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Abstract 

In the contemporary era, with the evolution of the storytelling industry in the 

West and the emergence of new literary forms, such as short stories and 

modern novels, many writers entered the field of fiction and in their writings 

to reflect religious events, including Ashura. They have paid. In the meantime, 

however, there are writers influenced by Western culture who have risen up 

against the values of Islam and the original beliefs of the Shiite school and 

have fought with religious ideas. Just as others have been exposed to part of 

religious sanctities, unintentionally, but simply because of ignorance and 

inattention to religious concepts and ideas. Accordingly, the issue of Ashura 

and the uprising of Hosseini has not been spared from the biases and bad tastes 

of some contemporary writers in the field of fiction. In this article, which 

critically and using the resources of organized libraries, examples of distorted 

approaches and inappropriate attacks on the category of Ashura and the 

uprising of Hosseini (AS), in contemporary fiction with a look at the works of 

Sadegh Hedayat and Mahmoud Dolat Settlements belonging to two different 

generations have been studied. Looking at the mentioned works, it becomes 

clear that unfair judgment about the characters and clumsy entry into the story 

scenes, negative imitation, distortion of historical events, as well as insulting 

the beliefs and cultural values of Iran's religious context, are among the major 

The most common techniques for distorting the Ashura event are in the works 
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of the mentioned people. Enumerating and identifying the inefficient and non-

committed ways of entering the category of Ashura by the mentioned author 

can be used as a model for not repeating these bad tastes in other productions 

in the field of fiction. 

Keywords: Distortion, Ashura, Sadegh Hedayat, Mahmoud Dolatabadi. 

 

آثار  )بررسیشناسی عاشورا در ادبیات داستانی معاصر تحریف

 (محمود دولت آبادیصادق هدایت و 

 (مسئول ۀنویسند) میثم خلیلی

 1ایران ،میبد ،دانشگاه میبد ،دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث 

 کیومرث رجبی

 ایران ،میبد ،دانشگاه میبد ،کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 

 صابر رشیدی

 ایران ،میبد ،دانشگاه میبد ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمعلوم قرآنی کارشناسی ارشد 

 چکیده

نظیر داستان  های ادبی جدید،و ظهور قالب نویسی در غربهمزمان با تحول صنعت داستاندر دوران معاصر 

های خویش به ه ادبیات داستانی شده و در نوشتههای نوگرا، نویسندگانی زیادی وارد عرصکوتاه و رمان

وجود  غرب فرهنگ متأثر از یاما نویسندگان میاناند. در این پرداخته مذهبی و از جمله عاشورا بازتاب وقایع

های مذهبی به ستیزه و با اندیشه برخاسته تشیع مکتب اصیل هایباو و اسالم دین هایارزش که علیه دارند

توجهی نسبت به نا آگاهی و بیبلکه صرفا به دلیل ، ، بدون قصد و غرضای دیگرکه عدههمچنان .اندپرداخته

و قیام حسینی  عاشورا مقوله  ،اند. بر این اساسی متعرض بخشی از مقدسات دینی شدههای دیناندیشه مفاهیم و

های برخی نویسندگان معاصر حوزه ادبیات داستانی در امان نمانده ها و بدسلیقگینیز ازگزند کج اندیشی

                                                           
1 .@gmail.com1370meysam.khalili 

mailto:meysam.khalili1370@gmail.com؛


 

3 
 

هایی از رویکردهای ای سامان یافته، نمونهو با استفاده از منابع کتابخانه قادیانت است. در این نوشتار که با روش

ر با نگاهی به آثا معاصر داستانی ادبیات و قیام حسینی)ع(، در  عاشوری تحریفی و تعرضات ناشایست به مقوله

 رفته است. باکه متعلق به دو نسل متفاوت هستند،  مورد بررسی قرار گ صادق هدایت و محمود دولت آبادی

 به ناشیانه ورود و  هاشخصیت پیرامون منصفانه غیر داوری که گرددمی یادشده، مشخص آثار به نگاهی

 فرهنگی هایارزش و باورها به توهین همچنین تاریخی، وقایع تحریف منفی، سازی نظیره داستان، هایصحنه

باشد. برشمردن می آثار نامبردگان در عاشورا واقعه تحریف شگردهای ترینعمده ایران، ازجمله مذهبی بافت

تواند به عنوان الگویی می نویسنده نامبرده به مقوله عاشورا های ورود ناکارآمد و غیرمتعهدانهو شناسایی نحوه

  ویسی مورد استفاده قرار گیرد.نها در دیگر تولیدات حوزه هنر داستانجهت عدم تکرار این بدسلیقگی

 صادق هدایت، محمود دولت آبادی.: تحریف، عاشورا ، هاکلید واژه

 مقدمه

گر و و نزول آخرین کتاب الهی، خداوند دینی کامل، هدایتاسالم )ص( با بعثت پیامبر 

بخش آن رشد و فرامین حیات که در سایه را برای بشریت به ارمغان فرستاد جهان شمول

زمانی از رحلت پیامبر )ص(، اسالم ناب جامعه بشری فراهم گردد؛ اما پس از گذشت تعالی 

فاسق و منحرف چون یزید بر مسند ای رسید که فردی از مسیر اصلی منحرف گشته و به نقطه

. در این برهه حساس و خطیر تاریخی، امام حسین)ع( دیریت این تمدن عظیم الهی نشستم

 که بیندد الزم میبخشی جامعه از انحراف، برخوگری و نجاتدر راستای ایفای نقش هدایت

، به قیمت خون خویش و اسارت خاندانش، روح نبویردهای رسالت اوبرای نجات دست

 اره مورد توجه تمامی فرق  اسالمیای را در کالبد دین الهی بدمد. این حرکت عظیم هموتازه

 و حتی سایر ادیان الهی بوده و به عنوان جنبشی احیاگر در طول رسالت نبوی مورد توجه قرار

نظر مخفی نگاران منصف و پژوهشگران نیکگرفته است. این مهم از نظر بسیاری از تاریخ

االسالم نبوی » :اند کهحیح و رسایی رسیده با صراحت گفتهنمانده تا جایی که به نتیجه ص

پیامبر)ص( پدید آمد و  یعنی اسالم  با رسالت «الحدوث و الوجود، وحسینی البقا و الخلود

)صحتی سردرودی،  )ع( پایدار شد و جاودانه گشت و با شهادت حسین وجود یافت

 (.158: ش1384
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 ای مکتوب ورسانه و هاادبیات به عنوان نخستین سرمایه هنری مکتوب ملت دیگر، از طرفی

ها ای در حیات انسانجایگاه ویژه از ،ثیر گذار در روند بسیاری از مناسبات حساس بشریتأ

له موضوعاتی که مستقیم و یا غیر مستقیم همواره بخش خاصی از برخوردار است. از جم

معاصر را به خود ده در حوزه ادبیات داستانی و یا محتوای مفهومی آثار تولید شاصل متن 

در زمینه عاشورا پژوهی . بر این اساس آثار متنوعی استمقوله عاشوری  اختصاص داده است،

های بارها به عنوان طرح در بسیاری از داستانموضوعاتی که همچنین  پدید آمده است.

