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تصوير دانشجويان در داستانهاي كوتاه قبل از انقﻼب اسﻼمي
)از دهه بيست تا پنجاه شمسي(

چكيده

سعيد كريمي قرهبابا

دانشجويان به عنوان يكي از اقشار نوظهور در جامعه ايران تلقي ميشـوند كـه از نخسـتين
سالهاي تأسيس دانشگاه به منزله نمادي از تجدد و طبقه متوسط شناخته شدهاند .آنـان بـه
دليل توسعه نامتوازن صورت گرفته در دوران پهلوي هم با سنت در تعارض بودهاند و هـم
با تجدد .هدف از پژوهش كتابخانهاي حاضر بررسي نـوع نگـاه نويسـندگان بـه مـنش و
كنش دانشجويان در داستانهاي كوتاه دهههاي بيست تا پنجاه شمسي است .با مطالعه ايـن
داستانها با سه دسته از دانشجويان مواجه ميشويم :مبارزان آرمانخواه ،فردگرايان مـأيوس
و اميدواران واقعبين .هر نويسندهاي با توجه به خاستگاه فكرياش شخصـيت دانشـجويان
را به شكلي توصيف مـيكنـد .بـراي مثـال از آنجـا كـه صـادقي و سـاعدي تحـت تـأثير
گرايشهاي نهيليستي قرار دارند ،دانشجويان داستانهاي آنان نيز از ايجـاد هـر گونـه تغييـر
فردي و اجتماعي اظهار نااميدي ميكننـد .ايـن دسـته از دانشـجويان رؤياهـاي خـود را از
دست داده و مأيوس و منزوي شده و نهايتاَ دچار رخوت و عطلـت گشـتهانـد .انحرافـات
اخﻼقي ،اعتياد و تمايل به خودكشي نيز برخي از رفتارهاي شايع اين طيـف از دانشـجويان
است ولي از سوي ديگر دانشجويانِ به تصوير كشيده شده در داستانهاي بـزرگ علـوي و
نادر ابراهيمي آرمانخواه و پرتحركاند و مبارزات تشكيﻼتي -سياسي را عليه رژيم سـامان
ميدهند .سيمين دانشور و گلي ترقي در ميانـه ايـن دو جريـان ايسـتادهانـد و دانشـجويان
داستانهـاي آن دو ،تـﻼش مـيورزنـد كـه از انفعـال خـارج شـده و بـه رشـد و پويـايي
دست يابند.

نورE-mail:karimisaeed58@pnu.ac.ir ،

* استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام
تاريخ دريافت ،١٣٩٧/١/٢٠ :تاريخ پذيرش١٣٩٧ /٥ /١٠ :
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 ٥٦ادبيات پارسي معاصر ،سال هشتم ،شمارة اول ،بهار و تابستان ١٣٩٧

كليدواژهها :دانشجو ،دانشگاه ،داستان كوتاه ،نااميدي و مبارزه سياسي.

 .١مقدمه

با ظهور رضاشاه دولتي متمركز و مدرن اما مطلقه و آمرانه بر سركار آمـد .برنامـههـاي اجـرا
شده به دست دولتهاي معاصر پهلوي ساختار جامعـه ايـران را دگرگـون كـرد و نهادهـاي
جديدي مانند ارتش ،ادارات دولتي ،مدارس و دانشگاهها ايجاد شد.

رشد سريع طبقات شهري از ويژگيهاي رژيم رضاشاه بود .طبقه جديد كاركنان شهري
نيز از دستاوردهاي اين دوران بود .نوسازي تهـران و مهـاجرت اهـاليِ شـهرها بـدانجا
پايتخت را مركز مردم طبقات متوسط و كاركنان دولت كرد) .آر .كدي(١٧٢ :١٣٧٧ ،

در دوران پهلوي دوم بـا افـزايش شـمار ارتشـيان ،كارمنـدان دولـت ،قاضـيان ،وكـيﻼن،
استادان ،معلمان ،دانشآموزان ،دانشجويان و ...طبقه مياني نويني سر برآورد.

بوروكراسي دولتي ،به مثابه ركن سوم رژيم عمل ميكرد .در طول چهارده سـال پايـاني
سلطنت ،بوروكراسي دولتي از  ١٢وزارتخانه بـا صـد و پنجـاه هـزار كارمنـد بـه ١٩
وزارتخانه با بيش از سـيصـد و چهـار هـزار كارمنـد گسـترش يافـت) .آبراهاميـان،
(٤٠١ :١٣٨٣

اين طبقه تازه وارد بورژوازي در ساختار سنتي جامعه سابقهاي نداشت و در تكـاپو بـراي
كسب هويت جديد بود .اين تﻼش و سر در گمي تا دهههاي چهل و پنجاه شمسي نيـز كـم
و بيش همچنان ادامه داشت .نخستين نهاد نوبنياد آموزش عالي در ايران دانشگاه تهران اسـت
كه در سال  ١٣١٣تأسيس شد.

دولت تعداد روزافزوني از محصلين را براي تحصيﻼت بـه خـارج مـيفرسـتاد .كنتـرل
جزئيات مسائل آموزشي همه در تهران صورت ميگرفت و مواد تحصـيلي نيـز بسـيار
رسمي و آكادميك و هدف از آن ايجاد يك طبقه تحصيلكرده و يـا نخبگـان روشـنفكر
بود كه بعضاً با نيازهاي عملي جامعه ارتباط چنداني نداشت) .آر .كدي(١٦٩ :١٣٧٧ ،

تا دهه پنجاه تعداد دانشگاهها از پانزده و تعداد دانشجويان داخل از صد هـزار نفـر فراتـر
رفته و رشد كمي قشر دانشجو در حال شتاب گرفتن بود.

تصوير دانشجويان در داستانهاي كوتاه قبل از انقﻼب اسﻼمي٥٧ ...

ثبات سياسي نسبي و رشد طبقه متوسط حقوقبگير از جمله عـواملي بـود كـه توسـعه
نظام آموزشي كشور را ايجاب ميكرد .از نيمه دهة  ١٣٣٠به بعد ،طبقه متوسط شهري
هم به لحاظ تعداد و هم از نظر مقام و مرتبة اجتماعي گسترش يافت و بسياري جـذب
ادارات دولتياي شدند كه رو به افزايش داشت .تقاضا براي تحصيﻼت عاليتر به حدي
فزوني گرفت كه دانشگاههاي موجـود نمـيتوانسـتند همـة داوطلبـان را جـذب كننـد.
)قيصري(١٣٧ :١٣٨٣ ،

توسعه ايران بدون برنامه و ايجاد بسترهاي ﻻزم و به صورت بـيرويـه پـيش مـيرفـت.
»شاه در سطح اجتماعي -اقتصادي نوسازي كرد و بدين گونه طبقـه متوسـط جديـد و طبقـه
كارگر صنعتي را گسترش داد اما نتوانست در سطح ديگـر يعنـي سـطح سياسـي دسـت بـه
نوسازي زند) «.آبراهاميان(٣٩٠ :١٣٨٣ ،

در اين ميان همزمان با ديگر گروههاي طبقه متوسط ،قشـر نوخاسـته دانشـجويان نيـز در
صحنه حيات اجتماعي ايران گام گذاشتند و به آرامي حضورشان پر رنگتر شـد .توسـعه در
آن سالها به اذعان بسياري از محققان ،شكلي كژ و نـامتوازن داشـت؛ )بـراي نمونـه رجـوع
كنيد :آر .كدي ١٥٧ :١٣٧٧ ،به بعـد و نيـز آبراهاميـان (٣٩٨ :١٣٨٣ ،شـايد بـه همـين دليـل
دانشجوياني كه تصويرشان در داستانهـاي دهـههـاي چهـل و پنجـاه بازتـاب يافتـه اسـت،
آدمهايي سرگردان و سردرگماند كه همگي بﻼتكليف به نظر ميرسند و نميدانند كه به كجـا
تعلق دارند .دانشجويان در ذهنيت جامعه آن روزها نماد تجدد قلمداد ميشوند امـا تجـددي
كه ناهمگن است و نميداند كه بايد به كدام سو برود .در حقيقت جايگاه دانشجويان در ايـن
تجدد و توسعه تعريف نشده است .روشنفكران حوزة عمـومي از منتقـدان درجـه اول رشـد
نامتوازن نظام آموزشي نوين بودند .نمونهاي از اين نقـدها را در رمـان مـدير مدرسـة جـﻼل
آلاحمد ) (١٣٣٧و كندوكاو در مسائل تربيتي ايران )تابسـتان  (١٣٤٤نوشـتة صـمد بهرنگـي
ميتوان مطالعه كرد .عمدة انتقادات آنان موارد ذيل را شامل ميشود:

كمبود فوقالعاده امكانات آموزشي ،دخالت ثـروتمنـدان و مسـؤوﻻن در ادارة نهادهـاي
آموزشي ،فساد اداري گردانندگان وزارتخانه ،فساد اخﻼقي معلّمان ،وجود نوعي بـينظمـي
و بيضـابطگي ،اولويـت رابطـه بـر شايسـتهسـاﻻري ،رشـوهخـواري ،عـدم آشـنايي خـود
دانشآموزان با سيستم آموزشي جديـد ،الگـو بـرداري از سيسـتم آموزشـي غربـي و وجـود
فضاي اختناق در كلّيت آموزش و پرورش.
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تقريباً همة اين موارد را با اندكي گسترش به فضاي آموزش عاليِ آن دوره نيـز مـيتـوان
تعميم داد .از آنجا كه جامعه دانشجويي نمونه و برشـي از جامعـه ايـران اسـت كـه از سـاير
جريانهاي اجتماعي نيز تأثير ميپذيرد در نتيجه بررسي دقيقِ بودوبـاش دانشـجو در ادبيـات
داستاني ميتواند روايتي از فراز و فرود كلّيت جامعه ايراني را به دست دهد.

