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چكیده
غالمحسين ساعدي از داستاننويسانی است که در پرداختن به مسايل و مشكالت روانشناختی و امور
مربوط به روح و روان شخصيّتهاي داستان تبحر دارد .او روانپزشک بود و مشاهدات عينی خود را از
مسايل و مشكالت روانرنجورانه و روانپريشانۀ مردم جامعۀ عصر خويش در داستان منعكس میکرد.
اين نوشته در سه محور عمده به بحث دربارۀ بيماريهاي روانی در داستانهاي ساعدي میپردازد.1 :
معرفی شخصيّتهاي روانرنجور و روانپريش داستانها .2 ،علل و عوامل ايجاد اين مشكالت و
بيماريها و  .3شيوههاي درمانی خاصّی که بهنظرمیرسد در خالل بعضی داستانها براي درمانِ
گروهی از بيماران عرضه میشود .نتيجۀ اين پژوهش نشان میدهد افسردگی ،اضطراب ،حواسپرتی و
حاالتی نظير توهم و ازخودبيگانگی ،مهمترين بيماريهاي اشخاص روانرنجور و روانپريش
داستانهاي ساعدي؛ و مسائل و مشكالت اجتماعی ،مهمترين عامل بروز مشكالت روانشناختی در
شخصيّتهاي داستانهاي وي بهشمارمیروند.
واژههای کلیدی :غالمحسين ساعدي ،داستان ،روانشناسی ،شخصيّتهاي روانپريش ،شخصيّتهاي
روانرنجور ،شيوههاي درمانی.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
به جنبههاي روانشناختی داستانهاي صادق هدايت (1281ـ )1330بيش از ديگر
داستاننويسانِ معاصر ايران توجه شده است .آگاهی هدايت از نظريههاي فرويد و به-
کاربردن آنها در داستان چنان عيان است که ذهن منتقدان را به نقد روانشناختی،
بيش از ساير شاخههاي نقد ادبی سوق داده است .غالمحسين ساعدي (1314ـ )1364از
داستاننويسانی است که نخستين داستانهايش را چند سال پس از مرگ هدايت به
چاپ رساند .او به مسائل و مشكالت روانشناختی و امور مربوط به روح و روان
شخصيّتهاي داستان توجه ويژه داشت .از ميان شاخههاي نقد روانشناختی ،آثار
هدايت (عالوه بر نقد روانشناختی اثر ادبی) دستمايۀ نقد روانشناختیِ شخصيّت نويسنده
بوده است .در نقد روانشناختیِ شخصيّت نويسنده ،منتقد میکوشد اميال سرکوبشده،
عقدهها و مسائل روانرنجورانۀ نويسنده را باتوجهبه نوشتهها و به ياري زندگینامۀ او
کشف و تحليل کند .برخالف هدايت ،ساعدي در نوشتههايش مادّۀ خام روانشناختی
براي منتقدان فراهم نكرده است و ازاينرو ،داستانهايش مناسبِ نقد روانشناختیِ
شخصيّت نويسنده نيست .باتوجهبه نوشتههاي او ،نمیتوان عقدهها و مشكالت روانی
در شخصيّتش يافت .ساعدي روانپزشک بود و توجه به جنبههاي روانشناختی
شخصيّتهاي داستان ،تا اندازۀ زيادي ،ناشی از زمينۀ تحصيلی اوست .او آگاهانه از
بيماريهاي فكري و رفتاري و مشكالت و مسائل روانی در آفرينش شخصيّتهاي داستان
استفاده و وضعيّت روانی گروهی از مردم جامعه را در نوشتههايش منعكس کرد .به همين
علت ،شخصيّتهاي روانرنجور و روانپريش داستانهاي ساعدي عينی و ملموساند و
نمونۀ آنها را میتوان در جامعه يافت؛ مثالً ،معلّمی که به علت اضطراب و فشار کار ،به
زخم معده مبتال شده است ،دانشجوي جوان و آشفتهاي که خودکشی میکند ،کارمند
و سرهنگی که پس از بازنشستگی و خانهنشينی دچار افسردگی ،هذيان و توهم
میشود ،ازجمله شخصيّتهاي داستانی ساعدي بهشمارمیروند؛ ازاينرو ،داستانهاي
او مناسب نوعی از نقد روانشناختی است که به بررسی اثر ادبی ،بهويژه شخصيّتهاي
داستانی ،سنخها و قوانين روانشناختی موجود در داستان توجه دارد.
غالمحسين ساعدي نخستين داستانهايش را از  1334در مجالت سخن ،صدف و
آرش به چاپ رساند (ميرعابدينی .)326 :1380،خانههاي ريشهري ( )1334و شبنشينی
با شكوه ( )1339نخستين آثار داستانی منتشرشدۀ او هستند .دهۀ چهل پرکارترين و
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پررونقترين دهۀ فعاليّت ادبی ساعدي است .او در اين دوره ،مجموعه داستانهاي
کوتاه عزاداران بيل ( ،)1343دنديل ( ،)1345ترس و لرز ( ،)1346واهمههاي بی نام و
نشان ( )1346و رمان توپ ( )1347را به چاپ رساند .از ديگر آثار داستانی وي ،رمان
تاتار خندان ( )1373که نوشتۀ دوران زندان اوست و مجموعه داستان گور و گهواره
( )1356و رمان غريبه در شهر ( )1369مشهور است.
نظر به اهميّت جنبههاي روانشناختی در داستانهاي ساعدي ،در اين نوشته
شخصيّتهاي مبتال به مشكالت روحی را در آثار داستانی او معرفی میکنيم و مشخصاً
میکوشيم به پنج پرسش پاسخ دهيم:
 .1شخصيّتهاي داستانهاي ساعدي بيشتر به چه بيماريها و مشكالت روحی و
روانی مبتال میشوند؟
 .2آيا اين شخصيّتها به قشر خاصی از جامعه تعلق دارند؟
 .3آيا علت يا علل مشخصی منجر به ابتالي شخصيّتها به بيماريها و مشكالت
روانی میشود؟
 .4غايت و سرانجام اين بيماران چيست؟
 .5آيا شيوۀ درمانی براي درمان اين بيماران در داستان عرضه شده است؟
هرچند ممكن است شيوۀ بررسی ما به نقد روانشناختی نزديک شود ،در اين
نوشته قصد نداريم نقد روانشناختی انجام دهيم ،بلكه میخواهيم در قالب پنج پرسش
مطرحشده ،مشكالت روانی شخصيّتهاي داستان را استخراج کنيم و نگاه يک
داستاننويسِ روانپزشک را به اين مسائل بشناسيم .به نظر نگارنده ،نتيجۀ اين بررسی
میتواند به پژوهشگر علوم رفتاري و جامعهشناسی کمک کند که مشكالت روانی
گروهی از مردم زمانۀ ساعدي را بشناسد .بهعالوه ،به عالقهمندان حوزۀ ادبيّات داستانی
کمک میکند شناخت بهتري از داستانهاي غالمحسين ساعدي پيدا کنند.
 .2شخصیّتهای داستانی و مشكالت روانشناختی آنان
همۀ شخصيّتهاي مبتال به مسائل و مشكالت روحی و روانیِ داستانهاي ساعدي را
میتوان در دو دستۀ روانرنجور و روانپريش جاي داد .روانرنجوري ( neurosis or
 )psychoneurosisبه آن دسته از اختالالت روانی گفته میشود که با توهم و هذيان
همراه نيست .ارتباط فرد روانرنجور با واقعيّت گسسته نشده است .روانرنجوري
معموالً به شكل افسردگی ،وسواس ،اضطراب ،ترسهاي مرضی ،هيستري و ...خود را
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نشان میدهد و موجب اختالل در عملكرد فرد مبتال میشود .اختالالت روانرنجورانه
ممكن است در بسياري از افراد ايجاد شوند .روانرنجوري را نبايد با روانپريشی
( )psychosisاشتباه گرفت .روانپريشی مجموعهاي از اختالالت روانی است که به
موجب آن ارتباط فردِ مبتال ،با واقعيّت قطع میشود و او به حاالتی نظير هذيان و
توهم و جنون دچار میشود .بيمار روانپريش ممكن است صداهايی بشنود يا تصاويري
ببيند که واقعيّت ندارند و يا حرفهاي بیمعنا و پريشان بر زبان براند.
در داستان هاي ساعدي ،حاالتی شبيه افسردگی ،ترس ،اضطراب و حواسپرتی را
ذيل روانرنجوري؛ و توهم و ازخودبيگانگی را جزء روانپريشی دستهبندي کردهايم.
گرچه شخصيّتهاي داستان ،انسانهاي واقعیِ دنياي بيرون نيستند و نمیتوان
نظير روانشناس حالتها و رفتارهاي آنان را مطالعۀ کرد ،امّا در نقد روانشناختی،
شخصيّتهاي داستانی به منزلۀ موجوداتی زنده تلقی میشوند که میتوان شخصيّت
آنها را از منظر علم روانشناسی تحليل کرد .بهعالوه ،گاه رويدادهاي داستان و حاالت
روحی و رفتاري شخصيّتها چنان مطابق واقعيّت است که حكايت از مطالعات
روان شناختی نويسنده و دقت او در حاالت و اعمال افراد اجتماع دارد .زيگموند فرويد
در تحليل رمان گراديوا به اين مسئله بهخوبی اشاره کرده و نوشته است ...« :تجسماتی
که در اين سرگذشت ديده میشوند ،بهقدري با واقعيّت تطبيق میکنند که اگر مؤلف
گراديوا را بهجايِ آنكه فانتزي بنامد ،مطالعۀ روانپزشكی میناميد ،ما نمیتوانستيم
اعتراضی بكنيم)138 :1334( ».؛ ازاينرو ،در اين نوشته فرض میکنيم شخصيّتهاي
داستان انسانهاي واقعیاند و کار ما در مرحلۀ نخست ،اين است که بكوشيم باتوجهبه
وصفی که در فضاي داستان از آنها آمده و نيز براساس کنشها و گفتههاي آنان در
طی داستان ،مسائل روحی آنان را بشناسيم و در مرحلۀ بعد ،توجه کنيم که نويسنده
چه نظري دربارۀ اين بيماران دارد و آيا در فضاي داستان ،شيوۀ درمانی براي بيماران
مطرح شده است؟
 .1-2شخصیّتهای روانرنجور

