدهای از استخراج آن را به خود اختصا
«ولی تا چرخ نفت میگردد ،به اعتبار درآمد
که غربی خود

استخراج میکند و خود

دهد.
و به اعتبار طفیلی پروریهایی که میکند ،وضع همین است که هست .نفت را

میپاالید و خود

میبرد و خود

حساب میسازد و سالی مثالً چهل میلیون لیره

حقّالسّهم ما را – به عنوان اعتباری برای خرید مصنوعات خود  ،در بانکهای خود

– به حساب ما میگذارد؛ ناچار ما

مجبوریم که به ازای آن اعتبار فقط از همین «خود » خرید کنیم و این «خود » کیست؟» (همان)
 انتقاد از دستگاهها و ادارت دولتیوضعیت دیگر نهادهای دولتی نیز به تناسب اوضاع وخیم جامعه پیش میرود؛ از وضع نامناسب بیمارستانها گرفته تا وضعیت
ادارات دولتی و برخی معلّمین:
« عصرها ،مریضخونه سوت و کوره مثل حاال ،خیلی کم دکتر داریم .اونام دور هم جمع میشن قمار میکنن کتاب و مجلّه
میخونن .بعضیهاشونم میخوابن .چندنفرشونم این ور و اون ور میدون و داد و قال راه میندازن امّا بیشترشون مرتب زاغ سیاه
خوشگالرو چوب میزنن .خیلی وقتام شده که تو تاریکی باالی پلهها پیچ راهروها ماچ و بوسه راه میافته .ماهام همینجوری
سگ دو میزنیم .هی میریم آشپزخونه میآییم بیرون نظافت میکنیم .اوقات بیکاری هم چرت و پرت میگیم و میخندیم .یه
احمدسیاه تو آشپزخونهس که همه رو میخندونه ادای همه رو در میاره پدرسوختهم هس .سالی چندتا زن میگیره و طالق میده
چند دوجین بچه ساخته و ریخته بیرون میگه میخوام تمام دنیارو پرسوسک کنم خیلی از باجیهای مریضخونه رو صیغه کرده؛
صیغه چندماهه چند روزه حتّی چندساعته .یه عده هم اینجا هستن که مال بیرونن کار میکنن درآمدشونم از ما خیلی بیشتره
واسه اونا خیلی خوبه حاضر غایبم که تو کار نیس هروقت دلشون خواس میان هروقت دلشون خواس میرن( ».ساعدی ،بیتا)40 :
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پاس دادن ارباب رجوع به یکدیگر نیز مورد انتقاد نویسندگان این دوره است .ادارات باید در وهلۀ اوّل ،احترام به ارباب رجوع
را سرلوحۀ فعالیت خود قرار دهند و در مرحلۀ بعد در صورت امکان پاسخگوی ایشان باشند و در مواقعی که از عهدۀ آنان خارج
است ،به درستی ،ارباب رجوع را راهنمایی کنند.
«سیّد مجتبی گفت  :دِهِ ما کدخدا ندارد آقای رئیس دفتر!
 بخشدار چی ؟ ناحیهتان که بخشدار دارد؟ بله بخشدار داریم. پس باید میرفتید پیش او که این راه دراز را تشریف نیارید. رفتیم پیش ایشان آقای رئیس دفتر.خب. ایشان فرمودند باید بیاییم خدمت آقای فرماندار.آقای رئیس دفتر با حالت تأسّفآمیزی سرتکان داد و گفت :نه نه .آن وقت رو کرد به کسانی که دور اطاق نشسته بودند:
«مالحظه میفرمایید آقایان» مالحظه میفرمایید بعضی از مأمورین دولت به جای خدمت صادقانه به مردم ،به جای راهنمایی
صحیح مردم ،چطور آنها را سرگردان میکنند؟» (ایرانی)151 :1367 ،
از انتقادات دیگری که می توان نسبت به ادارات این دوره ایراد کرد ،عدم نظارت بر ادارات ،از سوی نهادهای باالتر است.
چیزی که امروزه به عنوان بازدید ،از آن یاد میشود .عدم نظارت ،باعث کسادی اجرای امور میشود .همچنین باعث میشود که
مردم نیز توانایی گزار

دادن را نداشته باشند.

