
  

  

 

 

 

 

 

 درپریش  رنجور و روان های روان شخصیّت
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 چكیده
شناختی و امور  مسايل و مشكالت روانسانی است که در پرداختن به وين از داستان ديغالمحسين ساع 

از را  پزشک بود و مشاهدات عينی خود روان او .ر داردداستان تبحهاي  تان شخصيّمربوط به روح و رو

د. کر در داستان منعكس می پريشانۀ مردم جامعۀ عصر خويش نرنجورانه و روا انمسايل و مشكالت رو

. 1پردازد:  هاي ساعدي می هاي روانی در داستان مده به بحث دربارۀ بيماريحور عاين نوشته در سه م

عوامل ايجاد اين مشكالت و علل و . 2 ها،ريش داستانپ رنجور و روان هاي روان تمعرفی شخصيّ

نِ براي درما ها داستانرسد در خالل بعضی  مینظربههاي درمانی خاصّی که  شيوه .3ها و  بيماري

پرتی و  دهد افسردگی، اضطراب، حواس نشان می نتيجۀ اين پژوهش شود. بيماران عرضه می گروهی از

پريش  رنجور و روان هاي اشخاص روان ترين بيماري مهم ،حاالتی نظير توهم و ازخودبيگانگی

شناختی در  بروز مشكالت روان ترين عامل مهم ،و مشكالت اجتماعی و مسائل ؛هاي ساعدي داستان

 روند. میشماروي بههاي  داستانهاي  شخصيّت
 

هاي  تشخصيّ پريش، هاي روان تشناسی، شخصيّ روان ،داستان ،غالمحسين ساعدي: های کلیدیواژه

 .هاي درمانی شيوه رنجور، روان
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 مقدمه .1

بيش از ديگر  (1330ـ1281)هدايت صادق  هاي شناختی داستان هاي روان ه جنبهب

-و بهفرويد  هاي ه است. آگاهی هدايت از نظريهه شدتوج نويسانِ معاصر ايران داستان

 ،شناختی نقد روان يان است که ذهن منتقدان را بها در داستان چنان عنهآ بردنکار

 از (1364ـ1314) غالمحسين ساعدي .هاي نقد ادبی سوق داده است بيش از ساير شاخه

به  يتاسال پس از مرگ هدهايش را چند  که نخستين داستان است نويسانی داستان

امور مربوط به روح و روان  و شناختی ل و مشكالت روانبه مسائ چاپ رساند. او

آثار شناختی،  هاي نقد روان توجه ويژه داشت. از ميان شاخهاي داستان ه شخصيّت

 نويسنده شخصيّت شناختیِ مايۀ نقد روان دست (شناختی اثر ادبی وه بر نقد روانعال )هدايت 

شده،  اميال سرکوب کوشد می منتقد ،نويسنده شخصيّت شناختیِ روان نقد در است. بوده

نامۀ او ها و به ياري زندگی به نوشتهرنجورانۀ نويسنده را باتوجه انل روها و مسائ عقده

 شناختی روان امهايش مادّۀ خ کشف و تحليل کند. برخالف هدايت، ساعدي در نوشته

شناختیِ  هايش مناسبِ نقد روان ستاندارو،  اينازو  فراهم نكرده استبراي منتقدان 

ی و مشكالت روان ها عقدهتوان  نمی ،هاي او هنوشتبه نيست. باتوجه نويسنده شخصيّت

شناختی هاي روان به جنبه توجهو  بودپزشک  روان ساعدي .يافت ششخصيّتدر 

 از آگاهانهناشی از زمينۀ تحصيلی اوست. او  ،هاي داستان، تا اندازۀ زيادي شخصيّت

 داستان هاي شخصيّتآفرينش  در روانی مسائل و مشكالت و رفتاري و فكري هاي بيماري

 همين به رد.ک منعكس هايش در نوشته را جامعه مردم از گروهی روانی توضعيّ و ادهاستف

اند و  هاي ساعدي عينی و ملموس پريش داستان روان و رنجور روان هاي شخصيّت علت،

کار، به  مثالً، معلّمی که به علت اضطراب و فشار ؛امعه يافتتوان در ج ا را مینهنمونۀ آ

کارمند  کند، اي که خودکشی می آشفته جوان ودانشجوي  زخم معده مبتال شده است،

، هذيان و توهم  ر افسردگینشينی دچاو سرهنگی که پس از بازنشستگی و خانه

هاي  رو، داستان اينزا ؛روند میشمارهاي داستانی ساعدي به شخصيّتازجمله شود،  می

هاي  تشخصيّويژه  به، اثر ادبی شناختی است که به بررسی او مناسب نوعی از نقد روان

 توجه دارد.   شناختی موجود در داستانها و قوانين روان داستانی، سنخ

و  صدف، سخن در مجالت 1334 هايش را از نخستين داستانساعدي غالمحسين 

 نشينی شب و( 1334) شهري هاي ري خانه. (326 :1380ی،)ميرعابدينبه چاپ رساند  آرش
پرکارترين و  چهل . دهۀمنتشرشدۀ او هستند نیداستا نخستين آثار (1339)با شكوه 
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هاي  مجموعه داستان ،او در اين دوره ت ادبی ساعدي است.فعاليّ ترين دهۀ رونقپر

هاي بی نام و  واهمه، (1346)ترس و لرز ، (1345) دنديل، (1343)عزاداران بيل کوتاه 
رمان  وي،اند. از ديگر آثار داستانی رسرا به چاپ  (1347)توپ و رمان  (1346)نشان 

 گور و گهوارهمجموعه داستان و  ستدوران زندان او که نوشتۀ (1373) تاتار خندان

 .است مشهور (1369) غريبه در شهرو رمان  (1356)