يك اثر داستاني يك ساخت كل است .اين سـاخت خـود يـك سلسـله سـاختهـاي
اجتماعي ،اقتصادي ،تاريخي ،رواني ،فلسفي و غيره را در خويش دارد كه چهره ايـن يـا
آن جامعه و چگونگيهاي اين دوره يا آن دوره را به ما نشان مـيدهـد) .مصـباحيپـور
ايرانيان(٦٦ :١٣٥٨ ،

هر جامعهاي در هر دورهاي با مسائلي دست به گريبان است كه براي آگاهي دقيـق از آن
مسائل بايد به متون ادبي رجوع كرد.

هر نويسندهاي در دوران خود به مجموعهاي از پرسـشهـا و مسـائل اجتمـاعي پاسـخ
ميگويد .با بررسي آثار نويسندگان ادوار مختلـف مـيتـوان دريافـت كـه پاسـخهـاي
نويسندگان آن ادوار به مسائل اجتماعي و فرهنگي آن دوران چه بوده است) .عسـگري
حسنكلو(٦٩ :١٣٨٧ ،

نويسنده منتزع از جامعه زمان خود نيست و مسائل ،معضﻼت و بحرانهاي اجتمـاعي از
طريق ذهن نقاد نويسنده در آثار وي بازتاب مييابد» .كسـاني نظيـر جـورج لوكـاچ ،لوسـين
گلدمن ،ميخائيل باختين و غيره سعي دارند بين سـاختارهاي ادبـي و سـاختارهاي اجتمـاعي
ارتباط متقابلي برقرار سازند) «.عﻼيي (٣٢ :١٣٨٠ ،سؤال اساسي تحقيق آن اسـت كـه آيـا از
طريق مطالعـه داسـتانهـاي كوتـاه ايـن دوره مـيتـوان دسـتهبنـدي نسـبتاً دقيقـي از انـواع
شخصيتهاي دانشجويان ارائه داد ،به نحوي كه تماميت جامعه دانشجويي ايـن سـه دهـه را
شامل شود؟ به عبارت ديگر بر آنيم تا مشخص كنـيم كـه دانشـجويان در تقابـلِ بـا مسـائل
اجتماعيِ آن سالها چه نوع واكنشهايي از خود نشان دادند؟ اين واكنشهـا در چنـد دسـته
قابل مطالعه و بررسي است؟ ما در اين مقاله ،اثر ادبي را به منزلي سـندي اجتمـاعي در نظـر
گرفتهايم كه ميتواند به سؤاﻻت جامعهشناختي ما درباره چند و چون قشر دانشـجو در ايـن
برهه تاريخي پاسخ دهد؟
بازه زمانياي را كه براي تحقيق پيشِ رو برگزيدهايم با حكومـت محمدرضاشـاه پهلـوي
همزمان است .اين سي و هفت سال از مقاطع حساس و بحراني تاريخ معاصـر ايـران تلقـي

تصوير دانشجويان در داستانهاي كوتاه قبل از انقﻼب اسﻼمي٥٩ ...

ميشود .با آن كه ايران در اين دوره در معرض مدرنيته قرار گرفته و همه امور در ظـاهر آرام
و با ثبات است اما در ﻻيههاي پـايين جامعـه اعتـراض و نارضـايتي و مـوج مـيزنـد .در
بحبوحه اين سالها كودتايي رخ ميدهد كه در نظر همگان نامشروع جلوه مـيكنـد و رژيـم
شاه پس از آن هر چقدر ميكوشد تا مقبوليتي براي حكومت خـود كسـب كنـد ،تـوفيقي در
اين كار نمييابد و سرانجام انقﻼب  ٥٧به سلطنت او پايان ميدهد .ايـن دوره ،عجيـب هـم
هست از اين جهت كه عليرغم استبدادي بودن ساختار اجتمـاعي ،يكـي از درخشـانتـرين
ادوار تاريخ ادبيات ايران در اين برهه شكل گرفته است .ادبيـات داسـتاني بـه ويـژه داسـتان
كوتاه در اين چهار دهه به شكوفايي دست مييابد و به حـوزهاي نـاب و دسـت نخـورده از
تجربيات انسان عصر جديد تبديل ميشود .جالب آن كـه همـه طيـفهـاي فكـري در ايـن
مقطع مشغول توليد ادبياتاند .از نويسندگان و شاعران نزديك و وفادار به گفتمـان سـلطنت
تا آنان كه براي سقوط نظم مستقر و مسلط اسلحه به دست گرفتهاند.
نگارنده ابتدا نزديك به دويست داستان كوتاهي را كه در اين مقطع زماني نوشتهشدهبـود،
مورد مطالعهقرارداد و سپس از ميان آنها ده داستان كوتاه را كه عنـاوين و نـام نويسندگانشـان
در قسمت سوم مقاله آوردهشده ،انتخاب و بررسي نمود .بديهي اسـت كـه شـرط اصـلي در
اين گزينش ،حضور يك يا چند دانشجو به صورت مؤثر و جدي در متن داستان بودهاست.

 .٢پيشينة تحقيق

تاكنون تحقيق ويژهاي درباره انعكاس تصوير دانشجو و دانشـگاه در ادبيـات داسـتاني ايـران
انجام نشده است .با اين همه اشارات پراكندهاي را در دو كتاب صد سال داسـتان نويسـي
ايران نوشته حسن مير عابديني و شخصيت و شخصيتپردازي در داستان معاصـر نوشـته
دكتر حميد عبداللهيان يافت .در اثر نخست گـاه و بـيگـاه از شخصـيتهـاي دانشـجو يـاد
ميشود؛ مثﻼً در بحث از داستان »باد ،باد مهرگان« درباره عدهاي از دانشـجويان آمـده اسـت:
»دانشجوياني كه زماني ادعاها داشتند ،ورقباز و عرقخور شدهاند ديگر بوي پرنده نمـيآيـد.
بوي شكار ميآيد اما در ساختمان قديمي ،دانشجويان جوان همچنان پرشور و حـرارتانـد«.
)ميرعابديني (٦١٥ :١٣٨٦ ،در دومي نيـز آنجـا كـه شخصـيتهـاي بعضـي از داسـتانهـا را
دانشجويان تشكيل ميدهند به توصـيف پـارهاي از مشخصـات اجتمـاعي و اقتصـادي آنهـا
پرداخته ميشود .براي مثـال در بخشـي از جمـعبنـدي نهـايي كتـاب در مـورد دانشـجويان
سالهاي  ١٣٢٠تا  ١٣٣٢آمده است:
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دانشجويان وقت كمي را صرف مطالعه و تحقيق و بيشتر وقتشان را صرف مبـارزه يـا
كار اجتماعي ميكنند .در كنار تحصيل به كار ديگري هم اشتغال دارند .اين دانشـجويان
تقريباً مشكل اقتصادي چنداني ندارند ،خانهاي اجاره دارنـد و در آن زنـدگي مـيكننـد.
)عبداللهيان(٥٣٠ :١٣٨١ ،

 .٣تصوير دانشجويان در داستانهاي كوتاه قبل از انقﻼب اسﻼمي

با بررسـي ده نمونـه از داسـتانهـاي كوتـاه قبـل از پيـروزي انقـﻼب اسـﻼمي كـه در آنهـا
دانشجويان حضوري آشكار دارند؛ سه تصوير متفاوت مﻼحظه ميشود:

 ١.٣مبارزان آرمانخواه

گروه اول را دانشجويان اميـدوارِ كنشـگر تشـكيل مـيدهنـد .اينـان كـه غالبـاً تحـت تـأثير
انديشههاي چپ قرار دارند ،معتقدند كه براي اصﻼح جامعه بايـد حكومـت اصـﻼح گـردد؛
حتي گاه از مرزهاي اصﻼح نيز درميگذرند و به سقوط رژيم پهلـوي مـيانديشـند» .بخـش
مهمي از آثار ادبي و هنري ايران تحت تأثير آموزههاي ماركسيسـتي و تـودهاي بـوده اسـت،
شواهد نشان ميدهد اين رويه حتي تا مدتي پس از انقﻼب نيز ادامه داشته اسـت) «.جـوادي
يگانه و تفنگسازي(١٧ :١٣٩١ ،
»نويسندگان پيرو رآليسم سوسياليسـتي در جبهـه فرهنگـي ،گذشـته از پيشـقدمي ،نفـوذ
بيشتري داشـتند و يـك چنـد چشـم و دل فراوانـي را بـه خـود معطـوف كردنـد) «.امينـي،
(٢٣٩ :١٣٩٠

