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Abstract 

Absurdism is one of the most effective movements in the contemporary Persian 

fiction.This process has affected parts of contemporary Persian story with elements 

such as despair and depression, feeling emptiness and futility, death and the lack of 

identity. The veins of this kind of thinking are evident in the works of some 

contemporary story writers, such as, Sadegh Hedayat, Bahram Sadeghi and Sadegh 

Choubak who noted that their major works reflect the Absurd thoughts.Gholamhossein 

Sa'edi is also one of the writers whose works reveal clearly the prevailing atmosphere 

of society as well as Persian writing in the forties. The evaluation of his works explains 

the manifestations of the current of futility in the contemporary stories.The present 

study examines the components of Absurdity in Sa'edi's works.For this purpose, the 

series of stories:”vahemehaye bi nam o neshan,shabneshinie bashokooh, azadaran e 

bayal and tars o larz” were analyzed and analyzed. Some of the components of 

Absurdism in his works are prominent and they can be found in any collection in the 

various degrees. All of these works include the void fears, entangles and psychological 

problems, hopelessness and death-thinking. 
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 65/66/6531 پذیرش: 66/61/6531 دریافت:

 چکیده
 هنایی ونون ینأ  و نومیندی،    فنه بنا مل    ،نویسی معاصر فارسی است. این  جرینان  های تأثیرگذار بر داستاناز جمله جریان ابسوردیته()گراییعبث

، رهنایی از این  ننوف تف  ن    رگنه  داده اسنت.  تی، بخشی از داستان معاصر فارسی را تحت تأثیر خود قرارهویّاحسا  پووی و بیهودگی، مرگ و بی

اشناره کنرد    و صنادق ووبن    توان به صادق هدایت، بهرام صادقینویسان معاصر مشهود است. از جملۀ ای  نویسندگان میدر آثار برخی داستان

اسنت کنه آثنار او بنه      نویسنندگانی است. غالمحسنی  سناعدی نینک ی نی از      ای از آثار آنان بازتاب یافتهدر بخش عمده گرایانهرات عبثکه تف  

نمودهنای جرینان    کننند  ، تبینی  سنازد. ارزینابی آثنار او   و نیک داستان نویسنی فارسنی در دهنۀ وهن  را نماینان منی       روشنی فضای حاکم بر جامعه

به این  منونور، موموعنه    ر ساعدی می پردازد. گرایی در آثاهای عبثفه  ، به بررسی ملگرایی بر فضای داستان معاصر است. پژوهش حاضر عبث

هنای  فنه   . برخنی از مل اسنت بررسنی و تحلین  شنده     ،های بی نام و نشنان، شنن نشنینی باشن وه، عنکاداران بین  و تنر  و  نرز        واهمه هایداستان

بنه وشنم   ونه در تمنامی این  آثنار     آنانند. ی، با درجات مختلف، قابن  مشناهده  اند و در هر موموعهگرایی در آثار او حضوری پررنگ دار عبث

 .اندیشیها و مش الت روانی، ناامیدی و مرگاست از تر  و هرا  مبهم، گرفتاری عبارت ،خورد می

 .اندیشیگرایی، داستان معاصر، ساعدی، بیهودگی، مرگعبث :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ .1

بنه  ه.ش(  6556)، درماتیتحصیالت مقندّ  در تبریک به دنیا آمد. پس از طیّه.ش(  6566)غالمحسی  ساعدی در

زمینۀ داستان کوتناه آغناز کنرد. او    را در های خود نخستی  توربه ،پکش ی راه یافت. از همی  دوران دانش د 

داسنتان خنود را بنا عننوان     نویسندگی خود را آغاز کرده بود، نخسنتی  موموعنه   « گوهر مراد»که با نام مستعار

 عنکاداران بین   سنتان عبارتنند از:   دا نتشر ساخت. دیگر آثار او در حوز مه.ش(  6553) در شن نشینی با ش وه
(. 6531) گنور و گهنواره  ( و 6566) تنر  و  نرز  (، 6561) نام و نشان های بیواهمه(، 6563) دندی (، 6566)

، در زمیننۀ  عالوه بنر داسنتان   او کند.به بعد منتشر میه.ش(  6561)هایش را ازتری  داستاندر واقع ساعدی مهم

پرواربنندان، آی بنا کناله و آی    هایی ونون  رود. نمایشنامههای برجسته به شمارمینویسی نیک از وهرهنمایشنامه

ت. سناعدی از جملنه   هنای اوسن  ، از جملنه نمایشننامه  ها، بهتری  بابنای دنینا و جانشنی    ها و زیر بامبامبی کاله، 

ابسوردیته به ش   منرگ، هنرا  و اضنبراب،     گرایی یاعبث هایی ازنویسانی است که در آثار او رگهداستان

 شود.ت فردی دیده میشدگی و از دست رفت  هویّپووی و ببا ت زندگی، نومیدی، مسخ

اجتمناعی و   –معرفت شنناختی، عوامن  تناریخی    –هایی وون مسائ  فلسفیگرایی با زمینهر عبثنبفۀ تف  

ن ادبنی ونون   و بنروز م اتن   ادبیّنات تدریج با ورود به عرصۀ هنر و های علمی در غرب ش   گرفت و بزمینه

در آثنار  .م(  6331-11) ی دهنۀ هنا رشند و توسنعه یافنت و در سنال     ،سمیا یستانسیاگکو  سوررئا یسمدادائیسم، 

هنا  ونی  نویسندگان رمان نو به نقبۀ اوج خود رسنید. هنر ین  از این  م تنن     نویسان آوانگارد و همنمایشنامه

در ذهن  بشنر رسنوا داشنت و نینک       ،در برابر ذهنیتنی کنه تنا آن زمنان در بناب هسنتی و انسنان        اعتراضی بود

و به نوعی جسنتووی منبعنی دیگنر بنود بنرای معننا بخشنیدن بنه          ر م انی یی علیه اجتماف و سلبۀ تف  اعتراض

 شند، از دسنت داده بنود    ر منی زندگی انسانی که تمامی معانی حیات را که تا پیش از ای  در ذه  خود متصوّ

 نگریست.انسانی که با دیدی بدبینانه به حیات تهی شده از معنا می

بنر آثنار داسنتانی     ،. در ای  بررسنی اندشدهبررسی یادشده های ساعدی از منور داستان ،حاضردر پژوهش 

پنی  ، نور داشته ایم. ای  پنژوهش در  های بی نام و نشان، عکاداران بی  و تر  و  رزواهمه، شن نشینی باش وه

 پاسخ به ای  پرسش است که:

 ؟ندهست کدامگرایی در آثار ساعدی های عبثفهتری  مل  مهم -

 ؟  اندوگونه در آثار او نمود یافته هافهای  مل   -

 پژوهش پیشینة .1-1

نامنه و مقا نه صنورت    یقات مختلفنی در قا نن کتناب، پاینان    در باب غالمحسی  ساعدی و آثار او تاکنون تحق
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از  نقند آثنار غالمحسنی  سناعدی    تنوان بنه   منی  ،آثنار سناعدی   ادانه دربنار  های نق گرفته است. از جمله کتاب

گوناگون نوشته شنده اسنت   نیک در باب بررسی آثار او از زوایای هایی عبدا علی دستغین اشاره کرد. پایان نامه

بررسنی  ، (6516) اسنی از عبّ نقند و تحلین  آثنار غالمحسنی  سناعدی     نامنۀ  توان بنه پاینان  ها میآن که از جملۀ
... اشناره کنرد. از مینان مقنا ت     و (6515) ماز اسندی مقندّ   تی آثار داسنتانی غالمحسنی  سناعدی   شناخجامعه

هنای  بازتناب رئا یسنم جنادویی در داسنتان    »تنوان بنه مقا نۀ    انند نینک منی   گوناگونی که به آثار ساعدی پرداخته

هنای سنه داسنتان    تحلی  روانشنناختی شخصنیت  » مقا ۀ (،6511)سیدان از پورنامداریان و « غالمحسی  ساعدی

از شناکری و بخشنی   « رننای کنارن هو  غالمحسی  ساعدی بر مبننای نورینۀ  نی ها و آشغا دوگدا، خاکسترنشی 

 داناز سنیّ « هنای غالمحسنی  سناعدی   پنریش در داسنتان  رنونور و روان هنای روان شخصنیت » و مقا ۀ (6536)

انه، شناسننروان از زاویننۀ گرفتننه در بنناب سنناعدی و آثننارش، عمنندتاًتحقیقننات صننورت اره کننرد.اشنن (6531)

اسنت کنه تناکنون بنه      موضنوعی ، در آثار ساعدیگرایی تببیقی است. بازتاب عبث ادبیّاتا شناسانه و ی جامعه

 آن پرداخته نشده است.

