
پوچ انگاری در ادبیات داستانی ایران و عرب
دکتر مریم محمدزاده
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر، ایران

چکیده
بدبیني به هستي و مناسبات آن، همواره در طول تاریخ بشر مطرح بوده است؛ لیکن روي کرد 
با نام نهیلیسم از ثمرات مدرنیسم مي باشد که به  به آن به صورت یک مکتب فکري رسمي و 
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1- مقدمه
1- 1- تعریف موضوع:

مختلف  زماني  برهه هاي  در  دارد،  بشري  تاریخ  درازاي  به  عمري  که  نهیلیسم    
تربیتي  و  اقتصادي  سیاسي،  اجتماعي،  حیات  از  نفرت  است.  داشته  گوناگوني  نمودهاي 
از منشأهاي تکویني نهیلیسم و مایه هاي ابتدایي آن در جوامع اولیه است که نوعي ترک 
این  تا  است  داشته  دنبال  به  را  عالم  بودن  به هدف دار  بي اعتقادي  و  دنیا، خودفراموشي 
که در سده های اخیر به وسیله ی فیلسوفانی چون شوپنهاور و نیچه به عنوان یک مکتب 
فکری و فلسفی اعالم موجودیت کرد و در پیشروی هیچ-انگارانه اش نه تنها دین، مذهب، 
اخالق و باورهای اعتقادی؛ بلکه خالق جهان و آفریننده ی هستی را مورد ستیز قرار داد.

    این مشرب فکري و فلسفي در غرب، توسط فیلسوفاني چون نیچه تئوریزه شده؛ 
لیکن به موازات ادامه ی حیات در اندیشه ی فیلسوفان و متفکران، در شعر و ادب عربي و 
فارسي رسوخ یافته است. در این میان صادق هدایت و زکریا تامر به  عنوان میراث دار این 
گونه تفّکرات در ادباي سلفي همچون خیام و ابوالعالي معّري از سویي به عنوان پرچمدار 
داستان نویسي مدرن ایران و عرب تحت تأثیر اندیش مندان نهلیست معاصر غرب بودند و از 
سوي دیگر به علت یأس و ناامیدي از بهبود اوضاع حاکم بر جامعه، به پوچ انگاري سوق یافتند.
این دو  با هدف بررسي مؤلفه هاي نهلیست به بررسي تطبیقي بدبیني  این نوشتار    
شاعر پرداخته و عوامل روي آوردن آنها به این مکتب فکري را مورد بررسي قرار مي دهد.

1- 2- ضرورت تحقیق:
  بررسي و مقایسه ی برخي از عناصر مشترک نهلیستي در آثار هدایت و زکریا تامر راهي است 
که مي تواند گوشه اي از زوایاي ناپیدا و کمتر شناخته شده ی آرا و اندیشه هاي این دو نویسنده ی 
نوپرداز ایراني و عرب و چرایي و چه گونگي روي کرد آنها به این افکار را مورد کاوش قرار دهد.

1- 3- پرسش هاي تحقیق:
- نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر داراي چه مؤلفه هایي است؟
- چه تشابه و تفاوتي در اندیشه هاي نهیلیستي هدایت و تامر وجود دارد؟

- عوامل مؤثر در روي آوردن هدایت و تامر به اندیشه هاي نهیلیستي چه بوده است؟
1- 4-  پیشینه ی پژوهش:

     درباره ی بررسي تطبیقي مؤلفه هاي نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر 
پژوهشي تاکنون انجام نشده است. از معدود آثاري هم که در زمینه ی نهیلیسم و اندیشه هاي 
نهیلیستي مي توان مورد استناد قرار داد، درباره ی نهیلیسم و سیر تطور آن )زرشناس، 1394( 
بروز  نیز صور  و  آن  انواع  و  تاریخ  و  فلسفه  در  اصطالح  این  معنایي  به حوزه ی  است که 
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آن در آثار برخي از متفکران مي پردازد و چگونگي سیر آن را تا امروز مورد تحلیل قرار  
)کرباسي زاده ی  نیچه   منظر  از  آن  پیامدهاي  و  اقسام  خاستگاه،  نیست انگاري،  مي دهد. 
اصفهاني، امامي، 1394( به تشریح مبسوط گونه هاي نیست انگاري از نظر نیچه پرداخته 
است. "رئالیسم و نهیلیسم" نقدي بر مباني معرفت شناختي ضد رئالیسم )صادقي، 1390 (، 
ایلیا  اشعار  در  نهیلیسم  جلوه هاي   ،)1379 معاصر) کیا،  نقاشي  بر  آن  تأثیر  و  نهیلیسم 
ابوماضي)مشایخي و دهنوي ، 1390( از دیگر پژوهش هاي انجام شده در این  زمینه است. 
   در زمینه ی بررسي آثار صادق هدایت  و زکریا تامر از منظر ادبیات تطبیقي نیز آثار ارزشمندي 
به رشته ی تحریر درآمده است که عبارتند از :  بازتاب مصادیق فقر فرهنگي و سلطه ی سلطنت 
در پهنه ی داستان کوتاه صادق هدایت و زکریا تامر )عبدي و مرادي، 1391(، تحلیل تطبیقي 
عنوان داستان در آثار صادق هدایت و زکریا تامر)محمدي، غفوري حسن آباد و حق دادي، 
1393(، خوانش هرمنوتیکي نام داستان در آثار صادق هدایت و زکریا تامر )غفوري،1392(.

