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  كوتاه قبل از انقالب اسالمي  هاي داستانتصوير دانشجويان در 
  )بيست تا پنجاه شمسي ةاز ده(

  *بابا سعيد كريمي قره

  چكيده
شـوند كـه از نخسـتين     تلقـي مـي     نوظهور قشرهايدانشجويان يكي از ايران،  ةدر جامع

انـد. آنـان    متوسط شناخته شـده  ةنمادي از تجدد و طبق منزلة بههاي تأسيس دانشگاه  سال
انـد و   گرفته در دوران پهلوي هم با سنت در تعارض بوده نامتوازن صورت ةتوسع دليل به

اي حاضر بررسي نوع نگاه نويسندگان به مـنش   خانه هم با تجدد. هدف از پژوهش كتاب
 ةهاي بيست تا پنجاه شمسي است. با مطالع هاي كوتاه دهه و كنش دانشجويان در داستان

خـواه، فردگرايـان    مبارزان آرمانشويم:  مواجه مي ها با سه دسته از دانشجويان اين داستان
شخصـيت   اش خاسـتگاه فكـري   بـه  توجه بااي  هر نويسنده بين. و اميدواران واقع ،مأيوس

صادقي و سـاعدي تحـت    جاكه ازآن ،براي مثال كند. توصيف مي شكلي بهدانشجويان را 
هاي آنان نيز از ايجاد هرگونه  قرار دارند، دانشجويان داستان »نهيليستي«هاي  تأثير گرايش

رؤياهاي خـود را  كنند. اين دسته از دانشجويان  اظهار نااميدي مي  تغيير فردي و اجتماعي
انـد.   گشـته  كـاري  بـي دچار رخوت و  درنهايتمأيوس و منزوي شده و  و  از دست داده

نيز برخي از رفتارهاي شايع اين طيف از  و تمايل به خودكشي ،انحرافات اخالقي، اعتياد
هـاي   شـده در داسـتان   تصـوير كشـيده   دانشجويانِ به ديگر، ازسوي البته ؛دانشجويان است

سياسي را   ـ  اند و مبارزات تشكيالتي خواه و پرتحرك بزرگ علوي و نادر ابراهيمي آرمان
 :اند اين دو جريان ايستاده ةدهند. سيمين دانشور و گلي ترقي در ميان عليه رژيم سامان مي
د و به رشد و پويـايي  وناز انفعال خارج ش تا كنند تالش مي ها هاي آن دانشجويان داستان
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  مقدمه   .1
كـه  ي يهـا  كار آمد. برنامـه  اما مطلقه و آمرانه بر سر ،با ظهور رضاشاه دولتي متمركز و مدرن

نهادهـاي   و ايـران را دگرگـون كـرد    ةجامعـ  ارسـاخت كردند اجرا پهلوي   هاي معاصر دولت
  .كرد ايجادرا ها  و دانشگاه ،دولتي، مدارس جديدي مانند ارتش، ادارات
كاركنان شهري  ةهاي رژيم رضاشاه بود. طبق شهري از ويژگي رشد سريع طبقات جديد

جـا   نيز از دستاوردهاي اين دوران بود. نوسازي تهران و مهاجرت اهـاليِ شـهرها بـدان   
  .)172: 1377پايتخت را مركز مردم طبقات متوسط و كاركنان دولت كرد (آر. كدي 

با افزايش شـمار ارتشـيان، كارمنـدان دولـت، قاضـيان، وكـيالن،       پهلوي دوم در دوران 
  . برآورد  مياني نويني سر ة... طبق و ،ياندانشجوآموزان،  ن، دانشاستادان، معلما

سـال پايـاني    كـرد. در طـول چهـارده    ركن سوم رژيم عمـل مـي   ةمثاب بوروكراسي دولتي به
خانه  وزارت 19پنجاه هزار كارمند به  خانه با صدو وزارت 12سلطنت، بوروكراسي دولتي از 

    .)401  :1383  (آبراهاميان گسترش يافتصدوچهار هزار كارمند  با بيش از سي
اي نداشـت و بـراي كسـب     سابقهجامعه وارد بورژوازي در ساختار سنتي  تازه ةاين طبق

هاي چهل و پنجـاه شمسـي نيـز     اين تالش و سردرگمي تا دهه بود.در تكاپو جديد  هويت
تهران است كه در  دانشگاه نخستين نهاد نوبنياد آموزش عالي در ايرانْ ادامه داشت. بيش و كم

  تأسيس شد.  1313سال 
فرسـتاد. كنتـرل    لين را براي تحصيالت به خـارج مـي  دولت تعداد روزافزوني از محص

گرفت و مواد تحصـيلي نيـز بسـيار     جزئيات مسائل آموزشي همه در تهران صورت مي
 فكـر  روشنكرده و يا نخبگان  تحصيل ةرسمي و آكادميك و هدف از آن ايجاد يك طبق

  .)169: 1377بود كه بعضاً با نيازهاي عملي جامعه ارتباط چنداني نداشت (آر. كدي 
ن داخل از صد هزار نفر فراتـر  تعداد دانشجويا وپانزده ها از  پنجاه تعداد دانشگاه ةتا ده

  .گرفتن بود درحال شتاب ي قشر دانشجورشد كمو  رفت
نظام  ةعواملي بود كه توسع لهازجمبگير  متوسط حقوق ةثبات سياسي نسبي و رشد طبق
متوسـط شـهري هـم     ةبعد، طبق به 1330دهة  ةكرد. از نيم آموزشي كشور را ايجاب مي

مقام و مرتبة اجتمـاعي گسـترش يافـت و بسـياري جـذب       ازنظرلحاظ تعداد و هم  به
حـدي   تر به اي شدند كه روبه افزايش داشت. تقاضا براي تحصيالت عالي ادارات دولتي

توانسـتند همـة داوطلبـان را جـذب كننـد       هاي موجـود نمـي   فت كه دانشگاهفزوني گر
  .)137: 1383(قيصري 
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شاه « رفت. رويه پيش مي بي صورت بهايران بدون برنامه و ايجاد بسترهاي الزم و  ةتوسع
كـارگر   ةمتوسط جديد و طبق ةگونه طبق اقتصادي نوسازي كرد و بدين ـ در سطح اجتماعي

دست به نوسـازي   ،يعني سطح سياسي ،اما نتوانست در سطح ديگر ،صنعتي را گسترش داد
  .)390: 1383(آبراهاميان » زند

در نيـز  دانشـجويان   ةقشر نوخاستمتوسط،  ةطبقديگر هاي  زمان با گروه هم ،در اين ميان
اذعـان   بـه تـر شـد.    آرامي حضورشان پررنگ و به گذاشتندگام  حيات اجتماعي ايران ةصحن

، تـر  بيشآگاهي شكلي كژ و نامتوازن داشت (براي ها  ن سالتوسعه در آ محققانْبسياري از 
دانشجوياني  ،شايد به همين دليل .)398: 1383و آبراهاميان  157: 1377آر. كدي بنگريد به 

هايي سرگردان و  آدم است هاي چهل و پنجاه بازتاب يافته هاي دهه كه تصويرشان در داستان
. تعلق دارنـد دانند كه به كجا  و نميرسند  مي  نظر به ه همگي بالتكليفك تاجايي ؛اند سردرگم

 ناهمگناما تجددي كه  ،نددش قلمداد ميآن روزها نماد تجدد  ةجامعذهنيت دانشجويان در 
در ايـن تجـدد و   جايگاه دانشجويان  ،. درحقيقتبرود به كدام سوكه بايد  ددان و نمي است

اول رشد نـامتوازن   ةان حوزة عمومي از منتقدان درجفكر روشن .استتعريف نشده توسعه 
احمـد   جـالل آل  ةمدير مدرساي از اين نقدها را در رمان  بودند. نمونه جديدنظام آموزشي 

تـوان    ) نوشتة صمد بهرنگـي مـي  1344(تابستان  كندوكاو در مسائل تربيتي ايران) و 1337(
  شود: مي را شامل زيرمطالعه كرد. عمدة انتقادات آنان موارد 

الن در ادارة نهادهـاي  ئومنـدان و مسـ   دخالت ثروت ؛امكانات آموزشي ةالعاد كمبود فوق
نظمـي   وجود نوعي بي ؛مانفساد اخالقي معل ؛خانه فساد اداري گردانندگان وزارت ؛آموزشي

عـدم آشـنايي خـود     ؛خـواري  رشـوه  ؛سـاالري  اولويـت رابطـه بـر شايسـته     ؛ضابطگي و بي
وجود فضـاي   ؛الگوبرداري از سيستم آموزشي غربي ؛م آموزشي جديدآموزان با سيست دانش

  وپرورش. اختناق در كلّيت آموزش
تـوان   تقريباً همة اين موارد را با اندكي گسترش به فضاي آموزش عاليِ آن دوره نيز مـي 