احساس يأس در بعضی شخصيّتهاي داستانهاي ساعدي ديده میشود .يأس بيماري
نيست ،امّا میتواند يكی از نشانههاي افسردگی باشد« .افسردگی» واژهاي است که نزد
عموم به غمگينی و گرفتگی و بیحوصلگی تعبير میشود ،امّا در پزشكی ،اصطالحی
است با معنايی گسترده و به گروه وسيعی از اختالالت خُلقی با زيرشاخههاي متعدد
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اطالق میشود .افسردگی عالمتهاي گوناگون دارد ،امّا ناتوانی در لذتبردن از
چيزهايی که قبالً براي بيمار لذتبخش بوده ،مهمترين عالمت آن است .غمگينی،
گيجی ،اضطراب ،نداشتن تمرکز فكري ،احساس درماندگی ،سرزنشکردن خود و
کاهش اعتماد به نفس ،ازجمله نشانههاي افسردگی است (پورافكاري ،1376 ،ج  :1ذيل
.)depression
حالتی نظير افسردگی که بيشتر بهصورت يأس ،غم و بیانگيزگی ظاهر شده است،
ميان قشر کارمند و تحصيلکردۀ داستانهاي ساعدي ديده میشود .اغلب کارمندان
مجموعۀ داستان شبنشينی با شكوه ،پس از بازنشستگی به اين حالتها دچار
میشوند .بيكاري و طردشدن از جامعه ،خانهنشينی ،تنهايی و انديشيدن به اموري
همچون مرگ ،از مهمترين عوامل ابتالي آنان به چنين حالتهايی است .در نخستين
داستان اين مجموعه ،در بخشی از مراسمی که براي بازنشستگان برگزار شده است ،از
آنان دعوت میشود که شيرينترين خاطرات خود را براي حاضران تعريف کنند .ابتدا
از آقاي مظلومپرست ،رئيس سابق دبيرستان مهر ايران ،دعوت میشود براي بيان
خاطرهاش پشت ميكروفون برود .مظلومپرست از جايش حرکت نمیکند .مظلومپرست
را به سمت ميكروفون میبرند و او بلند بلند میخندد و حضار به خنده میافتند .از او
درخواست میکنند خاطرهاي تعريف کند« :قضيۀ اون يارو رو بگين که رفته بود آذوقه
بخرد و عوض آذوقه ،سنگ آسيا خريده بود» يا «ماجراي اون موش گنده را بگين که
رفته بود تو متكاي خانم و هی تكان میخورد و خانمتون هی به شما اشاره میکرد که
چرا نمیذارين بخوابن» (ساعدي .)21 :1352 ،محتواي درخواست مخاطبان نشان
میدهد مظلومپرست در گذشته شوخطبع و بذلهگو بوده است ،امّا در آن مراسم او
ناگهان به گريه میافتد و ناچار وي را بر صندلی مینشانند .در داستان «مسخرۀ
نوانخانه» از همين مجموع ه ،مجيد زمزمه ،کارمند بازنشستۀ بايگانی دادگستري ،براي
خريد از خانه خارج می شود ،امّا هنگامی بهخودمیآيد که «ساعتهاست روي يک
نيمكت کنار خيابان نشسته و دربارۀ مرگ میانديشد» ،با اينكه «مرگ تنها مسئلهاي
بود که آقاي زمزمه هيچ وقت دربارهاش فكر نمیکرد» (همان .)125 :علت اصلی اين
يأس را زمزمه در بخشی از داستان ،با اين عبارت بيان میکند« :اوضاع ما خراب نيست
قربان ،اوضاع دنيا خرابه» (همان .)130 :تنها راه نجات از اين اوضاع خراب مرگ است.
صبح روز بعد ،زمزمه همراه با پيرمردي که در حقيقت فرشتۀ مرگ است ،به جايی
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نامعلوم میرود« :خداحافظ دوستان! باالخره راه نجاتی پيدا شد و فرشتۀ رحمتی مرا از
بدبختی رهايی بخشيد( »...همان.)135 :
احساس يأس و بيهودگی در ميان دانشآموختگان ،گاه به خودکشی منجر میشود.
در داستان «دو برادر» از مجموعۀ واهمههاي بی نام و نشان ،برادر کوچک کار میکند
و برادر بزرگتر همواره در حال خوردن و خواندن و خوابيدن است .پيرزن صاحبخانه
آنها را وادار کرده است خانه را ترک کنند .خانۀ جديد که به آن نقل مكان میکنند ،پر
است از « حشرات ريز و رنگارنگ ،هزاران عنكبوت با پر و پاچۀ پشمدار .سوسکهاي
الوان و درشت  ...و مگسهاي پيري که قوزکرده راه میرفتند  ...و کرمهاي سبزرنگی
که مثل چوب کبريت دوتا دوتا موازي و در کنار هم به جلو میخزيدند» (ساعدي،
 .)27 :1379شباهتی که برادر بزرگ ميان خود و کرمها میبيند؛ پوچی ،بيهودگی و
سرخوردگی او از گذشتهاي است که براي خواننده نامعلوم است« :منم مثل اينام .منم
يه کرم موازيام .منم بیهدفم .منم همين جوري میرم و خسته نمیشم و نفله
نمیشم» (همان .)28 :او بیشباهت به روشنفكران سرخوردۀ آن دوران نيست و ممكن
است يأس او متأثر از ناکامیهاي اجتماعی و سياسی باشد؛ اشارهاي که يک بار در
داستان به مرداد  32میشود (همان ،)26 :اين گمان را تقويت میکند .با ورود به خانۀ
تازهاي میيابد؛ زن جوان طبقۀ باال و تولهسگش که هر
جديد ،برادر بزرگ دلخوشیِ 
روز او را در جعبهاي میگذارد و با طناب به حياط میفرستد .در پايان داستان،
هنگامی که برادر بزرگ درمیيابد برادر کوچک و زن جوان با يكديگر سروسرّي دارند،
با همان طناب خودکشی میکند.