بر این اساس و با توجه به اهمیت و جایگاه مقوله  باشد.معاصر قرار گرفته موضوع عاشورا می

ر چهارچوب عاشوری در حیات و بقای امت اسالمی، اگر موضوع یادشده به درستی و د

مکان دارد بر ماهیت اصلی این های ادبی طرح و بررسی نشود؛ احوزه متقن و مطلوبی در همه

. از طرفی با عنایت به این نکته گرددقیام الهی رنگ و لعابی غیر از واقعیت و حقیقت تحمیل 

ها، که گستره ادبیات داستانی همچون دایره پژوهش و نقل تاریخی و روایت مستقیم پدیده

به جای تمرکز متن ادبی ذهن خواننده یک تابد، نمی امکان توضیح وتبیین و احیانا نقد را بر

بنابراین . شودهای زیباشناختی اثر میبیشتر درگیر سلسله وقایع و جنبهبر محتوای مفهومی، 

ای در نحوه به کار گیری عناصر ارزشی در کار خود سهل انگاری کند، با توجه اگر نویسنده

ل جبرانی را به تواند اشتباهات غیر قابمیبه رسوخ ناخودآگاه این مطالب در ذهن مخاطب، 

هایی از تحریف و ستیزه جویی با قیام ی شده است گوشهداشته باشد. در این نوشتار سع همراه

هایی از انی با نگاهی به آثار صادق هدایت و همچنین نمونهحسینی)ع( در ادبیات داست

 ها پیرامون طرح مفاهیم عاشورایی در آثار محمود دولت آبادی، به عنوان شاهدبدسلیقگی

به نظر مثال هایی از شیوه های تحریف عاشوری در ادب فارسی مورد بررسی قرار گیرد. 

 د.ایمتدهای الزم جهت عدم تکرار این قبیل مسائل را ارائه نم دتوانمی رسد این مهم خود می

 در منابع دینی تا حوزه ادبیات داستانی   . سیر تحریف  عاشورا1

؛ وی که ابتدا خود را پیروز گرددباز میپیشینه تحریف عاشورا به شخصیت یزید ابن معاویه   

در مدح اسالف مشرک  امام حسین )ع( وپنداشت، در برابر سر بریده میعاشورا میدان نابرابر 

بن علی)ع( بیشتر دید خون خروشان حسیناما زمانی که می ؛سرودخویش اشعار کفرآمیز می



 

5 
 

ا تهدید کند، به تزویر و ر ند ماهیت فاسد دستگاه ظلم و جورشتواو شمشیر وی می از زبان

ل شده،  به دروغ خویش را از قتل حسین)ع( ناخشنود نشان داده و این عمل را ریا متوس

 گفت:می نشاندگان خود کرده ومتوجه ناآگاهی دست

 «عجله تصمیم گرفت)ابن زیاد( را لعنت کند که در کشتن حسین با  خدا پسر سمیه»

 پدید آورندهاز همین نقطه تاریخی تحریف عاشورا به دستان  .(217: 2ج  ق:1397)بالذری

نشاندگان وی در عرصه وعظ و خطابه، تحریفاتی عظیم از واقعه آن آغاز شده و بعدها، دست

یش بدین ترتیب در امتداد کینه و نفاق خو ا در متون تاریخ و حدیث وارد کردند وعاشورا ر

ای با خاندان وحی، تا آنجا پیش رفتند که به طور کلی یزید را از این عمل تبرئه نمودند. عده

قیام امام حسین)ع( را فاقد هرگونه مصلحتی   ،فاسد اسالف خویش در راستای تطهیر چهره

چنانکه ابن نمودند و اساس آن را فاسد معرفی کردند. دانسته و از آن به لفظ خروج تعبیر 

  گوید:ه دمشقی میتیمی

شدنش فسادی به در خروجش نه برای دین و نه برای دنیا مصلحتی نبود. در خروج وکشته»

 .(241: 2ج تا:ه، بی)ابن تیمی «آمدنشست، به بار نمیبارآمد که اگر در شهر خودش می

با نقل حدیثی از پیامبر اکرم مبنی بر حفظ  ،عربیالای دیگر همچون قاضی ابوبکر ابن عده 

را جهت  «ان الحسین قتل بسیف جده»گر، عبارت معروف وحدت امت متحد و قتل تفرقه

 نویسد:تنزیه یزید از پیش خود ساخته، می

ای به پا خواهد شد و هر کس بخواهد در میان این امت سخن پیامبر که گفت: به زودی فتنه»

کند. و مردم به ، با شمشیر گردنش را بزنید؛ هر کس که باشد فرقی نمیمتحده، تفرقه بیندازد

 .(232 ق:1399ی، )ابن العرب «او )امام حسین( نشوریدند، مگر به دلیل همین حدیث و امثال آن

رود که از پشیمانی امام چون ابن اثیر در تحریف این واقعه تا جایی پیش میو برخی نیز هم

 کند:فاسقی چون یزید توسط ایشان صحبت میحسین )ع( و قبول بیعت 
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الجوشن و حصین ابن نمیر، پیشنهاد کرد وآنها را به خدا و حسین به عمر سعد و شمر ذی»

د تا دستش را در دست یزید اسالم سوگند داد که وی را به پیش امیرالمومنین یزید ببرن

که تن به حکم  ابن زیاد این  ای نداری جزولی آنها قبول نکردند و گفتند چاره بگذارد؛

 . (172تا: )ابن اثیر، بی «دهی

ابن خلدون نیز با وجود احاطه کامل به احوال و اوضاع سیاسی و تاریخی اسالم، ضمن 

ای فرو فرقهباز هم در گرداب تحریف حقایق و تعصبات  ،برشمردن برخی از رذایل یزید

 د:نویسبا اشتباه خواندن قیام امام حسین)ع(، می رفته و

اشتباه حسین آشکار شد، اما این اشتباه در امور دنیوی بود و اشتباه در امور دنیوی به او ضرر »

در حالی که ابن  کرد توانایی این کار را دارد؛نمی رساند .... و رأی او چنین بود که خیال می

باز  عباس و ابن زبیر و ابن عمر و برادرش محمد حنفیه و دیگران وی را از رفتن به کوفه

چنین بود، دانستند با این حال چون خواست خدا ؛ زیرا اشتباه وی را در این باره میدداشتنمی

 .(217تا: )ابن خلدون، بی «او از راه خودش برنگشت

های یزید در مورد واقعه ای در راستای تطهیر جنایتاینگونه تحریفات و توجیهات عقیده

در این راستا حدیثی هم از امام احمد ابن حنبل و دیگر ائمه اهل سنت  کربال بسیار است. 

 روایت شده که:

منین نام ت تا آنجا که خلیفه شد و امیرالمؤهر کس که به زور شمشیر بر مسلمانان غلبه یاف»

گرفت و هر کسی که به خدا و روز جزا ایمان آورده است، هرگز نباید بدون امامت و اطاعت 

 ق:1417)صائب عبدالحمید،  «و فاسق حر کند چه نیکوکار باشد و چه فاجروی، شبی را س

660.) 