از ساير  خود ايران است كه ةدانشجويي نمونه و برشي از جامع ةجامع جاكه ازآنتعميم داد. 
بررسي دقيقِ بودوبـاش دانشـجو در ادبيـات    با  ، بنابراينپذيرد هاي اجتماعي تأثير مي جريان

  فراهم كرد.ايراني   ةجامع از فرازوفرود كلّيت را توان روايتي داستاني مي
هـاي   يك اثر داستاني يك ساخت كل است. اين ساخت خود يك سلسـله سـاخت  

 ةو غيره را در خـويش دارد كـه چهـر    ،، فلسفياجتماعي، اقتصادي، تاريخي، رواني
دهـد   هاي ايـن دوره يـا آن دوره را بـه مـا نشـان مـي       اين يا آن جامعه و چگونگي

 .)66: 1358پور ايرانيان  (مصباحي
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اي با مسائلي دست به گريبان است كه براي آگاهي دقيق از آن  اي در هر دوره هر جامعه
  ع كرد.رجوآن دوره مسائل بايد به متون ادبي 
ها و مسائل اجتماعي پاسـخ   اي از پرسش اي در دوران خود به مجموعه هر نويسنده

هـاي   توان دريافـت كـه پاسـخ    گويد. با بررسي آثار نويسندگان ادوار مختلف مي مي
نويسندگان آن ادوار بـه مسـائل اجتمـاعي و فرهنگـي آن دوران چـه بـوده اسـت        

  .)69 :1387(عسگري حسنكلو 

هـاي   و بحـران  ،مسائل، معضالت كه اي گونه به ؛نيستجدا زمان خود  ةعنويسنده از جام
كسـاني نظيـر جـورج    «د. نـ ياب ذهن نقاد نويسنده در آثار وي بازتـاب مـي   ازطريقاجتماعي 

و غيـره سـعي دارنـد بـين سـاختارهاي ادبـي و        ،لوكاچ، لوسين گلدمن، ميخائيـل بـاختين  
سـؤال اساسـي    .)32: 1380(عاليـي  » ساختارهاي اجتماعي ارتباط متقـابلي برقـرار سـازند   

بنـدي نسـبتاً    توان دسته هاي كوتاه اين دوره مي داستان ةمطالع ازطريقتحقيق آن است كه آيا 
دانشجويي اين  ةتماميت جامع كه نحوي به ؛هاي دانشجويان ارائه داد دقيقي از انواع شخصيت
برآنيم تا مشخص كنيم كـه دانشـجويان درتقابـلِ بـا      ديگر، عبارت بهسه دهه را شامل شود؟ 
هـا در   دادند؟ اين واكـنش  ميهايي از خود نشان  ها چه نوع واكنش مسائل اجتماعيِ آن سال

سـندي اجتمـاعي    لـة منز مطالعه و بررسي است؟ در اين مقاله، اثر ادبي را بـه  چند دسته قابل
 ةشـناختي مـا دربـار    جامعـه  بـه سـؤاالت  تاريخي  در اين برهةتواند  ايم كه مي گرفته  نظر  در

  چندوچون قشر دانشجو پاسخ دهد؟
ايم با حكومت محمدرضاشـاه پهلـوي    رو برگزيده اي را كه براي تحقيق پيشِ زماني ةباز

در شود.  عاصر ايران تلقي ميسال از مقاطع حساس و بحراني تاريخ م 37زمان است. اين  هم
امور درظاهر آرام و باثبات  ةقرار گرفته و هم شدن مدرنيته كه ايران درمعرضِ باآن ،اين دوره

هـا   ايـن سـال   ةزند. در بحبوح هاي پايين جامعه اعتراض و نارضايتي موج مي در اليه ،است
قدر  هرچهرژيم شاه  ،ازآن پس .كند دهد كه در نظر همگان نامشروع جلوه مي كودتايي رخ مي

 ،سـرانجام  كه ؛ تاجايييابد كوشد تا مقبوليتي براي حكومت خود كسب كند، توفيقي نمي مي
ـ  اسـت: عجيـب   از جهتـي  دهـد. ايـن دوره   پايان مي پهلويبه سلطنت  57انقالب   اوجودب
رهه ايران در اين ب ترين ادوار تاريخ ادبيات بودن ساختار اجتماعي، يكي از درخشان استبدادي

بـه شـكوفايي    ،داستان كوتـاه  ويژه به ،ادبيات داستاني ،در اين چهار دههشكل گرفته است. 
نخورده از تجربيـات انسـان عصـر جديـد تبـديل       اي ناب و دست يابد و به حوزه دست مي

انـد. از   هاي فكـري در ايـن مقطـع مشـغول توليـد ادبيـات       طيف ةكه هم شود. جالب آن مي
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كه براي سقوط نظم مستقر   يك و وفادار به گفتمان سلطنت تا آناننويسندگان و شاعران نزد
  اند.  و مسلط اسلحه به دست گرفته

بـود،    شـده   كه در اين مقطع زماني نوشـته  ،دويست داستان كوتاه را حدودنگارنده ابتدا 
و نـام نويسندگانشـان در    هـا  وانده داستان كوتاه را كـه عنـ   ها آنسپس از ميان   .كرد  مطالعه

. بديهي است كه شرط اصـلي در  كرد انتخاب و بررسي است شده  قسمت سوم مقاله آورده
استمؤثر و جدي در متن داستان  صورت بهحضور يك يا چند دانشجو  اين گزينش.  

  
  تحقيق ة. پيشين2

انعكاس تصوير دانشجو و دانشگاه در ادبيـات داسـتاني ايـران     ةاي دربار تاكنون تحقيق ويژه
 ايران نويسي داستان سال صداي را در دو كتاب  اشارات پراكنده ،همه انجام نشده است. بااين

حميـد   ةنوشـت  در داستان معاصـر  پردازي يتو شخص يتشخص حسن ميرعابديني و ةنوشت
 .شـود  هاي دانشجو ياد مـي  گاه از شخصيت وبي گاه ،يافت. در اثر نخستتوان  مي عبداللهيان
آمده است: چنين اي از دانشجويان  عده ةدربار مهرگان باد باد،در بحث از داستان  براي مثال،

آيد.  ديگر بوي پرنده نمي ،اند خور شده باز و عرق دانشجوياني كه زماني ادعاها داشتند، ورق«
» اند پرشور و حرارت چنان همجويان جوان اما در ساختمان قديمي، دانش ،آيد بوي شكار مي
هــا را  هــاي بعضــي از داســتان جاكــه شخصــيت آن ،دوماثــر در  .)615: 1386(ميرعابــديني 

توصـيف   هـا  آناجتمـاعي و اقتصـادي    اي از مشخصـات  پاره ،دهند دانشجويان تشكيل مي
هـاي   الدانشـجويان سـ   درمـورد بندي نهـايي كتـاب    در بخشي از جمع ،شود. براي مثال مي

  آمده است: چنين  )1332 -  1320(

ارزه يـا  را صرف مب تشانوق تر بيشدانشجويان وقت كمي را صرف مطالعه و تحقيق و 
كنار تحصيل به كار ديگري هم اشتغال دارند. اين دانشـجويان  كنند. در كار اجتماعي مي

 كننـد  ي مـي ره دارنـد و در آن زنـدگ  اي اجا تقريباً مشكل اقتصادي چنداني ندارند، خانه
  .)530: 1381(عبداللهيان 

  
  هاي كوتاه قبل از انقالب اسالمي . تصوير دانشجويان در داستان3

 هـا  آنكـه در   هـاي كوتـاه قبـل از پيـروزي انقـالب اسـالمي       داستاننمونه از با بررسي ده 
  :شود سه تصوير متفاوت مالحظه مي ،دانشجويان حضوري آشكار دارند
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  خواه مبارزان آرمان 1.3
تـأثير   كـه غالبـاً تحـت    هـا  آن. ادنـد د تشـكيل مـي   گر كنشگروه اول را دانشجويان اميدوارِ 

ند كه براي اصالح جامعـه بايـد حكومـت اصـالح     بود معتقد شتندهاي چپ قرار دا انديشه
ند. يدانديشـ  ند و به سقوط رژيم پهلوي ميشتگذ حتي گاه از مرزهاي اصالح نيز درمي شود.