اين دسته از دانشجويان از انواع روشهاي مبارزه اعم از مسلحانه و فرهنگي براي ايجـاد
تغييرات بنيادين استفاده ميكنند .پويايي ،اقدام تشكيﻼتي ،انساندوستي ،تظـاهرات ،مطالعـه و
بحــث و مجادلــه و گــاه س ـردرگمي تئوريــك از مشخصــات ايــن طيــف دانشــجويان بــه
شمار ميرود.
در داستانهاي كوتاه علوي و ابراهيمي بيشتر به اين گـروه از دانشـجويان برمـيخـوريم.
علوي و ابراهيمي خود از زمره مبارزان سياسي دوره پهلوي بودند كه بـه خـاطر واگرايـي بـا
سياستهاي حاكميت چند صباحي زنـدان را نيـز تجربـه كـردهانـد .در ادامـه بـه بررسـي و
توضيح دو داستان كوتاه از اين دو ميپردازيم:

تصوير دانشجويان در داستانهاي كوتاه قبل از انقﻼب اسﻼمي٦١ ...

 ١.١.٣كنشگري چپگرايانه :دانشجويان در مسير مبارزه با استبداد

)داستان كوتاه »نامهها«؛ از مجموعه »گيله مرد« نوشته بزرگ علوي /چاپ اول.(١٣٣١ :

بزرگ علوي در داستانهايش به رئاليسم اجتماعي گرايش دارد .او در عمده نوشـتههـايش از
ستمگري حاكميت پرده برميدارد و به تمجيد از قهرمانان گمنام و آرمانخـواهي مـيپـردازد
كه براي نيل به عدالت اجتماعي مبارزه ميكنند .مضمون داستان ،شرح درگيريهاي روحـي
يك قاضيِ با نفـوذ در دوران رضـا شـاه اسـت .قاضـي قيافـهاي زشـت دارد و حكـمهـاي
ظالمانهاي براي مردم بيگناه صادر كرده است .او از زن درگذشتهاش صاحب دختري به نـام
شيرين است .شيرين در دانشگاه تحصيل ميكند و عاشق پسـري بـه نـام ذاكـري اسـت كـه
پزشكي ميخواند .شيرين بر اثر نشست و برخاست با ذاكري و ديگـر دانشـجويان سياسـي،
پاي در مسير مبارزه ميگذارد .آنان كه با تشكيل گروهي سياسي ،مبارزهاي مخفيانه را سـامان
دادهاند اقدام به ارسال مجموعه نامههايي به پدر شيرين كه اكنون قاضـياي بازنشسـته اسـت
مينمايند تا به اين وسيله گذشته سـياه و تبهكارانـه او را يـرايش يـادآوري كننـد .قاضـي از
اعضاي مافياي قدرت است و براي ارتقا پست ميتواند كه دست به هر كاري بزنـد .شـيرين
كه در جريان كار از باطن و سابقه پليد پدرش آگاه شده است ،نامهنگاري را خـود بـر عهـده
ميگيرد و پس از آخرين نامه پدرش را ترك ميكند .در پايان داستان ،ذاكري بر بالين قاضـيِ
در حال مرگ حاضر مـيشـود و ضـمن دادن خبـر دسـتگيري شـيرين همـه آن نامـههـاي
افشاگرانه را ميسوزاند .تا جرم شيرين بيشتر از اين سنگين نگردد .شيرين دختري مهربـان و
جسور و ظاهراً دانشجوي رشته پزشكي است و هـمكﻼسـيهـايش را در خانـهاش گـردهم
آورده است .اين جمع دانشجوي در داستان چنين توصيف شدهاند.

مينشستند ،صحبت ميكردند .چيز مينوشتند ،ماشين تحرير همـراه خـود مـيآوردنـد.
پليكپي ميكردند .گفتارهاي راديو را ميگرفتند .بحث ميكردند ،دربـاره سياسـت روز،
درباره ادبيات ،درباره آثار صادق هدايت جدل ميكردند .گاهي يكي ميگفت و ديگران
ميشنيدند .زماني دعوايشان ميشد ...مهماني ميكردند .صفحه گرامافون مـيگذاشـتند...
ميخنديدند ،ميرقصيدند) .علوي(٢٨ :١٣٨٥ ،

بزرگ علوي از نخستين دانشآموختگان سده اخير شمسي در اروپاسـت و از ايـن روي
در برخــي از داســتانهــايش شخصــيتهــاي دانشــجو بــه چشــم مــيخــورد .وي در رمــان
»چشمهايش« و داستان كوتاه »ميرزا« نيز از زندگي دانشجويان مبارز خـارج از كشـور سـخن
مــيگويــد .دانشــجويان داســتانهــاي بــزرگ علــوي ،روشــنفكرانِ پــر شــور و حــرارت و

 ٦٢ادبيات پارسي معاصر ،سال هشتم ،شمارة اول ،بهار و تابستان ١٣٩٧

تجددخواهياند كه تمايﻼت انقﻼبي دارند و درصدد اعتراض و مبـارزه برآمـدهانـد .در عـزم
انقﻼبي آنان هيچ ترديدي راه نمييابد.

 ٢.١.٣عاجز از تحليل سياسي و آغاز سردرگمي.

)داستان كوتاه »باد ،باد مهرگان« از مجموعه »هـزار پـاي سـياه و قصـههـاي صـحرا«؛ »نـادر
ابراهيمي« /چاپ اول.(١٣٤٨ :
»اين داستان به صورت يادداشتهاي روزانه يك دانشجوي پزشـكيِ سـاكن در خوابگـاه
دانشجويان اميرآباد نوشـته شـده اسـت .او دانشـجوي پزشـكي اسـت و از وﻻيتشـان بـراي
تحصيل به تهران آمده است .پادرد مزمني وي را عذاب ميدهد» .دانشـجوي عـاجز در واقـع
نمادي از قشر صاحب سودايي است كه يك نظام زيستي و پرورشي خاص به آنها ميآموزد
براي توجيه غريبگي و عجز و شرمشان ،بهانه بتراشـند و بـا ﻻيـههـاي اسـتعاري و فلسـفي
بپوشانندش) «.ميرعابديني(٦١٥ :١٣٨٦ ،

دانشجويان در آغاز پرشور و شرند .تظاهرات راه مياندازند .به حزبي شدن مـيانديشـند
و درباره موضوعاتي مانند آزادي مهم است يا نان بحث مـيكننـد .آنـان حتـي زنـدان را نيـز
تجربه ميكنند .راوي به مﻼقات يكي از دوستان دانشجويش در زندان ميرود ولي به تـدريج
بوي برودت و توقف ساختمان را فرامـيگيـرد) .ابراهيمـي (٤٢ :١٣٩١ ،ديگـر خبـري از آن
دانشجويان درسخوان و شطرنجباز نيست و آنان جاي خود را به عـدهاي دادهانـد كـه بـوي
سيگار و مي ميدهند .ديگر به جاي »موج نان« و »موج آزادي« ،نغمههاي »هنر براي هنـر« و
»هنر براي اجتماع« به گوش ميرسد .مجموعه اشـعار نيمـا و شـاملو اخـوان ثالـث در بـين
دانشجويان دست به دست ميشود.
دانشجويان »باد ،بادمهرگان« درگير تظاهراتي در درون و بيرون دانشگاه هستند كـه بيشـتر
به مسائل سياسي -اجتماعي آن روزها مربوط ميشود .مشكلي كه در ايـن بـين وجـود دارد
آن است كه دانشجويان دقيقاً نميدانند باﻻخره به دنبال چه چيزياند و ايـن شـايد بـه دليـل
نبودن رهبري در ميان آنهاست .به زعم راوي داستان ،هركس انگار به دنبال عقدههـاي خـود
است تا درمان دردي از دردهاي اجتمـاع! تظاهركننـدگان حتـي بـين خودشـان هـم تـوافقي
ندارند و بحثهايي كه گاه و بي گاه در خوابگاهها در ميگيرد ،به جنگ و جدال داخلي بـين
خودشان ميانجامد.

تصوير دانشجويان در داستانهاي كوتاه قبل از انقﻼب اسﻼمي٦٣ ...

تصويري كه »باد ،بادمهرگان« از دانشگاه و دانشجويان آن دوره منعكس ميكند از نگـاهي
تقريباً منفي و پر از سؤال بـه اجتمـاع و دانشـگاه و مسـائل آن نشـأت مـيگيـرد .هـر چنـد
دانشجويان گاه گاهي سعي ميكنند به پا خيزند و كاري از پيش ببرند اما جـو سـرد حـاكم و
نبود تكيهگاه آنها را از ادامه راه باز ميدارد .طبيعـي اسـت در چنـين جامعـهاي تنهـا كسـاني
ميتوانند به اصطﻼح رشد كنند كه چون دانشـجوي راوي »بـاد ،بادمهرگـان« ،ضـعف و درد
پايشان را بهانه كنند و خود را به حماقت بزننـد .پـدر راوي كـه پـول تحصـيل او را فـراهم
ميكند مدام نامه مينويسد و او را از ورود به جريانهاي سياسي نهي ميكنـد .او حتـي اگـر
بخواهد تا وارد جريانهاي سياسي روز بشود ،هم از تحليل مناسبات اين حوزه عاجز است.