عالوه بر این، تامر و هدایت در زمینه هاي متعدد دیگري نیز مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفته اند و آثار ارزش مندي در مورد آنها به چاپ رسیده است که از آن میان است: 
 ،)1389 بهنوش،  و  دوست  )نذري  گي دوموپسان  و  هدایت  صادق  آثار  در  خودکشي 
بررسي افکار و باورهاي گنوسي ابوالعال معّري و صادق هدایت )اردستاني، 1392(، بررسي 
و  )شکروي  هدایت  صادق  و  چخوف  آنتوان  کوتاه  داستان هاي  افتراق  و  اشتراک  وجوه 
ژرار  اثر  اورلیا  و  اثر صادق هدایت  بوف کور  رؤیا در  تطبیقي  صحتي، 1386(، مطالعه ی 
دونروال )گندم زاده و کي فرخ، 1388(، نگاهي به طنز اجتماعي در دو اثر از آنتوان چخوف 
صادق  آثار  و  زندگي  به  موازي  نگاهي  فهیمي،1390(،  و  )نصراصفهاني  هدایت  صادق  و 
هدایت و سهراب سپهري  )طهماسبي، 1388(، گوتیک در ادبیات تطبیقي، بررسي برخي 
از آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو )حسیني فاطمي، مرادي مقدم و یحیي زاده، 1392(، 
الّنهر  و  علوي  بزرگ  اثر  گیله مرد  کوتاه  داستان  در  اجتماعي  رمانتیسم  تطبیقي  بررسي 
مجموعه ی  داستان هاي  برخي  تحلیل   ،)1394 حسني،  سلیمي،  تامر)پروانه،  زکریا 
عبادي،1392(.  قبادي،  جادویي)سلیمي،  رئالیسم  منظر  از  تامر  زکریا  دمشق الحرائق 

1- 5- روش پژوهش و چهارچوب نظري:
 در این تحقیق از روش کتابخانه اي و شیوه ی توصیفي-  تحلیلي استفاده شده است. 
گردآوري و طبقه بندي اطالعات، تجزیه و تحلیل و دست یافتن به یافته ها و استنتاج کلّي، 
 ساختارهاي اساسي این پژوهش را تشکیل مي دهد. ابتدا نگاهي اجمالي به نهیلیسم شده، 
سپس عناصر و مؤلّفه هاي آن در آثار هدایت و تامر به صورت تطبیقی مورد کاوش قرار 
گرفته و در نهایت عوامل مؤثر در گرایش آنها به این مکتب فکري تحلیل گردیده است.
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2- بحث و بررسی
2- 1- تعریف و مفهوم نیهیلیسم:

    نهیلیسم از ریشه ی کلمه ی التین nihil یعني »هیچ چیز« گرفته شده و چنان که که 
از نامش پیداست فلسفه ی رد یا انکار بعضي یا تمامي جوانب اندیشه ی حیات است. »پدیده اي 
است که در راستاي تاریخ به وجود آمده است؛ جریاني که شالوده ی آن ریشه کن کننده ی 
)کیا، 1379: 22(  ویران مي کند«.  را  ثباتي  و  باور  و هرگونه  است  انسان  حیات حقیقي 
که  مي شود  داده  نسبت  نظریاتي  به  گاهي  اصطالح  این  فلسفي  معناي  »عام ترین    
عبارتي»نهیلیسم،  به   )23 دارد«. )شایگان، 1371:  وجود  معنایي  به  واقعاً  عدم  مدعي اند؛ 
وضعیت روان شناختي و معرفت شناختي است که در آن معناي زندگي، هستي، بودن، خود و 
حیات از دست مي رود و در پي آن شرایطي اضطراب آفرین و سردرگمي روحي ایجاد مي شود« 
)زمانیان، 1385: 88( و »برترین ارزش ها، ارزش خود را از دست مي دهند«. )نیچه، 1382: 63(
  »براي یک نهیلیست نه تنها جهان و زندگي، بي معناست، بلکه ناامید از یافتن معنا 
توسط ایدئولوژي ها و اندیشه هاي متافیزیکي است«. )زمانیان، 1385: 92( از نظر نیچه »دنیاي 
ماوراء الّطبیعه اي وجود ندارد. هیچ حقیقت بالفعلي در ماوراي اشیاء یعني ماوراي پدیده هاي 
کم عمق و سطحي وجود ندارد. نه قادر متعالي در کار است و نه زندگاني بعد از مرگي؛ بنابراین 
مقوله هاي سّنتي اخالقي هم فاقد معنا هستند. خیر و شر في نفسه وجود ندارند، اعمال شر از 
غریزه ی صیانت ذات ناشي مي شود و خیر مفهومي قراردادي است.« )فرنتسل، 1387: 109(
در واقع نهیلیسم، به بي معنایي و بي هدفي جهان و هستي بشر معتقد است و طبق 
است.  هدف مند  و  معنادار  بشر  هستي  نه  و  دارد  معنایي  و  هدف  جهان،  خلقت  نه  آن 
خدا وجود ندارد. زندگي هیچ معنایي ندارد و هیچ عملي نسبت به عمل دیگر رجحاني 
ندارد؛ لذا بشر با باورها و آموزه هاي دیني فاصله مي گیرد و حّتي آن را براي زندگي این 
جهاني خود نارسا و غیرضرور مي شمارد؛ بنابراین معنویت مجالي براي هم راهي با حیات 
آدمي نمي یابد و بي هدفي و پوچي و سردرگمي او را احاطه مي کند. هیچ جهتي در کار 
نیست. معلوم نیست به کدام سو باید رفت، چه باید کرد و از چه اجتناب نمود زیرا جهت 
نمایي وجود ندارد، هدف، غایت و حقیقتي موجود نیست تا به سوي آن حرکت کرد یا به 
سوي او شتافت. این تصویر یأس آور وحشت ناکي است که نیهیلیست ها از جهان و آدمي 
ترسیم مي کنند :جهاني تهي از معنا و فاقد هدف و جهت، سرشار از پوچي و لبریز از عدم!

