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 اندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسیتلخ
 پوردکتر قدرت قاسمی                                             

 علمی دانشگاه شهید چمران اهواز هیئتعضو 

 فاطمه مصطفایی کرملکی                                        

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده 

اندیشی هم به معنای توجه ویژه تلخ. شودهای کوتاه معاصر فارسی پرداخته میدر داستان« اندیشیتلخ»به موضوع  در این مقاله

مایۀ بسیاری از درون. ها بر این مبناستبار دیدن مسائل و تفسیر آنانگیز است و هم به معنای ناگوار و غمها و مسائلِ غمبه رنج

این نوع مضامین در . هاستهایی از حیات تیره و تار زندگی و شخصیتها و جلوهر بازنمایی جنبههای کوتاه معاصر مبتنی بداستان

اندیشی در داستان کوتاه معاصر گیریِ تلخهای شکلادبیات کهن فارسی در این حجم وسیع سابق نداشته است؛ بنابراین زمینه

اجتماعی ایران پس از ـست و هم تحت تأثیر اوضاع و احوال تاریخیزمین اای مغربفارسی هم متأثر از ادبیات و گفتمانِ اندیشه

های کوتاهِ نویسندگانی همچون هدایت، چوبک، علوی، ساعدی، صادقی و گلشیری در داستان. مشروطه و سلطۀ حکومت پهلوی

طلبی خواهی، مبارزها مبتنی بر آرمانبینانه یاندیشانه و ناامیدانه از جهان است و نه نگرش خوشای، نگرش تلخمایهوجه غالبِ درون

تنهایی، . 2اندیشی و نگاه منفی به زندگی؛ مرگ. 4: اندها بررسی شدهاندیشی با این عنواندر این مقاله، مصادیق تلخ. اندیشیو مثبت

اصر فرهنگ بومی و نگاه منفی به عن. 3نمایش تصویر کامالً تاریک از مردم؛ . 1شکست، سرخوردگی و پوچی . 9ترس و طردشدگی؛ 

 . سنتی

 .داستان کوتاه فارسی، هدایت، چوبک، ساعدی تلخ اندیشی،: هالیدواژهک

 

 مقدمه 

مایه و هایی که در ادبیات معاصر فارسی ایجاد شد صرفاً محدود به تغییرات ساختاری و شکلی نیست، بلکه دروندگرگونی

های گوناگونی از جهان و ذهن خود ها و جلوهران معاصر به بازنمایی جنبهمحتوای آثار هم تغییر کرد و بنابراین نویسندگان و شاع

ایِ مسلط داستان کوتاه معاصر، مایهگیریِ دورنجهت. ها، نمایش سویۀ اندوهبار زندگی استپرداختند؛ یکی از از این نوع نگرش

 .    نامیمیشی میاندترسیم ابعاد و زوایای تیره و تلخ زندگی است که در این پژوهش آن را تلخ
بار دیدن انگیز و دردآور است و هم به معنای ناگوار و غمها و مسائل غماندیشی هم به معنای توجه ویژه به رنجاصطالح تلخ     

توان گفت در این نگاه، می. دارد مشابهت و قرابت( cynicism)اندیشی با مفهوم بدبینی تلخ. ها بر این مبنامسائل و تفسیر آن

های گوناگون بیشتر به اندیش، یا کسی است که در مواجهه با موقعیتها اصالت دارند؛ بنابراین تلخها و زشتیها، ناگواریتلخی

نگرد یا اساساً نگاهی منفی به قضایا دارد، یعنی موارد عادی، معمولی و حتی خوشایند نیز در نظر ها و مسائل آزاردهنده میناگواری

اثر صادق هدایت « ل.ل.گ.س»البته هر دو جنبۀ این تعریف نیز قابل جمع است؛ داستان . کنندو آزاردهنده جلوه میاو تلخ و ناگوار 

اندیشی های بسیاری بوده است؛ تلخها و تجربهادبیات داستانی، از ابتدای حیاتش تا امروز بازتاب افکار، نگرش. نمونۀ این نگرش است

مرگ، بیان ترس و سردرگمی، : اندیشانه عبارتند ازهای تلخبرخی مضامین داستان. به شمار آوردها توان یکی از این نگرشرا می

زندگی، « لحظات پراوجِ»های کوتاه معاصر فارسی ما شاهد بنابراین دراین دسته از داستان. ناکامی، خیانت و تأکید بر تنهایی افراد

 .  گرایی نیستیم، شادی و سرزندگی و آرمانآمدها، عشقِ متعالیها با پیشمبارزۀ حماسیِ شخصیت

کوتاه، با  اندیشی مواجه هستیم که در داستانسابقه تلخدر ادبیات داستانی معاصر فارسی با یک موج بی ازچشم اندازی کلی،       

-اندیشی بیموج تلخ این. شوددار تبدیل میآغاز و به نگرشی ادامه. ش4913صادق هدایت در  زنده به گورچاپ مجموعه داستان 

با توجه به پیشینۀ ادبی سرزمین ما آیا داستان امروز پیوند خود را با »:حسن میرعابدینی، در پاسخ به این سؤال که . سابقه است

، گسست پیوندهای های چهره نکردن ادبیات امروز ما در جهانو شاید یکی از علت. نه»: گویدمی« ادبیات کهن حفظ کرده است؟

های کهن ادب فارسی، مثبت و در برابر نگرش غالب در اکثر داستان(. 41: 4943میرعابدینی، )« مان استادبیات کالسیکآن با 
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، غالباً (هاییالبته با شدت و ضعف)های کهن در داستان». های زندگی انسان، خوشبینانه و امیدوارانه بوده استها و تلخیرنج

اساساً در ادبیات کهن (. 14: 4944میرکیانی، )« ها به زندگی دارندهیم زندگی و نگاهی که آدمزیباست؛ فلسفۀ زندگی، مفا...زندگی

های داستانی و قصه های کهن ادب نگاه انسان بیشتر به آسمان و ماورالطبیعه بوده است از این روی در هیچ دوره ای، در روایت

گیری آن به لط نبوده است و کمتر می توان داستانی یافت که جهتاندیشی یا نگاه منفی و بدبینانۀ صرف گرایش مسفارسی، تلخ

 .های انسان باشدها و رنجمسائل، بدبینانه و  صرفاً نمایش برجستۀ تلخکامی

ها بخشی از یادآوری این نکته ضروری است که هر داستان انتقادیی لزوماً تلخ اندیشانه نیست چه اینکه در نگاه انتقادی، تلخی     

اندیشانه، جامعه و زندگی و بسیاری مفاهیم دیگر اساساً و زندگی است که باید مورد توجه قرار گیرند، اما در نگرش تلخ جامعه

-های انتقادی در داستاننویسندگان داستان. هاستها و بدیها هستند و گاه در نگرشی بدبینانه، اصالت با زشتینمایش تلخی

پردازند اما، فضای کلی داستان صرفاً بر موضوعات تلخ و ناگوار نیست، بنابراین انتقال ها میبسامانیها و ناها، بحرانهایشان به تلخی

آثارش  در این میان جالل آل احمد از نویسندگانی است که وجه انتقادی. کنداندیشی را به مخاطب القا نمیموضوع انتقادی، تلخ

ابراهیم گلستان نیز از جمله نویسندگانی است . خوردها به چشم میندرت در آناندیشی به تر است حال آنکه نمودهای تلخپررنگ

اش اندیشانههای تلخاش نسبت به روایتهایش، کفۀ آثار انتقادیدر داستان به دلیل وجود تعادل نسبی میان عناصر خیر و شرکه 

هایشان فقر و زندگی یمین دانشور وجه اصلی روایتبرخی نویسندگان همچون س. آذر ماه آخرِ پاییزتر است، به ویژه در سنگین

های محمدِ ، همچنین است روایت«تیله شکسته»اندیشانه ندارند؛ مانند داستان نابسامان و سخت مردم است، اما  رویکرد تلخ

از محمد گر های دیبازنشستگی و داستاناز درویشیان و  فصل نانتوان به اشرف درویشیان؛ برای نمونه میمحمدعلی و علی

هاست؛ مانند مایۀ طنز وجه اصلی آنهای کوتاه معدودی نیز هستند که رویکرد مثبت و گاهی درونداستان. محمدعلی اشاره کرد

از جالل آل « عکاس با معرفت»از مهشید امیرشاهی و « خانوادۀ آیندۀ داداش »و « شود نوۀ عمۀ این آقاپدربزرگ من می»، «پارتی»

 .احمد

 

 کوتاه معاصر فارسی گیریِ تلخ اندیشی در داستانی شکلهازمینه

های فرهنگی آثار مایهنویسی معاصر فارسی، محصول سیر طبیعی و تاریخی دروناندیشی در داستانبه گمان ما موج تلخ

گیری فکری، ن جهتبه نظر می رسد ای.  داستانی فارسی که در حکایات و قصه های و تمثیل های گذشته نمو یافته اند، نبوده است