-غرب هایستیزی و گرایشاند که در راستای اسالمدر دوران معاصر نیز افراد زیادی بوده

 کسروی، اند. افرادی چون صادق هدایت،ی عظیم پرداختهاین واقعهگرایانه، به تحریف 

تجدد و گذر  همچنین به بهانه پرستانه ووطن هایگرایش ه بهانهطالبوف، ملکم خان و... که ب
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حرمتی قرار داده، در بخش عاشورا را مورد هتاکی و بیحیات های پوسیده، حماسهاز سنت

 اند. ر شهیدان و مقوله عاشورا پرداختههای خویش به هجو سرور وساالنوشته

کار  بر خالفکه اند بودهنویسندگانی همچون محمود دولت آبادی  عالوه بر موارد یاد شده،

ای چون کنار مفاهیم ارزندهانگاری از با سهلی اخیر، ادبی گسترده و پیوسته در چند دهه

عهدانه خویش های غیر متو قیام حسینی گذشته و حتی بارها با کج سلیقگی و نگاه عاشورا

-ها و نسبتانحراف هایی ازشتار سعی شده است نمونهدر این نو. اندمتعرض این مقوله گشت

هایی های ناروایی که صادق هدایت در آثارش به مقوله عاشورا وارد نموده و همچنین نمونه

ال هایی در آثار محمود دولت آبادی، به عنوان شاهد مث وله عاشوراها پیرامون مقبدسلیقگی از

 رد بررسی قرار گیرد. در ادب فارسی مو از شیوه های تحریف عاشورا

 

 رویه تحریف عاشوری با نگاهی به آثار صادق هدایت. 2

 صادق هدایت؛ آثار و اندیشه ها. 1-2

 انگاریو نیست پوچی خودکشی، با صادق هدایت یاد و نام مردم عموم نزد که حالی در

 هدایت به ایبهانه به یک هر روشنفکری جامعه مختلف هایطیف  است، شده ممزوج

-بیشتر داستان. اندپرداخته او و آثار شخصیت درباره فرساییقلم به نگریسته، قهرمان همچون

 و پرستوطن اند. روشنفکرانراستوده هدایت بودن پیشگام و جایگاه شأن او، از بعد نویسان

 اینکه از نیز اسالم از قبل ایران شکوهمند عظمت چاکانو سینه باستان ایران عاشق گرایملی

 به زبان برد،می پناه ساسانی شاهزادگان آغوش به کرده، هجو را و مسلمانان اعراب هدایت

 و مدعیان گرایانچپ .ستایندمی متعصب پرستی وطن عنوان به را و هدایت برداشته او تحسین

اند داده ترجیح سیاسی، خاص حزب هیچ به هدایت وابستگی عدم رغم به نیز و خلق توده

 مبارز رفقای به شبیه را او و چهره بگذارند خویش ادبیات ویترین را پشت وی سیاسی آثار که

 خالق شناسیم؛می ما که هدایتی هاداوریپیش این از همه نظرصرف. کنند ترسیم خویش

و  پیشگام ینویسنده یک عنوان به زمانی واقع در.... و  ولگرد سگ آکل، داش کور، بوف
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  او مانند زمان هایرسانه  قدرتمندترین از یکی که کرد آغاز را خویش ادبی حیات نواندیش،

 .نمودند آفاقش شهره شبه یک هدایت، خود بنا بر گفته به تبلیغ آثار او پرداخته و  سی، بی بی

های وی کسی نه از آثار و نه از اندیشه که بود  گمنام اینویسنده هدایت ماجرا، این از قبل تا

 نیز به این موضوع معترف است:چنانچه خود خبری داشت. 

 به میکنم؟ چیکار هستم؟ چی هستم؟ کی نداشت. خبر وجودم از کسی هاآنوقت معقول»

-می که هم آنها تازه ماند،می ناخوانده نویسممی هر چه.... آیم؟ می ؟ازکجا روممی کجا

 رادیو تو اینکه چرا؟ برای .آفاق شهره. سفید پیشانی گاو امحاال شده ولی .فهمندنمی خوانند،

 معلوماتم رمضانی زدممی ولز و جلز که من .اندزده را و حرفم اندگرفته لقمه برایم سی بی بی

 «آفاق مشهور شهیر، نویسنده شدم شبه یک بگذارد، دکانش شیشه پشت هایم()نوشته را

 .(27-24 :1387 فرزانه،)

و  مناسبات و تمام بازیچه آفرینش نظام وی، دهد که در اندیشهنشان می آثار هدایتبررسی 

اوردهای از این رو بخش اعظمی از دست .است شده قلمداد اساسو بی پوچ بشری شئونات

خصوص اعمال و شئونات اسالمی را مورد اهانت و تحریف قرار داده که در هی و بهادیان ال

های همراه با توزیازگزند کینهبخش حسینی نیز قیام عاشورا وحرکت حیات این راستا مقوله

کند که خلق میدر آثارش دنیایی مملو از زشتی هدایت وی در امان نمانده است.   غرض

 آثار انگارانهپوچ تم رسدمی نظر به درآن هرگونه امکان رشد و تعالی سلب شده است.

 هدایت زمان یاروپای ادبیات بر حاکم انگارانهنیست افکار از گرفته نشأت  بیشتر ،هدایت

 غرب در همچنان هدایت، صادق شدن مطرح هنگام در )پوچ گرایی( نهیلهیسم که چرا .باشد

 اینکه به باتوجه .(14: 1385 )زرشناس، بود توجه مرکز در فلسفی، مکتب یک عنوان به

 و سبک و بوده معاصر داستانی ادبیات عرصه در پیشگام و گذار ثیرتأ افراد از یکی هدایت

 و تقلید مورد معاصر نویسندگان سایر توسط زیادی موارد در وی آثار و نویسیداستان سیره

 مورد هدایت آثار در عاشورا شناسی تحریف بررسی نوشتار این در است، گرفته قرار توجه

 برخی حد از بیش توجه و هدایت ساختگی شهرت کنار در مقوله این.  است گرفته قرار توجه

 .است کرده پیدا دوچندان ضرورتی وی به روشنفکری شبه ادبی هایجریان و هارسانه



 

9 
 

 تحریف شناسی عاشورا در آثار صادق هدایت .2-2

ویه و شگرد های هدایت در هایی از متن آثار هدایت، ردر ادامه ضمن بیان شاهد مثال

  قیام حسینی مورد ارزیابی قرار گرفته است.تحریف 

 امام حسین )ع( موردشرمانه در بی هایاهانت .2-2-1

، نسبت به آن ذات مقدس اهانت کرده وگاهی امام حسین )ع(هدایت گاه با ذکر مستقیم نام 

برای رسیدن به قدرت و  تالشهم با تحریف واقعه عاشورا، اصل قیام  حسینی را نوعی 

الفاظی به  در مورد امام حسین )ع(شرمی خالفت معرفی کرده است. در این راستا گاه با بی

 :نویسدمی موردی کند. برای نمونه دردور از ادب بیان می

 باید هازنده ترکیده، خالفت طمع به پیش سال صد چندین که خوری سوسمار عرب برای» 

 .(17: 1986هدایت، ) «بکنند زاری و گریه و بمالند لجن سرشان به عمر تمام

 واقع در. است اموی فاسد حکومت علیه( ع) حسین امام قیام به نویسنده اشارهدر اینجا  

 یارانش و )ع( حسین امام خالفت، آوردن دست به طمع به قیام را، امام حرکت این هدایت،

 چنین برای زاری و گریه را، آنان برای عزاداری و خوانیروضه و خوار، سوسمار اعراب را

 .(58: 1388 )سرشار، است کرده تعبیر کسانی

بدون هیچ آن های زبان یکی از شخصیت از کتاب، این دیگر از جایی در که همچنان 

 :شده مناسبتی گفته

 .(70: 1986هدایت، ) «کربال در حسین همچون او، در ما/خال  مثل  داریم میهنی »

به  محتوابیبینیم هدایت در این بخش بدون هیچ دلیلی با سرهم کردن شعری چنانکه می

و  اسالم ظهور آیین ،نوشته، هدایت نموده است. در این اهانت )ع( ساحت امام حسین

 معرفی تمدن و مردانگی دوران پایان را( ع)سجاد امام و (ع)حسین امام چون هاییشخصیت
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دیگر از  جای یک درکه همچنان .(17همان: ) است کرده این دو امام توهین به نسبت کرده،

 .(49)همان: است  داده قرار اهانت مورد را (ع)حسین امام رجعت مسألهوار این نوشته، کنایه

