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چکیده
در میان داستاننویسان ایرانی ،غالمحسین ساعدی به عنوان نویساندهای روانپزشاک ،توانساتهاسات
نمودهای اضطراب ناشی از دغدغههای وجودی را در شخصایتهاایی رئالیساتی و باورپاذیر باه تصاویر
بکشد .نویساندة مقالاه کوشایدهاسات نشاان دهاد بارخالف نظار برخای منتقادان کاه حضاور بعضای از
شخصیتها و کنش آنها را در آثار ساعدی ،بهویژه در عزاداران بَیَال ،نابجاا و ناشای از ضاع ،داساتان
دانستهاند ،با توجه به رویکرد روانکاوی هستیگرا ،این شخصیتها و کانشهایشاان تبیاینشادنی اسات.
مسئلة اصالی در مجموعاهداساتان عازاداران بَیَال ،احسااس تنهاایی برآماده از اضاطراب مارگ اسات و
شخصیتهای داستانها با انکار مرگ و تجربة اضطراب ناشی از آن ،هر یک مکانیسم دفاعی خاصای را
برمیگزینند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند .ساعدی با این مکانیسمهاای دفااعی آشانایی داشات و
توانستهاست آنها را در آثار خود بهخوبی به تصویر بکشد و با جساارت ایان آشافتگیهاا را باه نماایش
بگذارد تا خود خواننده به تأمل در آن بپردازد و متاأثر از فضاای داساتان ،باه وضاعیت خاویش و دنیاای
پیرامونش بیندیشد.
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مقدمه
یکی از مکتب هاای فلسافی تأثیرگاذار بار ادبیاات ،مکتاب اگزیستانسیالیسام یاا فلسافة
وجودی است که به سبب دوری از امور انتزاعی و گرایش به امور محساوس و ملماوس باه
ادبیات روی آورد و توجه آن به زبان ادبی ،موجب اقبال عامة مردم شد .فیلسوفان وجاودی
بااه سااتایش نویسااندگان وجااودی ماننااد پروساات ،بااالزا و والااری پرداختنااد (ر .ا
سیدحسینی ،6871 ،ج 613 :8ا )616و برخی از پیشوایان این مکتاب نیاز خاود در کساوت
نویسندة خالم درآمدند و آثار ادبی آنان آموزههای وجودی را به هزاران هزار مردمی کاه
هرگز رسالهای منحصراً فلسافی نمایخواندناد ،منتقال کارد (ر .ا ماک کاواری:6877 ،
.)819
در زبان التین Existo ،و  Existerبه معنای خروج از ظااهر شادن و برآمادن اسات کاه
متارادف باا «بااودن» و «هساتی» بااهکاار مایرود (ر .ا نااوالی« .)67 :6878 ،وجاود داشااتن
( )Existیا ( )ex-sistدر اصل به معنای «بیرون ایستادن» یا «ظهور» است و بیان فلسفیتار آن،
یعنی بیرون ایستادن از نیستی و وجود داشتن در جایی و زمانی در دنیای واقعی (ر .ا مک
کواری91 :6877 ،ا .)97وجود داشتن صرفاً «بودن» نیست ،بلکه دقیقاً مواجه شدن با انتخاب
«بودن یا نبودن» است و اکتساب وجود ،به معنای کامل و یاا رهاا کاردن آن باه حاال خاود
است (ر .ا همان.)78 :
هرچند در چگونگی آغاز و پیدایش این مکتب اختالف نظر وجاود دارد ،اماا باه طاور
رسمی فلسفة اگزیستانسیالیسم از اندیشههای مارتین هایدگر ( ،)Martin Heideggerسورن
کییرکگور ( )Søren Kierkegaardو کارل یاسپرس ( )Karl Jaspersنشأت گرفتهاست و
ژان پُال ساارتر ( ،)Jean-Paul Charles Aymard Sartreسایمون دوباوار ( Simone De
 )Beauvoirو آلبرت کامو ( )Albert Camusبه آن بیان ادبای دادهاناد (ر .ا داد:6873 ،
 .)33ایاان جناابش فکااری برجسااتة قاارن بیسااتم بااه دو س انّت مااوازی مساایحی و انسااانگاارا
(اومانیستی) تقسیم میشود (ر .ا مگی )886 :6833 ،که در هر دو شاخه ،اعتقاد بار تقادّم
وجود بر ماهیت است (ر .ا سارتر .)89 :6863 ،در فلسافة وجاودی ،انساان هماان چیازی
است که خود میخواهد ،اما در اینکه چگونه میتوان به آرامش و خوشنودی درون رسید،
در میااان اندیشاامندان دو شاااخة اگزیستانسیالیساام اخااتالف نظاار هساات .کااییرکگااور کااه
اندیشههایش را منشاء شاخة مسیحی اگزیستانسیالیسم دانستهاناد ،معتقاد اسات« :تنهاا ایماان
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مطلق به خدا میتواند بر بیمعنایی هستی غلبه کند و فقط بازگشت به مسیحیت ارتودوکس
و خِرگدگریزی میتواند بر احساس نگرانی و ناامیدی افراد منزوی و تنهای جهان مدرن غلباه
کند» (بابایی .)197 :6831 ،اما از دیدگاه اگزیستانسیالیستهای خداناباوری مانند سارتر که
متأثر از هایدگر و ادموند هوسرل )Edmund Husserl( 6بودند ،بشار باا آگااهی بار وجاود
خود در جهان و تجربة دلهرة ناشی از احساس آزادی برای انتخاب ،مسئولیت زندگی خاود
را بر دوش میکشد و «با ایجاد جامعهای بشاری مبنای بار همکااری و همبساتگی» (ساارتر،
 ،)77 :6863به زندگی خود معنا و آرامش میبخشد.
نوع تلقی فالسفه از انسان در قرن بیستم ،آنها را باه ساوی آثاار ادبای کشااند و تغزلای
اندیشیدن فالسفة وجودی ،آنها را به مرزهای ادبیات نزدیک کارد .در ایان میاان ،اگرچاه
اعتقاد به تقدم وجود بر ماهیت انسانی ،فالسفة وجودی را ناگزیر از بهکارگیری ژانار رماان
میکند ،اما در مقابل ،مفهوم «وضعیت» و جایگاه کلیدی آن در این فلسفه ،پیونددهنادة آن
با داستان کوتاه و نمایشنامه اسات .نویساندگان وجاودی بارای خلاق داساتانهاای کوتااه و
نمایشنامهها ،در راساتای تجزیاه و تحلیال رفتاار انساان در «وضاعیتهاای وجاودی» ،مانناد
آزادی ،مرگ و ...کوشیدهاند و نشان دادهاند که بدون گزینههاایی کاه از وضاعیت انساانی
جداییناپذیرند ،انسان نمیتواند انتخابی داشته باشد و احساس آزادی کند (ر .ا خطاط و
امنخانی98 :6837 ،ا .)91از سوی دیگر ،فلسفة وجودی تأثیر بسیاری بر دانش روانشناسی
و روانپزشکی داشته که به ایجاد یک مکتب کامالً تازه در روانپزشکی انجامیدهاست.
با توجه به مطالعهای که صورت گرفت ،موضوع بررسی تأثیر عقاید و باورهای فالسافة
وجودی بر آثار ادبی از دیدگاه روانشناسی هستیگرا ،نه تنها در آثار غالمحسین سااعدی،
بلکه در آثار هی یک از داستاننویسان ایرانی تاکنون پاژوهش نشادهاسات .در ایان مقالاه،
نمود دلواپسیهاای غاایی مطارح در فلسافة وجاودی ،در شخصایتهاای مجموعاهداساتان
عزاداران بَیَل از غالمحسین ساعدی ،با توجه باه روانشناسای هساتیگارا (وجاودی) نقاد و
بررسی شدهاست و با توجه به اینکه «نقد روانکاوانه مایتواناد معطاوف باه مؤلا ،،محتاوا،
ساختمان صوری یا خواننده باشد» (ایگلتون ،)31 :6868 ،در این مقاله ساختمان صوری اثار
نقد شدهاست.
بررسی آثار ساعدی و نقدهایی که بر آنها نوشته شده ،نشان میدهاد کاه او باه عناوان
نویسندهای با تحصیالت دانشگاهی در رشاتة روانپزشاکی ساعی داشاتهاسات تاا نمودهاای
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اضطراب ناشی از دغدغههای وجودی را در شخصیتهایی رئالیستی و باورپذیر باه تصاویر
بکشد .منتقدانی مانند محمد بهارلو ،جالل آل احمد ،قهرمان شیری و نادر ابراهیمی حضاور
برخی از شخصیتها و توصی ،برخی کنشها را ،بهویژه در عزاداران بَیَل ،نابجا و ناشای از
ضع ،داستان دانستهاند ،در حالی که به این انتقادها که در بخش بررسای داساتانهاا باه آن
اشاره خواهد شد ،با نقد روانشناسای هساتیگارا مایتاوان پاساخ داد .عاالوه بار ایان ،نقاد
روانشناسانة داستانهایی که مسائل وجودی در آنها برجسته و شایستة تأمل است ،خواننده
را در فهم دغدغههای هستیگرایانه و چگاونگی برخاورد باا آنهاا یااری مایکناد .انتظاار
می رود چنین نقدهایی بتواناد در کناار افازایش لاذت خوانادن ماتن ادبای ،در وجاودی
خوانندگان را از خود و از جهانی که در آن محکوم به زیستن هستند ،گسترش دهد.

