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Abstract 

Nihilism is the denial and sometimes the whole of life. This idea dates back to ancient 

times and emerged in the Middle Ages, but it has been reorganized in modern times. 

Nietzsche, Kafka, and Emil Zola's students at the School of Naturalism paved the way. In 

today's philosophical and literary naturalism, there are features that overlap with some of 

the non-authoritarian components and perspectives. Choubak's stories are full of 

naturalistic mixes and teachings. Naturalism, which has led to a passive inhumanity in 

Chubak's thought and vision, as it negates society and life, it offers no choice but to go out 

of this circle of astonishment and confusion. Although naturalism is passive in some 

respects, it is not necessarily absurd. The question that arises in Sadegh Choubak's work is 

whether to combine these passive naturalistic aspects with some nihilistic approaches that 

keep the writer and the reader as spectators. This article is an attempt to represent this 

intertwining that is sometimes difficult to discern between the two - naturalism and 

nihilism - in Chubak's works. 
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 ژوهشیپمقالة 

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .91-19صص ، 1911 بهار، 1دورة نهم، شمارة 

 صادق چوبک داستانی آثار در )نیهیلیسم( «یانگارنیست» تنیدگیِ ناتورالیسم ودرهم

 1امین سرانجام

 ایرانکازرون،  ،دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،فارسی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 2سید محمّد دشتی

 ، کازرون، ایراندانشگاه سلمان فارسی کازرون ،فارسی ادبیّاتاستادیار زبان و 

 9*دیمحتشم محمّ

 ایرانکازرون،  ،دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،فارسی اتادبیّاستادیار زبان و 

 66/6/6533 پذیرش:  66/8/6538 دریافت:

 در قترون وست ی نیت     ونمتود داتتت    از دوران باستتان   اندیشت  استت  ایت    زندگی  و گاهی همۀ یشبخ نفیِ )نیهیلیسم(، انگاری نیست: چکیده

 را آن ۀزمینت  ،مست کافکتا و تتاگردان امیتو زور در مکتتت نالورا ی     ،  نیچت    استت یافت یگریسرو سامان د ،جدیدا در دوران امّ است؛ هپدیدار تد

همپوتتانی دارنتد    انگارانت    هتای نیستت   هتا و دیتدگاه   ای از مؤ ّفت   ا پارهبک   هستهایی  ، ویژگی امروز فراهم کردند  در نالورا یسم فلسفی و ادبی

 منتهتی  بیتن  چوبتک   و اندیشت   در نت  انگتاری منفل   نیست ب نالورا یسمی ک   سرتارند؛لورا یستی نا هایها و آموزهاز آمی ه ،چوبکهای  داستان

بستت و سترگردانی ارا ت      دایتر  ییترت و بت     آنرفتت از   ای بترای بترون   یچ گ ینت  پردازد و ه ک  ب  نفی جامل  و زندگی میچنان آن است؛ تده

کت  آیتا درهتم آمیختت  ایت  جهتات منفلتو نالورا یستتی بتا برهتی رویکردهتای             پرس  قابو طرح در کار صادق چوبتک ایت  استت   کند   نمی

لنیتدگی کت  گتاه لشتخی      برای بازنمایاندن ای  در همای  مقا   کوتشی است  را در مقام لماتاچی نگاه می دارد؟ نویسنده و هواننده ،نیهیلیستی

گترا  نالورا یسم، اگرچ  در برهی جهتات منفلتو لمتو متی کنتد،   ومتا  پتو          کندرا در آثار چوبک دتوار می -نالورا یسم و نیهیلیسم -ای  دو 

لملی و پوچی منجر متی تتود و اهت ق ستتی ی، دو بستتر بترای منتهتی تتدن نالورا یستم بت  نیهیلیستم            پس دو محور جبرگرایی ک  ب  بی نیست 

اندیشتی، جبرگرایتی،   تکّاکیت، بدبینی، پتوچی و بیهتودگی، متر     هستند  بر اساس ای  لفاصیو، دو محور از نالورا یسم با ده محور از نیهیلیسم؛

 یأس، مادّه گرایی، اه ق ستی ی، دم غنیمت تمردن، از هودبیگانگی، امکان درهم تدن و لنیده تدن دارند 

انگاری، نیهیلیسم، نالورا یسم، صادق چوبک نیست :هاکلیدواژه
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 مقدّمه. 1

پیشینۀ آن ب  سد  پنجم پتی  از متی د   »ان وجود داتت  و در یوز  فلسف ، از دوران باست (6)انگارینیست اندیشۀ

انگتاری از  (  نیستت 83: لتا بتی داگوبرت،  ؛61: 6563)فروغی،  «گرددیونانی بازمی« گورگیاسِ»و آراء فلسفیِ 

هتا و   طور هتا  در اندیشت  ب  ،است  ای  لکوی لکوی ِ نهایی یافت   مفاهیمی است ک  در قرن نوزدهم می دی

ن ک: استت  ) لبلتور یافتت   « نیهیلیستم اروپتایی  »لنوان نماینتد  اصتلی   ب  ،فیلسوف آ مانی ،آراء فریدری  نیچ 

 (66: 6536تایگان، 

ای از گتتردد کتت  در آن زمتتان بتت  دستتت  ، بتت  قتترون وستت ی بتتازمی «نیهیلیستتم»پیشتتینۀ کتتاربرد اصتت  ح  

 ،  نخستتی  کتاربرد فلستفی آن   (366: 6008، 6ریتانیکاب  )ن ک: تدگ اران در آیی  مسیحیّت اط ق می بدلت

آ یستمِ کانتت را رویکتردی    است ک  در آن نام  ایتده   م(6633) )فیخت ( ب  سال مربوط ب  نامۀ یاکوبی ب  فیشت 

 (6: 6006، 6کریچلین ک: )انگاران  هوانده بود   نیست

هتای  طتور پراکنتده در نوتتت    در اروپا ب ، در اواهر سد  هجدهم و اوایو سد  نوزدهم «نیهیلیسم»اص  ح  

، نوتتتۀ ایتوان   پتدران و پستران  ا در واقت  بتا نگتارم رمتان     امّت  ؛تتد فلسفی، ا هیات، سیاسی و ادبی استفاده می

هتای  بتود کت  ایت  اصت  ح در لوصتیف یکتی از تخ تیّت         م(6816 )لورگنیف، نویسند  روستی در ستال  

هتای گونتاگون قترار    آن پس کاربرد وستی  یافتت و موعتوح بحت      استفاده تد و از 5داستانی ب  نام بازاروف

هتتای یتتۀ ارزم( نیچتت ، اب تتال لتتدریجی کلّ  606: 6585، 3کراستتبی)؛ (6: 6338، 6کریتت ن ک: )گرفتتت 

کند؛ چت ، اگتر ایمتان بت      و نیهیلیسم للبیر می ، ب  مر  هدار غرب پدید آمدهمابلدا  ّبیلی را ک  از آغاز لفکّ

هایی کت  متّکتی بتر    همۀ ارزم، سست تود طریی است ک  هدا افکنده پذیریِقرصۀ لحقّ  ای  جهان، لاینک

    (66: 6536تایگان، ن ک: باطو هواهند تد  ) ،ندهست آن

هتا، زنتدگی را از   مسیحیّت بتا لأکیتد بتر عترورت متلتا ی یقتایق و ارزم       ،ب  لقید  نیچ  ،از سوی دیگر 

کنتد  از ایت  من،تر،      نیتو بت  جهتان پتس از متر  مل توف متی       سازد و لوجّه  را بملنای درونی لاری می