هاي ساعدي، در اين نوشته  تانداسدر شناختی  هاي روان ت جنبهنظر به اهميّ

و مشخصاً  يمکن میمعرفی در آثار داستانی او  را مشكالت روحیهاي مبتال به  شخصيّت

 پاسخ دهيم:پرسش  پنجبه  کوشيم می

ها و مشكالت روحی و  ساعدي بيشتر به چه بيماري هاي هاي داستان شخصيّت .1

 شوند؟  روانی مبتال می

 خاصی از جامعه تعلق دارند؟ها به قشر  شخصيّتآيا اين . 2

كالت ها و مش ها به بيماري شخصيّتآيا علت يا علل مشخصی منجر به ابتالي . 3

 شود؟ روانی می

 جام اين بيماران چيست؟ غايت و سران. 4

  اين بيماران در داستان عرضه شده است؟ رمانبراي د آيا شيوۀ درمانی. 5

در اين  شناختی نزديک شود، هرچند ممكن است شيوۀ بررسی ما به نقد روان

پرسش  پنجخواهيم در قالب  ، بلكه میانجام دهيم ناختیش نقد رواننداريم نوشته قصد 

يک نگاه هاي داستان را استخراج کنيم و  شخصيّتمشكالت روانی شده،  مطرح

، نتيجۀ اين بررسی اين مسائل بشناسيم. به نظر نگارندهپزشک را به  انروِ  نويس داستان

نی مشكالت روا که شناسی کمک کند علوم رفتاري و جامعه پژوهشگرند به توا می

ات داستانی مندان حوزۀ ادبيّ عالوه، به عالقه بهساعدي را بشناسد.  زمانۀگروهی از مردم 

 هاي غالمحسين ساعدي پيدا کنند.  کند شناخت بهتري از داستان کمک می
 

 نانشناختی آ ننی و مشكالت رواهای داستا شخصیّت. 2

هاي ساعدي را  و مشكالت روحی و روانیِ داستان مسائلمبتال به هاي  شخصيّتهمۀ 

 neurosis or) رنجوري پريش جاي داد. روان رنجور و روان روان توان در دو دستۀ می

psychoneurosis) با توهم و هذيان شود که  اختالالت روانی گفته میه آن دسته از ب

رنجوري  روان. ت گسسته نشده استعيّرنجور با واقارتباط فرد روانهمراه نيست. 

و... خود را  هاي مرضی، هيستري معموالً به شكل افسردگی، وسواس، اضطراب، ترس
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رنجورانه  شود. اختالالت روان دهد و موجب اختالل در عملكرد فرد مبتال می نشان می

 پريشی با روانرنجوري را نبايد  روانممكن است در بسياري از افراد ايجاد شوند. 

(psychosis) به که  اختالالت روانی است اي از پريشی مجموعه اشتباه گرفت. روان

به حاالتی نظير هذيان و او شود و  ت قطع میبا واقعيّ ،مبتال موجب آن ارتباط فردِ

 ممكن است صداهايی بشنود يا تصاويريپريش  شود. بيمار روان و جنون دچار میتوهم 

  .بر زبان براند و پريشان معنا بی هاي ندارند و يا حرف تببيند که واقعيّ

پرتی را  هاي ساعدي، حاالتی شبيه افسردگی، ترس، اضطراب و حواس در داستان

 ايم. بندي کرده پريشی دسته روان ءازخودبيگانگی را جزو توهم و  ؛رنجوري ذيل روان

توان  تند و نمیدنياي بيرون نيس هاي واقعیِ انسان ،هاي داستان شخصيّتگرچه 

شناختی،  ا در نقد روان، امّرا مطالعۀ کردها و رفتارهاي آنان  شناس حالت نظير روان

 شخصيّتتوان  شوند که می هاي داستانی به منزلۀ موجوداتی زنده تلقی می تشخصيّ

عالوه، گاه رويدادهاي داستان و حاالت  شناسی تحليل کرد. به روانعلم ا را از منظر نهآ

ت است که حكايت از مطالعات ها چنان مطابق واقعيّ شخصيّتفتاري روحی و ر

شناختی نويسنده و دقت او در حاالت و اعمال افراد اجتماع دارد. زيگموند فرويد  روان

تجسماتی »... خوبی اشاره کرده و نوشته است:  به اين مسئله به گراديوادر تحليل رمان 

کنند که اگر مؤلف  ت تطبيق میبا واقعيّ قدريشوند، به در اين سرگذشت ديده می که

توانستيم  ناميد، ما نمی پزشكی می آنكه فانتزي بنامد، مطالعۀ روان جايِ را به گراديوا

هاي  شخصيّت کنيم نوشته فرض می رو، در اين اين؛ از(138 :1334) «.اعتراضی بكنيم

به بكوشيم باتوجه اين است که نخست،در مرحلۀ  و کار ما اند هاي واقعی انسانداستان 

در  هاي آنان ها و گفته اساس کنشنها آمده و نيز بروصفی که در فضاي داستان از آ

نويسنده  که آنان را بشناسيم و در مرحلۀ بعد، توجه کنيممسائل روحی ، داستان یط

اين بيماران دارد و آيا در فضاي داستان، شيوۀ درمانی براي بيماران  بارۀچه نظري در

 است؟مطرح شده 
 

 رنجور های روان . شخصیّت2-1

 شود. يأس بيماري هاي ساعدي ديده می هاي داستان شخصيّتاحساس يأس در بعضی 

اي است که نزد  واژه« گیافسرد»باشد. افسردگی  هاي تواند يكی از نشانه ا مینيست، امّ

الحی ا در پزشكی، اصطشود، امّ تعبير می حوصلگی عموم به غمگينی و گرفتگی و بی

 هاي متعدد لقی با زيرشاخهگروه وسيعی از اختالالت خُاست با معنايی گسترده و به 
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بردن از  ا ناتوانی در لذتامّ ،دارد هاي گوناگون افسردگی عالمتشود.  اطالق می

ترين عالمت آن است. غمگينی،  بخش بوده، مهم چيزهايی که قبالً براي بيمار لذت

 و کردن خود احساس درماندگی، سرزنشتمرکز فكري، نداشتن گيجی، اضطراب، 

: ذيل 1، ج 1376)پورافكاري، هاي افسردگی است  جمله نشانه، ازکاهش اعتماد به نفس

depression). 