 . چهارچوب نظری1-2
بنه معننی وینکی اسنت کنه       ،گراینی ایم. عبنث در نورگرفته ابسوردیته ، معاد ی است که برای واژ گراییعبث

بنا   ،( ای  گنرایش 16: 6516)فرهادپور،« عقالنی استغیرمعنا و منبق و بیعی  حال بیکالم و گنگ و در  بی»

معننی و پنوچ از جهنان    ای غیرعقالننی، بنی  جلنوه   سنعی دارد  ،تمامی دستاوردهای جوامع پیشی  پوچ انگاریِ

هنایی ونون منرگ،    الت پاینان ناپنذیر بشنر در برابنر واقعینت     ر را بایند در تنأمّ  ای  تف   یشۀخلقت ارائه دهد. ر

ب و هنرا  دائمنی او را   های عقلی بشر دانست که اضبراهستی و عدم اعتماد به رهیافتفناپذیری  سرنوشت،

از آن  هراسی که ناشی از سرگشتگی انسان در جهانی تهی از معناسنت کنه از ین  سنو خندایان      در پی دارد 

در برابنرش گشنوده اسنت.     هو ناک نیستی را ، عدم اعتقاد به مبدأ و غایت، ورطۀاند و از سوی دیگرمحو شده

ها، تنها به ی  ویک یقی  دارد و آن ای  است که همه وینک بیهنوده   در پی فروپاشی تمامی یقی  ،گراانسان عبث

دن نونام خلقنت، درد و رننج،    هدف جلوه دا با بی ،گرایی( عبث1: 6513 نیا،)ن.ک: سعادتی و بی معنی است.

 ه ارمغان آورده است.ی را برای بشر بهویت حیرت، سرگشتگی و بی

 هنای نرات بشر غربی، در قنر را باید در فرهنگ غرب جستوو کرد. سیر تف   گراییخاستگاه و منشأ عبث 

در قنرن بیسنت، بنروز    امور یقینی  نیهیلیسم شد و ای  پدیده با ویرانی بنیان هوده و نوزده، منور به ظهور پدید 

ینی،  گراو فلسفی تأثیرگذار در بروز پدید  عبنث گرایی را به دنبال داشت. عالوه بر عوام  ف ری ذهنیت عبث

کنه مونال   ندای  عوامن  بود  جهانی وکشتارهای فراگیر، از جملۀ هایکرد. جنگباید از عوام  دیگری نیک یاد
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بنیاد تمنامی اصنول، راه را بنرای     ها و ویرانیو تباهی ارزش ندانگارانه قرار دادرات نیستوسیعی در اختیار تف  

همنان:  ن.ک. ). گناه ناری و مح ومینت گشنود    ، اضبراب و هرا ، حسّمیدیااوون یأ  و ن هاییاندیشه

علنم   ،از قرن نوزدهم پیشتا . ندعلوم مختلف از دیگر عوام  مهم بود کشفیات نوی  دانشمندان در زمینۀ .(61

 ای کنه همگنان بنه درسنتیِ    گوننه  بنه  نند  برخوردار بود بشر ۀجایگاهی مبمئ  دراندیش از ،های علمیروش و

ونان راهی مبمئ  و خباناپذیر در نی  به کمنال و سنعادت بشنری بنه     علم هم .های توربی اذعان داشتندروش

علمنی، قنرن ننوزدهم و     هنای مختلنف  ا انقالب صنعتی و کشفیات نوی  دانشمندان در زمیننه رفت  امّ شمار می

منون و  تحت تأثیر خنود قنرار داد و موجنن شند کنه انسنان بنه تصنویری کنه از جهنان پیرا          ت شدّه بیستم را ب

فیکین ، ریاضنیات،   علنومی ونون    کشفیات کنه در زمیننۀ  ید بنگرد. ای  ترد خویشت ِ خویش داشت، به دید 

وینت  زمیننۀ اخنالق و معن   در هنایی را واقنع بحنران   ، در فاق افتناد ی ات شناسروان شناسی وزیست شناسی،جامعه

 .(31-31 همان:ن.ک. ) ریکی کرد. پی

 ،یشناسن روانشناسنی و فرویند در   شناسی، داروی  در زیسنت انیشتی  در زمینۀ فیکی ، مارکس در جامعه 

 سنه جراحنت بنکرگ در    ،های بشنر را در علنوم مختلنف رقنم زدنند. بنه اعتقناد فرویند        هایی از پیشرفتنمونه

جراحتنی   و وارد کنرد ... نی  وارد آورد  جراحتی که داروین  جراحتی که کوپر» :فرهنگ غرب وجود دارد

 .(1 :6516،)فوکو« وارد آورد ،ناخودآگاهی استوار است کشف این ه خودآگاهی بر که خود فروید با

 ،زنندگی دنینوی   نفی حینات و  کلیسا با گرایانه بود.رات عبثمسیحیت کلیسایی از دیگر عل  پیدایش تف   

اعتقناد   دانسنت و  ضال ت می طبیعی باشد، گناه و غرایک تأیید حیات و که مبتنی بر تالش فردی را هرکوشش و

خندایی  . ونگنال گناهنان ب وشند    جهت رهایی خنود از  باید در ،تعا یم مسیحیت داشت که انسان با استفاده از

گرفنت.  منی  های انسانی قنرار تقاب  با ارزش دارای صفاتی بود که در ،شدمبرح می کلیسایی مسیحیت که در

جهنت نفنی    کوششنی بنود در  ،تعنا یم مسیحیت  شند و گناهی بکرگ شمرده می ،ای  خدا برابر هستی انسان در

جهنت خنالف    در ،عمن   ۀزمینن  هنم در  نونر و  ۀزمینن  کلیسا هم در ،یای  خدا. به طورکل  برابر حیات انسان در

 -6 :از نند نونری عبنارت بود  سناحت   در هنای کلیسنا  تری  گاممهم نیازهای طبیعی بشرگام برداشت. فبرت و

: 6511،کاشنفی ن.ک: ) .خداونند  غیرصنحی  از  تصنویر  -5 تجدایی دنینا وآخنر   - 6 ها هی نمایاندن انویا 

661). 

، از ی  سو موجن از دست رفت  اندیشۀ غایتمندی نونام آفنرینش و از سنوی دیگنر     ،موموف ای  عوام  

 ،هنا فنه . برجسنتگی این  مل    رات بشنر وجنود داشنتند   تف  ن هایی شد که از دیرباز در فهشدن مل  موجن برجسته

هنا بنه شنمار    فنه تری ِ ای  مل  معنایی و بیهودگی حیات سوق داد. مرگ از جمله مهما به ورطۀ بیانسان غربی ر
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اضبراب برخاسته از نیستی و تنهایی، مأیو  شدن از تمنامی مراجعنی کنه تنا پنیش از       ،رود. اندیشۀ مرگمی

ات و گسنترش  ریختنه شندن بنینان یقینیّن    د معننای حینات را تضنمی  کننند، فرو    تواننن رفنت منی  ر منی ای  تصوّ

هنای بشنر و   هنا و کوشنش  ها، بنه اندیشنۀ بیهنودگی تنالش    نگری و نیک تک کل در نوام ارزشاکیت و نسبیش  

تشنری    در ،«معننایی معننا هسنت   در بنی » استیس در مقا ۀی منور شد. با ای  همه، وا تر تیهدفی حیات آدم بی

بشنر   ،کند که ان ار هدفمندی خلقت و نفی غایت، بیش از دیگر عوامن  ، بیان میروند رسیدن انسان به پووی