رو، نیچ ، نبرد با مسیحیّت و یتافت  راهتی   پرورَد  از ای انگاری را در هود میلری  نیستمسیحیّت، هستۀ کامو

-6: 6338کریت ،  ن ک:)  انگارانۀ لمدن غرب را وجهۀ همّت هود قرار دادلر رفت  از ویرانیِ نیستبرای فرا

و « اراد  مل توف بت  قتدرت   »را پیشنهاد کرد کت  در راستتای ن،ریّتۀ    « هابازآفرینیِ ارزم»و در ای  مسیر،   ا(6
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 01 )نیهیلیسم( در آثار داستانی صادق چوبک« انگارینیست»تنیدگیِ ناتورالیسم و درهم
 

اَبَتر  »انگاری منفلو( استت ، بت  هلتقِ    ک  نق ۀ مقابوِ وج ِ سلبیِ نیهیلیسم )نیست –انگاریِ سازنده )فلّال(  نیست

 انگتاری را فتراروی بشتر ملاصتر غربتی نهتاد       ترفتت از بحتران نیست   انجامید و بدی  لرلیتت، راهِ بترون  « انسان

 )همان( 

 انگاری و انواع آننیست. 1-1

کند  ایت  نفتی، هتم    های بشری را ب  نولی نفی میتده بر اندیش نیهیلیسم روتی است ک  موعولات لحمیو 

متالی، و  هتای اجت استت، و هتم از جنبت     «تتده ملتبر تناهت »های ها و چگونگیاز جهات فلسفی، یلنی چرایی

غفتوری،  ن ک: تتمارد  ) ها را مردود میگیر است ک  اساسا  نیهیلیسم آنتامو قراردادهای لحمیلیِ دست و پا

6580 :56) 

لملتی و منفلتو   ، بتا گرفتتاری در بتی   نالورا یسم نی  ب  لنوان یک مکتت ادبی اگر چ  هم اد ر ا یسم است 

اوردم ج  سترهوردگی و پتوچی نبتود  ایت  گترای       ب  سویی رفت ک  دست ،کردن انسان در لمو اجتمالی

 نیهیلیسم، همخوانی و سنخیت دارد  از بندی تد  ماگانۀ دست ف  های دوازده ّ، با ده لا از مؤدر نالورا یسم

هتم  از متی تتود و تتکو متی گیترد  ایت  در      در هم لنیدگی نالورا یسم و نیهیلیستم از ایت  مشتترکات آغت     

 بک ، انتساب ب  هر یک از دو مکتت را دتوار ساهت  است از جمل  در آثار چو ،لنیدگی

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف1-2

لنتوان نمونت ،   لوان مورد بررسی قرار داد کت  بت   ی  جهت میا از جهانی ادبیّاتانگاری را در لأثیر مقو ۀ نیست

ن ک: )استت    ادبیّتات لمترو  ر در قاز پیامدهای ای  طترز لفکّت   6پوچی ادبیّاتبا لنوان  ادبیّاتاز پیدای  نولی 

-انگتاری در داستتان ملاصتر ایتران      بررسی بهتری  نمونۀ گرای  نیستت بدیهی است ک (5-6: 6586، 6آبرام 

یت آن می لواند ای  باتد ک  آیا چوبک همانند نیچت  بت    از عروریات پژوه  های ادبی است  اهمّ -چوبک

 ، رستیدن بت  ل تویری    هتدف ایت  پتژوه    از نوح منفلو است  انگاری اوک  نیستای  ؛ یاباور دارد« اَبَر مَرد»

 کا باتد او ، قابو الّدربار  انگاری چوبک است ک  بتواند در پژوه  های آلی واعح از نیست

 های پژوهش . پرسش1-9

نالورا یستم و  هایی در باب وجود یتا لتدم وجتود درهتم لنیتدگی نیهیلیستم و       ای  پژوه ، رویکرد ب  پرس 

 است  -لنگسیر ج  داستان ب –گیری آن در آثار داستانی صادق چوبک ونگی تکوچرایی و چگ

 . پیشینة پژوهش1-9

هتای یست    ای از دیتدگاه لاکنون هیچ پژوهشی در راب   با ای  موعوح انجتام نشتده استت  تتاید بتتوان پتاره      

                                                                                                                                                          
1. literature of the absurd 

2. M. H. Abrams 
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صتتد ستتال »تتتاب بینتتی صتتادق چوبتتک و آراء فلستتفی او، در ک در پیونتتد بتتا جهتتان ( را 6586)میرلابتتدینی 

  را در زمتر  «نویستی ق ّت  »در کتتاب   ( را6518) رعا براهنتی  همچنی  )جلد اوّل و دوّم(؛« نویسی ایران داستان

یتاد  » ( در6580) تده لوسّط للی دهباتیآوری؛ و برهی مقارت گردپیشین  ای  پژوه  تمرد  ل وه بر ای 

صتادق چوبتک،   »(، 506-506: 6580، ایور هام ان)، «نویسی صادق چوبکدا ستان» :از جمل  صادق چوبک

 ،«های صادق چوبتک  تناسیِ هیر و ترّ در ق ّجامل »(، 636-616: 6580، فرامرز سلیمانی)، «گو میراث ق ّ

  حاظ کرد   پژوه ای   ب  لنوان پیشینۀرا  (663-636: 6580 ،للی فردوسی )

 :انجام تده استهایی اما در باب نالورا یسم، پژوه  ؛ملتبر یافت نشد اتای در نشریمقا   ر باب نیهیلیسمد

گ ارتتی از   ، ارا تۀ ایت  منتقتد   ی است کار جا ب(،6588هی  جوان، پر) سیر نالورا یسم در ایران نگاهی ب  کتاب

لتا   د یستینی رعتا ستیّ   مکتتت هتای ادبتی   انتشتار کتتاب    ( ستال  6556 )فی نالورا یسم ازنیم قرن ل م در ملرّ

   است در هور لوجّ ک  ( داده6586)

 مکتت هتای ادبتی  ک  لف یو آن در کتاب ( م ا بی آمده  6581) از من ور ثروت« ادبیمکتت های »مقا    در

ای در کت  پیشتتر از مقا ت     (6588 )از لبداهلل یس  زاده امیرللی ،سیر نالورا یسم در ایراندر کتاب  آمده است 

م ب  سوی بتومی  یک گا»(، 6583) د للی قاسم زادهسیّ« را یسمطلوح و افول نالو»مقا   در ، نقد آن سخ  رفت

تتتهپر و یصتتادق« هتتای استتمالیو ف تتیح، یرکتتت از نالورا یستتم بتت  ستتوی ر ا یستتم   گرایتتی: نقتتد داستتتان 

و  ادبیّتتاتهمپوتتتانی نالورا یستتم در »م تتا بی آمتتده استتت  در مقا تتۀ  ستتمیدر بتتاب نالورا  (،6536ی)پتتورمراد

کوتتد  اتتی متی  نقّ ی، نگارنده با انتخاب یک اثر ادبی و یتک لتابلو  (6536)میرا دادورایل« امپرسیونیسم در هنر

هنری متفاوت، برای رسیدن بت  هتدفی مشتترک     -چگون  دو اثر ادبی و هنری از دو مکتت ادبی ،لا نشان دهد

 د بود نتانی یکدیگر هواهوو بیانی واید، قادر ب  همپ

 آمتده  ( 6535، اری کوملت  ییتدری و غفّت  )« در آثار صادق چوبتک آنیمیسم و پیوند آن با نالورا یسم »در  

آرایتۀ ادبتی فرالتر رفتت ، زیتر       از یتدّ  ،د کت  آنیمیستم در آثتار ایت  نویستنده     نت بررسی ها نشان متی ده »: است