انگيزگی ظاهر شده است،  و بی صورت يأس، غم که بيشتر بهحالتی نظير افسردگی 

کارمندان  . اغلبشود ديده میهاي ساعدي  کردۀ داستان ر کارمند و تحصيلميان قش

ها دچار  اين حالتپس از بازنشستگی به  ،نشينی با شكوه شب داستان ۀمجموع

شيدن به اموري انديو  نشينی، تنهايی شدن از جامعه، خانهشوند. بيكاري و طرد می

. در نخستين است هايی الي آنان به چنين حالتترين عوامل ابت همچون مرگ، از مهم

، از است که براي بازنشستگان برگزار شدهمراسمی داستان اين مجموعه، در بخشی از 

ريف کنند. ابتدا را براي حاضران تع خود ترين خاطرات شود که شيرين آنان دعوت می

بيان شود براي  ، دعوت میمهر ايرانئيس سابق دبيرستان ر پرست، از آقاي مظلوم

پرست  ومکند. مظل پرست از جايش حرکت نمی مظلوم اش پشت ميكروفون برود. خاطره

. از او افتند خندد و حضار به خنده می و او بلند بلند میبرند  میسمت ميكروفون به را  

اون يارو رو بگين که رفته بود آذوقه  قضيۀ»اي تعريف کند:  کنند خاطره است میدرخو

ماجراي اون موش گنده را بگين که »يا « سنگ آسيا خريده بود ،و عوض آذوقه بخرد

کرد که  رد و خانمتون هی به شما اشاره میخو ي خانم و هی تكان میبود تو متكا رفته

. محتواي درخواست مخاطبان نشان (21 :1352 )ساعدي،« ذارين بخوابن چرا نمی

 در آن مراسم اوا گو بوده است، امّ طبع و بذله پرست در گذشته شوخ دهد مظلوم می

 مسخرۀ»انند. در داستان نش را بر صندلی می ويافتد و ناچار  ناگهان به گريه می

ه، مجيد زمزمه، کارمند بازنشستۀ بايگانی دادگستري، براي از همين مجموع «نوانخانه

هاست روي يک  ساعت»آيد که  میخود ا هنگامی بهامّ ،می شود از خانه خارج يدخر

اي  مرگ تنها مسئله»، با اينكه «انديشد مكت کنار خيابان نشسته و دربارۀ مرگ میني

اصلی اين  علت .(125 )همان:« کرد اش فكر نمی آقاي زمزمه هيچ وقت دربارهد که بو

ب نيست اوضاع ما خرا»کند: را زمزمه در بخشی از داستان، با اين عبارت بيان می يأس

مرگ است.  ات از اين اوضاع خرابتنها راه نج .(130 )همان: «، اوضاع دنيا خرابهقربان

مرگ است، به جايی  که در حقيقت فرشتۀ مرديبا پير زمزمه همراه ،صبح روز بعد
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از رحمتی مرا  و فرشتۀخداحافظ دوستان! باالخره راه نجاتی پيدا شد »رود:  ینامعلوم م

 .(135 )همان:« بدبختی رهايی بخشيد...

شود.  میمنجر گاه به خودکشی  ،آموختگان دانشدر ميان احساس يأس و بيهودگی 

کند  ، برادر کوچک کار مینام و نشان  هاي بی واهمه از مجموعۀ «دو برادر»در داستان 

خانه  پيرزن صاحب تر همواره در حال خوردن و خواندن و خوابيدن است. و برادر بزرگ

پر  کنند، خانۀ جديد که به آن نقل مكان می .کنند ترک را خانهکرده است ا را وادار نهآ

هاي  سوسک دار. پاچۀ پشم حشرات ريز و رنگارنگ، هزاران عنكبوت با پر و»است از 

هاي سبزرنگی  رفتند ... و کرم کرده راه میاي پيري که قوزه الوان و درشت ... و مگس

 )ساعدي، «خزيدند ي و در کنار هم به جلو میکه مثل چوب کبريت دوتا دوتا مواز

هودگی و ، بيپوچی ؛بيند ها می تی که برادر بزرگ ميان خود و کرمشباه. (27 :1379

منم  منم مثل اينام.»که براي خواننده نامعلوم است:  اي است ی او از گذشتهگدسرخور

شم و نفله  رم و خسته نمی همين جوري می منم هدفم. منم بی ام. يه کرم موازي

و ممكن  آن دوران نيست شباهت به روشنفكران سرخوردۀ . او بی(28 :)همان «شم نمی

بار در   يکاي که  اشاره ؛سياسی باشدهاي اجتماعی و  است يأس او متأثر از ناکامی

ورود به خانۀ با  کند. ، اين گمان را تقويت می(26 )همان: شود می 32داستان به مرداد 

سگش که هر  ولهباال و توان طبقۀ زن ج ؛يابداي میتازه خوشیِ دلجديد، برادر بزرگ 

تان، يان داسفرستد. در پا و با طناب به حياط میگذارد  اي می روز او را در جعبه

ي دارند، سرّکوچک و زن جوان با يكديگر سرويابد برادر  هنگامی که برادر بزرگ درمی

 کند. با همان طناب خودکشی می

هاي ساعدي نيز  اي از ديگر داستان در پاره کرده خودکشی قشر روشنفكر و تحصيل

توان  نمیاي است که  گونه ها به چند سبک و سياق اين داستانهر بازتاب يافته است.

به سبب يأس حاصل از افسردگی صورت گرفته است، ها  گفت اين خودکشی يقين به

زندگی صنعتی و  پوچی و بيهودگی،د که شو ها چنين استنباط می ا از فحواي داستانامّ

به  کرده قشر روشنفكر و تحصيل، در اقدام هاي شغلی و معيشتی نيز نداشتن دغدغه

خواب بيدار  کاف که آن روز ديرتر از «تب» وتاهثر است: در داستان کودکشی مؤخ

گويد: زند و از خودکشی میرود. به دوستانش زنگ می، به دانشكده نمیاست شده

معلوم اونايی که خودکشی  هيچ معلوم نيس که مرگ هميشه بد باشه. از کجا»...