خودکشی قشر روشنفكر و تحصيلکرده در پارهاي از ديگر داستانهاي ساعدي نيز
بازتاب يافته است .هرچند سبک و سياق اين داستانها بهگونهاي است که نمیتوان
بهيقين گفت اين خودکشیها به سبب يأس حاصل از افسردگی صورت گرفته است،
امّا از فحواي داستانها چنين استنباط میشود که پوچی و بيهودگی ،زندگی صنعتی و
نيز نداشتن دغدغههاي شغلی و معيشتی ،در اقدام قشر روشنفكر و تحصيلکرده به
خودکشی مؤثر است :در داستان کوتاه «تب» کاف که آن روز ديرتر از خواب بيدار
شده است ،به دانشكده نمیرود .به دوستانش زنگ میزند و از خودکشی میگويد:
«...هيچ معلوم نيس که مرگ هميشه بد باشه .از کجا معلوم اونايی که خودکشی
میکنن ،از کارشون لذت نمیبرن؟» (ساعدي .)117 :1379 ،دوستان کاف که دلواپس او
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هستند ،به خانه میآيند و پس از دعوايی دوستانه ،با کاف از خانه خارج میشوند.
شبهنگام ،کاف که مشروب زيادي خورده است ،به خانه بازمیگردد ،قرصها را با آب
حل میکند و همه را يک نفس توي شكم خالی میکند و با صداي بلند به خنده
میافتد (همان .)124 :در «آرامش در حضور ديگران» نيز برادرشوهر مهلقا که آدم
ساکت و بیغلوغشی بود ،خودکشی میکند؛ درحالیکه خيلی با ادب و نزاکت رفتار
میکرد« ،امّا هميشه خندههاي بلند میکرد و بعدش خجالت میکشيد  ...سيگار زياد
میکشيد ،از مشروب خيلی خوشش میاومد( »...همان.)203-202 :
در داستان کوتاه «عافيتگاه» از مجموعۀ دنديل و همچنين در رمان تاتار خندان،
يأس ،افسردگی و فردگرايی تحصيلکردگان ،با گريز از شهر و حضور در واليات و
روستاهاي بینامونشان و درآميختن با زندگی ساده و بیآاليش و صميميت و يكرنگی
روستاييان رفتهرفته رنگ میبازد .راوي تاتار خندان که پزشک بيمارستان است و
همواره کارش را خوب انجام داده است ،استعفايش را مینويسد .راوي به رئيس
بيمارستان میگويد« :شايد باور نكنيد که من دو سه برابر مريضهاي اينجا داروي
آرامبخش میخورم و هيچ شبی هم نشده که بدون مشروب خوابيده باشم .اوضاع
روحیام خيلی افتضاح و قاراشميشه ،تنها راه چاره اينه که به يه گوشۀ پرت و
دورافتادهاي برم و مدّتها بيفتم» (ساعدي .)11-10 :1373 ،راوي به ده ناشناختهاي به
نام «تاتار خندان» میرود« :يک چيز داشت مرا از درون خراب میکرد و من بايد فرار
میکردم .میدانستم که نمیتوانم آن همه گره را باز کنم ،بايد اتفاقی میافتاد ،من از
خودم فاصله میگرفتم ،در آزادي ممكن نبود ،بايد دستوبال خودم را میبستم»...
(همان .)14 :در مهمانخانۀ گرمان ،به خودکشی فكر میکند« :يكباره به سرم زد که
عوض يكی دو تا میتوانم پنجاه شصت قرص را يک جا ببلعم و دراز بكشم  ...صبح
جنازۀ يک غريبه را با چشمهاي باز و دستوپاي سفتشده ،روي تخت پيدا
میکردند( »...همان ،)24 :امّا خودکشی نمیکند و به تاتار خندان میرود .دهاتیها
حضورش را به فال نيک میگيرند« :ته دلم گفتم :اينها را ديگر نگاه کن که به
نيممردهاي مثل من دل خوش کردهاند» (همان .)60 :حاجی ،اين پيرمرد شوخطبع و
خوشمشرب که همهکارۀ ده است ،به دلمردگی و افسردگی دکتر پی برده است« :تو را
خيلی غصهدار میبينم ،حرف نمیزنی ،فكر و خيال زياد داري ،خدا میداند که از چی
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هست ،امّا من از ديشب تا حال تو اين فكرم که چه کار میشود کرد که شما از اين
حال بياي بيرون» (همان.)65 :
دوري از شهر ،معاشرت با دهاتیهاي سرخوش ،ساده و بیريا ،سرگرمی به کار
طبابت و نيز آشنايی با دختري به نام پري و ازدواج با او ،نرمنرمک افسردگیها،
دلمردگیها و خيالبافیهاي راوي را کامالً محو میکند .در داستان کوتاه «عافيتگاه»
نيز مورد مشابهی وجود دارد :کاف که مأمور يک مؤسسۀ زبانشناسی خارجی است و
چند ماه تعليم ديده است ،براي گردآوري لغات به واليتی در نزديكی رود موند سفر
میکند .اکنون سه ماه است آب موند باال آمده است و بازگشت ممكن نيست .کاف هر
روز در ساحل قدم میزند و انتظار پايينآمدن آب و طيّارۀ پستی را میکشد .سرانجام،
به اصرار اهالی منطقه ،کاف نيز براي ماهيگيري به دريا میرود .اکنون بهرغم اينكه آب
پايين آمده است ،کاف که همچون اغلب مردان واليت« ،جاشو» است ،مايل نيست به
شهر بازگردد.
روستاييانِ ساعدي به علت فعاليّتهاي کاري ،روحيۀ جمعگرايی ،شكل سنتی
زندگی و عدمتغيير و تحوّالت سريع و ناگهانیِ فرهنگی ،اقتصادي ،سياسی و اجتماعی،
از آسيبهاي روانی و معضالتی همچون مالل و افسردگی تا حدّ زيادي در اماناند.