« یکی از صندلی ها خالی بود ولی روی صندلی دیگر مردی نشسته بود که خم شده بود روی میز ،دو دستش را گذاشته بود
روی آن ،چانها

را تکیه داده بود به دستهایش و خوابیده بود (».همان)131 :

بیاخالقی کارمندان دولت پهلوی و رفتاری که نسبت به ارباب رجوع انجام میدهند ،نشان از بیلیاقتی سرکردگان آنان دارد.
در حالی که وظیفۀ کارمندان ،در ابتدای امر ،تکریم ارباب رجوع است:
«سیّد مجتبی جواب داد :با آقای بخشدار کار داریم.
 کار داشته باشید به من چه! آخر بخشدار تو اطاقش نبود.مرد غرید :نبود؟ نباشد .به من چه که نبود .وایسید دم اطاقش تا بیاید( ».همان)132 :
برخی معلّمین نیز به جای اینکه الگویی مناسب برای دانشآموزان باشند ،خود نیز دست به اعمالی میزدند که شأن تعلیم و
تربیت را زیر سؤال میبردند:
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«یک شیشه عرق هم میان آستر طرف راست پالتو

بود .وسطهای زنگ میرفت توی مستراح و میخورد( .».درویشیان،

)20 :1358
 انتقاد از وضع اقتصادیاقتصاد ایران در دورۀ پهلوی دوم دچار رکود و بیتمرکزی بود و کمتر شاهد درونزایی در آن هستیم .شاید بتوان گفت که
مشکل اصلی اقتصاد ایران را استبداد شکل میداد .بنابراین فقدان معیار برای درآمد و اقتصاد ایران و فقدان امنیت جانی و مالی
برای تمام اقشار و غیره ،مانع رونق اقتصادی شده بود .شاه به هرکس که دوست داشت ،میبخشید و از هر کس که میخواست،
سلب امتیاز میکرد .دولت پهلوی فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد توسعۀ اقتصادی بود .به طور کلّی استبداد حاکم بر
جامعه ،فساد سیاسی و اداری ،دخیل بودن مالحظات سیاسی در برنامههای اقتصادی ،عدم استقالل نهادهای اقتصادی ،کنترل
کامل بخش اقتصادی و غیره ،هر گونه مجالی را برای گستر

و توسعۀ نهادهای اقتصادی گرفته بود.

«نمیذارن کار بگرده .شرکت ،دو -سه بار تا آستانه ورشکستگی رفته .جنسهاشو نذاشتن ترخیص بشه .کلّی سلفیدن تا اجازه
ترخیص گرفتن .همه چیز افتاده دست خودهاشون .همینجور مردمو دارن میچاپن .چاه ویله پرشدنی نیست .بو میکشن و خبردار
میشن که فالن جنس تو بازار شیرینه .مال هر کی باشه ،براشون فرق نمیکنه ،دست میذارن رو
میشن .تا پارسال شرکت ،مواد غذایی ،کره و پنیر هم وارد میکرد ،فرو
شرکت در

و خودشون طرف معامله

خوبی داشت تا خبر شدن صرف میکنه از چنگ

آوردن و خودشون با طرفهای خارجی وارد معامله شدن .اعوان و انصارشون همه جا ریختن و همه چیزو تیوّل

خودشون کردن( ».میرصادقی)106 :1370 ،
یکی از راههای انباشته کردن خزانۀ دولت ،مالیاتی است که گرفته میشود؛ خیلیها نیز با ترفندهای گوناگون در پی دور زدن
پرداخت مالیات هستند و از دادن مالیات فرار میکنند امّا در اینجور موارد ،مسلّم است که بیشتر بار مالیات بر شانه ضعیف و
مجروح فقیران و مردم کاسبکار و عیالبار وارد میآید .پولدارها که در همه کارها دست اندر کارند ،برای شانه خالی کردن از زیر
این بار ،راههایی میدانند که از آبا و اجداد ،سینه به سینه به آنها رسیده و از هر ورد و سحر و جادویی مجرّبتر است.کارخانهها
که سالیان دراز با فرو