پس او که دلوا دوستان کاف .(117 :1379 )ساعدي،« برن؟کنن، از کارشون لذت نمیمی
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شوند.  با کاف از خانه خارج میآيند و پس از دعوايی دوستانه، هستند، به خانه می

با آب ها را  گردد، قرصمی، به خانه بازاست روب زيادي خوردهکاف که مش هنگام، شب

با صداي بلند به خنده د و کن همه را يک نفس توي شكم خالی می کند وحل می

آدم لقا که  شوهر مهنيز برادر «ش در حضور ديگرانآرام»در  .(124 )همان:افتد  می

يلی با ادب و نزاکت رفتار ه خک ند؛ درحالیک خودکشی می ،غشی بودو غل ت و بیساک

... سيگار زياد  کشيد کرد و بعدش خجالت می اي بلند میه ا هميشه خندهامّ»، کرد می

 .(203-202 )همان:« اومد... کشيد، از مشروب خيلی خوشش می می

، تاتار خندانو همچنين در رمان  دنديل از مجموعۀ« عافيتگاه»داستان کوتاه  در

و حضور در واليات و  کردگان، با گريز از شهر يأس، افسردگی و فردگرايی تحصيل

صميميت و يكرنگی  آاليش و ونشان و درآميختن با زندگی ساده و بی نام روستاهاي بی

که پزشک بيمارستان است و  تاتار خندان بازد. راوي رفته رنگ می روستاييان رفته

ويسد. راوي به رئيس ن می يش راستعفاا رش را خوب انجام داده است،همواره کا

هاي اينجا داروي  برابر مريضور نكنيد که من دو سه شايد با»گويد:  بيمارستان می

يده باشم. اوضاع خورم و هيچ شبی هم نشده که بدون مشروب خواب بخش می آرام

نه که به يه گوشۀ پرت و ها راه چاره ايام خيلی افتضاح و قاراشميشه، تن روحی

اي به  . راوي به ده ناشناخته(11-10 :1373 )ساعدي،« ها بيفتم تمدّاي برم و  افتادهدور

کرد و من بايد فرار  يک چيز داشت مرا از درون خراب می»رود:  می« تاتار خندان»نام 

افتاد، من از  گره را باز کنم، بايد اتفاقی می نم آن همهتوا دانستم که نمی میکردم.  می

« بستم... بال خودم را میو نبود، بايد دستگرفتم، در آزادي ممكن  خودم فاصله می

ه به سرم زد که باريك»کند:  خانۀ گرمان، به خودکشی فكر می . در مهمان(14 )همان:

... صبح  و دراز بكشم ببلعمتوانم پنجاه شصت قرص را يک جا  عوض يكی دو تا می

شده، روي تخت پيدا  وپاي سفت هاي باز و دست جنازۀ يک غريبه را با چشم

ها  رود. دهاتی به تاتار خندان میکند و  ا خودکشی نمیامّ ،(24 )همان:« کردند... می

 ا را ديگر نگاه کن که بهنهته دلم گفتم: اي»گيرند:  حضورش را به فال نيک می

طبع و  . حاجی، اين پيرمرد شوخ(60 )همان:« اند دل خوش کرده اي مثل من مرده نيم

تو را »پی برده است: دکتر  کارۀ ده است، به دلمردگی و افسردگی مشرب که همه خوش

داند که از چی  ی، فكر و خيال زياد داري، خدا میزن بينم، حرف نمی دار می خيلی غصه



 های غالمحسین ساعدی پریش در داستان رنجور و روان های روان شخصیّت/ 176

رد که شما از اين شود ک کار میتا حال تو اين فكرم که چه ا من از ديشب هست، امّ

 .(65 )همان:« حال بياي بيرون

، سرگرمی به کار ريا هاي سرخوش، ساده و بی دوري از شهر، معاشرت با دهاتی 

ها،  نرمک افسردگی ازدواج با او، نرم آشنايی با دختري به نام پري و طبابت و نيز

« عافيتگاه»در داستان کوتاه . کند هاي راوي را کامالً محو می افیب ها و خيال مردگی دل

شناسی خارجی است و  : کاف که مأمور يک مؤسسۀ زباننيز مورد مشابهی وجود دارد

يتی در نزديكی رود موند سفر آوري لغات به وال گردچند ماه تعليم ديده است، براي 

نيست. کاف هر  است و بازگشت ممكن آب موند باال آمده اکنون سه ماه است .کند می

کشد. سرانجام،  را میپستی  آمدن آب و طيّارۀ ر پايينانتظازند و  ر ساحل قدم میروز د

كه آب رغم اين بهاکنون  رود. به اصرار اهالی منطقه، کاف نيز براي ماهيگيري به دريا می

به  نيست است، مايل« جاشو» ، يتپايين آمده است، کاف که همچون اغلب مردان وال

 ردد.بازگ شهر

شكل سنتی  گرايی، روحيۀ جمع ،يکار هاي ته علت فعاليّب ديعروستاييانِ سا

 ،سياسی و اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی تغيير و تحوّالت سريع و ناگهانیِ عدم زندگی و

 اند.  زيادي در امانمعضالتی همچون مالل و افسردگی تا حدّ هاي روانی و  از آسيب

و  (exogenous) زاد ۀ برونافسردگی را به دو دست ايجادشناسی، عوامل  در روان

کنند. در  تقسيم می( endogenous or melancholic) زاد يا ماليخوليايی درون

دگی افسرحاالتی شبيه زاد موجب  اعدي، در اغلب مواقع، عوامل برونهاي س داستان

و مشكالت  مسائل اد، اين است که افسردگی متأثر ازز شوند. مقصود از عوامل برون می

افسردگی . آيد وجودمی بهعواملی بيرون از جسم فرد  متأثر از حقيقتو در است روزمره

تأثير عوامل  تحتگويند،  ن افسردگی همراه با ماليخوليا میزاد که اصطالحاً به آ درون

از ميان عوامل بيرونی، . (19-17 :2 ، ج1379 ،و سليگمن )روزنهانشود  ژنتيكی ايجاد می

امل ترين ع تصادي، اجتماعی و فرهنگی آن، مهمقجامعه و ساختارهاي خاص سياسی، ا

شود  ساعدي محسوب میهاي  هاي داستان شخصيّتبروز حاالتی مشابه افسردگی در 

زندگی کارمندان، فضاي د از: يكنواختی ان عبارت انهترين مظاهر آ اي از مهم که پاره

مردگی  ليأس و د از ارتقاي شغلی و معيشتی، ، نااميدي کارمندانادارات نامناسب

، فردگرايی و ت و شرايط کنونیر وضعيّکردگان از ايجاد تحوّل د روشنفكران و تحصيل

 شدن جوامع است. رفتن که محصول مدرندر خويش فرو گرايی و ، دروننتيجهدر
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هاي ساعدي  هاي داستان شخصيّتشناختی  روان از ديگر مسائل ابترس و اضطر

هاي اضطرابی از يكديگر تفكيک  ختاللترس و ا هاي اختالل ،شناسی در رواناست. 