مواد و روش پژوهش
روش این پژوهش از ناوع توصایفی ا تحلیلای اسات و باا توجاه باه توصای ،و توضایح
روانشناسان هستیگرا ،بهویاژه آرویان یاالوم درباارة نماودِ اندیشاههاای اگزیستانسایال در
شخصایت و رفتاار انساان ،مجموعاهداسااتان عازاداران بَیَال از غالمحساین سااعدی بررساای
میشود.

 .1دغدغههای اگزیستانسیالیستی
1ـ .1مرگ و زندگی
یکی از اصول مهم مکتب اگزیستانسیالیسم ،باور به تقدّم وجاود بار ماهیات اسات .ایان
اصل به آن معناست که بشر ابتدا وجود مییابد و با آگاهی از وجود خویش در جهان رشاد
میکند و خود را میشناسد .فلسفة کالسیک تا قرن ناوزدهم های شاکّی در تقادّم ماهیات
نداشت ،اما اگزیستانسیالیستها اعالم کردند که وجود بر ماهیت مقادّم اسات (ر .ا ساید
حسینی ،6871 ،ج  .)618 :8طبق نظر سارتر ،خصوصیت ذاتی انسان همان چیزی اسات کاه
او هست و باید خود را بسازد و هی جوهر یا شخصیت ثابت و از پیش تعیین شده ای نادارد
و «این گفته هگل ،اندیشة سارتر را به خوبی جمع بندی میکند که انساان آنچاه کاه هسات،
نیست ،بلکه آن چیزی است که نیست» (ساواتر .)677 :6868 ،با ایان تعریا ،،از آنجاا کاه
وجود انسان اصل اساسی تفکر اگزیستانسیالیستی است ،مرگ وجه دیگر آن خواهد بود که
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در برابر هستی تجربه می شود .به تعبیر هایدگر ،این امکان که هار لحظاه ممکان اسات مان
نباشم ،همة امکانهای دیگر را لغو مایکناد (ر .ا مگای .)683 :6873 ،بارای اینکاه بشار
بتواند نسبت به وجود و زندگی آگاهی یابد و آن را دریابد ،ابتدا باید مرگ را باور کناد 8و
«به باور اگزیستانسیالیستها ،برای اینکه ما از خود چونان "وجود" آگاه شاویم ،الزم اسات
خویشتن را در یک موقعیت مرزی ،مانند مواجهه با مرگ بیابیم .در این صاورت اسات کاه
جهان صمیمانه به انسان نزدیک میشود» (بابایی .)193 :6831 ،بهراستی یکی از اصلیتارین
مسائلی که انسان را به حرکت وامیدارد ،وحشت از مرگ است .بعد از داروین ،باه مارگ
به عنوان یک مسئلة تکاملی نگریسته شد و بسیاری از اندیشمندان بالفاصله تشاخیص دادناد
که مرگ از نظر روانشناختی ،مسئلة عمدهای برای انسان است (ر .ا بکر.)868 :6838 ،

1ـ .2آزادی
اگر به راستی وجود بر ماهیت مقدّم است ،پاس بشار مسائول وجاود خاویش اسات و باا
آزادی ،وجود خود را انتخاب میکند .از این دیدگاه ،آدمی با انتخااب راه خاود ،راه هماة
آدمیان را تعیین میکند و این آزادی مسئولیت عظیمی را برای بشر مایآورد و «هماة عاالم
بشری را ملتزم میکند» (سارتر .)88 :6863 ،در این آزادی و مسئولیتی که به دنبال دارد،
از نظر اگزیستانسیالیستها منجر به «دلهره» میشود .اما منظور از دلهره ،دلهرهای نیسات کاه
به گوشهگیری انجامد« ،بلکه با این فرض همراه است که بشر با امکانهاای متعادد روباهرو
است و هنگاهی که یکی را برمیگزیند ،درمییابدکه ارزش ایان مکاان ،در انتخااب شادن
آن است» (هماان .) 87 :هایادگر معتقاد اسات ماا بایاد تصامیم بگیاریم ،بایآنکاه از نتاایج
تصمیمهای خود اطمینان داشته باشیم .واضاح اسات کاه چناین دریاافتی از زنادگی ،بسایار
مضطربکننده است .این اضطراب ناشی از کش ،این حقیقت است که بشر یاک موجاود
باثبات و استوار نیست که با گذشت زمان دوام یابد ،بلکه آفریدهای است که هر لحظه بایاد
خود را بسازد و بازسازی کند .او نه تنها باید خود را بساازد ،بلکاه بایاد دنیاای خاود را هام
بسازد و با ارزش بخشیدن به آن ،این کار را انجام دهد .از نظر سارتر ،آزادی انسان تواناایی
او را در انتخاب از میان ارزشهای از پیش موجود نشان میدهد .انسان از رهگاذر آزادی و
با انتخاب جنبههایی از جهان ،به آن ارزش میدهد (ر .ا پامر .)398 :6868 ،اگرچه آدمی
باا گذشاته و تاریخچاهای باه دنیاا مایآیاد کاه گریازی از آن نیسات ،اماا ایان امار از نظاار
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اگزیستانسیالیستهایی مانند سارتر مانع آزادی نیست و «این درست است کاه موجاود آزاد
موجودی است که بتواند طرحهای خویش را تحقق بخشد ،اما ردّ آنچه که واقعیات دارد و
طرح آن چه کاه ممکان اسات نیاز خاود باه معنای عمال آزاداناه اسات» (بالکهاایم:6836 ،
889ا.)881