اجناس فاسد گران صد در صد و دویست درصد نفع بردهاند ،حاال که پای دادن مالیات به میان آمده،

ناله و فریادشان بلند است که صرفه نمیکند و مدام به وسیله و زور وکالیی که به مجلس فرستادهاند ،دولت را تهدید میکنند که
اگر به ما پول قرض ندهید ،درِ کارخانهها را میبندیم و هزارها کارگر ،بینان خواهند ماند.
«از همین مردم به تو بمیری من بمیرم ،مالیات می طلبد به زور ازشان سرباز میگیرد .همه جا رشوهخور می پرورد .سفارت-
خانههایش ،قرتیترین سفارتخانههاست( ».آل احمد)86 :1385 ،
زندگی ماشینی در صورتی خوب جواب میدهد و سالم است که در خدمت تمام اقشار جامعه باشد نه اینکه عدهای از آن
محروم باشند:
«تحوّل ماشینی تا آن حد که بخاری را به جای کرسی بگذارد ،اوّلین قدم است امّا در این روستاها که داریم ،حتّی زغال را
نمیشناسند چه رسد که نفت و ما که مملکتی نفت خیزیم و خیلی هم برای توسعۀ مصرف نفت کوشش میکنیم( ».همان-74 :
)73
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 ظلم به رعیتنظام فوودالیسم یا ارباب – رعیتی ،معموالً در سرتاسر جهان وجود داشته است و بدین معنا بود که دهقان یا رعیت در خدمت
زمین ارباب خود بود و هیچگاه آزاد نبود که حتّی در خدمت ارباب دیگری باشد مگر با فروخته شدن زمینهایی که روی آنها کار
میکرد که با این عمل ،در خدمت ارباب جدید درمیآمد .نمونه بارز از داستانهای ارباب -رعیتی ،داستان گیله مرد است که در
آن ،ظلم و ستم به رعیت به تصویر کشیده شده است.
«در جنگل هنوز هم شیون زنی که زجر

میدادند ،به گو

میرسید .در همین آن صدای تیری شنیده شد و گلولهای به

بازوی راست گیله مرد اصابت کرد .هنوز برنگشته گلوله دیگری بر سینۀ او خورد و او را از باالی ایوان سرنگون ساخت .مأمور
بلوچ کار خود را کرده( ».بزرگ علوی)92 :1381 ،
ترسیم این نظام و چهرۀ مظلوم رعیت در نثر دورۀ پهلوی دوم به طور بارزی وجود دارد:
« رعیت باید از ارباب بترسد مثل فیلبان باید باال سر رعیت بود .باید رعیت را به چوب و فلک بست .از قدیم و ندیم گفتهاند:
رعیت را باید همیشه دست به دهن نگه داشت( » .دانشور)23 :1390 ،
«جای شک و شبهه نیست که ملکداری و اربابی و رعیتی به این طرز و رویّهای که قرنهاست در مملکت ما مرسوم است و
بسیاری از مالکین« نه همه آنها» بدان طریق عمل میکنند ،از نظر مذهب رسمی مملکت ما که اسالم است ،نیز مطرود است».
(جمالزاده)46-45 :1341 ،
در نظام ارباب -رعیتی ،مردم عادی ،عامل آسایش ارابابان خود هستند ولی خودشان با حدّاقل امکانات امرار معا