زح بقتا و جبتر   نالورا یستم ادبتی در ستینما، لنتا    » در  «ف را بتازگو متی کنتد    ّهای نالورا یستی اندیشۀ مؤ ساهت

در  (6533جمشتیدی ،   بشتیری و ) «مر  کست و کار مت  استت  »و  «هاکستری»های در فیلم زیست محی ی

    آمده است یم ا ب سمیباب نالورا 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

 ا ملتارف ةاست ک  در جلتد هفتتم از دایتر    دانلد کِراسبی بندی از آنِمی  لقسیمنیچ ، ، دوّ پس از لقسیم بندی

م(، آمتده استت     6388) های نیهیلیسم مدرن و نقّادیِ آنتبح پوچی: هاستگاهر کتاب او، فلسفۀ راللج و نی  د



 09 )نیهیلیسم( در آثار داستانی صادق چوبک« انگارینیست»تنیدگیِ ناتورالیسم و درهم
 

ب  ای  صتورت   ی بر ردّ و نفی است؛انگاری از دیدگاه وی، نگرم مبتنوج  مشترک همۀ انواح مختلف نیست

  (53: 6388کراستبی،  ن ک: )  کنتد انگتاری، بعلتدِ مهمّتی از زنتدگی را نفتی متی      ک  هر کدام از انواح نیستت 

 ،6تتناهتی انگتاری ملرفتت  نیستت  ،6قتی انگتاری اه  انگاری را ب  پنج نوح لقسیم کرده: نیستکراسبی، نیست

 (3انگتاری وجتودی )اگ یستانستیال   ، نیستت (6تتناهتی )کیهتانی  انگتاری هستتی  ، نیستت 5انگاری سیاسینیست

   ( 53: 6388همان، ؛ 606: 6585کراسبی،  ؛6: 6338)کری ، 

 گانتۀ فت  هتای دوازده   ّمؤ کت  استت  دکتتری   ن نامتۀ از پایتا  مأهوذ ستا، برداتت و گ ارتی ای  پژوه 

 ه وبدستت آمتد   ، از آنصتادق چوبتک   ی( در آثار داستانسمیلیهی)ن «انگاریستین»و  سمینالورا  یِدگلنی درهم

   تده است  مبنای ای  مقا  

 . پردازش تحلیلی2

ه متورد دستت  بنتدی تتده، بت  نالورا یستم ن دیتک متی تتود           ،دست کم در ده متورد از دوازد  نیست انگاری

  بت  -هتای چوبتک  نالورا یسم نی  در دو مورد ب  نیهیلیسم پهلو می زند  همنشینی و قرابت ای  موارد در داستتان 

در هم لنیده می توند ک  انتساب آن ب  یک سو دتوار متی تتود  ایت  درهتم      گاهی ب  گون  ای -لنگسیرج  

 پای  و انگی   ای  پژوه  است  ،ر نالورا یسم با ده محور نیهیلیسملنیدگیِ دو محو

 انگاریفه های نیستلّ. مؤ2-1

های آن را ب  چنتد متوردِ هتا ّ    لوان مؤ ّف ب  ای  ملنی ک  ن  می رای مؤ ّف  های ثابتی نیست؛دا نیست انگاری

ا  امتا  در لمتام رویکردهتای     تتده بترای آن،  هتای م ترح  لتوان متدّلی تتد کت  مؤ ّفت      محدود کرد و نت  متی  

انگتاریِ سیاستی استت یتا پتوچیِ زنتدگی،       انگاران  وجود دارند )مث   آنارتیسم، بیشتر مربوط بت  نیستت   نیست

کت  در رونتد    انگتاری های نیستت لری  مؤ ّف تود و    (  برهی از مهمانگاریِ وجودی دیده میبیشتر در نیست

اندیشتی،  یت، بدبینی، پوچی و بیهودگی، مر اکمد، لبارلند از: تکّدست آ دکتری ب نگارم یک پایان نامۀ

اردادهای اه قی، دم غنیمتت تتمردن   گرایی، مخا فت با قرهآنارتیسم، آلئیسم یا ا حاد، مادّجبرگرایی، یأس،

 از هودبیگانگی  و

   . شکّاکیّت2-1-1

تتناهتیِ آن( ورای  هتوم ملرفتت  گرایی در ن،ام فکری چوبک، ب  نفیِ وجودِ هتر گونت  یقیقتتی )در مف   تک

                                                                                                                                                          
1. Moral nihilism 

2. Epistemological nihilism 

3. Political nihilism 

4. Cosmic nihilism 

5. Existential nihilism 
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را  وّل قبتر روز ان یاج ملتمد، تخ یت اصتلی داستتان   ی گریباانجامد  تکاکیّتی ک  یتّزندگیِ مادّیِ بشر می

کند و او را ک  ظاهرا  فردی متدیّ  و مذهبی است، ب  کشاکشتی میتان ایمتان و تتک در درون هتود      رها نمی

کشتیدن لتدا ت و مشتیّت ا هتی و مستا لی از ایت          با ها ق و ب  چتا   ای ک  کار ب  معحاجّگون دارد، ب وامی

هتا کت  بیتانِ    گتویی (  ایت  لتک  666-653ب:  6536چوبتک،  ن ک: )  کشتد مداران  میدست، در بافتی هیّام

لری  گفتارهاست، در هلوت یتاج ملتمتد بتا هتدایی کت       لری  افکار در قا ت صریحلری  و ه وصیپنهانی

ردید دارد، تکو گرفت  است لا بر من،ومتۀ باورهتای متاوراء طبیلتی، قلتمِ نفتی و انکتار        در وجودم تک و ل

 بکشد   

کتام بترای آزادی   »التقتاد استت کت  آرزو دارد:    نی ، روتنفکری بتی  چراغ آهرتخ یت اصلی داستان  

هتای  تارهزاد، یک فلسف ، لنها یک فلسفۀ جهانگیر پیدا بشود ک  مانند هورتتید کت  هنگتام روز نتور ست     آدمی

ب:  6353)چوبتک،  « گتر را از میتان ببترد   هتای ایمقانتۀ دی  گون ، ادیان و فلستف  برد، هماندیگر را از میان می

 دانتد و تتناهتیِ نیهیلیستم، از بتاب دروغ و فستان  متی     مثابۀ رویکردِ ملرفتت (؛ اما او هر مکتتِ لقیدلی را ب 61

 ( 66همان: ن ک: )  رسدسرمن ل نفی و انکار میها، نهایتا  ب  همۀ باورداتت تکّاکیت او نسبت ب 

   1. بدبینی2-1-2

ای استت  های چوبک، ستای  افکنتده استت  او نویستنده    بدبینی نسبت ب  جامل  و زندگی بر فضای لمام داستان

 های بتدبینی در آثتار  بیند  تواهد و نمون ای نامتناهی از درد و رنج مینفس  لراژیک و سلسل را فی« هستی»ک  

متردی در  ، تخ تیت اصتلی داستتان    «د یست  هتان  ستیّ »انگیت   لنوان مثال، سرگذتت غم  ب ندهست او فراوان
(، قابو لأمّو است  در ای  داستتان، زنتدگی یکنواهتت و پتر از د مردگتی و      بازیتتهیم  )از مجمولۀ قفس

ر  نشستت  استت  در پایتان    تود ک  هیچ امید و باوری ندارد و در انت،ار مروایت می« د یس  هانسیّ»غربت 

تود و نسبت بت  متر  او هتیچ واکنشتی نشتان      داستان، سگ ، لنها انیس و همدم او نی ، با سگی نر جعفت می