2- 2- مؤلفه هاي نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر:
   زکریا تامر )متولد 1931 در دمشق( و صادق هدایت ) متولد 1281 در تهران(، از 
پیش گامان داستان کوتاه امروزي و از شاخص ترین نویسندگان ادبیات سیاه معاصر هستند 
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که در کنار تأثیرپذیري از نویسندگان غربي مانند سارتر، ادگار آلن پو، کافکا و دیگر ادبایي 
که در روند ادبیات جهاني نقش داشتند، با توّجه به مکتب هاي ادبي و فلسفي غرب، از 
جمله اگزیستان سیالیسم، اکسپرسیونیسم و سورئالیسم توانستند با هنر ذاتي خود و نگاه 
کنند.  پي ریزي  سرزمینشان  ادبیات  در  نو  طرحي  جامعه،  دروني  الیه هاي  به  دردمندانه 
این دو نویسنده هر چند در دو محیط متفاوت رشد و نمّو یافتند و دو فرهنگ مختلف 
روح شان  در  جامعه  ناروایي هاي  از  که  مشترکي  درد  به  توّجه  با  لیکن  کردند؛  تجربه  را 
حادث شده بود به آغوش نیهیلیستي پناه بردند که مؤلفه هاي آن در آثارشان عبارتند از : 

2- 2- 1- یأس:
  هدایت و تامر به دلیل اندیشه ی نهیلیستي از زندگي مأیوس هستند. هدایت، زندگي 
را عبث به شمار مي آورد و هر چند در زنده به گور به دنبال انگیزه اي براي زیستن مي گردد 
تا بتواند زندگي خود را توجیه کند؛ انگیزه اي نمي یابد. هیچ چیز و هیچ کس او را به زندگي 
وابستگي نمي دهد؛ لذا ادامه دادن به زندگي را بیهوده مي شمارد و ضمن این که خود را چون 
میکروبي براي جامعه تلّقي مي کند  )هدایت،1342الف: 26-22( با حالت یأس آلودي مي گوید: 
دادم،...  دست  از  بود  انساني  من  در  که  آن چه  کینه اي،  نه  و  دارم  آرزوئي  نه  »دیگر 
گالویز  زندگي  با  نمي توانم  دیگر  بودم...  آمده  دنیا  به  بیچاره  و  ناشي  خودپسند،  من 
 .)36-37 )همان:  بشوم«  بخشیده  نه  و  ببخشم  نه  نمي خواهم  دیگر  من  بشوم... 

نامه ی 23 مهرماه 1327 ش. به جمال زاده، نیز نشان دهنده ی یأس اوست:
» نه حوصله ی شکایت و چسناله دارم و نه مي توانم خودم را گول بزنم و نه غیرت 
خودکشي دارم. فقط یک جورمحکومیت قي آلودي است که در محیط گند بي شرم ... باید 
طي کنم. همه چیز بن بست است و راه گریزي نیست« )همایون کاتوزیان، 1377: 274(.
شخصیت بریده از زندگي داستان زنده به گور، علت این یأس و سرخوردگي را در زنده 

ماندن از سر ناچاري و پشت کردن مرگ به خود بیان مي کند.
» به کسي که دستش از همه جا کوتاه بشود، مي گویند: برو سرت را بگذار بمیر. اما وقتي که 
مرگ هم آدم را نمي خواهد، وقتي که مرگ هم پشتش را به آدم مي کند، مرگي که نمي آید و 
نمي خواهد بیاید. همه از مرگ مي ترسند  من  از زندگي سمج خودم«  )هدایت، 1342الف: 10-11(.
را هم در وضعیت اجتماعي  از زندگي  بیزاري  ناامیدي و  و  این همه یأس    ریشه ی 
مي کند: بیان  گونه  این  استعاري  قالبي  در  را  آن  و  مي یابد  جامعه  بر  حاکم  ظلم  و 
»شنـیده ام وقتي که دور کژدم آتش بگـذارند خودش را نیـش مي زند آیا دور من یک 

حلقه ی آتشین نیست؟« )همان: 35(.
  تامر نیز فرازها و فرودها، پستي ها و بلندي هاي اطراف خود را درک نکرده و زندگي را 
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یک نواخت و بي معنا مي پندارد؛ چنان که راوي داستان َرُجل ِمن َدِمشق با نهایت استیصال 
: مي آورد  میان  به  آرزوهایش سخن  نشدن  برآورده  بودن  از حتمي  یأس آلود  بیاني  با  و 
» ماالجدواري من تَکدیس ااُلمنّیاِت اذا ُکنُت أَثُِق  بَِأنّي لَن أَناُل واِحَده ِمنها« )تامر، 1987: 72(.

2- 2- 2- درونگرایي:
  علي رغم این که هدایت در بسیاري اوقات، شخص اهل معاشرت و اجتماعي به نظر 
مي آمد؛ لیکن تفحص در زندگي او نشان دهنده ی میل او به انزوا و درون گرایي است. در خانه ی 
محقري در یک محل ساکت و آرام که در اطراف خرابه اي در خارج شهر بود به  دور از آشوب و 
جنجال زندگي مردم به سر مي برد )هدایت، 1351: 6( و احساس مي کرد که موجود تنهایي 
است که به این دنیا پرت شده است؛ از این رو، به خلق قهرماناني سرخورده، تنها و انزواطلب 
که همسو با احساساتش باشند، روي آورد. زنده به گور، سه قطره خون، و بوف کور، تصاویري 
از انسان هاي منزوي و تنهایي هستند که از جامعه مي گریزند و به گوشه اي پناه مي برند. 
تاریک خانه، قوي ترین تصویر از این دست است که در آن، تاریکي، انزوا و درونگرایي را جزء 
ذات انسان مي پندارد و تمامي تالش هاي بشر براي رهایي از آن را بیهوده مي شمارد و مي گوید:
 » افسـوسي که دارم اینه که چـرا مـدتي بي خود از دیـگرون پیـروي کردم. حـاال پي 
برده  بودم که پر ارزش ترین قسمت من همـین تاریکي، همین سکوت بوده. این تاریکي در 
نـهاد هر جنـبنده اي هست، فقط در انزوا و برگشت به طرف خودمون، وختي که از دنیاي 
ظاهري کناره گیري مي کنـیم به ما ظاهر میشه اّما همیشه مردم سعي دارن از این تاریکي 