میکنند .با

اینکه این قشر از جامعه به سختی در خدمت اقتصاد کشور هستند و در بُعد کشاورزی با کمترین امکانات ،میتوانستند باعث
دارایی مملکت شوند ،باز هم توسری خور بودند:
«معتقدند که که رعیت ایرانی از عهده اداره زمینی که بایستی به او داد( یا فروخت ) برنخواهد آمد .غافل از اینکه وظیفه
دولت و ملّت است که تمام وسایل کار اداره کردن به او بیاموزند و اسباب کار او را از هر جهت فراهم سازند تا او نیز مانند رعایای
تمام مملکتهای متمدّن ،بتواند از حق و حقوق خود برخوردار باشد و وظیفه خود را چنان که شاید و باید ،انجام دهد و بر
محصول کشور بیفزاید و مملکت را ثروتمند سازد و عامل اساسی رفاه و سعادت ملک و ملّت گردد و خود را نیز پس از هزاران
سال ،اوّلین بار مزه عافیت را چشیده ،احساس نماید که او هم آدم است( ».همان)29-30 :
 انتقاد از غربزدگیجالل آل احمد ،نویسندهای متعهّد و شورشی است که در برابر ظلم و ستم برمیخیزد .وی از افراد مؤثّر در بیداری مردم در
عصر خود است و به درستی به ضعف فرهنگی کشور در برابر هجوم فرهنگ بیگانه پیبرده است و ندای خیز
نسبت به این موضوع ،روحیهای جدلی و میل به مقابله دارد.
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«آنچه اساسیتر است و نگفته مانده ،این که مدارس ما «غرب زده» میسازند .آدم های همچون نقش بر آب میسازند.
زمینههای آماده برای قبول غربزدگی تحویل میدهند .این است بزرگترین خطر مدارس ما و فرهنگ ما( ».آل احمد:1385 ،
)88
ایشان ،ویژگیهای انسانی را که غربزده است و به آن وابسته است ،چنین بیان میکند:
« آدم غرب زده ،هُرهُری مذهب است .به هیچ چیز اعتقاد ندارد امّا به هیچ چیز هم بیاعتقاد نیست؛ یک آدم التقاطی است نان
باشد و خر

به نرخ روزخور است؛ همه چیز برایش علیالسّویه است .خود

از پل بگذرد .دیگر بود و نبود پل هیچ است .نه

ایمانی دارد نه مسلکی نه مرامی نه اعتقادی نه به خدا یا به بشریت نه در بند تحوّل اجتماعی است و نه در بند مذهب و المذهبی.
حتّی المذهب هم نیست؛ هرهری است .گاهی به مسجد هم میرود همان طور که به کلو میرود یا به سینما امّا همه جا فقط
تماشاچی است( ».همان)120 :
یکی از زوایای منفی غربزدگی ،دادن آزادی به زنان است؛ زن که باید حافظ سنّت و خانواده باشد ،ابزاری برای چشمدوانی
تبدیل شده است.
«از واجبات غربزدگی یا مستلزمات آن ،آزادی دادن به زنان است .ظاهراً البد احساس کرده بودیم که به قدرت کار این
پنجاه درصد نیروی انسانی مملکت ،نیازمندیم که گفتیم آب و جارو کنند و راه بندها را بردارند تا قافله نسوان برسد! امّا چه جور
این کار را کردیم؟ آیا در تمام مسائل ،حق زن و مرد یکسان است؟ ما فقط به این قناعت کردیم که به ضرب دگنک ،حجاب را از
سرشان برداریم و درِ عدهای از مدارس را به رویشان باز کنیم و بعد؟ دیگر هیچ .همین بسشان است . ...به زن تنها اجازۀ تظاهر
در اجتماع را داده ایم .فقط تظاهر یعنی خودنمایی یعنی زن را که حافظ سنّت و خانواده و نسل و خون است ،به ولنگاری کشیدهایم
به کوچه آوردهایم به خودنمایی و بی بند وباری واداشتهایم که سر و رو را صفا دهد و هر روز ،ریخت یک مد تازه را به خود ببندد
و ول بگردد( ».همان)83 :
 دموکراسیدموکراسی یا مردمساالری نوعی از حکومت است که در آن ،حکومت از آنِ مردم باشد؛ به گونهای که مردم نمایندۀ خود را
انتخاب میکنند تا به اجرای امور بپردازد .در ایران ،ابتدا به صورت جدی از زمان وقوع انقالب اسالمی ،حکومت مردمساالری
شکل گرفت به خصو