 .(613 -665: 6516 استیس،ن.ک: گرایانه سوق داد. )رات عبثرا به سوی تف  

د بنود، اعتقنا  ن پدینده بنر آن مترت ن    یعنی هندفی کنه هنر     ت غایی هرویکبشر به عل  ،تا پیش از قرن هفدهم 

ن انسان به کشنف علن  هنر    ا با روی آوردامّ کرد غرضی را نیک تأیید میوجود صاحن ،داشت و به ای  ترتین

هنا بخشنید و   تدریج کاوش در باب اهداف و غایات، جای خود را به کاوش در باب عل  وقوف پدیدهپدیده، ب

ارائنه  تصنویری کنه از جهنان     ،در این  حنال  ی مواجنه شند.   با آسنیبی جندّ   ،جوهره و ذات دی  ،به ای  ترتین

 .همان(ن.ک: معنا. )شعور و بیهدف، بیگردید، تصویر جهانی بود بی

ونون دیگنر   هنم  ،غنرب  ادبیّنات نگنر بشنر بنود.    انگنار و بیهنوده  رات نیسنت ی اوج تف  ن گرایی، تول ن عبث

 ،در آثنار خنود  ی وون کاف ا، کنامو، سنارتر و ...،   رات تأثیر پذیرفت. نویسندگاناز ای  تف   ،های جامعه عرصه

عالوه بر نمایش دنیای مسخ شده و تهی از معنا، جبرگرایی، هنرا  از منرگ و پنووی، طلنن و شنوق ینافت        

نویسنان تئناتر ابسنورد بنه     با آثار نمایشنامهپنواه میالدی  در دهۀ تهیابسوردر معنا را منع س کردند. نمایش تف  

بنیش از پنیش، منرگ اندیشنی،      ،دو نمایند  برجستۀ ای  تئناتر  ،اوژن یونس و و ساموئ  ب تاوج خود رسید. 

در رمنان منوج    ،اضبراب، بیهودگی، سرگشتگی و موقعیت تراژی  بشر را به نمایش گذاشنتند. این  جرینان   

 ک.ن.) .پنناهی بشنر نماینان شند    داد و بنه شن   هونوم اشنیاب و بنی     مه ونان به حیات خود اداهم ،فرانسه ینو

 (16-11: 6513نیا، سعادتی

اسنت کنه در تناریخ ادب معاصنر     از جملنه جریانناتی    ،انگاری و بیهودگی حیاتجریان ابسوردیته، نیست

ه بنه عوامن  گونناگون، بسنتر مناسنبی      با توجّ ،وضوح شاهد هستیم. تاریخ معاصر ایرانهای آن را بجلوهایران، 

انگارانه و نگاه مأیوسانه نسبت به حیات گردیند. برخنی از این  عوامن  عبارتنند از:      رات نیستجهت رشد تف  

فاقنننات ات  ،ه.ش(6633) کارآمننندن رضننناخان در کودتنننایجننننبش مشنننروطیت و سنننرکوب آن، بنننا روی 

سنا ۀ   بیسنت گیری رضاخان از سنلبنت و پاینان اسنتبداد    فقی  به ایران، کنارهکه ورود مت ه.ش( 6561)شهریور

درضنا پهلنوی بنه    بازگشت محمّ ه.ش( که 6556) مرداد بیست و هشتا به همراه داشت، کودتای رضاخانی ر

 هفنت ایران را وارد دور  سیاه دیگنری کنرد کنه حندود      ادبیّاتتاریخ و  ،سلبنت را در پی داشت و بار دیگر
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بنه طنور    ادبیّنات تأثیری مستقیم در  ،هافضای سیاسی حاکم بر جامعه در ای  سال ،سال ادامه یافت. بدون ش 

کنند.  ها، دوراننی بحراننی را طنی منی    ایران در ای  دهه ادبیّاتبرجای نهاد.  ،نویسی به طور خاصستانعام و دا

این  دوره   ادبیّنات یات از جملنه خصوصن   ،های رمانتین  گرایی جویی و پوچتاندیشی و پناه بردن به  ذ مرگ

کنند و در  آن را نفیارزش  ،سنوش زندگی در ترازوی مرگ»آن است تا با ها در پی ای  سال است. نویسند 

: 6566 میرعابندینی، )« وحشت مرگ را بنه روی خنود نیناورد    ،هبا توسّ  به ابتذا ت زندگی روزمر  ،عی  حال

513). 

خنود   ی  مراحن  رشند   شروف به رشدونمو کرد، در اوّ ه.ش( 6511)هایداستانی فارسی که از سال ادبیّات 

 هنایی از این   رگنه  ، نی  آثنار داسنتانی فارسنی     نذا اوّ   انگاری مواجه شند گرایی و پوچرات عبثبا هووم تف  

رات در مناسننِ رشند، این  تف  ن     و جنوّ  تدریج با فنراهم شندن فضنا   ها را به معرض نمایش گذاشتند و باندیشه

ان نویسی معاصر در اینران بنه   گذار داستاندق هدایت که او را به نوعی بنیجامعه موال بروز بیشتری یافتند. صا

ر را در دل خود جای داده بود، پنای بنه عرصنۀ ادب معاصنر     هایی از ای  تف  آورند، با آثاری که رگهمیشمار

هنا   یۀ با یدن خویش بنا این  اندیشنه   داستان نویسی ایرانی از همان مراح  اوّ ،توان گفتمی  ایران نهاد. بنابرای 

و نیهیلیسنم کنه    تهیابسنورد آمیخته شد. مبا عه در خصوص داستان نویسی معاصر بدون در نور گرفت  جرینان  

 گمان کوششی ابتر است.ی بر آن نهاده است، بیتأثیر مهمّ

 گرایی در آثار ساعدی. بازتاب عبث2
بیهنودگی زنندگی و   ی، ببا نت و  اندیشنی و پنوو  بررسنی مضنامی  د هنره و هنرا ، منرگ      به ،در ای  بخش

 عنکاداران بین  و تنر  و  نرز    ، هنای بنی ننام و نشنان    واهمنه شنن نشنینی باشن وه،     شدگی در وهنار اثنر   مسخ

 پردازیم. می

 هراس و دلهره. 2-1

های ساعدی، ایواد فضای ترسناک و آکنده از وحشنت و اضنبراب اسنت کنه     ه در داستانتوجّاز ن ات قاب 

کند که  بنۀ ترسنناک   در آثار خود از مضامینی استفاده میاو ای دارد. ویژهعدی در ساخت  ای  فضا مهارت سا

های تمثیلی و رمنک و رازگوننه و   انگیک و غرین که جنبهای  مضامی  هرا »دهند.و مخوف زندگی را نشان می

ان ی است که در زندگی واقعنی ام ن  د، در آثار ساعدی بیش از آن حدّنگیرسمبلی ( نیک به خود می)نمادی  

شناهد این  تنر  و     ،در اغلن آثنار سناعدی   .(635-636: 6511، )میرصادقی« ندوقوف و خودنمایی داشته باش

منات  و گناه توهّ  عامن  این  هنرا ، گناه منرگ اسنت گاه نیروهنای ناشنناخته و مرمنوز          د هر  مدام هسنتیم. 

شناهد   ،نشنینی باشن وه  شنن ، از موموعنۀ  استعفانامهو  های پدرمخوابهای ها. در داستانبیمارگونۀ شخصیت
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مندام   ،، پندر راوی های پندرم خوابهاست. در  مات شخصیتهایی هستیم که منشأ آن توهّای از هرا گوشه

کنند. او دونار تنر  از    هنا را جابونا منی   ینا کسنی آن    شنوند  م است که اعداد و ارقام جابونا منی  در ای  توهّ

ینا رئنیس دادگناه  ینا از     ترسنم؟ از پاسنبان    منی  کننی من  از ونی    خیال می»اختالف در ارقام و بدنامی است. 