1ـ .3تنهایی
از نظر فالسفة وجودی ،باور به مرگ و تجربة آن در نزدیکان ،باه فراینادی مایانجاماد
که هایدگر از آن با عنوان آشکارسازی ( )Unconcealmentنام میبارد کاه «ماا را باه ایان
شناخت رهنمون میکند که فانی هساتیم و بایاد بمیاریم .آزادیام و گریازی از ایان آزادی
نداریم و نیز مایآماوزیم کاه آدمای بایرحماناه تنهاسات» (یاالوم )368 :6868 ،و «تنهاایی
اگزیستانسیال ،تنهایی است که با وجود رضاایتبخاشتارین رواباط باا دیگاران و باه رغام
خودشناسی و انسجام درونی ،همچنان باقی است ...مغاکی که میاان انساان و موجاود دیگار
دهان گشوده است و پُلای نمایتاوان بار آن زد» (هماان .)361 :در فلسافة اگزیستانسیالیسام،
گریزی از «ترسآگاهی هست بودن» (ورنو )838 :6878 ،نیست و هی کوششای باه اتحااد
با دیگری نخواهد انجامید .دیگری در ذهن تصورپذیر نیست و فقط برخاورد باا آن ممکان
است .همچنین« ،من در این عالم با اشخا روبه رو میشوم ،اما اینها اشیائی متعلق به عالم
نیستند...آن ها در عالم هستند و این به هماان نحاوی اسات کاه مان در عاالم هساتم» (ماک
کواری .)683 :6877 ،اما مشکل در رابطه ،مشکل در آمیختگیا تنهایی است:
«فرد باید بیاموزد که با دیگری ارتباط برقرار کناد ،بایآنکاه باا بادل شادن باه
بخشی از او ،به آرزوی فرار از تنهاایی پار و باال دهاد .همچناین ،بایاد بیااموزد باا
دیگری ارتباط برقرار کند ،بیآنکه او را تا سطح ابزاری برای دفاع در برابر تنهایی
پایین بیاورد ...اساسیترین وظیفة بین فردی انسان این اسات کاه در آن واحاد هام
"بخشی از" باشد و هم "جدا از" .اما همین رویارویی باا تنهاایی اسات کاه باه فارد
امکان میدهد رابطهای عمیق و پرمعنا با دیگری برقرار کند» (یالوم.)981 :6868 ،

هایاادگر پیاماااد مااارگآگااااهی و در نااااامنی جهاااان را تجربااة احسااااس غربااات
( )Unheimlichمی نامد (ر .ا همان .)77 :از نگاه او ،آدمی در ابتدا همان است که جامعة
انسانی از او مایخواهاد ،مگار اینکاه جهاان را باه گوناه ای خاا در کناد و آنگااه از
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«همگنان» جدا خواهد شد و انکشاف جهان ،ابهام ها را از او دور مایکناد (ر .ا هایادگر،
 .)886 :6831چنین درکی از هستی او را به رابطه با دیگری سوم میدهد ،اما:
«دیگری هستنده ای است که نوع هستی آن با نوع هستی دازاین 8یکی است .از
این رو ،آنچه در هستی با دیگران و در هساتی باه ساوی دیگاری مضامون اسات،
نوعی مناسبت هستی از دازاین به دازاین است ...شاید این مناسابت ،مقاوّمی اسات
برای دازاین خا خود هر کس که از پیش خودش فهمی از هستی دارد و از این
طریق ،خود را با دازاین مرتبط میکند ...در اینجا ،دیگری نسخة دوم خود دازایان
است» (همان ،)866 :نه خود دیگری.

همچنین ،تنهایی وجودی ،یعنی:
«من دیگری را به صورت منی عینی که او برای آنکه از خود یک ذهن بسازد،
خود را از آن جدا مایکناد ،در مایکانم ...دیگاری بارای خاود ،یاک هساتی
شخصی و فردی دارد .من برای خودم نامحدودم ،امکان محض اگم و برای همیشه نه
اینم ،اما برای دیگری و آنگاه که از بیارون باه مان نگریساته مایشاود ،محادودم»
(بالکهایم.)639 :6836 ،

1ـ .4پوچی
از نظر اگزیستانسیالیستها ،احساسی که در برابر مضمون مرگ و ناتوانی انساان نسابت
به آن تجربه میشود« ،پوچی» ناام دارد .اولاین باار آلبار کاامو ،نویسانده وجاودی ،صافت
«پوچی» (ر .ا مگی )861 :6833 ،را برای وضعیتی بهکار برد که در آن ،انساان مضاطرب
و سرگردان در این جهان ،در جستجوی معنا و اهمیتی برای زندگی میگردد:
«هستیشناسی تراژیک سارتر ،دوبوار و کامو بار مهماانناواز نباودن جهاان در
قبال کوششهای انسانی اصرار میورزند .از این نظار کاه جهاان اغلاب نسابت باه
تالشهای ما برای وارد کاردن معناا و وحادت در آن ،خااموش و سارد اسات .در
دیاادگاه کااامو ،پااوچی عماادتاً نااامی اساات باارای همااین مقاوماتِ جهااان در براباار
کوششهای ما ،در حالی که ما در طلب معنا و هماهنگی هستیم ،جهان چیزی جاز
هاویه و بازی بیهدف نیروهای کور عرضه نمیکند» (درانتی.)86 :6868 ،
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در این میان ،فعالیت هناری ،یکای از رویکردهاای کلیادی بارای رویاارویی باا پاوچی
است .3از نظر اگزیستانسیالیستها:
«وقتی هنرمند جهان را نمایش میدهد (اعم از اینکه آن را دوست داشته باشاد
یا نه) ،این نمایش (حداقل نزد نویسندگانی که از بقیه بیشتر نگرش سیاسای دارنادا
مانند سارتر ،دوبوار و مرلوپونتنی) راه هایی برای زندگی کاردن در جهاان و شااید
تغییر آن به دیگران پیشنهاد میکند» (همان.)93 :

 .2روانکاوی وجودی (هستیگرا)
در میااان فیلسااوفان وجااودی ،بساایاری ماننااد یاسااپرس و سااارتر بااه روانشناساای و
روانپزشکی عالقمند بودند و از این میان:
«[سااارتر] منکاار فاصاالة میااان ضاامیر خودآگاااه و ناخودآگاااه بااود و سااعی در
جاایگزینی رویکارد اختیارمادار خاود باه جاای روانکااوی فرویادی داشات .ایاان
رویکرد" ،روانکاوی هستیگارا" نامیاده شاد کاه غارض از آن ،پارده برداشاتن از
«انتخاب بنیادین» است .انتخابی که انتخابهاای بعادی فارد را شاکل مایبخشاد و
برخالف دیگر رویکردهای روانشناسی ،فارد را باه تماام و کماال مسائول انتخااب
چگونگی هستی خود میداناد و آدمای را محصاول صارف جامعاه یاا ژنهاای او
نمیداند» (وابرتون866 :6863 ،ا.)868

از نظر سارتر ،فقط در آگاهی برآمده از اندیشیدن است که میتوان به کشا ،خاود یاا
من رسید:
«خود نه تنها در آنجا کش ،میشود ،بلکه تا حدودی در آنجا خلاق مایشاود.
از نظر سارتر ،این خودانگیختگی نوعی آزادی سرگیجهآور اسات و تأمال درباارة
آن بااه اضااطراب منجاار ماایشااود .مااا فعاالنااه تااالش ماایکناایم تااا باار ایاان آزادی
خودانگیخته نظمی تحمل کنیم و چنانچه موفق نشویم ،دچار اختاللهای عصابی و
روانی خواهیم شد» (پامر.)333 :6868 ،

فلسفة وجودی تأثیر بسیاری بر روانشناسی و روان پزشکی داشتهاسات ،باه طاوری کاه
این تأثیرپذیری باه ایجااد ساومین مکتاب از مکتابهاای روانشناسای ،یعنای روانشناسای
هستیگرا ( )Existential psychotherapyانجامیدهاست .این مکتب با اصالت بخشایدن باه