از زمانی که امام خمینی فرمودند« :میزان ،رأی ملّت است» .در دورۀ پهلوی ،حکومت ،دیکتاتوری است

و مردم حقّی در نظر دادن نسبت به امور کشور نداشتند .جالل آل احمد که از نویسندگان متعهّد عهد پهلوی دوم است ،راه
رسیدن چنین جامعهای؛ یعنی حکومت پهلوی به حکومت مردمساالری را این چنین بیان میکند که:
«الف) از قدرت های بزرگ محلی و مالکان اراضی و بقایای خان خانی سلب اختیار و نفود شده باشد که مزاحم اعمال رأی
آزاد مردمند.
ب) وسایل انتشاراتی و تبلیغاتی نه در انحصار حکومتهای وقت ،بلکه نیز در اختیار مخالفان حکومتهای وقت گذاشته باشد.
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ج) احزاب ،به صورت واقعی و نه در لباس دستهبندیهای حقیر سیاسی ،قدرت عمل پیدا کرده باشد و قلمرو وسیع یافته
باشند.
د) از دخالت قوای تأمینی (سازمان امنیت) درکارهای کشوری به شدّت جلوگیری شده باشد( ».آل احمد)144 :1385 ،

-3نتیجه گیری
یافته های تحقیق نشان می دهد که از سال  1320تا کودتای  ،1332اهل قلم ،از آزادی نسبی خوبی برخوردارند و توانستند با
نوشتن آثاری انتقادی – سیاسی ،نوعی چالش جدّی با حاکمیت را رقم بزنند و آثاری خلق کنند که در آن ،زندگی مردم عادی را
همراه با سختی ها و تضادهای طبقاتی به تصویر بکشند و جامعۀ ایران را با دیگر جوامع مورد قیاس قرار دهند و خواننده را در
معرض قضاوت قرار دهند .این آزادی بیان مورد رضایت حاکمیت قرار نگرفت و حدود یک دهه نثر فارسی سرکوب میشود و
روی به درونگرایی میآورد و به صورت زیرزمینی به فعّالیت خود ادامه میدهد تا اینکه بحث انقالب سفید و جریان رفراندوم در
اوایل دهۀ چهل شکل میگیرد .با آغاز جنبشهای سیاسی و اجتماعی در آغاز دهۀ پنجاه ،نثر فارسی نیز نسبت به تحوّالت،
واکنش نشان داد .از این دهه به بعد ،در زمینه ادبیّات داستانی ،آثاری با روحیۀ ستیزهجویی و روشنفکرمآبانه که اغلب احساساتگرا
بودند ،شکل گرفت و نویسندگان آن ،در آثارشان تال

نمودهاند که جامعۀ خود را به جامعهای مذهبی و انقالبی برسانند و

چگونگی رساندن این جامعه را به جامعهای واال ،به مخاطبان خود القا میکنند .به طوری که داستانهایی که در نثر خود ذکر
میکنند ،مبارزهجویانه هستند .برخی نیز سعی کردهاند تصویری واقعی از صحنههای زندگی مردم نشان دهند و خود را مسوول و
متعهّد میدانند .ن ویسندگان مذهبی نیز در این دوره پا در عرصۀ ادبیّات پایداری گذاشتند .در این دوران ،ادبیّات کارگری نیز به
صورت هدافدار شکلمیگیرد؛ همچنین ادبیّات رئالیست سوسیالیستی رواج پیدا میکند که مشکالت جوامع تحت ستم را به
تصویر میکشند و این وضعیت را در معرض قضاوت خواننده میگذارند .نویسندگان این دوره ،اغلب مکتبی و انقالبی و متعهّد
هستند و با شورآفرینی هنرمندانه ،به بیان حقایق میپردازند و مخاطب را به مبارزه علیه ظلم و فساد دعوت میکنند.
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