گونت   کند  نویسنده، زنتدگی پعتر درد و رنتج او را ایت     ی مهرِ یک س  را از او دریغ میدهد  طبیلت، یتّنمی

ای ک  پیمودن آن مثتو یتک راهپیمتایی ممتتدّ در     وتیدهگون  زندگی لاریک و سرپآن»لوصیف کرده است: 

 ( 668ا ف:  6536)چوبک، « گندابی بود ک  لا زیر گلوی آدم، سوسمار و قورباغ  و مار آبی وول ب ند

و بتا دو  ؛ ، طرحِ لمثیلیِ کوچکی است ک  چوبک آن را ب  دو تتیوه ل قبرروز اوّمجمولۀ  از همراهداستان  

نوتتت  استت  در   ، و دیگری، طن آمی  و بتا زبتان لامیانتۀ امتروزی     نماو تالران  و که نثر متفاوت: یکی، ادبی 

انتد  یکتی از آن دو از فترط    ای  داستان یا یکایت لمثیلی، دو گر  گرسن ، در سرما و یخبندان گرفتار مانده

                                                                                                                                                          
1. pessimism 



 05 )نیهیلیسم( در آثار داستانی صادق چوبک« انگارینیست»تنیدگیِ ناتورالیسم و درهم
 

 پایانِ روایتِ نُخُست:  هورَد  در دَرَد و میریمان  او را میافتد و دیگری، بیهستگی و نالوانی بر زمی  می

های زن  تره هورده بت  گلتوی همترهِ    آن ک  بر پای بود، دهانِ هشک بگشود و  ثۀ نیلی بنمود و دندان» 

تتاداب   های  مکید و برفِ سفیدِ پوکِ هشک، برفِ هونی ِ پعرِدرمانده فرو برد و هون فسرده از درونِ ر 

   (666ب:  6536)چوبک،  «گشت

هوام زنده زنده بخورمت لا دوستیمو بِت نشتون  کنم و میم  دارم فداکاری می»م: دوّ و در هالمۀ روایت 

گذتتت  از ایت ،    هورنتت  وهت رتخورا متی  اون مون  رو زمی ؟دونی اگ  نخورمت رتت میبدم  مگ  نمی

ود را زنده تکم دوستت هت  کن   ای  را گفت و زندهگیره و ناهوتم میوهتی ک  معردی، دیگ  گوتتت بو می

 (   681)همان:  «درید و دل و جگر او را داغ داغ بللید

از من،ر فلسفی، از دیگتر جتوانبی استت کت  بتدبینیِ نویستنده را       « هیر و نیکی»بر « ترّ و بدی»اندیشۀ غلبۀ  

هتای استاطیری   هتای کهت  و برهتوردار از مایت     ، داستانی ب  تیو  افستان  چراغ آهردهد  در مجمولۀ نشان می

  در ای  افسان ، نتیجۀ پیوندِ ناهجست  و وصتلتِ تتومِ اهریمنتان بتا پتاک ادانِ      پری اد و پریمانرد؛ با نام: وجود دا

اهورایی، چیرگی لتاریکی جاویتدان بتر جهتان و غلبت  و پیتروزی نیتروی تترّ بتر هیتر استت  بتدی  لرلیتت،              

  زنتد   هستیِ اهریمنتی را فریتاد متی   پدیدارتده و نفیِ ای بینیِ للخ و لراژیک نویسنده، در کسوت افسان  جهان

: 6580گتذارد )دهباتتی،   ( ای  داستان، اس ور  مانوی را بت  بحت  متی   668-663ب:  6353چوبک، ن ک: )

در ایت  داستتان هبتری نیستت و بترلکس، ظلمتت بتر         لفتاوت کت  از فرجتام نیتک آن است وره     (؛ با ای  656

 تود روتنایی چیره می

   . پوچی و بیهودگی2-1-9

نگرد، اساسا  پو  و بیهتوده استت  ایت  ایستاس پتوچی و      اندازی ک  صادق چوبک ب  آن میاز چشم زندگی

بیهودگی در راستای رویکرد مأ وف نالورا یستتیِ اوستت کت  وجتود هرگونت  ارزم متلتا ی را ورای ییتات        

چوبتک از   ، لوصتیفات بتازی تتت هیمت  از مجمولۀ  پیراه  زرتکیدر داستان کند  مادّی و غری ی انکار می

کنتد  در  تود، اندیشۀ پوچی زندگی را ا قا میجسد مرده و نحو  غسو آن نی ، ک  مرلّت در داستان لکرار می

 هوانیم:  بخشی از ای  لوصیفات می

لری  یا تت یتک زنتدگی م تنولی و مستخره در آن چهتره نقت  تتده بتود و          لری  و یقیقی    جدّی»

دیده روی  ب  جتا مانتده بتود  یتار دیگتر آن چهتره،       ه و تکنج زنندآهری  پرد  غمناکِ یک کمدیِ گول

های زنتدگی برکنتار   لمام مرایو تهوت و کین  و دروغ و هودپسندی را رها کرده بود و از لمام مسخره بازی

کُنتان ،  کجتی بتار مانتده بتود و بتازی     چنتان در یتال دهت    انگی  زندگی بود ک  همبود  ای  آهری  پرد  غم
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 ( 636ا ف:  6536)چوبک،  «پیرای ، هر یک در جای هود هشکشان زده بودیجان و ب بی

گفتارهتای   ای است کت  لتک  هوردهروتنفکرِ لرس سن  صبورهای رمان ، یکی از تخ یت«ایمد آقا» 

کنند  ن،رات اجتمالی، ادبی و فلسفیِ هودِ نویستنده در داستتان استت  پتوچی و بیهتودگی زنتدگی،       او بازگو

 دارد:  هایی است ک  ذه  او را ب  هود مشغول میش یکی از اندی

غتم آدمیت ادم لمتومی نتداره      ل  و لوم ]زندگی[ دراومدنی نیس  هَمَ  رنج و تکنج  و کو  و فراقت    » 

گذوتت ، منت،ر مر  نشسّ   برو هیّام بخون  ای  آدم لنها موجودی بود کت  همت  چیت  رو     هم  دس رو دس

لتا گتاو و     ق زدی و چند لا گونی بترنج و گنتدم و ده بتیس     هم لو ای  دنیا  قیو کرد    گیرم چ  سال دیگ

  (63پ:  6536)چوبک، «    ، آهرم ک  چی؟یگوسفندم هورد

میره و کاری ازم ساهت  نبات  و بلد هی اون بار ]روی زمتی [، آدم و هتر و   ]آدم[ هی بدون  ک  داره می» 

چرهت   ، بتاز آدمیت ادا       ، باز در رو همتون پاتتن  متی   گیرهکود ب گاو بچرن و ریشۀ درهت از دل و جگرِ آدم

 (   60-66)همان:  «گیرهمی وکن  و لخم و لرکشون مث  موریون  رو زمینکن  و لو ید مثو میجماح می

   اندیشی. مرگ2-1-9

قت ، متر  و   وادر پیوند با مؤ ّفۀ پوچی و بیهودگی قترار دارد  در   ،فکری چوبک اندیشی در ن،اممؤ ّفۀ مر 

ای استت کت  بتر بیهتودگیِ وجتودِ انستانی صتحّ         لتری  مقو ت   لنوان نق ۀ هتام و پایان زندگی، مهتم  ب  نیستی

پس از مر  طلبکتارم کت     ،های گوتتیگو، تخ یت ا کلی و ملتاد داستان «دمرا»گذارد  برای نمون ،  می

تتود و دیگتر جتذابیّت و    بینی میوّل جهاندهد، گویی دچار لحدر اثر ل ادف و در مقابو چشمان او رخ می