یهایوجودیدرعزادارانبَیَلبارویکرد /...معصومه محمودی
نگاهیبهدلواپس 

93

جنبة وجود آدمی ،راه سومی در شناخت انسان و روان او ارائه داد و ریشة رفتارهاای انساان
را در خود او جستجو کرد ،نه در تحلیلهای تجزیاهگرایاناة فرویادی و ناه در تحلیالهاای
رفتارگرایانه که انساان را موجاودی شارطی مایداناد (ر .ا ماک کاواری.)818 :6877 ،
درمانگران وجودی از فعالیت فیلسوفانی چاون ماارتین هایادگر ،ادموناد هوسارل ،امانوئال
لویناس ( )Emmanuel Levinasو مارتین بوبر ( )Martin Buberبسیار تأثیر پذیرفتهاند .در
ایاان میااان ،لودوی ا بینزوانگاار ( ،)Ludwig Binswangerروانپزشااک سوئیس ای ،اول این
پزشکی بود که روان درمانی را با فلسفة وجودگرایی ترکیب کرد .رواندرمانی وجاودی در
سال  6693میالدی با انتشار کتاب وجود :بُعدی جدید در روانپزشکی و روانشناسای ،اثار
رولو می ( )Rollo Mayو همکارانش به ایاالت متحده معرفای شاد .اریاک فاروم ( Erich
 )Frommنیز موضوعات وجودی را در کتابهاای خاود بررسای کارد و ویکتاور فرانکال
( )Viktor Franklدر کتاب انسان در جستجوی معنا ،رویکاردی باه معنادرماانی را تارویج
کرد که در آن بر اراده ،آزادی ،معنا و مسئولیتپذیری تأکید میشود (ر .ا مک کواری،
 .)816 :6877اما اولین کتاب جامع را در روان درمانی وجودی ،به سال  6638با عنوان روان
درمانی اگزیستانسیال ،آروین یالوم ( ،)Irvin David Yalomروانپزشک معاصر آمریکایی
(استاد دانشگاه استنفورد) و نویسندة رمان مشهور وقتی نیچه گریست ،نوشت.
به طور کلی ،نظریهپردازان روانشناسی اگزیستانسایال ساه موضاوع را بسایار در تجرباة
انسان مهم دانستهاند که عبارتند از« :ترس از ماردن ،مسائولیت شخصای و اراده» (روزنهاان،
 .)683 :6833آنها معتقدند که اختاللهای اضطرابی تعمیمیافته در اصل ناشی از اضاطراب
هستی ( ،)Existential anxietyیعنی ترس همگانی دربارة محادودیتهاا و مسائولیتهاای
زندگی فرد است:
«ما اضطراب هستی را تجربه میکنیم ،چون میدانیم که زندگی محدود اسات
و از مرگی که انتظار ما را میکشد ،در هراسیم .ما میدانیم که انتخابهاا و اعماال
ما میتوانند نتایج غیرمنتظرهای در پی داشته باشند .از دیادگاه ایان نظریاهپاردازان،
انسان ها با پذیرفتن مسئولیت اعمال ،معنا دادن به زندگی و پذیرفتن وحدتیافتگی
خود می توانند با اضاطراب هساتی مقابلاه کنناد ،اماا درگیاری باا تغییارات ،درهام
شکستنها و فشارهای ناشی از تکنولوژی سازمانیافته و رقابتی موجب میشود که
پارهای از مردم راه زندگی فاقاد اصاالت را برگزینناد و تارسهاای خاود را انکاار
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کننااد ،از آزادی انتخاااب منصاارف شااوند و خااود را تمااام و کمااال بااا هنجارهااا و
رهنمودهایی که جامعه تحمیل میکند ،هماهن کنند» (دادستان.)668 :6838 ،

از نظر روانشناسان وجودی ،انسان در برابر ترس از مرگ که بسیار تهدیدکننده اسات،
به دو شیوه عکسالعمل نشان میدهد:
«استدنایی بودن و همجوشی .میل به استدنایی بودن ،یعنی باور باه اینکاه قاوانین
طبیعت به جز خود شخص دربارة تمام موجودات فاانی اجارا مایشاودا باه عناوان
نمونه ،بیماران عالجناپذیر نمیتوانند باور کنند که این آنها هستند که مایمیرناد.
آنها کامالً از قوانین طبیعت آگاهند ،اما معتقدند که خودشان باه گوناهای از ایان
قوانین مستدنی هستند ...مصونیت در برابر ترس از مارگ و نیساتی مایتواناد از راه
همجوشی با دیگران نیز به دست آید .همجوشی ( )Fushionبرای کسانی که ترس
آنان از مرگ ،شکل تنهایی را به خود مایگیارد ،راهبارد ویاژة ساودمندی اسات.
آنهااا بااا پیوسااتن بااه دیگااران و خااود را نامتمااایز دانسااتن از آنهااا امیدوارنااد کااه
سرنوشتشان با آنها گره بخاورد .آنهاا با اور دارناد تاا زماانی کاه ایان افاراد باه
زنادگی ادامااه دهناد ،آنهااا نیاز زنااده خواهناد مانااد ...میال بااه اساتدنائی بااودن یااا
همجوشی میتواند به شیوههای رفتار نادرست یا کاذب بینجامد . ...بنابراین ،تارس
از مرگ میتواند موجب تعداد زیادی از رفتارهای غیار منطقای شاود» (روزنهاان،
689 :6833ا.)687

همچنین ،چنانکه فالسفة وجودی هنر را یکی از نموناههاای برجساتة فعالیات اختیااری
انسااان ماایداننااد کااه روش ای ممتاااز باارای بازنمااایی چنااد و چااون جهااان و آشکارسااازی
ویژگ ایهااای موجااودات واقااع در آن اساات (ر .ا درانت ای68 :6868 ،ا ا ،)68روانکاااوان
وجودی نیز اهمیت بسیاری برای آثار ادبی قائل هستند و برآنناد کاه «آثاار ادبای بازرگ و
ماندگار ،در خواننده برای در حقیقت ایجاد انگیزه میکنند .آنها ما را تحت تأثیر قارار
میدهند و چون حقیقت خاود ماا هساتند ،باه ماا درباارة خودماان مایآموزناد و باه انادازة
اطالعات بالینی صریح هستند» (یالوم.)38 :6868 ،

 .3بررسی و نقد مجموعه داستان عزاداران بَیَل
در ایران ،پس از شهریور بیست و ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی ،رونق چاپ و نشر
کتاب ،زمینهساز آشنایی نویسندگان با مکتبهای جدیاد ادبای و فکاری شاد و «باا روایای
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ناگهانی افکار اگزیستانسیالیساتی در حاوالی دهاة چهال و پنجااه قارن بیساتم کاه ریشاه در
فرایندی واکنشی ضد تجربة تلاخ غلباه و حکومات ناازیهاا داشات ،آثاار فلسافی و ادبای
بسیاری به وجود آمد» (مگی )883 :6833 ،که با توجه به شرایط تاازهای کاه جامعاة ایاران
تجربه میکرد ،از طریق ترجمه وارد این سرزمین شد .یکی از جریانهای فکری تأثیرگاذار
بر نویسندگان ایرانی ،تفکرات اگزیستانسیالیستی بود که با ترجمه و نشر آثار و افکار سارتر
گسترش پیدا کرد.
«روشنفکران ایرانی که غالباً خود نویسنده و اهل ادب بودناد ،از میاان فالسافة
وجودی ،نسبت به سارتر که اهل ادب ،سیاسات و روشانفکری باا مقیااس جهاانی
بود ،عالقة بیشتری داشتند و همین امر سبب شد بسیاری از نویسندگان ماا از طریاق
خواندن داستانها و نمایشنامههای سارتر با اندیشههاای سیاسای و ادبای او آشانایی
پیدا کنند .همچنین ،هنرمندان از روزگار مشروطه ،تعهدی بر دوش خاود احسااس
میکردند که بیتوجهی به آن غالباً امکان نداشت .این عوامل باعث شد هنرمنادان
و روشنفکران ایرانی ،اندیشههای سارتر را بیش از دیگار فالسافة وجاودی جاذب
کنند» (حسنپور.)66 :6831 ،