منات  توهّ در اسنتعفانامه،  .(33: 6531)سناعدی،  « ترسنم فقن  از بندنامی، از بندنامیش منی     خیر آقنا  زندان؟ نه

خنود را   مارستان شنود و از آنونا اسنتعفانامۀ   شود که در نهایت راهی تیشخصیت اصلی، موجن می بیمارگونۀ

( و 665)همنان:  « انند تمام دنیا کمنر بنه قتن  او بسنته    »د، کناو ای  است که گمان میمات بنویسد. از جمله توهّ

ف و سنرگیوه  تنا جنایی کنه دونار تهنوّ       شننود هنای مبهمنی را منی   ها، تهدیدها و تهمتپیوسته صداها، فحش

 .(663- 661)همان: « گرددشود و خواب و استراحت بر او حرام می می

، دو بنرادر نماید. در داسنتان  به ش لی بارزتر را می ،دیگرباره تر  از مرگ ،های بی نام و نشانواهمهدر  

پس از نق  م ان به منکل جدید که زیرزمینی پر از حشرات اسنت، دونار اضنبراب و هنرا       ،تربرادر بکرگ

. از شنه زنندگی کنرد   جنا نمنی  این   ،دست برادر کوو  را گرفت و با ا تما  گفنت  ،برادر بکرگ»شود. می

کننم  ف رمنی  .این  کرمنا ینه جنور عویبنی هسنت        .ترسنم من  منی   .جنور بخصوصنیه  هجنا ین  این  بنریم.   جاای 

نینک   سنعادت نامنه  در  .(51: 6533)سناعدی،  « ون میناد ی یم یه بالیی سر تو ای  خونه حتماً .خوار باش  گوشت

هراسند.  جنگن  منی  زن جوان از نگریست  بنه   ،به عنوان مثال شوند هایی مبهم میها گاه گرفتار تر شخصیت

 شود.  ورود مستأجر که مردی جوان است، دوار د هره می پیرمرد از  حوۀ

در سرتاسر داستان گسترده شده است. پینرزن کنه شخصنیت اصنلی      ،هرا  ناشی از وهم، گدا در داستان 

تنر  ورم  »بیننیم:  گونه منی هرا  او را ای  ،کند. در اوای  داستانای  داستان است، پیوسته با تر  زندگی می

در جنای دیگنری    .(13)همنان:   «...ترسنیدم از همه می ترسیدم هاش میهاز بچّ ترسیدم داشته بود. از عکیکه می

هنا  کنه صندای گنرگ را از دوردسنت    بنه طنوری    کندهرا  ناشی از تنهایی، او را دوار اوهام می ،از داستان

این    غلبنۀ  .(65همنان:  « )دارن سنت خوره. گرگنا پیرزننو دو  میاد تو رو یا ن می»گوید: شنود که به او میمی

از فنردا دیگنه    .از بیرون ترسنیدم و رفنتم تنو   »شود که پیرزن از همه ویک وحشت داشته باشد. اوهام موجن می

کردم که وه جوری شند کنه   ف ر می ه و ماه و بیرونو نداشتم. همش تو دخمه بودم. د م گرفته بود.درّ حوصلۀ

 ترسنیدم  ترسنیدم... بناز ازش منی   ا از شوهرش منی امّ   کردم... یاد صفیه افتاده بودم...گریه می د.جوری شای 

من  از  » گویند: گونه سخ  منی های خود ای  در جای دیگری از تر  .(65)همان: « داشتوهم و خیال برم می

این    .(16)همنان:  « ترسنیدم از اون تو منی  ترسیدم از بیرون می ترسیدم مرتضی میداز سیّ ترسیدم جوادآقا می

 ، منشنأ عمند   رسند مید. به نور نکنت دگرگون میشدّ هاف روحی و جسمی شخصیت اصلی را باوض ،هاتر 
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 تنهایی است.   ،های پیرزنهرا 

شنوند. سنرهنگ   های گوناگون مواجنه منی  های مختلف با تر شخصیت ،آرامش در حضور دیگرانر د 

بنه عننوان    زنند  گریبان است. هر ویکی تر  او را دام  میبه، مدام با تر  دستشخصیت اصلیعنوان  به پیر

 بنه همنان انندازه کنه خنند      »ود، هنرا  او را بنه دنبنال دارد.    شصداهایی که موجن آرامش دیگران می ،مثال

و تحری نات   خنوابی کنرد، وحشنت و بنی    قا و ملیحه و منیژه را کنم منی  ، تر  مهولنگرها و صدای زنویرها

 کنند.های خود را در داستان توربه میمه  قا و ملیحه نیک تر  .(636)همان: « کردسرهنگ را بیشتر می

با بیماری و تنر  از منرگ    ،اول ای  اثر ۀشویم. قصّ، با تر  از قحبی و مرگ روبرو میبی عکاداران در  

بنه   ای دیگنر از هنرا  را در پنی دارد    گوننه ها در این  اثنر نینک    مات شخصیتشود. توهّننه رمضان شروف می

بلنند گرینه   سنیاهی از تنوی تناری ی بلند   »شننود.  رمضنان از تناری ی و بناد، صندای زنگو نه منی       ،عنوان نمونه

هنا را رقنم   شن و تاری ی بخشنی از تنر  و هنرا  شخصنیت     ،مسوّ در قصّۀ .(51: 6563 ساعدی،)« کرد می

بینند  ار خنواب منی  مشدی جبّ ،به عنوان مثال زای دیگری است های ترسناک نیک عام  وحشتزند. خوابمی

ا کسنی بنا ی وناه نبنود کنه      امّن   طنابی به کمرش بسته بودنند رود. در پورو  توی واه بکرگی پایی  می»که 

هفتم، موسنرخه کنه    ۀ( در قص36ّ)همان: « طناب را بگیرد. طناب از پارگی ابرها آمده بود. او از ماه آویکان بود

همنه  »ن به بیماری دوار شده و به مرور از ش   آدمیکاد درآمده، عاملی در جهت تر  دیگنران اسنت.   ناگها

الم، شخصنیت داسنتان،   تعقینن اسن   هنایی مندام در  سایه ،هشتم ۀدر قصّ .(611همان: «)ترسیدنداز موسرخه می

 «گوید که تو بایند از بین  بنروی   رود و در ای  میان به او میآید و به تاری ی میای از تاری ی میهستند. غریبه

 .(651)همان: 

تر  و هرا  بر فضای داسنتان   ،لاوّ ، تر  و د هره است. در قصّۀاصلی داستان ، درونمایۀتر  و  رزدر  

و غلبه دارد. سا م احمد دوار هرا  و تشویش از موجودی مبهم شده است. تنر  در وجنود او رخننه کنرده     

سنا م  »انند.   ه دونار تنر  و نگراننی شنده    است. دیگران نیک از دیدن ای  مسأاو را از حال طبیعی خارج کرده 

 «شنم... ... حنا  زهنره تنرک منی    هنول شنده  د م پر بدنم تخته بشه... گفت: ویکی نمونده بدجون بشم و ت  و 

ابتدا با آمندن غریبنه    یابد  دوم نیک کم و بیش ادامه می ۀفضای هول و هرا  در قصّ .(66-65: 6535ساعدی، )

عامن  هنرا     ،د نوزادی عوین ا خلقه و سپس مرگ خواهر زکریا. مرگ خنواهر زکرینا  به ده و سپس با تو  

گینرم   نرز منی   شه میره، حال م  خراب می هر وقت ی ی می»شود: علی میداحمداز جمله محمّ برخی اها ی 

غریبنه کنه در    .(11)همنان:  « شمزهره ترک می ریکه  میپامو که رو زمی  بذارم، د م  افته...و وهم تو جانم می

گینرد  زنی منی  ،رودشود. او هر جا میعام  مرگ می ،گذارد به هر جا پا می ،شودداستان به نام مال  خوانده می



 11 گرایی در آثار غالمحسین ساعدیبازتاب عبث
 

رود. مل نا بارهنا و بارهنا در    کنند و زن بنه هنگنام زایمنان از دنینا منی      و پس از آبست  شدن زن، او را ترک منی 

 کند.  های مختلف ای  کار را ت رار میآبادی

شویم کنه منوجی از نگراننی و هنرا  را ایوناد کنرده و       با بیماری زن عبدا وواد مواجه می ،مسوّ در قصّۀ 