و انزوا فرار بکنن ... « )هدایت،1342ب: 134(.
   قهرمانان داستان هاي تامر نیز به سبب تناقضي که میان دنیاي آرماني خود و جهان 
بیـرون مي بیـنند به انـزوا روي مي آورند و بـدون تالش براي ایجاد تغییر، با تسـلیم شدن 
در مقـابل واقعیت به عالم درون پنـاه مي برند. داستان الرُجل-الَزنجي، قصه ی جواني است 
که از تنهایي خود آزرده خاطر است و با فرورفـتن در رؤیا ارتباط عمیـقي بین خـود و مِن 
شخصي خود برقرار مي کـند. براي مِن درونش جسمي مجّسـم  مي کند و او را مـرد زنگي 

مي نامد و جز با او با کسي گفت و گو نمي کند:
َّه قابِع في  »الرجُل الَزنجُي صـدیقي اال وَحد و ُهو یُحبُّني بِِصـدٍق و ال یُفاِرُقني لَحـَظه اِن

داِخلي و أنا أتُحِدُث معه باِستمراٍر « )تامر،1987: 14(.
در داسـتان التثاوب نیز قهرمان تامر، ضـمن آنکه تنـها راه گریز از مشکالت خود را در 
پناه بردن به عالم درون متبلور مي بیند، در برخورد با زندگي تلخي که با فـقر و گرسنگي 
همـراه است به توهـم مـي پردازد و در عالم خیال در جستـجوي شهري جدید با مردماني 

است که در آن از گرسنگي و دلتنگي خبري نباشد.
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»أغمُض َعیني َو  ُعدُت  أُحُلُم بالرَّحیِل اِلي َمدیَنه َشنَقت الجوع و الکآبَه و الَضجر« )همان: 68(.
2- 2- 3- پوچ انگاري: 

استغراق در نهیلیسم، صادق هدایت و زکریا تامر را به جایي رسانده که زندگي را یک نواخت، 
احساس مشترک شخصیت هاي  پوچي،  احساس  و  مي کنند  تفسیر  بي مقصد  و  بي معني 
داستاني هر دو نویسنده است. به نظر هدایت، اگر انسان انگیزه ی مهمي براي زیستن نداشته 
باشد و عمر گرانمایه ی خود را در خوردن و خوابیدن خالصه کند زیستن برایش دردآور 
است. در داستان س.گ.ل.ل اگرچه انسان در رفاه و آسایش زندگي مي کند؛ ولي از آن جا که 
هیچ انگیزه ی باارزشي براي زیستن ندارد، زندگي در نظرش پوچ و بي معني جلوه مي کند.

بود،  شده  برطرف  زندگي  دیگر  احتیاجات  و  عشق ورزي  تشنگي، گرسنگي،  »احتیاج 
پیري، ناخوشي و زشتي محکوم انسان شده بود، زندگي خانوادگي متروک و همه ی مردم در         
ساختمان هاي بزرگ چندین مرتبه مثل کندوهاي عسل زندگي مي کردند؛ ولي تنها یک درد 
مانده بود یک درد بي دوا و آن خستگي و زدگي از زندگي بي مقصد و معني بود« )هدایت، 1331 :9(
   هدایت به  پوچي دنیا و نبودن هیچ گونه منظور و مقصودي در زندگي ایمان دارد و سرتاسر 
زندگي را »یک قصه ی مضحک و یک متل باورنکردني و احمقانه « )هدایت، 1351: 94( مي بیند 
و زماني که از دریچه ی اتاقش به بیرون نگاه مي کند و  سایه هاي تاریک درهم آمیخته ی درخت 
سیاه کنار دکان قصابي را مي نگرد حس مي کند که »همه چیز تهي و موقت است. « )همان: 
39( از این رو؛ به توابع زندگي رجاله ها تن درنمي دهد و ضمن اینکه زندگي خود را در یک 
منطقه ی سردسیر و در تاریکي جاودانه اي مي یابد )همان : 37( همه چیز را بازیچه مي داند.
»دنیا، مردم همه اش به چشـم یک بازیچه، یک ننـگ، یک چیز پوچ و بي معني است« 

)هدایت، 1342الف : 28(
و معتقد است:

»همـه ی کارهایي که کرده بـودم و کاري که مي خـواستم بکنم و همـه چیز به نظرم 
بیهوده و پوچ بود. سرتاسر زندگي به نظرم مسخره مي آمد« )همان : 28(

زکریا تامر هم کوچک ترین امیدي به زندگي و آینده نمي بیند و هر اندازه پیش مي رود، زندگي 
برایش پوچ تر و بي معني تر مي شود. شخصیت هاي داستاني مجموعه ی صهیل الجواد االبیض 
او، انسان هاي تنها و درمانده اي هستند که هیچ انگیزه  و شور و نشاطي براي حیات ندارند و بر 
اثر معناباختگي، احساس پوچي مي کنند. روایت راوي داستان القبو در این مجموعه از وضعیت 
شخصیتي پرده برمي دارد که از شرایط زندگي یکنواخت خسته شده و امیدي به بهبود آن ندارد. 
»کانَـت کآبَتي أقسـي ِمن أَرٍض باِل َمـَطٍر و لَم أَُکن اَکَثر ِمـن کوِمـه بائَِسه ال یَسَتطیع 

ُمساعدتها اي اله « )تامر،1987: 32(.
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راوي داستـان الرجل من دمشـق نیز فردي گریزان از کار و فعـالیت است که همیـشه 
محتـاج دیـگران است. از سر بـي پـولي، روزي سـه بار سـر سـفره ی مادرش مي نشـیند و 
هزینه ی سیگار، قهو خانه و سینما رفـتن را از مادرش مـي گیرد؛ از این رو، خود را جـواني 
احمق و بي خاصیت مي بیند و از ایـن رهگذر، زندگي را پوچ و بي معنا مي یابد و در حدیث 
مونولوگي که با خود دارد مي گوید وقتي انگـیزه اي نـدارم که به خـاطر آن زنـدگي کنم و 

هیچ فایده اي در هستي من نیست چرا خودکشي نکنم؟
»لِماذا أَعیُش ماداَم لَیَس هناَک ما أَعیُش ِمن أَجلِِه و الفائِدَه مطلَقاً في وجودي لِماذا ال 

أَنَتِحُر« )همان: 52(.
زماني هم که دروغین بودن زندگي دیگران، او را به تأّمل وامي دارد، زندگي دیگران را همچون 
آیینه اي مي بیند که در آن بیهودگي زندگي خود و خالي بودنش از سعادت واقعي را مي یابد.
»کانَت َحیاُه االِخریَن مرأًه أُشاِهُد فیها تُفاَهه َحیاتي و ُخلوُّها عن اّي سعاَدهٍ َحقیقیٍه« )همان: 52(.