ای نتدارد و بتا اندیشتۀ متر ، همتراه      های هشخام پوتیده، در ن،رم جلتوه فریبندگی زنی ک   باسی با گو

زاد را تتد  آدمتی  تتده و هتون ستیاه د مت     ای  بار، ل رِ او بوی پِهِ  و استخوان جمجمت  و مغت   ت    »تود: می

 (   66ا ف:  6536)چوبک، « داد می

نیت ، مقو تۀ متر  و هتراس از آن      روز اوّل قبتر ۀ یاج ملتمد، تخ یت اصتلی داستتان   لری  دغدغاصلی 

ی ب  پیشکار هتود دستتور داده استت    است  او ک  سخت در اندیشۀ مر  و پایان محتوم زندگی فرو رفت ، یتّ

هوابد و بتا هتود   هیّا تده میرود  در گوری ک  برای  مای برای  بسازد و هود برای بازدیدِ مقبره میلا مقبره

 گوید:  می

کردم اینقده جدّی بات   فاید  ایت  زنتدگی چتی بتود؟     راسّی راسّی مث  اینک  باید رفت  لا یار هیال نمی»

هواد بمیرم و مث  س  ای  لوع چا م کن   ای  چ  وعلی  ک  ی  زندگی پتر از تتکنج  کت  ستر     م  ک  د م نمی

جهنّم کرده، آهرتم ب  یک همچو لوهینی لموم بشت  کت  بمیتریم؟ لتوهینی از      لا سرم هولِ مر ، اونو ب  ما
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تتود و بتا   ر در متر  و نیستتی آغتاز متی    استان، با لفکّت د(  666-663ب:  6536)چوبک،  «مر  بارلر چی ؟

 ( 660-666همان: ن ک: یابد )مر  یاج ملتمد در گودال قبر، پایان می

، راوی ب  کابوسی میتان هتواب و   چراغ آهراز مجمولۀ  ما، س  م آلتناهتیِ روان –در داستان فلسفی  

ای  زنتدگیِ کولتاه، در هتور    »آورد: ، افکار فلسفی، ب  ذهن  هجوم می«مر »رود و از لرسِ بیداری فرو می

زینتد  هوتتا   دان  سرتار و ملرفت بیکران ما نیست  ب  ما ستم تده  هوتا سن  و آه  ک  ه اران سال متی 

روز (  او نیت  ماننتد یتاج ملتمتد در داستتان      683ب:  6353)چوبتک،  «     دگی  از ما درازلر استغبار ک  زن
آری مر  هست و لترس  »کند: دم گریبان  را رها نمیا اندیشۀ مر ، یک، با هدا بگومگو دارد؛ امّاوّل قبر

ا آهرم باید رفت  و همتی  فکترِ رفتت ِ آهتر     ام    امّنی  هست  م  همیش  از ای  فرجام ستمگر در هراس بوده

 ( 636-633)همان: « های ماستکند  ای  ب رگتری  م یبتسوزاند و محو میاست ک  مرا می

 . جبرگرایی2-1-5

های چوبک، جبرگراییِ نالورا یستتی )جبتر طبیلتی و    انگاری در داستانلری  مؤ ّفۀ نیستبدون لردید، برجست 

، «محتیط »و « هتای بیو توژیکی  ویژگتی »است ک  در قا ت قدرت قهّتارِ   6للّی و مللو یلی( یا همان جبرِ اجتما

نحتوی استیرِ ایت  جبترِ     هتای چوبتک، بت    هتای داستتان  دهتد  لمتام تخ تیت   سی ره و غلبۀ هود را نشتان متی  

 ای ج  پذیرم و لسلیم در برابر آن ندارند   گری ناپذیرند و چاره

، بهتتری  مثتال ایت  جبرگرایتیِ     انتری ک   وطی  مرده بتود از مجمولۀ  قفسنمادی ِ  –داستان نالورا یستی  

معماتات است  داستان، روایت زندگی للدادی مرغ و هروس محبتوس و گرفتتار در قفستی لنت  و     لامّ و بی

تتود و   و ند و ب  هوردن آب و دان  مشغو ند  گاهی نی  دستی بت  درون رانتده متی   کثیف است ک  در هم می

التنتا بت    ا بقی  ک  هنوز در قفس هستند، بیکشد؛ امّها را برای سر بعریدن و کشت ، از قفس بیرون مییکی از آن

 ند:  هست زدن در کثافت و تهولرانی مشغولمر  دیگران، ب  نوک

لکلیف بودند  رهتایی نبتود  جتای زیستت و گریت  نبتود        ب  راه بودند  سرگشت  و بی    هم  منت،ر و چشم» 

جملی در سردی و بیگانگی و لنهتایی و سرگشتتگی و   ها با یک محکومیّت دست منج ب نبود  آن فرار از آن

ناگتاه درِ قفتس بتاز تتد و در آنجتا جنبشتی پدیتد آمتد  دستتی          پلکیدنتد  بت   راهی، در هودتتان متی  چشم ب 

و اکبت  کنتدو  قفستان  بست  لتوع قفتس رانتده تتد و میتان هتم      سوهت  و ر  درآمده و چرکی  و توم و پین  سیاه

قفستان بتوی   التنایی در میان آن ب  دِرعو افتاد و آتوبی پدیدار کرد  هتم درآمد  دست، با سنگد ی و هشم و بی

کترد و پتر و بتال    جیتک متی  ای ک  در آن لقلّا و جیکو جوج  ا هنوز، دست  ؛ امّآ ودِ آتنایی تنیدند مر 

                                                                                                                                                          
1. determinism 



 1911، بهار 1نهم، شمارة  داستانی، دورة ادبیّاتفصلنامة پژوهشنامة  00
 

هتا سترگرم   کت  دوبتاره آن   قفس بیترون نرفتت  بتود    چرهید و ازهای دیگر میباری سر مرغ و هروس ،زدمی

 ( 16-15ا ف:  6353)چوبک، « هوردن تدند سریچریدن در آن منج ب و لو

سرنوتت و سرگشتتگی انستان در    بودنلواند لمثیو برای محتوم  میای  ق ّ»گوید: براهنی در ای  باره می 

من تق باتتد؛ و   ها در برابر لقدیری کور و طبیلتی بیها و یکمتبودن لمام لقوای  دایر  چرخ گردون و یاوه

برد و کارد بتر یلقشتان   ها را بیرون میتود و مرغتاید دستی ک  با لحکّم و هشونتِ لمام ب  درون افکنده می

 استیرانِ سرنوتتت را از صتحنۀ زنتدگی    ما د، دست مر  باتد کت  در هتر  ح،ت  ممکت  استت یکتی از       می

 ( 163: 6518، اهنی)بر «کورکوران  هارج کند

 یتۀ رهتایی کت  در وجتود     اوج رویکرد جبرگرایانۀ نویسنده، در لوصیف  ح،ۀ مر   وطی و ایستاس اوّ 

ا زنجیتر هتم بت  دنبتا   راه     امّت  از رهایی هودم تاد تد  راه رفت؛» تود، قابو م ی،  است:مخمو بیدار می

هتم  ا هتر دو بت    امّت  کرد  آن هم رها تتده بتود؛  یکرد  آن هم با او تادی مافتاد و آن هم با او ورج  ورج  می

  (83)همان: « بست  بودند

لنتوان   بت   کننتد؛ پای هم لمو متی های چوبک، ملمور  جبر طبیلی )بیو وژیکی( و محی ی، پا ب در داستان 

ث   در تتود  مت   ای متی ا گاهی، بر جبر طبیلی، لأکیتد ویتژه  ؛ امّانتری ک   وطی  مرده بودمثال در همی  داستانِ 