 غيرطبيعی ند، نگرانیک که آن را از اضطراب متمايز می« ترس»ويژگی مهم شوند.  می

از موضوع  غيرطبيعی نگرانی «اضطراب» مشخص است، حال آنكه یاز موضوع

هاي  اختالل»ها و  «فوبی»هاي ترس را به دو دستۀ  اختاللنامشخص و مبهم است. 

اختالل هاي اضطرابی شامل  کنند. اختالل تقسيم می «سانحهاسترس پس از 

 .(378-300: 1، ج همان)رک: هاي باز و اضطراب فراگير است  زدگی، فوبی مكان وحشت

توان در  میرا  ترس دهند، نمونۀ آشكار هايی که در شهر روي می از ميان داستان

ده کرد. آقاي مشاه شكوهنشينی با شب از مجموعۀ« ظهر که شد»کوتاه داستان 

براي او گفته » عرفانی، معلم مدرسه، احساس درد و سوزش عجيب در معده دارد:

با چشم، با گوش، با  ؛ر داردجا کا چيز را گفته بودند. قرحۀ معده با همه همه ،بودند

زخم معده . ...  ، حتی با روححتی با مغز ،اعضا ها، با همۀ ها، ريه ها، کليه روده

تر از سرطان،  هاست. موذي تر از همۀ بيماري هاست. خطرناک از همۀ زخمتر  خطرناک

عمل جراحی  ،تنها راهِ درمان .(77 :1352 )ساعدي،« از بيماري قلب است تر خطرناک

آقاي عرفانی از  . گذشته از ترسِعرفانی از عمل جراحی وحشت دارد ا آقاياست، امّ

آقاي داستان تا حدّي مشخص است.  عمل جراحی، عوامل ابتالي او به زخم معده در

دهد او  ها نشان می است که محتواي نامهعرفانی دو نامه از دوستش دريافت کرده 

)همان:  خورده است جوش میو خورده و همواره حرص ده، مشروب میکشي سيگار می

بر زمين کند و نقش  ی مدرسه، عرفانی حال بدي پيدا میپس از تعطيل . سرانجام،(80

  شود. می

هاي بی نام و  واهمه از مجموعۀ« آرامش در حضور ديگران»در داستان نسبتاً بلند 
در نهايتِ آرامش و و که بدون آشفتگی و اضطراب  (همسر سرهنگ) ، جز منيژهنشان

کردۀ داستان  خويش گم ويشتنِقرار و خ هاي آشفته و بی آسودگی، با آدم

خود و زندگی بي: »... اند شفتهآمضطرب و کند، ديگران همواره  برخاست میو نشست

ها  نه مثل قديمی ؛مکنمصرف حس می  باطل و بیو خودمو حسابی عاطله. اي مسخره

 .(190 :1379 )ساعدي،« ها... شديم و نه مثل تازه

ترس همه در مجموعه داستان  از  بيش ترس و اضطرابتا، هاي روس از ميان داستان
 را اي ساعديه داستان غالب مضاميناکلۀ بازتاب يافته است. ترس و اضطراب ش و لرز
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 شخصيّتتوان در  را می اضطراب نمونۀ آشكار .دهد تشكيل میر اين مجموعه د

. در قصۀ که همواره از امور مبهم دچار اضطراب است محمداحمدعلی مشاهده کرد

اگه  ؛يز واهمه داريتو که از همه چ»گويد:  ششم از اين مجموعه، پسر کدخدا به او می

 ؛ترسی باد نياد، می ؛ترسی باد بياد، می ؛ترسی اگه صدا نباشه، می ؛ترسی باشه، می صدا

 :1379 )ساعدي،« ذاري يه شب جماعت راحت بخوابن نمی ؛ترسی روز می ؛ترسی شب می

هاي اين مجموعه نه متأثر از  رسد اضطراب و ترس در داستان مینظر ، بههمه اين. با(129

ها، يعنی رئاليسم جادويی  اين داستان بيشتر از سبک لكهشناختی، ب علل خاص روان

 د: حضور خالفِشمرتوان چنين بر ترين مظاهر آن را می نشئت گرفته باشد، که مهم

اي موهوم و غريبی که از آن در آبادي، دريا و صداه ها منتظرۀ غريبهعادت و غير

رسد،  بادي میکه از آن به گوش اهالی آ ايوب و اصوات ناآشنايی خيزد، برکۀبرمی

 شدن هريک از اهالی آبادي و... .رشدن و گاه گرفتا هوايی

پرتی  ي است. حواسهاي ساعد رنجوري در داستان پرتی از ديگر مظاهر روان حواس

نشينی  شب ن بازتاب آن در مجموعۀو بيشتريدهد  بيشتر در دوران پيري رخ می
و همچنين در  (يش از اين ذکر شدکه پ) نوانخانه مسخرۀدر داستان  ،جمله؛ ازاست شكوهبا

ت وضعيّ شود، می که آقاي حسنی از خانه خارج میهنگا« چتر». در «چتر» داستان

اين چيه که مغز  گرفتار چه افكار مضحكی هستم،»کند:  گونه توصيف می خود را اين

ره شده، تو پشتم يه چيزي تكون زنه. يه چيزي خراب شده. يه چيزي پا منو به هم می

 )ساعدي،« وقت نيشم بزنه، يه وقت سكته بكنمه، عين يه مار کوچولو. نكنه يه خور می

ا در امّ ،حسنی خريدهاي خانه را انجام دادهآقاي  .آن روز هوا بارانی است .(31 :1352

هاي آذوقه را  رود. بسته کشيده به خانه می کند. خيس و آب چترش را گم می راه ميانۀ

 شود. روي بازوي آقاي حسنی نمايان می رناگهان چت دهد، به همسرش می

توان قطعاً ذيل بيماري  هاي داستان را نمی شخصيّتاي از مشكالت روحی  پاره

ثالً، از ميان م ؛ا چندين بيماري را حدس زدنهتوان براي آ داد، بلكه میخاصی قرار

 خاص به روستا اختصاص دارد، در قصۀ سوم از مجموعه داستانطور هايی که به داستان

اختالل استرس پس از افسردگی،  معضلی وجود دارد که ممكن است ترس و لرز

بيعی باشد. اين مشكل محصولِ حوادث و رويدادهاي ط يا اختالل وحشتزدگی سانحه

بيرون   هاي ساعدي بشر روستايی داستان کم دستيا  است که از حيطۀ اختيار بشر 

 دنيا آورده است. زاري زن، اشک واي  است. در اين داستان، زن عبدالجواد طفل مرده
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يا به تعبير  حاکی از اين است که او دچار مشكلی روحیها  تابی ها و بی آه و گاه نعره