که از اساس آن را جهت هجو و هزل مکتب تشیع ، «علویه خانم»هدایت در اثر دیگرش  

طورکامل مشهوداست، نیز بارها به اشکال در نامگذاری این اثر به موضوعنگاشته و این 

آمیز، هزل ین نوشتها قسمتی از نموده است. در اهانت معصومین )ع(گوناگونی در حق ائمه 

-تشبیه کرده، می( ع)حضرت عباس صورت جوانکی زشت صورت و بدکاره را به صورت

 :نویسد

 جوانی غرور جوش از هاشم بنی قمر صورت مثل او سرخ و چاق صورت دارپرده جوان»

 .(11: 1356)هدایت،  «بود زخم لبش گوشه و بود پوشیده

 

 درآثار هدایت حسین )ع(امام عزاداری  هایهجو مراسم .2-2-2

 درازی به و سخنرانی پیرامون عاشورا و قیام حسینی، قدمتی روضه مجالس و برپایی عزاداری

 به تشیع مکتب پویایی اساسی عوامل از یکی عنوان و همواره به داشته اسالمی اولیه قرون

را در این این مهم از نقطه نظر هدایت به عنوان فردی که بیشتر عمر خویش . رودمی شمار

-های جامعه آن روز ایرانی را از نزدیک لمس کرده، نمیآب و خاک سپری کرده و ارزش

 توسط بارها که مضامینی از دیگر  شود کهمشاهده میتوانسته مخفی بماند، با این وجود 

 حسین امام برای عزاداری و زنیسینه مقوله گرفته، قرار حرمت هتک در آثارش مورد هدایت

 خود به اصفهان با نام سفرنامه در برای نمونه هدایت .باشدمی( السالم علیهم) بیت و اهل( ع)

 نظم زنندهبرهم عوامل از جمله را تاسوعا روز رویو دسته عزاداری ،«نصف جهان ،اصفهان»

 :شماردمی های بیکاراز اعمال انسان را عزاداری و نموده عنوان اصفهان شهر و پاکیزگی

 گشتند،می باغ چهار خیابان در زنسینه دسته یک فقط بود، وپاکیزه منظم مرتب، شهر ظاهر»

 خیلی یا و کار بی خیلی مردم مال یا عزاداری چون نبودم، کنجکاو قسمت این در من ولی



 

11 
 

 برای بیاییم نیست الزم دیگر که هست کم تفریح قدر آن زندگی در .است خوشبخت

 .(19: 1355  هدایت،) «بتراشیم ایتازه هایبدبختی  خودمان

لغو و خالف تمدن  موضوعیهای هدایت از اساس در نوشته امام حسین )ع(عزاداری برای    

-وی با ذکر عناوینی همچون مرده شود.معرفی شده و گاه نوعی ناهنجاری روحی معرفی می

 پرستی بارها به مکتب تشیع حمله کرده و ماهیت عزاداری برای شهدای عاشورا را به سخره

، روحانیون را فریبکار دانسته و به گرفته است. چنان که در توپ مرواری درباره مسلمین

 .(28: 1986 هدایت،)د امام حسین )ع( توهین کرده است های در مورها و مرثیهروضه

 عنوان به )ع( بیت اهل عزاداری از ،«نصف جهان ،اصفهان» کتاب در قسمتی ازکه همچنان

 .(22: 1355 ، هدایت،) است یاد کرده و الکل تریاک مصرفخطر  کنار در خطری

شاد چون مراسم عروسی،  هایبه جای شعف و شادی در مراسم  جایگزینی عزاداری موضوع

توان دریافت که وی جز بارها درآثار هدایت مورد تأکید قرار گرفته است. با اندک دقتی می

نداشته و از اساس ماهیت مطالبی تخطئه و تحریف عاشورا هدف دیگری از نشر اینچنین 

توزی نظام رضاخانی با شرایع مذهبی هایی است که در همگامی کینهها تالشگونه نوشتهاین

اشورا و قیام کوشید در جهت منافع نظام سلطه، عهایی که میصورت گرفته است. تالش

شیعه بیرون کنند و پویایی این مکتب را ایستا نماید. از این رو شاهدیم نسل حسینی را از قلوب 

 زنی» داستان بارها ازجمله در عروسی، مجالس جایگزینی عزاداری به جای شور و شادی در

 شگون برای عقد بعد از عاقد داستان این در است. شده مطرح نیز «کرد راگم مردش که

 عاقد روحانی به نیست، راضی وصلت این به کهآنجایی از عروس مادر و خواند!! می روضه

در  )ع( است حضرت قاسم بخواند. چنانکه مشهور را قاسم روضه عقد بعد از دهدمی دستور

از جمله ایشان  ادبیات اهل روضه و منبر به عنوان تازه داماد عاشورا مطرح بوده و روضه

ر صدد است اساس ین گونه مسایل دباشد. هدایت با طرح اهای دردناک عاشورا میقسمت

سازی اینگونه وقایعی از اهمیت عاشورا را مورد تحریف قرار داده و با نظیره وقایع روز عاشورا

 مدتی، بعد از -داماد این داستان -ببو  شخصیت گل داستان این در .ایرانیان بکاهد نزددر 

ازدواج  دیگری زن و با  کندمی رها کوچک بچه با یک را - داستان عروس -کاله  زرین
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های فراوانی که برای یافتن شوهرش تحمل زرین کاله، نیز پس از تحمل سختی .می کند

 شود  فرزندمهری شوهر مواجه شده و متوجه ازدواج مجدد وی میکند، زمانی که با بیمی

کوچه رها کرده، دنبال فرد دیگری که به او پسسرپرست در کوچهگل ببو وخودش را بی

 در خوبی به را داستان این اول روضه شگون شود.گوییاظهار تمایل کرده است، رهسپار می

 :!بینیم می عیان است، پرداخته هدایت که داستانی جریان

 بخوانند، را قاسم عروسی روضه داد دستور که شاعروسی روزدر مادرش،  هاینفرین هنوز»

 .(54و50: 1349 هدایت،) «بود نکرده فراموش کرد، گریه هق هق

 از و متعددی آثار در را ایشان برای عزاداری و( ع) ائمه برای خوانیروضه همچنین هدایت،

 سوء برای عاملی همچنینو  ایشان داشتننگه عقب و مردم تحمیق عامل مرواری، توپ جمله

 پرداخته آن هزل به تمسخر و طنز قالب در و کرده قلمداد روحانیان و قدرتمندان یاستفاده

 سزایبه و نقش اسالمی منابع در عزاداری و قرب اجر بر و اشراف آگاهی با گویی او .است

 جا یک و حتی تاخته عزای حسینی)ع( مقوله به تشیع، مکتب رسمی و حیات پویایی در آن

 برده کار به( ع)بیت اهل عزای گریان هایچشم برای را «چشم شدن حیض» رکیک تعبیر

 .(56 :1986 هدایت،) است

توهین و تمسخر اشخاص شرکت کننده در مراسمات مذهبی، شگرد دیگری است که صادق 

ت. هدایت برای تخطئه کردن کار برده اسهدایت در راستای تحریف ماهیت عاشورا به

پردازد که برای هایی ناتوان و ناهنجار میمذهبی، در داستان هایش شخصیت هایمراسم

و روانی خود متوسل گریه و عزاداری برای سرور و ساالر شهیدان  های روحیجبران ناکامی

 دختران پیر را، و روضه عزاداری مجالس در کننده شرکت شوند. برای نمونه، هدایت زنانمی

 نیز و درونی گشاییعقده وسیله آنان، برای کار این که کندمی معرفی روییزشت ترشیده و

 از اینمونه نام، همین به کوتاهی داستان اصلی شخصیت خانم، آبجی. است سرگرمی نوعی

رویی بیش از حد، موفق به ازدواج نشده، است. او که به دلیل زشت مذهبی زنان سنخ این
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-مذهبی و به هایبا حضور در مراسم ،در عرصه حضور موفق در اجتماعرا ناکامی خویش 