یابند. عناصنر محیبنی نینک بنه      با مرگ زن عبندا وواد پاینان منی    ،مسوّ . قصّۀکندفضای داستان را تیره و تار می

ای سنگی  و ترسنناک داشنت،   صدای دریا که آشفته بود و همهمه»کنند. افکایش هرا  در داستان کم  می

تفناق عوینن   ا  ،وهنارم  در قصّنۀ  .(36)همان :  «وصی بود...خصه شد. هوا جور باز وهار طرف خانه شنیده می

تنر  و هنرا  بنه جنان      ،شود و با ورودش بنه آبنادی  باره پیدا میکودک ناشناسی ی  دهد:دیگری را می

ترسد. کودک کنه ظناهر عوینن و غریبنی     بیش از بقیه می ،مبابق معمول ،علی حمدا داندازد. محمّاها ی می

کننند او را از آبنادی   اها ی هروقندر تنالش منی    ،هدهد و در پایان قصّدارد، رفتارهای عویبی از خود بروز می

یچنارگی وشنم بنه قرینه     زده، دور هم جمع شده، بنا ب مردها مضبرب و وحشت»شوند. ق نمیبیرون کنند، موف 

  در همواره ی ی از عوام  ایوناد هنرا   ،دریا به عنوان موجودی اسرار آمیک و ناشناخته .(666)همان : « داشتند

منات  ونون شنن و بناد نینک بنه وحشنت افنراد و ایوناد توّه        هنم   عناصر طبیعتمیان اها ی آبادی است. دیگر 

 زنند.  ها دام  میترسناک درآن

فاقنات  رونند و ات  شنبانه بنه درینا منی     ،در حا ی که سوار بنر  نونی هسنتند    ،وند ت  از اها ی ،پنوم در قصّۀ 

سنرعت   افتد و دوبناره بنا  موتورش از کار می  شودف میباره متوق آید.  نج ی ها پیش میترسناکی برای آن

ا  ننج  امّن   کننند  وش منی توانند. موتور را خنام ف کنند، نمیخواهند آن را متوق کند. وقتی اها ی میحرکت می

عبندا وواد و پسنر   »کننند.  ف منی خره بنا اننداخت   نگنر،  ننج را متوق ن     رود و بنا  ونان با سرعت پنیش منی  هم

بنود.    نگر بکرگ را توی آب رها کردنند.  ننج ت نان خنورد و ایسنتاد. عنرق روی تن  همنه نشسنته          ،کدخدا

ای ر هنم جمنع شندند. ناگهنان صندای خننده      دوکدخدا، فانو  را از موتورخانه روی عرشه آورد. مردها پسر

یه سیاه بود. من    د احمدعلی گفت:وی بود؟ محمّ»ن برگشتند. صا   کمکاری پرسید: شنیده شد و همه هراسا

فاقنات ترسنناک   ات  ،در ادامه. (661)همان : « مد و خندید و دوباره رفت توی آباز اون گوشه با  او دیدمش 

ا در امّن   کننند  شود و سواران  نج به سختی نوات پیندا منی  نج در مباف غرق می  ،افتد و در نهایتدیگری می

در  ،ای سنیاه روی آن هسنتند  که عندّه رسد.  نج در حا ی  میپایان آور به ه نیک به ش لی اعوابای  قصّ ،نهایت

ابتندا   ،ششنم  رود. در قصّنۀ ، پیش میگون در دریاستی گردابشود و به سوی مباف که محل دریا رؤیت می

رود و اه  آبنادی  ای  تر  از میان می ،ا در نهایتامّ شویم ها به آبادی مواجه میبا تر  اها ی از ورود غریبه

گذارنند  خود را کننار منی   ا یت روزانۀجا که در اثر ای  ارتباط، کار و فعّتا آن  کنند ها راببه برقرار میبا غریبه
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 آورند.پروری روی میو به ت 

آور همچنون  گناه بنا حضنور حیواننات شنوم و ونندش       هنای سناعدی  وحشت و هرا  در داستانفضای  

های موازی و ... ،گاه با تناری ی، سن وت، توهمنات ترسنناک، عوامن  ناشنناخته و در       کالغ، عن بوت، کرم

یابند،  رسد هرا  و وحشتی که درآثار سناعدی بنروز منی   شود. به نور مینهایت مرگ و خودکشی ایواد می

انگر وجود تر  و وحشتی است که ساعدی در زندگی شخصی نیک آن را توربه کرده بنود. تنر  تعقینن    نش

آن را بنه  ه.ش(  6561)هنای اختنناق پنس از شنهریور    هایی بود که ساعدی در سنال و دستگیری از جمله تر 

 وفور آزموده بود.  

 اندیشی. مرگ2-2

هنا را  هنای شخصنیت  هنا و هنرا   های سناعدی، تنر   از جمله مسائلی است که حضور آن در داستان ،مرگ

از هنرا    ،های سناعدی نماید. شخصیتها را میتری  عام  اضبراب شخصیتزند و به عنوان مهمدام  می

کنه  خر  نوانخانهمسهای شوند. داستانمیرند و یا گرفتار جنون میها در نهایت یا مییابند. آنمرگ رهایی نمی

هنایی  ، گوشنه نشینی باشن وه  ، از موموعۀ شنپذیرد و داستان مولس تودیعان میبا جنون شخصیت اصلی پای

تنری   از اصنلی  ،هنایی اسنت کنه منرگ    از داسنتان  مسنخر  نوانخاننه،  ند. کشن از دغدغۀ مرگ را به تصویر می

کنند و سنرگرمی دیگنری جنک     های آن است. آقای زمکمه که دوران بازنشستگی خود را سنپری منی  درونمایه

هنا روی ین  نیم نت کننار خیابنان       آیند و سناعت  اشیاب عتیقه ندارد، ی  روز از خانه بیرون می جمع آوری

وقنت دربناره اش   ای بود که آقنای زمکمنه هنی      همرگ، تنها مسأ»که حا یدر  اندیشدنشیند و به مرگ می می

 ،یدرحا ی که روی ین  نیم نت در بناغ مل ن     ،روز بعد .(663: 6531)ساعدی،  «کرد. وه شده بود؟ف ر نمی

شندنی نیسنت پندر. من      مشن   من  حن    »کنند:  از گرفتاری غریبی ش وه منی  ،کنار پیرمردی روحانی نشسته

   .(656)همان: « واره ای نیست گرفتار گیوی غریبی هستم و ای  حال را غیر از مرگ

مراسنمی   مدیر ک  شرکت کنرده اسنت    اسم تودیعدر مر ،، راوی به همراه آقای فهمیدهمولس تودیعدر  

انند و   ه پست خنود را واگنذار کننند، منرده    افراد پیش از آن   ورا که همۀکه تاکنون برای کسی برگکار نشده

ها را از منصن خود جدا کرده است. آقای مبهوت، مدیر ک ، تنها کسنی اسنت کنه زننده ماننده و      آن ،مرگ

رسد و خبر منرگ او  بینیم که او نیک به مراسم تودیع نمیپایان داستان میا در امّ  اندبرای او مراسم تودیع گرفته

« ناگهنانی درگذشنته اسنت    ین  سن تۀ  محترم و عکیک منا در اثنر    مدیر ک  »دهند. را به حاضری  در جلسه می

ار منتونر رسنیدن آقنای مبهنوت هسنتند، فضنای جلسنه را صنحبت از منرگ          تی که حض در مدّ .(666)همان: 

 مکی از تیرگی مرگ باشد.  تواند ر افتد و شن میفاق می. مراسم تودیع در شن ات کرده استپر
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کنند کنه   خورده است. راوی در محیبی کار منی  ی داستان با مرگ گره، فضای کل دایر  درگذشتگاندر  

ا دنینای  منرتب  بن   ونه هاست. ای  امر باعنث شنده اسنت کنه از هنر آن     دائماً در معرض اخبار مرگ و میر آدم

ای کنه بنه    بینند. او در نامنه  جا که گاه خود را نیک در ردیف درگذشنتگان منی  تا آن هاست، گریکان باشد  زنده

من    ر  درگذشنتگانم  من  در داین   ها جنایی نندارم   م  در دنیای زنده»کند که اعتراف می ،نویسدعمویش می