-ها و مکاتب ادبی سدۀ اخیر مغرب زمین است؛ زمینههم متاثر از فضای سیاسی و اجتماعی ایران و هم در نتیجه آشنایی با اندیشه

 : کوتاه معاصر فارسی در دو سطح قابل بررسی است اندیشی در داستانهای تلخ

 و سیاسی؛ سطح تاریخی، اجتماعی( الف

 .ایسطح اندیشه( ب 

 های تاریخی، اجتماعی و سیاسیزمینه( الف

ایران در هفتصد سال اخیر در دو دوره تاریخی با تمدن مغرب زمین مواجه  شده است؛ دوره نخست در روزگار صفویان بود و 

بلکه ابعاد  پذیرد،نفوذ غرب در این دوره، تنها در مسائل نظامی و اقتصادی پایان نمی. های ایران و روسباردیگر در اثنای جنگ

ی تاریخی، غربِ مدرن با استقبال در آن دوره. گیردهای سیاسی و اجتماعی را نیز در بر میای جنبهدیگری از جمله فرهنگ و پاره

های فنی مجموعه این افراد پس از دیدن دنیای غرب و به ویژه پیشرفت. شودای از سوی برخی طبقات جامعه ایران مواجه میویژه

های سیاسی و فکری نوشتند که در مجموع ترکیبی از تعریف و تمجید، با بیان نامه، سیاحتنامه و دستورالعملمه، حیرتسفرنا»آن، 

های غربیان از جمله ها باید ترجمه آثار و نوشتهبر این(. 93: 4943امیری،)« های باور نکردنی غرب و روح برتر آن بودپیشرفت

 .های کوتاه و غیره را افزودانهای ادبی مانند رمان و داستنمونه
های کوتاه را به طور خالصه بیان شدن اولین داستانفکری تا نوشتهاندیشی از مقطع ظهور روشنهای تاریخی تلختوان زمینهمی     

دست به کار  ویسی،نها که به زودی مترجمان خود نیز برای طبع آزمایی، و در آغاز با رمانکرد تأثیر ترجمۀ آثار غربی و محتوای آن

ای از طبقات جامعه بود، نگرش بدبینانه به کارکرد اندیشی در ذهنیت پارهیکی از نقاطی که مقوم تلخ(. 43: 4949قیصری،)شدند 

های بومی در رفع مشکالت پیش روی جامعه بود؛ به عبارت دیگر اعتماد بیش از حد به الگوی بیرونی و افراط در  توجه به مؤلفه
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گیر کفایتی پادشاهان گریبانها که بر اثر اقدامات استعماری بیگانگان و بینابسامانی .های فنی و تمدنی و تفسیر مثبت آنپیشرفت

ای که در پیچ وخم حوادث ها به عالوه غبار جهل و خرافهاین مشکالت و نابسامانی. افزوداندیشی میجامعه بود نیز بر شدتِ این تلخ

کشید، از طرف های اجتماعی و رفتاری را به دنبال میای زشتیافراد جامعه سایه افکنده بود و پاره تاریخی بر ذهنیت برخی

 . شدهای فرهنگ داخلی گذاشته روشنفکران، عموماً به حساب ناکارآمدی شاخصه

به وقوع پیوست و پس از جنبش تنباکو انقالب مشروطه با کمک مردم و هدایت و حمایت برخی روحانیان و روشنفکران       

های حاکمیت سرنیزه و زور دوران شفاف عصر مشروطیت به سال»هایی را برای جامعه ایران به ارمغان آورد، اما چند سال بعد آزادی

، (الف)نجفی)« گر کردرضاخانی گره و پیوند خورد و فصلی نامطبوع از اتحاد و یگانگی مدرنیسم و استبداد را برای ایرانیان جلوه

هایشان بازتاب گسترده دارد، گاهی روایتگر همین فضای اندیشی در داستانهای بعد تلخبرخی از نویسندگان که سال(.  96: 4943

 . پس از مشروطه و روزگار پهلوی اول هستند

ان از دست رفته هایشزدند، چون انگیزهنیز برخی از روشنفکران از مقاومت سر باز  4992مرداد  24در هنگامۀ پس از کودتای       

شوند که یا چنان سرخورده می»نویسان متأثر از این طیف داستان(. 411: 4944تسلیمی،)بود  گرایی جانشین آن شدهبود و پوچ

پردازند یا هر دو سوی چنین فضایی در آثارشان روانی میـیابد یا به تصویر مسائل شخصیتلخی و بدبینی در آثارشان بازتاب می

بیان »برخی روشنفکران « فکر بدبین و زبان گزنده و زنندۀ»جالل آل احمد نیز معتقد است (. 421: 4944فلکی،)« ابدینمود می

از این پس تثبیت حاکمیت استبدادی رژیم پهلوی و نمایان شدن ذات  (.949: 4946آل احمد،)هاست آن« ریای درد و ناکامیبی

-حاصل و تواناضطراب دوران و جستجوی بی»تر کرد و اندیش را نیز افسردهدگان تلخهای اجتماعی، نویسنسرکوبگر آن و نابسامانی

گیری خفقان احساس پوچی و بیهودگی بر روشنفکران غلبه با اوج. فرسا در قالب آثاری ملهم از رمانتیسمی بدبینانه به نمایش درآمد

به نظر شهریار (. 246: 4944میرعابدینی، )« دگی دادجای خود را به نوعی سرخور 4921-91های زدگی سالهیجان... کرد و 

انگاری در توصیف اندیشی شدید و سیاهمبتال به تلخ»: هاستویژگی خورشیدی دارای این 4911زرشناس ادبیات داستانی پس از 

که این سوم آن. وس استآلود و مأیدار سوررئالیسم مرگهای رئالیستی به عنوان وجه غالب و گرایش داعیهدوم دارای گرایش. است

گرایی و مدرنیته است، اما از هر نوع حس مبارزه جویی، آرمانشبهگر نحوی ناخشنودی و تباهی ناشی از ها اگرچه توصیفداستان

 (. 94: 4944زرشناس،)رویکرد زاینده و معنوی تهی است 

ی اندیشی با مجموعههای تلخا زمان نگارش اولین نمونهنوشت، ت 4911های کوتاه را در زاده اولین داستاناز زمانی که جمال     

های خود را توان گفت داستان کوتاه فارسی اولین قدمصادق هدایت، فاصلۀ چندانی نیست؛ به عبارت دیگر می( 4913) زنده به گور

نسل اول نویسندگانی همچون . دشوندارد و پس از او، بزرگ علوی و صادق چوبک نیز وارد این عرصه میاندیشی بر میدر وادی تلخ

مدرنِ ایران های کوتاهشان وجود دارد، از نظر مبانی فکری هم متأثر از جریان روشنفکری شبهاندیشی در داستانهدایت که تلخ

یدی برخی معتقدند تأثیر جریانات ادبی فرانسه موجب شده است تا هدایت با د. اندیشی در ادبیات داستانی غربهستند و هم از تلخ

زده، تنها و سرخورده با نارسائی گیر، غربتدست به خلق قهرمانانی بدبین، حساس، گوشه»بدبینانه به وقایع اجتماعی بنگرد و 

تأثیر رمانتیسم بدبینانۀ ادبیات آلمان در  کردۀ آلمان است،علوی تحصیل»همچنین  (.46: 4944سلیمانی،)بزند « جسمانی و روانی

هایش پرداخته است که به نظر ، به طرح روایت، صادق چوبک نیز با نگاهی گاه تیره(46: 4944لیمانی،س)« آثار وی مشهود است

 (. 14: 4949زرشناس،)فرویدی ادبیات غرب دارد ـهای ناتورالیستیرسد این امر، ریشه در تأثیرپذیری او از نگرشمی

و اندکی پس از آن  4934شود و تا سال آغاز می 11ی باً از اوایل دههاندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسی تقریموج دوم تلخ      

توان به تأثیرپذیری احمد برای نمونه می. انداندیشی تأثیر پذیرفتهاین نویسندگان نخست از آثار داستانی موج اول تلخ. یابدادامه می

ها ای فکری روشنفکری و شبه مدرنیته ایران که سالدوم تأثیرپذیری از فض(. 366: همان)محمود از هدایت و چوبک اشاره کرد 

های بیش از همه تحت تأثیر اندیشه»شروع به انتشار آثارش کرد  4911برخی معتقدند نسل جوانی که از دهۀ . پیش آغاز شده بود

اره کرد، مثالً اثرگذاری های متعددی اشتوان به نمونهدر این زمینه می(. 244: 4944تسلیمی، )« ها و جهان معاصر بودتلخ فلسفه

های هوشنگ گلشیری و عدنان گریه بر داستانهای بهرام صادقی و تأثیر ویلیام فاکنر و نویسندگانی چون آلن روبکافکا بر داستان