خاطر وی و جبران  تسالی روضه جبران کرده و از اساس روضه و عزاداری وسیلهخصوص 

  :اجتماعی شخصیت نامبرده معرفی گشته است –های روانی کننده ناکامی

 هیچ در .رسیدمی خانمآبجی خودنمایی و جوالن  هنگام آمد،می صفر و محرم ماه وقتی»

 برای ظهر از پیش ساعت یک از هاتعزیه در. نباشد مجلس باالی در او که نبود خوانیروضه

 خانمآبجی که بودند مایل خیلی و شناختندمی را او هاخوانروضه همه. گرفتمی جا خودش

: 1384 هدایت،) «کند گرم خودش شیون و ناله گریه، از را مجلس باشد، تا بوده آنها منبر پای

80). 

 عتبات عالیات و مقوله زیارت درآثار هدایت .2-2-3

 زیارت مقوله گرفته، قرار حمله مورد شدت به هدایت درآثار که اسالمی مظاهر از یکی

 قبور سایر و نجف و کربال رانزائ هدایت آثار در. است عالیات عتبات رانزائ و مذهبی اماکن

 و فسق و باطنی و ظاهری هایآلودگی و هازشتی جمیع دارای( سالم علیهم) اطهار ائمه

 کاری را زیارت اصل بارهاکه وی  همچنان .اندشده معرفی هاجنایت و هاخیانت و فجورها

 دراین هدایت آثار نمونه بارزترین و ترینمغرضانه از یکی .است داده جلوه عبث و بیهوده

( ع)هشتم امام زوار از ایعده حال شرح که اثر این. است «خانم  علویه» بلند داستان زمینه،

 اماکن :نظیر تشیع مکتب هایارزش از بسیاری در آن که است ایهجونامه واقع در باشد،می

 آنچه هر دادن نسبت با اثر، این در هدایت. اندگرفته قرار هتاکی مورد و زوار متبرکه، سادات

  انگیزنفرت و زشت غایت به ایچهره جمع، این افراد تک تک به ها استپلیدی و هازشتی از

 فقر، مطلق، عوامی و سوادیبی زائران، این همگانی و مشترک وجه. است داده ارائه آنان از

 دورویی، دروغگویی، بدزبانی، خشونت، اندام، ناهنجاری چهره، زشتی ظاهری، کثیفی

 . است جنسی و اخالقی فساد و  بدسابقگی ،(یکدیگر از) دزدی گری،خرافاتی

 ملتأ قابل شیعیهای آن با آموزه بارز ارتباط و نام که –خانم  اصلی داستان، علویه شخصیت

 همین قضا، از که است روسپی یک واقع در( ع) رضا امام رزائ سیده خانم این  -است 
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این  .است فروشی خود یعنی او کثیف وکاسبی کار یوسیله زیارتی، اصطالح به سفرهای

نجف هم سرایت کرده کربال و  زائراناماکن مذهبی در آثار هدایت به  زائرانطرز تلقی از 

اند. شده معرفیهایی بسیار پلید و فاسد آثار هدایت شخصیتران کربال نیز در و از اساس، زائ

 عتبات زیارت عازم که ایرانی زائر نفر پنج از ،«آمرزش طلب» کوتاه داستان برای نمونه در

. است معمولی فردی حسین، نام به یجوان فقط و اندبدسابقه و فاسد نفرشان چهار اند،عراق در

 نشده، نذرش ادای به موفق و ببرد زیارت به را او که است کرده نذر پدرش چون هم حسین

 .است شده عتبات عازم خود بزرگسالی در حال

 هوویش خود و هوو شیرخوار بچه دو( جانی قاتل و فردی) آقا عزیز دیگر، رزائ نفر چهار از

 زمانی که دیگر داستان شخصیت رمضان مشهدی زبان از. است کشته – حسادت سر از – را

نیز  است کرده تصاحب را او پول و کشته، را مسافرش یک و بوده سورچی خراسان در

  :خوانیممی

 را آن  کربال آمدم بود. حرام پول آن که افتادم خیال به امسال ام،گذاشته سن به پا چون»

 و هزار کالا ) را تومانش هزار علما، از یکی به)!(  بخشیدم را آن امروز همین. بکنم)!(  تطهیر

 .(74: 1398 هدایت،) «کرد حالل من به( است بوده تومان پانصد

 – خانه در قدر آن بوده، باجی شاه اش؛ناخواهری هووی که او. است خانم ر دیگر،گلینزائ

 تا کشتم، را او( کربال زیارت)  راه در هم بعد» :است شده فلج تا داده، هول او به – تعمداا

 .(75)همان:  «نرسد او به پدرم ارث

 :است معتقد زیرا. ندارد شاجنایات این پیرامون نگرانی هیچ او آنکه جالب

 اندازه به شاگناه اگر افتد،می  راه و کندمی نیت که همان( زایر) زوار نشنیدی منبر پای مگر» 

 )همان(  «.شودمی طاهر و طیب باشد، هم درخت برگ

این دست، در صدد است زیارت را نوعی عامل تحریک کننده و  هدایت با ذکر مطالبی از

ورزانه  از زبان و غرض به عمدچرا که آنگونه که او دهنده فساد وتباهی معرفی کند؛ ترویج 

گناهان معرفی کرده، دیگر عامل  همه کنندههایش زیارت را پاکهای داستانشخصیت
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ماند. وی با این ترفند، شیعیان را کسانی قی نمیها باای برای فساد و جنایات انسانبازدارنده

معرفی کرده که با سوء استفاده از عاشورا  و امام حسین)ع( و زیارت قبور ایشان از هیچ 

 رانزائ از تصویری چنین مشابه شاهد نیز مرواری داستان توپ گردان نیستند. درجنایتی روی

 آیین از پیروی عمری از پس که زنی باجی، خوشقدم کتاب این در .هستیم عالیات عتبات

 آستانه و سالگی هفت و هفتاد در فجور، و فسق انواع ارتکاب و رجولیت، آلت پرستش

 به زدن دستبرد با گرود،می اسالم  به خود، بازار کسادی و جنسی قوای اختالل پیدایش

 پولش کربال در. شودمی عراق در عالیات عتبات سپس و حج عازم هند،  مهاراجه گنجینه

  :پردازدمی فروشی تن به آنجا( روسپیان محله) «شهرنو» در مدتی و شود،می تمام

 پخش از لیکن و نموده، مروتبی شهوت اطفاء عجمی، نام به مدتی بالد آن شهرنو در حتی»

 و نورزید غفلت ایذره مصالح، خوش اعراب میان در سه درجه سفلیس و رهروی امراض

 و مالیدمی مقدس ضریح به مرتب را خود عوض در اما. نگذاشت کسی سینه به رد دست

 و شد کساد سخت بازارش آنکه تا. ریختمی فرو خود به خود درخت برگ مثل گناهانش

 بسیار واجبی و مقدس کفن و اصل تربت هنگفتی مقدار. کرد عزیز میهن به بازگشت قصد

 و شده خشک سوسمار و موش  مقداری و عرب  دوغ مشک چند و تسبیح و مهر و اعالء

 دندان شلیته و عقال و کفیه و عبا و قالبی چارقد و چاقور و چادر و پیچه و روبنده بقچه چند