2- 2- 4- مرگ اندیشي:
  هدایت، به تبع افسردگي و تحت تأثیر فلسفه ی نهیلیستي، با زندگي قهر است؛ از این رو، 
در آثار داستاني و نمایش نامه هایي چون سگ ولگرد، آبجي خانم، داش آکل، پروین دختر 
ساسان، زنده به گور، سه قطره خون و... بیزاري از زندگي و اشتیاق به مرگ را به طور گسترده اي 
انعکاس داده است. چنان که در داستان گجسته دژ، اصل اسارت ها را زندان زیستن مي داند:
زندان،  دیوار  به  بعضي ها  ولي  گوناگون.  زندان هاي  است،  زندان  یک  »زندگي   
بکنند،  فرار  را سرگرم مي کنند، بعضي ها مي خواهند  با آن خودشان  و  صورت مي کشند 
این  کار  اصل  ولي  مي گیرند،  ماتم  هم  بعضي ها  و  مي کنند  زخم  بیهوده  را  دستشان 
وقتي  ولي  بزنیم،  گول  را  خودمان  باید  همیشه  بزنیم،  گول  را  خودمان  باید  که  است 
 )172-173: 1341 )هدایت،  مي شود«  خسته  هم  خودش  زدن  گول  از  آدم  که  مي آید 
مرگ از دیدگاه او پایاني براي نیرنگ هاي زندگي است، به همین دلیل نه تنها از مرگ 
نمي هراسد؛ بلکه »نوعي وسواس )obsession ( نسبت به مرگ دارد... این وسواس البته 
در حد یک فکر باقي نمي ماند، بلکه او را به نوعي دچار اشتیاق سوزان، غیر  قابل کنترل 
و  جواني  دوران  در  ناموفق  خودکشي  شکل  به  که  مي کند  خود  تخریب  براي  مکرر  و 
موفقیت در این امر در پایان عمر متجلّي مي شود« )بهارلوئیان و اسماعیلي، 386:1379 (
داستان هاي  قهرمانان  بیشتر  مسائل،  با  رویارویي  از  ناتواني  و  نیست انگاري  باري،    
قهرمانان که سرنوشتي  این  به خودکشي سوق مي دهد.  او،  تفکر خود  تبع طرز  به  را  او 
امر  همین  و  مي دانند  زندگي  تهمت  پایان بخش  را  مرگ  دارند  مرگ  به  محتوم 
ویژه  به  هدایت  شوند.  متوّسل  خودکشي  به  آن  از  رهایي  براي  تا  مي شود  سبب 
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است:  معتقد  و  شده  گالویز  و خودکشي  مرگ  اندیشه ی  با  کور  بوف  و  گور  به  زنده  در 
خمیره  در  هست.  بعضي ها  با  خودکشي  نمي گیرد،  را  خودکشي  تصمیم  »کسي 
1342الف:11(  )هدایت،   » بگریزند ...  دستش  از  آنهاست،  نمي توانند  سرشت  در  و 
با  کـه  زمـاني  که  اسـت  رسـانـده  جـایـي  به  را  هدایت  نهیلیسم،  در  استغـراق 
مرده ها  بر  اینکه  ضمن  و  مي برد  پناه  گورستان  به  مي شود  گالویز  مرگ  اندیشه ی 
نمي شود. کسي  هر  ارزاني  که  مي داند  نعمتي  و  سعادت  را  مردن  مي ورزد،  رشک 

»بي اختیار رفتم در قبرستان ... اسم برخي از مرده ها را مي خواندم. افسوس مي خوردم 
به   ... بوده اند!  اینجا چقدر خوشبخت  با خود فکر مي کردم:  نیستم  آنها  به جاي  که چرا 
)همان:14(  مي بردم«  رشک  بود  شده  پاشیده  هم  از  خاک  زیر  آنها  تن  که  مرده هایي 

                     
یکي  از واژه هاي پربسامد آثار تامر نیـز مرگ است. در مجموعه ی صهـیل الجواد االبیض، بیشتر 
شخصیت ها آرزوي مرگ دارند و گاهي تصـمیم به خودکشي مي گیرند. در داستان المسرات 
الصغیره، راوي داستان که هر روز از درد پوچ گرایي به  قهـوه خانه پناه مي بـرد تنـها راه گریز از این 
احساس را در انتحار و خودکشي مي بیند؛ از این رو، مقـدمات خودکشي اش را فراهـم مي سازد 
و با پس انداز پول توجیبي اش چاقوي تیزي مي خرد که با آن به زندگي خویش خاتمـه دهد.
ـََصدتُها ُموسـي نَصـُلها أبیـُض باِرٌد هـکذا َسـأمـوُت... ِعنـَدئٍِذ  »اِشِتریُت بالنُقوُد التي اِقت

َسَینَتهي کسلُّ َشيء « )تامر، 1987: 53(
  در داستان صهـیل  الجواد  االبیض، راوي شـیفته ی مرگ است و پـوچ گرایي و نیست
 انگاري او را وامي دارد که از شـور و هیجانی سخن به میان مي آورد که زندگي از خلق آن 

عاجز است و تنها با مرگ به وجود مي آید.