رسد کت  للّتت اصتلی هیانتت     ن،ر می، ب انتری ک   وطی  مرده بوداز مجمولۀ  ؟چرا دریا طوفانی تدداستان 

(، بیشتتر ناتتی از نتالوانی در    36ا تف:   6353چوبتک،  ن ک: کُهت اد، در نبتودِ او )  زیور ب  همستر وفتادارم،   

   کنترل غری ه است لا فساد محیط 

 میدی. یأس و ناا2-1-8

های ستاهت  و پرداهتتۀ   لابد  همۀ تخ یتهای چوبک، پرلوی از امید و روتنایی نمیلاریکِ داستان بر جهانِ

گتذرد کت    هتا نیت  در طریقتی متی    او لسلیمِ سرنوتت و در نتیج ، ناامید و مأیوس هستند و سیر یوادث داستان

  اگتر  دهستتن  انگتاری  یاههتای او مملتوّ از یتسأ یتأس و نومیتدی و ست      مق دم لراژدی و فاجل  است  داستان

بخواهیم برای مؤ ّفۀ یأس و ناامیدی در آثار داستانی چوبک مثال و نمون  ذکر کنیم، باید از اکثریّت قریتت بت    

نومیتدی را   هتای ایت  یتأس و   لری  نمون ا یکی از تاه امّ ؛های او سخ  بگوییمهای داستانفاق تخ یتالّ

 م بینیمی سن  صبوردر ایمد آقایِ رمانِ 

لنکبولی کت  گوتتۀ   همان « آسیّد ملو »گُ یده و من وی است، فقط برای ایمدآقا ک  روتنفکری ل  ت 

هواهد نویستنده تتود لتا    سازد  او میکند و از او سن  صبوری برای هودم میدرد دل می ،الاق  لار لنیده

ن ک: )  متالی و ادبتی بستازد   از پریشانیِ زندگیِ آ وده و چرکِ اطرافیان ، با  غتالی طترد تتده، ستندی اجت    
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های پی در پتی، چنتان او را   ها و مر ها و پلیدیا سیر یوادث داستان و تقاوت(؛ ام665ّ: 6586میرلابدینی، 

 بتوف کتور  سوزاند و مثوِ راویِ های هود را مینوتت سازد ک  در اواهر داستان، دستدچار یأس و انفلال می

متنم آستیّدملو    »کنتد:  پنتداری متی  با لنکبتوت گوتتۀ التاق، همت اد     تود،ک  ب  پیرمرد هن رپن ری مسخ می

 ( 636پ:  6536)چوبک، « تدم!

   هایی دیگر:نمون  

ننت   »، چنان در ورطۀ یأس و ناامیدی غوط  ور است کت :  های گوتتیگومراد، تخ یت اصلی داستان  

دادن، تقتولِ هتود و متردم اهمیّت    بودن و بت   تگفت  و مرلّو لار و ترف و اه ق و مذهت و راست و دروغ

ن ک: در متی اندیشتد  )  (؛ و لنها بت  مشتروب و متواد مخّت    66-68ا ف:  6536چوبک، « )برای  ملنی نداتت

 (63همان: 

است ک  گرفتار یتأس و ناامیتدی نستبت     مردی در قفس، تخ یتِ بیمار و من ویِ داستان د یس  هانسیّ 

محکتوم استت کت     »هیت د کت    دان با ای  ایستاس از هتواب برمتی   ی بامداب  دنیا و زندگی است؛ چنان ک  یتّ

ت و بترای گریت  از لنهتایی، محبّت     (36 :همانن ک: )بی ار است  « نور م ایم و وقیح بامداد»و از « زندگی کند

 (35همان: ن ک: یک ییوان )سگ ، راسو( را جایگ ی  مهر آدمیان کرده است  )

متی دهتد  در داستتان    جام، یسأ یأس و ناامیدی را ب  هواننده انتقال گاهی نی ، فضای داستان، از آغاز لا ان 

  زنتدگیِ اینتان،   ها و لوصیفات نویسنده، بیانگر ایت  موعتوح استت کت    ت، گفتگوهای تخ یّپیراه  زرتکی

  (666-666 همان:ن ک: دگرگونی در آن راه ندارد  ) گون  لغییر وو هیچ همی  است ک  هست

 ، ک  روایتگرِ گذرانِ زنتدگیِ اجتمتالی در متنتی چترک و ستیاه استت، در چنتان        نی قفسداستان نمادی   

قفس همان قفس استت  انگی ی می گذرد ک  لاری از امید است  پیوست ، فضای سربست ، پلید و موقلیتِ رقّت

 تف:  ا 6353چوپتک،  « )قفسان، چشم ب  راهِ ]سلّاهی[، هیره، جلو هود را می نگریستندهم»و  و کُشتار، همان

13)  

نتیج  ام چ  بتود؟ مت    »تود: ، از پوچیِ زندگی، دچار یسأ یأس میروز اوّل قبریاج ملتمد، در داستان  

ا و جون کندنا چی بود؟ ی  هواب بتود  یت  هتواب ستراپا لترس و      ک  چی ی ازم نفهمیدم  نتیجۀ اون هم  لقلّ

  (38: 6536، چوبک)« هراس  اینم آهرم  ک  چی؟ زندگی کردیم!

لیتدی بتر هیتر و نیکتی استت کت         ، غلبۀ زتتی و پ، فرجامِ ق ّپری اد و پریمانایِ ر پایان داستان اس ورهد 

گتاه، ستیاهی بتر روتتنایی چیتره گشتت  آنگتاه گترازان تتادمان بت  تتهر            آن»بار است و نومید کننده: فاجل 

چال دماونتد کتوه بردنتد  و    اهی اد را در چن  گرفتند و بت  ستی  گاه اهریم  و جِهی، مهرک و پردرآمدند  آن
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گتاه پریت اد،   آنگاه، مهرک، زن هوی  را پیرزا ی پلید و بد بو یافت ک  سوسماران بر ل  او رن  داتتند  و آن

گاه گرازان دوباره بتر  توی هود را دیوی سهمگی  یافت ک  ماران و کژدمان در ل  او هان  کرده بودند و آن

    (668-663 ب،6353چوبک، « )ان چیره گشتآدمیان سروری یافتند و لاری جاوید

   1. آنارشیسم2-1-9

منتد  گرایی و لحوّل لاریخ بتر مبنتای اقتدامات سیاستی بتاور     ب  آرمان ،هاچوبک مانند دیگر نالورا یستهرچند

های تومی مانند فقتر، جهتو و   ، را ستخت    است و پدیده« لدا ت اجتمالی»ها، مداف  ا مثو سایر آننیست؛ امّ

ای متوارد، مواعتلی از هتود    در پتاره  ،همی  هاطرب  داند ها میروزیِ انسانوهد و لوامو مهمّی در لیرهنکمی

همتی  ویژگتی را    هورَد  التراض اجتمالی چوبتک، چشم میای از آنارتیسم در آن ب دهد ک  صبغ نشان می

رستد کت :   بیند و ب  ای  نتیج  میعلفا می بست  بر گُرد   او سراسر لاریخ را لکرارِ لسلّطِ قدرلمندان و یوغدارد

هایی بوده ک  د شون میخواست  لمتوم ستکنۀ تتهر رعم یت  ستر داتتت         قُلیپعر از یاردان ،سر لا سر لاریخ آدمی اد»