 ٢.٣فردگرايان مأيوس

دسته دوم ،دانشجويان نااميدند .اينان شايد دغدغههاي اجتماعي اندكي نيـز دارنـد امـا بالكـل
نااميد از هر گونه تغيير در زندگي فردي و اجتماعياند و همه انگيزه خود را بـراي تحـول از
دست دادهاند .دچار رخوت و سكوناند و در عـوالم پـوچي و هپـروت زنـدگي مـيكننـد.
رفتارهاي پر خطري مانند رابطه نامشروع ،اعتياد ،ميخوارگي و تمايل بـه خودكشـي در بـين
آنها شايع است .چندان ارادهاي براي تحصيل و مطالعه ندارند و عمدتاً جزو طبقـه متوسـط و
گاه مرفه محسوب ميشوند .به دنبال سرگرميهاي مبتذلانـد و آرمـاني در زنـدگي ندارنـد.
دانشجويان داستانهاي صادقي و ساعدي از اين دستهاند .ساعدي از آن روي كه تحصـيﻼت
خود را در رشته پزشكي با گرايش روانپزشكي به پايان رسـانده بـود و بـا ضـمير هزارتـوي
آدمي و بيماريهاي رواني آشنايي داشت ،در داستانهايش عمدتاً طرحي سياهبينانه نسبت بـه
جهان و جامعه درانداخته است .برخي از شخصيتهاي داستاني او در چارچوب ناتوراليسـم
شكل گرفته است .دانشجويان داستانهاي صادقي نيز بدين نحو ،سردرگم و منفعلانـد و بـه
پوچي رسيدهاند .جالب آن كه صادقي نيز در رشته پزشكي تحصيل كرده بـود .آيـا مـيتـوان
ميــان تحصــيﻼت ايــن دو و وانهــادگي ،ســردرگمي ،دلمردگــي ،جنــونزدگــي و تنهــايي
شخصيتهاي داستاني آنها رابطه عميقتري سراغ گرفت؟

 ٦٤ادبيات پارسي معاصر ،سال هشتم ،شمارة اول ،بهار و تابستان ١٣٩٧

 ١.٢.٣در برزخ اميدواري و نااميدي.

)داستان كوتاه »نمايش در دو پرده«؛ نوشته بهرام صـادقي؛ چـاپ نخسـت در مجلـه سـخن،
بهمن .(١٣٣٦

در داستان »نمايش دو پرده« ،دو تن از شخصيتها دانشجويند يكي سنجر كه دانشـجوي
دانشكده فني است و به تمام هفت هنر به ويژه تئاتر و نقاشي عﻼقـه دارد و شـيك پـوش و
آراسته است و ديگري بهروز كه نكته جالب زندگي او ايـن اسـت كـه شـانزده سـال دارد و
سال دوم حقوق ميخواند! اين دو دانشجو تقريباً در دو قطب متضاد هم قـرار دارنـد .سـنجر
سمبل دانشجوياني است كه منبع اطﻼعاتند .او در بحثهاي دسته جمعي با اعتماد بـه نفـس
كامل شركت ميكند و از اندوختههاي ذهنياش مثال ميزند .كامﻼً به زندگي اميـدوار اسـت
و هميشه راضي و خوشحال به نظر ميرسد و به دنبال جديدترينهاست؛ حتـي جديـدترين
و نابترين سيگاري كه به بازار آمده است .تنها مـوردي كـه شـايد او را آزار مـيدهـد ايـن
است كه سر درنميآورد چرا مردم يا همـين شخصـيتهـاي حاضـر در داسـتان ،ايـن همـه
نااميدند و از موقعيتشان رضايت ندارند؟!
درست در نقطه مقابل او دانشجوي ديگري به نـام بهـروز قـرار دارد .او بـا وجـود سـن
كمش دانشجوي سال دوم حقوق و نيز بازيگر تئاتر است اما اعتقاد دارد كـه بـدبخت اسـت،
»مــن از همــه بــدبختتــرم) «.صــادقي (٦٨ :١٣٨٠ ،نــا اميــدي در وجــود او نفــوذ كــرده و
معتقداست »فقط نوميدي است كه انسان را گرم ميكند) «.همان (٧٠ :او در جمعها كمتر بـه
چشم ميآيد .در عشق شكست خورده است و احساس ميكند ،سربار اسـت .شـايد علـتش
آن است كه زودتر از موعد مقرر وارد زندگي و جامعهاي شدهاست كه بايد براي رسـيدن بـه
آنها صبر ميكرد .بهروز در بخشهاي كمتري از داستان به چشم ميخورد در آنجاها هـم يـا
بدبخت است يا نااميد و يا در انتظار يكي از اين دو.

نا اميدي وحشتناك آثار ادبي در اين سالها ،كه تبلور آشكار شدن نهيليسم ذاتي ادبيـات
شبه مدرن ايران از يك سو و بر باد رفتن آرزوهاي طيف ليبرال ناسيوناليسـت و شـاخه
ماركسيست روشنفكري ايران از سوي ديگر بود ،به ويژه خـود را در يـأس دردنـاك و
نوميدي آثار بهرام صادقي نشان ميدهد) .زرشناس(٣٤ :١٣٨٨ ،
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 ٢.٢.٣سرگردان در برهوت نيستانگاري و ناتوان از برقراري رابطه با جامعه.

)داستان كوتاه »سراسر حادثه« از مجموعه »سنگر و قمقمههاي خالي«؛ نوشته بهـرام صـادقي/
چاپ نخست :ارديبهشت  ١٣٣٨در مجله سخن(.

»سراسر حادثه« داستان مردمان طبقه متوسط است كه در يك ساختمان گرد هم آمدهانـد.
اين ساختمان متعلق به دو برادر و مادر آنهاست و بقيه مسـتأجرند .بـرادر بـزرگتـر تصـميم
ميگيرد مستأجران را به مناسبت شب يلدا دور هم جمع كند تا گپي بزنند.

مازيار دانشجوي رشته زبان است كه در طبقه سـوم ،يعنـي قلـب خانـه ،مجـاور مركـز
فعاليت موجران مينشيند ...و خودش را آدم نجيب و سـر بـه راه و بـيآزاري جـا زده
است ،شبانه از فرصت استفاده ميكند و زن زيبايي را كـه بـيشـك بـدكاره اسـت بـه
اطاقش ميبرد) .صادقي(١٧٧ :١٣٨٠ ،

او در قلب خانه ساكن است كه ميتواند نمادي باشد از اين نكته كـه در ذهـن نويسـنده،
دانشجويان عليالقاعده بايد در وسط اجتماع باشند .با اين كه پدر مازيـار تعهـد كـرده اسـت
خرج تحصيل او را بپردازد اما با دروغ و كلك ،مدت زمان دانشجو بودنش را طول مـيدهـد
تا با خيال آسوده به عﻼفي و خوشگذرانيهايش بپردازد .او گويي هيچ انگيـزهاي بـراي بـه
پايان رساندن دانشگاه نـدارد .بـيترديـد شخصـيت مازيـار نشـان دهنـده گـروه خاصـي از
دانشجويان است كه در آن دوره به پوچي و نيستي رسيدهاند .آنهـا هـيچ اميـدي بـه درس و
دانشگاه و ادامه زندگيِ درست در جامعه ندارند و نام دانشـجو را تنهـا بـه عنـوان وسـيلهاي
براي به چشم آمدن و باعث افتخار خانواده بودن يدك ميكشند .حضـور مازيـار دانشـجوي
داستان »سراسر حادثه« حضوري جسماني است .كنار كرسي دراز كشيده اسـت و از واريـس
پا درد ميكشد ،چرت ميزند و كمتر وارد بحثهاي ديگران ميشود؛ اما انگار عرق خـوري،
مازيار را از تمام دردهايي كه گرفتارش است رها ميكند ،زبانش بـاز مـيشـود و در پـي آن،
دو تن ديگر از مردان ساختمان را به اتاق در بسته و مرموز خود ميبرد .موش ﻻغر و كثيفـي
از وسط سقف آويزان است .مازيار اختﻼفات خود را با ديگران برمـيشـمارد .او تنهاسـت و
نميداند كه آيندهاش چه خواهد شد .وي به نوعي تمـام حـرصهـا و عقـدههـايش را سـر
موشي خالي كرده است كه ميتواند نمـادي از يـك جامعـه مـوذي و كثيـف باشـد .مازيـار
اعتراف ميكند كه تاكنون نتوانسته است نظر كسي را به خود جلب كند »نه به خـودم نـه بـه
افكارم) «...همان (٢١٠ :و علت مخفيكاريهايش را هم همين مسئله ميداند و البتـه تهمـت
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زنبازي را انكار ميكند .او نيز همچون دانشجويانِ دو داستان قبلي بهرام صـادقي ،در دنيـايي
تاريك و بيهدف و با دروني پوچ و خالي زندگي ميكند .ذهـن و ضـمير آنـان از ايمـان و
اعتقاد تهي شده است» .يك ذره اعتقاد  ...به اندازه يك بال مگس  ...به هر كـس و هـر چيـز،
دلم براي يك ذره اعتقاد پر ميزند ،اعتقاد به هر چه ميخواهـد باشـد :بنـگ ،خانقـاه ،عـرق،
ماشينها ،گذشته ،آينده ) «...همان(١٩٧ :

 ٣.٢.٣در سوگ آرمانهاي برباد رفته؛ آخرين تﻼشها براي معنابخشي به زندگي.