اندیشنی سنوق   او را بنه منرگ   ،ناامیدی و هنرا  شخصنیت اصنلی    ،وتر در داستان .(33 :)همان «درگذشته ام

 .(53)همان:  « یاقت هی  ویک را ندارم...  خاک بر سر م  احمق کن » دهد: می

را بنه سنوی خنود     هنای بنی ننام و نشنان    واهمههای موموعۀ قهرمانان داستان ،های مختلفمرگ به ش   

یابند. در انتهنای داسنتان    منی  تر پاینان با مرگ برادر بکرگ -دو برادر -کشد. نخستی  داستان ای  موموعه  می

بنه    دکنن داسنتانی بنا او همراهنی منی     زند، گویی تمنامی فضاسنازی  تر دست به خودکشی میکه برادر بکرگ

بنار او  تو تصنویر زنندگی رق ن    ، او را به مرگ تشویقبا برادر بکرگ ،گفتگوهای زن جوان همسایهعنوان مثال

 مندام صندای آمبو نسنی    ،به عنوان مثنال  آیند نیک به کم  میکند. حوادث داستانی را در برابرش ترسیم می

 (.6533ساعدی، ن.ک: )گویی همه در انتوار مرگ او هستند.  شود شنیده می

، سنرهنگ پینر را در داینر  جننون و منرگ      آرامش در حضنور دیگنران  در آخری  داستان ای  موموعه،  

به نکد دختنرانش بازگشنته تنا بنا آن هنا زنندگی کنند،        ها دوری تبینیم. سرهنگ پیر که پس از مدّگرفتار می

بنه د ین  ترسنی     ،د. سرهنگ پینر نکنشود که سرانوام او را راهی تیمارستان میمی بیمارگونه یگرفتار هیوانات

رها کرده و به نکد دخترانش آمده تا شاید از محی  هراسناک اف نار  های خود را در دیارش ، سرگرمیموهوم

این    رسند کشند. بنه نونر منی    کند و سرانوام کار او به جنون میاو را رها نمی ،ا تر  موهومامّ  خود رها شود

»... کنند:  گوننه بینان منی   دختر سرهنگ، تر  او را ای  ،تر  از مرگ و نکدی  شدن آن است. مه  قا تر ،

اون از دیندن من  و ملیحنه     ش خینا ت. خنوارگی، همنه  ش منی گذروننه  همنه  حا  روزهای عویبنی رو منی  

 ... بناوار افتناده بنه مشنروب خنوری کنه منثالً      ترسهمث  این ه از ویکی می ،به نور م  و ملیحه شه.پاوه میدست

شخصیت های دیگر داسنتان را نینک    ،خودکشی برادر مرد جوان .(666: 6533 )ساعدی،« دیگه ترسش بریکه...

رسد، ین  روز بنه   ری به نور میجوان که شخص خوا تی و موق کند. برادر مرد از نکدی  با مرگ مواجه می

امنری کنه    کشند  زند. حضنور منرگ، بیهنودگی زنندگی را بنه را منی      د یلی موهوم دست به خودکشی می

همسنر   ،ای بنا آن درگیرنند. تنهنا منینژه    هرین  بنه گوننه    ،آرامنش در حضنور دیگنران   های داستان شخصیت

 )همان(. سرهنگ، آرامش خود را در همه حال حفظ کرده است.

ای  سنت. پیرمنرد و همسنر جنوانش در خاننه     دیگر داستان ای  موموعه نینک منرگ ا   سعادت نامه،درونمایۀ  
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کنند. آن سوی رودخاننه جنگلنی اسنت و پلنی دو سنوی رودخاننه را بنه هنم پیونند          کنار رودخانه زندگی می

در حا ی که زن جنوان   دوزد نشیند و به جنگ  مرموز وشم میروز غروب رو به ایوان میدهد. پیرمرد هر  می

بنرد. ارتبناط   ت منی از نگریست  به دشتی که در پشت خاننه اسنت،  نذ     ،هراسد و در مقاب از نگاه به جنگ  می

شنود. اف نار   پیرمنرد، بندتر نینک منی     ت و با آمدن مستأجری جوان به خانۀپیرمرد و زن جوان وندان خوب نیس

کند و سرانوام پی  مرگ از جنگن  خناموش   که حا  تنهاتر از قب  شده، مشغول میش، ذه  پیرمرد را،مشوّ

ای از دینار خناموش   جنگن  نشنانه  »، بنرد. در این  داسنتان   آید و او را با خود به اعماق جنگن  منی  به نکد او می

ای قبرسنتان،  فضن  هنا، خاکسترنشنی  در  اسنت.  (66: 6531)دسنتغین، « رمکی از پی  آن ،مرگ و پرند  برهنه

 .  ندگر مرگتداعی ،های سیاهپوشمردگان و آدم صدای کندن قبر، جناز 

داستان بنه هنم    هشت  از متش   ساعدی، مرگ ش لی از نکول بالست. ای  اثر،اثر دیگر  ،داران بی عکادر  

ل، مصنیبت  شود. در سنه داسنتان اوّ  بال و مصیبتی گریبانگیر اها ی ده می ،هاپیوسته است. در هر ی  از داستان

 ،نماید. در داستان وهارم، مرگ گاو ی نی از اهنا ی  به ش   بیماری ظاهر شده و وهر  مخوف مرگ را می

. در آیند درمنی  تدریج به هیأت گاوخود را گاو پنداشته و بکه فرد مذکور طوریبه  گرددموجن جنون او می

زند. در داستان پنوم، سنگی کنه ورود او بنه ده،    ت، سرنوشتی مرگبار را برای او رقم میای  تغییر هویّ ،یتنها

، فضنایی اسنت    عنکاداران بین   شنود. در واقنع فضنای    آرامش اها ی را برهم زده، به طنرزی فوینع کشنته منی    

 ،کنند. بین   دای زنگی دنبال منی ها را همه جا با ص، بیلیناپذیری خودصورتی و رؤیتمرگ با بی»سوگوارانه. 

 .(366: 6561 )موابی، «د خبری نیستگاه است و در آنوا از تو  مرگ

   ، بطالت و بیهودگی زندگی. پوچی2-3

دهند. پنووی و ابتنذال    ه قنرار منی  زندگی دو قشر شهرنشی  و روستانشی  را مورد توجّن  ،ساعدی در آثار خود

ه سناعدی اسنت کنه زنندگی آکننده از هنرا  و منالل        به همان اندازه مورد توجّ ،زندگی مالل آور روستایی

 کشد.   ای بحران زده و سراسر اختناق به تصویر میای  دو قشر اجتماعی را در جامعه ،شهری. آثار او

افسنردگی و منالل حاصن  از بنی     زندگی شهری و قشر کارمند، خسنتگی،   ابتذال ،شن نشینی باش وهدر  

شود. ای  زندگی، آکنده از پسنتی و حقنارت اسنت و ظناهراً هنی       ت زندگی شهری منع س میهدفی و ببا 

شنویم  بنا اشخاصنی مواجنه منی     ،امیدی به اصالح و سامان یافت  آن نیست. در غا ن داستان های ای  موموعه

هنا  زندگی از مینان آن اند و امید به آینده، تغییر و بهبود گرفتار شده ،باره در زندگی سراسر بیهوده و کسا تک

بنه   زنند  هنا منوج منی   رخت بسته است. رنج و مالل حاص  از دست و پا زدن در ببا ت زنندگی در مینان آن  

 ،شنویم: راوی داسنتان  ای از ای  بیهنودگی مواجنه منی   با گوشه ندان،حادثه به خاطر فرز، در داستان عنوان مثال
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معتقد است کنه بندبختی بنیش نیسنت.     کند و دگی میشخصی پنواه و پنج سا ه است که تنها در ی  اتاق زن

 ینا  ،(13: 6531 )سناعدی، « فق  منتوره که مل  ا موت بیناد و راحنتش کننه    هی  وی از زندگیش نفهمیده »

از  ،ا تنا پاینان داسنتان   امّن   شویم که منتور رسیدن بازر  به مدرسه اسنت با ناظمی روبرو می ،شمفت در داستان 