در روانشناسی ،عوامل ايجاد افسردگی را به دو دستۀ برونزاد ( )exogenousو
درونزاد يا ماليخوليايی ( )endogenous or melancholicتقسيم میکنند .در
داستانهاي ساعدي ،در اغلب مواقع ،عوامل برونزاد موجب حاالتی شبيه افسردگی
میشوند .مقصود از عوامل برونزاد ،اين است که افسردگی متأثر از مسائل و مشكالت
روزمره است و درحقيقت متأثر از عواملی بيرون از جسم فرد بهوجودمیآيد .افسردگی
درونزاد که اصطالحاً به آن افسردگی همراه با ماليخوليا میگويند ،تحتتأثير عوامل
ژنتيكی ايجاد میشود (روزنهان و سليگمن ،1379 ،ج  .)19-17 :2از ميان عوامل بيرونی،
جامعه و ساختارهاي خاص سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی آن ،مهمترين عامل
بروز حاالتی مشابه افسردگی در شخصيّتهاي داستانهاي ساعدي محسوب میشود
که پارهاي از مهمترين مظاهر آنها عبارتاند از :يكنواختی زندگی کارمندان ،فضاي
نامناسب ادارات ،نااميدي کارمندان از ارتقاي شغلی و معيشتی ،يأس و دلمردگی
روشنفكران و تحصيلکردگان از ايجاد تحوّل در وضعيّت و شرايط کنونی ،فردگرايی و
درنتيجه ،درونگرايی و در خويش فرورفتن که محصول مدرن شدن جوامع است.
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ترس و اضطراب از ديگر مسائل روانشناختی شخصيّتهاي داستانهاي ساعدي
است .در روانشناسی ،اختاللهاي ترس و اختاللهاي اضطرابی از يكديگر تفكيک
میشوند .ويژگی مهم «ترس» که آن را از اضطراب متمايز میکند ،نگرانی غيرطبيعی
از موضوعی مشخص است ،حال آنكه «اضطراب» نگرانی غيرطبيعی از موضوع
نامشخص و مبهم است .اختاللهاي ترس را به دو دستۀ «فوبی»ها و «اختاللهاي
استرس پس از سانحه» تقسيم میکنند .اختاللهاي اضطرابی شامل اختالل
وحشتزدگی ،فوبی مكانهاي باز و اضطراب فراگير است (رک :همان ،ج .)378-300 :1
از ميان داستانهايی که در شهر روي میدهند ،نمونۀ آشكار ترس را میتوان در
داستان کوتاه «ظهر که شد» از مجموعۀ شبنشينی باشكوه مشاهده کرد .آقاي
عرفانی ،معلم مدرسه ،احساس درد و سوزش عجيب در معده دارد« :براي او گفته
بودند ،همهچيز را گفته بودند .قرحۀ معده با همهجا کار دارد؛ با چشم ،با گوش ،با
رودهها ،کليهها ،ريهها ،با همۀ اعضا ،حتی با مغز ،حتی با روح  . ...زخم معده
خطرناکتر از همۀ زخمهاست .خطرناکتر از همۀ بيماريهاست .موذيتر از سرطان،
خطرناکتر از بيماري قلب است» (ساعدي .)77 :1352 ،تنها راهِ درمان ،عمل جراحی
است ،امّا آقاي عرفانی از عمل جراحی وحشت دارد .گذشته از ترسِ آقاي عرفانی از
عمل جراحی ،عوامل ابتالي او به زخم معده در داستان تا حدّي مشخص است .آقاي
عرفانی دو نامه از دوستش دريافت کرده است که محتواي نامهها نشان میدهد او
سيگار میکشيده ،مشروب میخورده و همواره حرصوجوش میخورده است (همان:
 .)80سرانجام ،پس از تعطيلی مدرسه ،عرفانی حال بدي پيدا میکند و نقش بر زمين
میشود.
در داستان نسبتاً بلند «آرامش در حضور ديگران» از مجموعۀ واهمههاي بی نام و
نشان ،جز منيژه (همسر سرهنگ) که بدون آشفتگی و اضطراب و در نهايتِ آرامش و
آسودگی ،با آدمهاي آشفته و بیقرار و خويشتنِخويش گمکردۀ داستان
نشستوبرخاست میکند ،ديگران همواره مضطرب و آشفتهاند ...« :زندگی بيخود و
مسخرهايه .خودمو حسابی عاطلوباطل و بیمصرف حس می کنم؛ نه مثل قديمیها
شديم و نه مثل تازهها( »...ساعدي.)190 :1379 ،
از ميان داستانهاي روستا ،ترس و اضطراب بيش از همه در مجموعه داستان ترس
و لرز بازتاب يافته است .ترس و اضطراب شاکلۀ غالب مضامين داستانهاي ساعدي را
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در اين مجموعه تشكيل میدهد .نمونۀ آشكار اضطراب را میتوان در شخصيّت
محمداحمدعلی مشاهده کرد که همواره از امور مبهم دچار اضطراب است .در قصۀ
ششم از اين مجموعه ،پسر کدخدا به او میگويد« :تو که از همه چيز واهمه داري؛ اگه
صدا باشه ،میترسی؛ اگه صدا نباشه ،میترسی؛ باد بياد ،میترسی؛ باد نياد ،میترسی؛
شب میترسی؛ روز میترسی؛ نمیذاري يه شب جماعت راحت بخوابن» (ساعدي:1379 ،
 .)129بااينهمه ،بهنظرمیرسد اضطراب و ترس در داستانهاي اين مجموعه نه متأثر از
علل خاص روانشناختی ،بلكه بيشتر از سبک اين داستانها ،يعنی رئاليسم جادويی
نشئت گرفته باشد ،که مهمترين مظاهر آن را میتوان چنين برشمرد :حضور خالفِ
عادت و غيرمنتظرۀ غريبهها در آبادي ،دريا و صداهاي موهوم و غريبی که از آن
برمیخيزد ،برکۀ ايوب و اصوات ناآشنايی که از آن به گوش اهالی آبادي میرسد،