 «آورد خود همراه به سامره گداهای از و گیرجن و دعانویس و خوانروضه تن چند و موشی

 .(108: 1986 ) هدایت،

هدایت جهل مرکب و رکود عقلی دستاوردی است که به عنوان  رعالوه بر این در آثا

ران برگشته از عتبات، معرفی گردیده است. وی زائران برگشته از عتبات را افرادی سوغات زائ

ای جامعه بشری قلمداد مخالف هرگونه ذوق و هنر معرفی کرده و آنان را افرادی خطرناک بر

 .(21 همان:)نموده است 

 آثار در مذهبی اماکن کشیدن تصویر به عالیات، نحوه عتبات مسافران و زائران از جدای

 کثیف، شهرهای را مذهبی واماکن شهرها بارها آثارش در هدایت. است ملتأ قابل نیز هدایت

و داستان  االسالمیه کتاب البعثة در بارها نمونه برای. است کرده معرفی آورچندش و گداپرور
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 در .است برده نام مذهبی اماکن و دیگر سامرا یزدهفالکت ومردم گداها از مرواری، توپ

 یاد قم... و هاگداها، عقرب از بارها قم، از گذر هنگام نیز، جهان نصف اصفهان سفرنامه

 :نامدمی هاو مرده گداها شهر را قم جا یک کرده،

 . (7: 1355، هدایت) «و زوارها گداها ها،عقرب ها،مرده شهر قم» 

 کلماتی کنار در زوار مفهوم دادن با قرار قسمت، این در هدایت شودمشاهده می چنانکه

 مرواری توپ در هدایت. دهدمی هارائ زیارت مقوله از نادرست تصویری وگدا، مرده چون

 مقوله  ،متبرکه اماکن و مذهبی شهرهای و اهالی ساکنان به و توهین رکیک عبارتی ذکر با

 مقوله و این داندمی ملت فقر و از عوامل کشور از پول خروج عامل را عالیات عتبات زیارت

 ذکر سلطانیه به (ع)امیرالمونین حرم انتقال برای خدابنده محمد سلطان هایانگیزه از جمله را

 .(30: 1989، )همو کندمی

در چند اثر هدایت سفر زیارتی به عتبات عالیات از جمله عوامل بدبختی   عالوه بر این،

 کوتاه داستان از خواننده که  ایهای داستان معرفی شده است. برای نمونه نتیجهشخصیت

 پدرشان وصیت به آن قهرمانان که است این گیرد،می گور به زنده مجموعه از «مراد حاجی»

نیز، سفرهای  «محلل» کوتاه داستان در. شدند بدبخت اما رفتند، کربال زیارت به و کردند عمل

که توسط روحانیون برای ماندگی مردم معرفی شده زیارتی از جمله عوامل بدبختی و عقب

 هم پدرش و طلبه خود زمانی که یداهلل میرزا در این داستان، شوند.مردم ترویج می فریب

 :گویدمی مردم درباره است، بوده واعظ و آخوند

 هم ما هستند، خر آنها تا آخر. بشوند سواد با بشوند، آدم باید مردم که است آن کالم لب»

 برود، عتبات به سفر یک کس هر گفتم،می منبر باالی خودم وقت یک. شویممی سوارشان

 .(132: 1398 هدایت،) «بود خواهد بهشت در جایش و شودمی آمرزیده

ل مربوط به عاشورا و قیام حسینی را نوعی نیز با همین ترفند مسائ در داستان بلند حاجی آقا

به قهقرا رفتن جامعه ایرانی معرفی کرده و آن را به نحوی سد راه پیشرفت علم و اندیشه 

باور و زن، افرادی خوشکند. همچنان که در این اثر افراد هیأتی و سینهایرانیان معرفی می
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توانند بازیچه و مورد سوء استفاده قرار گیرند. در حتی میاند که به رامتعصب معرفی شده

نشاندگان فرازی از این داستان حاجی آقای مفسد، شخصیت اصلی داستان، به یکی از دست

ها را دور خودش جمع کند و به جای پرداختن به ای از این آدمکند که عدهخویش امر می

 اصل اسالم، رسوم پوسیده قدیم را رواج  بدهند:

 ما برعکس .بکنید درست را مردم روزه و نماز و بروید شما که خواهیمنمی ما .نکنید اشتباه»

 متعصب اشخاص به اما. بدهیم رواج را قدیم رسوم و آداب مذهب، اسم به که خواهیممی

 .(97: 1324)هدایت، «مسلمان دیندار نه داریم احتیاج باورو خوش حسینی و شاخ زنسینه

جامعه روحانیت  وکارکسب و منافع برای بزرگی خطر مردم، شدن نیز آگاه در توپ مرواری

ای برای سوء استفاده از آنان و عامل معرفی شده و اساسا گریه و مراسمات مذهبی، وسیله

 .(54: 1986جهل عمومی ملت معرفی گشته است )هدایت،

 هاآثار و اندیشه ،محمود دولت آبادی .3

است. او در  1310مشهور ایرانی متولد دهم مردادماه سال  نویسنده  محمود دولت آبادی

آباد گذراند و بعد را در دولت تحصیالت ابتدایی ه وروستای دولت آباد سبزوار به دنیا آمد

اش در مشهد با سینما و نمایش آشنا شد. از آن به مشهد رفت. دولت آبادی در زمان زندگی

چهل  ها یعنی حدود دههو در همان سالش به تهران آمد اسینمایی او برای تکمیل دانش

ای در تهران در مجله 1341سال « ته شب»شمسی نوشتن را آغاز کرد. اولین داستان او به نام 

ش بود که دولت آبادی به نوشتن روی آورد و این کار امنتشر شد. بعد از انتشار اولین داستان

« ده داستان بلند دولت آبادی مجموعه  «سپنج امهکارن» .ای دنبال کردرا به صورت حرفه

واقع این  دهه چهل تا نیمه اول دهه پنجاه نوشته شده است. در ؛ساله 15است که در فاصله 

ادبی این نویسنده و سپس رشد و  فعالیت اولیه آثاری است که دوره مجموعه دربرگیرنده

عالوه بر این در کارنامه دولت آبادی آثار . شودرا شامل می 1355تکوین آثار او را تا سال 

سرخ یال و... به چشم  جای خالی سلوچ، بنی آدم، سلوک، آن مادیان ای همچون: قابل توجه
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-ویژگیی ترین اثر دولت آبادی که با نام وی گره خورده، و شناسانندهخورد. اما معروفمی

  باشد.می رمان کلیدر قلم اوست، هنری و محتوایی های منحصر به فرد

ها. دولت آبادی ها و شخصیتت با شاخابه های متعدد از سرگذشتکلیدر رود رمانی اس»

های خراسان ببرد وبا زندگی آدم های را با خود به قلب روستاها و دشت می تواند خواننده

بسیاری آشنا کند؛ دنیایی که فقر، نومیدی وجهل بر آن چیره است. مردمی ژنده پوش و 

-وجودشان ریشه کرده و از آنان آدمها، مردمی که ترسی دیرپا در ها و امنیهاربابان از ترس

متعددی را به هم های طلب ساخته است. دولت آبادی حادثههایی دورو، متقلب و منجی 

کند تا به مرور زندگی این روستا را های گوناگونی را وارد صحنه میآمیزد، شخصیتمی

 «به نمایش در آورد1320هایز زندگی اجتماعی ایرانیان در سالای اشدهکوچک مانند نمونه 

  (. 677: 2ش: ج1377ی،)میرعابدین

زندگی خویش ثبت کرده، وی سرچشمه خالقیت ذهنی و  موردآنچه دولت آبادی در  بنا بر

 داند:های تعزیه میهای تعزیه و رونویسی نسخهقلم خویش را مدیون  ورود به دستهجوشش 

مرحله و میدان بروز این شوق و ذوق هایم آشنایی با تعزیه بود و راه یافتن به عمده ترین »

)چهل تن  «فرسوده بود با خط خوانا. تعزیه و شروع کارم رو نویسی کردن نسخه های کهنه و

(. با این وجود شاهدیم که وی به جای ادای دین و حداقل نوشتن 185: ش1393و فریاد، 

بلکه بارها خواسته یا  ،نه تنها این کار را نکرده های عاشورازشریک داستان بلند در زمینه ا

وی خواندن آثار هدایت را نیز به عنوان عاملی اساسی  ناخواسته متعرض این قضیه شده است.