 (.6531)ن.ک: ساعدی،  یابد. پاسخی نمی ،انتوار بیهودهای  شود. بازر  خبری نمی

شنود.   بنار شنهری نماینان منی    تآور و رق ن های دیگری از زندگی ماللگوشه،های بی نام و نشانواهمهدر  

انند.  گی و پووی زنندگی شنده  هدفی، روزمر ی  به نوعی گرفتار ببا ت، بیهر  ،هاهای ای  داستانشخصیت

رسنند. در داسنتان   زنند و گاه به جنون میگاه برای رهایی از ای  وضع دست به خودکشی میها ای  شخصیت

خوابیندن و   ، همواره در حنال خنوردن،  ترکند و برادر بکرگ، برادر کوو  کار میاز ای  موموعه دو برادر

نقن  م نان    کنه بنه آن  کنند. خاننۀ جدیندی     ها را وادار به ترک خاننه منی  آن خواندن است. پیرزن صاحبخانه

ونون  کنه هنم   ندستهای سبک رنگی هکرم ،کنند، پر است از حشرات ریک و گوناگون. در میان ای  حشرات می

 وینکی  ،و این  شنباهت   بینند ها شنباهتی منی  میان خود و آن ،خکند. برادر بکرگکبریت، موازی هم میووب

م. مننم بنی هندفم. مننم همنی  جنوری       امنم مث  اینام. منم یه کرم موازی»نیست جک بیهودگی و پووی حیات. 

 ین  احسنا ، شناید وقنایع سیاسنی زماننۀ      عام  ا .(51: 6533)ساعدی، « شم.شم و نفله نمیرم و خسته نمیمی

 شنود. در ادامنۀ  منی  اشناره  ه.ش( 6556) مرداد بیست و هشتمی  بار به کودتای  ،هاست. در داستانشخصیت

هنا نینک   بیننیم کنه آن روزننه   ا در پایان میامّ  شود تر گشوده میبکرگهایی از امید به روی برادر روزنه ،داستان

 د.  نتر را به دنبال دارخودکشی برادر بکرگ ،و در نهایت ندنیستبخش نوات

که به قول خنودش عینن  زیبنایی    حا یدر ،در ی  روز آفتابی ،شخصیت داستان« کاف»، تندر داستان  

دهند کنه   الف منی گیرد. او به دوسنتانش اط ن  بیند، تصمیم به خودکشی میبر وشم زده و همه ویک را خوب می

پننس از آن ننه ینن  روز سرشننار از   ،گیرننند. در پایننان روزی نمننیهننا او را جنندّقصنند خودکشننی دارد و آن

خوشگذرانی را در کنار دوستانش گذرانده و درست زمانی که دوستانش مبمئ  هستند کنه دسنت بنه وننی      

ده خسنته شنده، بنا    بنار و بیهنو  کنه از زنندگی کسنا ت   « کاف»دهد. دگی خود خاتمه میزند، به زنکاری نمی

طنور کنه معننی     همنان  ،رسند مرگ و خاتمه دادن به این  زنندگی را دارد. بنه نونر منی      خودکشی قصد توربۀ

 )همان(. حقیقت درک ن رده است.را نیک بوندان جاافتاده نیست، معنای خودکشی « کاف»زندگی برای 

رسند. ببا نت و پنووی زنندگی     شخصنیت اصنلی بنه جننون منی      آرامش در حضنور دیگنران،  در داستان  

شنود:  گوننه بینان منی   ، این  هنای داسنتان  ، ی نی از شخصنیت  «ملیحنه »از زبنان   ،ههدف و ی نواخت روزمنر   بی

هنا شندیم   نه مث  قدیمی .کنممصرف حس می. خودمو حسابی عاط  و باط  و بیایهزندگی بیخود و مسخره»
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)همنان:  « شنم دارم دیوونه منی  مم وه کار کنم فهکنه، نمی... یه ویک غریبی داره منو هالک میهاو نه مث  تازه

معننایی زنندگی اسنت.     بیهنودگی و بنی   میدی رسنانده، حنسّ  ه ای  شخصیت را به ای  درجه از نااوآن .(616

 معنایی زندگی استرسیدن به بیدر مرد جوان در ای  داستان، نمونۀ دیگری از خودکشی برا

هایی است کنه هنر ین  بنه       آدمهایی از زندگی روزمر ، اثر دیگر ساعدی، تصویرگر گوشهعکاداران بی  

آمیختنه و از آننان   هنا درهنم  ی و معننوی آن افنرادی کنه فقنر منادّ     انند  گنی شنده  نوعی گرفتار ابتذال و روزمر 

داشنت    بندون  ،های داستانی ساعدی در این  آثنار  آدم ساخته است.دف هخور و بیهایی وابسته، توسری انسان

سناعدی از خنالل    ،رفتههمبرند. رویحوصلگی، افسردگی و گیوی غریبی رنج میآرمان و هدفی وا ، از بی

بیهنودگی  احسنا   تسلیم شندن و   دهد  آوایی که از ش ست، های خود آوایی د کده و تاری  سر میداستان

در این  زمنان،   »گویند :  می بارههایش در ای دهد. او در ی ی از داستانیات نویسنده خبر میغا ن بر دوران ح

ای اسنت کنه   ای است که هر قدرتی را اسیر خود کرده است... بیهنودگی، شنیبان تنازه   قدرت تازه ،بیهودگی

 .(616: 6561ینی،)سیف ا دّ« همه را اسیر خود کرده

 شدگی. مسخ2-6

ت و از دسنت رفنت  هویّن    ه به مسأ ۀ مسنخ و دگرگنونی  توجّ ،های ساعدیذکر در داستاناز جمله ن ات قاب  

. هنی   ، هویّنت فنردی ندارنند   های این  داسنتان  نمونۀ بارز ای  امر است. آدم ،عکاداران بی هاست. فردی انسان

های وهنارم و  بخش اند. دریها تنها به ی  نفر وابسته و مت  گیری نیست. همۀ آنها قادر به تصمیمی  از آن

ت منرگ گناو، باعنث مسنخ و تغیینر هویّن       ،شویم. در بخش وهنارم ها مواجه میهفتم ای  داستان، با مسخ آدم

فناق،  مینرد و او پنس از بازگشنت و مواجهنه بنا این  ات       شود. در غیاب مشدی حس ، گاو او میصاحن آن می

ت گناو  د و بنه هینأ  ندهانسانی سوق میبه رفتاری غیر، نهایتاً او را اف ار پریشان شود.دوار پریشانی و جنون می

خنواب کنرده   همنه را بنی   ،گشنت های بی  منی گاو تازه نفسی که در کووه ، نعر تمام شن» آید:خود در می

حسن   ، مشندی بام که نگناه کنرد  بود... مشدی طوبا پنوره را باز کرد و رفت پشت بام طویله و از سوراا پشت

آن  کشند  مثن  نعنر  گاوشنان     کوبند و نعنره منی   زمی  منی ه کاهدان فرو برده، پا ب ه اش را تویرا دید که کل 

، گفنت: من  مشند    کنرد ونان که نشخوار منی حس  همآوردش... مشدیحس  از صحرا می ها که مشدیوقت

 (666-661: 6563)ساعدی،« حس  هستم  م  گاو مشدم  گاوم حس  نیستم 

که مدام در حال خنوردن اسنت و   ایگونهبه  شودی ی از اها ی گرفتار بیماری عویبی می ،در بخش هفتم 

موجنن طنرد او از جامعنۀ     کنرده،  ت انسنانی خنارج  ای  بیماری در نهاینت او را از هینأ  د. شوگاه سیر نمیهی 

 ویک شبیه نبود. پنوزه اش مثن  پنوز     جانور عویبی آمده بود به بی  و زده بود به خرم . به هی »شود. انسانی می
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ا دسنت و پنایش سنم داشنت. دم کوتناه و      امّن  هایش مث  گنوش منوش کوون  بنود     موش دراز بود. گوش

پنایی    ،خواست از زیر پوست بیرون بکنند مث  دم بک. دو تا شاا کوتاه که تازه می  اش راست ایستاده بود ثیمثل 