اي بـوده   هاي ماركسيستي و تـوده  بي و هنري ايران تحت تأثير آموزهبخش مهمي از آثار اد«
» دهد اين رويه حتي تا مدتي پس از انقالب نيز ادامـه داشـته اسـت    است، شواهد نشان مي
  .)17: 1391سازي  (جوادي يگانه و تفنگ

قدمي، نفوذ  فرهنگي، گذشته از پيش ةليسم سوسياليستي در جبهئانويسندگان پيرو ر«
ــيش ــر ب ــكت ــد چشــم ي داشــتند و ي ــد  چن ــه خــود معطــوف كردن ــي را ب » ودل فراوان
  .)239  :1390  (اميني

هاي مبارزه اعم از مسلحانه و فرهنگي براي ايجاد  اين دسته از دانشجويان از انواع روش
دوستي، تظاهرات، مطالعه  ند. پويايي، اقدام تشكيالتي، انسانردك تغييرات بنيادين استفاده مي

و گــاه ســردرگمي تئوريــك از مشخصــات ايــن طيــف دانشــجويان   ،لــهو بحــث و مجاد
  رود.  مي  شمار به

خـوريم.   به اين گروه از دانشجويان برمي تر بيشهاي كوتاه علوي و ابراهيمي  در داستان
واگرايـي بـا    دليـل   پهلوي بودند كه بـه  ةمبارزان سياسي دور ةعلوي و ابراهيمي خود از زمر

را  تان كوتاهدو داس ،درادامهاند.  حي زندان را نيز تجربه كردههاي حاكميت چند صبا سياست
  كنيم. از اين دو نويسنده تحليل و بررسي مي

  دانشجويان در مسير مبارزه با استبداد ؛گرايانه ي چپگر كنش 1.1.3
  :1331 ،بزرگ علوي ةنوشت گيله مرد ة؛ از مجموعها نامهداستان كوتاه 

از  آثـارش  اغلـب  رئاليسم اجتماعي گرايش دارد. او درهايش به  بزرگ علوي در داستان
بـه   رسـيدن كه براي  خواهي نام و آرمان دارد و از قهرمانان گم گري حاكميت پرده برمي ستم

هـاي روحـي    شرح درگيري داستانْ مضمون. كند مي تمجيد كنند مبارزه مي عدالت اجتماعي
اي  هاي ظالمانه اي زشت دارد و حكم شاه است. قاضي قيافهنفوذ در دوران رضايك قاضيِ با
اش صاحب دختري بـه نـام شـيرين     گناه صادر كرده است. او از زن درگذشته براي مردم بي

كه پزشـكي   شود ميكند و عاشق پسري به نام ذاكري  است. شيرين در دانشگاه تحصيل مي
پاي در مسير  دانشجويان سياسي وبرخاست با ذاكري و ديگر خواند. شيرين براثر نشست مي
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ـ  ،انـد  اي مخفيانه را سـامان داده  گذارد. آنان كه با تشكيل گروهي سياسي مبارزه مبارزه مي  اب
 كنند ميتالش  ،اي بازنشسته است هايي به پدر شيرين كه اكنون قاضي مجموعه نامه فرستادن

. قاضـي از اعضـاي مافيـاي    نندبازگو ك رايشبرا  اش كارانه سياه و تبه ةگذشت از اين طريقتا 
كه دست به هر كاري بزند. شيرين كه  قادر استو جايگاه  مقام يقدرت است و براي ارتقا

 نگـاري را خـود بـر    پليـد پـدرش آگـاه شـده اسـت، نامـه       ةدر جريان كار از باطن و سـابق 
بالين  كند. در پايان داستان، ذاكري بر گيرد و پس از آخرين نامه پدرش را ترك مي مي  عهده

هـاي   آن نامه ةگيري شيرين هم شود و ضمن دادن خبر دست قاضيِ درحال مرگ حاضر مي
  . شوداز اين سنگين ن تر بيشتا جرم شيرين  ،سوزاند افشاگرانه را مي

ــت   ــاهراً دانشــجوي رش ــان و جســور و ظ ــري مهرب ــيرين دخت و ا .پزشــكي اســت ةش
ي در داستان چنـين  يجمع دانشجو هم آورده است. اين اش گرد هايش را در خانه كالسي هم

  .است توصيف شده
آوردنـد.   راه خـود مـي   نوشتند، ماشين تحرير هم كردند. چيز مي نشستند، صحبت مي مي
سياسـت روز،   ةكردند، دربار گرفتند. بحث مي كردند. گفتارهاي راديو را مي كپي مي پلي
گفت و ديگران  كي ميكردند. گاهي ي آثار صادق هدايت جدل مي ةادبيات، دربار ةدربار
كردنــد. صــفحه گرامــافون  ... مهمــاني مــي شــد شــنيدند. زمــاني دعوايشــان مــي مــي
  .)28: 1385رقصيدند (علوي  خنديدند، مي ... مي  ،گذاشتند مي

در  ،رو ازايـن  ؛اخير شمسـي در اروپاسـت   قرنآموختگان  بزرگ علوي از نخستين دانش
 هـايش  چشمد. وي در رمان نخور مي  چشم هاي دانشجو به هايش شخصيت برخي از داستان

گويـد.   از زندگي دانشجويان مبارز خارج از كشـور سـخن مـي    ميرزاداستان كوتاه نيز در و 
انـد كـه    انِ پرشور و حرارت و تجددخواهيفكر روشنهاي بزرگ علوي  دانشجويان داستان

قالبـي آنـان هـيچ    انـد. در عـزم ان   تمايالت انقالبي دارند و درصدد اعتراض و مبارزه برآمده
  يابد. ترديدي راه نمي

  عاجز از تحليل سياسي و آغاز سردرگمي 2.1.3
نوشـتة   ؛هـاي صـحرا   هزارپـاي سـياه و قصـه    ةاز مجموعـ  بـاد، بـاد مهرگـان   كوتاه داستان 

  :1348 ،»ابراهيمي  نادر«
در سـاكن  پزشـكيِ  دانشـجوي   اي است كه هاي روزانه يادداشت صورت بهاين داستان 

او از واليتشان براي تحصيل به تهران آمده نوشته است. آن را اميرآباد خوابگاه دانشجويان 
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قشر صاحب  زاي دانم درواقعدانشجوي عاجز « دهد. پادرد مزمني وي را عذاب مي است.
آمـوزد بـراي توجيـه     مـي  هـا  آنسودايي است كه يك نظام زيستي و پرورشي خـاص بـه   

» هـاي اسـتعاري و فلسـفي بپوشـانندش     بتراشند و با اليه غريبگي و عجز و شرمشان بهانه
    .)615: 1386(ميرعابديني 

انديشـند و   شدن مي اندازند. به حزبي شرند. تظاهرات راه ميدر آغاز پرشورو دانشجويان
كنند. آنـان حتـي زنـدان را نيـز      بحث مي »آزادي مهم است يا نان«موضوعاتي مانند  ةدربار

تدريج  ولي به ،رود مالقات يكي از دوستان دانشجويش در زندان مي كنند. راوي به تجربه مي
ديگـر خبـري از آن    .)42: 1391گيـرد (ابراهيمـي    بوي برودت و توقف ساختمان را فرامي

انـد كـه    اي داده جاي خود را به عـده آنان  ، بلكهباز نيست خوان و شطرنج دانشجويان درس
هنـر بـراي   «هـاي   نغمـه  »موج آزادي«و  »موج نان«جاي  به ديگردهند.  بوي سيگار و مي مي

اخـوان ثالـث    ، وشـاملو  ،اشـعار نيمـا   ة. مجموعرسد مي  گوش به »هنر براي اجتماع«و  »هنر
  شود. دست مي به دربين دانشجويان دست

بـه   تر بيشكه  اند درگير تظاهراتي در درون و بيرون دانشگاه مهرگان باد، باددانشجويان 
آن مشكلي كه وجود دارد  ميان،در اين  .شود آن روزها مربوط مياجتماعي  ـ يمسائل سياس

 دليل بهشايد  . علت اين امرندا يدنبال چه چيز هباالخره ب ددانن نمي دقيقاًدانشجويان است كه 
هاي خـود   دنبال عقده ، هركس انگار بهداستانراوي  زعم به .باشد ها آنميان نبودن رهبري در

اجتماع! تظاهركنندگان حتـي بـين خودشـان هـم تـوافقي      دردهاي ي از است تا درمان درد
جـدال داخلـي بـين     و بـه جنـگ   گيرد درميها  گاه در خوابگاه بي و هايي كه گاه ندارند و بحث

  .شود نتهي ميم شانخود
كنـد از   مـنعكس مـي   آن دورهدانشـگاه و دانشـجويان   از  مهرگـان  باد، بادتصويري كه 

 هرچند. گيرد ت ميئنشبه اجتماع و دانشگاه و مسائل آن سؤال منفي و پر از تقريباً نگاهي 
حـاكم و   و سرداما ج ،پيش ببرنداز خيزند و كاري   پا كنند به گاهي سعي مي دانشجويان گاه

اي تنهـا   جامعهچنين در طبيعي است  .دارد راه بازمي ةرا از ادام ها آن گاه تكيه نبودچنين  هم
ضـعف و   مهرگان باد، باداصطالح رشد كنند كه چون دانشجوي راوي  توانند به كساني مي

پـدر راوي كـه پـول تحصـيل او را     درد پايشان را بهانه كنند و خود را به حماقت بزننـد.  
برحـذر  هـاي سياسـي    بـه جريـان   دشـدن رانويسـد و او را از و  كند مدام نامه مي فراهم مي