غالمحسین ساعدی (6863ا )6813معروف به «گوهر مراد» ،از نویسندگان معاصر ایرانی
است که فعالیتهای ادبی خود را در جوانی با چاپ داستان در مجاالت آن روزگاار آغااز
کرد و بهتدریج نویسندهای مشهور و صاحبناام شاد .مهاارت سااعدی درتجزیاه و تحلیال
روان شخصیتها ،ریشه در تحصیالت او در رشاتة روانپزشاکی دارد (ر .ا میرعابادینی،
983 :6838ا .)986در میان آثار ساعدی ،مجموعة عزاداران بَیَل (« ،)6838کلیدیتارین اثار
او» (اسدی )88 :6836 ،است و شهرت بیشتری دارد و تا سال  6891دوازده باار و در پنجااه
هزار نسخه چاپ شده که یک رکورد عجیاب بارای داساتان کوتااه اسات (ر .ا مجاابی،
 .)83 :6873سااااعدی عاااالوه بااار داساااتاننویسااای باااه قالاااب نماااایش کاااه «نااازد بیشاااتر
اگزیستانسیالیستها قالب هنری اصلی است» ،توجه نشان دادهاست و نمایشنامههای بسایاری
از خود به جا گذاشتهاست .در میان نویسندگان ایرانای ،او «کاه قهرماان قصاههاایش ،نظیار
شخصیتهای چوبک از طبقات محروم و بدبخت جامعة ایران خصوصاً آذربایجان یا تهران
هستند» (آژند ،)813 :6818 ،در به تصاویر کشایدن تضاادهای درونای و توصای ،حااالت
روحی به داستایوفسکی ،نویسندة شهیر روسی تشبیه شدهاست (ر .ا براهنای869 :6818 ،
و طهماسبی .)39 :6866 ،داستایوفسکی نویسندهای است که سارتر در نوشتههای خود از او
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به عنوان یک نویسندة وجودی یاد میکند (ر .ا سارتر )38 :6863 ،و برخی نیاز کاامو را
با داستایوفسکی همتراز دانستهاناد (ر .ا درانتای .)89 :6868 ،ایان نویساندگان وجاودی،
تصویری ساده و دقیق از زندگی را که زشت و آلوده است ،به نمایش درمیآورناد تاا بشار
برای دگرگونی آن تالش کند (ر .ا داد .)83 :6873 ،نوشتههای سااعدی نیاز اگرچاه باه
نظر تلخ و سیاه میآید ،اما از سَر تعهد و برای بازنمایی دغدغههای انسانی نوشته شدهاسات.
به همین دلیل ،انتقاد نادر ابراهیمی که سبک و سیام سااعدی را نمایپساندد و باا اشااره باه
فضای تلخ و اندوهبار داستان های او معتقد است که این نویسنده «در طول قصهها ،امیدهای
خواننااده را بااه ی اک ساارانجام مطبااوع از می اان م ایباارد» (مجااابی ،)988 :6873 ،پااذیرفتنی
نمینماید.
پربارترین سالهای عمر کوتاه ساعدی از ساال  6838شاروع مایشاود .ساالهاای دهاة
چهل ،نه فقط برای ساعدی ،بلکه بارای بسایاری از هنرمنادان ،ساالهاای شاکوفایی اسات.
ساعدی پس از نوشتن چند نمایشنامه و داساتان کوتااه ،باه سافر در غارب و جناوب ایاران
میپردازد و در بازگشت آثاری مانند تکنگاریها ،داستانهاای کوتااه و نمایشانامههاایی،
مانند خیاو ،ایلخچی ،اهل هوا ،عزاداران بَیَل ،چوببهدستهای ورزیل ،واهمههای بی نام و
نشان و ...را مینویسد (ر .ا همان86 :ا .)83بیشک آنچه در سفرها و در طول خدمت در
بخش بیماران روانی بیمارستان روزبه (ر .ا همان )918 :آموخته ،بار نوشاتههاای او تاأثیر
گذاشتهاست .او به عنوان نویسندهای واقعگرا در داستانهایش ،توصیفی باورپذیر از جامعاة
روزگااار خااود و مردمااانش ارائااه ماایدهااد و آموختااههااای روانپزشااکی خااود را در
داسااتانپااردازیهااایش باهکااار ماایگیاارد و «بااا ترفناادهای روانشااناختی مجااابکنناادهای،
انگیزههای گوناگونی را که منشاء حرکات و کنشهای شخصیتهاست ،به خوانناده نشاان
میدهد» (پک .)663 :6811 ،به همین دلیل« ،یکی از منظرهای پربساامد در نوشاتههاای او،
تمرکز بر جلوههای روانشناختی رفتارهاست که بهیقین در کارنامة هی داستاننویسی تا باه
این حد بر آن تأکید نشدهاست ...و بر این اساس ،واهمههای بی نام و نشانی کاه سااعدی از
آنها صحبت میکند ،چیزی جز واهمههاا و دغدغاههاای درونای آدمای نیسات» (شایری،
.)681 :6868
در این مقاله ،مجموعة عزاداران بَیَل که شامل هشات داساتان کوتااه باا شخصایتهاایی
ثابت و موضوعاتی مستقل و جدا از بقیاة مجموعاه اسات ،نقاد و بررسای مایشاود .فضاای
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روستایی و فقر فرهنگی و مادّی از مؤلفههای اصلی داستانهای این مجموعه است و مارگ
در فضای داستانها ،حضوری پررن دارد .تمام داستانها در روستایی خیالی به ناام «بَیَال»
میگذرد که دچار خشکساالی شادهاسات و اماوال و احشاام سااکنان آن هماواره از ساوی
ساکنان دِه مجاور ( پروس) در معرض تهدید است.
داستان اول ،شرح مرگ همسر بیمار کدخدا و بیقراری پسرش (رمضان) در مواجهه باا
مرگ ماادر اسات .آنچاه در ایان داساتان و نیاز داساتانهاای دیگار نماودِ آشاکاری دارد،
اضطراب ناشی از مرگ است .مطالعات روانشناسان نشان میدهاد کاه افاراد بیشاتر تمایال
دارند که مرگ را فراموش کنند .عدهای به گذشاته پنااه مایبرناد و برخای در آیناده سایر
می کنند .زیستن در دنیای اشیاء و سرگرم زندگی روزمره شدن نیز که از آن تعبیر به زیستن
در مرتبة فراموشی شدهاست ،همگی باعث غافل شدن از زندگی در حاال و عادم آماادگی
برای مرگ می شود .از نظر هایدگر ،اندیشیدن و آگاهی از مرگ خاود ،همچاون مهمیازی
است که توجه ما را از یک وجه هستی به وجه بااالتر جلاب مایکناد و از مرتباة فراموشای
هستی ( )Forgetfulness of beingبه مرتبة اندیشایدن هساتی ()Mind fullness of being
میبرد (ر .ا یالوم91 :6868 ،ا .)97نکتة دیگر ،تعامل انسانها با محیط آنان اسات کاه باه
دو صورت انجام میپذیرد :بشر از یک سو نیازمند چیرگی بر محیط است و از سوی دیگار
باید مراقب بقای خود باشد .اولویتبندی این نیازها اغلب انسانها را دچار تعارض میکناد
که البته برنامه ریزی دستگاه عصبی انسان بر اساس توجه به برآوردن نیازهای حیاتی است و
مغز او رفتارش را به سوی بقا هدایت میکند (ر .ا فارانکن .)86 :6868 ،پیشانهاد ازدواج
رمضان مادرمرده و دختر مشدیبابا در حاالی کاه کدخادا تاازه باا خبار مارگ همسارش و
بیقراریهای رمضان وارد روستا شدهاست ،نشان از تالش اهاالی بارای فراموشای مارگ و
پناه بردن به آینده دارد .اما در این داستان ،رمضان هرگاز از شاهر باازنمیگاردد و از غصاة
مادر میمیرد .بنابراین ،چنین تالشی عقیم میماند .به باور روانشناساان ،انساان ابتادا مفهاوم
رابطه را در ارتباط با مادر درمییابد .جدایی از مادر برای کود به معنای بارآورده نشادن
خواستههای او و تهدیدی برای زندگی اوست و «تنها در همزیستی با مادر اسات کاه "مان"
آدمی رشد مییابد .پس از مادر ،این رابطه به بقیة خانواده و تمام ساختار اجتماعی میرسد»
(صنعتی.)33 :6833 ،
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داستان دوم نیز با مرگ آغاز میشود .زمانی که اهالی متوجه مرگ مالّی دِه میشاوند،
بالفاصله درصدد جایگزینی مالّی دیگری از دِه مجاور برمیآیناد ،اماا حااج شایخ آقاا نیاز
بهزودی میمیرد و دیگری جایگزین او میشود .این جایگزینیها بادون های گوناه تاأثّر و
ناراحتی از جانب شخصیتهای داستان ،شایستة توجه و تأمّل است .گویی انسانهاا در ایان
داستانها ابزاری بیش نیستند و روابط عاطفی و احساسی در میان آنها دیده نمیشود.
در میان فالسفة وجودی ،اولاین ویژگای اگزیستانسیالیساتی عباارت از باودن در جهاان
است .این بودن صرفاً بودن در فضا و مکان خا نیست ،بلکه همراه با رابطه است و باا آن
به وجود میآیدا رابطهای که فرد با اشخا و اشایاء پیراماون خاود بارای شاناخت هساتی
برقرار میکند (ر .ا کوروز36 :6876 ،ا .)38اما آن زمان که نسابت «مانا تاو» باه نسابت
«منا آن» انحطاط یابد ،جنبة تراژیک رابطه ر میدهد:
«در این وضعیت ،ما با دیگری با تمام وجود و با گشادهنظری نسبت نمییابیم ،بلکه او را
به وسیله و ابزار تبدیل میکنیم .مدالهای افراطی این حالت ،بردگی و خودفروشی است .اما
همیشه با طرم ظری،تری هر جا که بهرهکشی یا تبعیض یا پیشداوری ر میدهاد ،چناین
انحطاطی اتفام افتادهاست و با اشخا کمتر از شخص رفتاار شادهاسات» (ماک کاواری،
 .)689 :6877در داستانهای مجموعة عزاداران بَیَل نیز رابطة انسانها از نوع «منا آن» است
نه از نوع «منا تو» و درست به همین دلیل ،بهراحتی اشخا فراموش و جایگزین میشوند.
ایجاد چنین رابطاهای در میاان افاراد جامعاه موجاب مایشاود تاا «فیلساوفان و نویساندگان
وجودی نیست به خروج فرد از انبوه مردمان و به دوش گرفتن مسائولیت خاویش پافشااری
کنند و به نقد جامعهای بپردازند که سزاوار نام اجتماع نیستا چراکه نحاوة زنادگی ماردم،
درخور و شایستة انسان نیست و رابطهای کژ و کوژ است» (همان .)661 :نکتاة دیگار اینکاه
عکسالعمل پرشتاب بَیَلیها برای جایگزینی شخصی دیگر در مواجهه باا مارگ ماالّی دِه،
میتواند اشاره داشته باشد به «نوعی خأل یا دلشوره ( )Sinking sesutionکه در مواجهاه باا
جسد مرده در انسان تجربه میشود» (باتای)883 :6838 ،ا وحشت شخصیت اسالم از جساد
نیز مؤید همین مطلب است.
داستان سوم ،شرح قحطی و خشکسالی در جغرافیایی است که بَیَلیها در آن محکوم باه
زیست هستند .طوفانی از خا  ،کفنهای پوسایدة قبرساتانهاای اطاراف بَیَال را باه داخال
روستا میآورد و مردان روستا بارای گریاز از مرگای کاه پیاماد گرسانگی اسات ،دزدی و
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غارت را برمای گزینناد .در ایان داساتان ،ماادر حسانی (نناهفاطماه) بارای رفاع خشکساالی
اطرافیانش را تشویق باه اجارای آیاینهاا و مناساک ماذهبی مایکناد و زن بیاوهای باه ناام
مشدیریحان با حسنی سر و سرّی دارد و پس از رسوایی ،به همراه او به شهر میگریزد.
منتقدانی که مجموعة داساتان عازادارن بَیَال را باا ضاع ،سااختاری معرفای مایکنناد،
معتقدند پرسشهای بیپاسخی با خواندن داستانها در ذهن خواننده ایجاد میشودا از جمله
اینکه چرا شخصیت مشدیریحان و حسنی با اینکه مانعی برای ازدواج آناان وجاود نادارد،
به رابطهای پنهانی روی مایآورناد (ر .ا شایری ،)76 :6868 ،در حاالی کاه باا توجاه باه
روانکاوی وجودی میتوان برای این پرسش پاسخ مناسبی یافت:
«همانطور که هگل میگوید ،تاریخ شرح رفتار انسان در مواجهاه باا مارگ را در خاود
ثبت کردهاست .در طول تاریخ ،بشر در تالش بارای دساتیابی باه جااودانگی و چیرگای بار
اضطراب ناشی از مرگ ،به چندین شیوه عمل کردهاستا گاه به شیوة زیستشناختی رفتار
کرده ،بقا را در نوادگان و زنجیرة بیپایان پیوندهای زیستشاناختی جساتهاسات و گااه باه
شیوههای یزدانشناسانه روی آورده ،اداماة زنادگی را در ساطحی متماایز و برتار از هساتی
مادّی جستجو کردهاست .روش دیگر ،روشی خالّممادار اسات کاه در آن ،آدمای حیاات
جاودان را با خلق آثار برای خود متصّور شدهاست» (یالوم.)78 :6868 ،
تالش برای تسکین اضطراب فردیت با روی آوردن باه ارتبااط جنسای ،عمال باه شایوة
زیستشناختی است .یالوم در توصی ،شیوههای انکار مرگ ،به گرایشهاای وسواسای باه
ارتباط جنسی (ر .ا همان )868 :و پناه بردن به جادو نیز اشاره میکند و معتقاد اسات کاه
«جادو و اجرای مناسک مذهبی میتواند به فرد کمک کند تا از قوانین طبیعای فراتار رود و
از روزمرگی بگذرد و سرانجام ،هویت بشری خود را که همان فناپذیری است ،انکار نماید
(ر .ا همان.)877 :
به نظر میرسد که ساعدی روانپزشک بهعمد توصیفی از این رفتارهای بشری را ضمن
داستان خود گنجاندهاست .رابطة مشدیریحان و حسنی ،رابطهای عاشقانه نیست و در طول
داستان ،به رابطة ریحان با دیگر مردان نیز اشاره شدهاستا ننهفاطمه نگاران پسارش حسانی
است و میترسد مشدیریحان بیوه که سر و سرّی با ماردان گونااگون دارد ،باا حسانی هام
رابطه برقرار کند .این همان پناه بردن به رابطة جنسی به عناوان یاک رفتاار جاایگزین بارای
تسلط بار اضاطراب اسات کاه سااعدی آن را در مشادیریحاان باه تصاویر کشایدهاساتا
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اضطرابی که در ننهفاطمه به صورت پناه بردن باه باورهاای ماذهبی نماود پیادا کاردهاسات.
ساعدی در داستان سوم ،شهوتپرستی مشدیریحاان باا حسانی و پنااه باردن ماادر حسانی
(ننهفاطمه) به اجرای مراسم علمگردانی و عزاداری برای رهایی از خشکساالی را همزماان و
در یک قاب توصی ،میکند .وقتی حسنی در خانة مشدیریحان است ،ننهفاطمه و اهالی از
کنار پنجره در حال عزاداری عبور میکنند (ر .ا ساعدی .)36 :6877 ،در طاول داساتان،
بَیَلیها در ظاهر به معنویات باور دارند ،اما در عمل دست به دزدی میزنناد .نناهفاطماه کاه
باورهای مذهبی سطحی و عوامانهای دارد ،همواره در حال پاشایدن آب تربات باه پیراماون
خود یا روی اهالی روستا برای در امان ماندن از حوادو شوم است (ر .ا همان 38 ،76 :و
.)38
داستان چهارم ،معروف ترین داستان این مجموعه است که باه وسایلة خاود سااعدی باه
صورت فیلمنامه درآمد و داریوش مهرجویی ،کارگردان نامآشنای ایرانی ،فیلم شناختهشدة
گاو را در سال  6833بر اساس آن ساخت .این داستان شرح گسستگی روانی ماردی باه ناام
«مشحسن» است که با مردن گاوش از نظر روحی به هم میریزد و خود را گاو میپنادارد.
اهالی او را برای درمان از دِه بیرون میبرند ،اما مشحسن با قرینههایی کاه در ماتن داساتان
هست ،در راه میمیرد.
از نگاااه روانشناسااان وجااودی« ،آزادی و مساائولیت منجاار بااه اضااطراب ماایشااود و
خودداری از مسئولیت ،گاهی از طریق انکار دارندگی رفتار و فکر تحقق مییابد .در حالت
افراطی ،این انکار به صورت دیوانگی یا بادهگساری آشکار میشود .ایان رفتارهاا هدفمناد
هستند و برای اینکه به نظر برسد ما مسئول نیستیم ،ترتیب یافتهاند» (روزنهاان.)699 :6833 ،
به همین دلیل« ،برخی از افراد ،زمانی که خطراتی شغل یا دیگر داشتههایشان را تهدید کند،
به شکل افراطی در فشار قرار میگیرند و باور میکنند که با شغل یا آن داشته ،یکی هستند»
(یالوم .)887 :6868 ،در این وضعیت ،فرد احساس میکند هستی او تهدید شادهاسات و در
نتیجه ،بهشدت دچار اضطراب میشود.
در داستان چهارم ،مشحسن ،گاو خود را برابر با زندگی و هستی خود میداناد و بااور
به مرگ گاو ،یعنی باور به فنا شدن و نیستی خود مشحسن و احساس پوچی .این رفتار کاه
در مواجهه با اضطراب ناشی از مرگ ،نقش محوری دارد ،همان «ساندرم مساخ شخصایت»
(همان )38 :است که آن را «اضطراب جابهجا شده» (همان )39 :نامیدهاناد .در ایان داساتان،
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به نظر میرسد شخصیت مشحسن در مواجهه با شرایط اضطرابآوری که نیاز به پاذیرش
مسئولیت و تصمیمگیری برای وضعیتی دیگرگون دارد ،به «دفااع روانای اجتناابکنناده از
مسئولیت» (همان )888 :روی آوردهاست .او باید تصمیم بگیرد تا راه دیگری بارای کساب
معیشت خود جستجو کند و این تصمیم بزرگی است:
«ما همواره از تصمیمهای بزرگ نفرت داریام و آن را باه تعویاق مایانادازیما
چراکه تصمیم گرفتن از سویی ،یورش بردن به ساحت تازهای از وجود اسات کاه
در پیش روست و از سویی دیگار ،تان دادن باه مخااطرة قطاع کاردن امکاانهاای
دیگری است که به روی ما باز بودند .تصمیم ،ملزم شدن یا متعهد شادن باه آینادة
خویش استا آیندهای که قابل پیشبینی نیست .چناین تعهادی هماواره انباشاته از
مخاطره و دلشوره است» (مک کواری.)633 :6877 ،