»َسأموُت ُخطوه واِحَده الي االماِم و أَهَرُب ِمـن تََعِب الَمعمل و الصیاِح و الوجوِه القاسیه 
.... َسأموُت  و ابتدأاُت أبَتـلَُع الُحبـوب المـلساء الَصغـیره و أنا أبتـسُم ُمشـفیه هـي َوحـَدها 

بِاستطاعها أن تُنقَذني من تَعاستي« )همان: 37( 
2- 2- 5- بدبیني نسبت به جامعه و افراد:

که  شده  داستان هاي شان  پس  در  عالمي  خلق  به  منجر  هدایت،  و  تامر  نهیلیسم   
به  نسبت  بدبیني  و  اجتماعي  و سنن  آداب  از  دوري  مردم گریزي،  آن،  ویژگي  مهم ترین 
جامعه و انسان ها است. وارونگي ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي، تزویر و ریاکاري، تقلّب، 
خرافه پرستي، فریب کاري، مظلومّیت زنان، فقر و بیکاري و... همه نشانگر وضعیت نابسامان 
نقطه هاي روشن  تیره کردن  با  و  داده  است که دست در دست هم  مبتذل جامعه اي  و 
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امید در وجود هدایت، زمینه هاي تشدید یأس و بدبیني را در او فراهم آورده اند. »جهل و 
بي سوادي عموم مردم و خرافه پرستي طبقات محروم او را آزار مي داد. از تزویر و ریاکاري 
او را به  با ادباي رسمي و آکادمیک نیز که  و سودجویي تحصیل کرده ها نیز رنج مي برد. 
که  ربعه  گروه  در  دوستانش  از  حّتي  نداشت  خوبي  میانه ی  مي کردند  مّتهم  بي سوادي 
درباره ی غلط هاي امالیي و انشایي بوف کور سخن گفتند، مي رنجید. از حقوق و درآمد اندک 
خود و از اینکه ناشران آثار او را منتشر نمي کنند و خوانندگان از آنها استقبال نمي کنند، 
گله مي کرد« )رضي و بهرامي، 1385: 111(؛ لذا با به تصویر کشیدن زوایاي مختلفي از 
محیط اجتماعي ، با بیاني حاکي از عصیان و انزجار بر این گروه از افراد خرده مي گیرد:
 »... درین محیط پست احمق نواز سفله پرور و رجاله پسند که شما رجل برجسته ی 
درست  خودتان  حماقت  و  پستي ها  و  طمع  و  حرص  مطابق  را  زندگي  و  هستید  آن 
شما  امثال  زندگي  فراخور  به  که  جامعه  درین  من  مي کنید،  حمایت  آن  از  و  کرده اید 
درست شده، نمي توانم منشأ اثر باشم؛ وجودم عاطل و باطل است؛ چون شاعرهاي شما 
خودتان  قول  به  که  خال  چاهک  درین  مي کنم  افتخار  اما  باشند.  خودتان  مثل  باید  هم 
درست کرده اید و همه چیز با سنگ دزدها و طرارها و جاسوسها سنجیده مي شود و لغات، 
)89: )هدایت، 1330   »... این چاهک، هیچکاره ام  در  را گم کرده،  معاني خود  و  مفهوم 
  ناهمگوني هدایت با هنـجارهاي تعـریف شده اجتـماع مـوجب سـوءظن او نسبت به 
مردم شـده است؛ چنان که در جاهاي مختـلفي از دون ژوان در مجمـوعـه ی  سگ ولـگرد، 
آنـگاه که عاشـق پیشـگي مسـخره ی  تازه به دوران رسـیده ها را بازگـو مي کند، به خـوبي 

مي توان انزجار نویسنده را از تیپهاي دن ژواني دریافت:
»دن ژوان نسبت به قضایایي که مربوط به او مي شد، کیکش نمي گزید و کاماًل برایش 
اطوارش،  به دوران رسیده،  تازه  اداهاي  بود. من فهمیدم که حرفهاي بي سروته،  طبیعي 
کاماًل  خودآرایي اش،  و  انداختن  قرت  مي گفت،  که  بیجائي  تملقهاي  و  لوس  دروغهاي 
بي اراده و از روي قوه ی کوري بود که با محیط و طرز محیط او وفق مي داد. او حقیقتاً 
بداند.«)هدایت،1342ب:37-38( خودش  بي آنکه  بود،  خودش  محیط  ژوان  دن  یک 
  داستان مردي که نفسش را کشت، حکایت انسان سرگشته اي است که مي خواهد از شّر 
اجتماع به دین پناه ببرد؛ اما با مشاهده ی افراد دغل بازي که در ظاهر زندگي زاهدانه دارند؛ 
لیکن در پِس پرده به زندگي شاهانه ی خود مشغولند به زندگي خود پایان مي دهد.  )هدایت، 
1341( در داستان طلب آمرزش نیز افکار پوچ مردم روزگار به تصویر  کشیده میشود. )همان( 
  زکریا تامر نیز به عنـوان عضـوي از جامـعه ی فقـیر که به خـاطر شـرایط نامـناسب 
اقتصادي، مجبور به تـرک تحصـیل شد نسبـت به مردم و جامعـه بدبین بـود. در داستان 



99 /

الرجل من دمشـق، راوي داسـتان نفرت خود را از مردم برمال مي سـازد و اعالم مي کند که 
بعضي اوقات دوسـت دارم که همه ی مردم تبـدیل به سگاني شوند که حتي یک لحظه به 

شکلي آزار دهنده دست از پارس کردن برندارند.
َل الّنـاُس کاَفًه الي کالٍب التََتَوقَُّف لَحَظًه َعن النباِح بِصورٍه مزعجٍه.«)تامر،  »أََودُّ أَن یََتَحوَّ

)72 :1987
این تنّفر تا بدان جا است که ایـجاد دشمـني و درگیري بیـن مـردم را از سرگرمي هاي 