گونه  . عبدالجواد وضعيت زن را اين(62 :1379)ساعدي، است هوايی شده  اهالی آبادي

ا امّ ،ده زنا باال سرش هستن، وقتی آرومه، مادرم جوشانده بهش می»کند:  توصيف می

خونه  شكنه، می زنه، می يگه هيشكی حريفش نيس. میپيچه، د ش می وقتی باد تو کله

 ،اين سياهِ بی کس و تنهاروستاييان، درمانده، پیِ زاهد،  .(64 )همان:« کنه و گريه می

ا عبدالجواد اجازه روند تا دهل بكوبد و از اين بر دهل کوفتن، زن آرام شود، امّ می

سرانجام زن را نزد اسحاق حكيم  .(66)همان، « رسه؟ ا کی زورش میغير خد»دهد:  نمی

 ،آور اسحاق ا زن در حين درمان شگفتامّ ،کند که در آبادي گورزه زندگی میبرند  می

تابوتی حمل  (خدمتكاران اسحاق )زند و در صحنۀ پايانی، خميز و هاجر  اي می نعره

 است. شدهتجربگی روستاييان  و بیدهد زن مرده و قربانی جهل  کنند که نشان می می

به تفكيک  هاي ساعدي ا در داستاننهرنجورانه و علل ابتال به آ مشكالت روان

 .آمده است 1 ن در جدولرهاي گوناگوقش
 رنجورانه مشكالت روانـ 1جدول 

زا عوامل بیماری ها شخصیّت   ردیف بیماری 

 برايبازنشستگی، تنهايی، ترس  

ندک، دادن شغل، درآمد ا ازدست

انديشيدن به مرگ، يكنواختی 

 شغل و زندگی، طردشدن از جامعه

پرست در  کارمندان )آقاي مظلوم

، آقاي زمزمه «نشينی باشكوه شب»

 «(مسخرۀ نوانخانه»در

 

حاالت نزديک به 

 افسردگی

1 
دو »کردگان )برادربزرگ در  تحصيل شهرنشينی و زندگی مدرن

، برادرشوهر «تب»، کاف در «برادر

 «(آرامش در حضور ديگران»در  لقا مه

ظهرکه »کارمندان )آقاي عرفانی در  نامشخص

 «(شد

ترس و 

 اضطراب

2 
لقا در  کردگان )مليحه و مه تحصيل شهرنشينی و زندگی مدرن

 «(آرامش درحضورديگران»

هاي داستانی  روستاييان )شخصيّت سبک رئاليسم جادويی

 «(ترس و لرز»

مسخرۀ »کارمندان )آقاي زمزمه در  نشينی هپيري، بازنشستگی و خان

 «(چتر»، آقاي حسنی در «نوانخانه

پرتی حواس   

رويدادهاي طبيعی خارج از حيطۀ 

 اختيار بشر

 

ترس »روستاييان )زن عبدالجواد در 

 «(و لرز

بيماري 

)افسردگی، نامشخص 

اختالل استرس پس از 

اختالل  سانحه،

زدگی( وحشت  
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 پریش های روان شخصیّت. 2 .2

در اين  توان يافت. ي را در شهر و روستا میهاي ساعدپريش داستان هاي روان شخصيّت

بررسی هاي ساعدي  در داستان را پريشانه ترين معضالت روان مهم، پژوهشاز  بخش

 .کنيم می

و  (hallucination) مهاي ساعدي به توه داستان پريش هاي روان شخصيّتاغلب 

تعريف « محرّک از دنياي خارجدرک بدون »ستند. توهم را مبتال ه (delusion) هذيان

توهمات از درون »اوت دارد. توهم با ادراک تف .(652: 1، ج 1376)پورافكاري،  اند کرده

واقعی ا ادراکات نهدهد که انگار آ خيزند، هرچند شخص به نوعی واکنش نشان می میبر

 انهواع گوناگون دارد که از ميان آان توهم .(همان) «اند هستند و از برون سرچشمه گرفته

 hallucination of) و ديداري (hallucination of perception) توهم شنيداري

visual)  .مشهورترند 

و نيز  شكوهنی بانشي شب ي ساعدي دو تن از کارمندان مجموعۀها در داستان

هاي  خواب»در  توهم دارند.« آرامش در حضور ديگران» سرهنگ بازنشستۀ داستان

کارمند به توهم و تشنج دچار است. او پدر راوي  شكوهنشينی با شب مجموعۀاز  «پدرم

هاي تقريباً برجسته و موهاي  قيافۀ آراسته، لپپدر را با  جوانیِ ،داستان است. راوي

 ها هم به معهاکنون حتی ج. او (52 :1352 )ساعدي،شده بارها در عكس ديده است  شانه

حاالتی نظير آيد، به  نمیهاي اداره درست از آب در که حسابر باکار مشغول است و هر

 کهگويد  سخن می« دفتري»به نام  همكاريز شود. پدر ا حمله و تشنج دچار می

 براي و خودکشی کرد. ترس به او اتهام اختالس زدندها،  خاطر نادرستی حساب به

 ،ين يكنواختی کارهمچن و است تنها منبع تأمين زندگی خانواده که دادن شغل ازدست

توهم به شود که گاه پدر  از ارتقاي شغلی و معيشتی موجب مینااميدي  ،زندگی راکد

شود و تصور  شوند، به همسرش بدگمان می جا می مثالً، وقتی عددها جابه ؛شوددچار 

اداره را به خانه نياورد و درنتيجه، تا ديگر کار  است کند او چيزي به خوردش داده می

 گيرد.  پسر را با رئيس اداره اشتباه می زند. گاه نيز می زن را کتک

. راوي، بيشتر شنيداري مبتالست ديداري و توهمکارمند به ، «استعفانامه»در 

آن، وضعيت خود و  نويسد و ضمن اي می کارمند ادارۀ ثبت احوال و آمار، استعفانامه

وي که سرطان مثانه سر راهم دهد. مرگ عفا را براي رئيس اداره توضيح میعلت است

داهاي عجيب راوي که پنجاه سال دارد، صتأثير نبوده است.  ، در بيماري راوي بیداشته

عامل از نظر او،  دهد. ا را به همسايگان نسبت مینهو آشنود  و موهومی از اطراف می
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شدم، صداي  اش رد می شده هر وقت از جلو دکۀ خراب»...ال است: ها، بقّ مزاحمتاصلی 

شرف، دزد دغل، جاسوس  گفت : خائن بی شنيدم که می ود میرا پشت سرخغريبی 

دانيد که البته می»گيرد:  اوي بقال را به باد کتک میروزي ر .(114 )همان: «اجنبی !