و  642و  364: 4944و میرعابدینی،  44: 4944زرشناس، )های احمد محمود ای از روایتغریفی، و تأثیر ماکسیم گورکی بر پاره

 (. 424و  644
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 اندیشی در مکاتب فلسفی و ادبیهای فکریِ تلخزمینه( ب

بدبینانه به زندگی اساس فلسفه کلبیان نگاه. گردد، برمی(قرن چهارم قبل از میالد)اندیشی در غرب به مکتب کلبیه پیشینۀ تلخ

توجهی به دستاوردهای تمدن به دست و بی در این نگرش، سعادت تنها با پیروی از طبیعت. اجتماعی و تمام قراردادهای آن است

خرابی و (. 444: 4944اوپی ارمسن،)« پدیدآورندۀ خودبسندگی و برسازندۀ فضیلت است»آید، چراکه زندگی به روال طبیعت، می

بوجود  های میان اسپارت و آتن یا اسپارت و تبسشهرِ یونانی که در پی وقوع جنگهای فراوان، مانند جنگآشفتگی ساختار دولت

موجب شده بود تا در اندیشۀ برخی فالسفۀ آن دوره، نوعی شورش در برابر وضع موجود و ( 24: 4943پاپکین و استرول، )آمده بود 

داند می« اعتراض برظلم و فساد نیرومندان»برتراند راسل نیز غرض کلبیان را . اعتراض به امتیازات مصنوعی جامعه به وجود بیاید

 .  (194: 4914راسل،)
-اندیشانه، تصویری نیستهاپس از کلبیون، اندیشۀ بشر غربی، قدم به عصر اضطراب گذاشت و با رویکردی منفی و تلخقرن      

ها از جمله ادبیات داستانی خود را نشان انگارانه به همراه یأسی خردکننده و ویرانگر پیش چشم ترسیم نمود که در بسیاری از زمینه

مدرنیته عنوانی برای . ی مدرنیته جستجو کردگیری را باید در عصر روشنگری و مبانیِ اندیشهی این جهتهای فکرزمینه. داد

سرآغاز و بنیاد عصر مدرن در فرهنگ و تاریخ اروپا و »فرهنگ و تمدن غربِ مدرن است و عصر روشنگری به تعبیر ارنست ترولش 

فکری در روشن: گویدبومر میلوفان. است( 162: 4943بومر،لوفان)« مانی گسست از فرهنگ مذهبی و کلیسایی حاکم تا آن زنقطه

همان، )بود « قید مذهب»و رها شدن از « ناپذیر اندیشه و فرهنگ غربیکردن عمیق و بازگشتبه معنای دنیوی»دوران مدرن، 

دهند و این شک به ورد پرسش قرار میسدۀ نوزدهم، عصری است که روشنفکران، با تردید در مبانی روشنگری، مدرنیته را م(. 163

 (.331: همان)برد فرو می« گراییباتالق نسبی»ها را در تعبیر لوفان بومر، آن

در اندیشۀ شوپنهاور، زندگی انسان . یابدهای فیلسوفانی همچون شوپنهاور و نیچه نمود میای بارز در اندیشهاندیشی به گونهتلخ       

و »ی شرّند هایی که سرچشمهناپذیر آدمی دارد؛ خواستههای سیریرنج و بدبختی که ریشه در خواسته. سراسر رنج و بدبختی است

به گفتۀ کاپلستون شوپنهاور اساساً زندگی را (. 244: 4964کاپلستون،)« خود را به صورت خودپرستی، خودبنیادی، نفرت و ستیز

زندگی را باید نفی کرد نه »شود؛ بنابراین نج و مرگ پرداخته میاش با رداند که کفارهجنایت و نخستین گناه انسان می

-نیست(. 244: همان)«عالیترین عمل اخالقی خودکشی است»و در نهایت این که برای گریز از شر زندگی ( 241: همان)«تأیید

فردریک کاپلستون . سان و زندگی استاندیشانه نیچه به انمعنایی زندگی، شاخصۀ اصلی رویکرد تلخانگاری و بیانگاریِ ویرانگر، پوچ

برای این بحران « شدیراه برون»داند که فلسفۀ او هیچ انگیز از بحران معنوی بشر غربی میای غمزندگانی و اندیشۀ نیچه را نمونه

ناپذیر تحمل زندگی در اندیشۀ نیچه معنایش را از دست داده است و به مفهومی هولناک، تراژیک و(. 113: همان)دهد ارائه نمی

 . تبدیل شده است

ها نهفته ساخت آثار مربوط به آناندیشانه و ناامیدانه در ژرفهای تلخرئالیسم و ناتورالیسم دو مکتب ادبی هستند که نگرش       

که نویسنده  اساساً رئالیسم ادبی مدعی بود». های زندگی اجتماعی کردندنویسان رئالیست، آثار خود را متوجه زشتیداستان. است

مکتب (. 62: 4943زرشناس،)     «ها بپردازدجهت ارتقای آگاهی مردم وظیفه دارد که به ترسیم و توصیف مظالم و انحرافات و زشتی

عمالً یک اثر »ها دانند که در سیر ترسیم و توصیف انحرافات و زشتیناتورالیسم را برخی دنبالۀ رئالیسم و نوع افراطی آن می

-شخصیت(. 69: همان)« بدل نمود... های بیمارگونه و زشت و سادیستیک نویسندگان بافیبه بستری جهت ارضاء خیالداستانی را 

ترین طبقۀ جامعه سواد یا کم سواد از اقشار تحتانی طبقۀ متوسط و یا از پایینعمدتاً افرادی بی»های ناتورالیستی های داستان

ها، ها، تبهکاران، فواحش و منحرفان، آس و پاساند و یا جزو قاتلنان محروم و فقرزدهنشیها یا جزو حاشیهاین شخصیت. هستند

 (.916: 4943پاینده، )های واگیردار یا درمان ناشدنی ها و مبتالیان به بیماریخانمانبی

نویسان معاصر فارسی اثر تانهای تاریخی و فکری یادشده مستقیم و غیر مستقیم بر داسزمینهبنابراین، به نظر می رسد پیش      

 .نهاده باشند
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 اندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسیمصادیق تلخ

اندیشی و نگاه منفی به مرگ( الف: بندی کردعنوان دسته توان در پنجاندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسی را میمصادیق تلخ     

نگاه ( هنمایش تصویر کامالً تاریک از مردم،  ( درخوردگی و پوچی شکست، یأس، س( جتنهایی، ترس و طردشدگی ( بزندگی 

 .این عناصر ممکن است در یک داستان خاص با هم تداخل هم داشته باشند. منفی به کارکرد عناصر فرهنگ بومی و سنتی

 
 اندیشی و نگاه منفی به زندگیمرگ( الف

اندیشانه،گاهی های تلخزندگی در داستان. اندیشی عجین استبا مرگای های کوتاه معاصر، به طور ویژهاندیشی در داستانتلخ

زندگی به »: آوری است که معنای خود را از دست داده است، همان نگرشی که نیچه هم بیان کردهتصویرِ تکراری، یکنواخت و مالل

از اندوه، از بیزاری از زندگی، از نپذیرفتن  آوایی آکنده از شک،ـشنیده شده است... جا همین آوا همیشه و همه... ارزد هیچ نمی

های بافیاست، که ادبیات را از فلسفهترین مشغلۀ ذهنی روشنفکران نسل شکست اندیشی اصلیمرگ(. 491: 4944نیچه، )« زندگی

 (.94: 4944میرعابدینی، )کند بدبینانه آکنده می

های مواجهه با مرگ را تجربه کرد و تا او که لحظه. فارسی دانستاندیشی در داستان معاصر دار مرگتوان سردمهدایت را می

-شخصیت»محمود فلکی معتقد است . داشت تا به این تجربه بپردازندهای آثارش را نیز وا میآخر عمر با آن درگیر بود، شخصیت

ست پاره پاره در برزخ سنت توانمند کنند؛ زیرا من او شکل نایافته است، منی اهای هدایت در سوی تحقیر یا نابودی من حرکت می

دارد تا نگرش منفی به زندگی، شخصیت اصلی را وامی« به گور زنده»در داستان (. 414: 4944فلکی، )« و مدرنیتۀ ابتدایی ِ وارداتی

(. 14: 4944تسلیمی، )« چرخدترجیحاً بر محور مرگ می»های او داستان« تز و فکر اصلی». مدام در پی راهی برای خودکشی باشد

هدایت »: گویدعلی تسلیمی می. شودهای او بازتولید می، اولین داستان کوتاه هدایت، دائماً در اغلب روایت«زنده به گور»درونمایۀ 

 (. 31: همان)« تواند از پس موتیفی به نام خودکشی برآیدهایی که در خودکشی دارد، بهتر میبه خاطر تجربه

. توان از آن رهایی پیدا کردها بیشتر شبیه نفرینی است که تنها با مرگ میدگی در این داستاندر نمایی ناتورالیستی، زن