)داستان كوتاه »قريب الوقوع« .بهرام صادقي؛ چاپ نخست در مجله سخن ،آذر ماه .(١٣٣٨

در طول داستان »قريب الوقوع« با افكار و نگاه نهيليسـتي دو دانشـجو مـواجهيم كـه مظـاهر
فكري و شكل عادي و طبيعي زندگي را نفي مـيكننـد .بـه زعـم او در جامعـه نابسـامان آن
روزها جز آيندهاي پر از حقارت و پوچي چيزي منتظر انسان نيست .اين داستان به سالهـاي
پس از كودتاي  ٢٨مرداد مربوط ميشود و اوضاع نابسامان جامعه ،از دست رفتن آرمانهـاي
بزرگ و چسبيدن به زندگي روزمره و منافع شخصي از سوي قشر تحصـيلكـرده را بازتـاب
ميدهد .افكار ماليخوليايي و افسردگي را در سراسر داستان به وضوح ميتوان مشاهده كرد.

خودكشي و جنون كه در داستان قريبالوقوع با شيوهاي طنزآلود بيان ميشـود ،اجـزاي
ديگري از درونمايه مرگ و بيهويتياند .نـابودي آرمـانهـا ،همچنـان كـه در داسـتان
سراسر حادثه ،در اين داستان نيز اين بار مفصلتر ،مطرح و شكافته ميشـود و در واقـع
از چگونگي موقعيتي سخن ميرود كه در آن آدمها بيشـكل ،بـيهويـت و تبـديل بـه
مردهاي شدهاند) .بزرگنيا(١٩٤ :١٣٧٧ ،

ارزشهاي ديني براي دو جوان دانشـجوي داسـتان كـامﻼً رنـگ باختـه اسـت .آنهـا بـا
تﻼشهايي كم رمق ،حركتي را براي بازگشت به ايمان آغاز ميكننـد امـا مثـل هميشـه ايـن
تﻼش و تقﻼ نافرجام ميماند.

به همان يـك ذره شـرافت و انسـانيتي كـه در وجـودم بـاقي مانـده  ...خيلـي خـوب،
حوصلهاش را ندارم  ...به يك چيزي ،خدا كه نه ،دوستي هم كه احمقانـه اسـت ،آينـده
هم كه زياد درخشان نيست .عشق؟ مهم نيست) .صادقي(٢٠٠ :١٣٨٠ ،

»سعي ميكنم صبحها با خداوند راز و نياز كرده و به او ايمان بياورم) «.همان( طنـز تلـخ
و گزنده صادقي در بطن داستان جريان دارد .او تعهدنامههاي محسن را »سند گـرانبهـايي در
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تاريخ مبارزات سياسي و اجتماعي جوانان ايراني« تعبير ميكنـد و بـه ايـن ترتيـب مبـارزه و
آرمانخواهي را به سخره ميكشد.

 ٤.٢.٣مبتﻼ به شبه مدرنيسم و غرق در بيهودگي زندگي شهري.

)داستان كوتاه »ديدار با جوجوجيتسو«؛ بهرام صادقي /چاپ اول.(١٣٥٥ :

چنان كه گفته شد اغلب داستانهاي بهرام صادقي نمايانگر فروپاشـي و بيهـودگي و مﻼلـت
زندگي شهري است» .ديدار با جوجوجيتسو« داستاني تلخ و خشك است كـه زبـاني نـرم و
عبوس دارد .عبدالستار در مغازه خود تلفني عمومي گذاشته است كه اصناف مختلـف مـردم
از آن استفاده ميكنند .در اين ميان دانشجويي وارد مغازه ميشود تا زنگ بزند .نويسـنده او را
اين گونه توصيف ميكند» :جوان دراز و كج و كولهاي كه به ظاهر دانشـجوي علـوم انسـاني
بود و به تحقيق مدتي بود كه مرتب )برخﻼف سر و وضعش( به گـاراژ سي.سي.سـي تلفـن
ميكرد كه بداند حواله پول ماهانه برايش رسيده است يا نه مثل هميشه گوشهاي ميايسـتد و
»هنر عشق ورزيدن؛ به قلم اريك فروم« را مشتاقانه زير بغل ميفشارد و كتـاب »ماركسيسـم؛
ماركسيسم نيست« را كه باز كرده بود عبوس و با اوقات تلخ نگاه ميكـرد امـا نمـيخوانـد«.
)مهديپور عمراني(١٦٢ :١٣٧٩ ،
آنچه از اين توصيفها درباره دانشجو اسـتنباط مـيشـود بـيانـدامي )جسـمي و شـايد
فكري( ،عدم استقﻼل مالي ،داشتن افكار الحـادي و مـادهگرايانـه و اعتقـاد بـه انديشـههـاي
چپي است.

 ٥.٢.٣آنارشيست در زندگي فردي و انتحار.

داستان كوتاه »تب« از مجموعه »واهمههاي بـينـام و نشـان«؛ نوشـته غﻼمحسـين سـاعدي/
چاپ اول. ١٣٤٦ :
ساعدي در اين داستان ،چنان كه از نام مجموعه نيز پيداست به تحليل زندگي روشـنفكران و
تحصيلكردگان بيهدف ،آشفتهدل و مضطرب ميپـردازد .شخصـيت اصـلي داسـتان يعنـي
»كاف« ،دانشجوي رشتة پزشكي است كه در يك صبح آفتـابي از خـواب بيـدار مـيشـود و
تصميم ميگيرد كه به دانشكده نرود .به دو نفر از دوستانش تلفن مـيكنـد و مـيگويـد كـه
قصد خود كشي دارد .او مي خواهد تمام نظمـي را كـه در ايـن همـه مـدت بـراي زنـدگي
تكرارياش قائل بوده ،به هم بزنـد .نظمـي را كـه چـون حـاكمي مقتـدر بـر او فرمـانروايي

 ٦٨ادبيات پارسي معاصر ،سال هشتم ،شمارة اول ،بهار و تابستان ١٣٩٧

ميكرده است .از خوبي و دلنشيني آفتاب استفاده ميكند و ساعتي تأخير در بيدار شدن را بـه
فال نيك ميگيرد تا قيد تمام نظمهاي حاكم بر زندگي را بزند .جالب آن اسـت كـه »كـاف«،
دانشگاه را »كﻼس تاريك« ميداند .داستان »تب« بيهودگي و پوچي يك تحصيلكـرده جـوان
را به نمايش ميگذارد و فضايي تاريك و دردآلود دارد .معنازدودگي و نيستانگاري در مـتن
داستان موج ميزند.

 ٣.٣اميدواران واقعبين

دسته سوم ،دانشجويانياند كه از لحاظ انديشه و رفتار ميانهرو و معتدلاند .اينان نه آن انـدازه
فعال و كنشگرند كه دست به مبارزه سياسي بزنند و نه مانند گـروه دوم از فـرط نااميـدي و
معناباختگي ،زانوي غم بغل ميگيرند و به گوشهاي ميخزند و به مي و افيون پنـاه مـيبرنـد.
اين گروه از دانشجويان در متن جامعهاند .آرمانهايي دستيافتني براي خود تعيين كـردهانـد.
با آن كه گاه به آن آرمانها هم نميتوانند نائل شوند اما در ورطـه نااميـدي و بـيعملـي نيـز
نميغلطتند و با روحيهاي واقعگرايانه و البته منتقدانه به راه خود ادامه مـيدهنـد و از تـﻼش
بازنميايستند .دانشجويان داستانهاي دانشور و ترقي اين گونهاند .مشي و سـلوك اجتمـاعي
اين دو نويسنده نيز از چنين رويه معتدلي حكايت ميكند و شگفتا كه نويسـندگان زن بـا آن
كه احساسات تندتري دارند ،در مقايسه با مـردان شخصـيتهـايي معتـدلتـر و واقـعگراتـر
ميآفرينند .دو داستان كوتاه از دانشور و يك داستان از ترقي را در ذيل بررسي ميكنيم:

 ١.٣.٣گرفتــار در ميانــه نااميــدي و عشــق؛ نخســتين انتقادهــاي دانشــجويان از آمــوزش
عالي سترون.