. مردم )همان( «گيرند می آلود ماهی چگونه در همچون مواقعی از آب گل جماعت خدا

ها را  ق خود پنهان شده است، صداي همسايها او که در اتاگويند، امّ به راوي ناسزا می

خور احمق، جاسوسی اجنبی،  مفت» کنند: و مرتب تكرار می را نفرين شنود که به او می

تر  تر و عجيب مبهم روز زبهصداها رو .(115 )همان:« خودت خالص کن دنيا را از شرّ

کند، صداها  راوي سرش را زير لحاف و بالش پنهان میحتی وقتی  ،(جا )همانشوند  می

ها و  ، فحشا صداهادود، امّ رود، می میشود، راه  که بلند می طوري د؛ بهشنو را می

 و شود سرگيجه و حالت تهوع دچار میبه شوند تا جايی که  تهديدها بيشتر و بيشتر می

اها بيش از اندازه تی صدخواب می شود و وق بی ،(116 )همان: افتد اي می در گوشه

« خواهيد؟ از جون من چی می»کشد:  رود و نعره می بام می ه پشت، بدهند آزارش می

نجام نيز چند نفر او را به خانۀ سرهنگ سرا کنند. . ديگران با تعجب نگاهش می)همان(

ب و استراحت را خوا ها که شبخواند  میاي  انهاو را مجرم ديو نيز برند و سرهنگ می

ها  شب در تيمارستان نيز نيمه .برند میرا به تيمارستان راوي  .است به همه حرام کرده

 . کنند بيند که او را تهديد می گاه کارمندان اداره را می

، پيري و درنتيجه تنهايی و احساس بازنشستگی« آرامش در حضور ديگران»در 

لقا )دخترها( و  تالف سنی و فرهنگی با مليحه و مهجامعه و همچنين اخن از طردشد

در سرهنگ اد توهم و پرخاشگري ترين عوامل ايج از مهم توان منيژه )همسر( را می

ند،  ا با منيژه براي خريد بيرون رفته اي که دخترها برشمرد که بيش از همه در صحنه

که سرهنگ با گلدان به کردن مرغ است ال تميزدر ح )خدمتكار خانه(است. آمنه نمايان 

به خانه  منيژه و دخترهاوقتی  دهد. کند و معتقد است آمنه آزارش می او حمله می

ام نيز سرهنگ را به سرانج نوشتن و گريستن است. گردند، سرهنگ در حال نامه بازمی

 برند. تيمارستان می
، عزاداران بيلتوان يافت. در نخستين داستان  ا نيز میروست هاي داستان توهم را در

نيست،  مادر( )مرگت رک واقعيّرمضان که به علت دلبستگی شديد به مادر، قادر به د

بيند که  کند و ننه رمضان را می میشنود. در را باز  شب صداي در زدن می نيمه

 هد او را با خود ببرد.خوا هاي نو پوشيده و می لباس
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گاو مشدي  ؛جست عزاداران بيلپريش ساعدي را نيز بايد در  روان شخصيّتديگر 

، به حالتی رک کندت را دواقعيّ تواند نمیا مشدي حسن که ، امّميرد میحسن 

. اين است (alienation) بيگانگیازخودکه احتماالً همان شود  آميز دچار می جنون

معادلی است براي آنچه در گذشته و حتی امروز ميان عامۀ مردم، جنون و  اصطالح

شود. بيمار در اين حالت، ممكن است احساس کند برخی از اعضا  ديوانگی خوانده می

به نوعی  ، بيمار در اين حالتبه تعبير ديگر ؛متعلق به او نيستيا حتی سرتاسر بدنش 

. (53 :1376)پورافكاري،  شود یدچار م (depersonalization) یشخصيّتاحساس مسخ 

: »... خواند مقالهچهارتوان در يكی از حكايات  کالسيک اين بيماري را می نمونۀ مشهورِ

مد، و او را در اين علت چنان صورت بست بويه ]را[ ماليخوليا پديد آ  آل ۀيكی از اعزّ

شيد گفت که مرا بك کرد و اين و آن را همی گاوي شده است. همه روز بانگ همی که او

 .(126 :1380)نظامی عروضی، « يكو آيد...ن از گوشت من هريسۀ

بع گذران ترين من تگی مشدي حسن به گاو که شايد مهموابس عزاداران بيلدر 

اسماعيل  کهجاآنشود تا ابستگی شديد عاطفی بدل میو دک بهان ، اندکزندگی اوست

و خيلی بيشتر از دونم که مشدي حسن گاوش من می»... گويد:  می زن مشدي حسن()برادر

« ان جوري شون اين ها همه بيلی»دهد:  عباس پاسخ می و خواهر «.خواهرم دوس داره

ر کند، خود را گاو تصور اوتواند مرگ گاو را ب مشدي حسن که نمی .(130: 1377)ساعدي،

ال شده آرام و خوشح»که او گاو است،  کنند ها وانمود می کند و هنگامی که بيلی می

 )همان:کند  ا علف و کاه و آب درخواست مینهکند و از آ می« آهسته شروع به نشخوار

ا برند، امّ خانه می قت، مشدي حسن را به مريضروستاييان، درمانده از درک حقي .(133

 بازد. خانه جان می و نرسيده به مريضا

به تفكيک  هاي ساعدي ا در داستانهپريشانه و علل ابتال به آن شكالت روانم

 :آمده است 2قشرهاي گوناگون، در جدول 
 پریشانه مشكالت روان -2جدول 

 