هاي سياسي روز بشود، از تحليل مناسبات اين  جريان . او حتي اگر بخواهد تا وارددارد مي
  حوزه عاجز است.
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  فردگرايان مأيوس 2.3
، امـا  شته باشـند دا نيزهاي اجتماعي اندكي  دغدغهاينان شايد  دوم دانشجويان نااميدند. ةدست
انگيـزه خـود را بـراي     ةاند و همـ  نااميد از هرگونه تغيير در زندگي فردي و اجتماعي يكل به
 و در عـوالم پـوچي و هپـروت   اند   سكون دچار رخوت ورو،  ازايناند.  ول از دست دادهتح

و تمايـل بـه    ،خـوارگي  نامشروع، اعتياد، مي ةكنند. رفتارهاي پرخطري مانند رابط زندگي مي
اي براي تحصيل و مطالعه ندارنـد و عمـدتاً    شايع است. چندان اراده ها آنبين خودكشي در

انـد و آرمـاني    هاي مبتذل دنبال سرگرمي شوند. به اه مرفه محسوب ميمتوسط و گ ةجزو طبق
  اند. هاي صادقي و ساعدي از اين دسته در زندگي ندارند. دانشجويان داستان

پزشكي به پايان رسـانده   پزشكي با گرايش روان ةتحصيالت خود را در رشت چون ،ساعدي
ـ  .آشـنايي داشـت  هـاي روانـي    با ضمير هزارتوي آدمي و بيمـاري  ،بود در  ه همـين علـت  ب

بينانـه بـه جهـان و جامعـه درانداختـه اسـت. برخـي از         هايش عمدتاً طرحـي سـياه   داستان
ناتوراليسـم شـكل گرفتـه اسـت. دانشـجويان       چهـارچوب هـاي داسـتاني او در    شخصيت
كـه   اند. جالـب آن  اند و به پوچي رسيده سردرگم و منفعل نحو  هاي صادقي نيز بدين داستان
تـوان ميـان تحصـيالت ايـن دو و      پزشكي تحصيل كرده بود. آيـا مـي   ةقي نيز در رشتصاد

 ةرابطـ  شـان  هاي داستاني و تنهايي شخصيت ،زدگي مردگي، جنون وانهادگي، سردرگمي، دل
  تري سراغ گرفت؟ عميق

  اميدواري و نااميدي در برزخ 1.2.3
، سـخن  ةچـاپ نخسـت در مجلـ    ،»بهرام صـادقي « ةنوشت نمايش در دو پردهداستان كوتاه 

  :1336  بهمن
سـنجر كـه    ،يكـي  :هـا دانشـجويند   دو تـن از شخصـيت   دو پردهدر نمايش در داستان 

و ا .عالقـه دارد  ،تئـاتر و نقاشـي   ويـژه  به ،فني است و به تمام هفت هنر ةدانشجوي دانشكد
 اش يجالب زندگ ةكه نكت است بهروزدانشجويي به نام  ،ديگري .پوش و آراسته است شيك

 ! اين دو دانشجو تقريباً در دو قطـبِ استاين است كه شانزده سال دارد و سال دوم حقوق 
هاي  ند. او در بحثا متضاد هم قرار دارند. سنجر سمبل دانشجوياني است كه منبع اطالعات

زنـد.   اش مثال مـي  هاي ذهني كند و از اندوخته نفس كامل شركت مي جمعي با اعتمادبه دسته
دنبـال   رسـد و بـه   مـي   نظـر  بـه  حـال  خوشزندگي اميدوار است و هميشه راضي و  كامالً به

ترين سيگاري كه به بازار آمده است. تنها موردي  هاست؛ حتي جديدترين و ناب جديدترين
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هـاي   آورد چرا مردم يا همين شخصـيت  دهد اين است كه سر درنمي كه شايد او را آزار مي
  اين همه نااميدند و از موقعيتشان رضايت ندارند؟!  حاضر در داستانْ
مقابل او دانشجوي ديگري به نام بهروز قرار دارد. او باوجود سن كمش  ةدرست در نقط

 :اعتقاد دارد كـه بـدبخت اسـت    حال، بااين .دانشجوي سال دوم حقوق و بازيگر تئاتر است
است  و معتقد  جود او نفوذ كردهدر و نااميدي .)68: 1380(صادقي » ترم من از همه بدبخت«
 تــر كــمهــا  او در جمــع .)70(همــان: » كنــد فقــط نوميــدي اســت كــه انســان را گــرم مــي«
كند سربار است. شايد علتش  آيد. در عشق شكست خورده است و احساس مي مي  چشم به

است كه بايد براي رسيدن به  اي شده مقرر وارد زندگي و جامعه آن است كه زودتر از موعد 
جاها هـم   در آن .خورد مي  چشم ي از داستان بهتر كمهاي  كرد. بهروز در بخش صبر مي ها آن

  و يا در انتظار يكي از اين دو.  ،يا نااميد ،يا بدبخت است
ها، كه تبلور آشكارشدن نهيليسم ذاتي ادبيات  ناك آثار ادبي در اين سال وحشت نااميدي

 ةليبـرال ناسيوناليسـت و شـاخ    رزوهاي طيـف سو و بر بادرفتن آ يكمدرن ايران از شبه
خـود را در يـأس دردنـاك و     ويـژه  بهبود،  ديگر ازسويي ايران فكر روشنماركسيست 

  .)34: 1388دهد (زرشناس  نوميدي آثار بهرام صادقي نشان مي

  انگاري و ناتوان از برقراري رابطه با جامعه سرگردان در برهوت نيست 2.2.3
 ،»بهـرام صـادقي  « ةنوشـت  هاي خـالي  سنگر و قمقمه ةاز مجموعسراسر حادثه كوتاه داستان 
  :1338بهشت  اردي ،سخن ةمجلدر  نخستچاپ 

انـد.   متوسط است كه در يك ساختمان گرد هم آمـده  ةمردمان طبقداستان  سراسر حادثه
تصـميم  تـر   برادر بزرگست و بقيه مستأجرند. ها آناين ساختمان متعلق به دو برادر و مادر 

   .گپي بزنند تا شب يلدا دور هم جمع كند مناسبت جران را بهأگيرد مست مي
خانـه، مجـاور مركـز     سوم، يعنـي قلـبِ   ةطبق زبان است كه در ةمازيار دانشجوي رشت
آزاري جـا زده   راه و بـي  ... و خودش را آدم نجيـب و سـربه   نشيند فعاليت موجران مي

شـك بـدكاره اسـت بـه      و زن زيبايي را كـه بـي  كند  است، شبانه از فرصت استفاده مي
   .)177: 1380صادقي ( برد اطاقش مي

 د از اين نكته كه در ذهـن نويسـنده  تواند نمادي باش كه ميدر قلب خانه ساكن است  او
خـرج   تـا  تعهد كرده اسـت  مازيار . پدرالقاعده بايد در وسط اجتماع باشند دانشجويان علي

د تا با خيال ده مي طولش را بودندانشجو مدت با دروغ و كلكاو اما  ،تحصيل او را بپردازد
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اي بـراي   و گـويي هـيچ انگيـزه   ا .مشـغول باشـد  هـايش   گـذراني  آسوده به عالفي و خوش
گـروه خاصـي از    ةدهنـد  نشـان شخصـيت مازيـار   ترديـد   بي .رساندن دانشگاه ندارد پايان به

هيچ اميـدي بـه درس و    ها آن .اند به پوچي و نيستي رسيده در آن دوره دانشجويان است كه
آمـدن و   چشم براي بهفقط دانشجو را  نامدرست در جامعه ندارند و  زندگيِ ةدانشگاه و ادام

  كشند.  بودن يدك مي  باعث افتخار خانواده
كنـار كرسـي    ي جسماني است.حضور ،سراسر حادثهداستان دانشجوي  ،مازيارحضور 
هـاي   وارد بحـث  تـر  كمو  زند مي كشد، چرت درد ميواريس پا  دليل بهو است دراز كشيده 
مازيار را از تمـام دردهـايي كـه گرفتـارش اسـت رهـا        خوري عرق گويي .شود ديگران مي

دو تن ديگر از مردان ساختمان را به اتاق دربسـته و   و درپي آن،شود  باز مي شكند، زبان مي
سقف آويزان است. مازيار اختالفات خود  وسط از موش الغر و كثيفي .برد مرموز خود مي

 نـوعي  بـه وي  .اش چه خواهد شد آيندهكه داند  نمي و او تنهاست .شمارد ميان بررا با ديگر
توانـد نمـادي از يـك     كـه مـي  خالي كرده است  يهايش را سر موش ها و عقده تمام حرص