هنای قورباغنه بنا  را    هایش که مث  وشمشد و وشمش باز میهایپل  ،زدها دیده می شد. زور که میگوش

 بنه « موسنرخه »به هینأت گناو و   « مشدحس »مسخ شدن  .(611)همان: « شدها پیدا می، از زیر شااکردنگاه می

نمایشنگر   عنکاداران بین   ، یطنورکل  ی یونس وست. بههاکرگدنکاف ا و  مسخ، یادآور هیأت جانوری عوین

 شندگی ت نفس انسانی، گنم ها و عک ، فقر، بیماری، خیانت و نابودی ارزشها، خرافاتفساد و پستی شخصیت

 ت، مسخ، تنهایی، آوارگی و مرگ است.  هویّ

بنا این  تفناوت      شنویم ت انسانی مواجه منی ای دیگر از مسخ و تغییر هویّنیک با گونه تر  و  رز در داستان 

ه کنردن اهنا ی آبنادی    ها با وابستای  موموعه، غریبه قصّۀ ششم گیرد. درمیتغییر، همۀ افراد آبادی را دربرکه 

بنا رفنت     ،کننند و در نهاینت  هنا بنه تنبلنی عنادت منی     کننند. آن یشان را دگرگون منی ها، زندگآناز راه تغذیۀ 

انسنانی خنارج    آبنادی کنه گنویی مسنخ شنده و از وهنر        . اها یگیردآشوب و بلوا آبادی را فرا می ،ها غریبه

شنوند. افنراد ناشننا  کنه معلنوم      کنند و با هم گالوینک منی  از هم دزدی می افتند ، به جان ی دیگر میاندشده

هنا  آن همن  »شنوند.  باره ناپدید منی ی  ،شود که بوده و از کوا آمده بودند، بعد از برهم زدن نوم آبادینمی

 «خکیدنند غلتیدند و به جلو میمیش   داده، واق شده، گرد شده، بادکرده بودند و به کندی روی زمی  تغییر

   (636:  6535 )ساعدی،

 گیرینتیجه .3

د هره و هرا ، منرگ اندیشنی، پنووی و ببا نت      :از گرایی در آثار ساعدی عبارتندهای عبثفهتری  مل  مهم

در  ،به عننوان نموننه    اندو با درجات مختلف قاب  مشاهدهها در تمامی آثار افهزندگی و مسخ شدگی. ای  مل  

، ببا ت و بیهنودگی  نشینی باش وهدر شن، مرگ اندیشی بر دیگر موارد غلبه دارد و های بی نام و نشانواهمه

هنا و مشن الت رواننی    های مبهم، گرفتناری ها و هرا های او عمدتاً تر که داستانم آن است زندگی. مسل 

 گذارند.  را به معرض نمایش می ل رواب  انسانی، افسردگی و نومیدی و تا حدودی مرگها، تنک آدم

از همنی    ش تنأثیر پذیرفتنه اسنت    ت از فضای سیاسی زمنان شدّنویسانی است که بساعدی از جمله داستان 

هنای انسنانی را   و تهنی از ارزش  زده، بیمنار، سنرگردان، مسنخ شنده    ای بحرانهای او جامعهروست که داستان

بازتابی از تیرگی و اختنناق حناکم بنر جامعنه اسنت.       ،هاداستانکنند. فضای وحشتناک و تیره و تار تصویر می

زده و زبنون، مح نوم بنه    هنرا  هایی مفلوک، ی، شخصیتدر دل وقایع به ظاهر عادّ ،ساعدی با مهارت تمام

هرونند بنا عناصنری ونون      ،گنذارد. در آثنار سناعدی   بار، تنها و مسخ شده را بنه نمنایش منی   سرنوشتی رق ت
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ا درجننۀ ناامینندی، امّنن شننویم ... مواجننه مننیا  و وحشننت، مننرگ، فسنناد و انحبنناط و، هننرناامینندیتیرگننی، 

نسبت به دیگنر نویسنندگان این  دوره، کمتنر      ،هدفی و پووی زندگی در آثار اواندیشی و رسیدن به بی مرگ

ژرفنای  هنی  ین  از    ،رسیدن بنه پنووی و ببا نت زنندگی و...     اندیشی،مرگ ،های ساعدیاست. در داستان

، اگرونه  و بنه عبنارت دیگنر    انند نویسنده دوران  ت اجتمافتحوّ ند  بل ه زایید ی برخوردار نیستخاصّفلسفی 

رسند  بنه نونر منی    لسفی و اندیشگانی برخوردارنند، ای ف، همواره از پشتوانهگرا در غربآثار نویسندگان عبث

هنایی  فنه ی و سبحی بنه وننی  مل    در مسیری ابتدای ،های داستانو شخصیتندارند  را پشتوانهای   آثار ساعدی

 یابند.دست می

 کتابنامه
 .613-665، صص 63، شمار  نقد و نور ، ترجمۀ اعوم پویا،«نایی معنا هستدر بی مع» (،6516استیس، وا تر. تی. )

اسنتاد  ارشند،  نامنۀ کارشناسنی  پایان ،شناختی آثار داستانی غالمحسی  ساعدیبررسی جامعه(، 6515اسدی مقدم، بیژن )

 و علوم انسانی، دانشگاه تبریک، تبریک. ادبیّات دانش د ، راهنما: محمد حریری اکبری

زبنان و  ، «هنای غالمحسنی  سناعدی   بازتناب رئا یسنم جنادویی در داسنتان    » ،(6511سنیدان ) مریم پورنامداریان، تقی و 
 .16-63 ، صص 16  شمار ،66  دور ،ادبیات فارسی

 }بی جا{: واپار. . واپ سوم،نقد آثار غالمحسی  ساعدی (،6531) دستغین، عبدا علی

 تهران: نگاه. ،عکاداران بی  (،6563ساعدی، غالمحسی  )

 تهران: نی . ،های بی نام و نشانواهمه (،6533) --------------

 تهران: امیرکبیر. ،شن نشینی باش وه (،6531) -------------

 . تهران: نگاه.تر  و  رز ،(6535) -------------

ارشند، اسنتاد راهنمنا:    اسنی نامۀ کارشن، پایانداستانی معاصر ادبیّاتمعناباختگی و تأثیر آن در  (،6513سعادتی نیا، زهرا )

 رشت: دانشگاه گیالن. نی ویی،علیرضا 

، ادب فارسنی  ،«هنای غالمحسنی  سناعدی   پنریش در داسنتان  رنوور و روانهای روانشخصیت» (،6531سیّدان، مریم )

 .613-613، صص 63شمار  

 . تهران: اشاره.بخت  نگار قوم: نقد آثار غالمحسی  ساعدی از نگاه نویسندگان ،(6561علیرضا )ینی، سیف ا دّ

هنا و   یسنه داسنتان گندا، خاکسترنشن     یهنا تیّشخصن  یشنناخت روان  ین تحل» (،6536اکری، جلی  و بخشنی، بهنناز )  ش

 ، صنص 15  شنمار  ،63  دور، یادبن  یپژوهمت ، «یکارن هورنا ۀیّنور یمبنابر یساعد  یغالمحس یآشغا دون

33-11. 

، یندا  جال نی   و ا ندی  مرتضنوی  جمنال ا: استاد راهنمن  ،نقد و تحلی  آثار غالمحسی  ساعدی ،(6516عباسی، س ینه )

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F64267&type=0&id=10591972
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 و علوم انسانی، دانشگاه یکد، یکد. ادبیّات دانش د 

 . تهران: هرمس.بادهای غربی ،(6516فرهادپور، مراد )

 . تهران: هرمس.افشی  جهاندیده و دیگران مارکس. ترجمۀنیچه، فروید، (. 6516)فوکو، میش  

 معاصر. . تهران: ملسّسۀ دانش واندیشۀفرهنگ و مسیحیت در غرب(. 6511درضا )کاشفی، محمّ

 . تهران: آتیه.ساعدی شناخت نامۀ(. 6561)موابی، جواد 

 . تهران: آگاه.ه، داستان کوتاه، رمانقصّ (.6511میرصادقی، جمال )

 . تهران: وشمه.صد سال داستان نویسی(. 6566)میرعابدینی، حس  



 

 