داستان پنجم از کتاب عزاداران بَیَل ،تلخترین و خشنترین داستان این مجموعاه اسات.
ساااعدی باارای کاسااتن از تلخاای داسااتان ،طنااز را چاشاانی داسااتان ماایکنااد« .عباااس» بااه
«خاتونآباد» میرود و در بازگشت ،سگی زخمخورده را با خود به بَیَل میآورد ،اما بَیَلیها
که از دلبستگی عباس به س ناخوشنودند ،با قساوت حیوان را میکششند.
در ابتدای نقد و بررسی مجموعهداستانهای عزاداران بَیَل گفته شد که ارتباط آدمها در
این داستانها به طور کلی ،از نوع «منا آن» است ،نه «منا تو» و افراد برای دیگران وجودی
مانند خود متصور نیستند و آنها را به سطح ابزار تنزل میدهند و «از نظر بوبر ،امکان تبدیل
نسبت "منا آن" به نسبت "منا تو" نه فقط در میان انسانها ،بلکه در میان انسان و طبیعات و
آنچه او تا اندازهای به طور مبهم هستهای معنوی وص ،میکند نیز ممکن اسات» (هماان:
 .)681شخصیت عباس این رابطه را درمییابد ،اما دیگران از در آن عاجز هستند ،بهویژه
پسر «مشدیصفر» که مبادرت به کشتن س میکند .او کاه دلیال درساتی بارای نفارت از
س ندارد ،در داستان هفتم این مجموعاه داساتان نیاز وقتای یکای از اهاالی روساتا باه ناام
«موسرخه» دچار اخاتالل روحای مایشاود و باه هیاأت جاانوری سایریناپاذیر درمایآیاد،
میگوید که فقط با کشتن موسرخه مشکل حل میشود (ر .ا ساعدی.)889 :6877 ،
در این داساتان ،سااعدی نشاان مایدهاد کاه چگوناه احسااس آزادی و داشاتن امکاان
انتخاب ،بیآنکه فرد احساس مسئولیت داشته باشد و خوشنودی خود و جامعاهاش بارای او
مهم باشد ،مشکلآفرین است« :بشر خود را میسازد ...و با انتخاب اخالم خود ،خویشتن را
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میسازد و اقتضای کار چنان است که نمیتواناد های اخالقای را انتخااب نکناد» (ساارتر،
.)19 :6863
داستان هفتم ،داستان مسخی دیگر در بَیَال اسات .موسارخه کاه در برخای داساتانهاای
مجموعه حضور دارد و به نظر می رسد کاه دچاار اخاتالل ذهنای اسات ،در ایان داساتان از
هیأت آدمی به مرتبة حیوانی تنزل پیدا میکند و اشتهایی سیریناپذیر مییابد .بَیَلایهاا او را
از روستا بیرون میکنند و موسرخه از فاضالب شهر سر در میآورد .سپس از ورود حیوانی
عجیب به بَیَل خبر میدهند که برخی گمان میکنند همان موسارخه اسات .حیاوان عجیاب
مشغول خوردن خرمنهای گندم است که پسر مشدیصفر با سن او را میکششد .توصیفی
که از حیوان ارائه شده ،کامالً تداعیکنندة حاالت و توصیفات مرباوط باه موسارخه اسات
که گویی تناسخ پیدا کردهاست ،البته «بهارلو تغییر موسرخه را از یاک آدم باه یاک جاانور
غریبه ،ناگهانی و بیوجاه مایداناد» (شایری ،)73 :6868 ،اماا باه نظار مایرساد گذشاته از
سوررئالیسمی که برای پیشبرد داستان بهکاار رفتاهاسات (ر .ا میرعابادینی،)668 :6838 ،
برای مسخ شخصیت موسرخه ،به مانند مسخ در مشحسان مایتاوان توضایح روانشاناختی
آورد .گفته شدهاست که یکی از دفاعهای روانشناختی در برابر آگاهی از مسائولیت ،پنااه
بردن به وسواس و خلق دنیاایی اسات کاه فارد در آن آزادی را تجرباه نکناد و ایان ،یعنای
جابجاااایی مسااائولیت (ر .ا یاااالوم .)888 :6868 ،همچناااین ،در مواجهاااه باااا شااارایط
اضطرابآور« ،بیمار میخواهد از خود محافظت کند و به همین سبب مراسم منظم را بارای
کنترل اتفاقات غیرمنتظره تدار میبیند» (ر .ا همان .)38 :6868 ،موسرخه کاه ظااهری
متفاوت با دیگران دارد ،همواره از سوی اهالی تمسخر میشود و ناتوان از امکان ارتبااط باا
دیگران ،به اختالل پُرخوری که وسواسگونه است ،مبتال میشود و از هیئت انساانی بیارون
میآید .در پایان داستان هفتم ،وقتی موسرخه در میدان شهر دور خود میچرخد ،مرد چاام
و خمیدهای الشة چند موش را به روی او میاندازد .کلمات چام و خمیده شاباهت پیرمارد
را به موسرخه نشان میدهد و این امر تأکیدی بر ایان نکتاه اسات کاه رفتااری کاه از نظاام
اخالقی جامعه برآمدهاست و از دیگران در برابر موسرخه سر مایزناد ،در انتظاار آناان نیاز
هست.
داستان آخر ،داستان تنهایی است« .اسالم» یکی از بَیَلیهاسات کاه ماردم روساتا در هار
کار مهمی باا او مشاورت مایکنناد .او سااز مایناوازد و باا گااری خاود کاار ماردم را راه
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میاندازد ،اما همین مردم برای او شایعه درست میکنند و به او تهمت میزنناد .اساالم تنهاا
شخصیت این مجموعه است که در مواجهه با اضطراب ناشی از مرگ ،به هنر (نواختن ساز)
پناه میبرد .سارتر میگوید« :جهنم ،یعنی دیگاری» (مگای )861 :6833 ،و ماشاساالم هام
اگرچه در تالش برای گریز از تنهایی سعی در ارتباط با مردم پیرامونش دارد ،اما درمانده و
شکستخورده روستا را تر میکناد .او دلازده از دیگاران ،اساب و گااری خاود را کاه
دستاویزی برای در کنار آنها بودن است ،رها میکند و ناتوان از احساس تنهاایی ،باه سااز
خود پناه میبرد تا شاید بتواند پوچی زندگی را تحمل کند.
از دیدگاه روانشناسی وجودی ،انسان نمیتواند بهتنهایی و جدا از دیگران زندگی کند
و «گرچه زندگی انسان ماهیتاً همراه با درد و رنج است ،اما او میتواند با عماق بخشایدن باه
روابط صمیمانهاش با دیگران و پذیرش واقعیت درد و رنج ،برای زندگی معنا یابد و نگرش
خود را انتخاب کند» (نظری .)61 :6868 ،جالب است که ساعدی بارها یک تکبیات را از
رودکی با موضوع تنهایی به خط خویش اینجا و آنجا نوشتهاست:
«باااا صاااد هااازار ماااردم تنهاااایی