است نظر كسي را بـه    كند كه تاكنون نتوانسته كثيف باشد. مازيار اعتراف ميموذي و  ةجامع
هـايش را   كاري مخفي و علتا .)210: (همان » ... نه به افكارم ،نه به خودم«خود جلب كند 

دو  دانشجويانِ چون همكند. او نيز  مي بازي را انكار تهمت زنالبته  ؛داند هم همين مسئله مي
ي زنـدگي  خـال با درونـي پـوچ و   و  هدف صادقي در دنيايي تاريك و بيبهرام  قبليداستان 

يك  ةانداز  يك ذره اعتقاد ... به«ذهن و ضمير آنان از ايمان و اعتقاد تهي شده است. . كند مي
ـ  هرچـه زنـد، اعتقـاد بـه     ر مـي بال مگس ... به هركس و هرچيز، دلم براي يك ذره اعتقاد پ 

  .)197(همان: »  ... و ،ها، گذشته، آينده خواهد باشد: بنگ، خانقاه، عرق، ماشين مي

  ها براي معنابخشي به زندگي هاي بربادرفته؛ آخرين تالش در سوگ آرمان 3.2.3
  :1338  ، آذرسخن ةچاپ نخست در مجل ،»بهرام صادقي«نوشتة  الوقوع قريبكوتاه داستان 

مـواجهيم كـه مظـاهر     دو دانشـجو با افكار و نگاه نهيليسـتي   الوقوع يبقردر طول داستان 
آن  سـامان  هناب  ةدر جامع ها آن زعم به .ندنك فكري و شكل عادي و طبيعي زندگي را نفي مي

بـه  منتظـر انسـان نيسـت. ايـن داسـتان       چيـزي ر از حقارت و پوچي اي پ جز آينده روزها
ن رفت ، ازدست جامعه سامان بهاوضاع نا وشود  مرداد مربوط مي 28از كودتاي   پسهاي  سال
كرده  قشر تحصيل سويو چسبيدن به زندگي روزمره و منافع شخصي از ،هاي بزرگ آرمان

تـوان   وضـوح مـي   را در سراسر داستان بهو افسردگي  ماليخوليايي افكار. دهد را بازتاب مي
  مشاهده كرد.  
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اجـزاي   شـود  اي طنزآلود بيان مي با شيوه الوقوع قريبخودكشي و جنون كه در داستان 
 سراسردر داستان  كه چنان همها،  اند. نابودي آرمان هويتي مرگ و بي ةماي ديگري از درون

از  درواقـع شـود و   تـر، مطـرح و شـكافته مـي     بار مفصـل  ، در اين داستان نيز اينحادثه
و تبـديل بـه    ،هويـت  شـكل، بـي   ها بـي  رود كه در آن آدم چگونگي موقعيتي سخن مي

   .)194: 1377نيا  اند (بزرگ اي شده مرده

بـا   هـا  آنهاي ديني براي دو جوان دانشجوي داستان كـامالً رنـگ باختـه اسـت.      ارزش
امـا مثـل هميشـه ايـن      ،كننـد  حركتي را براي بازگشت به ايمان آغاز مي رمقْ هايي كم تالش

به همان يك ذره شرافت و انسـانيتي كـه در وجـودم بـاقي     «ماند.  تالش و تقال نافرجام مي
اش را ندارم ... به يك چيزي، خدا كه نـه، دوسـتي هـم كـه      ... خيلي خوب، حوصلهمانده 

  .)200  :1380(صادقي » احمقانه است، آينده هم كه زياد درخشان نيست. عشق؟ مهم نيست
طنز تلـخ   .(همان)» ها با خداوند راز و نياز كرده و به او ايمان بياورم صبح كنم مي سعي«

بهـايي   سند گران«به هاي محسن را  ان جريان دارد. او تعهدنامهصادقي در بطن داست ةو گزند
مبـارزه و   ،به اين ترتيب ؛كند تعبير مي» مبارزات سياسي و اجتماعي جوانان ايراني در تاريخ

  كشد. خواهي را به سخره مي آرمان

  مدرنيسم و غرق در بيهودگي زندگي شهري مبتال به شبه 4.2.3
  :1355 ،»يبهرام صادق« نوشتة جوجوجيتسوديدار با كوتاه داستان 
و ماللـت  گر فروپاشي و بيهـودگي   نمايان بهرام صادقيهاي  اغلب داستان ،شد گفته كه چنان

زبـاني نـرم و    اسـت كـه  داستاني تلخ و خشك  جوجوجيتسو با ديدارزندگي شهري است. 
مختلف مـردم   خود تلفني عمومي گذاشته است كه اصناف ةدارد. عبدالستار در مغاز عبوس

شود تا زنگ بزند. نويسـنده او   دانشجويي وارد مغازه مي ،كنند. در اين ميان از آن استفاده مي
  كند: توصيف مي گونه اينرا 

تحقيق مدتي بـود   ساني بود و بهنظاهر دانشجوي علوم ا اي كه به كولهو جوان دراز و كج
ـ  ميكه مرتب (برخالف سر و وضعش) به گاراژ سي.سي.سي تلفن   ةكرد كه بداند حوال

هنـر عشـق   ايسـتد و   اي مـي  مثل هميشـه گوشـه   .پول ماهانه برايش رسيده است يا نه
 يسمماركس يسم؛ماركس فشارد و كتابِِ قلم اريك فروم را مشتاقانه زير بغل مي به يدنورز

 خوانـد  امـا نمـي   ،كـرد  تلـخ نگـاه مـي    عبوس و بـا اوقـات   ،باز كرده بود كه ،را يستن
  .)162: 1379ر عمراني پو (مهدي
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 انـدامي  بـي عبـارت اسـت از:   شـود   دانشجو استنباط مي ةها دربار چه از اين توصيف آن
اعتقـاد بـه    ؛گرايانه ماده و الحادي داشتن افكار ؛مالي استقالل عدم ؛)فكري شايد و جسمي(

  .چپي هاي انديشه

  آنارشيست در زندگي فردي و انتحار 5.2.3
  :1346 ،»غالمحسين ساعدي« ةنوشت نشان نام و هاي بي واهمه ةاز مجموع تبكوتاه داستان 

ان و فكـر  روشـن زنـدگي   ،از نـام مجموعـه نيـز پيداسـت     كه چنان، ساعدي در اين داستان
 ،شخصيت اصلي داسـتان  .كند مي تحليلرا  و مضطرب ،دل ، آشفتههدف كردگان بي تحصيل

شود  در يك صبح آفتابي از خواب بيدار مي . اواست رشتة پزشكي دانشجوي ،»كاف«يعني 
گويـد كـه    كند و مي گيرد كه به دانشكده نرود. به دو نفر از دوستانش تلفن مي و تصميم مي

اش  خواهد تمام نظمي را كه در اين مدت براي زندگي تكـراري  او مي دارد. خودكشيقصد 
كـرده   روايـي مـي   فرمـان  ظمي را كه چون حاكمي مقتدر بر اوبه هم بزند. ن است قائل بوده

كند و ساعتي تأخير در بيدارشـدن را بـه فـال     نشيني آفتاب استفاده مي است. از خوبي و دل
» كـاف «هاي حاكم بر زنـدگي را بزنـد. جالـب آن اسـت كـه       گيرد تا قيد تمام نظم نيك مي

ا جوان ر ةكرد بيهودگي و پوچي يك تحصيل تبداستان داند.  مي» كالس تاريك«دانشگاه را 
انگـاري در مـتن    و نيست معنازدودگيفضايي تاريك و دردآلود دارد. و  گذارد نمايش مي به

  زند. وج ميداستان م
  
  بين اميدواران واقع 3.3
اند. اينان نه آن انـدازه   رو و معتدل انديشه و رفتار ميانه ازلحاظاند كه  سوم دانشجوياني ةدست

 فـرط  از انـد كـه   سياسي بزنند و نه مانند گـروه دوم  اتند كه دست به مبارزگر كنشفعال و 
و بـه مـي و افيـون پنـاه       خزندباي  گيرند و به گوشهبنااميدي و معناباختگي زانوي غم بغل 

يافتني براي خـود تعيـين    هايي دست اند. آرمان برند. اين گروه از دانشجويان در متن جامعهب
عملي  نااميدي و بي ةاما در ورط ،توانند نائل شوند ها هم نمي كه گاه به آن آرمان اند. باآن كرده

دهنـد و از   گرايانه و البته منتقدانه بـه راه خـود ادامـه مـي     اي واقع غلطتند و با روحيه نيز نمي
انـد. مشـي و سـلوك     گونـه  اينهاي دانشور و ترقي  ايستند. دانشجويان داستان تالش بازنمي

شگفتا كـه نويسـندگان    .كند معتدلي حكايت مي ةاجتماعي اين دو نويسنده نيز از چنين روي
تـر و   هـايي معتـدل   كه احساسات تندتري دارند، در مقايسـه بـا مـردان شخصـيت     با آن ،زن
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سـطرهاي  آفرينند. دو داستان كوتاه از دانشور و يك داستان از ترقـي را در   مي يگراتر واقع
  .كنيم بررسي مي رزي