هوايیشدن و گاه گرفتارشدن هريک از اهالی آبادي و. ...
حواسپرتی از ديگر مظاهر روانرنجوري در داستانهاي ساعدي است .حواسپرتی
بيشتر در دوران پيري رخ میدهد و بيشترين بازتاب آن در مجموعۀ شبنشينی
باشكوه است؛ ازجمله ،در داستان مسخرۀ نوانخانه (که پيش از اين ذکر شد) و همچنين در
داستان «چتر» .در «چتر» هنگامی که آقاي حسنی از خانه خارج میشود ،وضعيّت
خود را اينگونه توصيف میکند« :گرفتار چه افكار مضحكی هستم ،اين چيه که مغز
منو به هم میزنه .يه چيزي خراب شده .يه چيزي پاره شده ،تو پشتم يه چيزي تكون
میخوره ،عين يه مار کوچولو .نكنه يه وقت نيشم بزنه ،يه وقت سكته بكنم» (ساعدي،
 .)31 :1352آن روز هوا بارانی است .آقاي حسنی خريدهاي خانه را انجام داده ،امّا در
ميانۀ راه چترش را گم میکند .خيس و آبکشيده به خانه میرود .بستههاي آذوقه را
به همسرش میدهد ،ناگهان چتر روي بازوي آقاي حسنی نمايان میشود.
پارهاي از مشكالت روحی شخصيّتهاي داستان را نمیتوان قطعاً ذيل بيماري
خاصی قرارداد ،بلكه میتوان براي آنها چندين بيماري را حدس زد؛ مثالً ،از ميان
داستانهايی که بهطورخاص به روستا اختصاص دارد ،در قصۀ سوم از مجموعه داستان
ترس و لرز معضلی وجود دارد که ممكن است افسردگی ،اختالل استرس پس از
سانحه يا اختالل وحشتزدگی باشد .اين مشكل محصولِ حوادث و رويدادهاي طبيعی
است که از حيطۀ اختيار بشر يا دستکم بشر روستايی داستانهاي ساعدي بيرون
است .در اين داستان ،زن عبدالجواد طفل مردهاي دنيا آورده است .زاري زن ،اشک و
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آه و گاه نعرهها و بیتابیها حاکی از اين است که او دچار مشكلی روحی يا به تعبير
اهالی آبادي هوايی شده است (ساعدي .)62 :1379 ،عبدالجواد وضعيت زن را اينگونه
توصيف میکند« :زنا باال سرش هستن ،وقتی آرومه ،مادرم جوشانده بهش میده ،امّا
وقتی باد تو کلهش میپيچه ،ديگه هيشكی حريفش نيس .میزنه ،میشكنه ،میخونه
و گريه میکنه» (همان .)64 :روستاييان ،درمانده ،پیِ زاهد ،اين سياهِ بی کس و تنها،
می روند تا دهل بكوبد و از اين بر دهل کوفتن ،زن آرام شود ،امّا عبدالجواد اجازه
نمیدهد« :غير خدا کی زورش میرسه؟» (همان .)66 ،سرانجام زن را نزد اسحاق حكيم
میبرند که در آبادي گورزه زندگی میکند ،امّا زن در حين درمان شگفتآور اسحاق،
نعرهاي میزند و در صحنۀ پايانی ،خميز و هاجر (خدمتكاران اسحاق) تابوتی حمل
میکنند که نشان میدهد زن مرده و قربانی جهل و بیتجربگی روستاييان شده است.
مشكالت روانرنجورانه و علل ابتال به آنها در داستانهاي ساعدي به تفكيک
قشرهاي گوناگون در جدول  1آمده است.
جدول 1ـ مشكالت روانرنجورانه
ردیف