-تسلیم می( نبودگی)زنند و نهایتاً به عدم ها در کثافت دست و پا میمعنایی است که طی آن، انسانانگیز و بیزندگی داستان غم»

شود که خودکشی شود و معلوم میانبار پیدا مینی با همین نام، در آبنعش آبجی خانم در داستا(. 911: 4943پاینده، )« شوند

راه حل : گویداندیشانه مینگرش تلخ(. 31: 4913هدایت، )« دانستبهره میهای این دنیا خودش را بیاز خوشی»کرده است چون 

برای انتقام از خجسته « هاورتکص»منوچهر در . کند، اودت خودکشی می«آئینه شکسته»در . همه چیز، مرگ و نابودی است

احمد و خواهرش مورد . وجود دارد« چنگال»همین طرح داستانی در . کشدگیرد و البته خودش را نیز با او میتصمیم به قتل او می

: 4944هدایت، )« ها را در حیاط پهلوی حوض پیدا کردندصبح مردۀ هر دو آن»خواهند فرار کنند، اما آزار پدرشان هستند و می

ها هر نوع زندگی مردود است و در این داستان. هاست، مرگ زمینه اصلی و قهرمان نهایی اغلب روایتسایه و روشندر (. 444

گریز از عشق و دعوت به خودکشی، به »به عبارتی . ای که باشد، منتفی استترجیح زندگی بر مرگ، به هر سبکی و با هر فلسفه

اندیشی در داستان تلخ(. 4944:416میرعابدینی، )« بخشداندیشانه میانگیز و مرگفطنینی خو روشنسایههای داستان

آید؛ به عبارت دیگر، زندگی ذاتاً ها بیرون میروایت بدبینانۀ دیگری از زندگی است که از دل خوشبختی و آسایش آدم« ل.ل.گ.س»

بر چهره تلخ و مشمئزکنندۀ زندگی  سگ ولگردی مجموعه. های داستان حتی از خوشی خود نیز ناخشنودندتلخ است، بنابراین آدم

جا و همه  ها از همهها و نابسامانیهای داستان در منجالبی به اسم زندگیِ بیهوده است و ناگواریمتمرکز است؛ تقالی شخصیت

گذارد؛ داستان می، نام مرگ خودخواسته را بر شکل زندگی شخصیت اصلی «تاریکخانه»راوی . ریزدها میکس بر سر آن

« کندلذت لحظۀ خوشبختی را به کمک خودکشی حفظ و تثبیت می« تاریکخانه»احوال داستان مرد عجیب»: گویدمیرعابدینی می

 (. 242: 4944میرعابدینی، )

ناگوار از آن و ای کامالً تلخ و های کوتاه صادق هدایت از نظرنگاه منفی به زندگی، ترسیم چهرهاندیشی در داستانبه هرحال تلخ

اندیشانه، از اولین داستان تا آخرین، تقریباً خط سیر ثابتی دارد؛ زندگی ها و رویکرد کامالً مرگها و تاریکیتمرکز بر بیان زشتی

های آن و رهایی از این کند و مرگ و خودکشی و نابودی تنها راه گریز از تلخیبالذات منفی است و زشتی از درون آن فوران می

 . قت یا موهوم استحقی
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ی این دوره، که متأثر از صادق هدایت نیز هست در دو مجموعه داستان های بزرگ علوی، دیگر نویسندهاندیشی در داستانتلخ

« ای پیدا کرده بودمرگ قربانی تازه»شود که جا آغاز می، از این«قربانی»داستان .. خوردبیشتر به چشم می هانامهو  چمدان

-اجاره». اند و مجبورند دست و پا بزنندافتاده( 494: همان)« زیر یوغ شکنجۀ زندگی»ها آدم« رقص مرگ»در (. 29 :4944علوی)

و از آن ( 63: 4934علوی،)« کردتمام اتاق چکه می»ای که بار مسیب با همسر و دخترش است، در خانهزندگی فالکت« خانه

یک زن »در داستان . زنددی آخرین صفحۀ سرنوشت تلخ و محتوم خانواده را رقم میدر پایان مرگ و نابو(. همان)« باریدنکبت می»

« پس از یک سال و چند ماه شوهرداری... دختری که به میل خودش شوهر کرده و یک قدم انقالبی برداشته بود، »، «خوشبخت

کند بار باغبانی که دخترش سعی میدگی رقتزن. خانه استکامالً شبیه به اجاره« دزاشوب»داستان . کندخودکشی می( 411:همان)

یکی دو روز بعد نعش او را در امامزاده قاسم زیر »: خوانیم کهاز سرنوشت شوم و حتمی خود پا را بیرون بگذارد، در پایان داستان می

 .پذیردو روایت با مرگ و ناکامی باغبان پایان می( 46:همان)« برف پیدا کردند

در های او و در از این رو مرگ در ضمن روایت. دهدها نشان نمیبک زندگی هرگز روی خوشی به آدمهای صادق چودر داستان

های چوبک، فکر مرگ و اضطراب از تنهایی نقطۀ مرکزی گسترش طرح داستان». کندای ایفا مینقش برجسته اشکال گوناگون

تنها . بارداش میاست که مرگ از سر و روی زندگیخان داستان حسن« مردی در قفس»(. 114: 4944میرعابدینی،)« است

حسن خان پشت در باغ در »رود و در پایان کند و به دنبال سگ دیگری میدلخوشی او سگی به نام راسو است که او هم رهایش می

 4932بک، چو)« شداش افتاده بود و صورتش دیده نمیبود و بدنش خیس باران شده بود و سرش روی سینهخودش مچاله شده

های زشت و تمام زمینه»در قفس . کس حاضر نیست مرگ را از او دور کندکندن اسبی است که هیچداستان جان« عدل»(. 421:

های داستان سایۀ شوم مرگ، مرغ و خروس. شود، توصیف می(31: 4931تسلیمی، )« کثیفی که در پیرامون یک زندگی قرار دارند

از همان ابتدا مخاطب « انتری که لوطی اش مرده بود»درد، اما ها را میکند و یکی یکی آنتر میکرا هرلحظه به خود نزدی« قفس»

تر از مرگ است و این شود اما زندگی بسیار تلخمرگ لوطی ابتدا باعث خوشحالی مخمل، انتر لوطی، می. کندرا با مرگ مواجه می

-به سوی دشمنی که پس از مرگ نیز او را به دنبال خود می»برد، ی میسرنوشت اجباریِ شوم، او را دوباره به سوی جنازۀ لوط

اش را به تعویق سازد تا نابودیای میاش مرگ است؛ مردی برای خود مقبرهدرونمایه« روز اول قبر»(. 416: 4931چوبک،)« کشانید

و نوعی داروینیسم اجتماعی را به » برای زنده ماندن است« بارمرگ»نمایش نبردی سخت و « عروسک چوبی»داستان . بیندازد

ای که نهایتاً در این تنازع ماند، به گونهشخصیت اصلی داستان در تالش برای رفع گرسنگی و زنده ماندن ناکام می. گذاردنمایش می

 (.991: 4943پاینده، )« میردبقا بازنده است و به مرگی دلخراش می

شود زندگی همچون سیرکی مسخره تصویر می. آیدخ و هولناک به تصویر درمیهای بهرام صادقی با طنزی تلمرگ در داستان

چرخند تا بمیرند یا به دست تقدیری مرموز توقف آنقدر به دور خود میهایش هستند و به شکلی ممتد و بیها دلقککه همۀ آدم

اندیشی دربارۀ زندگی را البته با ست، و تلخهای صادقی ثابت اانگیز و تلخ در اغلب داستاناین تصویر مضحک، مالل. کشته شوند

« با کمال تأسف»(. 414: 4944شیری، )« به هدایت نزدیک است... های او به هستی بدبینی». دهدهایی انتقادی بازتاب میرگه

ها را روزنامه های فوتِدر این داستان آقای مستقیم آگهی. چرخدهاست که تا مرگ و با مرگ دور خود میروایت یکی از این دلقک

بازتاب مرگ تخیلی خود بر »کند و های مختلف رسیدن خبر مرگش را نیز دائماً در ذهن مرور میکند؛ او شکلآوری میجمع

باالخره (. 462: 4944تسلیمی، )« آوردای به بار نمییابد که مرگ او هیچ فاجعهنشیند و در میخانواده و اطرافیانش را به نظاره می

کند، که بعد معلوم بیند و به شکل مضحکی در مراسم ختم خود شرکت میرسد که آگهی ترحیم خود را در روزنامه میروزی می

، «مهتابآوازی غمناک برای یک شب بی» و « انگیزتدریس در بهار دل»در . شود ماجرا، یک اشتباه چاپی در روزنامه بوده استمی

« هیچ موهبتی بهتر از مرگ»داستان اخیر روایت بیماری است که (. 69: 4944رهنما، )« جا حضور داردجنون و مرگ همه»