ــ 1.3.3 نااميــدي و عشــق؛ نخســتين انتقادهــاي دانشــجويان از آمــوزش   ةگرفتــار در ميان
  سترون  عالي

   :1327  ،سيمين دانشور ةنوشت آتش خاموش ةاز مجموع ها اشكداستان كوتاه 
از  تقـدير  و حكمـت دانشگاه نشسته و درحال خواندن كتـابي بـه نـام     خانة كتابراوي در 

را تـرك   خانـه  كتـاب بـا عجلـه    بيند كه است. او دختر دانشجويي را مي »موريس مترلينگ«
شود كه مطالـب   كاو مي . راوي كنجگذارد مياش را روي ميز جا  كند. دختر جوان دفترچه مي

دفترچه را مطالعه كند. ظاهراً دختر دانشجو خاطراتش از دانشگاه را در آن دفترچـه نوشـته   
  يابد.  ن درقالب يادداشت آن دختر دانشجو ادامه ميبعد، داستا  است. از اين قسمت به

احتمـال زيـاد    بـه  ،نوشـته شـده اسـت    1321كه اين داستان كوتاه در سال  اين به توجه با
آيد كه در انتقاد از سيستم آموزش عالي ايران نوشته شده اسـت.   مي  شمار نخستين سندي به

تأمين  رااستادان دانشگاه دولت شاره كرد: توان ا آن انتقادات پررنگ به اين موارد مي ةجمل از
برند. ميان نظام آموزش عالي  مي در تنگناي مالي شديدي به سر ها آن رو ازاين ،كند مالي نمي

هـاي دانشـجويان    داري برقرار نيست. آموخته او متن زندگي و نيازهاي واقعي آن ارتباط معن
انـد.   ازحد انتزاعـي  بيشدانشگاهي  هاي عملي و عيني در زندگي ندارد. محتواي درس ةفايد

وار  كنند. دانشجويان مطالب تئوريك را طوطي ها را سرد و خشك تدريس مي استادان كتاب
هاي كهن و آغازين هر علم توجه  كنند. استادان در هر درسي تنها به دوره حفظ و تكرار مي

  دهد. ا نميهاي معاصر ر پرداختن به دوره ةها اجاز كنند و ساعات محدود كالس مي
 ؛نخستين اثر سيمين دانشور است كـه بـه چـاپ رسـيده اسـت      خاموش آتشمجموعة 

بيني خاص و ديـد   اي خام و رمانتيك دارند و فاقد جهان صبغه ي آنها داستان ةرو، هم ازاين
نيز از اين امر مستثنا نيست. در اين داستان حشو و زوائد فراواني  ها اشكاند. داستان  فلسفي

  بار كرده است.  راه يافته كه خواندن آن را كسالت
امـا اسـتاد بـه     ،شود اي برقرار مي عاشقانه ةآرامي رابط ميان دختر دانشجو و استادش به

آورد.  بـه ايـران مـي    اش را با خود زن فرنگي استاد .كند ازدواج ميجا  در آنرود و  اروپا مي
ـ  زعـم  بـه تواند خود را با شرايط  زن فرنگي نمي هنجـار ايـران وفـق دهـد. اسـتاد       هوي ناب

دختـر بـه    اما ،اش را طالق دهد و با دختر راوي داستان ازدواج كند خواهد زن اروپايي مي
  دهد. اين كار رضايت نمي
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عاطفي با احساسات سرشـار  صورت  بهدختر دانشجو را  دانشور شخصيتدر اين داستان، 
عالقه دارد. او جسور است و عاشـق  نيز كه البته به مطالعه و بحث  كشد مي تصوير به و سوزان

دانـد در   مثالً نمي .برد مي  سر حالت ترديد به، ولي درميان سنت و تجدد دراستادش شده است
 ةر دانشـجو و رشـت  مهماني مختلط بلند شود و با بقيه برقصد يا نه؟ دانشور به اسم ايـن دختـ  

  كند. فلسفه تحصيل مي ةآيد كه او در رشت اي نكرده است. چنين برمي اش اشاره تحصيلي

  اميدوار چنان همقدرناشناسي ازسوي جامعه ولي  2.3.3
   :1340 ،سيمين دانشورنوشتة  شهري چون بهشت ةاز مجموع زايمانداستان كوتاه 

شيراز و روستاهاي اطراف آن در وضعيت جنگ جهاني  سامان بهداستان به ناامني و اوضاع نا
مردم ايجـاد   برايو حكومت نظامي اشاره دارد كه محيطي مملو از خوف و ناامني رواني را 

محو مطرح شده اسـت. اكـرم و خـواهر     شكلي بههويت دانشجو  ،در اين داستان. بودكرده 
ه گـا  امـا هـيچ   ،ننـد ك رسيدن به يـك عشـق صـحبت مـي     ةهميشه دربار ،مهين ،دانشجويش

 ،قطع رأي دهند كه عشق به چه چيزي بايد تعلق بگيرد. اكرم قابلـه اسـت   طور بهتوانند  نمي
اي دارد كه  چون شهرستانشان قابله ؛سخت پشيمان است ي خواندهيماما ةكه رشت ولي از اين

كننـد.   كار است سخت قبول مـي  اعتماد است و او را كه تازه هنوز براي مردم آن منطقه قابل
، اصـالً وجـود دارد يـا    درواقـع داند  دنبال هدفي است كه نمي يك دانشجو به عنوان بهمهين 

آينـد.   شـان مـي   مرد و زني به در خانه در شبي ظلماني،چه است؟!  ،و اگر وجود دارد داردن
سان به در پر پرسان ها آنحمل است و  همسر مرد در يكي از روستاهاي اطراف درحال وضع

مخالفت مادر، دنبال آن مـرد و زن   باوجود ،اند. اكرم و مهين اكرم كه قابله است رسيده ةخان
رسـند كـه در    اي بـه زن زائـويي مـي    روستا و در دخمه ةترين نقط افتند. در دورافتاده راه مي

مك اند. اكرم به زن ك برد و چند زن ديگر دوروبرش را گرفته مي  سر باري به وضعيت فالكت
رونـد تـا    از پايان كار، كنار جوي جلوي خانـه مـي    كند تا نوزادش را به دنيا بياورد. پس مي

رو  گردند با در بسته روبـه  برمي لشاناما وقتي براي برداشتن وساي ،شان را بشويند هاي دست
اند و حتي كيفشان  شان بسته در را به روي الزحمه شوند، اهالي خانه از ترس پرداخت حق مي
اكـرم و   .دهنـد  پـس نمـي   ها آنهاي حكومت نظامي داخلش است به  تردد شب ةكه برگ را

  .شوند يك پاسبان و دژبان مي رفتارگذارند و در راه گ مهين پا به فرار مي
 خـاموش  آتـش هـاي   زيادي مشابه همان دانشجويان داسـتان   وضعيت اينان هم تاحدود

ط خود و جامعه. هر دو خواهر ظاهراً ياست: يك زندگي سردرگم، توأم با نارضايتي از شرا
  اند. در دانشگاه تهران درس خوانده
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  تاريخي ةوجوي حقيقت و فقدان حافظ در جست 3.3.3
  :1348 ،»گلي ترقي« ةنوشت گوارا هستم من هم چهاز مجموعه داستان  سفرداستان كوتاه 

در كـه   كنـد  را بـازگو مـي   يبعد از عمل جراحي استاد دانشـگاه  و  قبلداستان چند ساعتي 
  كننـد. راوي  . به داليلـي نـامعلوم پزشـكان پـاي او را قطـع مـي      كند فعاليت مي فلسفه ةرشت

اند. شاگردان اسـتاد   و فرهيختگان ،انفكر روشنكرده،  تحصيل هاي ترقي معموالً افراد داستان
وفادارنـد و   هـا  آنزند.  به خاطراتش از دانشجويان نقب مي مكرراند. راوي  به عيادتش آمده

انـد و   دانسـتن  تـر  بيشاند. آنان عاشق آگاهي و  استادشان را در بستر بيماري فراموش نكرده
بـا ايـن    .هاي صادقي به نفس و روح و عقل و وحي و معجزه اعتقاد دارند برخالف داستان

آقـا نيسـتي   «پرسند:  عي است. شاگردهايم ميانتزا يتفاوت كه سؤاالت اين دانشجويان زياد
شـاگردهايم داد  » هست يا نيستي نيست؟ هستي اول نيست بوده يـا هميشـه هسـت بـوده؟    

» شـود  نه خيـر، محـال اسـت نمـي    «گويند:  دهند و مي هايشان را تكان مي كشند و دست مي
   .)53: 1348(ترقي 