بیماری
حاالت نزديک به
افسردگی

شخصیّتها
کارمندان (آقاي مظلومپرست در
«شبنشينی باشكوه» ،آقاي زمزمه
در«مسخرۀ نوانخانه»)

بازنشستگی ،تنهايی ،ترس براي
ازدستدادن شغل ،درآمد اندک،
انديشيدن به مرگ ،يكنواختی
شغل و زندگی ،طردشدن از جامعه

تحصيلکردگان (برادربزرگ در «دو
برادر» ،کاف در «تب» ،برادرشوهر
مهلقا در «آرامش در حضور ديگران»)

شهرنشينی و زندگی مدرن

کارمندان (آقاي عرفانی در «ظهرکه
شد»)

نامشخص

تحصيلکردگان (مليحه و مهلقا در
«آرامش درحضورديگران»)

شهرنشينی و زندگی مدرن

روستاييان (شخصيّتهاي داستانی
«ترس و لرز»)

سبک رئاليسم جادويی

کارمندان (آقاي زمزمه در «مسخرۀ
نوانخانه» ،آقاي حسنی در «چتر»)

پيري ،بازنشستگی و خانهنشينی

روستاييان (زن عبدالجواد در «ترس
و لرز»)

رويدادهاي طبيعی خارج از حيطۀ
اختيار بشر

1

ترس و
اضطراب
2

حواسپرتی
بيماري
نامشخص

(افسردگی،

اختالل استرس پس از
سانحه ،اختالل
وحشتزدگی)

عوامل بیماریزا
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 .2 .2شخصیّتهای روانپریش