خواهید دست آخر چه؟ یا می»باید زودتر مرد و راحت شد؛ : مانیفست اصلی این است« الوقوعقریب»در ( . 966: 4944صادقی، )

تان این است که خودتان را بکشید، در و فلسفه خواهید زودتر راحت شویدکه میزنده باشید که بدبختانه نیرویش را ندارید، یا این

شکی نیست که خودکشی گاه با مصلحت فرد »: هیوم در این باره گفته است(. 232: همان)« گویمآن صورت من به شما تبریک می

ش تلخ گشته و ناپذیر و یأس و حرمانی بوده که تمام لذات جهان برایسازگار است و آن هنگامی است که چنان دچار سالمتی درمان
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: 4944هیوم، )« کرده استها بر دوش او سنگینی میها و بدبختیترین نامالیمتیچنان نکبتی بر او مستولی شده که گویی عظیم

 (. 33و  31

-های غالمحسین ساعدی بسیار پررنگ و تکرارشونده است؛ زندگی در روایتمضمون مرگ و به خصوص قبرستان در داستان

شان کند که زندگی، کارمندانی را تصویر مینشینی با شکوهشببرای نمونه . از تقالی مردگان متحرک نیستهای او چیزی بیش 

روایت کارمندی است که در چرخۀ تکراریِ « استعفانامه». کندتر میهایشان را عمیقدور باطلی است که تنها بیچارگی و سرگشتگی

ها اغلب ، روایتنشینی با شکوهشبهای در داستان. کندآویز میخود را حلق زندگی، کارش به جنون کشیده است و در تیمارستان

مبنای فلسفی رویکرد ساعدی ». زنندها میدربارۀ کارمندان ادارۀ متوفیات و قبرستان و افرادی است که مهر فوت بر روی شناسنامه

(. 12: 4944زرشناس، )« داندودی و نفی کامل حیات میبه مرگ، ماتریالیستی است و مرگ را پایانی تاریک برای بودن امروز و ناب

ای که اندیشانهرسد؛ یعنی همان نگاهِ تلخشود و با خودکشی برادر بزرگ به پایان می، با وحشت از زندگی آغاز می«دو برادر»داستان 

د، انسان به زندگی خویش شوهای مرگ میهای زندگی بیش از وحشتوقتی وحشت»: کندآرتور شوپنهاور اینگونه توصیفش می

گذراند و در انتظار مرگ داستان پیرزنی است که در قبرستان با گدایی روزگار می« گدا»(. 441: 4944شوپنهاور، )« دهدپایان می

ازدواج دختر خانواده با (. 431: 4943پاینده، )« ساکنان جهان فرودین را گزیری از مرگ نیست»: مانیفست داستان این است. است

برخی . شودخانه برگزار میخوانده شده بود، در گورستان و غسال« دعای غریبی که باال سر جنازه»، با «خانهزنبورک»اوی داستان ر

ای در پیوند رئالیسم سیاه با اوهامی سوررئال، و از این جهت شبیه برخی آثار شاید از جهاتی بتوان تجربه»معتقدند، این تصاویر را 

 آشفته حاالن بیدار بختهای مرگ در داستان(. 19: 4944زرشناس،)« رن مثل گابریل گارسیا مارکز دانستمدنویسندگان پست

، خود را در «واگن سیاه»مرگ، در . تر از آن است که بتواند تلخی مرگ را تسکین دهدتر و آشفتهحضور پررنگی دارد و زندگی زشت

 .شوندکنند و یکی یکی یا دسته جمعی کشته میاگن زندگی میدهد که در وپوشانی نشان میبار ژندهزندگی نکبت

ها، زندگی در این روایت. هدایت است« زنده به گور»های کوتاه احمد محمود مانند داستان اتکا و نگرش اغلب داستان نقطه

به دنبال عشق « بومی پسرک». ها هیچ راه گریزی ندارندها را در جبر خود اسیر کرده است و آنسرنوشت شومی است که آدم

پدر در . گیردگیرد، اما کوسه جانش را میبرای گذران زندگی ماهی می« زیر آفتاب داغ»نصرو در . سوزداش در آتش میکودکانه

های محمود، در داستان. شودگیرد، اما او هم کشته میکشته شده است؛ پسر کسی دیگر را در خیال به جای او می« خالتب»

« رسنداند، با از دست دادن آخرین امیدهایشان به بن بست و مرگ میبرداری شدهه از روی آثار هدایت گرتهها کشخصیت»

ها کندکه اینرا منتشر می دیدارو  های آشناقصهاحمد محمود پس از انقالب دو مجموعه داستان کوتاه (. 964: 4944میرعابدینی، )

پتو را ». بیند، تنها چارۀ رهایی از آزار فرزند و عروسش را در مردن می«صای پیریع»پیرزن داستان . چرخندهم بر محور مرگ می

 (. 46: 4941محمود، )« ها را بست و لبانش آرام گرفتچشم. رو به قبله دراز کشید. لبانش جنبید. پهن کرد و رو قالیچه نشست

سیمای  کلیدردر رمان . است خالیِ سلوچ جای و کلیدرهایی همچون آبادی در نوشتن رماناوج و تعالی هنر محمود دولت

آبادی سویۀ تلخ و ناگوار زندگی روایت های کوتاه دولتکند؛ با این حال در برخی داستانگویِ به جهان نمود پیدا میقهرمانانه و آری

آورد، اما بدبیاری اه میدیوانه است که به مردی پنبرگشته و نیمه، روایت زنی بخت«ی امامزاده شعیبپای گلدسته». شده است

روی سنگفرش شستۀ صحن چسبید و خونش به طرف »: اندازدگیرد و دست آخر خودش را از بام امامزاده پایین میگریبانش را می

بارِ کودکانی است که پدرشان از غصۀ خیانت مادر به ، روایت زندگی فالکت«مرد»(. 421: 4932آبادی،دولت)« مردم پشنگ کرد

 . شونده و در آخر داستان سر به نیست میجنون رسید

های او زندگی در داستان. آزاری، دیگرآزاری، در آثار هوشنگ گلشیری نیز بسیار مورد توجه هستندمرگ، قتل، خودکشی، خود

ای را به شیوهاندیشی وار و جنون آمیزی است که تلخهای پریشانها واگویهها، و در برخی روایتای واقعیتآلود پارهتصویر وهم

او دربارۀ احتمال  منقلیِاست که از نگاه دوستانِ پا« آقای صلواتی»، برشی تلخ از زندگی «شب شک». دهدتر بازتاب میتکنیکی

کلّ داستان عبارت است از بگومگوهای این افراد بر . ای از ابهام استشود، مرگی که چگونگی وقوع آن نیز در هالهمرگش بیان می

داستان . خورده است« دفعهدو مثقال تریاک را یک»آویز کرده است یا با برق خودکشی کرده است یا او خودش را حلق کهسر این

ساعدی و تعریف زندگی  شب نشینی با شکوههای ها در داستانانگیز و بیهوده از تقالی آدم، همان تصویر پوچ، مالل«مثل همیشه»

در . هدایت است که گلشیری آن را در روایتی دیگر بازتولید کرده است«ِ زنده به گور»ر در ی سرنوشتی شوم و گریز ناپذیبه منزله
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ای در مسیر زندگی یکنواخت و مالل آورش شاهد زندگی یک استاد گچ بری است، که به ، کارمندِ پا به سن گذاشته«معصوم سوم»

کند و ن در شب کامل شدن قرص ماه، خود را از کوه پرت میدنبال تصورات و توهماتش دربارۀ داستان شیرین و فرهاد و تعبیر آ

. ها را به جنون کشانده استهایی با افکار هذیانی است که ترس از مرگ، آنگلشیری، روایت آدم« های تارحریف شب». کشدمی

به خانۀ پدر و مادر  پدری زنش را». شود که شخصیت اصلی داستان در روزنامه دورش خط کشیده استداستان با خبری آغاز می

بیند رسد، میهای ظهر که به خانه مینزدیکی. ماندشب را ناچار می... زن . فرستد که مثالً برود دیدن مادرش که مریض بودهزن می

مرد از رفتن زن ناراضی است و زن . زن راوی قصد دارد او را ترک کند(. 313: 4942گلشیری، )« اندشوهر و پسر و دخترش مرده

شود در اواخر داستان معلوم می. بینیمی راوی را میی داستان در یک نما، خودکشی همسایهدر میانه. خواست طالق داده استدر

ها مرگ موش ریخته توی آبگوشت و بعد هم نشسته با بچه»پدری که در ابتدا، خبر مرگ او و فرزندانش در روزنامه چاپ شده بود، 

 . ها را کشته استی داستان نمای اجساد زن و فرزندان راوی است که در خواب آندهآخرین پر(. 349: همان)« خورده

و دو  سی»: جالب است من هم چه ِگوارا هستمنویسان معاصر این اظهار نظر گلی ترقی در باب مجموعه داستان در بین داستان