شـان را بـه زمـين     پاهـاي  خواننـد و  هاي قطـور مـي   ند. كتابا شاگردهايم منتظر جواب
 ازلحـاظ امـا حركـت    ،رفـتن اسـت   گويند پا براي راه زنند. مي كوبند. برايم دست مي مي

كنـيم مـا    گويند ما دلمان را به چيزهاي مشكوك خوش نمي فلسفي مشكوك است. مي
  .)54دنبال حقيقتيم (همان:  به

 توانـد  يخود استاد است كـه مـ   هاي يشهاند استتوجه  درخوركه  اي نكته ،در اين ميان
باشـد. اسـتاد    تعمـيم  قابل نيز دوره آن آكادميك و علمي فضاي يا دانشجويان براي نحوي به
چهـل   ةدهـ  يعلمـ  ةجامع بودن و فلج گيري يناز زم يريتعب درواقعكه  شود يم يدهبر يشپا

از  يـد ناام ياراما اكنون بس ،است بوده معتقد شخصي دانشجويي دوران در كه آنبا ياست. و
 يدهندارد و بـه تكـرار و ماللـت رسـ     يخيتار ةكه حافظ كند ياست. او خود اعتراف م يندهآ

شـروع   ياست. مـن از فراموشـ   يازل ياداعت يكمداوم است.  عادت يكمن  يزندگ«است. 
  .)53 :(همان »است يخام. مغز من فاقد حافظه است. فاقد گذشته است. فاقد تار كرده

انـد در   وجـوي حقيقـت   دانشجوياني چنان پرشور را كه در جست ةدگويي نويسنده آين
رسـد.   پايـان مـي    داستان با لحنـي اميدوارانـه بـه    ،همه كند. بااين گيري مي سرنوشت استاد پي

تـوان   انديشد كه با يك پـا هـم مـي    اما استاد مي ،كه اطرافيان نگران حال استادند باوجوداين
نـاك آن   هـول  ةبار بيمارستان را نيز نمادي از جامعـ  زندگي را از نو شروع كرد. فضاي رقت

  توان دانست. روزها مي
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دانشـجويان   هـا  آنهم هسـت كـه در    ،هاي ديگري رمان ويژه بههاي كوتاه،  هنوز داستان
نزديـك بـه    ةا براي اين مقاله برگزيـديم كـه از زاويـ   هايي ر حضور مؤثري دارند. ما داستان

دانشـجويان   ةشان به سرشـت و سرنوشـت جامعـ    هاي اند و در داستان دانشجويان نگريسته
موقعيـت تـاريخي و اجتمـاعي دانشـجويان بـا       ،هـا  در برخي از داستاناند.  توجه نشان داده

نگاه و نظر نويسندگان هـم  ي نمايان شده است. با افزايش تعداد دانشجويان تر بيشوضوح 
جامعـه در مقـاطع    قشـرهاي تبـع ديگـر    به اين قشر مدام تغيير كرده است. دانشـجويان بـه  

 ،انـد و درسـت بـه همـين سـبب      خـواهي بـوده   گامان تحول پرالتهاب تاريخ معاصر از پيش
  اند.  موردتوجه نويسندگان قرار گرفته

هـا در   است تا دانشگاه شدهعث عمومي جامعه با ةفقدان احزاب در عرص ،ديگر ازسوي
كه  استطبيعي  ،ند. بر اين اساسشوهاي مختلف سياسي تبديل  هايي به باشگاه تشكل برهه

گوناگون سياسي هركدام از صنف دانشجو انتظارات خاص  هاي جرياننويسندگان متعلق به 
ازتاب دهند. هاي خود هم ب ها و توقعات را در داستان داشت و اين چشم باشند  خود را داشته

تصويركشـيدن جايگـاه    بـه  ةهاي سياسي و اجتماعي در نحو فرض مقصود آن است كه پيش
دانشجو در ادبيات معاصر تأثيرگذار بوده است. گمان ما بر آن اسـت كـه ايـن سـه جريـان      

عام، كليت فضاي دانشجويي اين چند دهه را نمايندگي كنـد.   صورت بهتواند  موردبحث مي
اعتماد و اعتنـايي را   ها بتوان نتايج قابل كه با بررسي اين داستان شود تصور مينحو،   همين  به
توان آثار متعدد ديگري را بدان ملحق  اين فهرست باز است و مي ،حال آورد. درعين  دست به

گيري و قضاوت ما تأثير چنداني نخواهد داشت. دقيقاً معلوم نيسـت كـه    در نتيجه ، البتهكرد
اسـت. فقـط     گنجيـده  يك از اين سه جريان مي شجويان آن زمان در كدامدان ةاكثريت جامع

 ،شـويم  تر مـي  به انقالب اسالمي نزديك 1332مرداد  28از كودتاي  هرچهتوان گفت كه  مي
دانشجويان سياسي و منتقد نيز  هرچند .شود بر تعداد دانشجويان منزوي و منفعل افزوده مي

دادنـد. تعـدادي از نويسـندگان بسـته بـه       امـه مـي  هـا بـه كـار و راه خـود اد     اين سـال  يط
و برخي ديگر متوجه گـروه   سراغ گروه اول رفته (نظير علوي و ابراهيمي) شان به بيني جهان

  اند (مانند صادقي و ساعدي). دوم شده
تشخيص مرزهاي هـويتي ايـن سـه     ،ها داستاناز در بعضي كه است مهم ديگر آن  ةنكت

ي برخي از آنان در ذهـن خـود بـه هـر دو طيـف      ست. گاه حتدشوار ادسته از دانشجويان 
اما نوعي غفلت  ،كنندتر عمل  الاجتماعي فع ازلحاظخواهند كه  كنند و مي احساس تعلق مي

  شود. مي ها آن تر بيشك گرايي معطوف به شكست مانع از تحرو يا جبر
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خـود روزگـاري    شـده  بررسـي   اين مطلب را نيز بايد افزود كـه نويسـندگان ده داسـتان   
ولـي اغلـبِ نويسـندگان     ،انـد  زندگي دانشجويي را از سر گذرانده ةاند و تجرب دانشجو بوده

هاي اين  اند و بر اين اساس در داستان اي را نداشته انقالب چنين تجربه عمدتاً مشهور قبل از
  توان ديد. نويسندگان اثري از دانشجويان نمي

  
  . تحليل آماري4

  تر را مطرح و تحليل خواهيم كرد.  ي با موضوعات جزئيهاي جدول ،در اين قسمت

  به جنسيت دانشجويان  مربوط. 1 جدول
 دختر دانشجويان تعداد پسر تعداد دانشجويان

  مورد 9
هاي  هاي اصلي داستان ، راوي و شخصيتها نامه ذاكري
، جوجوجيتسو با ديدار الوقوع، قريب مهرگان، باد باد،

، حادثه سراسر، مازيار پرده دو در نمايشسنجر و بهروز 
 تب، كاف الوقوع قريبمحسن 

  مورد 3
 زايمانو مهين  ،ها اشك، راوي داستان ها نامه شيرين

تعداد دانشجويان دختر در مقايسه بـا پسـران بسـيار انـدك      ،هاي اين سه دهه در داستان
جامعـه نيـز در آن   افـت سـنتي   اند. ب ها را يافته فرصت حضور در دانشگاه تر كم ها آناست. 
پذيراي ورود دختران به دانشگاه و تحصيل برابر آنان بـا پسـران بـوده اسـت.      تر كم ها سال

  اند. جامعه  ها متمول و از طبقات باالي هاي هر سه دختر اين داستان خانواده

  به اسامي دانشجويان  مربوط. 2جدول 

 ايراني هاي نام اسالمي ـ عربي هاي نام نام بي

  مورد 6
باد، باد  يها داستان هاي شخصيت

با  يدارد الوقوع، يبمهرگان، قر
 سفرو  ،ها تب، اشك ، يتسوجوجوج

  مورد 2
 الوقوع قريبو محسن  ها نامه ذاكري

  مورد 5
سنجر و بهروز  ،ها نامه شيرين
 سراسر يارماز ،پرده دو در نمايش

 زايمان ينو مه ،حادثه

هاي دانشجويي نامي ذكر نشده اسـت. شـايد    شخصيت يمي ازبراي نها،  در اين داستان
اهميتـي   ها باشد. كم بخشيدن به برخي از اين شخصيت سازي و عموميت يك دليل آن تپپ

تواند دليل ديگري براي ايـن رويكـرد شـمرده شـود.      در سير داستان نيز مي ها آنبرخي از 



 163...    اسالمي انقالب از قبل كوتاه هاي داستان در دانشجويان تصوير

مقدم و انوريـان اصـل    ختيكرد (نوا گرا را تبليغ مي حكومت پهلوي نوعي ناسيوناليسم كهن
هاي اصيل ايراني جايگاه باالتري را  طبيعي است كه نامدر اين دوره بنابراين  ؛)128: 1388

هـاي نزديـك بـه انقـالب ايـن رونـد        د. در سالنهاي اسالمي به خود اختصاص ده نام از
  گيرد.   شكلي معكوس به خود مي