)داستان كوتـاه »اشـكهـا« از مجموعـه »آتـش خـاموش«؛ نوشـته سـيمين دانشـور /چـاپ
اول.(١٣٢٧ :
راوي در كتابخانه دانشگاه نشسته و در حال خوانـدن كتـابي بـه نـام »حكمـت و تقـدير« از
موريس مترلينگ است .او دختر دانشجويي را ميبينـد كـه دارد بـا عجلـه كتابخانـه را تـرك
ميكند .دختر جوان دفترچهاش را روي ميز جا گذاشته اسـت .راوي كنجكـاو مـيشـود كـه
مطالب دفترچه را مطالعه كند .ظاهراً دختر دانشجو خـاطراتش از دانشـگاه را در آن دفترچـه
نوشته است .از اين قسمت به بعد ،داستان در قالب يادداشت آن دختر دانشجو ادامه مييابد.
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با توجه به اين كه اين داستان كوتاه در سال  ١٣٢١نوشته شـده اسـت بـه احتمـال زيـاد
نخستين سندي به شمار ميآيد كه در انتقاد از سيستم آموزش عالي ايران نوشته شـده اسـت.
از جمله آن انتقادات پر رنگ به اين موارد ميتـوان اشـاره كـرد :اسـتادان دانشـگاه از سـوي
دولت تأمين مالي نميشوند و آنها در تنگناي مالي شديدي به سرميبرند .ميان نظام آمـوزش
عالي و متن زندگي و نيازهـاي واقعـي آن ارتبـاط معنـيداري برقـرار نيسـت .آموختـههـاي
دانشجويان فايده عملي و عيني در زندگي ندارد .محتـواي دروس دانشـگاهي زيـاده از حـد
انتزاعياند .استادان كتابها را سرد و خشك تدريس ميكنند .دانشـجويان ،مطالـب تئوريـك
را طوطيوار حفظ و تكرار ميكنند .استادان در هر درسي تنها به دورههـاي كهـن و آغـازين
هر علم توجه ميكنند و ساعات محدود كﻼسها اجـازه پـرداختن بـه دورههـاي معاصـر را
نميدهد» .آتش خاموش« نخستين اثر سيمين دانشور است كه بـه چـاپ رسـيده اسـت و از
اين روي ،همه داستانها صبغهاي خام و رمانتيك دارنـد و فاقـد جهـانبينـي خـاص و ديـد
فلسفياند .داستان »اشكها« نيز از اين امـر مسـتثنا نيسـت .در ايـن داسـتان حشـو و زوائـد
فراواني راه يافته كه خواندن آن را كسالتبار كرده است .ميـان دختـري دانشـجو و اسـتادش
به آرامي رابطه عاشقانهاي برقرار ميشود اما استاد به اروپـا مـيرود و ازدواج مـيكنـد و زن
فرنگياش را با خود به ايران ميآورد .زن فرنگي نميتواند خود را بـا شـرايط بـه زعـم وي
نابهنجار ايران وفق دهد .استاد ميخواهـد زن اروپـايياش را طـﻼق دهـد و بـا دختـر راوي
داستان ازدواج كند ليكن دختـر بـه ايـن كـار رضـايت نمـيدهـد .دانشـور در ايـن داسـتان
شخصيتي عاطفي با احساسات سرشار و سوزان را از دانشجوي دختر ارائه ميدهد كـه البتـه
به مطالعه و بحث عﻼقه دارد .او جسور است و عاشق اسـتادش شـده اسـت ولـي در ميـان
سنت و تجدد در حالت ترديد به سر ميبرد؛ مثﻼً نميداند در مهماني مخـتلط ،بلنـد شـود و
با بقيه برقصد يا نه؟ دانشور به اسم اين دختر دانشجو و رشته تحصـيلياش اشـارهاي نكـرده
است .چنين برميآيد كه او در رشته فلسفه تحصيل ميكند.

 ٢.٣.٣قدرناشناسي از سوي جامعه ولي همچنان اميدوار.

داستان كوتاه »زايمان« از مجموعه »شهري چون بهشت«؛ سيمين دانشور /چاپ اول.١٣٤٠ :

داستان به ناامني و اوضاع نابسامان شيراز و روستاهاي اطراف آن در وضعيت جنـگ جهـاني
و حكومت نظامي اشاره دارد كه محيطي مملو از خوف و ناامني رواني را در بين مردم ايجـاد
كرده است .هويت دانشجو در اين داستان به شكلي محو مطرح شده اسـت .اكـرم و خـواهر
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دانشجويش مهين هميشه درباره رسيدن به يك عشق صحبت ميكنند اما هيچگاه نميتواننـد
به طور قطع رأي دهند كه عشق به چه چيزي بايد تعلق بگيرد .اكرم قابله است ولـي از ايـن
كه رشته مامائي خوانده ،سخت پشيمان است چون شهرسـتانشـان قابلـهاي دارد كـه هنـوز
براي مردم آن منطقه قابل اعتماد است و اويي را كه تازه كار اسـت سـخت قبـول مـيكننـد.
مهين به عنوان يك دانشجوي به دنبال هدفي است كه نميداند در واقع ،اصﻼً وجود دارد يـا
نه و اگر وجود دارد چه است؟! در شبي ظلماني ،مرد و زني به در خانهشان ميآينـد .همسـر
مرد در يكي از روستاهاي اطراف درحال وضع حمل است و آنها پرسان پرسان بـه در خانـه
اكرم كه قابله است رسيدهاند .اكرم و مهين عليرغم مخالفـت مـادر ،دنبـال آن مـرد و زن راه
ميافتند .در دورافتادهترين نقطه روستا و در دخمهاي به زن زائويي ميرسند كه در وضـعيت
فﻼكتباري به سر ميبرد و چند زن ديگر دوروبرش را گرفتهاند .اكرم به زن كمك مـيكنـد
تا نوزادش را به دنيـا بيـاورد .پـس از پايـان كـار ،كنـار جـوي جلـوي خانـه مـيرونـد تـا
دستهايشان را بشويند اما وقتي براي برداشتن وسايلشان برميگردند با در بسـته روبـه رو
ميشوند ،اهالي خانه از ترس پرداخـت حـق الزحمـه ،در را بـه رويشـان بسـتهانـد و حتـي
كيفشان را كه برگه تردد شبهاي حكومت نظامي داخلش است به آنها پس نميدهنـد اكـرم
و مهين پا به فرار ميگذارند و در راه گير يك پاسبان و دژبان ميافتند .وضعيت اينان هـم تـا
حدود زيادي مشابه همان دانشـجويان داسـتانهـاي »آتـش خـاموش« اسـت :يـك زنـدگي
سردرگم ،توأم با نا رضايتي از شرائط خود و جامعه .هر دو خواهر ظاهراً در دانشـگاه تهـران
درس خواندهاند.

 ٣.٣.٣در جستوجوي حقيقت و فقدان حافظه تاريخي.

)داستان كوتاه »سفر« از مجموعه داستان »من هم چهگوارا هستم« نوشته گلـي ترقـي /چـاپ
اول.(١٣٤٨ :

داستان چند ساعتي قبل و بعد از عمل جراحي يك استاد دانشگاه را در رشـته فلسـفه بـازگو
ميكند .به دﻻيلي نامعلوم پزشكان پاي او را قطع ميكنند .راوي داسـتانهـاي ترقـي معمـوﻻً
افراد تحصيلكرده ،روشنفكران و فرهيختگاناند .شاگردان استاد به عيـادتش آمـدهانـد .راوي
جابه جا به خاطراتش از دانشجويان نقـب مـيزنـد .آنهـا وفادارنـد و استادشـان را در بسـتر
بيماري فراموش نكردهاند .آنان عاشق آگاهي و بيشتر دانسـتنانـد و بـرخﻼف داسـتانهـاي
صادقي به نفس و روح و عقل و وحي و معجزه اعتقاد دارند؛ با اين تفاوت كه سؤاﻻت ايـن
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دانشجويان زياده انتزاعي است .شاگردهايم ميپرسند» :آقا نيستي هسـت يـا نيسـتي نيسـت؟
هستي اول نيست بوده يا هميشه هست بوده؟« شاگردهايم داد ميكشـند و دسـتهايشـان را
تكان ميدهند و ميگويند» :نه خير ،محال است نميشود) «.ترقي(٥٣ :١٣٤٨ ،

شاگردهايم منتظر جوابند .كتابهاي قطور ميخوانند و پاهايشان را به زمين مـيكوبنـد.
برايم دست ميزنند .ميگويند پا براي راه رفـتن اسـت امـا حركـت از لحـاظ فلسـفي
مشكوك است .ميگويند ما دلمان را به چيزهاي مشكوك خوش نميكنيم ما بـه دنبـال
حقيقتيم) .همان(٥٤ :
نكتهاي كه در اين ميان درخور توجه ميباشد انديشههاي خود استاد است كه ميتوانـد
به نحوي براي دانشجويان يا فضاي علمي و آكادميك آن دوره نيز قابـل تعمـيم باشـد.
استاد پايش بريده ميشود كه در واقع تعبيري از زمينگيري و فلج بودن جامعـه علمـي
دهه چهل است .وي با آن كه در دوران دانشجويي شخصي معتقد بوده است اما اكنـون
بسيار نااميد از آينده است .او خود اعتراف ميكند كه حافظه تاريخي ندارد و به تكرار و
مﻼلت رسيده است» .زندگي من يك عادت مداوم است .يك اعتياد ازلي اسـت .مـن از
فراموشي شروع كردهام .مغز من فاقد حافظه است .فاقد گذشته است .فاقد تاريخ است.
)همان ،ص (٥٣