بااای صاااد هااازار ماااردم تنهاااایی»
(مجابی.)88 :6873 ،

نتیجهگیری
با توجه به مکتب روانکاوی هستیگرا (وجودی) ،شخصیتهای داساتانهاای مجموعاة
عزاداران بَیَل ،هر یک نمودی از انعکاس دغدغههای وجودی و اضاطراب ناشای از مارگ،
تنهایی و پوچی هستند و برخالف نظر برخی منتقدان که حضور و کنش بعضی شخصیتها
را در این مجموعهداستان توجیهناپاذیر مایدانناد ،سااعدی آنهاا را کاامالً آگاهاناه شاکل
دادهاست و با توجه به رویکرد روانکاوی هساتیگارا ،شخصایتهاا و کانشهاا تبیاینپاذیر
هستند .این مجموعهداستان با مضمون اضاطراب ناشای از مارگ و جادایی از ماادر شاروع
میشود و افراد در آن بیشتر در پی بقای نگفْس هستند تا چیرگی بار محایط .آنهاا باه سابب
احساس تنهایی و جدایی در برابر طبیعت ،هستی را تجربهای اضطرابآفرین مییابند که باه
شکلگیری دفاعهای روانشناختی میانجامد .سااعدی در ایان مجموعاهداساتان ،برخای از
دفاعهای روانی را به تصویر کشیدهاست که عبارتند از :پناه بردن به جادو و مناسکِ ظااهراً
مذهبی برای انکار فناپذیری هویت بشری و روی آوردن به شهوتپرستی و مسخ شخصیت
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به عنوان دفاع روانی برای گریز از احساس مسئولیت .همچنین ،به طور کلی ،شاهر و روساتا
در این روایت فضایی تیره و مرگبار دارند و از آنجا کاه رواباط میاان شخصایتهاا در ایان
مجموعه از نوع «منا تو» نیست و به «منا آن» تنزل یافتاهاسات ،در اجتمااع توصای،شاده،
اشخا بهساادگی فراماوش و جاایگزین مایشاوند .در چناین فضاایی ،بادیهی اسات کاه
پیوستگی اجتماعی بارای غلباه بار اضاطراب مارگ و تنهاایی برآماده از آن ،ناکارآماد ،و
سببساز بسیاری از ناخوشنودیهاست .ساعدی با توجه به تحصیالت خود در روانپزشکی
و پژوهشهایی که در میان مردم مناطق غرب و جنوب ایاران انجاام داده ،باا مکانیسامهاای
دفاعی روان آدمی آشنایی داشتهاست و توانسته آنها را در آثار خاود باهخاوبی باه تصاویر
بکشد ،اما متأسفانه هی راه حلی برای از میان بردن و درمان اختاللهای روحی پایشآماده
در نظر نمیگیرد و تنها با صاداقت و جساارت ،زشاتی و ترساناکی ایان آشافتگیهاا را باه
نمایش میگذارد تا خواننده ،خاود باه تأمال در آن بپاردازد و متاأثر از فضاای داساتان ،باه
وضعیت خویش و دنیای پیرامونش بیندیشد.

پینوشتها
6ااا بیشااتر فیلسااوفان وجااودی بااه پدیدارشناساای نیااز معتقدنااد ،گرچااه بساایاری از
پدیدارشناسان هستند که اعتقادی به فلسفة وجودی ندارند .اما دلیل وابستگی نزدیاک میاان
این دو فلسفه آن است که پدیدارشناسی ظاهراً به فیلسوف وجودی آن نوع روششناسی را
عرضه میکند که او اگر بخواهد به تعقیاب پاژوهش در بااب وجاود انساان بپاردازد ،بادان
محتاج است (ر .ا مککواری.)63 :6877 ،
8ا اهمیت پذیرش مرگ و باور به آن تا آنجاست که وظیفة اصلی فلسفه را آماده کردن
انسان برای مرگ دانستهاند (ر .ا کریچلی.)8 :6868 ،
8ا هایدگر وجود انسانی را «دازاین» مینامد که در لغت به معنای «آنجااا هساتن» اسات
(ر .ا پامر.)383 :6868 ،
3ا شوپنهاور نیز هنر را در کنار فلسفه ،روشی میدانست کاه درد زیساتن را باه معرفات
بدل میکند (ر .ا دوباتن.)883 :6868 ،
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نظری ،علیمحمدا حسین یاار احمادی و کیاانوش زهراکاار« .)6868( .تاأثیر رواندرماانی
وجودی به شیوة گروهی بر رضایت زناشویی زنان مبتال به دیابت نوع  .»8مجلة دانش و
تندرستي .دانشگاه علوم پزشکی و درمانی شاهرود .د  .6ش  .8صص63ا.88
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نوالی ،محمود .)6878( .فلسفههای اگزیستانسیالیسم تطبیقي .تبریز :دانشگاه تبریز.
وابرتون ،نایجل .)6863( .آثار کالسیک فلسفه .ترجمة مسعود علیا .تهران :ققنوس.
ورنو ،روژه و ژان وال .)6878( .نگاهي به پدیدارشناسي و فلسفههای هست بـودن .ترجماة
یحیی مهدوی .تهران :شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
هایدگر ،مارتین .)6831( .هستي و زمان .ترجمة سیاوش جمادی .تهران :ققنوس.
یالوم ،آروین .)6868( .رواندرماني اگزیستانسیال .ترجمة سپیده حبیب .تهران :نی.
اااااااااااااااا  .)6868( .مامان و معنای زندگي (داستانهای روان درماني) .ترجماة ساپیده
حبیب .چ .68تهران :قطره.
اااااااااااااااا  .)6868( .خیره به خورشید (غلبه بر هراس مـرگ) .ترجماة مهادی غبرایای.
چ .9تهران :نیکو.