خود معرفي مي کند. 
»َهوایتي الُمفضلُه اِثاَرُه الُمشاجرات « )همان:74(

2-2-6- پناه بردن به افیون و مشروب:
 مشکالت و سختي هاي زندگي از نظر یک نهیلیست چنان درشت  و بغرنج مي  نماید 
که تنها چاره براي گریز از ازدحام و هجوم این قبیل افکار را تخدیر قّوه ی تفّکر مي یابد 
و به جاي چاره جویي و کوشش در پیدا کردن راه حّل به پاک کردن صورت مسأله اقدام 
اندیشه ها و آموزه هاي نهیلیستي در  از  تامر به دلیل پیروي  این رو، هدایت و  از  مي کند. 
و  نامتعارف  التیام شیوه هاي  و  درون  آرامش  براي  و مشکالت،  دردها  به  نگاه خاص  نوع 
غیرمعقول را در پیش مي گیرند. هدایت، زندگي خود را زهرآلود مي داند و براي گریز از 
رنج تحّمل نشان شوم زندگي دیرینه ی خود به شراب و افیون پناه مي برد زیرا از نظر او
 »در زندگي زخم هایي هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته مي خورد و مي تراشد. 
پیدا  برایش  دوایي  و  چاره  هنوز  بشر  زیرا  کرد...  اظهار  کسي  به  نمي شود  را  دردها  این 
نکرده و تنها داروي آن فراموشي به  توسط شراب و خواب مصنوعي به وسیله ی افیون و 
مواد مخدره است، ولي افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است« )هدایت،3:1351( 
  براي فراموشي معشوقي با اندام اثیري، باریک و داراي چشمان درشت متعجب، نیز به شراب 
و تریاک پناه  مي برد )همان: 13(. باري، استفاده از مشروبات الکلي و افیون چیزي است که هدایت 
بي پروا و گاه چنان با آب و تاب از آن سخن مي گوید که گویي یکي از افتخارات زندگي اوست.
»پاي بساط تریاک، همه ی افکار تاریکم را میان دود لطیف آسماني پراکنده کردم، دراین وقت
 جسمم فکر مي کرد. جسـمم خواب مي دید. مي لغـزید و مثـل این که از ثقل و کثافت 
هوا آزاد شده در دنیاي مجـهولي که پر از رنگها و تصـویرهاي مجـهول بود، پرواز مي کرد. 
تریاک، روح نبـاتي، روح بطيء الحرکت نباتي را در کالبد من دمیده بود. من در عالم نباتي 

سیر مي کردم. نبات شده بودم. « )همان: 78(.
قهرمان و شخصیت  داستاني تامر نیز شراب را از لوازم و ضروریات زندگي مي شمارد و 
معناي زندگي در نزد او در مستي و شکم بارگي خالصه مي شود. در داستان صهیل الجواد االبیض 
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وقتي احساس پوچي، کارگر خسته را فرا مي گیرد وناامیدي، اضطراب و سردرگمي بر او غلبه 
مي کند براي فرار از مشکالت وارد میخانه مي شود و جام شراب را جرعه جرعه مي نوشد و مي گوید:
ـُم ُخموراً َردیئه، اللـیُل دونَها کآبِه فاِجـَعه و َشَعرُت بَِشـوٍق الي اِرتیاِد غاِب  » أَتََجرُع بَِنه

الخدِر َو قاَدتني قدماي الي خماِره « )تامر، 1987: 34(.
 در داسـتان الخبز و الکآبه وقتي روزنامـه فـروش، شایـعه ی گران شدن قیمت باده را 
تکذیب مي کند و اطمـینان مي دهد که قیـمت عرق هیچ تغییري نـکرده است، مرد جوان 

خوشحال مي شود و ضمن آنکه زندگي را بدون شراب هیچ مي انگارد، مي گوید:
» َفَثمُن الِعرِق و الّنـساِء و الُخبِز یَِجُب أَن یـظلُّ علي الدواِم َرخـیصاً. النَّ هـذه االشیاَء 

وحَدها تُعطي معني ُممتعاً للَحیاه « )همان: 69(.
2- 3- عوامل سوق دهنده هدایت و تامر به نهیلیسم:

2- 3- 1-  زمینه هاي فکري:   
   هدایت به دلیل تحصیل در مدسه ی وابسته به غرب به نام سن لوئي، و سپس عزیمت 
به اروپا و تسلّط به زبان هاي انگلیسي و فرانسه با آثار اندیشمندان اروپایي آشنا گردید. 
را  او  مسخ  کتاب  داد.  نشان  عالقه  کافکا  افکار  به  نیز  زندگي خود  واپسین سال هاي  در 
ترجمه کرد و پیام کافکا را نوشت و بدین گونه با نهیلیسم آشنایي یافت. تامر نیز از طریق 
مطالعه ی آثار ادبي نویسندگان بزرگ معاصر جهان از جمله ژان پل سارتر، آلبرکامو، کافکا 
و دیگر ادبا با اندیشه هاي متفّکران غرب آشنا شد. او همچنین »کتاب ها و مقاالت بسیاري 
را درباره ی مکاتب مختلف ادبي مانند اگزیستان سیالیسم، امپرسیونیسم و سورئالیسم مورد 
تأّمل قرار داد که همین امر، بیشتر از دیگر نویسندگان معاصرش بر شیوه ی بیان و ارتقاي 
شد.  نهیلیسم  با  آشنایي  سبب  و  )حسیني، 1389: 28-29(  نهاد«  تأثیر  او  ادبي  سطح 

2- 4- 2- زمینه هاي سیاسي  و اجتماعي:
  در داستان هاي هدایت و تامر، نگرش تیره نسبت به زندگي و جامعه نمایان است. این 
نگرش که یادآور انعکاس افکار بزرگاني چون ادگار آلن پو، سارتر و کافکا است بر سرتاسر 
آثار این دو نویسنده سایه افکنده و تشکیل دهنده ی بن مایه ی اصلي داستان هاي آنهاست.
  صادق هدایت چهار سال قبل از صدور فرمان مشروطیت پاي به عرصه ی هستي نهاد 
و در آغاز جواني شاهد هرج و مرج کشور پس از جنگ جهاني اول و کودتاي سیدضیاء 
باز سیاسي دوران مشروطه رشد یافته بود، پس  و رضاخان شد. وي که در فضاي نسبتاً 
از سفر به فرانسه و آشنایي با فضاي سیاسي اجتماعي اروپاي آن روزگار، شکاف عمیقي 
میان اوضاع استبداد زده ی  ایران و وضعیت اروپا مشاهده کرد؛ از این رو، هرگز نتوانست 
نسبت به اوضاع کشور بي اعتنا باشد؛ لذا »همواره نه به عنوان یک عنصر سیاسي بلکه به 