وقتی آثار هدایت را خواندم، یقین کردم » قلم خویش انگاشته، می نویسد: در رشد اندیشه و

محیطم  ای بین خودم وکه در آثار هدایت، هیچ فاصله سببنویسنده خواهم شد؛ شاید به این 

هایی که در ذهنم اندوخته نمی دیدم و شاید از آن جهت که آثار هدایت به انبوه تجربیات و

 توانند دارای ارزش و اهمیت باشنددامن زدند که تا آن لحظه به فکرم نرسیده بود می 

آغاز فعالیت  ادبی غم آنکه نقطه فت به رتوان گاین اساس می بر .(1ش: 1383)اسحاقیان، 

استعداد نوشتن وی در بستر دولت آبادی در بافت سنتی و مذهبی روستایی شکل گرفته و 

رزشی  چون تعزیه پرورش یافته، متأسفانه  تم پوچ انگارانه و یأس آلود حاکم بر ا هایمراسم
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ر وی ازجمله رمان برخی از آثاهای دولت آبادی نیز نفوذ کرده و های هدایت به نوشتهنوشته

ثیری سوء و ناهنجار که به رغم آگاهی کامل کلیدر را تحت تأثیر خویش قرار داده است. تأ

قع انگاری خارج از دایره وا بات روستاییان دوران حیات وی، گاهیدولت آبادی از مناس

و متعلقات   جمله این مناسبات مقوله عاشورا نگاری در آورده است. ازشده و سر از سیاه

به صورت غیر مستقیم مورد سفانه باشد که متأهم چون تعزیه و تعزیه خوانان می ضمنی آن

 بادی قرار گرفته است.مهری و کج سلیقگی دولت آبی

 در آثار محمود دولت آبادی روند تحریف  و تختئه مقوله عاشورا .3-1

عنوان قسمت اعظمی از ادبیات که به  -ثیر شگرف مقوله تعزیه و تعزیه خوانی  به رغم تأ

بر استعداد هنری دولت آبادی،  وی در موارد بسیاری و به  -باشدعاشوری مورد نظر می

و قیام حسینی نموده است.  رج مطالبی ناصحیح در زمینه عاشوراهای متفاوتی اقدام به دروش

رح مفاهیم های پیش آمده در مسیر طاستخراج و تببین اینگونه شگردها و کشف بدسلیقگی

تواند نویسندگان دیگر را از مضرات سهل انگاری نسبت حسینی در حوزه ادبیات داستانی می

 به این مقوله راه گشا باشد. 

های مرتبط با مقوله عاشوری در آثار دولت نحوه پرداخت شخصیت. 3-1-1

 آبادی

  ست مطرحای که در آثار دولت آبادی به کرات به صورت ناشایاز جمله موضوعات عمده

و قیام حسینی سرو کار  ی است که به نوعی با مقوله عاشوراهایشخصیتاست، موضوع  شده

 هایی مانند مالی تعزیه گردان، سینه زن، منبری و ...اند. شخصیتداشته

رمان کلیدر قیام حسینی در  و آبادی به مقوله عاشورای نمونه سیر پرداختن و ورود دولتبرا

شود. ماه درویش سیدی منبری و روضه آغاز می« ماه درویش» به نام با پرداختن شخصیتی

کرده و اساسا ذکر مصائب اهل بیت و  کسب روزیان است که از طریق پرده خوانی وخ

های شخصیتی وی معرفی وی در این اثر سرپوشی برای کمبودها و کاستیگرداندن پرده به نح

ی سربار نمایش داده که همواره برای از این شخصیت، موجود شده است. وی در این اثر
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برآوردن حاجات مادی خویش به دیگران متکی است. دولت آبادی در صفحات ابتدایی 

فراتر از اصل بی طرفی نویسنده مستقیم وارد تم داستان شده وبا ذکر اوصافی منفی  کلیدر،

 به معرفی این تیپ افراد می پردازد:

ها و خوانها، شبیهمطربای را به اندازه اید هیچ تیرهو جو کنیم، ش در تمام مردم اگر جست»

 . (47: 1: جش1387)دولت آبادی، «دریده نیابیمها حجاب روضه خوان

روابطی در مرحله بعد همین شخصیت روضه خوان و منبری دچار عشقی خالف شرع شده و 

دختر را از خانه برقرار کرده ودر نهایت شبانه  های زن رمانپشت پرده با یکی از شخصیت

 ش با وی را آغاز می کنداپدری فراری داده و بدون عقد و مراسم رسمی زندگی مشترک

 (.87: 1، جهمان)

مصرف کننده موارد بندوبار، های بعدی شخصیت ماه درویش به عنوان فردی بیدر قسمت

بری های پامندر این رمان شخصیت .(644: 2ج )همان:شرب خمر معرفی شده است  مخدر و

ها نآبرای نمونه در مورد یکی از  .اندوصف شده ،عزا نیز اینگونه ناشایست و اهل روضه و

 خوانیم: می

های به هم خورده زودتر از همه بابا گالب آمد. صدای سرفه پیرمردی در حیات برآمد. چشم»

 و ریش و سبیلی مثل نمد داشت.

 « هم بجوشانیش بازهم سیری نداردروضه و عزاست! اگر توی الحمد قل هواهلل آامد! مرده_

 .(626: 2ج )همان:

همین شخصیت چند صفحه جلوتر در این اثر کلی تملق کدخدای تازه به دوران رسیده نزول 

ای به امید آنکه لقمه ؛گویدمیصلی و چپاول مردم برای ارباب است، خور آبادی را که کار ا

 شودانه توسط پسر کدخدا رانده میاری و خفت از در خواما با خ؛ شامی گیرش بیاید نان و یا

 .(641:همان)
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. شوددر آثار وی یافت می فراوان نظیره پردازی منفی پردازی ناشایست واینگونه شخصت

. 19.. دیدار بلوچ: 41و23.گاواره بان: 63و62. روز وشب یوسف: 55و54.ک: سفر صصن)

 .(12و: باشبیر

 سازی منفی در مورد موضوعات عاشورانظیره . 3-1-3

بادی در زمینه درج و طرح مفاهیم مربوط به عاشوری دولت آ مطالب مذکور، با توجه به

های بسیاری مرتکب شده است. از مصادیق این موضوع درج ناصحیح و ناشایست بدسلیقگی

 باشد.می اشیه و بطن وقایع مربوط به عاشورامطالبی در ح

دولت آبادی در مورد پرداخت شخصیت یکی  ،ای نمونه  در داستان بلند آوسنه بابا سبحانبر 

گی  او را با میل شدید وی ، بازه زمانی مربوط به دیوان«سیبم»از عناصر اصلی این داستان؛ 