 (   506پ:  6536وبک، )چ« بات  ک  با ی  عرب  تمشیر از ل  جعدام کُنَ 

 2ایسم )الحاد(. آته2-1-0

 9گریریباوری یا ده. مادّه2-1-1

لنیتده و بت  یکتدیگر مترلبط هستتند، در      هتم نولی درانگارانۀ ا حاد و مالریا یسم، ب جا ک  دو مؤ ّفۀ نیستاز آن

چنتان   –تتود  نالورا یستم   ای  دو مورد در آثار چوبک بحت  متی   نمودهای جا ذیو یک لنوان، از وجودای 

ایستتی و ا حتادی   هتودیِ هتود، رویکتردی آلت      ، بت   -انگاری ذکر گردیتد ک  در بح  از راب ۀ آن با نیست

َم ریشتت  دارد  اگرایتیِ نالورا یستتی  گرایتی و لجربت   گتریِ چوبتک نیتت  در للتم   بتاوری و دهتری  استت  متادّه  

هایِ بیو توژیکی و نیازهتای جستمی    های متلددأ او، چنان لحت لأثیر ه ای  و ویژگیهای داستانتخ یت

 نماید پذیر میهاتان نی  در دایر  بستۀ ای  اَمیال و نیازها لوجی بدبختی ها وو جنسیِ هود هستند ک  تقاوت

چترا دریتا   شی ، از مجمولۀ پی ، بلد از ظهر آهر پایی بازیتتمجمولۀ هیم از  زیر چراغ قرم های داستان 

دهنتد   انهای چوبتک، نشت  و بسیاری دیگر از داستان انتری ک   وطی  مرده بوداز مجمولۀ  ؟طوفانی تده بود

من ق کام   مادّی و للمیِ اوست کت  بتر نقت  غرایت  و یتوایجِ بشتری و لتأثیر مستا و محی تی در پیتدای            

دهد؛ بدون آنکت  کتوچکتری  نیتروی غیتر متادّی را در      های نام لوب اجتمالی، لأکیدی ویژه نشان می پدیده

 آن دهیو بداند 

                                                                                                                                                          
1. anarchism 

2. atheism 

3. Materialism 
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را بت  مرجلتی متلتا ی و    هتای   داستتان  هتای وعتوح، لتدم التقتاد هتود یتا تخ تیّت        ک،گاهی بت چوب 

ا حتادیِ چوبتک، در    –، بین  دهری بلد از ظهر آهر پایی کند  مث   در داستان ب  داستان ل ریق می فراطبیلی،

هتا را  یقینتا  اگتر آن  »تتود:  آمتوزان کت س ارا ت  نمتوده، استتنباط متی      لوصیف طن آمی ی ک  از چهر  دانت  

ها را از کارگاه او بیرون ببرد و در ملترض لماتتای   داد ک  کسی آناجازه نمی ،سازِ ماهری ساهت  بودمجسّم 

 6536)چوبتک،  «  ی  بدنامی داتتت    رساند و برامهارلیِ او را میچی  گذتت ، بیمردم بگذارد  چون از هم 

 ( 606-606ا ف: 

تتود و بت  روایتت    اطیر متی نی ، نویستنده، وارد قلمتروی است    سن  صبورایانِ رمانِ در نمایشنامۀ طورنی پ 

بربست ِ لنهایی و لرس و جهو از زمی  را منتوط بت  هتوردن میتو      پردازد  او رهتداستان زروان و اهریم  می

(  561-600پ:  6536چوبتک،  ن ک: ) دانتد و همدستی با اهریم  بترای نتابودی زروان متی   « درهتِ دان »

آمیت   اهتریم  )بخت  تترارت   ؛ هرچنتد  کنتد یل ( نفتی متی  ب ّا چ  را ک  ب  آن باور ندارد )ماوراءچوبک، آن

 مانَد:    مایۀ بقا و سازندگی و ییاتِ اوست( همواره با او میوجود انسان ک  ا بتّ

کند و اهتریم   لوز(، آدم )مَشی( را هلق میهُلق و کین زروان )هدای کج»گوید: لسلیمی در ای  باره می 

لوانتد  آفریند و میآفریند  لشق را تی ان میاست، یوّا )مشیان ( را میاندی  و د سوز  )تی ان( ک  زیبا، نیک

رفتت ِ زروان، تتی ان و انستان بتر روی     گاه بتا از بتی       ، آندا و هرافات آزاد کندانسان را با دانش  از قید ه

 (   63: 6535)لسلیمی،  «مانندزمی  باقی می

 . مخالفت با قراردادهای اخالقی2-1-18

لنتوان  های چوبک جایگاهی ویژه دارد  بت  لنوان یکی از اصول اساسی نالورا یسم، در داستان  نی ، ب ای  مؤ ّف

تتود کت  در   ، بعرتی از زندگی لذرا، دهتر جوانی روایت متی بازیتتهیم  از مجمولۀ نفتیمثال در داستان 

لت ، در جهتت سترکوب میتو     ا ملیارهای فرهنگتی و اه قتیِ یتاکم بتر جام    سوزد؛ امّلتِ تهوت و غری ه می

ن ک: )  ستازد کننتد، و از او موجتودی ناکتام و درگیتر هیتارت غریت ی و تتهوانی متی        طبیلی او لمتو متی  

 ( 3-66ا ف:  6536چوبک، 

هتا  مایتۀ داستتان  ستی یِ چوبک، چون دیگتر پیتروان مکتتت نالورا یستم، لت وه بتر اینکت  از درون       اه ق 

پتروا و برگرفتت  از زبتان زنتد  کوچت  و بتازار و طبقتات        یت  کت  زبتانی بتی    تود، در زبتانِ داستتان ن  استنباط می

یتک  ، ب  هتیچ های گوتتیگو، تخ یت اصلی داستان «مراد»ث   فرودست جامل  است، قابو م ی،  است  م

نهد و زبانِ پر از دتنام و کلمات رکیکی هتم کت  استتفاده    از مسا و اه قی و قراردادهای اجتمالی وقلی نمی

از مجمولتۀ   پیتراه  زرتتکی  (، یتا در داستتان   60همتان:  ن ک: )  ی استت اه قای از همی  بیکند، جلوهمی
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نگتاری، گذتتت    کار گرفت  است و ای  زتتت آن ب نگاری را در بارلری  یدّ ، نویسنده، زتتبازی تت هیم 

هتای ستل نت و   تور ب  نتام های اصلی داستان ک  دو زن معردههای تخ یتاز لوصیفاتِ داستانی، در دیا و 

همتان:  ن ک: )  هتورَد چشتم متی  کلثوم هستند، در قا ت کاربرد ا فاظ زتت و نام بوح در سراستر داستتان بت    

666-653 ) 

 1باشیغنیمتی و خوش. دَم2-1-11

جتویی و لختدیر   ب  دام   ذّتهای چوبک را های داستانتاندیشۀ پوچی و بیهودگی زندگی، گاهی تخ یّ 

برم لریتاک ستیری   »ای  است ک :  های گوتتیگوت اصلی داستان اندازد  مث   دغدغۀ تخ یّی میهبرو بی

ستن   باهت  و مستأصوِ رمان (  ایمدآقا، مللّمِ اُمید63ا ف:  6536)چوبک، «     م وق سیری بخوربکشم و لر
بیشتتر گنتدم رو   یار ک  زندگی، سر لا سترم  جت  گرفتت ، بایتد      »بر ای  لقیده است ک :  نی  صبور

تتو بترو از هتان بابتای     ای هم نداره، فراموم ک   هودلو ب  هری ب ن  نفهم  پادرآورد    این  ک  هسّ و چاره

 «لتو لتاریکی    بختواب   ستر بکت  لتا یتادت بتره  بلدتتم چشتمالو رو هتم بتذار           ؛ر تراب بگیریهودی ی  بع 