گويي نويسنده ،آينده دانشجوياني چنان پر شور را كه در جسـتوجـوي حقيقـتانـد در
سرنوشت استاد پيگيري ميكند .با اين همه داستان با لحني اميدوارانه به پايـان مـيرسـد .بـا
وجود اين كه اطرافيان نگران حال استادند اما استاد ميانديشد كه بـا يـك پـا هـم مـيتـوان
زندگي را از نو شروع كرد .فضاي رقتبار بيمارسـتان را نيـز نمـادي از جامعـه هولنـاك آن
روزها ميتوان دانست.
هنوز داستانهاي كوتاه ،به ويژه رمانهاي ديگـري هـم هسـت كـه در آنهـا دانشـجويان
حضور مؤثري دارند .ما داستانهايي را براي اين مقالـه برگزيـديم كـه از زاويـه نزديـك بـه
دانشجويان نگريستهاند و در داستانهايشان به سرشت و سرنوشت جامعه دانشجويان توجـه
نشان دادهاند .موقعيت تاريخي و اجتماعي دانشـجويان در برخـي از داسـتانهـا بـا وضـوح
بيشتري نمايانده شده است .با افزايش تعداد دانشجويان ،نگاه و نظر نويسندگان هـم بـه ايـن
قشر مدام تغيير كرده است .دانشجويان به تبع ديگر اقشار جامعه در مقاطع پر التهـاب تـاريخ
معاصر از پيشگامان تحولخواهي بودهاند و درست به همين سبب مـورد توجـه نويسـندگان
قرار گرفتهاند .از سوي ديگر فقدان احزاب در عرصه عمومي جامعـه باعـث آمـده اسـت تـا
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دانشگاهها در برهههايي به باشگاه تشكلهاي مختلف سياسي تبديل گردند .بـر ايـن اسـاس
طبيعي مينمايد كه نويسندگان متعلق به جريانهاي گونـاگون سياسـي هـر كـدام از صـنف
دانشجو انتظـارات خـاص خـود را داشـتهباشـند و ايـن چشـمداشـتهـا و توقعـات را در
داستانهاي خود هم بازتاب دهند .مقصود آن است كه پيشفرضهاي سياسي و اجتمـاعي
در نحوه به تصوير كشيدن جايگاه دانشجو در ادبيات معاصر تأثير گذار بوده است .گمـان مـا
بر آن است كه اين سه جريان مورد بحث ميتواند به صورت عام ،كليت فضـاي دانشـجويي
اين چند دهه را نمايندگي كند .به همين نحو ،تصور ميرود كه بـا بررسـي ايـن داسـتانهـا
بتوان نتايج قابل اعتماد و اعتنايي را به دست آورد .در عين حال ايـن فهرسـت بـاز اسـت و
ميتوان آثار متعدد ديگري را بدان ملحق كـرد لـيكن در نتيجـهگيـري و قضـاوت مـا تـأثير
چنداني نخواهد داشت .دقيقاً معلوم نيست كه اكثريت جامعه دانشـجويان آن زمـان در كـدام
يك از اين سه جريان ميگنجيدهاست .فقط ميتوان گفت كه هر چـه از كودتـاي  ٢٨مـرداد
 ١٣٣٢به انقﻼب اسﻼمي نزديكتر ميشويم بر تعداد دانشـجويان منـزوي و منفعـل افـزوده
ميشود؛ هر چند دانشجويان سياسي و منتقد نيز در طول اين سالها به كار و راه خـود ادامـه
ميدادند .تعدادي از نويسندگان بسته به جهانبينيشان به سراغ گروه اول رفته )نظيـر علـوي
و ابراهيمي( .و برخي ديگر متوجه گروه دوم شدهاند )مانند صادقي و ساعدي(.
نكته مهم ديگر آن كه تشخيص مرزهاي هويتي اين سه دسـته از دانشـجويان در بعضـي
داستانها دشوار است .گاه حتّي برخي از آنان در ذهن خود به هـر دو سـر طيـف احسـاس
تعلق ميكنند و ميخواهند كه از لحاظ اجتماعي فعالتر عمل نمايند اما نـوعي غفلـت و يـا
جبرگرايي معطوف به شكست مانع از تحرّك بيشتر آنها ميشود.

اين مطلب را نيز بايد افزود كـه نويسـندگان ده داسـتان بررسـي شـده ،خـود روزگـاري
دانشجو بودهاند و تجربه زندگي دانشجويي را از سـر گذرانـدهانـد ولـي اغلـبِ نويسـندگان
عمدتاً مشهور قبل ازانقﻼب چنين تجربهاي را نداشتهاند و بر اين اساس در داستانهـاي ايـن
نويسندگان اثري از دانشجويان نميتوان ديد.

 .٤تحليل آماري

در اين قسمت جداولي با موضوعات جزئيتر را مطرح و تحليل خواهيم كرد.
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 ١.٤جدول مربوط به جنسيت دانشجويان

تعداد دانشجويان دختر

 ٣مورد
شيرين )نامهها( ،راوي داستان اشكها و مهين
)زايمان(

تعداد دانشجويان پسر

 ٩مورد
ذاكري )نامهها( ،راوي و شخصيتهاي اصلي
داستانهاي باد ،باد مهرگان ،قريبالوقوع ،ديدار
با جوجو جيتسو ،سنجر و بهروز )نمايش در دو
پرده( ،مازيار )سراسر حادثه( ،محسن
)قريبالوقوع( ،كاف )تب(

 ١.١.٤تحليل :تعداد دانشجويان دختر در داستانهاي اين سه دهه در مقايسـه بـا پسـران،
بسيار اندك است .آنها كمتر فرصت حضور در دانشگاهها را يافتهاند .بافت سنتي جامعـه نيـز
در آن سالها ،كمتر پذيراي ورود دختران به دانشگاه و تحصيل برابـر آنـان بـا پسـران بـوده
است .خانوادههاي هر سه دختر اين داستانها متمول و از طبقات باﻻي جامعهاند.
نامهاي ايراني

 ٥مورد
شيرين )نامهها(،
سنجر و بهروز
)نمايش در دو پرده(،
مازيار )سراسر
حادثه( و مهين
)زايمان(

 ٢.٤جدول مربوط به اسامي دانشجويان
نامهاي عربي ـ اسﻼمي

 ٢مورد
ذاكري )نامهها( و محسن
)قريبالوقوع(

بينام

 ٦مورد
شخصيتهاي داستانهاي باد،
باد مهرگان ،قريبالوقوع ،ديدار
با جوجو جيتسو ،تب ،اشكها
و سفر

 ٢.١.٤تحليل :براي نصف شخصيتهاي دانشجويي در داستانها نامي ذكر نشـده اسـت.
شايد يك دليل آن تپپسازي و عموميت بخشيدن به برخي از اين شخصـيتهـا باشـد .كـم
اهميتي برخي از آنها در سير داستان نيز ميتواند دليـل ديگـري بـراي ايـن رويكـرد شـمرده
شود .حكومت پهلوي نوعي ناسيوناليسم كهنگرا را تبليغ ميكرد؛ )نـواختيمقـدم و انوريـان
اصل (١٢٨ :١٣٨٨ ،بنابراين طبيعي است كـه نـامهـاي اصـيل ايرانـي در ايـن دوره جايگـاه
باﻻتري را نسبت به نامهاي اسﻼمي به خود اختصاص دهد .در سالهاي نزديك بـه انقـﻼب
اين روند شكلي معكوس به خود ميگيرد.
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 ٣.٤جدول مربوط به رشتههاي تحصيلي دانشجويان و نوع دانشگاهها
علوم انساني

 ٥مورد
بهروز /حقوق )نمايش در دو پرده(،
مازيار /زبان انگليسي )سراسر حادثه(،
راوي داستان اشكها /فلسفه ؟،
دانشجويان داستان سفر /فلسفه ؟،
دانشجوي داستان ديدار با
جوجوجيتسو /؟

فني ـ مهندسي

 ٢مورد
سنجر /فني )نمايش در
دو پرده( ،محسن/
مهندسي )قريبالوقوع(.