  ها وع دانشگاههاي تحصيلي دانشجويان و ن به رشته  مربوط. 3جدول 

 انساني علوم مهندسي ـ فني پزشكي

  مورد 6
، راوي ها نامه يو ذاكر شيرين
، يكي از مهرگان باد باد،داستان 
، الوقوع قريبهاي داستان  شخصيت

 زايمانمهين  ،تبكاف 

  مورد 2
، پرده دو در نمايش ي/ فن سنجر
 .الوقوع قريب/ مهندسي  محسن

  مورد 5
، پرده دو در نمايش/ حقوق  بهروز
، حادثه سراسر/ زبان انگليسي  مازيار

/ فلسفه؟،  ها اشكراوي داستان 
 / فلسفه؟، سفردانشجويان داستان 

 با ديدارداستان  يدانشجو
 / ؟جوجوجيتسو

هـا دارد.   ها تشخص خاصـي در داسـتان   ديگر رشتهدر مقايسه با تنهايي  پزشكي به ةرشت
اند. دانشـگاه در   جامعه جايگاه خود را پيدا نكردههاي دانشگاهي علوم انساني در  هنوز رشته

مهندسي است. شايان  و هاي پزشكي و فني باور عموم مردم عمدتاً مكاني براي تحصيل رشته
ها از اهميـت   دانشگاه ةميان بقيدردانشگاه تهران نيز  موردبحث هاي داستاندر ذكر است كه 

  .است خاصي برخوردار

  جسماني دانشجويان هاي به مشخصه  مربوط .4 جدول

 مرتب و آراسته جسمي و داراي ضعف ،اندام نامرتب، بي

  مورد 6
 ،پرده دو در نمايش، بهروز مهرگان باد باد،داستان  راوي
 يدانشجو ،الوقوع قريبمحسن  ،حادثه سراسر يارماز

 تب، كاف جوجوجيتسو داستان

  مورد 7
 يكي ،پرده دو در نمايشسنجر  ،ها نامه يو ذاكر شيرين

، راوي داستان الوقوع قريب داستان هاي يتاز شخص
 سفرداستان  ياندانشجو ،زايمانو مهين  ها اشك

اند و اين شـايد   آراسته و مرتب توصيف شده تر بيشهاي يادشده  دانشجويان داستان
تـوجهي از دانشـجويان    . تعداد قابـل باشد ها آن حاكي از انضباط فكري و سالمت رواني

بـا   هـا  آنتواند نماد فلج فكـري و يـا ناسـازگاري و درگيـري روانـي       ينيز بيمارند كه م
  باشد.  اجتماع
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  گيري نتيجه. 5
خواه،  د: مبارزان آرماننشو سه دسته دانشجو مالحظه مي با بررسي دقيق اين ده داستان كوتاه

 اش اي در پيونـد بـا خاسـتگاه فكـري     هر نويسـنده بين.  و اميدواران واقع ،فردگرايان مأيوس
هماهنـگ   شكلي بهو شخصيت دانشجو را ر ؛ ازاينخود را از دانشجويان دارد ةانتظارات ويژ

صادقي و ساعدي گرفتار نـوعي نگـاه    جاكه ازآن ،كند. براي مثال اش خلق مي نگري با جهان
هاي آنان نيز مأيوس و ناتوان از ايجاد هرگونه  اند، دانشجويان داستان عميق به جهان ةبدبينان
شـده در   دانشجويان توصـيف  ،ديگر ازسوي .(فردگرايان مأيوس) اند ردي و اجتماعيتغيير ف
 ضـد گرا و متعهدنـد و مبـارزاتي سياسـي را     هاي بزرگ علوي و نادر ابراهيمي آرمان داستان

سيمين دانشور و گلي ترقي در حد وسط اين دو  .خواه) دهند (مبارزان آرمان رژيم ترتيب مي
انزواي خـود   ةاند كه از پيل هاي آن دو در تكاپوي آن شجويانِ داستانجريان قرار دارند و دان

جايگـاه   دربـارة نمايي  سياه .بين) به حركتي مؤثر دست بزنند (اميدواران واقع خارج شوند و
  خورد.  مي  چشم به تر كمهاي داستاني اين دو نويسنده  خود و جامعه در شخصيت

نيـز از خـوانش دقيـق ايـن ده داسـتان كوتـاه        ريـ زنكـات   ،يادشـده  بـر مباحـث   عالوه
  شود: مي  استنباط

  ؛از تعداد دانشجويان دختر است تر بيشتعداد دانشجويان پسر بسيار  ـ
هاي دانشـجو نـامي ذكـر نشـده      شخصيتاز  نيمي حدودبراي  ،ها داستاناين در  ـ

دادن بـه برخـي از ايـن     بخشـيدن و نوعيـت   است. شايد يك دليـل آن عموميـت  
  ؛باشدها  شخصيت

مهندسي از تعـداد دانشـجويان علـوم انسـاني      ـ تعداد دانشجويان پزشكي و فني ـ
  ؛دهد ها در دانشگاه تهران رخ مي داستان ةاست و عمد تر بيش

و داراي  ،انـدام  هـا نامرتـب، بـي    شده در اين داسـتان  دانشجويان توصيف يمي ازن ـ
نماد و نمودي از شلختگي ذهني و  اندامي احتماالً نامرتبي و بي اند. ضعف جسمي

 .فكري است  تشتت
  
  نامه كتاب

  تهران: روزبهان. هاي صحرا، هزارپاي سياه و قصه ،)1391ابراهيمي، نادر (
  ، تهران: اطالعات. دو انقالب ةگفتمان ادبيات سياسي ايران در آستان ،)1390اكبر ( اميني، علي



 165...    اسالمي انقالب از قبل كوتاه هاي داستان در دانشجويان تصوير

كاظم فيروزمند،  ةترجم ،)قالب (از مشروطه تا انقالب اسالميايران بين دو ان ،)1383آبراهاميان، يرواند (
  تهران: مركز.
  عبدالرحيم گواهي، تهران: قلم. ةترجم ،هاي انقالب ايران ريشه ،)1377آر. كدي، نيكي (

  دران. تهران: جامه مدير مدرسه، ،)1387احمد، جالل ( آل
تأليف  ،»خون آبي بر زمين نمناك«كتاب ؛ مندرج در مرگ، فكر مرگ ةوسوس ،)1377نيا، كامران ( بزرگ

  و تدوين حسن محمودي، تهران: آسا.
كوشش اسـد بهرنگـي، تبريـز:     به، )يجلد 2( مجموعه كامل آثار صمد بهرنگي ،)1382بهرنگي، صمد (

  بهرنگي.
  ، تهران: مرواريد.گوارا هستم من هم چه ،)1348ترقي، گلي (

 ة، مجل»ايران داستاني ادبيات در توده حزب تأثير« ،)1391(سازي  جوادي يگانه، محمدرضا و بشير تفنگ
  .2، ش 4، س ادبيات و هنر شناسي جامعه

 .علمي تهران: ،آتش خاموش ،)1327(سيمين  ،دانشور
  .خوارزمي تهران: شهري چون بهشت، ،)1361(سيمين  ،دانشور

  جوان. ةكانون انديش، تهران: جستارهايي در ادبيات داستاني معاصر ،)1388زرشناس، شهريار (
  تهران: آگاه. نام و نشان، هاي بي واهمه ،)1357ساعدي، غالمحسين (

  تهران: كتاب زمان. هاي خالي، سنگر و قمقمه ،)1380صادقي، بهرام (
  تهران: آن. پردازي در داستان معاصر ايران، شخصيت و شخصيت ،)1381عبداللهيان، حميد (

  روز. ، تهران: فرزاناجتماعي رمان معاصر فارسينقد  ،)1387عسگري حسنكلو، عسگر (
  .4، س 47و  46، ش ادبيات و فلسفه ةنشري ،»شناسي جامعه و ادبي نقد« ،)1380عاليي، مشيت (
  ترجمة محمد دهقاني، تهران: هرمس. ،ان ايران در قرن بيستمفكر روشن ،)1383قيصري، علي (

  ، تهران: اميركبير.اجتماعي و جهان داستانواقعيت  ،)1358پور ايرانيان، جمشيد ( مصباحي
هـاي بهـرام    مسافري غريب و حيران؛ نقد و بررسي گزيده داسـتان  ،)1379اهللا ( پور عمراني، روح مهدي

  تهران: روزگار. صادقي،
  تهران: چشمه. نويسي ايران، صد سال داستان ،)1386ميرعابديني، حسن (

، »پهلوي رژيم فرهنگي هاي سياست ايدئولوژيك مباني« ،)1388(اصل  مقدم، امين و حامد انوريان نواختي
  .19 ، ش6 ، ساسالمي انقالب مطالعاتپژوهشي  ـ علمي ةنام فصل

  



  