سازی ن مقوله می تواند به نوعی  نظیرهکند. ایبه سمت سینه زنی و عزای حسینی همراه می

 نجامد.ادر ذهن مخاطب بی امام حسین )ع(زنجیر زنی  نگی مجلس عزا وجنون و دیوا

امیدی به سبحان با یک دنیا نا خواهد. باباش را میازنیهای سینهمسیب حکم کرد که رخت»

 مسیب را بیرون های صالح، پیراهن سیاهرا به هم ریخت و از زیر رخت سر صندوق رفت، آن

و بابا سبحان  خوانی کردشروع به نوحه حیات به چرخ آمد وه او پوشاند. مسیب دور ورد و بآ

 .(117ش: 1383)دولت آبادی، داد کنار پاگرد در حیات نشست و گریه را سر

اورا به کربال  ؛ این دردها خود حضرت عباس است. صبر کن راه کربال باز شود شفا دهنده

 .(123همان: ) ببر

مد....مسیب آمثل زالو می کشید ورا روی راه میش اکمی دورتر از بابا سبحان به ذلت بدن»

ش پر ات و سر و رویریخاش کف سفیدی بیرون میراه نزدیک شد. از گوشه لببه شاه

هایش از عرق و خاک بود. پیراهن سیاه سینه زنی به تنش ریز ریز شده و سر دوش خاکستر

بلند  ،نجا که قوت داشتاش را تا آهای کلفت و سنگینپینه بسته بود. او همچنان دست
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 «شدستش با پوست و خون از جا کنده میچسباند و کف داش میکرد و شوق روی سینهمی

 .(147-146: )همان

توسط روضه امام حسین )ع(  برپایی جلسه شود،مشاهده میکه در رمان کلیدر نیز همچنان

های یکی از شخصیتعفتی همچون ماه درویش، با تجاوز و بی آدم منحرف و معلوم الحالی

مان کلیدر در زیر مرد داستان به زن روضه خوان نامبرده، همراه شده است. در این بخش از ر

سر جوان عفتی پو زن ماه درویش مورد بیای که جلسه عزا برپا شده، شیرزمین همان خانه

 گیرد.کدخدا قرار می بار بی بند و ران وهوس

بال قبایش را به روی زانوها  درویش روی صندلی جابجاشد وماه  ،های پیاپیدر پناه صلوات»

درهم شکسته شیدا، نگاه از چهره  :آغاز کرد روضه را ها را بر هم خواباند وپلک کشاند و

ها خود را آرام ازپله ماه درویش برداشت. ازدم ایوان گذشت و های به گودی نشستهوچشم

ویش . شیدا بیش ازآن چه گوش به ناله ماه درزیرزمین ایستاد لغزاند وکناری، بیخ در فرو

 :داشت داشته باشد، هوش به شیرو

شیرو به خانه نرفته است؟ البدمانده تا ماه درویش روضه راتمام کند و باهم بروند. اما  چرا»

 «؟را درزیرزمین قایم کرده است شیرواگرچنین است ، پس چرا خود

تاریکی گم شده بود، اما تیزکرد. شیرو در نگاه زیرزمین گذشت و در شیدا برگشت وازکنار

 . شد حس کردهایش را میصدای نفس

 آواز ماه درویش، کم کم داشت بلند میشد. ماه درویش داخل مصیبت شده بود. شیدا

 برخاست وگفت:

 شود. تومی تردارد ضایع روز خورند همچون مردیست. ماه درویش هر زنی مثل تو بیش از-

 شته باشی وگرنه حیف میشوی. هنوزجوانی.... باید هوای خودت رادا

. ماه درویش، درغم به رود. شیدا پیش سینه زن راست شدبیرون ب به سوی درآمد تا شیرو

 نالید . می میدان رفتن علی اکبر
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 های اوسرشانه زن کرد و سپر نگذاشت. سینه را شیدابگذرد. شیدا شیرو رفت تا از کنارشانه

 :را گرفت

 خوش نداری بوسی ازبناگوشت به من بدهی ؟ -

 بیرون کشید وگفت:  های شیدارا ازدست شیروخود

 نعره می کشم! -

داخت وتنگ حمله برد  و درسکنج زیرزمین، چسپیده به دارقالی، اورا گیران شیدا به شیرو 

ماالند  های رسیده شیروسمج، پوزه میان پستانای درخودگرفت وچون گوساله

ودرکشمکشی فروخورده، توانست زیرگلو و بناگوش زن را ببوید وتن او را برتن خود 

 بفشارد.

 صدای ماه درویش بار دیگر بلندشد:

رود. کاکل علی اکبر قرق به خون...پدر، علی را از روی حسین باالی سر علی اکبر، می

 دهد:کند. جلوی ذوالجناح قرارش میخاک بلند می

به خیمه که علی اکبرمن. آی ام لیال بیا نوجوانت را پس بگیر! بیا وببین! ای... به چه رو روم 

 بیا! بیا!

 علی جان، علی جان...

: 2 ش:1387)دولت آبادی،  «علی جان،... همه دم به دم ماه درویش داده بودند: علی جان،

644-647). 

با زن میزبان و باز روستا نیز شاهدیم عشق بازی معلم هوس« راز خم چمب»در داستان بلند 

همراه شده و با  امام حسین )ع(با ایام سوگواری  عفتی وی با زن صاحب خانه،ت و بیخیان

شاهد تکرار نازیبای ورود دولت  ،های  شرب خمر معلم بی عفت در این ایاموصف لحظه

 (.78، 65، 39: 1383)همو، هستیم  شوراآبادی به مقوله عا
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تم ارتش ستم شاهی و ضرب و شتم مردم عادی یک روستا یا به عنوان مثال داستان ظلم و س

افتد. در این صحنه توسط آنان در جرایان سربازگیری، در محوطه یک حسینه اتفاق می

ان در همین شوند که صراحتا از فتق شدن و... آنپیرمردهای روستا چنان ضرب و شتم می

 .(41 -34: 1383همو، ) شودمکان مقدس یاد می

 نتیجه 

نهضت حسینی )ع( و واقعه عاشوری همواره مورد توجه بسیاری از نویسندگان حوزه  مقوله

ادبیات داستانی از جمله صادق هدایت و محمود دولت آبادی بوده است. افرادی چون صادق 

های تجدد و گذر از سنت پرستانه، همچنین به بهانههای وطنگرایش هدایت که به بهانه

های حرمتی قرار داده، در نوشتهش عاشورا را مورد هتاکی و بیبخحیات پوسیده، حماسه

 خویش به بدگویی از امام حسین )ع( و مقوله عاشورا پرداخته است. 

دولت آبادی نه به صورت مستقیم، همچنین نه بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و مشخص، 

ده، در بستر ادبیات داستانی مطالبی ناکارآمد و نادرست را در زمینه عاشورا در قالبی نسنجی

ارائه داده که نشأت گرفته از محدودیت آگاهی وی  در زمینه جایگاه و نقش ارزشی عاشورا 

 در حیات جامعه ایرانی است.

های حساس رود که وی، نفوذ به الیهبا نگاهی به مجموعه آثار دولت آبادی احتمال می

لت کاری خویش برگزیده، و برخی زندگی عامیانه جامعه هدف خویش را به عنوان رسا

ها و گیری در برابر اندیشههای موجود در آثار وی، بر خالف اینکه در قالب جبههبدسلیقگی

 های اسالمی پدیدار شده است، ریشه در این نوع نگاه وی به عالم پیرامون دارد.  ارزش
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