پزشكي

 ٦مورد
شيرين و ذاكري )نامهها(،
راوي داستان باد ،باد مهرگان،
يكي از شخصيتهاي
داستان قريبالوقوع ،كاف
)تب( .مهين )زايمان(

 ١.٣.٤تحليل :رشته پزشكي به تنهايي نسـبت بـه ديگـر رشـتههـا تشـخص خاصـي در
داستانها دارد .هنوز رشتههـاي دانشـگاهي علـوم انسـاني در جامعـه جايگـاه خـود را پيـدا
نكردهاند .دانشگاه در باور عموم مردم عمدتاً مكاني براي تحصيل رشتههاي پزشـكي و فنـي
و مهندسي است .شايان ذكر است كه دانشگاه تهران نيز در داستانهاي مورد بحـث ،در ميـان
بقيه دانشگاهها از اهميت خاصي برخوردار ميباشد.
 ٤.٤جدول مربوط به مشخصههاي جسماني دانشجويان

آراسته و مرتب

 ٧مورد
شيرين و ذاكري )نامهها( ،سنجر )نمايش
در دو پرده( ،يكي از شخصيتهاي
داستان قريبالوقوع ،راوي داستان
اشكها و مهين )زايمان( ،دانشجويان
داستان سفر.

نا مرتب ،بي اندام و داراي ضعف جسمي

 ٦مورد
راوي داستان باد ،باد مهرگان ،بهروز )نمايش در دو پرده(،
مازيار )سراسر حادثه( ،محسن )قريبالوقوع( ،دانشجوي
داستان جوجوجيتسو ،كاف )تب(.

 ١.٤.٤تحليل :دانشجويان داستانهاي ياد شده ،بيشتر آراسته و مرتب توصيف شدهانـد و
اين شايد حاكي از انضـباط فكـري و سـﻼمت روانـيشـان اسـت .تعـداد قابـل تـوجهي از
دانشجويان نيز بيمارند كه ميتواند نماد فلج فكري و يا ناسازگاري و درگيري رواني آنهـا بـا
اجتماع باشد.

 .٥نتيجهگيري

تصوير دانشجويان در داستانهاي كوتاه قبل از انقﻼب اسﻼمي٧٥ ...

با بررسي دقيق اين ده داستان كوتاه ،سه دسته دانشجو مﻼحظه ميشود :مبارزان آرمـانخـواه،
فردگرايان مأيوس و اميدواران واقعبين .هـر نويسـندهاي در پيونـد بـا خاسـتگاه فكـرياش،
انتظارات ويژه خود را از دانشجويان دارد و شخصـيت دانشـجو را بـه شـكلي هماهنـگ بـا
جهاننگرياش خلق ميكند .براي مثال از آنجا كه صـادقي و سـاعدي گرفتـار نـوعي نگـاه
بدبينانه عميق به جهاناند ،دانشجويان داستانهاي آنان نيز مأيوس و ناتوان از ايجاد هر گونـه
تغيير فردي و اجتماعي ميباشـند) .فردگرايـان مـأيوس( ولـي از سـوي ديگـر دانشـجويان
توصيف شده در داستانهاي بزرگ علوي و نادر ابراهيمي آرمانگـرا و متعهدنـد و مبـارزاتي
سياسي را عليه رژيم ترتيب ميدهند )مبارزان آرمانخواه(؛ سيمين دانشـور و گلـي ترقـي در
حد واسط اين دو جريان قرار دارند و دانشجويانِ داستانهاي آن دو در تكاپوي آنانـد كـه از
پيله انزواي خود خارج شده و به حركتي مؤثر دست بزنند) .اميدواران واقعبين( سـياهنمـايي
نسبت به جايگـاه خـود و جامعـه در شخصـيتهـاي داسـتاني ايـن دو نويسـنده كمتـر بـه
چشم ميخورد.
عﻼوه بر مباحـث يـاد شـده نكـات ذيـل نيـز از خـوانش دقيـق ايـن ده داسـتان كوتـاه
استنباط ميشود:
ـ
ـ
ـ
ـ

تعداد دانشجويان پسر بسيار بيشتر از تعداد دانشجويان دختر است.

براي نزديك به نصف شخصيتهاي دانشجويي در داسـتانهـا نـامي ذكـر نشـده
است .شايد يك دليل آن عموميـت بخشـيدن و نوعيـت دادن بـه برخـي از ايـن
شخصيتها باشد.

تعداد دانشجويان پزشكي و فني  -مهندسـي از تعـداد دانشـجويان علـوم انسـاني
بيشتر است و عمده داستانها در دانشگاه تهران رخ ميدهد.

نصف دانشجويان توصيف شده در اين داستانها نامرتب ،بياندام و داراي ضـعف
جسمياند .احتماﻻً نامرتبي و بياندامي نماد و نمودي از شلختگي ذهني و تشـتت
فكري است.

 ٧٦ادبيات پارسي معاصر ،سال هشتم ،شمارة اول ،بهار و تابستان ١٣٩٧

 .٦كتابنامه

آبراهاميان ،يرواند ) :(١٣٨٣ايران بين دو انقﻼب )از مشروطه تا انقﻼب اسﻼمي(؛ ترجمه كاظم فيروزمنـد،
 ، ...چاپ هشتم ،تهران :نشر مركز.
آل احمد ،جﻼل :(١٣٨٧) ،مدير مدرسه ،چاپ چهارم ،تهران :نشر جامهدران.

آر .كدي ،نيكـي ) :(١٣٧٧ريشـههـاي انقـﻼب ايـران؛ ترجمـه عبـدالرحيم گـواهي ،چـاپ دوم ،تهـران:
انتشارات قلم.
ابراهيمي ،نادر ) :(١٣٩١هزار پاي سياه و قصههاي صحرا ،چاپ چهارم ،تهران :نشر روزبهان.

امينـي ،علــي اكبـر ) :(١٣٩٠گفتمــان ادبيــات سياسـي ايــران در آســتانه دو انقـﻼب ،چــاپ دوم ،تهــران:
انتشارات اطﻼعات.

بزرگنيا ،كامران ) :(١٣٧٧وسوسه مرگ ،فكر مرگ؛ مندرج در كتاب »خون آبي بر زمين نمناك« تـأليف و
تدوين حسن محمودي ،چاپ اول ،تهران :انتشارات آسا.

بهرنگي ،صمد ) :(١٣٨٢مجموعه كامل آثار صمد بهرنگي ) ٢جلد(؛ به كوشش اسد بهرنگـي ،چـاپ اول،
تبريز :انتشارات بهرنگي.
ترقي ،گلي ) :(١٣٤٨من هم چهگوارا هستم ،چاپ اول ،تهران :انتشارات مرواريد.

جوادي يگانه ،محمد رضا و بشير تفنگسازي ) :(١٣٩١تأثير حزب توده در ادبيات داستاني ايـران ،مجلـه
جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دانشگاه تهران ،سال  ،٤شماره  ،٢صص .٢٠-١
دانشور ،سيمين ) :(١٣٢٧آتش خاموش ،چاپ اول ،تهران :كتابفروشي و چاپخانه علي اكبر علمي.

دانشور ،سيمين ) :(١٣٦١شهري چون بهشت ،چاپ پنجم ،تهران :شركت سهامي انتشارات خوارزمي.

زرشناس ،شهريار ) (١٣٨٨جستارهايي در ادبيات داستاني معاصـر ،چـاپ دوم ،تهـران :انتشـارات كـانون
انديشه جوان.
ساعدي ،غﻼمحسين ) :(١٣٥٧واهمههاي بي نام و نشان ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات آگاه.

صادقي ،بهرام ) :(١٣٨٠سنگر و قمقمههاي خالي ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات كتاب زمان.

عسگري حسنكلو ،عسگر ) :(١٣٨٧نقد اجتمـاعي رمـان معاصـر فارسـي ،چـاپ اول ،تهـران :انتشـارات
فرزان روز.
عﻼيي ،مشيت )» :(١٣٨٠نقد ادبي و جامعهشناسـي« ،نشـريه ادبيـات و فلسـفه ،شـماره  ٤٦و  ، ٤٧سـال
چهارم ،مرداد و شهريور ،صص  ٢٠تا .٣٣

عبداللهيان ،حميد ) :(١٣٨١شخصيت و شخصيتپردازي در داسـتان معاصـر ايـران ،چـاپ اول ،تهـران:
انتشارات آن.
قيصري ،علي ) :(١٣٨٣روشنفكران ايـران در قـرن بيسـتم؛ ترجمـة محمـد دهقـاني ،چـاپ اول ،تهـران:
انتشارات هرمس.
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مصباحيپور ايرانيان ،جمشيد ) :(١٣٥٨واقعيت اجتماعي و جهان داسـتان ،انتشـارات اميـر كبيـر ،تهـران:
چاپ اول.

مهديپور عمراني ،روح اﷲ ) :(١٣٧٩مسافري غريب و حيران؛ نقد و بررسي گزيـده داسـتانهـاي بهـرام
صادقي ،چاپ اول ،تهران :نشر روزگار.
ميرعابديني ،حسن ) :(١٣٨٦صد سال داستاننويسي ايران ،چاپ چهارم ،تهران :نشر چشمه.
نواختيمقدم ،امين و حامد انورياناصل ) (١٣٨٨مباني ايدئولوژيك سياستهاي فرهنگـي رژيـم پهلـوي،
فصلنامه علمي  -پژوهشي مطالعات انقﻼب اسﻼمي ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،صص .١١٥ -١٤٠