شخصيّتهاي روانپريش داستانهاي ساعدي را در شهر و روستا میتوان يافت .در اين
بخش از پژوهش ،مهمترين معضالت روانپريشانه را در داستانهاي ساعدي بررسی
میکنيم.
اغلب شخصيّتهاي روانپريش داستانهاي ساعدي به توهم ( )hallucinationو
هذيان ( )delusionمبتال هستند .توهم را «درک بدون محرّک از دنياي خارج» تعريف
کردهاند (پورافكاري ،1376 ،ج  .)652 :1توهم با ادراک تفاوت دارد« .توهمات از درون
برمیخيزند ،هرچند شخص به نوعی واکنش نشان میدهد که انگار آنها ادراکات واقعی
هستند و از برون سرچشمه گرفتهاند» (همان) .توهم انواع گوناگون دارد که از ميان آنها
توهم شنيداري ( )hallucination of perceptionو ديداري ( hallucination of
 )visualمشهورترند.
در داستانهاي ساعدي دو تن از کارمندان مجموعۀ شبنشينی باشكوه و نيز
سرهنگ بازنشستۀ داستان «آرامش در حضور ديگران» توهم دارند .در «خوابهاي
پدرم» از مجموعۀ شبنشينی باشكوه کارمند به توهم و تشنج دچار است .او پدر راوي
داستان است .راوي ،جوانیِ پدر را با قيافۀ آراسته ،لپهاي تقريباً برجسته و موهاي
شانهشده بارها در عكس ديده است (ساعدي .)52 :1352 ،او اکنون حتی جمعهها هم به
کار مشغول است و هربار که حسابهاي اداره درست از آب درنمیآيد ،به حاالتی نظير
حمله و تشنج دچار میشود .پدر از همكاري به نام «دفتري» سخن میگويد که
بهخاطر نادرستی حسابها ،به او اتهام اختالس زدند و خودکشی کرد .ترس براي
ازدستدادن شغل که تنها منبع تأمين زندگی خانواده است و همچنين يكنواختی کار،
زندگی راکد ،نااميدي از ارتقاي شغلی و معيشتی موجب میشود که گاه پدر به توهم
دچار شود؛ مثالً ،وقتی عددها جابهجا میشوند ،به همسرش بدگمان میشود و تصور
میکند او چيزي به خوردش داده است تا ديگر کار اداره را به خانه نياورد و درنتيجه،
زن را کتک میزند .گاه نيز پسر را با رئيس اداره اشتباه میگيرد.
در «استعفانامه» ،کارمند به توهم ديداري و بيشتر شنيداري مبتالست .راوي،
کارمند ادارۀ ثبت احوال و آمار ،استعفانامهاي مینويسد و ضمن آن ،وضعيت خود و
علت استعفا را براي رئيس اداره توضيح میدهد .مرگ همسر راوي که سرطان مثانه
داشته ،در بيماري راوي بیتأثير نبوده است .راوي که پنجاه سال دارد ،صداهاي عجيب
و موهومی از اطراف میشنود و آنها را به همسايگان نسبت میدهد .از نظر او ،عامل
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اصلی مزاحمتها ،بقّال است...« :هر وقت از جلو دکۀ خرابشدهاش رد میشدم ،صداي
غريبی را پشت سرخود میشنيدم که میگفت  :خائن بیشرف ،دزد دغل ،جاسوس
اجنبی !» (همان .)114 :روزي راوي بقال را به باد کتک میگيرد« :البته میدانيد که
جماعت خدا چگونه در همچون مواقعی از آب گلآلود ماهی میگيرند» (همان) .مردم
به راوي ناسزا میگويند ،امّا او که در اتاق خود پنهان شده است ،صداي همسايهها را
میشنود که به او را نفرين و مرتب تكرار میکنند« :مفتخور احمق ،جاسوسی اجنبی،
دنيا را از شرّ خودت خالص کن» (همان .)115 :صداها روزبهروز مبهمتر و عجيبتر
میشوند (همانجا) ،حتی وقتی راوي سرش را زير لحاف و بالش پنهان میکند ،صداها
را میشنود؛ بهطوريکه بلند میشود ،راه میرود ،میدود ،امّا صداها ،فحشها و
تهديدها بيشتر و بيشتر میشوند تا جايی که به سرگيجه و حالت تهوع دچار میشود و
در گوشهاي میافتد (همان ،)116 :بیخواب می شود و وقتی صداها بيش از اندازه
آزارش میدهند ،به پشتبام میرود و نعره میکشد« :از جون من چی میخواهيد؟»
(همان) .ديگران با تعجب نگاهش میکنند .سرانجام نيز چند نفر او را به خانۀ سرهنگ
میبرند و سرهنگ نيز او را مجرم ديوانهاي میخواند که شبها خواب و استراحت را
به همه حرام کرده است .راوي را به تيمارستان میبرند .در تيمارستان نيز نيمهشبها
گاه کارمندان اداره را میبيند که او را تهديد میکنند.
در «آرامش در حضور ديگران» بازنشستگی ،پيري و درنتيجه تنهايی و احساس
طردشدن از جامعه و همچنين اختالف سنی و فرهنگی با مليحه و مهلقا (دخترها) و
منيژه (همسر) را میتوان از مهمترين عوامل ايجاد توهم و پرخاشگري در سرهنگ
برشمرد که بيش از همه در صحنهاي که دخترها با منيژه براي خريد بيرون رفتهاند،
نمايان است .آمنه (خدمتكار خانه) در حال تميزکردن مرغ است که سرهنگ با گلدان به
او حمله میکند و معتقد است آمنه آزارش میدهد .وقتی منيژه و دخترها به خانه
بازمیگردند ،سرهنگ در حال نامهنوشتن و گريستن است .سرانجام نيز سرهنگ را به
تيمارستان میبرند.
توهم را در داستانهاي روستا نيز میتوان يافت .در نخستين داستان عزاداران بيل،
رمضان که به علت دلبستگی شديد به مادر ،قادر به درک واقعيّت (مرگ مادر) نيست،
نيمهشب صداي در زدن میشنود .در را باز میکند و ننه رمضان را میبيند که
لباسهاي نو پوشيده و میخواهد او را با خود ببرد.
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ديگر شخصيّت روانپريش ساعدي را نيز بايد در عزاداران بيل جست؛ گاو مشدي
حسن میميرد ،امّا مشدي حسن که نمیتواند واقعيّت را درک کند ،به حالتی
جنونآميز دچار میشود که احتماالً همان ازخودبيگانگی ( )alienationاست .اين
اصطالح معادلی است براي آنچه در گذشته و حتی امروز ميان عامۀ مردم ،جنون و
ديوانگی خوانده می شود .بيمار در اين حالت ،ممكن است احساس کند برخی از اعضا
يا حتی سرتاسر بدنش متعلق به او نيست؛ به تعبير ديگر ،بيمار در اين حالت به نوعی
احساس مسخ شخصيّتی ( )depersonalizationدچار میشود (پورافكاري.)53 :1376 ،
نمونۀ مشهورِ کالسيک اين بيماري را میتوان در يكی از حكايات چهارمقاله خواند...« :
يكی از اعزّۀ آل بويه [را] ماليخوليا پديد آمد ،و او را در اين علت چنان صورت بست
که او گاوي شده است .همه روز بانگ همیکرد و اين و آن را همیگفت که مرا بكشيد
از گوشت من هريسۀ نيكو آيد( »...نظامی عروضی.)126 :1380 ،
در عزاداران بيل وابستگی مشدي حسن به گاو که شايد مهمترين منبع گذران
زندگی اوست ،اندکاندک به وابستگی شديد عاطفی بدل میشود تاآنجاکه اسماعيل
(برادرزن مشدي حسن) میگويد ...« :من میدونم که مشدي حسن گاوشو خيلی بيشتر از
خواهرم دوس داره ».و خواهر عباس پاسخ میدهد« :بيلیها همهشون اينجوريان»
(ساعدي .)130 :1377،مشدي حسن که نمیتواند مرگ گاو را باور کند ،خود را گاو تصور
میکند و هنگامی که بيلیها وانمود میکنند که او گاو است« ،آرام و خوشحال شده
آهسته شروع به نشخوار» میکند و از آنها علف و کاه و آب درخواست میکند (همان:
 .)133روستاييان ،درمانده از درک حقيقت ،مشدي حسن را به مريضخانه میبرند ،امّا
او نرسيده به مريضخانه جان میبازد.
مشكالت روانپريشانه و علل ابتال به آنها در داستانهاي ساعدي به تفكيک
قشرهاي گوناگون ،در جدول  2آمده است:
جدول  -2مشكالت روانپریشانه
ردیف

بیماری
توهم

1

2

ازخودبيگانگی

شخصیّتها

عوامل بیماریزا

کارمندان (کارمند «خوابهاي پدرم»،
«استعفانامه» و سرهنگ در «آرامش در
حضورديگران»)

يكنواختی کار و زندگی ،ترس براي ازدستدادن
شغل ،نااميدي از ارتقاي شغلی ،پيري ،تنهايی

روستاييان
(رمضان در «عزاداران بيل»)

وابستگی عاطفی

روستاييان
(مشدي حسن در «عزاداران بيل»)