   ( 688-636پ:  6536)چوبک، 

 2«بیگانگی از خود»یا « بیگانگی» .2-1-12

وارگتی و نگتاهِ   های اساسیِ اگ یستانسیا یسم است و در لبیتی  نستبت انستان بتا جاملتۀ متدرن و تتیء       از مؤ ّف 

-160: 6536بابتایی،  ن ک: )  تتود ای ک  نسبت ب  او وجود دارد، لبیتی  و للریتف متی   گرایان اب اری و لقلیو

دانتد و متّکتی بت  فلستفۀ     بشر را اساسا  فاقد ملنا می انگاریِ وجودی )اگ یستانسیال( ک  زندگیِ(  در نیست118

 ای برهوردار است اگ یستانسیا یسم است، ای  مؤ ّف  نی ، از جایگاه ویژه

 انگاری. ناتورالیسم و نیست2-2

 5گراییِ للمی یتا دلرمینیستم  جبرتود: لأثیر للم و روم للمی، اصول کلّی نالورا یسم در س  مورد ه ص  می

(  در متورد جبرگرایتیِ للمتی بایتد گفتت کت  بت  بتاور         610-618: 6530ثروت،    کن)  ا اه قعدّیت بو

د  نت کنها، انسان، ییوانی است ک  سرنوتتتِ او را وراثتت و محتیط و فشتارهای  ح،ت  للیتی  متی       نالورا یست

نستت  ملیارهتا و   التبتار دا پیداست ک  چنی  رویکردی، موجتِ سلتِ هر گون  اهتیار از انستان و در نتیجت ، بتی   

 (   616-611همان: ن ک: )  تودموازی  اه قی می

 گیری. نتیجه9

بت    ،نیهیلیستمِ موجتود در آثتار وی    استت و  انگاری رستیده، ب  نیست ،از رهگذر نالورا یسم ،( صادق چوبک6
                                                                                                                                                          
1. carpe diem 
2. alienation 
3. determinism 
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ل توّر  یتک بتدون در ن،تر گترفت  دیگتری قابتو       ای با للقّیِ نالورا یستیِ وی درهم لنیده تتده کت  هتیچ   گون 

 نیستند   

طتور  بت  ط افتتراق،  بینتیم و ایت  نقتا   اثری از نقاط افتراق نالورا یسم و نیهیلیستم نمتی   ،های چوبک( در داستان6

مانند ای  لفاوت لمد  نالورا یستم و نیهیلیستم کت  اوّ تی اساستا  بتر        اند؛از من،ومۀ فکری او یذف تده ،طبیلی

در گترای  و   -کت  دوّمتی   م للمتی بنیتان نهتاده تتده؛ در یتا ی     قید و ترط از روگرایی و پیرویِ بیلینیّت

 بر پایۀ انکار یقیقت در قلمروِ دان  استوار گشت  است  - قرا تی افراطی

انگاریِ وجتودی، کیهتانی و   های مرلبط با نیستلنیدگیِ دو مکتت فکری ، بسامد مؤ ّف ( ب  د یو همی  درهم5

 ثار چوبک بی  از سایر موارد است بندی کراسبی( در آاه قی )طبق لقسیم

( آن جنب  از نیهیلیسم ک  ن د چوبک بتا نالورا یستم امتت اج یافتت  و از کتور  هلّاقیتتِ ادبتیِ او بیترون آمتده،          6

رفتت از ایت    ای بترای بترون  نیهیلیسمی منفلو است ک  یکسره ب  نفی جامل  و زندگی پرداهتت  و هتیچ گ ینت    

   کند انی پیشنهاد نمیبست و سرگرددایر  ییرت و بع 

  است ستی ی با ده محوردو محور جبرگرایی للمی و اه ق در ،( نالورا یسم چوبک3

 هانوشتپی
در « انگتاری نیستت »هتا،  رستد از میتان آن  ن،ر میاند ک  ب ساهت « نیهیلیسم»های متلدّدی برای در ایران و ب  زبان فارسی، ملادل( 6)

ری داتت  است و گویا ای  برابر، ساهتۀ سیّد ایمد فردید بتوده استت )از ایت  ستو و آن ستو، آذرنت ،       های اهیر، کاربرد بیشتسال

لنوان ملتادلِ فارستیِ آن، برگ یتده و    را ب « انگارینیست»، اص  ح «نیهیلیسم»(  نگارندگان مقا ۀ یاعر نی ، در کنار واژ  رلی  66

 اندکار بردهب 

 کتابنامه
 لهران: کتابدار  ،مویرای  دوّ ،لچاپ اوّ ،از ای  سو و آن سو (،6585آذرن ، لبدا حسی  )

 لهران: نگاه  ،مچاپ سوّ ،های فلسفی از دوران باستان لا امروزمکتت (،6536بابایی، پروی  )

 لهران: ا برز  ،چاپ چهارم ،نویسیق ّ  (،6518) براهنی، رعا

 لهران: اهتران  ،مچاپ دوّ (،ران )داستانملاصر ای ادبیّاتهایی در گ اره(،6535لسلیمی، للی )

 لهران: سخ   ،مچاپ سوّ ،های ادبآتنایی با مکتت (،6530ثروت، من ور )

 لهران: جاویدان  ،چاپ تشم ،انتری ک   وطی  مرده بود (،ا ف 6353چوبک، صادق )

 لهران: جاویدان  ،مچاپ دوّ ،چراغ آهر (،ب 6353) ----------

 لهران: جاویدان  ،چاپ چهارم ،بازیتتهیم  ،(ا ف 6536) ----------

 لهران: جاویدان  ،مچاپ دوّ ،روز اوّل قبر (،ب 6536) ----------
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 لهران: جاویدان  ،چاپ دوّم ،سن  صبور (،پ 6536) ----------

 لهران: مروارید    ، چاپ سوّم،فرهن  اص  یات ادبی (،6583داد، سیما )

 تیراز: دانشگاه تیراز  ، لرجمۀ ایمد اردوبادی،های فلسفیفرهن  مکتت (،لا)بیرونس و دیگران  داگوبرت، د 

 لهران: نشر ثا    ل،چاپ اوّ ،یاد صادق چوبک (،6580) دهباتی، للی

 لهران: نگاه  ،چاپ چهاردهم جلد، 6 ،های ادبیمکتت (،6586) دیسینی، رعاسیّ

 لهران: امیرکبیر  ،چاپ یازدهم ،آسیا در برابر غرب (،6536تایگان، داریوم )

   فرهن  اس می  لهران: ،هایی دربار  نیهیلیسمیادداتت (،6580) غفوری، للی

 لهران: ا برز  ،سیر یکمت در اروپا (،6563دللی )فروغی، محمّ

  601 -666، ص  36تمار  ، نامۀ فرهن  ،لرجمۀ محمود   فی ،«نیهیلیسم» (،6585) کراسبی، دانلدای

 م، لهران: نشر نی ، لرجمۀ یس  کامشاد، چاپ سوّرگذتت فلسف س (،6583) مگی، برای 

 لهران: اتاره  ،آور ملاصرهای نامنویسداستان (،6586میرصادقی، جمال )

 چشم  لهران:  ،چاپ پنجم ،جلد 6 ،نویسی ایرانصد سال داستان (،6586میرلابدینی، یس  )

 ،دباقر هوتتیار لرجمتۀ محمّت   ،هتا همۀ ارزم دردیگرگونیاراد  مل وف ب  قدرت )آزمایشی  (،6586نیچ ، فریدری  )

 لهران: فرزان روز    ،چاپ تشم
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