زا عوامل بیماری ها شخصیّت   ردیف بیماری 

دادن  يكنواختی کار و زندگی، ترس براي ازدست

 ااميدي از ارتقاي شغلی، پيري، تنهايیشغل، ن

، «هاي پدرم خواب»کارمندان )کارمند 

آرامش در »و سرهنگ در « استعفانامه»

 «(حضورديگران

 توهم

1 
 روستاييان وابستگی عاطفی

 «(عزاداران بيل»)رمضان در 

 روستاييان وابستگی معيشتی و عاطفی

 «(عزاداران بيل»)مشدي حسن در 

 ازخودبيگانگی
2 
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 مسائلت و برخی از مشكال براي حلّ مانیدر دو راهكار اعدي،هاي س ندر داستا

بردن به آرامش  و پناه شهرهاي بزرگ گريز از ،: نخستاست شناسايی شناختی قابل روان

گرايی، که  ت روحيۀ جمعمقابل، تقويّ در فردگرايی و و سادگی روستا و عبور از

 .يافت« عافيتگاه» داستان کوتاه و تاتارخندان رمان توان در آن را می شكارهاي آ نمونه

عقالنی و نياز و اعتقاد به باورهايی که شايد از ديدگاه  به دعا و نذر بردن پناه ،دوم

عزاداران  هاي مجموعه داستان در ،را بيش از همه انهد و انعكاس آننباش پذير توجيه
 در داستان نخستِ ،براي نمونه ديد؛توان  می اتار خندانتو رمان  ترس و لرز و گاه بيل

گويد:  ت رمضان هستند، باباعلی میهالی ده نگران وضعيّهنگامی که ا عزاداران بيل

نگامی که در سيدآباد دوم ه ۀ. يا در قصّ(20 )همان:« شه براش دعا بگيرن، خوب می»

گرد « گداخانم»ی به نام نز در خانۀ براي دعا و سقا، همگی اهالی يابد مرض شيوع می

هاي بسياري همچون دخيل بستن، آب تربت پاشيدن،  نمونه ،اينبر . عالوهآيند هم می

نيز هنگامی که  تاتارخندان در ها يافت. الي داستان هتوان در الب ی... را مخواندن و نوحه

کتر کند، د ايد متافيزيكی روستاييان حمله میعق رجب با ديدگاه عقالنی به باورها و

ه ذاره ک ين چيزها نمیدونی اين چيزها چقدر براي زندگی الزمه؟...ا می»...  گويد: می

 .(289 :1373 )ساعدي،« مردم کنده شده جاي ديگري بروند

باورهاي عاميانه و عميق روستاييان موجب شده است آنان کمتر به مشكالت      

ا و د بيش از اندازه به همين باورهالبته گاه نيز اعتماد و اعتقا ؛شناختی دچار شوند روان

ا نههرهاي بزرگ و صنعتی است که به آش آگاهی و همچنين نبود امكاناتِناجهل و 

تسليم مرگ  آسانیشايد به اين  ،لرز ترس وهاي  داستان زنِ بيمارِ زند. ضربه می

آن هم وضع حمل  ) ت زنان پس از وضع حملآبادي اندکی از وضعيّاگر اهالی  ،شد نمی

 پزشک، روان شوک الكتريكی زيرنظرِ حسن شايد با ديمشيا  آگاه بودند. (زند مردهفر

 گشت. میت پيشين بازتاحدودي به وضعيّ
 

 یجهنت. 4

 ترين مهم ،و ازخودبيگانگی پرتی و حاالتی نظير توهم افسردگی، اضطراب، حواس

 ل و. مسائاستهاي ساعدي  پريش داستان رنجور و روان هاي اشخاص روان بيماري

 يژه بازنشستگی و طردشدن از جامعه، سطح اندک درآمد، ترسو به ،كالت اجتماعیمش

مردگی روشنفكران و  س و دل، يأدادن شغل، يكنواختی شغل و زندگی براي ازدست
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وابستگی اقتصادي و  ،سرانجامتحوّل در اوضاع زمانه و  کردگان از ايجاد تغيير و تحصيل

 ترين داليل بروز اند، مهم رفته نون ازدستاک عاطفی به اشخاص يا حيواناتی که

 روند .  میشمار هاي ساعدي به هاي داستان شخصيّتشناختی در  مشكالت روان

ترين عامل بروز  هاي اجتماعی را مهم توان نتيجه گرفت که ساعدي نابسامانی می

 ر شهرها د اين نابسامانی کند. ی در ايرانِ روزگار خويش تلقی میشناخت مشكالت روان

هايی که  شخصيّتروست که   ز همينا گذارند. وضوح تأثير می بر زندگی روزمرۀ مردم به

ساعدي  دارند.شناختی قرار هاي روان بيشتر در معرض بيماري کنند، در شهر زندگی می

ترين  فاکتورهاي اجتماعی را مهم پزشک نيز بيرون از دنياي داستان و در مقام روان

يش در ها که در يكی از مصاحبه چنان ؛انگارد می شناختی نعامل بروز مشكالت روا

كه رفتم به دنبال اين نمی من مثالً تا حدودي گفته است: نامۀ ساعديشناخت 173صفحۀ 

اين فاکتورهاي اجتماعی و اين چيزها براي من خيلی  قضاياي روانی را تنها بيوشيميک بدانم.

نشان بردم سر کالس و  ا بيست تا مريض را میها من ده ت دپرسيون بارۀمثالً در ؛مطرح بود

عوامل شد که چه مقدار از فاکتورها مرتبه معلوم می پرسيدم و يک ا مینهدادم و بعد از آ می

 بيرونی بوده يا درونی.
کشد، کارمندان و  می آثار خويش به تصوير در ميان اقشار گوناگونی که ساعدي در

دارند. هاي روانی قرار يبگران در معرض آسکردگان يا روشنفكران بيش از دي ليتحص

و براي  ؛گرايی و زندگی مدرنکردگان، گريز از شهر و فرد تحصيل ساعدي براي

شيوه براي در امان بومی را بهترين  ش به باورها و آداب و رسوم ويژۀروستاييان، گراي

 کند. هاي روانی تلقی می ماندن از آسيب
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