وابستگی معيشتی و عاطفی
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 .3راهكارهای درمانی ساعدی
در داستانهاي ساعدي ،دو راهكار درمانی براي حلّ برخی از مشكالت و مسائل
روانشناختی قابلشناسايی است :نخست ،گريز از شهرهاي بزرگ و پناهبردن به آرامش
و سادگی روستا و عبور از فردگرايی و در مقابل ،تقويّت روحيۀ جمعگرايی ،که
نمونههاي آشكار آن را میتوان در رمان تاتارخندان و داستان کوتاه «عافيتگاه» يافت.
دوم ،پناهبردن به دعا و نذر و نياز و اعتقاد به باورهايی که شايد از ديدگاه عقالنی
توجيهپذير نباشند و انعكاس آنها را بيش از همه ،در مجموعه داستانهاي عزاداران
بيل و گاه ترس و لرز و رمان تاتار خندان میتوان ديد؛ براي نمونه ،در داستان نخستِ
عزاداران بيل هنگامی که اهالی ده نگران وضعيّت رمضان هستند ،باباعلی میگويد:
«براش دعا بگيرن ،خوب میشه» (همان .)20 :يا در قصّۀ دوم هنگامی که در سيدآباد
مرض شيوع میيابد ،همگی اهالی براي دعا و سقا در خانۀ زنی به نام «گداخانم» گرد
هم میآيند .عالوهبراين ،نمونههاي بسياري همچون دخيل بستن ،آب تربت پاشيدن،
نوحهخواندن و ...را میتوان در البهالي داستانها يافت .در تاتارخندان نيز هنگامی که
رجب با ديدگاه عقالنی به باورها و عقايد متافيزيكی روستاييان حمله میکند ،دکتر
میگويد ...« :میدونی اين چيزها چقدر براي زندگی الزمه؟...اين چيزها نمیذاره که
مردم کنده شده جاي ديگري بروند» (ساعدي.)289 :1373 ،
باورهاي عاميانه و عميق روستاييان موجب شده است آنان کمتر به مشكالت
روانشناختی دچار شوند؛ البته گاه نيز اعتماد و اعتقاد بيش از اندازه به همين باورها و
جهل و ناآگاهی و همچنين نبود امكاناتِ شهرهاي بزرگ و صنعتی است که به آنها
ضربه میزند .زنِ بيمارِ داستانهاي ترس و لرز ،شايد به اين آسانی تسليم مرگ
نمیشد ،اگر اهالی آبادي اندکی از وضعيّت زنان پس از وضع حمل (آن هم وضع حمل
فرزند مرده) آگاه بودند .يا مشدي حسن شايد با شوک الكتريكی زيرنظرِ روانپزشک،
تاحدودي به وضعيّت پيشين بازمیگشت.
 .4نتیجه
افسردگی ،اضطراب ،حواسپرتی و حاالتی نظير توهم و ازخودبيگانگی ،مهمترين
بيماريهاي اشخاص روانرنجور و روانپريش داستانهاي ساعدي است .مسائل و
مشكالت اجتماعی ،بهويژه بازنشستگی و طردشدن از جامعه ،سطح اندک درآمد ،ترس
براي ازدستدادن شغل ،يكنواختی شغل و زندگی ،يأس و دلمردگی روشنفكران و
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تحصيلکردگان از ايجاد تغيير و تحوّل در اوضاع زمانه و سرانجام ،وابستگی اقتصادي و
عاطفی به اشخاص يا حيواناتی که اکنون ازدسترفتهاند ،مهمترين داليل بروز
مشكالت روانشناختی در شخصيّتهاي داستانهاي ساعدي بهشمارمیروند .
میتوان نتيجه گرفت که ساعدي نابسامانیهاي اجتماعی را مهمترين عامل بروز
مشكالت روانشناختی در ايرانِ روزگار خويش تلقی میکند .اين نابسامانیها در شهر
بر زندگی روزمرۀ مردم بهوضوح تأثير میگذارند .از همين روست که شخصيّتهايی که
در شهر زندگی میکنند ،بيشتر در معرض بيماريهاي روانشناختی قراردارند .ساعدي
بيرون از دنياي داستان و در مقام روانپزشک نيز فاکتورهاي اجتماعی را مهمترين
عامل بروز مشكالت روانشناختی میانگارد؛ چنانکه در يكی از مصاحبههايش در
صفحۀ  173شناختنامۀ ساعدي گفته است :من مثالً تا حدودي نمیرفتم به دنبال اينكه
قضاياي روانی را تنها بيوشيميک بدانم .اين فاکتورهاي اجتماعی و اين چيزها براي من خيلی
مطرح بود؛ مثالً دربارۀ دپرسيونها من ده تا بيست تا مريض را میبردم سر کالس و نشان
میدادم و بعد از آنها میپرسيدم و يکمرتبه معلوم میشد که چه مقدار از فاکتورها عوامل
بيرونی بوده يا درونی.

در ميان اقشار گوناگونی که ساعدي در آثار خويش به تصوير میکشد ،کارمندان و
تحصيلکردگان يا روشنفكران بيش از ديگران در معرض آسيبهاي روانی قراردارند.
ساعدي براي تحصيلکردگان ،گريز از شهر و فردگرايی و زندگی مدرن؛ و براي
روستاييان ،گرايش به باورها و آداب و رسوم ويژۀ بومی را بهترين شيوه براي در امان
ماندن از آسيبهاي روانی تلقی میکند.
منابع
پورافكاري ،نصرتاهلل ،)1376( ،فرهنگ جامع روانشناسی روانپزشكی ،تهران ،فرهنگ معاصر.
روزنهان ،ديويد ال و مارتين اي .پی .سليگمن ( ،)1379آسيبشناسی روانی ،ترجمۀ يحيی
سيدمحمدي ،تهران ،ساواالن.
ساعدي ،غالمحسين ( ،)1373تاتارخندان ،اهواز ،بهنگار.
( ،)1379ترس ولرز ،تهران ،ماهريز.
( ،)1347توپ ،تهران ،اشرفی.
( ،)1334خانههاي ريشهري ،تبريز ،شرکت سهامی چاپ کتاب آذربايجان.
( ،)1352دنديل ،تهران ،اميرکبير.
( ،)1352شبنشينی باشكوه ،تهران ،اميرکبير.
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( ،)1377عزاداران بيل ،تهران ،قطره.
( ،)1369غريبه در شهر ،تهران ،اسپرک.
( ،)1356گور و گهواره ،تهران ،آگاه.
( ،)1379واهمههاي بی نام ونشان ،تهران ،ماهريز.
فرويد ،زيگموند ( ،)1334هذيان و رؤيا در گراديواي ينسن (به انضمام اصل نوول) ،ترجمۀ محمد
نوائی ،بیجا ،بینا.
مجابی ،جواد ( ،)1378شناختنامۀ ساعدي ،تهران ،آتيه.
ميرعابدينی ،حسن ( ،)1380صدسال داستاننويسی ،تهران ،چشمه.
نظامی عروضی ،احمدبن عمر ( ،)1380چهارمقاله ،تصحيح محمد قزوينی ،تهران ،جامی.