101 /

کاتوزیان،  )همایون  نمود«  بیان  رضاشاه  با  را  خود  مخالفت  اجتماعي  منتقد  یک  عنوان 
ناامید  ایران  اوضاع  بهبود  به  نسبت  امیدي  هرگونه  از  که  زماني  لیکن  334(؛   :1377
اتّخاذ  جاي  به  و  گرفت  قرار  رضاشاه  دوره ی  سرخورده ی  روشنفکران  تأثیر  تحت  شد، 
با فقر و فالکت مردم و محرومیت از حقوق طبیعي، اجتماعي  تدابیر فعاالنه در برخورد 
برد. پناه  نهیلیسم  آغوش  به  جامعه  بر  حاکم  ناداني  و  جهل  همچنین  و  آنها  مدني  و 

  زکریا تامر نیز درد و رنجي را که جامعه ی عرب به ویژه سوریه پس از شکست 1967 
به آن گرفتار شده را به تصویر کشیده است. داستان هاي او بیان گر مشکالت و دغدغه هاست 
چنان که در دمشق الحرائق با به کارگیري رمز به بررسي مشکالت اجتماعي و سیاسي سوریه 
مي پردازد. در الرجل من دمشق، مشکالت اجتماعي و فرهنگي انسان معاصر را در زمینه ی 
مسائلي همچون عشق، کار، غرور، عّزت نفس، آینده، خانواده و ... بیان مي کند. در مجموعه ی 
داستاني ربیع في الرماد که شامل یازده داستان کوتاه است نیز مسائلي مانند فقر و بیکاري، 
خرافات، تبعیض و فاصله ی طبقاتي را از زوایاي گوناگون مورد کنکاش قرار داده و انتقادهاي خود 
را  نسبت به سلطه ی جابرانه ی حکومت هاي عربي و سّنت هاي فاسد اجتماعي بیان مي کند. 
  باري مشاهده ی وارونگي ارزش ها از یک سو و بدبختي ها و ناکامي هاي مردم روزگار از سوي 
دیگر، ضمن آنکه موجب رهیافتي نّقادانه نسبت به ظلم پذیري و تسلیم مردم جامعه ی عرب 
مي شود سبب بروز نگرش منفي و نگاه غبارآلود در تامر و روي آوردن او به نهیلیسم مي شود.

2- 3- 3- زمینه هاي  شخصي: 
   بسامد بدبیني و پوچ انگاري در آثار هدایت بیشتر از نوشته هاي زکریا تامر مي باشد. شاید 
افسردگي هدایت را بتوان به عنوان عاملي فزاینده در این زمینه تلّقي کرد که سبب شده اندیشه هاي 
نهیلیستي در او قّوت گیرد  و گفتمان غالب داستان هایش را بیش از تامر به خود اختصاص دهد. 
      به هر حال، آنچه درباره ی هدایت و افسردگي او گفته شده، واقعیتي است انکارناپذیر. 
هدایت از کودکي فردي کم رو و خجالتي بود. به گفته ی برادش»در پنج شش سالگي خیلي 
زودتر از معمول و سّن خودش، آرامش و سکوتي در او دیده مي شد. شیطنت هاي بچه گانه 
نداشت. غالباً در خودش فرومي   رفت و از دیگر کودکان کناره  مي گرفت« )دستغیب، بي تا: 13(.
 شکست هاي متعدد در زمینه ی تحصـیالت دانشگاهي، عشق و اشتغال، او را به نوعي 

از افسردگي دچار کرده بود. چنان که مي گوید:
 » شرح حال من هیچ نکته ی برجسته اي دربرندارد. نه پیش آمد قابل توّجهي در آن 
رخ داده، نه عنواني داشته ام ، نه دیپلم رسمي ... « )بهارلوئیان و اسماعیلي، 1379: 25(.

  نشانه هاي این افسردگي که از دوران جواني در هدایت وجود داشت با افزایش سّن و فشارهاي 
ناشي از مسائل فکري،  سیاسي و اجتماعي روبه فزوني نهاد تا  این که سرانجام به خودکشي او منجر شد. 
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3-نتیجه گیري
 زکریا تامر و صادق هـدایت که اوضـاع اجتـماعي جامـعه ی خود را به شکل ملموسي 
تجربه کرده اند، داسـتان کوتاه را به عـنوان راهي براي به تصـویر کشـیدن آالم اجتـماعي 
برمي گزینند؛ لیکن طوفان خفقان و استبداد و استعمار، درخت امید به نجات را در وجـود 
آنها مي خشکاند و آشنایي با آثار فیلسوفان و متفکران غرب، یأس، بدبـیني و پـوچ انگاري 
را در آنها قّوت مي بخشد؛ لذا به جاي اتخاذ تدابـیر فـعاالنه و یافـتن راه هاي برون رفت از 
مشکالت، انگیزه ی خود براي زندگي را از دست مي دهند و با پاک کردن صورت مسأله در 

یک حرکت ناشیانه به آغوش نهیلیسم پناه مي برند.
انزواطلب  قهرماناني  و  شخصیت ها  خلق  با  خود  داستان هاي  در  نویسنده  دو  هر    
امیدي  نا  و  سرگردان  سرخورده،  انسان  مي باشد،  خودشان  احساسات  با  هم سو  که 
دردها  التیام  براي  و  است  مردم گریز  و  گوشه گیر  که  مي دهند  نشان  تیره  فضاي  در  را 
مي برد  پناه  افیون  و  به شراب  نامتعارف،  شیوه هاي  اتّخاذ  با  درون،  آرامش  به  رسیدن  و 
نفوذ  این حال  با  مي یابد.  تباهي  و  فساد  از  نجات  براي  راه  بهترین  را  خودکشي  و 
است چنان که خودکشي  بوده  تامر  زکریا  از  بیش  اندیشه ی صادق هدایت  در  نهیلیسم 
درآورد. عمل  مرحله ی  به  نهیلیسم  مؤلفه ی  مهم ترین  عنوان  به  خودش  مورد  در  را 
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