-شان عصبانی و افسرده میاز بازخوانی. دوستشان ندارم. تمام شده و در بازار نایاب و چه بهتر. گذردسال از چاپ این مجموعه می

کنم و تحمل امروز با چشمانی دیگر به دنیا نگاه می. گیردها دلم میاز فضای تلخ و یأس فلسفی حاکم بر سراسر این داستان. شوم

« ه پوچی را در ذهنم گرفته استانگاری و اعتقاد بصراحتِ شیرینِ واقعیت جای نیست. آلود را ندارمانگیز و یأسهای غمداستان

در این داستان، زندگی . ها از انسانیت استشدن آن ها و تهیتصویر فاسدشدۀ روح و جسم آدم« تولد»زندگی در (. 4: 4943ترقی، )

 (.413: همان)هم روایت هیچی، زوال و فراموشی است « درخت». اندپریشیو تولد در مرگ مضمحل شده است و همه دچار روان

، «تنهایی مطلق»و « نهایتفضای خالی بی»را رو در رویی با « ضیافت»قهرمان مالیخولیایی داستان »روایت مرگ است؛ « ضیافت»

 (.493: 4944میرعابدینی، )« داردبه خودکشی وا می

 تنهایی، ترس و طردشدگی( ب

ها در کنار مصادیق دیگر، ها و ترستنهایی های طردشده و نمایش پررنگها، توجه ویژه به زندگی شخصیتای روایتدر پاره

-به گفتۀ میرعابدینی، نویسندگانی چون هدایت و علوی در اروپا تحصیل کرده بودند و روحیه. کنداندیشی را به مخاطب القا میتلخ

و مردم جامعه حس  سوادی و فقر عمومی میان خودها به دلیل شکافی که به سبب بیآن. ای نیمه ایرانی و نیمه اروپایی داشتند

 (. 34: 4944میرعابدینی، )شده بودند  طردشدگیو  شدگیحیفکردند، دچار نوعی احساس می

بدبینی و تنهایی هدایت، از شرایط ». های هدایت استتنهایی و طردشدگی جزء تقریباً جدانشدنی زندگی اشخاص روایت

توجهی نسبت به افزون بر این او به خاطر مشکالت شخصی و بی. آیداستبدادی جامعه و ناامید شدن از مردم پیرامون خویش بر می

فرزانه، دوست جوان یا هوادار . ف.در این رابطه وقتی م. کندهایش نیز سرخورده است و خود را منزوی و تنها حس مینوشته

چطور من شدم شبیه »: گویدمی «کرد؟کنید که آثارش را نابود میتقلید کافکا را می»کند که هدایت، این پرسش را مطرح می

من برعکس نه نان ... کردند خواست چاپ میهایش را اگر میکافکا؟ کافکا به هر حال نان و آبش را داشت، نامزدش را داشت، کتاب

نزوی ی خلق قهرمانان تنها، سرخورده و متواند زمینههمین مطلب می(. 416: 4944فلکی، )« دارم، نه نامزد و بخصوص نه خواننده

راوی داستان بارها . زنددست و پا می روایت زندگی مرد علیلی است که در تنهایی و ترس« داود گوژپشت»داستان . هدایت باشد

داستان تاریک و ناگوار داود (. 94:همان)« آمد با او راه بروندرفقا عارشان می»که و این« همه از او گریزان بودند»کند که بیان می

نمایاند که صرفاً به دلیل نقص جسمانی در ذات زندگی او نهادینه شده و هیچ راه هایی میندیشی را در دل زشتیاگوژپشت، تلخ

. هایی است که ناگزیر واقع خواهند شدها و تلخیاش، وجود، مساوی زشتیرفتی از آن نیست، چون بر اساس روایت زندگیبرون

کاله در داستان زرین(. 411: 4944میرعابدینی، )« رسدوردگی و تحقیرشدن میخافتادگی، گولبه حس تک« گرداب»همایون در »

چون »کند، شود و در پایان داستان خود او فرزندش را رها میهای شوهرش طرد میبه خاطر هوس« زنی که مردش را گم کرد»

(. 13: 4942هدایت، )« از سرش باز کرده بود خورد، فقط یک بار سنگین و نانخوار زیادی بود و حاال آن رااین بچه به درد او نمی

هایی است که پات، با اش متمرکز بر تنهایی و طردشدگی و بیان ترس، به عنوان داستان کوتاهی تمثیلی، درونمایه«سگ ولگرد»

 .زندیهایش دست و پا مها و ترسها، تنهاییسگی که صاحبش رهایش کرده است و اکنون در گرداب تلخی. ها مواجه استآن
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« های چوبک، فکر مرگ و اضطراب از تنهایی استی مرکزی گسترش طرح داستاننقطه»تر هم نقل کردیم که پیش

-روسپی. های داستان چوبک اغلب به دلیل ناتوانی در برقرای ارتباط با دیگران، تنها هستندشخصیت(. 114: 4944میرعابدینی، )

سیدحسن خان، . بینندزوال خود و همنوعانشان را می اند که در تنهایی و ترس،دهجماعتی مطرود و گندی« زیر چراغ قرمز»های 

چوبک، )گذراند تا ته ماندۀ خاطراتش را خواب کند تنهایی خود را اغلب به کشیدن تریاک می« مردی در قفس»شخصیتِ داستان 

و « دزد قالپاق». شوددهد و تنها میمیهاست که صاحبش را از دست مخمل، انتر لوطی جهان، هم یکی ازآن(. 421: 4932

رانند؛ او نیز در داستان اخیر، همه پسرک فقیر داستان را از خود می. شده و سرخورده است، روایت افراد رانده«عروسک فروشی»

 .سپاردجا در سرما جان میسرخورده از همه

کس و تنها هستند های او اغلب بیهای داستانآدم. ندکها تأکید میهای ناخوشِ روحی و روانی شخصیتبهرام صادقی بر جنبه

های او پر از روشنفکران سرخورده و مطرود است؛ روایت. «با کمال تأسف»و « وسواس»های ، مانند داستان(463: 4944تسلیمی، )

راوی . «نده در شهر بزگمهمان ناخوا»و « سراسر حادثه»، «غیر منتظر»، «های خالیسنگر و قمقمه»، «گردهم»های مانند داستان

 (. 214: 4944صادقی، )« ام، من از دنیای دیگرمام، من فراموش شدهمن وحشی»: گویدمی« قریب الوقوع»داستان 

شدگانی ها مطرودین و فراموشاند؛ آناثر غالمحسین ساعدی نیز اغلب تنها و سرخورده شب نشینی باشکوهکارمندان مجموعۀ 

. کارشان به تیمارستان کشیده شده است پریشانهاند، یا در چنبرۀ افکار وسواسی و رواننشستههستند که به انتظار مرگ 

فضای وهمناک ِجشن عروسی . کشدهای پارانویدی کارمندی است که کارش به تیمارستان و بعد خودکشی می، هذیان«استعفانامه»

روایت « خاکسترنشینان». ، متأثر از ادبیات پوچی استم و نشانهای بی ناواهمهاز مجموعۀ « آرامش در حضور دیگران»در داستان 

داستانِ پیرزنی است که فرزندان و « گدا». جا حتی از اصل زندگی استچیز و همهشده، از همهفالکت و بیچارگی گدایان رانده

پسری است که مطرودند و از گرسنه که روایت پدر و   گور و گهوارهی از مجموعه« آشغالدونی»اند، مانند اش طردش کردهخانواده

 . اندبه گدایی رو آورده

روایت « مسافر»داستان . میردنوشتۀ احمد محمود، از همه کس و همه چیز سرخورده است و در تنهایی می« زیر باران»مرادِ 

داستانِ شریفه « تاریکیدر »ماند گیرد و در حالت تعلیق و بیهودگی میروشنفکری منزوی و مطرود است که مردم را به هیچ می

اش تنهاست، زنش به در میان خانواده« بیهودگی»راوی . فرستداست که تنهاست و آزارهای شوهر او و طفلش را به کام مرگ می

داستان تنهایی پیرزنی « دیدار». شوداش آهنگ تنهایی نواخته میهرزگی رفته است، دخترش، در حال مرگ است و در اتاق خالی

گشتگی در شهر غریب بیند، اما فرجام آن نیز تنهایی و گمنصرت میکسی اش را دیدار با قبر دوستش ددهی بیا چارهاست که تنه

 . کند هم تنهاستاو در اتوبوسی که با آن سفر می. است

خود »راوی « نقشبندان»در داستان . است« مهاجرت به درون»هم، روایت تنهایی و جدایی و فقدان و « خانه روشنان»داستان 

حسین پاینده، شخصیت این داستان را (. 464: 4943پاینده، )« کنداش غریبه احساس میترین اشخاص در زندگیرا حتی با نزدیک

-های کاهگلی که یگانه چشمدست بودن بامیک»و « عابر بودن کوچهبی»: گویدداند و میهای کافکا میهای داستانمشابه شخصیت

همان تنهایی و ماللی که زندگی راوی را فراگرفته و آن را از ». القا کنندۀ حس تنهایی و مالل است«  دهندل میانداز راوی را تشکی

 (. 462: 4943پاینده، )« تهی کرده است( بهار)نشاط و امید 

احساس »کنند و می شان احساس تنهاییها حتی در میان خانوادهآن. اثرِ گلی ترقی، تنهایند من هم چه گِوارا هستم،ها در آدم

، زنی تنهاست که فرزندانش خارج از کشور «یک روز»راویِ (. 494:همان)« کندهراس و انزوا آنان را دستخوش اندوهی خاص می

در « من هم چه گوارا هستم»آقای حیدریِ . کنداند، اما در کنارشان احساس تنهایی میها به دیدارش آمدهاند و پس از سالبوده

 .لی تنهاستمیان جمع و

 شکست، یأس و  پوچی( ج

یأس و »در آن سال ها . اندیشانه استهای تلخترین مضامین داستان، شکست و پوچی شاخص91شود، از اواخر دهۀ گفته می

 ای در آثارانگیز و آکنده از شکست و ندامت به صورت کلیشههای ماللو تکرار ایده... نوردد سرگشتگی ادبیات ایران را در می

ها ها عمدتاً در خط چالشاین داستان(. 943: 4944میرعابدینی، )« کندها را گرفتار یکنواختی عجیبی میمختلف ادبیات این سال

-باختگی، حس بالتکلیفی، سردرگمی، وانهادگی و دلگشتگی، آرمانفتادگی، گمغریب»یابند و فکری گسترش میو مسائل روشن
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آلود به اندیشانه، نگاه منفی و یأسهای تلخمضمون پررنگ دیگر داستان(. 496: 4944شیری، )کشند را به تصویر می« مردگی

ها، اغلب منفعل، و مأیوس از به ثمر های این داستانشخصیت. اندیشی و شور و التهاب استسرانجامِ هرگونه حرکت، تالش و آرمان

 . اغلب تقالی مأیوسانه و منفعالنه استقهرمانان داستان،  هایشان هستند و مختصر حرکترسیدن تالش

چون و چرا محکوم به بی[ آنان]یا باید با انتظار همیشگی زندگی کنند و یا تن به شکست بزنند »های هدایت، هرمانان داستانق

، «ا کشتمردی که نفسش ر»در . شود، از همایون تصویری کامالً ناکام ترسیم می«گرداب»در ( 931: 4944احمدزاده، )« شکستند

فهمد در هدف اولش یعنی کشتن نفس، شکست و به عبارت خورد و بعد میمیرزا حسینعلی ابتدا در انتخاب مرشد شکست می

های پیش نه تنها زندگانی پیش از مرگ پوچ است بلکه زندگی پس از آن نیز ارزش تالش« آفرینگان»در . دیگر فریب خورده است

 . توأم با شکست و ناکامی است گیاز مرگ را ندارد و هر دو این زند

داستان یک زندانی به نام  چمداناز مجموعۀ « رقص مرگ». ها مواجهیمهای بزرگ علوی هم با شکست اغلب تالشدر داستان

اش عرصه را به رقیبش او در تالش برای رسیدن به مارگریتا، دختر مورد عالقه. مرتضی است که به جرم قتل محکوم به اعدام است

مرتضی شخصیتی . شود و محکوم به اعدامکشد و مرتضی به قتل او متهم میشود، اما کسی رقیب را مینهد و تسلیم میمیوا

از ابتدا « مردگیله»راوی داستان . کندشده دارد و پیش از این ماجرا نیز هیچ حرکتی برای رسیدن به هدفش نمیمأیوس و تسلیم

فقط سایۀ او در زمینۀ ابرهای خاکستری که در افق دائماً در . زدمأمور بلوچ هیچ حرف نمی»: نددافایده میتالش برای آزادی را بی

« خانهاجاره»در داستان ( 34: 4934علوی، )«مرد بسته استی این بود راه آزادی و زندگی به روی گیلهحرکت بود عالمت و نشانه

مش حسینعلی باغبان که تمام عمر برای نجات « دزاشوب»رسد و در های پدر خانواده برای نجات دخترش به ثمر نمینیز کوشش

 . کندخورد و دخترش او را رها میبار خود تقال کرده است، شکست میدخترش از زندگی نکبت

خوردۀ عذرای ثمر است؛ از تقالی پیشاپیش شکستسرانجام و بیهایشان بیهای چوبک هم اغلب حرکتهای داستانآدم

بود، تا دست وپا ( 42: 4932چوبک، )« آرزوی دردناک و بیچارگی مزمنی که ته دلش عقده شده»برای رسیدن به « نفتی»داستان 

های چوبک هیچ راه فراری از سرنوشت شوم در روایت. توانست نجاتش بدهدکس نمی، هیچ«عدل»حاصل اسبی که در های بیزدن

درگیرو دار فرار هم تهدید می . هم وجود نداشتفرار . فرار هم سرخورده بوداز »، «اش مرده بودانتری که لوطی»مخمل در . نیست

آلود و نه زور و نه تک غضروفی و نه چنگال و نه قدقد خشم»، که «قفس»های ؛ مانند مرغ و خروس(414: 4931چوبک، )« شد

 .(همان) «نمودنمی ]ی[راه فرار ]برایشان[فشار و نه تو سر هم زدن 

مسلکان خویش است که در از هم استان کوتاه معاصر فارسی گاهی روایت سرخوردگی برخی روشنفکراناندیشی در دتلخ

های بهرام صادقی اغلب روایت زندگی روشنفکرانِ شکست خورده، ناکام، مأیوس و داستان. شودهای صادقی ارائه میداستان

هاست که آید، دنیای پر تنناقض آنچه سرانجام به دست میآن». اندهویتی رسیدهتحقیرشده است که به پوچی، بیهودگی و بی

-ای دیگر در گوشهی خود را در افیون، بعضی در عرق و وراجی و دستهبرخی چاره. بردهمچون کالف سردرگم راه به جایی نمی

نه تنها در عکس که در  چهره خود را« کالف سردرگم»زدۀ شخصیت گیج و وهم(. 946: 4949زاده،قاسم)« یابندگیری و تنهایی می

و سردرگمند و هیچ هویت روشنی ( همان)« خورده، مفلوک و وارفتهشکست... های صادقی، آدم». تواند تشخیص دهدآینه هم نمی

-است که آدم« صراحت و قاطعیت»داستان تمثیلیِ دیگر . «انگیزتدریس در بهار دل»مانند افراد کالس و معلمِ . شناسنداز خود نمی

 . حاصل هستندفهمند و در چنبرۀ تعابیر و سوء تفاهمات احمقانه، دائم در حال بگومگوهای بیاند و حرف هم را نمیگیج هایش

کشد که و یأس کارمندان تحقیر شده را به تصویر می ، ناکامیشب نشینی با شکوههای مجموعۀ غالمحسین ساعدی در داستان

های بیهوده، روایت دیوانگی کارمندان را در اثر روزمرگی« استعفانامه»و « های پدرمخواب». رسندشان به جنون میدر روند نابودی

شویم که اسیر دایرۀ بسته و سترون های شهرنشین خسته و تنها و مأیوسی روبرو میبا آدم»، های بی نام و نشانواهمهدر . کندمی

ساعدی در (. 19: 4944زرشناس، )« وار یک تقدیر تلخ هستندکسرگردانی و یأس و بیهودگی و سرانجام خرد شدن زیر فشار بخت

خاکستر »و « گدا»کنند مانند پردازد که یا در قبرستان گدایی میزدگانی میخوردگان و فالکتاین مجموعه داستان، به شکست

اند، به پوچی کست خورده، و یا در عشق ش(66: 4944رهنما، )« آورنددم بر نمی»هستند و « پناهمحروم و بی»، که «نشینان

هایشان به فکرانی است که در خوشیهای ساعدی گاهی نیز ماجرای روشنداستان. «دو برادر»کنند، مانند اند و خودکشی میرسیده

 . «آرامش در حضور دیگران»و « تب»زنند، مانند اند، بنابراین خودشان را دار میپوچی و بیهودگی رسیده
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های رسیده و ناکام تقریباً در بیشتر داستانهای به پوچی و بیهودگیثمر، آدمورده، تقالهای بیهای شکست ختصویر تالش

های دست و پازدن« یک چتول عرق»سرانجام راوی برای رسیدن به قطار است و تقالی بی« مسافر». شوداحمد محمود تکرار می

 . چی برای یافتن مسافر استفایده درشکهبی

های گلشیری هستند که در هایی از داستاننمونه« معصوم چهارم»و « هر دو روی سکه»، «عکس خالی منعکسی برای قاب»

، القاگر «نامه مغانفتح».  اندای روبرو هستیم که به یأس و پوچی رسیدهشکسته و بریدهها با روایت تلخ روشنفکران مردد، درهمآن

. انددانند به دنبال چه بودهاند، اما نمیکه در هیجانات انقالب شرکت داشتههایی است یأس و سرخوردگی و حکایت سردرگمی آدم

دانند و از انجامش کنند و با ناامیدی نتیجۀ این حرکت را نیز ناکامی میهای گذشته را با خود مرور میآنان گاهی شکست

 . پشیمانند

اند خورده است که مضامینش تمام شدهشکستگلیِ ترقی، دانشجوی فلسفه و شاعری « تولد»برادر راوی در داستان 

اند و به ای است که تسلیم شدهخوردههای شکستهم روایت آدم« درخت». ، و به یأس و بیهودگی رسیده است(49: 4943ترقی،)

یوس است، در او مأ. چیز برایش تمام شده است راوی داستان خود را در کثیفی و پلیدی غرق کرده و همه. اندانفعال و پوچی رسیده

دهد کنار یابد و دست آخر ترجیح میاش درخت جاودان وجودش را مثل تمام چیزهای دیگر پوسیدنی و پوچ میهای ذهنیهذیان

 (. 443: همان)ها بخوابد ها و شپشسوسک

 نگاه منفی به عناصر فرهنگ بومی و سنتی( د

که نمای سنتی دارند، موجب شده است تا رویکرد انتقادی که های منفی برخی رفتارهای اجتماعی افراط در پرداختن به سویه

اندیشی در داستان کوتاه معاصر تلخ. اندیشانۀ آن مضمحل شودها دریافت شود به طور کامل در نگاه تلخبعضاً ممکن است از آن

ویژه مردم است؛ دیگر، نگاه امعه و بهرحم از تمامی عناصر جها، نخست تصویر کامالً فاسد، منفی و بعضاً بیای روایتفارسی در پاره

اند و فایده تصویر شدهجانبه منفعل و بیاندیشانه به عناصر فرهنگ بومی و سنتی است که در مواردی این عناصر به شکل همهتلخ

 .ها کارکردی کامالً منفی دارندای داستاندر پاره

-اری برای تحقیر و به نابودی کشاندن شخصیت معلول و بیصادق هدایت، مردم، از هیچ ک« داود گوژپشت»در روایت زندگی 

نیز « آبجی خانم»که در داستان به طور کلی تصویر تمامی مردم کامالً تهی از انسانیت است، چنان. کننددفاع داستان خودداری نمی

ای انتقادی دارد، با تصویر مطلقاً مایهکه درون« خورهامرده». همه افراد اعم از اعضای خانواده در حال تحقیر آبجی خانم هستند

برای نمونه در . شوداندیشانه ارزیابی میگذارد، داستانی تلخزشت و ناهنجاری که از عامۀ مردم و عناصر فرهنگ جامعه به نمایش می

. اندا مطلقاً دیوانهکارند یا رفتار سادیستی دارند و یها از سه حال خارج نیستند، یا خائن و فریب، شخصیت«سه قطره خون»داستان 

-هم با تصویر منفی شیخ ابوالفضل مواجهیم که رفتارهای مذهبی و عرفانی از خود بروز می« مردی که نفسش را کشت»در داستان 

فهمد دین و آداب شود که شخصی فاسد است و هنگامی که شاگردش میرزا حسینعلی این موضوع را میدهد، اما بعداً معلوم می

های مذهبی جامعه را ها نوعی رویکرد انتقادی به رفتار برخی آدمبه طور کلی این روایت. گذاردطور کامل کنار می اعتقادی را به

سگ »همچنین در داستان . دهدنمایی، عنصر دین و کارکرد آن را کامالً منفی و تلخ نشان میتوانست بنمایاند، اما با سیاهمی

 .  ه سگ رحم کندشود که بحتی یک نفر پیدا نمی« ولگرد

های او، نه تنها کردار در روایت. اندیشی در قالب نگرش منفی به تمام اجزاء اجتماع استهای چوبک این وجهه تلخدر داستان

های دیگر چوبک، افراطی و از ویژگی». مردم جامعه، بلکه تمام عناصر انسانی فاسد و رو به زوالند و البته قابل اصالح هم نیستند

رحم های داستانش بیبیند و بیشتر شخصیتبودن رئالیسم اوست؛ یعنی، تنها یک روی سکه، آن هم فساد اجتماعی را می بعدییک

، (23: 4932چوبک، )زند ای کیف افیون له له میدر حسرت لحظه« های گوشتیگل»مراد در (. 41: 4944تسلیمی،)« و کثیفند

متحرک و یک فهم تند آمیخته با بدبینی شدید و یک رشته معلومات زنگ زده  یک مشت استخوان»انسانیت ِ او گندیده است و 

ها که های چوبک یعنی ذات فاسدشدۀ انساناندیشی در داستانتلخ(. 26: چوبک)« خورداست که حتی به درد خودش هم نمی

که هیچ کارکردی جز افزودن بر هایی فرهنگها و عقاید و خردهرهایی از آن متصور نیست؛ همچنین مناسبات اجتماعی، سنت

-زنند و او را به گاوآهن میمردم دختری را که فرزند نامشروع در شکم دارد تا حد مرگ کتک می« هاگورکن»در . ها ندارندزشتی
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 ترینخواهد، به خشنها کمک میای که از آنمردم با کودک گرسنه و بیچاره« عروسک فروشی»در . بندند تا زمین را شخم بزند

 .گذارند تا در برف و سرما بمیردکنند و میشکل رفتار می

شده و کامالً منفعل که در انتظار دیوانگی و یا کارمندان تفاله: شوندهای ساعدی اغلب در چند نما دیده میمردم در داستان

که افراد تنگ نظر، »، «الدونیآشغ»و « خاکسترنشینان»گدایان فراری مانند . شب نشینی با شکوههای مرگ هستند، مانند داستان

مردم در . «آرامش در حضور دیگران»و « دوبرادر»خانۀ پریش مانند صاحبپیرزنان روان(. 31: 4944زرشناس، )« ریاکار و حقیرند

ه بر های ریخته شدکردن صدقه اند، معتادانی که با جمعگیر شدهای که جنفواحش از کار افتاده»: ، عبارتند از«سایه به سایه»

در نوعی ازدحام »و « های پستفروشیها و عرقخانهقهوه»ها در ، آن(699: 4944میرعابدینی، )« زیندجنازۀ همگنان خویش می

هایی در نمایی دیگر، مردم،آدم. ، قاچاقچیان خون و دارو هستند«آشغالدونی»ها در داستان آن(. همان)« شونددوزخی، توصیف می

 .کنندترین شکل پیرزنی را از خانه بیرون میبه خشن« گدا»نند داستان رحم و فاسدند که مابی

زده و خرافاتی با رفتارهای کامالً های وهمهای تلخ اندیشانه گلشیری نیز، تصویر ِمردم اغلب عبارت است از آدمدر روایت

های او، با تصویری منفی از نمادهای سنتی استانبینیم؛ همچنین در درا می هاهای یک و دو آنوار، که در معصومغیرعادی و دیوانه

یا مردان فاسدی . «های نازک تجیرپشت ساقه»ای که چادر نماز به سر دارند، مانند داستان های فاحشهو مذهبی مواجهیم، مثالً زن

 . کنندها مالقات میکه شب ماه رمضان و بعد از سحری خوردن، با فاحشه

 

 گیرینتیجه

-کوتاه فارسی از منظر موضوع این پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند خواهیم دید که وجه غالبِ درون هایاگر داستان

-ها، عشقخواهیها و ابعاد غمبار و تیره و تلخِ زندگیِ انسان معاصر است و نه عرصۀ بازنماییِ آرمانای این آثار بازنماییِ سویهمایه

های کوتاه معاصر به دو صورت نمود یافته است؛ یکی این که بینی در داستاناندیشی و تلخوع تلخالبته این ن. هاها و شادمانیورزی

شان صرفاً های کوتاهاند و بنابراین اغلب داستاندیدهنویسندگانی همچون هدایت و چوبک غالباً ذات زندگی را تلخ و تیره می

ها و ها، نویسنده تلخیدر برخی دیگر از داستان. اقعیت و اجتماع استبازنماییِ واقعیت نیست، بلکه تفسیر و تعبیری تلخ از و

بینانه متأثر از اندیشانه و تلخبه هرحال این نگرش تلخ. کندهای موجود در واقعیت و اجتماع را بازنمایی و بزرگ نمایی میناگواری

ی نویسندگان، بیشتر تحت تأثیر اوضاع و احوال حاکم های برآمده از روانشناسی فردادب کهن فارسی نیست، بلکه عالوه بر انگیزش

های فکری و ادبی جهانِ نویسان با مکتبهای سیاسی و اجتماعی از یک سو، و آشناییِ داستانها و ناکامیبرجامعه  ایران و شکست

 . معاصر از سوی دیگراست
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